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J E L E N T É S
a' F .M .0 . Minervának 7-ik évre, az-az 1731-ik 

esztendőre leendő folytatásáról.

jy tinekulánnna több Magyar Hazánk’ Derékjeinek na- 
poriként megjelenő újabb meg újabb írásaikból , és 
nemzeti nyelvünk’ pallérozódását, mind k ü lső , mind  
belső értelemben előmozdító buzgó törekedéseikből 
eléggé világosan tapasztalnánk azt a’ nemes czélzást, 
melly szerént Magyar nyelvünk , tudományunk és szép 
mesterségink a’ tökélletesedés’ felsőbb lépcsőjére elő
segítessék ; mi-is elevenebb tűzzel és újabb erővel 
élesztetvén , szorosan elhatároztuk magunkban , hogy  
Folyó-írásunkat nem csak a’ kijelentett 1831-dik , ha
nem még az azt követő ’s húzamosan folyó több esz- 
tendőkben-is szakadatlanúl folytatni , ’s mindenkor az 
idő’ leikéhez alkalmaztatva , egészen a’ lehetőségig  
czélnak megfelelővé tenni teljes erőnkből igyekezni 
fogunk. -—•

Minthogy pedig e’béli jóra törekedésünk egyedül 
a’ nagy lelkű , buzgó Hazafiak’ segedelmével és nem 
zeti nyelvünket kedvelő nemes érzésű Olvasóink’ szá
ma szaporodásával érhet jó véget ’s óhajtott czélt ; 
tehát nem múlasztottuk-el alázatos jelentésünket a’ vé
gett jó előre köz-hírré tenni , ’s egyszer smind nagy lelkű 
Olvasó Urainkat ’s Aszszonyainkat az eránt alázatosan 
megkérni : hogy ezen Nemzeti Folyó-írásunk’ jártatása 
eránt, előfizetési tudósításokat következő új esztende
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ig az illető helyre jó korán , —■ nem külömben a1 
mindeddig némellyeknéi felejdékenységbe esett és el
maradt Minerva árát , mennél elébb vagy P o stá n , 
vagy biztos alkalmatosság által beküldeni méltóztassanak; 
minél fogva készséggel ajánlott hív szolgálatunkat an
nyival bizonyosabban és rendes időre teljesíthessük. —  
A 1 következő i83l-d ik  esztendőben kijövendő 4 Köte
tek* előfizetési á ra , szép fejér papirosra nyomtatva , 
csinos borítékba kötve , szabad posta küldéssel együtt 
6. ezüst forint, velínre pedig 10. ezüst forint. —  E lő
fizetni lehet Kassán a’ Kiadó Ellinger István Kir. priv. 
Könyvnyomtatónál ; távolabb helyeken pedig minden  
Cs. Kir. Postahivataloknál* Mind a1 hat évi eddig 
megjelent Folyamatok 24 Kötetekben a’ mejj-képekkel 
együtt találhatni Kassán a’ Kiadónál , ’s a’ távol he- 
lyeken-is az érdemes Könyváros Urak által megszerez
hetni , sőt eggyenként-is lehet a* híjjános Kötetek1 ki
pótolás végett, eggyes darabokat megszerezni 1 fór. ’s 
30 kr. ezüstbe*

A 9 Kiadó és a9 Red .

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



F O G L A L A T .

Krajovai és Topolyai Báró Kráy P á l ,  Cs. Kir. Fő Hadi-
tárnokmester* élete rajza - Lap. 7

Hetedik Füzet. — Juliusz.

1. Jo n ,P lá tó n a k  egy Dialógja Görögből. (Petz Leopold.) 17
2. V álogatott Darabok az Ánglus Szemlélőből. Időnkre

*s Hazánkra alkalmaztatva. (Egy Társaság által.)  37
3. Tenger duzzadás* tünetje. Egy rajzolattal. (Dohóvits

Basilius.)  - - - - - - 47
4. A’ Vezúv* kitörése által eltem etett Herculánum Vá

ros* rajzolatja. (Debretzenyi Bárány Ágoston.)  65
5. A* Szamaritánus Vallás. (Főhadnagy Staut Jó'séf.)  70
6. Jeles Moschéek Konstantzinápolyban. ( D. B . A .)  74
7. Szabinus és E ponin , Római történet. ( Papp Ignátz.)  75

Nyolizadik Füzet. — Áugusztusz.

S. Somlyai Báthory Gábor Erdélyi Fejedelem’ életképe.
(Debreczeni Bárány Ágoston.) 81

9. Polykletus’ ú tazása , vagy Római Levelek. Huszon
kettedik Levél. (S. K. J.)  91

10. Az Istenről. - - - - - - - 110
11. Montgolfier* élet-rajza. (Szabó Nepomuk.) - - 121
12. Nagy Sándor és a’ Pihe-toll. Napkeleti elbeszéllés.

( Edvi Illés Pál.)  132
13. Kivonat egy jeles franczia könyvből: A’ polgári bátor

szivűségről és a’ polgári erényekre vezető nevelés
ről. * * # ............................................................... 134

14. A’ Munka. Allegória. (Edvi Illés Pál.) - - 138
15. Némelly jegyzések Ury Jánosról. (Szepesdi Kiss Já

nos Becsben.) - - - - - - - 130

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



16. A‘ nyelv vagy beszéd, filozófusi szemmel tekintve.
( Professor Szigethy Gy. Mihály Kolosváratt.) 143

17. A’ leggazdagabb Fejedelem. A* XVI. Századból való
elbeszéllés. ( Edvi Illés Pál.)  - 156

18. Lantomhoz. (Papp Ignátz  , a* magyar Poézis szerzője.) 157

Kilentzedik Füzet. — Szeptember.

19. Montaigne M ihályról. (S. K. J.)  - - - - 161
20. A* természet* rajzolatja , Billión után, (Főhadnagy

Staut Jő'séf.)  - 176
21. H adi-tőrténetek ( Főhadnagy Kiss Károly.)  - - 190
22. Az Időről. Egy újmodi értekezés. (Fogarasy János.) 205
23. H istóriai nevezetességek (Bajza.)  - 214
24. A* jóltevés mint magv-vetés. Parabola. (Edvi Illés

P á l . ) ...................................................................................... 227
25. Alcaeus’ keservei. ( Csemiczky Sándor.)  - - 228
26. Tisztelő Versek M. Gróf Vay Ábrahám *s a* t. Fó-

Ispányi H elytartó  hivatalba le tt beiktatásakor. (B a - 
lajthy Jó1 séf.) 237

K ö n y v -a j á n lá s . ............................................................................. 241

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



KRAJOVAI és TOPOLYAI

BÁRÓ KRÁY PÁL,
Cs. K ir. Fő-Haditárnokmester.

JM. Kráy Pál vitéz n evet, nem csak az ő 
idejebeliek, hanem a’ késő maradék-is szün
telen fogja emlegetni. Született ő Késmárkon 
1735-ben, Szepes Vármegyében. Az atyja Kráy 
Jakab , Csász. Kir. Kapitány vol^ , és Evan- 
gélika vallást követett; hanem a* fija azután 
a’ Római Katholika vallásra ment által. Kráy 
Pál gyermekségétől fogva katonai módon ne
velődött , és benne jó idején kifejlődött a' v i
tézi bátorság, melly ő t , vele született ka" 
tonai tálentumaival egj gyesűlvén, idővel hí
res Hadi vezérré formálta.

O egész életében ifjúságától fogva vénsé- 
g é ig , mindég a' fegyver csikorgatások között 
forgott. Már a’ hét esztendős Pruszszus hábo
rú ban-is jelen volt, és magát Brezlau, Leu-
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then , Landshut és Liegnitz mellett megkötöm- 
böztette. Hasonlóképen jelen volt a’ Sveid- 
n itz i, Ollmützi, Neiszei és Glátzi várak' os
tromlásaikban, és minthogy sok sebjei eléggé 
bizonyos jelei voltak vitéz bátorságának ; te
hát ő grádicsonként Fő-strázsamesteri rangra 
emelkedett.

II-dik Jó’sef alatt még nagyobbak és szem
betűnőbbek lettek érdemei , mellyeket a’ vi
gyázó Jó'sef szemmel tartott, és így kezdett 
Kráy feljebb emelkedni. Hogy pt annál ne
vezetesebbé tegye Jó'sef, legelébb-is elkűldé 
őt 1784-ben Erdélybe a’ támadó Oláhoknak le
csillapításokra. „ Előre jó l  tudom s mond a'jó  
szívű Monárkha, hogy a dolgot jó l  fog ja  az Úr 
elintéznis és így én az U rat még most Obrist- 
lieutenántnak necezem-ki' " Kráy olly híven meg
felelt a' Monárkhának benne vetett bizodalmá- 
nak, hogy a? mint Erdélybe belépett, a* táma
dóknak fejeit egyszeribe elfogta, és a' többit 
széjjel űzte. Jó'sef őt megjutalmazta és 0 - 
bersternek tette.

Ezután kevéssel a' török háború kiütvén, 
itt-is megmutatta Kráy vitéz bátorságát. Sere
geivel a' Vulkán nevű paszszuson török Oláh
országba berontott, és az ellenséget megverte, 
táborát elfoglalta, és a' segítségre siető Kara 
Mustafa Basát elszaiasztotta. A’ Törökök azu
tán 1789-ben Erdélybe akartak béütni nagyr erő
vel , hanem a' hadimesterségben gy akorlott Kráy
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nem csak megakadályoztatta * hanem jó idején 
meg-is támadta őket, és kevés népével meggyőz
vén azokat , a’ Császár őt Generál-Majorrá 
tette. Orsovát-is egy részint ő vette-meg; mert 
ámbár a’ Krajován innen álló ellenség az ágyúk
ból igen tüzelvén, magát védelmezte; de azért 
Kráy megtámadta és meggyőzte őket, 's az em
lített várhoz így nyitott útat az Austriaku- 
soknalc. Ekkor a’ Monárkha őt a' Theré’sia 
vitézi rend’ czímerévél 's Bárósággal ajándé- 
kozta-meg, emlékezetűi Kráy de Krajova ne
vet adván néki.

A’ franczia háborúkban viselt dolgait-is tud
ják azok, a" kik az akkori történetekben járta
sok. Eleinte ugyan nem volt az ő neve olly hí
res, mint későbben. Hollandiában Kráy Gene- 
rál-is 1793-ban Ottó Generállal egygyesűlvén , 
Marchienne mellett 4000 Francziáknál többet fo
gyasztott ugyan annyit elfogott és 12 ágyút nyert, 
melly miatt az ellenség Nieuport és Ypre vá~ 
raknak ostromát kéntelenített félbe hagyni, és 
az egész Austriai Flandriából kitakarodni. O 
a’ Rhénus’ meljéki táborozásokban-is mindenütt 
jelen volt, és 1796-ban az alsó Rhénus mellett 
a" Neuwiedi térségen vezérkedvén, egy kis Hadi
testtel Hoche Fővezérrel ő ütközött-meg.

Midőn a’ háború 1799-ben Mártziusban ismét 
kiütött,Kráy Olasz-országban vezérkedettmind
addig, míg a' Fő-vezér Mélás oda nem érkezett. 
Az alatt megmutatta ő Legnánőnál és Voróná-
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nál a z t , hogy nagy Hadi-vezér; mert itt a' 
franczia Fő-vezér Scherer-is csudálta a' Császá
ri Generáloknak hadi tudományaikat, és a' 
katonáknak vitézségeiket. — Kráyra Mártz. 
25-kén 60000-ből álló franczia erő csapott reá 
Scherer Generál alatt; hanem Kráy, Bevilaqua 
mellett magát bésánczolta, és LegnánóJ felé 
húzódott. Mártz. 26-kán még a’ nap nem ser
kent , midőn Scherer Veronánál meg-jelent, 
a’ hol Keim Generál állott, más két Colon- 
nák pedig Garda-tóra és Legnánó felé marsí- 
róztak, az Austriákok pedig Scherer seregét, 
ki Verona felé sietett elő-nyomúlni , viszsza 
nyomták. Reggeli 4 órakor kezdődött a’ csa
ta és még késő estvéli 9 órakor-is tartott, 
míg végre ebben a’ nevezetes ütközetben csak 
ugyan az Austriai - lovasság győzedelmeske
dett. Más nap, 27-ben-is próbát tett Scherer, 
a' melly nagy vérontást okozott; hanem a’ 
Francziák ekkor se győztek, mert viszsza-tol- 
íódván, 4 ágyúkat vesztének és sok legény
séget , úgy hogy Victor Generál harmadnapi 
fegyvernyugvást kért, melljret meg-nem nyer
hetvén, seregeit két Colonákra osztván, azok
kal Sz. Luciánon által Bresciába ment.

Hasonló nagy veszteséget szenvedett a’ 
Kráy ellen küldött csapat. O 9000 ember
rel Legnánór.ál állván 12 órányira Mantuától , 
és segíttetvén a* Bevilaqua mellett álló osz
tálytól, az ellenséget megverte, jóllehet az,
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nagy dühösséggel egész az ágyúk’ járása alá 
nyomakodott előre, a' setét éjjel választotta 
őket el egymástól. Ekkor 15 ágyúkat nyert 
és 900 embereket fogott - el , 1500 fran- 
cziák pedig a’ csata-mezején halva maradtak 
egy Generállal együtt. — Scherer franczia Fő
vezér , vallott kárát kiakarván pótolni , min
den erejét öszsze-szedte és Verona felé sie
tett , a' hova Kráy Generál-is megérkezett se
regével Legnánóból. Mártz. 30-kán kemény 
ágyú-tüzelés alatt általmentek a* Francziák si
etve az Etsch v izén , és Verónánál az Aus- 
triai-tábor szárnyát megakarták támadni, ha
nem Fröhlich Generál 10000 Austriakokkal 
három Colonnákban megtámadván őket, meg- 
paskolta xigy , hogy a’ Francziák az Etsch vi
zén kénteleníttettek viszsza húzódni, a' hidat 
elrontani, 800 foglyokat vesztvén, sokan a' 
Tyrolisi hegyekbe bújtak-meg.

Scherer, illy  sok veszteségein megbosz- 
szankodván , hirtelen öszsze-szedte seregeit, 
és az Etsch körül tanyázó austriai népekre 
nagy dühösséggel rájok rohant ; egy hajó-hí- 
don által keltek és a’ Kráy seregeit egész Mi- 
gliánáig viszsza-verték. A' zseni Kráy, ekkor 
Feldmarschal-Lieutenant friss seregekkel az el
lenség ellen fortélyos manőverrel é lvén , bá
tran eleikbe á llott, és az egész táborozásnak 
szerencsés kimenetelét meghatározta. — Kráy 
megparancsolta a' gyalogságnak, hogy Verona ,
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St. Ambrosio és Pescara felé marsírozzanak 
hátra, mintha ő a’ franczia erőnek ellene nem 
állhatna. Hlyen fortéllyal közelebb csalogat
ván az ellenséget, annál bizonyosabban győ
zedelmeskedhetett. Azomban egy csapat aus- 
triai lovassággal és Pontonierekkel a’ hidat el- 
rontatta, úgy hogy azt az ellenség meg-nem 
akadályozhatta, sem rajta viszsza nem térhe
tett. Az ütközet elkezdődött, az ellenség dü
hös méreggel verekedett, és még-is a* vitéz 
Kráy győzedelmeskedett, 2000 ellenséget meg
ölt és sebesített, 6000-et elfogott, 11 ágyút 
elnyert; ezt a' győzedelmet Scherer maga-is 
előhozza nyomtatott mentő íratjában, a’ melly- 
ben a* Kráy’ zsenijét, fortélyját, manöverjét 
és vitézségét megvallja és megesméri.

Kráy April. 5-kén nyerte-meg e’ nagy ütkö
zetet Magnánónál, és az által Olasz-országnak 
akkori hadi históriájában egy új epocha’ fúnda- 
mentom kövét veté-meg. Ez az ütközet olly 
tüzes és véres vo lt, hogy maga Kráy-is egy 
levelében megvallotta, hogy annak szerencsés 
kimenetele felől csaknem kétségbe esett. E- 
zen győzedelemnek következései a’ mi vité
zünk' fáradhatatlan munkásságának tökéletesen 
megfeleltek. A’ Francziák olly csúfos hátrá
lásra kénszerítődtek, hogy a’ köz-katonaság , 
nem csak azon helységeket, mellyeken keresz
tül viszsza mentek, hanem saját Tisztjeiket 
és Generáljai kat-is lopták , rablolták és zak-
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látták. Scherer maga-is sietve sietett seregé
nek nagy részével St. Giorgion által Mantuá- 
ba. Egy más része a' franczia Seregnek Ro- 
verbellon ment által és Goitóban bújt-meg. — 
Kráy mindenütt nyomba űzte az ellenséget, 
azt erős állásából kiverte és a’ Minciónak vé- 
delmezését semmivé tette. Ezért-is ismét meg
támadta az ellenséget, a’ melly már ellent nem 
állhatott, hanem viszszaszaladván Goitó és Mo- 
linella helyeket üresen hagyta. A' Francziák 
Öszszezavarodva szaladtak Scherer Generáli
sokkal együtt, és Marcáriánál egy kis csata 
után , egészen az Oglió’ jobb partjára húzód
tak. A’ Kráy szerencsés győzedelmein minde
nütt örültek , magát pedig igen becsülték. A’ 
Monárkha őt nem csak becsülte, hanem 
meg-is jutalmaztatta, és minthogy sok ütkö
zetben , már mintegy 18000 francziákat mészá
rolt-fel , Tábori Fő-tár mesterré tévé.

Midőn Suworow azomban April. 16-án az 
Austriakok’ téli quártélyjokba érkezett, és 
az egész austriai és orosz Ármáda’ Fő-vezér- 
ségét általvette, feltette magában , hogy Man- 
tuát megvegye, és e’ foglyos dologra Kráyt vá- 
lasztotta-ki, a' ki azt 3 hónapok alatt meg-is 
vette. Mantua,mind természetes helyheztetése 
és erős sánczai, mind pedig a' benne lévő szá
mos őrző-sereg miatt igen erős vár volt. Ezen 
erősség állott egykor álhatatosan ellent tizen
egy holnapokig a' Bonaparte törekedéseinek,
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míg nem azt Wurmser nem a’ fegyver ereje, 
hanem az éhség miatt kénteleníttetett feladni. 
Ezután a’ Francziák három egész esztendőkig 
bírták azt, az Austriai-sereg ismét megvette és 
a’ vitéz Kráy adta Olasz-országnak ezen kultsát 
Austriának kezeibe viszsza. Nehéz volt azt 
megvenni, és az őrző-sereg sokáig ellent ál
lo tt, hanem a’ Kráy által okosan vezérlett Ar- 
tilleriának sokáig nem álhatott ellen t, és fel
adván magát, a' győzedelmes Kráy birtokába 
eselt. Sok bombákat, golyóbisokat, 10 zászló
kat, 665 ágyúkat nyert, 1000 tisztek és 7690 
közlegények fogságba estek, 1220 betegek pedig 
hátra maradtak. Ettől a' szerencsés győzede- 
lemtől lehetett reményleni, hogy a’ régi rendO- 
lasz-országban helyre fog állani. Midőn tehát Su- 
worov Mántuának megvételét meghallotta, térd
re esvén , sokáig imádkozott, — nem csak 
Bécsben, hanem Austriának több városaiban-is 
háláadások tartattak; Kráy pedig érdemeinek 
jutalmául egy magyar gyalog Ezerednek tu
lajdonosává lett.

Alig vette-meg Kráy ezt a’ várat, azonnal 
indulni kellett néki seregeivel együtt sietve Nó- 
vihoz, a’ hol az ellenséges Armáda eggyesítette 
magát; Aug. 14-kén érkezvén oda, már más 
nap reggel kéntelen volt az ellenség’ bal szár
nyával megmérkőzni. Itt rémítő ütközet vo lt, 
kétszer csaptak a’ Francziák dühösen a’ mie
inkre, és kétszer űzettek viszsza, az ő Fő-ve-
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zérjek Joubert elesvén , Groucliiere, Peri- 
gnon és Bardon Generálisaik fogságba estek; 
a’ foglyok bizonysága szerint az ellenség* vesz
tesége 18000 emberre ment; 3000 a' csata-me
zején maradt, 4000-et elfogtak. — 1800-ban 
Febr. Báró Kráyt Fő Hadi-tármestert Bécs- 
be hívták, holott Ő Felsége őt az egész Német- 
országi Ármáda Fő-vezérévé tette. Ó azt Mártz. 
17-kén Donaueschingenben vette á ltal, mivel 
azt Károly Ő Cs. Kir. Fő-herczegsége egésség- 
telensége miatt letenni kívánta.

Kráynak későbbi hadi pályája nem volt 
olly fényes, és sokan kik azt leírták, el-is hall
gatták; mert úgy tetszett, mintha a" szerencse 
Kráytól eltávozott volna Fő-vezérségétől fog
va , és mihelyt ő a’ Bajnához ment, a* Francz'ia- 
sereg nagyon megszaporodván , a’ mieinket 
minden pontokról elnyomta, de m i , a* kik 
most élünk, mind ő róla, mind más austriai 
Herosokról okosabban ítélünk, kik annyi esz
tendők alatt a' franczia hadnak minden töreke- 
déseit haszontalan szét olvadni láttuk. Austri- 
ának vitézsége és álhatatossága győzött, és a’ 
Kráy nagy hadi tehetsége sem kissebbedett egy 
hajszálnyit-is. De a* tolakodó víz rohanásnak 
ki állhatott magában ellent ? és a'minden órában 
nevekedőhadi lángot ki ólthatta-el? Számos hí
res hadi-vezérek próbálták azt, hanem mint 
Kráy sikeretlenűl hátra térültek. — Hogy Kráy 
minden lehetőséget véghez v it t , megmutatják
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az akkori időbeli iratoknak dátumai; megmu
tatja az Engeni véres nagy ütközet, az okos há
trálás a' Dunán Siegmaringennél, az ő vitéz el- 
lentállása Nördlingennél ’s a’ t. — Nem neki , 
hanem Nemzeteknek kellett a’ franczia nagy ha
talmát megtörni, mellynél fogva a’ nagy Kráy- 
nak vitéz tettei nem maradnak homályban, ha
nem minden Magyar és helyesen gondolkozó 
Hazafi örökké fogják azokat ditsően emlegetni.

Kráy életének vége felé nyárban többnyire 
Topolya nevű jószágában Bács Vármegyében 
tartózkodott; télben pedig rendszerint Pesten la
kott. Számos ütközetben nem, itt pedig megta
lálta a' halál. Megholt 1804-ben Jan. 14-én ín
hideglelésben, teste katonai fényes pompával a’ 
város* templomába vitetett és a* kriptába tétetett. 
Élete 69 esztendőkre terjedt, és egész kopor
sója széléig mindég vidám , munkás és jó ked
vű volt. Elméje’ jelenlétele és bátorsága, mun
kás életének semmi nemű környűlállásaiban el 
nem hagyták.—Csendesen nyugodjanak hamvai!
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1 .

J Ó N ,
Plátónak egy Dialógja.

(Görögből.)

Személyek; S z ó k r a té s z  és Jón . 

Szókratész.

I s t e n  hozott Jón !  Honnan jöttél te most hoz
zánk? Tán onnan házul, Ephesoszből?

J. Nem kedves Szokrateszem, Epidauroszböl 
Asklepiosz ünnepéről.

S. Mit mondasz, tán az Epidaurosziak az ő 
Istenek tiszteletére az Enekeseknek-is tettek-ki ju
talmat?

J. Igen-is, sőt a* többi szép mesterségek szá- 
mára-is.

S. ’S hát te-is a’ vetélkedők között voltál-e* 
9s mitsoda foganattal ?

J* Bíz az első jutalmat én nyertem-meg, oh 
Szókratész.

Sm Jó  hírt mondasz. Légy tehát azon, hogy 
Athéné ünnepjén-is mi legyünk gypzödelmesek.

J . Ne búsulj, az meglesz, ha Isten akarja.
S. Melly sokszor irígylettem én tinéktek, Éne

keseknek a* ti mesterségteket. Mert bizony irigyel
hető szerentse az, hogy mesterségtekhez illendő
képen testeteket felékesítvén, *s a* halgatósag előtt 
a* legszebb embereknek tetszvén egyszersmind sok
T .  M .  O R . M I N E R V A  3. K E G Y E D  1830. 2
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és jó poétákkal foglalatoskodtok, kivált pedig IIo- 
meroszszal, a' legjelesebb és legfelségesebb Poétá
val, ’s ezeknek nem tsak verseit hanem gondolat- 
jait-is megtanuljátok. Mert nem lehetne azt Éne
kesnek mondani, a' ki megnem értené a* Poétának 
szavait. Mivel az Énekesnek tiszte, hogy a' Poéta 
értelmének magyarázója legyen. Ezt pedig lehetet
len megtennie annak módja szerént, ha meg nem 
érti mit akar mondani a’ Poéta. Már ezek mind 
ollyan dolgok, hogy az ember azokat méltán meg
kívánhatja magának.

J* Igazat mondasz oh Szókratész. És én u« 
gyan legtöbb fáradságot-is fordítottam az én mes
terségemnek ezen részére, és azt tartom, hogy 
minden emberek között legjobban-is tudom ma
gyarázni Homéroszt, úgy a’ mint sem a5 Lampsa- 
kusbeli Metrodorosz, sem a’ Thaszosz-szigetébői 
való Steszimbrotosz, sem Glaukon; nem-is volt 
senki még, ar ki ollyan módon ’s olly szépen fejt— 
hetné-meg az értelmét, mint én.

S . Helyesen szóllasz Jón. Nem-is kétlem,
hogy nem fogod restelleni kimutatni előttem mes- 
serségedet.

J. Méltó-is Homéroszt meghallgatni, melly szé
pen ékesítettem-fel, és megérdemlettem, hogy a*
Homeridák arany koszorúval tisztelnének-meg.

S . Lesz nékem még máskor-is időm, téged ki
hallgatni. Most pedig csak annyit felelj nékem, ha 
valyon tsak Homérosz körül vagy-e olly nagy mes
ter,  vagy szinte úgy; Hesiodosz és Archilochosz kö- 
rül-is ?

J. De hogy-is. Csak maga Homérosz korul* 
Mert azt-is elégnek tartom.

S* Van-e pedig olly dolog, a’ mellyről Homé
rosz és Hesiodosz ugyan azt mondják ?

J* Azt tartom, hogy sok illyen dolog van.
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S. Tehát azokat jobban megtudnád magyaráz
ni, a’ mellyeket Homérosz mond, mint a’ mellye- 
ket Hesiodosz ?

J. Azokat egyaránt a’ mellyekről ugyan azt 
mondják.

S. Hát a’ mellyekről nem ugyan azt mond
ják? Valamint a* jövendölésről mond valamit Ho- 
merosz-is, és Hesiodosz-is ?

Jm Igen-is.
S . A* mit annakokáért a* jövendölésről mon

danak, akár megegyezőleg akár külömböző'leg, va- 
lyon azt te jobban megtudnád-e magyarázni, mint 
valamelly jő jövendőlő? *

J. Nem, hanem a jövendölő jobban.
S. Ha pedig te volnál jövendölő, vallyon, ha 

azokat megtudnád magyarázni, a’ mellyekről ugyan 
azt mondják, nem tudnád-e azokat-is, a' mellyen
ről külömbözőképen szőllnak?

J m Igen-is
S. Hát te Homérosz* magyarázatához jelesen 

értesz, de Hesiodoszéhoz nem, 's a* többi poétá
kéhoz sem? Avagy Homérosz más dolgokról be
széli, mint minden egyébb poéták; nem mond-e 
sokat a’ hadról, egymással való társalkodásról, a- 
kár roszak, akár jók, akár magoknak élők akár a’ 
népet igazgatók ; azután az Istenekről, a’ kik mind 
egymással mind az emberekkel társalkodnak, hogy 
miként viselik magokat egymás eránt; mind az egek
ben való változásokról, mind az alvilágban megeső 
történetekről, továbbá az Isteneknek és félistenek
nek nemzetségökről ? Hát nem ezek teszik-e Ho
mérosz verseinek foglalatját?

Jm Igazat mondasz, oh Szókratész.
S. Hát erre mit felelsz? Vallyon a* többi poé

ták nem szóllnak-e ugyan ezekről?

2#
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J. Igen-is, de korántsem úgy verseztek mint 
Homérosz.

S. Mit? hát annál, alábbvalók?
J. Sokkal -is.
S. Homérosz pedig külömb poéta mint ők?
J. Külömb poéta á m , Isten úgy segéljen !
S* Tehát kedves kintsem te, Jó n ,  hogyha a* 

számokról többen mondanak valamit és egy legjob
ban szóll ró lok, meglehet talám ítélni, hogy ki az, 
a* ki leghelyesebben értekezik azokról?

Jm Meg igen-is.
S. \a lIyon nem ugyan az fog-e arról íté ln i, 

a’ ki azt ítéli-meg, ha valaki helytelenül beszéli a’ 
számokról, avagy nem ?

«/. Ugyan az, vélekedésem szerént.
S . Hát nem az lesz-e az, ki a’ számvetést tudja?
Jm AZ.
S. Továbbá: hogy ha többen beszélnek az e- 

gésséges étkekről, és egy leghelyesebben beszél a- 
zokról, vallyon más lesz-e az , a’ ki megítéli, hogy 
az leghelyesebbet mond felölök, és más megint, a* 
ki megítéli a z t , a* ki helytelenül beszéli arról, hogy 
helytelenül beszéli?

J . Nem, hanem ugyan az.
S. De ki az? mi a* neve?
J. Az orvos.
S . Hát nem mondhatnánk-e azt, átalján fogva, 

hogy mindég ugyan az ítéli-meg, ha többen beszél
nek ugyan azon egy dologról, ki beszéli helyesen 
és ki helytelenül: —  vagy pedig ha nem tudja 
megítélni, ki beszéli valami dolog felől helytelenül, 
akkor azt sem tudja, ki beszél helyesen ugyan azon 
dologról ?,

J. Úgy van.
S. Tehát ugyan az ügyes mind a’ kettőben?
Jm Igen-is.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



juuüsz 1830. 21

$. Hát nem mondád azt, hogy Homérosz és 
a* többi poéták, a* kik kozott Hesiodosz és Archi- 
iochosz-is vagyon, ugyan azon dolgokról beszéllnek,
de nem egyformán ? Hanem ez ugyan jelesen, a-
mázok pedig silányabb módon ?

J. ’S ezzel igazat-is szóllok.
S . Annakokáért, ha te azt megtudod ítélni, 

a * ki jelesen ád valamit elő, azokat, a* kik alább- 
való módon mondanak valamit, szinte úgy megtud
nád-e ítélni ?

J. Majd nem úgy látszik,
S. Tehát barátom, elnem fogjuk hibázni a’

dolgot, ha azt mondjuk, hogy Jón egyaránt alkal
matos Homérosz felől értekezni és a’ többi poéták 
felől? minthogy maga megvatlja, hogy ugyan az 
helyes bírája azoknak, á* kik ugyan azon dologról 
adnak elő valamit , más részről pedig tudjuk, hogy 
a* poéták majd nem mindnyájan ugyan azon dol
gokról verseznek, hogyha valami poétái munkát ké
szítenek.

J. De mi annak az oka hát Szocratesz, hogy 
ha valaki más valameliy poétáról szóll, rá sem 
ügyelek, nem-is tudok semmit-is hozzá szóllani a* 
mi érdemes volna, hogy az ember meghallgassa, 
hanem lelkem mintegy elszenderedik; ellenben ha 
ki Homéroszt említi , mindjárt felébredek fegyelme
zek és van mit szóllanom hozzá?

S. Nem nehéz ezt eltalálni, barátom, hanem 
mindenik előtt nyilván való dolog, hogy mesterség 
és tudomány szerént nem vagy képes Homérosz
ról valamit mondani. Mert ha mesterség szerént 
alkalmatos volnál arra, a* többi poétákról, mind- 
nyájokról-is alkalmatos volnál szóllani. Mert poétái 
mesterség az egész, avagy nem az-e?

/  J. Igen-is.
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S. Tehát ha valaki akár mitsoda más mester* 
séget vesz, nem lehet-e ugyan azt állítani minde- 
nikről? Hogyan értem én azt, akarod-e azt meg
hallgatni oh Jón?

J .  Bizony örömest*is mert gyönyörködöm ben
ne, ha titeket bőltseket hallgathatlak.

S. Bárcsak igaz volna a* mit mondasz, Jón. 
De inkább ti vagytok a* bölcsek, az énekesek és 
színjátszók, és azok a’ kiknek verseit elmondjátok, 
a* Poéták; de én nem mondok mást, hanem tsak 
a# mi igaz, a* mint azt várhatni mindennapi együ
gyű embertől. Mert ezen dolog felől-is, a’ melly- 
ről kérdeztelek vala, magadás látod, melly tsekély, 
egyszerű és minden embernek eszéhez alkalmazta
tott legyen, a’ mit mondottam, hogy ugyan azt le
het állítani mindenről, ha az ember az egész mes
terséget veszi. Mert csak vegyük-fel a’ dolgot. A* 
rajzold mesterség mesterség mindenekre nézve.

J. Igen*is.
S. Voltak tehát sok rajzolok, jelesek-is és kö

zép szeruek-is?
J .  Voltak.
S. Láttál-e már tehát egyet, a* ki alkalmatos 

azt megmondani Polygnotosz és x\glaophon felől, 
mit rajzoltak légyen helyesen, mit nem , ’s a’ ki 
a* többi képírókról azt megnem tudná mondani? 
*S a* k i , ha néki a* többi képíróknak munkájit meg
mutatnák, elszenderednék, ’s nem tudná mit szóil- 
jon hozzá; de ha Polygnotoszrol, vagy akármelly 
képíróról, hanem csak egyről kellene megmonda
ni ítéletét, felébredne és figyelmezne, és bőven 
tudna szóllani hozzá ?

J . Nem láttam bizony ollyant még.
ó*. Továbbá: a* kép-faragásban láttál-e már va

lakit, a’ ki Daedalosz Metion fiáról, vagy Epeipsz 
Panopeusz fiáról, vagy a’ Számoszbeli Theodorosz-
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ról, vagy más kép-faragóról , csak egyről képes 
volna kimutatni, mit csinált helyesen, de a* ki a* 
többi kép-faragók* munkájinál elnémúlna, szende- 
rednék ’s nem tudna mit mondani?

J . Nem biz é n , illyent sem láttam.
S . Sőt még a* flótázásban, a’ guithározásban, 

a’ guithárhoz való éneklésben és a' poéták munkáji 
előadásában se láttál soha még embert, a* ki felsé
gesen tudná kijelelni Olymposznak érdemeit, vagy 
Thamyroszét, vagy Orpheuszét vagy az Ithakabéli 
Phemioszét az Énekesét; Jonról pedig :az Ephe- 
soszbéliről elnémúlna, V n e m  tudna mit mondani 
hozzá, ha valyon jól tudja-e előadni a* poétát 
vagy sem ?

J . Nem mondhatok ellent néked , oh Szókra
tész, hanem arról megvagyok győződve én reám 
nézve, hogy minden emberek között legszebben 
tudom magyarázni, ’s előadni Homéroszt, ’s van 
mit szóllanom hozzá, mások-is azt mondják, hogy 
helyesen magyarázom, a’ többieket pedig nem, 
már lássd magad, mi légyen ennek az oka.

S . Már utánna látok, ’s íme meg-is magya
rázom néked oh Jó n ,  miilyennek látszik az én e- 
lőttem. A’ mi benned vagyon, hogy Homéroszról 
helyesen tudsz értekezni, az nem mesterség; ha
nem valami Isteni erő indít-meg téged, valamint 
azon kőben, a’ mellyet Euripidész Mágnesnek ne
vezett, a* köznép pedig Heracleidának , mert ez a* 
kő nem csak maga a’ vas gyűrűket húzza magához, 
hanem a’ gyürükkel-is közli azt az erőt, hogy u- 
gyan azt megtehetik, a’ mit maga a’ kő és megint 
más gyűrűket húznak magokhoz annyira, hogy . né- 
mellykor egy egész hoszszú sor gyűrű és vas egy
máshoz ragadva függ, és mindeneknek erejek azon 
kőből származott. Ig^ a’ múzsa magais meglelke
síti az embereket, és ezen mcglelkesítcttektől függ
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osztán egy egész serege más meglelkesített emberek
nek. Mert minden jó epicus poéták nem valami 
mesterségből, hanem megihletésből és valami felső 
hatalom által indíttatva adják-elő azon szép versei
ket. A* jó lyrieus poéták hasonlóképen, valamint 
Coribantesek eszökön kívül lévén tánezolnak; úgy 
a jó lyrieus poéták eszökön kívül lévén készítik a- 
zon szép dallaikat, hanem ha egyszer rátalálnak az 
öszszehangozásra és taktusra, elragadtatva őrjönge- 
nek, mint a* Bachus tisztelőji elragadtatva mézet 
és tejet merítenek a’ folyókbóí, ha pedig eszökre 
jönnek, akkor nem; szinte úgy a* lyrieus poéták
nak a* lelkök-is munkálódik, mint magok beszél- 
lik. Hiszen tudjuk, hogy a’ lyrieus poéták azt 
mondják, hogy mézzel folyó forrásokból ’s a* Mú
zsák kertjeiből és völgyeiből valahonnan szedik az 
énekeket, mint a* méhek, magok-is úgy repdes- 
vén és azzal igazat-is mondanak. Mert könnyű 
repdékeny csapodár és szent egy Lény a’ poéta, ’s 
nem képes előbb versezni, míg Isten nem száll- 
reá, ’s eszén kívül van, *$ maga magával már nem 
bír. Mert a* míg az ész az emberbe megvan, ad
dig nem képes versezni, vagy jövendőt m ondani, 
a* honnan látjuk, hogy tehát nem mesterségből 
mondanak mindenféle tárgyról sok és szép dolgokat, 
valamint te-is Homéroszról; hanem valami Isteni 
kegyelemből alkalmatos mindenik versezni arról a' 
mire őt a’ Múzsa indítja, az egyik dithyrambust, 
a’ másik dicsérő éneket, a* másik tánezra való dalt, 
másik vitézi tettekről szólló ’s még másik gúnyoló 
verset. Többire pedig mindegyik ügyetlen és te
hetetlen, mert nem mesterségből szóllják ezeket, 
hanem valami Isteni erőből. Mivel ha az egyikről 
mesterség szerént szép dolgokat tudnának monda
n i , másokról, mindnyájáról-is tudnának hasonlót 
mondani. Azért tehát az Isten elvévén tőlök eszö-
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két, mint szolgáival, jövendölő ivei és próphétajival 
é l ,  hogy mi, kik hallgatók vagyunk, tudjuk, hogy 
nem ők, a* kiknek nincsen eszek, hanem az Isten 
maga szóll es ő általok közösülésbe jön velünk* 
Legnagyobb tanúbizonyság állításomnak igazságáról 
Tynnichosz a* Cholkiszbeli, a' ki soha más verset 
nem költött, a* melly említést érdemelne, kivévén 
azt az Isten ditsőségére való P aeon t, a* mellyel 
mindnyájan énekelnek, a* melly majd minden éne
kek között a’ legszebbik, és a’ mint maga mondja, 
egyenesen a* Múzsák’ találmányja. Ez által azt tar
tom, leginkább-is kimutatta az Isten , miként ne-is 
kételkedjünk, hogy ezek a* szép versek nem em
beri munka, nem-is emberektől származott, hanem 
Isteni ’s a’ melly Istentől vette eredetét, a’ poéták 
pedig magok nem egyébb mint tolmátsai az Iste
neknek, kiktől ragadtatnak-is el, valamikor kiki kö
zülök elragadtatik. Ezt megakarván mutatni az Is
ten , készakartva a’ legroszabb poétával a* legszebb 
éneket énekeltette-el* Vagy nem úgy látszik-e né«? 
ked , mintha igazat mondanék, Jón barátom?

J. Bizony az én ítéletem szerént igazat mon* 
dasz. Mert nem tudom, hogyan érdekled lelke- 
met a’ te beszédeddel, oh Szókratész! és nekem 
úgy látszik, hogy Isten kegyelméből magyaráznak 
nékiink az Istenektől a’ jó poéták olly sok szép 
dolgokat.,

S. Es ti ,  a* kik előadjátok a’ poétáknak ver
seit , nem magyarázzátok-e ti a’ poétákat ?

J. Az-is igaz.
S. Tehát ti illy formán magyarázóknak magya- 

rázóji vagytok ?
\ J. Azok igen-is.

S. De hadd kérdjek még valamit. Mond-meg 
nékem, Jó n ,  ’s ne titkold-el előttem, a* mit kér
deni fogok. Hogy ha jól elmondod a* versekbe
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foglalt történeteket, és leginkább bámulásra indítod 
a* nézőket, mint midőn Odysseuszt énekled, midőn 
ráugrik a* küszöbre és kijelenti magát a’ kérők e- 
lőtt, kiöntvén maga lábai előtt a* nyilakat; vagy 
Achileszt, mikor Hektort támadja«meg, vagy An- 
dromachenek keserves panaszszait, vagy Hekabe’ és 
Priamos’ gyászos eseteit, valyon akkor eszeden vagy- 
e, avagy magadon kívül? Nem forgolódik-e akkor 
a* lelked magok azon dolgok körül, a’ mellyekről 
szóllsz, Isteni ihletésben lévén, vagy Ittakában, 
vagy Trójában, vagy a’ miről a* versek szőllnak?

J. Mitsoda készfoghatőképen mondasz nékem 
példát, óh Szókratész; mert nem titkolok előtted 
semmit-is. Hanem mikor valami gyászos dologról 
szóllok, megtelnek szemeim könnyekkel, mikor pe
dig valami rémítőről, felborzadnak a* hajam szálai, 
és szívem rettegtében dobog.

ÓV Mit mondjunk tehát, J ó n ! hogy eszén van 
akkor az az ember, a* ki felékesítve czifra ruhával 
és arany koszorúkkal sír ott az áldozatoknál és ün
nepeken, jóllehet semmit el nem vesztett; vagy 
pedig fél, ha bár több mint húszezer ember között 
á l l , a' kik mind barátjai, ’s egynek sem jut eszébe 
őt megtámadni vagy megbántani ?

J . Nem bíz az , Szókratész, ha már az igazat 
kell mondanom.

S. ’S tudod-e, hogy a’ halgatókból-is sokat 
szintén illy indulatba helyheztettek?

JV Igen-is, jól tudom én azt. Mert látom ó- 
két mindenkor onnan felyül a játékszínről, a ho
gyan sírnak, félelmes képpel néznek, és velem bá
mulnak a’ mondottakon. Mert arra nagyon-is kell 
vigyáznom, hogy, ha őket sírásra eresztem, ma
gam nevethessek, pénzt kapván, ha pedig nevetés
re indítom, magamnak sírni kell, elvesztvén a ju
talmat.
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S, Látod hát hogy ez a\ hallgató, az utolso 
a* gyűrűk között, aVmellyekről azt mondám, hogy 
a’ mágnes-kőből veszik erejöket egymástól, a kö
zépső pedig te vagy a* szóllo és színjátszó, az el
ső pedig a’ poéta? Az Isten pedig mind ezek ál
tál vezeti az embereknek lelkeit, a’ merre akarja, 
felfüggesztvén egymástól az erejöket, és valamint 
ama kőből, egy nagy serege függ attól a’ tántzor 
lóknak, és színjátszóknak és tanítóknak, a’ kik ol- 
dalaslag hozzá ragadtak a* gyűrűkhöz, a’ mellyeket 
a’ Múzsa felfüggesztett? A* poéták magok-is az egyik 
ettől a* másik amattól a* Múzsától függ, vagy V  
mint mondani szoktuk, elragadtatik. Mért nem 
nagy a’ külömbség; elég az hozzá , hogy mástól 
igazgattatik. Azon első gyűrűktől pedig, a* poé
táktól, mások megint függnek , *s pedig mindenik 
mástól, és így buzognak ezek Orpheusztól, ama
zok pedig Musaeosztól , legtöbben pedig Homérosz
tól tartatnak és igazgattatnak , a* kik küzzül te-is 
egy vagy, ’s Homéroszhoz ragadsz. Azért, ha ki 
más poétának versét elmondja, szunyókálsz és nem 
tudsz mit rá mondani; ellenben ha ezen poétának 
valami költeményét előadják, tüstént felébredsz, 
tántzol a’ lelked, és sokat tudsz hozzá szóllani. 
Mert nem valamelly mesterségből vagy tudomány
ból ered az, a’ mit Homéroszról mondasz; hanem 
valami Isteni kegyelemből és elragadtatásból, va
lamint a’ Rorybantesek csak azt az éles hangú nó
tát hallják-meg, melly az Istenek számára van* ké
szítve , a* kitől elragadtatnak, és azon nótára mind 
mozgásaikat mind szavaikat tudják alkalmaztatni, 
más nótával pedig nem gondolnak. így te-is Jó n ,  
ha valaki Homéroszt említi, tudsz bőven szóllani, 
ha pedig másokat, megszükülsz a* beszédben. En
nek az oka, a’ mellyet tőlem tudni kívánsz, a’ mi
ért Homéroszról bőven tudsz szóllani, a’ többiek-
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ről pedig nem, az hogy nem mesterségből, hanem 
Isteni kegyelemből vagy olly hathatos ditsérője Ho
mérosznak.

J . Te ugyan helyesen beszélsz, oh Szókratész; 
azonban még-is csudálnám, ha annyira vinnéd a’ 
dolgot, hogy én velem-is azt hitetnéd-el, mintha 
elragadtatva és eszemen kívül lévén dicsérném Ho
méroszt; hanem azt tartom, magad se mondanád 
azt, ha engem meghallgatnál, midőn Homéroszt 
magyarázom.

