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SZALAI GRÓF

BARKÓCZY FERENCZ’
Ns. Magyar - Ország Herzegi - Prímás’ és 

Fő - Cancellár’ — Esztergomi Érsek’ 
életrajza.

B a r k ó c z y  F e r e n c z  Zemplén Vármegyében 
C s i c s v á n  a' família várában született. Az 
atyja csak ugyan F e r e n c z ,  a’ kiről szállott 
reá mind a’ nemesség, mind a’ jó szág , Ung- 
Vármegyének Fő-Ispányja v o lt; az anyja Gróf 
Vásonykői Z i c h y  Ju liána, ki is 18. gyerme
kei között, kiket e’ világra szült, csak a’ mi 
Ferencziinket szoptatta m aga, mintha előre 
érzette vo lna , hogy ezen gyerm eke, kit a' 
többieknél fellyebb inéltóztatott, egykor tcst- 
vérjeit hírrel, névvel és méltósággal felyűl fogja 
múlni. Még gyermek korában úgy tetszett, hogy 
B a r k ó c z y t  a* végzések papságra választották- 
el. Csak három esztendős gyermek korában egy 
igén nehéz és veszedelmes betegségbe esvén, 
az orvosoknak mindenféle orvosi szereik haszon
talanok v o ltak , minden óráhan lerhesbb lett 
a' nyavalya, és elkerülhetetlen ’s bizonyos volt 
halála! az esenkedő, szerelmetes és kegyes 
szülék lá tv á n , hogy az emberi segedelemhez
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már bízni nem lehet, az Istenhez folyamodtak, 
és azt fogadták, hogy ha életben kedves gyer
meküket m egtartja, a' belső hivatalra szányják 
és szentelik. — Már az, akár a’ volt, a’ mit 
a’ szabad gondolkozásnak esetnek vagy törté
netnek neveznek; akár az, hogy az Isten , a’ 
minden jóknak ad ó ja , a’ szüléknek Ő benne 
vetett bizodalmokat akarta megjutalmaztatni, 
elég ahoz: hogy kedves fiók attól az órától 
fogva kezdett jobban lenni szemlátomást, és 
az igaz lelkű szülék semmit nem késtek foga- 
dástételök' tellyesítésével ; — minckutánna a’ 
szabad választást reá hagyták volna az ifjú 
Grófra , a’ Petrinusok’ Szerzetét választotta, és 
a’ mellett minden időben állandóul meg is ma
radt. — Már gyermek korában olly éret elmé
jű  volt, hogy esztendeit vagy korát kivévén, egye
bekben tökélletes férjfiú vó lt, úgy tettszet hogy 
őt a’ természet is Papnak szülte. Még csak 7. esz
tendős vólt, mikor már a’ tudományokat szom. 
júliozó lelke’ kívánságának kielégítése végett a' 
Kassai Akadémiába ment tanúlni, és alig végezte 
el a’ Humaniora Oskolákat szép előmenetellel, 
magát azonnal az Egri-Püspökség nevendék Pap
ja i száma közzé béíratta. A’ Filozófiát tanúlta 
3 esztendeig Nagy-Szombatban olly szorgalma- 
tossággal, hogy azon nem csak a’ túdósok csu- 
dálkoztak , hanem maga Vl-dik Károly Császár 
is felbuzdúlt azon , és néki Abbási aranylán- 
czot ajándékozott. B a r k ó c z y  megakarván a’ 
papi tudományokat is tanúlni, azoknak meg
szerzése' végett Rómába, a’ minden papi-tudo
mány’ Fővárosába ment ; itt 4 egész esztendő
kig tanúit szorgalmatosan, és Hazájába vizsza- 
térvén , az érdem' pállyáján sebes lépésekkel 
előhaladt; egyik hivatalból másikra fellyebb
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fellyebb emelkedett, m ígnem  végre a' K irály
né’ kegyelme , és a’ maga tulajdon bölcsessége 
által a’ legfőbb hivatalokra emeltetett.

B a r k ó c z y  még alig volt 24. esztendős, 
mikor az Egri - Püspök G. Erdődy Gábor őt 
E g e r  városa’ Fő Plébánosának nevezte k i ;  
hogy a' Papi-igazgatásnak módját az ő felvigyá- 
zása' alatt tamilja meg; és Barkóczy hivatalá
nak terhét örömmel v ise lte ; buzgó szívű lévén, 
kész szívvel véghez vitt m indeneket, a’ mellye- 
ket mások kéntelenségből is alig szoktak el vé
gezni; sem kevélység, sem tunyaság meg nem 
akadályoztathatták őt hivatalos kötelességeinek 
tellyesítésében, és az ifjú Grófot csak abból 
lehetett megesmérni több tiszti társai fe le tt; 
hogy ő azoknál szorgalmatosbb, munkásbb és 
buzgóbb v o lt; m ellyért őt E löljárói, nevezete
sen a’ Püspök G. E r d ő d y  G á b o r ,  barátságo
san szerette, becsülte és gyakorta óhajtva em
legette; bár csak neki B a r k ó c z y  követője 
lenne a’ Püspökségben.

B a r k ó c z y  az Kathedrális Ekklé'sia’ Ká- 
nonokjává és az Ungvári kerület’ Archidiákonu- 
sává le t t , és mind ezen új hivatalos kötelessé
gek’ terhei is , őt feltüzelték és buzdították papi 
kötelességeinek tellyesítésére; az Isten’ Igéjé
nek hirdetésében ollyan kifejezésekkel é lt, a' 
mellyekből nyilván k ite ttsze t, hogy annak a' 
szent tudománynak igazsága felől a’ mellyet hir
d e t, maga is tökélletesen megvan győzetletve , 
és a' szerint igyekszik életét rendelni. Az Iste
ni titkokkal nagy tisztelettel bán t, és illendő 
vígyázással osztogatta ki azokat. Igyekezett 
azon, hogy minden halgatóit jó l megösm érje, 
és a’ dolog úgy hozván magával, azokon segít
hessen. A’ betegek’ látogatásában fáradhatatlan
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v ó lt, és a1 halálra ítéltteket is vigasztalta: szó
val ; jó  példával ment elő az egész nyájja előtt.

Szép viseletének híre a’ Király füleibe is 
elhatott, és Yl-dik Károly az érdemek’ igazi és 
nagybecsűlője, azért e’ fiatal Papot megkívánta 
jutalm aztatni. Az 1740. E. tehát B a r k ó c z y  
az Esztergomi Fő-Káptalanba tétetett á lta l; és 
minekutánna őt a’ Király Szepesi Prépostá tet
te , és az Ekklésia által a' Püspökségre megha
tározott alkalmatos korát is elérte vólna, őt 
az Apostoli Sz. Szék csak ugyan arra hivatalra 
ajánlotta is. Ott T e n a g r a i  Püspöknek ne
vezték k i ,  és Egerben kenték fel, a’ Mária 
Therezia megkoronáztatása előtt kevéssel; melly 
alkalmatossággal ő az Apostoli keresztet vitte a' 
Felség előtt, és a' Prímásnak a’ koronázás' cze- 
remónjáiban segítségére vo lt; ez őt azután a’ 
lelkiekben maga Vikáriusává, és a’ Püspöki hi
vatalos kötelességekben képviselőjévé nevezte 
k i. De a' Kifályné is nagyon kedvelte B a r k ó -  
c z y t ,  és bízott is tántoríthatatlan hívségéhez; 
’s okos bőlesességéhez, m ellyet a’ világ előtt 
meg is bizonyított, több kegyelmességeit oszto
gatván k i ő néki, és az által hasznos szolgála
tokra kötelezvén; nevezetesen 1743. a’ H ét
szem. Tábla Assessorává és S t á t u s  t i t k .  T a 
n á c s o s s á  nevezte ő t; végre 1714-ben valósá
gos Egri Püspökké te t te , ki is következendő 
esztendőben innepi fényes pompával Püspökké 
felkenelte te tt, és .Heves Vármegye’ Fő Ispány- 
ságába beiktattatott.

B a r k ó c z y ,  Egri Püspökségének 19. esz
tendei a latt, nyilván való je le it, bizonyos pró
báit , és erősségeit adta annak : minő buzgó, 
rendet szerető , istenfélő , kegyes, munkás és 
fáradhatatlan ember vólt, igaz jó  lelkiesmérettel
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gondosan felvigyázót* az Ekklésiája’ ja v á ra ; az 
Egri és Szepességi Papság’ elibe szép viselet’ 
törvényeket szabott, és minden fertály eszten
dőben megkívánta, hogy az egész Megyében a’ 
a’ Főpapok adják bé a' Lelki-Pásztorok’ magok 
viseletéről szoros feljegyzéseiket.

A* Iiteratúrát szerette ’s nagyon vigyá
zott a rra , hogy a’ Papság’ szíve és elméje ne
mesedjen, és a’ bölcsességben öregbedjen. E g e r 
b e n  egy L y c e u m o t  építtetett az ifjú d e 
r ű s ’ számára, és abba tudós tanítókat állított. 
A’ törvények5 tanítását is bévitte , és esztendőn
ként 12 ifjaka t, a' törvényekre maga költségén 
kitaníttatta , de a' mellett sok egyéb más tudó
sokat , és szegény tanúló ifjakat is boldogított 
és segített. Azomban Hazáját is forró buzgóság- 
gal szerette , és szolgálta. Tudta ő a z t , hogy 
az igaz keresztény Papnak, nem csak az a' kö
telessége, hogy a’ világi hatalmasságokért imád
kozzon , és a’ h ív ek e t1 a’ Haza’ szeretetére buz
d ítsa; hanem szükség hogy a’ népnek jó példát 
adjon. Bizonyságai ennek, az általa épült sok 
szép Oskolák , és az ő Fő*Ispánysága alatt épült 
Vármegye-háza Egerben, a’ mellyben ő a’ 
Vármegye’-felsereglett Rendjeivel sok bölcs ta- 
nátskozásaik á lta l, mind a’ felvigyázása alá bí
zott Heves Vármegye’ jav á t, és boldogságát, 
mind pedig kivált azokban a’ terhes és vesze
delmes Burkus-háborúkban, a5 nagy Therézia 
Thrónusának állandó és erős fennmaradására sok 
jó , hasznos, és foganatos rendeléseket tett. Sok 
ízben nagy vendégeket vendéglett ő m eg, t. i. 
a’ Szaksz kir. Herczegeket A l b e r t é t  és K l e 
in e n s t  egynéhány napokig Fejedelmi módon 
megvendéglette. Az 1749-ben Ekklé’siák vi- 
sitatiója’ alkalmával, Epsries várossának szép ki
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es mezein egynéhány napokig mulatott kísé
rőivel együtt, felvont csinos, pompás és gyö
nyörű’ sátorok a la tt, az öszszecsődűlt soka
ságú nép szeme láttára ebédelt. De jólle
het B a r k ó c z y  mint Egri Püspök fényes és 
pompás Udvart tartott , mindazáltal , épen 
koránt sem azért mivelte ő az t, mintha a’ 
világi jókban való dombérozásra valami nagy 
hájlandósága lett v ó ln a , hanem istenfélő, ke
gyes, jám bor életet é lt; sőt ellenben olly ke
veset gondolt a’ földi jókkal, hogy mindén esz
tendőben bizonyos ideig a’ Nazarénusok köz
zé , k iket külföldről liítt Magyar-Országra f 
Egerbe magánosságba húzta el magát a' világ
tól. Ezeknek a’ Barátoknak Klastromában 
készíttetett ő maga számára egy K rip tá t, 
és abban egy fa-koporsó t, a’ mellyre ezek 
valóban nem kevély szók voltak m ettszve: 
„ F r a n c i  se us  B a r k ó c z y ,  i n d i g n u s  E p i s -  
c o p u s  A g r i e n s i s ,  e s c a  v e r m i u m .  “ 
Ezen a’ borzasztó helyen szokott ő minden esz
tendőben a’ halálról , és az Örökkévalóságról 
való elmélkedéseiben mélyen bemer ülve gon
dolkozni; sőt még azt is feli ette magában, hogy 
minden világi méltóságairól lemond és a’ Püs
pökséget leteszi , életének végső napjait csen
des magáuosságbantőltvén-el, hanem a’ környűl- 
állások, és a' Magyar A . Sz. E. Ház’ java azt 
neki meg nem engedhették.

B a r k ó c z y n a k  a' Haza eránt tett sok 
számos érdemei közzé tartozik az i s , hogy ő 
az 1752. és 1756. esztendőkben, okos maga 
viselete által a’ Lengyelekkel, a’ Szepességi 13 
városokra nézve igen szép egyességre tudót 
lépni. Több mint háromszáz esztendők foly
tak le , miólta t. i. az említett városokat az
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Anya-országtól elszakasztván, ’Sigmond Kirá
lyunk a’ Lengyeleknek zálogba adta. Ez szolgált 
idővel sok villongásokra, vérengezésekre, és ve
szekedésekre adott alkalmatosságot annyira, 
liogy a’ Szepességi lakosok sokszor kéntelenek 
voltak keserves panaszolkodásra fakadni, a’ 
Lengyelektől szenvedett sok méltatlanság miatt.

M á r i a  T h e r é z i a  e’ Tartományban is jó 
rendet kívánván béhozni, és alattvalóinak csen
des bóidogságokról gondoskodni, e’ fontos do
log’ végben vitelére B a r k ó c  z y t  választotta ki 
az Országgyűlése, a' K irályné kívánságára, 
hogy ő végezze el az említett városok, és a’ 
Lengyelek között régtől fogva harapódzó tüzes 
villongásokat. És valóban ezt a’ szövevényes és 
csiklandós dolgot igen szépen és szerencsésen 
úgy el is tudta igazítan i, hogy egyik félnek 
sem volt oka a’ panaszolkodásra, a' mi édes 
Magyar Hazánkra pedig abból felette nagy 
haszon hárámlott. Az ő arra fordított fáradha
tatlan szorgalmatossága, és ennek a' fontos or
szágos dolognak bölcs és szerencsés elintézése 
altál nagy becsületet, hírt ’s nevet szerzett ma
gának Barkóczy nem csak Hazája’ íija i, hanem 
még a' Lengyelek előtt is , a’ k ik  őt mind Var
sóban , mind pedig Krakkóban igen szívesen és 
nagy örömmel fogadták, tisztelték és becsülték.

A' Magyar Királyné is újjonan megakarta 
kegyelmének és bizodalmának jelét B a r k ó c z y  
eránt bizonyítani, mind a’ Vallás mind az 
Ország eránt viseltetett hívségéért. Az Eszter-^ / o
gomi Érsekség 7. esztendőktől fogva üresen ál
lott , és jóllehet az akkori terhes és költséges 
háború folytatására felette igen nagy szükség 
lett volna i s ,  annak jövedelm ére; mindazáltal 
a’ nagy szívű Királyné ezen Fő-Papi nagy mél-
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tóságra B a r k ó c z y t  emelte 1761-ben Május' 
13-kán, melly hivatalában X.III-dik Kelemen 
Pápa is megerősítette. September 21 - dik 
napja volt a z , a’ m ellyben, a’ régi időben 
B a k á c s  által épült Esztergomi Templomban a’ 
Bécsi Érs. és Kárd. Gróf M i g a z z i  Kristóf ál
ta l; az Érseki palástal nagy pompával felékesít- 
tetett. Ugyan ekkor egyszers'mind Esztergom 
Vármegyének Fő-Ispányjává is neveztetett, és 
ebbe a 'v ilág i Méltóságába az akkori Ország-Pala
tínusa Gróf Batthyán Lajos által, innepi fényes 
pompával bé is állíttatott.

B a r k ó c z y  valamint Egri Püspök korában 
hivatalos kötelességében híven e ljá r t , úgy most 
is ez újjonnan nyert fényes hivatalában minden 
erejével azon igyekezet, hogy szoros köteles
ségének pontba megfeleljen. K ivált a' felvígyá- 
zása alá rendelt, és tőle függő papságot szorgal
matosán intette szent hívataljok’ illendő folyta
tására ; és mikor lá tta , hogy híven munkálkod
tak és teljesítették kötelességüket, mindenkor 
megdicsérte és megjutalmaztatta őket; a’ lágy
meleg indúlatúakat felbuzdította; elejekbe ter
jesztvén és szívökre kö tvén , hogy az istenfélő 
kegyes Papnak példaadása, leghathatósbb esz
köz a’ népnek i s , az isteni félelemre, a' feleba
ráti szeretetre , és a’ Vallásra való buzdítására. 
E ' végre az Úrnak szolgálatjára szánt ifjúság’ 
nevelésére legfőbb gondját fordította; minek- 
okáért három , a’ Nagy S z o m b a t h i t ,  a’ Páz
mány által Becsben, és Szécsényi által Budán 
fundált Szemináriumokat keze a lá , az eddig 
volt felvigyázók’ a’ Jé'suiták kezéből viszsza vet
nie , hogy a’ maga egyenes felvígyázása alatt az 
ifjú Clerust, jobban, czélosabban neveltethesse, 
és alkalmatosbb Lelki-tanítókká formáltatliassa.
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— Az 1762-ben egy Canonica visitátiót ta r to tt, 
elébb ugyan az Esztergomhoz tartozó Nagy-Szom- 
bati Fő-Káptalant látogatta m eg, a. u. a’ Poso- 
nyi K áptalant, végre a’ Szepesi K áptalant, a’ 
melly szinte egy egész esztendeig ta rto tt; mellynek 
elvégződéseután, a’ három megnevezett Káptala
nokban szorosan megparancsolta a^Chórusos imád
ságot tulajdon Decrétuma által, mellynek példá
jára  azt egész Magyar-Országban bévették. A’ Ká- 
tékhizmusi tanítást mindenfelé buzgósággal aján
lo tta , és hogy a’ Vallás' tisztaságát annál inkább 
megőrizhesse, az Anabaptisták’ vagy újra keresz- 
telkedfck’ felekezetét a’ kegyes Királyné mege
gyezésével az Országból szerencsésen kiigazította.

De hivatalos kötelességének serény tellyesí- 
tése’ m ellett, ez a’ nagy érdemű Prímás még ar
ról is gondolkozott; mimódon tőlthesse el éle
tének nap jait, legszebb, leghasznosabb és Iegid- 
vességesbb munkálkodásokban, a’ mellyek szí
vének és lelkének is legédesbb örömet és gyö
nyörűséget szerezhetnének. Mindjárt az Érseki
székbe lett ülésével kezdett ő arról gondolkoz
ni , hogy a' már majd két száz esztendőktől 
fogva, távol Nagy - Szombatban lévő F ő -K ápta
lant , maga régi és tulajdon helyére Eszter
gomba vissza kellene hozni; s* gondolattal nem 
elégedett meg; hanem cselekedettel is véghez 
vitte. A’ volt t. i. az ő forró kívánsága; hogy 
mindeneknek felette Esztergomban , az Érse
kek’ Residentziáját, a’ Káptalan épűletjét-is 
pompásan felépíttesse. Nagy kincs, -és a’ F. Ud
varnak különös megegyezése nélkül az meg nemi 
eshetett, de a' Királyné is soha egy igazságos 
kérését, és így ezt sem tagadta meg. — Az 
ő , és utánna következendő Érsekek számára az 
Esztergomi-várat lakó helyűi, nagy Kir. kegye
lemmel által engedte; és hogy azt is megmu
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tassa a’ K irályné, melly nagyra becsüli B a r  k ó- 
c z y t ,  és hűséges, buzgó törekedéseit, egy 
gyöngyörű drága Mária képit küldött néki aján
dékul , mellyet az Ő Felsége kedves és szerel- 
metes menye, a’ Pármai Herczeg Assz. I s a b e l -  
1 a , maga tulajdon kezeivel rem ekül feste tt, 
hogy azt B a r k ó c z y  az általa újonnan épülen
dő Főtemplomába ékességül fiiggesztetné fel.

Öröm miatt repeső szívvel hozzá fogott Bar
kóczy 1762-ben ez építéshez; az egész Ország 
meghívattatott a’ segedelmeskedésre , és néhány 
T. N. Vármegyék önkent ajánlották pénzbeli 
készségöket az újjonan épülendő Templomra : 
maga pedig a’ Prímás 100,000 Rh. forintokat 
szakasztott el esztendőnként jövedelméből an
nak szám ára; a’ D unán, Esztergom mellett re
pülő hidat készíttetett, az építéshez szükséges 
m atérialék’ makhinák és eszközök megszereztet
tek ; ’s alig takarodott ki az őrizet a’ Várból, 
azonnal a’ tornyok és bástyák szét bontatván, 
azoknak helyén a’ fundamentomok’ megvetésével 
együtt, bizonyos reménység nyújtatott a’ Magyar- 
Hazának a’ felől, hogy nem sok idő m úlva, 
az Esztergomi hegyen egy olly gyönyörű Főtem
plom fogna épüln i, melly az Országnak nagy 
ékességére és fő díszére fogna szolgálni. — Ez 
a' kegyes szívű Fő-Pap, melly sok szép, ne
mes, és jó cselekedeteket vitt volna véghez , a’ 
k i csak három esztendők alatt is olly csuda 
dolgokat hajtott végre , a' mellyek két száza
dok’ lefolyása alatt csak óhajtott bozgó kívánsá
gok valának , ha a’ Mindenható őt kedves Ha
zája szám ára, a’ ki őt felette nagyon szerette, 
tovább is megtartotta volna. D e, jeles feltélele 
telyesítésének mindjárt első heves kezdetében, 
Bécsben 1765-ben Februarius' 19-kén megbete
gedett, és a' tudós Orvosok’ apolgaió gondos-
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kodásaik'' és szereik’ ellenére i s , soha abból 
többé felnem lábbadozhatott. Látván B a r k ó -  
c z y ; hogy megoszlattatásához csak ugyan kö- 
zelget, nagyon megindúlt és elszomorodott, 
nem azért, mintha ő az erős halálnak kemény 
koporsójától mcgfélemlett , vagy megrémült 
volna; hanem csak azért esett néki keserve
sen és fájdalmasan a’ világtól való megválás, 
hogy dicsérettel elkezdett m unkáját, az Isten 
Templomának felépítését elnem végezhette. 
„Már látom “  — így szóllott keservesen sóhaj
tozván — az igaz ítéleti! Isten m éltatlannak 
ítél engemet a rra , hogy szent neve’ tiszteletére 
e’ szentséges Templomot elvégezhessem. A’ 
volt pedig az én egyedül való kívánságom , és 
tellyes örömem is az lett vo lna; keményebb és 
súlyosabb próbára az Isten engemet ki nem te
h e te tt, mint midőn kitanúlhatatlan akaratja sze
rint ezen szent feltételem végre hájtása előtt az
élők’ száma közzűl kitörői. • De légyen meg
az ő szent akaratja; imádom igaz ítéleteit.

Apriiisben lehozatta magát Posonyba, úgy 
reménylvén, hogy ott maga tulajdon Residen- 
tziájában jobb gondviselés alatt lehetne; de napon
ként terhesedven az ő betegsége, Junius 18-kán 
csak ugyan meg is hóit, minekutánna három esz
tendőkig viselte volna az Érseki méltóságot. H i
degtetem ei a’ Posonyi Collegiat-Főtemplomban, 
a’ szíve pedig Esztergomban temetődtek. B a r k ó -  
c z y  valóban nagy és bölcs ember volt, sok jó és 
hasznos dolgokat ̂ cselekedett, mellyért mint Ha
zája , mind Királynéja szerették és becsülték.

Az már említett Méltóságos Hivatalokon 
k ívü l, a’ Kir. 1762-ben őt mint a’ tudományok’ 
esméretes barátját, a’ Tudományok’ Fő-Protek- 
torává nevezte ki Magyar Országban. 1764-ben 
pedig első P r a e l á t u s n a k  é s N a g y - K e r e s z -
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t e s n e k  a‘ Sz4 Istv. Magy. Kir. Rendjében. Sok
szor kir. vérből származott nagy emberek látogat- 
ták-meg, nevezetesen halála előtt egy esztendővel 
három Koronás fejek : Mária T h e r., Felséges 
F é rje , és Fija^vóltak Po’sonyban vendégei. — 

Mint Országos embert is becsülték B a r k ó -  
c z y t  a’ H étszm élyes-Táblánál, mellynek tagja 
vólt, és a’ Mélt.Kir. Helytartó-Tanácsnál, melly 
két Magyar Fő Törvény-székeknél 20. esztendőkig 
munkálkodott a' Haza’ javára. Midőn 1763-ban 
a ' rémítő főld-indulás sok helyt, nevezetesen 
pedig K o m á r o m b a n  nagy károkat okozott 
volna, a* szerencsétlen lakosok között ottan ga
bonát, kenyeret, és pénzt osztatott k i , Posony- 
ban és Egerben sok házi-szegényeket táplálga- 
tott. Posonyban a' könyör. Barátoknál maga 
költségén két ágyakat ta rto tt, és ugyan annyit 
az Ersébet Apácza Klastrombán két beteg fejér 
személy számára. E g e r b e n  és E s z t e r g o m 
b a n  könyvnyomtató műhelyeket á llítta to tt; a' 
Szepesi Prépostság’ épületét meg nagyobbíttat- 
ta ;  az Érseki jószágokban, nem külömben 
Keresztúrban, Ro’snyón, Érsek-Újváron Eszter
gomban, Posojiyban s’ a’ t. sok szép épületeket 
tétetett. Posonyban a’ külső városban új élés-há
zat ép ítte te tt, mellyhez sem nagyságára , sem 
erős, ’s ta rtó s , sem alkalmatos voltára nézve 
fogható, az egész Magyar-Hazában nem találtatik. 
Heregen és Tardoson új Parókhiákat állíttatott , 
és tőke pénzel megajándékozta, a’ K e m e n c z e i  
Templom’ építésére is szép summa pénzt te
stált. — De ki győzné mind előszámlálni rendel 
és névszerint mind azon jó k a t , a’ mellyekct 
szerzett B a r k ó c z y ?  Áldás hamvainak!
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1.

Panasz a* Magyar - zsurnálok kevés vol
táról. Egy Pesten lakó Magyar Nemes’ 

levele egy Magyar Tudóshoz.

Kedves Úr !

j^ íe m  régiben ezt olvastam egy Franczía- 
könyvben; a’ világon, mint ez most kicsi- 
nosodva v an , nem lehet szerencsésebb embert 
találni annál, ki tízezer forint esztendei jöve
delemmel bir , ’s a’ polgári rendhez tartozik ’s 
városban lakik. Az egész világ ennek javára 
és gyönyörűségére dolgozik. Az ő kedvéért a’ 
falusi parasztok mindennapon a' legszebb gyü
mölcsöt viszik a’ piaczra, a' szakácsok a’ leg
jobb ízű ételeket készítik ’s m indenütt a’ legal
kalmasabb vendégfogadók építtetnek. Ha ú taz, 
mindenütt talál embereket és inasokat, kik őt 
szívesen látják ’s néki örömest szolgálnak.

Én ezt igen elhiszem , m ert tapasztalásom
ból igaznak találom. Születésemre nézve ugyan 
magyar nemes vagyok; de Pesten lakván polgá
rok között é le k ’s egyszer’smind a’ Német-nyel
vet is még jobban tudom mint anyanyelvemet. 
I tt Pesten életem csupa néző-játékból á ll; sokfé
lét látók és hallok , ’s valamit látok és ha llok , 
mind az örömömet neveli ’s úgy tetszik mintha 
csupán én értem történnék. A’ roppant nagysá-
F .  M.  OR. MI NERVA II. N E G Í E O .  17
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gú szép épü le tek , mellyek mindennap emelked- 
nek-fel ’s a városnak egyéb szépítései, mel- 
lyekben szemeimet legeltetem , úgy tűnnek élőm
be mintha csupán az én gyönyörködtetésemre 
czéloznának.

De különösen nevelik örömömet a' sok Né
met és Franczia-újságok és egyéb időszaki 
írások; mert igen újság kívánó vagyok. Újság 
kívánásom kielégítése végett nem szükség Lon
donba , Bécsbe ’s Pétervárba kurírokat küldöz
nöm , hogy megtudjam mi történik ezen váro
sokban. Ha szintén a’ hírek , mellyek az újság
levelekben ’s egyéb zsurnálokban találtatnak, 
nem mindenkor igazak is még is úgy elhiszem 
őket, . mintha a’ Szent írásból vétettek volna, 
’s nem tudom ha hasonló esetben nem tennék-é 
úgymint az egyszeri Bécsi-gavallér tett , ki ép ’s 
egésséges létére is lefeküdt ágyába, mivel egy új
ságban azt o lvasta , hogy k itörött a’ lába.

Természetem szerint a’ lustaságra nagyon 
hajlandó lévén , legörömestebb'olvasom azollyan 
zsurnálokat, meljyekben új könyvek ’s egyéb 
mesterségiművek ítéltettnek-meg. Nem tudom 
hogyan élhettek a’ Görögök és Rómaiak, kiknek 
efféle zsurnáljaik még nem voltak. A’ kimível- 
tetés még akkor alatson léptsőn állo tt, aszszo- 
nyaik is kivált a’ Görögöknél estve nem men
tek nagy társaságokba, hol csak nem semmit 
sém tudtak mondani; ’s azt hiszem, hogy ak
ko r m ega ' módi tsetsemő korába vo lt, ’s a 'jó  
íz lés, a’ Literaturában még kevésre ment. Va
lóban miképpen lehetett akkor Euripidesnek, 
Sophoklesnek és egyebeknek munkáikról ítél
n i?  Azt hiszem hogy minden efféle dolgokról 
akkor a' társaságokban sok balgatagság monda
to t t ,  ’s hogy a’ régiek’ írásai mindaddig nem
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ítéltettek-meg helyesen, míg zsurnálok nem vol
tak.

Mi, kik Pesten lakunk ’s a’ tudományokat 
szeretjük, ha németül tudunk , sokkal szeren
csésebbek vagyunk, m int hajdan az Athéneiek 
és Rómaiak v o lta k ; mi mindenkor találunk ol- 
lyan em bereket, k ik  helyettünk gondolkodnak. 
Én részemről nagyon örülök, ha meggondolom, 

“hogy midőn valamelly új theatromi já ték , vagy 
más könyv jelenik m eg, több rendbéli zsurná
lok foglalatoskodnak annak kihirdetésével ’s 
megitélésével. A’ zsurnálok’ írói elolvassák 
azokat helyettem , ’s megmondják m it keljen fe
lölök tartanom.

A’ zsurnálokat olly igen jó  dolognak tar
tom , hogy kiviilöttök csaknem semmit sem ol
vasok. Egy író azt mondotta, hogy a’ könyvek
ben mindent fel lehet ta lá ln i; az én vélekedé
sem szerint ezt lehet a' zsurnálokról is monda
n i; én azokban mindent feltalálok, a’ m it tudni 
akarok, mindent a' zsurnál-írók’ szemeivel nézek, 
vélekedésimet az ő állításokhoz szabom , ’s na
gyon őrzöm m agam at, hogy ne mondjak sem
m it is könyvökről, míg rólok a’ zsurnálok íté
leteket meg-nem mondották. Már egy párszor 
úgy já rtam , hogy valamelly m unkát dicsértem 
vagy aláztam , ’s más nap nagyon elszégyel- 
tem magamat, midőn láttam , hogy vélekedésem 
a' zsurnál-írók vélekedésével nem eggyezett-meg. 
Ebből láthatja az Ú r , hogy a’ franczia és német 
időszaki-írások' segítségével, elmém tökélletes 
nyugalomban m arad, ’s hogy e’ részbeli örömeim 
semmi fáradságomba sem kerülnek. De azt is 
iökélletesen által láthatja az Úr, hogy én Pesten 
tízezer forint jövedelmem m ellett, több m int

17 *

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



260 A éR IL íS Z  1832.

égy tekintetben nagyon szerencsés ember va
gyok.

Azonban mind e' mellett is egy nagy bajom 
van , ’s egy nehéz kő nyomja szívemet. Szüle
tésemre nézve Magyar-nemes lév én , ’s szép jó 
szágot bírván, gyakran háborgattatom lelkem- 
esmérete által azért, hogy anyai nyelvemen ke
veset vagy csaknem semmit sem olvasok. Ezen 
nyugtalanságomat minduntalan nevelik némelly 
fiatal Magyar-hazafiak, kiktől imitt amott a’ tár
saságokban , kivált az utóbbi esztendőkben gyak
ran hallok keserves és csipős panaszokat az ol- 
lyan Magyarok ellen , kik saját annyai nyelvek
kel nem gondolnak, ’s annak Literáturáját nem 
mozdítják elő. Én szeretek új könyveket , kivált 
a’ mint már mondám időszaki írásokat olvas
n i ;  ’s ha egyszer érette pénzt kell kiadnom , 
örömest adnám magyar-könyvekért és zsurná- 
lokért ; legalább igen szeretném , ha a’ kávéhá
zakban és olvasó-társaságokban, hol effélékhez 
olcsón lehet férni, magyar havi írások talál
tatnának. De mit tehetek én ró la , hogy a1 dolog 
nem úgy van. Tudtommal csak három időszaki- 
írás jelenik meg most Magyar-nyelven: a’ tu
dományos G yűjtem ény, a’ Felső-Magyarorszá
gi Minerva és a’ S as; fájdalom ezekben is csak 
nagyon ritkán találtatnak könyvbírálások; nem 
tudom azért e hogy Magyar-könyvek éppen 
nem lépnek napfényre, vagy egyéb okokból.

Hlyen állapotban lévén, ’s tudván hogy az 
úr könyveket szokott í r n i ; illendőnek tartottam  
az urat azon kérésemmel megkeresni, hogyMa^ 
gyar-nyelven egy olly zsurnált kiadni ne ter
heltessék, mellynek olvasása által én , és a’ hoz
zám hasonlók, újság kívánásunkat kielégíthes-
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sük. Bizonyossá teszem az urat előre i s , hogy 
bennem eggyik legbuzgóbb olvasóját fogja talál
ni , ki tisztelettel vagyok

az Úrnak

igaz szolgája

B. I).

F E L E L E T .

Tekintetes Tábla-Biró ú r !

ESppen egy folyó munka kiadásáról gondol
kodtam , midőn az ur' levele hozzám érkezek , ’s 
kevés híjjá vala hogy szándékomat velem egé- 
szenabba nemhagyatá. Kiilömben is sokat küsz
ködtem magammal, ha áltáljában tanácsos e idő
szaki-írásokat napfényre botsátani, Tudtam hogy 
a’ Görögöknél és Rómaiaknál e'féle írások es- 
meretlenek voltak , "smég is ezen Nem zetek'Li- 
teráturája a' tökélynek oílyan lépcsőjére hágott, 
mellyet csudálnunk k e l l ; de elérni nem könnyen 
reményihetünk. Láttam az ujabb mívelt nemze
tek' példájából, hogy nálok az időszaki írások 
sokakat, kik igaz tudósok lehettek volna, a* szo
rosan tudományos foglalatosságtól elvont, ’s fél- 
tudósokká te t t ; sokakban pedig olly elbizottsá- 
got és maga meghittséget tám asztott, mintha 
a' tudományokhoz értenének, holott nagyon 
egyiigyüek és tudatlanok. Vi’sgálódásaim által 
arra a', meggyőződésre is jutottam  , hogy a’ fél- 
tudósság nagyon veszedelmes dolog. Ezen kívűl- 

& ■ '
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is az időszaki írások’ káros voltáról nem keve
set hallottam és olvastam. Minden okokra néz
ve nagy bizonytalanságban ingadoztam, mire ha
tározzam magamat említett szándékom eránt. ’S 
m inthogyaz ur levelét éppen akkor vevém, mi
dőn ezen bizonytalanság tengerén hányattattam , 
csak kevésben múlt-el hogy szándékommal egé
szen fel-nem hagytam. Azonban meg kell valla
nom hogy az u r’ levele adott alkalmat a’ do
logról bővebben gondolkodnom, ’s bővebb gon
dolkodásom után feltett szándékom mellett meg
maradnom. Gondolkodásom egy felől tökéllete- 
sen meggyőzött arró l, hogy az időszaki írások 
akárm it és mennyit lehet is ellenek m ondani, 
csakugyan a’ Nemzet’ külömbbféle rendei és 
karjai között a’ kimíveltetésnek egy bizonyos 
nemét elterjesztik , és sok hasznos esméreteket 
forgásba hoznak , másfelől pedig arra a’ véleke
désre hozott; hogy a' jó l intézett időszaki Írá
sok , leghathatóssabban gátolhatják azon károkat, 
mellyeket a’ rósz könyvek okozni szoktak. 
Egyébberánt-is , ezt gondolám magamhoz , nem 
sokkal jobb e magyar nyelven valami e’ félét 
és jó t.irnunk , mint a’ külföldi franczia, német 
más Zsurnálokat, mellyeknek olvasását nem 
akadályoztathatjuk, olvasni szeretőMagyarainkon 
tovább is úgy uralkodni hagynunk mint eddig 
uralkodtak! ’s m ind ezen okok engemet arra 
határoztak-el; hogy némelly barátimmal együtt 
ha  tulajdonképen zsurnált nem is , legalább egy 
folyó munkát botsássak közre, melly az olvas
ni szerető hazafiaknak kevés elmetöréssel hasz
nos mulatságot adjon. Azonban sajnálva előre 
lá to m , hogy Tábla-bíró ur’ ízlését nem fogjuk 
eltaláln i, m ert mi az olvasóktól egy kis gondol-

v i
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kodást is fogunk kívánni. Egyébberánt egész szí
vemből kívánnám , ha kívánságom te lje se d 
hetnék, hogy azú r azon szép szerencséjében mel
lyel d icsek sz ik ,’sméltán dicsekedhetik, ne csak 
testi érzékeiről hanem okos leikéről is gondos
kodnék.

Ezen kívánságom mellett illendő tisztelet
tel maradok

Uraságodnak

hu szolgája ,

M. P.

2.
Miként lettem Ügyvéd'?

Töredékek Szépvidéki életéből.

1.

S z é p  czélra jutni, szép ott sok küszdés és izza- 
dás, sok gond és fáradtság után

„az Öröm poharat kedvtelre űrítni.u

De addig z baj ám , míg ide jutsz. Könnyű 
nektek. T i , kiket a1 gond nélkül élhetés’ kényten-
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gerébe löké, az érdemre csak elvétve pislogó sors, 
kaczagni a* czélratörekvőt lihegő pályáján ; mert Ti 
czéltalan is úszhattok a’ puha gyönyörök’ buboré
kéiba, hol mint a’ kövér legelőn hízott ökör kicsij 
tűnődtök, miért vagytok e’ világon? Nem így 
mi mostohább planéta alatt szülöttek! mi dolgozunk, 
míg ti alusztok ; izzadunk, míg lágy pamlagon nyúj
tóztok; koplalunk, míg piskótával dobáljátok a* fe
létek kacsingó örömlyánt. Nekünk előre és jókor 
ki kell szabnunk a* kort, hol munkálnunk lehessen; 
a* czélt, mellyre siessünk, hogy díjkoszorút nyer
jünk. Nektek mire a’koszorú ? ez érdem bére a’ küsz- 
dőnek, ’s sokszor, ah ,  milly tüskés és hervatag. 
Elég díj nektek; ha szédelgő gőzgloriával környezi 
fejeteket a’ dő’sölés’ mámora, ’s csömörült Ízlést 
költ szívetekben az untig hörpölt bájseprő. De mit 
bajlódom veletek. Ti nekem észt, én néktek gazdag* 
ságot nem adtunk. A’ mindenség* alkatjában minde- 
nikünkre szükség van. Eggyikíink sincs másnak aka
dályára a’ levegő szívásban. ’S ha Ti néha fénypol- 
czon ragyogtok, bár nipcs mi kisugározzák saját 
fényetekből, az nem érdem, hanem vak szerencse’ 
játéka, melly többször osztja kedvezéseit érdemte
leneknek, mint ollyaknak, kik azt illőleg tudnák 
becsülni. Kezet ide! béke légyen közöttünk! —  

„Csudálatos”, mondja itt Mezőhegyesy uram , 
„egy Prókátor akar békét!? kötve higyjetek neki, 
mert rcservatio mentális lappang szavai alatt. Tud
játok önkép* imádkozék hajdan egy tiszt társa: Do
mine Deus : suscita lites inter potentes, nunquam fini- 
entes, et bene solventes ! és még is békét ajánl ? ez an
nyi, mintha mondaná: gyerünk perlődni I !! A'pert 
ugyan szívesbben senki nem akarhatja, mint az ügy
véd, M. Uram, de csak az ollyat, mellyért jói fi
zetnek. Es nekem mi hasznomra lenne az olly p e r t 
mellyben magam lennék eggyik perlekedő fél, *s a*
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gázctag jutálmi kamatot más vonná, ’s mellyből még 
az a’ siralmas rósz is következhetne rám ; hogy egy 
leendhető legjobb pártfogómtól fosztatnám-meg. 
Azért békét óhajtok köztem és közietek, bár szeret
ném , ha minél több viszálkodásra való okot gördít- 
nétek egymás közzé, így jönne víz az ügyvédek 
malmára, *s talám — enyimre i s ! —

2.
Az iskolai élet* jelenései gazdag tárgyakat ad

hatnának vígjáték vagy gúny-írónak. Látni az ifjú 
véralkatot ezer meg ezer külömböző vegyületben és 
alakban nyüsögni, nem megvetendő látmány. Eggyik 
hévvel gyúl mindenre, mást Professzora’ kurhoiásai 
sem tudhatnak buzdítani valami szépre. Ennek özön- 
nel ömlik ajkairól a’ víg tréfa, amaz még mosoly- 
gani is restel. Itt látsz egy piánkoholót észrontó 
számolásokkal a* jövendőről, amott egy jelenkor* 
gyermekét, ki nem gondol a* holnapi napra. Ez 
pontos kötelességei' teljesítésében, amaz uem ör

v e n d h e t ,  ha vagy egyszer félre nem lépik. Hát a’ 
tanítók közt mennyi millió kíilöinbség van! Slen- 
drián, új Systhema, rigorismus , világosuk fő, papi 
átok, honni lélek, czudarság, tanítói szorgalom, bé
res munka, emberszeretet, boszszúvágy, szerény
ség, irigy dölyf ’s t. illyek öszszegyüive harlequini 
tarkaságban lejtnek a’ Profeszszori CoIIegatus felett. 
De tisztelet nektek, jó tanítók! kik embert nevel
tek a’ társaságnak, polgárt a* hazának a’ délczeg 
ifjúból; nagy nevetek méltó hálás tanítványi szívek
ben kelendő örök emlékre. . .  Feledés’ átkareátok, 
kik érdemetlenül bitangoljátok a’ tanítói széket, 'Ti 
ostorai a’ hazának, öszszetapodói a'szüléi remény
nek ! — Meszszc ragad buzgolkodásom* Csak an
nyiban akarék szólni az iskoláról, mennyiben ben
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ne töltött éveim nem megvetendő töredékjét teszik 
éltem* rajzának, *s im’ szint' egészlen érinték gon
datlan vonásaim • • . .

Boldog gyermek ko r! benned lepke szárnyakon 
száll időnk. ’S még is reád és játékidra legkevésbé 
emlékezünk viszsza. Egy felütött lapta után sokkal 
édesb esengés ragadja akkor szivünket, mint a* 
szerelmest kedvelt lyánkája felé; ’s milly öröm, ha 
vágytársaink elől kifoghatjuk. Az arany poros bogár 
bámész gyönyörködéseinknek szint* olly tárgya, mint 
a* pelyhes verébfiú, mellyért hősi elszántsággal má« 
szók-meg a* magas csert. De ti észrevétetlen repül- 
tök-el gondtalan napok, ’s nem tudjátok velünk el
hitetni ; hogy ez élet egy játék.

Iskoláskodásom* ideje alatt lesuhant gyermek
éveim , idv nektek, ha mint egy szép álom néha 
körültem lebegtek, idv nektek, hogy ringatátok 
engem ’s a' játék’ paradicsomába, idv, hogy elmu
latok, és én — még élek! —

3.

Mintha most is látnám, milly büszke, milly 
önnhitt valék, midőn a’ Deák taláriszt felöithetém. 
Nem örvende úgy Pióma' gyermeke a* virilis tógá
nak mint én e’ köntösnek, melly jele vala, hogy 
a* gyermeki osztályból kikelve, felsőbb tudományok* 
balgatására az ifjak' sorába mentem-által. Akkor 
úgy hivém, hogy csak e’ köntös különzi a* gyerme
ket az ifjútól; de nem soká maradék é’ hitben, szí
vem, érzésim, hajlandóságaim, vágyaim, készségeim 
megannyi változásokat szenvedének. Most követ- 
kezék a* senkit és semmit számba nem vevő, sem
mivel nem gondoló időszak. Mint a’ rekesz alól sza- 
badúlt csikó , úgy száguld most a* vcszsző suhogást
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többé nem rettegő ifjú* ’s ha nincs egy rá okosan 
vigyázó szem , egy csapongásait észrevétetlcnűl kor
látolni tudó kéz, nem csuda, mi könnyen vágtat 
hányát homlok veszedelemre. Tanító, illyenkor légy 
valódi Mentora a* vérszemre kapott virgoncznak, \s 
gondoskodásod sokkal veszélyesb szövevényektől 
menti-meg őt’, mint a’ miilyenek közé bonyolódott 
volt Telemák Kalipszó* szigetében!

Szerencsémre e’ kétes ponton, hol olly könnyű 
elbukni, bátortalan tartózkodásom, mellyszületésem 
olta, egy volt kitetszőbb tulajdonaim közzül, meg- 
örze. ’S ha néha botlott is a' gabogyás ifjú, ez nem 
szándék* hanem könnyelműség* munkája vala. Taní
tóim között egy „homo primae informationis“ (hogy 
az iskola* nyelvén szóljak) ezen gyöngeségi elsiklá- 
sokat hibáknak akará nézni, de gonoszt nem ismerő 
igyekezetemet fenyitékkel el nem ölheté. Mi kön
nyű lesz vala a* remegő keblűt elijeszteni tudomá
nyos pályájáról, ha védíil nem kelt volna a’ barát
ság rényünk’ őrangyala. Ennek biztatásai, ápolásai 
derűre nyiták borulni kezdett törekedéseimet, \s új 
erővel, vídúlt kebellel sieték oltani ismeretek utáni 
szomjamat. Hálás szívem egészszen a* barátságért 
égett akkor; ’s mindent, ki csak feléje közelite, 
örömest ölele magához; de e* gondatlan barátságos
kodás sok kedvetlen pillantatoknak leve szülője —  
sok csalárd viszszaélt jóságával —  ’s ah, néha még 
ott is, csalódott, hol legtöbb hűséget vélt. Kevésbe 
m últ,  hogy viszszatartózkodó ’s elvonúit különködő 
nem lettem, De nehány jók, kik rokon keblökben 
csak tiszta baráti lángot rejtének , megtanítának a’ 
barátságot igazán ismerni és becsülni f ’s én soha 
nem feledhető örömórákat élék-le annak karjain.

Utóbb nehány gondolatok támadának lelkem
ben a* barátságról, Ide teszem ezeket hü barátaim*
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emlékéül, ’s háti ezeket olvasandjátok,kédves Bará
tim, újuljon-mcg az enyim-is szíveitekben!

4.

A’ Barátságról.

JCjgek ne hagyjátok! értekezésemet sehol sem lelem. 
Oszsze meg öszsze keresem mindenütt és még 
s incs! — Mit tegyek már ? Jámbor lelkiismeretű 
olvasóim megsértetve fogják vélni várakozásokat ál
talam.’’ ’S hah szegény fejem, ki nem álhatom a* 
rám özönlő ’sémbeket! Reszketek. Csüggedés ké
szül szállani író toliamba, segíts Mu’sám, te bőv 
zengésű Kegyszüz! — im’ térdelve esdekel hü tisz
telőd . . .  Hála néked! ro’sa arczulatod lövelli felém 
biztató sugárit, ’s Eol-lantként így zengenek szellem
ajkaid :

„Veszély borúi, ha csiiggedesz,
Élted* minden virányjira-,

Napfényre fel nem éledesz
’S éj száll vágyód’ magányjira, —
’S bár kelljen édes hajnalod ^
Kínfelleg gyötri nappalod.

A* csend, mi másba gyújt hevet 
Szállongni bájvilágokon,

Téged lever, ’s kapsz olly nevet,
Mint lepke száraz ágokon •
’S mig másnak pálma sarjadoz,
Feléd csalány sem ingadoz.

Az új tavasz* szebb kelleme ,
Míg mást gyönyörrel tölt te le ,
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Szivet nemesbbé szentele,
Rád czinteremszagot lehel) ,
Melly rothadásgőzt híntez-el.

A’ kis madár’ zengésir?
Míg a* lágy érzet dalra kél ,

\S estszellet’ hús lengésire 
Költői képzet újra á l :
Fás kebled* árva gödrein 
Moh nő , mint kút’ ó vedrein.

Ne siisd-le hát b^s arczodat,
Ha most nem esdett sors legyez,

Szívedbe fojtsd vészharczodat,
’S legyen nem ingó érczhegy ez : 
így  jobban őrzi nyugtodat,
*S felcsókolom bú-gondodat!**

Mint megkönnyiile szívem. Ismét nevethetek 
kökény szemeid közzé , szép Olvasőném! Ne légy 
te is keményebb hozzám Másamnál, *s minthogy a* 
kérelhetetlen vesztés úgy akará, hogy barátságróli 
gondolataim elődbe ne juthassanak; annyi szépet, 
annyi jót gondolj e' tárgyról 5 mennyit tetszik.

5.

Végre csakugyan oda kelle hagynom az iskolát* 
Tanuló korom’ barátitól szomorán, az iskolai fonák- 

-  Ságoktól örömmel váltam-meg. ’S ezekről így írék 
aztán egy ott maradt Barátomnak:

„ ’S h á t, hu Barátom, mikent töltheted 
Óráidat most a* szent falak közölt,
Hói az avas *s mély tudomány* silány 
Penészszé n ő , tenyész az izzadott
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Homlokon*, a’ fejtörés* mollyai 
Emésztik á* feszült ész* gondjait  ̂
Az áskapálás* gyáva fajzati 
Hálóba fogják5 a* jámbort, *s irigy 
Nyélvökkel átkot szórnak rája le j 
’S a’ pappalást alól hált menkövek 
Veszélyt dörögitek az árnltatottra.**

Szabadon és könnyűit kebellel, mint kalitká
ból menekedetf madár , sieték rég nem látott falum
ba. Vígon köszöntém csendes völgyeit, mellyeken 
egykor pillangókat, kergeték, Y  most szabadságom 
'senge gyümölcseit valék ízlelendő* Szabadság! édes 
nevezet! nélküled a* czukros sütemény ízetlen, s a ’ 
selyem pamlag keményebb a’ börtön* kő vánkossai- 
nál. Boldogtalan a’ nép , melly téged elveszeszt, bol
dogtalanabb, melly sírod felett zokog, Érted, embe
riség* legbecsesb sajátja; méltó, hogy oroszlányi bá
torsággal, tigrisi dühhel vívjon a* Nemzet a* Despo- 
tismus* száz fejű lángokádó Hydrája ellen, Yvérét 
és életet hagyja harczmezőn; mert jobb *s dicsőbb 
hunyni Zrínyivel Szigetváránál, mint gyalázatos rab
igát vonni. Áldott Ország, mellynek Te vagy őr- 
lelke, ótt a’ polgár és ember egyértelmű szavak, Y 
a* természeti jussok nincsenek eltiporva önnkényü 
törvények által. Oh légy a’ Magyar iker Hon’ Pal- 
ladiona!

6.

Lennem kell valaminek! Tizenhárom évi gur- 
lodásom, főtöréseim, gyakori félbeszakasztása haj
nalkori legkedvesh áldozásimnak, csak annyi vál
tozást se tégyenek jövendőm* folyamjába r  mint az 
Oczeán* tükrére hulló harmati csepp? Y tudomá
nyos gondtól izzadt iparjaimnak csak annyi haszon
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nyoma maradjon bérül, mint a" felettem most elzű- 
gó vadludak’ levegői útjoknak? N em , lennem kell 
valaminek! De mi legyek hát?

P a p  ? késő már? a’ lépés meg van téve, ’s 
viszsza lépni csak gyávák szoktak. Különben e’ szent 
rang sem olly igen irigylendő, hogy éltem nyugal
mát érte áldozzam , ’s annyi temérdek resignatiőval 
tegyem sajátommá. Erősb m ejj, több ’s hoszszasb 
beszédet győző tüdő, mint enyim , kell a’ szent 
szónoki székbe. Bárányi szelídség, ’s a’ papi Elöl
járók’ vas pálczáját zúgolódás nélkül szenvedő pél
dátlan példás béketürés, avatatlan erőm feletti dől- 
gok.

K a t o n a ? Test-alkatom gyenge, a’ hadi élet’ 
szigorúságait ki nem fogja álhalni. ’S az élet olly 
édes, hogy ennek eltévesztését ágyúk dörgései közt 
szünetlen rettegni, szembe menni érczlyukakból ki- 
tüzelgő halállal, félénknek ’s egy csoport galamb’ 
észrevételein felreppenéséből is rezzenő keblűnek vaj 
mi k ín ! szép a’ csillogó ruha , a’ meszsze fénylő 
kard, a* rezes fenekű karabély, a’ tollbokrétás veres 
csákó, és a’ gyönyörű legény a’ daczos tátoson ; de 
vérrel fecskendett m ente , puska-golyóktól átlyug- 
gatott csákó, embertagokat szeldelő kard, féllábú 
invalidus, ’s kimustrált paripa be rút! Fényes, de 
nem kívánatos élet!

O r v o s ? Sirilődő emberiséget ápolni, életcsep- 
pet önteni haldokló tagokba, mi dicső ! H a h ! de 
dögtestet bonczolgatni, mirigyes gőzt szívni, egés- 
séget ’s létet veszedelmeztetni, mi bajos! Nem, 
nem leszek halál’ darabontja !

K a l m á r ?  Gosmopolitismus a’ módi Filozó
fia’ lelke. Amerikában, mint Tibetben , az Amster- 
dámi Börzön, mint a’ Pesti vásáron, a’ Londoni 
Lloyds káyéházban , mint a’ Bugaczi csárdán egyfor
mán otthona lenni, szerencsés helyzet. Gazdag elé-
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gedéssel sütni-el a* legmerészb speculatiókat, száz
szoros nyereséget hajtani a’ legcsekéllyebb értékű, 
árutárgyból, halomra gyűjteni kincset, megcsalni 
sok becsületes hitelezőt ’s csak nem inindenik ve
vőt, ’s végre egy gyönyörűséges Crida által úrrá 
lenni az elrejtett arany-forrásból, nem csalogató 
élet’ egy neme é ez?—  De nem ősz’hangzó er
szényemmel, ’s nálunk, fájdalom, ezt csaknem ki
rekesztőig ’S idók, Örmények, Ráezok és Németek 
űz ik ! . . .

Falusi G azda?  Vígan, szabad mezőn, nem 
ágyban köszöntem a' kelő napot, ’s reggeltől estig 
hasznos munkásságban tölteni az időt, ’s ha magad 
nem izzadsz is ekeszarván, sarlón vagy kapanyélen, 
parancsolni számos napszámosnak , nógatni a’ restet 
bizony éltet boldogító, egésséget (rissitő foglalatos
ság ! ’s otthon asztagokkal koszorúzott csűrös-kert’, 
alkalmas lakház, teli pincze’, gazdag kamara, rakott 
éléstár’ birtokossának lehetni, ’s ezekkel egy szép, 
egy jó , egy hű nőt enyimnek mondhatni, egy pár 
viruló gyermekkel, gyönyörű pátriárkái élet ! De ha 
nincs, a’ mi ennek egyszerű mindennapos jelenéseit 
néha más tárgyú közbejövetelekkel ne vegyítse, az 
unalom* tobákos szelenczéjével kezd kinálgatni. Es 
bár milly elegedett légy önnzsírodban, ha nincs bár 
mi parányi hivatali elfoglaltatásod, mákszemnyi te
kinteted se leend a’ pór nép előtt. Kell hát valami 
rang, melly fényt permetezzen jövendő falusi éltem* 
Árkádiájára!
P  O é t  a? A? Költő felleng, mint paesirtar, %

’S hogy nem haladhatott előre,
Nőzvőn szerencsásb kiiszködőre, 

Vágykönnyeit sokszor kisírta.

Es Homér és Osszián élni fognak, míg csak 
emberek lesznek. Istenült nevet, elnem halható hírt
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adni-által a* következendőségnek, nem büszkeséget 
ingerlő dolog e? De a* Honni-költő minden láng
szel lenni poétasága mellett is ideái világaiba még 
csak egy szeletecske száraz kenyeret sem l e l , ’s 
professiója, mint egy Olosz- költő m ondja: egy ko* 
penyegre valót sem hajt-bé. „Csak időtöltésül tehát^ 
midőn Mu’sád véletlenül szerelmes rendez vous*t ad 
unt óráidnak, pengesd lantodat, ezt súgja a* sanya
rú tapasztalás, „mert nem élünk Árkádiában’* Azon
ban minthogy ritka ifjú az, kinek érzései soha is 
poétái convulsiókba ne jöjjenek, a* versírást prae- 
servativául merem ajánlani minden kicsapongásök’ *s 
ezekből következhető legio roszszak* ellenére.

S  z  í  n j  á t  s z ó ?  Megvallom hatalmas ösztön 
dolgozot ollykor szívemben, melly szinte színpadra 
csábíta. Képzeltem, mily boldog akkor av színjátszó, 
midőn köztetszés* tapsai hirdetik diadalmát, mellyet 
művészi ügyessége nyere a’ nézők* szívén# 'S nát 
amaz élyzioni estvén, mellyen a’ bévételi pénztár 
csupán az ő számára nyílik-meg, mily kézzel fog
ható díj arannyozza fejét és ’sebét. Ez ám gyöngy 
é le t! —  szerencsémre egy vándor társaságot leptem- 
meg öltözkedő szobájában. Isten mentsen illy em- 
bercsék közzé vegyüléstől! Eggyík köntösét dobta 
társa* fejéhez, más morgolódott a* csigalassan gyűlő 
szerencsétlen publikumot, harmadik csalárdúl kár
tyázva mely észté a* ma esti hős* erszényéi, a* Direk
tor prima Donnájával ki ledér kedvezéseit bővön 
kezdte volt, egy tapasztalatlan ifjúnak osztogatni, czi- 
vódott. De úntig festém e* karrikaturai tablót!. •• 
Mikor fog egy jól rendelt Nemzeti-Színház épülni 
Mátyásunk’ hajdani lakhelyén? *s e’ mellé, valamint 
a’ születése helyén rég fennálló mellé is , rendes fi
zetésű, válogatott tagokból, egy erkölcsmivelő , bon
ni díszt emelő társaság létre hozatni? Vajha minél 
hamarébb ! — úgy légyen!!! —
í .  M.  OR,  M I N E R V A  I I  N E G X K D  1 8
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< De mi légyek hát? —  E ’ kérdés’ megfejtése 
iránti tűnődéssel, hányám vetém apám'füstös papi
rossa l,  egy régi processus akada kezembe, olvasni 
kezdem: „ A’ Felperes’ törvényesen eonstituált szószol
lója Görényesi Benedek által , a’ fennhagyandók* 
fennhagyása mellett” — Brávo! megvan a* mit ke
restem ; ügyvéd fészek — !