S . De meg-is akarlak én hallgatni; hanem 
nem elébb, mintsem nékem erre megfelelsz: Ho
mérosznak mitsoda tárgyát tudod helyesen megma
gyarázni ?, mert nyilván mindeniket csak ugyan nem?

J. Úgy ítélj felőlem, Szókratész, hogy nints 
sem m i, a* mit nem.

S. Ollyan dolgot csak ugyan nem, a* mellyről 
Homérosz szőll ugyan, de af meliyhez te nem ér
tesz.

*/. fS mi volna az a* miről Homérosz szóll, ’s 
a mihez én ne értenék?

S. Nem mond-e sokszor Homérosz sokat a’ 
mesterségekről? valamint a’ kocsizásrol. Ha eszem
be jutnak versei, mindjárt elmondom.

J. Tudom én azokat; *s mindjárt elmondom 
néked.

S . Hát mond-el nékem azokat, mellyeket Ne
sztor Antilochusz fiához szóll, midőn inti, hogy 
a’ megfordulásnál vigyázzon a9 Patroklosz tisztele
tére való kocsizás vetélkedésben.
J» „É s magad-is te hajolj az erős állású ülésben

B a lra , de csak h a lk a l, ’s a’ jobbra fogott lovat osztán 
Verd szóval, ’s bíztasd ’s fékjét kezeiddel ereszd-meg.
A’ czélhoz pedig a* bal ló majd nem m egakadjon,
Ügy hogy az agy lássék szélit valamennyire érni
Szép kereked közepén *, de kerüld hogy kőbe ne ütközz.u
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S, Elég. Már ezeket a* verseket, oh J ó n , ha 
vallyoo helyesen csinálták.e vagy sem, ki fogja job
ban megítélni, az orvos*e vagy a’ kocsizáshoz értő?

J. Kétség kívül a’ kocsizó.
S. Azért-e hogy ez az ő mestersége, vagy más 

valami okból?
J. í í e m : hanem mivel-ez az ő mestersége.
S, Ugy-e^ hát mindcnik mesterségnek van va

lami targya, a mellyet általa meglehet érteni az Is
tennek elrendelése szerént? Mert úgy-e a’ mihez 
a’ kórmányozás mestersége által értünk, ahoz nem 
értünk az orvos mesterség által?

J . Ahoz nem.
S. S a’ mihez az orvos mesterség által, ahoz 

nem az építés mesterség által?
J, Nem, ahoz sem.
S. Hát nem úgy van-e minden mesterségekre 

nézve, hogy a* mihez az egyik mesterség által ér-* 
tünk; ahoz nem értünk a’ másik által? De leg
először erre a kérdésre felelj nékem: úgy-e, ezt 
a’ mesterséget másnak tartod, egy másikat pedig 
megint másnak?

J. Igen-is.
S. *S az én vélekedésem szerént, hogy ha ez 

más dolgokhoz való értés, ez pedig megint más
hoz, úgy ezt más mesterségnek mondom, amazt- 
is másnak, nem úgy tész-e te-is?

J. Igen-is.
S* M ert, hogy ha valami mesterség ugyan a- 

zon dolgoknak tudása volna , minek mondanánk mi 
ezt másnak, amazt-is másnak, hogy ha mind a’ ket
tő állal ugyan azt lehetne megtudni? Valamint 
én tudom, hogy íme’ ezek az újjaim ötön vannak, 
’s te-is, valamint én, ugyan azon dolog felől ugyan 
azon értelemben vagy. És ha kérdeznélek, ha u- 
gyan azon, tudniillik a* szám tudomány által, tud
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juk-e mi azt, én és te ,  vagy te más által, gon
dolnám, azt mondanád, hogy ugyan az által?

'J. Igen is.
S . Tehát a’ mit csak elébb akartam kérdezni 

tőled, felelj arra most: ha vallyon minden mester
ségekre nézve úgy ítélsz-e; hogy ugyan azon mes
terség által szükségesképen ugyan azon dologhoz 
értünk, más mesterség által pedig nem ugyan ahoz; 
hanem ha más, hát szükségesképén általa más do- 
loghoz-is értünk.

J. Az én vélekedésem-is, oh Szókratész.
S . Annakokáért ha valaki nem bír valami mes- 

terséggel, nem-is fog helyesen ahoz tudn i, a’ mi 
azon mesterség által vagy készíttetik vagy szóval 
előadatik?

J. Igazat szóllasz.
S• Hát azon versekről a* mellyeket elmondál, 

ha helyesen szoll-e azokban Homérosz, vallyon 
te jobban tudsz-e ítélni vagy a’ kocsizáshoz értő ?

Jm Igen-is a’ kocsizáshoz értő.
S. De a* poétákat magyarázó mesterség m ás, 

mint a’ kocsizó mesterség?
J. Más.
S. Hogyha más, tehát más dolgokhoz való ér- 

tés-is lesz ?
J. Igen-is.
S . Hát osztán, mikor Homérosz azt mondja: 

hogy a’ megsebesített Machaonnak Hekamede, 
Nesztornak ágyasa kevert italt inni ád? és ímigy 
szóll, ha jól emlékezem:

„Prauinoszi b o r t, ’s faragott rézkéssel rákene kecske- 
S a jto t-is , és hószín lisz te t maga hirite felébe,
*S enni valóul ita l mellé még hagyma vörössét.“

Ezeket már, ha helyesen mondja-e Homérosz vagy
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pedig nem, arról igazán ítélni az Orvos-mesterseg 
íog-e vagy a’ poétákat előadó mesterség?

J. Az Orvos-mesterség.
S. Hát erre mit mondasz? mikor így szóll 

Homérosz:
„E z pedig a* tenger’ fenekére leszálla sebesen,
M int az ökör-szarvhoz csatolódott ólom ered -le ,
A’ vad H al-nem nek  bút és bajt vive m agával."

Ezekről azt mondjuk-e, hogy inkább a’ Halász-me
sterségnek dolga felölök ítélni, vagy a* poétákat 
magyarázd mesterségé , ha valyon helyesen vannak- 
e mondva avagy nem?

J. Nints kétség benne , hogy a’ Halász-mester
ségnek a5 dolga ez.

S . Már gondold - m eg , hogy ha te kérdeznél 
engem, és azt kérdenéd tőlem: minekutánna tehát, 
oh Szókratész, megtalálod Homéroszban mindenik- 
ről ezen mesterségek közzül, hogy mi az ő dolga, 
megítélni, nosza tehát, találd-ki nékem azt-is, hogy 
a’ jövendőlőnek és a’ jövendölés mesterségnek mi 
a’ dolga; mellyek azok 5 a’ mellyeket megérteni az 
ő kötelessége, ha vallyon jől vagy roszszúl vannak- 
e versben előadva, csak gondold-meg, melly kön
nyen és igazság szerént tudnék néked arra felelni. 
Mert sokszor illyeneket mond az Odyszszeában, a’ 
miilyeneket Theoklymenosz a* Melánpodidáknak jö
vendőlője:

„E m bereim , mi t a l á l t ! hogy imigy remegőbe’ sötétben 
All fejetek fönt ’s arczatok-is , sőt térdetek-is l e n t t ; 
Meszsze nyögés h a llik , ’s szemetek könnyükbe ború ivá;
’S hogy k ísérte tte l tele udvar ’s pitvar egészen,
Kik főld-allyi Yilág éjjébe sietnek. Az égen 
A’ nap-is e ltű n t, ’s gyászosan befutotta hom ályság."

Es sok helyen az Iliászban-is. Valamint a’ fal
ostromlásról szőllő versekben, mert ott-is így szóll:
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„M ert jő v e , a’ falat ált* hogy akarnák tö rn i, m adárjel:
Egy magasan repülő Sas , Nép’ baljára lebegvén,
Körmei közt vérébe’ kígyót ta rtv á n , iszonyó nagy 
V ólt pedig ez *s eleven, vonagolt meg ’s egyre v ijódo tt; 
M ert nyaktőbe beg y é t, m int ta r tá ,  csípte igen m eg,
Viszsza hajolva reá j és a* Sas főidre eresztő 
Kínjában ’s épen seregek* közepébe veté-le;
Ó pedig e lszá llo tt, a* szél mentébe* vijogva.u

Ezeket és e’féléket megfontolni és megítélni, az a* 
jövendőlőnek a* dolga; fogom mondani*

J. Helyesen-is annak tulajdonítod azt oh Szó
kratész .

S . Es te-is abban helyeset mondasz, oh Jón. 
D e nosza tehát, tselekedd-meg te-is én velem, ’s 
a’ mint én mind az Odyszszeábol mind az Iliász
ból kikerestem néked, mi légyen a* jövendőlőnek 
a* munkája, mi az orvosé és a’ halászé, jer ke- 
resd-ki már te-is nékem minthogy úgy-is jártasabb 
vagy Homérosznak verseiben, mint én: mi légyen 
oh Jón , az Énekesnek a1 kötelessége, és az éne
kes mesterségének a’ dolga, hogy mit kelljen az 
énekesnek más emberek felett megfontolni és meg
ítélni.

J. Már én ebben azt mondom, oh Szókratész! 
hogy mindent.

S. De hogy-is mondod azt, hogy mindent; 
vagy annyira feledékeny vagy? pedig nem illik éne
keshez olly feledékenynek lenni.

J. Hát mit felejtcttem-el?
S. Nem emlékezel-meg arról, hogy azt mon

dád , hogy más az énekes* mint a* kocsizó* mester
sége?

J. Jól emlékezem reá.
S • Annakokáért abban-is megegyeztél velem, * 

hogy ha kiilömbözik tő le , tehát külömböző dol- 
gokhoz-is ért ?
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J. Igen-is.
S. Tehát a* te vallásod szerént nem minden

hez ért az énekes’ mestersége 5 sem maga az éne
kes ?

J. De e’félékhez talám csak még-is, oh Szó
kratész.

S. Az e’félék alatt értesz tehát valamit, a* mi 
nem a* többi mesterségeknek dolga. —  Hát mitso- 
da dolgokhoz fog érteni, hogy ha már nem ért 
mindenekhez?

J. Mi illik férjfihoz, hogy szdlljon, mi pedig 
aszszonyhoz, és miilyen beszéddel illik élni a* szol
gához, miilyennel a’ szabadságban születetthez , mil- 
lyennel az alattvalóhoz, és mjliyennel a’ paran- 
tsolóhoz.

A. Hát mit kelljen szóllani a’ kormányosnak, 
mikor a* tengerben hajója a’ szelektől hányattatik, 
azt az énekes jobban fogja tudni, mint maga a* 
kormányos ?

J • Nem, hanem azt jobban tudja a’ kormányos.
mx  ̂ kelljen szóllapi annak, a’ ki a% 

betegnek parancsol, azt jobban fogja tudni az éne
kes mint sem az orvos?

Jm Azt sem.
S. Hát a’ mit szolgához illik, azt mondod?
«/• Igen-is.
S . Hát azt mondod, mit kelljen egy szolgá

nak ,  a’ kire a’ gulya van bízva, szóLlani, mikor 
a’ tehenek meg kezdenek bőszülni, ha le akarja 
csillapítani, azt az énekes fogja tudni, nem pedig 
a’ gulyás ?

J* Nem épen azt.
S . Vagy talám mi illik egy gyapjút fonó asz

szonyhoz a’ gyapjú szövésről szóllani ?
J. Nem.

F.  M. OR. MINERVA 3. N E G Y E D .  1830. 3
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S. "Vagy talám azt fogja tudni, mi illik af ha
di-vezérhez, hogy szőlljon, mikor katonáit akarja 
buzdítani ?

J. Igen-is, efféléket tudni fog az énekes.
S . Mit mondasz? E ’ szerént hát az énekes 

mestersége ugyan az volna a* hadfvezérével ?
J. Biz én tudnám-is, mitsoda beszéd illik a* 

hadi-vezérnek szájába.
S. Talám talentomod-is van a* hadi-vezérségre 

J ó n :  mert ha egyszer’smind kocsizáshoz értő és
guithárt játszó találnál lenni , megtudnád talám ítél
ni, melly lovak jól vagy roszszúl hajtatnak. De 
ha megkérdenélek, oh Jón! mellyik mesterség ál
tal esméred-meg a’ jól vagy roszszúl gyakorolt lo
vakat; azzal-e melly által jó kocsizó vagy, vagy 
a’ mellyel a’ guithárt tudod játszani? Mit felelnél 
rá nekem?

J. A,' melly által a’ kocsizáshoz értek felelnék.
S. Ugy-e hát ha megtudnád külömböztetni a- 

zokat a’ kik jól guithároznak, inegvalianád, hogy a 
mennyire magad-is a’ guithárhoz értesz, megtudod 
külömböztetni őket, nem a* mennyire jó kocsis vagy? 

J. Igen.
S . Minthogy tehát a* hadi-vezérséghez értesz, 

vallyon annyiban értedbe azokat, a* mennyiben ha
di-vezérségre alkalmatos vagy, vagy a* mennyire 
énekes ?

J. Kékem úgy látszik, hogy az nem tesz nagy 
külömbséget.

S. Hogyhogy? az nem tesz-e nagy külömbsé
get? Hát egynek mondod-e a’ hadakozás’ mester
ségét és az énekesét?

J. Egynek mondom, hát. —
S . Annakokáért a* ki jó hadi-vezér talál lenni, 

egyszer’smind jó Enekes-is.
Jm Már ez nékem megint nem úgy látszik.
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S. Hanem legalább az úgy látszik néked , hogy 

a’ ki jó énekes, jó hadi-vezér-is légyen ?
J. Az igen-is.
S. Hát nem te vagy-e Görög-országnak legjobb 

érfekesse ?
J. Az vagyok, az.
A. Hát Jón ,  minden Görögök között a' leg

jobb hadi-vezér-is vagy ?
J . Am tarts annak, oh Szókratész! *s pedig 

ezt*is Homéroszból tanultam.
S . De az Istenért, Jón! ha mind a* kettőben 

legjelesebb vagy minden Görögök között, legjobb 
hadi-vezér és legjobb énekes-is: miért jársz körül
és énekelsz a* Görögök előtt, és nem lészsz hadi
vezérré? Vagy azt gondolod, hogy olly énekesre, 
a ki arany koszorúval fel van ékesítve, igen-is van 
sziikségök a* Görögöknek, hadi-vezérre pedig nem?

J . Mivel az én hazám ti alattatok van és tő
letek vezéreltetik a’ hadban oh Szókratész, nem-is 
kell tehát néki hadi-vezér, a* tiétek pedig és a’ 
Lacedemoniaké nem választana engem hadi-vezér
nek, mert magatok-is elégségeseknek tartjátok ma
gatokat arra.

A. Oh édes Jonom, hát Appolodoroszt nem 
esmered a’ Kyzikonbelit ?

J. Mitsoda Appolodoroszt?
A. A’ kit az Athénaiak több ízben hadi-vezé- 

röknek választottak, jóllehet idegen; és Phanosz- 
theneszt az Androszbelit, és Heraklideszt a’ Kla- 
zomenebelit, a* kiket ámbár idegenek, de minthogy 
kimutatták, hogy érdemekkel jeleskedő emberek, 
ugyan ezen város mind hadi-vezérséggel, mind más 
tisztségekkel megtisztelt. Jont pedig az Epheszusz- 
helit nem választaná hadi-vezérének és nem tisz
telné, hogyha jgles embernek látszik nekik? ’S 
hát osztán? Nem vagytok-e ti Epheszoszbeliek

3 *

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár



3G JULIUSZ 1830.

régi időkből Athenaiak, és Epheszosz nem alább- 
valő akármi más városnál? Hanem te J ó n ,  ha 
igazat szóllasz,. hogy mesterségből és tudományból 
vagy képes Homéroszt dítsérni, nem igazság sze
rént bánsz velem, a’ ki megígérvén elébb, hogy 
sok és szép dolgokat, a’ mellyeket tudsz Homé
rosz felől, kifogsz mutatni előttem, megcsalsz en
gem, és nem hogy kimutatnád, hanem még azt 
sem akarod megmondani, mi az, a’ miben jeles 
vagy, jóllehet már régtől fogva könyörgök néked 
értté , hanem épen mintegy Proteusz, mindenféle alak
ba rejtezel, fel és alá fordulván, míg utoljára mint 
hadivezér előállottál, csak hogy meg ne mutassad, 
melly jeles légy Homérosz körül való tudományod
ban. Ha tehát mesterség szerént, a’ mint mondám, 
tudván Homéroszról valamit mondani, azt nékem 
megígérted, és most megcsalsz engem, igazságta
lan vagy : ha pedig nem mesterségben áll ezen ü- 
gyességed, hanem Isteni kegyelemből, elragadtatván 
Homérosztól, és magad semmit sem tudván, sok 
és szép dolgokat tudsz előhozni a’ poétáról, a’ mint 
én azt állítottam felőled, igazságtalanságod eránt 
nem lehet semmi panaszom. Válaszsz tehát ma
gad, minek tartsalak inkább, ígazságtalannak-e vagy 
Isten kedvenczének ?

J. Sokkal jobb ez, oh Szókratész! mert sok
kal szebb Istenek' kedvenczének tartatni.

S. Ezt adjuk-meg néked tehát, oh Jón! ezt 
a* szebbik részt, és inkább Isteni mintsem mester
ség szerént való dítsérőjének tartsunk Homérosznak.

Y etz  Leopold á lta l .
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2.

Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő
ből. Időnkre 's Hazánkra alkalmaz

tatva egy Társaság által.
(F o ly ta tás .)

XXIII.

A z  ügyességek csak úgy becsesek> ha jó ra  
fo rd ít  ta tn a k .

Non solum sc ien tia , quae est rem ota a* ju s titia , callidítas po- 
t iu s , quam sapientia est appellanda *, verum etiam animus 
paratus ad periculum , si sua cu p id ita te , non u tilita te  
communi im pe llitu r, audaciae potius nomen habeat, quam 
fortitudinis. v

Vlato apud Tull.

A, emberi társaságnak nem esbetik semmi-is na
gyobb gyalázatjára, mint az, midőn a’ jó természe
ti ajándékok, mellyekkel némelly emberek bírnak, 
minden arra való tekintet nélkül , hogyan élnek 
azokkal, dicséreteseknek tartatnak. A’ természeti 
iigyeség és a’ mesterségnek tőkéleteségei csak an
nyira becsesek, a* mennyire az erkölcsnek haszná
ra fordíttatnak, ’s az igaz becsületnek törvényjei 
szerént intézteinek. Tartóztatnunk kell magunkat
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valamelly jelességnek észrevételében , azokban, a* 
kikkel társalkodunk mind addig, míg azoknak in
dulatja felől némelly jeleink és bizonyos tudósítá
saink nincsenek. Különben az ő szépségjek vagy 
elmésségjek arra bírnának minket, hogy ő bennek 
oliyari tulajdonságokat-is elnézzünk, mellyeket az 
okosság szerént gyűlölnünk kell.

Ha magunkat illyen móddal egyedül a’ szép^ 
ség, vagy elméség által elragadtatni hagyjuk: a’ ki
csapó személy, minden vétkeivel, szintén annyira 
megnyeri hajlandóságunkat, mint a’ legártatlanabb 
szűz, vagy a’ legokosabb aszszony; ’s nem lehet 
a’ világon alatsonyabb szolgalat, mint mikor az 
ember azt imádja, a' mit néki utálni kellene. Ezt 
fogjuk pedig tenni életünknek minden idejében , ha 
magunknak annyira kedvezünk, hogy valamit jónak 
tartunk, a* mi a* jót és igaz tiszteséget nem neveli. 
Ha minden dolgokat magunkban az okosság vilá
gánál és az illendőség szerént meggondolnánk: te
hát az ember, az ifjúságnak legnagyobb tüzében, és 
a* legszerelmesebb kívánságok között-is, a* rendet
len életű személyre szintén olly hideg megvetéssel 
nézne, mint a’ bolondra szokott nézni. Joli bet 
azonban illendő, az embernek érdemét a’ szerént 
szabni-ki, a’ mint ez ő tehetségeivel él; ’s nem 
az ő tulajdonságai szerént, ezeknek hasznára való 
tekintet nélkül; jóllehet, mondom, illendő-is így 
ítélni: mindazáltal az ellenkező szokás uralkodik az 
egész emberi nemzeten.

Melly sok ocsmány találmányok nem tartattak 
fenn, egyik századról a* másikra, a* mellyeknek 
mindjárt az ő elkészítésük után eikellett volna e- 
nyészni, ha a’ képírók’ és képfaragóknak munkáit, 
valamint az ő czéljok, úgy jelességök szerént, íté!- 
ték volna meg! így-a* tiszla és jó erkölcsű em
berek elől sok ezer bájoló képei, a’ vele született,
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igazszívüségnek, a’ nagy lelkű buzgóságnak, a vi
téz hűségnek, és a’ szelíd emberségnek, elrejtet
tek; a’ mellyeknek hellyébe, a* Satyrok, Furiák 
és egyéb szörnyetegek, ezen mesterségek által, az 
örökkévalóságnak gyalázatosat! által adatnak.

A' dicséretes tehetségekkel való viszszaélés, az 
emberek’ közönséges ítélete szerént, nem csak az 
említett esetekben, hanem a’ közönséges élethez 
tartozó dolgokban-is szabad. Ha valamelly törvé
nyes embert csak annyira tisztelnénk, a* mennyire 
az ő tehetségeit az igazságnak segítségére fordítja; 
’s ha megvettetnék, mihelyt ollyan dolgot vállalna 
magára, a’ mellynek igazságtalanságát maga-is jól 
tudná: melly tiszteletre méltó lenne annak characte- 
re ! ’S melly dítséretet nyernek azok mi közttünk, 
a' kik ezt az élet-nemet azért folytatják, hogy a* 
megsértett embert védelmezzék , az erőszakot el
nyomják, az adóst fizetésre kiuszerítsék, és kinek 
kinek igazságot szolgáltassanak ! De sokan a’ tör- 
vénytúdók közül ezekre nem vigyáznak; hanem a* 
törvénynek folyamatját akadályoztatják, vagy a* ha
miságnak szépítésére valami alattomos módot gon- 
dolnak-ki. ’S még-is ezt ékescnszóllásnak, jó elő
adásnak nevezik, ámbár ez a’ név arra épen nem 
illik. Az okosság szerént, a’ vakmerőség a1 gyil
kosnál szintén ollyan dicséretes, mint az a’ ből- 
cseség és tudomány, mellyel az ember a* roszat 
védelmezni kívánja.

Ha a’ jóváhagyást azon szándékhoz, a’ melly- 
ből valami történik, alkalmaztatnák az emberek: 
a’ csalárdság hamar vesztene; és az emberi nemzet
nek reászedésében való ügyesség, egyik életnemben 
szintén ollyan útálatos lenne mint a’ másikban. 
Két udvari emberek, a’ kik egymásnak tiszteletet 
ígérnek, ha fogadásokat megszegnék, szintén ollya- 
noknak tetszenének, mint két pénzen vett tanúk,
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a kikre a’ hamis eskü vés reájok bizonyosodott. De 
a mi társalkodásunk már annyira ment, hogy va
lamint a’ kereskedésben, úgy a’ barátságban-is, az 
legnagyobb veszedelemben van, a’ ki leginkább hisz. 
A’ közönséges életben azt csalják-meg legtöbbnyi- 
re, a’ ki magát legkönnyebben lekötelezi.

Azokat lehet pedig igazán nagy embereknek 
nevezni, a' kik a* nagyra vágyást inkább helyhezte- 
tik a’ nemes igyekezeteknek érzésében, mint az ab
ból származó tisztességnek előre való kiszámlálásá
ban. Ezek a’ magas lelkek inkább szeretnek tit
kon jót tenni az emberi nemzettel; mint a’ nélkül 
részt venni a’ dicsőségben. ’S ha azért az igazi 
nagy érdemek, ravaszság és kisebbítés által csor- 
bíttatnak-is; az ellenségeknek ezen igyekezete ne
veli azokat. Minden erőtlen iparkodásoknak, mel- 
lyekkel azokat meghomályosítani, vagy a’ személyes 
meggyalázásokkal befedni akarják, közönségesen 
ellenkező következése szokott lenni; a* tűz még-is 
általhat, ’s azt mind megemészti, a* mi magát el 
nem olthatja.

Tsak egy dolog szükséges arra , hogy az em
ber megmaradhasson az igaz becsületben; tudniil
lik, ha ellenségeit békével eltűri, és azt a’ jó er
kölcsöt mindenkor megtartja az em ber, a’ melly 
által nyerte a* tisztességet. Ha valaki a’ felől egé
szen megvan győzettetve, hogy ő néki semmit se 
kell tisztelni, semmire se törekedni, mint az ő kö
telességének telyesítésére; nincs sem az időknek, 
sem az embereknek vagy történeteknek hatalmában, 
az ő érdemét fogyasztani. Egyedül az a' nagy em
ber , a’ ki a’ nagy seregnek jóváhagyását megtudja 
vetni, és annak kényjétől szabadon, magával tud 
élni. Ez valóban nehéz dolog; de ebben a’ nemes 
indúlatú szívet az vigasztalhatná, hogy ez a’ leg- 
magassabbik léptső, mellyre az emberi természet
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felemelkedhetik. A* győzödelem, a’ jóváhagyás , 
a’ dicséretek, az emberi szívnek ugyan igen ked
vesek : de sokkal nagyobb gyönyörűség, ha magá
hoz így szóilhat az ember: jól cselekedtél! mint
hogyha az egész emberi nemzet minket dicséretre 
méltóknak kiált, s mi magunk tulajdon gondola
tainkat vele megnem egyezhetünk. Az illyen nagy 
lelkeknél hibázhatnak ugyan néha a’ tsudálók és 
lisztelők: de a’ hasonló nagyságú lelkek, minden
kor tisztelni fogják őket. A’ tölgyfának ágai az 
esztendőnek minden részeit kiállják; ámbár annak 
levelei őszei lehúllanak-is; de tavaszai ismét hely
re állítatnak azok.

X X I V .

JMellyik jobb a kalmárok’ takarékossága-e ,  
vagy a nemesek' veudéglátásbéli adakozó- 

sága ?

Hac memini et victum frustra contendere Thyrsin.
Virg .

ISTincs k özön ségeseb b , mint az ellenségeskedések  
m ég azon felekezetek k özö tt- is , mellyek nem állhat
nak fenn m ásként,  mint az öszszeköttetés által. 
E z a' régi romai m eséb en , melly szerént az em
beri testnek tagjai egymás ellen pártot ütöttek ,  
igen jól előadatott. Ez történik gyakorta az apró 
Státusokon-is , a* kik egy nagyobb hatalmasság el
len öszszeszövctkezn ek , ’s nem akarnak öszszetar-
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tani, ámbár azoknak egyetértése, a' közjóra nézve 
igen szükséges. Szintén így van azoknak állapot- 
ja-is, a* kik jószágot bírnak, és azoké, a’ kik ke
reskednek. A’ kalmár a* főidnek terméseivel táp- 
láltatik, ’s a’ mezei gazda másként nem ruházkod- 
hatik, mint a’ kalmárnak ügyessége által; ’s még
is ezen két rendbeli emberek mindenkor egyenet
lenségben vannak egymással.

A’ múlt télen a’ mi társaságunkban ennek pél
dáját láttuk Nemes Sz*# és F**  Urakban, a’ kik 
altaljában mindenkor ellenkező vélekedésben van
nak, ámbár e’ mellett jó barátok maradnak. Tör
tént, hogy valaki a’ társaságban, beszéilvén a’ régi 
történetek felől, azt jegyezte-meg, hogy a’ Kárthá- 
góbéliek* hívsége közbeszéddé vált, a' hitszegésnek 
megmutatására. Sz** Ur azt mondotta, hogy más
ként nem-is lehetett volna; mivel a’ Kárthágóbé- 
liek a* világon legnagyobb kalmárok voltának ; ’s 
mivel a’ nyereség az e’féle embereknek főczélja, 
soha se néznének másra. Az eszközök ahoz soha 
se vétetnek tekintetbe. Ha könnyű munkával meg- 
eshetik: illendő módon akarnak pénzt nyerni; ha 
pedig ez nem megy; nem tartják rósz dolognak ar
ra csalás vagy ravaszság álial-is szert tenni. Es 
valósággal, mi a’ kalmárnak egész számvetése e- 
gyébb, mint annak reászedése, a’ ki magát reá bíz
za? De ha ez úgy nem volna-is; lehet-e attól va
lami nagyot és jelest várni, a* kinek figyelme szü
net nélkül az ő számvetéseinek oszszehasonlílására, 
’s kiadásainak elrendelésére van fordítva? Es le
gyenek legfellyebb takarékoság, ’s mértékleteség, 
a’ kalmárnak virtusai: nem sokkal kisebb érdem
mel bír-e az még-is, mint a’ nemes embernek ir
galmassága a’ szegények eránt, vagy pedig vendég
szeretete az ő szomszédi között ?
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Kapitány B ** azt vette észre, hogy F  ** az 
Sz ••  Úrnak beszédét szorgalmatosan hallgatta. O 
tehát a’ beszélgetést másra akarta fordítani, s átal- 
jában azt mondotta, hogy az emberi társaságnak 
legtnagassabb részétől fogva a’ legalsóig, vau egy 
titkos, ámbár illetlen eszköz az emberek között, 
mellyel az irigységnek és ellenséges indulatnak magva 
tápláltatik; mivel az ő saját sorsokat máséhoz ha
sonlítván zúgolódnak, ha szomszédjok valamennyire 
közelít az ő bóldogságjokhoz. Más részről, mon
da , az, a’ kinek épen nem folynak kívánságai sze
rént dolgai, neheztel a* másikra, a* kinek, az ő vé
lekedése szerént, több szerentséje van, még pedig 
érdemén felyííl. így a’ polgáriak és katonák irigy 
szemmel néznek egymásra. A* katona nehezteli 
az udvari embernek hatalmát, és az udvari csúfol
ja a’ katonának betsíiletét; vagy hogy még alats< - 
nyabb példákat hozzak elő , a’ lovas és gyalog köz
legény az ármádáuál, a* kocsisok a’ városnak útzáin , 
rósz szemmel néznek egymásra, ha a’ szállás vagy 
az út miatt az ő mozdulásaikban oszszeíitköznek.

Jgen jól van, édes ,Kapitány Uram, monda 
F** Ur, igyekezzék az Ur a* beszédet fordítani, 
ha azt, jónak találja. Nékem mindazonáltal Nemes 
Sz** Urral egy-két szót kell szóllnom, a ki, a* 
mint veszem észre, azt gondolja, hogy engem jól 
kifizetett, és a’ kalmárok ellen nagyon élesen be
szállt. Nem akarom én most N. Sz** Urat a’ ha
za-szeretetnek azon nagy és nemes jeleire emlé
keztetni, mellyek a’ kalmárok által tétettek; hanem 
itt csak annál akarok megállapodni, a’ mit nekünk 
maga-is enged, t. i. a* takarékosságnál és mérték
letességnél. , Ha egy ollyan régi Nemesnek, a’ mii
lyen Sz ** Ur tulajdonságaival megegyezne, hogy 
ő számot tartana, vagy az ő dolgait, a’ legbizo- 
nyosabb úton, számokkal megmérné: a* mi takaré-
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koságunkat nagyobbra becsülné az ő vendégszere
teténél. Ha azt vendégszeretetnek lehet tartani, 
midőn az ember sok akő bort másokkal megitat: 
úgy mi erre a* virtusra nem törekedünk; azomban, 
még-is érdemes lenne a* megfontolásra, ha azok a’ 
kézi mester-emberek-e, a’ kiknek én tíz napig tar
tó munkát adok, vagy azok a’ parasztok, a' kik Sz** 
U r’ költségén vígadoztak, tartoznak nekünk többel? 
En azt gondolom, hogy a’ mesteremberek’ familiái 
nagyobb köszönettel lesznek érj erántam, mint a1 
parasztok’ házi cselédi Sz#* Ur eránt. O ád az 
embereinek; de én az enyímeket oliyan állapotba 
helyheztetem, hogy az én jóságomra nincs szükség- 
jek ’s nekem semmivel se tartoznak. A’ római 
közmondással, a’ Kárthágóbéli kalmárok felől so
kat nem gondolok; a’ Rómaiak esküdtt ellenségeik 
voltának. Csak azt sajnálom, hogy a’ Karthágó-" 
béliek* históriája nem került kezünkbe, talán abból 
egynéhány közmondást tanulhattunk volna a’ R ó
maiak’ nagylelkűségéről, a’ kik más nemzetek’ ja
vaiért verekedtek, ’s azokat elajándékozták. Még
is, mivel Sz** Ur egy régi közmondásról vett al
kalmatosságot , a’ kalmárok’ kicsúfolására: nem fog
ja rósz néven venni , ha azoknak védelmére én-is 
előhozok egyet, melly nem ollyan régi: Ha úgy
történik, hogy Hollandiában valaki mindenéből ki- 
fogy, (bankcruttá lesz): azt mondják felőle: nem 
tartott jó számot. Ez a’ kifejezés mi nállunk ta
lán gyengének és tréfásnak látszik; de ennél a* 
rendes és szorgalmatos népnél legnagyobb piron- 
gatás; mert ő nálok szintén olly nagy szégyen 5 ha 
valaki az ő kiadásainak kivetésében, ’s adósságai
nak fizetésében hibázott, vagy hitelét esztelenül 
igen-is koczkára tette; mintha valaki más eleve
nebb népeknél lekötclezését megnem tartja, vagy 
nincs szive néki.
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A’ számok, egy ollyan dolognak, mellyel vz 
ember nagyra becsül, olly bizonyos mértéke, hogy 
lehetetlen azok nélkül akármelly igyekezetnek jo 
folyamatját vagy speculatiőnak következéseit kimu
tatni. En ezt válaszúi mondom arra , a* mit Sz** 
Urnák mondani tetszett, hogy ollyan embertől ke
vés nemes cselekedeteket lehetne várni, a’ ki min
denkor az ő jövedelmeinek lajstromát tartja maga 
előtt, vagy pedig számadásait vizsgálja. Ha én por
tékáimat idegen helyekről vészem: tehát a’ számok* 
segítségevei, a* nyereséget vagy veszteséget azok
ból egész egy garasig megtudom mondani. De 
azt-is tudnom kell, vagy saját, vagy más embe
rek' tapasztalásából, vagy hozzá vetésből, hogy a- 
zon portékáim, a’ mellyeket viszszakapok, a* köl
tséget és kárt elegendőképen kipótolják ; hogy volt 
okom ezen kereskedésnek megpróbáiására. De ez 
másként nem történhetik, ha csak az ember a* 
számvetésben nem gyakorlott. Miért volna ezen 
ügyesség ollyan botránkoztató? Mit vétett a5 kal
már, hogy Nemes Sz** Úrnak épen nincs kedvé
ben ? Ő senkinek a’ kertelését lenem rontja ; sen
kinek a* gabonáját elnem tapodja; a' szorgalmatos 
mezei gazdától semmit se vesz-el; a’ szegénynek 
a’ dolgáért megfizet; az ő nyereségét közli minden 
emberrel, portékáinak elkészítése által, a* méllyé* 
két elküld, ’s azoknak kikészítésével, a* mellyeket 
kap, nagyobb számú embereket tart-el, mint a* leg
gazdagabbik nemes; ’s még ez maga-is köszönettel 
tartozik néki, hogy ollyan helyeket talál, a’ mel- 
lyekben azt, a’ mit jószágai hoznak, eladhatja, és 
így jövedelmeit igen nevelheti. ’S még-is bizonyos, 
hogy ez külömben általa nem történhetik, ha csak 
a' számvetést jól nem érti.

Ez a’ kalmárnak gazdálkodása; ’s a’ nemes 
embernek-is így kell cselekedni, ha csak szégye-
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nelvén a’ maga tisztartója lenni, mindent erre nem 
bíz, úgy hogy a’ tisziartó legyen a* nemes ember. 
A’ nemes birtokos szintén úgy nem adhat számot, 
mint a* kalmár, a’ számvetés* segítsége nélkül akár- 
sneily dolognak következéséről. Ha p. o. egész 
foglalatossága néki a9 vadászat: nem vesz-be abból 
egyebet a* vadaknak bőrénél. Kétség kívül esme- 
ri Sz** Ur ezeknek betsét. De ha elébb a’ vadá
szatra szükséges költségeket kiszámlálta volna; bi
zonyosan tudom , hogy ő , mint okos ember min
den kutyáit felaggatta, soha olly szép lovakat ei 
nem rontott, és gabonákban annyi kárt nem tett 
volna. Ha minden eleji magokat így viselték vol
na : úgy inost azzal dicsekedhetnék, hogy az ő
nemzetségének régisége soha se alatsonyíttatott vol
na le egy kalmár által. Soha se mehetett volna 
a’ kalmár minden értékével-is arra, hogy a maga 
képének a’ Sz** Urak galleriájában helyet találjon, 
vagy pedig származását nemes asszonytól vegye. 
Azonban, nagy szerencse Sz** Urra nézve, hogy 
a’ kalmár a’ maga nagyravágyását illy drágán meg
fizette. Sok más Nemesekre nézve szerencsétlen- 
ség, hogy az ő eleiknek nemesi birtokaikból kirnen- 
v é n , illycn új Uraknak helyet adnak, a kik ren
desebben vezették számadásaikat, mint ők; és az 
sokkal jobban megérdemli a* jószágot, a ki azt 
szorgalma által szerezte, mint az, a ki azt gon
datlansága által elvesztette.
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Tenger duzzadás’ tünetje.

A z  ember bámúlva nézi a* tenger rémítő játék
j á t — nem csak azt, mikor hullámjai feltornyosod- 
va játszanak a’ nagy gállyák’ életével, hanem azt 
főképeri, hogy a’ vize egyszer feláradván a* partra 
emelkedik, egyszer leapadván viszszahúzódik a part
tól, —  nézi, mondom, és tűnődik rajta, hogy 
honnan van ez, mitsoda oknál fogva történik ez? 
Mert ez az utolsó nem a5 szelektől, vagy valami 
belső örvénykedésektől jön, mint a’ hullámzás, ha
nem olíy meghatározottsággal megy véghez, hogy 
minden 24 óra alatt kétszer megárad, kétszer el
apad rendszerént, hat-hat órából állván majd min
den felvonása, — mint mikor az állati-test lélek- 
zetet vészen, vagy a’ szív, mikor egyik kamaráján 
bétódúl a* vér, másikán* kiindul. —  Ezt az egy
mást rendesen felváltó áradását ’s apadását a’ ten
gerek’ vizeinek én magyarúl Tenger-duzzadásnak 
(aestus maris; Fluth und Ebbe) nevezem.

Ez a’ híres tengeri-tünet valamint nagy ész
törést kíván, úgy nagy figyelmet érdemel; mert 
csak az után láthatja az ember azt a’ titkos lán- 
czot, mellynél fogva az ég öszsze van foglalva a* 
földdel, ha ama tüneményt szerentsésen magyarázta.

Mi itten a’ magyarázni való? Ez:
1. Egy fél napig a’ vizek tenger’ közepétől 

partok felé szaladni láttatnak; a* partoknál feljebb
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emelkednek, és ekkor itten kitűnik az áradás; más
félig megint viszszafelé nyomúlnak, és ekkor a* 
partoknál apadás tünik-ki. Mind áradás, mind a - 
padás a’ kies kiterjedésű, és az egyenlítőhez szom
szédabb tengerekben hat-hat óráig eltart rendesen, 
és egy nap ’s egy éj alatt kétszer esik-meg egy-egy 
dúzzadás, mindenik 12 óráig tartván rendesen. Á- 
kár mellyik felvonás végével lecsendesedik a’ ten
ger mintegy i 5 perczig, mint mikor a* nap fordító 
karikáknál (tropici) egy kevésig megállani látszik 
(solstitium); de az után újra kezd a1 következő rol- 
léjához, az-az: árradás után apadáshoz, és megfor
dítva.

2. A’ duzzadás’ jelenései együtt tartauak a’ 
hold’ járásával; mert valamint a’ Hóid, újságtól 
kezdve, minden nap 5o perczel későbben jön-fel: 
szinte úgy a’ duzzadás-is annyi idővel ma későb
ben kezd, mint tegnap, és csak egy hónap múlva 
áll helyre, az elkésett időszakasz, mind a’ hóid
ban, mind a’ duzzadásban. Sőt:

3 . \alahánvszor a’ hóid fent van delelő táján: 
mind annyiszor áradás tart a’ tengerekben; valahány
szor pedig alant van a’ hóid (akár délig, akár dél
után) a’ láthatár kö rü l: mind annyiszor apadás.

4. Nem csak akkor áradnak pedig a- mi ten
gereink, mikor nálunk delel a’ hóid; hanem szinte 
akkor-is, midőn a’ föld kerekségének túlsó oldalán 
(Amérikában) delel. Azonban:

5 . Nem épen akkor tünik-ki a’ legnagyobb ára
dás, mikor a’ hóid az áradó tenger’ delelőjén va- 
gyou ; hanem 2 - 3  órával későbben. Ugyan ezt 
kell tartani az apadás grádusáról-is, mikor a* hóid 
horizonhoz közeledik.

6. Hóid újúlása ’s hóid töltekor nagy a’ duz
zadás ; Negyedekben kicsiny. Ha azon tölte ’s újú
lása ollyankor esik, mikor az éj egyenlő a’ nappal
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lal — a mint ez egyszer tavasz, egyszer ősz 
kezdete táján szokott lenni: akkor a* legnagyobb az.

7. Egyenlítő táján a* két fordító között lévő 
tengerekben (intra tropicos) áltáljában csekély duz
zadás szokott lenni; a’két fordítón túl lévőkön nagy; 
és a Pólusokhoz közelebb semmi*

8. De azon az egy helyen, egy tengerben-is 
a hóidnak az egyenlítőnél való állásához képest 
kiilömbözik a* duzzadás; mikor a’ hóid távol van 
az egyenlítőtől: (távol léte soha sem nagyobb 28° nál) 
akkor kisebb —  ceteris paribus; — mikor közel: 
akkor nagyobb; mikor épen az egyenlítőn j á r t a k 
kor legnagyobbnak tapasztaltatik*

9. De az különös, hogy midőn az egyenlítő
nél jár a’ hóid : nem azonnal, hanem csak egy két 
nap múlva következik a’ nagy duzzadás, valamint 
a* tavaszi és őszi újságkor, vagy töltekor nem az 
első , hanem 2-ik vagy 3-dik duzzadás a’ leghatal
masabb (legnagyobb grádusbeli.)

10. Nem minden tengerek duzzadnak: a’ Föld
közi, és Velentzei tenger (Adriatieum) igen keve
set; a’ Balticum, Caspium, Fekete és Magyar ten
ger (Balaton) semmit sem.

11. Némellyek rendetlenül duzzadnak — vagy 
sokkal nagyobb mértékben áradván és apadván — 
mint a’ Hollandia és Anglia között lévő, meiiy 5o 
lábnyi magasságra-is tornyosodik - fe l; vagy nem 
tartván egyaránt az áradás és apadás között való 
időt , mint p. o. Guineában a* fekete folyónál lé
vő, és megint a' veres tenger, mellyekben 4* órá
ig tart az áradás, és 8-ig a* leapadás.

12. Piendes grádusa a* duzzadásnak 7 — 9 
magosság , vagy mélység; rendes ideje 12 óra kö
rül belől, egyaránt felosztva, hogy 6 óráig az ára
dás tartson, és 6-ig a’ leapadás. Hlyen majd mind 
rendes duzzadású az e’ következő 7. tenger, ú. m.
F .  M .  OK .  M I N E R V A  3 , ' N E G Y E I J  1 8 3 0 .  4
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Adriai, Belgiai, Hollandiai, Angliai, Luzitani, Gan- 
gesi, és Csendes tenger. A* többi nem az.

Mind ezen eddig előszámlált jelenések közön
ségesen tudva vannak, és valódiságok mellett jót 
áll a’ tapasztalás.

Ezek a* mint láttuk, annyira egybe vannak köt
tetve a’ hóldal, hogy okosság törvénye szerént kén- 
telen az ember’ az egyiket úgy tekinteni, mint o- 
kot, a’ másikat mini okozatot, és tehát a’ hóid’ 
befolyásától magyarázni a’ tüneményeket — számba 
sem vévén azon makacs tudósokat, kik a’ szaka
szokra dolgozó föld alatti tűz, vagy más ollyas bel
ső, de a’ külsőekkel az időre nézve vaktában meg
egyező örvénykedésekből e’ dolgot fejteni igyekez
vén, erőszakot tesznek a józan gondolkozáson, ’s 
távúi járnak a* természetes egyszerűségtől.

A' hóid befolyása mellett maradván tehát két
féleképen üthet-ki a* kérdés : a’ hóid t. i. vagy köz- 
vet cileniíl okozhatja a* tenger duzzadást csak úgy. 
magától; vagy egy bizonyos köz és eszköz — p. o. 
levegő — által. Az elsőt ama híres Newton után 
ma közönségesen tartják; a* másodikat Cariész után 
régen vitatták. Az ú t,  raelly szerént indúlnak, két 
ellénkezőképen esik-ki; mert amazok szerént a' hóid
nak magához való húzásából: emezek szerént ma
gától eltaszításából keletkeznék a’ duzzadás.