7.

Letevém az esküt, ’s mint Királyi-táblai írnok 
az újonnan felkötött kard’ csörtetését Hayd’ni con- 
certnek vélém. „Három évet kell töltened e’ kar
ban *s az’tán bocsátnak Prókátori rigorosumra” így 
hangzék egy reám nézve kedvetlen határzat. Tehát itt 
is időhöz és nem igyekezethez van szabva a’ készü
let, ’s a’ lélek’ szorgalmát czirkalommal mért határ 
korlátolja. Serénynek restségre, lomhának haloga
tásra van alkalom adva. Pedig ha gyors léptekkel 
egy óra alatt valaki czéljához juthat, úgy gondolom 
átok lenne őt kényszerítői , hogy csigaként napokat 
vesztegessen az oda mászással. Be csudálatosok né- 
melly emberek, azt akarják hogy magunk kimive- 
lésébe restelkedjünk, ’s lelkünk’ készségei ne önn 
ipar, hanem esztendők által fejtődjenek-ki. Hlyen 
Morgoy úr is ,  ki csupán azért nem akar egy külön
ben derék munkát elolvasni, mert annak szerzője 
ifjú, ’s a’ mi több, még tanúló volt; mintha az 
ért kor volna csak irói pályára privilegiálva, ’s ta
nulónak ne szabadna bölcsebbnek lenni Profeszszo- 
ránál. Szerencsétlen fia korunknak ! kár vala neki 
a* közép kor* sötétségébe nem éln i, ott szakállas 
Scholasticusok között mindég vén tudósokkal tarsal- 
kodni lett volna módja, ’s ki tudja érdemét nem 
koszoruzná e egy Doctor ideota-i titulus ?!
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De most jön eszembe, hogy ném az ellenke
ző vélemények* és gondolatok* czáfját, hanem ügy
védi hivatalom* elnyeréséig lefolyt éltem* torédékjei* 
rajzát vevém czélul. Illő hát eleget tenni szándékom
nak, ne hogy olvasóim Jcözzűl ezt kiáltsa valamel- 
lyik utánnam: „Látszik Ügyvéd vagy, mert megcsa* 
lál.“ —- Apropos! köz hit a* rósz világ előtt, hogy 
az Ügyvédek csalok és pénzért hazudnak* Nem szen
vedhetem e* rágalmat magamon és hivatalom sorsos- 
sa in , azért is egy/ Apológia mellettünk itt éppen 
helyén áll:

A’ mi Cicero volt hajdan Roma* rostrumában * 
Demosthén Athéné* Ceratnikuszában; az nálunk Ügy* 
véd Dictaturáinkoiu Mi szebb, mint azt, kire a’vak* 
hit már rég rákiáltotta a* kárhozat* átkát, kimenteni* 
9s ártatlanságát ellene mondhatatlan erősségekkel, fs 
törvény* leikéből merített okoskodásokkal úgy bebi- 
zonyítni; hogy azt még a’legsanyarúbb Aristarchus* 
is kétség alá ne tudja hozni. Pártjára kelni üidözte- 
lettnek minden embernek erkölcsi tiszte * de senki
nek sem fekhetik ez annyira szívén, mint nekünk* 
Minket eskünk kötelez védni mindent , boldogot és 
boldogtalant, dúst és koldust, hatalmast és erőtlent* 
jót és gonoszt egyiránt. *S míg más hideg fontol
gatás cserkérgén tapogatődzik, miként segítsen a* hoz
zá folyamodott* ügyén, ríálunk kész az oltalom, tett 
határoz, ’s egy tollvonatunkra öszszeromlik a’ ke
reset. Törvényeink gondoskodtak rólunk, ’s még 
ott is, hói már semmi szabaduláshoz nincs remény 
az avatatlanok előtt, adtak nekünk mentő eszközö
ket , állítottak olly menedék bástyákat , hová a* kö
zelítő zivatar elől okosan besánczolva, Clienseink* 
ügyét, majd újult erővel rohanunk csatasíkra. Hlyé
nek a* Nóvumok, Repulsio, és az eléggé nem ma
gasztalható Prőcuratoris Revocatio. Kezeinkben az 
Indebita, Calumnia 5 Homagii et Morositatis poená,

18 *
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megannyi Gladius biceps, mint Verbőczynk szóll, ’s 
jaj annak , kinek nyakához sujtathatjuk ! Nagy kár, 
hogy törvényszékeink nincsenek akkép9 organizál
va, mint Angoly-és Franczia-országokban. Oh úgy 
sokkal dicsőbb lenne hivatalunk! Akkor mint korunk9 
legtiszteltebb világi szónokjait, minket is szárnyán 
hordna a* csélcsap hír, az ékesszóllás9 minden zúg- 
jai tárva állnának előttünk, ’s beszédünk és hangjaink 
birói szíveket olvadoztatnának, pedig hah be kemé
nyek azok! És ha így egy Phrynétvagy Milot, mint 
erkölcs remekeket halga'tóirik öröm’sibajja között sza
badon boesátathatnánk, valiyon támadhatna e olly 
szemtelen, ki azt nekünk szemeinkre vesse. N em , 
bizonyosan nem! Nem mind rósz, a’ miaunak tet
szik; s a ’ környületek’ valódi ismerete után a* kép
zelt istentelenség csillogó rényleénd. Már ha most-is 
efféléket írás által vihetünk véghez,, 9s a* vádolt ér
demről lerántjuk azon mocskos takarót, mit reá rága
lom , árulkodás, alattomos fortély és kajánság bur- 
kolának; hibáztunk c azzal? ’s ha ezért bár mi kis 
jutalom , mint gyenge harmat permetez fáradozá
sunkra; neveztethetünke pénzcsalóknak? N em , való
ban nem ! llonni sóit qui mai y pense! ♦..

8.

Jelen vala a9 nagy nap. Ma délután a’ Törvény
szálában fog lenni probáltatásora, e* gondolattal öl- 
tözém-fel, ’s ez nem hagya múlt éjjel alunnom. 
Nincs ott többé helye a’ viszszalépésnek, mint a9 
peremptorius terminusu Lottóban .. • Most, oh most
légy erős a9 tusában ’s tiéd a9 Cserkoszorú!— .-------
Még egy iszonyatos éjj vala hátra , hasonló a9 bű
bájos vadászéhoz, meilyet a’ farkasbarlang’ torká
nál tölte. Hasztalan kiáltod itt Számiéit, nem se
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gít ő megöntened a’ bájgolyót! kezembe adá kidol
gozandó tárgyaimat az ajtónálló, ’s rám zárá az aj
tót. Két gyertya egy szeglet-asztalon gyenge rez
géssel pisloga* ’s halványon j mint a’ hanyatló 
meszszi-csjllag. "Vastag sötét borítá egyebütt a’ tág
öblű Szálát, melly lépteimre ’s a’ fali óra’ lógója’ 
perczegéseire szívrezzenve kongott. Hoc opus , hic 
labor es ti

Megvan, megvan'minden!-Béke Verbőczy’ ham
vainak, idv lelkének! általa

„Győztem ’s lerázták czombjaim a* föványt.u

Ügyvédi Diplomámon csillog á* nagy pecsét, és 
már — Isten velünk !!!

Fogarasy János.

3.

Felelet némelly ragasztékos utóljáróink- 
ról F. M. O. Minerva 1832-dik évi fo- 
lyamatja I. Kötetében a’ 14-dik szám alatt 

közöltetett észrevételekre.

R /e m eg v e  küldöttem tapasztalatlanságom’ első zsen
géjét , ragasztékos, utóljáróink’ helyesírásokról szer- 
keztetett rövid Értekezésemet F .  M. O . Miner
vánk’ i83o-dik évi folyamatja’ részére; remegve,
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de úyelviink* java* *á ez által is tökélletesedése’ bi- 
zonyosításáról meggyőződésemben óhajtva kértem 
ki Nyelvészeinknek a* nevezett tárgyról közlött gon
dolatim felett hozandó ítéletöket, ’s ímé! nem is 
csalatkoztam reményemben. M . .  • D. úr figyelmére ’s 
észrevételére méltatta jegyzeteimet, még pedig oly 
szeléd útba ’s kétségtelenségbe igazítani szándékozó 
lélekkel, minőt csak ellentársainktól minden egyébb 
tárgyakban kívánhatunk.

Megenged azombán M . . .  D. úr őszinteségem
nek, ha kéntelenittetem megváltanom , hogy előttem 
igen beeses észrevételeinek többszöri elolvasások’s 
megfontolások után is érdeklett soraim* tartalmok- 
hoz ragaszkodom, melyekben minden szavaink* 
helyesírásokra következendő alaptörvényeket vagy 
szabályokat vettem fel:

1. A* szokást (nem szakaszt, mint hibásan 
nyomattatott 's említtetett M . . \  úrtól, a* betűknek 
egymástúli elválasztások vagy kadentziájok értelmek
b e n ) ; cí szokást mondám, és széphangzást nem 
vehetnünk fel helyesírásunk alapjáúl: hanem

2. Mindent a Szónyomozás (Etymología) pa
rancsaihoz szükség e’ részben szabnunk, melyek azt 
kívánják:

a) Hogy a' szószármaztatásnál 's változtatás
nál a gyökér szüntelen eredeti valóságában ma
radjon ;

b )  Hogy d  származtatást 's változtatást esz- 
közlő ; többnyire nyelvünkben már tökélleiesen meg
alapított végzetek pusztán járúljanak a* gyökérhez — 
szavainknak mély, magas és közép hangúnkra osz
lások szerént megkívántak) hangzóikkal.

Ezen alapszabályokra támaszkodva következtet* 
tem é n : hogy tárgyúi felvett ragasztékos ut óljár ó- 
ink* helyesírásokban , hagyjuk gyökér utói jár óinkat 
eredeti valóságokban, ’s tóldjuk ragasztékaiknak a*
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beszéd9 egyébb részeiben is megalapított végzeteit 
pusztán hazája, és így minden további habozást le
vetkezvén győződjünk meg újra nehány szavainknak 
nyelvünk^ felséges természetére *s egyszerűségére vi
tetett helyesírásokról.

Ha felébb említettem alapszabályaim helyesek; 
úgy következtetésem tagadhatatlan. Ha ez tagadha
tatlan ; úgy azon törvényeknek ragasztékos Utóljá- 
rőink helyesírásokra sinórmértékül határozott alkal
maztatásaim rendíthetetlenül állanak. Alapszabályaim 
ellen kellett volna tehát M . . .  úrnak intéznie ész* 
revételeit: nem pedig azon üres figyelmeztetéssel 
előállania: „hogy többször érintett szavaink' helyes
írásoknak egyenlő alaptörvényhez szabásokban né
mely kifogásoknak okvetetlen helyt kellene adnom? 
M ert, ha mit alaptörvényhez szabhatunk nyelvünk
ben ’s helytelennek szónyomozásunkbcíl bemutatha
tunk; miért szenvednénk meg abban a* kifogást ? 
minek adnánk ok nélkül a* nyelvet rútító, V  ne
hezítő kifogásoknak okvetetlen helyet? — Csupán 
szóejtés , alkalmasént az életnyelvben eddig használt 
írás és kimondásbeli szokás , vagy ezen kivül „csu
pán külömböztetés miatt pedig (mint kívánni látsza- 
tik tisztelt ellenvetőm) a világos etymologiát sérte
getni ; 's d  Magyar-nyelvben sértegetni, hol az ety- 
mológia sérthetetlensége olly becses dolog, csak az 
tarthatja jónak (hogy Bajza szavaival éljek) k i d  
magyar nyelvet egyedül csak anyjától tanúit a , 9s fe 
lőle mélyebben Sjoha nem gondolkodott?

Alapszabályaimat tehát nem érinti ellenvetőm; 
hanem csak azon észrevételét ajánlja helyesírásunk
nak meghatározására, hogy a* világos szónyomozás
sal ellenkező szóejtés tekintetbe vétetődésével, ugyan 
a* világos szónyomozás* világos meghatározott alap
törvényei ellenekre is engednünk kelletik némely ki
fogásoknak Y kivételeknek okvetetlen helyet; —
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(miért? mi okon? nem tudom), különösen ezen 
utói járók’ helyesírások mellett:

1 . A' ben ragasztékjainál, melyeknek bennem, 
benned, benne kelletik lenniek, nem pedig benem, 
bened, bene. En i8 3 o  évi értekezésemben, szóba 
jött utóljárónk személyragait mind a’ két szeren he
lyeseknek állitám, a* mint ezeknek gyökereket két 
vagy csak egy n-nel írjuk ; —  amúgy t. i. ha ma- 
gábanhangzó; emigy ha mássalhangzó betűn kezdő
dő szó előtt áll. Mert a* magas hangúakhoz jarúló 2 
emy öm, m; ed , ö d ^ d \  e , je  ’s a ’ t. személyraga- 
inknak szónyomozásunk’ alaptörvényei szerént, pusz
tán szükség adódniok ragasztokot felvehető szavaink
hoz, mint: késiem, kés-edf kés-e; tehát az érintett 
utóljáróinkban: benn-em, benn-ed, benn-e\ vagy 
ben-em ben-ed, ben-e. De minthogy a* kétféleség ’s 
nyelvünk’ természetével ellenkező mássalhangzók* 
szerfeletti szaporítások* elkerülésére, (melyről alább 
szükség rövideden szóllanom) , az elsőbb esetben 
is élhetünk, és élünk ben leírása mellett egy 72-nel , 
bízvást írhatjuk ragasztékjával is így: benem, bened, 
bene, A’ beszéd’ értelmét félti ezen írásunknál ellen
vetőm, minthogy ezen ragasztékos személyek meg- 
nem külömböztethetnének az efféléktől: be nem me
het , bene vidd 9s a*t. Vallyon nem eléggé külöm- 
bözteti-e mind a* kétféle kitételt a* két és egy szó
nak írás? valamint beszéd közben is, nem eléggé 
külömböztetik-e mind a* két kitételeket a’ mellet
tek álló szavak? kimondásbeli hangmérsékletek? al
kalmat szolgáltató környülmények ? ’s ha mindjárt 
egy kaptára ütődne is szónyomozásunk mellett bűz* 
gólkodásunk által némely szavunk másikával; miért 
folyamadnánk nyomban kifogásokhoz miért nem 
Írjuk a1 Napot (sol) két p-vel, á1 napot (dies) pedig 
€S8yel, ha olly Nagyon irtózunk az érlhetetlenség- 
tál ,p ki maga tárgyát jó l érti, annak írása, annak
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beszédje illy apró kétértelműségek miatt érthetetlen 
még nem lészen” Bajza.

ü. A’ be ragasztékossa belém, beléd, beléje; nem 
pedig beli + mint ellenvetőm akarja; a’ hajdan be 
helyett szokásban volt bele Utóljárőnktól, melyet 
ama halotti-beszédünk : „Látjátok feleym szömíök-  
k e l% tartott fel következendő szavaiban; „és vetéve 
vöt ez munkás világ bele\ — vezette vöt paradizum 
nyugalmabele;—  és adjon neki mönyi orszigbele ú ta t; 
—  de használunk is öszszetett szavainkban ; m int: be- 
leveszett,belefúladt'sdli. Ezek szerént a'&?ragasztékos- 
sának gyökere a* hajdani bele*, mint a’ bői sze
mélyes ragának; a’ más9 dik Halotti-Beszéd követke
zendő kitételében: kit Ur ez napon ez hamos világ 
tömnöcze belöl mente” feltartatott belöl utóijárönk a* 
gyökere ; ’s következésképen bele^ magashangú lé
vén, ’s hangzóra végződvén: m, d , j e , n k , fék , 
jök  személyragainkat kívánja magához, így: belém, 
beléd, beléje; belénk, belétek, beléjök\ vagy talám 
a’ rövid a és e betűkre végződő szavainkban azon 
kifogást akarja szabnia szóejtése szerént ellen vetőm? 
hogy ezek csupán vonást vehetnek fel harmadik sze
mélyekben, *s tehát így használtathatnak: eké-m, 
eké-d, éké, nem pedig eké-je\ almá-m, almá-d, al- 
má ’s nem almá-ja?? —  Ha az ellenvetőmtől ja
vaslóit belé helyesebb, használhatóbb ’s érthetőbb, 
szónyomozás kivánta beléje szavunknál ? miért nem 
lenne ugyan helyesebb, használhatóbb éké ’s almá 
harmadik személyünk: ekéje és almája helyett? — 
Ezt aizomban csak ugyan nem állithatván M . . .  ú r ;  
kéntelen megvallania, hogy be harmadik személye be
léje , nem pedig belé, jóllehet hibás szóejtésünk
ben hibásan bécsűszott ez is némely környékeink
ben.
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A’ £ó7 rágasztékossát ugyan nem érinti ellenve

tőm , de minthogy a* be ’s bői utóljáróink* ragaik- 
nzkbele is belől gyökereket felhozott Halotti-be
szédünkben bírjuk, ’s Verseghy két Uel javasolja 
nyelvtudományában azt írnunk; szabad legyen azon 
észrevételemet ismételnem , hogy belől gyökerünk 
egy \-lel íródván, \s ragasztékainknak pusztán kel
letvén a’hoz járúlniok , elég, sőt szükséges a* szó- 
nyomozás szabályai szerént egy \-lel használnunk, 
Így: belöl-em, belől-ed, belöl-e• —■ Ugyan ezen
törvény parancsolja: rólam, nálam, tőlem, velem,
(hibásan vélem), alólam, általam , előlem, felőlem, 
kívülem , hörülem, kőzülem, megőlem, mellőlem, nél
külem —  szavainknak egy/-le l Íratásokat, melyeket 
helyben is hagynak M .. . úr* észrevételei.

3. Hoz ragasztékossának végső tagján használt 
vonása, bizonyítja, hogy ezen gyokérutóljárónk he
lyett hajdan hoza, vagy hozza használtatott; — akár 
egyik, akár másik esetben járuljon pedig hangzódó
ra végződő magas hangú szavaink rendes ragok, z»., 
*/, y# erzen régenten szokásban volt utóljárónkhoz: 
mind a’ két esetben veszít ellenvetőm, mert amúgy 
hozám, hozád, hozája\ hozánk, hozátok, hozájok\ 
emigy pedig hozzám, hozzád, hozzája; hozzánk , 
hozzátok, hozzájok leszen; következésképen a’ har
madik személy egyikben sem maradhat hozzá\ mint 
M . . .  úr akarná, sőt a* Magyar-helyesírás és szóra
gasztás főbb szabályaiban is, i832  Észt. a* l3  la
pon újra meghagyatott, az egyedül rendes hozája he
lyett, ’s ugyan ollyan hozzája mellett. Mert hozzá 
épen úgy nem lehet harmadik személy ragú, mint 
z 2-ik szám alatt bővebben előadott szónyomozási vi’s- 
gálatok u tán , belé, beléje; éké, ekéje ; *s almá, al
mája helyett. —  Hoz utóljárónk ragasztékossa tehát 
vagy hoza , vagy hozza régi ’s hoz-ra változtatott
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gyökerünktől: hozám yagy hozzám. Mellyik legyen 
rendesebb, hihetőbb ’s elfogadhatóbb ezek közül? 
azon tudós Hazánkfiaira bizom, kik enyémnél na* 
gyobb kiterjedésű olvasottságok segedelmével, vagy 
egyiknek vagy másiknak nyomára jöhettek. Nem hely
telen következtetésem után ugyan úgy ítélném, hogy 
hoz utóljárónk* eredete megegyezőbb i s , könyebb 
is, hihetőbb is hoza> mint húzza régi szavunktól, 
midőn amaz nem iratik két z-vel% sem meg nem 
keményitetik kimondásában. Hogy jelenkorunkban 
hozzám használtatik, jól tudom; de hogy a* Mja- 
gyar-nyelv tanúlóira nézve érthetőbb ’s szónyomo- 
zásunkal inegegyezőbb lenne hozám ragasztékost ír
nunk , azt is tudom. A’ szokásból ’s életnyelvből vé
tetik a* szónyomozás: de meghatározásával ennek
szükség azután a* szokást lassanként rendesítget- 
nie. —  Az okbór allitja pedig helytelennek hozám, 
hozád, hozája rendes ragasztékossainknak használ- 
lásokat hozzám, hozzád, hozzá helyett tisztelt el
lenvetőm , mivel ezen utóljárót sokszor öszsze le
hetne zavarni hozok igének jelentő mód félmúltjá
val. —- Ezen ellenvetésére Bajza’ felebb dicsért ’s 
felhozott szavait ismételem : csupán külömböztetés mi- 
att a világos etymológiát sértegetni ’s a’ t. —  Ké
tes értelmű példájára pedig: „ő hozá én hozám a köny
vet” azt felelem, hogy a’ szónyomozás parancsai sze
rént ennek: ő hozája én hozám a könyvet ” kelle
tik íródnia, mely nyilványosan bizonyosabb ’s vilá
gosabb következendő tőle ajánlott kitételünknél: „ő 
hozzá én hozám d  könyvet” Nem lesz tehát szük
ségünk a* tőlem felállított talptörvény alól illy forma 
felszabadításra : hoz útóljáró ragasztékával együtt, 
(inkább talám csupán ragasztéka) két z-vel íratik, 
hozni igénknek idő változat jai pedig egy z-vel, kivé- 
vén parancsoló módja személyeit; — nem lesz szük
ségünk e? részben is új meg új kifogásokra!
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Ugyan ezen szám alatt közlött észrevételei mel- 
* lé azon Kérdést csatolja M • . .  ú r : valljon jó volna- 

4 írva e helyett megettem, felettem , hegy ettem ^he
lyettem — így: megetem. feletem ’s a t ? ezek is csak 
olly ut óljár ók; mint aló l, fe lö l, eránt, felül ’s al\ /. 
Én ez utolsó észrevételét tagadom ellenvetőmnek. 
Aló/ ,  fe lö l , ugyan is egy vég mássalhangzó val hasz
nálta ik : megett, felett, hegyett, helyett, valamint: 
alatt, előtt, fö lö tt, között, körött, mellett, miatt, 
végett a* szónyómozás* kívánata szerént megkettőz- 
t^ti végső mássalhangzóját, mert itten az eredeti 
utói járó megé, felé, hegyé, alá ’s a t .  szükséges
képen azon két végső t betűt veszi magához, mely 
helyben való léteit jelent más szavainkban , is m in t : 
Koíosvártt, Győrött ’s a’ t. A’ nevezett utóljáróknak 
leiratások tehát származtatások szerént megkívánván 
végső betűiknek kettőztetéseket, megtartják ezt ra- 
gasztékaikban is, mert kettőztetett betűjű gyökereik
hez toldatják a’ rendes: ,,em, ed, e ’s a  t. vagyam, 
ad9 a” személyragainkat, így: megett-em, felett
em , alatt-ara ’s a 't .

4* „Minthogy az Értekező elébe ’s felébe ősz. 
szetett utóljáróinkra az egyesek tulajdonságait ru
házza , ha kivételt nem akarunk itten is tenn i, ter
mészetesen azt kell mondanunk , hogy ezek : elébem, 
elébed, elébe —  jól mondatnak, hasonlólag ide tar
tozna közébe is, mivel mondhatni: közémbe, közénk- 
be, közitekbe ’s a ’ t.” —-  Hol ruháztam légyen én elér 
be, ’s felébe őszszetett utóljáróinkra az egyesek* tu
lajdonságait? — valóban nem emlékezem ; sőt l83o- 
diki értekezésemben következendődépen írék felö
lök: többen akarnák ugyan ezen két szavainkat ra- 
gasztékaikkal rendes törvényekre hűzni, * ’s igyen 
használtatni ; elébem , elébed; felébem felébed, — de 
meg nem öröködhetik törekedések; —  mert ez eset
ben a’ kivételt semmiképen sem szenvedhető tör
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vény szerént, — hogy t. i. a’ rövid a és e betűkre - 
végződő szavaink legkisebb nevekedésekkel vonást 
kapjanak, mint; eke € eké t, ekék, ekém, ekéd, éké* 
j e ; —  ezen kivételt nem szenvedhető törvény sze
rént mondám: elébé-m, elébé-d elébé-je; felébé-nk, 

felébé-tek,felébé-jek •— iratódhatna egyedül, mely 
a* törvényes szokással ’s szónyomozással ellenkezik, 
és valódi nyelvrútítással ütközik egybe. — En ezen 
soraimhoz szabva magamat, soha sem állíthattam, 
hogy elébe ’s felébe utóljáróink ragasziékai elébem, 
és felébem lehetnek és lesznek , mint M . . .  úr ész* 
revételeiben helybenhagyja ’s kívánja; — és ha ezt 
kívánja; ’s közébe szavunkat is hozájok csatolja , —  
miért nem ragasztja ezt is hasonlólag: közébem y kö
zébed? közébenk, közébetek ? nem pedig így: kö- 
zémbe, közénkbe, közitekbe ’s a* t.p — mely azom- 
ban, közébem t. i. szinte olly hibás és szónyomo
zás ellen nyilványosan helytelen kitétel volna, 
mint elébem és felébem.

Annál inkább ’s nagyobb készséggel egyezek 
meg ellenvetőm azon észrevételével, hogy elébey fe 
lébe, közébe, mint öszszetettek az egyesek tulajdo
nival semmikép’ sem osztozhatnak ; mivel a’ hozá
jok tett be ragasztók latán in praepositiónak egyedü- 
les magyarázója ; ’s így a’ törzsökutóljáró elé, jelé
s közé.  Igen elébe, felébe, közébe, valamint

hegyébe is, nem valódi utói já ró , és soha sem hasz- 
náltatik önállólag vagy függetlenül, hanem minden
kor ragasztókkal. Mely esetben a’ törzsök: elé, felé, 
közé, hegyé szavaink veszik magokhoz a* megkiván- 
tató személyragokat, így: elém, eléd, eléje', elénk, 
elétek, eléjek ; —  felém , hegyém, közém ; — és 
ezekhez járúl azután a’ magyarázó be helyragunk f 
illy szeren: elém-be, eléd-be, eléjé-be vagy elejé-be^ 
öszszehúzva elibe; élénkbe, eletekbe , eléjekbe , ele
jékbe y öszszehúzva elikbe ; — felém-be, hegyemébe,
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közém-be: épen mint ellenem, nálam ftévhatározó 
ragasztékossaink is használtatnak re és nál helyra- 
gunkal igyen: ellenemére, ellened-re, ellenéire; el* 
lenünkére, ellenetekére \ —  nálam-nál, nálad-nál ná* 
lámáig nálunk-nál s a t.

Észrevételeinek utolján azon jegyzést hozza fel 
világosításúl M . . .  úr, „hogy elé9 elöl, ^/Ó7/, ugyan 
azon egy, külomböző értelem következésében, kü- 
lömböző ragaszték által módosított utóljáró, vala- 
mint jelé, fe lö l, felett is/ ’ —  Megvallom, homá
lyos, sőt hibás kitétel! Eléy elöl, előtt \ feléy fe 
lölj felett ugyan azon egy u tó ljá ró??—  E* sze
rént ; tanúi, tanúitat, tanúihat, tanúlgat, tanultat- 
hat, tanúig athat, tanúitat gathat; sőt tanít, tanító- 

taníthat, taníttat, tanít gat, taníttathat, /ű- 
níttatgat ’s a ’ U- mind ugyan azon egy ige (verbum); 
mert csak külomböző értelem következésében kü- 
lömböző ragaszték, vagy inkább képző által módo- 
síttatik a* gyökér: mind azokban. —  Azt kel
lett volt tehát mondania: *?/</, elöl, előtt; felé % fe 
l ő l , felett ugyanazon gyökértől külomböző képzők* 
hozájok járúlásokkal származtatott külomböző, nem 
pedig ugyan azqn egy utóljárók vagy névhatáro
zók; —  valamint alá , alól, alatt; hegyéi hegyeit; 
közé, közül, között; köré, körül, körött; megé, megöl, 
megett; mellé, mellöl, mellett. — Mind ezen névha
tározóink származtatásaik szerént ugyan azon gyö
kértől képződnek, de nem neveződhetriek ugyan 
azon egy uióljáróknak ; sőt gyökereik sem számítód
hatnak utói járóink soraikba, —  mint kívánná *?/<? ’s 
felé p szavainknak el is fe l  gyökereiket használnunk 
az Értekező ; mert ezek soha sem voltak, s nem is 
lesznek «éi;- hanem megmaradnak örökre igehatá- 
rozóink számaikban, ’s épen így használtatnak Ösz- 
szetételeinkben is. —-  .£7 és /<?/ igehatározóinktól 
képződnek ezek szerént elé ̂  elöl, előtt; f e l é f e l ö l ,
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felett utóljáróink: hanem épen azért, mint szárma
zékok független, ’s nem ragasztékos állapotban te
kintethetnek ; mivel ez utolsóbb eset lehetségesítésé- 
re , még a’ beszéd egyébb részeiben is megalapított 
személyragokat: „m , je” kívánják magokhoz e’ sze
ren: elé-mr elé-d, elé-je\ felé-m ’s a* t. következés
kép tökeié }s felé  személyt, annyival kevésbé harma
dik személyt soha sem jelenthetnek.

Hogy elébe ’s felébe nem egyébb, mint be he
lyet jelentő utóljáró által más eszmét magában zá
ró elé ’s fe lé : M . . .  úr észrevételei mellett, felebb 
bővebben tapogattuk, — De hogy elé ’s felé  füg
getlen szavainkat harmadik személyü ragasztékossaink- 
nak el és fe l  gyökereinktől el nem fogadhatjuk, szó
nyomozásunk ’s 2-dik szám alatt közlött dönthetet- 
len feleletünk javasolja, sőt parancsolja.

Észrevételeinek mindjárt első soraiban azt emlí
ti ellen vetőm, hogy „én a mássalhangzók szerfelet- 
ti szaporítását, vagy is ugyan azon betűknek kettőz- 
tetését, a hol azt az értékenységi kétség világosan 
nem kívánja, — öröm őst akarnám kevesítenem, lega
lább ezt az utóljárók helyesírásaik’ alaptörvényeinél 
nyilván kitüntetem, jóllehet más szavakban megha
gyom a dupla betűket, ú. m, ezekben: hellyesírás, 
tellyes, olly, mennyi ’s t. e. holott itt bízvást elma
radhatna az egyik mássalhangzó.” —  Ütóljáróink* 
helyesírásokra említett törvényeimnél épen ki nem 
tüntetem mássalhangzóink szerfeletti szaporítások* 
vagy egyre halmozások* kevesítésére törekedő szán
dékomat. Mert soha sem építem , sem építettem ezen 
szándékon helyesírásomat. — Csupán jegyzésképen 
említettem i83o-ki értekezésemben, hogy mással
hangzóink szükségtelen, szdnyomozásunkal ellenke
ző egyrehalmozásokat, megkettőztetéseket szorgosan 
kerüljük, mivel keleten született nyelvünk’ termé
szete ezeknek esküdtt ellensége, —  még pedig akár
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kívánja, akár nem kívánja; akár tanácsolja, akár nem 
tanácsolja ebbeli lépéseinket az értékenységi kétség. 
Szónyomozásunk, Etymológiánk ezekben urunk, 
vezérünk, csillagunk, melynek sérthetetlensége min
den kétségeknél felebb emelkedett. Hogy a’ szónyo
mozás világos parancsai, nem pedig az értékenysé
gi kétség világosan nem kívánása miatt ben | s  hoz. 
szavaink ragasztékossainál nem szükség, sőt nem 
helyes végső mássalhangzóikat kettőztetve írnunk; 
hogy róly nál , tö l , alól, belöl ’s a* t. ragasztékossai 
egyedül egy I4el használtathatnak már ma is törvé
nyesen, Verseghy ’s az előbbeni szokás tanáccsai el
len, —  nem mássalhangzóinkat ritkítani törekedő 
szándékom; hanem dönthetetlen szónyomozásunk 
okozta és okozza.

Hogy pedig rakásra halmozott mássalhangzóink’ 
ritkítások nyelvünk* természete légyen, bizonyítják 
minden, keleten született, ’s a’ magyarral a r a tá 
sokban egyező nyelvek, midőn két mássalhang
zót, —  kivévén a’ szóvégén, soha sem szenvednek 
meg egymás mellett hangzó nélkül; hanem legalább 
Schva és É lif  igen rövidített hangzókkal lágyítva 
használnak; — bizonyítják továbbá tulajdon nyel
vünkben azon kültsönözött szavaink, melyek eredeti 
nyelvekben több egymás mellett álló mással; tő
lünk pedig közikbe vetett ’s ez által kimondások
ban könyített magokbanhangzókkal találtatnak , m in t: 
sinór (Schnur) istálló (Stall) , oskola (Schola), Ke- 
resztyén (Christianus) ’s a’t.

Szónyomozásunk’ főtörvényei szerént tehát né- 
mely ragasztékos útátjáróinkban megkevesültek a* 
mássalhangzók: ugyan azok méltán kívánják némely 
más szavainknak helyesirásokat-is törvényesítenünk, 
mint: helyes, innen hely, melyhez es képzőnknek 
pusztán szükség járúluia; valamint teljes  ̂ ugyanazon 
okból teljes szavunkból öszszehúzva, — hibásan
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íródnak kettőztetett \-lel. Méltán vádol tehát M . . .  
tír, hogy szónyomozásunkat sürgetvén utóljáróink* 
helyesírásokban: némely szavaink nem annak kívá- 
natai szerént olvastathatnak értekezésemben; mél
tán vádol, mondám: de1 igazságtalanúl. Mert nem 
én vagyok annak oka, hogy a’ tőlem egy /-lel íra
tott ’s használtatott helyes és teljes szavaink két/-lel 
nyomtattattak 5  valamint M * ttírfem oka ^hogy ész
revételeiben ellenem példáúl felhozott helyesírás sza
vunk egy /-Jel, nem pedig kettővel szedettetett. o 

Egéáz* félelétem’ kovetkezésébeh : séoejtéÉfeli
kifogásokat nem tehetünk szónyomozásunk világos 
törvényei ellen helyesírásunk meghatározásában. Épen 
ezért ben ’s hoz ragasztókéi helyesén íródhatnak vég- 
betüik* kettőztetések nélkül; — helé ’s hozzá,  va
lamint elé ’s felé  nem lehet harmadik személyes 
ragunk; —  megettem felettem ’s a ’ t* nem használtat* 
hatnak egy t-vel; —  elébe, felébe, közébe ’s hegyé* 
be nem vehetik az egyesek tulajdonságai szerént 
magok után: hanem be öszszetételek, végtagja’ clibe 
iktatják a’ személyragokat; —  ’s végre nem az ér- 
tékenységi kétség világos engedelme; hanem szó
nyomozásunk* dönthetetlen alapja melett közlöttem 
érintett ragasztékos utóljáróink helyesírásokat. Hogy 
pedig hellyes és tellyes szavaink *) helyes és teljes 
helyett előkerültek értekezéseriiban, —  nem az én 
hanem a’ betűszedő’ hibája. Pál.

• )  Olly és mennyi kettőztetett’ mássalhangzókkal' íratásokat 
is kárhoztatta M . . . úr észrevételeiben. Olly felől semmit 
sem határozván a’ szónyomozás : a' Nemzetnek /matatásában 
való megegyezésitől várja állapítlatását. Mennyig tonnyi, en
nyi szavainknak gyökerek az és ez  ̂képzőjük a’ -hasonlítást 
jelentő nyi lévén , tökélletes alakban : aznyi , eznyi, mieznyi, 
származtatási képezést kívánnak *, az és ez végbetűje pedig 
legtöbb esetekben az utánna ragasztott szónak első mással
hangzójára változván, le sz , annyi, ennyi, miennyi vagy 
mennyi, következésképen egyedül kettőztetett nnel iratik 
helyesen és szónyomozásunkal egyezőleg.

P.  M. OR. MI NERVA II.  NÉGY ED.  19
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4- .

A ’  B E R C Z L A K .

Szomorú-Játék, egy Felvonásban.

S Z E M É L Y E K :
0  T T Ó , uralkodó Őrgróf.
HÚGÓ i afif j a .
M ÁBIA j ' nője.
Vilmos , fijok r  1 4  évű.

Első Jelenés.

(Szűk v parasztos szoba; asztal,  rajta égű mécs). 

Húgóé

M é g  illy dühös.vész nem zúgott ezen 
Tetőn, miőlta itt áll kis lakom.
Hó ’s zápor csattogott a’ szirtokon ,
Búsan üvöltőnek mély öbleik,
’S az északi, szelek lebuktatok
A’ vén fenyőket. —  Azt véltem, hogy az
Idő elfogy s elsüllyed e* világ. —
’S romján a’ nagy Nap már villamlék föl
í s  reszketek — • (eszm élve rettegésén)

de Vilmos menj — eredj 
Hágj a’ bérez fokra , váljon é* zivatar 
Után a’ mécs vezérfény őrt lobog e?
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Vilmos,

(özúűnyadásából éremmel felszökve)

Örömmel 6 atyám.! A* vándorok 
Sötét üregbe hullnak e* vadon 
V idékben, hogy ha nem fénylik világa; — 
Pedig úgy szánom a* ki nyomorog !

(«gy lámpával e l).

Márnáik Jelenét.
Húgó♦

"Boldog fiú! ki pályád’ kezdetén 
Lángolsz enyhitni a’ bal sors dühét,
’S orom könnyel öleled e* világot, —  —■ 
Egykor —  én is illy tiszta ’s jó vaiék, 
Szent bek derité homlokom, ’s örök 
Reménysugár borítá szép egem ; (eibomitan)
De hah! gonosz késérte emberi 
Alakban ’s lelkét ált önté belém; .
Fényt látatott velem, ’s véres mezőn 
Felküzdém ’s bűn pokol nyilék előttem — 
Ig en ! — Atyámat trónjáról elüzyén 
Az önkéj zászlóját ütém k i , ’s a*
Makacs népet gyilkolám; a’ faluk 
És mindenek láng közt rogyva szét 
Füsté oszlának. —  O én esztelen!
Kivánám hogy a* nép tagadja ,meg 
Eszét, ’s agyamat higyje az okosság 
Lakának, hol dölf’s gögboronga. Hah!
Kicsiny valék de boldog, még mikor 
Gyilok kezembe nem villoga* *s egy hölgy 
És hála-könny, és jó tett égbe em elt; (kömoran) 
Nagy —  dúlt honfiak’ hóit halmazán —
De szörny — és rettentő; vérhab piroslék 
Pályámon, 5s bús halál hörgési szél

10 *
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Lengette fürtjeim, ’s vértol fedett 
Arczámra tűnt fel a’ lángok’ világa —
És ősz , atyám fejét af por kozott 
Láttam heverni elsárgúlt ajakkal. -~
Szét dúlt kebellel völgyön ’s bérezeken 
F u t ék remegve enn magam kerülvén,
De hah! az ítélet bennem máradt. — •— 
Kezembe volt egy nép* jelen *s utóbb 
Várt sorsa, ’s vészt ídézék víg egére.
Most egy hatalmas rósz a’ mit vet e l ;
ÍV’ késő kor derékjeinek csak a* kél. — 
Oh Istenem! ne vond el jobb kezed, 

Köd és homály már elszállott előlem,
’S léted keblemben szebb fényben ragyog. 
H iszem, kegyelmed végtélen; ’s ezen 
Reménytől fosztva hát mjyé leszek ?!

. Harmadik Jelenés.
HÚGÓ és VILMOS.

Vilmos.

jAtyátia! olly vidám lobbal ég ’s világít 
Mécsünk, hogy a’ szirtfok lángba borúit. 
O tán az ég' kedveltje tévedez 
Itt éj homályban, ’s angyalok kezei 
Sziták azon nagy fényt a’ szirt tetőn. — 
De ó majd elfelejtém mondani:}
Ezen szép falu , melly ott emelkedik 
Zöld halmokon , tűz közt áll égve; veres 
Lángal boritá a* sötét eget,
’S tűz üszkei repülve fénylenek 
A’ füst felhők’ borújából; —  ’s midőn 
A* meszsze nép* siralmát e’ hegyek 
Viszszonzanák, hidd cl atyám, szemem 
Könny önté el ’s szívem úgy fájt! — De e
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Még sincs olly borzasztó, mint rég, mikor 
Kard villogott kezedben, ’s füst lepé 
Es lángemészté e’Hazát. — Mezeink* 
Virágin akkor harmat helytt piros 
Vért láttam, nem ihattam a* patak’
Vizét, melly vér-hullámmal harsogott, —  
’S hóit test —  hegyek boriták a* lapályt; — 
Akkor kifogytak édes könnyeim ,
Egy boldog képzet villant én belém —
’S azólta e* szív egy szebb honba vágy 
Szemem mindig sír egy jobb világért!

Húgó.

F ijam , az ég* boszszúló szent keze 
Elsujtá kinos villáuiit reá ,
Ki vérrel tőlté be édes Hazád*
Száműzve puszta bérczeken bolyong 
Ki dúlt kebellel, gyötrelem dühül 
Körűié, *s kin ’s nyögés terül ajakán ; 
Pokol szörnyek vinnyognak óldalain,
A* titkos Ítélet belől zajong,
Es álmát kinzó rém képek zavarják.
Fijam! nagyobb sully nyomja kebelét 
Mint bérczeinknek legmagosb íeje!

Vilmos.

És én, még is megtudnék nekíe 
Engedni, ’s ált venném nagy kinjait.

Húgó.
(megölelvén fiját, fs Örömmel)

Igazán Vilmosom! —  H a h ! melly igen 
Boldoggá tész ezen szód. Remény derül 
Felém a’ mély homályból csendesen.
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Vilmos.

Hisz’ te mondád atyám, hogy á’ szabad 
De vak sors játszódik velünk; az int 
E l ő ; — rósz vagy jó pályán az vezet;
És ő temet utóbb sír hant alá.

Húgó.

Igen, de azért gyúh az ész’ világa,
Hogy kormányozza a’ makacs vakot.
Jaj annak, a’ ki el elfordúlva fényitől 
Rohanva futja életét. Öröm 
Itt e’ földön annak már nem terem, 
Veszélybe dőlve küzdik bú között,
Gyanú és félelem habozza ált.
’S minden virágnál kigyótói remeg.

Vilmos,

Atyám! én semmitől nem rettegek;
Halljad: minap völgyünk csermellyé’ partján, 
Edesden habzó ró’sakból köték 
Anyám’ sírjára egy kisded koszorút.
Magas hegyfok nyúl ék a’ fölgy felett,
’S felküzdém ősz ormára. Láttam ott 
E ’ nagy világ végét atyám! hegyek 
l£ék ködú felhőkben tevék határát;
Q h! olly szabad vólt ekkor e’ kebel,
És úgy hullámzott a’ szép ég fe lé!! —- 
Majd, egy barlangban én elszunnyadék,
’S  álmomba birim , a’ m’ért most sóhajtok. 
Feleszmélvén, ró’saim közt egy dühös 
Taréjú kígyó láng szemekkel ült —
Reá nézek nyugodtan, —  és sivítva 
Rettegve zúgott meszsze a’ tetőkön.
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Húgó.

(magában)

Illy az, kinek még lelke szenytelen ,
F u t tőle a’ gonosz, *s lehellete 
Enn éltét fojtja el.

Vilmos.
Máskor, midőn 

Halvány hóldfényü éjeken kelek,
Járok bolyongó vándorok után,
Lakunkba hívni nyugalmas tanyára;
A* meszsze erdők’ lombjain gyakor 
Víg szellemek susogtanak , ’s fejér 
Lepelben szökdösének zengve ők.
A* lágyan zúgó bérezi nagy fenyőkön. 
Gyakran virágot hánytak ők reám 
A* fák éjéből, szellőkön lebegve, — %
’S örülve békén mentem és jövék.
Sőt, (atyjára döive) megvallom minden szép éjeken 
Tőled kiszöktem jó  anyám’ szomorú 
Sírjára, ott zokogni csendesen.
O h ! a’ közel bokorból olly szeliden 
Olvadó ének hallatszék rezgeni,
Tudod atyám, mint a5 busúlt csalogány 
Távol ligetből érkeze dala. —
Ott ültem egykor, a* bokor’ levele.
A’ sír5 kórói csak gyengén inogtak *
Es édes álom lengett rám. Hamar 
Felébredék, 9s táncz koszorúba 
Lebegtek zengve a* bús sír kö rü l;
Csak olly gyengén láttam, miként nyűgöt 
Vég csillagát midőn kelet ragyog*
Melly édes ének volt atyám! ’s mi csuda 
Dolgot zengének egykor, halld meg ezt:

Aludj jó gyermek csendesen 
Bár nem anyád^sú’halma.
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Ő is főidben vao^ ’s d l ,  de ott 

Gyötri egy rósz* hatalma.

Húgó.
(zavarodva)

Heves véred’ szülötji csak fijam,
’S  merengő ábrándod’ lelki képei.
T i ifjak a’ jövőben tűntök el,
Kéjtök szerint teremtve szebb világot;
Es a’ mi múlt elő-idézitek,
Nem-történtnek hívén a’ múlt veszélyt,
’S élőknek a’ megholtakat. —- Azonban, — 
Örömmel hiszszük a’ mi boldogít —
De már anyád’ a’ csendes sírhomályja 
Nyugtatja; nem költik fel könnyeink,
'S nem hat le mellé semmi földi hang. (Kire) 

így szüli eggyik bűn a’ másikat,
Mint a’ bő forrás zúgó habjait,
Csapongó lángjait a’ tűz rakás —  —>
Csak hajszálad nyújtsd, tüstént elragad.

Vilmos.

Atyám! te mindig olly komor vagy. En 
Vidáman még nem látám homlokod,
Midőn örülsz is könnyezel, ’s gyakor 
Remegve olly mélyen el elborúlsz.

Húgó.
Hah jó h ú ! engem sorsom’ szele 
Vad dühhel csapkodott fel, mennybe emelt 
Boldogságot Ízlelni, hogy utóbb 
Veszélybe döntvén , szét dúlott kebellel 
Kínosban érzeném vesztésemet; —

Vilmos.

Hiszen magad mondád: hogy a* mosolygo 
Szeréncse bal sorsot vezet; telet
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Tavasz, záport csendes idő kővet.
Ki az, kit nem sújt viszszás sors vihar, 
Vagy nem sujtand ? Kin és vész között 
Merészen állni, vi,vni a* dicső 
Lelkek* sajátja.44 O ne félj atyám,
Vagy szó lj; megkönnyűl a* beszéd után 
Lelkűnk kínjától. Oh ha sírhatok 
Anyám* halmán enyhül a’ fájdalom ;
Ha víg öröm tőit e l , *s bérezünk fokának 
Elm ondom , ’s a' hideg viszhang felel,
Edcsb örömem ’s könnyebbb e’ kebel.

Húg 6.

—  *S ma , nem tudod , hogy a* sudár fenyőt, 
Mellyet szerencse-fámnak szentelék,
Ki dönté a’ borúit észak’ szele?
'Villámok törték öszsze lombjait, —
És dőlte elnynomá azon csemetét (Vilmosra fa'j- 
Melly tör’sökéből vigan bajta ki.dal ommal néz) 
Fijam! olly bús előérzés borong 
Lelkemben; — reszketek,— várok, de mit 
Én nem tudom; — félek de nem tudom 
Mitől (m egöleli) - - Szorongva nézlek mintha most 
Ölelnélek végkép, és mintha meszsze meszsze 
Távol világba kelnék ált —

Vilmos.

Atyám !
Nevetnélek, de könny borít e l , és 
M’ért nem tudom. Az én kis fülmilém is 
Vérben piroslik árva bokrain;
Elhúllt a’ télben is zöld szép koszorúm,
’S kedves pásztor-sípom ketté repedt:
’S lásd, azért nem búsongok. Virág
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Van a' völgyben, berkünkben van csalogány, 
’S erdőnkben pásztor-sípnak több juhar.

Húgó. ' í i

(megrettenve Vilmos’ szavain) \ l

De engem a’ múlt’ képe úgy gyötör, 
Jövőm olly borzasztó reménytelen;'
’S e* főid nekem csak egy kínzó Hazám.

Vilmos .

(ált ö le li, ’s gyermeki lelkesedéssel)

Oh! érzem én is hogy nem ez Hazám! 
£>zívem szünetlen máshová lobog,
Konnyim reszketve hullnak más fe lé , 
Sohajtásim vágyódva lengenek 
’S keblem szorongva lelkesen feszül; —
És ekkor olly üres a* fold nekem ,
Olly disztelen , hó it, a’ Nap olly hideg
Hová? miért? csak sejtem nem tudom -------
Talán fel, arra (az égre mutat) hol sasok repülnek, 
Hol a3 Hóid fénylik, ’s tiszta lég lebeg. — 
Sokszor felküzdém már a* legmagasb 
Oromra, vélvén a3 csillag kövén ott 
Ragyog, és csúcsjára hajlik ott az ég!
’S a* mint fokára hágtam felvonúlt, — 
Sirtam keservei és le nem hajolt.
De olly szelíden fényiének felém 

Alattam a’ homályban meszszire 
Gyengén csillámlva hamvadó tüzek ;
Hogy elfelejtve a* nem lelt Hazát, 
Reményem bájosb fénybe lobbana.

Hú go.

ágyazz  ham! mert ez csalóka fény,
Ifjú erődben ámítgat, dicsőbb
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Jövendőket vará’solván e lő ;
De ősz fejedre majd nem fényledez,
Csak fényje lassanként k ih a l ,  's komor 
Színében hagyja látni a’ valót.

Vilmos.
(egy éjipillangó repked a’ mécs körűi}

N i, melly szép pille repked o tt; atyám 
Az is fény körül lebeg, —  biz ezt
El kell fognom (kalapjával ide lova kergeti, végre leüt

vén , felveszi}
Be r ú t !

Húgó.

Illy a* remény!

Vilmos.

De én azért még sem vagyok szomorún 
Ha cggyik elhal, másik gyúl helyette;
’S ha a’ sors' vésze majd kioltja mindf 
Szunnyadva álmodok újabb reményt.

(ledől hérs nyoszolyéjéra).

Húgó.
(magánosán)

Nyugodj jó gyermek, békén, bár csak így 
Álmodhatnád keresztül éltedet ; (búsan)

De hah! nekem mint fórt tüzes velőm, 
Melly rettegés gyötör! —  mint szédeleg 
Fejem! reszketve nézek a* közel 
Éjfél után én , mintha egy kegyes 
Lélek jelennék meg mély kinaimbó!
Ölelni a’ túl partra ált — minden zörej 
Megborzaszt, hang megrendít; — rettegek 
Magamtól, 's árnyammal üz kínom is. —
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Melly búsan kelsz atyáin a* vármezőn 
Halál emésztett orczával, pirosló 
Habbal borított hóit testek kőzótt! !
Hamva omlott falvak gözölgve füstéi 
Tűnnek fe l ; —  romjokon vér könnyje foly 
Az árvának ki szerte tévedez, —
’S  a \  honfi sír az inség* súllyá köztt! —  
Ezen rém képek gyötrenek ha ébren 
Vagyok és álmaim között, —  's t ie d ! — tied! 
Hölgy, kit dühös gyanúm mély szirt üregbe 
Taszíta esztelen. —  O h melly örömmel 
Ölelnélek k i ! mint esengenék 
Hódolva lábaidnál engedelmért!
De késő! —  arczán örűlés borong,
’S  kihalt kinjában már az észi világa., (gyermeke mellé térdel)

Oh é g ! ha már elsujtá szent kezed 
Boszszú villámit rám , letiprani;
Hintsd be e* gyermek pályáját virággal, 
Derítsd fel elborult Hazám* egét,
Emeld fel mit dühöm szét dönte, és 
Boldog leendek a* pokol
Örök t U Z é b e n  ÍS  -----  (feleszmélve)

Hah! még ma ő 
Eleimet nem kapott; gyorsan, hogy ő 
Almát szalasztva meg ne sejtse ezt.

(Egy vas rács felnyit a’ ház-szöglet* fenekén, ’s kötélen ko
sárt nyújt le.)

Vilmos.
(álmában)

Ha nagy gonosz! rettegj — megölted őt —

Húgó.
(megretten, a* kötélt viszsza rántja, ’s a’ rácsot becsapja).

Nem zárhatám be y — 's étket sem lehete 
benyújtanom —
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Vilmos. 

n (rémülten felszökik)

Segélj —  édes atyám!
(eszmélvén megöleli atyját jó szivűen)

Oh még élsz —  hah be jól esik. Rövid 
Almom rémitő volt; halljad csak : egy 
Magas halomról látám a* N apot,
Midőn romlás dúlt H ornunkban , midőn 
Kardodról vér csörgött. Gőz toriatok 
Kelének.roskadó falukon, és 
A* csapkodó lángokból egy magas 
Szörny támadt égig érő ősz fejekkel;
Vérben forogtak szikrázó szemei, 
Lángszablya villogott boszszús kezében,
’S lakunkhoz csattogá viharnak
üvöltő szárnyain r e p ü l t  ’s óh atyám!
Téged megölt - — - s aztán reád heves 
Könnyet sírt a’ gonosz —  mi nagy csuda ez !

Húgó.

(mindig jo b b a n  ijedezvén)

H a h ! már többé nem sejtek, —  és homályos 
Elő-érzésem eltűnt, —  már igaz 
Vesztem. Belőled gyermek ’s általad 
Az ég szól. —  Érzem a’ boszszú’ szelét, 
Mint a’ félő vándor dörgő közelgtét 
A ’ felhőnek melly villámot takar.

Vilmos.

Atyáin te mingyárt úgy rettegsz. Elébbi 
Beszédinkben vérem fel fórra, és 
Álmomban is tüzes rém képeket 
Szült ’s tüntetett fel. Én remegni lásd 
Most sem tudok, — pedig azt álmodám
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Tovább, hogy estedeo bódulva anyám 
Sírján aléltam e l , -!-• a’ szirtfokon 
Mécsünk világa ellobbant —■ ’s reám 
Tüstént egy lágy fuvallat szállt —’s ki múlám —

(kinn köhögés ’s zöréj)

Húgó.

Nézd-meg ki az (v;imos ei).

Negyedik Jelenés.
Stárandoh (vará’sbottal kezében) és 

HÚGÓ, és VILMOS.

Vilmos.

Egy útas itt atyám.
Vándor.

Nyugalmat kér tőled egy tévedett 
’S védelmet, míg az éj majd elrepül.

Húgó.
(kit a* Vándor szemesen vi’sgál)

Szívemből útas; nekem mindenik 
Lakomba örömet hoz jöttivel.
Itten ne rettegj ’s édesen nyugodd ki 
E ' vészes napnak sullyos terheit.

Vándor.

Sokat vándorlék meszsze földeken 
’S régtől madárkint költözöm, de illy 
Havat, vihart, felhőt ’s borált eget 
Nem láttam még. Ez éjjel ’s ma mindég 
Erdők ’s hegyek között bolyongtam a’
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Vésztől üldöztetvén; ’s ha a* fokon 
Láng nem lobog, azólta szírt üregbe 
Nyögnék zúzottan, ’s sziszegő 
Kígyók suhongnának mostan felettem.

Húgó.

Négy éve, a’ mécs hogy már fényledez 
Szét e’ kietlen bérczeken homályban,
’S több százakat vezérle már ki, e’
Lakban kerülni el halálokat. —
Úgy látszik, hogy te meszsziről jövél,
’S arczád nem jóslja hogy tündér szerencse 
Vitt volna szárnyain külföldeken.

(Vilmos olszunyad.)

Vándor.
(érzékenyen)

Igen! engem fijam kiűze ősi 
Hazámból, gyilkos kard volt kezében,
’S véres homlokkal szőkém el dühétől. —

Húgó.

(szorongva)

Szerencsétlen atyai mint én gonosz 
’S boldogtalan gyermek!

Vándor.

Valék ott, hol jég halmok fénylenek,
Hol a’ szírt ormok’ vállain havak 
Őszülnek, a’ lapályon hó te rü l,
Ej egy borong, és nap csak egy hevít; 
Keletre jártam, tengeren habokkal 
Szélvész közt küzdém, és homok mezőkön 
Vadakkal vívtam : rengeteg fenyérek 
Éjében bolygók kígyókkal csatázva :
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Kőszálakon szédelgtem búsan — és 
Mind ezt fijamért szenvedém , kinek 
Léteit adék, ’s ő nékem száz halált !

• ' ■ • 7 * •
Húgó.

(reszket, tördeli kezét, szólni akar, de nem tud.)

Vándor.

Jó  férfiú.! te nékem életet 
Adál m a, ’s bal sorsom úgy érdekel, 
E pesz t; bogy meg töröm egy eskümet 
Hallván parancsát hálám szent szavának. 
Kelet magassabb bérezi köztt lakik 
Egy ősz Vará’s ; remegnek tőle a’
Népek , ’s fejdelmeik nagy táborokkal 
Meg sértni nem merik. A’ vándorok 
Borzadva járnak a* bűvös tetőn,
Mellynek tövében éldell o , pedig 
Senkit nem sértett meg soha.
Eli bátran elmenék barlang lakához; 
Tavasz visított udvarán, kicsiny 
Kertjében ősz ’s nyár diszlett ; ház fedelén 
’S a* szirtokon hő csillámlott. Viharok 
Hódoltak szemének és saavát 
Ott fenn dörgések viszszonzák; alant 
Estvélyi lágy fuvaimak. Bé menek,
*S örömmel idvezlett; és végre titok 
Tág barlangjába vitt, mélyen,
Mint földünk az égtől. Mutattatott 
Rég a* mi volt, most van és majd leend; 
A’ magzatokat, kik szüléiket 
Nem tisztelék ’s gyilkot emeltenek;^
Az ég’ kegyelmét, melly száll megjavult 
F iak ra ; ’s kínjokat, kik még nyugodtan 
Alusznak, ’s véres képeik elő
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Nem tűnnek üldözőén álmaikban.
Oh ez rémitőbb volt mint mindenik ,
’S emléke is borzasztó kín. —  Midőn 
Majd eljövék megálda, és tudom 
Attól a’ múltakat; vi’sgálom a’
Jelen időt, ’s látom mind a* mi lész.

Húgó.

Oh Vándor! bírjon kérelmem könyorre* 
Enyhítsd gyötrelmem* zajgő tengerét,
’S látasd jövendő sorsomat. Emésztett 
Keblem már ü res , tűz* és kin’ dühe 
Szét rontsolt, ’s annak a* mi rég valék 
Árnyéka lettem, — és egy gyenge szél* 
Zúgása öszsze dönthet. S zó lj , halálom 
Távol jövőben rejtezik e még?

Vándor.
(Vará’sbotjával kört von *s egyebet m iv e l, a* mi a3 jóslásra 

megkivántatik)

Ifjú évidben tiszta volt eged,
Jő  szíved szenytelen — ’s boldog valál;
De d ö l f ’s gőg elvakita, esztelen 
Dicsvágy ’s önkéj szörnyé tön , -— üszköket 
Repitél szerte ’s egy láng volt Hazád; 
Fegyvert emelt karod és honfiak’
Ártatlan vére buzgva fel nyomodban.
A’ falvak’ füstje , a’ vér’ gőzöleljei,
A’ Hon' nyögése , *s a’ nép’ jajjai 
Az égbe szállva téged vallanak 
Bűnösnek. Látom a* vér síkot, atyád 
Holtak közt halványan nyúlik, aludt 
Vérrel borítva a’ szabad Honért.

Húgó.

Ez kinoz engem olly igen; atyám
V M, ÖR M I N E R V A .  I I ,  N E G Y E D .  1 8 3 2 .  2 0
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Bús képe üldöz szüntelen. Ki aszszott 
Testem nézd, sápadt arczám ’s kínomat, 

b Melly rántzba húzá homlokom. Ki apadt 
Könnyem, de a* láng bennem nem lohadt. 
Örömmel ontanám ki véremet,
Hogy néki éltet adhatnék ’s mosolygva 
Nézném ekkor izenkint testemet 
Mint vagdalják szét.

Vándor.

Halld : látom miként 
Ont életet atyádba még az ég ;
Felkél, viszsza ül ős széHLe, ’s új 
Virágba indúl a* nép ő alatta. —
Négy év u tán , ha megtérsz eljöend 
’S boszszút vész honja’ és az ég* nevében.

Húgó.

(öröm arczal)

Négy év u tá n ! — ma lesz négy éve már — 
O férfiú melly boldoggá teszel.
Melly kedves volna, melly szép halál!
Felejtném a’ múltat és a’ jövőt
Nem rettegném, ’s minden gyötrelmeimnek
Dicső jutalma lenne; életét
Másodszor adna ekkor ő; kezét
’S gyilkát megcsókolnám az én belém
Mártandót , (fe lfe d i melie't)

’s feltakart habzój kebellel 
Fogadnám kény közt a’ végső csapást.

Vándor .

(egy tort kiránt ’s belé m eríti)’

Legyen » (az álruhát levetvén , Ottd áll ott jösz fürtűkkel, ural 
kodui köntösben.)
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Húgó.
(eldől)

% Érzem kegyes volt a’ döfésj —  
Atyám ! te itt — engedj meg — nyújtsd kezed 
Hamég remény kell nékem is —  ’s te sírsz! 
Be jő vagy — óh be jól esik —  adál 
Éltét m ár, mostiidvet adsz — ne bánd m eg! —-  
.Eltévedék , de meglakoltam —  Oh 
Atyám ! de jó vagy —-  légy boldog is. (e lh a l.)

O ttó .
(e lfordú l, a* tőrt elsu jtja , ’s zörrcnésőre Vilmos almából 

felriad.)

Vilmos.

Atyám ! mi az — kelj fel —  te nem felelsz — 
Hah vérzel jó atyám! (a’Vándorhoz)

Boldogtalan !
Ha vétkes volt, az ég boszszuja nem késik, 
’S jaj annak, a’ ki megelőzni azt 
Még vakmerő; —  de sírsz, — te könnyezel! 
Hah már tudom; —  te vagy azon csuda 
Szörny meliy , álmomba’ nékem megjelenék

(az ajtón kinéz)
Ig e n , gyengén pislog már a* tetőn 
A’ mécs* lágy fénye -— ismét lángra gyúl —- 
’S ki alszik és nincs többé .,(Atyjához fut)

Oh atyám
Ha e’ lángzó csók, (k ezet csókolja  ’s s ír)

e’ hő könnyözön 
Nem ébreszt-fel m á r , úgy veled megyek !

(az ajtóban)

N i! ott lebegnek már a’ szellemek,
Hó’sák virúlnak fiirtjökön; vigan
Leng közttök jó anyám, ’s nekem koszorút
Nyújt ünnepit. — líah melly jó illatok

20 *
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Szállnak tőlök rám harmaton; — dicső 
Ének repül szelíden, bájolón 
Ajkokról ; most látom, hallom mit eddig 
Nem láték , nem hallék ; — a’ űagy titok 
Lepel lehúllt. — Ni mint rezg a3 bokor 
Levél —  ott rejtezik a’ lágy fuvallat. — 
Megyek jó sírhalmodra jó anyám,
És a’ kis szellő eljön és kiólt;
’S majd felszállók hol a’ csillag ragyog,
Hol tiszta az é g , hol kék lég leveg ;
’S  megszün’ iubogni lángom szebb Honért, 
’ S  könnyem reszketve nem fog húllani (elfut.)

Ot tó .

Oh ég! ne engedd hogy még tettemet 
. Megátkozzam. Tartsd meg e’ gyermeket, 
Látasd, mi volt az ember míg igaz 
Képed volt ’$ szenytelen.

(Vilmos után ak ar , de a’ vas rostély  felpattan , fs halvány 
aszszony emelkedik k i.)

Ötödik Jelenés.
OTTÓ és az ASZSZONY.

Nem e, vagy álom ?
Ő az! tijamnak hölgye — és pedig 
Arczán örülés ül. — Fijam! F ijam !
Ha minden elhallgat, boszszút kiált 
Ez, és ha minden büntetlen marad;
Ez nem. Kétszer sújtottad volna ősz 
Fejemre inkább fegyvered —  minek 
Bántad Húgó e* nőt, e’ hüt ’s dicsőt! Csír'*
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Mária.
(öríílási bámészi m osolygással)

Egy illat szállt le hozam —  ’s ki hitt —
Olly hoszszú volt álmom —  ollybús éjeíem!
’S itt Szép korány kél O ’ me'esre tekintve)

tiszta nap ragyog: 
Melly tág ez a’ világ , mi meszsze t é r ,
Alig látom határát! ó az én
Vará’s lakom nem illy nagy; —  szellemek]
Jőnek hozam ott és velem mulatnak. —
Engem tevének bírónak alant
A’ bűnösök felett —  ’s megengedék
Nekik. — Hullámokon már én ülék , —
Est szellőkön repültem , — fényje a* 
Hóidnak leszállóit hozám ’s én (m o so lyogva ) kicsiny 
Súgárain fel lengtem — óh gyakor 
Jöttek le mellém csillagok ’s piros 
Ró sás berkekben játszánk; —  ők igen 
Jók ; minden éjei harm atot— szegények! — 
Bő harmatot sírtak a’ szép mezőkre 
Erttem, midőn búsan sohajtgaték, —
N i ! —  elrepült kisfülmilém — jer elő 
Gonosz madár, tanítsd ki Vilmosom’ 
Dalokra; nem jő ’s kis fijam habok
Alá merül —  (m eszszírö l gyen gén  ének h a llik )

Kis fülmilém ne jöjj —» 
Vilmos csak ezt tanúid — Hallottam én 
Ezt rég és szép v o lt; — hallom m ost, de most is 
S z é p — hallám a’ jövőben, *s akkor is 
Olly szép vala. —  Igen bús kis lakom ,
Olt mindég sírok és nyögök ; —  de ha 
Illy éneket hallnék nem kell’ne e3 
Világ; ott laknám, és nem sírna széniéin 
Nem nyögne szám. e'nek eihai, ouut megírja)

Jó  ősz, igen szelíden
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Nézesz; — galamb vagy úgy e, olly fejér 
Mint volt enyim ? —  szegény, az elrepült, 
Egy gyilkos reppenté fel tőlem — o 
Ősz, én már láttalak téged, mikor 
Földön járék, —  mert már égben lakom —- 
Olly szép volt ott , a * kék ég olly derült; 
De egyszer megbolondult világ,
Lánggyúlt, kard fénylett *s vér gőzölge ott —  
Féltém ruhámat elfuték ; ’s velem

(a ’ hííltat m egpillantja, — halk harangszo.)

A’ tisztaság ’s igazság1 selleme.
Ez is szegény — nézd ősz — onnan futott; — 
De n i ! kezed véres, (a z  ajtó fe lé  vonul)

itt nem leszek,
Ott lenn áll egy Klastrom’ kormos fala >
H alld! mint kong az éjféli hang torony- 
Ormáról, melly gyászos! lásd engemet 
Hív az. — Fejér ruhában jön tolong 
A’ bús érez hangra a* szűz lyány sereg, 
Ének köztt leng türelmi koronám ,
Veszély öntözte alját, bú özön 
Harmat reng kelyhin, és szúró tövis 
Feszül közötte —  ő sz ! te itt maradsz*

*En elmegyek —— (az  ajtót felnyitja)

Nézd az éjféli hangok 
A* vén toronyról etjövének érttem — 
Nézzed sietnek — (sz é l zú g )

a’ szél zúgva hív — T e , 
H a majd felettem sír a$ gyász harang 
Jöjj e l , —  elszállnakérttedhangjai. (e i.)
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H atodik Jelenés.
Ottó.

I t t  állok, mint vén tőlgy a* hegy-fokon, 
Lombját szél hervasztá el ágait,
Villámok zúzták szélt, *s csak tör’söke 
Emelkedik szárádtan. —  Megtevém 
A* vér boszszút, a’ Honért ’s Népemért,
De sírok, és fogok mindég; olly erős 
IIős nem vagyok, hogy illyen áldozatot 
Orom villogva nyújthassak Hazámnak. 
Érzem , hogy én ember vagyok; ’s ezen 
Érzés mutatja, jobb , szebb sorsra is 
Méltó valék. Sokat szenvedtem én 
Már rég, de most mindent; most kínjaim 
Határosok a' legnagyobb dühei. —
Fijam elhúllt, mint méltó áldozat,
Hon 9s Nép kiáltá azt, én fejdelem 
Megtettem ; adjad ó ég ! vériből 
Arany idő virúljon fel Hazánkban. —
O , Mária a’ szép, jó hölgy — ó elvesző(i0 
Atyám! Isten! vezérld e* bérez alá,
Hol oltalmat lelend azon falak köztt,
Mellyek a’ szűz-sereg* szavától zengenek* —»

Oh ég! éltesd a’ kedves gyermeket,
Tán még boldog leszek. Majd elmegyek 
Keresni őt, *s ha már holtan lelem,
Csendes sírt ások és halmára ülök —
És mindég ott ülök, ’s sírok, — magam 
Örökre itt vonúlok e l ; nekem 
Korona nem kell, viszsza nem megyek* 
Nekem kin volna látnom egykoron 
Vigadni mindent, én pedig nyögő
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Szível örülni népem’ kedviért
Nem tudnék. Meggyűjtom a’ bérez tetőn
Fijam’ mécsét, ott újra hadd lobogjon.
Ezen szirt ormok’, ez erdők’ komor 
Alakja tán enyhítik kinjaim.
Itt tészek j<St csendel 5 mint a’ szelíd 
Hold’ sápadt fényje; napkint fényleni 
Nem vágyok. Eltévedtekért fogok 
A’ vén sziklákon járni éjeken;
’S tán lész eggy é j , midőn mély szirt öbölben, 
Mit e* földön nem nyerék, meglelem;
Tán lesz egy vándor, a’ ki majd felettem 
Híven sóhajt , és csendesen lebegő 
Lelkem meghatja, ’s könnyet önt reám.
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5.

KÜLÖMBBFÉLÉK.

E R E D E T I  M E SÉ K . 

Á’ farkas és bak.

A ’  pajzán bak történetből egy kétvedrű kerekes kút* 
eggyikébe szőke, a’ sűlegyem a* pajzán terhe által bo- 
xnolva, leszalad ez vedrével midőn másik felemelő- 
dik. A* farkas történetből ott csatangol, be tekint, ’sák- 
mányt lá t, felgerjed nem’ étvágya ; — mert az előtt 
kissel elégité ki magát a* szomszéd cserjénybe egy ártat
lan juhcsoportból; — hanem dühe legalább vízbe me- 
rítni ellenét; fellép a’ vederbe, ó mi sebbel leszalad, 
a’ bak azzal kel fel, ’& a’ farkas meggyőzve a’ vízsúlját 
elmerülve vesz. — Találd ki, mi ez?

A’ hangya és eger.

-Al. hangya roncsolva feküdt egy füvetskétől lágyan 
fedve, lenyomva az oroszlány fenséges léptetőtől.-Az 
élelmet fürkésző eger éppen ott csörtete el 9 könnyezve 
pillantá meg a’ szenyvédőt ’s szól: Mi bajod serény 
álat? mi tart illy tmunkátlan lekötve a* göröngyhöz? 
Történetből a’ kegyes oroszlány tapoda rám felel e z ; 
de lábhézakja közzé esve nem roncsoltattam széjjel
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egészszen , segíts szenyvédő álat társodon, m ár a’ félénk 
szarvas, a* sebes őz láttak itt nyom orgót, szánakoztak, 
de tehetlent hagytak el. Az eger azonnal feloldá lá
gyan a’ le tip o rta t, vele m aradim ig  egéssége helyre á l t , 
’s több kölcsönös szóváltások közt így szól: ném eliy 
Nagyoknak egy kegyes p illan a to k k a l, egy szánakozó ke
belből bocsátott szíves szavokkal is , légy szerencsés 
elégűlni!

A’ majom a’ Szobrok közt.

- A .  m ajom  egy  szobros gyűjteménybe szabadútt, hol a’ 
világ* nagyjai versenyző fénybe állottak egymás m ellet; 
ennek valójáról a* tudom ány egész méltósággal sugár- 
z o t t ; azt alakja hősi tetteibe képezteté viszsza a1 szem
lélővel ; m indeniken tiszta em beriség futa el. A* ma
jom  bám űlásra ragadtatva az élettelen szobrokból tün 
döklő erőnyökön szó l: szép , valóba szép alak , m in
den vonás é le te t, le lke t, nem es szívet ábrázol ; de még 
is egy Phidiás’ vagy egy Praxiteles* éltet lehellő keze 
jelesebb vonásokat tehetne r e á ,  ’s tovább idom íthat
ná. — Tökélyesedjünk ! lelki tehetségünk fejlésére szám
talan lépcsők várakoznak. —

A’ kertész és fűzfa.

| |
* M ü s  patak hasítja a’ pom pázó k erte t, partjá t a’ hu l
lám ba hajólva mosdó füzek prém ezik , m ellyből hellyel
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egyenetlenül nőttek emelkednek ki. Egyszer a’ kertész 
idomítni kezdé kertjét, a’ sor a’ merőn álő fűzekre is 
reá került: rimánkodnak ezek, ne csonkítaná el őket; 
a9 természet nekik egyenes emelkedést ada, a1 szépnek 
egyedüli annya a'természet, ennek lágy ölébe kell azért 
lekelni; illy álásunk kényszerítődén diszt öltöztet ker
tedre* Boldogok t i ! szól a* kertész >9 nem tudátok ti ed
dig hogy a’ szeszélyes módi a* természetest kényszerít
ve elfájitja, eltörpíti; én tudom! de fájdalom annak 
lánczolt rabja, tikét nem kímélhetlek. —

A‘ komló és nyárveszsző.

^^arjadzó komlók nőttek egy gyenge nyárveszsző szom- 
szédságába, gyámért léledzettek ezek , mellyre termé
szeti tulajdonok szerint tekerődzenek , eléré egy csa- 
podár a* gyenge veszszőt, a’ több szálak után ra vo
nulnak, ’s éltető nedvét ellopva terhekkel lenyomják az 
erőtlen jótévőt. Fogd fel a* szemtelen gyávát; nya
kadra ül. —

A’ két jármas lovak.

Kk-ét jarmas lovak nehezen vonták terhes szekereket 
egy avúlt úton, mellyen a* gyakori kerekek süljedt 
völgyeket vágtak, kölcsönösen panaszkodva nehéz igá- 
jok felett szól eggyik: még is csak könnyebb itt 4eíhünk
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ezen vert úton, mint ott ha szinte egyenes is , azt hal
lottam apámtól mikor még járomba szoktatott: a’ járt 
útat a’ járatlanért , az ócskát az újért soha se cseréld- 
fel, csak mindig jobb a’ régi mellett maradni. Igaz ez 
sok tekintetbe szól a9 másik; de még is már bajt ársom 
nem győzöm szuszszal9 tegyünk próbát, menjünk im’ 
ez egyenített útra , át ha könyebbül terhűnk, alig rán- 
ták ki a’ szekeret a’ rnélj kerékvágásból, a’ kerekek 
azonnal könyebben zörrennek utánok, ’s jádzva von
ják igájokat. Lásd mond az okos tanácsadó: mi igaz
talan gyakran az avult vélemény, próbálgassuk , hasz
náljuk a1 körülálásokat, ne maradjunk örökre büszhödt 
penész közt. —

Sáros Patakról Varga János,

Köz Gyónás.
(Göthe után.)

J ó  szívíí feddésemet 
Mindnyájan halljátok , 
Lelketekre szólló pap 
Ritka jő hozzátok.
Sokba kaptatok , de végre 
Sok nem vált jó egészségre 
Nagy vólt a’ hibátok.

Egyszer már a* vétkeket 
Ideje megbánni;
Ha kegyes gyónást tesztek 
Megfog az ég szánni ;
A* roszsz útat elhagyjátok,
’S  a zt, a’ mi jó , tanúljálok 
Szívesen kívánni.
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Meg kell vallanunk, sokszor 
Ébren álmodoztunk,
Bacchusnak, noha volt bor,
Vígan nem áldoztunk ;
Restek voltunk a’ főbb jókra 
’S jó alkalmakkal-is tsókra 
Tsókot nem halmoztunk.

Némák voltunk , míg büszkén 
Kábák kiabáltak,
Szép éneknél jobban rót 
Tsevegést tsudáltak,
'S minket sok betses óráért 
És ditső adományáért 
Zordonúl dorgáltak.

De ha minket bűnünkből 
Kész vagy feloldozni}
Nem fogunk nagy tisztünkben 
Mind eddig habozni,
Hanem minden jó munkában > 
Szépnek ’s jónak országában 
Lelkesen dolgozni.

A* kábák* orrok alá 
Sok tormát reszelünk,
Jó bort, nem tsak kóstolva,
Nagy kortyokkal nyelünk,
Nem tsak szemmel hunyorgatva 
De szép ajkat tsókolgatva 
Gyönyörrel megtelünk.

-v
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Az arany középszer.

I li ig  a’ világ’ hiúsági
A’ halandó’ szívét, el 

Lepik , ’s gyötrik kivánsági,
Nem gondolván vétekkel; 

Felleg várakról álmodoz*
A’ képzelődés jádtszadoz

Véle minden órában ,
Sok kincsre vágy magában.

Azzal megnem elégedve
A’ mibe a’ sors által 

H elyheztetett, sőt kérkedve 
Az ősről r’á maradtai;

Majd mint egy király kivánja 
Hogy tekéntsék, majd megbánja 

Nem soká, mert mindenek 
Öríílttségén nevetnek.

Az egyházi, a’ világi
Kincset gyüjtni törekszik, 

Későn múlnak kábasági
A’ gazdagnak. Bár fekszik 

Vagy ébren van a’ bús kalmár, 
Pénz szomja miatt meghal már 

Mert középszerűségben ,
Soha nem élt ’s szükségben.

A’ pazarló szemén halyog,
Pedig örökös ’s belső 

Vagyon, lelke csak kóvályog 
De a* vigságban első
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Most legnagyobb úr e’ kerek

Földön , sőt míg a’ tengerek 
Szinén is míg pénze el 
Nem fogy bő költésével.

Majd a’ koldus boldogabb íeszsz 
Mint ő , későn kesereg 

Sorsán. A’ fösvény még elvesz
B ú , boszszú , harag, méreg 

Sárgaság az irigységgel 
Epesztik, küzd a’ kétséggel 

Mert pénzes kamarája 
Miatt koppan a’ szája.

Szálj le óh arany középszer 
Terjedj jővén az égből,

Hogy kövessen minden ember
Te vagy, m ellya’ kéttségból ,

Ki húzod a’ boldogtalan 
Halandót! te minduntalan

^Bóldogíthattsz, hogy ha cl 
Jösz segítni erőddel.

Száld ’s lepd-meg a’ fellengező 
Ifjút, a’ dagadt erii 

Képzelődőt, — a’ könnyező 
Szegényt, kinek keserű 

Sorsa. — Térj a’ gazdaghoz is 
’S mond} hogy ne hidjen a* hamis 

Szerencsének, mert a* fény
űzés után leszsz szegény.

A* fösvénynek add tudtára
Hogy öszszegyűlt arannyá 

’S számtalan pénze prédára
Juthat, bár jajgasson ’sbánnya , 

Rablók ’s gyilkosok csoportja 
Halmozott kincsét felosztja.

Ha ezek nem , — a’ halai ■, 
Pénze tehát mit használ ?
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A* tékozlót mértékletes

Élethez szoktasd, tanítsd 
A* közép út kellemetes

Szédültségéből térétsd 
Józanabb gondolkozásra 
tígy nem jnt java romlásra 

’S nem ragadja a’ setét 
Pokol lelkét sem testét.

A* gőgös nagyra-vágyónak 
Oszlasd ábrandozásit,

A’ fényes rang, kevés jónak 
Szülője. Változásit 

Érzi az a’ szerencsének 
Kit most rangban tiszteiének 

E’ nélkül a’ leverő 
Sors miatt majd bever ő.

Terjedj ób arany középszer 
Foglald-el sok emberek* 

Szívét, millióm ’s ezerszer 
Óhajtom, úgy e’ kerek 

Föld-godyót több megnyugottabb 
Halandó lakja, ’s boldogabb 

Sorsban tölti napjait 
’S nem neveli bajjait.

ffrabovszky Pál.
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6.
A’ RÓMAI TÖRTÉNETEK’ VELEJE.

(F olytatás,)

H a r m a d i k  K ö n y v .
i.

A ’  Rómaiak a’ Fönitziai háborút, melly 
egész huszonhárom esztendeig ta rto tt, (elvé
gezvén, ’s már magokat mindenütt igen híre
sekké tévén, Ptolemaeushoz az egyiptomi k i
rályhoz követeket küldöttek , ’s neki Antiochus 
Syriai király ellen, ki őt megtámadta, segít
séget ígértek. Ptolemaeus megköszönte a’ Ró
maiak1 szívességét, de segedelmüket nem fogad- 
ta-el, mert már a’ háborúnak vége volt. Ugyan 
ezen időben Szicziliának igen hatalmas kirá^ 
lya Iliero , Rómába ment a1 közös nézőjátéko
kat látni, ’s a1 népnek kétszázezer köböl búzát 
ajándékozott.

2. Lucius Cornelius Lentulus1 és Fulvius 
Flaccus’ Consulságok alatt 2), kiknek idejében 
Hiero Rómában vólt, a1 Liguriaiak 3) ellen-is 
folytattatott háború Itáliában, ’s felettek Tri- 
umphi-pompa tartatott. Ugyan ekkor a1 Kar- 
thágóbéliek újra háborút p róbáltak , a’ Sárdi- 
ni abéli eket, k ik  egy békesség kötésnek ereje
F, M. OR, MINERVA II. NÉGY Eli 1832. 21
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szerént 4) a’ Rómaiak’ uralkodása alá tartoz
tak  pártütésre bírván. De a’ Kárthágobéliek’ 
részéről követség küldetett Rómába, melly 
békességet nyert 5).

3. Titus Manlius Torquatus’ és Lucius Atti- 
lius Balbus’ Consulságok alatt a’ Sárdiniabé- 
liek  felett triumphi-pompa ta r ta to tt; ’s minek- 
utánna mindenütt békesség k ö tte te tt, a’ Róma
iak  egészszen háború nélkül v o ltak ; a’ mi a’ 
város építésétől fogvatsak egyszer, NumaPom- 
pilius’ uralkodása alatt történt.

4. Lucius Postumius Albinus és Cnejus Ful- 
vius Ccntumalus Consulok, az Illyriusok 6) el
len hadakoztak, hol sok városaik' elfoglaltatása 
u tán , a’ királyi familia-is megadta m agát; 's e k 
kor tartatott első trium phi-pom pa az Illyri- 
usok felett.

5. Lucius Aemilius' Consulsága alatt a’ Gal- 
lusok nagy sereggel általjöttek fáz Alpeseken. 
De egész Italia a’ Rómaiakkal ta rto tt; ’s Fábi- 
us 7) történet író, ki ezen háborúban maga-is 
jelen v o lt, azt m ondja: hogy nyóltzszázezer 
ember 8) állott készen a' hadakozásra. A’ Con- 
sul szerentsésen-is végezte dolgát; mert negy
venezer ember öletett-meg az ellenség közzűl, 
’s néki triumphi-pompa rendeltetett.

6. Néhány esztendők múlva a’ Gallusok el
len Italiában ismét háború indíttatott, melly Mar- 
cus Claudius Marcellus’ és Cnejus Cornelius Sci- 
pio ' Consulságok alatt végeztetett-el. Először 
Marcellus ütközött-meg kevés számú lovassággal 
's a’ Gallusok’ királlyát Viridomárust saját kezével 
megölte, azután tisztitársával egygyütt a' Gaf- 
lusoknak nagy számú seregét semmivé te t te , 
Mediolanumot elfoglalta, ’s temérdek sok pré
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dát vitt Rómába. A’ triumphi-pompa alkalmá
val Marcellus a’ Gallusok' Királyának elvett 
fegyvereit egy póznára függesztve vitte vállán.

7. Marcus Minutius Rufus' és Publius Cor- 
nelius’ Consulságok alatt az Isztriaiak 9) ellen 
indíttatott háború, minthogy a' Rómaiak' ga
bonás hajóikat elprédálták, mellyben azok tö- 
kélletesen meghódoltattak. Ugyan ezen esztendő
ben kezdődött a’ második Foenicziai háború, Han
nibál Karthagóbéli vezér alatt a’ Rómaiak ellen, 
k i húsz esztendős 10) korában százötvenezer em
berből álló hadisereget gyűjtvén, Hispániának 
Szaguntum nevű városát, melly a’ Rómaiak’ szö
vetségese v o lt, vívni kezdette. A’ Rómaiak kö
vetek által megintették , hogy hagyná félben az 
ostrom ot; de ő a 'követeket maga eleibe sem 
akarta botsátani. A' Rómaiak Kárthagóba-is kül
döttek követeket, hogy tiltattnék-meg Hanibál- 
nak a’ Rómaiak’ szövetsége ellen kezdett hada
kozása. A’ Karthágóbéliek megvetve feleltek. Az 
alatt a' Szaguntumiak éhség által 11} kéntele- 
n íttettek magokat megadni , ’s a’ kiket Han
nibál elfogott, azok megölettettek.

8. Ezután Publius Cornelius Scipio egy hadi
sereggel Hispániába, Tiberius Szempronius pedig 
másikkal Szicziliába m entek , 's a’ Karthágóbéliek- 
nek háború izentetett. Hannibál Hispániában test
vérét Hasdrubált hagyván, által ment a ’ Pyrenae- 
us hegyeken, ’s csak hamar ollyí vt tört az 
Alpeseken-is keresztül 12) , mellyen az előtt sen
k i sem járt. Azt m ondják, hogy nyóltzvanezer 
gyalog, s húszezer lovas katonákat és harmintz- 
hét 13) elefántokat vitt magával Itáliába. Út
jában a’ Liguriaiak és Gallusok seregenként kap- 
tsolták magokat hozzája* Sempronius Grachus

21 *
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megtudván Hannibálnak Itáliába érkezését, ha- 
diseregét Szicziliából Arminuinba tette által.

9. Elsőben Publius Cornelius Scipio talál
kozott ’s ütközött-meg H annibállal; melly üt
közetben katonái megfutamtattak ’s maga meg
sebesítve v ite te tt viszsza táborába. Sempronius 
Grachus-is ütközetet próbált veleTrebia vízénél’s 
ő is megveretett 14). Hannibálnak sok Itáliai 
lakosok meghódoltak, ki-is nyomban innét Tu- 
scia felé menvén, Flaminius Consullal találkozott. 
Flaminins a’ csatában m egöletett; a’ Rómaiak köz- 
zűl huszonöt ezeren elestek 15), a’ többiek el
futottak. Azután Quintus Fábius Maximus kül
detett a’ Rómaiak által Hannibál ellen. E z , az 
ütközet” halogatása vagy az ütközettel késedel- 
mezés 16 ), által Hannibál' tiizét meglankasz- 
to t ta ; ’s nem sokára jó alkalmat nyervén, őt 
meggyőzte.

10. A’ város építtetése után ötszáz negyve
nedik esztendőben Fábius helyett Lucius Aemi- 
lius Paulus és Publius 17) Terentius V arró , 
küldettek Hannibál ellen. Fábius a’ két Con- 
sulnak azt az intést ad ta , hogy Hannibált, mint 
igen tüzes és heves v ezért, nem máskép ; ha
nem tsak az ütközetnek halogatásával győzhet- 
nék-meg. 'De minthogy V arró , tűrhetetlensége 
m ia tt, a’ másikConsul ellenére, Apuliának Can- 
nae 18) nevű helysége m ellett ütközetre k e lta ’ 
dolog; Hannibál által mind a’ két Consul meg
veretett. Ezen ütközetben három ezer Afrikabé- 
liek esének-el ’s Hannibál’ seregének nagy része 
megsebesítteték 19) ; mind a’ mellett a’ Focnitziai 
egész háborúban a’ Rómaiak oíly nagy kárt nem 
v allo ttak , mint ekkor 2 0 ) ; m ert Aemilius 
Paulus Consul a’ hartzon elesett, húsz Excon- 
sulok vagy Expraetorok és harmintz Senato-
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rok részszerént elfogattak, részszerént megölet
tek , egyébb fő emberek közzűl három százon, 
a’ köz katonákból négy venezeren , ’s a' lova
sokból három ezeren és ötszázon vesztek-ei. De 
mind ennyi szerentsétlenségek között sem tar
totta egy Római-is illendőnek a’ békesség-kö
tés említését. Ekkor a’ rabszolgák 2 1 ), a* mi 
az előtt soha sem tö rtén t, szabadon botsátattak 
’s katonákká tétettek.

11. Ezen ütközet után Italiában, sok vá
rosok mellyek addig a’ Rómaiak alatt v ó llak , 
az ellenség részére állottak. Hannibál a’ Rómaia
kat felszóllította, hogy váltanák-ki a’ foglyo
k a t, de a’ Senatus azt a’ feleletet adta , hogy az 
olly polgárokra nints szüksége, kik jóllehet fel
voltak fegyverkezve , még-is ineghagjták mago
kat fogni. Ezt hallván, mindnyájokatkülömbbfé- 
Ie halállal kivégeztette 2 2 ). ’s három köböl arany 
gyűrűt 23) küldött K arthágóba, mellyeket Ró
m ai lovagok, Senatorok és katonák újjairól vé- 
tetett-le. Az alatt H ispániában, hol Hannibál’ 
testvére ITasdrubal a’ végre maradott nagy ha
disereggel ; hogy azt az Afrikabélieknek egész- 
szen alájok vesse, a’ Római vezérek, a’ két 
Scipiók által meggyőzettctik, ’s az ütközetben 
elveszt harmintzötezer em bert, kik közzűl tíz 
ezeren elfogattattak, huszonötezeren megölel
teitek. Ezen vesztesség kipótolására a’ Karthá- 
góbéliek által tizenkétezer lovasok és húsz ele
fántok küldetnek Hispániába.

12. Hannibál Italiába jövetele után negye
dik esztendőben , Claudius Marcellus Consul a’ 
Kárthágóbéliek ellen egy ütközetben, melly 
Campániának Nola nevű városa mellett ese tt, 
szerencsésen hartzölt. Hannibál azomban Apu- 
1 iában ’s Calabriában sok városokat elvett a’
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Rómaiaktól. Ugyan ezen időben Macedónia' 
királya Filep-is követeket küldött hozzá, se
gedelmet ígérvén néki a’ Rómaiak e lle n , olly 
feltétel alatt: ha a’ Rómaiak’ meggyőzetteté- 
se u tán, Hannibal-is segítené őt a’ Görögök 
ellen. Minthogy Filep’ követei elfogattatván a’ 
dolog m egtudódott, a’ Rómaiak Marcus Vale- 
rius Laevinust Macedóniába, Titus Manlius 
Torquatus Proconsult pedig 24) Sardiniába kűl- 
d ö tték , melly tartomány Hannibál’ unszolására 
a’ Rómaiaktól egyebekkel eggyütt elpártolt.

13. E ’ szerént a’ háború egyszerre négy he
lyeken folytattatott. Itáliában H annibál, Hispá
niában annak testvére Hasdrubal, Macedóniá
ban Filep 2 5 ) , és Sardiniában a’ Sardusok ’s 
egy másik Kárthágóbéli Hasdrubal ellen. Ezen 
utólsó , — Titus Manlius Proconsul á lta l, ki Sar
diniába k ü ld e te tt, elevenen elfogattatott; tizen
kétezer katonái m egölettek, ötszázan fogság
ra  vitettek 26) ’s Sardinia meghódoltatott, 
Manlius a’ foglyokat és Hasdrubált Rómába vit
te. Az alattLaevinus által Macedóniában F ilep ; 
a’ két Scipiók által Hispániában, Hasdrubal 
és Mago Hannibálnak harmadik testvére is meg
gy őzetnek.

14. Hannibál’ Italiába jövetele után tizedik 
esztendőben 27), Publius Sulpitius’ és Cnejus 
Fulvius’ Consulságok a la tt, Hannibál Rómához 
négy mértföldnyire közelledett, úgy hogylovassai 
egész a' város’ kapujáig száguldoznának. De Han
nibál a 'C onsuloktól, k ik  hadisereggel ellene in
du ltak , nem sokára Campániába kénszerítetett 
viszsza vonulni. H ispániában, testvére Hasdru- 
bál általa ' két Scipiók, kik sok esztendőkig győ
zedelmesek vo ltak , meggyilkoltattak. A’ hadi
sereg azombau épen m aradott, 28) mert a' ve

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



m á j u s z  1832. 327

zérek inkább történetből, m int vitézség által 
keréttettek tőrbe. Ezen időben Marcellus Con- 
sul 29) által Szicziliának-is nagy része , mel- 
Jyet viszont az Afrikabéliek kezdettek b irni, 
elfoglaltatott és Syracusa híres városából nagy 
zsákmány vitetett Rómába. Laevinus Macedó
niában F ileppel, ’s Görög-ország több rend- 
béli népeivel és A ttalussal, Asiai királlyal szö
vetséget kötött; 30) Szicziliába mén vén az 
Afrikabéliek egy vezérét Hannót Agrigentum- 
n á l,a ’ várossal egygyütt elfogta, ’s a" legjelesebb 
foglyokkal Rómába küldötte. Negyven városok 
adták-meg néki m agokat, ’s huszonhatot pedig 
erővel vett-meg. így tért viszszanagy ditsőséggel 
Rómába, minekutánna egész Szicziliát elfoglalta 
’s Macedóniát megalázta. Hannibál azonban Ita
liában Cnejus Fulvius Consult 31) hirtelen meg
támadván nyóltzezer emberrel eggyütt megölte.

15. Az alatt H ispániában, hol a’ két Sci- 
piók’ megölettetése után a’ Rómaiaknak nem 
vólt vezérek , Publius Cornelius Scipio, an
nak a1 Publius Scipiónak, ki ott hadakozott 
v a la , huszonnégy esztendős fija küldetett, k i 
minden Rómaiak között mind a’ maga idejé
ben , mind a’ későbbi időben tsaknem a' leg
jelesebbik ember vólt. Ez , a’ Hispániái Kar
thágót, mellyben az Afrikabéliek minden arany- 
jokat ezüstjüket és hadikészületeiket tartot
ták , megvette 3 2 ) , ’s egyszersmind a’ leg
nevezetesebb kezeseket kiket a’ Hispanusok 
közzíil elfogtak,’s Mágót Hannibál' testvérét-is 33) 
ugyan ott fogságra ejtette , az utolsót egyebek
kel eggyütt Rómába k ü ld ö tte , hol ezen tör
ténet, felette nagy örömöt okozott. Scipio a' 
Hispanusok kezeseit szüleiknek viszszaadta; 
mellyért tsak nem egész Hispánia meghódolt
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neki. Ezek után Hasdrubált Hannibál’ testvérét 
meggyőzvén, megfutamtatja ’s temérdek sok pré
dát kap.

16. Az alatt Itáliában Publius Fábius Ma- 
ximus Consul, Tarentiimot ismét viszsza vette , 
hol Hannibálnak igen sok hadi eleségét talál
ta. Ugyan ott C arthalót, Hannibál' eggyik vezé- 
rét-is m egölte, huszonötezer foglyot eladott, 
a* prédát a’ katonák között kiosztotta , az ela
dott emberek’ árát pedig a' kintstárba adta. E ’ 
meglévén , a* Rómaiak azon városai közzűl, mel- 
lyek előbb Hannibál részére á llo ttak ,' most is
mét sok megadta magát Fábius Maximusnak. — 
A’ következő esztendőben Scipio Hispániában 
nevezetes dolgokat vitt véghez részszerint ma
ga személlyesen, részszerint testvére Lucitis 
Scipio altal. Hetven városokat m egvett, de Ita
liában a’ háború szerencsétlenül fo ly t; mertClau- 
dius Marcellits Consul Hannibál által megöletett.

17. Hispániába menetele után harmadik 34) 
esztendőben Scipio ismét nagy dolgokat v itt 
véghez. A’ Hispániái királyt egy nagy ütközetben 
meggyőzvén frigyessévé tette ’s a’ legelső v o lt, 
k i a’ meggyőzettettől kezeseket nem kívánt.

18. Hannibál nem reménylhetvén, hogy His
pániát Scipió vezér ellen tovább megtarthassa, 
testvérét Hasdrubalt minden seregeivel eggyütt 
Italiába hívta. Ez ugyan azon úton m envén, 
mellyen Hannibál ment vala: a’ Picoenumi tar
tománynak Sena nevű városa körűi azon lesbe 
k e rü lt , mellyet neki Appius Claudius Nero és 
Marcus Livius Salinator Consulok vetettek 35); 
smellyben kemény hartz után meg-is öletett. Nagy 
számú, seregei részszerint elfogattak, részsze
rin t megölettek ’s Rómába nagy summa arany 
és ezüst vitetett táborából. Ettől fogva Hannibál

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



MÁJUsz 1832. 329

nem reményiette már a' háború szerentsés ki
menetelét. A’ Rómaiak nagyon neki bátorodtak 
’s ugyan azért Publius Gornelius Scipiót-is k i
hívták Hispániából, és igen ditsőségesen vezet- 
ték-bé Rómába.

19. Quintus Caecilius és Lucius Valerius 
Consulságok alatt minden városok, mellyeket 
Hannibál Bruttia tartományában elfoglalt, meg
adták magokat a' Rómaiaknak.

20. Hannibál' Italiába menetele után tizene
gyedik esztendőben Scipio , ki Hispániában olly 
szerentsésen hartzolt, Consullá neveztetet 's Af
rikába küldetett 36). Az a’ vélekedés terjedett vólt 
ez időben hogy ezen férjfiúban valamelly Istenség 
lakozna, 's hogy ő az Istenek kel társalkodna és be
beszélgetne. Ez Afrikában Hannóval azAfrikabé- 
liek vezérével megütközött, *s annak seregét sem
mivé tette. A’ második ütközetben táborát elfog
la lta , mellyben négyezer ötszáz ember fogatott- 
el ’s tizenegyezer öletett-meg 37). Sypháxot Nu- 
midía királyát 3 8 ), ki magát az Afrikabéliekkel 
eggyesítette, fogságra e jte tte ’s táborát elfoglalta. 
Syphax a’ legjelesebb Numidiakkal és temérdek 
sok prédával Scipió által Rómába küldetett. Mi dón 
ez m egtudódott, tsaknem egész Itália elpár
tolt Hannibáltól. Maga parantsolatot kapott a’ 
Karthagóbéliektől, hogy térne viszsza Afriká
b a , melly Scipiótól pusztíttatott mindenfelé.

21. Eképpen Itália tizenhét esztendők múl
va 39) Hannibáltól megszabadítattott. Azt mond
ják  , hogy Hannibál sírva hagyta azt el 40). — 
A’ Karthagóbéliek’ követei ez alatt Scipiotó. 
békességet k é rtek , ki őket Rómába utasítottál 
Negyvenöt napokig tartó fegyver szünés enged
te tett n ek ik , melly idő alatt Rómába 's onnét 
ismét viszsza utazhatnának, harmintzezer font
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adó letétele m ellett 41). A’ Senatus megeggye- 
zett a’ békesség kötésben , úgy, a' m int azt Sci- 
pio jónak találná. Scipio ollyan feltételek alatt 
adott nékik békességet, hogy harmintz hajónál 
többet ne tartsanak, ötszázezer font ezüstöt 
fizessenek ’s a’ foglyokat és szökevényeket visz- 
sza adják.

22. Azonban Hannibál' Afrikába érkezése után 
a’ békesség félben szakasztatott’s az Afrikabéliek 
által sok ellenségeskedések követtettek-el. Kar
thágónak követei, midőn a' városból viszsza jön
nének, a' Rómaiak által elfogattak, de Scipio' pa- 
rantsolatjára ismét szabadon botsáttattak. Végre 
Hannibál több ütközetekben Scipio által meggyő- 
zettetvén maga-is kéntelen volt békességet kérni 
42). Midőn ez eránt alkudozás tartatott, olly felté
telek alatt engedtetett a' békesség mint előbb ; tsak 
hogy az ötszázezer font ezüstön kivűl az új hitsze- 
gésért még százezer font kívántatott. A’ Karthágó- 
bélieknek nem tettzettek a’ feltételek, ’s parantso- 
latot adtak H annibálnak, hogy tovább hadakoz
zon. így Scipio és Massinissa, Numidiának egy má
sik k irá lya , ki vele szövetségre lépett vala, Kar
thágó ellen újra hadat indítónak. — Hannibál há
rom kémeket küldött Scipio táborába, kiket 
minekutánna elfogtak, Scipio körös körűi ve
zettetett az egész táborban ’s megmutatta nekik 
az egész hadi-sereget; továbbá még ebédet-is 
adatott nek ik , ’s úgy küldötte őket viszsza, 
hogy mondanák-meg Hannibálnak, a’m it láttak.

23. Az alatt mind a’ két vezér készült ar
ra az ü tközetre , mellynek párja alig volt vala
ha emberek’ emlékezetétől fogva, minthogy a’ 
legügyesebb hősök vezérlették a’ seregeket. Sci- 
pio győzedelm eskedett, ’s tsak nem Hannibált 
magát-is elfogta; k i eleinten sok lovasokkal,
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azután huszszal ’s utolján tsak négygyei futha
tott és menekedhetett-meg. Hannibál' táborában 
húszezer font ezüst, nyoltzvan font arany, ’s 
azon kivűl temérdek sok egyébb készület talál
tatott. Ezen ütközet után a’ Karthagóbéliekkel 
békesség köttetett 43). Scipio igen nagy Irium- 
phi-pompával viszsza ment Rómába, ’s ettől fog
va Afrikáinak neveztetett. így végződött-el a' 
második Foenitziai háború minekutánna tizen
hét esztendeig tartott.

Jegyzetek a’ III. Könyvhez.

l.Xgazabban huszonnégy esztendeig.
2) Igazabban Publius Cornelius Lentulus és Cajus Lici- 

nius Varus alatt.
3) A’ Liguriaiak ott laktak, hol most Genua és Lucca 

tartománnyal vágynak.
4) Itt másképen van a’ dolog. A’ békesség-kötés szerint 

a’ Karthágóbéliek minden a* Sziczilia és Italia között fekvő 
apró szigeteket tartoztak elhagyni. De a’ Rómaiak ezen fel
tételt igazságtalanúi Sardiniára-is kiterjesztették.

5) A’ Karthágóbéliek 1200 talentumot fizettek a’ hadi- 
kőltség, pótolására.

6) Illyria Dalm atziát, Albániát ’s Kroatziának és Bosniá- 
nak egy részét tette. Az Illyriusok a’ középtengeren már rég
től fogva büntetlenül gyakoroltak rablást; most a’ Rómaiak 
némeily kereskedő hajóit-is elrabolták. Midőn a’ Rómaiak ez
ért királyn éjoknál panaszt tettek , ez nem tsak elégtételt nem 
adott, hanem eggyik követjeket meg-is ölette. így  lévén a’ 
dolog , a’ Rómaiak háborút kezdettek ellene , fs ügy megaláz
ták ő t ,  hogy kéntelen volt békességet kérni, melly szerint 
tsak nem egész lilyriát nékik általengedte, adófizetőjükké lett 
’s a’ Lisszus vizén túl nem . többel, hanem tsak két fegyver
telen hajóval volt neki szabad hajókáztatni.
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7) Fabius Pictor Római Senator legelső v o lt , ki folyó be
szédben történeteket írtt. Munkáiból tsak tsekély töredékek 
maradtak-meg a’ mi időnkig.

8) Ha meggondoljuk, hogy ekkor a’ Rómaiak és egyébb 
Itáliábéliek közzűl a’ rabszolgákon kivfil minden fegyverfog
ható férjfiak kéntelenek voltak katonáskodni, nem f o g j u k  ezen 
nagy számot tsudálni.

0) Isztria, Kroátzia megett feküdt az Adriai tenger melleit.
10) Nem húsz, hanem huszonnyóltz esztendős vólt.
11) Nem annyira éhség, mint kemény megtámadtatások 

és ostromoltatások által , mint Livius és mások bizonyítják.
12) Némellyek 'szerint a’ Szent Bernát nagy , mások sze

rint a’ Szent Bernát kis-hegyén, mások szerint a’ Ceniszen 
keresztül. Az általmenetel November’ elején történt. Az AI- 
pesek’ kőszikláit sokszor etzettel és tűzzel kellett el haso
gattatok A’ kőszikla* tövében tűz rakatott, melly azt porha
nyóvá tette; azután etzettel megöntöztetett a’ kőszikla, mert 
azt hitték, hogy az által legjobban meghidégiil \s így a’ hir
telen meghidegülés által legkönnyebben meghasadozik. Egyébb- 
eránt az Alpeseken keresztül már az előtt-is vitettek hadi
seregek.

13) Ezen hadiseregek’ számára nézve nem eggyeznek-meg 
a’ történet-írók , Lásd Liv. XXI. 29. Polybius III. 60.

14) A* Rómaiak mintegy huszonhatezer embert vesztet
tek ; tsak tízezerén vágták magokat keresztül az ellenségen.

15) Plutarehus a’ Rómaiak’ veszteségét tizenötezer eles- 
tekre ’s ugyan annyi foglyokra teszi. Mások más számokat 
adnak.

16) A’ késcdelmezéstől vette ezen vezeték nevet Cuneta- 
tor , késedelmező. Fabius minden nagy^ütközetet kikerült ’s 
azon igyekezett, hogy Hannibált olly Országban, hol sem 
szövetségessel nem voltak, sem egyébb segedelmet nem re- 
ménylhetett a’ sok ide ’s tova menés, apró tsata és időzés 
a lta l, meggyöngítse. Ezen szándékában ót sem Hannibál’ 
ravaszsága és vakmerősége , sem katonái’ zúgolódása, sem a’ 
Hannibál által házaiktól ’s jószágaiktól megfosztatott Italiaj 
lakosok’ panaszszai, sem Marcus Minuciusnak , ki alatta ve- 
zérkedett tsúfolódásai ’s rágalmazásai megnem tántoríthatták*

1 7 )  P u b l i u s  h e l y e t t  C a j u s t  k e l l  o l v a s n i .
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18) Cannae, Livius, Appianus és Florus szerint tsak egy 

szegény falu vólt, mellyé utóbb ezen ütközetről lett neveze
tessé ; de Polybius, ki kevéssel a* második Foenitziai háború 
után é l t ,  Cannaet városnak nevezi, azt tévén hozzá, hogy a* 
Rómaiak* megverettetése előtt egy esztendővel öszszeronta- 
tott.

19) Polybius azt írja III. 117, hogy Hannibál négy ezer 
Gallusokat, ezer ötszáz Spanyolokat és Afrikabelieket, és 
kétszáz lovasokat vesztett-el ; Livius pedig XXII. 52. a* 
Karthágóbéliek veszteségét nyóltzezer emberre teszi.

20) Polybius az említett helyen azt mondja: hogy hatezer 
lovasok , hetvenezer Római katonák, Cajus Terentius Consul- 
lal eggyiitt, és mintegy háromszáz szövetségesek, futás által 
megmenekedtek, tízezer gyralogok elfogattak, ’s három szá
zan elfutottak, a’ többiek pedig mintegy hetvenezeren el
vesztek. Livius viszont az említett helyren azt állítja , hogy 
negyvenezer gyalogok és háromszáz lovasok estek fogságra 
a* számtalan táborbelieken kivűl, kik közzűl tsak négyezer 
gyalog és kétszáz lovas menekedett-meg, a’ többieknek meg- 
kellett magokat adniok.

21) A* rabszolgák* állapotja Rómában tsak nem ollyan 
v ó lt, mint most Török-országban. Nagy részént hadi foglyok 
voltak-, uraik tetszések szerint bántak velek , *s áltáljában a> 
legnagyobb megvettetés vólt sorsok. Mindenféle foglalatossá
gokra használtattak, ’s némellyek ugyan a’ többinél vala
mivel nagyobb betsületben tartattak, de katonákká épen nem 
lehettek ’s ha a’ szükség felfegyrverkeztetésöket kívánta, elébb 
felszabadítanak, azután vétettek-bé katonáknak. Egyébberánt 
a’ városban szolgálók jobbaknak tartották magokat, mint a* 
Ilik földmivelésre használtattak.

22) Ez nem igaz ; nem Ölettek-meg, tsak eladattak.
23) Az írók külömböző vélekedéssel vágynak ezen arany 

gyűrűk száma eránt. Leghihetőbb, a* mit Livius mondXXlII. 
12. hogy tsak egy köböl gyűrű küldetett Kárthágóba. — A' 
Rómaiaknál a’ kÖzpolgáok tsak vas gyűrűket viseltek -, ellen
ben a* lovagok* és Senátorok* gyűrűi aranyból voltak; de 
gyász* alkalmával arany-gyűrűk helyett ezek-is vas-gyűrűket 
viseltek.
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24) Igazabban Propraetor v o lt , ’s tsak a’ beteg Mucius 

helyett szolgált.
25) Ez ellen ezen esztendőben tsak készületek tétettek 

azon esetre, ha valamit próbálni kezdene.
26) Livius szerént XXIII. 40. háromezer hétszázan.
27) A’ nyóltzadik esztendőben történt: nem a’ tizedikben.
28) Ez nem igaz , mert sokan elestek.
29) Nem Consul, hanem Proconsul.
30) Ez hiba. Sőt inkább Filep némelly Görög - népekkel, 

Attaluszszal Asia’ királyjával; *s Pleuratuszszal és Scerdilae- 
dussal Thrácziai és Illyriai királyokkal szövetségre lépett 
Laevinus ellen.

31) Nem Consul, hanem Proconsul volt.
32) Ez Karthágó nova nevet v ise lt , és a* Kómaiakra néz

ve Hispániának minden városai között azért legnevezetesebb , 
minthogy igen bátorságos fekvése ’s igen jó kikötője volt.

33) Nem volt Hannibál’ testvére.
34) Az ötödik esztendő volt.
35) Nem lesben , hanem rendes ütközetben esett-el.
36) Nem akkor , hanem a’ következő esztendőben külde

tett oda, mint Proconsul. Az által támasztott maga eránt olly 
nagy vélekedést, minthogy semmi fontos dolgot nem kezdett
el míg Jupiter kápolnájába nem ment, ’s ott egy ideig nem 
maradott, mintha ott lelkesedést nyerne.

37) Livius szerint XXIX. 34. csak kétezer esett-el.
38) Numidia az Algieri-országnak legnagyobb részét fog" 

lalta magában.
39) Nem tizenhét, hanem tizenhat Liv. Epis. 30.
40) Ez-is valamelly utóbbi leírónak tóldaléka.
41) Scipio ezen pénzt (mintegy kétszáz húszezer ezüst 

forintot) mások szerint ajándékban kapta. — Egy pondo a* 
mi pénzünk szerint mintegy tizenöt ezüst forintot tesz.

42) Nem igaz , hogy Hannibál ezen békességkötés előtt 
sok ütközeteket elvesztett ’s a’ békesség ezen beszélgetéskor 
köttetett vóhia. Ez azután történt, mikor Hannibál az u t o l s ó  

ütközetben megveretett.
43) Felette kemény feltételek alatt. Karthágó valamit Af* 

rikán kivűl birt mind azt általengedte a’ Rómaiaknak, ’s azt 
ígérte hogy nékik tizen kivííl , minden hadihajóit, ’s minden
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megszelídített elefántjait általadja, tíz esztendők alatt tíz
ezer talentumot fizet ’s a’ Rómaiak* engedelme nélkül semmi 
háborút sem folytat. Másfelől a* Kárthágóbéliek* hatalmában 
bagyatott mind a z , a’ mit Afrikában bírtak ’s Massinissa Sy- 
phox* helyébe királlyá tétetett.

N  egyedik Könyv.

1.

A ’  Foenitziai háború el végződvén a’ Mace
dóniai következett Filep király ellen 1}.

2. A’ város építése után 551-dik esztendőben 
2) , Titus Quinctius Flam ininus , F ilep király 
ellen kü ldetett, ’s hadi dolgaiban szerentsés 
volt. A" békesség ollyan feltételek alatt enged- 
tetett-meg n e k i, hogy Görög-országnak azon vá
rosait, mellycket a1 Rómaiak ellene védelmez
tek, tovább ne háborgassa, a’ foglyokat és szö
kevényeket viszsza-adja, tsak ötven hajót 3) 
tartson magának, a' többit a’ Rómaiaknak en
gedje, tíz esztendeig ezeknek esztendőnként 
négyezer font ezüstöt fizessen, 4) ’s fiját De- 
metriust kezesül Rómába küldje. Titus Quincti
us a’Lacedaemoniak ellen-is hadakozott, vezér- 
jöketN abist meggyőzte ’s arra kénszerítette őket, 
hogy minden feltétel nélkül megkellett magokat 
adniok. Midőn győzedelmi pompát tarto tt, nagy 
ditsőségére vált neki , hogy győzedelmi szeke
re előtt Filep’ fija Demetrius ’s Nabis’ fija Ar- 
menes, ezen igen nevezetes kezesek, mentek.
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3. A’ Macedóniai háború után következett 
a' S y ria i, Antiochus király ellen, Publius Corne- 
lius Scipio és Marcus Acilius Glabrio Consulok 
alatt. Ezen Antiochussal egyesítette magát Han
n ib á l, minekutánna honját Carthagót, attól fél
vén , hogy a' Rómaiaknak kifog adatta tn i, el
hagyta. Marcus Acilius Glabrio egy táborozás
ban , melly Achaja tartományában tö rté n t, sze
rencsés volt. Mert az éjjeli ütközet' alkalmával 
Antiochus király’ táborát elfoglalta, magát pedig a' 
királyt megfutamtatta. Filep azért, hogy a’ Róma
iaknak Antiochus ellen segítséggel v é lt ,  fiját 
Demetriust viszsza nyerte.

4. Lucius Cornelius Scipio és Cajus Laeli- 
us Consulságok a la tt , az Afrikai Scipio mint 
testvérének Lucius Cornelius Scipio Consulnak 
segédje, ezzel eggyütt Antiochus ellen ment ha
dakozni. H annibál, ki Antiochus’ részén vólt, 
egy tengeri ütközetben meggyőzetett. Maga An
tiochus utóbb Magnesia körűi Sypilus mellett 
Asiában Cornelius Scipio Consul által egy nagy 
ütközet után megfutamtatotl. A’ Rómaiak ezen 
ütközetben Eumenes álta l, ki Attalus királynak 
testvére ’s a’ Frygiában fekvő Eumeniának épí
tője v ó lt, segíttettek. Ezen ütközetben a' király 
részéről ötvenezer gyalog és háromezer lovas ka
tonák estek-el. Ez megjévén, Antiochus király bé
kességet k é rt, m ellyet, ámbár megvolt győzet- 
v e , meg-is adott neki a’ Senatus az elébbi fel
tételek a la tt , hogy tudniillik : Európából és Asiá- 
ból 6) magát viszsza húzza ’s a’ Taurus hegye 
körűi tartóztassa, tízezer talentomot fizessen 
7) és húsz kezeseket adjon , Hannibált pedig 
ki a’ háborút indította, kézhez szolgáltassa. A* 
Senatus minden A’siai városokat, mellyeket An
tiochus a’ hadban elvesztett, Eumenes király
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nak ajándékozott, ’s a’Rhodusbélieknek-is 8) kik 
a’ Rómaiakat Antiochus király ellen segítették, 
sok városokat adott. Scipio viszsza tért Rómá- 
ba , nagy győzedelmi-pompát tarto tt ’s egy- 
szer’smind a’ testvérje példája szerént (k i Afri
k a’ meggyőzéséért Afrikainak neveztetett 9 ) ,  
Ázsiai vezeték nevet nyert.

5. Spurius Postumius Albinus’ és Quintus 
Március Philippus’ (kmsulságok alatt Marcus Ful- 
vius az Aetoliabéliek felett triumphi-pompát 
tartott. H annibál, ki Antiochus meggyőzétteté- 
se után, hogy a’ Rómaiaknak k i ne adatnék, 
Prussiához Bithyniai királyhoz futott, Titus Quin- 
ctius Flamininus által ettől-is viszsza kivánta- 
to tt ’s midőn a’ Rómaiaknak valóban kiadat- 
tattna, mérget vévén, Libyssa mellett Nicomedia 
körűi temettetett-el.

6. Filep , Macedóniai király , ki mind ma
ga hadakozott a* Rómaiak ellen, mind utóbb 
Antiochust-is segítette, meghalálozván, annak 
fija Perseus Macedóniai király elpártolt a’ Ró
maiaktól 's nagy hadi-sereget gyűjtött öszsze. 
Ennek segítője volt nem tsak Cotys Thra- 
ciai, hanem az Illyricum királlyá Gentius-is. 
A’ Rómaiakat pedig Eumenes A’siának, Aria- 
rathes Cappadotziának, Antiochus S yriának , 
Ptolcmaeus Aegyptusnak és Massinissa Numidi- 
ának királlyai segítették. Prussiás ellenben Bithy- 
nia’ k irállyá, jóllehet felesége Perseus’ testvére 
v ó l t , eggyik félhez sem állott. Publius Licinus 
Consui küldetett ellene, de a’ király által egy nagy 
ütközetben meggyőzetctt. Mind a’ mellett-is a’ 
Rómaiak, jóllehet megvoltak verve , a’ k i
rálynak a’ kívánt békességet, tsak ollyan 
feltételék alatt ajánlották; hogy magát és 
népét a' Római Senatusnak és népnek minden
F.  M. O K .  MINERVA II. N E G Y E D , 1832, 22
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feltétel nélkül adja-meg. Nem sokára azután 
ellene Lucius Aemilius Paulus Consul ’s Illyri- 
cumba Gentius ellen Cajus Anicius Praetor kül
dettek. Gentius m indjárt az első ütközetben 
meggy őzetvén, magát megadta. Azannya , a' fele
sége , és fiijai -valamint a' testvére-is egyszerre 
kerültek a’ Rómaiak' kezeibe. E" szerint a' há
ború liarmintz napok alatt elvégeztetett, ’s a’ 
Gentius’ meggyőzettetése’ híre elébb érkezett Ró
m ába, mint az ellene kezdett háborúé.