Lássuk először Newtonék’ próbáját.
Newtonék szerént a' hóid magához vonó erő

vel bírván, valamint mindenét, úgy tengerjeit-is a* 
főidnek magához húzni törekedik, és pedig annál 
nagyobb foganattal, mennél közelebbről esik hozzá
ja az elragadni való test. E ’ szerént a’ mi tenge
reink’ vizeit-is próbálja magához szívni, és fel-is 
szívná, ha engedné a1 föld, melly szintúgy magá
hoz ragadja a’ tengereket. így hát birkózás támad
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köztök, ,és ezen birkózásból tenger duzzadás tünet-
je; nevezetesen így:

Legyen az e’ végre készült, és a’ könyv vé
géhez ragasztott figurában L  a’ höld, S  a’ nap , 
T  a’ föld. Képzeljük a* mint Newtonék parancsol
ják, hogy a* fold egészen be van burkolva vizek
kel körös körül. Mikor az a tenger hőid alá egye
nesen esik, akkor ő egy földi átmérővel közelebb 
van a’ holdhoz, mint sem a* tálső oldalon lévő c 
tenger; ugyan azért az a tengert mint kÖzelebbet 
hatalmasabban szívja magához a’ hőid, hogy sem 
a* b és d  helyeken lévő vizeket, mellyek 90 grá- 
dussal távolabb esnek a ’ hőidtől* Az <2-nál lévő 
víz tehát a* hőid felé emelkedik, és épen azért a* 
vízi egyaránlat felbontakozásánál fogva a’ b és d  
helyen lévő vizek apadnak. A’ túlsó oldalon £-nél 
lévő vizek pedig azért domborodnak szintúgy fel , 
és pedig nem 0, hanem g  felé azért, mert a’ hőid 
nem felületét a* földnek , hanem székpontját (cen
trumát) magához húzván mintegy megrántja az e- 
gész föld testét, e* pedig megrántva lévén a’ *>nél 
lévő vizek ez által valahogy könnyebbekké válván, 
vagy kibillenvén felmaradnak, és a* c-nél-is eképen 
keletkezik a* feldomborodás, vagy-is áradás. Ezen 
esetre-is tehát a’ b~nél és */-nél lévő vizek hol a 
hol c felé feloszolva lévén, libeilájok alől esnek, 
és annál inkább apadnak.

Hold-újságkor történni szokott nagyobb duzza
dást onnan fejtik Newtonék , hogy a’ nap’ vonő e- 
rejét hozzá adván segítségül a’ hóidéhoz, minthogy 
akkor mind a* hárman egy lineában függnek —  a* 
nap, hold, és föld, — annál hatalmasabb felhú
zás következik. Hóld-töltekor noha ekkor ellenke
ző arányon rántják ketten a’ földet, a’ nap S oldal
ról magának, a’ hóid N  oldalról megint magának 
különösen, még-is onnan mondják következni a*

4*
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dühösebb duzzadást, hogy a' vízi egyaránlat igy-is 
felbomlik, és ez elég arra hogy *>nél és ű-nál á- 
radás, b-ué\ és d-nél apadás támadjon. A’ tavaszi 
és őszi zyzigiákban való nagyobb erejű duzzadáso
kat pedig onnan magyarázzák , hogy akkor a’ hóid 
az egyenlítőnél járván, a’ föld, vagy a' tengerek 
színére egyenesen lefüggőleg, és tehát nagyobb fo
ganattal dolgozik a* nap segítségével együtt.

Ez átaljában nem szerencsétlen magyarázat az 
előhordott esetekre nézve. De sok képtelenségnek 
kivan tétetve az egész felvétel. Nézzük csak által 
amúgy futólag.

l .  A* hóid nem lehet nagyobb erejű, mint 
sem a’ miilyen nagyságú, és pedig ide le látva , 
mi nálunk, mert nálunk van a* tenger, és illy mesz- 
sziitmen, illyen szín alatt tekintve kell mérkőzhet
nie a* kettőnek — a’ nagy kiterjedésű tengerek* 
maszszájának, és amaz egy lábnyi általójú tányér
nak, a* hóidnak. Még a’ hóidból tekintve-is több 
a' földi tengerek maszszája, mint a’ hóid a’ főid
ből nézve. Hogyan bírhasson a’ hóid csak egy 
négyszegű-láb vizet-is a* föld tengereiből arra fel
felé magához rántani egy-két ölnyi magasságra: azt 
józan okosság szerént lehetetlen magyarázni, de 
képzelni sem, ha csak valami titkos, és hitel-fe- 
lett nagy erőt nem teszen-fel az ember a* hóidban 
minden ok nélkül, és így ha csak nem baboriázik 
a* Philosophiában-is ollyatén, mint a' buta nép, a* 
ki azt hiszi, hogy a’ hold ragadja-fel magas tor
nyokra az úgy nevezett lunaticus beteget; vagy hogy 
az égi szivárvány magába szívja a’ föld’ vizeit. En
nél a’ Newtonék babonájánál még az-is türhetőbb, 
a* mit régenten Pithágorcusok tartottak a* tenger 
duzzadás felől — hogy t. i. a’ főid egy lelkes ál
lat lévén a% tengerek vize által lélegzetet vészen, 
és mikor magához szívja a’ nagy tenger’ maszszá-
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ját akkor apadás van, mikor okádja-ki, akkor ára
dás van*

2. Még ennél-is képtelenebb az, hogy a* hóid 
a* földet szék pontjánál fogva megrántván, és így 
a’ centrumot kifitzamítván felbillenteti a’ túlsó olda
lon lévő vizeket, N  alatt lévő tengert, maga az Z- 
nél lévén. Mert a’ vizek ezen képtelen esetre-is 
a* földhöz ragadott állapotban maradnának, nem 
lévén kihez húzhatniuk máshoz. Ez annyit tesz, 
mint a* legsarkalatosabb jelenést nem tudni magya
rázni, és még-is valami magyarázhatás végett kép
telenséget felvenni. így járt Cartész-is, azt állít
ván t. i. hogy a’ hold gőzkörénél fogva nyomván 
a* földet, kitolja volt állásából, és ez által a* túlsó 
oldalon-is levegői szorúlást okozván, nyomás által 
egyszerre okozza a* leapadást mind a* két oldalnál. 
Ki hihetné azt okosan , hogy 5o-szer kisebb erejű 
hold maga taszításával, vagy ragadásával mozdithas- 
sa-ki a* földet maga helyéből ?

3. Ha a* hold magához szívná a' fold* tenger- 
je it : úgy mi már eddig kipusztultunk volna min
den tengerből. Mert a* tenger rettenetesen gőzö
lög minden nap: számvétel szerént a' Földközi-ten
ger egy nyári-nap alatt 0200 millió hordó vizet 
bocsát-ki gőzbe magától. Es a* Földközi-tenger 
még csekélység a’ n^gy Oceanusokhoz képest. T e
hát a5 melly tengeri vize feltakarodik a* levegőbe 
gőz’ képiben, minthogy ez a’ föld* húzásától felsza
badítva önként repül a’ hold felé; mert felfelé és sza
badon úszkál oda fel a* nagy athmosphaera magos kör
nyékeiben: azt mind felragadná a* hold magához, 
nem-is engedné viszsza a* földnek. De sőtt felle- 
geinketös mind; mivel ezek többnyire a’ tenger-vi
zek* olvadásából keletkeznek, elfogná tőlünk, és 
esőt se bocsájtana soha a* földre. Ilémítő követ
kezések ezek! mellyektől csak ugyan félnek-is New
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tonék, és azért calculusba veszik, hogy hány ezer 
esztendő múlva fogna kifogyui a* föld minden tenr 
geréből.

(Hogy az Olvasó ne tartsa valami képtelen paT 
radoxumnak ezen állításaimat: tudja-meg, hogy én 
a’ Newtonék által annyira megkedveltetett Attractiot 
kiküszöböltem az egész természeti gondolkodás kö
réből, mint igazán paradoxumot, és helyébe állír 
tottam az önkényes vonszódást — gravitatio in sen- 
su activo — melly szerént a’ tenger* vize akár 
víz* akár gőz’ állapotjában úgy húz a’ holdhoz, ha 
néki tetszik, az-az, ha az atyaliság törvénye szerént 
természete inkább a* hóiddal hajlandó tartani, mint 
sem a’ földdel.)

4* Mikor egy oldalból egyenes lineában húz
zák a’ hold-is, a' nap-is arrafelé magokhoz a’ föld’ 
vizeit — a? mi újságkor történik : akkor legnagyobb 
a* duzzadás; tehát mikor két ellenkező oldalból-(in 
oppositionibus) húzzák ketten — kiki magának — 
a’ mi töltekor esik: akkor legkisebbnek kellene
lenni igazi Logica szerént; azonban csak egyfor
ma ekkor-is. Ez nem jól íit-ki. Azzal mentege
tik a* képtelenséget, hogy a’ nap temérdek távol 
léte miatt kevesebbet húzhat, mint a’ hold, calcu? 
lus szerént csak egy negyedrésznyit. De ez se jól 
van, mert meszszeségit kipótolja a’ nagyság, a*1 
mint ők szokták mondani, és a’ mi tengereinkhez 
képest ide lelátva a’ nap-is csak akkora nagy tá
nyér, mint a’ hold, tehát ellentlételkor egyaránt 
kellene húzhatniok, az-az, magokat költsönbe ron*- 
taniok, a’ miből semmi duzzadás se lenne a’ kö
vetkező igazság szerént. Azomban legyen úgy: 
újságkor a’ hold maga 8 lábnyira emelni a’ tenger 
rek’ vizét , a’ nap hozzá ád 2, =  10: töltekor 8 — 2 
s; 6. Itt a1 differenlia virium! a’ mi tapasztalás el
len van.
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5 . Ha a’ hold húzásától közvetetlenúl támad a 
ml tengerünk’ duzzadása: úgy a’ tenger közepén, 
a’ írrelly felett a hold halad, egy víz-piramisnak 
kellene támadni, és a* tenger* közepe táján egye
nesen a* hold alatt hegydáncz képében örökké kí
sérni a’ hold’ menését; mert a* hold minden lép
tében delel valamelyik tenger felett. Ez a' vízi 
hegy-Iántz, vagy a' holdat kísérő piramis vagy 
félbe szakad valahol ; vagy nem. Ha nem szakad 
félbe: úgy az egyenlítő alatt lévő tengerekben, és 
pedig nevezetesen az Ecliptika mentében, merre a* 
hold jár, csupa árradások lennének; a’ tengerek 
széleiben vagy a* déli és északi partoknál csupa a- 
padások. Ha félbe szakad: úgy egy nap’ lefoiyta 
alatt annyi lenne a’ duzzadás, mint a* mennyi a* 
piramis* félbeszakadása. De csak ugyan külömben- 
is félbe kellene szakadnia, a* hol az egyenlítő vagy 
Ecliptica alatt lévő tengerek a’ földet körűlövedző 
láncza szakad félbe az útjában lévő száraz föld, 
vagy szigetek által —  egyszer Amérikában Mexico 
tájékán, egyszer Afrikában a' déli csúcsnál, egyszer 
A siában Szumátra szigeteknél, egyszer Uj-Hollan- 
dia felett a’ napkeleti oceanus szigetei közölt. Af 
hol félbe szakadna a’ piramis: ott mindjárt nagy, 
duzzadás támadna; azonban ezen rendetlen félbe 
szakadásoknál fogva soha se lenne áz, hogy az á- 
radás és apadás rendesen váltsák-fel egymást, és 
mind egyik épen 6, 6. óráig tartson, JYlenuyi kép
telenségek ezek azon tapasztalásokhozképest, mel- 
lyek minden bizonnyal bizonyosok.

6. Rövideden szőilván: Newtonék magok fel
vétele mellett soha se felelhetnek jőt ezekre: a) mi
ért a* 90. grádusnyi kiterjedésűnél kisebb tengerek
ben, mellyeknek vizét pedig könnyebb móddal ránt- 
hatná-fel a’ hold; és az egyenlítő táján a’ két for
dító közölt lévőkben vagy semmi, vagy igen csekély
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a* duzzadás ? b) miért az Európai partoknál a* hold
nak a* deleidre való feljöttétől számlálva, csak 2; 
3 . óra múlva, hold újságkor és töltekor, főképen 
tavasz és ősz kezdetén, sokkal későbben ütnek-fel 
a* nagy áradások, ha a hold közvetetlenüi, és tehát 
dynamicai erővel, melly semmi késedelmet nem 
enged, húzza a’ vizeket? c) miért a’ holdnak füg
gős (perpendicularis) lincában való hatása leghatal
masabb a’ föld felületén lévő vizekre nézve, ha 
egyszer nem felületekre, hanem székpontokra (cen
trumokra) számot tartanak Newtonék? 9s a*1.

Ezen sok tekintetekből hijános, és nérrm kép- 
telenségekkel-is megterhelt magyarázat helyébe én 
az enyimet állitom-ki próbára; a* másik felvétel 
mellett tartván — a* mellett t. i. hogy a' tenger-vi
zek* duzzádása a* hold hatásából keletkezik ugyan, 
de nem közvetetlenüi, hanem a* levegőégnek közbe 
vetése mellett *, és ezt úgy adom-e lő f mint folya- 
mányt az általam felvett, és Minerva* darabjaiban 
eddig kiadott princípiumokból, a* hol én egy rész-? 
ről Newtonékkal tartván, másról Gartézianerekkel, 
úgy igyekeztem, hogy illyenekben mind a’ kettő 
felett lépjek.

Az én magyarázatom ebből áll: a* hold maga 
atmosferájával együtt a’ mi földünk* atmosferájába 
bemerülve járván, és ebben mint kisebb örvény a* 
nagyban, magát mindenkor kivágván, *s ez által 
atmosferájával együtt elkülönözvén, a* föld atmo- 
sferájának szélsőbb környékébe, a' hol jár, ollyan 
benyomásokat és változásokat tészen, hogy ezek* 
következésében először levegői dúzzadásokat indít- 
fel a* föld* gőzkörében és ezek által osztán a* ten
ger-vizek’ duzzadásait. így hát nem képtelen, hogy 
az a* kis területű tányér, maga atmosferájával együtt 
nagyobb kiterjedésű testé válván, egy tetemes be
nyomást okozzon a* föld levegőjében, és úgy illy
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organizált eszközlések után zavartassa-fel tengere
ink’ libelláját,

Minekelőtte ezt bővebben magyaráznám, a* 
könnyebb érthetőség végett, ezeket bocsátom - elő; 
én az atmosphaerát magyarságnak és rövidségnek 
kedvéért levegőégnek vagy még rövidebben, csak 
égnek szoktam nevezni. A’ mennyiben ez az ég 
a tengelye körül forgó földdel szinte azon tájék 
felé együtt forog, jorgókörnek nevezete által külöm- 
bÖztetem. Ez nálam Cartész’ örvényétől csak az
zal külömb és más, hogy ez af földhöz különösen 
tartozik, a’ földdel taft, és elválhatatlanúl vele 
együtt úszik a’ nagy világ levegői óceánjában. A’ 
Magyaroknál már bévett gőzkor nevét csak akkor 
tartom-meg, mikor a* földet közelebről körülvévő 
levegő-ég érintetik.

Lássuk most a* bővebb magyarázatot:
Először áltáljában:

A’ föld belsőbb forgó-köre, meliy a* földbe 
rohanni törekedő holdat félre csapván határ széle
ken körül járni kénszeriti, azt az erőt, mellyel a* 
hold a* földnek a pontját egyenesen nyomná az 
alatta szőrűit levegőnél fogva, viszsza rúgás által 
ketté szakasztván, az egyiket kp , a’ másikat kg a- 
rányon félre vágni, és így inkább p £-vel , és, g 

y-el egyesedve O és M  ellen indulni készteti. így 
hát a’ hold nem egyenesen a’ föld ellen, hanem 
oldalaslag, és tehát a* szélsőbb levegő ellen, fo
ganattal viheti maga hatását; nevezetesen egyik ol
dal felől p e arányon (direction) mivel erre indúl 
a’ hold pálya köre futásában; és erre ád rúgást az 
előtte álló levegőnek; másik oldal felől g f  arányon, 
mivel ezen az oldalon megint a’ hold elibe áll , az 
g f úton nyomúló forgókör közönséges menésének. 
Ezen az L M  N , vagy-is nyúgoti oldalon lévő le
vegő a* holdba ütközvén viszsza rúg az Z-től M
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felé q f  erányon, és tehát öszszecsap a* g f  erá
nyon nyomúló forgó-köri nyomúlással; következés- 
képen a’ két ellenkező eránynak egybe ütközete 
pontjában az ^-nél természetesen támad egy tete
mesebb levegői ütközet, és ebből megint egy fór* 
gő-szél forma őrvénykedés, melly megzavarja ’s 
bánkódó mozgásra hozza az f  és d között megszo
rult belsőbb levegőnek állását. Ezt az így okozott 
fel ’s alá hánykódó mozgását a’ felzavarodásba ho
zott levegőjének, én levegői duzzadásnak (aestus 
Atmosphaerae) nevezem. Illy duzzadás nem csak 

f  d között lévő tájékán keletkezik, hanem azon o- 
koknál fogva egyszer’smind a* túlsó, vagy-is keleti 
oldalon-is — az eb  között v  még pedig azon egy 
időben; mert az /7-tői e felé tartó nyomásnak kö
vetkezésében épen ollyari eset adja-elő magát, mint 
az f q  erányon tolongó ácr ductusánál, melly a 
későbben haladó holdba megütközött. Itten t. i. a 
keleti oldalon az p O karéj a’ holdtól feszítve , és 
tehát megsiettetve lévén az e-né\ megütközik a’ 
még nem nyomattatott, és azért restebben haladó 
e g karéjjal; következőleg itt-is hasonló egybeütkö
zet pontjának kell lenni, és így hasonlóul duzza
dásnak. Az e és /  helyeket, úgymint mellyekben 
a* levegő duzzadását okozó ütközés támad , tüzpont- 
nak (focus) fogom nevezni. —

Már most: ez a’ kettős duzzadása a* levegőég
nek maga őrvénykedésével e és f  tájékán hatóskod- 
ván felzavarja a1 föld gőzkörének belsőbb rejtegjeit* 
és ez által hatalmasabb nyomást okozván, nyomja 
az alatta megszorult tenger vizeit d és b helyeken ; 
a* vizek ezen nyomás által egyeránlatot vesztvén, 
b és d helyekről a* nyomás miatt mintegy ketté sza- 
kasztva lévén, nyomúlnak a és c felé, a* hol-is 
mind a’ két oldalról hajtatva lévén, öszszefolyriak., 
feltornyosodnak libella felett, és így áradást okoz
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nak egyszerre mind a’ két hellyen. Veheti észre 
az Olvasó, hogy e’ szerént hát először aradas, az
után apadás; apadások történnek a’ két tüzpont a- 
latt b-nél, és úí-nél; áradások ű-mál és c-nél. Úgy
is kelletett ennek menni azon felvétel követkézé- 
sében, hogy nyomástól van a’ duzzadás.

Ezek után könnyű lesz megérteni e* követke
zőket: Minthogy a* hold a’ föld körül való pálya
futásának erányát nyúgotról keletnek tartja, azon
ban a’ föld-is épen azon az erányon forog maga 
tengelye körül, és a* hold a* föld forgó körébe 
merülve lévén ezt a’ forgást követi maga mené
sével, de sokkal restebben, mert 23 órával és 10 
perczél későbben, az^az míg a’ főid felső színé
nek egyik pontja p. o. a 24 órát nyargal-bé, ad
dig a* hold csak 49 perczet halad maga pályáján 
a’ föld körül; tehát: *

l)  A* holdat a* főid forgásának sebességéhez 
képest úgy lehet tekinteni , mintha ő azon az egy 
helyen állana , míg a’ főid egyet fordul tengelye kö
rül ab c d  arányon. Azért 2) úgy tetszik, de úgy 
számláltatik-is , minlha a’ hold nem az L O N M , 
hanem L M  NO  arányban járna az égen. Ugyan 
azért 3) mikor a pont a’ fold sebesebb forgásánál 
fogva O alá jutott b helyére , nékiink földieknek úgy 
tetszik , hogy a' hold láthatárra ment-le. Pedig 4) 
ő-is utánnunk halad, és ö-nak a’ b helyére való for- 
dúlását követi , L O arcuson, csak hogy lassan , t. 
j. mindennap 49 perczczel odébb *s odébb halad
ván O felé. Kövelkezésképen 5) a’ hold nem marad 
mindég a’ nap és főid között egyenes lineában, 
mint most a’ figurában van , hanem L helyből nap
ról napra közeledik az ö-hoz, és egy hét múlva 
oda-is jut; a* mikor osztán 6) az állások változnak: 
az e és f  helyeken volt. tüzpontok h és g helyekre 
jutnak , e* miatt pedig a’ levegői duzzadásoknak és
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ezeknél fogva a* tenger vize áradásának és apadásá
nak helyei-is szintúgy változnak, t. i. a’ hold lassú 
haladását követvén , továbboznak nyúgotról keletre 
ű-rdl b-re, b-ről c-re s a’ t. De 7) ez nem egyszer
re esik-meg, egymás után folyó léptetés nélkül, 
hanem ha a helyen volt a' duzzadás fő-grádussa teg
nap, úgy ma elhajtott az valamennyire b felé, hol
nap még tovább , egy hét múlva egészen a’ 3-nél 
fog lenni O alatt* Mikor a* hold egy hét múlva O 
helyére jut, vagy-is első negyedkor: akkor af tüz- 
pontok h és g táján történnek, és ennél fogva a 
és c apadások , b és d  helyeknél pedig áradások 
lesznek. Ezek szerént hát érteni kell, hogy 8) a* 
főidnek a pontja a* tengely körül való forgás követ
kezésében 6 óra múlva b helyen terem , — az alatt 
t. i. míg a’ hold azon egy h helyen marad ; tehát 
a* meily tenger h pont alatt lévén ez előtt 6 órával 
az áradásnak fő grádusán volt: már most e alatt el
lenkező sorsra jutván, legmélyebben apadni kezd — 
amott olly helyezetben lévén , hogy áradjon-fel, itt 
meg oliyanban, hogy leapadjon. Hasonlót kell tar
tani a’ túlsó oldalon lévő b c y c d  helyezetekről, és 
így tovább körös körül. Innen érthetni hogyan van 
az, hogy 6 óráig tart az áradás, 6-ig az apadás, 
és 12 óra múlva bevégeztetik az eggyik duzzadás* 
szakaszsza, és más 12 alatt megint egymás ollyan, 
hogy így egy holdi nap alatt, az az 24 óra és 49 
perez alatt rendesen végződjön mind a’ két duzza
dás. Innen meg 9) látni , hogy miért a' hold fel
jöttével áradás kezd, és lementével apadás tart. A- 
zonban 10) a* duzzadás’ fő grádussai nem álhatnak 
egyenes lineában a’ tüz-pontokkal: mert szélsőbb 
forgó kör, hol a* levegői duzzadások támadnak , a* 
holdtól okozott zavarodások miatt inkább a* hold já
rásával tartván későbben halad, mint a* belsőbb; 
tehát míg a’ nyomásra való határozások a’ tengerhez
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fognak, már a* tenger főiddel együtt más pont alá 
haladott. így hát a pont már x  alá jutott, mikor 
a* tenger duzzadás kezdett; azért nem ott van az 
áradás’ fő grádusa, a’ hol a* hold delel, nem a , 
de x  helyen. Ugyan ezt kell tartani a* *>ről-is.

Lássuk már most különösön:
A’ többieket, mellyek az előbotsátott közönsé

ges magyarázatból világosok, kihagyván, csak eze
ket fejtem különösön*

1.) Hóid újúlása V  töltekor nagyobb a* duz
zadás , negyedekben (in quadraturis) kisebb. Az 
első esetben azért nagyobb, mert újúlásakor a’ hóid 
ege megszorulván a3 nap és főid forgó köre között 
ellipsisbe áll, és tehát p csúcsával az L  O karéjt 
hatalmasabban feszíti, q csúcsával pedig ZiJf ka
réjnak nagyobb erővel adja a’ viszszarúgási : tehát 
hevesebb tüz-pontokat okoz mind a’ két oldalon; a* 
miből természetesen következik a’ tüzesebb duzza
dás mind a’ levegőben, mind a’ tengerben. Hóid 
tökekor, mikor t. i. a’ hóid N  pontra megy által, 
eggyik oldalról a’ hóid , másikról a* nap forgó-köre 
szűkíti a' főid’ forgó-körét, és ennél fogva épen 
az a* resultatum jön-ki, melly az újjúlási környül- 
állásokban. Negyedekben a* hold vagy O vagy M  
helyre jutván legtávolabb esik az egyenlítőtől; és 
így minden környülállások lágyúlnak.

Tavasz és ősz kezdetén való újúlás és tőkekor 
még hevesebb a* duzzadás ; azonban csak két, há
rom nap múlva jut a* legfelsőbb grádusra. Oka az 
elsőnek az , hogy akkor a’ hold a* főiddel eggyíitt 
a’ nap egyenlítője táját vágja járásával , a’ hol a# 
nap forgó-köre leghatalmasabban csapván , legna
gyobb szorúlásra viszi mind a* hold’ , mind a* főid’ 
forgó-körét ; és ha a* főid egyenlítőjénél lévő ten
gereket találja a’ tüzpontok csapása , (minthogy ta- 
lálja-is, mert arra legnevezetesebb tengerek léle—
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znek a' föld kerekségének derekát övedzvén koriil), 
úgy ezektől delelőről egyenesen , vagy-is függős li- 
neában csapván a’ nyomítás , legfőbb grádusra ve- 
temíti mind a’ két rendbéli duzzadásokat. Oka má
sodiknak az , hogy az első tenger duzzadás már he
ves vo lt; ennek alkalmával a’ vizek hatalmas nyo- 
mítást szenvedvén a* tüzpontok alól nagy erővel ro
hantak a* partokhoz, és tehát heves csapást kapván 
a’ partoknál, szinte akkora erővel viszsza-is nyo- 
múltak. Már most a* hogy ők viszsza ütőitek , ott 
van már megint delelőjeken a’ ho ld , a’ ki új nyo- 
mítással még több erőt ád hozzá az indúlathoz; 
tehát már most második szakaszra még nagyobb a* 
duzzadás. Es így tovább, míg a’ hold nem száll 
fére az egyenlítőről.

Miért egyenlítő táján a* két fordító között lé
vő tengerekben csekély a’ duzzadás, azon túl pe
dig nagy és a* pólusoknál semmi? A’ hold területe 
t4-szer kisebb lévén a’ főidnél, az ő ege egy hu
szad részét se teszi a* főid egének; tehát nem za- 
varhatja-fel maga hatásával a főid’ egész forgó-kö
rét, de felét sem, hanem ha azt az útvágást,, mel
lyen jár Ecliplica körében körös körül. így hát 
a’ tengerekben nyomást okozó tüzpontok nem es- 
hetnek-ki a két fordító között lévő környékből. A* 
hol a’ tüzpontok, ott a nyomás ; a’ tengerek tehát 
ecliptica erányában nyomást szenvedvén, széjjel 
mennek a fordítók felé, és csak ezeken túl úgy 
székesedbetuek öszve a* partoknál, hogy abból je
lesebb duzzadás keletkezzen ; mert itt legtöbb par
tok vágynak, főképen a’ főid északi félgömbjén, 
valaminthogy az egyenlítőnél legtöbb tengerek. It
ten tehát aV partokhoz közelebb történhetnek a je
lesebb duzzadások ; szóval : ott a tengerek a’ tüz
pontok , és a* nyomítás alól felszabadúltak, tehát 
szabad a* játékhely. Pólusig nem terjedhet-ki az
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egyenlítő táján lévő járásra szorult hold hatóságá
nak következése, tehát itten szűnnek a’ duzzadások.

Ugyan ezen partoknál lévő nézők állásához ké
pest úgy tetszik , hogy a’ tenger egyszer feléjek sza
lad , egyszer tőlök; és azért az első esetet hozzá~ 

fo ly á s n a k , a’ másodikat viszszafoly ásnak (affluxus 
et refluxus) már régen-is nevezték. Ez onnan van* 
hogy a* vizek holdjárása táján nyomást szenvedvén, 
nyomídnak széjjel, , a’ merre szabadabb a* távoz- 
hatás; megszűnvén pedig a* hold eltávozása után 
a’ nyomás, viszsza pmlenet a' felbomlott egyarán- 
latnak felállítására, a' tudva lévő közönséges tör
vény szerént.

Mennél nagyobb kiterjedésű a’ tenger, melly- 
nek partjai vannak, annál jelesebb duzzadásnak kell 
ott támadni ; mert annál kiesebb mező nyílik a' vi
zek lógásánál fogva egy hatalmasabb hozzá ütődést 
adhatni a* partoknál, és így nagyobb grádusra egy
szer feláradni , egyszer leapadni. Innen könnyű fej
teni , miért a* földközi és Velentzei tenger igen ke
veset ; a’ Balticum pedig és a’ Caspium semmit sem 
duzzad; mert csekély kiterjedés miatt ezekben a* 
duzzadást nem kíilömböztethetni-meg a’ hullámzástól,.

Rendetlen duzzadású tengereknek tüneménye 
fiigg azon környülményektől, mellyek vagy akadár- 
lyozzák , vagy elősegítik az áradást és apadást ; 
vagy az eggyiket igen, a’ másikat nem. Illyenek 
aV többi között a’ tüzpontok állásához képest nem 
jól mérsékelt fekvése a5 tengernek , vagy a* part egy 
oldalról közel , másról igen-is nagy távúi léte ; a* 
nem idő szakaszokra járó szelek , a’ tenger ágyának 
keskeny vagy tekervényes volta , az egyenlítő táján 
fekvő tengerek’ lántzának holmi szigetek , vagy kiál
ló kő.szirtek által való félbe szakadások. Ha külö
nösen minden tenger maga állapotja’ magyarázatára 
ereszkednék az ember: úgy a’ mondottak rá alkai-
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utaztatásával könnyű volna felelni akár mellyikért; 
de így hoszszú lenne a’ beszéd,

A’ többit, a* mi kitsinység, vagy az előadott 
princípiumokból könnyen érthető , számba nem vé- 
vén : úgy tetszik, hogy eleget tévén a* magyarázó kö
telességnek ; legalább képtelenséget kerültem-el.

Lehet ellenem-is azt a’ nehészséget támasztani, 
hogy e’ szerént tehát; 1-ör: ha a’ főid gőzkörében 
duzzadások támadnának, mi azt tapasztalnék, pedig 
nétn tapasztaljuk. 2-or: Barometrumokban, mei- 
lyekben acr nyomásától függnek a* változások, szem
betűnő változások esnének hold újság vagy hold tol- 
tekor ’s a* t. és ebből pedig semmi sints.

Ez a* második semmi nehézség annyira nyoma 
egy Cartesiáner* eszét, hogy kétségbe esék a’ kül
lőmben jó theoriája felől. Ez csekélység —  nem 
méltó felvenni. A* levegői tengernek rémítő kiter- 
jedtségü oszlopjai a* Barometrumhoz képest véghetet- 
len hagyok , tehát a’ Barometrum hozzájok, képest 
véghetetlen kitsíny , és így érezhetetlen. En más 
alkalommal megmutatom , hogy a* Barométer változá
sai nem V  levegő nyomástól, hanem a’ villám ma
téria feszítésétől támadnak. — Az elsőre felelek: 
mi a* levegő duzzadását nem látjuk, mert az oda 
fel van az égnek felsőbb környékében; mi meg, 
nyomorait búvárok ide alant mászkálunk a* levegői 
tenger fenekében. De bezzeg látjuk annak követ
kezését — a’ nyomást, mert érezzük, még pedig ke
servesen, sokszor károsan-is. Érzik a' nyavalyások, 
kiket szakaszonként bántja a’ levegő* súlja vagy új
ságkor, vagy hold foltékor; érzik az egéségesek i s , 
kik többnyire szenvednek valamit ollyan időben —  
vagy fő-fájást, vagy vér-folyást , vagy más valami 
ollyast. Érzik az állatok még jobban, mint mi , és 
abból jövendőinek idő változásokat; de sőt a’ majd 
semmi érzésű plánták-is érzik, mert ezeknek álla-
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potjok ’s változások szintúgy öszsze vágynak kötve 
a* hold töltével vagy újjúlásával, bizonyosan nem 
azért, hogy a’ hold hajolja valami titkos voflzással, 
mint a’ köznép és Newtonék babonáinak; hanem 
azért, hogy a’ levegőt változtatja hol terhesítéssel, 
hol felszabadítással. De erről majd máskor. —

B. Dóhovits.

A’ Vezúv’ kitörése által eltemetett Her- 
culánum Város’ rajzolatja.

Város Pompejival ’s Stabiaeval eggyütt, 
a' Vezúv’ kigyúladása által, Títus Császár’ u- 
ralkodása a latt, közönségesen elpusztíttatott. 
Egy földcsúcson feküdt ez , melly a’ Nápolyi 
tengeröbölig nyúlt-be, a' most említett Város
hoz mintegy két ángolymértföldre, a’ hol 
most Portiéi és Resina Városok, ’s a’ Királyi 
palota, m é lly é ’ kettőt egymástól elválasztja, 
feküsznek. A’ földszoros, mellyen álla, ’s a' 
melly azolta eltűnt, egy kis kikötőt ábrá
zolt. Innen támadt a’ H e r c u lis  P o r lt 'c u rn , 
Hercules' kis k ikötője, mellyel neveztetett 
néha néha Herculanum ; ’s igen hihető , hogy 
innen van Porticinek-is újabb neve. Mivel 
pedig ez utóbbi, Herculanumnak közvetetlen 
némelly felfedezett részein fekszik , igazságos 
az attól való félelem : hogy a' földalatti áská-
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lás által, a’ bátorság veszélyben forog, ’s on
nan az o k : miért történtek a1 Hercnlanumi 
nyomozásokban olly csekély előlépések.

Herculanum' felfedezését következőkép' 
beszélik: A’ Portiéinál lévő Királyi Palotá
hoz nem nagy távolságra, nem igen nagyon 
meszszire a' tengerparttól, a' közelebb múlt 
század' elején, egy pompás Villában lakott 
Elboeuf Plerczeg. Hogy a’ víz' szűkén segí
tsen : 1730-ban kútat ásata a' mély lávaröge- 
ken által, a’ m elljen állott maga a' lak-is. 
A’ mint a' dolgozók, a’ felette vastag lávát 
egészen átásták , eg y  sor száraz iszapra buk
kantak. E' történet szorosan megeggyezik 
azon hírrel : liogjr Herculanum legelőször egy 
sor forró iszappal boríttatott-el, mellyet köz
vetetten egy szörnyű lávaár követett. Ezen 
iszapot a' Vezúv hányta-e k i, vagy záporeső 
által formáltatott? nem látszik bizonyosnak. 
Ezen iszap sorban három aszszony-szobrot ta
láltak a’ munkások, mellyek Becsbe küldet
tek , ’s most az Antikén - Cabinétben Dresdá- 
ban álianak.

Sok év múlva folytattak csak először a’ 
nyomozások hathatósan ’s illő rendel. Midőn 
az ásással foglalatoskodók az Elboeuf Herczeg' 
kútját mélyebre vájták: egyszerre csak a’ Já
tékszínre bukkantak; ’s innen fotytaták to
vább földalatti vizsgálódásaikat. Sokkal in- 
teressánsabb, 's az útasok’ figj elmére méltóbb 
volt akkor Herculanum' állapotja mint most. 
Mivel azomban szerencsétlenségre az ásásnak 
czélja egyedül a' szobrok’ ’s rajzolatok’ ’s más 
ritkaságok' felfedezését, ’s koránt sem azon 
kinézést tárgyazá; hogj  ̂ a' várost napfényre 
hozzák, ’s az épületek' alkotásait szem eleibe
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állítsák: azért ezen utóbbiak, mibelyest az 
odább szállítható tárgyak elraboltattak, tüs
tént omladékaik alá temettettek. Még csak 
a" márványok-is leszedettfettek a' templomok- 
faiairól. Mondhatni tehát: hogy Ilerculanum, 
új feltalálóji által másod ízben eltemettetett, 
’s azon alakot, mellyet egykor mutatott, csu
pán azoknak elbeszéléséből Jehet átszemlélni, 
kik azt tökéletesebb állapotban láták. Ezek- 
szerént rendkívül érdeklő tüneményt kelle an
nak akkoriba előterjeszteni.

A’ Játékszín egykor legtökéletesebb míve 
volt az építőmesterségnek. A’ főidtől felfelé, 
18. sor szék álla abban, ’s ezek felett még bá
rom Porticussal befedett sor , mellyek az asz- 
szonynézők’ számára készülteknek látszattak 
lenni: hogy őket a’ napsngároktól óvják. E- 
Jég tágas volt az, ’s 4—5. ezer személyt be
fogadhatott. Az area, vagy parterre Giallo An- 
ticói négy szegő ’s sárga színű szép márványai 
volt kirakva. A' párkányozaton, istenszekér
be fogva , oszlopérczből készült 4. ló Játszaték 
felügyelőjükkel, mindnyája mesterkéz által 
készülve. Az álláspolcz fejér márványból, 
még a' maga helyén volt látható; de maga 
a' Grupp, a’ reá zúdult irtóztató lávaterétől 
darabokra tört, ’s szétromboltatott. Az ösz- 
szeszedett darabokat könnyen egygyüvé lehe
tett volna rakni, de mivel azok gondatlanúl 
egy szegletbe hányattak, azoknak egy része 
ellopattatott, a’ másik Öszszeolvasztatván a’ 
Nápolyi királyi Nemzetség’ mely képeivé vál
toztatott által. Végre elhatároztatott: hogy a’ 
maradványok a' legjobb haszonra fordíttassa- 
nak, az-az: hogy a’ 4. ló eggyé alkottassék; 
’s így történt: hogy egyik lónak eleje , má-
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síknak liátúlja, harmadiknak feje, ’s a’f. vé- 
tetett-elö, ’s a’ hol a' csorba igazítliatatlan 
volt, új darabbal pótoltatott-ki. Ezen elmés 
találmánynak köszöni léteiét a’ Portiéi udva
ri Musenmban álló bronczíó, ’s ba öszszefol- 
tozott eredetére viszszagondolunk, mindenkor 
magas képzeletet nyújt az, a' régi Művészek’ 
ügyességéről.

A' Fórumon, melly a’ Theátrum' szom
szédságában álla; egy rakás felülírást, oszlo
pokat 'st. e'f. ’s a' Balbi Nemzetségbelieknek 
két szép lovagszobrát találták. Ezek fejér 
márványból készültek, ’s most a’ Portiéi Pa
lotának bal oldaitornáczában állanak.

A' Piarczhoz csatolva állott a' Hercules’ 
temploma, pompás keréképűlet, mellynek 
belseje egy csoport festésekkel vala ékesítve. 
Ott lehete látni a' Minotaurussal kiállott ba
jos történetei után viszszatérő Theseust, Tel- 
pbus' születését, ’s az Achillest oktató Cbiron 
Centaurust, ’s több e'félék. Mindezek a’ leg
ügyesebb vigyázattal kiszedettek a’ falakból, 
a’ Museumban fentartattak. ’

Azomban a’ legnyomosabb felfedezés , egy 
a' Fórumhoz nem igen meszsze feküvő Villa 
volt, nem csupán csak annak különös építés
módja , hanem a' szembetűnő mesterművek’ 
sokasága miatt-is . mellyek annak területéből 
kiásattattak , ’s különösen azért: mert abban
egy 1500. könyvet túlhaladó könyvtár találta
tott, mellyek hasonlóan a' Museumba tétet- 
tek-le, ’s a’ mellyek ha olvashatók lennének, 
nagy classicusi kincset tárnának élőnkbe. A- 
lább ismét fogunk erről szóllani.

Azt tartják : hogy e' Villának a’ Balbi
Nemzetség' eggyik tagjához kelle tartoznia.
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Ámbár szép, de még-is kicsiny volt az, 's a* 
ház’ földszíne, a' Pompéjibéli padozatokkal 
egyforma. A’ számos és köröskörűi egy tor- 
náczal körülvett apró kabinéteken kívül, egy 
fördőszoba-is volt benne, melly márványai ’s 
vízcsövekkel különösen ki volt ékesítve, ’s egy 
kisded kápolna, ablakok az-az világosság nél
k ü l, mellynek falaira kígyók festettettek, ’s 
mellyben egy szénnel ’s hamuval megtöltött, 
’s a’ padozaton állott broncztripos találtatott.

A’ szoba mellyben a’ levéltár álla göm
bölyű volt, köröskörűi mintegy 6. lábnyi ma
gasságú fa-szekrények kel felkészítve, ’s á’ szo
ba közepén hasonló kettős szekrénysorok ál
lának, mellyeket köröskörűi meglehete járni. 
A' fa mellyből a' szekrények készültek szén
né volt válva, *s az első illetésre Öszszeesett; 
azomban a’ könyvtekertsek, mellyek sokkal 
veszendőbb massából, egyptusi vagy syraku- 
zai papirosból állának, ámbár a' hőség’ ere
je által szénné váltak teljesen , még-is olly 
jól megmaradtak: hogy azokat onnan elszál
lítani, ’s hasonló új ’s üvegajtókkal felkészült 
fiókokba a’ Museumba átvinni lehetett.

Az e’ Villához tartozó kert' közepén egy 
Bassin foglalt h eljet, majd olly formájú és 
nagjságú vízkúpával a’ veteményes oldalon. 
Belső párkánjai szélei kővel voltak kirakva, 
’s mind a’ két keskeny oldal egy félkör ala
kot ábrázolt. E’ víztartó veleménj^es nagy 
virágágj-akkal körülvéve, ’s a’ kert köröskö
rűi, befedett oszlopfolyosókkal bekerítve volt. 
Az oszlopok’ száma 64. Tíz-tíz volt ezek 
közzűl a' négj'-szegnek rövid, ’s huszonkettő 
a' hoszszú oldalán. Téglából készültek ezek, 
csinos stukaturművel díszesítve ’s egészen ha-
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sonlítottak a’ Pompéji kaszárnyabeliekhez. 
Mindenik oszlop e g y  fagerenda’ egyik végét 
tartotta, mellynek más vége a’ kert’ falán fe
küdt. Hihető: hogy e'ként ezek egy szőllő- 
vel beültetett nyári lugast ábrázoltak körös
körűi a' kertben. E’ befedett folyosók alatt 
kiilömbféle félköralakú vak ablakok építet
tek , mellyek úgy látszik: fürdőhelyek gya
nánt szolgáltak. Az oszlopok között lévő ü- 
resség, egymást felváltva márvány büstökkel 
’s broncz-szobrokal volt felékesítve,

E’ kert egy kis árokkal volt körülvéve, 
’s egy szembetűnő'hoszszúságú másik befedett 
folyosó vezete egy gömbölyű nézőszínhez, ho
va ítégy léptső vitt-fel, ’s a' melly 15. láb- 
nyira nyúlt-be a’ tenger felett. A' Balkon’ 
földszíne olly szép ’s koczkás fenékből állott: 
hogy az most a' Portiéi Museumban egyik  
szoba' padozatja gyanánt szolgál. E’ bájos 
helyről a’ kilátásnak, melly a’ Sorentoi he
gyet, Kapri szigetét ’s Posilippó hegyet egy 
pillantattal felfogá, a’ Nápolyi tengeröbölre 
rendkívül pompásnak kelle lenni.

D elreczeni BÁrÁny Á g o s t o n .

5.
A’ Szamaritánus Vallás.

Praesentiiim intuitus ac praeteritorum memória gratum faeit.
Seíitca.

TTudom, hogy sokan kedvesen fogják ven
n i, ha azon Szamaritánus Sectának maradék-
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jairól ’s mostani lételekről az érdemes Olva
só Közönséget tudósíthatom; — azon Sectáról 
tudniillik , mellyből az Évangyéliom szerént 
Jézus Krisztus a' maga idejebéli ’Sidóknak 
követésre méltó példát állított-fel.

Gregoire Apát volt az első , ki a’ mosta
ni század’ első tizedében reájok akadván Fő- 
papjokkal Salamehhel levelezésbe bocsájtko- 
zott, mellyet Sácy Silvesterrel közölvén, ez 
utóbbnak munkáiból tudódott-ki ezen régi 
Nép' holléte.

Minekutánna Szamária, ugyan illyen ne
vezetű Királyságnak Fővárossá elpusztítta- 
tott volna: a' Szamaritánusok Naplus városát 
választották magoknak főlakhelyűi, melly He- 
b a l. és Garizim hegyek között fekszik.

Sácy állítása szerént a' Szamaritánusok 
abban külömböznek minden egyéb népektől, 
hogy soha független állapotban nem valának. 
Ők egymásután az Assyrusok’, Persák', Gö
rögök’, Judaea Herczegei’, a' Rómaiak’ és min
den török Dinastiáknak, mellyek Syriának 
Oinár által történt meghódoltatása után ezen 
Ország’ birtokában egymás után következtek, 
jobbágyaik levének; azomban mind e' mellett 
vallásokat, nyelvöket, Sz. írásaikat és a’ val
lások’ tiszteletének főhelyét e' mai napig meg
tartották.

Sácy a’ Szamaritánusok’ eredetét azon idő 
tájra liozza-le, midőn Salmanassar Assyria’ 
Királya a’ tíz Nemzetségek' birodalmát felfor
gatván, országainak külömböző részeiből gyar
matokat tett oda által; ezen tudós azt h iszi, 
hogy a’ ’Sidók és Szamaritánusok vallásaik 
között lévő legnagyobb külömbség onnét ere- 
de, hogy az utolsók egyedül a' Mó’ses tör-
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vényjét yették-be, minden egyéb a' ’Sidók’ 
Cánonjaikban lévő könyveket pedig megve
tették. Itten megjegyzésre m éltó, hogy ezen 
tekintetben a’ Szamaritánusok néminéműké- 
pen protestáns ’Sidók.