7. Perseussal pedig Aemilius Paulus Con
sul harmadik Septemberben megütközött ’s azt 
m egverte, megölvén húszezer gyalog katonáit 
11). A’ lovasság a' királlyal eggyütt szerentsé- 
sen elfutott 12). A’ Rómaiak száz katonákat 
vesztettek. Minden Macedóniai városok , mel- 
lyeket a’ király b ir t , megadták magokat a' Ró
maiaknak. A’ király m aga-is, minden barátitól 
elhagyatván, Paulus kezébe került. De Aemi
lius nagyobb tiszteletet m utatott eránta, mint 
a’ meggyőzettek eránt mutatni szokás. Mert 
midőn az térdre akart előtte e sn i, nem engedte- 
m eg, hanem székébe maga melléje ültette. 
A’ Macedoniabéliek és Illyriusok szabadságot 
nyertek , 's tsak fele adó kívántatott tő lök , 
mint királyaiknak fizettek ’s így nyilvánossá té
tetett , hogy a’ Római nép inkább az igaz ügy
é r t, mint saját haszna kereséséért hartzoít. 
Ezt Paulus egy olly gyűlésben mondotta, hol 
sokféle népek jelen vóltak, ’s több nemzetek’ 
követeit pompásan megvendégelte, azt mond
ván : hogy a’ k i a’ hadban gyüzni tu d , az a’ 
vendégségben azt-is tartozik megbizonyítani, 
hogy jó ízlése vagyon.

8. Nem sokára azután Epirusban hetven vá
rosokat , mellyek pártot ü tö ttek , meggyőzött
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a’ prédát katonái között elosztván nagy pom
pával tért viszsza Róm ába, Perseusnak eggy 
olly nagy hajóján, mellynek tizenhat sor eve
ző padja volt 13). Nagy győzedelmi-pompát 
tartott egy aranyos kotsin , mellyen mellette Per- 
seus’ két fijai állottak. A’ kotsi előtt a’ király’ 
két fijai ’s a’ negyvenöt esztendős Perseus vezet
tettek. O utánna Cajns Anicius-is győzedelmi- 
pompát tartott az Illyricusok felett. Gentius 
testvérével és fijaival eggyütt a’ győzedelmi sze
kér előtt vezettettek. Ezen néző-játék’ látására 
sok nemzetek’ királyai mentek Rómába. A’ töb
bek között oda mentek Attalus 14) és Eume- 
nes 15) Asia’ királlyai, és Prussias Bithyniai 
király. Mindnyájan nagy tisztelettel fogadtattak 
’s a’ Senatus engedelmével az ajándékokat, mel- 
lyeket magokkal vittek, a’ Capitoliumba tették- 
le. Prussias a’ fiját Nicomedest-is ajánlotta a ’ 
Senatusnak.

9. A’ következő esztendőben Lucius Mum- 
mius Lusitaniában szerentsésen hartzolt 16). 
Marcellus Consul-is jó foganattal végezte ugyan 
ott táborozását.

10. Ekkor a’ város építésének 602-dik esz
tendejében Lucius Manlius Censorinus és Ma- 
niusM anilius Consulságok ala tt, a’ második Foe- 
nitziai háború’ végződése után ötvenegy esz
tendőkkel, a’ harmadik háború kezdődött-el a’ 
Karthágóbéliek ellen 17). Ezen Consulok a’ tábo
rozást Karthágó’ ostromlásával kezdették. Elle
nek Hasdrubal vólt a’ Karthágóbéliek’ vezére. 
A’ Karthágóbéliek’ lovas seregét Famea vezér
letté. Scipiónak unokája 18) ekkor tribunuské- 
pen tett a’Rómaiseregben szolgálatot. Eránta min
denek rendkívül nagy tekéntettel és tisztelettel vi
seltettek, mert nagy vitéznek ’s igen iigyes tisztnek

22 *
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tartato tt ; mellynél fogva általa a' Consulok sokat 
igen szerencsésen vittek véghez. Mind Hasdru- 
b a l , mind Fam ea főképpen őrizkedtek a Ró
mai-sereg’ azon részével megütközni, mellynél 
Scipio hartzolt.

11. Ezen időben holt-meg kilentzvenhét 
esztendős korában Massinissa Numidia’ királ
lyá , ki tsak nem hatvan esztendeig vólt a’ Ró
m aiak’ szövetségese , negyvennégy fiat hagyván 
maga után. Végső rendelésében Scipióra bízta 
országának a' fijai között leendő felosztását 19).

12. Minthogy Scipio’ neve olly nagy hírben 
és tekintetben vólt, már ifjúságában Consullá 
té te te tt, 's Karthágó ellen küldetett; ki azt még
is v e tte , ’s lerontotta 20). Az ott talált prédát 
2 1 ) , mellyet Karthágó számos városok’ el
pusztítása által gyűjtö tt, ’s a’ más városoktól 
elragadozott kintseket, Sziczilia, Italia és Af
rika ' várossainak, mint sajátjokat viszsza ad
ta. így töröltetett-el Carthago 700 esztendők’ 
építtetése után. Scipio ez által azt a’ ve
zeték nevet, mellyet már öreg attya szerzett 
vala magának megérdemlette, hogy tudniillik 
vitézségéért , ő is ifjabb Afrikai Scipiónak hi- 
vattatott.

13. Az alatt Macedóniában egy bizonyos 
Pseudo-Philippus 22) fegyvert fogott a' Ró
maiak ellen, ’s a’ Római Praetort Publius Ju- 
veritiust ki ellene küldetett, igen megverte. Ez 
meglővén, Quintus Coecilius Metellus választa
to tt vezérré Pseudo Philippus ellen , ki ennek 
huszonötezer emberét megölvén, Macedóniát 
elfoglalta 23) ’s magát Pseudo-Philippust-is ke
zére kerítette.

14. Korinthus 24 ), Görög-országnak igen 
híres városa ellen-is háború indíttatott a z é rt,
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Rogy a* Rómaiak* kővetjeit megsértette. Essen 
várost Mummius Consul elfoglalván, lerontotta. 
E* szerént Rómában egyszerre hárman: Afriká- 
nus, (kinek szekere előtt Hasdrubal vezette
te tt) A frika; Metellus, (kinek szekere előtt 
Andriscus vagy máskép Pseudo-Philippus ment) , 
Macedónia; ’s Mummius , (ki előtt Korinthusi 
rézzászlók , képek és egyébb ékességek v itet
t e k ) , Korinthus felett tartottak igen jeles tri- 
umphi-pompákat.

15. Macedóniában Pseudo-Perseus , ki ma
gát Perseus lijának mondotta, ismét pártot 
ü tö tt, sok rabszolgákat gyűjtvén öszsze; ’s mi
dőn már tizenhatezer embert felfegyvérkezte
te tt, Tremellius Quaestor által meggyőzetett.

16. Ugyan ekkor Metellus Celtiberiában 25) 
a’ Spanyoloknál nagy dolgokat vitt véghez. Ezt a’ 
vezérségben Quintus Pompejus követte ; ’s nem 
sokára azután Quintus Coepio-isugyan azon hábo
rú ' folytatására kü ldetett, mellyet egy bizonyos 
Viriathus ind íto tt Lusitaniában a'Rómaiak ellen. 
Essen készület, olly félelmet támasztott itten , 
hogy Viriathus a’maga emberei által megöletett, 
minekutánna Hispániát tizennégy esztendeig tar
totta felzendülésben a’ Rómaiak ellen. 0  ele- 
inten pásztor vo lt, azután tsavargók’ vezére; 
utóbb ollyan háborúra, lázzílotta fel a’ népe
k e t,  hogy Hispánia a* Rómaiaktól megszabadí- 
tóját vélte benne látni. Midőn gyilkosai Coepio 
Consultól jutalm at kértek ,ezt nyerték feleletül: 
a* Rómaiak sohasem hagyták azt jóvá , ha vala- 
melly vezér a’ maga katonái által megöletett.

17. Azután Quintus Pompejus Consul a’Nu- 
mantinusok á lta l, kiknek városa Hispániában 
leghatalmasabb volt 26) megverettetvén ; disz- 
telen békességet kötött, 0  utánna Cajus IJosti-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



3 4 2 m á j u s z  1 8 3 2 .

lius Mancinus Consul ismét rú t békességet kö
tött velek , mellyet a Római-nép és Senatus fel
bontott, ’s Mancinust magát az ellenségnek ki
adta 27) ; hogy ez azon, ki a’ békességet kö
tö tte , a’ békesség felbontása által esett sérelem
ért boszszútállhasson. Minekutánnaekképpen a’ 
Római-seregek a’ Numantinusok által kétszer 
megbetstelenítettek, Publius Scipio Afrikanus, 
k i másodszor leve Consullá, küldetett Numan- 
tzia ellen. Ez elsőben azelpuhúlt és megromlott 
hadi-sereget minden keménység nélkül ’s inkább 
munkában gyakorlás, mint büntetés által job- 
bítgatta. Azután sok Hispániái városokat rész- 
szerént hadakozás által elfoglalta, részszerént 
máskép arra b ír t, hogy önként magokat meg
adnák. Végre Numantziát sokáig bekerítve tart
ván , éhséggel azt megadásra kénszerítette 's 
földig lerontotta 2 8 ) , a’ többi tartományt pedig 
hatalma alá vetette.

18. Ezen időben meg-hólt Attalus Asia* 
királya és Eumenes’ testvére 29), ez a’ Római 
népet tette örökössévé. E ’ szerént A sia, testa- 
mentom által lett a’ Római birodalom' része.

*19. Nem sokára azután Decimus Junius 
Brutus a5 Callaecusok és Lusitanusok 30) fe
le tt, ’s Publius Scipio Afrikanus másodszor tar
to tt a’ Numantinusok felett triumphi-pompát, 
minekutánna az elsőt tizennégy esztendővel 
elébb Afrika felett tartotta volna.

20. Az alatt Aristonicus , Eumenesnek At
talus' testvérének egy ágyassal nemzett fija , Asi- 
ában háborút indított. Ez ellen Publius Lucini- 
us Crassus küldetett, sok királyok nagy hadi
seregei által segíttetve. Mert a' Rómaiaknak mind 
a’ Bythyniai király Nicomedes, mind a’ Pon- 
tus’ 31) királya M ithridates, kivel utóbb olly
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terhes háború folytattatott, mind Ariarathe* 
Cappadocziai, mind Pylaemenes Paphlagoniai 
király segítségül voltak. Mind e’ mellett-is Cras- 
sus meggyőzetett ’s az ütközetben elesett; feje 
Aristonicushoz v ite te tt , egyébb teste Smyrná- 
ban temettetett-el. Midőn a’ Római Consul Per
penna, ki ennek következőjévé rendeltetett, ezen 
szerentsétlen táborozást megértette , sietett Asi- 
ába , ’s A ristonicust, k i egy ütközet elveszté
se u tá n , Stratonico városába fu to tt, magát 
megadni kénszerítette. Aristonicus Rómában a’ 
Senatus' parantsolatjára megfojtatott. Triumphi- 
pompa nem tartathatott felette, minthogy Per
penna Róma felé útazásában Pergamus körül 
meghólt.

21. Lucius Coecilius Metellus’ és Titus 
Quinctius Flamininus’ Consulságok alatt Karthá
gó Afrikában a’ Senatus parantsolatjára 32) úgy 
a' mint most á l l , ismét fe lép ítte te tt, huszon
két esztendővel azután, hogy Scipio által föl
dig lerontatott. Római-polgárok küldettek bele 
lakosoknak.

22. A’ város építtetésének 627-dik eszten
dejében 33) Cajus Cassius Longinus és Sextus 
Domitius Calvinus 34) az Alpeseken túl lakott 
Gallusok 35 ), és az Arvernusok’ akkor hatal
mas tartománya 36 ), ’s ezeknek királya Bitui- 
tus ellen táborba szállottak, ’s a' Rhodanus' vize 
m ellett számtalan embereit megöltek. A’ Gal
lusok' nyaklántzaiból nagy préda vitetett Ró
mába. Bituitus megadta magát Domitiusnak , ki 
azt Rómába vitte , ’s mind a’ két Consul nagy 
triumphi-pompát tartott.

23. Marcus Porcius Cato és Quintus Már
cius RexConsulok alatt, a’ város’ építtetése után 
633-dik esztendőben 37) Galliának jVarbona ne
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vű városába gyarmat szállíttatott. Azután Lucius 
Metellus és Quintus Mucius Scaevola Dalmatzia 
felett triumphi-pompát tartottak 35).

24. A’ város'építtetése után 635-dik eszten
dőben 39) Cajus Cato Consul a’ Scordiscusok 
ellen 40) hadakozott, de rútúl megveretett.

25. Cajus Caecilius Metellus és Cnaeus 
Carbo Consulok a la tt, két testvér Metellusok 
egy napon tartottak trium phi-pom pát: eggyik 
Sardinia, a’ másik Thracia felett. Ugyanekkor 
az a' hír érkezett Róm ába, hogy a’ Cimbrusok 
41) Galliából Itáliába ütöttek.

26. Publius Scipio Nasica és Lucius Cal- 
purnius Bestia Consulok alatt, Jugurtha Numidi- 
ai király ellen háború indíttatott azért, hogy ez 
Adherbal és Hiempsal k irá lyokat, Micipsa fi- 
ja it ’s a’ maga testvéreit, kik a' Római nép frigyesei 
voltak, megölette. Ez ellen Calpurnius Bestia Con
sul küldetett, k i magát a’ király által meg
hagyván vesztegetni, dísztelen békességet kötött, 
m ellyet a’ Senatus helyben nem hagyott. Azu
tán ugyan ezen fejedelem ellen a’ következő 
esztendőben Spurius Postumius Albinus szállott 
táborba, ’s ennek táborozása-is testvére vezér
lése alatt gyalázatosán végződött.

27. Quintus Caecilius Metellus Consul har
madszor tétetett vezérré. Ez a’ hadisereget mér
sékléssel elegyített keménysége á lta l , megjob
bítván , a' n é lk ü l, hogy valakit halálra itélt 
vólna, jó hadifenyíték alá vette. Jugurthát 
több ütközetekben meggyőzte; elefántjait rész- 
szerint megölte , részszerint elszedte, és sok vá
rosait elfoglalta. Midőn már a’ háborút tsak 
nem egészszen elvégezte , Cajus Marius tétetett 
következőjévé. Ez Jugurthát és Bocchust Mau
ritánia királyát 42 ), ki Jugurthának segítse-
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gére m en t, egyszerre meggyőzte, Numidiának 
néhány városait-is m egvette; ’s a ’ háborúnak 
véget vetett, elfogatván Cornelius Sül la Quae
stor ezen igen hatalmas ember által Jugurthát, 
kit az elébb mellette hartzoló Bocchus adott ke
zére. Marcus Junius Sí tanús, Quintus Metellus 
tisztitársa által, a' Cimbrusok G alliában; Minu- 
cius Rufus által a' Scordiscusok és Triballiusok 
Macedóniában, és Servilius Caepio által a' Lusi- 
tanusok Hispániában megverettek. Jugurtha fe
lett ketten tartottak trium phi-pom pát, először 
Metellus azután Marius. De Jugurtha és két fi- 
ja i csupán Marius szekere előtt vezettettek lán- 
tz o n , ’s az első nem sokára azután a’ Consul" 
parantsolatjára a’ fogságban megfojtatott.

Jegyzetek a’ IV. Könyvhez.

1* í  üep ugyan már a’ Kárthágóbéli háború alatt elállótt a’ 
Kárthágóbéliektől, ’s a* Rómaiakkal külön békességre lé
pett-, de ezek azzal vádolták ő t , hogy mind e’ melletLis a’ 
Kárthágóbélieknek pénzt és segítő seregeket küldött. Ezen 
vádhoz járultak még több Görög-tartományok’ panaszszai-is.

2) Igazabban az ötszáz Ötvenharmadikban.
3) Csak Öt kis hajót.
4) Livius ezer talentumot,mond.
5) A’ Rómaiak Aehájának nevezték, a* tulajdonképi Gö- 

rÖg-országot melly a’ mai Livadiát és Morcát foglalta magában. 
Egyébberánt Aehájának csak az a’ tartomány neveztetett , 
melly Korinthus’ szomszédságában feküdt.

6) Az az Kis-Asiából. V
7) Livius szerént XXXVII. 45. tizenötezer talentumot f 

melly tizenkilenc* millió ezüst tallért tesz.
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8) A* Középtengeren fekvő Ehodus szigete’ lakosainak, 

kik egy szabad köztársaságot formáltak ’s jó hadi-erővel bír
tak.

9) Ez ismét későbbi leirónak tóldaléka.
10) Mert lá tta , hogy a’ Rómaiak ót minden menedék 

h elytő l, hová futhatott volna, elzárták.}
11) Öt ezeren fogattak-el a’ futás közben , hat ezeren pe

dig, kik magokat Pydna városába bezárták, kéntelenek vol
tak magokat megadni.

12) Perseus Samothraee szigetébe futott, melly az Iste
nek’ annyának volt szentelve , ’s azért minden népektől tisz
teletben tartatott. Lakását Castor’ és Pollux’ templomában 
v ette , ’s ott várta szerencséjének jobbra fordúlását.

13) A’ legnagyobbakon, külömben csak hét sor evező padt 
szokott lenni.

14) Attalus nem volt k irá ly , hanem Eumenes* testvére.
15) Eumenesről és Prussiásról ez nem igaz; mert m i. 

dőn mind a’ ketten Rómába akartak menni ’s a’ Senatusnak 
udvarlására lenni, megtiltatott a ’ külföldi királyoknak útiköl
tséget adni.

16) Lusitania a’ mai Portugalliát foglalta magában ’s még 
valamivel többet-is.

17) Yellejus megvallja I. 12 , hogy Róma inkább irigy
ségből , mint elégséges okokból kezdett a’ Karthagóbéliek el
len háborút.

18) Tulajdonképen Aemilius Paulus’ fija vólt ’s a’ nagy 
Scipio fija által fijává fogadtatott; azért viselt Publius Scipio 
Aemi Hamis nevet.

19) Ezen osztálynál csak három fijaira vólt tekéntet vé
ve , kik közzűl kettő Manastabal és Gulussa nem sokára azu
tán meghaltak, ’s a’ harmadik testvér Micipsa ezeknek a'ré- 
szét-is, és így az egész attyai örökséget bírta.

20) A* város’ ezen megvételekor szörnyű vólt a’ vérontás; 
többen meghaltak hetvenezer embernél.

21) Florus azt mondja II. 15. hogy a’ város’ elégése a* 
Rómaiak’ triumpbi-pompáját elrontotta. A’ K a r t h a g ó b é l i e k  

meggyujtották házaikat és templomaikat és sokan közülök ma
gok ugráltak a* tűzbe.
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22) Máskép Andriszkusznak-is hivatott, 's a’ szerencsétlen 
Perseus’ iijának Filepnek mondotta magát lenni, sok követő
ket ta lá lt , ’s királynak kiáltatta-ki magát.

23) Metellns ezen győzedelemért Macedóniai vezetők ne
vet kapott.

24) Korinthus eggyik lehíresebb kereskedő város v o lt, ’s 
Görög-ország’ második szemének hivatott.

25) Hispániának egy része v o lt , mellyben a’ Celták lak
tak, az Iberus vize körűi.

2Q) Numantia fő erőségek vagy fő városok volt a’ Numán- 
tinusoknak, mellyhez a’ hegyek és folyó-vizek miatt nehezen 
lehetett hozzá férni.

27) A* Numantinusok utálva nézték a* békeség’ ezen 
megrontását ’s nem állottak boszszút a’ szerencsétlen Con- 
sulon. f

28) A* lakosok megégették magokat feleségeikkel és gyer
mekeikkel eggyütt, csak kevesen adták-m eg magokat Seipi- 
ónak.

29) Nem testvére, hanem fija volt Eumenesnek.
30) így neveztettek Hispániában azo n tartomány’ lakosai , 

melly ma Gallicziának hivatik.
31) Az ezen részben elő-forduló tartományok és városok 

Kis-Ásíában feküdtek.
* 32) Kárthágó* felépíttetése ámbár némellyek által sürgette- 

t e t t , nem ment egészszen tökélletességre.
33) Igazabban a* hatszázharminczadik esztendőben.
34) Ez hibásan Domitius Ahenobarbus helyett van téve.
35) Ezen Gallusok ott laktak, a’ hol ma Franczia-ország 

és Belgium van.
36) Ezen nép-is Galliában lakott, a’ hol most Auverg- 

ne vagyon.
37) Igazabban hatszázharminczhatodikban.
38) A’ mai Dalmatziának és Albániának részeit tette.
39) Igazabban a’ hatszáznegyvenedik esztendőben.
40) Eredetökre nézve Galluszok voltak és a’ mai Bosniá- 

nak és. Serviának részeiben laktak. De minthogy némelly csa- 
patjaik ide ’s tova jártak, azért Macedóniában, Thraciában 
és Pannóniában vagy a’ mai Magyar-országban-is voltak Scor- 
tiscusok.
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41) A' Cimbrusok Celta- és Gallus - csoportokból állot

tak, mellyek djszaki Námet-országból kl-szakasztván magokat 
déli tartományokban kerestek lakhelyet.

42) Mauritánia Afrikának egy rásze vóit a’ földközi ten
ger’ partjain.

Ötödik  Könyv.

í.
M / g Numidiában Jugurtha ellen a’ háború folyt, 
az alatt a’ Római Consulok 1) Marcus Mani- 
lius Manlius és Quintus Caepio, a’ Cimbrusok, 
Teutok, Tigurinusok és Ambronok által, kik ré
szént ném et, részént Gallus népek vóltak, a’ Rho- 
danus’ vize mellett m eggyőzettek, ’s annyira 
m egverettek, hogy a’ tábort és seregeknek nagy 
részét-is elvesztették. Rómában az eránt, hogy 
a’ Gallusok ismét beütnek, olly nagy félelem 
uralkodott, a’ miilyen alig Hannibál idejében a’ 
Phoeniciaiháború alkalmával. Azért Marius, Ju- 
gurtha* meggyőzet!etése után, másodszor Consul- 
lá tétetett, ’s reá bízatott a’ Cimbrusok és Teu
tok ellen a’ háború’ folytatása. A’ Consulság 
harmadszor és negyedszer-is neki adatott, mint
hogy a’ háború a’ Cimbrusok ellen soká végződ- 
hetett-el. De negyedszeri Consulságában Quin
tus Lutatius Catullus tétetett tiszti-társává. Üt
közeteket próbált tehát a’ Cimbrusok ellen 2 ) ,  
’s két ütközetben 3) kétszázezer embert ejtett
él az ellenség közű i, nyoltzvanezeret pedig
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vezérjökkel Teutobodussal 4) eggyütt elfogott. 
Ezen jeles tselekedetéért távollétében ötödször 
tétetett Consullá.

2. Az a la tta ’ Cimbrusok és Teutok 5) kik
nek serege számiálhatatlan v o lt, Italiába beü
töttek. Itt ismét megütköztek velek Cajus Ma- 
rius és Quintus Catullus, de Catullus szerentsé- 
sebben, mint M arius, mert a’ két ütközetben, 
melly egyszerre történt, az ellenség közűi rész- 
szerént a' csatapiatzon, részszerént a’ kergette- 
tés közben száznegyvenezer ember elesett, hat
vanezer pedig elfogatott. A' Római-katonák kö
zűi mind a’ két seregnél háromszázan vesztek
el. Harmintzhárom zászlók elvétettek a’ Cim- 
brusoktól, ezek közzűl Marius' serege, k e ttő t, 
Catullusé pedig harminczeggyet vett-ej. így vég
ződött ezen háború. Mind a’ két vezérnek tri- 
umphi-pompa engedtetett.

3* Sextus Julius Caesar és Lucius Marsius 
Philippus Consulok alatt a’ város építtetése után 
659-dik esztendőben, midőn tsaknem minde
nütt békesség v o lt , a‘ Picenusok , Márciusok és 
Pelignusok eggy igen terhes háborút indítot
tak 6). Ezek jóllehet már sok esztendőkkel 
elébb a’ Rómaiaknak meghódoltak, ekkor a’ 
Rómaiakéval eggyenlő szabadságot kívántak. 
Ezen háborúnak nagyon veszedelmes következései 
lettek. Abban Publius Rutiiius Consul, Caepio 
egy jeles ifjú és Portius C ato , ki hasonlókép
pen Consul v o lt, elestek. A' Picenusok’ és 
Marsiusok’ vezérei a’ Rómaiak ellen Titus Vet- 
tius, Hierus Asinius, Titus Herennius és Au- 
lus Cluentius vóRalf. Ezek ellen a’ Rómaiak 
szerentsésen hartzoltak. A' hatodszor Consulsá- 
got viselő Mariusnak ,Cnejus Pompejusnak 7) 's 
még inkább Lucius CorneliusjjSullának vezérlé-
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sök a la t t , kik közzűl az utólsó egyébb neveze
tes tettein kivűl Cluentiust, az ellenség’ vezé
ré t annak nagy seregével eggyütt megfntamtat- 
t a ,  úgy hogy a’ maga katonai közzűl tsak egy- 
gyet vesztett-el. Mind a’ mellett-is a’ háború 
jóllehet nagy veszteséggel négy esztendeig hú
zódott. Az ötödik esztendőben végre Lucius 
Cornelius Sulla végezte azt el Consul korában, 
minekutánna abban, mint Praetor sok nagy dol
gokat v itt vala véghez.

4. A’ Város’ építtetésének 662-dik esztende
jében 8) kezdődött az első polgári háború, *s 
ugyan abban Mithridates ellen-is az első. A’ 
Polgári háborúra Cajus M arius, ki hatodszor
volt Consul, adott alkalmat. Mert midőn Sulla

7 /

Consul M ithridates e llen , ki Asiát és Achá- 
já t elfoglalta, vezérré tétetett, és seregével a zé rt: 
hogy a’ szövetségesekkel fo ly ta to tt, 's most em
líte tt háború maradványjának egészszen végett 
vetne, Campaniában egy kis ideig k ése tt; — Ma
rius mindenképpen arra törekedett, hogy ő té
tetnék a’ M ithridates ellen folytatandó háború
ban vezérré. Ezen megboszonkodván Sulla, a’vá
ros ellen ment seregével ’s ott Mariussal és Sul- 
piciussal megütközött 9). O volt az első , ki fegy
veres kézzel Rómába bement 10). Sulpiciust 
megölte ’s Mariust kikergette. így indúlt-el, 
m inekutánna a’ következő esztendőre Cnejus 
Octaviust és Lucius Cornelius Cinnát tette Con- 
sulokká, Asiába.

5. Mert M ithridates, ki Pontus’királya volt 
’s kis Armoeniát és a’ fekete-tenger’ partjait a’ 
Bosporussal 11) eggyütt b írta , eleinten Nico- 
medest 12) a’ Rómaiak szövetségesét kiakarta 
kergetni Bithyniából,’s azt izente a’Senatusnak, 
hogy a’ szenvedett sérelmekért háborút fog in-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



m á j u s z  1832. 351

ditani. A’ Senatus azt felelte M ithridatesnek: 
hogy ő is hadakozni fog, ha ez történik. Mi- 
thridates ezen megboszonkodván, Cappadocziát 
tüstént elfoglalta, ’s onnét Ariobarzanest a’ ki
rályt ’s a’ Római nép’szövetségesét elkergette. Nem 
sokára azután Bithyniába és Paphlagoniába-is 
b eü tö tt, ’s onnét Pylaemenes és Nicomedes ki
rá lyokat, a’ Római-nép' szövetségeseit kiűzte. 
Azután Ephesusba m ent 13) 's egész Ásiába 
leveleket küldözött ollyan parantsolattal, hogy 
minden Római-polgárok valakik valahol talál
tatnak eggy napon megölettessenek.

6. Az alatt Athéné Achajai város-is, 
Athénéi Istrion által Mithridates kezére került. 
Mert Mithridates már az előtt vezérét Arche- 
laust százhúszezer lovas és gyalog katonákkal 
Achajába küldötte vala. Ezep vezér által egész 
Görög-ország elfoglaitatott.

Sulla, Archelaust Piraeusba 14) Athéné mel
lett bezárván, magát a’ várost megvette. Azu
tán Archelaussal megütközött ’s úgy megverte 
a z t , hogy százhúszezer emberéből alig mara
dott néki tízezer; — Sulla’ seregéből pedig tsak 
14 ember esett-el. Midőn Mithridates ezen üt
közet’ kimeneteléről tudósíttato tt, Archelaus- 
nak hetvenezer 15) válogatott katonát küldött 
Ásiából. Sulla ismét megütközött Archelaus
sal. Az első ütközetben tizenötezeren estek-el 
az ellenségből, kik között volt Diogenes-is Ar- 
chelaus’ fija. A’ másodikban Mithridates’ egész 
hadi ereje semmivé tétetett. Maga Archelaus 
három napig egy mocsárban rejtezett. Midőn 
Mithridates ezt meghallotta , békesség eránt kez
dett Sül Iával alkudozni.

7. Ezen idő alatt a’ Dardanusok, Scordis- 
eusok, Dalmaták és Moesusok-is Sulla által
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meghóditattak. Midőn Mithridates' követei bé
kességet kérni jö tte k , Snlla azt felelte: 
hogy nem áll más feltétel alatt kívánságok
ra  , ha csak a' király minden elfoglalt tar
tományokat elnem hágy, ’s maga Országába visz- 
sza nem megyen. Mindazáltal utóbb mind a' ket- 
ten öszszejöttek beszélgetés végett ’s meglett 
a' békesség, hogy Sulla, ki a’ polgári háború
ra  sietett , hátulról semmi veszedelemtől ne fél
hessen.

Az alatt míg Sulla Achajában és Á'siá- 
ban M ithridátest meggyőzte: az elkergetett 
Márius ’s az eggyik Consul Cornelius Cinna, Ita
liában a’ háborút újra elkezdették ’s Rómába 
bémenvén a' legjelesebb Senátorokat és kiszol
gált Consulokat megölték, sok fő-embereket 
szám kivetettek 1 6 ), Sulla' házát lerontották ’s 
fiát és feleségét elkergették. A’ Senatusnak élet
ben maradott része kifutott a’ városból Görög
országba Sullához, ’s kérte hogy menne ha
zájának segétségére. Ez hajón által jö tt Itá
liába, hogy ott Narbanus és Scipio Consulok 
ellen a* polgári háborút folytatná. Az első üt
közet Narbanussal Capuától nem meszsze tör
tént. Ekkor Sulla hétezer embert e jte tt-e l, 
hatezerét pedig elfogott; a' maga katoüái kö
zűi százhuszonnégyet vesztett. Ez meglévén 
Scipio ellcn-is fordult, kinek serege még az ü t
közet előtt vérontás nélkül megadta magát.

8. Minekutánna Rómában más Consulok 
választattak ’s Mariusnak fia Marius és Papirius 
Carbo nyerték-el a’ Consnlságot; Sulla az ifjabb 
Marius ellen harczolt, húszezer emberét meg
ölte ’s a’ maga katonái közűi négyszázat vesz- 
tett-el. Nem sokára azután a’ városba-is bement. 
Mariusnak fiát M ariust, Praenestéig kergetvén
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ezen városba bezárta ’s magát megölni kénsze- 
rítette 17). Azután ismét véres ütközetre ke
rült sl dolog, Lamponiussal és Carinatessel a' 
Marius felekezeté’ vezéreivel, a' Collinus kapu
nál. Ezen ütközetben azt mondják hetvenezer 
ember harczolt Sulla ellen. Tizenkét ezeren meg
adták magokat Sullának; a’ többi részént az ütkö
zetben, részént a’ táborban, részént a 'fu tásköz
ben a’ győzedelmes telhetetlen haragjának fel- 
áldoztatott 18).

A’ második Consul Cnejus Carbo, Armini- 
umból Sicziliába futott ’s ott Cnejus Pompejus 
által megöletett. Ezen huszonegy esztendős i f 
júnak Sulla, minekutánna vitézségének több 
próbáit látta , a' vezérséget által adta , úgy hogy 
ez Sulla után a' második volt.

9. Carbo’ megölettetése után Pompejus egész 
Sicziliát elfoglalta. Onnét Afrikába általmenvén, 
Domiciust a’ Marius felekezetének vezérét és 
Hiarbást Mauretania' királyát 19) ki Domicius- 
nak segítségére m ent, megölte. Ez meglővén 
Sulla igen jeles triumphi-pompát tarto tt Mithri- 
dates felett. Pompejus-is azután nem sokára 
Afrika felett hasonlóképpen triumphi-pompát tar
tott huszonnégy esztendős korában, melly dicső
ség olly fiatal korban ő előtte még senkinek sem 
engedtetett. így végződtek-el a’ két leggyásza- 
sabb háborúk ; áz Itá lia i, melly szövetségesek' 
háborújának-is neveztetett, és a' polgári; a' ket
tő tíz esztendeig tartván. Ezekben több elve
szett százötvenezer embernél 2 0 ), k ik  között 
huszonnégy kiszolgált Consulok, hét kiszolgált 
Praetorok , hatvan kiszolgált Aedilisek és csak
nem kétszáz Senátorok-is voltak.

M. OH. MINERVA II. KEGYEI} 1832*
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Jegyzetek az V. Könyvhez.

I )  V 'a ep io  csak Proconsul vált.
2) Nem csak a* Cimbrusok * hanem a* Teutok és Ambrok

ellen.
3) A’ m egölettek1 száma a’ történetírók által külomböző- 

képen adatik elő.
4) Más történetírók Teutobochusnak nevezik.
5) Csak a’ Teutok magok voltak,
6) Ezen háború, belliim sociale vagy lafintim vagy Mar- 

sicum neveket visel.
7) Vezeték neve Strabo to ít. Ez a’ nagy Pompejus, at- 

tya  vólt.
8) Igazabban hatszáz hatvanötödik esztendejében.
9) Sulpicius Nép-tribunusa ’s igen gonosz ember volt* 

Több ezer gladiátorokat tartott zsoldjában ’s mindenkor sok 
fegyveres követői voltak, kiket Antisenatusnak szokott nevezni.

10) Itt annyit akar az író m ondani, hogy Sulla volt az 
első Római polgár , ki Rómában magában hadakozott.

11) Bosporus Címmerius az a’ tengerszorulat , m elly Mas- 
otis tavát a* fekete tengerrel eggyesítí.

12) Az ifjabbik NiComedes Prussias’ u n o k á j á t k i  utóbb 
országát a? Római népnek testálta.

13) Eggyik leghíresebb város volt Kis-A’siában , Diána 
pompás templomáról-is n evezetes, m ellyet Herostratus fel
gyújtott.

14) Pirraeus Athéné eggyik kikötőhelye volt.
15) Igazabban nyólczvanezer.
16) Ezen számkivetés abban á llo tt , hogy azon Római pol

gárok’ nevei, kiket kiakartak végezn i, egy táblára Írattak , 
m elly a’ piaczra k ité te te tt, ’s a 'felirottakat mindennek sza
bad volt megölni , sőt pénz-is tétetett jutalomul a* fejekre. 
Jószágaik elvétettek ’s gyermekeik minden tisztségekből ki
zárattak.

17) Márius' feje Rómába küldetett és a’ piaczonkitétetett.
18) Sulla rettenetes kegyetlenségeket köyetett-el az elfo

gott és fegyvertelen polgárokon.
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19) Hiatbas Numidia’ királya volt., m ellyet a* régiek sok

akor elcserélnek Mauretaniával.
20) A’ szája itt fe lette kevésre ván téve 5 mások többre 

teszik négyszáz ezernél.

(Folytatása következik.)

11
A’ megbizonyításóknak (demóhstrátiúk- 

nak) kútfejei , pliilosophusi ítélet-alá 
vetve.

E l e i i S i  fogva visgálgatván az igazságoknak a* tu« 
dósok által lett ínegbizonyításait, annyi hibákat ta
láltam azokban, hogy kéntelen vagyok ezen lépé
seket tenni  ̂ mellyeken menyé a’ megbizonyítások^ 
nak kútfejeit megvi’sgáljam , ’s azokról ítéletemet 
kimondjam; mivel általláttam, hogy a’ hitvány ’s 
nem elég bizonyos kútfőből merített megbizonyítás 
az igazságnak nem hogy erősítésére, sőt inkább an
nak meggyengítésére szolgált, af midőn a’ ki azt ol
vasta, látván a’ megbizonyításnak gyengeségét, ma
gát az igazságót-is gyengének gondolta.

A’ megbizonyítás (^demonstratio), az igazság
nak bizonyos, változhattftlan, tiszta kútfőből lett ki
hozása és meghatározása , erősítése. —  Minden igaz
ságnak egy illyen kútfeje vagyon, és nem több; tsák 
abból meríttethetik ki az tisztán ; a'mellésleg való kút
fejek , elárkolások, mellyek sokszor az igazsághoz 
óllyakat-is toldanak; mellyek nem oda valók*

23 *
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A’ megbizonyításoknak sok nemei számláltat- 
nak; mert némellyek ajánlók, mellyek az Igazságot 
tsak ajánlják , commendálják ; mások’ javaitok vagy 
elhitetők; vágynak meggyőzők, vágynak bizonyí
tók: mások megtzáfolók, mások felbonczolók, ere
deti tagadhatatlan igazságokra vezetők; mások végre 
fenn kezdve tagadhatatlan erősségekből az Igazságra 
leszállók. Ezen külömböző nemeket a’ külömböző 
tzélra-való tekintet ’s élés szülte. Az ajánlókkal él
nek többnyire a* nagyok, hatalmasok a’ kissebbekhez; 
az javallókkal a* barátok bárányokhoz, szülék gyer
mekeikhez ; a* meggyőzőkkel a’ tudósok , tanítók 
tanítványaikhoz ; a* megczáfolókkahaz ellenkezők az 
ellenkező félhez; a’ felbontzolókkal ’s felyünnet le- 
hoztakkal az oskolákhoz ’s oskolába tanúlókhoz. Mind 
lehetnek ezen nemek hasznosok a’ magok tzélokra ; 
de az Igazságnak megerősítésére, bizonyítására , csak 
eggyetlen eggy a* jó ’s elégséges, melíy az Igazsá
got a’ maga okára vezeti.

Szintén így lehet ítélni a’ megbizonyításnak 
azon módjairól-is , mellyek szerént az, hol az élet
idejéhez, hol a’ nemhez, hol a’ természeti mér
séklethez, hol az állapothoz, hol a’ személyhez, 
hol egyéb környülállásokhoz vagyon alkalmaztatva.

" A* megbizonyítások’kútfejei sokfélék, és némel
lyek helybe-hagyhatók , mások ellenben bibások; én 
renddel elé-hordom mindazokat, ’s kimondom reá- 
jók az ítéletet;

Ha a* bizonyítás vétetik tagadásból; abban 
nem a’ mutattatik-meg, mi a’ dolog ’s az Igazság; 
hanem inkább a z , mi nem az.

Ha az írók vagy tudósok’ halgatásából véte
tik; azzal csak a’ mutattatik-meg, hogy a’ dologról 
nem szállottak.

Ha a’ képtelenségből vétetik; azzal a’ bizo
nyító elméjének gyengesége mutattatik-meg*
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Ha a’ lüegfoghatás lehetetlenségéből vétetik; 
azzal a’ megfogó elméjének szoros határai áruitat* 
nak-el. •'•■■■ ■ i ' ' ■

Ha & bizonyítónak tekintetéből vétetik , azzal 
csak a’ személy méltósága fontoitatik.

Ha 'bámulással járó fel-kiáltásból vétetik ; ab
ból csak a* íelkiáltónak különös megindulása tel- 
tzik-ki. ! i

Ha szó-szaporítással Járó nagyra emelésből vé
tetik; akkor a’ kérdésben forgó megbizonyítani való 
igazság , toind: csak cnellőzleli

Ha a* Néfnzet, vallásy állapot élő-ítéleteiből ’s 
más azokhoz hasonló' éretlenségből vétetik; mind 
ezekben az Igazságról való kérdés, mint m eg; nem 
fejtett, mindenkor újra elő-jön. ?

Ha a ’ dolognak okából vétetik; szükség, hogy 
a’ dolog és annak oka kozott lévő szoross egybe- 
köttetés esmertessék-meg.
■ 1 Ha az oknak munkájából vétetik ; a’ munka és 
az ok között lévő szoros egyheköttetésnek bizonyos 
esmé:reíének kell lennie * -

Ha a* dolognak valóságából (Substantziájából) 
vétetik: esmeretesüék kell lenni a’ dolog valósá
gának ; ;

Ha a* dolog tulajdonságiból, minéműségeiből, 
praedicatumiból vétetik;' rnind ezeknek a’ dologból 
egyenesen folyóknak és a’ dolog* természetével szo- 
rossan egybe köttetteknek kell lenni.

H á  hásrinlatosságból vétetik ; c s a k  a* mutátódik- 
htéfg: 'liógy nem k ü l ö m b ö z ő  ; de azonban mind a’ 
két hasonlók természetéről fennmarad a* kérdés.

Ha a* külömbözésből vétetik;- csak a? mutató- 
tódik-meg: hogy nem hasonló.

Ha az ellenkezésből vételik ; csak a* mntatódik- 
meg : hogy eggyütt meg-nenv álhatnak.
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H a a’ közönséges nemből (genusból) vagy 
különös nemből (speciesből) vétetik; csak a’ muta- 
tódik-meg: minémü légyen a* túdösoknak a\ dpi* 
goktől elvont 's megtisztít tatottnsik lá̂ sẑ p gondola-? 
tjok (abstractqs conceptusok).

H a az egymáshoz állásból (relatióból) vétetik ; 
egyéb nem mutatódik-meg hanem csak az: minémü 
állása legyen eggyiknek a* másikhoz, vagy minémü 
őszsze-kötetésben légyenek, azonban mind a* kettő* 
nek természete meg-nem mutatva kérdésben marad* 

Fia a’ dolog’ esméretéből vagy képzeletéből’fide? 
ájából, nqtiőjáből) vétetik,: csak a’ mutatódik-meg: 
minémü esmeretet, vagy képzeletet tsináltak az em
berek róla* i ;

Ha a * névből ( 6 X')Q0 tnÍQe'rei).vétetik;;-csak. an
nyi mutatódik?meg :--minémü jelentés köttetett egybe 
a névvel, meglehet hibás é§ szabad akarat szerént 
való. r

Ha a* jól megbatározott le-írásbpl (definitió- 
ból) vétetik ; szükség; bagy az a’ leírás az esmeret- 
nek és a* gondolatnak minden salakjaitól megtisztít- 
ta tott, állandó, változást nem szenvedő, és a’ termé
szetnek igaz; fiindamentomáü*a építtetett légyen^

Ha a* mások bizonyításából vétetik, és a* bi
zonyságok mind tudhattak , mind akartak igazat mon
dani; azzal csak; a’ mutatódik-meg: hogy ők a’ dol
got igazán adták-ele, abba, nem ereszkedtek; igaz- 
é ,  a’ mit elé-adtak.

Ha minden kéttségen-kívül való átlátásból (axi
ómából) vétetik és ez öllyan , mint a’ miilyennek 
állíttatik; á* dolognak és áz igazságnak közönséges 
voltát, ’s a* természetben fundált álhatatosságfát mu- 
tattja*’ ''

* Ha feltett, de meg*nem bizonyított átlátásból 
(theoremából) vétetik; akkor>?magának a’ kü^főnek*
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is bizonyítására vagyon szüksége, mivel még nem 
állítatott-meg annak igazsága.

Ha a’ tapasztalásból, kiilső vagy belső érzé- 
kenységinkből vétetik; csak a* mutatódik-meg: mi 
tsinált belénk bényomást (impressiót} és hogy né- 
mű-némű benyomás esett bennünk.

Ha az okosságból (ratióból) vétetik, akkor a’ mi 
lelkűnknek a* dolgok ’s igazságok egybe-köttetésén 
dolgozó munkája vétetik-fel.

Ha a* szállónak vagy írónak czéljábót vagy va- 
lamelly végre-való nézéséből vétetik; azzal csupán csak 
azon szollónak vagy írónak tzélzása mutatódik-meg.

Ha a’ régiségből vétetik, azzal csak a’ mutatta* 
tik-meg: hogy a’ mi erőssítetik nem ú j ,  távol van 
még annak igazságának megmutatása.

Ha másoknak megegyezéséből vétetik, azzá) 
tsak a’ mutatódik-meg: hogy mások ez, vagy amaz 
dologban megeggyeztek; de a’ még nincs bebizonyít
va, rainémü igazsága légyen annak a’ miben meg- 
eggyeztek.

Ha a* dolognak vagy igazságnak hasznos voltából 
vétetik annak megbizouyítása; abból csak a* tetszik- 
meg: hogy a* megmutatandó dolog vagy igazság 
nem káros.

Ezek valónak, hogy többeket elé ne hordjak , 
a* megbizonyításnak kíilömböző kútfejei ; ineilyek 
között találánk erőssebbeket-is, de találánk sok 
gyengélkedőket; ha ki akarja valaki keresni, meí- 
lyek ezek közzül légyenek az igazsághoz közelebb járók , 
’s megálhatók, mellyek a* csalfák, és meg-nem á l 

hatók ; annak ki kell keresni, azon megkülömbözte- 
tő jegyeket, mellyek azoknak igazságát vagy igaz
ságtalanságát megmutathassák — azt pedig kitalálja, ha 
arra figyelmezz: mindenik megbizonyításnak mi V 
természete? meddig ér? mi az, a* mi belőlle ki 
folyhat? ’s mi nem?
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Az igazság, a* mellyet keresünk, vagy az es- 
méretben ’s gondolatban fekszik, vagy az ítélettétel
b en ,  vagy az okoskodásban; mindeniket ott magá
ban kell keresni, a* maga természetében; és a* mi
dőn azoknak vagy lehetséges voltát, vagy igaz léte
iét keressük—  lehetséges voltát feltaláljuk , ha annak 
igaz esmeretére eljuthatunk ’s általláttjuk, hogy a* 
természettel nincs ellenkezésben —  igaziételét fel
találjuk, ha a’ józan ’s tántorítást nem esmérő ta
pasztalásra, ’s minden próbát kiállott Bizonyságok* 
bizonyítására figyelmezünk*

így már a* dolog vagy igazság megesmcrheté- 
sének megbizonyítására illyen három útak > vágattak 
élőnkbe: a* mi érzésünk, vagy a* tapasztalás; az 
okosság vagy okoskodással-való é lés ; és a* mások ta
nítások vagy bizonyságtételek —  elég szerencsések vol
nánk, ha ezen utak közzül valamelyiken tántorodás- 
nélkül mehetnénk* De mindenik útnak vágynak aka
dályai: ezek az érzésnek ’s tapasztalásnak nyavalyái 
az okoskodásnak nyavalyái, és a9 mások tanításának 
bizonyításának nyavalyái.

Az érzés ’s tapasztalás* nyavalyái a* mi érzésünk 
tompasága, változás alá-való vettetése — ezen nyava
lyákat oszsze-szedte Mallebranche.

Az okoskodás* nyavalyái: az elme* pompasága, 
az olvasásbeli kórság, a* kényesbetze-tudomány* kór
sága , a* minden tudás kórsága a* mindent rendbe
szedő , meghatározó megbizonyító kórság; a* követ
kezést kihúzó, az okossággal jádzó, ’s igazsággal 
kérkedő kórság. — Az okoskodás* nyavalyáit egybe
szedte Baylius.

A ’ tanítók vagy bizonyságok nyavalyái: azok
nak tehetetlenségek, rósz szívek, elő-adásbeli gyen
geségek; mellyekkel minden nap b a j l ó d u n k .

Mind ezen nyavalyákat gydgyítgattyák bennünk 
felváltva: a* tapasztalás, okoskodás és a’ közönsé
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ges emberi okosság’ józansága. Mert a’ tapasztalást 
jobbíttja az okosság; az okoskodást az elme kö
zönséges %s állandó józansága még sints minden hi- 
ba-nélkül Való tapasztalásunk, sem minden gyenge
ség nélkül való okoskodásunk.

Mellyre nézve, ha a’ Leibnicz magassan fele
melkedett gondolatinak kellett; bizonnyal kell a9 Kant 
megtisztítatottnak látszó gondolatinak ’sámoly, és 
mivel ez a’ természettől meszsze elrúgott, nem e 
világhoz *$ világi dolgok esmerctére vezető, szük
ség hogy viszsza-térjen ide e* világra, ’s a* világot 
itt esmertesse, ne meszsze bujdosva keresse — itt is 
pedig az Istennek kijelentett igazságához folyamod
jon, hogy a’ mit a’ feje lombikja ki nem főzhet 
azt az Istentől kijelentett igazságok* laboratóriumába 
feltalálhassa.

§zigethi Gyula M ihály, 
Professor+

8.
A’ tudományokba becsúszott fo-állatmány 

(primum princípium) megrostálva.

Í E z  a’ fo-állatmány’ bévétele jó darab időtől fogva 
a’ tudományokat szinte elfojtotta; mert mitől fogva 
vitattatik, az ifjú viczkándozó ’s vetekedő elme majd 
semmiben egyébben nem gyakorolja magát, hanem 
mind csak annak vitatásában.

Béjött ez a* fő-állatmány’ vitatása a* megtisz
tított gondolatok tudományába (Metaphysicába) , 
hol ezt kérdezik: mellyik az első igazság vagy gon
dolat az igazságok vagy gondolatok’ sorában ? —  
béjött a’ természet törvénye tudományába (naturale

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



362 MÁJUsz 1832.

Jusba) hol ez a* kérdés: mellyik az első törvény * 
vagy ahoz ragasztott kötelesség ? —  Béjött az er
kölcsi-tudományba ( Morális scientiában ) hol ezt 
kérdezik: mellyik az első virtus (rény), vagy virtust 
bélyegező jegy (caracter)?

A* metaphysicai fő-állatmány iránt a’ Meta- 
physicusok nem eggyeznek-meg: mert kik a* léteit, 
(existentiát) kik a* lehetséget (possibilitást); kik 
a’ valamit (aliquid) ; kik a’ gondolkodást; kik a' 
lelket; kik az egymáshoz állást (relatiót), kik az 
ént (egot) ; kik az ellentmondás' fő-állatmányát (con- 
tradictionis princípiumot) ’s a ’t. tartják annak.

Csak ez a'kiilömbözésris eléggé mulattja, hogy 
nem lehet egy elsőt találni,, mellynek oka az, 
hogy az igazságok és azokról való gondolatok so
ra, szorossan egybe van szőve, mindenek egymással 
öszsze-dcöitetésbe, harmóniába vágynak, eggyik fel- 
tészi a’ másikat és a* nélkül nem gondoltathatik— a’ 
test felteszi a* lelket, az okoskodó lélek az érzést, 
az érzés a’ gondolkodást, af gondolkodás a* léteit, 
a* létei a’ lehetőséget, a’ lehetőség a’ coníradictionis 
princípiumot; ez a princípium a’ gondolkodást, a’ 
gondolkodás a* lelket, ’s a’t. mind untalan így ke
ringve.

Innen már ki kell maradni azon fő-állatmány 
felséges titulussaiuak-is, hogy az első, változhatat- 
lan, közölhetetlen , szükségesképpen lévő, örökké 
való légyen ; melly valósággal felséges titulusok nem 
az árnyékhoz, hanem a’ fő-valósághoz illők, V ő  
nem-is engedi azt másra ruháztatni magán kívül*

A' második tudomány, mellybe bécsúszott a’ 
fő-állatmány* vitatása, a’ természet törvénye tudo
mánya , hol azt szokták kérdezni; mellyik az első 
*s fő törvény, mellyhez a* mi tselekedeteinknek, 
mint tsalhatatlan ’sínor mértékhez kell szabaüatni ? 
és mellyik az abból kifolyó első kötelesség? itt is a’

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



M Ájusz 183$. 363

vetélkedő és szőrszál hasogató tudósok nem vették 
észre , hogy a’ mi elménk’ gyengeségéből szárma
zott, és a’ dolgoknak tetsző külömbségén álló meg- 
külömböztetést a’ törvényeknek ’s kötelességeknek, 
nem valóságos külömbségek, mert minden törvé
nyek egy törvény, és minden kötelességek egy kö
telesség, mivel oíly szorossan egybe vágynak köttet
v e ; hogy egymástól elrnem válhatnak, eggyik a’ 
másikat magába foglalja, úgy hogy a’ ki az cggyiket 
meg-rontotta, a* megrontotta a’ többit is; és így már 
a* hol egy van, ott nem kelt ’s nem-is lehet elsőt 
keresni V  kérdezni. Ezen gondolatot garántirozza 
az Evangeliom ’s Apostolok’ állítása, kik után bá
tran mondjuk, hogy híjában ditsekedik valaki azzal, 
h°gy o az Istenhez való kötelességét tellyesíti, ha 
piagát vagy felebaráttyát gyűlöli.

A* harmadik tudomány, mellynek szépségét 
Z* főrállatmány' vitatása megrutította, ’s a’ mi se
beinkre behatható gyógyító erejét megfojtotta, az 
erkölcsi-tudomány: én-is mint nem csak Mathesist 
és Philosophiát, hanem természet törvénye tudo
mányát és erkölcsi-tudományt-is tanító Professor, 
képtelen voltam, hogy nem tudni ne láttassam, 
mind azon fő-állatmányról bécsúszqtt vitatásokat 
elő-hordani; de egyszer'smind azoknak szükségtelen 
’s haszontalan voltát, halgatóimnak elejekbe tetteifi, 
azonban az erkölcsi-tudománynak balzsamos izére kí
vántam őket serkengetni annyira; hogy inkább szí- 
yek telljékTmeg, ne csak fejek.

Tele yagypstk, minden erkölcsi-tanítások a* fő- 
állatmányről külömböző vélekedésbe volt tudósok’ 
véleményeivel; kik meg-nem tudtak eggyezni a’ tse- 
lekodét, erkölcsiségét kitsináió , megesmértető jegy 
(caracter) iránt; ki a* tselekedetben, mint maté
riában; ki annak formájában, azon törvényben, 
m ellhez a tselekedetnek szabaüatni kell, keresvén
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azt, hogy kitanulhassa: mi teszi a5 tselekedetet va« 
lósággal erkölcsivé.

Minden olvashatta a* következendő külömböző 
vélekedéseket az erkölcsiség fő-állatmányáról, mel- 
lyeket csak rövideden említek:

Montaigne azt mérészelte mondani: hogy nints 
külömbség a’ jó és rósz tselekedet között, hanem a* 
jót jóvá , a* roszszat roszszá a* nevelés és szoktatás 
tenné; de mivel van rósz nevelés és rósz szoktatás- 
is, mi tette már azt előre roszszá? azt elfelejtette 
kikeresni, ’s megjegyezni.

Mandeville és Helvetius azt állították: hogy a* 
jóról ’s roszról való gondolatot, az embereknek a* 
társasági szövetkezésbe-való magok béavatása szülte; 
de a* társaság-is lehet rósz, a’ honnan a’ roszról- 
való gondolatnak, már a* társaság* esmérete előtt 
tudva kellene lenni.

Epicurus azt mondotta: kerüld-el a’ mi néked fáj
dalmat okoz ’s tseleked azt, a* mi testednek vagy 
lelkednek örömet hoz; de nem mind rósz, az a* mi fáj
dalommal jár ’s nem mind jó az, a* mi örömet 
okoz.

Chaftesbury, Hutcheson, Hume azt állították: 
hogy a’ belső érzés, megmutatná, mi légyen a% va
lósággal jó vagy rósz; de ezen érzés az emberek
ben az ő állapottjok szerént külömbözik, ’s nem 
inind egyféle ítéletre veszi az embereket.

W olf azt mondotta: csak arra nézz, a’ mi té
gedet boldogabbá teszen — óh de melly Sókféle az em
bereknek nézések, ’s magok boldogságokról való 
gondolattjok.

Crusius azt erősítette: hogy csak az az igaz j ó , 
a’ mi az Istennek akarattjával megeggyezik; de az 
emberek gyarlósága sokszor az Isten’ akarattjával 
megeggyezőnek mondogattják á’ magok akármire va
ló ózélzásokat (bona intentiójokat).
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Kánt azt találta-fel , hogy igaz erkölcsi lesz 
valakinek tselekedete, ha méltán megkivánhattya, 
hogy az ő makszimája közönséges törvény gyanánt 
szolgáljon, ’s másokis a* szerént tselekedhessenek; 
vagy ha valakinek a* tselekedetre indító okai, min
den okos teremtett állattól helybe hagyattathatnak. 
De hányféle az ember csak temperamentumára ’s 
culturájára nézve, mind annyiféle az embereknek 
gondolkodások módja, annyiféle az ő kívánságok, 
az őtmakszimájók, már mellyik legyen a’ másiknak ítélő 
bírája? továbbá annak a’ makszimának-is moralitássá- 
nak kell lenni, hát az honnan ítéltethetik-meg?

Yan a* tudósok közt, a’ ki a’ tselekedetnek 
erkölcsisége megítélésére, a’tselekedetnek következé
se it , gyümölcseit veszi-fel; van a' ki a’ lelkiesmé- 
retct ’s annak a’ tselekedetre kimondott sententziá- 
já t ,  mellyek mint a* fennebbiek, járhatnak hibával 
eggyütt, és sokszor meg-is tsalhatnak.

A* tudósoknak ezen az erkölcsiség’ megesméré- 
sére fel vett fő-állatmány körül való kíilörnböző vé
leményeiből egyenesen kijön, hogy eleitől fogva 
nem találták ’s ma sem találják azt fel ellen-mon
dás nélkül, mert ha élne akár YVolf, akár Crusius , 
a' Kantét megrostálva kihányná ; azonban mind ezen 
tudósok abban hibáztak, hogy egymástól elszag
gatták a z t , a’ mit az Isten ’s a* természet szoros- 
san egybe-kötött; mert a* tselekedet erkölcsiségének 
megesmérésére ’s megmutatására, mind meg kíván- 
tatnak egyszer’smind a* belső érzésnek , a’ józan okos
ságnak , az tiszta lelkiesméretnek szavai, de megki- 
vántatik az Isten’ akaratijával ’s a’ természet törvé
nyivel való szép megeggyezés-is, — úgy hogy akkor 
esmerheti-meg valaki a’ maga tselekedetének igaz 
erkölcsiségét; ha az a’ tiszta okosságnak törvényei
vel megeggyez; az Istennek akaratija ’s parancso- 
Jati szerént va ló ; a’ tiszta lelkiesméretnek szavá
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nak megfelel; af belső tiszta érzéshez vári alkalmaz
tatva ; valóságos belső örömet ’s megnyugovást sze
rez: igaz, hasznos, boldogságos gyümölcsöket szül.