A’ Szamaritánusok minden leveleikben el
lene mondanak a’ teremtett dolgok’ és képek’ 
tiszteletének; a' hit-tudományjokban az Isten 
egységét tanítják. Állatokat többé nem ál
doznak; ezen szokást imádsággal váltották-fel. 
Egyedül a’ húsvéti bárányt áldozzák, melly 
czeremóniának a’ Garizim hegyen kellene meg
történni , melly felé minden imádságaik’ el
mondása alatt fordulni szoktak, azonban úgy 
látszik , hogy őket az arra való felmeneteltől 
a' Törökök egészen eltiltották. Nem tudni 
bizonyosan, valyon az angyalok’ vagy nem 
teremtett lényeknek léteiét hiszik-e vagy sem; 
vagy talán ezen szó nyelvükben egyedül az 
Istenség' attribútumaira, vagy az emanátiók- 
ra mutat.

A’ halottak’ feltámadása felől tett kér
désre Salameh következendő szókkal fe le lt: 
„ A' mit a’ halottakra való nézve mondatok, 
„hogy ők az utolsó ítélet’ napján felfognak 
„támadni, tehát mi ezen igazságot elismerjük, 
„úgy a’ mint írva van: Az ő ruházatjok nem 
„ fog megkopni és az ő szagjok ollyan lészen 
„m int a’ drágalátos myrrháké." Ilonnét köl- 
tsönözhette ezen mondást, nem tudni. Fele- 
letjének többi részeiben kételkedik, hogy a’ 
más világban a’ büntetés örökké tartana. A' 
Szamaritánusok úgy várják a’ Messiást mint 
a' ’S idók , ki az ő megszabadítások végett jö- 
vénd-el. Nagy ideig állították, hogy Főpap- 
jok Árontól származna, de már 150 észtén-
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dők ólta elh iszik , hogy ezen Nemzetség ki- 
hóit, és Főpapjok Levita légyen.

A’ Polygamiára való nézve a' felelet, azt 
mondja Sácy, igen homályos. Ha jól meg
fogtam értelmét, úgy mond: tehát a' Szamari
tánus legelőször két feleséget vehet, és azo
kat haláljokig magánál közösen tarthatja: meg
hal közzűlök az egyik , akkor mást helyébe 
nem vehet. Elveszti mind a’ kettőt, úgy a’ 
mennyiszer özvegy lészen, annyiszor meghá- 
zasodhatik; de ezen esetben csupán egy fele
séggel kell nékie beérni.

Halottjaikat megszokták mosni, azután pe
dig magokat az azzal való bánás közibe reá- 
jok ragadhatandó mocsoktól megtisztogatják. 
— Hónapjaik a’ hold’ járásához vannak al
kalmaztatva, bírnak astronomus táblákkal-is, 
mellyeken a’ nap* és a’ hold’ fogyatkozásaik 
előre kivannak jelelve.

Már csak mintegy 200. egymi (Individu
um) van életben ezen Nemzetségből, és pedig 
Naplusban , vagy Jaffaban; 30 háznépet képez
n ek , ’s azt állítják, hogy ők Jó’sef Nemze
tségéből származnak; közönségesen turbánt 
viselnek, de szombati napon fejér ruhában je- 
lennek-meg "Sinagógájokban. Salameh szerént 
Naplusban oskolájok van, melyben a’ nyel- 
vök taníttatik. Kü löm ben bizonyos, hogy ez 
a' régi Nemzet, melly a' szánakodásra legmél
tóbb állapotba helyheztetett, és a' melly a' 
törökök’ részéről szünet nélkül való üldözte
tés tárgya, rövid idő alatt arról az eggyetlen 
egy helyről-is, hol még lételezik; két három 
ivadék m úlva, egészen elfog tűnni.

S t a u t  J ó ’s e f  , 
Főhadnagy.
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6.

Jeles Moschéek Konstantzinápolyban.

A’ Török - főváros’ Moschéeji között, figye
lemre legméltóbb a’ Szent ’Sófiájé. E* neve
zetes épület’ gömbölyű tetejének általmérője 
113. láb, ’s olly bolthajtáson nyugszik, mel- 
lyet szörnyű márvány oszlopok tartanak. A’ 
földszín és léptsők hasonlóan márványból ké
szültek. Kettős galleria van benne, mellyek 
tarka márvány oszlopokon fekiisznek, ’s az 
egész fedél felette pompás mozaikmű. E' Mo- 
schéeban áll Constantán Császár sírköve, melly 
előtt a’ Törökök legmélyebb tiszteletet mu
tatnak.

Ezen kívül még más két Moschée vonja 
kiváltképen magára az. idegenek' figyelmét, 
kik  a’ Törökvárost meglátogatják. A z, mel- 
lyet Bálidé- Sultánné lY-ik Mahomet’ Anyja 
építtetett, a' legnagyobb, ’s egészen márvány
ból épült. Annak szabása bámulni kénszerít 
"s e' mellett legszebb mértékarányt tüntet 
szembe. — A’ Solimán Sultán’ Moschéeja egy 
telyes négyszeget ábrázol, a' négyszegleten 
díszük négy szép tornya, ’s a5 középen egy 
igen pompás gömbölyeg tető nyugszik szép 
márvány oszlopokon. Hasonló gyámokon fek
szik a’ két végén két kisebb gömbölyű tető. 
A’ kövelés, ’s a’ Moschéen köröskörűi álló
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galleria, hasonlóan márványból vannak; ’s a 
hagy kerekded tető alatt egy kút ötlik szem
be, melly olly szép festésű oszlopokkal ékes
kedik: hogy alig tartja az ember természetes 
márványnak. Az egyik oldalon van az imád
ság-szék  fejér márványból, az általellenben 
lévőn pedig egy kis galleria a’ Nagy Ur szá
mára : szép léptső vezet ez utóbbihoz, inel« 
lyen az aranyozott, rostélyozott munka jeles
kedik. A' felső végén egy oltár forma á ll,  
mellyre e’ szó „ I s t e n ” van vésve, és a’ 
melly előtt két hat lábnyi magas gyertyatar
tó , czélirányos viaszgyertyákkal felkészülve 
áll. A* főidet szép szőnyegek borítják, 's 
a' Móschéet nagy számú lámpa világítja. E’ 
Moschée ejőtt az udvar felette nagy, ’s ko- 
röskörűl zöld színű oszlopfolyosókkal, 's 28. 
gömbölyű ón-fedéllel, ’s a’ közepén egy szép 
kúttal díszliíf.

Debrecieni B Á hÁn y  Á g o s t o n .

7-

Szabinus és Eponin.
(Római  törtéfiet. )

H a j  ! mikor a’ boszszii a’ szívbe’ megérve felindul, 
Mint a’ villámbúl szakadó mennykő t ip o r ,  és zítz 
M indent,  a* mit lel ropogó dühének előtte, 
így vala Rómában hajdan, mikor a’ néki bódult 
Vespasián a’ Római-íré ny: fényébe ütődne.
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I t t  Szabinus rala  egy,  ki Rómának vívta hatalmát,
’S Vespasiánus előtt vágyott törvényeket adni.
A’ megzúzott vágy maga már éltünkbe' elég súly ,
Még dühösbb ennél érette halálig űzetni.
„  Vespasian Hőssel Szabinus mérkőzzön erővel !
„M eg  megrázta fejét, bűn nélkül nem lehet,  úgymond; 
„ M íg  fene vére tavat nem ereszt körülöttem, előttem, 
„A dd ig  öröm, virúíó nyúgalom kebelembe n e  hasson, 
„ H o g y  ha nyilas viperák marakodnak előtte dühökkel,
,, Vagy Szabinus' köszörűit agyarát k itekerni,  vagy édes 
,, Trónyom’ erős falait tagaimra omolni kívánom ;
„M íg  zokog a’ kebelünk, trónyunkba’ parányi szerentsénk; 
„  Vérzeni kell Szabinus’ büszkiilt vas erének elő ttem,
,, Hogy Honnyom' később maradéka remegni tanúljon ,
„ ’S Vespasián’ trónyján gyávát ne keressen az aljság."

Megrémül Szabinus, hogy ez a ’ düh hírbe fiitamlott,
’S kártékony sükerét már-már tapogatta magában.
Mit tegyen a’ nyomorúlt,  a’ létet védeni szükség 
Természet törvényje szerin t,  gondolta magában:
Veszszék hát tőlem nyomorúlttúl mindenem úgymond, 
Élnem kell;  de hogyan? — jó gondolat ö t l í  eszébe:
A’ közelebb fekvő jószágit lángba b o r í tá ,
Hogy költött czélját hihetősebb pontra emelje,
Köz-hírré tévén : keze lészen gyiJka magának.

lm az öröm sokszor melly szépen játszik ügyünkkel, 
Kergeti létünket vágyunk, vágyunkat az ösztön,
Játszi remény bennünk fáklyát gyújt ,  ’s élni siettet.
A’ maga jószágán volt még nem meszsze Rómához 
A’ főid mélyje alatt egy tag barlangja titokban,
Mellyet mind eddig még senki kívüle nem ösmert,  
ím* ide rejti magát két hív szolgáival eggyütt,
’S itt akar élni tovább, mert még pirogatta reményje,
Kggy kedves sorstúl várvan Rómának elejtett 
Trónyját. — „ M i t  tettél Szabinus? bódúlva kiáltja:
„N in t s  neked éltednél egy kedvesbb drága vagyonkád? 
„ M in t  zokog ő ,  mint s í r ,  ja jga t ,  mint tépi virágit 
„ A ’ szerelem, ’s virúló kornak,  mint gyűlöli férjét,
,, Mint átkozza szívét, sorsát ,  ’s hitszegte szerelmét!
„ O h  Eponin, szívem’ kedveltje, szerelmem’ arányja,
,, Oh Eponin, vérző Hölgy! érzem mennyire zúzza
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„Szívedet a’ válás, ’s fene sorsom’ niennyköve, érzem. 
„ V a g y  hát Vespasiánt nézzed , hogy mint döíi Férjed’
„ H ív  szívébe dühös boszazújának fegyvérit, és így 
„  A* rokony érzésnek lánczát vérembe szakadni ?
„M egreped  a* szívem, ne kívánd, ha szerelmed erántani 
„  Még megnem hidegűlt — de mit-is — fegyverre barátim , 
„Vespasián  haljon, ’s haljon vele R óm a, vagy égő 
„ L á n g ja  szerelmemnek győzzön, vagy kínja szakítsa 
„  Oszsze szívemnek e ré t ,  szomorü Hölgyemnek előtte: 
„ B á to rsá g ,  hívség, szerelem 1 fegyverre barátim! —
„ H a j !  szolgák lassan :  hát három fegyver elég-e,
„ H o g y  Rómának erős tronnyát kifeszitse helyéből?
,, Vagy ha elég három fegyver, rávágyni gyalazat;

Vagy ha elég, egy csepp vérünk kar értté erünkből,
,, I tt  maradunk szolgák, köszönöm készségteket ér t tem ,
,, E ’ nyomorúlt sziklás menedék legyen őrje további 
„É l tem nek .” — ’S így erre magát ordítva lecsapja,
Hogy majd szinte fejét o tt egy sziklába bezúzza.

A’ maga szája után köz-hír le tt  Róma* vidékén,
Hogy Szabinus többé nincsen, maga Ölte-meg éltét.
Mit mívelt Eponin , mikor ezt meghallja szegényke!
Mint a’ Márs’ mezején letiport Hős Hölgye elejbe 
Lét nélkül vitetik ; megrázza az in d u la t , égő 
É rzés , és a’ hív szerelem , vele halni szeretne.
Minden bús,  szomorú, minden körülötte hanyatló;
Minden öröm, vígság mind annyi halotti harangszó. — 
Melly hamar eltűnnek létünk’ szebb kellemi tőlünk !
Egy vala a’ bús hölgy, kit az áldás minden ajánlló 
Bajokkal legfőbb kellemre emelte nemében.
Mint a’ bimbóbúi fakadó, ’s feslésre megindúlt 
Rózsa, k ies ,  minden szem kellő bájra talál benn.
Szíve nemes, hívsége remek, ’s erkölcse tan ító ,
Mind eltűntek azok, csak ezek küszködtek erében:
„N incs hát már férjem, térdére leesve sikoltja ,
„ ’S vallyon mért? vagy tán vét ték , hogy néki szerelmet 
„E sk ü d tem , ’s híven érzem gyászszára szívemnek?
,, Nem magad adtad-e őt nékem, hogy vele imádjam 
„Felséged* tronyját? oh nem magad adtad-e nékem,

Wogy védjen, mentsen, ’s neki élt éltemre ügyeljen?
,, Hol vagyon ő? hol van védőm ’s dajkája ügyemnek?
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„ H o l  vagyon a’ férjem? Felség! add viszsza, mutasd-meg, 
„ H o g y  szerelem — kegyelem; földön illy kapcsolat áldás, 
„ A d d  öt viszsza, ne hagyd, hogy sírjon előtted az árva! 
„N incs  úgy-e már kegyelem? nincs férje szegény Eponinnak? 
„ N i n c s ,  oda van, maga a’ végzés kiragadta kezemből.
„ A ’ másik haza jobb , Szabimig* példája tanítja :
„ F é l r e  tömött gondok, lét-rágó férgek útamból,
„ F é r je m  után sie tek, gond nélkül élni hol ő van.”
Erre felugrik erős lé lekke l , ’s kergeti immár 
Hol lészen biztosbb az erét kiszakasztni szívéből.
Szándékát a* bús özvegy nem meszsze vihette ,
Mert rokonyit minden vétkes lépésibe l á t ta ,
*S kik már sajd íták , mit aka r ,  ’s mire vágyik az árva, 
Minden ú ta t ,  módot, bétömnek előtte nagy üggyel.
A* bős ezt látván , szakadó könnyekre fakadván:
„ M á r  halnom se szabad, melly kínzás, Istenem! ú g y m o n d ,  
,, Oh be rövid voltál élet ! be csekély az az édes,
„A* mellyért kihozott Chaoszomból az Isteni végzés!
„ ü g y  elenyészett, mint a’ nagy tengerben az egy csepp.
, Oh mikor indúlsz-meg szomorú súgára napomnak!

„A vagy  tán Eponin csupa kín - könnyekre virágzott?
, ,  N'em márvány kebelem, hogy viszszataszintsa csapását,
„  Minden pillantat csapkod, ’s morzsolja nyúgalmam !
„ I t t  vagyok, oh vigyetek, kik vad kínomnak örültök.
„ O h  vigyetek, hol az élet elalszik örökre magától.” —
Egy tisztes szoba volt a’ bús’ részére k inyitva,
Bevivén ide őt a’ vérség ’s gondal ügyelt rá. —

A* felháborodott E tnát csattogva dühödni 
Látni nem olly rázó ,  mint e’ két szívnek t i t é s i t :
Eggyik az elnyomatott enyhét mennyekbe kereste ,
Másika a* földön árván szemlélte jajok közt:
’S íra az egész nagy tér csak alig két óra közöttök. 
„M enje tek  oh szolgák, Szabinus hódúivá k iá ltja ,
„M enje tek  éltem után szaporán Rómába, ha él ő ,
, ,  Őt ide hozzátok, mondván: érette hogy é lek .” —
A’ szolgák úgy-is gyakran kimentek az allyból 
Élésért Rómába, ez ú t ta l ,  bár bajos üggyel 
Annyira vitték a’ hiv szolgák tisztjüket immár,
Hogy vele egy két szót lopogatva Rómában beszéltek,
*% így a* bús Hölgynek mindent tudtára adának. —
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E* r a l a ,  melly a’ h ír  Hölgyet gyógyítja sebuból,

Oszlanak a* felhők, 's minden körülötte vidám m ár;
Küszdi remény játszik vele, feltöri Róma kilincsit,
’S vággyá* nehéz ugarin a* hívség’ aetheri szárnyán 
Felröppen , ’s egyenest Szabinus, fészkének iramlik.
Most látnád az igaz szerelem, mi az emberi szívben;
M ost,  mikor ők egymás karjain némúlva lihegnek;
Leiköket a* szerelem festőkből majd kiszakítja,
Perezenetek múlnak; de az érzés nem fogy erőkből,
Sőt nevekedve d e rű i ; e’ négy hív karba szorúla 
Minden Öröm, mellyet köztünk megfoghat az elme.

A* rokoiyr érzés* illy szép ’s kedves ütései mellett 
A* szerelem nekiek kettősen hozta gyümölcsét,
Mind kettő é re t t ,  szép, kedves, bátor az eggyik 
A’ napnak ragyogó sugárát nem lá t ta  szemével 
Nyolcz és egy évig, kiket a* hiv Hölgy maga táplál t ,
Bár a* barlangnak mélyét csak az éjjeli biztos 
Órák közt tapodá, ’s meljéhez félve szoríta.

Nyolcz ’s egy év sok ugyan; de kevés, hogy Vespasiánnak 
Mejjét a* szelídebb érzés kegyelemre szorítsa.
Dúl most-is , ’s Szabinust boszszúval kergeti dölyfe,
\S mind e z ,  az édes hiv Párnak nem ju t  eszébe.
Mert Eponin b á to r ,  fészkében nappal-is úgy m ent,
Mint éjjel: hívség, szerelem bizodalmi, vezéri. —
Úgy van az ,  a’ ki futó sorsában büszke felettébb,
Mint sem kellene, önn maga sorsa taszítja az allyba.
Róma lakosi,  kik a’ történetet ösmerik, űzik 
A’ Hölgynek bátor nyomait,  gyanakodnak erősen;
A* Császár meghallja, legott több őröket á l l í t ,
Kik, mint a’ vadakat nyomozó ebek, üldözik, űzik 
A’ Hölgynek nyomait,  míg végre bejutnak u tá n n a :
Most egyszer sorsot veletek kicserélne szegények!’
A’ rohanó őrök Szabinust rabigába ker i t ik ,
’S elviszik őt tüstént a’ dölyfös Czárnak eleibe,
Rá dördül, ’s első szava ez: halljon-meg előttem.
A’ hív Hölgyet az ég’ suhanó villáma koránt sem 
Döfhetné úgy meg, mint a ’ Császárnak igéje:
Kétség, elszánás egymással küszdnek erében.
A’ két kisdednek kezeit megfogja keményen,
\S a* Császárt térdén ekkép engeszteli a* Hív:

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



80 JULIUSZ 1830.
„  tme kegyelnie* Uram! példás Császárja Rómának!
„  Kát ollyan nyomorult kis magzat térdel előtted ;
„ A ’ kik lötökben napfényt most látnak először.
„  Oh csak azért kezdett nekiek hát fényleni a’ nap ,
„  Hogy lángfénnyénél lássák atyjoknak elestét ? !
„  Oh könyörülj rajtok! Császár vagy , ’s atyja Rómának. 
„ H o g y h a  nagyot vétett Szabim is, trónjodra sóhajtván, 
„ N y o lc z  ’s egy évi töm ött kínjáról jusson eszed b e, 
„ H o g y  nyomorult e le g e t , ’s példáson szenyede titkon. 
„ H á n y a t b ü n tettél, ki napot nem láta k ilenczig?
„  ’S mind ez még nem e lég , Szabinus meghalljon E lő t ted ! 
„ A ’ Róma’ trónja dücső, Császárja hatalm as, # 
„V espasián  a’ Hős kívánna-e lenni az első ,
„  A* ki dücsőségét így bémocskolni ne félne?
,,  Mit művelsz Császár, ha szegény férjemnek az éltét 
„E lveszed?  oh nem m ást,  mint fájdalmat Öröklőt 
„  Nékem ’s magzatinak *, k á r t , niellyet sem Te hatalm as, 
„ S e m  trónjod nekiek többé pótolni nem ér fel.
„ O h  majd mint zúgnak, s írnak, jajgatnak az árvák, 
„A ty jo k a t  ösmerték, keresik mind untalan ő te t ,
„ ’S majd a’ nem vétkes holtak’ seregébe ta lá l ják ,
„M éltó  átkaikat szórják te t ted re ,  magadra.
„C sászárom ! kegyelem férjemnek, halni ne engedd,
„  Gyermeke, hölgye vagyon, kiknek védelme kezedben 
„ T ró n jo d ’ eleibe folyik szemeimnek könvje , ne engedd,
„ H o g y  Felséged előtt trónjodra hiába po tyog jon!” -------
„ N in t s  kegyelem, mond Vespasián dördülve, nem élhet 
„ F é r j e d ,  ’s véle magad, ne hogy élete még valahára 
„V espasián’ nyugodalma’ javát koptassa kevélyen:
,, Még soha sem termett a’ rósz fa ízünkre gyümölcsöt. ” 
E rre  becsőduinek szaporán a’ büszke poroszlók:
’S a* Hölgy és Szabinus kisuhant vérÖkbe nyúgosznak. —*

Papp Ignátz.
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8.
SOMLYAI BÁTHORY GÁBOR’

"Erdélyi Fejedelem’ életképe.

£fsthajnala felé közelge már a' Somíyai Bá. 
thory nagy Nemzetség-is, midőn Gábort adá 
a’ világnak. Dicső ragyogásban tűntek-fel en
nek Ősei az életpályán, ’s a’ hoszszú láncz- 
szemekben úgy szóllván csak csupán Nagyo
kat lehete látni. Voltak ugyan e’ Ház’ szár
mazási fáján gyümölcsök, mellyeket a' bűn’ 
férge rágott; de ezeket a’ végromlás’ ’s fele
dés’ örvényjébe, önterhök nyomá-le. Nem em
lítem Zsigmondot a’ Fejedelmi szék' ’s Nem
zet’ mocskát, ki Vérét Boldizsárt felakaszta- 
tá. Gábort hozom-fel: például az utó-kornak, 
kerülni a' bűnt, nem mivel fenyíttetik: ha
nem mivel önmagában undok a z , ’s némine
mű vígasztalásúl-is; hogy egy két ezudarnak 
futásköre, ha bár gyászt vona-is Nemzetsége' 
fényjére, nem döntheti azt még sem a' fele
dés’ éjjébe, jóllehet az illy szörny, a' szelí
den viruló csemeték között, mint tövis kar- 
czolással borzogat-is.

Báthory Gábornak, István e' néven X-dik 
volt atyja, anyja Pelsőczi Bebék 'Sófia. Gyer
mek-éveiről nincs mit szólljunk. Olly mese- 
titkú időpont e z : mellyből ritkán lehet a’
F.  M.  OA. M I N E R V A  3 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 .  0
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jövőre csalhatatlan következéseket húzni. A' 
jól használt tudományok ’s ösméretek , a' tár- 
salkodás, jó nevelés, önképzése az embernek: 
ezek a' később kornak sorsintéző eszközei. 
Minden csecsemő nagy reményű lehet; mert 
ember az; mert rendeltetése ennek nagyra, 
magosra juthatni. A' következés valósító Gá
borban a’ nemesebb tulajdonok’ híját.

Már virágkorát egy állhatatlan vonás festi. 
A' gyermektelen Ecsedi Báthory István Or
szágbíró, és Somogy , Szathmár, Szabolcs Várin. 
Fő-Ispánja, ajánlást teve nék i, hogy fijává 
fogadja, ha a' Rom. Cath. hitet elhagyva, az 
övére lépne-át; ’s Gábor megvakíttatva a’ 
kincsvágytól ’s örömtől, 's illyenkor minden
re, derűre, borúra kész, elfogadó az ígéretet, 
’s ősi vallásából 1603-ban kilépe.

Idővel Bocskay István Erdélyi Fejede
lem , Kassán 1606. December 29-én elhunyt. 
A’ hanyatlott korú ’s köszvényben sínlő Rá- 
kóczy Zsigmond, hoszszas és szíves vonako
dásai után , némellyek szerént sírva eskedte- 
ték-fel 1607. Február. 8-kán. A’ megcsalatott 
Homonnai Drugeth Bálint, a' buzgón keresett, 
de el nem ért méltóság' szorgolását abban lia- 
gyá ’s időt nyújta Báthory Gábornak azt 
pénzen megvásárlani. Rákóczy Zsigmond Bá
thory Gáborral vagy egyetértve, vagy félelem
ből , 1608. Martius 3-kán a’ Kolosvári nagy
templomban lemonda méltóságáról, ’s Gábor 
ugyan azon évben Martius’ 31-dikén, Kolos- 
várott Fejedelemmé választatik, ’s Augustus’ 
15. vagy 16-án Achmet Törökcsászár’ megegy- 
gyezését-is kinyeré.

Örömtombolással kiáltá-ki tehát Gábort 
Urának a'hadlakta Erdély, talán, hogy sze
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rencsétlen választását, egy boldogtalanabb jö
vendő , annál érzékenyebben megkeserültesse 
vele. A’ felfúvalkodott új Fejedelem arany 
szerszámú délczeg lovakon, s fényes hintón, 
szokatlan pompával hajtata Kolosvárra, ’s höl
gyét Ecsedi várában-hagyá az alatt, ’s maga 
más napra kelve, az Áriánus nagy templom
ban létévé a’ hit" szentségét. Forró György 
Jésuita ezen alkalommal a’ nép' újongatásai 
között, áldáskívánásival ’s ékesszóllásával an
nyira megvevé szívét; hogy a' Szerzet' viszsza- 
hozásáról gondolkoznék, ígérte ennek telye- 
sítését; ’s jelenleg azzal menté magát; hogy 
mindenek előtt gondjának, méltósága' állan
dósítására kellenék törekednie. •

A' vallás ügyét azom bán csak hamar fe
ledé ő: Stambulba Bethlen Istvánt, Budára 
Kornis Boldizsárt küldé követekül. Bethlen 
elhozá a' Sultán' megerősítését; de leköté Gá
bor Erdélyt ’s magát, ’s népét törökbékókba 
véré követsége által. A’ mit honjának hasz
nált az vala, hogy az adót a' Török 3. évre 
elengedé annak. Megerősíttetése pontjai, le
bilincselt Fejedelemmé tették őt. Kezei ’s a- 
karatja megvoltak kötve, ’s a’ többi pontok 
között az-is álla; hogy az Erdélyi Fejedelem, 
a' Törökudvar' híre s' engedelme nélkül me- 
nyekzőt ne tarthasson.

Forrott Erdély, ’s nem tudta minek, ’s 
nem látta előre kiért? Moldva és Havasal
föld , követségekkel tisztelé-meg; ’s Gábor-is, 
hogy magáért megfeleljen, a’ közösen becsült 
Petid Jánost küldé oda. Akár kódolásból, a- 
kár szükségből, a’ Székelyek-is Udvarhelyre 
gyűlének-öszsze, ’s ott minden ekétől 110. 
pénzt, ’s a’ Gyulafejérvári templomra segédet

6 •
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ajánlanak, ’s a' hajdani - kortól fogva a’ kirá
lyi igazakhoz tartozó Sóaknákat viszszaadák 
néki. Mátyás a’ Magyar-királyi-székre ülvén , 
Gábor követséggel tisztelé-meg. Méltósága’ 
fenntartása egyedül, ’s nem a’ közjó’ állapotja 
ragadák őt e’ lépésre. 1610-ben Kassára kül- 
dé tanátsosait. Megtevé kötelességét ugyan, 
’s magát a' Király’ barátságába színleni tö
rekedett, feltartván magának a’ Török párto
lását. ígért , ajánlott, ’s csak azt kéré-ki; 
hogy a’ várak, városok és tartományok, mel- 
lyek akármi módon Erdélyhez tartoznak, a- 
dattassanak-viszsza. Turzó megköté vele az 
egyességet, ’s a' had' lángja, melly a’ küszö
bön ácsorga, eloltatott; de a' következő év
ben újra fellobbant az.

Az volt e’ században Erdély' baja: hogy 
benne a' roszsz néha alább hagyott, t néha meg
szűrték, ’s soha ki nem fogya. Újra beálla 
az ínség, ’s a' bűn’ örvényébe merült Feje
delem alatt, a' viharok' aczélcsapási után, 
marczonább leve a' béke. A' kinek a' jóban 
kelle fáklya gyanánt tündökleni, a’ gonosz
ban leve példa. Gábort elragadá az indulat, 
a* dölyf, ’s mivel ellensége nem volt: a’ val
lásnak izent hadat. A 'H on'Nagyjait, Nemes- 
seit m^egfosztá hivataloktól, erőszakoskodék 
a' Papságon, ’s az Erdélybe rendelt Püspököt, 
a' Fejérvári Collégiumból 2 , — 3. Egyházival 
együtt, gyalázatosán ’s becstelenül igazítá-ki 
Erdélyből. Siketté vált, érzéketlen Ion, ’s 
hajdani dicső Királyaink eránt még a’ tisz
telő emlékezet sem serkentheté-fel tompa ál
maiból. Az őt illető hódolat, még jobban 
elszelesíté indulatit. Még a’ reménytől-is meg- 
fosztá a’ Róni. Catholicusokat. Bezáratá ezek
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nek oskolájit, be minden inás klastromokat, 
csak a' Csíkit és Michházit nem ; ’s akkor 
mintha hivatalának felelt volna meg, telelni 
Váradra költözött.

A’ dőzsölés ’s nyúgalom után azt hitte 
minden: hogy Báthory elfáradva a’ fellengző 
indulatok' mámorai között, a' józanabb élet’ 
útjára lép-át. De a’ régi, ’s még zajosabb, 
göröngyösebb volt ő. Az Erdélyi szászokkal 
kegyetlenül bánva egy fe lő l, fertőztetgeté a’ 
boldog házasok' nyoszolyájit, más felől I b i i 
ben a' Mátyáshoz szító előkelő ’s alrendű férj- 
liakat bilincsre vereté, ’s méltóságokhoz nem 
illőleg bánt velők. A' Hajdúk’ Fő-vezetőjit 
bíztatásokkal ’s ígéretek által voná-el a] Ki
rály’ pártjától. A' Császárhoz ’s Királyhoz 
hű Radul Vajdát, véletlenül fegyveres kézzel 
lepé-meg, ’s kirabolva, elpusztítva hagyá oda 
országát. Érzékenyen vette a' hírt Mátyás, 
’s Radullal tett tanátskozása után nyilván kelle 
a' méltatlanságot megboszszúlni. Radul an
nyira megveré Gábor’ seregeit Brassó mellett: 
hogy az futással kerese menedéket. Mátyás 
e’ hírre hadi-sereget gyűjte. Forgách Zsigmond 
Felső Magyar-országi Hadi-kórmányozó, Ho- 
monnai György, és Czobor Mihály vezérlék 
azt. Bosnyák Tamás és Forgách Miklós kö
veték ezt a’ tartalék sereggel; de ezen utóbbi
nak népét, Nagy András, Ilajdújival éjjel vé
letlenül megtámadó, szétveré, ’s a’ Törökök
kel ’s Tatárokkal egyesülve Báthoryhoz siete 
segédül. Forgách Zsigmond a' nyár’ elején 
ronta Erdélybe, ’s Radulhoz kapcsolódva, 
Szebent ostromló; de azon hírre: hogy Gá
bor feles számú seregével ’s segédcsapatokkal 
közéig: abban hagyá a’ vívást ’s Brassó felé
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liúzódék. A’ még segédivei nem egyesült Bá
thory Gábor nyomba követé azt; JuIius’ 12- 
én rajtaütött, ’s merész harczolással, szétszór
va alrendeket, futásra kényszeríti. A’ Kirá
lyi Sereg' egyrészét török- ’s tatárgyilok kon- 
czolá-fel futása közben, más részét éh ’s szomj 
gyötré-el. Sokáig bolyga ez a' meredek ha
vasok között, lóhússal, gyökerekkel 's füvek
kel tartva-fel az életet, ’s eltikkadva, rontsol- 
va, ’s alig hasonlítva önmagához, végre De
cemberben a' Moldvai- Orosz- és Lengyelszé
lekről a’ vidorabb magyarföldre csakugyan 
kivergődék.

A' Török és Tatár, had-díjúl felprédálá 
Erdélyt, ’s 12. ezer Székelyt hurczola fog
ságba; ’s ezt vagy nem látta Gábor, vagy új- 
jai között nézé-el. Marczona kegyetlen leve 
ő. Két év múlva Kolosváron tarta Hongyű
lé s t , minden portára 21. forintot vete a’ sze
gény adófizető’ végromlását siettetni. Vad 
tüze jobban-jobban lángolván, újabbakat ’s 
keservesebbeket kohola, mellyek a’ kegyet
lenség’ bélyegét sütik-reá. Minthogy otthon 
nem vala mit zsarolni: a' Magyarhonra ütött; 
de a’ Megyebeli Vitézek viszsza nyomák a’ 
vakmerőt ’s békére lépe Mátyással, mellynek 
pontjai titkok maradtak.

Ki ne hinné, hogy ennyi bűnhalmok ti
tán nyugtot keres Gábor ? Fekete lelkében 
új vihar dúlt. Nagy András a’ Hajdúk' ámí- 
tója megújítá Báthoryval viszszálkodásait, ’s 
nem bízva erejéhez, a’ Törökhöz illantott, 
menedéket keresni. Idővel megbékélt szinte 
Báthory, a' Dacia' bibori után esdő Nagyjai: 
hogy annál könnyebben eltemethesse. Már 
nem bízott tanátsosihoz-is. A' felboszszantott
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Erdély örömest lerázta volna magáról a' Mar- 
czonát. Nagy András vendége leve utóbb Bá- 
tliorynak, ’s a' gazdag asztal után lovagolni 
indúlt a’ Fejedelemmel. Semmi roszszat nem 
gyanított a' szerencsétlen, ’s egyszerre vélet
lenül az izmos karú Gábor, buzogányai lior- 
pasztá-be mejjét, ’s a’ tán torodót I612-ik év
ben, önkezével gyilkolá-meg. Gábort megszál
ló egy daernon ; kegyetlen leve minden jám
bor , kivált a’ Catholicusok ellen. Számkive
tő a' keresztet-is Erdély' czímeréből, mellyel 
ezen időkorig a’ Magyar-honnal közösen élt, 
’s újakkal a’ maiakkal váltá-fel; a' mit az e’ 
tájban, e’ dolog emlékére Báthory Gábor ál
tal veretett pénzek-is bizonyítanak.

A’ p an aszn ak  nem vala  ha tára .  E rd é ly  
m in t  b ű n t  ú tá lá  F e je d e lm é t ,  k i  m éltóságát a’ 
gonoszság’ m erészebb gyako rlá sá ra  használó. 
K öve tü l  Géczy A ndrás t küldő- B yzan tinum ba 
az e lkese rede tt  Nemzet. A’ K övet jó l  érté 
sze rep é t ;  eleven sz ínekke l festő B á tho ry ’ ga
rá zd á lk o d ása i t  ’s h a n y a t lá s a i t ,  ’s az t á l l í t já k  
n ém e lly e k  : hogy a ’ V á r a d i , Jenő i és L ip p a i  
v á ra k '  á l ta ladásá t  ígéré G éczy , ha  őt F e je 
delem m é tenné. M on d ják ,  hogy a’ T ö rö k ö t  
cs ik lándozta tó  felté te lek  után , a’ Követ' czél- 
ja '  e lővite le  v ég e t t ,  eszközül M ahom et Basa 
k ű ld e t te té k -k i .  N ém ellyek  á l l í t ják  ; hogy Gé- 
czy t maga B áthory  kiildé a’ T ö rö k h ö z ,  vé
deni szem élyé t ,  k i t  a ’ szökevény Nagy A nd
rás  gyanúba hozott,

Géczy vala még hátra, kire boszszúját 
fenő Gábor. Megtudta ez , Stambuli követsé
ge' czéljait. Ezt megsemmisíteni törekedék; 
de azt nem viheté-ki. E' tájban 1613-ban vá- 
gyódék Bethlen Gábor-is a' Fejedelemségre.
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Mindent elkövete: hogy Báthoryt ledönthesse. 
Adrianopolban jött-öszsze a’ Sultánnal. Itt,
terjeszté-elő sok vádját Báthory ellen. Min
den Magyar-országi Basát meglátogata; ked-
veze itt -o tt  a' Catholicusoknak, csakhogy 
czélját érje. Báthory Gábor hasztalan mente- 
geté magát; levele Bethlen’ kezére került, ’s 
ez mennyet földet ígért, csakhogy Erdély' lí
ra lehessen. Meglett. A’ Török fegyveres
kézzel kísérteié Zaj kán faluból Bethlent Er
délybe, ’s a’ Bendek September’ 22-dikén, 
Fejedelemnek köszönték. Más nap hitet
mondva neki, harmad napra a’ Tordán lobo
góval ’s fejedelmi pálczával a' Török által 
megajándékoztatott. Bethlennek ha nem szív- 
ből-is , legalább színből örvendének.

A’ gondviselés kiterjeszté igazságos kar
ja it, megfenyíteni az undok tetteket. Zordon 
képben jelenék-meg Báthory' végórája. E z, 
látván megalacsonyíttatását, ’s érezvén; hogy 
Erdély gyű lö li, bízva még a' jövő’ változási
ban, övéivel Váradra vonói, a' Magyar és 
Lengyel segéd-csapatokra várakozván, mel- 
Jyek által a' fénytetőhöz ismét eljuthatni re
ményié. AbafFy Miklós megjelent csakhamar 
2000. lovassával , ’s Gábort kétségei alól fel
menté. De néihellyek állítása szerint, ezen 
Abaffy, ki reményt ’s vigasztalást hozni lát- 
tatot, sietteté Báthory’ végromlását. Ugyan
is Géczy Andrással, Kamuti Farkassal, Szi- 
lasy Jánossal, Ladányi Györgyei, — némel- 
lyek szerént Nadányi Gergelyei, — Bédey 
Ferenczel és más többekkel, a’ Gábor' meg
gyilkolásába megegyezve, azt elébb, mint
sem gondolák, be-is fejezők. September 26-
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dikán *) midőn Báthory önmúlatása avagy a' 
katonaság" megtekintése végett a’ városból 
kikocsizék, a" lesben álló Szilasival és La
dányival közel ötven Czinkos villant eleibe , 
’s megragadva a" lovak’ kantárszárait ’s az 
útakat elállva, neliányan a’ Fejedelemre ro
hantak , ’s elhalmozva a' védetlent sebekkel, 
kegyetlenül, még ifjíi korában meggyilkolák. 
A’ mint élt, úgy hunyt-el. Vérbe, fegyba ke
vert holttetemei a’ hintóról a’ földre szórat- 
tatván, három napig hevertek azon helyen. 
Utóbb taligára tétetvén, igás ökrök vonák-el 
a' szomorú térről, ’s Őseinek Ecsedi rava
talába könnyezetlenfil tétettek-Ie. Nagy ere
jű , hőslelkű ’s szép termetű férjfi volt ő. 
Benne a’ Somlyai Báthori-ház, férjfiágon meg
szűnt.

Sokan Bethlen Gábort tartják e’ gyilkos
ság szerzőjének, sokan mentik őt. Il-dik  
Ferdinánd így érze e’ tárgyban 1625-dik év
ben költ királyi levelében : ÍSPosteaquam
enim Gábriel Bethlen Turcico exercitu in- 
structus, Transylvaniam invaserat s Dominum- 
que suurn s cut ju ra tu s  erat , Gábrielem Bá- 
thorium possessione Transilvaniae s deinde 
vita  ex tu rb a ra t.s Mit mondanak m ások , 
mit én? hallgatok.

A’ következett évben Báthory’ hívei ne
ki dühűlve a’ csínén, a’ Megy esen megkapa- 
tott Zambó Istvánt, Ladányit, és Szilasyt a’

#) Ha Báthory VI. Cal. Oetob. hunyt-el ügy a’ mi felve
tésünk: szerént e’ nap Septemb. 26-ikára e s ik , ’s nem Octob. 
27-dikére , mint a* F. M. O. Minerva’ 182(3. 948. lapja ’s más 
Magyar-írók á llítják , ’s illy  hibákkal tele vannak ném elly mai 
Történetírók.
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T okaji-vár ' K a p i tá n y já t ,  a' to ro n y b ó l ,  hol 
m enedéke t k e r e s é n e k , hanyat-hom lok  vetet- 
té k - le ,  's a gy ilkosságot megboszszúlák.

G ábort az in d u la t '  ha ta lm a ragadá-k i ön
magából. F ia ta l  évei lágy ítha tják  u g y a n ,  de 
elnem  tö rü lh e t ik  botlásait.

Tompeltin Lórin ez —  in originibus et oc- 
casionibus Transylvanorum  —  e* s ír írás t  ké- 
szíté n é k i e : 3y Hic ja c e t Princeps non D a -
corum 2 séd Satyrorum  s qui Cibiniensi Civi- 
ta t i  pedes sus tú lit  ̂  e t quamquam to ta  Tran- 
sylvania s parteque Hungáriáé afjinitates jun- 
x i t  z abominatus tam en era t bonis omnibus 3 
semperque male aüditS*  * )

D ebreczeni BÁrAny  Á g o s t o n ,

#) Kútfők: Kazy I lis t . R. Hung. pag. 70. et sequ. — Pethő  
G ergely Magy. Krón. lap. 178. ’s követk. — Nova Dacia Pars 
5-a. — F. M. O. Minerva lap 948. 1826. év, — Timon Epith* 
Chronol, pag. 241. et sequ. — Timon lmago novae Huug. p. 
81. 129. ’s a ’ t
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.J

H u szo n h e ttó d ih  L e v é l . Polyklét Krántorhoz.

Esztendő. — Hónap. — Hónapok* 
Órák, — A z esztendőnek neveze

tesebb innepjei.

IM á r  több rendbéli tudósításainkban éltem a’ Ró
mai kalendáriom kifejezéseivel, a’ nélkül hogy azokat 
megmagyaráztam volna, Nem mertem értekezésbe 
botsátkozni ezen tárgyról, mellyet olly igen nehéz 
megérteni, *s még nehezebb világosan előadni, ’s 
meliy magában nagyon száraz dolog. De olly igen 
öszsze van az a’ Rómaiak* minden vallásbéli és 
polgári foglalatosságaikkal köttetve, hogy szüksé
gesképen kell esmernünk, ha Róma történeteit meg
tanulni vagy erkölcseiket lefesteni akarjuk.

Próbát teszek a* dolog magyarázatában ’s visz- 
szamenek Rómának legrégibb idejére.

Megfogod látni, mint próbálta egy még csak 
alig származott tudatlan nép, a’ még kimívelt nem
zetek által-is legnagyobb nehézségek közé számlált 
akadályt meggyőzni, ’s mennyiben közelített ezen 
czéljához.

Kalendáriom. —  
felosztása. —
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Az idő felosztásának első esmeretét-is Ptomu- 
lus adta a’ Romaiaknak, sokkal értelmesebb lévén 
mintsem hogy egy olly dologban, hol még a5 leg
nagyobb elmének-is hoszszas észrevételekre van 
szüksége, elégtelenségét által nem látta volna, nem 
annyira a’ tökélletességet mint kezdődő társasága el
ső szükségeinek kielégítését tette czéljává, a' tapasz
talásra bízván az ollyan hibák* megjobbílását, mel- 
lyeket lehetetlen volt néki elkerülni. Bizonytalan 
erányzással az esztendőt tíz hónapokra osztotta fel, 
mellyeknek elsője Martius első napjával kezdődött, 
mellyek felváltdlag 3o és 3i napokból állottak. 
Ezen tíz hónapok öszszeségesen 3o5 napokat fog
laltak magokban, feltétetvén, hogy ennyi idő alatt 
tér a* nap viszsza a’ látkornek azon pontjára melly- 
ből elindult. Rómulus nem sokára észrevette ezen 
számlálás’ hibás voltát, ’s azt parancsolta hogy 
mindenik esztendőhöz adassék hozzá annyi nap a* 
mennyi a’ végre kívántatik, hogy az esztendő* első 
napja mindenkor megegyezzen az égnek ugyan azon 
egy pontjával.

Numa ezen pótoló napokat két hónapokra 
osztotta, mellyeket Januariusnak és Februariusnak 
nevezett, ezeket Martius hónapnak eleibe tette *$ 
azt rendelte, hogy az esztendő ettől fogva Janua- 
rius első napjával kezdődvén 12. hónapból álljon, 
mellyek közül az elsőnek húszon kilencz a’ máso
diknak húszon nyolez, ’s a’ többinek felváltólag 
harmincz egy és húszon kilencz napja legyen, ki- 
vévén Septembert, raellynek viszont húszon kilencz 
napja tartozott lenni. E’ szerént az egész eszten
dő 355. napokból állóvá lett. Ezen számlálás jól
lehet az előbbeninél igazabb de csakugyan még-is 
hib$s volt; hamar észrevétetett, hogy a* nap* meg
fordulásával való együtt érés végett még tíz nap
nál több hibáz. Ezen fogyatkozás* orvoslására min
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denkor a’ második esztendővégével egy huszonkét, 
a’ két következő esztendők után pedig egy bu
szon három napokból álló hónap iktattatott-bé. Ezen 
pótoló hónap Merkedonius hónapnak neveztetett, 
Merkedonáról, a* kereskedés Istennőjéről, kinek az 
szentelve volt.

Ezen egyenetlen esztendők’ közép száma há
romszáz hatvan hat napot és hat órát tett. E ’ sze
rént a’ határ ákal lépetett; ugyan azért hogy arra 
viszsza lehessen térni minden nyolcxadik esztendő
höz: a’ szokott huszonhárom nap helyett csak tizen
öt nap toldatott hozzá; a* mi által az esztendő az 
igaz számra t. i. hárőmszáz hatvan öt és egy fer
tály napra tétetetett. A* fő-papra bízatott a * Ka- 
lendáriom’ megtartására vigyázni, ’s annak idő sza
kaszait a* Romai népnek tudtára adni, ezek átaljá- 
ban roszszúl telyesítették ezen fontos kötelességet. 
Az esztendő meddig tartásának önkényü meghatá
rozói lévén , némellyek közzülök azt csupán sze
mélyes tekintetekből majd meghoszszabbították, majd 
megrövidítették, ’s az idő’ számlálását a* polgári 
foglalatosságok szerént szahták-ki; mások ha szin
tén illy nagy törvény-szegést nem követtek-is-e l ,  
tetszések szerént majd elébb majd hátrább tették a* 
gyűléseket, mellyeknek bizonyos kiszabott napokon 
kellett volna tartatni; egyik hiba a’ másikat nevel
te ,  a’ gondatlanság-is líjjakat szült, úgy hogy mai 
napon a’ kalendáriom ollyan rendetlenségben van 
melly annak megjobbítását előre láttatja.

Hogy a’ nép a’ lefolyt esztendők* számát tud
hassa, az gondoltatott-ki, hogy minden esztendőben 
egy szeg verettessék Jupiter temploma oltárának 
jobbik oldalába. Utóbb midőn az ezt szükségessé 
tevő tudatlanság elmúlt: ezen szokás ollyan vallás
beli czeremóniává változott, mellynek czélja a’ kö
zös nyomorúságok’ eliávoztatása volt. A’ szegnek
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béverésével először a’ Praetor az után a’ Consu- 
lok tiszteltettek-meg, ’s végre épen Dictator fogla
latoskodott vele, ki egyedül ezen foglalatosság vé- 
gett-is választatott az olly veszedelmes környülmé- 
nyek alkalmával , miilyenek sokszor Ptómát végső 
romlással fenyegették.

Minden hőnap három egyenetlen részekre osz
lik, mellyek Kaiendáknak, Nonáknak, és Idusok
nak neveztetnek. A* Kalendák minden hónap’ el
ső napján térnek-viszsza ’s bizonyos számú napo
kat foglalnak magokban, még pedig az előbbcni 
hónapból. A* ISonák a’ kalendákra következnek, ’s 
a’ harminczegy napos hónapokban hat, a* többiek
ben pedig négy napokat számlálnak. Az Idusok 
a’ nonák után a' nyolczadik napon kezdődnek. Min
den hónapnak egyébb napjai a* következőnek ka- 
lendáival jeleltetnek-meg; ’s mind aVhárom felosz
tásban viszszáról szokás számlálni.

Egy egész hónapból vett példa a’ dolgot vi
lágosabbá teszi :

Martius’ 1-so napja a’ Martius’ Kalendáinak 
napja; Februarius* 28-dika a’ Martius’ Kalendáinak 
2-dika; 27-dike harrnadika; 26-dika negyedik nap
ja, és így rendel egész Februarius i 3-dikáig, melly 
Februarius Idussainak első napja ; Februarius 12- 
dike Februarius Idusainak második, 11-dike har
madik napja, és így egész Februarius 5-ikéig, 
melly Februarius Nonáinak első napja valamint 
Februarius 4'^ike Februarius Nonáinak második., 
harrnadika 3 dik, másodika 4*őik napja, és Februa
rius’ első napja Februarius’ első Kalendája. Fe- 
bruarius’ Kalendáji Januariusból vétetnek-el visz- 
szárúl számlálva.

E ’ szerént az Idusok mindenkor nyolcz napot 
tesznek, ’s ha a’ hónap húszon kilencz napokból 
áll, a’ hónapnak 13-dikán, ha pedig harmincz egy

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:



a u g u s z t u s z  1830. 95

napokból áll , a’ hónapnak 15-dikén esnek. így 
neveztetnek ezen Etruriai szótól iduare, melly an
nyit tesz mint elosztani, minthogy a hónapot két 
csak nem egyenlő részekre osztják.

A' Nonák, ha a’ hónapnak 2 g napja van, négy, 
ha pedig harminczegy van hat napokból állanak. Kö
vetkezésképen minden hónapnak vagy ötödikén vagy 
hetedikén kezdődnek. Nevöket ezektől a’ deák 
szóktól veszik nonuskilenczedik, minthogy az Idu
sok első napja között és az ő.kezdetok. között min
denkor nyolez nap van. >

A’ Kalendák a' hónap’ egyébb részét foglalják 
magokban , a’ következő hónap nevét veszik ma
gokra, ’s az elébbeninek közepén végződnek.

A’ mindenkor előresiető időnek illyen viszszá- 
ról való számlálása eleinten igen különösnek tet
szik; alig lehet megfogni, hogy az első Kalenda 
után következő nap a’ nonáV negyediké legyen, 
egy értelmes embertől magyarázatot kértem a* do
log eránt. Minden népek, e’ vala felelete, vala- 
melly már elért idő-szaknál kezdik az időt szám
lálni; a’ Rómaiak ellenben egy jövendőtől és ol- 
lyantól számlálják mellyet várnak. Következésképen 
ha Martius’ első napja ezen hónapnak Kalendája, 
Februarius’ tizediké, ezen Kalendák előtt való ti
zen hatodik napja ’s az utánna következő nap a’ Ka
lendák előtt való tizen ötödik ’s a ’ t. volna; de a* 
Deák-nyelv* természetében lévő rövidítés szerént e* 
helyett 'ez vagy amaz nap a’ Kalendák előtt így 
mondatik rövidebben: a* kalendáknak ez vagy amaz 
napja. Ez a’ magyarázat az Idusokra és Nonákra- 
is kiterjed, ’s úgy látszik hogy az inkább a’ jö
vendőkkel mint a* múltakkal foglalatoskodó nép azt 
akarta, az illyen viszszáról való számlálással az el
ső Rómaiaknak tudtokra adni, miilyeneknek kelljen 
nékik lenni.
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A’ Kalendák’ napján vagy minden hónap’ el
ső napján a* Pontifexek a* népet a* Capitoliumba 
hívták, s ott fenn szóval kihirdették a* Kalendák* 
napjainak számát, az Idusok kezdetének idejét, 
a’ JNonák* meddig tartását és a’ római népnek az 
egész hónapban való kötelességeit. Ezen hívástól 
vétetett a’ Kalendák’ neve; minthogy Galare an
nyit tett mint hívni. Az idők rendének és min- 
denik nap mirevalóságának esmérete teszi azt a* 
mit a’ Rómaiak Fastusoknak neveznek. Ez a* 
Pontifexek titka volt; említettem felyebb hogyan 
tette azt Flavius Gurulis -ffidilis közönségessé. 
Ezen időtől fogva a* Fastusok egy ércz-oszlopra 
bélévén metszve , minden polgároktól tudathatnak ; 
a* nélkül, hogy azokat pootifexektől tanúlni szük
séges volna. Leirom azoknak summáját röviden, 
*s látni fogod rajzolatomban azon fontosabb czere- 
moniákat, mellyek Rómában egy esztendő alatt 
szokásban vannak. Gsak az ollyauokról fogok szol- 
lani, mellyek a* Kelendáriomban felvagynak jegyez
ve, *s Feriae Stativae (változatlan Innepek’) né
ven neveztetnek, minthogy mindenkor bizonyos 
meghatározott napokon fordúlnak elő. Af kevéseb
bé fontosok minden Guriában kiszoktak egy kiáltó 
által hírdettetni.

Jóllehet minden hónap’ Galendái Junónak van
nak szentelve, mindazáltal Januarius’ első napja 
még-is különösen Jánus tiszteletére fordittatik, ki
nek nevét ezen hónap viseli. Ennek egy8 Jánuál 
nevű sütemény, íige, pálmadió és édestéj áldozta- 
tik, mellynek édessége jót jelentőnek tartatik. Az 
egész nap mulatságokban telik-el, az a’ hiedelem 
lévén , hogy az esztendőnek egyébb részében-is 
mindenkor ollyan érzések uralkodnak az emberben, 
miilyenekkel az elkezdetik. Ekkor a’ Rómaiak égy- 
mást látogatják ’s egymásnak aprólékos ajándéko
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kát küldöznek, mellyek deákúl Strenae nevet visel
nek. A’ mesteremberek munkáikról könnyű rajzo
latokat készítenek, azt akarván jelenteni mire fog
ják ezen esztendőben az időt fordítani. Kiki na
gyon vigyáz, hogy semmi ollyan szót ne ejtsen 
ineIly rósz jövendőt jelenthetne. A* Consulok-is 
ezen napon kezdik-el hívataljókat, minekutánna a’ 
Capitoliumban két ollyan fejér Ökröket áldoztak t 
mellyek még soha sem voltak járomban. Januari- 
us’ 9-dikén az Agonaliak következnek, melly igen 
régi Innep az Agonius nevű Jánusnak tiszteletére 
rendeltetett, \s játékok, és harczok által díszesittetik. 
Januárius' li-d ikén  a* Carmentaliák innepeltetnek, 
Carmentának Evander Anyjának emlékezetére. T i
zenötödikén viszont ismételteinek ezek ’s akkor ki
csiny Carmentaliáknak neveztetnek.

Minden hónapok’ Idusai Jupiternek vágynak 
szentelve kinek egy Idulisnak neveztetett fejér juh 
áldoztatik. Januarius* Idusán síposok aszszony-ru- 
háhan öltözve szerte-szélyel járnak a* városban. Ja- 
nuarius' huszonegyedikén a’ Sementinák innepeltet
nek (Feriae sementinae), hogy a* földbe elvetett 
magok szerencsésen kikeljenek. Januarius' 27-ike 
Kasztornak és Polluxnak vau szentelve.

Harminczegyedikén kiki a’ Penatesel^nek vagy 
a’ háznép-védő Isteneknek Innepét szenteli a’ ma
ga házában. Ezeket megkell külömböztetni a’ Lá- 
roktól, kiken tulajdonképen a* megholt ősök’ lel
kei értetnek.

Február Neptunus’ védelme alatt van. Ezen 
hónap engesztelő-áldozatok’ hónapja, hogy az Iste
nektől bocsánat nyerettessék, azon vétkekért, inel- 
lyeket a’ nép az esztendő’ folytában elkövethetett ; 
minthogy az esztendő hajdan ezen hónap utolsó 
napjával végződött. Ha szintén utóbb a* Kalendá- 
riommal változások történtek-is : a’ vallásbeli czere-
F .  H i  O K ,  M I N E R V A  3 .  N E G Y E D  1 8 3 0 .  7
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monták nem változtak-meg, mellyeknek rendje és 
ideje rendesen megtartatott.

Februarius’ Idusain Faunus* Innepei következ
nek; ezeket a’ városiak a' Tiberisnek egy szigetén, 
hol ezen Istennek oltárai vannak, a’ falusiak pedig 
az erdőkben, a* mezei Istenség’ igaz templomában, 
tartják-meg.

Februarius* i 5-kén a’ Lupercaliák esnek, vagy
is a* Farkas-istennek Pánnak (Pán Lycaeus) Innepei.

Februarius* 17-dikén Quirinus’ Innepe tartatik, 
mellyet Numa Piomulus’ tiszteletére rendelt. Ez 
rendszerént bolondok innepének neveztetik; (feria 
stultorum) minthogy azok kik vagy feledékenység- 
ből , vagy értetlenségből a’ kenyér-sütés’ változó in- 
nepét (fornacalia) megtartani elmúlatták ; most azért 
Quirinusnak engesztelő áldozatokat visznek.

Ugyan azon napon lépnek-be a* Feráliák-is, a’ 
megholiak leikeinek vagy Marieseknek tiszteletére. 
Ezen igen régi innep sokáig félben hagyatván egy
kor a* várost pestis pusztította, ’s egy régi rege szerént 
akkor a’ megholtak’ lelkei iszonyú jajgatások között 
a* sírjukból kijöttek ; a* Feráliák ismét viszszaállit- 
ta ttak , *s ezen iszonyító csudák megszűntek.

Februarius* 24-dik napja a* Ptómaiaknak igen 
kedves n a p ; Regifugiumnak neveztetik ’s ez ugyan 
a z , mellyen Tarquinius Rómából kikergettetett ’s 
a* Királyság eltöröltetett.

Februarius* 27-dikén a’ Márs* mezején ezen 
Istennek számára lófutások (Equiria) tartatnak.

Martius hónapja a’ legnagyobb inneplések hó
napja ; azzal kezdődik az esztendő, mellynek zsen
géit az emberek az Isteneknek szentelték, mint 
kiktől azokat vették. Egy megmagyarázhatatlan 
csudálatosságból ezen hónap, melly a* Rómaiak* 
legkedvesebb Istenének nevét viseli, a’ Minerva* 
védelme alatt van.
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Martius Kalendáin gyújtatik-meg Vesta* oltá
rán az új tűz. Akkor a* Liktorok’ veszsző kévéit 
körülvevő, valamint a* Flaminiusok* és az áldoza
tok’ királya’ kapuját ékesítő repkények-is megújí- 
tatnak. Akkor tartatnak az Antiliák*is vagy a’ szen
telt paizsok’ innepei. Még a’ matronaliák vagy asz- 
szonyok innepei-is ekkor szenteltetnek, az elraga
dozott Szabinái asszonyoknak emlékezetére, kik 
illyenkor békéltették* öszsze atyjaikat férjeikkel. E- 
zen napoa a’ férjliak megszokták ajándékozni fele
ségeiket.

Martius’ 15-dike Anna pefennának van szen
telve. Ez a’ mint mondják egy aszszony volt, ki 
a’ Római népnek, míg a’ szent hegyen tartózko
dott élelmet hordott, ’s utóbb az Istenek közé 
számiáltatott, innepe a* Tiberis* partjain tartatik 
tánczolások és játékok között, midőn a’ fiatal le
ánykák igen szabad dallokat énekelnek, • mellyeket 
kétségkívül nem-is értenek.

Martius’ 17-dikén következnek a* Bachus* in
nepei (Liberalia). Jóllehet ekkor mindenféle múlat- 
ságok tartatnak, meg-is olly illendőséggel mennek 
azok véghez, hogy a’ mi zabolátlan Bachanaliaink- 
tól igen külömböznek. Ezen czeremóniákat aszszo- 
nyok viszik véghez, kik repkénnyel koszorúzva a* 
templomok* ajtainál ülnek, előttök borral és méz
zel tele korsók állván, melíyekből az ott elmenő
ket, a’ Bachus’ számára teendő itali áldozatokra 
meghívják.

A Liberaliák vagy azért neveztetnek így, hogy 
ezen napon az ifjak férjfiúi ruhát vesznek magok
ra , ’s a’ gyermek-kor’ kötelességei alól felszabadúl- 
nak; vagy azért: minthogy a* Rómaiak Bachusnak 
Liber nevezetet adtak, mert ezen Isten szabadság
ra lelkesít.

7 *
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Martius* 19-dikén Minerva számára a’ Quin- 
quatriák innepcltetnek, mellyek mint nevök jelenti 
öt napig tartanak. Az első nap ártatlan örömök
nek van szentelve, minthogy az, az Istenné szüle
tése napjának tartatik. A’ négy következők Circu- 
si játékokra ’s gladiatori harczokra fordíttatnak, 
meliy múlatságok a’ háború Istensége előtt kedve
seknek gondoltatnak lenni. Ezen innepek* utolsó 
napján egy báránynak feláldozása által a’ szent cze- 
remoniákra szolgáló trombiták tisztátatnak-meg ; melly 
cselekedet Tubilustriumnak neveztetik.

Végre Martius* 25-dikén a’ Hiláriák vagy ö- 
röm innepek kezdődnek az Istenek anyjának (Cy- 
bele) tiszteletére. Ezek egészen az örömnek vágy
nak szentelve, mint már nevök-is mutatja; ekkor 
a* gyásznak minden jelei eltűnnek ; af halotti pom
pákéi* felfiiggesztetuek. Cybele’ szobra körülhor- 
doztatik az útszákon, *s előtte kiki legszebb drá
gaságait szokta vinni; v.égre hogy a’ nép* öröme 
tellyes legyen: kinek-kinek megengedtetik akármeliy 
tisztviselőknek megkülömböztető jeleit ’s öltözete’ 
formáit-is viselni. Illyenkor képzelt Lictorok kép
zelt Gonsulok előtt járnak ; képzelt Praetorok’ ítélő 
székre lépnek-fel 9s állorczás Vesztalisok mutatják 
magokat a közönség előtt.

Április Venusnak van szentelve; az esztendő* 
legszebb szaka a’ legszeretetre méltóbb Istenséget 
illeti. 5-dikén a’ Megalesiák vagy nagy játékok 
tartatnak a* nagy Isteneknek ’s különösen a’ nagy 
Istenné nevet viselő Cybelének tiszteletére. A’ Ró- 
mai aszszonyok ennek oltárai előtt tánczolnak, 9s 
nem szabad ezen czeremóniákon rabszolgáknak je
len lenni, kivévén némelly Phrygiabelieket, kiknek 
jelenléte ezen a* Rómaiak előtt soká esmerctlen 
Isteni tiszteletnek eredetére emlékeztet.
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Április* to-dikén Geres’̂ innepei tartatnak. Fe
jér öltözetű aszszonyok viszik a* czeremoniákat vég- 
hez. Minden gyászba öltözött aszszony kivan zár
va; ’s erre nézve azt beszedik, hogy a* Cannai üt
közet után minden Római ház-nép gyászolni kén- 
szeríttetvén akkor ezen innepet következendő eszten
dőre kellett halasztani. A* Gerealiák nyolcz napo
kig tartanak, mellyek alatt csak nap’ nyugta után 
szokás enni mint Geres cselekedett, midőn hány
ját Proserpinát kereste; ’s ugyan ezen Istenné kö- 
vetése végett éjjel a* városban meggyújtott fáklyák
kal futkosnak szerte széllyel az aszszonyok.

Április* 25-dikén a* Robigus Istennek vitetnek 
áldozatok, hogy a’ gabonát mentse-meg az üszög
től melly deákúl Robigőnak neveztetik.

Végre Április* 28 dikán a* Floraliák vagy vi
rág innepek kezdődnek 's a* hónap* végéig tarta
nak. Némellyek szerént ezen innepek a* Sibyllai 
oraculumok’ parancsolatjából rendeltettek Flóra Is
tennének, ki a' Görögök Glorissával egyet tesz, 
tiszteletére, ’s czéljok az, hogy a’ fák’ virágzása 
szerencsés foganatú légyen. Mások szerént egy 
Larentia nevű szabad életű személy, ki Flóra név 
alatt volt esmeretes, a’ Római népnek testamen- 
tomban temérdek sok értéket hagyott, ’s azért em
lékezetére rendeltettek ezen innepek. A* pajkoság 
vagy inkább a’ tökéletes zabolátlanság ’s erkölcs
telenség melly ezeken uralkodik, ezen utóbbi vé
lekedést látszik igazolni.

Május hónap Apolló' védelme alatt van. Ezen 
hónap* első napján a1 Római-aszszonyok a Ves- 
talisoktól vezéreltetvén a’ Jó  Istennének (bona Dea) 
számára a’ Fő^pap házában a’ nép’ boldogságáért 
áldozatot visznek, mellyen férjlinak nem szabad 
jelen leuni, sőt még a’ férjfiúi nemű szobrok-is 
letakartatnak.
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Májas* 2-dikán a* kereszt-úti innepek (Gom- 
pitalia) tartatnak a’ Lárok* tiszteletére. Neveket e- 
zen innepek a’ Compitum szótól veszik, melly ke- 
reszt-útat jelent, minthogy a* kereszt-útaknál vi* 
tetnek azoknak sz. czeremoniáji véghez. Azt mond- 
jak hogy a* királyok* idejében ezen innepeken em
berek áldoztattak, fs hogy ezen rút . szokás a* sza
bad köztársaság kezdetekor töröltetett-eJ.

Május* 9-dikén következnek a* kísértetek’ in- 
nepei (Lemuria) mellyeknek áldozatok vitetnek, 
hogy az élőket ne háborgassák. Ezen innep Pio- 
rnulus által rendeltetett, kit a’ testvére’ megölésén 
való bánat kénszerített ezen hiú engesztelésre. Az 
ezen alkalmi áldozatok ollyan titkokkal mennek 
véghez, mellyek lelkiesmérettől furdalt lélek’ nyúg- 
hatatlanságára mutatnak. Május hónapban nem 
esnek házasságok; azt hiszik hogy az ekkori há
zassági kötelek a* késértetek* veszedelmes ereje ál
tal felbontatnának.

Május’ Idusán egy különös innep a* gyékény 
innep (argei depontani) van szokásban, mellyen a* 
Yestalisok a* Pontifexektől kísértetve a* Sublicius 
hídról gyékényből készített harmincz emberi szob
rot vetnek a* Tiberisbe, Hajdan a’ mint mondják 
Latium vad-lakosai embereket taszítottak ezen fo
lyó vízbe Saturnusnak áldozatúl, de Hercules őket 
ezen iszonyú szokásnak eltörlésére kénszerítette ’s 
csak azt engedte-meg nékik, hogy emberi képek
kel gyakorolhassák azt. Ezen bizonytalan regére 
czélöz ezen innep.

Ugyan ezen napon a* kereskedők Merkurius- 
nak mint véd Istcnöknek áldoznak ollyan rendtartá
sokkal, miilyeneket ő kíván,

Junius Mercurius’ védelme alatt van. Egy
szerre négy innepekkel kezdődik ; Junonak a* pénz 
Istennéjének (Juno moncta), a' fergeteg Istennéjé-
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nek (Tempestas), ’s Marsnak és a* kövérség Is- 
tennéjének (Garna) innepeivel. Az utdlsonak bab
bal és szalonnával főzött hús áldoztalik.

Junius’ 7-dikén a’ halászok adnak a* Tiberis* 
vízén a* népnek játékokat.

« Ugyan azon napon esik az ész* Istenségének
(Mens) innepe. A' Rdmaiak a* lélek' ez*n be
cses tehetségét Isten gyanánt imádták \s a' Ca- 
pitoliumhoz közei templomot építettek néki.

Junius* 9-dikén Yesta’ innepei következnek 
(Vestalia). Ezen a# legválogatottabb ételek vitet
nek Vesta* templomába, hová a* Rdmai-aszszonyok 
legszebb öltözeteikben mennek *s onnét a* Capito- 
liumba, hol Jupiternek mint a' gabona védelmező
jének oltár van emelve. Ezen nap egyszer’smind 
a* kenyér-sütők’ innepe-is.

Junius’ li-dik'e az egyetértésnek (Goneordia) 
ezen dicső Istenségnek van szentelve, mellyet a* 
Romaiak imádnak a* nélkül , hogy esmernék. U- 
gyan azon napon tartatik az aszszonyi innep-is, 
(matralia) vagy a* Matuta Istennének innepe, kit 
mi Inénak nevezünk. Csak az anyáknak szabad 
ezen czeremoniákon jelen lenni ; csupán egy rab
leány bocsáttatik oda, kit viszont elküldenek, mi- 
nekutánna néki egy gyönge arczúl csapást adnak 
azon féltékenységnek emlékezetére, melyet Ind egy 
a* férje által szerettetett rableány eránt érzett. 
Ekkor az aszszonyok csak férjfi és leány testvérjeik* 
gyermekeiért imádkoznak, a* magokéért pedig nem, 
attól félvén, hogy ezekre imádságaikkal az Ind 
gyermekeinek sorsát vonnák.

Junius* 15-dikén Vesta’ temploma sepertetik- 
ki ’s a* szemét nagy czeremoniával a’ Tiberis’ vi
zébe vitetik.

Quintilis vagy Julius hónap Jupiter védelme 
alatt van.
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Ezen hónap* Galendáin a* házbért illető kö
tések telnek-ki.

Julius’ 4-dikén az aszszonyi szerencse* innepe 
tartalik (fortuna muliebris), melly azon győzedelem 
alkalmával rendeltetett, mellyet Veturia és Volum- 
nia Coriolanus’ méltó haragján nyertek, midőn ez 
Rómát boszszúllásának felakarta áldozni.,

Juüus* 5-dikén Apolló’ játékai kezdődnek (Lu- 
di Apollinares). A* Oirkusban és a’ Játékszínen 
tartatnak a* Praetor Ügyelése alatt.

Julius’ 7-dikén következnek a’ Caprotinák vagy 
szolgáló leányok* innepei. Azt beszélők, hogy Phi- 
lotisz nevíi rableány több pajtásaival együtt a* vá
rost körülvett ellenségnek táborába költözvén fel
ment egy vad fige - fara (Caprilicus); onnét jelt 
adott a* Rómaiaknak a’ megtámadásra; melly meg
lővén az ellenség elkergettetett. Philotisz valamint 
pajtásnél-is felszabadütattak, *s hogy ezen történek
nek emlékezete fennmaradna: a* Caprotinák vagy 
vad fige-fák innepe rendeltetett. Ezen innepeken 
a* szolgálók aprólékos ajándékokat adnak aszszonya- 
iknak fs ezekkel együtt esznek a* városon kívül 
vad 4ige-fák alatt.

Julius’ 19-dike gyászos nap; azon tétetett 
semmivé a* Római hadi-sereg Aliia’ partján a* 
Gallusok által.

Julius’ 2Ö^dikén Neptunus’ innepei (Neptuna- 
lia) következnek, a’ Rómaiak ezeket a’ Tiberis* 
partján készített levél-színben tartják, mellyekben 
az egész napot csendes mulatságok között tőltik-el.

Sextilis (Augustus) Ceresnek van szentelve.
Ezen hónap* 10-dikén a’ terhes aszszonyok a* 

segítő Istennének (Juno Opigena) áldoznak. XI- 
gyan akkor Ceresnek-is bor és méz áldoztatok, ’s 
a’ következő napokon Canieuláuak vagy a* kutya
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csillagnak verhenyeges kutyák áldoztatnak, hogy az 
akkor uralkodó betegségek eltávoztassanak.

Tizenhetedikén a’ kikötő-helyi innepek (Por- 
tumnalia) tartatnak, Portunusnak a* kikötő - helyek* 
Istennének tiszteletére.

Tizennyolczadikán a'Tanácsok Istennének (Con- 
sus) tiszteletére tartatik egy innep (Consualia). E- 
zen név alatt Neptunus hívatik segítségül. Az ol
t á r , mellyen ezen alkalommal áldoznak, a* föld a- 
latt van, anúak jelentésére hogy a* tanácskozás
nak titokban kell történni. Hajdan a* Rómaiak a# 
Consualiák' inneplésekor ragadozták-el a* Sabiniai 
leányokat. Ezen innep Evander alatt rendeltetett 
az Arcadiabéliek által a* Lóteremtő Neptunus (Hip- 
pius) tiszteletére. Hogy ezen eredete emlékezel- 

/ ben maradjon, a* lovak és öszvérek ezen innepe- 
ken semmit sem dolgoznak 's virág koszorúkkal 
ékesíltetnek. Sexlilis’ Idusai Diánnának vágynak 
szentelve. Az aszszonyok fáklyás kézzel kimennek 
Rómából az Ariciai erdőbe, Álba városához közel, 
hol ezen Istenné különösen tiszteltetik, Servius 
Tullius-is ezen napon született, *s azért a* rab
szolgákra nézve-is inneppé lett ezen rabszolgaság
ban született Királynak emlékezetére.

Tizenkilenczedikén egész Latiumban a’ Szüret 
innepét ülik (vinalia), melly Jupiter’ tiszteletére 
rendeltetett, kinek ekkor új borral tétetnek itali 
áldozatok,

Huszonharmadikán Vulkán* inriepei tartatnak 
(Vulcanalia), ’s a* tűz Istenének Vulcánnak tiszte
letére áldozatok égettetnek.

Szeptember Vulcanus’ védelme alatt van.
Negyedikén a’ nagy Játékok vagy Római Já

tékok kendődnek, mellyek a* három nagy Isten
ségeknek Jupiternek, Janónak és Minervának vágy
nak szentelve. Róma első esztendeiben a’ Tiberis
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egyik szigetén tartattak; de mihelyt az idősebbik 
Tarquinius a’ nagy Pálya-helyet vagy Circust é* 
pítette; azonnal oda vitettek által, ’s azért Circusi 
játékoknak (ludi Circenses) neveztettek. Ezeknek 
alkalmával a’ Romai-népnek szekéren, lovon ’s gya* 
lóg való pálya-futásnak ’s mindenféle testi gyakor
lásoknak játékai mutattatnak, kivévén a* harczolás- 
nak azon nemét, mellyek csak a* szép ’s nagy 
elméjű emberek között ’s egy megvilágosodott nép 
előtt találnak helyet.

Húszadikán Rómulus’ születése napja innepeU
tetik.

Harminczadikán a* gyógyítás* innepei követ* 
keznek (medicinába), mellyek* alkalmával édes bort 
szokás in n i , melly az egésségre nézve hasznosnak 
tartatik, mint az innep’ neve-is jelenti.

October Márs’ védelme alatt van.
Tizenötödikén ezen Istennek egy ló áldozta- 

tik, melly octoberi lónak neveztetik (equus octo* 
bris). Ezen czeremoniával a* mint nekem mon-» 
datott a* Trójai lóra van czélozás.

November Diánának van szentelve. Caiendáin 
megújítatnak a’ Circusi játékok.

JKilenczedikén Bachusnak visznek háláadó ál* 
dozatot az emberekkel közlött ajándékjaíért.

Tizenötödikén a’ Plebejusok’ játékai kezdőd
nek (ludi plebeji). Ezek azon megbékélés’ emlé* 
kezeiére rendeltettek, melly a’ népnek a’ szent 
hegyre költözése után az ország’ két rendjei kö
zöt történt. Ezen játékok a’ plebejus iEdilisek 
által kórmányoztatnak, a’ Circusban tartatnak ’s há* 
rom napig tartanak.

Az Idusokon Jupiter’ számára a’ Capitolium* 
bán egy áldozati vendégség (Epulum) tartatik, az 
Epuló nevű papok előtte való estve ollyan kifeje-*
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zésekkel hirdetik azt ki, mellyek a’ tárgy’ méltó
ságához épen nem illenek.

«Huszonnegyedikén a’ téli innep (Brumalia) tar- 
tátik Bachus* tiszteletére.

December Vesta* védelme alatt van. Ezen 
hónap egészen az örömöknek szenteltetik. Akkor 
azon szerencse-játékok-is megengedtetnek, mellyek 
az esztendő egyébb részeiben megvagynak tiltva. 
Mindeuek vígadnak másokat-is vídíttanak, *s Róma 
egy olly nagy háznak látszik, mellyben csak egy 
família lakik. De az olly igen híres Saturnusi In«* 
nepek (Saturnalia) csak 17-dikén kezdődnek-el. E- 
lőtte való estve a* gyermekek kihirdetik, ezt kiál
tozván az útszákon: Io Saturnália ! Kezdeteket a’ 
Saturnus számára való áldozatokkal veszik, mel- 
lyeken födetlen fővel szokás megjelenni, minthogy 
a* mint mondják az idő mindent felfedez. Ezen 
innepnek legelső és legszorgalmasabban megtartott 
törvényje az, hogy minden polgári foglalatosságok 
félbe hagyatnak ’s csak a* múlatságok, vendégeske
dések gyakoroltatnak. A’ szolgaságnak minden je
lei eltávoztatnak, a’ rabszolgák a’ szabadságnak 
minden jussaival élnek. Urok’ asztalánál esznek, 
sőt azokkal ártatlanúl tréfálhatnak-is; egy szóval ezen 
szemfényvesztés’ napjain minden emlékeztet az a- 
ranykornak, ezen képzelt időnek csudáira, raellyet 
a* vélekedés erővel akar hinni, ha bár az elmélke
dés semmivé teszi-is azt.

A* Saturnaliák’ végén az Opaliák tartatnak 
Ops Istennének Saturnus feleségének tiszteletére.

Huszonegyedikén következik Larentia’ innepe , 
(Larehtalia) Aeca Larentiának Romulus és Remus 
dajkájoknak emlékezetére.

Huszonkettődikén tartatik Angeronának af hal- 
gatás Istenségének innepe, kinek szája bevan köt
ve ’s pecsételve. Isteni tisztelete egy ollyan név
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re czéioz, mellyet nem szabad kimondani* A’ re
ge szerént Romának régi neve volt az, minekelőt- 
te Romuiusét költsönözte volna, Js ezen régi név
vel való élést a’ Sybillák' könyvei örökre eltiltották*

Végre 24-dikén 8. napig tartó innepi játékok 
kezdődnek, ’s ezen az égtől olly sok kedvezést nyert 
nép ollyan múlatságokkal fejezi-bé az esztendőt, mii* 
lyenekkej elkezdette.

Azon innepek előszámlálásába, naellyeknek 
napját a* Kalendáriom nem határozza-meg, nem 
bocsátkozom-bé. Ezek között legnevezetesebb a’ 
Latinusok’ innepe (Feriae Latinae) mellyet a* ke~ 
vély Tarquinius rendelt, a* Consul tetszése szerént 
határozza azt valamely napra, ’s tartozik azon je
len lenni. Az inneplés igen fontos vígyázással 
megyen véghez, a’ legkisebb hibázás-is új innep* 
lést tesz szükségessé. Azt hallottam beszélni, hogy 
midőn egykor az áldozás alkalmával egy Latiami 
Követ a* Római-népért szokásban lévő imádságot 
elmúlatta: az innepnek a* Lavinumbeliek költségén 
leendő megújítása rendeltetett.

Minekutánna veled az esztendő’ körén végig 
mentem, szükség még a’ napok külömbözését, ’s 
azoknak mire használhatását-is említenem. Az Inne- 
pek az Isteneknek vannak szentelve, vagy a* végre 
hogy áldozatok vitessenek nekik; vagy, hogy játé
kok tartassanak tiszteletökre, ’s múlatságokban, ven* 
dégeskedésekben telnek-el ’s nefastusoknak neveztet* 
uek , a* többi dolog tévő napok (dies nefasti), há
rom rendbeliek: 1. tulajdonképenvaló dolog tévő
napok (dies fasti) mellyek egészen munkára fordu
latnak; 2. dolog tévő reggelek (fasti priores), roel- 
lyeken délig szabad dolgozni, délután pedig a* val
lásbéli gyakorlásokban kell foglalatoskodni, 3. do
log tévő délestek (fasti posteriores), uiellyeknek csak 
délestjek forditathatnak munkára.
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Ezeo külömbségeken kívül vágynak még fe
kete vagy szerencsétlen napok (dies atri), mellye- 
ken minden dolog félben hagyatik. Ha valamelly 
napon az országot nagy szerencsétlenség érte, vagy 
nagy *s a’ közjót érdeklő vétek követtetett-el; az 
ollyan nap veszedelmesnek tartatik, a* Kalendá- 
riomban fekete kővel jegyeztetik-meg, hogy emlé
kezete fenn maradjon, *s az Istenektől bocsána
tot lehessen kérni* Ellenben a* szerencsés napok 
krétával jegyeztetnék-meg; ezek közül némellyek 
Innepek, mások pedig mellyek kevesebbé neveze
tesek, szerencsés jelenségüknek tartatnak, *s azokon 
szokás valamelly fontos dolgot elkezdeni.

Az aprólékosabb számlálásokra nézve szükség 
megemlitnem, hogyan osztották légyen fel a’ Ró
maiak a* napot. Sokáig csak a9 nap’ költét ’s nap* 
nyugtát esmerték, *s még a* 12. táblák sem em
lékeznek más felosztásról, míg 277. esztendőben Pa- 
pyrius Cursor a’ Quirinus templomának homlokán 
egy déli lineát nem csináltatott, melly az egész na
pot két egyenlő részekre osztotta. Ez nem sokára 
nagyobb tökélletességre vitetvén a’ napnak 12. órák
ra való osztását eszközlőtte, mellyek közzül az el
ső, akármelly egyenetlenek voltak-is az esztendő* ré
szei, mindenkor nap költével kezdődött ’s az utolsó 
nap a* nyugtával végződött. Ebből az esztendő
nek egyik felében hoszszabb órák származnak , mel
lyek nyári óráknak (horae aestivae) neveztetnek, 
a’ másik felében pedig rövidebbek, ’s ezek téli órák
nak (horae hibernae). Mindenkor a’ hatodik óra te
szi a’ dé lt; az éjjeli órák-is a’ nap’ nyugtától fog
va a’ nap’ felkőliéig számiáltatnak, azzal a* kü- 
lömbséggel ; hogy hoszszaságjok vagy rövidségük 
ellenkező viszonyban vari a’ nappali órákkal.

A’ polgári nap négy részekre osztatik, mellyek 
egyed- harmad- hatod- és kilenczed-résznek nevez-
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tetnek * 's mindenik három órát foglal magába. 
Az éjszaka-is négy egyenlő szakokra oszlik a* sze
rént ’a mint az őrt-álló katonák egymást felszokják 
váltani. Ezen szakok vigyázatoknak első, második, 
harmadik, negyedik vigyázatnak hívattatnak. A* 
Rómaiak a’ víz órával való élést eltanúlták a’ Gö
rögöktől , *s leginkább a’ sátorban van szokásban 
az éjjeli vigyázatoknak pontosabb felosztása végett.

A’ házi gazdaság korul a’ napnak külömbféle 
részei olly kifejezések által külömböztetnek-meg, 
meilyek azon kívül hogy kellemes képet festenek, 
házi szokásokra-is emlékeztetnek: p. o. kakas szókor 
(gallicinium), kakas hallgatáskor (conticinium), al
kony ( crepusculum), gyertya gyújtáskor (prima 
fax), lefekvéskor (concubium), éjji csend (silen- 
tium) , ’s a* t.

Ha bár a’ Rómaiak alkalmas pontossággal ta* 
núlták-is a’ nap’ esztendei járását; annak minden
napi járásával igen keveset gondoltak. / Ha ennek 
okait tőlök kérdezzük csak ezt felelik: így akarták 
az atyáink.

Sup. K is  JÁ n o s .

10 .

Az Istenről.

1.

S o k a t  szoktunk a* mindenektől bevett véle
kedésekre adni. Bizonyos igazság jelének

I. Kv- 117.
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veszsziik azt, ha valamit mindenek igaznak 
tartanak. így az Istenek' léteiét egyéb oko
kon kívül abból következtetjük, minthogy 
minden emberekbe bévan az Istenek felől 
való vélekedés oltva; *s nincs olly vad és er
kölcstelen Nemzet, melly valamiféle Isteneket 
nem hinne.

2. Az Istent munkáiból kezdjük esmerni. 
Mert mi az Isten? A* világ’ lelke. Mi az Is
ten? mind az a’ mit látsz és mind az a' mit 
nem látsz. Ebből az ő nagysága, mellynél 
semmi nagyobbat gondolni nem lehet, világo
san kitetszik; ha ő maga minden, úgy mun
káit mind belő l, mind kívül tökéletesen bírja.

Mi külömbség van tehát az Isten termé
szete és a' mi természetünk között? A’ mi 
legjobb részünk a' lélek; ő benne semmi sincs 
más mint lé lek ; ő egészen ész.

3. Az Isten nem mindeneket fedezett-fel 
az emberi szemeknek. Hányadik részét lá t
hatjuk mi az ő roppant munkájának? Ő ma
ga ezt az egész világot teremtette 's azt kö
rűié mozogtatja és kormányozza, ő ki saját 
munkájának legnagyobb ’s legnemesebb részét- 
teszi, elrejti magát szemeink e lő l, ’s csak 
gondolatunkkal szemléltethetik.

4. Akár merre fordulsz mindenütt az Is
tennel találkozol, semmi sincsen ő nélküle, 
ő egész művét bétőlti.

5. A' világ’ gondviselője és kórmányozó- 
ja lé le k ; a’ világ ezen alkotójára és Urára 
minden név reá illik. Ha sorsnak akarod 
őt hívni nem hibázol, ő tőle függ m inden,

2. Praef. Qnaest. N atu ra l.— 3. Lib. 7 ,  C. 30. Quaest* Na- 
tural. — 5. Quafst. Natural. Lib. 11 , Cap. 46.
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ő minden okoknak oka. Ha gondviselésnek 
mondod, igazat mondasz; mert ő gondosko
d ik , hogy a" világ’ műszere zavarba ne jöj
jön , hanem helyesen járjon. Ha természet
nek akarod őt nevezni, azzal sem vétkezel; 
mert ő általa teremnek mindenek és az ő le- 
helete által eleveníttetünk-meg. Ha világnak 
akarod őt hívni, akkor sem tévelyegsz; mert 
6 az az egész, mellyet látsz, ő annak min
den részein elterjed, ’s a’ maga ereje által 
tartja-fenn magát.

6. A' bölcs férjfi’ ítélete nem változandó;
mennyivel kevesebbé változandó az Istené ,
holott a' bölcs csak a' jelenkorban veszi ész
re mi legyen legjobb, az Istenségnek pedig 
minden jelen van. Valamint a’ sebes pata
kok’ vize soha viszsza nem foly , sőt megsem 
á l l , minthogy egyik hab a' másikat szüntelen 
tovább hajtja , úgy a' dolgok rendjét-is a' sors* 
kereke szünet nélkül forgatja, mellynek ez 
a’ fő törvényje , hogy végzését fenntartja.

7. Az Isten esmeri az ő munkájának 
rendjét, ’s tud minden dolgokat, mellyek 
úgy szóllván kezein mennek által. Mi azo
kat csak akkor veszszük észre, mikor rejtek 
helyekből kijönnek , ’s a' mik nekünk vélet
len történnek és vak szerencse munkájának 
látszanak lenni, azokat ő előre látta, és úgy 
nézi mint régi esmerőseit.

8. Ki olly boldogtalan, olly elhagyatott,
ki van olly mostoha sorsra, és büntetésre 
születve, hogy az Istennek nagy kegyességét 
nem tapasztalná? tekintsd-meg azokat mago-

6. Ibidem Cap. 36 .'— 7. De benefteiis Lib. IV , Cap. 7. 
et 8. — 8. Ibid. Lib. IV , Cap. <4. et 5.
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kát, k ik panaszkodnak, és sorsokon jajgat
nak; úgy fogod találni, hogy azok sincsenek 
az Istennek jó téteinényjeitől egészen megfoszt
va , ’s egy embert sem lehet le ln i, kire ama 
végetlen jóság' forrásából valami nem áradna. 
Valyon semmi-e az a' mi a’ születés által 
mindeneknek egyaránt adatik? Hogy azokat 
elhallgassuk, a miket a természet születésünk 
után nem egyenlő mértékben osztogat, Va- 
iyon keveset ád-e, mikor magát adja.

Azt mondod , hogy az Isten nem jólté- 
vőd. De honnét van tehát mind az a ''jó , 
a’ mivel b írsz, a’ mit másoknak adsz, vagy 
tőlök megtagadsz, a’ mit magadnak tartasz 
vagy másoktól kapsz? Honnét vágynak azon 
számtalan dolgok, mellyek szemeidet, fülei
det, szívedíet gyönyörködtetik? Honnét van 
az a’ bújálkodtató bőség? mert nem csak szük
ségeinkről van gondoskodva , hanem gyönyö
rűségeink sincsenek elfelejtve. Bizonyságul 
szolgálnak az olly sokféle gyümölcsöt hozó 
élőfák, az olly sok hasznos fűvek, az éle
lemnek olly sok nem ei, mellyek az egész 
esztendőre elvagynak osztva, ú gy , hogy a’ 
föld még mívelés nélkűl-is terem eledelt. Melly 
sokfélék az állatok, mellyek közzűl némel- 
lyek a’ szárazon tartózkodnak, mások a’ vi
zekben laknak, ismét egyebek a’ levegőt től- 
tik -e l, hogy az egész természet nékiink adót 
fizessen. Szemléld a' mezőkre kellemes csa
vargásokkal pmlő patakokat, amott a' keres
kedésre útat nyitó széles és hajókázható fo
lyókat, mellyek közűi némellyek kiszabott 
időkben csudálatosán megáradnak, hogy a' 
meleg ég alatt kiszáradott tartományokat se
bes árjokkal megöntözzék. Mit mondjak az
F.  M. OR.  MI NERVA 3. N E G Y E D .  1830. 8
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orvosságos forrásokról, mit a' földből eredő 
meleg fördőkról.

Ha valaki egynéhány hold-földet ajándé
kozna, azt jótéteménynek mondanád; 's azt 
nem tartod-e jótéteménynek, hogy a’ föld' vé- 
getlen térsége néked ajándékoztatok? ha va
laki pénzt ajándékozna 's azzal ládádat meg
töltenéd, jótéteménynek tartod; az Isten olly  
sok érczet ásott-el számodra a' főidbe, olly 
sok folyókat teremtett, mellyek arannyal ele
gyesek, olly sok ezüstöt, és rezet rejtett-el 
minden helyeken, mellyeknek felkeresésökre 
jelenségeket adott, ’s még-is tagadod-e, hogy 
tőle jótéteményt vettél? ha olly házat kap
nál ajándékba, melly márványai ’s aranyos 
bolthajtással ékeskednék, azt nem csekély 
ajándéknak tartanád: az Isten számodra ol-
lyan lakhelyet készített, mellyet sem tűzi 
veszedelemtől, sem öszszeomlástól nem félt
hetsz, mellyben a' legdrágább köveknek nem 
csak csekély részetskéje, hanem egész nagy 
hegyei találtatnak , ’s ezen lakhelyeknek bol
tozatja éjjel-is nappal-is más ékességgel tiin- 
döklik , ’s még-is tagadod-e, hogy tőle aján
dékot kaptál. Nagyra becsülöd azt a’ mivel 
bírsz, ’s még-is háládatlan vagy, és háládat- 
Janúl azt mondod, hogy mind ezeket senki
nek sem köszönöd? kitől veszed a' levegőt 
mellyet bészívsz, kitől azt a’ világosságot 
melly szerént életed’ cselekedeteit elrendeled, 
kitől a' vért, mellynek forgása az életadó 
melegséget fenntartja, kitől azon külömbféle 
dolgokat, mellyek ínyedet válogatott jóízűk- 
kel felesleg-is gyönyörködtetik? kitől ellan- 
kadott gyönyörűségednek új meg új ösztöneit? 
kitől azt a' csendes nyugalmat, mellyben he-
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nyelsz és hervadsz ? Ha háládatos akarsz 
lenni valyon nem ezt kell-e mondanod:

D eus nobis haec otia fecit.
Namque érit ille mihi semper D eus; illius arain 
Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus : 
lile meas errare boves, u t cernis et ipsnnt 
Ludere quae veílem calamo perm isit agresti.