De csak úgy esmérheti-meg ha ezen jegyek, 
mind feltaláltatnak, egymástól el-nern szakasztatnak ; 
mert csak éggyik hibázzék belőllök, a* tselekedet* 
erkölcsisége hijjános lészen, mellyből az is ki-jön, 
hogy mint a* virtusok szoros hármdniába vágynak, 
’$ igazán szólva csak egy virtus vágyón , — úgy a’ vir
tust megesmertető jegyek, caracterek-is szoros meg- 
eggyezésbe vágynak, úgy hogy egy caractert a* töb
bitől elszakasztani nem lehet a* nélkül, hogy azí 
igazság ne veszeszszen.

Nem lehet már, hogy hibásnak ne tartsuk a* 
K ánt, F ich te ,  Bendávid vagy Jákob* ezen altatásait, 
hogy a * virtust sem nem a’ természeti ösztönökért, sem 
nem a’ belső érzésért, sem nem a’ lelkiesméret 
diktálásáért, sem nem a* mi tulajdon boldogságunk
ért j sem nem a* belső öröm ért, sem nem a' tse- 
lekedetnek hasznos gyümölcsiért ’ s a ’t, kelljen követ
n i ;  hanem magáért *s csupán azért, hogy megmu
tassuk, hogy mi erkölcsi valóságok vagyunk, mert 
azon kivül hogy ezek a* virtusnak elöljáró postái, 
mások pedig azt nyomban kisérő szolgái, és sehol, 
a’ virtustól el-nem maradhatnak, az-is igaz: hogy 
mi e’ világhoz, ’s é’ világ hozzánk van alkalmaztat
va: testünkben lelkűnkben ditsőitjük az Istent, tes
tünkben lelkűnkben keressük a* boldogságot, és tes
tünkben lelkűnkben várjuk az utolsó Ítéletet.

Jobb lesz* valaazon száraz erkölcsi élet-regulá
ja helyett, melly csupán a’ főben maradhat-meg, a' 
szívet pedig iiressen felmelegítés nélkül hagyja; a 
sfcívet felbiizdítani, ’s oíly élesztő regulákat szabni, 
mellyek által a’ buja életű, és a’ részeges, meg
szokott vétkeik mellől eláljanak, mert az illyenek- 
nek híjába prédikálnád napestig, hogy mutasd-megf i
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hogy erkoltsi valóság vagy, mert ezen tanításra ügyet 
sem vetne, hanem annak maradna, a’miilyen, min* 
den megjobbulás nélkül.

Szigethi Gyula M ihály, 
Professor.

9*

Missiói Tudósítás.

ifAennél távolabb, ’s esmeretlenebb előttünk vala- 
melly tartomány, annál kedvesebbek, ’s gyönyör- 
ködtetőbbek az abból származott hírek és tudósí
tások , a’ dolognak ritkasága miatt, t. i.

Omne rarum charum , vilestit quotidianum.

Egyilly tudósítást küldött Pupier Franczia-Mis- 
sionárius Oct. 2-kán i 8 2 Ö Kelet-Indiából Pulo-Pee- 
nang szigetéből, földijének a’Larajassi Plébánosnak, 
a’ mit ha más ftekintetből nem-is de némelly geo- 
graphiai esméretek miatt közleni jónak tartottam, 
ez pedig a’ tudósításnak rövideden magyarosított ér
telme :

T iszte le trem éltó  Plébános Ú r!

A9 társomhoz intézett levelében rólam tett meg
emlékezés igen kedves volt előttem , annál-is inkább, 
minthogy egyéb barátim , az egy Delaviton kívül, 
egészen megfeledkeztek a’ szegény, szerencsétlen, ’s
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most a* vadak köztt élő Pupierről, kiknek emlékét 
azonban a’ vadon erdőkben lakó -— Pupier mosl-is 
szívében hordozza, az erdőben mondom , mert a* 
szigetnek felét komor erdők boríttják, és csak a* 
tenger felől való rész lakható. A* tengernek má
sik része-is, t. i. a’ Malanai félsziget egy igen nagy 
kiterjedésű erdővel van körülvéve, mellynek izmos 
fái majd nem olly régiek, mint a’ föld mellyben 
gyökeredzettek; a* Malaiak a’ tenger mentében 
csak a’ rónán tartózkodnak, kis gunyhókban laknak, 
és rizs termesztéssel foglalatoskodnak, egyéberánt 
igen vadak, és kegyetlenek, legkevesebbért meg- 
fojtyák egymást. A* múltkoriban egy Malaji tulaj
don édes annyát üté agyon azon való hiedelmében , 
hogy annak oszszegyöngyörgetett kendője sarkában 
néhány darab pénzt fog találni, ’s azonban mit ta
lált benne? igen közönséges nemű gyümölcsöt, mel- 
lyet ezen tartományban közönségesen minden em
ber szokta rágitsálni; illyes esetek naponként történ
nek, ’s innét a’ kis városok nagyon puszták.

Az erdőségek mindazonáltal nincsenek egészen 
lakók nélkül; kétféle nép lakja pedig ezt a* nagy 
pusztaságot a’ jó szerencsére támaszkodva, eggyik 
szüntelen a* hegyek’ bérezér bújja , ’s attól elnem 
távozik, a’ másik ellenben a’ síkon az erdőkben 
tartózkodik. A’ hegy’ lakosi szép erős emberek, ’s 
különösen jártassak a \  nyilazásban, akár szomszéd
jaikkal viaskodjanak a’ síkon , akár pedig a’ horgaso
kon vadat ejtsenek élelmökre. Eggyik úgy , mint 
másik ruha helyett mesterségesen öszszefüzött levelek
kel födözködik, sőt egészen mezítelenen-is járnak. 
Azok, kik a’ Malai - anyákhoz közel tartózkodnak, 
béburkolják magokat egy darab vászonba, mellyet 
munkabérben kapnak. A’ vadak közzül, kik közc- 
lébb laknak, egészfamiliákat lehet meghívni, ’s szol- 
gálattjokkal élni, vélek t. i. vagy fát hasogattatni,
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vagy pedig az ő erdeiknek belsejében találtató kii- 
lömbbféle plántákat szedetni, 9s hogy őket illyes va
lamire lehessen bírni, nejn egyébb szükség, mint 
nékik egy darab vásznat, egy kevés rizs-kását, vagy 
dohányt kell adni , az illyes csekélységekért legna
gyobb serénységgel munkálkodnak * de hogy házak
ban lakjanak , arra nem lehet őket bírni, az ő ked
velt lakások mindenkor csak az erdő marad; néha 
eljönnek a* házajtóig, de ha sokan vágynak a* szo
bában ,  hirtelen viszsza fordulnak az erdő felé, ’s 
többé nem mutattyák magokat; valamint lakások 
felől nem aggódnak, úgy élelmekről sem igen gon
doskodnak, szóval; ők a' szónak tellyes értelmében 
igazán vadok. Két família ritkán van eggyütt, a* 
gyermekek még-is szüléikhez különös vonzódással 
ragaszkodnak, ’s nékik híven engedelmeskednek a* 
házasulás* napjáig, melly időtől fogva egy tulajdon 
famíliát formálnak, és szüléiktől elválnak.

Azonban, bár melly vadak-is, az illendőség 
törvénnyét még-is tudják, a’ bú közel-tévő rokon- 
nyát feleségül soha nem veszi , hanem Nőjét mindég 
idegen famíliában keres; egyébheránt nem sok kincs 
’s gazdaság kívántatik arra, hogy közöltök valaki 
feleséget kapjon, bizonyos két nagy szekercze , mel
lyel a’ fa*hasogatásban, és vadak* ejtésében élnek * 
mind az, a’ mi a* feleség nyerésre megkívántatik.

Ámbár az idő’ minden viszontagságainak kivagy- 
nak téve, még-is találni közöttök el-aggott örege
ket, *s noha szüntelen ragadozó állatok kozott té- 
bolyognak, rtiég-is azoknak dühös megtámadásit ki
tudják kerülni részént virgoncz könnyűségek, gyor
saságok , részént bizonyos elő-érzés, melly a* közel- 
gető veszedelemre őket jó előre hgyelmetesekké te
szi , részént pedig különös íigyességök által * mellyel 
a5 vélek szembe találkozó tigriseket, és más raga
dozó állatokat el-mellőzik. Ha ki közzülök inegbe*

M.  O R » M I N E R V A  II. N E G Y E D  1832, 24
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tegszik három nap gondoskodnak róla, nyújtván néki 
szükséges orvosi-szert, de ha harmadnap múlva vé
lek nem mehet, akkor elláttyák őt egy kevés víz
zel, füvekkel, vad-gyümölcsei, és vadakkal, a’ mi
ből t. i. az ő közönséges élelmek áll, ’s tőle eltá
voznak , hogy friss élelmet kereshessenek, de még
is, hogy a’ beteg, az ő fel-lábbadozásra után őket 
megtalálhassa , megmutattyák néki azon útat, mel
lyen őket nyomba érheti; ha pedig a’ beteg az ő tá- 
vollétökben meghalna, néhány napok múlva viszsza 
térvén azon helyre, sürü haraszt alá a’ ligetben el
temetik. Minthogy az erdőn kivül más lakó helyök 
nincs, így hát valamint a* férfiak, úgy az aszszo- 
nyok, és gyermekek-is szüntelen vándorlásban van
nak. Szülés idején a’ férj megjegyzi azon fát, melly 
alatt az aszszony szült, és a* gyermek azon fától 
veszi nevét.

Egyébberánt ezen vad-emberek igen együgyüek, 
adott szavokat tántoríthatatlan hűséggel megtartyák, 
ha valamit eskiivéssel fogadtak, az illyes fogadásnak 
megszegése halállal büntettetik. Ha ketten egymás 
között öszsze-vesznek; akkor egy kis térségen mind 
a’ kelten olly mélyen megbuknak, hogy homlokok
kal a' főidet érintik, és ezen helyheztetésben a* leg- 
rettenetesebb átkot mondják a* vétkes ellen, —  Be- 
szédjök minden egyébb más nyelvektől, mellyekét 
csak ösmérek, egészen külömböz, és semmi hason
latossága sincs sem a* Malai, sem pedig a’ Sziámi 
nyelvvel, noha ezek legközelebbi szomszédjaik, a' 
honnét nem ok nélkül azt lehet gyanítani: hogy 
ezen nép légyen e* fél-szigetnek eredeti lakosa, és 
hogy a* tenger-parti Málaiak máshonnét származtak. 
A* mi P^eligyiójokat illeti, ők nem Mahomedánusok, 
mint a * Malaiak, hisznek még-is egy Istent, vagy 
Lényt, a’ nélkül, hogy tudnák mi féle Isten lé
gyen ez ; semmit egyebet nem lehet rajtok észre ven-
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b i , mind az emberi vad természetet, egybekötve 
minden mesterségeknek oliy tellyes tudatlanságával, 
melly az erköltsösítésére éppen alkalmatlan. — 
Mind azt, a’ mit ezen vad*népről ír tam , egy olly 
Kereszténytől hallottam, ki őket közelebbről szemlél* 
hette, magamnak még nem volt annyi időm , hogy 
szeméílyesen oda mehettem ’s láthattam volna, ha 
vallyon keresztényekké formálódhatnak-e? de ha 
még egy ideig Pulo-Peangban maradandók, remél- 
lem Isten segítségével, hogy nem sokára ezen lá- 
togatást-is megtehetem.

KSil i  
Szaló Nepomuk.

10.
Polykletus* utazása, vagy Római Levelek.

( F olytatás.)

Harmintxegyedík Levél. Polyklet Phylostrathoz.

Szépmiivézség. —  Képfaragás. —  Képírás. —  Építés- 
mestersége.

M  ostani tartózkodásom helyének rövid rajzolatja 
mellyet hozzád küldöttem, magas vélekedést támasz* 
tott benned édes Phylostrátom a’ Rómaiak ditsősége 
felől. A ’ Szép-müvézségnek közepette neveltetvén,

2 4  *
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azt a* fontosságot., mellyet valamelly nép annak tu
lajdonít, ollyan mértéknek tartod, melly szerént azon 
népnek-is fontosságát meghatározhatod , ’s hogy vé
lekedésedet ezen tárgy eránt megállapíthassad, azt 
kérded tőlem ; lehet-e attól tartanunk , hogy ezen 
győzedelmes Nemzet, Görög-országtól eggyetlen 
egy még sértetlenül maradott pálmáját-is elragad
ja ?  Ez a’ kérdés illik eggy athénei-születéshez. Ró
mába érkezésemkor habozás nélkül feleltem volna. 
Emlékeinek mint nagysága mind sokasága által bá
mulásra ragadtatván azt hittem, hogy azok a’ Szép
mesterségek legnagyobb mértékre lépett szeretetének 
bizonyságai. Mindennap jöttek a’ Tiberisen Görög
országból, nagy Asiából réz szobrokkal, képekkel, 
’s betses márvánnyal megterhelt hajók. Az értz-ol- 
vasztó és képfaragó műhelyeket mindenütt eleven 
foglalatoskodásban láttam. A* piatzokon roppant nagy
ságú kerekek , erős izmos munkásokkal hajtatva, tsu- 
da vastagságú kősziklákat emeltek-fel. \a lamit lát
tam , jmind az eggy olly népnek képét festette, 
melly az illy^nemes foglalatosságok álta l, nagy tör
ténetektől szünet nélkül erőszakosan ide ’s tóvá há
nyatott léteiét akarja pihentetni. Most midőn liuzo- 
mosabb társálkodásom , azt vélem jobban megesmér- 
tette ; elébbeni vélekedésemet bátran viszsza vehetem, 
9s megtagadhatom a’ Rómaiaktól az az Isteni adomá
nyokat, mellyek a’ Görögöket olly igen megkíilöm- 
böztették. Tapasztalod Athénében egyszer-is másszor- 
is, hogy valamelly csekély polgár, vagy különös ügyes
sége , vagy a* szerentse kedvezése által hirtelen rend
kívül való gazdagságra tesz szert; egy értelmes épí
tő-mester pompás palotát épít néki, mellyet minden- 
némü müvészszel legditsőbb munkáikkal diszesíte- 
nek, ha tsak szerentsétleriségökre az úr tudatlansága 
vagy fejessége szándékjokat nem gátolja. Minden 
ritkaságot meghozatt nagy költséggel, hogy házát
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véle ékesítse. A’ legdrágábbat mindenkor legfőbbre 
betsüli, minthogy egyedül gazdagságának mennyisé
géhez ért. A’ sok drágaságoknak halmozása, azok
nak öszszerakatása ’s egymással való öszsze-hasonlí- 
tása által, utóbb érdemekről-is kell valamit tudni, *s 
azokról egész bátorsággal itél. Elhiteti magával, 
hogy a* müvészséget szereti, minthogy annak szü
leményeiben gyönyörködik. Eránta való indulatos 
hajlandósága a’ fösvénységhez hasonlít, melly min
dennel akar bírni, hogy semmit ne kelljen alkot
n i a . — Adj már ezen jöttment gazdag úrnak hatal- 
mat-is , tedd-fel, hogy tehetségében van mértékletle- 
nebb kivánságaií-is kielégíteni, ’s úgy eggyetlcn egy 
vonással elődbe lesz rajzolva a5 Római nép’ képe.

Itt a* templomok, a’ közös emlékek Rómában, 
olly igen számos nagy urak házai , mindenfelől Isu- 
dálkozásra méltó eggyesületet mutatják mindenek , a’ 
mit a’ Szép-müvészség legtökélletesebbet alkotott, 
de ezt a’ képfaragaV és képírás’ minden nemei eránt 
mértékletlen hajlandóságot, inkább a’pompa határta
lan szeretetének, mint az értelmes és jó ízlésnek le
het tulajdoníttani. Ilogyan-is szerezhették volna-meg 
a’ Rómaiak másoknak ezen ízlést, holott nálok a’ 
Szép-mesterségek soha sem betsülteltek szabad em
berek á l ta l , tsak nem soha sem miveltettek, s ho
lott minden Római, azon királyi-székről mellyre ma
gát emelve véli, egy formán részvétel nélkül sőt hi
degen néz le mind a* Gladiátorra, ki az ő mulatsá
ga kedvéért életét elveszti , mind a’ Színjátszóra, ki 
hogy tetszését nyerhesse, magát megerőlteti, mind a’ 
művészre, kinek elmés munkái az ő palotáját szépít tik ?

Elhiheted-e? Ez a’ szerfelett való pompa ol
ly a n nép között uralkodik, melly erköltseire nézve 
talám minden Nemzetek között legegyszerűbb volt. 
Romulus olly vad lévén mintáz őt szoptató farkas, 
egy hitvány kalyibában lakott. Egy maroknyi íü .
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melly dárdája hegyére volt kötve, formálta zászlóit, 
és durva pajtásainak megkallolt kezei egészlen al
kalmatlanok voltak, valamelly mesterséges müvnek 
mellyet képzelni sem tudtak, készítésére.

Azomban Italia* népei már ezen időben-is a* 
Szép-mesterségeket utóbb vagy kevesebb szerentsévei 
mivelték. A 'Volscusok, Samnitesek, Campániaiak, 
9s különösen az Etruseusok, több mint egy nem
béli ' Szép-müveik1 tökélletességéről híresek voltak. 
Azon kaptsolatok, mellyeknél fogva ők régtől fogva 
Görög-országgal egybe függöttek, megösmertették 
velők minden Szép-mesterségek’ okfejeit; ezeket min- 
denik nép a* maga természetihez alkalmaztatta, ’s 
mindenik különös nemű módot tett a’ kidolgozás
ban sajátjává. E* szerint a1 Campániabelieknél, kik a* 
legtisztább ég alatt, igen termékeny földet miveitek, a’ 
szelíd és kellemes formákat, ezeket gazdagság által ki
fejtett tündöklő képzelődésnek szüleményeit talál- 
juk-fel. A’ Samnitesek és Volscusok már jobbal félre 
térnek, az Etruseusok pedig ha bár Görög-szárma- 
zásuak-is, megtartották azt a’ szívetemelő reménysé
get, melly közös eleik1 lelkét béllyegezte. Jóllehet Pio- 
mulus* társai ezen külömböző népekhez tartoztak; 
mindazáltal, ők mint szerentse próbálók, honnyok- 
ból kifizettetvén, szüntelen egyedül új hazának szer
zéséről aggódván, közel sem esmerkedtek-meg az 
illy szerentsés képzetekkel, mellyekkel az Istenek 
tsak a’ gondos nevelés jutalmául szoktáh ’ 1 ékeket 
ékesíteni. Ok a1 korábbi kimiveltetés’ hasznait nem 
esmerték annyi pallérozol Nemzetek között, a’ bá
muló Itáliának eggy a’ természet kezéből tsak most 
jövő népnek játékát mutatták. Mindenektől külön 
lévén válva , új úton kénszeríttettek polgári társasá
got formálni, ’s ugyan azért minden gondolatjaik 
óriásiak voltak. Magok tsináltak magoknak polgári 
igazgatást , törvényeket, különös szokásokat; saját
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hadakozásbéli mesterséggel bírlak; magokon kívül 
senkit nem látván a’ világon, tsak magoknak való 
országos-törvényt alkottak. Hódoltatás neve alatt 
erővel vették-el másoktól- az igazságtalanul elfoglalt 
földnek mivelésére szükséges ökröket, és hogy fe
leségek nem léte miatt elenyészni készülő társaságjo- 
kat fenn-tarthassák, nem tartották véteknek szom
szédjaiknak aszszonyait elrabolni.

Az illy’ emberek törekedéseinek tsak eggyetleu 
egy tzélja lehetett a’ háború, még pedig a* szünte
len tartó háború, valami azzal öszsze nem függött * 
mind azt szükségesképpen eikellett mulatniok, vagy 
éppen megkellett vetniek. Hirtelen való ’s álhalatos 
szerentséjök , nem sokára meggyőzte őket, gondolko- 
zások módjának fontos voltáról, ’s következésképpen 
a’ Szép-mesterségek megvetését, melly először a' 
tudatlanságból ’s durvaságból származott, nem so
kára politikájok-is nevelte ’s fenntartotta.

Görög-országban, a’ Vallásbeli képzetek legin
kább előmozdították a’ Szép-mesterségek lökélletese- 
dését. A’ mi népeink, minden szép és jeles elmé
nek szüleményeit egy szívvel ’s lélekkel az Isten
ségnek szentelték, ’s az Istenek ezen gyermeki sze
re te te t t  hálaadatosságot azzal jutalmazták-meg; hogy 
nékik még több szép és jeles elméket adtak. Itt 
Rómában a’ Vallás ellenkező következéseket szült. 
Numa azzal leginkább az erőszak’ munkáját szentel- 
telte-meg, ’s egy tiszteletre méltó igát tétetett azon 
vad emberekre, kik mindég hajlandók voltak, a 
törvények’ tekintetét megvetni, ’s a’ fejedelmeknek 
hatalmát megtörni. A’ Rómaiak’ vallásában ko
moly és kemény volt minden , mint alkotójának lel
ke, titkaiban mély homálya lévén, külsőképpen 
tétetett egyszerűséggel b irt , ’s ezen egyszerűséget 
mindenben kimutatta. Azon mesterember ki eléggé 
ügyes volt ollyan paj’sokat készíteni, mcllyek között
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az égből esettnek vélt esméretlenné le t t , rendkívül 
való halandónak tartatott. A’ templomok szobrok 
nélkül voltak; az Istenségnek valamelly képét köl- 
tsönözni véteknek tartatott volna.

Végre, midőn a1 hideg okosság a5 képzeleteiből 
’s annak meggyőzettetett y a* tsupa értelembéli Isteni
tiszteletbe beleuntt n é p , képét óhajtotta látni az Is
tennek kit imádott, az idősbb Tarquinius a’ Vols- 
kusok tartományából egy művészt vétetett, ki Jupi
ternek tűznél szárított agyagból szobrot készített.

Ez volt az első tsekély emlék , melly a’ most 
olly ditső és pompás Rómát ékesítette. Nem soká
ra minden védelmező Isteneinek képeit lehetett ben
ne látni, *s azoknak készítését a’ Rómaiak minden
kor külföldiekre bizták. A* helyeit hogy a* Szép- 
mesterségek* pállyáján előlépéseket próbálták vol
na tenni, inkább azon pállyát úgy látszott örökre 
elzárták magok előttf a’ Porsennával kötött békes
ség által; mellyben világosan megállapíttatott: hogy 
jövendőben, attól fogva városokban a’vasat tsupán a* 
földmivelési haszonra légyen szabad fordítani; ekkép
pen az eszközöktől magokat megfosztván , az eszkö
zök által szereztethető előmeneteléről-is lemondot
tak, De ezen feltételt az erőszak dictálta , *s az erő
szak el-is rontotta. A* Római-nép szobrokat rendelt 
Horatius Coelesnek és Clelia* számokra, kik ma
gokat ugyan ezen háborúban megkíilömböztették, ’s 
kik közzül eggyiknek tselekedete a' maga nem én, 
a* másiknak bátorsága pedig az egész emberi nem- 
zetén-is feliül emelkedett. így lett szokássá a* nép 
előtt a’ hősök szobrait és képeit közös tisztelet vé
gett kitenni, ’s a’ szép tselekedetek emlékezetét 
több hozzájok hasonlóknak tselekedtetése végett fenn
tartani. A’ képek jussa, ez a* fő famíliák előtt olly 
betses jus, hasonlóképpen segítette Rómában a kép
faragást szükségessé tenni. De akármelly betset tu
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lajdonítottak-is a* Rómaiak ezen dicséretes munkák
nak, úgy látszott mindűKbékákat akartak volna az 
azokat készítőknek kezeikre tenni; minden szobrok* 
magasságát Háróm lábnyira határozták-meg. Ez által 
az elme gátoltatott repülésében * ’s a* nagy költség
gel Rómába vitetett művészek, csak gyenge nyomait 
hagyhatták talentomaiknak.

Hlyen volt a’ képfaragás* állapotja Rómában a* 
királyok alatt, ’s a* Szabad-köztársaság első esztendei
ben. A* képírás* mestersége még ennél-is hátrább ma
radott. Sokkal későbben ékesítették két Görög kép
írók Damophilus és Gorgásus Ceres* templomát mun
káikkal; neveiket az első szóbéli hagyomány fennma- 
rasztotta. A* közös költségen tett épületek a* polgá
rok pompátlan házaikkal egyforma erányt tartottak. 
Tsak egy példát említek: a’ Fortuna* templomát, 
mellyet Servius Tertnllius a’ fórumon emeltetett, ’s 
melly az akkori idők eggyik legnevezetesebb em
lékének tartatlk, azon eggy esztendőben kezdődött és 
végződött-el. — Az építés mesterségének gyarapo
dása még egy különös környülmény által-is akadá
lyoztatott: a* természet úgy látszik megtagadta Ita
liától a’ márványt, mellyet kegyessége a' mi tarto
mányainknak olly bőségben ád. Miridazáltal azt mond
ják , hogy Liguriában annak eggyik legszebb neme 
találtatnék, de még eddig nintsenek ott kő-bányák 
nyitva. Azért az Ország’ épületei nem leheltek pom- 
pássak ’s illendőképpen tündöklők, míg a* Szabad
köztársaság’ hatalma annyira nem nevekedett; hogy 
a’ meghódoltatott tartományokból hozathatta azt , a* 
mit a’ maga tartományai megtagadtak. Az Itália né
peivel szüntelen nagyobb mértékben nevekedő kö
zösülés által, a* Rómaiak kitsinyenként jobban meg- 
esmerték a* pompát 5 ’s jobban tanultak hozzá érteni. 
Apródonként kiléplek azon keskeny körből mellybe 
magokat magok bezárták. A’ Tarquiniusok alatt sok
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ideig igen elkitsinyedet természet, a’ legszebb for
mákat elérő vagy fellyiiimuld nagyságra nevekedett. 
A’ művészek kénszerítés nélkül, által engedhették 
magokat azon tűznek, mellyet bennek a’ Római tör
ténetekben olly igen számos és tündöklő hősitet
tek gerjesztették; ’s míg Róma’ polgárjai magokat 
az ütközetekben tették híresekké ; az alatt a* mester
ség halhatatlan emlékekben látszott viselt dolgaikat 
leírni.

4 1 7 . esztendőben Lucius Furius Gamillus és 
Gajus Moenius Consuloknak, a’ Latinusok meggyő
zőinek tiszteletére feláílítotton kivül, legelső szob
rok emeltettek Rómában lóhátra; 4^9 pedig egy 
Etruskusi művész, Spurius Carvilius’ számára, ki a* 
Samniteseket tökélletcsen meggyőzte, ollyan diadal
mi emléket készíteti; melly mindent fellyül hala
dott, a* mi e’ részben addig Rómában szemlélte
tett. Az ellenség sisakjaiból és pántzéljaiból akkora 
nagy szobrot készítet Jupiternek; hogy azt Álba he
gyeiről tisztán meglehet látni. Ezen Isten lábainál 
Carviliusnak egy szobra van, melly Jupiter szobrá
nak maradványaiból készült. Nem szóllok sok keve
sebb fontosságú emlékekről, mellyek a’ piatzokat 
ékesíttik, a’ legutolsó polgár is tökélletesen tudja 
azoknak eredetét, gyönyörködve emlegeti azon hő
sök’ neveit kiknek azok szentelve vágynak; lelke 
magasra emelkedik ezen ditső győzedelmi játék* látá
sára, melly midőn egy felől az áldozatot mutatják, 
másfelől annak jutalmát ígérik.

Mindaddig a’ Rómaiak a'külföldiek’ segítségévei 
éltek. 4 7 4  Etruria elfoglaltatott’s akkor úgy beszéltek 
mint győzők. Sok ügyes munkások Rómába hivattattak, 
Ezek hidakat, víz-tsatornákat földalatti-boltozatokat 
tsináltak , ’s erős tornyokkal megrakott magas falakat 
emeltek-fel. Más főbb és jelesebb nemíiek az Or- 

N szag számára építettek palotákat, különösen a* tem
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plomok fő tárgyai lettek ezen Istenfélő nép gond
jainak. A1 képfaragás és képírás még addig tsak 
szent emlékekre fordíttattak, még pedig azon nemes 
és komoly ízlés szerint, melly mindent béllyegez, a* 
mi az Etruskusok kezéből kerül.

Ezen időtájban a’ Rómaiak* külső szokásaikra 
egy változás történt, melly minden addig készült 
szobroknak egy különös esmertető jelet ád. Az 
előtt mindenkor hoszszú hajat és tellyes szakáit vi
seltek ; 4 5 4 -dik esztendőben Sicziliából borbélyok jöt
tek, ’s őket ezen természet által adott ékességek
től megfosztották. Ezen új szokás olly hirtelen láb
ra kapott, hogy Marius Livius Consul, ki éppen 
akkor eggy időre elutazott vala, nem mehetett-bé 
viszszajövetelekor Romába míg magát megnem bo- 
rotváltatta. A’ képfaragók a* minden időbeli visele- 
tekre szorosan vigyázván, híven lemásolták ezt-is mun
káikban, V az új Rómaiak egészen más népnek 
látszanak lenni, mint attyaik. Innét van , hogy mi
dőn eleikről szóllnak, azokat intonsusoknak (borot- 
válatlanoknak, vagy nyiretleneknek) szokták ne
vezni.

Láttad miképp* volt Róma tudatlanságból ér
zéketlen a* szép-mesterségek eránt, miképp* vetet- 
te-meg azután politikából azokat, *s végre miképp* 
fogott kezet *s miképp’ élt velek nemes végre. Most 
azt fogod látni, hogy a* mértékletességről a* legrú
tabb telhetetlenségre által menvén, merész kezeit 
minden Nemzetekre kiterjesztette, kintseiket elfog
lalta, templomaikat megfertőztette, minden még 
legszentebb törvényeikct-is lábaival tapodta, ’s az 
embereket *s Isteneket csúfsággal illette, egyedül 
azért ; hogy kebelében rakásra gyüjthessen minden 
gazdagságokat, mellyek talám utóbb veszedelmére 
fognak szolgálni. Vajba gyermekei mindég nemes 
megvetéssel maradtak volna az oliyan dolgok eránt,
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mellyeket soha séta kellett volna megösmernick, 
minthogy azoknak alkotására alkalmatlanok voltak.
Egy tiszteletre méltó egyszerűség* keskeny határai 
közzé szorítva, hatalmasabbak lettek volna rényeik 
által, mint fegyvereik állal voltak; aVvilág tsudálta 
és szerette volna őket, Y  önként egy sokkal ditső- 
ségesebb hódolást mutatott volna erántok, mint a* 
miilyen azon adózás, melly fizetőit kétségbe e j t i ’s 
egyszcr’smind elvevőit-is gyalázatba keveri.

Az erköltsök’ ezen nagy változására a’ második 
Punus háború adott alkalmat a’ Rómaiaknak ; Italiá- # 
nak közepette megtámadtatván , több ízben olly vesz
tességet szenvedtek, melly régi szövetségeseiknek 
nagy részét tőlök elpártoltatta. A’ szerentsétlenség- 
ben való megrendíthetetleri álhatatosság ; a’ szeren- 
tsével okosan élés, a* jói készített ’s böltsen végre 
hajtott plánumok’ meggyőzették velek szintén olly 
ügyes, mint engesztelhetetlen ellenségöket. - A* vé- 
delmezésekrő! hirtelen a’ megtámadásra menvén ál
tal, Hannibált viszsza nyomták *s Afrikába kerget
ték. A' nagy Scipio, soká szerentsés vetélkedő tár* 
sának példáján tanulván, jobban tudott a* győze- 
delemmel élni; Karthagó, hatalma semmivé tétetett;
’s nem sokára Róma boszszút álhatott ügyének el
árulóin, kik egymásután mind eggyül eggyig meg- 
hódoltattak, boldogtalan szövetségek szolgálván vég
ső romlásoknak, vagy igaz vagy színes okául. Az az 
erőslelküség, rnellyet a’ Rómaiak ezen hoszszas és 
nehéz küszködésben mutattak és kifejtettek, bizonyos 
tekintetben érdemesekké tette volna őket győzedel- 
meikre , ha éppen ezen győzedelmek által nem tsá- 
bítattak volna-el a’ Nemzetek’ legszentebb jussainak 
tapodására. A’ boszszűállás’ kívánsága által ingerel- 
te tvén’s megvakítatván , azon gazdagságoknak látása 
altal, mellyeknek előbbeni szegénységek még vilá
gon lélökét sem tudatta, egész keménységgel hasz-
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nálták azon Római törvényt, melly őket a’ világnak 
és mindennek a* mi abban van urainak mondja len
ni. Syracus, a’ Görögöktől fundált városoknak leg- 
szebbike ’s leggazdagabbika egészen lerontatott. 
Marcellus azon szempillantatban, midőn azt elakarta 
foglalni,^ egy dombról ezen ditső várost szemlél
vén, 's annak minden órán leendő elpusztulását 
meggondolván , azt mondják, könnyéket hullatott; 
hiú és hazug könnyhullatás! A' szép mesterségek
nek minden m üveit, a* szobrokat, képeket, betses 
edényeket és eszközöket mind kirabolta; mindezek 
a’ Capitoliumnak és egy általa építetett templom
nak ékesítésére szolgáltak, mellyet a* rénynek (vir
tus) bátorkodott szentelni, mintha a ’ rényt ellehet
ne az igazságtól és könyöriiletességtől választani.

A* Lylibaeumi foktól a’ Pachynumi fokik, már 
most tsak omladékai láttatnak számtalan hajdan vi
rágzott városoknak. Nagy Görög-országot hasonló 
gyászos sors érte. Krotona, mellynek egy miliőm la
kosai voltak, mái napon húszezerét sem számlál, 
Juno Laciniának híres temploma, melly ezen vá
ros vidékén volt építve, minden ékességeitől meg- 
fosztatott; sőt még a’ márvány sindelek-is lesze
dettek tetejéről; de az Istenek eránt való tisztelet
nek egy kis árnyéka azokat ismét felrakatta döb
beni helyökre , ’s ezen késedelmes igazságszolgál
tatás némü némüképpen mindennek a* mi történt 
helybehagyása lett.

xV többi városok, kik még ezen tartományban 
megvagynak, ’s hajdan olly népesek és gazdagok 
voltak hasonló sorsot tapasztaltak. Mindenikből él- 
ragadoztattak azon emlékek, mellyekkel azokat egy 
müvészségszerető nép felékesítette. A’ szerencsétlen 
Capuával még kegyetlenebből bántak ; polgárjainak 
egy részét megölték, a* többit rabokká tették, ’s
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ezen gazdag város kintsei az irgalmatlan győzőnek 
prédájává lettek,

A’ Macedóniai Fiilep egy kevés segedelmet 
adott a* Carthágóbélieknek, a’ Romaiak háborút in
dítottak ellene elősegíttetvén a’ Görögöktől * kiket 
boldogtalan vakságok a* veszedelem örvénnyé felé 
vitt. Fülep meggyőzettetett, Lucius Quinctius a* győ- 
zedelmi pompa alkalmával számtalan szobrokat, drá
ga edényeket, pompás fegyvereket, [arany és ezüst 
paizsokat ’s a* Görög-városoktól ajándékba nyert 
száztizennégy arany koronákat tétetett-ki látványsá- 
gul a’ nép eleibe. Ezen prédának egy részéből, a* 
Capitoliumi Jupiter templomának tetejére egy gaz
dagon megaranyozott négy lovas kotsi készíttetett.

Antiophus, Syria’ királya, segedelmet ígért 
Hannibálnak; az is ollyen büntetést szenvedett mint 
Fülep. Tsak az alatt a’ feltétel alatt nyert békessé
get: hogy legszebb tartománnyain-is tizenötezer tá- 
lentomokon kivül, még azon szép müveknek legna
gyobb részét-is általengedte a* Romaiaknak, mel- 
lyek palotáit ékesítették. Ezen drágaságok között, 
az arany edények öszszeségesen ezer és huszonnégy, 
az ezüst edények pedig ezernégyszáz és huszonnégy 
fontott nyomtak , ’s mind eggyül eggyig válogatott 
munkák voltak.

Alig végződött-el a* háború Syriában , midőn a* 
Rómaiak ismét megjelentek Görög-országban, hogy 
első szövetségeseikkel hadakoznának. Elfoglalták Am- 
brátziát Epyrusban. A* híres Pyrrhusnak ezen ré
gi ülő városa, tele volt a’ legnagyobb művészek 
által készíttetett szobrokkal ’s csudálkozásra méltó 
képekkel: minden elvitetett Rómába. Híjába aján
dékoztak a’ szerentsétlen lakosok Marcus Fulviusnak, 
meggyőzőjüknek, egy másfél mázsát nyomó arany 
koronát; elvette az ajándékot ’s még-is kirabolta 
őket. Ambrátziának kétségbe esett lakosai követeket
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küldöttek a* Senatushoz, kikannák elejibe terjeszte
nék, hogy tsak egy Istenség* képe seoi maradt na* 
lók az Isteni tiszteletre : nem halgattattak-meg. Fulvi- 
us ezen városból kétszáznyoltzvanöt réz szobrokat 
Ykétszázharmintz márvány szobrokat vitt-el. A’ győ
zők nem tudván mit tenni ennyi gazdagsággal, a* 
Görögökhöz folyamodtak, hogy ezek rendelnének 
nálok ollyan innepi játékokat, mellyeknél azon kin- 
tsek a* nép szemei előtt mutogattathatnának. Ezen al
kalommal jelentek-meg Rómában a’ legelső küzdők.

A’ Görögök észre vévén végre f melly veszede
lem fenyegetné őket, akár ellenségeik, akár frigyes- 
seik legyenek a* Rómaiaknak, törekedtek őket kö
zös hazájukból kinyomni. Késő és haszontalan tö- 
rekedés! Macedónia* romlása egész Görög-ország’ 
romlására elkészítette az útat. Lucius Mummius meg
verte az Acheusokat Corinthus mellett, elfoglalta 
’s rettenetes módon lerontotta ezen várost, ’s abból 
a* mavészségnek minden remekeit Rómába vitette. 
Semmi sem kéméltetett-meg; még azon réz edé- 
nyek-is elvitettek; mellyek a* játékszínben a* játszók 
hangjának érthetőbbé ’s erősebbé tételére szolgáltak, 
’s mellyeknek a* Rómaiak semmi hasznát sem tud
ták venni. Mummius ezen nagy tettének jutalmául 
Achaikus vezeték nevet nyert.

Elfogod e hinni ? —  Bacchusnak azon híres 
képe, melly Görög-országban legszebbnek tartatott, 

* ,’s mellyriek tökélleiessége példa beszéddé lett, több
napokig kotzkázó asztal gyanánt szolgált a* katonák
nak. Mummius annak betses voltát azon nagy sum
mából, melly érette ígérteiéit észre vévén; számtalan 
szobrokkal ’s szép munkájú háromlábokkal eggyütt 
azt-is Rómába küldötte , ’s azoknak , kikre azt bízta 
egész valósággal úgy nyilatkoztatta-ki magát: hogy 
azon esetre ha valamit elvesztenének, a'magok költ
ségén újjakat tartoznának helyette tsináltatni.
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Ái mesterség* ennyi kintseinek öszsze*gyüjtése 

végre azoknak betse eránt felvilágosította a* Róraaia* 
ta t .  Ennyi szépségek’ látása ifjú és erős leiköket 
mélyen meghatotta , érezték a’ ketsnek azon ellene 
álhatatlanul bájoló erejét, melly a’ legkevesebbémeg
világosodott embert leginkább elragadja , midőn a# 
szívreható kellemet a’ legnagyobb tökélletességgéi 
eggyesülve látja. A’ csudálkozás hirteleníil kívánsá
got, ’s a’ kivánság zabolátlan szeretetet szült. Iíe- 
vélkedvén abban a' mit már bírtak, szégyenlették 
hogy mindent nem bírnak, ’s hogy mindent meg
nyerhessenek, a’ legrútabb eszközökkel-is készek vol
tak élni. Szerencsétlen városaink egymásután kipusz
títattak, a* mit a* hódoltató meghagyott , az a* kor
mányzók’prédája lett. A ’ telhetetlen Proconsulok erő
szakkal vették*el azt a* mit kivántak, ’s kívánságok 
mindenre kiterjeded. A’ kevés mértékletesebbek cse
kély áron kapták-meg azt , a’ mit tőlök senki sem 
mert megtagadni. Ezután Piőmában kell keresni az 
eddig Görög-ország városaiban széjjel találtatott re
mek-müveket, mellyek azoknak dicsősségét tették. 
Ott láttam azon Lysippus keze által készített szép 
réz-szobrokat, mellyeket Sándor azon testörzőinek 
számára áilitatott-fel, kik a’ Granicuson való által- 
menetelekor elestek. Itt találtattak Phidiásnak, My- 
ronnak, Praxitelesnek ’s Scopasnak legszebb mívei, 
több mint egy Istenség a’ maga templomából egy 
Piómai lovagnak házába költözött,’s némelly szobor, 
melly elébb Aspásia5 szobáit ékesítette, mái napon 
Minerva’ templomában lel helyet. Nem kell elfelejte
nem azon három híres Grátziákat-is, mellyeket So- 
krates készített, ki egy képfaragónak fia, ’s maga-is 
képfaragó volt, míg magát a’ böltsclkedésre nem 
adta. Ezen inkább készítőjének nevéért, mint saját 
betséért nevezetes müs, Athéné várában nagy gondal 
őriztetett; mái napon egy alsó árendás , vatsoráló szo
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bájában vagyon, Miképp-is tudták volna azt azollyan 
emberek betsülni, kik még saját Isteneiket sem tisz
telték Roma’ határjain kivül. Nem láttuk e* mint ve
tették szentségtörő kezeiket Isteneink szobraira, ’s 
mint vitték-el még az Olympusi Jupiter templomá
nak oszlopait-is ? Nem félek azt mondani, hogy a' 
Romaiak több Istenét ragadozták-el Görög-ország
nak, mint a* hány polgárait fegyvereik megöltek*

Ezen telhetetlen hódoltatok mind jobban jobban 
megszeretvén Görög-ország készítménnyeit, végtére vi- 
rágoztatni akarták magoknál azon mesterségeket * 
mellyeknek még eddig csak lerontdi voltak. Számta
lan művészek úgy vitetlek Romába mint rabok, má
sok oda hivattattak, elpusztúlt hazájokban már most 
haszontalanok lévén. Mindnyájan hatalmasan ösztö
nöztelek ; arany, ezüst, réz, elefánt csont tékozol- 
va adatott tudós kezeik közé; a’ templomok*, a’ Szép
mesterségek menedékévé, az elébb soká jó foganat
tal tisztelt fa-és cserépképek tsúfolás tárgyává lellek. 
A* piaczok egész sereg hősöket mutattak, kik rézben 
és márványban élni látszattak. A’ Nagyok5 házai pa
lotákká változtak; égy sincs közöltök, mellyben több 
remekművek ne találtatnának, mint a* mennyi elébb 
századok alatt az egész köztársaságba találtatott. Két
ség kivül törvényes jussal bírják ők ezeket mint
hogy ők tsináltatták; de alkotói egynek se voltak. A’ 
főrendü Rómaiak mint meg annyi fejedelmek meg* 
élégesznek azzal, hogy a1 Szép-mesterségeket védel
mezik, azoknak miveiését másoknak hagyják. Az al
sóbb rendűek előbb az Etruskusokat utánozták, most 
a’ Görögöket igyekeznek utánozni; de egy sem lett 
közülök híres sem eggyik sem másik nemben, ’s az 
olly sok ritka remekek* látása nem csak nem gyújt 
bennek nemes vetélkedést, hanem inkább elcsüggc* 
dést látszik szülni,
F .  M. Olt. MINERVA II. N EGY E D  1832. 23
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Nálunk az Athénéi, Corinthusi és Sicyoni os

kolákat megkülömböztetjük; azon apró különössé
gek, mellyek ezeket egymástól elválasztatják, még 
most Rómában-is észre vétethetnek , noha kétség kí
vül nem sokára öszsze fognak olvadni: de azt bá
tran lehet állítani hogy Római oskola soha sem fog 
támadni. Azon csekély kiilönözéseket, mellyekben 
művészeinknek Rómában készített munkáik a’ hazá- 
jokban készítettektől eltávoznak, oknélkül nevez
nénk így. Nálunk ’s a* mi ízlésünk szerént egy szép 
testnek termetét és formáját sehol, és semmivel nem 
kell eifödözni. A’ mi képfaragóink a’ legfínumabb 
vonásoknak ’s a* kép minden széleinek hív előadásá
ban legjelesebbek. Még az Istenek felsége-is alája van 
ezen törvénynek vetve, a' nélkül hogy általa leala- 
tsonyítatnék. i\polIó olly felséges és tiszta vonáso
kat mutat, mellyek égi eredetére emlékezteinek; Her
cules a’ legnagyobb erőnek kifejezése által rémülést 
okoz; még az igéző Venus sem rejti el imádóinak 
szemei előtt a’ lcgtsábítóbb kecseit-is. Ellenben Ró
mában , hol a’ képzelés jobban rendhez van szoktat- 
tatva ’s a’ szokás a* külső illendőségre szorosabban 
vigyáz; az van törvénnyé téve; hogy ezen illendő
ségre vigyázás mindenütt megtartassák. A’ hőst éppen 
ügy kell képének előladni, mint az a’ táborban, a’ 
senátusban , vagy a’ szolnoki széken volt, ’s a* mi 
Művészeink alkalmaztatták magokat uraik ízléséhez. 
Láttam néha nagy tökélletességü szép müveket, 
mellyek még ma-is nevezetes Római-müvészeknek 
tulajdonítanak; de azonkívül, hogy a’ gyakorlott 
szem első tekintettel megesmérik bennek a' Görög
kifejezést, kevés visgálás által ki lehet találni, hogy 
a* művész valamelly szabados’, ki nevének Romai 
végződést ad, vagy a ’bevett szokás szerint, magat 
elébbeni ura nevén hivatja.
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Ázomban a* Romaiak kirekesztését táfgyáz<5 vé
lekedésen szenved némelly kivételeket. 4^0-dik esz
tendőben a’ Fábiusok’ híres famíliájának egy tagja a* 
boldogság (salus’) templomát oliyan képekkel éke
sítette, mellyek nincsenek érdem nélkül; innént Pic- 
tor vezeték nevet nyert, mellyet maradékainak-is 
általadott, kik ezen titulust neto nagy megtisztelte
tésnek tartják. Pacuvius, ki költő ’s egyszersmind 
képíró-is volt, még későbben díszesítette Hercules* 
templomát egy képpel, melly még ma-is mutaita- 
tik. Végre az utóbbi időkben némelly jeles íérjfial  ̂
felől emelkedtek polgár társaiVbalvélekedéséo. A* hí
res Paulus Aemilius Görög-müvészek által tanította 
fiait a* képfaragásra és képírásra , de megkell vallani, 
hogy ezen nagy példák kevés követőket találtak. A* 
Romaiak, úgy látszik csak a* világ meghódoltatásá- 
ra és köímányozására születtek; a* nagyság tetején 
lévén a* Szép-mesterségeket csak úgy nézik, mint 
véghetetlen nagyságok elköltésének tisztességes útjait 
és módjait. A5 köznép azon számtalan szép müvek 
állal , mellyeket kevélyen litogtattnak elcsábítatván, 
a* Szép-müvézség barátjainak tarthatja őket, a* fi
gyelmes vi’sgálló csak annak szabad kényü uralko
dóit látja bennek. Mivel bírnak? — Mindennel. Mit 
alkottak magok? — semmit.

S. K. h

2 6  *
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11 .
A ’ D o h á n y .

jA  világnak sokféle szokási kozott egy sem leve 
olly hirtelen közönségessé, mint a’ dohányzásnak, 
és a’ dohány-por szippantásnak szokása* noha kez
detben / egy szokásnak sem volt olly sok, és nagy 
ellensége * mint ennek, ebben-is megvalósult : hogy

N itim ur in ve lita  sem per , cupimusque negata. ,

A’ dohányzás most sokaknak időt töltő mulat
sága , a’ kereskedésnek pedig eggyik nevezetesebb 
ága. *) Hol? és mikor ? jött divatba nehéz megha
tározni; a5 15 -dik Századnak vége felé ( 1 4 9 6 )  
Spanyol-országban P. Romanus barát tette esmere- 
tessé, Piománt t. i. Kotumbus az ő második visz-

*) Schwartner szerint már II. Jó’sef’ uralkodása alatt mintegy 
300 ezer mázsa dohányt term esztett Magyar-ország. 1805 
Magyar-Hazánkból 150 ezer mázsa v itetett Bétsbe. Az 
Amerikai háborúk* kezdetével nagyobb mennyiségben vi- 
tetett-k i országunkból a’ dohány , mert 1779 csak Tries- 
ten által 100,759 font dohány-por, és 3273136 font leve
les-dohány vitetett-ki a’ Magyar - földről. A’ magyar de- 
hány t. í. akkor Virginiai gyanánt kerestetett; úgymond 
Salamon in D issert. de Fundo publico in commodum Re- 
gni H ungáriáé, et Provinciarum eidem adnexarum erigen- 
do. pag. 123.
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sza jöttekor Szent-Domingo szigetében hagyta, a’ 
szigetbeliek erősen füstölték e* füvet kettős pipák
ból, mellyeket az ő nyelveken Tabakónak hívtak, 
neveztek, a' füvet pedig Cohobla, vagy Gólinak 
mondották ; innét a’ Spanyolok a’ pipáktól a’ füvet- 
is Tabaknak nevezték. Szint ez a’ szokás volt Ame- 
rikában-is csak azon különbséggel : hogy ott a'füvet 
Petumnak nevezék. Hihető azonban, hogy mé̂ : Ame
rika feltalálása előtt A’siában, nevezetesen Persiá- 
ban , és Kínában af dohányozás , és burnótolás szo
kásban volt. 1559 körül került Portugalliába dohány- 
mag, ’s az ottan tartózkodó Franczia-követ Nicót 
János, néhány szál dohány plántátskákat kapott 
ajándékban bizonyos Portugalliai Nemes-embertől, 
mellyeket ez Floridából kapott. Nicót János már 
156o-ban dohány-magot küldött Pári’sba a’ Mediczei 
Katalin királynéhoz, a’ dohány leveleknek erejét 
próbára vette a’ sebeken , és külső megsértődése- 
ken, 's innét az ő nevéről latán nyelven a* dohány 
Herba-Nicotianának neveztetett, sőt Frantzia-ország- 
ban Herba-Mediceának is mondatott, minthogy Ka
talin királyné igen használta.

Midőn Prosper Publicola Cardinalis de S. Cruce, 
Portugalliából, hol mint Apostolikövet tartózkodik va- 
la , Rómába viszsza tért , magával dohányt-is vitt * ’s 
ezt Olasz-országban esmeretessé tette, a’ mit azután 
egy darab ideig az ő nevéről Herba de S. Cruce- 
nek neveztek. Az Angolok i 585 korül a' Virginiai
aktól tanulták a’ dohányozást. Camdenus évkönyvé
ben 1585 ezt írja: midőn az Angolok Virginiából 
viszsza-tértck i 585 , tudtomra legelsőben hoziák- 
be Angol-országba amaz indiai plántát, mellyet To- 
bac- vagy Nicót-plántának neveztek, és a* mit az 
Indusok’ Útmutatása után használtak; azoltá igen 
divatba jött, és nagy becsben vagyon, minthogy 
abból némellyek mohó kívánsággal igen erős szagu
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füstöt szívnak vagy csupa gyönyörködésből, vagy 
az egésségre való tekintetből, ’s a * füstöt órokon 
által magoktól ismét elfujják ; néhol a* városokban 
már szintúgy vágynak dohányozó szobák, (pipatoriu- 
mok) mint boros vagy seres boltok. — Némellyel 
állítják azt-is: hogy Rapheling Angol tanult volna 
legelsőben dohányozni Virginiában, ’s erre azután 
más fiatalokat-is megtanított, kik közzül némellyek 
meglátogatván a* még akkor ujjoncz Leydeni Egye
temet, a’ dohányozást Hollandiában-is esmeretessé 
tevék.

I-ső Jakab Angol-király, ártalmas fűnek ne
vezvén a* dohányt, nagy vámmal akart gátot vetni 
a* dohányozás terjedésének, minden font dohányra , 
paelly az ő* tartományiban keltt-el 6 schiHitig, ( l  
schilling 28 kr. ezüst-pénzben) és 10 stüver (egy 
stüver valamivel több 2 ezüst krajtzárnál) vámot ve* 
tett, midőn pedig mind e* mellett-is a’ dohányozás 
napról napra jobban terjedett volna ; 1619 egy köny
vet írtt a’ dohányozok ellen , mellyet eme szavakkal 
végzett: „óh kedves Alattvalóim! ha még a* szemé
rem búcsút nem vett tőletek , hadjátok-el az ocs- 
„mány dohányozást, mellynek eredete gyalázatos, 
„mellyre az ember csupa tévelygésből, és hiú bal- 
„gatagságból vetemedik, melly által az Isten’ harag
úját magatokra vonjátok, egésségteket rontyátok, 
„házi gazdaságtokat rendetlenségbe hozzátok, az egész 
„ország’ hírét homályosítjátok; tartózkodjatok oliyan 
„dologtól, mellyet még nevezni-is utálat kellemetlen 
„bűze miatt, melly a’ velőnek, és tüdőnek igen ár
talmas, és mellynek fiistye, ha igazat akarunk mon- 
„dani, a’ pokolnak rettenetes büze.c* — Ezen kirá
lyi gúnyra a’ Jesuiták egy igen derék feleletet ké
szítettek, mellyben vitatván : hogy a* dohány ép
pen nem ártalmas plánta, azt ismét az elméskedő 
királynak oltalmára méltatták.
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Torok-országban is, hol 1610 körül kezdő* 
dött, a’ dohányzás eleinten nagy akadályokkal küsz
ködött, Constantinápolyban az által akarák azt ne
vetségessé tenni, hogy egy Törököt, az orrán egy 
pipát keresztül húzva, hurczoltak az utzán szerte- 
széllyel; az apa kizárta liái az örökösödésből, ha 
az dohányozni kezdett; utóbb a* Törökök sok 
ideig az Angoloktól vásárolták a* dohányt, éspe
dig annak-is csak az allyát , annak mívelését pedig 
csak későbben tanulták. — 1624 Spanyol-ország
ban a’ dohány port már erősen szívták , mivel "VlII-dik 
Orbán Pápa egyházi átok alá veté mind azokat, 
kik a’ templomban szipákoltak, minthogy a’ Spanyol- 
Papok ezt Mise közben-is szokták tenni. Ugyan ezt 
cselekedte Xll-dik Incze Pápa is 1690, de XlII-dik 
Benedek 1724 a5 dohányozókat ezen átok alól fel
szabadította.

Hasonlólag tilalmazta a’ templomban való tő- 
bákolást Erzsébet Császárné-is, meghagyván a* tem
plombéli szolgáknak: hogy mind azoktól, kik a’ 
templomban illyes valamire vetemedének, a’ burnót 
szelenezéket elszedjék. 1627 I-ső Károly Angol
király enyhíteni akarván I-ső Jakabnak a* dohány 
eránt tett kemény parancsán , egy bizonyos helyet 
rendelt a5 dohány árulásra. 1628 Piaphael Torcius 
Hymnus Tabaci czímü versezettel magasztalta a’ do
hányt; esmeretesek úgy vélem az olvasó elolt a’ren
des dohányozásnak dicséretéről írt silány magyar li
mes versek-is. — IY-dik Amuráth Török-Császár (or
szágolt i 623 —1640) olly igen gyűlölője , és üldö
zője volt a’ dohánynak, hogy két Törököt, kik kö
zül eggyik a’ dohányt árulta, a’ másik vásárolta, 
kezeket, lábokat elvagdaltatván, a’ Serail előtt a’ 
vesztő-polczra állította, hogy vakmerőségükért a’ 
legnagyobb kínok között, a’ népnek szemeláttára ot
tan lakolnának.
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Azonban minden illyes fenyítékek mellet-is las
san lassan csak szaporodott a* dohányozok’ társasága, 
melly a* népesebb városokban gondoskodott az úgy 
nevezett pipatoriumról. Jó ideig a* dohányozást Eu
rópában nem egyébnek, mint a* pajkosság’, kori- 
helység’ egy nemének tartották, hogy t. i. azt csak 
a* népnek söpredéke űzné; erősen hitték: hogy a’ 
doháuyozás által az egésség romlik, ’s nem ritka volt 
a’ panasz arról-is, hogy a’ legjobb szántóföldek a’ 
dohány plántálás által elsoványulriak, ugyan azért 
több tartományokban kemény rendelések tétettek 
a’dohány terjesztés ellen ; még 1634-ben orr vesztés 
alatt volt a’dohányozás megtiltva Orosz?országban-is. 
Hazánkban Gömör Vármegye 1667-ben; Zemplén pe
dig 1675-ben tiltotta-meg a* dphányozást a’tűzi vesze
delem miatt; az illy szándékból tett dicséretes tilal? 
mazás sok helyeken most se volna felesleges. Utóbb 
az Európai tartományokban majd korábban, majd 
későbben mindég jobban jobban tágult a’ dohány 
eránt való büntető törvény; az országlók türedel? 
mesebbek lettek az eránt, kivált midőn által látták; 
hogy melly igen fogná az ő jövedelmeket szaporíta
ni a’ dohány ; most minden birodalmakban több ne? 
vezetes városok eggyesülnek a’ dohány termesztés
re, ’s a* mit hajdan ártalmasnak véltek a’ homályos 
századok; azt hasznosnak tapasztalván a’ mostani 
felvilágosodottság, minden úton módon törekszik gya? 
rapítani.

Szabó Népomiik*
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12.

EREDETI MESÉK.

A’ sas és bagoly.

A ’  bátor sas arany-napfénynél kéjtelve szálonga a* 
merevény szirttetőkön, a’ szendergő baglyot egy szik
laüregbe pillantá m eg , ’s szánakozva szól: Miért rej
tezel e’ sötét helybe, a’ jót pazarló természet ki vevő- 
leg erántad sem vala mostoha , téged’ is mint más illy 
fajú teremtményit felruháza fényt látható eszközökkel; 
elleneid, mint mindennek vágynak, azokat is okosab
ban kerülheted k i ,  ügyesebben oltalmazhatod magadv 
ellenök tiszta fénynél, mint sötét homályba re jte zv e , 
teszem ha jóttevó' oltalmazod nem lennék hogyan óv
nád  magad ezen szőrűit homályba ellenemé ne félj 
ime ón példát adok, hogy nem csak ezen alant elter
jedt fénytől nem tarthatsz , de a’ vakító nap fele is bá
tor szárnyra kelhetsz. A’ sas sebesen szárnyal a’ nap 
fele, méltó büszkéi néz le országára, míg a* homályos 
bagoly félve nézegél u tán n a , ’s a’ bátor sebesen viszsza 
leng a’ félénkhez. •— Lásd a* nagy fény nem árta sem
m it ,  sőt használt; körülnézém birodalmamat, és sem
mi hijány nincs; minél világosabban nézünk , a* hibák 
annál kissebbé lopódznak el e lő lü n k , te is körödhöz 
igyekez világos lenni, ne rettegj a’ fénytől. — Ne kény
szeres , szól a’ bago ly ; nekem rendeltetésem homály.
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Á’ róka.

-Cm. róka mások elébe hányt hamis cselek, alatsony 
ravaszság, rú t  szemtelenség által megnyeré az orosz
lány kedvét , helyt foga naggyai körébe ’s szemüveget 
téve fel, nagyítva nézte még nem rég* hagyott álattár- 
sai* tetteit. — Egyszer épen törvény ta r ta ta , a’ róka 
ugyan csak kemény ítéleteket m o n d ; csudáivá sajnál
ták viseletét volt bajtársa i, kik nem rég* is tilos helye
ken keresték vele éleimöket. «— Nincs mi töltsön el 
csudálással barátim! szól egy közülök: ám az ily fel- 
magasztalt poltronok semmit sem szoktak úgy nézni 
mint az előtt. —

A’ tanácskodó verebek.

C s a k  hellyel volt learatva a* szántóföld, burjánytól 
vastagon nyomva foltonként maradtak rajta arathatlan 
gazok, mellyek közzííl a’ legügyesebb sarlók sem vág- 
haták ki az egy két piruló kalászokat. A’ sereglő vere
bek eledelt keresve megpillanták azo k a t , *s tanácsko- 
zának azoknak télre eltevésök felett , de bőven találva 
kipergett magokat a’ tüskés tarlók között, naponként 
halaszták azok’ egybeszedéseket, míg egyszer elérve a* 
dudva magvaival lehúltak, ’s új gazra vertek gyökeret. 
T anácskoz, de ne végetlenűl, azért alkalmat ne sza- 
lajtsd-el. —

S i r o s  P a takró l .
Varga Júíios.
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13.

Theré’sia halálára.

Tom pán jajongnak a’ torony’ árczei,
A’ légkör ingón rezgeti hangjait,

És a* közel bérczeknek ázúr 
Ormai viszsza-nyögik riadva.

Jtéműlve tódul, ’s vérhüledezve az
Ifjak’ kesergó tábora, — hol korok’

Dísz-társa, a’ szép, ’s j ó , — halálos 
Éjre viradt ; — meredezre állmeg

F ölötte , ’s retteg: mint mikor a’ borólt
Ég* színe gyantás tűzbe m erül, — dörög, 

Majd a’ sebes villám lecsattan ,
*S a’ buta fold rem eg, és megindul.

Pompázva mintegy innepi-módon a*
Természet új zöld forma-ruhát v is e l,

Új élet , új lét’ fény-világa 
Terjedez a’ viruló mezőkön :

>

S néked korodnak dísze ! örök Telet
Most kelle érned ! — hah ! leverő eset ! — 

Most kelle öltöznöd halotti 
Lepbe , — ezer tavaszokra méltó i

Melly hajnal-ékkel kérkede , — íme az
Arcz sárga*, mint a’ kert’ liliom ja, melly 

Már elv iru lt; elhuny tak égszín 
Szép szemeid’ ragyogó sugári.

Megállt az érző szív kebeledbe*; *— mint
Hó-fuvat a’ sík térbe’, fagyottan úgy
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F ekszel, ’s veled testvérid’, és a’
Bús atya* kedve kihalva fekszik. —

Egyszer virult meg csak Kikelet korán 
Elhunyt szülődnek sírja fö lö tt; #) rövid

Tíz 's hét Tavasz nyilt még neked csak ,
’S már vele híí gyerek eggyesűltél ! ------

Halál! kegyetlen! mit ragad-ei dühöd,
Nem látod? A’ báj-kellemet ön-magát;

F elelj, minek neked ? hogy öszsze- 
Z ú zd ,— kit ezer szem’ özönjekönnyez?—

Suru ködöknek keblibe öltöze,
’S könnyes szemekkel tántorog a’ szomor 

Id ő; — az ifjú-kor’ mosolygó 
Isteni jaj-dalokat zokognak.

Nyugalmad elhúnyt Szép , legyen édes enyh, 
Halmad’ virággal hintse az új Tavasz,

’S Zefírje búsan lengve nyögje 
Thré’sia ! illy  kora vég kimúl tód’. —

’S kiknek szemünket könnyek özönlik-el 
M ost, — majd ha sírod’— alkonyi zengzetén 

A’ Fülmilének — felkeressük, —•
Lengj-le reánk amaz égi honból. —

Széphalom.

^árga aranyfénnyel tisztán szált Thétis’ ölébe
Kóma* Apollja, mikor Hunnia szunnyada még; 

Felfogták sugarit Pannon’ fen bérczei. Ah ! nem; — 
Széphalom önté-el mennyei fénnyel az éjt. —

*) Édes Annya épen esztendővel halt-meg elébb. —■ u
**) Czélzás van az akkor szinte egy hétig tartott essus szó 

morú időre.
*#*) Készült 1829.) —
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A’ zivatar.

-égetve lángolt a* nap’ arany tü ze ,
A* plánta színét vesztve lefonnyadott,

Lankadt tagokkal sziinny adott a*
Földm ivelő, *s fija déli álm ot:

Midőn Auszter , — a’ zivatar4iozó , —
Barlangja’ zárát feltöri , és dühös 

Erővel át-szárnyalva a* lég*
Tág kebelén , csikorogva megráz

Mindent. Szurok-szín fellegeket von a*
Fényes nap’ égő képire, és az ég*

K ék jére ,— borzásztó setétá
Éjbe borúi az Egész egészszen — (universum)
’S Éjbe borúi vele láthatárunk. —

Minden figyelmes várakozásba jött.
Lent repdesett a’ fecske imitt amott.

Előre sárgult a’ siralmas 
Kárt okozó zivatar’ dühétől;

A’ felriadt főld-míves, előre köny- 
Záporral ázott arcza ; tanyára ment

A’ pásztor, — a’ kertész jajongva 
Könnyeze kertje’ közel halálán. —» —

Most hirtelen megdöj-dűl az ég’ , — sebes 
Villám hasítja-végig az öszvegyűlt 

Sustorgva küzdő fellegeknek 
Tornyait a’ magas ég’ űrében. —

Harsogva hűli a’ menny’ köve szélt alá , —
Tűz láng világit a’ komoran setét
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Színt öltözött nap-fény helyett , ’s meg- 
Fagyva zuhog-le az ég’ nagy árja.

Csikorgva dűl-ki vön gyökerével az 
ízes gyümölcsei gazdagodott fa , szélt — 

Zúzatva több társával eggyiitt,
’S a* patak elragadozza galyját.

Csörtetve hömpölyg a’ hegy’ idős köve 
A’ völgybe, — ’s annak lenge virágait

Leduija , — hol többhöz csapódván, 
Hangra riasztja robajjá a’ tért ;

A* csorda rémült hangon utánna bőg :
Fajdúl az ú ta s, — szerte pihegve fut

A* nyáj! -7-  Keresztjét lángra látván 
Gyűlni az ég* tüzesűlt nyilától, —

Rémülve rogy le térdre , imádkozik 
Zavart szavakkal, ’s mej-fuladozva szent 

Érzésre gyúl íjedtiben a*
Bús arató, ’s vele háza* népe.

De íme lassan szűnik az ég’ dühe,
Tisztul , ’s hevítő fénnyel elő jön az 

Áldott nap , és új életet szív 
Súgáriból felocsúdva minden. —>

Megy nézegetni szőlleje* kárait 
A* gazda, ’s földjét, mellynek örült elébb ; 

Andalgva bamúl, ’s könnye folyva 
Végre kitör keserű panaszsza:

„Imé jutalmam fáradozásimért ! *
„Egy óra mindent, a’ mibe bíztam, — el — 

„Pusztíta, — gyűlöl Istenem, ’s így 
A’ mit adott, veszi viszsza tőlem.“

Hallgass halandó ! hát te perelni mersz 
Azzal , kihezkép’ semmi egész világ ?

Némúlj-meg e’ sorson, ’s tanűldmeg 
F éln i, ’s imádni ama Hatalmast !
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Bölcs Ö : 9s kinek mi hasznos, avagy gonosz, — 
Jól tudja. Jó ó  , 's kedvesit így gyakor 

Kísérti. Áld hát jó Atyádat,
'S bízd magadat vezető kezére!

Kor - változás.

iU i  reménytelen változásim’
A’ serdült kor* érkeztével,

Mint komorodnak víg érzésűn,
’S tűnnek a* gyermeki évvel!

Mi feszít keblem olly kegytelen ?
Mi gyötör bánkódó szív ? ah !

Oda a* Menny, mellyben szüntelen 
Ajkam öröm-nektárt szíva !

A* múlt évi vidor napokat
Enyelgve gond nélkül lejtém ;

’S nyugton mosolygva a’ bajokat,
Hogy máskép’ lész nem is sejtem. 

A* jelent tárt karral öleltem ,
Nem gyötrődtem a’ jövendővel 

Örömöm’ mi könnyen felleltem ,
’S elől kezdtem az esztendővel. 

Kender paripámon strá’sáltam
Por—csirkém’, ’s ha ottan ottan 

Elvágta a’ szekér, sajnáltam,
’S újra mást rakni futottam. 

Minden tárgy megvídított tömött
Háson-társim közt nem féltem 

Hogy majd vég éri ez örömöt.
Egek ! be boldog volt éltem !

De most a* czé l, a’ rendeltetés 
Felé vezető eszközök 

M iatt, kerülöm a’ szirtet, és 
Félek örvénybe útközök.
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Setéten fcarnúl szemem előtt

A* távol sors’ vak homályja*
*S nem láthatváu á’t lelkemmel ő t,

Szívem’ a’ kéttse'g rongálja^
A’ múltán kesergve, nyugtalan 

Gyötrődve a’ jövendővel,
Ha mi jó jelen van , hasztalan 

Fut-el tőlem az idővel.
Most már a’ kedvre költeni kell 

Az öröm munkába kerül,
Másként szomorú fellegekkel

Borúit napom ritkán derűi.
Boldog gyermekek ! be szívesen 

Cserélnék sorsot veletek ,
Veletek játszik ! kik édesen

Örültök és enyelgetek I —
Mikoar fejlesz-ki sorsom* titka ?

E’ habzó kort mikor hágom - 
Által? -— Add-viszsza óh* ég ritka

V olt, *s elrablott boldogságom’! —

Sáros Patakról, Palaki Jánoé\

Bucsúvéteb

S zerettelek ! Éltem Tiéd víila *
Szerelmemért az ég karomba tára,
Te olvadoztál szívem* lángzatára,
*S reánk derűit a* kény’ szebb hajnala.
Te vagy *s Te voltál sorsom’ angyala,
Kit keblem’ édes vágyja gyúlva vára , 
Figyelmezél szám’ árva harigzatára,
*S bús napjaimra új fény szállala.
De im’ letűnni készülő világa,
Egemre korán hozza alkonyát,
*S elhervadást lát kedvem* báj virága.
Más ölel Téged, mint menyaszszouyát.
Isten veled ! mit a* remény igére,
Nézd így h a l-e l, ’s ah , ez szerelmi bére !

Fogarasy János.
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14*

A’ Magyar nyelv’ term észetére, és abban 
a’ szók’ eredetére vezető értekezések.

A z eredeti szók többnyire egy Syllabáuak,

i f i i n t : Domb - egy - ép -  fő -  fa - füst -  kő -  
kép - kés - kék - kéz - bab -  hab -  zab - ló -  
lép -  négy -  nagy - kert - láb - Öt - ősz - gond -  
gomb -  száj - szél - szív - szép -  szőts *• zöld - 
réz -  pap - pép -  púp - tó - tél -  talp - tsap - 
tsets -  tzomb - üst - tej - vén ’s a’ t.

Ezekből s illyenekből származnak a Di- 
minntivumok - kitsinyitő szók ,

Mint: Dombots - dombotska - egyetske - 
főtske - fejetske - fátska ~ füstetske -  követs- 
ke - késetske - lovatska- szájatska - papotska -  
vénetske - ’s másokból hasonló módon jőnek; 
Fiutska -  leányka - madárka - bárány ka - ga- 
lainbotska - tálatska ’s a" t.

Ezekből ’s illyenekből lettek  « hátul - ra
gasztók szótskákkal nevekedett szók ,

M i n t : Atyám az az , Aty az e n y i m - A t y á d  
az az Aty a" tiéd - Attya az a z : Aty az övé -  
Atyánk a z a z  A ty a '  miénk -  Atyátok  az az : Aty 
a’ t i é t e k - A t t y o k  az az :  Aty  az övék. —- így  
l e t t : Nőném - nénéd -  nénnye -  nénénk -  nő
nétek - nénnyek.  — Így l e t t : Kalapom -  ka la 
pod -  kalapja -  kalapunk -  kalapotok - kalap- 
jó k  ’s a1 t.
t .  m . o k ,  M W e H v  /» "i\. w e g \ ' e , í . \ .  18H2 ,
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A' több ragaszték szotskák illyen kérdé
sekre le ttek : kié? kinek,? kit? kitől? vagy 
mié ? minek ? mit ? mitől és miből ?

M int: Atyámé, Atyámnak, Atyámat, Atyám
tól ’s a’ t. Nénémé, Nőnemnek, Nénémpt, Né- 
némtől ’s a’ t. Kalapom é, kalapomnak, kala
pom at, kalapom tól, vagy kalapomból *s a* t.

A’ tselekvő szókban s verbumokban, hasonló 
módon esnek ezen ragaszték szó tskák-által a’ 
változások : m in t: szeret-em az a z : én - szeret
ed az az: te-szere t-i az az ő - szeretünk, sze- 
ret-ünk az az: mink - szeret-itek az a z : tik -sze- 
ret-ik az az: ők ’s a’ t.

Vágynak mind a dolgokat, mind a’ tse- 
lekvést jelentő szókban s hol elől, hol hátul 
ragaszték szótskúks úgy m int: Le - el - ki - 
be - meg - fe l  - alá - viszsza - hátra - mellé 
*s a' t. ezekkel származtak: Le-ülés - le-ülök -  
le-fekvés -  le-fekszem - néha hátul ragadnak a’ 
szóhoz - ülly-le -  fekűdj-le -  el-megyek - el- 
menés - el-menet - el-menetel -  el-aiszom - el- 
alvás -  el-aluvás -  bé-megyek - bé-menés - bé- 
menet -  bé-menctel -  ki-jövők -  ki-jövés - ki
jövet - ki-jövetel - meg-adom - meg-mondom -  
add-meg - mond-meg - fel-veszcin - fel-támasz- 
tom -  viszsza-huzom -  viszsza-fizetem -  hátra- 
hajlok - hátra-nyúlok -  alá-hajtom - alá-szállí- 
tom -  mellé-áiiok - mellé-ülök ’s a’ t.

Az a n és e n ragaszték szótskák nemret 
jelentenek: m int: szentelen - színeden - szín
telen - esztelen -  sülét len - tudatlan - sótalan -  
kegyetlen -  oktalan - gondatlan - helytelen ’sa ’ t.

Al tselekvést jelentő szókban verbumok
ban s a’ gyökérszó radix többnyire egy Sylla- 
b áu , abból származnak a’ több Syllabáuak m int: 
szer -  ebből lesznek - szeret - szeretek ’s a’ t.
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szerctés - szeretet - szerető -  szerelmes -  sze- 
reimesség -  szerelmetes -  szerelmetesség -  sze
re tge te k -  szeretdegelek -  más tan: ebből lesz
nek : tanít - tanítok ’s a' t. -  tanítás -  tanító -  
tanítvány -  tanul -  tanulok ’s a’ t. • tanúlás -  
tanúló -  tanulmány — más rep : ebből lesznek t 
repít -  repítek ’s a' t. repítés -  repítő -  repül - 
repülök ’s a’ t. repülés - repülő -  repdes -  rep - 
desés -  repdeső -  repdesek ’s a’ t. — más fog
ebből lesznek: fogok -  fogom ’s a’ t. fogás - 
fogó -  fogadok -  fogadom ’s a’ t. fogadás -  fo
gadó » foganok -  foganom ’s a’ t. foganás -  fo
ganó - fogantatom ’s a’ t. fogantatás.

A  tselekvést jelentő szókban s verbumok
ban ugyan azon eredetből jőnek: a’ tselekedet 
kezdetét jelentő szók Inchoativumok : a’ tsele
kedet szaporáját jelentők frequentativumok 9 
a’ tselekedet kissebbedését jelentők •• diminuti- 
vumokf m int: ebből emel -  emelem - lesznek: 
emelitem - emelintem - emelgetem -  emelde- 
gelem — más : tsor -  tsorog - tsorgok -  tsordu- 
lok - tsorgatom -  tsorogtatom - tsorogdagal — 
m ás: pereg - pergek - perditem - pergetem -  
pergetgetem ’s a’ t.

A  magyar nyelvben egy szóval tétetik ki 
a’ más által véghez v it t  tselekedet s a’ Deák
ban , Frantziában, Németben kettővel -  a’ Deák 
így szo ll: jubeo fieri - jubeo facéré - curo fieri - 
curo facéré - a’ Frantzia 'így : fairé f a i r é -
a' Német igy: machen lassen -  a' Magyar így: 
tsináltatok -  hozatok - iratok -  vágatok » foly
tatok - szántatok - kapáltatok - dolgoztatok -  
váltatok -  kerestetek - ültetek -  égetek * ita
tok - szoptatok -  tsépeltetek - adatok -  véte
tek ’s a’ t.

26 *
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A" magyar nyelvben mint a napkeletiek
ben elrejtve vágynak a' h. j- és v. betűk , ’s 
íserélgetvc jőnek-je lé , m int; Bial - bihal - bi- 
ja l - bival — Ló - lov - lovam — Ho - hov - 
havat - havaz — Búik - bukál -  bújik - búvik - 
buvosdi — Só - sov - sava - savanyu — Tó - 
töv - töve - tövis — Kő - köv - köve - követs - 
Jcovats — Fő -  föv - fej - feje - fejes - fejelés - 
Feér - fehér - fejér — Tehén - tején — sző - 
szöv - szövő - szövés * szövök — Fu - fuv - 
fuvok ’s a’ t.

Vágynak ollyan szók s melegekkel tulajdon- 
képpen nem élhetünks m int: születem - meg
holtam - eltemettettem ’s a' t.

Vágynak hibás vélekedést magokkal hor
dozó szók, m int: menykő -  lüdércz -  boszor
kány -  szivárvány - bűvös - bájos - tündér - 
igézés -  varásló - bab - vetés - babona - kisér
tet - sárkány - váltott gyermek - orjás - tátos 
’s a' t.

Vágynak i t t  ellenkező értelemben létó  
szók , még-is eggyiitt járnak , m int: erős be-
teg -jó l meg -  verte - nagyon kevés - irtoztató 
szép - szörnyű tudós - szépboho - erőssen - 
fáj - nagy semmi - kicsin sokaság - szépen ha- 
zud -  okos bolond *s a’ t.

e 9U nyelvben sintsenek olly ropogós ret
tentő szók „ m in ta ’ magyarban, m int: szette- 
vette - kerengette - menydorgős -  atta - ördög 
születte - rajta - vágjad - rontsad - szaggasd - 
öllyed -  ragadd - zörgess - dörgess - rettentsd 
’s a’ t.

Egy nyelvben sintsenek a természetet olly 
szépen kinyomó szók s mint a’ magyarban , 
m int: szapora - hamar - lassú - tsendes - szá
nom - bánom - serény - hirtelen - sima - dur-
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xa - darabos -  \ idám -  kel lemeles -  tátogok -  
pi l lan tok -  ásítok - i J-usant - tétováz V a ’ t.

.1 Magyar két szóból agyét tsinál gyak ran : 
l o i n i : kéz-tok -  kesztyű -  kar- tok -  kar-mait- 
fyu s a' t.

Vágynak a magyar nyelvben természeti 
hangból s mozgásból származott szók . m int: 
llang - harang - hangitsái - harangoz - tseng - 
tsengő - tsengettyű - tsenditek -  peng - pengő - 
pendítek - pénz - tsattan - tsattanás - pattan - 
pattanás - tsepeg - tsepegés - gágog - retzeg -  
karit sál - kodáfsol - kotyog - korrog - süvölt - 
lielepel - kaltag - kakukkol - tsirikol - huhol - 
tsereg - ísör íig - tsátsog - károg - litserékel - 
fetseg - tsipeg - tsirke - pipeg - pipe -  knkuri- 
kol - morog - tsorog - ropog - korog -  bőg - bé
get - ugat - tsuklík - zörög - dörög - tsikorog - 
tserget - lsergettyű - ordít - sikolt - fuv - fuvo - 
bong - bogár - dong - dongo - kiált - rikolt - 
hortyog- tsillag - tsiliámlik - villám - viilámlik - 
repes - repdes - tsusz - botlik - szikrázik - sut
tog - pillant - suhog - szeppen - tsátsog - lotsog - 
reppen - tátog - toppan - roppan - hunyik - 
tűnik - tünemény - kopog - kopogtat - pislog - 
visitt - bolyog - tébolyog - tétováz - akadóz - 
ugrik - tapsol - leheli - mekeg - h ad a rás /- hen- 
gereg - hömpölyeg - tseté - paté - tör - ront - 
tekereg - fatsarog - keresgél - tapogat - dobog- 
danol - dudol - paj - puj - pujka - zug - zuhog - 
súg suhog ’s a t.

Az életbéli dolgokkal - való élésből jönnek- 
sok tselekvést jelentő szók . m int: szánkázok- 
tsigázok - utazok - lármázok - dolgozok - hava
zok - kártyázok - kotzkáznk - hárfázok - fiotú
zok - balhászok - halászok - vadászok - mada
rászok - ineg-bornyazott - meg-fiadzott - malatz-
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zott - kölyközött • halálozott - hasadozott - hab
zott - tajtékozott - pipázok - gondolkozók * ál- 
madozok - szappanozok - falatozok • beretválko- 
zok - kendőzök - legyezek - ’sendelyezek - fol
tozok - had akozok 's a' t.

Vágynak más nyelvből vett ’s származott 
magyar szók :

Az arabs nyelvből:
Karmasin ettől kermez.

A’ ’Sidó nyelvből:
Elek - élés - élet - eleven - lélek ettől 

Él. Bálvány ettől Bál. Dob ettől Tof. Szom
bat ettől Sabbath. Syren - Sírok - Sirás ettől 
Sir. — A' ’Sidó nyelv szollása hasonlatosságára 
le ttek , m int: ablak-fia • asztal-fia. — A’ 'Sidó- 
ban ezekkel té te tn ek -k i: Ben - Béni - Apa - 
atya ettől Abba.

A? Görög nyelvből:
Gaj ettől Ge - Ptross ettől pyr. Pén

tek ettől pente, ötödik Hétfőtől fogva. Isten 
ettől histemi. Lámpás - lámpás, 's a 't.

Au Deák nyelvből:
Arany - Aurum. A ttla tz  - Attalica. An

gyal - Angelus. Apostol - Apostolus. Fiú - F i- 
lius. Pásztor - Pastor. Selyem - Sericum. 
Szent - Sanctus. Templom - Templom. Sum
ma - Summa. Fundamentom - Fundamentum. 
Prédikátzio - Praedicatio. Prédikátor - Praedi- 
cator. Prókátor - Procurator. Orátor - Ora- 
tor. Orátzio - Oratio. Lántsa - Lancea. Koplya - 
Copia. Kémény s kemeucze - Caminus. Petre- 
selyem - Petroselymuin. Bab - Faba. Fuszaly- 
ka - Phaseolus. Platsinta  - Placenta. Busz
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nyák > rusnya - Russus. Bosznyák - Bosniacus. 
JVád - Arundo. Kád - Cadus. Horgas - Cur- 
vus. Nagy - Magnus. Por - Pulvis. ’Sák - 
Saccus. Ser - Cerevisia. Méhser - Mulsum. 
Must - Mustum. Méz - Mel. Sajt - Caseus. 
Ketske - Capra. Szalma - Stramen. Füst - Fu- 
mus. Bél - Bilis. > Tulipánt - Tulipas. Már
vány - Marmor. Út - Iter. Bársony - Purpu- 
ra. Kút - Puteus. Kar - Brachium. Név - 
Nomen. Nem - Non. Év - aevum. Pünkösd - 
Pentecoste. Répa - Rapum. Tseresznye - Ce- 
rasum. Ing - Indusium. Pendely - Pendens. 
Len - Linum. Gyapott - Gossippimn. E tz e t- 
Acetum. Bors - Piper. Borso - Pisnrn. La
tor - Latro. Oltár - Altare. Sors - Sors. Tur- 
ma - Turma. Tzirkalom - Circinus. Kláris - 
Corallum. B őr-corium. Eneklek- Cano. Ének- 
Cantus. Kastély - Castellum. Tábor - Castrum. 
Serte . Séta. Tsillag - Stella. Korona - Co- 
rona. Spárga - Asparagus, Spargum. Rák - 
Cancer, Kanker. Tsuka - Lucius. Mag - Se- 
men. Rózsa - rosa. Rozmarin - Rosmarinus. 
P áltza  - Baccillus. Poltz - Pluteus. Bogár - 
Bombyx. Püspök - Episcopus. Nyigotzás - 
Negocians. Fige - Ficus. Juh - Ovis. Vér - 
Sangvis. Ae'í-Culter. Kalán - Cochlear. L an t- 
Liral Kék - Caeruleus. Veres - Ruber. Török - 
Turcus. Spanyol - Hispanus. Angol - Anglus. 
Mosár - Mortarium. Almárium - Armarium. 
Olosz - Ifalus. Orosz - Russus. Görög - Grae- 
cus. Patikáros - Apothecarius. Szarvas - Cer- 
vus. Széna - Foenum. Óra - Hóra. Molnár - 
Molitor. Alalom- Mola. Füst - Fumits. Kréta-Vxe- 
ta. Alabástrom - Alabaster. Kalamáris - Atra- 
m entanúm . Penna - Calamus. Tó - Stagnum. Só - 
Sál, Lép - L icn. Intselkedem - insidior. Tenta- tin-
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go* Szíu -Seena. Száraz - Síci-us. Pa/s - Clipeus. 
Estve - Vesper. Forma - Forma* Figura - 
Figura* Tzin terem - Caemeterium. Pohár - 
Poculum. Kömény - Cumitium. Tsatorna - 
Cisterna. Torony - Turris. 'Ürítek - Haurio.

„4* Franczia nyelvből:
Jambe ~ ’Sámbás "Sembes - Símbes - Far- 

sábás* Dize - Tíz, Couch tói - kusti. lei  
has - tziba. jFew - Fő - fövök - főzök - fiist - 
füttő - fazék - fűtök. Danse - Támz. Dia* 
mant - Gyémánt. Cercle - kerek - karika. 
Gardien - Gvárdján. Trompette - Trombita. 
Vie - vig « vidám • virgontz. - adsza* La - 
ott la. Mente - manteau s a' t.

A' Német nyelvből:
Lárma - Lármf Farkas - Wolf, F/óta " 

FI öté* Hárfa - Harfe. Dragonyos - Dragoner. 
Kappan - Kapa un. K listély  - Klystir. .Fo- 
löstököm - Friihstück. Eper ~ Erdbeer. Man- 
dala - MandeL - marba bájté » zu, /*-
tráng - Strang. Kurva - Hűre. Lajtorja  - 
Leiter. Mester - Meiszter s a’ t.

•4* Sclav nyelvből sok lsével járó szók : 
Kucsma - Tsalma - tsuklya - tsizma - tsák- 

lya - tsutora - kocsonya % pecsenye - korcso^ 
ma ’s a" t.

JF Török nyelvből:
Köpcnyeg - Gepenek *s a’ t,

Németig Familiai Nevek ösekről, eleikről 
szállót tak-le* mint:

Apaffi - Apafia - Báitffi - Gáiffi - Lukátsffi - 
Mátéffi - Mariáffi - István® - Gyertyán® - Pálffi - 
Péterffi - %s a t.
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Más Famíliái Nevek Nemzetekről jö ttek - 
le s min t :

Lengyel - Németi - Török - Horváth - Ma- 
gyari - Száz - Tseh - Olosz - Görög - Tóth - 
Székel - -Talyán > Rátz - Kun ’s a’ t„
Más Familiai Nevek a’ színekről ’s életbeli 

dolgokról vétettek;, mint:
Fekete - Fejér - Veres - Zöldi - Zöldá

gi - Kékesi - Jós - Juhos - Kandász - Juhász - 
Forgáts - Botskor - Kaptza - Szilvási - Mál
náéi - Almási - Szőllősi - Medvés - Bárány - 
Kéiskés - Farkas - Nagy - Kis - Szép - Szen
té - Szentes - Köteles - Sipos - Trombitás - 
Hegedűs - Töke - Eperjesi - Dinnyést - Mats- 
kási - Viola - Gazda - Nemes - Beteg - Sebes - 
Dobos - Kertész - Vékás - Kapás - Csont -Kontz - 
Kemény - Erős - Erdős - Erdődi - Atzél - Vas - 
Réz - Galambasi - Tyukosi - Kakasi - Szarka - 
Kékkövi - Böitskövi - Kövér - Faggyas - Bab - 
Követsi - Kövesdi - Ónodi - Pléhes - Téglási - 
Tsákány - Tsukás - Boros - Seres - Vízi - Aran
ka - Bélteki’s a' t.
Más Familiai Nevek vétettek a’ Mesterségek

ről ’s azoknak miveirőls m int: 
Csizmadia - Szabó - Könyv-kötő - Gomb* 

kötő - Fazekas - Fésűs - Tsutorás - Szíjgyár
tó - Üstgyárto - Kerékgyártó - Kerekes - Asz
talos - Órás - Kalapos - Szappanos - Szűts - 
Takáts - Szakács - Molnár - Kádár - Varga - 
Kolsis - Kováts - Lakatos - Hegedűs - Köte
les ’s a’ t.
Más Familiai Nevek jőnek a’ napokról’s idők

ről m in t:
Pénteki - Szombati - Pünkösti - Karátso 

r<i - Szeredai - Jánosi - Nyári ’s a’ t.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



410 j u n i u s z  1832.

Má* Famíliái Nevek vétettek o' Lakhellyek- 
ről ? mint :

Kolos vári - Szebeni - Vásárhellyi - Teleki 
Széki - Toldalagi - Tótfalusi - Szigethi - Szalai - 
Bándi - Kassai - Bonyhai - Bányai - Tasnádi - 
Bodroki - Bodoki - Dulházi - Nyáradi - Ve
restói - Szepesi - Arvai - Ardai - Bodoni - Ba- 
rothi - Darotzi - Csejdi - Tsehi - Komáromi - 
Szathmári - Brassai - Lokodi - Losontzi - Létz- 
falvi - Hadadi - Vadasdi - Vadadi - Szentgyör- 
gyi - Hegyi - Dombi - Bartsai - Rozgoni - To
k a ji - Meggyesi - Meggyesfalvi - Meggyaszai - 
Dévai - Dési - Sebesi - Kendi-Lonai - Szent- 
péteri - Gidofalvi - Borosnyai - Boronkai - Za- 
láni - Málnási - Torotzkai - Bydeskuti - Kuti - 
Várhegyi - Almási - Szilvási - Szőliősi - Tor- 
dai - Ujfalvi - Ujfalusi - Szentmiklősi - Mihály- 
falvi - Budai - Bitai - Debretzeni - Németi - 
Tzeglédi - Telegdi - Arkósi - Dobai - Angya- 
losi - Uzoni - Körösi - Pataki - Szombatfalvi - 
Tsernátoni - Széplaki - Boronkai - Fülei - Szent- 
királíyi - Szentiványi - Musnai - Beretzki - Ke
resztúri - Kökösi - Földvári - Trencséni - Szál
dobosi - Szoboszlai - Enyedi - Zágoni - Kibédi - 
Siménfalvi - Barátosi - Zoltáni - Kövesdi - Aj- 
ta i - Orbai - OtsVai - Pápai - Pávai - Zabolai - 
Bodola - Borsai - Pásztatri - Gyalai - Gyulai - 
Gagyi - Toldi - Béldi - Ugrai - Bölöni - Szats- 
vai - Szikszai - Szalatsi - Sziráki - Belényesi- 
Onodi - Korodi - Bodoki - Bodosi - lllyésházi - 
Miklősfalvi - Miklosvári - Sárpataki - Tállyai- 
Ujhelyi - Unghvári - Rosnyai - Losontzi - Egri- 
Gyöngyösi - M iskoltzi- Ónodi - Göntzi -Belez- 
nai - Ürményi - Nádasdi - Károllyi - Csáki - 
Nádudyap’i - Hedervári - Rosnyai - Vétsei - Retsei - 
Ertsei - Érnyei - Letenei - Détsei - Mezei - E r
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délyi - Pétzeli - Fogarasi - Solymosi - Sófal
vi - Veszprémi - Vesselényi - Bodoliázi - Sze
gedi - Szemkei - Késmárki - Vayáji - Vayi - 
Alvintzi - Nalátzi - Pétsi - Halmágyi - Rad
nótiéi - Rédei - Rádai - Révai - Somogyi - 
Szilágyi - Bárczai - Szentimrei - Lőcsei.

Más Familiai Nevek kereszt nevekből vétet 
tek s m in t:

Klek Sámuel. Péter János. Sándor Mi
hály. Sylvester Dénes. Dávid Mihály. Si
mon János. Antal László. Mátyás Sámuel. 
Mihály János. Ferentz János. Ferentzi István. 
Lázár János. Máté Isák. Isák AntaL Fiiep 
Mihály. Dániel István. Jánosi Gergely. Mik
lósi Sámuel. Mihályi Ferentz.Illyés Illyés ’s a’ t.

.1’ Kereszt Nevek *Sidó ,  Görög s Deák nyelv  
bői vétettekt mint:

Mihály - Michael. Sámuel - Sámuel. Gá
bor - Gábriel. Dániel - Dániel. Abrahám - 
Abrahám. Isák - Isák. Jákob - Jakab. Mó- 
ses - Móses. Dávid - Dávid. Salamon - Sa
lamon. , Zakariás - Zacharias. Eliézer - Elie- 
zer. Illyés - Elias. Tóbiás - Tóbiás. Susán- 
na - Susanna. Mária - Maria. Lázár - Lasa- 
rus, István - Stephanus. Sándor - Alexander. 
Péter - Petrus. Jósef - Josephus. András - 
Andreas. János - Johannes. Demeter - Deme- 
trius. Jakab - Jacobus. Filep - Philippus. Lu
két s - Lucas. M áté - Mathaeus. Alátyás - Ma- 
thias. Pál - Paulus. László - Ladislaus, La
jos - Ludovicus. Imre - Emericus. Kelemen - 
Colomannus. Sigmond - Sigismundus. Károly - 
Carolust Ferentz - Franciscus. György - Geor- 
gius. Bertalan - Bartholomaeus. Gergely - Gre-
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górius. Boldisár - Balthasar - Ágoston - Au- 
gustinus.^ Benedek - Bcnedictus Y a ’ t.

Ezen kereszt -neveknek az élet idejékez-képest 
sok változásait tsinálta-ki a ’ M agyars mellyek 

a nyelvnek természetét újra szépen kiczi- 
merezik . m in t:

Mihályból lettek : Mihok - Miska - Mi-'iya - 
Misi. Sámuelből: Samel - Samu - Samuka - 
Sami. Istvánból: Istók - Pista - Pisti - Písfoka - 
Pistike. Jósefből : Josi - Jóska - Jósika - Pepi. 
Jánosból; Jankó - Jantsi - Jánoska - Jani. Fe
ró ntzből: Ferkó - Feri. Pálból: Palkó - Pali. 
Györgyből: Gyurka - Gyuri. Lászlóból: Latzi - 
Latzika. Sigmondból: Siga - Sigo. András
ból: Andor - Andris - Bandri. Gergellyből : 
Getzi - Getzike. Mátéból: Matis - Matyi.. La
josból: Laji - Lajoska - Lajika. Móscsből:
Mosi - Mosika ‘s a’ t.

A' Leány nevek-is hasonló módon változnak y
min t  :

Susánna': Susa - Susi - Sasika. .Mária:
Mára - Mári - Máris - Marisko. Ersébetli : Er- 
sok - Ersi - Ör’se- Persi - Pentso - Pentsi - Pan
da - Panna. Judit:  Jutka - Jutzi - Jutzika. 
Katalin : Kató - Kati - Katitza. Borbára : Bori - 
Boris - Boriska - Boritza - Biri. Juliánná : J u l i - 
Julis - Juliska. Sára : Sári - Sárika - Sáriko. 
Veronika: Véri - Vérika - Vériko. Bosália: 
Piosí - Roska - Rosika. Anna: Annok - Anikó. 
Kiara: Kalár - Kai ári - Klári - Klárika. Rebe
ka: Rabi - Rebi - Rebus. Therésia: Trési - Tré- 
sika - Trésiko - Tréska ‘s a' t.

Ezen értekezéseket rész szerént azért ké- 
szitettem ; hogy a' ’Sidó ‘s több atyafias nyel
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veknek tanulására azokat, kik tanulni szeretik, 
jobban fel-serkentsem, a' midőn innen tapasz- 
talhattyák, hogy a’ mi Anyai nyelvünk’ jobban- 
is lehető meg-esmérésére a5 napkeleti nyelvek* 
esmérete elmulliatatlanul szükséges.

Rész szerént azért, hogy a’ kik ujj magyar 
szókat akarnak f o r má l n i ez en  értekezéseket 
tegyék magoknak regulául, egyéb aránt az ujj 
szók tsiiiálásában a’ nyelv természetét elté
vesztik.

De azt is által-láthattyák, hogy a' más nyel
vekből egyszer bévett szókat, nincs miéit ki 
mustrálni igyekezni, mert külömben av nyelv 
idétleneket fog szülni.

Készítetie Székel-VdvarheUyt  1  M ártziusban9

Szigetki Gyula Mihály t
Philosoph. Profe.ssor

( F o l y t a t á s a  k öv e t k e z i k . )

i5.
Seneca’ gondolatjai a’ haragról.

JBgyéb indulatok ném ónéin ük éppen csendes 
és gyönyörködtető természetűek; a’ harag egé
szen felháborodásból és fájdalomból áll. Nagy 
kegyetlenséggel minduntalan fegyvert, véron
tást ’s romlást kíván. Csak másoknak árthas
son , magáról is elfelejtkezik; maga kémélése 
nélkül rohan a’ nyilak közé ’s ollyan boszszuál- 
lásról gondolkodik, melly magával a’ beszszuállói 
is veszedelembe vonja. Ugyan azért némellv
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bölcsek a' haragot rövid dühősségnek nevez
ték ;  ’s valóban a' ki haragszik, szintúgy magán 
kívül van mint a' dühös ; az illendőséget lábai
val tiporja, minden atyafiságot félre tesz, egye
dül tárgyával foglalatoskodván sem Okosságnak 
sem tanátsnak helyet nem ad, hiú képzelményei- 
től ide ’s tova ragadtatva az igazat megkülöm- 
böztetni nem tudja, ’s hasonló a' leomló torony
hoz, melly azon épületen, mellyet öszszezúz, 
maga is öszszezuzattatik.

Ha megakarsz a' felől győződni, hogy a' 
haragos ember valósággal nintsen eszén, csak 
teste állapotját kell visgálnod. Szemei égnek 
és szikráznak ’s a’ szivéből kifelé ömlő vér 
ábrázatját eltölti vörösséggel. Ajakai mozog
n a k ,  fogai csikorognak, hajszálai felállanak, 
lehellete elszorul: beszéde Zavaros értelmű , ’s 
félben szakadt szókból á l l ; lábai tapodják a’ 
földet; nehéz megmondani, ha vallyon ezen 
véteknek szörnyűsége nagyobb é , vagy rútsága.

Vegyük visgálóra, megegyez é a’ harag a’ 
természettel. Világos lesz a’ dolog, ha az em
bert figyelemmel megtekintjük. Mi lehet szelí- 
debb mint ő , midőn elméjének helyes állapot- 
jában van; ’s mi kegyetlenebb mint a’ harag? 
mi hajlandóbb á’ szeretetre mint ő, ’s mi készebb 
gyűlölni mint a’ harag ? Az ember költsönös 
segedelemre született; a’ harag költsönös vesze
delemre siet. Amaz társaságot kivan; ez a’ tár
saságot felbontja; amaz használni, ez ártani 
igyekszik. Ki esmerheti tehát a’ természetet 
kevesebbé mint a z , a’ ki a’ természet legtöké
letesebb ’s legjobb munkájával ezen fene és ve
szedelmes vétket megegyezőnek tartja.

Legjobb a’ haragot tsirájában kiirtani, ’s 
ingerét mindjárt eleinten elnyomván azon igye
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kezn i, hogy meg-ne haragudjunk. H a egyszer 
félre ragad bennünket, igen nehéz a' jó útba 
viszszatérni; mert az okosságnak semmi helye 
sints, ha az indulatot megszenvedjük ’s neki 
ellenünk szánt szándékkal just adunk. £ k k o r  
annyira megyen, a’ mennyire akar;  nem a' men
nyire mi akarjuk hogy menjen. ; Az ellenséget 
a’ határszéleken kell visza tartóztatni , ha egy
szer a' várba bé-mégyen, nem hágy a ’ meggyő
zettek által magának törvényt adatni.

A’ haragnak semmi haszna sintsen; az sem 
igaz, hogy. a' lelket a' hadi dolgokra alkalma
sabbá tenné. A' virtus maga is elég lévén ma
gának , nem szűkölködik vétek segítsége nélkül. 
CSem tehet az szert igaz belső nyugalomra, k i t  
tsak hibái oltalmaznak, ki nem erős ha csak 
nem haragos, nem szorgalmas, ha csak nem 
fösvény, nem csendes, ha csak nem félénk. A* 
kit akármely indulat is meggyőz, annak önkényS 
uralkodó alatt kell élni. Elvész a" Római bi
rodalom, ha Fabius azt teszi, a' m it haragja 
tanácsol. 0  a' közboldogságot tartá  szemei 
e lő t t ; ’s haragját előbb meggyőzte, mint Han
nibált.

De vallyon a’ bölcs ember nem fog é hara
gudni , ha szeme láttára az attyát megölik ’s 
az annyát elragadják? Haragudni nem , hanem 
boszszút fog állani ’s védelemre sietni. "Vallyo* 
kell é attól ta rtan i, hogy a’ fiúi szeretet nem 
lesz erre, harag nélkül is elégséges ösztön.

Az öröm ’s megelégedés a' virtusnak saját 
és természeti b irtoka; a' harag szintén úgy nem 
illik hozzá mint a' szomorúság; már pedig a' 
haragot szomorúság szokta k ísérn i; ’s minden 
harag vagy|a’ leesendesedésre következő bánat, 
vagy a’boszuállásután szomorúsággá változik. Ha
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bölcsnek a' vétkekre haragudni kell, a nagyobb 
vétkekre nagyobb mértékben 's igen sokszor 
fog haragudni; a miből a’ következnék, hogy 
a' bölcsességgel nem csak a’ harag, hanem a’ 
szokássá vált haragosság is öszszefér. Mi illet
lenebb pedig mint a z , hogy a’ bölcs ember’ szive 
mások vétkei szerint változzék. E ’ szerint So- 
krates nem térhet házához ollyan ábrázattal visz- 
sza , miilyennel hazulról elment. Ha a' bölcsnek 
a' rut tselekedetekért megkell haragudni, ügy 
nincs szerencsétlenebb teremtés mint ő : egész 
élete haragban és szomorúságban telik-el. Mert 
alig lesz olly szempilantatja, mellyben gyűlölni 
valót nem lát. Akármerre fordítja szemeit, min
denütt talál valamit , a’ miért boszszonkodnia 
kell. Az emberi nemzet eránt nem kell felesleg 
keménynek lennünk. Senki sem születik bölcsé, 
hanem törekedés által lesz azzá. Ne legyünk 
tehát ellenségeik , hanem jobbittóik a’ hibá- 
zóknak.

Szívedből előbb ki kell a’ virtust űznöd, 
ha benne a’ haragnak helyt akarsz ad n i; mert 
a' vétkek a’ virtusokkal n em . lehetnek együtt. 
Lehetetlen, ezt mondod: a’ haragot a’ szívből 
egészen kiirtani; erre az emberi természet elég
telen. Nincs oly nehéz dolog, mellyet aü em
beri ész megnem győzhet, ’s szorgos gyakorlás 
által még könyüvé is nem tehet. Az emberi 
lé lek , akármit parancsol magának, mind azt 
végre tudja hajtani. Némellyek a' bortól ’s a' 
test’gyönyöreitől egészen megtartóztatják mago
kat. Mások kevés álommal megelégedvén ellan- 
kadás nélkül sokat éjszakáznak, ismét egyebek 
megtanulnak vékony kötélen járni. Az illyenek 
nagy szorgalmokért vagy méltatlan bért kapnak 
vagy semmit sem ; ’svallyon mi restelkednénk-e
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tűrni ’s törekedni, kikre olly nagy jutalom, 
a’ léleknek állandó boldog nyugalma várako
zik ? Betegségeink nem gyógyíthatatlanok, ’s 
maga a’ természet, melly jóra hajlandókká 
szül, elősegít bennünket, ha megakarunk job- 
búlni, A' virtus útja nem olly nehéz és kelle
metlen mint képzeljük; az a’ mit tselekszünk, 
sokkal több fáradságba kerül.

A’ haragos természetet nevelés által kell 
enyhíteni. A’ nevelés igen nagy gondot kíván. 
Fiatal korban könnyű a’ szív indulatjait mér
tékelni ; a’ velünk felnőtt vétkeket nehéz kiir
tani. A’ gyermekek helyes szoktatása igen hasz
nos; de nehéz benne az illő mértéket eltalál
ni ; mert azon kell lenni, hogy se a’ gyerine- 
kék haragra hajlandóságát ne táplálják;, se ele
venségüket mérsékelni akarván, elméjüket elne 
tompítsák. Néha zabola , mászszor ösztön szük
séges. Engedjünk nekik valamit, de a’ gyö
nyörűségbe merüléstől viszsza tartóztassuk őket. 
Mert semmi sem tesz olly könnyen haragra haj
landóvá, mint a kényes és igen nyájas neve
lés ; ugyan azért az eggyetlen egy gyermekek, 
minthogy nekik igen kedvezünk romlottabbalc 
szoktak lenni. Az ollyanok, kitől soha sem ta- 
gadtatik-meg semmi, ’s kiknek könnyeit az 
annyok siet letörölni, minden csekély ellentál- 
lásért igen fel szoktak indulni. A"'kedvező sze
rencsét mindég szereti a’ harag követni. A’ bol
dog állapot táplálja a’ haragos indulatot. Ugyan 
azért a’ gyermekeknek soha sem kell nagyon 
hízelkedni.

Haragra az ád okot, hogy magunkat naeg- 
sértetteknek véljük lenni; de ezen vélekedés
nek nem kell könnyen helyet adnunk: mert
sokszor hamis az a’ mi igaznak látszik. Itéle-
F.  M. OR. MI NERVA II. N E G Y E D .  1 8 3 2 . 2 7
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tünkéi nem kellliirtclcnkcdniink, az idő nyilat- 
koztatja-ki az igazságot; füleink ne legyenek 
igen készek a' rágalmazás szavát bevenni; az 
emberi természet ezen hibája eránt gyanúsok 
legyünk ’s bizonyosnak tartsuk, hogy örömest 
elhidjiik az t ,  a’ mi bennünket boszont, ’s kön
nyen megharagszunk, minekelőtte a’ dolgot 
megvi'sgálnánk. A’ távollévő bévádoltnak ügyét 
magunk ellen védelmeznünk k e l l ; mert a’ bün
tetés ha elhalasztatik, utóbb is véghez mehet, 
de ha egyszer véghez v i te te t t , nem másittatha- 
tik-meg. Azt hallod, hogy valaki roszszat be
szélt re á d ; gondold-meg, ha té  nem tettél-e már 
előbb hasonlót, gondold-meg melly sokakról 
szokták beszélni. Talám nem követtetik-el raj
tad sérelem hanem csak viszsza fizettetik. Ha 
magunkat jól megvi’sgáljuk, a1 magunkra nézés 
mértékletesebbekké tesz bennünket. A’ halasztás 
legjobb orvossága a haragnak. Ne haragudjál 
a’ roszszakra; a’ki vétkezett, az már maga ma
gát megbüntette.

Magunknál sem fellebb, sem alább valókra 
nem tanácsos haragudni. A’ harczolás a'hozzánk 
hasonlókkal kétséges, a’ felljebb valókkal esz
telen, az alatsonj abbakkal rút dolog.

De azt mondod , hogy a’ harag gyönyör
ködtet , ’s a* boszszuállás édes. Éppen nem. Jó
tétért,  jótéttel fizetni szép dolog; de sérelemért 
sérelmet adni nem szép. Az első esetben a’meg- 
győzettetés, a’ másikban a’ győzedelem rút. A’ 
sérelmeket megvetni nagy lélek’ jelensége. A’ 
boszszúállás legboszontóbb neme az , ha ki el
lenségét nem tartja méltónak arra, hogy rajta 
boszszút álljon. Sokan a’ boszszúállás által csak 
előbb vett sebek’ fájdalmát nevelik ; az valóban 
nemes és nagy le lkű , ki az erős vad állatok'
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módjára a’ csekély kutyák’ ugatását megindulás 
nélkül hallja.

Ha valaki megharagszik reád ; állj boszszút 
rajta jótéteménnyel. A' gyűlölködés tüze elalu- 
szik, ha a' másik fél megszűnik harczolni. Ha 
a’ harcz mind a’ két felől elkezdődik, az a* 
nemesebb és dicsősségesebb, a’ ki legelőször 
lép viszsza. Az a’ győzedelmes, a’ ki magát 
meghagyja győzni. Meg üt valaki: távozzál el, 
ha viszsza ütöd, új ütésekre adsz alkalmat. Val- 
lyon olly mélyen akarod e a' kardot ellenséged
be szúrni, hogy benne maradjon? már pedig a’ 
harag' nyila úgy behat, hogy alig lehet kihúzni.

Egy út sem visz hamarább esztelenségre 
mint a' harag. Egyéb vétkek lassan csúsznak 
a’ szívbe, ennek ereje hirtelen mindenütt mutatja 
magát, ’s minden egyéb indulatokat meghódol- 
tat. A’ legtüzesebb szerelmet meggyőzi. Voltak 
o lyanok, kik a’ harag' dühében legkedvesebb
jeiket keresztül szúrták, s azután magok is az 
általok megölettek' karjai között múltak ki. Egy 
indulat sincsen, mellynél a" harag hatalmasabb 
nem volna.

Haragra nem fogunk gerjedni, ha egész 
rútságát figyelemmel vi’sgáljuk ’s józanon bírál
juk. Védőijükbe azt magunk magunknál, mond
junk reá kárhoztató sententziát; szemléljük kö
vetkezéseit,’s hogy egész mivoltában esmerhes- 
sttk , hasonlítsuk Öszsze a’ legroszszabb indula
tokkal. A’ fösvénység szerez és gyújt, ’s szerze
ményének utóbb egy okosabb jobban fogja hasz
nát venni. A’ harag Veszteget, ’s legtobbnyire 
költségbe kerül. Iíoszszabb a' bujaságnál is, mint
hogy ez a' maga gyönyörködésében, a’ harag 
pedig mások fájdalmában keresi kedvét. Felírd 
haladja az irigységet és rósz akarást: mert ezek

2 7  *
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csak látni k ivannak, a' harag pedig maga tsinál 
boldogtalanokat; ezek csak a’ mostoha szeren
cse állal okozott hajoknak ’s nyomorúságoknak 
örülnek ; a’ harag pedig nem várhatja , hogy a’ 
szerencse okozzon bajt annak, a’ kit gyűlöl, 
maga akar ártani , nem más által ártatni. Ezek
ből az következik, hogy az igazán nagy és ma
gát méltóképpen becsülni tudó lélek megtartóz
tatja magát a’ boszszuállástól. Melly igen szép, 
ha valaki minden sérelem és hántás megvetése 
és elfelejtése által magát úgy szóllván minden 
nyilak eránt elérhetetlenné teszi. A’ boszszuál- 
lás , fájdalmunk’ megváltása; ’s nem nagy lélek 
az , mellyet mások’ sértése földhöz sújt. Ma
gadnál vagy hatalmasabb vagy erőtlenebb, bán
tott meg; ha erőtlenebb, légy eránta, ha ha
talmasabb , légy magad eránt kémélléssel.

Nyomjuk el a’ haragot. A’gyermeket gyen
ge kora, az aszszonyt nem e, az idegent szaba
dabb gondolkozása, a’ házunk népéhez tartozót 
barátságos bizodalma mentse ki előttünk. Ha 
valaki most bánt meg legelőször, gondoljuk meg, 
melly soká és sokképpen já rt kedvünkre; ha 
barátunk, akaratja ellen tselekedett; ha ellen
ségünk, azt tette , a’ mit vélekedése szerint ten
ni tartozott; ha okosabb engedjünk, ha okta
lanabb , bocsássunk meg neki. Akárki legyen is 
m egbántónk, mondjuk magunknak az t, hogy 
a' legbölcsebb emberek is sokban hibáznak.

A’ ki a' haragot meggyőzi, nem érzi a’ raj
ta ejtett sebet, ’s ollyan mint az erős kőszikla, 
mellyet a’ dühös hab híjában csapkod. Nem csak 
az embernek, hanem magának a' szerencsének- 
is győzedelmesen ellene áll ’s ezt mondj a: tégy 
velem valam itakarsz; kissebb vagy, mintsem 
hogy szívem nyugalmát megtudjad zavarni: nem
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engedi ezt az ész, meliynek igazgatására bíztam 
életem et; a’ megbántás kevesebb kárt fog ne
kem tenn i, m int a' harag tenne.

Minden érzéseinket meg kell a’ jóban erő
sítenünk ’s minden napon számadásra vonnunk, 
így tselekedett Sextius, ki estve minekelőtte 
lenyugodott, ezt kérdezé magától: melly lelki 
nyavaládat gyógyítottad ma meg? melly vétek
nek állottál ellene? miben ’s menyivel lettél 
jobbá? A’ harag csendesebb lesz, 's megszűnik 
ha tudja, hogy mindennap bíró eleibe kell 
mennie. Mi lehet tehát szebb, mint egész napi 
tetteinknek illyen megrostállása? melly csen
des, édes és mély az ily maga megvisgáiása után 
az álom, ha a' lélek eképpen vagy megdicsér- 
te t ik , vagy m egintetik, ’s ha a’ lelkiesméret 
ezen bennünk elrejtett megvesztegethetetlen bí
ró erkölcseinkre kimondotta az ítéletet. En 
élek ezen ju ssa l, ’s minden nap perbe idézem 
magamat magamnál. Az egész eltöltött napot 
végig vi’sgálom ; beszédeimet és tselekedetei- 
met megfontolom; semmit sem titkolok el ma
gamtól , semmit sem mellőzök elhalgatással.

A’ haragra hajlandó embernek a’ legkeve
sebbé komor és kedvetlen , ’s a’ legcsendesebb 
és legnyájasabb természetű emberek’ társaságát; 
kell keresni; így a' vele társalkodók erkölcse 
a’ magáévá lesz, zordonsága enyhül ’s a" nyá
jaskodások által kitsinyenként egészszen elenyé
szik. Ide járul az, hogy a' csendes tennésze- 
tiiekkel. társalkodó nem csak a* jó példa által 
lesz jobbá, hanem a’ haragra sem talál oko t, 
’s nem gyakorolhatja vétkét. Kerülni kell te
hát neki m indeneket, a’ kikről tudja hogy ha
ragját ingerelnék. Válaszszon barátinak, oly egy
szerű, nyájas, magokat m érséklő em bereket,
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kik a’ haragot másoknál nem csak nem gyújt
ják  , hanem békével is eltörik.

A’ haragra hajlók hagyjanak fel a'nehezebb 
tudományok ’s mesterségek tanulásával ’s gya
korlásával, ’s a’ kellemesekkel ’s magokat ked- 
veltetőkkel foglalatoskodjanak. Gyengén ’s ké
mélve bánjanak szívekkel, költemények olva
sásával szeliditsék, ’s mesékkel gyönyörköd
tessék azt.

Lássuk azt is , mint kelljen mások harag
já t enyhítenünk: mert nem csak magunk aka
runk meggyógyulni, hanem másokat is meg
akarunk gyógyítani. A’ haragot első fellobbanásá- 
ban ne próbáljuk okokkal szelídíteni; az akkor 
siket és eszement; engedjünk neki időt. Itt az 
orvosság akkor használ, mikor a’ nyavalya tá
gulni kezd. Némellyé haragosok csak csalás által 
gyógyulnak meg. Eggyiknek ezt kell m ondani: 
meglásd hogy ellenségeidnek haragoddal midat- 
ságra alkalmat ne a d j ; a' másiknak e z t : vi
gyázz, hogy azoknak, kik téged erős lelkűnek 
’s állhatatosnak tartanak erántad rósz vélekedés
sel ne legyenek. Külümbbféle nyájas módok ál
tal tégy próbát, ha csak oliy fontos személy nem 
vagy , hogy a’ haragot tekinteteddel megszüntet
heted. Ila  annyi hatalommal b írsz , hogy a’ ha
ragot magasabb helyről támadhatod meg, bán
já l vele kem ényen, mint ollyan fene kegyet
len ’s vérszomjuzó v ad álla tta l, a’ miilyennek 
im ént festém, ’s mellyel nem lehet máskép ész
re hozni, hanem csak a’ nagy óbb hatalom ijesz- 
tése által. I la  ki pedig a’ hasznos intésekről 
csendesen álmélkodik, ’s a’ kötelesség' útjára 
viszsza tenni szívesen k íván , az ollyan eránt 
legyünk tűréssel. Lelkiesméretünknek tegyünk 
eleget, semmit sem gondolván azzal, mit mon-
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daliak mások vele bánásunkról; akar jót akar 
roszszat beszéljenek felőlünk, elégedjünk meg 
azzal hogy jó t érdemiünk. A' köznép ugyan a’ 
felháborodókat csudálja Js a' vakmerőket tiszte
l i ; a’ csendes természetűek pedig eleinten talán 
gyáváknak tartatnak; de ha magok viseleté 
egyenlőségével megmutatják, hogy nem bátor
talanok, hanem békesség szeretők: akkor an
nál nagyobb mértékben becsüli és tiszteli őket.