Azokat, mellyeket magunk találunk-fel, 
szintén úgy nem lehet saját érdemünknek tu
lajdonítani, valamint azt nem , hogy testünk 
bizonyos ideig nő ’s annak tagjai mikor fel
nőttek kötelességeiknek megfelelnek. Mind 
a' jövő Nemzetségeknek , mind a' mesterségek
nek magva belénk van oltva, 's az Isten az, 
a' ki a' mesterségeket világra hozza.

9. Még a' bőlcselkedők közfil-is némel- 
lyek igazságtalanul ítélik-meg az Isteni aján
dékoknak becsét. Panaszolkodnak, hogy az 
embereknek nem adatott sem megronthatatlan 
egésség , sem meggyőzhetetlen erő, sem jö
vendők felől való esméret. Csak nem olly 
szemtelenségre vetemednek, hogy a' termé
szetet csak nem gyűlölik azért, minthogy az 
Istenektől függünk ’s velők egyenlők nem 
vagyunk. Melly sokkal illendőbb azon szám
talan jótéteményeket vizsgálnunk ’s azért há
lákat adnunk , hogy ezen csudálkozásra méltó 
szépségű világban bennünket a’ második rang
ba helyheztek, ’s a' földnek uraivá tettek.

10. A’ mi tőlünk megtagadtatott, az nem 
nekünk való volt. A’ mi hasznunkat eleitől 
fogva ész munkálta, ’s a’ természet' szemlé
léséből k itetszik , hogy nem kevés gond volt

9. Lib. I I ,  Cap. 28. De Beneficiis. — 10. Ibid. Lib. IV ,
Caput 23.

8®
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reánk, mikor a' világon mindenek elrendel
tettek. Szeretettel, ’s háládatossággal tarto
zunk szüléinknek, nolia közzíílök sokan nem 
azért kelttek-öszsze, hogy nemzenének. Az 
Istenekről lehetetlen feltenni, hogy előre nem 
tudták volna mit fognának teremteni, holott 
mindnyájunk’ számára előre mind az eledel
ről , mind egyéb szükséges dolgokról gondos
kodtak, ’s azoknak, kiknek kedvéért olly so
kat alkottak, nem vaktában és gondatlanul 
adtak életet.

11. Azért ha az Isteni jóság becsének 
megítélésében igazságtalan vagy; gondold-meg, 
melly sok jót tett velünk a' mindenek’ atyja, 
hány nálunknál erősebb állatot vetett alánk, 
hány nálunknál gyorsabbat érhetünk u tó i, 
és hogy minden, valami a’ halandóságban é l,  
hatalmunkba van adva. Számtalan jeles tu
lajdonságokat, számtalan mesterségeket, ’s ol- 
lyan észt nyertünk, melly mindenüvé abban 
a' szempillantatban, mellyben akar, elhat, 
mellynek gyorsasága nagyobb a’ csillagzatoké
nál , ’s ezeknek még sok századok múlva 
leendő járásokat-is előre meghatározza; nyer
tünk továbbá termést, gazdagságot ’s minden
féle dolgokat nagy bővségben. Vizsgálj-meg 
renddel minden állatokat, ’s minthogy egyet 
sem találsz, mellyel megcserélni akarnál, vá- 
logasd-ki mindeniken azon tulajdonokat, mel- 
lyeket magadnak kívánnál. Ila az Isten’ ke
gyességét igazságosan tudod íté ln i, megkell 
v a lla n o d h o g y  különös szeretetének tárgya 
voltál. Úgy vagyon, ő mindeneknél jobban 
kedvelt és kedvel bennünket, ’s a’ minél na-

11. Lili. II* De Beneficiis Cap. 29.
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gyobb dicsőségre nem emelhetett, magához 
legközelebb helyhezett bennünket. Véghetet- 
len sok jótéteményt vettünk, több nem fért 
reánk.

12. A’ világ' kegyes alkotója elkezd ve
lünk jót tenni, még minekelőtte jótétemé
nyeit észrevenni tudnánk, 's akkor sem szű- 
nik-meg mikor háládatlanok vagyunk. Né- 
mellyek azzal vádolják őt, hogy keveset gon
dol velünk; mások, hogy igazságtalan erán
tunk; egyebek ismét kirekesztik ő t, a' maga 
által teremtetett világból, ’s erőtlenné, gyá
vává, és setétségben^ minden munka nélkül 
henyélővé teszik. Ő mindazáltal azon jó 
szülék módjára, kik csecsemő gyermekeik 
értetlen beszédét nevetik, még azokra sem 
sztin-meg jótéteményeit halmozni, kik léteién 
kételkednek, hanem egy eránt osztogatja min
den Népekés Nemzetek között javait, egyedül 
a' használlásra való hatalmat tartván-fel ma
gának, ő alkalmas időben a' földet essővel 
megáztatja, a* tengereknek habjait kellemes 
szelekkel mozgásba hozza; az időket az égi
testek' járása által kiszabja, a’ hideget és 
meleget illendőképen mérsékli, 's a’ gyarló 
lelkek' vétkét csendesen és békevei eltűri.

13. Legyünk tehát háládatosok a' jóságos 
Teremtő eránt, mert ki eránt lehet az hálá- 
datos, ’s melly jótéteményt fog nagynak és 
köszönetre méltónak tartani, ki a' legnagyobb 
jótéteményeket megveti. Akárki-is híjában 
mentené háládatlanságát erőtlenségével, vagy 
szegénységével; híjába mondaná ezt: mivel 
és miképen kedveskedjem, hogyan adjak a*

12. De Beiief. Lib. V II, C. 31. — 13. Ibid. L. II. C ap. 30.
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mindenek Alkotóinak és Urainak hálákat? a’ 
báládás igen könnyű. Légy bár fösvény költ
ség nélkül, légy bár rest fáradság nélkül, 
megtörténhetik az, háládatos lehetsz. Csak 
szívesen akard, úgy véghez viheted, mint a- 
kárki ezen kötelességedet, ’s abban a’ szem- 
pillantatban, mellyben kötelességeddé vált, 
mert a' ki a' jótéteményt jó szívvel veszi, 
már az által háládatos.

14. Az egész világ a' halhatatlan Istenek’ 
temploma, ’s egyedül ez az a’ templom, 
melly azoknak nagy és felséges voltokhoz 
illik.

15. Még-is olly tévelygés vakítja-meg a’ 
halandókat, hogy ezt a’ művet, mellynél sem 
szebb, sem bőlcsebben elrendelt, sem állan
dóbb nincsen, vaktában származottnak és a' 
vak szerencse kényjétől függőnek tartják len
ni. ’S ez az esztelenség nem csak a' köz-nép 
között találtatik, hanem még némelly ből- 
cselkedőket-is megszállott.

16. Az az Isten közel van hozzád, ben
ned van. Azt mondom, hogy Szent Lélek 
lakik benned, melly minden jó és rósz tet
teinkre vigyáz, ’s ez úgy bánik mi velünk; 
mint mi bánunk ő véle. Senki sem jó em
ber Isten nélkül. Valyon feljp emelkedhe- 
tik-e valaki a' szerencsén, ha csak Istentől 
nem segíttetik? Az ád bölcs és jó gondola
tokat, minden jó emberben Isten lakik. Ha 
ollyan erdőben vagy, mellyben a' terebélyes 
és szokatlan nagyságú fák sűrűn öszszefonó- 
dó ágaikkal az eget előled elzárják, a’ fák'

14. Ibid. Lib. I I ,  Cap. 30. — 15. Quaest. N aturai. Praef. 
16. Kpists Kp isi. 41.
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nagysága, a' hely’ csendessége és az olly mesz- 
sze terjedő sűrű homály az Istenség' jelen
létét érezteti veled ; ’s ha egy nem kézzel 
csinált, hanem a’ természet által szélesen ki
vájt barlangot látsz, hegyette függő kőszik
lák a la tt; akkor-is az Istenség csudálása jár
ja által lelkedet, ’s vallyon nem ragadtatol-e 
csndálkozásra és tiszteletre, midőn ollyan 
embert találsz, kit a’ veszedelmek nem ret
tentenek, a' kívánságok és indulatok nem 
háborgatnak, ki a’ szerencsétlenségben ’s nyo
morúságok között boldog, a’ fergetegek kö
zött cbendes lévén , egyébb embereknél fel- 
lyebb az Istenekkel való egyenlőségre emel
kedett? Nem mondod-e ezt: ebben valami
felséges és nagy van , a' mit testhez hason
lónak nem lehet tartani?* Valóban az illyen  
emberbe isteni erő szállott. Az ollyan felsé
ges és magát mindenben mérséklő lelket, 
melly magánál mindent alábbvalónak néz ’s 
mind azt, a’ mitől mi félni, vagy a' mit 
óhajtani szoktunk neveti, mennyei erő élte
ti ; az illy nagy dolog nem történhetik iste
ni segedelem nélkül. Ugyan azért az illyen  
ember nemesebb részére nézve ott lak ik , a’ 
lionnét származását vette.

Valamint a’ nap’ súgárai megérik ugyan 
a' főidet, de még-is ott van honjok, a’ hon- 
nét erednek; úgy a' nagy és felséges lélek- 
is ,  melly azért botsáttatik hozzánk, hogy az 
Isteni erőt jobban megesmérjük, társalkodik 
ugyan velünk, de eredetének hazáját nem 
hagyja-el; ezzel egyben függ, e’felé néz, és 
törekedik, 's csak a' végre társalkodik ve
lünk , hogy követésre való remek legyen.
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17. Higyjiink a' bölcseknek, kik a' leg
szebb utakat, mellyen mennünk kell megmu
tatják, s azt mondják, hogy a' mértékletes
ség, magán való uralkodás, és álhatatosság 
által lehet az égbe menni. Az Istenek sem 
nem irigyek, sem bennünket megnem vet
nek ; feleresztnek az égbe, sőt az oda men
ni akaróknak eleikbe nyújtják kezeiket. Csu- 
dálod-e, hogy az ember az Istenek közé 
mehet ? Az Isten maga jön az emberekhez 
sőt ,(a’ mi több) az emberekbe. Egy jó lér 
lek sincsen Isten nélkül. Az emberi testben 
Isteni mag van elhintve, melly ha jó földet 
talál, ollyat mit terem, a’ mi hasonló a' mar 
ga eredetéhez,

18. Tanítani szoktak bennünket, hogyan 
kelljen az Isteneket tisztelni. Az Istent már 
tiszteli az, a’ ki őt esmeri. Az Istenek tisz* 
teletének kezdete a' bennek hívés, folytatása 
pedig az ő felséges voltoknak, 's kivált jó- 
ságjoknak-is, melly nélkül felségesek sem le
hetnek, megesmérése. Megakarod-e az Iste-? 
neket engesztelni? Légy jó ! Eléggé tiszte
li az őket, ki őket követi.

***

17. Epist. 73. — IS. Epist. 95.
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i i .

Montgolfier’ Élet-rajza.

V ita mortuorum in memória vivorimi est posita.

Cic. Vhilipp. Ö.

N o h a  már a’ természettől belénk öntetett ösztön 
a tudás-vágy, még-is minden tudományunk igen 
szűk korlátok közé szoríttatik úgy annyira, hogy 
mindenikünk elmondhatja maga felől Ovidiussal:

Inv ida, nie spa tio , natura coerouit a rc to , 
lugenii vires exiguasque dedit.

Mert a* mint a’ mindennapi tapasztalásból jól tudjuk, 
mindég több a* tanúlni való , mintsem a1 mit már 
tudunk; sőt a’ mint T. Schedel Ferentz Tud. Gyűjt. 
i 83o. 3-ik K. 66. lapon helyesen állítja, tudása fő 
haladását-is abban leli a1 valódi tudós; hogy érzi, 
mit nem tud. Majd csaknem meggyőzhetetlen ne
hézségekkel tellyes út vezet a* természet titkainak 
kifürkészésére, minthogy Cicero szava szerént: Na
tura plurima a sensibus nőstris procul amandamt. 
Lib. 2. de nat. Deor. A’ bőlts Teremtő ugyan min- 
deneket bizonyos , de előttünk esmeretlen móddal, 
szám szer ént és mértékben alkotott. Sáp. n .  ií. 2t. 
A’ nagy természet mint vizen, mint szárazon több
féle tárgyakat nyújt az emberi vi’sgálódásnak ; kimerít- 
hetetlenek az ő kincsei, mert véghetetlen annak Al- 
kotója-is, *s a’ természetben mennél többet fürké-
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szünk ,, annál több keresni valókra akadunk , és 
előbb fele fárad az emberi erő a’ keresésbe , mint
sem a* kívánt czélra akaratja szerint eljuthatna , ’s 
többszöri nyomozódási után-is kéntelen azt vallani : 
copia me fcicit inöpem. Bár melly szaporák-is a’ min
denféle esméreteket ’s tudományokat tanító köny
vek, még-is mind e’ mellett igen sok míveletien 
parlagok hevernek, kivált a’ természeti tudományok* 
országában , innét ig^n helyesen mondja a* terjedt 
olvasásii Horányi : „ Quamvis autem omnes scieniiae 
„a príma origine sua consideratae mox in suis in- 
„ crementis evidentissime ostendant, quam lente pro- 
„ grediatur mens humana , scieniiae tamen natúr ales 
„ pl úrim a hujus vérit atis exempla omni ex parte sub-  
„ minist ránt. Script. SS. PP. Part. I. pag. l i6. Szám
talanok még tnost is az olly tudós férjfiak , kik fe
szült szorgalommal, esiiggedhetetlen igyekezettel , 
sok álmatlan éjszakázásokkal izzadván a* tudományos 
pályán, elrnéjeknek újabb meg újabb kincsével gya
rapítják a* tudományok' tárát , ’s ezzel nyilván bizo
nyítják azt: hogy a* természet még most sem olly 
meddő, hogy valami újat nem szülhetne, sőt min
den időben, minden Nemzeteknél állított elő olly 
jeles férjíiakat, kik. ha bár magok tudós találmá
nyaik ’s próba tételeik által a’ tökélletességnek kel
lő pontjára az időnek mostohasága által el nem jut- 
hattak-is, de még-is jeget törvén, ’s a’ többféle ne
hézségek’ görcsét felbontván, megvívták a’ gyáva 
tudatlanságnak sett?t várát, ’s a’ maradéknak kön
nyebb útat nyitottak a’ tudományos tökélletesedhe- 
tésre , azt gondolván Verulamiussal : hogy „ tunc
„ solummodo de scientiae ulteviore progressu spes bene 
„fundabitur, quum recipientur , et agregabunlur com- 
„ pl ura exptrimenta , quae ad inventionem causarum 
„ faciunt. ” — Az illy derék férjfiak’ sorában méltán 
helyet foglalhat Montgolfier is , ki jeles találmányjá-
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ért olly emlék-szobrot emelt magának, mellyet a* 
pallérozott világ még mái napiglan-is bámúlva csu
dái ; a* tudós világ’ planétái között egykor ő-is üs
tökös csillag volt, ’s korának olly ritka tüneményje, 
hogy a’ tudományok’ körében különös epochát szül
n e ; vessünk hát egy két futó szempillantatot az ő 
élete-rajzára.

Montgolfier Jó’sef született Aug. 26-án 1740- 
ben Annonayban Franezia-országnak az Ardechei 
Megyében egy közönséges , de sikeres papiros-mal
mokkal jeleskedő városában a’ Deume partján ; Aty
ja ugyan itt tulajdonosa lévén egy papirost készítő 
malomnak , mellyet több próbatételek által lassan- 
lassan gyarapított, tökélletesitett, házában minde
nektől szorgalmat, pontosságot kívánt; Patriarchai 
módon élt kilencz gyermekei, több rokoni és nem 
kevés napszámosi között; egyenes szívüsége , gon
dos takarékossága , a* szoros mértékletességgel min- 
dég együtt járó józansága , és egésségére való szor
gos vjgyázása által másoktól magát igen megkülöm- 
böztetie, első nyavalyája utolsó betegsége volt, vé
gét érvén e’ sok viszontagságokkal bőven megrakott 
földi életnek 1793-ban, életének ugyan 93-án.

Gyermekei , kik közül csak kettő neveltetett 
Párisban, ebben a’ mindenféle tudományok’ dúzs 
hazájában , különös hajlandósággal voltak a’ tudo
mányok eránt mindnyájan. Jó’sef három testvérei
vel as Annonai Gollegiumban maradott, de az ot
tani tanítás nem igen egyezett-meg az ő képezeté- 
vel és kívánságával; Atyja kívánsága szerént Theo- 
logiát, vagy Törvényt kellett volna tanúlnia; de 
egy különös belső érzet őt egyébb valamire hívo
gatta; az akkor igen elmellőztetett Mathesist és Phy- 
sicát nem tanulhatta olly tökéletesen, mint az ő 
pláuuma kívánta volna, ’s ugyan azért az őt titko
san egyébre vonzó lelke nem maradott a’ Collegiu-
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mi szoros tanulás mellett, hanem mellékes óráiban 
az ő rnechanicus próbáira a’ Számvetésnek és Föld
mérésnek új módját iparkodott kitalálni. Viszsza 
térvén Atyja házához a’ papiros müvek' készítésében 
foglalatoskodott, de az ő mindég munkálkodni sze
rető , ’s többre törekedő lelke csak hamar bele un
ván az agg szokásba, új és sokkal költségesebb 
próbát akart tenni; elgondolhatjuk, hogy ez a* régi 
rendhez szorosan ragaszkodó és szűk takarékosság
hoz szokott Atyjának nem igen volt szája ízére. 
Testvér-bátyjának segítségével több kézi-müveket 
készített, hanem találós elméje néha igen-is mesz- 
sze ragadta úgy annyira , hogy gyakran minden fá
radságos szorgalma gyiimöltstelen maradna. Egy
kor némelly megbukottnak (Bankerott) hívtelensége 
által Lyonban fogságba-is került, mellyből mind
azonáltal rokoninak ’s több jó barátinak közbenjá
rására kiszabadúlt nem sokára , és attól, ki miatt 
kelepczébe esett, jó summa pénzt kapott, mellyel 
ő az Annonai kórháznak ajándékozott olly megha
gyással, hogy annak interesét évenként kapják az ő 
véle méltatlanúl bánt embernek gyermekei. Melly 
szép boszszúállás !

Harmincz esztendős korában házasságra lépett 
egy olly rokonyjával , ki az ő igen költséges tapasz
talásaira nézve takarékos gazdálkodóné vala , ekkor 
hát tellyes bizodalommal feleségére bízván az egész
nek kórmányozását, maga gyakrabban megjárta ke
reskedés végett déli Franczia-országnak több neve
zetes városait, ’s lítazás közben szabad szárnyra 
eresztette a’ levegői lapda felől való képzetit. Az 
úgy nevezett stúdium nem igen volt tetszésére, el
lenben a’ tudományos írásokat nagyon kedvelte. Kü
lönös volt emlékezete, mert a’ mit egyszer olva- 
sott, azt állandóan megtartotta a’ nélkül, hogy va
laha valamit kijegyzelt volna. A’ papiros készítés-
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nek módját egyszerűbbé tette , és gondolkodott af 
kiilömbféle anyagból , \s több színű festékekkel ké
szítendő papirosról. O az öntött táblás betükel-is 
sokkal előbb feltalálta , mintsem ezen találmány kö
zönségessé lett volna. Készített ő egy levegő szí- 
vatót-is a* levegőnek meghígítására, ’s még életének 
végső napjaiban-is egy jobb nemű vízi-puskának a* 
készítésében foglalatoskodott. A’ Physicának 's Me- 
chanicának mindég valami új és hasznos találmány- 
javai bajlódott; de soha arra nem határozhatta ma
gát, hogy gondolatit rendszeresen másoknak haszná
ra írásba foglalta volna.

Különösen pedig két dolog fárasztá Montgol- 
tiernek figyelmét, ’s alapította dicsőségét, t. i. a# 
Hydraulicába való előmenetel , és a’ levegőbe való 
útazásnak nagy elszánást kívánó mestersége. Mont- 
golfier ezen tárgyaknak , mellyeket az ő Chimaerái- 
nak szoktak nevezni , magát különös elragadtatással 
szentelte István testvérének segedelmével párosodva, 
Nem-is az újabb chemia , hanem csupán a’ szokás 
szerént való tapasztalás vezérelte őt kívánt foganat
tal rég óhajtott ezéljára , a5 levegői lapda feltalálá
sára. De hogy plánuma elsüljön, gyakor és nyil
ván való tapasztalásokra volt szükség, a* többszöri 
próbát és tapasztalásokat tartván legbátorságosahb 
útnak a* természeti tudományban. Az első próba 
után , melly történt Avignonban, Franczia-ország- 
nak egy termékeny rónán épült városában a* Rhone 
vize mellett, egy tafotábol készült Parallelipedonnal 
egy középszerű levegői lapdát eresztettek-fel a’ két 
testvérek , melly az elsőnél magasabbra szállváii, 
nevelte valamint reménységöket, szintúgy a’ több 
nehézségekkel együtt járó dolognak folytatására ked- 
vöket-is; most már semmit nem tartottak, csak a* 
mások iparkodását becsmérelni akaró, ’s ennél egye
bet nem-is tudó büszke tudóskáknak gőgös gúnyá-
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tói. Neki bátorodva hát egy új próbát adnak a’ 
Vivarrói Piendek’ jelenlétében Junius’ 5-kén i 783- 
ban , melly minden várakozást meg-halladott, az új
ság-levelekben mint valami csudát úgy hirdették azt: 
hogy egy lapda, melly területére n o  lábnyi, mint
egy 5oo font nehézségű, megtöltve fél annyi nehéz
ségű levegővel, mint a’ gőzkörnyékí, kevés pillan
tatok alatt felrepül 2000 meter *) magasságnyira, és 
feleresztetésének helyétől 1/2 órányi távolyságra 
csendesen száll-le a’ főidre.

Ugyan azon évi Aug. 27-én látszatott egy leve
gői lapda a* levegőben. A* Physicának kedvellői 
többször ismételték az illyes próbákat, de egészen 
ki nem elégíthették a* mindég többet tudni vágyó 
kívántsiságot. Hangzik minden szájból a’ Montgol- 
fier* neve, de ő a* szerénység* javaslása után elrejti 
magát a’ közönséges taps elől , István testvérét pe
dig elküldé Párisba, a* hol-is magára válalván a* 
Kormányszék a* kívántató költséget , készített egy 
levegői lapdát, mellynek magassága 70 láb, által- 
mérője 46 , északi szelek hátráltatják gyakran a* 
próbát, végre még-is az 5oo fonttal megterhelt lap
da felszáll a’ levegőbe, de a* díihösködő forgó-szél 
*s fergeteg miatt a’ viszsza tartóztatásra fordított 
erőlködés azt nagyon megrongálta , \s rajta a* javítá
sokat szükségessé tette. Negyed nap múlva ismét 
más lapdával áll elől István , mellynek magossága hj 
láb, általmérője 4* > ez a’ Verszáliai palotának udvarán 
felségesen emelkedik a’ levegőbe, és a' szomszéd 
erdőben leesik mintegy 36oo meter távolyságra. Az 
ismételt próbatételek ’s többszöri tapasztalások nyil
ván bizonyították azt, hogy a* lapdának volna fel
szálló ereje , hogy szembetűnő nagy terhet magával

*) Kgy Meter a’ Bétsi mertek szerint 3 láb és hüvelk *, a*
P árisi szerin t 3 lá b , 1 hüvelk, e's 11 1/2 linea.
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megbírna, de mikép lehetne azt végbe vinni, hogy 
tovább maradna a* levegőbe? ez a’ kérdés új nehéz
séget látszatott szülni; a’ mdd ugyan erre-is ki volt 
találva , de használása volt veszedelmes , egy bátor 
szívü ember kívántatott t. i. arra 5 bogy a’ levegői 
lapdát oda fent kézzel kormányozza, kalauzolja. 
Ezen próbára István kevés napok múlva egy más 
tágasabb ’s Galériával *) ékesített lapdát készített, 
mellynek magossága 70 láb, általmérője 46, ennek 
közepében állott egy kályha , bogy abban minden 
szempillantatban új szeszt lehetne készíteni. Né
hány jól elsült próbák után , mellyek a’ mesterség 
eránt való bizodalmat erősen nevelték, a* két bá
tor Physicusok különös ritka kedvezés gyanánt ki** 
kérték magoknak azt az engedelmet: hogy ők ezen 
levegői hajóban felszállhassanak, ’s ezt megnyervén, 
a’ népes Páris álmélkodva szemlélte 1783. Nov. 
2 l-kén , miként emelkednek a* két vakmerők lassan- 
lassan a’ la Meute királyi kis vadász vár felett a1 
városon és folyó-vizen keresztül, hogy 25 percze- 
net alatt felszállásoknak pontjától 8000 meier tá
volságra minden legkisebb sérelem nélkül ismét a* 
főidre ereszkedjenek. Most hát már megvala mu
tatva, hogy a’ levegőbe való hajókázásnak mester-’

*) Azon levegői lapda-is drótból készült ékes Galériával volt 
e llá tv a , m ellyet Garnerin k ész íte tt, ’s Paris városa ren 
delésénél fogva 1806. Decenib. 16-án estve Napóleon tisz-

, te leiére feleresztettek , ’s Rómától 14 olasz mértföldnyi- 
re a* Braeeiano nevű tóból k ifogtak , ’s utóbb Garnerin 
ugyan ezennel B erlinben, Sz. P é te rv á ra tt, és Moszkvá- 
ban-is hajózott a’ levegőben. Hasonló levegői á tázást 
merészeltek tenni: a’ Francziák közűi B lanchard , —• a’ 
Németek közül 1805— 1806 Jungius Berlini Professor. — 
Constantzinápolyban-is a’ Sultánnak kívánságára és köl
tségére illyest próbáltak 1802-ben Barly és Denigne Án- 
golyok.
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sége ki vagyon találva, és hogy a’ phantasiának 
ezen szép álmodozása, melly sok ideig csupa bal
gatag fonákságnak tartatott, végre csak ugyan való- 
sággá lett.

Ugyan ezen idő tájban Montgolfier J ó ’sef, 
hogy a* kies rónán telepedett Lyoniak* kívánságá- 
nak-is eleget tegyen , egy még eddig nem látott né
ző-játékot adott-elől , egy levegői lapdában t. u 
mellynek magossága 126 láb, kerülete 102 , heted 
magával a* levegőbe bocsátkozott. Ezek után Ist
ván a* tudományok’ Academiájában egy emlékirást 
olvasott*fel az ő találmányokra fordított eszközökről, 
mellyre a* dologhoz értő Biztosok’ előladása szerint 
azon ítélet hozatott: hogy a’ találmány, a’ mi kö
zönségesen annak foganatját illeti, tökélletes és he
lyes. 1783. Aug. 20-án mind a* két testvérek az 
Ácademiai Correspondensek* lajstromába írattattak , 
*s nékik egy névtelennek a* tudományok’ és szép 
mesterségek’ buzdítása eránt való rendeléséből 600 
livráből álló fizetés rendeltetett. (Dóezy szerint egy 
livra 22 1/2 kr. ezüst pénzben) István , ki már a9 
királyi Udvarban-is megjelenhetett, megnyerte a’ Sz. 
Mihály rendét, ’s Atyjának a’ nemes Diplomát; Jó 

zsef pedig nyert 4 ° 000 livrát, hogy készíthessen egy 
levegői lapdát a’ kórmányozás módjának kitalálása 
végett, a’ mit mindazonáltal a* kiütött Franczia-zür- 
zavarok miatt nem tellyesíthetett.

Még a’ Langvedoki Rendek-is bizonyos summa 
pénzt szedtek öszsze olly szándékkal : hogy ezen 
találmánynak örökösítésére Annonayban Montgolfier* 
szülötte főidén egy emlék-oszlop állíttassék. — Illy 
hamar *s illy közönséges érzést soha nem támasz
tott egy képzet-is a’ világnak mindent fürkészni sze
rető fiai között; —  hallatott ugyan imitt-amott; de 
csak csupa szerencse irigylésből némelly bíráló gúny- 
is (calumnia critica) azoktól, t. i. kiknek a’ Miner
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va szövétneke nem igen világított, pedig ha az illy 
gőggel tellyes gúnyolónak magának illyes valamiben 
kellene foglalatoskodni, bizonyosan

Saepe caput scaberet, vivos et roderet ungves.

Ha bár a* hevesebbek ezen találmánynak hasznos 
voltát nagyító csőn által vi’sgálták-is, voltak más 
részről ollyan hírt, nevet bitangoló fogas Zailusok- 
is , kik azt nagyon legyalázták.

Vervecum in patria , crassoque sub aére n a tií

Voltak ollyan epében ferdett Kajánok-is, kik a’ szép 
hírre kapott Montgolfiert illetlen gúnyszavakkal ke
serítvén , kételkedtek az ő találmányjának újsága fe
lől , minthogy a’ levegői hajókázás némelly helye
ken már előbb-is említetett, de mindenhol csak kö
zönséges javaslások tétettek arra, a* mit Montgolfier 
legegyügyüebb módon valóságosított. Az Annonay- 
ban tett próbának első híradására minden Physiku- 
soknak a* gyulladó szesz ötlött eszekbe, de még 
mind e* mellett más két nehézséget kell vala meg- 
győzniek; az első nehézség: a* szesznek jól elzárá
sa, már megvolt halladva a’ Márs* piatzán, és af 
Tuilleriákon tett próba által; a* második: a* kíván
ság szerént hamar, és nem nagy költséggel készí
teni ezt a* szeszt, majd csaknem meggyőzhetetlen- 
nek látszott, azonban utóbb erinek-is kitalálták mód
ját , nevelkedett, gyarapodott ezzel-is a’ halandó te
hetség , uralkodik a* gőz-környék felett, 's ha bár 
rendes útat nem tehetne-is, de a’ tudományok* 
hasznára lehet szaporítani az excursiókat, kirándu
lásokat.

Melly nagy fáradsággal és veszedelemmel, sőt 
talán egésségének kárával ment Saussüre néhány 
könnyű, instrumentumokkal a’ Helvetziai Montblanc* 
tetejére , melly 479<°> méternél (2400 öl) nem ma-
F ,  M,  O K ,  M I N B K V A  3 ,  N E G Y E I )  1 8 3 0  9

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:



130 AUGUSZTUSZ 1 8 3 0 .

gosabb) hogyan ütött-ki a’ Perui Pinchincha* meg- 
hágása a* Volkán* megvi’sgálása végett? Condami- 
nének állhatatos bátorsága ellenére-is ezer fáradsá
gok után lehetett egy 1200 meter magosságú csú
cson megállapodni ; a’ bátor Humboldt-is csak 900 
meter magosságnyira mehetett , holott Biot , és 
Gay-Lussac az 17^3 . Decemberi próbát ismételve 
minden fáradság és veszedelem nélkül magasabbra 
emelkedtek, mint Saussiire; — és Gay-Lussac má
sodszor magányosan sokkal magasabbra szállott 
mint Condamine és Humboldt, sőt a’ föld* legma
gasabb hegyeinél-is magasabbra, és így néhány per- 
czenet alatt 7000 meter magosságnyiról hozctt-le 
magával levegőt öszszehasonhtás végett azzal, mel- 
lyet mi szívunk. Montgolíier hát megbecsülhetetlen 
hasznot tett találmányjával a* tudományoknak; az ő 
állhatatossága, találmányja és bátorsága által ön
ként leomlott azon fal, melly mind addig győzhe
tetlennek tartatott ; köszönettel tartozunk neki azért 
a* mi ő általa történt, vagy még jövendőben tör
ténni fog* Mondatik felőle az-is : hogy egy külö
nös formájú levegői lapdát készített, mellyet csen
des időben kormányozni lehetett, és a’ mellyel vál
toztatva kénye szerint majd fel, majd alá szállong
hatott.

Testi alkotására nézve Montgolíier nagy erejű, 
hideg vérü volt, tűzi veszedelem ’s árvizek alkal
matosságával különös szolgálatot tett* A1 Revolu- 
tiők’ zűrzavara alatt az ő minden veszedelmeket 
megvető emberi szeretele igen jelesen kitűnt, a* 
számkivettettek, akármclly felekezeihez tartoztak, 
’s bár mitől kellett-is félniek , Józsefnél mindenkor 
menedéket találtak ; oily nagy volt benne a’ valódi 
emberi-érzés , hogy néha még azokat-is, kiket soha 
nem látott , barátságos vendég szeretettel hajlékába 
fogadja, élelemmel tartotta, pénzel segítette; esnie-
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rellen volt előtte a’ veszedelmes kelepczéket szülő 
ravasz fortélyoskodás, engedelmes volt a’ törvények 
eránt, és a* legszövevényesebb kÖrnyülállásokban-is 
bizodalorritnal várta a’ dolognak jobbra fordultát. 
Minthogy mestersége aV revolutiós időkben nem 
igen nagy divatban volt ; elutazott Parisba, a’ Kor
mányszék , melly a’ rendnek és békességnek helyre
állását jől tudta, őt szívesen fogadta, a’ mestersé
gek’ ’s kézi müvek’ tárának gondviselőjévé nevezte, 
ez Montgolíierre nézve olly belyheztetés volt, melly- 
ben a’ Tudósok őt gyakran megkeresték, becsül
ték, hatalmasan pártolták, és találmányjának javítá
sára mindenféleképen ügyeltek. Mit kívánhatott en
nél többet? egyedül csak hoszszabb életet; 1809. 
egy sorvasztó szélütés a’ szállás* tehetségétől őt 
megfosztá , külömbféle ferdők’ használása után is
mét egy kévésé könnyebben szóllhatott , de a’ fer- 
dőkből való viszszatérés után harmad napra búcsút 
vett e* földi vándor élettől, hagyván maga után egy 
férjfi magzatot, mint szerénységének és a* Mecha- 
nicára való hajlandóságának örökösét.

Szabó JSepomuk•
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12 .

Nagy Sándor és a’ pihe-toll.
(Napkeleti elbeszélles,)

M id ő n  Sándor egy országot a' másik után meg
hódítván , egész Indiáig előnyomúlt volna; hal
lá hírét a" Paraditsomnak, és ezt-is elfog
lalni szándékozék. Úgy mondák n ék i, hogy 
a’ Ilithebel folyó vinne abba. Tüstént azon 
pillanatban egy nagy badi-hajót készíttete, 
hogy embereivel oda elhajózzon. Előre pe
dig néhány hajókat elküldött kémlelődés vé
gett. Ezek a' Paraditsom' kertjéhez eljutván, 
azt bézárolva találták; kívül előtte egy csu
dálatos alakú vén őrző állott; kire ők rá 
parancsoltak, hogy a' Paraditsomot az ő Urok- 
nak, ki nem meszsze volna már hátra, mind
járást nyissa-meg és adja-által. Az ősz em
berke elmosolyodott és mondta, hogy ő néki 
azt az Urat ide béereszteni másképen nem 
szabad, hanem ha ezt a' tollat, mellyet né
ki ezennel küld, mérő-serpenyőn lenyomatni 
tudja. Bámúlt e' dolgon a’ követ, mert igen 
csudálatos volt előtte, hogy egy illy tollats- 
ka (melly csak valami felette könnyüded pi- 
hetske vo lt,) ollyan nehézségű lehetne; azt- 
is vélte, hogy az Öreg őbelőle *") bolondot

Belőle, Valyon ez a’ szó nem hibásan vagyon-e így szo-
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tesz. De e lm en t m é g - is , és az izenete t h í
rű i  adá. Sándor m in d já r t  egy m érő-serpe
n y ő t  l iozata ,  és csak ham ar úgy tap asz ta la ,  
hogy m ind  az a’ sok  f a ,  k ő ,  e z ü s t ,  arany 
és va lam i az egy ik  serpenyőbe r a k a t la to t t ,  
a ’ p a rán y i p ihe-to lla tská t levinni nem  tu d ta ;  
sőt ez m in d e n t ,  a’ m it oda h o r d ta k ,  mesz- 
sze m agasra úgy fe lrü czk ű lt ,  m in th a  maga 
a’ legnagyobb terh-is  csak p ihe  le tt  volna. IÍJy 
bűbájon szörnyen e lá lm élkodva köve te t k ü l
dö tt  még egyszer ,  és tu d a k o lta tá ,  m i t  je len 
tsen ez a’ dolog? A k k o r  felele az em berke 
nagy k o m o ly a n :  „a* toll je le n t i  Sándor* sem- 
„ m i r e  kellő  vágyásait és fe lfúvo ttságát ,  m elly  
,, k ö n n y ű  m in t  a* p i h e , és még-is o liy  ne- 
„ h é z ,  hogy sem m i nem á l lh a t  ellene. H a- 
„ n e m  ő m ondana  egy s z e r t ,  m ellyel a ’ pi- 
„ h é t  lev ite tn i lehetne. Csak egy m aro k n y i 
„ f ö ld e t  vessen r e á ,  és azonnal m inden  nagy ere
d é t  elfogja veszteni egyszerre .41 Sándor e lé r
te tte  a* b e sz é d e t , és ra j ta  egészen elszom oro
dott. E zu tán  nem  sokára  m egholt Babilon
ban , a’ n é l k ü l , hogy a’ P arad itsom ot lá t ta  
v o ln a ;  11 agyra-vágyását a* föld befödez te ,  és 
— vége le t t  m indenének .

Közli Edéi Illés PúL

kasba véve-, és nem kellene-e neki a’ hozzá rokon-szók (tó
i é ,  ró la , analógiája szerént így ejteni: bólém , b ó léd , bőle?  
Legalább a* tói és ról nem így mozognak r tölólem , rolólam , 
(belőlem ). — Mint tetszik ez az észrevétel philologus Haza
ijainknak ?
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i3.

k i v o n a t

egy je les  F ran cz ia  k ö n y v b ő l ,  m elly  k ö v e tk e 
ző czím a la t t  je le n t-m e g :

Du courage civil c t de l  education p>ropre á itt- 
spirer les vertus publiques p á r  Hyacinthe 
Corne. P aris Gayet. 8. 1829. —  f A '  pol- 
g á ri bátorszívűségről s és a1 polgári eré
nyekre vezető nevelésről. 262. la p .J

E i z e n  m u n k a  es az an n ak  m egjelenésére a l
k a lm a t  adó k ö rn y u lm é n y  igen je les  b izony
sága a n n a k ,  m e lly  nagy  lépésekkel m egyen 
elő e m b e r i , és po lgári k im ívelte tésében  a' 
F ran cz ia -N e m ze t, ’s m e lly  szép erkölcsi á lla
p o tra  ju to t t  m ár  eddig-is annak  nemesebb 
része. Egy tudós tá rsaság , m elly  a’ keresz
tyen erkölcs - tudo m án y ’ gyarap ítására  állo tt  
öszsze (S o c ie te  de la Morálé ch ré tienne) s 
m e llynek  elölülője H erczeg B roglie ,  F ran - 
czia-országi P a i r , ju ta lm a t  te tt  azon kérdés 
m egfe jtő jének : hogyan lehessen a ’ po lgári bá- 
tor-szívűséget és egyéb e rényeket m ennél ha t
hatósabban e lő m o z d íta n i , s a ju ta lm a t  ezen 
m u n k a  nyerte-el.
i ' i  , SZerZŐ a P°^gári bátorszív ííségen , a’ 
le ieknek  azon erejét é r t i , m elly  a ’ társasági
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életben a k k o r  k ív á n ta d k - in e g , m időn  a' La
za erán t való szeretetet nagy külső  akad á ly o k  
k ö z ö t t ,  nevezetesen az önhaszonnak megtaga
dásával kell gyakoroln i.  M egm uta tja ,  hogy 
ez a ’ bátorság az újabb országokban nagy ré 
szént e len y észe tt ,  ’s ezen elenyészésnek oka it  
k ifejti .  Elsőben-is abban talál egy fő o k o t ,  
hogy a’ külső  csínosodás n e v e k e d v é n , igen 
sok elébb nem  esm ért ke ilem ényeket szült*, 
m ellyek  álta l az em berek  több he lyeken  le t
te k  m egsebesíthe tőkké , m i n t á z  e lő t t ,  ’s m e l
ly e k  m ia tt  a’ k ö z jó é r t  való á ldozatok  sokkal 
nagyobb maga megtagadással té te th e tn e k ,  m in t  
a' r ég ie k n é l ,  k ik n é l  az é l e t - m ó d  egyszerűbb 
volt. Az em bernek  a' term észet ' á l lapo tjában  
csak a' fá jda lom tó l,  és a’ haláltó l kell f é ln i ,  
a’ megcsínosodŐtt ellenben a’ fényűzés’, társal- 
kodás’, ér ték ',  m éltóságok’ ’s a’ t. szám talan  
mesterséges de te rm észe tté  vált kellem ényei-  
n e k  elvesztésétől fé l ,  ’s m ind  ezen te k in te te k  
k iv e tk e z te t ik  őt a’ bá to rságbó l,  ’s csak a’ 
m aga hasznára  nézés t ,  a’ haza  szere te tnek  
ezen nagy ellenségét hagyják-meg. Igen érez
vén m elly  szükséges légyen m agát m inden  
k iv e l  k e d v e l te tn i ,  hogy igen s o k ,  ’s igen ösz- 
szeszőtt-font gyönyöréléseiben m ennél keve
sebbek á l ta l  h ábo rga t tassék ,  fél va lam it  szól- 
l a n i ,  vagy v a lam it  cse lekedn i,  a' m ivel m á
so k a t  m egbánthatna  ’s ellenségeivé tehetne.

Továbbá m ásodszor mái v i lágban ,  igen 
szokás a' p o p u la r i tá s t  vagy a' sokaság’ ked 
vében lé te it  v a d á s z n i , ’s ugyan  azért  szám
ta lan o k  attól t a r ta n a k ,  hogy köz-kedvessége
k e t  ’s b a rá t ja ik a t  e lvesz tenék ,  ’s csak m agok 
m a ra d n á n a k , ha  v é lekedése ike t szabadon k i 
n y i la tk o z ta tn á k .

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



136 aUGUSztusz 1830.

E zeken  az em berben  m agában ta lá lta tó  
okokon  k í v ü l , még az újabb országok' a lko t-  
m ányai-is  gátolják  a' po lgári bátorszívűséget. 
A ' régi időkben  az országoló’ k ic s in y sé g e , a' 
h á b o r ú k n a k , m e llyekné l többnyire  az egész 
polgári-létei veszedelem ben forgott ’s k ik i  tu 
la jdon  képen  a’ m aga tűzhe lyéé rt  h a r c z o l t , 
heves fo ly ta tá sa ,  ’s az országlással szoros egy
be kapcsola tban  lévő vallás igen elősegítette  
a ’ po lgári bátorszívűséget. Most egészen más
kép en  van a’ dolog. Az országok nagy o b b ak , 
a' h ábo rúk  tá v o la b b , kevesebb tű z z e l , ’s csak 
nem  m inden sa já t  haszon né lkü l fo ly ta t ta t
n a k  , az eggyes em berek  a' ha tárta lanabb  ha
ta lom  által az ország’ dolgaiban való befo
lyástól k i  vágynak  zárva ,  a' h iva ta lok  fize
téssel j á r n a k ,  a' t isz tv ise lők  a’ felső hatalom  
által n e v e z te tn e k ,  ’s a t tó l  függenek ; m ind  e- 
zen k ö rn y ű Im én y e k  az egyes tagoka t rész- 
szerén t h idegekké  tesz ik  a ’ haza  e r á n t ,  rész- 
szerén t hogy egészen megne ro m o l ja n a k ,  kén- 
te len ek  csak saját h asznoka t keresni.  Ide  já -  
r ú l  m é g ,  hogy a' keresztyén-vallás  e le in tén  
az em bereke t m inden  le lk i  k im ívelked te tés  nél
k ü l  ve tte  á l t a l , ’s a' külső  nyom orgatta tások ' 
békével tű rését legfőbb kö te lességeikké  t e t t e ,  
ső t  a' papi hata lom  belőjek vakengedelm essé
g e t ,  ’s a’ haza e rán t  töké le tes  hidegséget p lá n 
tá l t  , m ellynél fogva az u tóbb m egerősödött 
és nagyobbodott világi ha ta lom nak  annál k ö n 
nyebb  vo lt vak  engedelmességet k ívánni.

M i , így szóll a’ s z e rz ő , po lgári ju s sa in k 
n a k  nagy részét v isz szan y e r t i ik ; de polgári 
boldogságunk tökéletességének még egy nagy 
csorbája a z , hogy a’ polgári bátorszívűség 
h íj jáva l vagyunk. ’S azután azon eszközök 
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rő l szó ll ,  ine llyek  álta l az t megszerezni le
h e t ,  ’s azt á l l í t j a ,  hogy csak a’ nevelés á lta l 
lehe t megszerezni. M egb izony ítja ,  hogy an 
n a k  megszerzése még a' ha tárta lanabb  h a ta l
m ú országiás alatt-is  lehetséges ’s o tt  még 
legszükségesebb. Ezen  lehetségnek m egm uta
tására előhozza Morus T am ás ,  L 'H o p i t a l ,  de 
H arley  és Mólé példáit.

A' régi N em zetek egy o lda lú  és az egész 
emberi N em zet’ k im íve l te té sé t akadá lyoz ta tó  
haza szeretete  a’ szerző’ állítása  szerén t nem  
a’ m i id ő n k n e k  való. Le kell teh á t  m onda
ni m in d  azon tö re k e d é s e k rő l , m e llyek  sze
rén t a' rég iek  a’ saját hazá jok  e rán t  való sze- 
re te te t  más N em zetek ' gyűlölésére é p í t e t t é k ; 
hanem  a’ po lgári dolgok ' nyilványossága e rán t  
szere te te t  és az ország’ tö rvénye ire  ’s polgá
r i  szerkez te tése ire  ’s in téze te ire  figyelmezést 
ke ll  a’ le lkekbe  p lán tá ln i .  Ezen  szere te t és 
figyelmezés k ic s in y en k én t o lly  hajlandóságot 
tám aszt a’ h a z á h o z , hogy an n ak  ja v á ra  né
zés m inden  igyekeze te ikke l öszszeszövőd ik , 
’s ebből önk én t k ö v e tk ez ik  a' po lgári bátor- 
sz ívűség , m in thogy  a' haza jav á t  a’ m agunk’ 
jav áv a l  szoros öszszeköttetésben lá t ju k .  E- 
zen bátorszívűség' élesztését a' nevelés egy 
szükséges részének  kell ta r tan u n k .  E r re  néz
ve elsőben a’ tö r tén e tek ’ tan ításánál szünte
len  a' j e l e n k o r r a , ’s a' m ostan i po lgári in 
téze tek re  kell a' ta n ú ló k a t  f igyelm eztetn i,  ’s 
kü lönösen  a’ N em zetek ' belső é le té t ,  e rk ö l
c se i t ,  házi foglalatosságait ’s a' po lgári in té 
ze tek  e rán t  való vé lekedése it  szükséges ele
venen le ra jzo ln i;  m elly  tá rg y a k a t  az ifjúság 
külöm ben-is  legörömestebb t a n ú i ; továbbá , 
a ’ Ph ilosoph iának  k ivá lt  cselekvői részére-kell
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a’ régiek’ módja szerént oktatni, úgy hogy 
abból eleven erkölcs - tudomány legyen , ’s 
hogy a' tanúlók szüntelen figyelmeztessenek 
az ország’ külömbféle intézeteire, ’s azon kö
telességekre, mellyeket a’ polgári életbéli ösz- 
sze ütközések' eseteiben saját hasznok felál- 
dözásával-is követni szükséges, végre a' val
lásbéli tanítás-is mindenkor különösen ügyel
jen a’ polgári kötelességekre ’s ezeknek meg
sértését lelkiesméret ellen való bűn gyanánt 
terjeszsze-elő. Mind ezen tekintetekben igen 
sok szépet, ’s jót mond az író, még pedig 
nagyon szívreható módon. Nem külömben 
a’ házi nevelésről-is nagyon józanon tanít.

A’ könyvnek utolsó szakaszában, még azt 
kívánja az író, hogy a’ kormány a’ polgá
ri erényeket a' vallás által-is megszenteltesse, 
’s a’ polgárokat azoknak gyakorlására minden 
hatalmában, lévő eszközök által serkentse.

3 3 *

14 .
A’ M unka.

( Allegória . ;

A  Munka, gyermeke a’ szükségnek, és any
ja az egésségnek ’s megelégedésnek) , két leá- 
nyival együtt, valamelly hegy’ aljában igen 
silány kis kunyhóban éldegélt, tova városok-
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tói és városi emberektől. Egykor kedve duz* 
zant szemlélni a' nagy világot. Útnak eredt 
tehát; jobbja felől méné az egészség, balja 
felől a' megelégedés. Mindketten anyjokat
nyájason mulattatták, és írtját rövidítették. 
Vidámon haladtak keresztül erdőkön, mező
kön , falukon, városokon, és végre megér
keztek a’ fő városba" épen és egészségesen. 
A’ város’ kapuja előtt a' Munka arra kérte 
leányait, hogy őt elne hagyják sehol; mi
vel másként mindnyájan szerencsétlenül jár
nának. De kérése hiába lett. Az egészség 
elhagyta magát csábíttatni a’ lakmározástól; 
és betegen, nyomorúltan holt-meg, A meg
elégedés, nénjétől fosztatva, engedett a’ rest
ség édesgetéseinek; és attól fogva felőle nem 
hallatszott semmi. A’ Munka nem fáradt- 
meg ugyan két leányínak mindenütt és min
denfelé keresésében : de végre a’ semmivel-
nem-gondolás elakasztotta, és nagy nyomo
rúságban múlt-ki a’ Világból.

E. i .  P .

i5.
Nemeily jegyzések Ury Jánosról.

S z í v b e l i . ö r ö m é r e  válik minden Magyarnak,  midőn  
hallja,  hogy hazafiai közül némellyek a* külföldön  
magokat akár a5 szép m ester ség ekb en, akár a mély  
tudományokban megkülömböztették , a’ Nemzetre
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díszt terjesztettek, ’s az idegeneknek igazságtalan 
szavait, mellyekben a’ Magyart az emberi Nemzet
nek legszebb foglalatosságaiban ügyetlennek kiáltot
ták , ha dítséretére nem változtatták-is, legalább 
közben-közben elnémították. Nálunk csaknem kö
zönséges környülállásaik minden nagyra termett el
méknek, hogy a’ külföldön tenyésznek, *s ott érik
el kifejtődésöknek jelességét. Legtöbbet vonsz-ki 
közülök a’ czéljoknak inkább kedvező alkalmatos
ság , úgymint: tudományos intézetek , könyvtárok , 
ritka kéziratok, nyelvtudományos egyesületek, híres 
tüdősök, művészek; némellyeket, fájdalom ! gyá
moltalanság , legkevesebbeket csupa történet. — De 
nem csak örülnünk kell az illyen eseteken , midőn 
t. i. a’ külföldön halljuk Hazánkfiait az érdempályá
ra fellépni, sőt azon derék testvéreinket nagyra-is 
kell becsülnünk, különösen azért, mivel még ed
dig nem igen volt más eszközünk, Nemzetünket a’ 
külföldön esmeretessé tenni. Tiszteletünknek leg
szebb módja pedig a z , ha őket benn a* Hazában 
elhíresűjük, életök’ folyását ’s munkásságjok* foga
natját feljegyezzük, ’s mintegy serkentésül közönsé
gessé teszszük; égy szóval, ha arról gondoskodunk, 
hogy külföldön élő nemes hazánkfia a miénk ma
radjon.

Ezen tekintetből közlök némelly jegyzéseket 
egy derék hazánkfiáról, Ury Jánosról.— O a* múlt 
századnak második felében Ultrajectumban , azután 
Leidenben Schultens alatt tanúit ; utóbb Oxfordba 
általmenvén, a’ napkeleti nyelvek’ tudományjában 
úgy elhíresedett, hogy ezen nemben a’ legnagyobb 
Philologusok közé tartozik. Sax , Onomaslicon Li- 
terariíim czímű munkájában ezt mondja ró la , a* 
'VIII. Darab’ 368-dik lapján : Vir liter árum orieníis 
peritissimus: — melly névvel Sax csak keveseket 
szokott megtisztelni.
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Oxfordban adott-ki Ury több könyveket, ú. in. 

l )  Carmen Arabicum , sive verba Doctoris Aude- 
dini Almesaphi, de religionis Sorniticac principiis, 
numero vincta. 1770.

2) Epistolae Turcicae et Narrationes Persicae; 
accedit Appendix de Literarum Persicarum permu- 
tatione. 1771.

3) Rabbi Jehudae filii Salamonis, vulgo Cha- 
r iz , de Eloquentiae Hebraicae principiis, primus 
et vicesimus Consessus de latrone transfigurato.

Utóbb Oxfordban a’ Bodlei könyvtárban lévő 
napkeleti kéziratoknak öszszeszedése bízattatott reá. 
Lásd: Saxii Ónom. Liter. — és különösen: Jacob 
Jonas Bjömstahls *) 33rtefe ftuf fetnen auőídnbtfdjen 
9fetfcn, an ben föntgí. S5tbítot^efar C. C. Gjömvell 
út ©törtjeim. 2íud bem ©d)mebtfd)en iiberf. 0. Just. 
Ernst Groszkurd. 3 33be« Setpjtg 1780— 8 1 ,  —  a’ 
hol az első Kötet’ 163-dik lapján, 14-dik Septből 
1770. ezt olvashatni: SDÍan arbeúet je |t  út Oxford 
mit alíem 5íet|i an etnem neuen 53erjeí(éntf bér bafú 
gén oríent. vf>anbfd)ríften; mán fjojft, eé merbe gut 
unb nolfffanbtg, ba dyerrn Cassiris fcfyöner Catalogus 
Bibliothecae Escurialensis Arabico-Hispanicae junt 
SOíujíer genommen mírb. —  ©tefe Sírbeít tjí Jyerrn 
U ry , etnem jungen unb gefdjtcften ilngar aué$ufi% 
ren aufgetragen : etn fo groper ÍOíangel an morgenídm 
btfdjen ©cíefirten ifi út ©ngíanb, baji mán Síuőídnber 
ju «f)üffe ne^men muf.

#) Ejömstáhl Jak. Ján. Svéd eredetű Tudós, szül. 1731. Rud- 
beck Károly F ridrik  nemes ifjúval beútazta F rancz ia , 
O lasz, Hollaiídiis, Angoly és Görög országokat} a’ Lon
doni Academiaban Keleti és Görög L ite ra tu ra’ Professo- 
rának kineveztetett: de midőn Constantinápolba ú tazna, 
Oljmpus m ellett egy fainban m egbetegedett, ’s Thessa- 
lonikába vitetvén, it t  a’ Svéd Követ’ házában Jul. 12-kén 
1779. meghalt. Többet róla : Saxii Ónom. Lit. VII. pag. 243.
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Jóllehet Ury nem GassirP methodusa szerint, 
(a* ki tudniillik olly Gatalogust írt az Escurialí 
Könyvtárban  lévő kéziratokról, melly nem tsak azon 
kéz iratoknak bírását, sőt még nyelveik* tudását- 
ís elmúlhatóvá teszi), készitette-el Catalogusát, 
de mind e’ mellett annak nagy érdeme abból-is ki
tetszik , hogy nyoltz esztendőnél tovább foglalatos
kodott vele. (Bjömstáhl’á 33ríefe 3?ter 33anb ©ette 
262.) kijött ezen munkája illyen czím alatt: Biblio- 
thecae Bodleianae Codd. Mss. orientales. Gatalo- 
gus a Joh. Ury. Oxor. 1787. (fi. 18. G. M.)

Dolgozott továbbá Ury egy, Meninsky* Atabs- 
Perzsa-Török Lexieonjához való Toldalékon, melly 
azonban még sem jött világ* elébe. Lásd ugyan 
Bjömst. Lev. 3-dik Köt. 203-dik lapján: J>err Ury 
ifi etn felír geíeíirter Wtann , \wt aber fetnen @efd)matf. 
(ír arbeítete aud) an etnem Sírt̂ ange ju Meninsky’á 
Lexicon, *) in 9íütfftd)t auf bte bartmt fcfjíenbett 
perfífd)en SÖörter, alá bte ofitnbtfd)e ^anbíungégefelí^ 
fd)aft ju Sortbon SÖtííenő voat btefeé SBörterbud) fier; 

, n?eíd)eá jebodf) trfé ©teden geríetíj.— 
Ennyit tudhattam-meg Uryról. Születése’ esz

tendejét, helyét, élete5 további folyását, pályáját, 
halálát ’s több más környülményeit nem találtam. 
Szolgáljanak ezen töredékek egy ügyesebb írónak 
tárgyúi Ury* tökélletes életrajzához.

Szepezdi K iss J á n o s  , 
Becsben,

#) K ijött ezen könyv Bétsben Ury János’ Toldalékja nélkül, 
illy czím alatt : Meninsky F r. a M esgien: Lexicon Ara- 
bico-Persieo-Turcicuni. 4. Vol. Föl. 1780. eh. impr. fl. 
117. xr. 30. — eh. seript. íl. 175. C. M.
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16.

A’ nyelv vagy beszéd Filosófusi szem
mel tekintve.

A’ mi esméreteink'tárgyai, a’ dolgok; lel
kűnkön kívül vágynak — azoknak esméretei 
"s rólok készült gondolatok a’ lélekben; ezen 
esméreteknek, gondolatoknak nevei a’ száj
ban — ezen szájbeli nevek nem egyebek, ha
nem a’ lélekben benn lévő esméreteknek, 
gondolatoknak jegyei. Sokszor ezen jegyek 
az esméretektől és az esméretek által jelen
tetett dolgoktól egészen külömböznek, de 
sokszor azokkal megegyezni láttatnak; kivált 
ha a' jegyek a' dolgoknak természetéhez, "s 
azon természetnek törvénnyeihez lesznek al
kalmaztatva.

Innen már a' jegyek kétfélék lesznek; 
vagy szabad akarat szerént formáltattak, vagy 
természetesek, az-az: a’ természethez közelebb 
járók.

Mind a’ két rendbeliek a' Teremtőnek 
kedves ajándéki, mert ha azok nem volná
nak a' mi gondolatink másokkal nem közöl- 
tethetnének, sem a' másokéi mivelűnk.

Adott hát a’ Teremtő illyen jegyeket, 
vagy jegyek’ tsinálására való tehetséget az ál 
laioknak-is , a' némáknak-is, a’ szálló embe- 
reknek-is.
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Nem-is lehet egy állatot-is gondolni, a' 
melly valamelly jeggyel maga belső érzését, 
vagy esnaeretét ki ne jelentené, ámbár a’ mi 
szoros határok közzé tétetett tapasztalásunk 
csak kevés állatok körűi tehet vizsgálódáso- 
kat.

Az állatok szólló vagy jelentő jegyei 
minden állathoz képest külömbozők, melly 
külömbözés függ az ő természeti alkotások
tól , a” szóllás-eszközei (organumi) öszszera- 
katásától; az ég-hajlattól (climától) és a' hely
től , a' hol laknak.

Az emberek’ szólló vagy jelentő jegyei-is 
külömböznek ugyan azon okokra nézve; sőt 
változnak az élet ideje, a’ gyakorlás, és az 
életnek vagy állapotnak nemei szerént-is.

A’ beszéllő embereknek szólló vagy je
lentő jegyei származnak a’ szájnak, ajakok
n ak , fogoknak, nyelvnek, ínynek mozgása 
álta l; vagy a’ test’ némelly részeinek hajto
gatása által; vagy papirosra, fa-táblára, és 
akármelly más matériára letett megkülömböz- 
tető jelek (caracterek) által.

A’ beszéllőknek szólló jegyei, mellyek 
a' száj és ennek több részei által lunyomat- 
tatnak, szóknak (voces) neveztetnek.

A’ szó már nem egyébb, hanem a’ mi 
gondolatinknak megkülömböztetett és ízekre 
szaggatott hang által kifejeztetett jegye.

Ez az ízekre oszlott hang a' mint vagy 
az ajakok, vagy a' fogak, vagy a'nyelv , vagy 
az íny'nyomulása ’s mozgása által lészen, úgy 
származnak a' szókat kitsináló betűk-is, és azok 
az őket szülő száj' eszközeiről vészik a’ magok 
nevezetöket, és most ajakos, fogas, majd nyel- 
ves, ín yes, és torkos betűknek mondattatnak.
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A' betűkből lesznek a' szók.
A' nyelvet vagy beszédet kicsináló részek, 

a' magokba hangzó betűk (vocalisok) a' más
sal hangzók (consonansok), az egyberagadt 
magokba hangzók (diphtongusok), az egy ej- 
tésű szó részek (syllabák), a' szók (voces), 
az eredet szerént való szók (prim itivae), a’ 
származtatás* által lettek (derivativae), az e- 
gyesek (sim plexek), a mással egybe rakat
tak (composiíák).

A“ magokba hangzók, vagy vocálisok, a’ 
szájnak bizonyos kinyitásával járó ízekre szag
gatott hangok. Nincs nyelv illyenek nélkül 
egy-is, és ezek a’ nyelvből ki nem maradhat
nak, az honnan természetes dolog vocálisok- 
kal é ln i, és a’ szólló embernek nem függ a- 
karatjától, éljen-e vocálisokkal vagy ne éljen.

Az Európai Nemzetek' nyelveiben szinte 
ugyan azon egy egyenlő szánni vocalisok vágy
n ak , de a’ Napkeleti nyelvekben több szám
mal találtatnak, és ha a' vocálisoknak ere
detét ’s természetét meggondoljuk, valósággal 
több vocálisok lehetnek ötnél, mivel a’ száj
nak kinyitása módjai öt formáknál több fé
leképen eshetnek-meg.

A.’ consonánsok így neveztetnek, mivel 
a' vocálisokkal eggyütt hangzanak; e' tehát 
a' természete a' consonánsoknak, hogy vocá
lisok nélkül ki nem mondattathatnak, hanem 
a’ vocálisokat vagy magok eleibe veszik , vagy 
magok után hordozzák.

Nem lehetetlen hogy legyen nyelv con
sonánsok nélkül; még-is a' melly nyelvek elei
től fogva voltak , ’s a' mellyek ma vágynak 
mind consonánsokkal jártak 's járnak ma-is.
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A' consonánsok’ száma nem mindegy ma 
minden Nemzeteknél , nein-is mindegy volt 
eleitől fogva ; mert a’ Görögök' nyelvében elébb 
kevesebb számmal voltak, azután találtattak- 
fel a’ kettős consonánsok, mellyekkel a’ con- 
sonánsok' száma szaporodott. Lehetséges-is a’ 
consonánsok' szaporodása, mert azok a’ száj
nak , ajakoknak , fogaknak, nyelvnek, íny
nek , toroknak külömbüző öszszenyomúlásai- 
ból, változásiból származnak, már pedig le
hetnek azon részeknek többféle öszszenyo- 
imílásai, mint a' hány consonánsok ma szám
iállatnak.

A’ mi természetes a' consonánsokban, és 
a' mi ki nem maradhat, az abban á ll, hogy 
a' consonáns a' szájnak 's annak részeinek 
öszszenyomúlása nélkül, 's egy vagy más vo- 
cálisnak magához vétele nélkül megnem eshe- 
tik. — A’ pedig már az embernek tetszésé
től függ, a' maga szájának ’s annak részeinek 
minérnű öszszenyomúlást adjon, erősebbet-e? 
gyengébbet-e? Az-is a’ tetszéstől függött, e' 
vagy áma consonáns m ellé, ínellyik vocálist 
adja — és ismét hogy egy vocalishoz kevesebb 
vagy több consonánsokat. kössön.

A’ diphtongusok a' vocálisok' öszszeraká- 
sából, vagy csomójából származnak; az hon
nan annyi diphtongusok lehetnek, a’ hányfé
le vocálisok öszszerakási gondozathatnak; 
melly szerént látni való dolog, hogy lehetnek 
több diphtongusok valamelly nyelvben, mint 
a' Magyarban vágynak; a’ minthogy többek-is 
vágynak a' Franc/iáknál; 's régen-is többek 
voltak a’ Görögöknél, mell)/ két Nemzeteknél 
sokszor három vocálisok-is járultak - öszsze, 
hogy egy diphtongust csináljanak.
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Úgy tetszik, hogy a* diphtongusokkal va
ló élés nem épen ollyan elkerülhetetlen sziik- 
ségű dolog, kivált mikor megvagynak a' nyelv
ben a' vocálisok és consonánsok; mindazon
által a' nyelvnek pallérozottsága, a’ Nemze
tek' sokféle szükségei, és a’ szóknak külöm- 
böző által-meg-általváltozási miatt kimond
hatatlanoknak ítéltettek a’ diphtongusok.

Ha több betűk együtt vétetnek, lesznek 
az egy ejtésű hangok (syllabák), 's ámbár 
néha megesik, hogy egy betű-is csináljon syl- 
labát; de többnyire a’ syllabának kicsinálásá- 
ra, két ’s több betűk-is kívántainak: sehol
pedig a' betűk' ollyan öszszecsomózása nem 
lehet, a’ honnan a' vocális kimaradhatna.

A' Napkeletiek egy syllaba’ csinálására 
sokszor csak két betűket vesznek-fel, soha 
pedig háromnál többet nem .. De már a' Nap- 
nyúgotiak vesznek négyet-is; sőt az Északiak, 
mint a’ Lengyelek-is, öt betűkeí-is vesznek 
egy syllaba kicsinálására.

Már a’ syllabákban elmaradhatatlan és 
természetes, hogy vocális és consonáns rakas
sanak egybe, csak kevesek lévén az olly syl
labák, mellyek egy-egy vocálisból állanak.— 
A' pedig változó és szabad akarat szerént 
való, hogy egy syllaba kicsinálására több vo
cálisok 's több consonánsok járúljanak-öszsze.

A’ syllabából lesznek a' szók (voces). Ha 
a’ syllabának vagy eleihez más syllaba ragasz- 
ta tik , vagy hátűljához más tóldatik, mind 
ezekből szó származik — vágynak olly erede
ti szók, mellyek csupán egy syllabából álla
nak — de többnyire a' szók más-meg-más syl- 
labáknak egybe rakásából lettek. — A' hon
nan a’ szóknak természetéből foly az k i , hogy

jo*
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h  s y l l a b á k  s z a p o r o d j a n a k ,  öszszecsoinóztas- 
sanak.

A’ Napkeletieknél a' syllabáknak e'féle 
Öszszerakása nem igen erősen szaporíttatott, 
mert három syllabáknak öszszerakásánál több
nek szaporítása nein volt szokásban.

A’ Napnyúgotiak sokszor öt syllabákat-is 
öszszevernek egy szó kicsinálására. Sőt sok
szor egész szókat-is hozzá toldanak egész szók
hoz, hogy új szót szüljenek.

A’ Napkeletieknél sokszor a’ syllabának 
vagy eleihez vagy utoljához egy betű ragasz- 
tatik, 's azzal új jelentés hozatikbe, ’s új 
szó születik. — A' Napnyúgotiaknál pedig az 
új jelentések' behozására új szók vétetnek-fel 
az öszszerakásba (compositioba). Innen lát
hatni a zt, hogy a’ Napkeleti nj^elvek sokkal 
együgyűbbek (sim pliciores), magokkal meg- 
egyezőbbek, könnyebbek, és a' természettel 
öszszeillőbbek, m inta' Napnyúgotiak.

Az egy berakás (compositio) a' szókban 
lészen, vagy egy syllabának, vagy egy egész 
"s több szóknak hozzáadása által. — A' Nap
keletieknél kevés öszszerakott (composita) 
szók vágynak 's kevés részekből rakattak-ösz- 
sze — a’ Napnyúgotiaknál többek az illyenek, 
’s hoszszabb öszszerakásból állanak.

Az öszszerakás törvénye sem mindenütt 
.egy; mert a’ Napkeletieknél az öszszerakás 
rövid , eggyes. 's kevés részekből álló. A’ 
Napnyúgotiaknál ellenkezőleg van.

A' mi a’ lehúzottakat, vagy származta- 
kat (derivativa) illeti, nincs egy nyelv-is, 
mellyben a'féle lehúzottak ne volnának, még
is az illyen származtatás inkább van szokás
ban a' Napkeletieknél ; — a’ Napnyúgotiak a'
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származtak vagy lehúzottak helyett öszszera- 
kottakat (composilumokat) vesznek-fel.

A' szarmaztatás törvényje 's formája sem 
mind egy, — a' Napkeletieknél az együgyűbb, 
magához hasonlóbb; a Napnyúgotiaknál kii- 
lömböző ’s változó.

A' Magyar-nyelvben, mint a' Napkeleti- 
eredetűben a’ magokba megérthettük (substan- 
tivumok) , majd mind ugyan azon egy módon 
végződnek, 's azok a’ végek (terminatiok) 
többnyire á s ,  é s , á g , ég , a t , e t , á n y  , ény- 
be végződnek, a' mint az-is különössé a’ Ma
gyar-nyelvnek ’s Napkeletieknek, hogy há
rom consonánst egy vocális mellett ki nem 
mondhatnák, mint a' p t r i i t s ö k  név bizonyítja, 
sőt két consonánst-is egy vocálissal szakasz- 
tanak-meg, mint a' h r a i t z á r  helyett karai- 
tzárt, a' spanyol-viasz helyett ispinyol-viasz- 
szat mondanak.

Sok bajt csinál a' nyelvben az élesítő hang 
(accentus), melly egy nyelvből sem maradhat
ni; de a’ Napkeletieknél gyakrabban van szo
kásban ; innen van, hogy a' Sináknál ezen 
cg)r syllabában cím  négy, és ezen másban p o  
tizenegy, küiömboző jelentések vágynak, mel
lyel, ei az accentusok' kiilömbségei szülnek.

Mind ezen előhordott jegyzésekből kijön 
az: hogy minden nyelvben van valami termé
szet szerént való , melly el nem maradhat; 
van szabad akarattól függő-is, a’ mi változik, 
innen van a’ nyelvekben a' sok változás, a’ 
sok külömbözés, a' sok szokásból kimaradás, 
a' sok megfogyatkozás , és néhol a’ megfáinú- 
lás, pallérozódás.

Hányféle nyelvek vágynak vagy lehetnek, 
azt alig lehet fclszámlálni, holott ugyan azon
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egy Nemzet' nyelvében-is sok luilömbségeket 
lehet tapasztalni, — a' kitettszőbb kiilömbö- 
zések még-is e' következendők: vágynak, kik  
szinte csak a' vocálisokkal élnek mikor be
szélnek; vágynak a kik ajakaikat a’ beszéd 
közben öszsze nem fogják; vágynak, a’ kik 
mikor beszélnek, sikóltanak, mint a’ pávák; 
vágynak, kik énekelve beszélnek; vágynak, 
kiknek csak kevés szavakból álló nyelvek va
gyon.

Mellyik a' legrégibb vagy legelső nyelv ? 
régolta kérdésben forog. A' melly Nemzetek 
magokat legrégibbeknek tartották , mint az In
dusok, Sinák, Egyiptombéliek, Babylonbé- 
liek , Scythák , azok a’ magok nyelvüket tar
tották legrégibbnek; Psammeticus Király egy 
liitván próba-tétel után a' Syriai-nyelvet ál
lította legrégibbnek ’s legelsőnek. — Mások 
a Mó'sesét vagy a’ 'Sidó-nyelvet. — Functius 
azt erősíti, hogy az első nyelv kihóit; de 
abból lett a’ Scithák’ nyelve, ebből szárma
zott a’ Celtai ’s régi Német-nyelv, az Olasz
vagy D eák-, Görög-nyelv-is. — A’ nyelvek
nek egymáshoz közeljáró szóllása formái, sza
vai, azoknak atyaíiságát, 's egy eredetből va
ló származását megbizonyíthatják.

Mi adott eredetet a’ nyelveknek, abban 
sem tudnak a’ tudósok megegyezni: — ki az 
Isten' különös tanításából hozza azt ki — ki 
a’ természeti szóllás eszközeinek alkotásából 
— ki a' szüntelen való változásokból, ’s a’ 
hasonlatosság szerént való ítélésből (analógiá
ból), ki a' társaságbeli egybeköttetésből, — 
ki az okossággal való élésből, 's az okosság 
pallérozottságából (culturából).
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Mind ezek együtt véve sokat tehetnek 
valamelly nyelv' származására. !— De iia az 
embert megtekintjük, ollyannak találjuk ter
mészet szerént, a' ki alkalmatossá tétetett a’ 
természettől arra, bogy a’ nyelvnek vagy 
szállásnak eszközeivel bírjon; mert adattak 
néki a’ természeti dolgok' hangjait követő, 
azon hangokat kinyomó erők, és így szók’ 
csinálására való tehetségek. — A’ mi pedig a’ 
mi első szüléinknek nyelvüket ille ti, mivel 
tőlök távol volt a' hoszszas tapasztalás, ma
gokra sem hagyattattak , mint Isten' keze mun
k á i; hiba nélkül lehet állítani, hogy Isten
től vették a’ szóllást-is, nem csak annak te- 
hettségét.

A’ nyelveknek külömbözéseit sokan a’ 
Bábel-Tornya építésekor történt Öszszezavaro- 
dásból hozzák-le; — de helyesebben ítélnék 
azok, kik a' nyelvbeli kxilömhséget a' szól- 
lás eszközeinek, az ég-hajlatnak, a’ szokás
n ak , a' nevelésnek, az okossággal való élés
nek, a' pallérozoítságnak vagy eulturának kii- 
lömbözéseinek tulajdonítják, úgy a' Nemzetek 
viszontagságainak, ’s egymással való egybe- 
köttetéseinek.

Az Európai nyelvek közt a' kimondásra 
nézve legbajosabb a’ Lengyel-nyelv, legkön
nyebb a’ Belga-nyelv. — A’ ki a’ Lengyel- 
nyelvet könnyen megtanulja beszélleni; — az 
a’ többieket-is megtanúIllatja könnyen, — a' 
ki a' Belga nyelvet tudja beszélleni; még 
távol vagyon a’ több nyelveken való szól- 
lástól.

A’ nyelvnek tökéletesedése, sok kiilöm- 
böző okoktól függ, vagy az okossággal való 
éléstől és annak culturájától; vagy a’ mester-
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ségtől; vagy a tudományoktól ; vagy a' vi
szontagságoktól; vagy valameIly történettől; 
vagy a* tudós társaságoknak közös munká-
jokból; vagy a’ Nemzet' csínosodásától; vagy 
mind ezen okoktól eggyütt véve.

Sok szók maradnak-ki valamelly nyelv
ből az írók' munkájiknak elfogyása mi
att; sok szók elvesznek, ha az azok által
neveztetett dolgok a’ mi tapasztalásaink elől 
elragadtatnak, mint elvesztek sok a’ régiek 
előtt esmeretben volt állatok’ nevei. — Sok 
új szók ütik-fel magokat, a’ midőn új dol
gok találtatnak-fel ; mint megesik a' Fűvész- 
tudományban; a' felbonczoló-mesterség - tudo- 
mányjában; a' természet Históriájában, és 
a' kézi-mesterségekben.

Ha külömböző Nemzetck-nyelvének sza
vai öszszeszedegettetnek; azokból megtetszik, 
minemű ostobaság, tudatlanság, durvaság volt 
nálok, ’s vagyon még ma-is a' mostaniak’ 
nyelvök szerént; kitetszik az-is minémű cul- 
turára emelkedtek-fel, vagy egy, vagy több 
mesterségekben, tudományokban. — Szintúgy 
kitetszik az öszszeszedett szókból mind a' 
nyelvnek, mind a' Nemzetnek szegénysége, 
vagy bővsége ’s gazdagsága; szüksége, vagy 
pompája;- takarékossága, vagy vesztegetése; 
virtussá, vagy vétke; áldás-mondása, vagy 
káromlása; okossága, vagy képtelensége; hel- 
lyes- vagy bal ítélet-tétele, sőt csalfa véleke- 
dése-is. —■ A’ Magyaroknak, minden más 
Nemzetek felett való éktelen káromkodás}, 
és a’ sok R  betűvel járó ropogós szavai a’ 
Nemzetet erősen caracterizálják.

A' nyelvekből és azoknak szavaiból lehet 
megítélni, az esméretnek inelly gráditsára e-
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melkedett volt fel a’ Görög Nemzet; mellyik- 
re a' Római és a' mái Nemzetek-is mellyik 
grádicsán állanak.

így ítélhetni-meg a' nyelveknek egybe-veté- 
séből, mellyik Nemzet múlta légyen-felyűl a' 
m á s i k a t ,  ’s mellyik nemében a’ mesterségek
nek és tudományoknak?

Hasonló módon lehet által-látni, minden 
Nemzet miilyen lett légyen a’ maga csecsemő- 
ségében, miilyen fennebb emelkedett élete- 
idejében.

A' Magyarok-nyelvének szavai közt, töb
bet lehet találni, mint más nyelvekben ol- 
lyakat, mellyek a' természeti dolgok' hangját 
követik és az analógia törvényje szerént for- 
máltattak-; mint. e' következendő szók mutat
ják: pityeg, kukurikol, tsirikkol, kelepel,
bőg, béget, károg, korog, ropog, morog, 
zörög, csattog, pattog, ’s a't.

Sok régiek’ írásiban, sőt az Aristoteles 
és a’ Kánt írásaiban-is vágynak haszontalan, 
’s nem a* természetet ’s abban fundált dol
gokat jelentő szók; a' minthogy sok ollyan 
megkülömböztetések (distinctiók) is vágynak 
nálok, mellyek nem a’ természet’ fundainen- 
tomán állanak. — A' Scholásticusok' írásiban 
pedig épen semmit nem jelentő szók-is olvas
tatnak.

A' Filosofiába becsúszható szóknak, vilá
gos értelmű, tulajdon jelentésben lévő, meg
határozott, nem hasonlatosság szerént valók
nak (metaphoricusoknak) kelletik lenniek, ’s 
oliyanoknak, mellyek mindenütt és minden
kor a' természetre mutassanak. — A metapho- 
rice tsinált szók inkább a' Poétáké ’s Oráto- 
roké.
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Ha valamelly nyelvben kevesek a' szók, 
az annak a’ jele, hogy a* nyelv szegény, az 
esméret szűk és szoros határú. — Ha a’ szók 
több számmal vágynak, ’s kivált a* gyökeres 
szók (radixok) sokak: a’ nyelv és az azzal
járó esméret gazdag. — Ha a’ szók homályo
sok, vagy metaphoricusok, a’ nyelv 's az es- 
méret szegény és a' tökéletességtől távol van.

Vágynak szók, mellyek a' természetet kö
vetik, ’s az illyeneket tisztán meglehet ér
teni; — vágynak, mellyek a" csalfa vélekedé
sekkel köttettek-egybe, és ezek az esméret'igaz
ságát eltakarják; — vágynak hasonlatosságot 
(analógiát) követők, ezek a' természet után 
járnak, ’s nem hibáznak; — vágynak a’ töké
letességtől legmeszszebb lévő nyelvben semmit 
nem jelentő szók-is.

Van sokszor a' szók között harcz-is (Lo- 
gomaetria) mellyről Veremfels szép magyará
zatot tett. — Van a’ nyelvnek vagy szóknak 
a’ vélekedésekbe, és viszont a' vélekedések
nek a’ szókba való béfolyása, mellyet Michaé- 
lis megmutatott.

A’ szók között és a' gondolatok közt van 
néminémű megegyezés, egyébaránt a' szájnak 
nyomulásai által, soha kinem jelentethetnék 
a z , a’ mi benn véghez ment a' lélekben. — 
És már ebből a' megegyezésből nem oknél- 
kűl hozzuk-ki azt, hogy valamelly Nemzet
nek ollyan, és annyi esméretei vágynak, a’ 
miilyen , és a' hány szavai. — De mivel még
is több dolgok vágynak a' világon, mint az 
embereknek azokról való esméretei, és több 
esméretek, mint az azokat kifejező szók; in
nen nem mindenkor helyes az ítélet-tétel a' 
szóknak bővségéről vagy szükségéről, az es-
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méretnek bővségére vagy szükségére, és így 
a’ Nemzeti-tudomány' állapotja megítélésére.

Van a’ szók között és a' gondolatok közt 
külömbözés-is; nem csak abban, hogy a’ szók 
külső hanggal nyomattatnak-ki, a' gondolatok 
pedig benn a’ lélekben mennek véghez; ha
nem abban-is, hogy a' szók sokszor a' termé
szettől] meszsze távoznak, úgy hogy alig le
hessen felvenni, hova czélozzanak. — Innen 
látni való, hogy több van a’ gondolatokban, 
mint a' szókban; hogy a' szók szabad akarat
tól fiigvén többnyire változás alá vágynak vet
ve , mellyek állandó megbizonyító erősségűi (ar
gumentum demonstrandi) nem vétettetlietnek, 
’s többnyire mind el-is hibázták a' dolgot, a’ 
kik a” névből vagy szóból vettenek bizonyí
tó erősséget.

Legjobb szók azok, mellyek a* természe
tet követik , vagy azon fundáltattak, mellyek- 
kel a’ dolog nyilván kijelentethetik, megvilá- 
gosíttathatik, mellyek által a’ mi gondolatink 
másokkal jobban közöltethetnek, és mi má
soktól megértettethetünk, 's úgy mások-is mi 
tőlünk megértettethetnek.

Hlyen szókat kívánnék én az új szókat 
csináló Mestereknek műhelyekbe! —

SziGETHY G y. M ihÁlY ,
Professor.
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17.

A’ leggazdagabb Fejedelem.
(A 1 X V I-d ik  Századból való elbeszélés.)

EÜgykor Német-országnak számos Fejedelmei 
a' Wormszi Császári palotában barátságosan 
együtt ülvén, versent kérkedtek az ő ország- 
joknak elsőségeivel, fejenként mindenike. A’ 
Szász Fejedelem az ő hegyeinek ezüsttel bő
velkedő bányáit magasztalá; a’ Rajnai az ő 
mezeinek bujálkodó veteményit, és szőlős 
hegyeinek becses termékjeit; a’ Bajor az ő 
nagy városait, és gazdag Klastromjait. A’ 
Würtembergi Herczeg pedig , a’ hoszszú sza- 
káilú Eberhard, ímígy szóllott: „Csak kisded 
„városokat mutathat az én országom; és sem 
„hegyeim , sem mezeim nagy bőséggel nékem 
„nem adóznak; de akár éjjel, akár nappal, 
„akár az erdőnek magányos homályiban, a- 
„ kár a’ városi zaj fényes világánál, bátran 
„ hajthatom-le fejemet mindenegy alattvalóm- 
,, nak ölébe !u És minden öszszegyűlt Feje
delmek köz-akarattal felkiáltottak : „Wiirtem- 
„bergi Eberhard! Kegyelmedé a’ jutalom ! u

K öz l i  Edvi I l l é s  P Á l.
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18.

Lantomhoz,

H a l l o d ,  tfdes Lantom, serkenj-fel álmodból,
Tisztitsd-ki magadat heverő porodból, 
Tekerj-fel tizenkét szálat a* hórodbúl,
Vigyázz , botlás volna kifogyni hangodbúl.

L á d d , mig a* puhaság’ ölében hevertem ,
Addig szeget senki fejébe nem vertem ;
De hogy fá s  regulát fá sán  írn i mertem  , (?) 
Azolta magamat sok bajba kevertem.

Ügy-e megmondottam néked jó előre ,
Hogy eljutok yeled arra a’ m ezőre,
Hol űzendő leszek egész nyakra-főre,
S a’ hol legtöbb bombák húllnak a* kezdőre.

Eggyik alig végzi ellenem dö ly fe it, *) 
Másiknak már készen, olvasom m érgeit,
Noha nem irigylém senki érdem eit,
Sem a’ kérkedésig halmozott kincseit.

DessewfTytul harsog három Hős’ kellem e, **) 
H azát végig futja azoknak érdem e,
M ert lám engem döfvén, sokat nyert szelleme, 
Sokat a ’ sziklakat hasitó vers-neme.

Semmi sem vált volna Hősök’ kellemébűl,
Ha kimaradt volna a’ Grófnak versébűl 
A’ harmadik s tró fa , Minerva** könyvéből.
Ítélhet akarki önnön érzéséből.

■'■•) Lásd; F. M. O. Minerva 4-dik Negyed, 1828. lap Iqq*.
)  Lásd; F.M. O. Minerva * dik ev 182q. első Kötet , lap 60.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár



1 5 8 AUGUSZTUSZ 1 8 3 0 *

A’ gőg a* kicsinyben kicsinyt-is sokalja ,
Ha kényjéhez nem fér öszsze-is szabdalja ,
A’ k i c s i n y t  előtte szóllani se h a llja ,
Külomben mérgéből meg meg-is sarkalja.

J.jásd L a n t, jó le tt volna például felhozni, 
D ic s ő  érdemeit könnyéig nyom ozni,
S feltalálván eggyig halomra halm ozni,

’S így a’ Grófnak tellyes örömöt okozni.

Csak hogy a* Nagyoknak megnyerni kegyelmét, 
Annyi mint előre látni veszedelmét;
Könnyebb barátjává tenni Fejedelm ét,
Mint egy Iró-Nagyjtúl kivívni védelmét.

Ügy-e L a n t, hogy vagyon Grófnak-is határa? 
Mellyen ha tó i szökik, nem ügyelt m agára; 
Számot tartván kiki a’ maga ju ssá ra ,
Nem tű r i ,  szenvedi, a ’ mi van kárára.

A’ Nagyoknak illő nagyokat művelni ,
Minden bajt nemesen szenvedni , v ise ln i,
Nagy le lk e t, erkölcsöt Rangjában nevelni, 
Hogy példát a’ Kicsiny képes legyen lelni.

E szem bejöttök  i t t  Gvadányi , Szécscnyi ,
Te le ky és rÁrinyi , Máj lát h , Wesselényi, —
A’ ti sokat vívott elméitek’ fénnyi
Á ltal nem csüggedtek Ilonny-ügyünk’ reménnyi.

Önnön példátokkal biztatók valátok,
A’ szűk ész* szülemény Nálatok nem átok ,
Dúst vagy Irust egykép szívesen hallátok ,
A* honny.i érdemet mindég pártoltátok.

Dessewffy’ példája mást tan ít korunkban :
Kis Rangal keveset találunk útunkban,
M ert bér ’s jutalom-mag nincs vetve Honnunkban 
A zért, a* mit beleszartunk a ’ toliunkban.

Az Irus sem azért vesz to llatt kezébe,
Hogy könyökig vájjon a’ Nemzet* kincsébe ,
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Vagy trom bita, dob-szó hirdesse hírébe’,
’S a’ nem halandóknak jusson - fel egébe, —•

Hanem hogy ó-is volt az élők7 számába’,
A’ rendeltetésnek törvényes sorába’,
A’ mi neki ju ta ,  nem vitte sírjába,
Éltében nem hevert Hazája* karjába’.

Engemet-is ez v itt soknak a’ kezébe,
Avagy jobban szóllván, késnek a’ hegyébe , 
Tapsoljon bár némelly ílly nyereségébe’, 
L ég y en ! m ert mi fájhat a’ Haza’ ügyébe’ ?

Ha elhágy a’ tű ré s , felkapom fegyverem’,
’S szeget szeggel, vasat vassal addig verem , 
Mig ellenségemet földre nem tekerem ,
’S igy a’ diadalmat tőle megnem nyerem.

A’ nagy szelídséget korunk nem javailja ,
Mert a’ támadóknak nagy számát sokalja ,
Az egészet azért senki megnem csa lja ,
Ha az illyeneket ő-is megvagdalja.

Ne fájlald Tudós G róf, hogy sokan valának,
A’ kik h ittek ’s hisznek a’ Mester* szavának, 
Sokan vágynak a’ kik nagyot akarának ,
’S végére nem já rtak  a’ kezdett munkának.

Sokan voltak a’ kik tanúlni szerettek ,
Vágyók’ ösztönéből nagy ú takat te ttek  ,
’S a’ mit nagy ótjokban ók élnem érh e ttek , 
Sokszor egy Gyöngébbtől reá vezettettek.

Lám Nagy Sándor egy volt a* Bölcsek’ so rábó l, 
Még-is sokszor leszált a' fényes trónjából , 
Hogy a’ Diogenes’ szegény’ hordájából 
Táplálékot vegyen annak vagyonjából. —-

Nem Bölcsnek írtam , Kötetem m utatja 
A’ Bölcsek’ szivét hát valyon mi szaggatja? 
Talán hogy a’ Múzsák’ nevendék magzatja 
Abból mindennapi leczkéit kaphatja?
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írhat az Erősebb jobbat én m iattam ,
’S  l á s s a m  így , h o g y  a’ h í d  eltörött alattam ,
Már a z z a l - i s  éltig örömöt ara ttam ,
Hogy e* nagy szükségét eszébe juttattam .

Toldy és Dessewffy, kettőből tán lészen,
A’ ki soraimból köz-figyelmet vészen,
A* jó t mélyen látván e* pontban egészen 
E* honnyí szükségnek elégséget tészen.

Akkor majd édes L a n t, meghajtván m agunkat,
A’ Bajnoknak adjuk köszöntő szavunkat,
Engedelmet kérünk, felhúzván húrunkat,
Hogy egykor benyújtónk e* kisded sorunkat.

A ddig-is, ha a* Gróf felgyűl e’ leczkére,
A’ mit zengél neki Hősök* kellemére *,
Esdekelj e lő tte , ne légyen te rh é re ,
Elvezetvén Őt* e’ Maxima* erére :

Midőn vágyunk kíván valamit hallan i,
*S hallván , legjobb arrül magunkban szóllani , 

a* Bölcsek* e* szavát előttünk tartan i :
Ne b á n ts , nem fog  senki téged-is bántani.

P app I gnÁt z ,
«* magyar Poesisy szerzője.
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19.

MONTAIGNE MIHÁLYRÓL.