Tisztítsuk meg lelkünket ’s irtsuk ki belő
le gyökerestül azon vétkeket, mellyek ha bár 
csekélyek is ,  minduntalan újonnan születnek; 
’s a’ haragot ne csak mérsékeljük, hanem egé
szen kigyomláljuk; ’s ezt m egtehetjük, csak 
szívesen akarjuk. Semnti sem hasznosabb e’ 
végre , mint a’ halandóság’ meggondolása, Va
lamint m ásnak, úgy magának is mondja kiki 
ez t: mit használ mások ellen, mintha halha
tatlanok volnánk örökös gyülölségre öszszees- 
k ü d n i, ’s rövid életünket elvesztegetni ? Mit 
használ azon napokat, mellyeket tisztességes 
örömben tölthetnénk, mások gyötrésére 5s kín
zására fordítani. Nincs mit tékozolnunk, nincs 
elvesztegetni való időnk, miért forralunk erőt
lenségünkről elfelejtkezve olly tartós gyülölsé- 
geket ’s miért támadjuk meg egym ást, bolott 
olly töredékenyek vagyunk ? Ezen gyülöiségek- 
nek, mellyeket olly engesztelhetetlenül táplá
lunk, nem sokára egy hideglelés vagy más be
tegség véget fog vetni. Nem sokára a’ halál az 
az egymással harczolókat a’ harcznak legnagyobb 
hevében elfogja választani. Az az idő mellyben 
mást megakarsz ölni, talán a’ te halálodat hoz
za el.

5, K.  X
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JPolykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( F olytatás.)

Harmintzketteáik Levél. Polyklet Krántorhoz.

K önyvek' esmérete•  —  Leírók  —  Leírások9 módja •  —  Ku- 
Vömbféle tudós írók *s a ’ / .

H a z a  készültünk m enni, ’s útunkat a’ Subu- 
rai útszának v e ttü k , midőn azon híres nap-órá- 
lioz érvén , mellyet Valerius Messala Consul 
Catanáhól Rómába hozo tt, Lucius így szollá 
hozzám : „még nincs annyi idő mint gondol
tam ; még két szabad óránk van a" ConsuF ha
za jöveteléig; van e’kedved ezen időt kelleme
sen ’s egyszer’smind hasznosan is tölteni? Jer 
látogassunk-meg egy új in téze te t, mellyet egy 
gazdag és szorgalmas ember a' minap állított- 
iel közel a’ Graecostasishoz; szükségtelen ne
ked említenem, monda tovább, hogy ezen szó 
görög szállást je le n t: az egy a' város költségén 
emelt épület, hová a’ külföldi követek szoktak 
szállítatni, minekelőtte a’ Senatus eleibe vezet
tetnének. Minthogy időről időre több Görög kö
vetek is szállottak ott-meg, ezen pompás épü
let az ő nemzetek’ nevéről neveztetett. Azon 
egy kevéssé túl ama" szép házban , mellynek ka
puján több rendbéli ezédulákat láthatsz felsze
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gezve, egy ember lak ik , ki elébb mint rab
szolga, eggyik legfőbb polgáritisztviselőnknek 
eggyetlen egy fiát nevelvén, ’s utóbb szolgálat- 
ja ' jutalmául ura által nem csak szabadon bo- 
tsátatván, hanem gazdaggá is tétetvén, a’ tudo
mányok eránt való tiszta szeretetből egész ér
tékét egy fontos szándék végre hajtására fordí
totta , mellyről ő előtte még senki sem gondol
kodott, ’s mellynek talám ezután lesznek köve
tői. Ez a' minapában egy nagy és több tekin
tetben alkalmas házat v ett; megtöltötte azt 
mindenféle könyvekkel, mellyeket öszszesze- 
rezhetett, ’s azokat a’ mint mondják igen jxital- 
mas áron adja a’ közönségnek. Az ő biztosai 
szünet nélkül járják  Itáliát 's a’ Római biroda
lom' külső részeit; a’ tudósokkal és bölcsekkel 
társalkodnak, a’ közös kótyavetyékbcn megje
lennek, a’’ bibliothekákat felkeresik ’s még a' 
városok' levéltáraiban is vizsgálódnak. A’ m it 
meg nem vásárolhatnak azt le írják , 's így a’ bi
rodalom’ minden részeiből ollyan kincseket kül
denek uroknak, a’ miilyeneket a’ Rómaiak még 
eddig nem esmertek.

Ezen intézet most az egész városban be
szélgetés’ tárgyává lett. Némellyek régi gondol
kozásokhoz erősen ragaszkodván , ’s minden tu
dománynak , minthogy magok tudatlanok, szü
letett ellenségei lévén, mindenütt azt m ondják, 
hogy az Ország oda lesz, mihelyt az ifjúság a’ 
tanulásra adja magát, ’s nem máskép hanem 
csak megvetéssel beszédnek egy ollyan próba
tételről, mellyet állítások szerént eleink nem 
szenvedtek vólna-meg. Mások helybe hagyják 
azt kérkedékenységből, a’ nélkül, hogy legkis- 
sebb hasznát is kívánnák venni. Legkevesebben 
vágynak az o llyanok, kik annak egész fontos
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ságát által-látják, ’s hozzá jó szerentsét kíván
nak ; de még eddig úgy lá tsz ik , hogy a’ próba
tevő nem igen reménylhet.”

A’ házhoz érvén megállottunk előtte egy két 
szempillantásig ’s olvastuk a’ felszegezett czédu- 
lákon az ott árúit könyvek’ czímjeit. Azután be
m entünk Luciussal a' boltba, hol sok újságkí
vánók között egynéhány vásárlókat találtunk. 
Gyönyörködve néztük a szép rendet, mellyben 
mindenféle könyvek feivoltak rakva, ’s annak 
vizsgálásával mulattuk m agunkat, rem ényh én , 
hogy a ' sokaság elfog oszolni, ’s a’ birtokossal 
magánosán szabadabban beszélhetünk.

Végre magunk maradtunk vele.. Lucius, 
megmondván ki legyen, ígyszóllott hozzá: „az
ért jö ttem  hogy könyveket vegyek ’s egyszer- 
’smind tanácsot is kérjek tőled. Esmereteidhez 
bizodalmam lévén reád bízom, hogy válaszd- 
ki számomra a’ llómai-írók munkái közűi a1 
legjelesebbeket: ezen fiatal Görög hasonló szol
gálatot fog tenni a’ maga hazájabeli írókra néz
ve.” —. „Annak tehát több dolga lesz mint né
kem , monda mosolyogva a’ könyváros. Azom- 
ban, ha  íróink kevés számmal vágynak, is, nin
csenek érdem nélkül , ’s mindenben azon csuda 
néphez hasonlítván, mellyhez tartoznak, már 
fiatal korokban is a’ nagyságnak ollyan voná
sait m u ta tják , mellyeket a megvilágosodottabb 
századok is bámulni fognak. Azokat itt mind- 
eggyiitt találod-, olvasd őket figyelemmel, ’s 
által fogod lá tn i, hogy az elme a' tudatlanság
nak , ső t azt merném mondani még a’ vadság
nak közepette is születhetik.”

»?Azt hallottam , így kezdék én hozzá szól- 
lani , hogy intézeted még egészen ú j , ’s itt ol
lyan kincseket iátok , mellyeknek öszszegyííjté-
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se hoszszas munkára mutat.''’ — Igazat hallot
tál felele ő , a’ tudományokhoz való különös 
forró szeretetem pótolta-ki nálam az eszközök’ 
elégtelenségét. Már régtől fogva alkalmas nagy 
számmal gyűjtöttem öszsze a’ jelesebb munká
kat. Az a’ fáradság, mellybe azoknak megszer
zése kerü lt, azon való sajnálkozást támasztott 
bennem , hogy Rómában nincsenek, mint a’ ti 
Görög városaitokban ollyan helyek, hol azokat 
kiki tetszése szerént megvehetne, ’s eltökéllel- 
tem magamat másokra nézve azt lehetségessé 
tenn i, a’ m it magamra nézve híjában kíván
ta m.’’

„Vallyon polgár társaid tudják-e, kérdém , 
érdeme szerént becsülni, a ’ mit érettek tselek- 
sze l, ’s előmozdítják e igyekezetedet ? — „Ha 
igazat kell mondanom, feiele, van okom attól 
ta r ta n i, hogy a’ tudományok’ századja a’ Ró
maiakra nézve még nem kezdődött-el; ők még 
másféle ’s igen hatalmas ösztönöktől ostromol- 
ta tn ak ; az ollyan em berek, kiket szüntelen 
óriási nagyságú ’s mindég hallatlan szerencsével 
koronázott szándékok lelkesítenek, kik mind 
untalan , vagy a’ magok , vagy a’ haza javával 
foglalatoskodnak, szükségesképpen alkalmatla
nok az ollyan foglalatosságokra , mellyek a’ lel
ket eltöltik a’nélkül, hogy azt hánynák vetnék. 
Erőszakos érzésekhez szokván még távól vágy
nak attól, hogy esmernék azt az édes gyönyört, 
mellyet a’ tudományok’ tanulása életünk’ nap
jaira terjeszt, de akármi legyen is iparkodása
im nak, ’s áldozataimnak gyümölcse, soha sem 
bánom-ineg azokat; ha azt az ízlést, mellyet 
óhajtok, nem támasztják is a’ Rómaiakban , leg
alább elkészítik hozzá az u ta t, ’s más szeren
csésebbek, tökélletességre fogják vinni azt a’
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nagy m unkát, mellyet én elkezdettem. De ti 
úgy lá tsz ik , mind a’ ketten méltók vagytok 
bémenni azon helyre, melly egyedül Apolló’ 
munkáinak van szentelve: jöjjetek velem , meg
mutatom annak minden részeit.”

„Ez a’ helly hol most vagyunk, könyváro- 
si boltom , ennél több nincs nyílva a’ közönség 
számára. Az e’ mellett való szobában vágynak 
a’ libráriusok az az azok , kik a' legjobb könyvek’ 
leírásával foglalatoskodnak; munkájokat magam 
gondosan általnézem ’s megjobbítom a’ hibákat, 
mellyeket a' leírás közben e jth e ttek : kitelhető
képpen igyekezem eredeti kéziratokat, vagy 
azoknak nemlétében mennél hívebb példányo
kat szerezni, mellyeknek másolatjait abban a* 
ritértékben sokasílatom , mellyben több, vagy 
kevesebb vevők találkoznak.”

Egy leíróhoz m entünk, ’s a’ nélkül, hogy 
munkáját félbeszakasztottuk volna, az ahoz 
szükséges dolgokat gondosan vizsgáltuk. Mind
já r t mellette egy négyszegletű Jádika vólt, eb
ben láttunk ollókat, mellyekkel a’ leveleket 
egyenlőre m etszette, egy czirkalm at, mellyel 
az írás sorainak távolságát kimérte , egy lin eá t, 
mellyel a’ soroknak lineázott, egy késetskét, 
mellyel vékony nádszálból (caíamus) Íróeszközt 
m ettszett, egy ón kalam árist, egy köszörűkö
vet , és egy to k o t, mellyben a’ mettszett író
eszközöket tartotta. A’ leíró olly szívességgel 
vo lt, hogy mind ezen aprólékságokkal való bá
nást megmutatta, ’s különösen bámulásra ra
gadott bennünket írásának szépségével és gyor
saságával.

Azután a" könyváros egy más szobába ve
zetett bennünket. , ,l t t  a' könyvkötők’ (glutina- 
tores) műhelye van, monda. Ezeknek foglala
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tossága, mint nevökis jelenti abban áll: hogy 
az eggyes leveleket egymáshoz enyvezik , és így 
egy egész könyvé, vagy sodrottá (volumen) tsi- 
nálják. Annyira jártasok ők ezen munkában, 
hogy a’ leggyakorlottabb szem is alig veszi az 
enyvezés helyét észre. Ezek it t  a’ Papyrust, 
egy Egyptomban növő nádnak vékony héját 
használják, mellyet azon tartományból félig 
elkészítve kapunk, azután nagy vigyázással 
megmosunk, tajtékkővel mcgdörgöliink, ten
geri csigahéjával, vagy valamelly állat fogával 
m egsím ittunk, ’s végre eczetből és igen finom 
lisztből tsinált tsirízzel megkenünk. Emezek a’ 
a’ Pergamennel bánnak , melly Mysiának Per- 
gamus nevű városáról, feltaláltatása' helyéről , 
neveztetik. Mások a’ mint látjátok hasonló vég
re vékony gyólttsal foglalatoskodnak, mellyet 
különös mesterséggel a’ reá irhatásra elkészíte
nek. A’ leíróktól a' levelek gondos általnézés 
és kijobbítás után a’ könyvkötőkhez jönnek, 
kik azokat tsínosan öszszesodorják, illendőkép
pen bekötik , ’s azon pálczának (bacillus) melly- 
re sodortatik, eggyik végére a’ czímet teszik , 
a' másikra egy gömböiyeget (umbilicus) tsinál- 
nak , melly meglévőn árulás végett rendbe ra
katnak, volumen név alatt, melly szó a’mi nyel
vünkön sodratot vagy tekertset jelent. A’ perga
men levelek , mellyeknek mind a’ két felére le
hel írn i, a’helyett, hogy öszszeenyveztetnének, 
csak egymásra tétetnek; és így akkor a’ könyv 
négyszegletű, mindazáltal még is volumennek 
neveztetik. Hogy az illyen könyvet öszszele- 
hessen k ö tn i, bársonyszínű és aranyos szélű 
szíjak tsináltatnak. Minden könyvnek egy kö
tete tomusnak neveztetik, egy nálunk bévett
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Görög szótól melly egy egésznek több részekre 
való osztását jelenti.

„Hogy a' könyvek tartósakká tétessenek 
’s a’ férgek ellen óltalm aztassanak, megkenet- 
tetnek Cédrus olajjal, és Cziprusfából készült 
almáriomok’ fiókjaiba tétetnek, melly fának ki
gőzölgése a’ közvélekedés szerint minden férge
ket eltávoztat. Altaljában semmi sem m úlik-el, 
a’ mi által a z , a’ mi minden időknek dicsősé
gére szolgál, a’ maradék számára fentartatbatik. 
Ezen gond mindenre fordítatik; az az em ber, 
k i ,  a’ mint látjátok, egy szegletben valami fe
kete szert z ú z , a’ könyvek’ leírására szükséges 
téntát tsinálja. Sok próbák után azt tapasztal
tam , hogy legjobb az , melly egy teda nevű 
igen gyantás fenyő-fának szenéből tsináltatik; 
ez bizonyos mértékben közönséges korommal 
öszszekevertetik, azután megtisztított gummi 
tétetik  hozzá, melly öszszeszoríttó tulajdon
sággal b irván , annak a’ papiroson széilyel folyá
sát gátolja, azután ezen végjáték egy ideig ve
rőfényen m elegítetik, ’s oltyan téntalesz belő
le , melly századok’ káros erejének-is elient-áli.”

Ezen munkák’ figyelmes megvizsgálása után 
vezetőnket egy belsőbb szobába kísértünk. „ Itt 
ta rtom , m onda, azon ritka kéziratokat éskönj^- 
veket, mellyeket a’ közönségessé tételre érde
meseknek ítélek lenni. Látjátok, hogy alkal
mas számmal vágynak, mellyek között a’Görö
gök legnagyobb helyet foglalnak-el. Vessetek egy 
tekintetet eme’ réztáblákra, mellyeket a’ régi
ség eránt való tiszteletből gyűjtöttem-öszsze. 
Ezek a’ Rómaiaknak Írásbeli legelső próbatéte
leik. Ez itt Róma’ első királyainak idejekből 
való. Akár melly jártosak legyetek is a’ Római
nyelvben 5 még is kétlem , hogy ezen írás' ér
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telmét kitudjátok találni. A’ nyelv, sőt még a’ 
betűk is egészen kiilömböznek a’ mostanitól. 
Ezen töredék csak régiségéért nevezetes: mint 
hiteles emléke annak, melly egyszerűek voltak 
légyen az erkölcsök azon régi időkben, mikor 
a" nagy történetek híven megmaradtak az em
berek’ emlékezetében, a’ nélkül, hogy az elől- 
adás vagy írásmód bájjának valamit köszönhet
tek volna. De mutatok ollyan dolgokat is mel- 
lyek figyelmetoket jobban megérdemlik.-’

így szólván felnyitott egy gazdag késziile- 
tű almáriomot, ’s több rendbéli volumeneket 
vett-ki azokból. Ezek Aristoteles és Theoplira- 
stus’ munkáji voltak. Bámulván azo n , hogy 
Rómában ollyan munkákat látok, mellyek Gö
rög-országban is ritkaságok, így szóllék hoz
zája: „melly különös történet által kerültek 
ezen nagy ritkaságok kezedbe ?” — „nem szé
gyenlem megváltani, felele ő ,  hogy ezeket egy 
szerencsés lopásnak köszönöm. Mikor SyiJa az 
Apeliikon híres könyvgyűjteményét, melly Athé
nében nagy gonddal őriztetett , a’ maga számá
ra elvette, annak egy részét eggyik rabszolgá
ja  elrejtette ’s nekem titkon eladta. Ha ezen 
fortélyomért vádolsz, jusson eszedbe hogy Apel- 
Jikon, ez a’ bölcselkedő maga is ragadozással 
szerezte könyveinek nagy részét; ’s nekem ügy 
látszott, hogy Sylla jussai sem voltak törvé
nyesebbek mint az övéi. De akármint legyen a’ 
dolog; leíróim most ezeknek másolásában és so- 
kasításában foglalatoskodnak, némeliyek pedig 
leakarják azokat fordítani, ’s én dicsőségnek 
tartom , hogy ezen nagy emberek tudós szüle
ményeit úgy elterjeszthetem , a’ mint azok ha
zájukban sem terjesztethettek-e!,”
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A’ Könyvárosi boltba lett viszsza térésünk 
után így szóllott Luciushoz: „nem felejtettem
el , hogy könyveket kívántál tő lem : mellyeket 
akarsz venni? Itt a’ történet írók vágynak, 
amott a' kö ltők , ezen az óldalon a’ Szolnokok, to
vább amabban a’ fiókban a' színjátéki írók.”

„Én feleie Lucius, minden nembéli jó 
íróinkat szeretném megszerezni. Úgy látszik nin
csenek olly nagy számmal, hogy némellyeket 
kihagyhatnék közülök.”

,,E' szerént, felele a’ könyváros történeti 
évkönyveinken kezdjiik-el mellyek tulajdonkép
pen nagy Év-könyveknek (Annales maximi) 
neveztetnek, ’s a’ Római nép előtt soká elrejtve 
voltak. Tudod hogy a’ Pontifextől irattattak 
azok ; mind azt előadják igen egyszerűen, va
lami Rómában, annak kezdetétől fogva fonto
sabb történt. Csupán a’ történetek’ előszámlálá- 
sából állanak, ’s szeretnénk bennek több rendet 
és világosságot ta lá ln i; egy Görög előtt alig mer
jük azokat történetírásnak nevezni. Talán idő
vel egy nagy író , ezen zavarókból ollyan képe
ket fog festeni, mellyek a’ világ figyelmét mél
tók lesznek magokra vonni. Ezen nagy mun
kái, mellyen hat századoknál tovább egymás 
után sok írók dolgoztak , azzal a’ különös érdem
mel b i r ; hogy nyelvünk előmenetelét ’s erköl
cseink’ változásait külömbféle léptsőkön festi 
élőnkbe.

„A’ népek’ gyermeki korában Calliope kezet 
fog Clioval, Quintus Ennius hasonló Évkönyve
ket írtt versekben. írásmódjának minden dara
bossága sőt csak nem gorombasága mellett is , 
festéseinek elevensége ’s gondolatainak tündök
lése botsánatot nyer számára a’ maradéknál. Az 
Afrikai vagy idősbb Scipio, kinek ítélete ’sinór

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



j u n i u s z  1832. 433

mértékül szolgál, annyira becsülte Enniust, liogy 
ezen költő’ szobrát a’ maga sírja felé kívánta 
állítatni. Naevius hasonló íiton járván, egy be
cses költeményt hagyott maga után az első Pun- 
nus háborúról. Quintus Fabius Pictort-is ezek
hez tegyük, ki legelőször írt folyóbeszédben. 
Ez a' második Punnus háború idejében élt. írás
módja ha szintén még kemény és pallérozat- 
lan-is , még-is már kimíveltebb időre mutat. Ta
lán történétíróink’ elbeszélléseiben némelly el
lenkezéseket fogsz észre venn i; nem mindenkor 
eggyeznek-meg egymással, sőt néha még magok
kal sem. De jusson eszedbe , hogy fiatal korá
ban Rómának inkább vólt gondja a' tselekedés- 
re mint az írásra. Midőn a’ Gallusok’ béütése 
kor azon kevés történetírói em lékek, mellyeket 
bírt elégettettek ; csak a’ szóbéli hagyomány pó- 
tolt-ki m indent, ’s azt a’ hagyományt kellett 
felvenni , melly a’ közvélekedésnek leginkább 
hízelkedett.

„Cato Censornak az eredetekről ’s a’ föld- 
mivelésről írtt munkáit se felejtsük-el; havaló- 
.ságos érdemükről nem akarnánk-is szóllani, 
szeretjük látni midőn egy nagy Nemzetnek 
eggyik legfelsőbb tisztviselője, Curulis székéből 
kilépvén földeit níiveli, 's a’ Senatusban való 
előlülőségnek gyakorlása után a’ legalsóbb ren
dű polgárok közzé elegyedik.”

„ Itt vágynak Cajus Piso Fruginak Évköny- 
vei-is, kinek vezeték neve Calpurnius; ebben 
a’ mi vélekedésünk szerént a’ szónoknak, törté
netírónak és törvénytudónak talentomai eggye- 
siilve vágynak.”

„Ha az ékesszóllást szereted, monda tovább 
gyönyörködve, fogod leghíresebb szólnokaink' 
beszédeinek ezen gyűjteményét olvasni. Itt a’
F.  M.  OR.  MI WERVA.  J l .  N E f i V E E B  1 8 3 2 . 2 8

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



434 j u n i u s z  1832.

Gracchusok első helyen tündököltek, itt fogod 
találni leghíresebb polgárjaink' neveit. Talám nem 
leled bennek , mint a’ görög m unkákban, azt a' 
virágos írásm ódot, azokat a'mesterséges kerek
m ondásokat, azt a' nyelvbéli tellyes tisztasá
got, mellyek az Olvasót mikor észre sem veszi 
m egbájolják; de fogsz itt igazabb szépségekre 
akadni. Ezek mindenütt erővel tellyesek, rövi
dek; gondolatjaik igazak és hathatósak, ké
peik inkább elragadók mint Ígérők , ’s nem ke
vesebb mértékben hatják-meg az olvasót ma-is, 
mint hajdan a' népet meghatották."

„ Itt  vannak színjátéki költőink; jóllehet 
munkáikat legnagyobb részént eljátszatni láttad, 
még-is a’ figyelmes olvasás vétet veled észre 
olly szépségeket, mellyek az eljátszáskor figyel
medet elkerülték. Talán ollyan hibákat-is fogsz 
felfedezni, mellyeket akkor nem vettél észre. 
Minden esetben nagyobb bátorsággal ítélhetsz ér- 
demökről.” Azután hozzám fordulván így szólja: 
„néked különösen, Lucius Afranius’ vígjáté
kainak figyelmes olvasását ajánlom , kit miMe- 
nanderhez hasonlítunk; de ezen vélekedésben 
egy Görög nehezen fog velünk megeggyezni.

„Végre it t  vágynak , monda tovább, Cajus 
Lucilius' költői m unkái, ki nálunk a' gunykölte- 
mény' feltalálójának tartatik. A’ sok görög mun
kák' fordításait nem javaslom ; az a’ ki mind 
a ' két nyelvet é r ti, kevésrebetsiili az efféle írá-? 
so k a t, mellyek rendszerént tsak kecstelen *s 
néha éppen hütelen rajzolatokat adnak. Az igaz 
tudós a’ kútfőből szeret m eríteni, ’s megveti 
azt a’ mi félre csavaruló zavaros csatornákban 
foly.”

Minekutánna az élőnkbe rakott könyveket 
gondosan félre tettettük, Lucius azt kérdezte a’
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K önyvárostól, ha megszerezhetné e neki a’ Gö
rög-írók' gyüjtem ényét-is, mint a' Róm aiakét 
megszerezte. „Apollóra mondom, így kiálta- 
f e l , egy egész hajósereg-is alig volna elégséges 
meghozni azt a’ mit kívánsz. I tt válogatni kell. 
Tedd-fel írásba azon könyvek’ neveit, mellye- 
ket k ívánsz, Corinthusi levelezőm az első onnét 
jövő hajón megküldi azokat, mellyek nálam 
még nem ta lá lta tnak , ’s bizonyos lehetsz ben
n e , hogy egy holnap alatt mindent megkapsz 
a' mit kívánsz.

Lucius elkészítette a’ Lajstromot az én dik- 
tálásom szerént; Aristoteles’ és Thcophrastus' 
munkáit sem felejtettük-ki; megfizette az egész 
vétel á rá t , 's egy rabszolga a’ Római könyve
ket haza vitte.

Midőn hazafelé mentünk , Lucius a' rabszol
gát előttünk menni látván , fiatal korának könny
elműségével egyszerre elfakadt nevetve. Kérde- 
zém nevetése’ okát ? „De ki ne nevetne, felele 
szokott elevenségével, midőn lá tja , hogy egy 
rabszolga egy kosárban az egész Római Litera- 
turát elviheti? Történetírást, költés és ékes- 
szóilás m esterségét, mindent magában foglal 
az ő egy kosár’ te rh e ; melly Attláséhoz épen 
néni hasonlító vállát sem igen nyomja-le.”

Részemről én-is mosolyogtam gondolatján, 
’s megemlékezvén arró l, a’ mit nekem ezen 
tárgyról olly sokszor m ondottál, nem tartóz- 
tathattam-meg magam at, hogy így ne szólot- 
tam volna hozzá ; „Óli Lucius , te könyveitek 
kicsiny szamát csudálod, míg mi a' mieink 
nagy sokaságát kéntelenítetiink szégyelni. Ná
lunk minden tárgyakról minden vélekedés mel
let és ellen van írva. Nincs ollyan kérdés, 
nincs az erkölcs-tudománynak vagy a' Metaphy-

28 *
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sikának csak egy p o n tja -is , mellyről száz kü- 
lömböző módon ne értekeztek volna ollyan 
em berek, kik az írás' egy bizonyos könnyűsé
gét igaz talentomnak tartják. Az emberi lélek 
elbódul a’ külömbféle vélekedések ezen nagy 
tengerén, ’s nagyon józan itéletii észt kellett 
annak az égtől nyern i, a’ ki abban a' zavar
ban , mellyben mindennemű íróink bennünket 
süllyesztenek, helyes gondolkodását megtudja 
tartani. A’ ti szegénységiek a’ mi esztelen gaz
dagságunkkal öszszehasonlítva tiszteletet érde
mel. Itt csak kevés számú em berek, talán egy 
kevéssé durva, de lelkes és büszke Múzsáktól 
ih le tv e , bátorkodnak irótollat venni kezekbe, 
míg Görög-országban a’ henyélés, az eszelős- 
ség, a' hiú hírszeretet m indennap számtalan 
olly írókat szü lnek , k ik  a’ tudományoknak gya
lázat jára volnának, ha ezeket meggyalázni le
hetne. Az illyenek az elme’ nem létét ügyes
séggel pótolván-ki, rút eszközök által töreked
nek magoknak nyomorult dicséretet szerezni. A" 
hatalmasoknak hízelkednek, mintha a' hatalom 
őket a' Múzsák templomába bévihetné. Magok 
az őket leny omó középszerűség'terhe alatt ny ög
vén , nem szűnnek-meg azt buzgón védelmez
n i ,  's a’ minden érdem nélkül való emberekre 
vesztegetve tékozolják a’ dicséretet, mellyet 
azok nékik ismét híven viszszafizetnek. De hát 
azokról mit m ondják, kik egy esztelen perleke
dés dühétől elfoglalva, a'legjelesebb ’s érdeme
sebb írókat minden szemérem nélkül megtá
m adják , ’s mérges ita la ikkal lövöldözik. H a
sonlók lévén azon szerencsétlenség jelentő ma
darakhoz, mellyek a' napvilágát k e rü lik , csak 
setétben lappangnak, ’s annak legnagyobb ellen
ségei a’ mi legjobban fénylik. A’ szent-tüztől
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megfosztva lévén dühösen üldözik annak sze
rencsés birtokosait, ’s m int új Herostratusok 
fél akarják gyújtani azt a’ templomot, mellyben 
magoknak helyet nem tudnak szerezni.

„De mit boszonkodjunk azon, hogy a’ tu
dományok' pállyájára olly sokakat látunk lép
ni , kik azt megfutni alkalmatlanok? A’ tudo
mányokat védelmező Isten azt a k a r ja , hogy 
ezen pálya mindeneknek nyitva legyen ; a' je
les elméjű emberek’ iparkodásaira kegyes mo
solygással tekint, ’s a’ többieket Lcthe vizébe 
m ártott nyilaival lövellvén reájok , örök fele- 
dékenységbe süllyeszti.”

5. K.  . /

17.
Hazai dicső emlékez tetősek !

JUR1S1CS.

I^ íe  hogy viszont azt mondja valak i, mint a’ 
derék Professor Magda Pál mondja geographiá- 
jában; hogy AYl-dik Lajos Franczia-király, va- 
lamelly ottan utazó Magyarnak, ki Kőszeg'véd- 
jéről nem tudott szóllani, azt mondá : Jobb vol
na előbb hazáját esm erui, azután a’ külföldre 
inenni; Jurisicset talán nem árt , e’ helyen is 
idvezelni. Ott a’ Gyöngyös folyón Vasban fék
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szik a’ kisded és alázatos város Kőszeg, kelle- 
metes hegyek köztt termékeny vidéken. Északi 
szegletén a’ hajdani Nemes Zenghi Jurisics Mik
lós v á ra ; halhatatlan híre* veszélyes küzdő he
lye. 1531-ben, mihelyt hallá ez az ellenség köz- 
litését egymás után több postákat kiilde Bécs- 
b e , az ottani fejedelmi hadi-fővezérhez Ka- 
tziánerhez, védlő hadinépet kérvén tőle. De 
segedelem nélkül hagyá ez ő t;  ’s a’ derék ha
zafit alig méltatá feleletre. Ekkor Jurisics, tu
lajdon költségén, 10 nehéz fegyveres lovagot, 
és 28 huszárt állított. Ezzel, mint hív hazafi, 
Fejedelm e szolgálatára készült, ha az ellenség 
a' v árost, ostrom nélkül elkerülné. Azonnal, a’ 
föld népe, közönséges bugdozása, az ellenség 
közelítését jelenté néki. Egynéhány ezer em
ber ; ezek köztt csak 700 fegyveres , a’ többi 
vének, ifjak , gyerm ekek, aszszonyok, leá
nyok , menedék helyet kerestek nála a’ város
ban. Most feltette magában, hogy a 'várost hol
tig oltalmazza. Egész puskapor készülete a’ vár
ban csak egy mázsa volt. S ie tve , 300 ezüst fo
r in t árát vásároltat viszont; és elosztá a’ vá
rosban. Midőn Ibrahim basa legközelebb 3 mért- 
földnyire táborozott hozzá, a’ város kapuit bé- 
zárlatta, megerősítette; a’ lakosokat, és a 'bu j
dosókat, kiilömbfélekép* felfegyverkeztette; a’ 
kőfalakra, és a’ tornyokra elosztotta, hadat 
próbált lovagjai és huszárjai k ö rü l; vezéreket 
adott n ék ik , és a’ mi több, feltüzelte őket bá
torságával és Istenben való erős bizodalmával.

Zolimán' eljöttével Ibrahim basa, a’ város
ra négy felő l, számos ágyúit kiszegezte. Har
madnap m úlva , majd nem minden városi fal 
védkészület szét lövettetett. De 13-dikszor, 
még] is az ellenség, a' következő napokon, te
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temes veszteségével viszsza veretett. Híjában 
próbálta a' basa a' falakat által zúzni, és szét 
szóratni. A’ hol hiba le tt, Jurisicsazt, fáradha
tatlan szorgalommal ki igazítta tta , 4 nagy nyí
lás ; az eggyik 16 rö f, az ellenséget végre a’ 
városba becsalta. Seregenként rohannak be a' 
Jancsárok; de az öldöklő küzdésen, m ind, vagy 
leverettek , vagy viszsza nyomattak. De Ju ri
sics el is veszté legjobb katonáit és az ostrom' 
22-dik napján Aug. 22-djkén, midőn a’ királyt 
sorsáról tudósíto tta , már 700 bajnok bajtársi
nak fele , a’ holtak köztt hevert.

Zolimán békételen le t t , tábora sorsa kétsé
ges , minekutánna Pekry Lajos, néhány sereg 
magyarjaival ’s horvátaival, Szombathely és 
Körmend k ö rü l, minden közösülését elzárta. 
Kellett valamit próbálni, a’ mi Kőszegnél lett 
fegyvere híre szennyét lemosná , 4 m értföl dny i re 
oda Sárvár, Gyöngyös bal partján , akkori erős 
várával, mellyet Kani'sai Ursula, jegyeséévé, 
Nádasdy Tamásévá tett. Oda mentek egynéhány 
ezer Jan tsári, hogy elfoglalnák. A5 Vas Vár
megyei Fő-Ispán , Baltyányi Ferencz, Nádasdy 
főem bereivel, Sibrik Benedekkel, Kévés Ist
vánnal, vitézül oltalmazván a' helyet, minden 
ostrom híjában lett. Kis-aszszony napja , kora 
reggeltől fogva késő estig véres nap. 'Sibrik 
megsebesedett, Kévés elesett. De néhány száz 
magokkal, több ellenséges vezérek is hullottak 
e l , a’ többi viszsza vonta magát ; a' hely és a' 
dicsősség a' Magyaroké maradt.

így midőn a’ dicsősség borostyánja ez ú t
tal, a’ Bába és a’ Lajtha köztt nem zöldüllie- 
tett Zolimánnak, halván hogy a’ Császár’ Ad- 
m irálja, Dória András, Mórea szigete felől is 
nyomni kezdené, viszsza vonakozni szándéko
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zott. Hogy valami kis dicsőssége lehessen , Beg- 
lerbeg Kazum basát, lovagjaival, és Ozmán 
Agát Jancsárival, mintegy 15,000 em bert, Aus- 
triába küldött rabolni. Hogy Kőszegről nyilván- 
ságos gyalázattal el ne m enjen, Ibrahim Aug. 
26-kán nevezetes kezesek küldése m ellett, a’ 
Kőszegi bajnokot, bátorságos késérés m ellett, 
alkudozni, táborába hívta. E ’ meg le t t ,  midőn 
Jurisics bajnokinak harmadrésze alig volt már 
meg. Ez is nagy részt, sebesekből 's  az éjjeli 
’s nappali őrtállás, ’s dolgozás m iatt, kifá
radtakból állott. Ibrahim dicsérte Jurisics', ki
rálya eránt való hűségét, és vitézségét; d e , 
g.ondolóra adta n é k i, melly vakmerőség volna 
a’ lehetetlenség ellen küzdeni. Ne hagyná azért, 
a' végső pontra jönni a’ dolgot. H a , a' soká, 
ngy sem oltalmazható várost által adná n é k i, 
a’ Nagy-úr ő t, a’ körül lévő vidékkel meg
ajándékozná. Ha ezt nem tesz i, előre i s , bizo
nyos fogságot, vagy halált jövendölt néki. Csak, 
hadd haljak meg, feleli Ju ris ics , dicsősséges- 
sebb az a' harczon, mint a 'neki bőszült Néme
tek és Spanyolok kezei köztt, kik őt megöl
n ék , m ihelyt a’ város feladásáról szót tenne 
(pedig egy lélek sem volt azok közzül a' vá
rosban). Ibrahim , Jurisics álhatatosságának en
gedvén , nem kívánt most egyebet, mint a z t: 
egy kis csapat Jancsárit ereszsze be legalább 
a’ városba, hogy úgy lassék, mintha azt elfoglalta 
v o lna; ennek színéül az egy Is ten , és annak 
prófétája nevét hadd kiáltassa ki a' vár’ tetejé
rő l, honnét azonnal a' táborba viszsza jönnének. 
Ennek is ellene mondott Jurisics; azt állitván: 
hogy a' sokkal erősbb Spanyolok, és Ném etek, 
vallásbeli gyiilölségtől liizeltetvén, a’ kis sere
get szét szaggatnák, a’ nélkü l, hogy néki ha
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tál mában volnia őket meggátolni. így a’ lakosok' 
felkonczoltatása, és a’ város hamuvá tétele len
ne következése; erre pedig okot adni, az em
beriség, az okosság, a" hivatal és á  becsület 
őt tilalmazza. De hogy Zolimén’ becsülete is 
megmaradjon , megajánlotta utóbb Jurisics, hogy 
10 Jancsár a’ városba jö h e t, és egy Ozmán
zászlót a1 falakra ki függeszthet. Ez meg is tör
tént a’ következő nap, Aug. 2 7 , Jurisics rem ek 
Vezérlése alatt. A’ kapu alatt maga fogadta Ju
risics a’ 10 Jancsárt. Itatta velők erőssen ott aK 
erős Vasvári b o rt, reájok köszöntvén azt. E l
vette tőlök a’ zászlót és 10 török ruhába öltö
zött tulajdon vitézei á lta l, mintha úgy nyerte 
volna azt, meszszire hallatszó Allah kiáltás köztt, 
a' kapu felé k ituzetvén , a’ feltüzelt Moslemitá- 
kat békével viszsza küldötte. A’ zászlót sokáig 
lehetett látni azután a’ fő templomban. Ott van 
a’ magyar-dalmata bajnok Jurisics* márvány Sír
szobra is.

KEGLEVICS.

S zo k o l várá t (Sárosban) elfoglalván a’ Török , 
Jaiczát is megtámadta. I tt Keglevics Péter volt 
a' kormányozó fő-vezér, bátor és magát felta
lálni tudó férjfiu 1521-ben. Az ellenség a' külső 
város előtt állott a’ völgyben. Éjszaka hátok 
megé külde rejtezni Keglevics » egy nehéz fegy
veres lovag s o r t , azon parancsai: a’ várbeli
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legelső ágyú szóra jönnének elő l, és a’ Törö
köt hátul támadnák meg. Nap feljöttével egy 
sereg, ékesen felöltözött fejér népet (aszszo- 
nyokat 's leányokat} bocsátott ki a’ városból. 
Öröménekléssel ezek, mint megvolt nékik hagy
v a , a’ Bliva folyó partján felfelé tánczoltak, 
sétáltak. Buján rohan rájok az Ozman-nép. Ezen 
szempillantatban megdördüi az ágyú. Keglevics, 
egész népével kirohan reájok , a' rejtekből elől 
ugratott lovag rend hátul támadván őket. így elől 
hátul szorongattatva leverettettek. Csak keve
sen menthettékmeg magokat a’ rettenetes le- 
konczoltatástól, hogy hírmondóji lennének az 
öveiknél a’ Bliva folyónál volt véres , halálos, 
kora reggelűknek. —

GYULAY PÁL’ 

tanácsi tükre: a’ Nagy-Váradi Kapitány
sághoz 1585.

B á th o ry  István , Lengyel-király, a’ gyermek 
Báthory ’Sigmond, Erdélyi Fejedelem m ellé, 
Géczy Jánost, Nagy-Váradi híres vár-kapitányt 
nevezvén ki Gubernátornak ; a’ vár-kapitánysá
got, a’ nagy férjfiu helyében nehéz h ivata lt, 
’Sibrik György nyervén e l , ennek b a rá tja , a’ 
király titkos írnokja Gyulay Pál a zé rt, e’ kö
vetkezendő tanácsot, ’s regulát adá n ék i: „Szün
telen szeme előtt ta rtsa , ’s el ne felejtse soha, 
hogy ő még új em ber, Nagy-Váradi kapitány 
Géczy János után következett.” Ennek fontos
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rövid m agyarázatja, a’ Nagy-Váradi archívum
ba letetetett, és 75 esztendeig, minden új vár
kapitánynak elébe adattatott. Csepregi Turko- 
vits Mihály Tanácsi-tűkör czimű könyvében 
Szebenben 1663 kinyom attatta: „Novitius sum ; 
Yaradino praesum ; Joanni Géczyo successi. — 
Novus sum; consulatum peto; Roma est.” Cice
ro de petitioné consulatum ad Quintum fratrem. 
Azt mondja Feszler: a' Római fő-szónok' ezen 
szavai o lta, e’ féle nemben és illy röviden, 
nincs nevezetesebb a’ literaturában. —

N. Takácsi Horváth János.

18.
A B D A L L A H  és B A L S O R A .

Perza Történet.

H í r e s  Hélim’neve Áziában. A’ Perzákmaig is 
emlegetik m int nagy orvost. Minden gyógyszer’ 
saját erejét ő éppen úgy ism erte, mint a’ csil
lagzatok’ forgását,’s befolyását, ’s a’ Salamon’ 
gyűrűjére vésett szent titkok előtte tárva valá- 
nak. Fő-felügyelője vala ő a* fekete Palotának, 
’s Alharusin Perza király’ fő-orvossa. E ’ király 
legdühösb Tyran volt mind azok között, k ik
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valaha uralkodtak. Gyanuskodás és félénkség 
elíy kegyetlenné babonázák, hogy az elsőnek 
csáík egy kis árnyéka is elégséges volt harmincz 
nője' ’s ugyan annyi gyermeke' felkonczoltatásá- 
ra , részeseknek vélvén őket valamelly öszsze- 
esküvésbe. Kifáradva végre önn háznépén el
követett vérdühében, ’s méltán rettegve , hogy 
a* Kalifák’ egész tör’sökét majd önnmagában 
kihalni kell látnia, hivatá egykor H elim et, ’s 
igy szólta hozzá:

„Régolta bámulom bölcsességedet, mint azt 
is , hogy a’ világtól elvonod magad. Most aka
rom jelét a d n i, milly nagyon becsüllek. Még 
két fiam van , mind kettő gyermek. Rád bizom 
őket, neveld úgy, mintha atyjok volnál, t. i. 
azon egyszerűségben, melly egy Filozóf’ gyer
mekeihez illő , ki inkább a' tudományokat ’s 
egy jó polgár’ erkölcseit, mint ezen gonosz tet
tekkel bélyegzett világ' hiú ragyogványait szom- 
juhozza. Ezt eggyetlen módnak tartom a’ Kali
fák ivadékjának méltóképen lehető megtartásá
ra  , ’s megelőzésére fiaim’ áhítozásainak azon 
Trón irá n t, mellyet éltemnél nem elébb hagyán- 
dok-el.”

Helim arczra borult e’ szókkal: Akaratod 
rabodnak törvény . . .  A' két Herczeg hozzá vi
tetett. Minden lehetőst véghez vitt körültök, 
hogy a’ rény’ ’s bölcsesség’ oktatásait szívükbe 
önthesse, ’s ezek úgy tiszteltek, úgy szerették 
ő t, mint atyjókat. Gyors előlépésekkel haladtak 
ők a’ mivelődés’ pályáján , mert már busz évű 
korokban az egész keleti Lileratura’ és tudo
mány’ zugjai nj itva állának ismeretjök előtt. Az 
idősb’ neve Ibrahim , az ifjabbé Abdallah vala. 
Olly szíves testvérszeretet és barátság lánczolá 
őket öszsze, hogy máig is Perziában , mikor
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két hű barátról beszélnek, azt szokták monda
n i: ők egy szív ’s egy lélek mint Ibrahim és 
Abdallah.

Hetimnek eggy etlen leány a .v a la , épp' olly 
szép lelkű, mint bájos testű. Azon nevelés, mel- 
lyet attyjától nyert, idejekora’ legtökélletesebb 
személlyévé formálta ő t; ’s a’ két Herczeg tá
vul a’ világ ’sibajtól, ezen olly igen szeretői
re méltó hölgy’ társaságában csendes és ártatlan 
örömórákat éldeltek. Ennek következete v o lt , 
hogy a 'bátyjánál hajlékonyabb természetű Ab
dallah annyira belé szeretett, mi m iért kedves 
Balsorája nélkül élnie lehetetlen vala. A' leány’ 
ritka szépsége’ híre a’ király füleibe is elhata; 
’s ez fiai’ megláthatások’ színe alatt könnyen 
tsinálá a lkalm at, ujságvágyát kielégítni ’s ezen 
szépség’ magasztalt remekét meglátni.

Olly indulatra lobbantlegottan irán ta , hogy 
Hélim’ hű szolgálatjai’ jutalm ául leányát a' Per- 
ziai királyi-székbe emelni meghatározó. H elim  
jól tudván a’ királyi elébbi feleségeinek gyász 
esetét, igy szólla: „Adja Isten , hogy Kalifáink
nak felséges vére ne alacsoníttassék egy orvos 
vérével való öszszevegyülésre , ki eléggé megtisz
tel tetettnek érzi magát, ha Felségednek rabja 
lehet.”

A’ király sokkal szerelmesebb vo lt, m int 
sem ez által viszszatartóztathatott volna. Bal
sorának elő kelle jönni, ’s a’ király egy Paradi
csomi H uhrit láta benne. A’ hölgy sokkal szeré
nyebb vo lt, mintsem azt képzelhette vo lna, 
hogy illy bájlón hathasson királlyá’ szívére. ’S 
most e' roppant szerencse' hirtelen halltára, fél- 
halva' rogyot öszsze Alharusin’ lábainál. He- 
lim alig fojtható könnyeit, ’s minekutánna le
ányát ájultából létre hozá , elibe terjeszté ura-
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n ak , hogy e’ szerencse nagysága váratlanul le- 
pé-meg leányát, ’s előre készület nélkül bajos 
lesz annak fényét neki k iá lln ia ; ezért esedezék 
ő felségének , hogy engedné leányát önn termé
be v ite tn i, hol remélli ennyi kegy’ méltó elfo
gadására elfogja készíthetni.

Alig ért Balsora viszsza term ébe, m indjárt 
keserve kinzóbb leve , mert szeretett Abdalláh- 
játó l elszakasztatva látá m agát, ’s e' bánat ágy
ba szegzé. Alharusin minden pillanatban tuda- 
kozódék ró la , 's ja j vala azoknak , kik ked
vetlen hírt hoztak. Balsora' szorongattatása, 
csüggedése annyira m e n t, hogy Helim reszkete 
kedves leánya’ sorsán. Nem láta semmi más 
eszközt, hanem reá beszélni őt egy olly ital’ 
bevételére, melly bizonyos órákig megholtá té- 
gye. Mire nem lép a' szerelem ? Hélim egy bús 
atya’ alakjában mondá elő királlyának e' szo
morú újságot. 'S szerencsére, ennek érzéketlen 
lelkére legkissebb hatással sem bira a’ gyász hír. 
Büszke hiúsága adatá azon parancsot orvossának , 
hogy Balsorát, kivel ágya’ bíborát akará meg
osztani , az elébbi királyi nők mellé a’ fekete 
palotába temettesse.

Abdallah, mihelyt neki atyja’ Balsora irán
ti szerelmét hírűi a d á k , hasonló változásokon 
mene keresztül. Betegségét Hélim halálosnak 
nyilatkoztatá, ’s kevés napokkal leánya' vélt 
halála u tán , az ifjú herczeget is egy álomital 
által tettetett halálba sülyeszté.

Szokás Perziában a' királyi Nemzetségből 
való holttesteket nehány napok múlva holtok 
után a’ fekete palota' kriptáiba v inn i, hová a’ 
Kalifák' ivadékjaihoz tartozók szoktak temet- 
tetni. A’ fő-orvos fő-felügyelője *s gondviselője 
ezen palotának. A’ holttestek’ bebalsamoztatá-
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sa , ’s rothadástól megőriztetése egyedül az ő 
gondja alatt van , valamint éltökben egésségök- 
re neki kelle ügyelettel lennie. Neve ezen pa
lotának van a’ szépen kisim ított fekete márvány
tó l, mellyből építtettek. Belől ötszáz drága lám
pák világosítják. Száz pompás kapui vannak 
ébenfából, mellyeket szintannyi szerecsenek 
örzenek, kik mindeneknek tiltják  a’bemenetelt, 
melly csupán a’ fő-orvosnak szabados. Minek- 
utánna Hélim kevés idő múlva a’ halál álomból 
felébredendő leányát ide v ite tte , gondoskodott 
arról i s , hogy Ábdallah is ide hozattassék; ’s 
leányát előre ertesíté azon idővel, mellyben ked
vessé fel fog serkenni.

Abdallah nem tuda Hélim’ titkos czéljáról 
sem m it, midőn az álomitalt megivá. Milly le
írhatatlan öröm lepé-meg hát őt m ost, midőn 
mesterséges álmából felébrede. Azt h ivé, hogy 
a' boldogok' lakhelyein v a n , ’s kedves Balsora- 
jával itt a’ földi múlandó gyönyörök helyett 
örökkétartókat kóstol. Szép hölgye pedig nem 
kése semmit kinyilatkoztatni hollótokét, melly 
bár undok és szomorú volt, még is kedvesbnek 
tetszék n e k ik , mint a’ paradicsom , mellybe a’ 
Próféta az igaz hívőknek örök boldogságot igér.

H élim , k it a’ két holt test bal’samozásá- 
val foglalatoskodni gondolának, minden nap 
látható ők e t, teli nyugtalansággal, miként sza- 
badítsa-ki innen. Nem kissebb gond gyötré ter
mészetesen a' két szerelmest is. Végre felesz
mélt Hélim , hogy a’ holdtölte' első napja a' Tir- 
pa hónapban jelen van. Régi monda a' Perzák- 
n á l , hogy ezen nap' éjjelén azon királyi holtak' 
lelkei, k ik  a’ Mindentehető előtt idvetnyertek , 
a ' fekete palota’ keleti kapuján kim ennek, he- 
lyöket elfoglalni a’ paradicsomba. E' végre Hélim
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készületeket tett ezen éjre. A’ két szerelmest 
drága arannyal hímzett kék ruhákba öltöztette, 
’s csalánpatyolatból tsinált hoszszu hófejér pa
lástokat ada rá jo k , mellyek tiz lábnyira a' föl
det seperték utánnok. Abdallah’ homlokát mir
tusz koszorúval, Balsoráét ró’sákkal ékesíti, 
’s legdrágább illatú kenetekkel öntözé-meg őket.

Ezen előkészületek után kinyitá Hélim ab
ban a’ pillanatban, mellyben a’ teli hold a’ fe
kete palotára sü tő t, lassú csendéi a’ keleti ka
p u t, ’s kibocsátván az ifjú p á r t , hasonló las
san bezárá utánnok.

Mihelyt a’ szabadra értek ’s a’ hold mosoly- 
ga lassú libegő lépteikre , a’ kaputól nem mesz- 
sze őrtálló szerecsenek áthatva azon édes illa- 
tástól, m ellyet a’ volt lelkek kileheltek, földre 
szögzék szem eiket, azt hívén: hogy a’ csak most 
eltem ettettek’ lelkeit látják , ’s reájok fel nem 
merének tek in ten i, míg el nem tűntenek. Reg
gel h írdeték , mi történt; de minden ember ’s 
maga a’ király is ezt csak hízelkedő regének 
gondolták, mellyet a’ meghalt ’s még élő k irá
ly i háznép’ tiszteletére költöttek.

Hélim sietett a’ szerelmes párt a’ rendelt 
helyen felkeresni, ’s vivé őket egy mezei há
zába a' Kliárán hegyére. Itt olly tiszta a’ leve
gő , hogy I-Iéliin nem sok idővel ez előtt a’ k i
rályt ide vitette volt, hogy elvesztett egéssé- 
gét viszszanyerje; ’s ezért itt léte’ kedves em
lékéül neki ajándékozd a’ király az egész hegyet 
a’ rajta lévő házzal és kertel eggyütt.

Itt élt azólta Abdallah, szeretett Balsorá- 
jával. Igy ekezetek után szebb szebb lön lakhe
ly ü k , úgy' hogy az egész hegy kevés ívek’múl
tával számtalan gyönyörű virágokkal és válo
gatott gyümölcsfákkal vala beterítve, ’s úgy
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nézett-ki, mint egy paradicsom. Tíz év a’ leg
boldogabb szerelmi elégedéssel tölt-el vala már 
e l , midőn a’ király m eghalt, ’s Ibrahim , mint 
cggyetlen örökös a' Perziai thrónra ült.

Ha bár Ibrahim öccse’ elhunytén soká ke
sergett , még sem bátorkoda Hélim előtt a’ 
titko t felfedni; mert fé lt, hogy ha bár mi kis 
részben kapna ingert a’ király’ gyanúja, siral
mas veszély érné a’ szerető párt. De most túl 
minden veszedelmen, Hélim sem akará tovább 
halogatni eggy olly történet’ felfedezését az új 
király elő tt, mellynek az ő nemesen érző szí
vét örömmel kelle eltöltenie , ’s erre az alka
lom önnként jött.

Ibrahim hoszszas vadászat után , melly- 
be társaitól meszsze tévedt volt, fáradtság
tól és szomjúságtól egészszen ellankasztatva 
azon folyam’ partjához éré, melly Khárán 
hegyéről csergedezett. Elragadtatva a' hely5 
bájos voltától, meghatározá abban a' házban , 
melly a' hegytetőn mosolygott, nyugalmat és 
jnegfrissűlést keresni. Szerencsére jelen volt 
H élim , ki uralkodóját legméltóbb tisztelet
tel fogadta. Ibrahim a’ jó ízű gyümölcsök
től ’s a’ legfinomabb b o rtó l, mellyek elibe tétet
tek egészszen elbájoltaték. „Ez legillőbb áldo
z a t, monda Hélim , mellyet e’ szép helyen ne
ked minden hivők’ uralkodója, bemutathatok. 
Jertek gyermekeim mutassátok-meg királytok
nak azon két baráto t, kiket ő siratott, ’s kik
nek váratlan viszont láttokra olly szívnek, mint 
ö v é , gyönyör érzésekbe kell dobogni.” E' szók
kal megnyíta egy m ellékajtó t, ’s a’ két sze
relmes a’ király’ lábainál térdre omolva forró 
könnyeivel öntözé azokat. „Istenem !’’ felkiálta 
Ibrahim! megismervén’s felemelvén ők e t, „nagy
F .  M. OR. M I N E R V A .  II,  N E G Y E ’E D  1 8 3 2 .  2 0
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Isten! ez az én öcséin, kedves Abdalláhm! ‘s 
ez a’ Hélim’ lyánya, a gyönyörű Balsora! kik 
felkelnek sírjokból, hogy engem elveszteken 
epedt bánatomból felderítsenek!”

Könyzápor omla most a’ király' ’s a’ szere
tő pár’ szemeiből. Minden szemlélők némán ’s 
megilletődve állának ott. Hélim szakasztá-meg 
az eddigi lialgatást, elbeszélvén a' szerelmes 
pár’ történetét, titkolódzások’ okaival eggyütt. 
Az örömre hevűlt Monárka kérte testvérét, hogy 
az országot osztar.ák-meg; de ez tökélletesen 
elégedett lévén sorsával, csak azt kívánta : hogy 
őt Balsorájával ezen hegy' békés birtokába hagy
ná. Meg lett mit kivána, ’s itt fogyhatatlan 
boldogságban élé szép nőjével Abdallah világát.

Ibrahim hoszszas és szerencsés uralkodás 
után maradék nélkül halt-el, ’s ürült királyi 
székébe üle Abdallah, fia Abdalláhnak és Bal
sorának, ki a’ királyi lakját áttevé Kharán he
gyére, hol ma is a' Perza királyok’ mulató Csar- 
nokjok van.

Fogarasy János , 
Erdélyből.
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19.
Herder’ emberiséget előmozdító 

Leveleiből.

1.

^Többször találom Kegyed levelébe az időszel- 
lemét neveztetni; — nem világosítanók-fel ezen 
kifejezést ? valami nemtő ez ? rém vagy sírlé- 
le k ? a’módilehellete? vagy Eolharfa’ hangzatja? 
Ezen kifejezés külömbözöleg vétetik. Honnan 
jön? hova megy? hol van serge! hol hatalma? 
hol ereje? uralkodik? szolgál? lehet fékezni? 
vágynak róla irományok? hogyan lehet a tapasz
talásból megészmérni ? talán maga az emberi
ség nemtöje ? vagy barátja, hirésze , szolgája ez ?

±
Miért ne felelnék én oly rejtélyesen Kegyed 

rövid levelére, mikép kérdezé?
Mi az időszellem ? Valóba az valami hatal

mas nemtő. Ha Averoes hívé hogy az egész 
Embernem egy lélekkel b ír ,  mellyhez minden 
egyes tag alladalmához idomozva most mun- 
kálolag, majd szenvedőleg részvényes ; én ezen 
költeményt az időszellemre alkalmaznám. Min
dennek hatalma alatt vagyunk, most munkálva 
majd szenvedve.

2 9  *
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Eolhárfa' hangzaíja ? vagy a’módilehellete V 
A’ futómódi ennek törvénytelen húga, nem ha
jó! hozzá, de még is tanúi tő le , és néha 
eggyütt tanuságtele útat tesznek; annál tökél- 
tebben gyűlöli valódi ellenét, otsárlóját , a’ tá
madás’ és viszszavonás’ lelkét, a’ tisztátlan, íz
telen , por örült érzést. A’ hol ez hallatik, a* 
melly társaságba, körbe, az ezt gyanítja, fut 
előle; és utál tanítást venni szájából. A' szélt- 
hangzott időszellem’ szava értelmes, elhitető , 
nyájas, barátságos; most mintegy Eolhárfa lágy 
hangja susog, majd mint tellyes énekkar hang
zik. A’ széltrepülő időszellem (szabad legyen 
ama régi könyvel szólni) szent, eggyező, sok
fé le , éles, gyors, tiszta, világos, valódi, sza
bad , jótékony, nyájas, szilárd, bizonyos, bá
tor. Ő mindent teh e t , mindent l á t , minden lel
ket meghat, bár melly értelmes, világos, és 
éles legyen is az.

Honnan jön ? mint neve mondja , az idő
kebléből. Ez az emberi természetbe van oltva, 
mellyet zordon égallyunk alatt, a'setétség , a’ 
vad harczvágy soká elnyomva tártának, bar
langba, tornyokba, várakba, tömlöczökbe lan- 
czolák azt; — kiszöke , egy nagy változás sza- 
badá tévé, a’ mesterségek, tudományok, leg
különösebben pedig a' könyvnyomás szárnyat 
tüzének reá; — nyájas annya az önnn gondol
kodó bölcsesség, a- régiek írásaiban o k ta tá , 
édes apja a’ fáradós próba neveié, a’ legmível- 
tebb 's legnagyobb férfiak példájok érlelék erő- 
síték. Ő többé nem gyermek, bár minden üj 
történetnél gyermek látszon i s ; az előidők ta
pasztalati leikébe vágynak nyo m v a ,’s tagain el- 
futtak. Hová akar menni ? ’s hová mehet ? az elő- 
időkből szedegetett , a’ jelenben szedeget, és a*
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jövőbe viszi. Hatalma nagy és látatlan , az okos 
észreveszi és használja; az oktalan többnyire el
késik , és csak következet foganat után lesz 
előtte hihető.

Az időszellem uralkodik? vagy Szolgál? 
mind kettőt tartozik tenni a’ maga helyén. A’ 
bölcs neki enged, azért hogy alkalmas időben 
igazgathassa , de erre nagyon ügyes , bátor kéz 
szükséges. Egyébaránt nyilvánosan igazgattalik, 
nem csoport, hanem csak kevés mélyebben te
kintő , e rős , szerencsés lelkek által. Ezek gya
kran a' legnémább csendben élnek ’s munkálod- 
nak , egy gondolafjok, mellyet a’ korszellem 
felfog, a’ Jegbonyoltabb zavart, helyes alladalra 
7s rendre hozza. Boldogok! kiknek a’ v égzés 
ezen emelkedet helyet jeleié k i ,  bár mi helye- 
zetbe legyenek is; ritkán lehet ezt ipar által 
elérni; ritkán lármázza ki m agát, csak követke
zeiében lehet észrevenni, gyakran még a’ nagy 
kormányzók is szerfelett merőek, sokat szen
vednek.

Vágynak az időszellemről irományok? azt 
nem tudom ; leginkább meglehet ezt ösmérni 
akkor lelkében írt történetből és a’ tapasztalás
ból; egy a' másikat világítja; esmérkedő ta
pasztalás nélkül nem lehet könyveket ‘ érteni, 
és ezek tesznek a’ korszellemre figyelmesé. A' 
kerek folyvást hengereg, mindig ugyan a z , de 
mindig más lapot mutat.

Az időszellem mentője az emberiségnek? 
vagy barátja, hirésze, szolgája? én akarnám 
hogy az első lenne , de nem hiszem; az utolsót 
ncin csak hiszem , hanem teljesen is megvagyok 
róla győződve. Hogy ez barátja, hirésze, szol
gája legyen az emberiségnek , mi kissé szemetlő 
részünkről is kiváltjuk előmozdítani.
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3.

Nehezen fog barátom talányának illy szövé- 
nyes feloldásával megelégiilni; szükség tehát 
magamat nyilvánabb , ha szinte keményebb han
gon is kifejezni.

A' szellem nem engedi magát leírni, rajzol
n i ,  festeni, hanem érezni; szó, mozgás, ipar, 
erő , ’s hatás által nyilvánítja magát. Az érzéki 
világba megkülömböztetjük a’ szellemet a’ test
től , és annak tulajdonítjuk mind azt, a’ mi a' tes
te t eleméig lelkesíti, az életet feltartja, és azt 
ébreszti; az erőköt magához vonsza és terjesz
ti. A’ legrégibb nyelvben tehát szellem, vala- 
melly láttatlan munkáló erőnek kinyomása; 
ellenben anyag, test, h ú s , holttest, vagy vala- 
melly élettelen nyugalomnak, vagy léteges lak
nak , ’s műszernek ábrázolatja; mellyet a’ benn 
lakó szellem mint valamelly hatalmas művész 
használ.

Az idő , egymás után következő , egybe füg
gő kornyülményeknek gondoltképe, gondolko
zásunk folyamatja utáni mértéke a’ dolgoknak, 
a' dolgok pedig mért tartalmai annak.

Időszellemének neveztetik, tehát summája 
azon gondolatok’, érzések’, iparok’, ösztönze- 
tek’ és élő erőknek, mellyek a’dolgok bizonyos 
haladtában ok és következet által nyilvánítják 
magokat. A' történetek elemeit soha sem látjuk , 
csak tüneményeit vészük észre, és alakjait 
eszméit egy függésbe rendeljük-el.

Ha tehát időnkszelleméről akarunk szóllani, 
előszször azt határozzuk-meg, micsoda a’ mi 
időnk, mi terjedést adhatunk és tartozunk an
nak adni. Kerekfüldiinkön minden idők, a’
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nappalnak ’s éveknek minden órái, sőt az egész 
Ernber-nem’minden körűlménnyei is egyszerre 
léteznek, feltehetjük hogy léteztek és létezni 
fognak. Itt minden módosulások változnak, vál
toztak és változandókiésznek a’ szerén t, a' mint 
a’ történet folyamja lassúbban vagy sebesben 
hajtja bullamait.

Ha már most Európára akarjuk magunkat 
körözni; Európa is csak gondolatkép , a’ mit mi 
ennek tartományai fekvése, azok’ hasonlósága, 
közössége, kölcsönködése által rakunk öszsze. 
Gondoljuk csak a'keresztyén Európát, ebben 
a* tartományok és azok fekvések után kiilöm- 
böző az időszellem. Ez a’ nép osztályával vál
tozik elhalgatva szükségeit, hajlandóságát, ’s 
belátását. Eggyes körülmény, valami hamis 
vagy tódított h ír, egy szellet, egy szédítés gyak
ran egész Nemzet’ gondolkozás m ódját, ’s véle
ményét határozza.

Ha tehát barátunk az időszellemet úgy adja 
elő, mint valamelly értelmes éles , ’s világos 
lényt; ő azalatt az éleslátású, értelmes férjliak 
okfőit ’s véleinényit érti. Ezek megszabadják 
magokat a’ pór szédítésfől, és nem engedik ma
gokat akarmelly intés után igazítatni. Ha keve
sen vágynak is itt vagy o t t , annál erősbbek ma
gokba, annál alanrlóbban függenek egybe, és 
az idők menetelében egy lánczozatot formálnak. 
Az ó és új dolgok olvasását, azok feletti beszél
g e tés t’s közjegyzést, mellyek elmúltak és min
dennap múlnak, mindég erősbben kötik egy
máshoz ; ők valóba egy látatlan templomot formál
nak még ott is , hol egymástői semmit nem hallot
tak. A’ világosodott és világosandó Európa köz
szellemét lehetetlen k i ir tan i; de minek is lenne 
ezen hasztalan fáradalom ? minél miveltebb e z ; an
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nál kisbé ártalmas. A’ hol hibázik , csak igazság 
és nem kénszerítés által lehet jobbítani. A’szel
lem csak szellemmel kűszdhet.

Engedje meg Kegyed hogy levelem végére 
egy talányt írhassak; ha nem hibázok Európá
nak három fő j történetei vagy időszakai vágy
nak , mellyeken külön időszellem leng. Egy már 
régen elm últ, ez tartott öttől nyólcz év százakig 
és többé viszsza nem jön. A’ második beált és 
munkásságába halad, ennek jelessége megészmér- 
tetett, és a’ körűlállásokhoz képest mindig in
kább megfog észméx-tetni. A’ harmadik időszak 
felett az időszellem ü l , és kívánnánk hogy 
szelíd csendben szerencsésen költené ki tojá
sát ; de e’ roppant strucztojás; — az égető homok , 
és a’ mindenható Nap segítsenek kikölteni !!!

Sáros P a ta k ró l , Varga János,

20.

Áiomtalan éjtzaka.

l% .ésőii, korán, nappal, éjjel, még éjfélben- 
is felemelkedik a’ gondolkodni helyesen tudó 
lé lek , az ő Teremtőjéhez, 's fel hat ama vég 
nélkül kiterjesztett tért csuda helyheztetéseik- 
Icel ellepő fényes égi-testek’ köréig, ott lebo
ru l,  reszket, imádja és dicséri azoknak Alko
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tó já t, behat azoknak belsejekbe , — csak hamar 
millióm 's megannyi mértföldeket mint a’sebes 
villám elhalad, a’ hol valamelly új világba akad* 
va leborul a' teremtő-erő (Isten) e l ő t t ,— vég- 
hetetlen dicsősségének remek míveit nem bátor
kodik pillantatival érdekelni. Majd újra lelke- 
síttetik, kegyelemért esdekel vakmerősége m iatt, 
’s a’ megszámlálhatatlan égi-testek’rendkívül se
bes forgása vi'sgálásával foglalatos , azoknak a’ 
legszebb rendel történt helyheztetésöket bámul
va , eggyik, ’s másiknak kitűzött czélját, az ő 
erányos meszszeségökkel eggyütt tekinti-meg; 
majd mindenféle nyomozódások u tán , viszsza- 
tér az ő áthomozhoz hasonló alacsony és enyészés 
alávettetett por házába , most már mind testbe, 
mind lélekbe dicséri és imádja az ő véghetet- 
len bölcsességű attyát a’ nagy Egész’ teremtő
jét. Ezer és millió gondolatokkal foglalatoskod- 
tata lelkemet egy álomtalan éjtzakám, — ezek 
között különösen az emberi létnek eredete és 
ezen parányi féregnek az embernek csuda al- 
kotíatása, — végre illyen kérdésekre fakaszta: 
milly csuda teremtmény az ember ? milly’ meg
foghatatlan alkotásu mív ő ? setét Planétánk
nak hány milliónyi csekély részecskéje? ez az 
eloszolhatatlan p o n t , a’ melly a’ véghetetlen 
meszszeségü roppant égi-testekbe elrejtetve va
gyon , és ő benne az ok , és még is semmi, mi- 
liely't a’ homok-órák fövénnyéhez hasonló mó
don lefolyt az ő ideje. Tehát ez az emberi va
ló egyszer'smint a' semmiségbe megy által? Is
tenem ! milly szomorú kilátás töprenkedő lei- 
lsemre nézve ezen feltétel? de nem úgy, hi
szem egy szüntelen égő szikrácskája és része 
ő az örökkévalóságnak!— Hála néked Terem
tőm! milly’ édes vigasztalás? milly' hathatós
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Balzsam elbusult szívemre! mint oszlanak ko
moly fellegeim ezeknek meggondolásával, mel- 
lyek előbb szomorúsággal tölték bé minden 
valómat? milly’ nagy jótétemény lelkemnek 
halhatatlansága? kivált ha a' pályát jól futot
tam ? milly’ megilletődés lepi el szívemet, ha 
még az a’ gondolat is hozzá já ru l , hogy a’ Mes
siás által jövendő jobb élet várakozhatik re- 
ám? te minden jóságok’ tű k ö re ,  artzra hnlva 
hálákat adok Tenéked, midőn dicső nevedet 
említtem, szívemben forróan tisztellek, imád
lak és benned hinni kész vagyok. Felemelke
dik hozzád is lelkem , megdicsőittetésed után 
nyert Thrónod’ zsámolya előtt leborul, ke
gyelmet esdekel, ’s ujjulva vigasztalással tér 
viszsza, mint a' kisded méhe gazdagon meg
terhelve az ő hatszegü szobájába, ’s mármost 
könnyebben lélekzetet véve , a’ föld-golyó min
den drágaságai birtokosainál magát boldogabb
nak tartja. — (Tovább még így folytatom tű
nődő kérdéseim:) Milly’ mesterséges mív az 
ember? ollykor oliyan szelíd való, mint az 
Angyal, vagy mint Istenség. — Milly’ okos az 
ő tetteiben? milly' remekek az ő müvei? milly’ 
kiraenthetetlenek az ő ujabb meg ujabb em
beri tehetséget meghalladni láttató találmányi? 
milly’ mesterségesek az ő csuda alkotásu véghe- 
tetlen machináik ? szóljatok vagy ti komoly ég
hajlat alatt a' természet titkaiban felségesen bú
várkodó még komolyabb Angolyok ! Ti a’ ki me- 
ríthetetlen titkos plánumoknak alkotóji! Ti a’ kik 
fabrikaitok’ ’s manufacturaitokkal, az egész föld
golyót elboríttó Nemzetek között az els'ők vagy
tok. De nem vagyok ez úttal alkalmatos a' ti 
dicséretetekre, a' melly vég nélkül való. Hát 
az ész j a' melly az embernek minden mozdu-
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iását lelkesíti? nagy Isten! segélj kérlek hogy 
eléggé megesmérhessem mind az embert mind 
az abban megfoghatatlanul elrejtetett é s z t ! — 
Mi volna az emberi való ész nélkül ? milly drá
ga kincs a’ józan ész ? de hány féregnél alább- 
való ember nem él viszsza ezen mennyei ado
mánnyal ? hány miliőm nem iszsza azt meg 
számtalanszor? milly*kevés tudja úgy használ
ni mint a' mint kellene? hány láng-ész nem 
hever elkorhelyedve a* porba? hány láng-ész 
nem csudáltatnak ? óh azok.a' halhatatlan emlékű 
kötött és folyó beszédben minden szíveket meg
hódító angyali gondolkozásu Versköltők és Ekes- 
szóllók , hol vágynak ? hol nyugosznak, hajdan 
isteni szikrátskáikkal olly gazdagon megaján
dékozott hamvaik? keljetek fel csak egy ke
véssé mély álmaitokból ’s áljatok elől nagy 
telkeitekkel ti örök emlékű Hőmérők, Horá- 
tzok, Virgilek, Ovidok, Csokonaik, Kisfalu- 
d i k , Berzsenyik, Kazinczyk. Ti is nyájasan 
daloló Schillerek, Göthék , Klopstokok, Biirge- 
r e k , Körnerek, ’s ékessen verselő Matisszo- 
n o k ! — Ébredjetek ékessen szólló Cicerók, 
komoly okfejü (princípium) de legokossabb ke
mény rendszabó Cátók, korbatsolóSwiftek;éles 
eszű ’s elmésen faggató Rabnerek , Wielandok 
’s a’ t. rövid de velős előadásu történetíró Cur- 
tiusok, bővebb Liviusok ; hadaka t’s hadait leí
ró Caezárok, Napóleonok. De ti utolsók mint 
sók millióm emberek’ retten tő i, elne felejtsétek 
magatokkal, nagy szánni elenyészhetetlen koszo
rút érdemlett vezéreteiket is előszóllíttani. Más 
részről bár milly’ okos műv az em ber, ez a’ 
csuda remek teremtménye a’ Mindenhatónak, 
egyszer’smind a’ leggonoszabb fenevadnál - is 
számtalan esetben alább való. — »ÉjféI után
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egy óra is még ébren ta lá l , és az óra kalapács 
által okozott lassú enyészés között dicsőén resz
ketve eltűnő hang egy úttal h ird e ti , hogy a’ le- 
folyt időpont , lelkeinet földi vándorlásából kö
zelebb juttatta annak vége felé, és az örökkéva
lósághoz sietteté. Egy ollyan sebesen elhaladott 
részetske, melly föld-golyónk színén lélekzo 
számtalan lelkek közül, bizonyosan némellyek- 
kel béfutatta pállyáját, és így már világ’ köré
be repítette ; milly’ érzeményekkel tölli hé ezen 
gondolat álom nélkül a’ földi-tárgyak felett ma- 
gassan felemelkedett telkemet ? Milly’ megve
téssel pillant le azokra? vallyon nem jelente
tik e' nékem is ez úttal, hogy számomra is meg- 
huzattathatott volna ezen éjfélutánni órában a’ 
halált-hirdető lélek-harang ? Istenem milly' igen 
érzem erántam való nagy szeretetedet? milly’ 
könnyen megtörténhetett volna , hogy ezen le
folyt időpont minden földi örömömet váratlan 
félbeszakaszthatta volna. A’ te jóságod azon re
ménnyel tölt-bé , hogy még azon tárgyaknak, 
mellyek vagy 30 évek elforgása alatt mulattak, 
tovább is örülhetek , hogy lelkem ’s testemnek 
foglalatossági még nem szűnnek meg ! hogy ha 
még eddig ember-társaim sorában haszontalan 
lántzszem voltam, ezután hasznosabb tag le
hessek ! hogy ezután több jó mint rósz cseleke
deteiben részesülhetek ! — hogy jövendőben min
den lépéseimre , gondolatimra és szavaimra szo
rosabban vigyázhatok, és nyomossabb elhatáro- 
zású lehetek! ! De nem vagyok alkalmatos egy
szerre mind azok a’ most említetteknek hoszszas- 
abb kifejtésére. Míg ezen szavakat hangzóm , 
ány ezer mért földeket nem halladott sebes 
iirdultával a’ gyorsan futó kocsi-kerekhez ha- 

. aló földünk, — a' melly környülmény arra
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int, hogy életem is ollyan sebesen halad és 
íogy , most ezen a’ parton lé lekzek, majd hir
telen a’ túlsóra tétetem által. Vallj on nemleg- 
hasonJíthatóbb e’ életünk azoknak sorsához, a’ 
kik valamelly széles folyón kívánván általmen
ni, a’ híd' nem léte miatt kéntelenek elvárni 
azon időt, a' mellyben a' számokra készen lé
vő és szüntelen mozgásban helyheztetett lad ik , 
őket is az által ellenbe láttszó száraz földre 
által fogja vinni.

Hrabovszky Púi.

21.
Dicső emlékeztetések. 

DUDITS ANDRÁS és VRÁNCZY ANTAL 
felől való felszóllítás.

H a  feltámad viszont Magyar-országban a' lélek 
nemesebb tulajdoni* nemesítő becsülete, és a9 Haza 
dicsősége mellett való buzgölkodás , úgymond Fesz- 
ler, üszszeszedi a’ Nemzet, Dudils András’ Pécsi 
volt Püspök’ és Vránczy (Weráncz) Antal , Ma
gyarországi volt Prímás’ lelkes maradványait is. Es 
a* nagy Nádasdyak , Eszterháziak, Battyányiak, Pál- 
fiák, Illyésháziak , e’ legközelebb időbeli nagy uno
kái , mint dicséretes Maecenasok nem fogják költsé
geket sajnálni, a* minden időkorra nézve, tanusá- 
ságos gyűjteményt világosságra hozni, — Duditsnak 
tulajdon kezével irott , 3oo levelei, hevernek a’ 
Boroszlői Sz. Er’sébet* temploma könyvtárában. Sír
köve irása ugyanott: Carissimo omnibus, adverso
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nemini, cunctis admirationi. — Nevezetes az ő 5 
oratiója nyomtatásban, mellyel a# Trienti szent atyá
kat; részszerint gyönyörködtette, részszerint meg
rázta. A’ Halicarnassi Dionyslus ítélete, görögből 
fordítva, Thucydides históriája felöl; és a* papok* 
házassága felöl való beszéde, lásd: Lőrand Samuél- 
fy dissert. de vita et scripiis Andreae Dudits. Halae 

—  Duditsot, a* mennyire tudom, néhai nagy- 
tiszteletíi Hrabovai Hrabovszky György, Ev.  Lelki- 
pásztor *s Esperest, jö ideje már,  hogy megesmer* 
tetni akarta; d e , elég k á r , pártfogókra nem ta
lált .—  Werántz,  esmertetve van, a’ Minerva i 8 3 i-  
diki f-ső füzetében.

BÁTHORY KRISTÓF’,

fájdalom, sikereden szép szavai, fiához 
’Sigmondhoz.

M á j.  25-dikén i 58 i-ben, elközelitvén, a’ derék 
Erdélyi Fejedelem* Báthory Kristóf’ utolsó óraja, 
élete 5 l*dik évében, reménylvén mély bényomást 
fogna tenni, a* haldokló atya utolsó szava, bár gyen
ge 9 esztendős fiára, következőkép’ szollá hozzá, 
Lelesz János Jesuita, gyóntató atya, és gyermeke 
nevelője előtt: „Kicsiny vagy még fiam; de ollv 
helyhezelben , mellyen virtus által nagygyá lehetsz. 
Tartsd azért dicső őseidet, kiktől származtál, min
dég szemeid előtt. Lépj nyomaikba, hogy a* virtus
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méltóságára, a’ megérdemlett szép hírre, névre fel
emelkedhess. En, mint atyád, példád kívántam len
ni a’ jóban, testvéremtől, a’ Lengyel-királytól, vé- 
dedtől, tanulj jámborságot, isteni félelmet, nagy 
és dicső cselekedeteket. Oltalma alá adlak át egész- 
szen. Utolsó órám közelget. Te fogsz utánnam ural
kodni; azért, hald meg kedves fiam utolsó kérése
met : törekedj, fáradhatatlan arra , hogy nem az or
szág és uraság, hanem virtusaid , nemes cselekede
teid tegyenek téged Fejedelemmé. —

KIUPRILI MUSTAFA 
1690-ben, Belgrádi híres Török fő-vezér’ 

szép lelke.

Kkiuprili, a* maga idejében, a’ DivaV legfőbb 
embere, fellyül emelkedett, népe’ babonás balvéle- 
kedésein. Mindjárt fő hivatala kezdetén , hazája ha
nyatlását , annak erkölcsi mcgveszettségének tulaj
donította. A’ vezérek , úgymond, csak népes hadi
sereget kivánnak; de a* hadirendet fenn nem tart
ják. Csak gazdagodni akarnak ; de rémittő csikará- 
sok által. A’ Muftik, papok, kiknek a’ nép’ tani- 
tójinak kellene lenni, restek, ’s testi kénnyeikben 
alusznak. Innét az isteni félelem, jámborság, buz- 
góság , vitézség* megszűnte. Keményen ellene töre
kedett mindennek. A* törvényszékeket minden igaz
ságtalanságtól, ’s viszszaélléstól megtisztította. A* 
keresztyéneket és ’sidókat, az adásban , vevésben ,
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egészszen eggyenlő jussuakká tette a’ Mozlemiták- 
kai. — Midőn egykor Serviában, egy falun utaz
na keresztül, mellyben csupán görög keresztyének 
laknának, de, papra ’s templomra volna szüksé
gük, megengedte azonnal hogy templomot építhet
nek, fs papot tarthatnak. Midőn Imánjai, Effendiji 
néki azt vetnék: ezen engedelme ellenkezik az Iz- 
lamismussal, azt felelte: kell az embernek Isteni 
tiszteletének lenni, máskép’ utonállő rablő leszsz; és 
az Ozmánok-országának hasznossabb , ha a’ földet, 
bár más hitiiek lakják, mivelik és róla adóznak, mint
ha a’ fene vadak birnák azt. Azt parancsolván , va
lahányszor a* falun keresztül jön, minden familia 
adóul, egy kakast hozzon néki, a’ megörvendezte
tett lakosok, most egyszerre 20-at hoztak. Midőn 
az esztendő ’s a’ háború végén , viszont azon faluba 
jönne, már 200 kakast kapott adóul. Annyira nyőlt 
a* famíliák’ száma illy rövid idő alatt, az Isteni tisz
telet megnyert szabadsága által. MostBassáji, Imán
jai, Effendiji felé fordul Kiuprili : nézzétek úgy
mond, mit használ a* vallásbeli tiirödelmesség. Á’ 
nagy ár’ jövedelmét is szaporítottam, és e’ szegény 
Nemzet, melly elébb bennünket káromia, áldja 
most uralkodásunkat, a' melly alatt él. — A’ his
tória nyilván hirdeti, sok keresztény Státus-tanát- 
tsában egy lélek se volt, a’ ki igy gondolkodott 
volna! Megholt Kiuprili 1691-ben, vitézül harczol- 
ván ’s vezérkedvén , Péterváránál Hofkirchen’ drago- 
nossai és Zrinyi Adám’ Magyarjai ellen. Az ágyú
golyó tépé a* jót, a’ nemest szétt.

3Ns. Takátsi Horváth János.
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SZENTGYÖRGYI ISTVÁN , 

Bölcselkedés Tanító.
Született 1736-ban , megholt 1799-ben.

O v o f o v  ey avro)  Trspj’yspse rr\y oumay.

Menanderc

M i  haszon a’ dicső életből P a' bölcsen és hasz
nosan megfutott pálya végén virul é hervadatlan
babér a’ bölcs’ számára ? ’s mit az ég rendelt, hogy
halhatatlan legyen , nem von é halál fatyolát arra a’ 
a’ hiú emberi szív , mellybe sokszor a’ legmagasbb 
érdemek emlékei fölött is feledés gyász éjjei boron-
ganak ? elhal a’ derék férfiú, kialszik benne egy
fáklya, melly önn lángjaitól emésztődve terjesztő 
köz világot az emberi véges lét, *s köz határozott
ság éjjein ; elhúnyiát érző könnyek közt gyászolják 
a* jámborok , kik általa bóldogitíatának ; nyugasztaló 
búcsúszavak, ’s hálás sóhajtások lengnek porára: 
eltel két három év, a’ gyász már múlni kezd, a5 
könnyek ritkábban hullanak, ’s félszázad víszonjai 
nem lebegnek még el a’ hideg sir fölött, már ne
ve is alig esméretes annak, kit egykor esmért az 
egész világ. Itt ott hévül csak még egy két kebel, 
a’ tisztelet s hála szent tüzétől, ki még most is érzi 
boldog következetjeit a’nagy , az egykor koztiszteleiü 
bölcs életének.
F.  M.  OR.  M I N E R V A  II. N E G Y E D  1 8 3 2 .  3 0
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Hogy mindig könnyeznünk, hogy mindig eped- 
jiink lelkűnkbe a'gyász miatt; ezt sem az ég nem 
kívánja, sem az elhúnyt érdemesnek hamvai nem 
veszik kedves áldozatúl; mivé válna e’ rövid élet, 
ha minden múltat siratnánk ? miért adta volna be
lénk atyánk a’ feledés édes érzetét, melly hegesz- 
sze sebjeinket, meszsziről, ’s onnan is fátylon ke
resztül mutatván élőnkbe a’ rémítő jelenetek képét,  
mellyeknek egykor megtestesült vészeik borítának- 
el. Ha a* tegnapnak sötét emléke nem szorítná is 
melyünket, a* mának, ’s a’ jelen pilanatnak gyötrel- 
mit is elég volna kitúrni a’ szegény szívnek. De az 
még sem természetes , hogy a’ feledés erőt vegyen 
az emlékezeten , — e* kettőnek végtelenül kell küzdni 
egymással , ’s a’ feledésnek , melly kiilümben erős- 
sebb ellenfél, a’ gyengébb de nemesebb részt leta- 
podni nem szabad; kiilümben egy harmadiknak kell 
szenvedni: az érzés hal-el ’s kővé fagya' szív, mel
lyel az ég tűznek teremtett.

Csudálkozől Olvasd! ’s ké rded :— Miért ez ér- 
zelgés? miért e’ boszszas elősző az élet-rajzhoz? oh! 
ha lelkemet önthetném beléd , ha megoszthatnám 
veled mit érzek , ’s az égig fölnőtt érdemeket illő 
nagyságokba festhetném elődbe; nem csudálkoznál, 
’s arra miről tőllcm kérdezősködol, ünn szíved fe
lelne: Ki Szentgyörgyi Istvánnak , amaz egykor 
nagy nevű tudósnak szellemhagyott sírja fölött meg
áll, ’ s ügy áll meg, mint kell illy dicső hamvak 
fölött, özönnel lepik meg annak fejét illy gondola
tok,  szívét illy áradt érzelmek; ’s hogy fejében a' 
gondolat lenyomd teherré, szívében az érzelem 
emésztő kínuá ne váljon , nem lehet néma szobor, 
midőn a’ hálás sző ajkam leng, ’s ha egyebütt nem, 
legalább a* magány karjain ki kell öntni keblét, — lé
gyen az nyugodtt , ha nem tovább csak addig i s , 
míg ismét tele gyük— Ki tudja azt , mi volt Szent*
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gyöngyi a’ maga korában a* közönségre, mi külü 
nősen egy városra, egy oskolára nézve ; miként tisz- 
teltetett nem csak Nemzetétől, de még a’ külföld 
tudősaitől is; ’s mint leve ő eggy azon csillagok 
közzül, kik a’ már már letűnő X \  ll l-ik Század söíélcs 
alkonyát Honnunk egén ragyogtalak; ki tudja a" 
fényt, mellybe diszle ő,  ’s ki látja a’ homályt mel
lyel e* fényt harmintzhárom évek bévonák, nem mél
tán csudálkozliaíik e , ’s csodáltába nem kiálthat e fel 
így:  Ha a sors nyomja a’ közhasznú éltet is, mit 
várhat az érdemtelen gyáva! — Ha egy illy szív ki 
esméri az érdemet ’s tiszteli azt , egy dicső , egy örök 
fényre méltó íérjfiúnak szunnyadó emlékét szender
gő álmaiból felki várija ébreszteni, ’s új életre hozni 
mintegy a’ haldoklót, ne végye szerénytelen lélek
kel hálás igyekezetét a’ tudós világi

Született Szentgyörgyi István  i ^36-dik év’ 
November i 5-kém Aszaló városa (Borsód Várme
gyében) volt a’ hely , hol az életnek legelső hajna
lát megiátá ő , ’s melly őt bár elég szenyvedelmek- 
kel vala is meglependő , de egyszer’smind mosoly
gó fényt-is lövelle rá , —  ’s belőle egy kívánatos, egy 
boldog napnak remény-súgári villogának felé. Atya 
volt Széntgyörgyi M á rto n , egy közsorsú ugyan, 
de régi Nemes házból származott, bal környülmé^ 
nyihez, ’s a2 akkori gyászos idők, üldözések viszon- 
jaihoz képpest eléggé mívelt, olvasott férj fiú, kit ha 
bár egyébb kitettző érdemei nem lettek volna is , ez 
egyért is örök tiszteletbe tarthatna a’ maradék, hogy 
gyermekeinek tudományos nevelést adván, ’s a gyen
ge szép elméket, mcllyek külömben egy érzékiden 
atyának ügyetlensége miatt könnyen lehettek volna 
a’ semmiség’ áldozatjai , most gondos vigyázattal 
míveltetvén ki, bennök a’ Hazát valódi derék férj- 
íiakkal , ’s oszlop-emberekkel ajándékozá meg. Ist
ván fiából, (ki itt tiszteletünk tárgya) Pap és Bői-

3o *
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rsclkedes-taníió, M ártonból Pap lett, János fia 
ifjú korában tűnt ki az életből.

István  , kinek lelkét még gyenge korában külö
nös malasztjaival ihleté az ég, már fejlő tavaszában 
láttatott bizonyos lépéseket tenni a’ magas ezélfele, 
melly meszsze ugyan, de csalhatatlan fénnyel csil
logott elébe. Hetedik évében kezdé el futni a’ tanú- 
lői pályát , először szülötte földének csendes hatá
rain belől, hol kimivelődésének legelső alapjait meg
vetvén , felsőbb ösméretek’ megszerzése végett Pa
tak szelíd Muzáihoz jött.

Itt tágasbb mező nyílt előtte, de egyszer’smind 
izzasztóbb pálya-is. Nevelkedőnek naponként a* ne
hézségek mellyekkel neki megkelle vívnia; de pál
maként nőtt az erő is, melly lelkesité őt, s vas 
szorgalmát semmi munka nem győzhető meg. —  
Szegény volt ő,  nem nézett rá gazdag örökség szü
léiről , kiket a’ Iázzadő idők szélvészéi ősi jog- 
jaikból csaknem egészen kifosztanak; de e’ sors nem 
csak Szm tg yö rg y it  nyomá , — Nemzetünk nagy ré
sze érzé e’ nehéz súlyt; e* szegénység volt éppen fő
eszköz arra, hogy ő olly hasznos, olly munkás tagja 
légyen a' társaságnak, \s béketűrését olly boldog 
állapot jutalmazza, millyennel itt földön kevesen ér
zik magokat az égtől megáldatva.

1762-dik év’ kezdetével Patakról a* Rimaszom
bati *) Taniílő-intézetbe ment,  és a’ felsőbb tudo
mányokat (Studia Academica) kezdé halgatni T. T. 
Lossontzi J ó ’sef Proíessor alatt. Hogy ezt tévé, fon-

R im a sz o m b a tb a n  , m ar 1567-ben  v ir á g z ó  E k k lé s iá jo k  v o l t  
a ’ R e f o r m á t u s o k n a k ,  m in t  ez  a ’ M é l iu s  P é t e r  1507-ben  
k i jö t t  m un k ájáb ó l  v i lá g o s .  A ’ X V l l - d i k  S z á z a d  e l e j é n ,  a* 
R im a -S z o m b a t i  O sk o la  a* M a g y a r -o r s z á g i  n e v e z e t e s e b b  
T a n u l ó - i n t é z e t e k  k ö z z é  s z á m o l t a to t t .  T ö r v é n y e i  c sa k 
nem  a z o k  v o l ta k  , m e l ly  ok m ai  n a p ig  is a lap ja i  a’ S á ro s-
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tos okai valának reá , nem azért , mintha esendesüit 
volna szívében a’ láng, mclly Patak derék tudósiért, 
mindég a' legmélyebb hála \s tisztelet tömjénétől 
éledeze, nem is azért, mintha itt munkássága’ kö
rét szűknek gondolván, Puma-Szombatot szélesebb 
esméretek \s fennebb bölcsesség gazdag tárjanak vél
te volna; de é tájon lelkesebb pártfogókat reményle, 
’s szívét kedvezőbb hinézések kecsegteték, egy oliy 
helyhezeti felő l , meilybe eddig szerzett esméreteit 
ismét Pataknak, és még talán (itt pályáját végezvén) 
a’ külső-országi fő Oskoláknak falai közölt-is meg
kettőzött erővel, ’s kívántabb sikerrel nevelhetné.

Azomban nem soká vesztegle itt , két évek alig 
telének el, már ismét Patak számláld őt nevendéki 
közzé. 1754 keves idő tüntével mindeneknek figyel- 
möket magára vonta, a* versenypályán társait mesz- 
sze hagyta el , ’s jellességin függének a* közönség 
szemei. A’ Cla$sica litteratura, a’ napkeleti Nyelvek 
esmérete, a’ Filosofia, valának azon ágai a’ szélesen 
kiterjedett tudományoknak , mellyekbe az ő nagyra 
termett elméje annyira feljül emelkedett másokon, 
A’ Szép-művészetek közzül pedig különös, mondhat
nám vele született vonzalma volt a’ költészséghez. 
Horn ér’, Virgil’ , Horátz’ költeményeit könyv nélkül 
tudta ő, ’s e’ koszorús Dallosok valának az ő úti
társai, ha olykor könyv-szobáját elhagyváu a’ vidéki 
természet’ kies mezején kivána lelkének szabadabb 
repületet, tcstéuek elevenítő nyugalmat adni.

1761 — 1764-ig a* Sáros-Pataki Anya-Oskola

P a ta k iA n y a -o s k o la  a lk o tm á n y á n a k .  ( C o n s t i tu t io . )  1752-ben  
(m id ő n  Szen tgyörgy i  a z t  m e g l á t o g a t t a , )  e g é s z  v irágjában  
d í s z l e t t .  D e  fa jd a lo m !  1 7 7 1 - b e n ,  v a la m e l ly  v a l lá sb e l i  
v i l lo n g á s  a l k a l m á v a l , e lv e t e t v é n  a ’ R e f o r m á t u s o k t ó l , r e 

g i  f é n y é t  e g é s z s z e u  h o m á ly  v o n ta  be .  —
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könyv-tarjának őrje volt, egyszer’&mind 1703-ban 
idcjigi tanítója (Traeses) a’ Filosofiának. Mint bú
vár a’ vizek mélyén a’ gyöngyöket, akként gyüjté ő 
ezen idő lefolyla alatt, a* legmélyebb tudomány,  ’s 
legszélesebb olvasottság kincseit; bár mennyire vo- 
nák is el őt hivatalának terhei, mellyeknek híven 
megfelelni, ’s kötelessége teljesítésében a’ hatalmas 
közvéleménynek eleget tenni mindenkor fő gondjának 
tartá. Még csak huszonhét éveit számláld életének, 
midőn már egészen kész volt, akár úgy mint polgá
ri,  akar úgy mint Egyházi-tanító ki állani a* kö
zönség elébe.

Csak hamar czélt is éré ő , ’s munkás életének 
boldog következetjeit kezdé érezni. Az ő jó híre, 
az egész Egyházi Fő-megyében (Superintendentia) 
elterjedett. Az Ekklé’siák vételkedve vágytak őt mint 
Lelki-tanítót bírni , és már 1764-ben mint Nemes- 
Bikki Pap ,  úgy von búcsút kedves Patakjától, még 
ugyanazon esztendőben, Augusztus’ 24-dikén e’ tiszt
re fel is szenteltetvén.

Szorgalma, ezen új hivatalának körében sem 
volt kissebb mint az előtt. Itt is kötelességének leg
hívebb betöltése kisérte őt szent pályáján. Itt kéz- 
de legelsőben áldozni a’ halhatatlanságnak. — T u 
dománnyal teljes, csinos nyelvű Egyházi-Beszédei, 
mellyeket a’ falusi élet csendes magányába nagy 
gondal dolgozott ki olly ezélból, hogy azokat idő
vel, ’s kedvezőbb környülmények közt a’ közönség 
hasznára kibocsássa, —- nyilván való tanúi ennek, 
valamint annak is , mennyire lett légyen ő jártas a* 
Történctok-künyvében úgy mint a’ Szent-Atyák írá
siban. Fajdalom! hogy magas lelke e’ ritka szülemé
nyeinek (mcllyik Ilonni-nyelvünk kimivelődésének 
legfénylőbb szakába sem vesztették volna el önn be
esőket, a’ múlt Század* ezen korában pedig Litera- 
íuránk valódi gyöngyeinek nézethettek) az irigy
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idők viszonjai közt, csak egy részök lehetett ment 
az elveszéstől.

1764-dik év’ Novembcfr’20-dika, fontos, mond
hatnám legfontosabb napja volt az ő életének. A’ 
legboldogabb házassági élet rozsa lántzai, e’ napon 
füzék öszsze őt Ladányi Csontó Eszterrel, T. T. La
dányi Csontó István’leányával, ’s e’ nap ólta érzé ő 
magát az ég szerettének. Mert ah mi boldog! ki egy 
szép lcikü hölgy’ társaságába zavartalan nyugalom
mal evezhet át az élet másként zajos tengerén, 
mennyet él itt földön, kire mennyegzője napján áldó 
szemekkel mosolygott az ég.

Nem valának azomba feledve Szetitgyörgyi 
érdemei a' közönség előtt, nem lehete nekie vég- 
kép’ e* magányba rejtezni, széles tudományát ’s 
magas lelkét e* munkássági szűk kör nem határozha- 
tá. Meg volt ugyan ő tökéletesen elégedve a* sorsai, 
mit szabad választása s önn szorgalma után neki a’ 
gondviselés adott ; ő, ki hiú (tettszni) vágyból soha 
semmit nem teve, ki előtt a* közjó sokkal több volt, 
mint a* másoktól való dicsértetés , ’s ki inkább ki- 
vána lenni, mint láttatni, nem óhajtott most sem 
kitettszőb póltzra emelkedni, ’s eddigi hű szorgalmá
nak jutalmait egészen tetőzötteknek vélé. De csil
logóbb koszorúk várak erőnyeit a’ Honn-templomá- 
ba, ’s bár akará vagy nem ,  tulajdon vágya nélkül- 
is szebb helyen kelle néki diszleni. —

Korán és reménytelenül hunyván-él, 1766-dik 
év Auguszt. 7-dikén Doctor Szathmári Paksy P á l , 
a’ Sáros-Pataki Anya-Oskolában a’ Filosoha’ és Gö
rög-nyelv’ nagy tudományu Professora; raegüresült 
egy első rendű Tanitó-szék, mellynek betöltésére 
Szathmári ifjabb Paksy Mihály, a’ Hit-tudományt 
tanító idősbb Szathmári Paksy Mihálynak fija nevez
tetett ki, azon időre pedig, mellynek lefolyta alatt 
az említett ifjú tudósnak, a’ közönség rendelésé*
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b ő i , esméreteinek szélesítésük végett Német-ország 
fő-oskoláiba kelle mulatnia, a* Tiszamellyéki Egy
házi fő-kormányszék által a’ Professori hivatal foly
tatására Szentgyörgyi István hivattatott meg, — 
Sérthetetlen volt ő előtte a* közönség parancsa , 
engede azért a’ hivatásnak , ’s beköszöntő (Tnaugu- 
ralis) Beszédet tartván: De variis Philosophorum 
vet erűm cosmogoniis 1767. év September’ 17-dikén 
tanítói székét elfoglalá.

1768-ban Felséges királyi engedelem mellett,  
a’ Sáros-Pataki Anya-oskolában egy nagy új Taní
tóház (x\uditorium) emeltetett feh Minthogy pedig 
ezen épületnek eggyik czélja az volt , hogy abban 
a* tanúló ifjúság részéről köznapi Isteni tiszteletek- 
is tartassanak ; azért annak illő pompával (solenni- 
ter) kelle ez ajtatos czélra felszentelteínie. A' fel
szentelés napjának Juliusz 10-dike rendeltetett, az 
Innep szónokjának pedig Szentgyörgyi neveztetett 
ki. Az idő a' készületre csak három nap va la. Nagy 
volt felőle a’ várakozás, ’s bé is tölté ő egészszen 
azt ,  szégyenekre némelly kis telkeknek , kik sem
mit nem reménylvén tapasztalatlannak vélt ifjúságá
t ó l , ’s a’ régiség eránt való elfogultságból (praeju- 
dicio antiquitatis) egyedül az ősz főket ítélvén ko
szorúra méltóknak; alacsony képzemények közt les
ték a’ dolog kimentét. Felderült a* várt nap; — 
számos volt a* nép ,  ’s fényes a’ gyülekezet, melly 
e* nevezetes ünnepet jelenlétével megtisztelé: — Az 
ifjú Szónok ékes tlómai-nyelven í r t , ’s tudósán ki
dolgozott beszéddel ada lelket a’ köz örömnek,*) 
’s leléptél idvezlő taps követé®

"0 L á s d ,  m ind  b e k ö sz ö n tő  mind f e l s z e n t e lő  B e s z é d e i t ,  a ' 

S á r o s  P a ta k i  A n y a - O s k o la  k ö n y v tá r á b a  , 511 v czimíí Gyiij-  
rem én yb en  : Colié c l iv  F a hr ic ia na .
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Ez időpont ólta egészlen bírta ő a5 közönség 
hizodalmát, érdemei napfényen valának , \s koszo
rúkkal diszült homloka. r De mind ezek lelkén sem
mit nem változtattak. Életének egy fő vonása volt 
az: hogy józan szívét semmi öröm fel nem duz- 
zasztá , semmi fájdalom le nem véré, a* kedvező és 
bal történetek közt lelke mindég eggyenlő és ugyan 
az vala. E ’ szempontból lehet kimagyarázni ő neki 
azon tettét is, melly szerént a’ három esztendőknek 
’s azokkal együtt az ő ideigi hivatalának eltelte előtt, 
az Alsó-vadászi Egyházi Papjának meghivattatván e’ 
hivatást elfogadta , ’s jelenhivatalában lehető állandó 
megmaradhatását nem is reménylvén, nem is érde
kelvén vágyaival, egyszer’smind szerényen kötelezte 
magát hogy végezvén Patakon Professori kötelessé
geit; azonnal Lelki-tanítói hivatalát kezdi.

De más volt a’ végzet ő fellőle, más volt a* 
közönség akaratja. —  A* férjfiú , kire a’ tanítói hi
vatal állandó folytatása várakozott, végezvén külső Or
szági utazásait Honnába viszsza jövendő vala. Szent- 
györgyi pedig leakart lépni a’ székből, mellynck 
eddig nem dicösségtelen betöltője volt, hogy át en
gedje azt annak, kit az egész jussal illete. De midőn 
1770-dik év’ Juiiusz 37-dikén, az esztendőnként 
clőfordúló közönséges megví’sgálíatások (Examina 
publica solennia) alkalmával, már éppen kezdené 
köszönni érzékeny búcsú szavak közt, a’ Fő-előljá- 
róság’eránta mutatott kegyeit, egyszer’smind a* tanúló 
nemes Ifjúság szeretetét, melly ő rajta ezen ke
vés idő lefolyta alatt állanddm, *s a’ legteljesbb 
mértékbe nyugva, midőn (mondom) azon ponton 
állana, melly vég elválás pontja vala ő közötte, és 
a’ Sáros-Pataki Anya-oskola közt; akkor egy ma- 
rasztó hangos fölkiáltása a’ közönségnek , ehez egy 
akaraloló (einwiiligend) szava a’ kormányzó Előlü- 
lőségtiek , — ’s ő mint Filosoíiát és Görög ékesenszöL
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lást tanító Professor örökösen és elválhatatlanűl Pa
také.

E* történet nem csak az ő életében , de még 
a* Sáros-Pat.ki Anya-oskola évkönyveiben is valósá
gos okszakot (Epochát) csinál. Ekkor tíint ugyan is 
föl ujjabb fényben oskolánknak azon díszkora, melly- 
b e n , mint hajdan a’ Nagy I. Ptákótzi György ’s 
bitvese a’ felejthetettlen Lorántíi ’Sus’ánna alatt , — 
négy fő Professorokat volt szerencséje keblébe tar
tani. Kik közzül Szathmári idősbb Paksy Mihály 
Hit-tudományt, Szentes János Történeteket, Szerit- 
györgyiIstván  Bölcselkedést, Szathmari ifjabb Paksy 
Mihály Természeti-tudományt tanított.

így a’ sok bizonytalan hányattatások után , vég
tére csendes révpartra juta Szen tgyörgyi, ’s most 
már e’ helyhezetben kettőzött erővel, ’s nagyobb 
előmenetellel munkálá a’ közjót. Tanítása mindég 
alapos, de világos és érthető volt. Nem fárasztá ugyan 
ő mindég növendékeinek elméjöket a’ száraz szem
lélődés magasan járő, annál fogva szédítő észképei
vel, ezek helyett többször óltogatá szívökbe az élet
bölcsesség’ gazdag gyümölcsökre kelendő magvait. 
Mindnyájan kik hallak őt ,  előadásainak világos és 
épületes voltokról, ’s önn magok boldogságokról 
dicsekedve tevének bizonyságot. Nagy hasznú, fő ér
demű , ’s halhatatlan fiakat nevele ő a’ Hazának, kik 
közzül lehetetlenség, mondhatnám halátianság vol
na, halgatással e’ helyen elmellőznőm , Kazinczyt, 
nyelvünk első csillogást! hősét, és B>ozgonyit, a’ Fi- 
losofust; kiket később tisztelve szeretet Szentgyör- 
gyiek belső barátságába is vön. Kazinczy volt kü
lönösen a z , kivel ő huzomosbb ideig osztozott az 
élet örömeiben és fájdalmaiban. *) Rozgonyi úgy

#)  M e n n y ir e  s z e r e t t e  l e g y e n  K a z in c z y  S z e n tyyü rgy i t , —  ki  
tettszik  azon levéléből , mellyben Szinoyei Diogcncsct

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



j u n i u s z  1832. 175

szólván csak végnapjait bírható az ő életének. De e* 
baráti vég ölelések, mi kellemesen deríték fel Szen t- 
györgyi életének alkonyát, éppen akkor, midőn 
azt, szeretett Kazinczyjának, tőle ’s a’ hazától h t t  
elzáratása által, a’ bánat’ legsötétebb fellegivel bo

neki ajánlá, e's a’ mellyben kéri a* barátság Istenét, 
hogy tartsák meg Szentgyörgyit ő nek i, úgy mint kinek 
életétől az ő életének nagy boldogsága van fel függeszt
ve. —- Számtalan bizonyságit hordhatnám fel a’ Kazin
czy és SzentgyÖrgyi közt élt legszentebb barátságnak, 
de sokkal nem akarván fárasztani a’ szerény olvasók* bé- 
ketürését, csak egyyet említek. Ez egy fontos és való
ban figyelmet érdemel. Kazinczy a’ maga Biographiájá- 
ban , mellyet kéziratba hagyott kincsül a’ maradéknak , 
a* 60-nadik laptól fogva a’ 63-dikig egy történetet hoz 
elő , melly szerént ő egykor még fiatal korában, Hajnakövy 
János Tornai Plebánussal Theologiai Disputátzióba ered
vén , a* tudós Pap , ki éppen akkor érkezett meg Római 
utazásaiból, olly nehéz ellenvetéseket teve ő eleibe, 
mellyekre bár mennyire lett légyen is ő jártas a’ Hit
tudomány minden ágaiban, kiUönösen pedig a’ Szent-írás
ban , —■ még is meg nem fele lh etett, és minthogy meg 
nem felelhetett, elméjét felette nagy küzdés, *s aggo
dalom lepte meg. „Titkolva bajomát (így szól ő a’ 63- 
„dik lapon) minden elő tt, ’s vezetőt és tanácslót senki
b e n  nem találván egy két esztendő múlva, egy angyal 
„jelene meg hogy kiszabadíttson. Egy nyári Vacatzióban 
„Professor SzentgyÖrgyi, látogatására jőve anyámnak, 
„ ’s közel egy hetet nálunk tölte. Kisétálánk, és csak 
„ő és én , *s én két kérdést görditék a* Tiszteletes Öreg 
„ eléb e, nem mintha azok engem háborgatnának, hanem 
„csak mintha eszembe nem jutna; a* tanúit felelet. Érte ? 
„és elhalgata. Végre megszólalt: „Ne rettegj semmit *, az 
„történt veled, á* minek megkelle történni, de vigyázz 
„hogy tiszteletlennek ne találd magadat az iránt, a’ mi 
„tiszteletedet kívánhatja. Ke'rdésidre nem felelek, leld  
„fel a’ mit keressz, ’s felfogod , ha tiszta elmével ke< 
„ r e s e d c ” ”—
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rítá a* sors, —  Mit mondjak többet? — Piozgo- 
nyiban éle ő túl az enyézet viszonjain mint Bölcs , 
Kazinczyban rnint a’Religio’oszlopa, és mint Hazafi.

Sokak és nagyok voltak azon érdemek, mel- 
lyekkel ő ékeskedő mint polgár, és mint Ekklésiá- 
nak tagja. O volt készítője azon nagy esedező-le
vélnek, *) melly 1770-ben a’ Sáros Pataki Refor- 
máta Ekklésia nevében Felséges II-dik J ó ’sef Csá
szárnak J)enyújtatván, a'mostan is fennálló nagy tem
plom építésére engedelmet nyere. Ezen levélben , 
fontos erősségekkel támogatva terjeszté ő a’ Felség 
eleibe azon állítást: hogy egy új templomra mi nagy 
szükségek legyen a’ Sáros-Pataki Reformátusoknak, 
9s kívánságok e* részben melly igazságos. Megtáma
dd az ő erősségeit Jabrotzki Pál akkori Sáros Pata
ki Catholicus Pap eggy a’ királyi kiküldöttséghez in
tézett emléklevélben **) De Sze?itgyÖrgyi a' ma
ga állításainak igazságokat Historico-Diplomatice bi- 
zonyítá be,  ’s vége Ion a’ pernek. * * * ) Fáradhatat
lan volt szorgalma, az új Szentegyház építésére való 
felügyelésben ’s minekutánna az egészen elkészült, 
többször tiszteié meg azt ékes Papi beszédeivel , 
*s többször vala abban az Egyházi szent vendégség* 
nek kiszolgáltatója.

Lásd ezen esedező-levél transsuniptiimat: Extractus Pro- 
tocolli Inclyti Comitatus Zempliniensis pro parte Orato- 
torii növi. Helv. Conf. addictor. Sáros-Patakini extrada- 
tum Anno 1796 in folio , pag. 6—8.

*#) Lásd ezen Mernorialist mondott könyvet, pag. 14—18.
###) Lásd m. k. pag. 48—52. — Szett#gyürgyi különösen azt 

inutatá meg Jabrotzki e llen , Hogy a’ Sáros-Pataki \  ár
beli Templom Protestáns fő-emberek által alapittatott, 
ő s  midőn a* Széesényi-Gyülés által a* R e f o r m á t u s o k t ó l  

elvetetnék , annak kipótolásara az említett Gyűlés egy- 
szer’smiad a’ Reformátusok részére új templom hel>et
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A* Sáros-Pataki Anya-oskola neki köszönhet
te leginkább akkori virágzását ’s emelkedését. A’ Gö
rög és Deák tudományság (Litteratura) ő alatt díszla 
itt egész erőben, ’s ha szabad mondanom a'régiek 
megsértése nélkül, ő volt ezen Oskolában a’ Filo
zófia józanabb tanításának felelevenítője. —  A* tu
dományért, mellyel bira, semmivel nem tartozott a* 
külföldnek. Bent a' Hazában, és töbnyire privát 
szorgalma által gyüjté ő azon esméreteket, mellyek 
őt a’ Bölcsek rangjába emelték. Ez érdemét Nemze
te is elesmeré, és őt azon időben közönségesen Ho
ni-tudós (domi doctus wjzoSiüaxziúv) névvel tiszteié 
a’ mívelt világ.

Mennyire tiszteltetett légyen az egész egyházi 
Fő-megyétől,  miJIy nagy lett légyen a' bizodalom , 
mellyel ő eránta a’ közönség viseltete , nyilván való 
tanúja ennek az, hogy 1792-ben Szathmári Paksy 
Áhrahámmal eggyíitt a* Superintendensi hivatalra is 
kijeleltetett; *) bár jó előre kimentette is magát, éle
tének a’ véghez közelgetésével, ezen fényes de egy- 
szer’smind nagy terhekkel öszszeköttetett tisztnek 
felválaIhatása alól.

Nem sok évekkel azután, hogy ő e’ tiszteltctést 
nyerte, t. i. 1797-ben, kéntelen volt testének el
gyengülése, kivált mejjének fájdalmai miatt végkép
pen lemondani a' tanítói hivatalról , mellyet szinte 
harmincz évekig viselt a' közönség tapsai közt, nagy 
hasznára a* Nemzetnek , ’s nagy fényére Sáros-Pa
taknak. Ez idő ólta magánosán kczde élni, elvonva

jeleltetett k i, és a* Catholicus fó Elöljárók az új templom 
építésire 9000 bankó forintokat ígérték, <le a* melly ígé
ret soha sem ment teljedésbe. L á s d  ProioeoJlum l ’rbis 
Patak pr*o Anno 1707.

*) Lásd Acta Vublica sicc l'rotocottutn Lollegii Pa/akicnsis,
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magát egészszen a* világ és a’ hivatal lármáitól. De 
fájdalom! kevés volt az idő, melly alatt 3o évi pá
lyájának küzdéseit kinyughatá. Veszélyes szélütés 
érte ő t ,  mellynek kínjait szinte másfél évekig szeny- 
vedé a’ legnagyobb béketüréssel, ’s lelkének szo
kott eggyenlő nyugalmával. Bár mennyire kénszerí- 
ték is őt körülte esdeklő barát i , hogy életét hoszszab- 
bítható gyógyszereket vegyen magához, ő ezt nem 
tévé 9 egészen megelégedve a* mulándóság terheivel, 
*s kész lévén minden pillanatban a’ nemes lemondás
ra,  sokszorszóllott így: ,,Nem kívánom, nem is le
het tőllem halandótól hogy túl lépjek a’ szent hatá
ron,  mellyet napjaimnak az Isteni végzés vete.”

1799-dik év’ Octóber elsőjén, szállott le a’ ter
mészeti nappal eggyütt az ő dicső életének napja is. 
Csendes halál zára le szemeit, ’s lelke pirúlás nél
kül hagyá el hatvanhárom évi hajlékát. Hült tetemit 
a* holnap 3-dik napján , nagy halotti pompa kiséré 
a’ rendes Temető-kertbe. Elmaradott özvegye, ’s 
eggyetlen egy leánya , emlékkővel tisztelék meg sír
hantjait. Piozgonyi pedig az ő kedves tanítványa ’s 
ez úttal következője, az emléket e felírással ékesité :

P. M

CELEBER. VIRI.

STEPHANI. SZENTGYÖRGYL
IN. COLLÉG. PATAK. PHILOS. ET. LITEHAT. GRAECAE 
XXX. ANNOS. PROFESS. AVTODIDACTI. EXIMII. AEQVI, 
SERVANTISS1MI. MAR1TI. CASTISSIMI. PATRIS. PROVI- 
PENTISS1MI. DENATI. ANNO. MDCCXC1X. I. OCTOBK 

AETAT. LXI1I. CON1UX. ET. FILIA. MOESTAE.
II. M. P. P.
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De állandóbb az emlék, mellyet e’ nagy férjtiú, 
felemelkedett lelke ritka szüleményiből maga rakott 
oszsze. Halhatatlanítják ot azon könyvek, mellye- 
ket ő részszerént világ ekeibe bocsátott, részszerint 
kéziratban adott ál tal, mint becses kincseket a* mara
déknak. Kinyomtatott munkái ezek:

1. Theologia Naturális. 8-vo Po’sony 1784. 596 lap.

2. Philosophia Instrumentális. 8-vo Pest 1793. 219 lap.

3. Artis Pöeticae elementa. 8-vo Po’sony 1797.

4. Deák Grammatica Magyarul. 8-vo Po’sony 1797.

5. Magyar Grammatica. 8-vo Po’sony 1797.

6. Temetési Lakadalom. Halotti-Beszéd , Tek. Patay Jó- 
’sefné született N. Réti Darvas Borbála Aszszony fö
lött 4-to 1769.

Kéziratjai :

7. Explicatio Philologica Evangelii S. Mathaei et Lucae, 
item Epist. S. Pauli ad Romanos , Ephesios, Thes- 
salonicenses etc. 1. Tóm.

8. Typus Coiicionum Catecheticarum.
9. Methodus Homiletica.

1 0 .  História Philosophiae.
1 1 .  Philosophia Morális.

1 2 .  De Scholis Christianorum. A’ Nagy Auditórium’ fel
szentelésekor mondott Beszéd.

13. Magyar Egyházi-Beszédeinek egy része.
14. A’ virtusok szoros eggyességéről. —■ Halotti-Beszéd , 

Méltos. Vajai Vay Ábrahámné, született Czegei Gróf
Tass Anna Aszszony fölött. 1770.

A.’ tudós Vályi Nagy Ferencz,  ki  fölötte Halotti- 
Beszédet is ta r tá , így ír felőle: „Mély volt ő a* F i -
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losofiában, tiszta a’ Theologiában, széles azon tu
dományokban mellyek az értelmet a’ vallás igazsá
gainak megesmérésökben segítik.’*

A’ mi Character -vonásait illeti: ő szép külső* 
vei volt megajándékozva a’ természettől. Magas, de
li testállása, derült homloka, egészen leikéhez va- 
lának mérve. Fölötte béketürő , józan elméjű volt 
ő. A* társaságokban mér’séklett vidámságú. Mint 
tanítónak mindig nagy volt tekintete. Legfőbb ural
kodó érzet volt lelkében: a* vallásnak és a’ közjó
nak ön-korságtól (egoismustól) üres szeretető.

Borongás lepheti a* vándort, ki emléke fölött 
megálván , észbe veszi, hogy a* néma kő , nem csak 
egy bölcset, de egyszer’smind egy régi Nemzetiség
nek utolsó csemetéjét is fedi. Mert bár négy fiai 
lettek légyen i s , mindazonáltal túl élvén ő azok
nak kimúltokat, maga Ion utolsó nagy halottja famí
liájának.

Csendes béke malasztja lengjen reálok, dicső 
hamvak, addig is, míg szebb korány kelne fölötte
tek! Magas lélek, ki talán mint védárny Patak fö
lött lengsz, nézz le reánk csendes mosollyal égi fé
nyeidből! ne légyen nehéz neked, ’s ne vedd sére
lemként, ha diszlő érdemkoszorúd örökké zöld rep- 
kényi közé, — hív unokád , — egy most nyílt N e fe le j
c s e t  tűz! !!*

Í r t a m  S á v o t - Pa t a ko n  1832-<?*A:6 eiu

Cs. Ormós  Lász l ó
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