I\Iontaigne Mihály, egyike a* legelmésebb ’s leglel
kesebb Franczia íróknak, régi nemes famíliából szár
mazott, ’s a’ Montaignei kastélyban született 1Ö33. 
Febr. 28-dikán, ’s ugyan ott holt-meg 1692. Sept. 
i 3-kán. Az atyja, ki Bordeauxi Polgármester volt, 
nagy gondot fordított nevelésére; de egyszer’smind 
különös útat-is választott abban, p. o. a' deák nyelv 
tanúlását könnyíteni akarván, fijának míg még a* 
dajka’ keze alatt v o lt , ollyan nevelőt választott, ki 
francziáúl semmit sem értett, de deákul beszéllni 
tudott, ’s kitől a’ gyermek a* deák nyelvet anya 
nyelve gyanánt tanulta-meg beszéllés által ; továbbá 
fiját reggelenként mu’sika által költelte-fel az álom
ból , ollyan vélekedéssel lévén: hogy a’ hirtelen 
felköltés a* gyermekeknek ártalmas ’s a’ t. Felne
veltetése után Montaigne egy ideig a' Bordeauxi 
Parlamentnél tanátsos, utóbb azon városnak Pol
gár-mestere volt ; de végre minden hivatalokról le
mondott , hogy magát egészen a* böltselkedésnek 
szentelhetné. Mindazáltal nyugalmát sokképen há
borgatta az a’ belső háború, meilyet Franezia-or- 
szágban a’ Hougenottákon elkövetett kegyetlenség 
okozott, ’s mellyben ő mind a’ két felekezet által 
üldöztetett. Fő munkája az , melly Essais vagy 
próbált czíme alatt legelőször i 58o-ban jelent-meg, 
’s azólta nem csak a’ Francziáknál, hanem minden

E ,  itt. OR. A UNEI UA 3. KEGYED.  1S30. 11
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egyébb megvilágosodott Nemzeteknél-is Glassikus- 
nak tartatik. Ebben mind m agát, mind altaljában 
az embert a’ legnagyobb részrehajlatlansággal igen 
elevenen leírja, ’s mindeneknek, kik a’ középszerű
ségen felül tudnak emelkedni , igen kellemes és 
hasznos lelki eledelt ad. Az első kötetnek vagyon 
egy magyar fordítása-is , melly Po’sonyban i 8o3- 
ban illyen czím alatt jött világra : Montaigne Mi
hály külömbkülömbféle tárgyak felöl való gondolat- 
ja i és vélekedései magyar köntösben. Nagy Tóth 
Jó’sef által. Ez a’ fordítás minden fogyatkozása 
mellett-is több figyelmet érdemelt volna, mint a* 
mennyit a* magyar közönség előtt nyert. — Mon- 
taignenak itt következő gondolatjai, mellyek nem 
ezen magyar fordításból vágynak véve , valamennyi
re megmutathatják , miilyen lélek uralkodik az em
lített munkában.

Montaigne’ némelly gondolatjai.

I .

A z AszszonyokróL

Az aszszonyoknak elejétől fogva vérekben volt 
férjeikkel ellenkezőképen vélekedni. Két kézzel kap
nak minden alkalmon , mellyben ellenek mondhat
nak ’s ellenmondásokat minden esekély okkal kön
nyen mentik. Esmertem ollyan aszszonyt, ki férjét 
derekasan meglopta, hogy, mint Gyóntató-atyjának 
mondotta, több alami’snát adhatna. De a* Tatár 
hagyja jóvá az illy áhitatos tsalárdságot.— Az asz- 
szonyok minden pénzbéli sáfárkodást méltóságjokon 
alól való dolognak tartanak , ha az férjeik’ tudtával
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megyen-véghez; az e’féle sáfárkodást vagy erővel 
vagy tsalárdsággal, vagy minden esetre férjeik* elle
nére kell magokévá tenniek, hogy vele hatalmok* 
érzése, melly nekik olly igen kedves, őszsze legyen 
köttetve.

Nekem minden tekéntetben hihetőnek látszik, 
hogy csak ritkán születnek olly aszszonyok , kik a* 
férjtiakon méltán uralkodhatnának, kivévén az anyai 
’s természeti hatalmat, ’s talám ezt az esetet-is, 
midőn büntetésül az ollyan férjfiakon uralkodnak, 
kik egy hideglelési hagymázban magokat nekik ön
ként alájok vetik.

Az is veszedelmes dolog volna, ha saját gyer
mekeik kozott valamelly Korona-örökösének válasz
tása , reájok bízattatnék; ezen választás mindenkor 
a’ vak kénynek és félszakos szeretetnek munkája 
lenne; mert lelkek mindenkor tele van mértékletlen 
kívántsisággal és az ollyan dolgok’ szerfeletti óhaj
tásával , mellyeket terhes korokban beteg képzelő- 
désök óhajtásra méltóknak fest. Rendszerént gyer
mekeik közül leginkább azokhoz ragaszkodnak, a* 
kik vagy legerőtlenebbek ’s legnagyobb nyomoré
kok , vagy még ölökben tsúsznak, másznak. Mint
hogy értelmök nem bír elég erővel, az okosság* ta- 
nátsa szerént választani; többnyire a* természeti ösz
tönt követik, mint az oktalan állatok, mellyek ki- 
tsinyjeiket csak addig esmerik, míg szoptatják. A- 
zomban ezen természeti ösztön vagy hajlandóság, 
mint a' tapasztalás mutatja az anyákban , igen erőt
len szokott lenni. Igen csekély jutalomért könnyen 
arra birhatjuk őket, hogy saját gyermekeiket félre
tegyék ’s a* miénket szoptassák ; ’s a* szop tat ó-daj
kák* nagy részénél úgy tapasztaljuk, hogy kevés idő 
alatt az e’kép felfogadott gyermeket nagyobb mér
tékben szeretik, mint a’ magokét. *

11 *
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Némelly böltselkedők azt állítják, hogy nem 
elég a’ virtusra hajlandóknak ’s eltökélteteknek len
nünk , hanem alkalmat-is kell keresnünk , mellyben 
a* virtus hartzolás és szenvedései’ meggyőzése által 
próbára tétessék. Azt kívánják, hogy magunk ke- 
ressük-fel a’ szükséget, Ínséget, megvettetést és 
egyébb fájdalmakat, mellyek lelkünket a’ virtusban 
gyakorolhassák :

Múltúm sibi adjicit virtus lacessita:
A * virtus harcz által nagyon erősödik.

Epaminondas azon gazdagságokat > mellyekben 
őt a’ szerentse igazságos úton módon részeltetni 
akarta , a többek között ezen okból nem fogadta- 
el , hogy, mint maga mondotta, a* szegénységgel 
hartzolhatna ; a’ minthogy mindenkor szegénységben 
is élt. De Sokrates az én vélekedésem szerént 
még nehezebb harczot harczolt, midőn mindennapi 
gyakorlásképen felesége’ csudálatos természetét tűr
te. Ennél nehezebb tüzpróba nem lehet ; kivált 
mindennapon!

. Nem tudom , ha Caesar és Sándor’ bajnoki 
tettei több erőt kívántak e ,  mint egy szép fiatal 
aszszony* állhatatossága, ki a* mi szokásaink szerént 
eszik, iszik, él, a’ világbeli társalkodás által min
den dolgok eránt felvilágosodik, olly sok rósz pél
dák által ingereltetik, és rnég-is a' számtalan kísér
teteknek tartósan ellenek áll. Nem esmerek nehe
zebb tselekedetet , mint az illyen nem tselekvést. 
SokkaL könnyebbnek tartom egész életében pántzélt, 
mint illyen vestálisi nehéz szüzesség* terhét viselni.

Bizonyára az aszszonyi Nemre a’ legnehezebb 
’s legkeményebb kötelességeket raktuk, de az azok
ból származó dstsőséget-is neki engedjük. Az asz- 
szonyoknak ez rendkívül hathatós ösztön lehet áll
hatatosságok ’ megbizonyítására. Ez által legjobb
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alkalmat nyernek nekünk trutzolni, ’s az erő’ és vi
tézség* csekély ditsőségét, rnellyet magunknak tu
lajdonítunk , lábaik alá tapodni. Mindenkor úgy 
fogják találni, ha e’ részben eléggé vigyáznak, hogy 
ezen úton nem csak a’ legnagyobb tiszteletet, ha
nem a* legnagyobb szeretetet-is nyerik. A* jóra va* 
ló férjíi azért nem szünik-meg kedvekét keresni, 
ha tőlük megtagadó feleletet kap-is, kivált ha ez 
a’ megtagadás nem vak kéjből , hanem tisztaság* 
indúlatjából származik. Akármennyit lármázunk , 
fenyegetődzünk ’s zúgolódunk-is, az semmit sem 
jelent; hazudunk, még inkább szeretjük őket; mert 
semmi sem bájol bennünket nagyobb mértékben, 
mint a* tiszta aszszonyi erkölts, a’ szelídség9 és nyá
jasság’ társaságában.

Ha az aszszonyokon ezen szegény , erőtlen, 
fegyvertelen lelkeken a’ féltékenység uralkodik , ak
kor nyomorúság látni , melly kegyetlen ’s irgalmat
lan sorsok van. A* féltékenység elejénten barátság’ 
neve alatt színli-bé magát szívükbe. De ha ezt 
egyszer egészen elfoglalta, akkor ugyan azon okok, 
mellyek benne elébb jó akaratot támasztottak , a* 
legnagyobb gyülölségre adnak alkalmat. — Altaljá
ban a’ lélek’ nyavalyái között a' féltékenység oliyan, 
hogy azt csaknem minden dolog neveli, és csaknem 
semmi sem gyógyítja-meg. Ollyankor a’ férjnek 
virtusai ’s érdemi-is meg annyi gyújtogatok , mel
lyek az aszszonyok’ bizodalmatlanságát ’s diihossé- 
gét lángra lobbantják. — Ez a’ hagymáz mindent 
elront és rúttá tesz rajtok , a' mi külÖmben szép és 
jó volt. A1 féltékeny aszszonynál, ha még olly 
tiszta erkölcsű ’s még olly jó gazdaaszszony-is, min
den a’ mit tesz, kedvetlenség’ és zsémbelődés’ szí
nével van megfestve. A’ féltékenység olly dühös- 
ködő nyugtalanság •, melly származtató okával szün
telen ellenkezik. — Valóban nem tudom megmon
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dani, ha lehet e valami roszszabbat szenvedni az 
aszszonyi féltékenységnél. Vélekedésem szerént igen 
jól esmerte azt az, a’ ki azt állította, hogy jó há
zasság csak vak aszszony és siket férj között talál
hat helyet.

Igen helybenhagyom azt, ha az aszszonyok 
csak apródonként osztogatják kedvezéseiket, *s egy 
kis közvetéssel epedni hagyják szeretőket. Már 
Plátó megbizonyította, hogy minden szerelem-mu
tatásnál megvan nekik tiltva a’ könnyenengedés. A* 
magoknak nyilván odaadása ollyan kívántsiságot je
lent, raellyet minden mesterséggel el kellene titkol- 
niok. Ha kedvezéseikben szoros rendet tartanak ’s 
mértékletesek, úgy sokkal nagyobb mértékben meg
csalják vágyásunkat ’s elrejtik kívánságaikat. Min
denkor futniok kell előttünk; ezt még azoknak-is 
mondom , kik magokat velünk megakarják fogatni, 
a* futás közben meggyőznek bennünket, mint a’ Sci- 
thák ellenségeiket. Az-is igaz, hogy a* természet 
által eleikbe írtt törvények szerént nem szabad ne
kik akarni és kívánni. Az ő rendeltetések, fájda
lom ! a z ; hogy engedelmeskedjenek és megegyez
zenek.

Az aszszonynak leghasznosabb és legdítsérete- 
sebb tudományja a* házi-gazdaság’ tudásában áll; 
fösvényt sokat, de jó gazdaaszszonyt csak keveset 
esmerek közöttük. Á* jó gazdaszszonyság az a ’ fő 
virtus , mellyel benne keresni ke l l; ez azon egyet
lenegy jegy-adomány, mellyel házunk gyarapodha- 
t i k , *s melly nélkül könnyen koldússágra juthat. 
Ne mondjon senki ellenem; a* mennyire a’ ta
pasztalást esmerem, azt kívánom feleségemtől mint 
legfőbb virtust , hogy jó gazdaaszszony legyen. — 
Boszszonkodva látom sok házoknál, hogy a* férj a’ 
foglalatosságoktól fáradtan és szennyesen jelenik-meg 
délben , míg a* Nagyságos Aszszony még öltöző
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asztalánál csitsumázza magát. Ez ülhetik a * Király
nékhoz , de talám még azokhoz sem. Nevetséges 
és igazságtalan dolog, hogy feleségeink a* mi fá
radságunk' és izzadozásunk’ rovássára henyéljenek. 
—  Ha a' férj a* szükségeseket megszerzi , azt kí
vánja a’ természet, hogy a’ feleség ezen szüksége
seknek az illendő ábrázatot adja.

I I .

A 9 Tudományokról és TudósságröL

A’ tudományok az ollyan lélekben, mellyben 
gyűladó matéria nintsen, nem gyújtanak magoktól 
világot, ’s egy vaknak sem adhatnak látni tudd sze
met. Hasznok nem az, hogy szemet adnak, hanem 
hogy a’ szemmel jól élni tanítanak, ’s hogy az em
bert , ha külömben ép testei ’s járásra alkalmas lá
bokkal bír, helyes járásra szoktatják. —  A' tudós- 
ság hasznos patikai szer, de az egész patikában 
egyetlenegy orvosi szer sintsen, melly minden meg
romlás nélkül soká elállana, ha az> edény semmit 
sem ér, mellyben tartatik. Vágynak ollyan embe
rek, kik elég tisztán látnak, de sandaldk, ’s ugyan* 
azért a’ jót ugyan észre veszik , de mindenkor mel
lette elmennek, a* tudományt ugyan megtalálják, 
de nem használás végett teszik magokévá.

A* legfontosabb rendelés, mellyet Plató a* ma
ga köztársasága’ számára adott, az volt: hogy ben
ne a’ polgárok természeti tehetségeik szerént alkai- 
maztattassanak hivatalokra. Mindent a’ természet 
tehet, ’s az-is tesz mindent. Sánták nem alkalma
sok testi gyakorlásokra, ’s bénna lelkek sem lelki
ekre. A’ fattyú pór-lelkek méltatlanok a* böitsclke- 
désre. -— A’ tapasztalás úgy látszik, azt mutatja,
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hogy sokszor ollyan szemorvost látunk, kinek fájós 
szemei vágynak , ollyan Theologusokat, kiknek er- 
költseik nem igen istenesek, és hogy a’ tudósok 
rendszerént haszonvehetetlenebbek , mint más em
berek.

Melly betset adhatott az Varrónak vagy Aristo- 
telesnek , hogy ők olly sok dolgokat értettek és ál
talláttak ? Megmenekedtek e ez által az emberi nyo
morúságoktól ? nem érte e őket ezért sok ollyan 
eset, melly a’ tereh-hordókat nyomni szokta? a’ Lo
gika adott e nékik vigasztalást a' podagra ellen, ’s 
ennek fájdalmait kevesebbé érezték e azért, mint
hogy tudták, mi módon terjed-el matériája a* ta
gokra? szövetséget kötöttek e azért a’ halállal, 
minthogy tudták, hogy azt némelly Nemzetek jó 
kedvel várják, ’s a\ feleségeik által homlokaikra ra
kott szarvak kellemesebbek voltak e nekik , ha tud
ták is ,  hogy némelly Tartományokban a’ feleségek 
közösök? —  Sőt inkább ellenkezőképen volt a’ 
dolog! azért, hogy ők eggyik a’ Rómaiaknál, má
sik a’ Görögöknél , a* tudósságnak legmagasabbik 
gráditsán állottak, még pedig ollyankor, midőn a* 
tudományok legszebben virágoztak, épen nem lát
juk , hogy életekben illy kitűnő jeleséggel bírtak 
volna. Ellenben a* görög tudós alig tud némelly 
nem kitsiny motskokat a’ maga életéből kitörölni. 
Tapasztaltuk e valaha, hogy a* gyönyörűség és egés- 
ség nagyobb mértékben gyönyörködtette volna azt, 
ki a‘ csillagok* és nyelvek* tudományában jártasabb 
volt? kevesebbé tartotta e ez a* szegénységet teher
nek és szégyennek?

En életemben többet esmertem száz mester
embernél ’s többet száz parasztnál, kik böltsebbek 
és boldogabbak , voltak , mint némelly Universitások’ 
Prorectorjai. Örömest lettem volna az, a* mik ők 
voltak. — A’ túdősság vélekedésem szerént, a* házi
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Szükséghez tartozik', olly formán, mint a* ditsőség , 
a’ nemesség « a* tisztségek , vagy legfeljebb mint 
a’ gazdagság és egyébb ahoz számiáltatni szokott 
dolgok. De ezekhez-is csak mellesleg tartozik , ’s 
inkább képzelődés mint természeti szükség miatt. 
Kekünk a’ mi polgári társaságainkban élésre, kevés
sel van több kötelességekre és rendszabásokra szük
ségünk, mint a’ darvaknak és hangyáknak a’ magokéi
ban ; mert látjuk , hogy ezek tudősság nélkül-is leg
alább alkalmas rendet tudnak tartani. Ha az ember 
okosan és eszesen ítélne , minden dolgot abbán a* 
mértékben betsülne , mellyben az életre hasznos.

A’ ki betsünket tselekedeteink és magunk vise
leté szerént szabja-ki, az nagyobb számmal fog ta
lálni jeles embereket a* tudatlanok mint aVtudősok 
között, még pedig, mint én megvagyok győződve, 
a’ virtusoknak minden nemeiben. "

A’ tudásban büszkéi kedés pestis az emberek 
között. Azért ajánlja vallásunk olly igen az együ- 
gyüséget és nem tudást, mint a* hithez és enge
delmességhez szükségesképen megkívántatő dolgokat.

Midőn Sokratesnek hírül adatnék, hogy a* böl- 
tseség’ Istene a* böltsnek nevét reá ruházta, igen 
álmélkodott ’s minekutánna magát e’ részben gon
dosan megvi’sgálta , nem tudta ezen Isteni ítéletnek 
okát kitalálni. — Sok igazságszerető, mértékletes, 
tüdős férjfiakat esmert, kik olly jók voltak'mint ő , 
9s kik nálánál nagyobb ékesszőllással bírtak, ’s a* 
Hazának többet használtak. Ebből azt következ
tette, hogy ő csak azért nyerte ezen megkülömböz- 
tetést ’s azért ítéltetett böltsnek , mivel maga nem 
tartotta magát annak , ’s hogy Apollo ostobaságnak 
esmeri, ha ember maga magát böltsnek és tu
dósnak véli , ’s hogy következésképen az ő legjobb 
böltsesége az együgyűségben ’s a’ semmit nem tu
dásnak által látásában ál!. Sokrates ezzel azt állí
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totta, hpgy az, a' mit tudunk, csak legkissebb ré
sze annak, a’ mit nem tudunk, az-az : hogy az , 
a* mit tudni vélünk, csak igen kitsiny része annak , 
a* mi eránt egészen tudatlanok vagyunk.

Pláto-is azt mondotta , hogy a’ dolgokat csak 
álomban tudjuk ’s valósággal semmit sem tudunk 
felőlek.

Omnes pene veteres nihil cognosci, nihil per- 
cipi, nihil sciri posse dixerunt: angustos sensus, 
imbecilles animos , brevia curricula vitae. Csaknem 
minden régiek abban a* vélekedésben voltak, hogy 
semmit sem esmerhetünk, semmit sem foghatunk- 
meg, semmit sem tudhatunk igazán; hogy érzéke
ink igen keskeny határúak, értelmünk igen erőtlen, 
’s életünk igen rövid. Cicero Acad’ Quaest. Lib. i .

Az igazán tudósok ollyanok mint a* gabona- 
szárok a’ mezőn. Ezek hamar felnőnek ’s fejeket 
egyenesen ’s kevélyen feltartják, míg kalászaik üre
sek ; de mihelyt kalászaik szemmel megtelnek és 
m e g é r n e k , alázatosok lesznek ’s lehajtják fejőket, 
így az emberek is , ha egyszer mindent megvi'sgál- 
tak * megpróbáltak ’s azt találták, hogy a’ sokféle 
tudományokban semmi sincs állandó , hanem min
den csak hiúság, lemondanak a’ büszkeségről ’s 
megesroerik természeti állapotjokat.

Ha a* természetnek tetszene titkait előttünk fel
fedezni , ’s. ha megmutatná szemeinknek azon eszkö
zöket, mellyekkel változásait okozza ; boldog Isten! 
hány viszszaéléseket, hány hibázásokat vennénk ész
re a’ mi szegény tudományunkban ?

Az én legfőbb ’s legnehezebb tanúlásom abban 
áll, hogy magamat megesmerjem. A’ könyvek csak 
ollyan foglalatosságot adnak, melly tanúlásom* gond
jait eloszlatja. Az én lelkem magában-is elég ösz
tönt talál tehetségeinek felébresztésére. A’ termé
szet elég alkalmat adott néki arra, hogy magával
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foglalatoskodhassék, ’s elég tárgyakat, mellyeken 
magát a’ feltalálásban és ítélésben gyakorolhassa* A* 
gondolkodás szükséges és fontos foglalatosság min
dennek , ki a’ maga tehetségeit esmeri V hathatósan 
használni tudja* Inkább szeretem tehát telkemet 
magában kimívelni, mint mások* gondolatjaival bé- 
tölteni. — Nints könnyebb, de nehezebb foglala
tosság sints , mint magát saját gondolatjaival mulat
ni ; a’ szerént, a* miilyen tulajdonságokkal a* lélek 
bír. A* természet ollyan elsőséggel ruházott-fel ben
nünket , hogy semmiféle foglalatosságot sem folytat
hatunk olly húzomosan , mint e z t , és semmiféle 
munkát sem gyakorlunk olly könnyen, mint ezt. 
Ez f mint Aristoteles mondja az Istenek’ foglalatos
sága, ’s ebből származik mind az ő boldogságok t 
mind a’ miénk. — Az olvasás nekem tulajdonképen 
csak arra való, hjogy gondolkodásomnak különféle 
tárgyak által elevenséget adjak, ’s vele nem emlé
kező hanem ítélő tehetségemet foglalatoskodtassam*

I I I .

A' fényűzés elleti hozatta tn i szokott törvé
nyekről. *)

Az a* mód , mellyel törvényeink az étel és ru
házat körül az esztelen költségeskedést vagy fény-

Ez legjobb felelet a r ra , a* mi a* Minerva* Qnintil. Deelam. 
3. pro Milit. ezen évi folyamatjának második kötetében 
a* 126 és 127 lapokon mondatik. A* fényűzés eránt ho
zatta tn i szokott törvények legtöbbnyire végr eh aj iha ta t
lanok , még nagyobb ’s esztelenebb fényűzést okoznak , 
’s mindenkor törvénytelenül sértik a* polgári józan sza
badságot.
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üzést megszorítani igyekeznek, egészen tzéltvétőnek 
látszik lenni. Az igaz eszköz e* végre a* volna, ha 
az emberekben az arany és selyem mint hiú és ha
szontalan dolgok eránt megvetés támasztatnék. Mi 
emberek ezen dolgokat mindenkor többre szoktuk 
betsülni , mint érdemlik. De ezeknek megtiltása 
igen nyomorult gondolat. Mert ha azt mondjak, 
hogy csak a' Fejedelmeknek illik drága tengeri-hala
kat enni, bársonyt, selymet és aranyos ruhát visel
ni , ’s ezen viseletét az alatsonyabb rendüeknek 
megtiltjuk; akkor nem teszünk egyebet, hanem ezen 
dolgokat csak még jobban megkívántatjuk. — Te- 
gyék-le a* Fejedelmek a* nagyságnak ezen jeleit , 
minthogy ezek nélkül-is elég jelekkel mutathatják 
nagyságjokat; kezdjék-el e’ részben a' szükségtelen 
költségeskedés’ elhagyását, úgy a’ czél, mellyet el
érni akarunk, egy hónap alatt minden rendelés és 
tilalom nélkül el lesz érve.

A’ fényűzés ellen hozott törvényeknek csak ezt 
kellene p. o. magokban foglalni: az aranynak és bár
sonynak viselése minden embereknek megvan tilt
va , egyedül az alakos bohőskodóknak és a’ közös 
tisztátalan személyeknek van megengedve. — Za- 
leukus az e*féle rendelések által mérsékelte a’ Locri- 
siaknál a’ fényüzésbéli mértékletlenséget. Az ő ren
delései azt foglalták magokban, hogy egy szabad 
sorsú ’s tisztességes életű aszszony se járasson maga 
után szolgálót, kivévén ha részeg; ne menjen-ki a* 
városból éjjel, ne viseljen ruháján aranyat, se drá
ga csipkét, vagy má$ drága hímvarrást, kivévén ha 
azt akarja tudatni, hogy ő-is a’ tisztátalan szemé
lyekhez tartozik. —  Az illyen meggyalázó kivételek 
által polgárjait eiszoktalta a* mértékletlen és ártal
mas fényűzéstől; ’s ez a’ mód bizonyosan igen czél- 
erányos volt. —1 Az e’féle rendkívüli újjításokban a’ 
Királyok’ példája mindeuható. Quidquid Principes
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faciunt , praecipere videntur. A’ Királyok' példái 
törvények.

A z elme szüleményeinek betséröL

Annak .a’ természeti ösztönnek, melly szerént 
gyermekeinket szeretjük, igen egyszerű oka van , 
tudniillik a z , hogy azokat nemzettük, következéské
pen a’ magunk' másainak tartjuk. — De nekem 
úgy látszik, hogy más nemű szüleményeink-is vágy
nak , mellyeket szívünk nem kevesebbé szokott ked
velni. Mert azok , a’ miket lelkünk nem z, az el
ménk’ , szívünk’ és értelmünk’ szíileményjei sokkal 
nemesebb részeinkből származnak, *s nagyobb mér- 
tékben-is sajátajink. Ezeknél atyák és egyszer’smind 
anyák-is vagyunk ; ezek sokkal több fáradságunkba 
kerülnek , ’s nagyobb betsületünkre-is válnak, ha 
jők. Egyébb gyermekeink* betse inkább a’ magok* 
érdeme, mint a* mienk; de ezekben akár mi jo 
van , mind az nekünk tulajdonítatik. Elevenebben- 
is lefestenek bennünket ’s nagyobb mértékben-is ha
sonlítanak hozzánk , mint amazok. Pláto ükét olly 
halhatatlan gyermekeknek nevezi, mellyek atyjaikat 
is halhatatlanokká teszik.

IV.
A" társalkodásrol és társalkodásbéli közlésről.

Semmi öröm sem édes, ha azt mással nem 
közölhetjük. Még valamelly merész és nagy gon
dolat sem származhat lelkemben , a* nélkül , hogy 
ne boszonkodnám , ha azt tsak nemzettem , és senki 
sints , kivel közölhetném. Seneca ezt mondja: si 
cum hac exceptione detur sapientia , ut illám ,in-
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clusam teneam, nec enunciem, rejiciam. Seneca 
pisi. 6. Ha olly feltétel alatt adattatnék nekem böl- 
tseség , hogy magamban bezárjam , és senkivel ne 
közöljem ; nem fogadnám-el. Egy más írd még 
magasabb hangon szóll : Si contigerit ea vita sapi- 
en ti , ut omnium rerum affluentibus copiis , quam- 
vis omnia, quae cognitione digna sunt, summo 
otio , secum ipse consideret et contempletur: tameu 
si solitudo tanta fit, ut hominem videre non possit, 
excedat e vita, Cic. offic. / .  á 3. Ha a’ bölts ol- 
lyan állapotban volna, hogy mindennel bővelked
n é k , ’s tellyes szabadsággal bírna minden esmeret- 
re méltó tárgyat gondolni és vizsgálni, de a’ mel
lett ollyan magános életet kellene élnie , melly őt 
minden emberi társalkodástól elzárná, inkább meg- 
kellene az élettől válnia.

Arehytásznak azon vélekedése nekem nagyon 
tetszik , hogy még az égben és ama’ roppant nagy
ságú égi testekben-is kellemetlen lenne utazni, ha 
résztvevő társ nem volna velünk. — De más felől 
még-is jobb egyedül és magánosán , mint unalmas 
és érteden társaságban lenni.

Vágynak csendes magánosságra hajlandó és 
igen különös emberek. Az én természetem terem
teni és magát mással közölni vágy; mind belől, 
mind kívül társalkodásra és barátkozásra termettem. 
Az a’ magánosság , meilyet szeretek és másoknak- 
javaslok, tulajdonképen csak abban áll, hogy ben* 
ne hajlandóságimmal és gondolatimmal megesmer- 
kedhessem.

Leginkább a* betsületes és értelmes emberek’ 
társaságát és esmeretségét keresem, ezeknek képe 
minden egyebeket mégunat velem ; de igaz , hogy 
ezek igen ritkák. Az illyen társalkodásunk’ czélja 
nem m ás , mint a* barátkozás , beszélgetés , gondo
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latinknak egymással közlése s elménknek gyakorlása 
minden más mellyékes szándék nélkül.

Szép és tisztességes aszszony személyekkel-is 
nagyon szeretek társalkodni. Jóllehet itt a’ lélek 
kevesebb élelményt talál, mint a* tudósoknál és mű
vészeknél : mindazáltal ez a’ társalkodás az érzéki 
örömöket, mcllyeket nagyobb mértékben kóstoltat, 
közelebb viszi a* lelkiekhez, ha szintén vélekedé
sem szerint velek egyenlőkké n<jm teszi-is. De eb
ben a* társalkodásban egy kévésé jobban kell az 
embernek magára vigyázni, kiváltképen kell azok
nak , kiken a’ testnek nagy hatalma van.

Az emberekkel társalkodásnak és múlatásnak 
ezen kél nemei történetiek, V  nem magunktól függ
nek. Az első olly ritkán találtatik, hogy készek 
lehetnénk ritkaságokért boszonkodni, a’ második pe
dig öregségünkben meghidegedik. De van a’ tár
salkodásnak még egy harmadik nem e, tudni illik a* 
könyvekkel. Ez sokkal bátorságosabb #s nagyobb 
mértékben hatalmunkban van. Egyébb tekéntetek- 
re nézve alább áll az első nemüeknél ; de más fe
lől sokkal könnyebben megszerezhető és haszno- 
sabb-is.

xV társalkodás’ ezen módja engem egész éle
tem’ ösvényén kísér; mindenütt megkaphatom. Ez 
vénségemet ’s magánosságomat-is vídámítja, az u- 
nalmas henyélés* terhét rólam leveszi, ’s a’ kedvet
len társaságoktól , valamikor akarom , megment; a’ 
fájdalmak* fxilankját-is megtompítja , míg még nem 
igén nagyok. Ha képzelődésem kedvetlen képeitől 
megakarok válni, csak könyveimhez kell nyúlnom, 
ezek elkergetik őket. Ezek az élet’ útján a’ leg
hasznosabb kenyeres tarisznyák ; V  minden értelmes 
embereket sajnálok , kik azokat velek nem hordoz
zák. Altaljában a’ könyveknek igen sok szép tulaj
donságaik vágynak azokra nézve , kik közöltök jó
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választást tudnak tenni. De rózsa nintsen tövisek 
nélkül; az a’ gyönyör, mellyet a’ könyvek adnak 
szintén úgy nem tiszta, mint minden egyébb gyö
nyör , ’s nem kitsiny alkalmatlanságokkal jár együtt. 
Itt a’ léleknek van gyakoroltatása, de a* test a* szük
séges mozgás nélkül m arad, elveszti hajlékonyságát 
és elhervad.

5. K. J.

20.

A* természet’ rajzolatja.
(Buffon után,)

—  2ífs ©ött, mit feiner 3íttmö<$t umgűttet,
SSie mit gúrtenbem 0(blau<b ein 0aemantt, ©onneti ba^inmorf, 
TOilíioncn ouf einmaí, jebc mit (gtbtn timfránjct,
9tiefec0 onnen eu$ ju; OSecbreitet Seben unb 033 ő r m e 
Oíttf b ie b u r f t ig e n C t tb e n i

A’ természet azon törvények’ rendszere, mel
lyet a’ Teremtő azért csinált, hogy miként 
kellessék a' dolgoknak dolgokból támadni, ’s 
a’ lényeknek lények után következni. A’ ter
mészet semmi valóság, kiilömben ezen való
ság minden lenne; a’ természet nem-is lén y , 
mert így ezen lény Isten lenne : azonban őt 
az ember mint valami élő , megmérhetlen 
hatalmat úgy láthatja, melly mindent önma
gába foglal, mindent éleszt, és melly a lég-
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főbb valóság’ hatalma alá lóvén vettetve, e- 
gyedűl az ő intésére kezdett-el munkálódni, 
’s még most-is egyedül az ő segítségével és 
az ő helybehagyásából folyvást munkálódik. 
Ezen hatalom része az Isteni hatalomnak, 
melly nyilván való; ő ok-is, foganat-is egy- 
szer'smind, mű volt és valóság, ábrázolat és 
maga a’ munka-is; nagyon külömbözvén az 
emberi művtől, mellynek sziileményje csak 
élet nélkül való munka. A' természet maga 
egy mindenkoron élő munka, egy szünet nél
kül foglalatoskodó művész, ki mindent tud 
használni, ki önn-remek példája után, és 
folyvást ugyan azon kelméből dolgozik, mel- 
lyet ő a’ nélkül hogy kimerítené, kimerítet- 
lenné tészen : az id ő , az ű r , és a’ matéria
eszközei, a’ világ tárgya, a’ mozgás' és az é- 
let' végczéljai.

A’ világ’ tűneményjei ezen hatalom' foga
natjai; a' rúgó, mellyet használ, eleven erők, 
melly eket egyedül a'tér és idő mérhet és hatá- 
rozhat-meg a’ nélkül, hogy azokat valaha el
fogyaszthatná; erők, mellyek viszont mérték- 
erányúak, mellyek öszsze keveredvén egy
más ellen törekednek a’ nélkül, hogy öszsze 
vegyülhetnének; némellyek általhatják és szétt 
oszlatják a’ testeket , mások felmelegítik és 
élesztik azokat; a' vonás és taszíntás a’ leg
jelesebb műszerek, mellyek által ez az erő 
a' durva testekre hat; a’ meleg és az eleven 
mívszeres golyócskák azok a' mozgó eredeti 
kelmek , mellyeket öszsze dolgoztat , hogy 
mívszeres lényeket formálhasson és azokat k i
fejthesse.

Hlyen eszközökkel mit nem vihet vég
hez a’ természet! Ő mindent tehetne, ha sem-
F.  M, ŐR. MI NERVA 3. KEGYED 1830. 12
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mivé tenni és teremteni tudna. De ezen két 
legvégső czéljait a’ hatalomnak magának tar
totta az Isten. Semmivé tenni és teremteni 
egyedid a’ mindenhatóságnak tulajdona; elvál
toztatni, elmozdítani, széjjel dídni, kifej- 
tődztetni, megújjítani, nemzeni, — ezek az 
egyedíilvaló jussok, mellyeket az a' nagy ha
talom a’ természetnek általengedni akart; e- 
mez megmásolhatian parancsinak csupán szol
gálója, örökké változatlan végzésinek megőr
zője; soha sem távozik ő azon törvényektől, 
mellyek számára írattak; ő az elibe kirajzolt 
plánumon semmit sem változtathat, és min
den munkáji az Örökkévalónak béllyegét vi
selik magokon. Ezen isteni benyomás, ezen 
nem változó eredeti képe a' valóságoknak az 
a' kisdedmás, melly után dolgozik, — egy 
kisdedmás, mellyen cltörűlhetlen és örökre 
meghatározott czímerekkel vannak minden 
vonások kinyomva, — egy mindenkor új, 
noha véghetetlen, kisdedmás, mellynél az e- 
xemplárok és képlenyomások' sokasága egye
bet nem csinál, hanem az eredetit meg-meg- 
újítja.

Minden teremtetett tehát, és még eddig 
semmi sem törűltetett-el ; a'* természet ezen
két véghatárok köztt libeg a* nélkül , hogy 
valaha egyikhez vagy másikához közelítsen. 
Keressük, ha őt a’ megmérhetlen térség’ né- 
melly pontjaiban megkaphatnék, mellyet meg
tölt és századok' kezdetétől ólta végig futja.

Minő tárgyak! Egy megmérhetlen soka
sága a' matériának, melly egyedid egy hasz
talan, egy iszonyú szertöményt ábrázolt vol
na, ha külön részekre nem választatnék, melly 
részek kimondhatatlan meszszeségú hézakok
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által vannak egymástól szett helyheztetve. 
A' sok ezer képzelhetlen távolyságokba ki
szórt fényes gömbök azok az alapok, mel- 
Jyek alsó fundamentomúl szolgálnak a" világ 
épűletjének. A’ sötét golyók’ milliomjai, a- 
mazok körűi lebegvén, teszik ezen funda- 
mentom rendjének és építő-mesterségének mo
zogható részét. Két eredeti erők kisztetik e- 
zen roppant szertöményeket mozgásra, hen- 
gerítik , öszszeelegyítik és lelkesítik azokat. 
Szünet nélkül munkálódik mindegyike, és ők 
szabják-ki egyesített törekedéssel az égi gom- 
bölyegek’ égalljait; — az űrnek közepette 
merő tájékokat , meghatározott pállyákat ők 
alkotnak, és így magából a' mozgás öléből 
születik a’ világok’ mértékarányja ’s a' min- 
denség nyugalma.

Egyenlő mértékbe van ezen erők’ egyi
ke szétosztva, de nem egyaránt jutott a' má
sik mindenhová. Minden oszthatlan picziny- 
je a* matériának hasonló mennyiségű erővel 
bír , de minden gömbnek már kiilömböző 
mennyiségű taszító ereje van. így van a’ do
log mind az álló mind a’ bolygó csillagokkal; 
azon gömbelyegekkel , mellyek egyedül a’ hú
zás — ismét másokkal, mellyek az el- és 
viszszataszítás végett látszanak teremtve len
ni; azon égitestekkel, mellyek egyenlő táj- 
jék fele kaptak taszítást, és másokkal, mel
lyek egy különös taszítás által körűi hajtat
nak ; a' magános csillagokkal és ismét má
sokkal , mellyek kísérő drabantokat kapának; a’ 
fénylő testekkel és a'sötét szertöményekkel, a’ 
planétákkal, mellyeknek külömböző részei csak 
egyik a’ másika után részesülhetnek egy köl- 
tsönözött világosságban; az üstökösökkel, mel-

12 *
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lyek az elláthatatlan roppant tér' homályába 
elmerülvén, századok után fordúlnak-elő ’s 
új tűzzel ragyognak; a' napokkal, mellyek 
megjelennek, eltűnnek, ’s á' mint látszik , 
költsönösen meggyúladván, kialszanak; mások
kal, mellyek magokat csak egyszer mutatván, 
örökre Játhatlanok Iésznek. Nagy történetek’ 
tájjá az ég ; de az emberi szem alig veheti 
azokat észre; — egy nap, melly elmúlva egy 
világ vagy világok szabott rendjének felforga
tását okozza, csak annyira érdekli az embe
ri szem et, mint az égő párázat, melly csil
log , ’s azonnal elenyészik. Az ember kis
ded földjéhez, mellyen é l, kötve lévén, ezen 
parányi gömböt világnak n ézi, és a' többi 
világokat csak oszthatlan picziknek.

Pedig ezen föld, mellyen lételeziink, a' 
többi gömbök között alig észrevehető, és a’ 
távúi lévő égi-testeknek épen láthatatlan; mil- 
liomszor kisebb az őt világosító napnál, és 
ezernyiszer kisebb, mint némelly bújdosó tár
sai , mellyek úgy mint ő a' nap' hatalma alá lé
vén rendelve, körülötte kerengeni kíntelenek. 
Uránus, Saturnus, Jupiter, Paílás, Czéres, 
a’ Földünk, Vénus, Mercurius és a’ Napunk 
csak egy kis részét foglalják-el az égnek, 
mellyet mi világunknak nevezünk. Mind e- 
zen bojgó-csillagok kísérőikkel egy sebes moz
gás által ugyan azon a' lapon és ugyan egy 
tájjék felé ragadtatván, egy írtóztató általmé- 
rőjű karikát ábrázolnak, mellynek egész ter
hét tengelye hordozza, melly tengelynek az 
önmaga körűi való sebes forgás által forró
nak lenni, izzó-tűzzé gyúlladni, és kerületé
nek legszélsőbb határáig meleget és világos
ságot terjeszteni kellett. A’ meddig ezek a’

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



SZEPTEM BER 1830. ISI

mozgások tartándnak , (pedig“jazok örökké 
lesznek, ha csak annak karja , ki őket lég- 
elől megindította, őket illegnem állítja, ’s ha
sonló hatalommal semmivé teszi, minőre szük
ség volt akkor, midőn azokat a’ semmiből 
előhozta) fog világítani a’ nap , és minden 
égi-testekre fényjét árrasztani; és mivel egy 
szabottrendbe , liol minden húz és liúzatik , 
semmi sem nem veszhet, sem nem távozhat- 
el a' nélkül, hogy viszsza ne jönne; mert a’ 
matéria' mennyisége mindenkor ugyan az ma
rad, tehát ezen világosság és élet tenyészés' 
forrása soha sem meríttetik, soha sem apad- 
k i , mivel a többi napok, mellyek túzokét 
hasonlóan szórják -szétt , a' miénknek épen 
annyi világosságot adnak-viszsza , mennyit 
tőle kapnak.

Az üstökösök sokkal számosabbak a' búj- 
dosó-csillagoknál, és szintúgy mint emezek 
a' nap’ országába tartozván, hasonlóan tola
kodnak ehez a' közönséges tűzhelyhez, — sza
porítják terhét és nehézségjökkel lobogását se- 
gítik-elő. Világunk’ egy részét teszik ők-is, 
mivel szinte mint a' planéták kivannak a’ nap 
húzattatásának téve. Egyedül taszításoknak 
erányzása sem egymás között sem a’ bojgó- 
csillagokéval nem közös. Ők forognak, de 
mindegyik külön területen és kiilömböző idő
szakokban , nagyobb vagy kisebb hoszszúkás 
utakat rajzolván, mellyeken végig való futá
sokra némellyeknél különböző esztendők, má
soknál pedig századok kívántainak. y.A’ nap 
önmaga körül forogva az egésznek közepet
te mintegy mozdúiatlanúl áliani gondoltatván, 
alkotmányja minden részeinek szövétnekűl, 
tűzhelyül és mintegy orsóid szolgál.
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A' nap ön nagysága miatt vesztegelni lát
szatván a' többi gömböket kórmányozza. —
Mivel az erő a' szertömény erányosságához 
képest osztatott-ki, mivel a' nap, mindegyik 
üstökösnél hasonlíthatlanúl nagyobb, és ezer
nyiszer több szertöménnyel bír mint akármel- 
lyik bojgó-gömb: tehát ezek közűi egyike
sem zavarhatja-meg rendjét, sem ki nem von
hatja magát hatalma alól ; sőt inkább kihat j
az ő hatalma amaz legtávolabb lévő meszsze- j
ségekre, öszszetartja valamenyi gömböt, és ]
bizonyos idő múlva viszszahozza magához a- 
zokat, ha tőle legmeszszebbre távozának-el-is; 
sőt némellyek viszszafelé való útjokban olly 
közel járúlnak hozzá , hogy kimondhatatlan 
forróságot kíntelenek kiállani , minekelőtte 
századokon által hidegek valának. Épen e- 
zen felettébb való hideg és forróság' változta
tása, valamint mozgások külömbözése m iatt,
(m elly majd az iszonyodásig sebes, majd az
után végeden lassú) igen erős és különös 
változtatásoknak lehetnek kitéve ezen gömbö- 
lyegek. Ok úgy szólván rendkívűlvaló vüá- *
gok a’ planétákhoz képest, melJyek rendsze
rint való útjok, egyforma mozgásaik és soha 
sem változó temperatúrájok miatt, a nyúga- 
lom tájéki lehetnek, hol, mivel minden ál
landó , a' természet plánumot csinálhat;, egy
formán cselekhet, és a’ mennyire ereje kiter
jed , lassanként kifejtödzhet. A' bújdosók’ 
száma közé tartozó gömbök között úgy vé
lem , hogy az, mellyen lakunk, legkedvezőbb 
állapotot nyert; ő nem olly hideg, nincs olly 
távol mint Uránus , Saturnus, Jupiter, de nem- 
is olly forró, mint Vénus és Mercurius, mel-
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íyek , a' mint tetszik, a” naphoz igen közel 
lehetnek.

Minő pompás , minő fényes-is a’ termé
szet úgy , mint itt a’ földön díszeskedik ! Egy 
tiszta világosság, melly virradtól nyúgotig ra
gyog, időről időre hol az egyik hol a’ má
sik karéjján ezen golyónak arany súgárjait 
ömledezi-ki ; egy által látszó könnyű elem 
körülfogja azt ; az élet’ mindeneim! csírájit 
egy lágy és termékeny meleg pezsgésbe hoz
ván kifakadásra kíszteti ; friss és hasznos vi
zek táplálatot visznek nék iek , növésre ser
kentvén azokat ; a’ száraz földön szerte szétt 
ágazva lévő hegyek a' leveg' gőzzeit letartóz
tatják, a’ vizek' forrásait kiapadhatatlanokká 
tesz ik , és állandó bőséget szereznek nékiek; 
mélységek — feneketlen mélységek , mellyek 
azért vannak alkotva, hogy azon vizeket ma
gokba fogadják , ’s elválaszszák egymástól a’ 
föld’ száraz tájékjait; a' tenger nagyobb terje
désű a’ száraz földnél , nem hideg, nem ter
méketlen elem az , más nemű kincsekkel és 
úgy, mint a' száraz, lakosokkal tellyes tarto
mány az, mellyet az Isten újjá körűlhatáro- 
zott; mert midőn a' nyúgoti földbe tolakodik, 
akkor viszszahúzódik a’ keleti részből. Nem 
mozoghat ezen iszonyú víz-elem önmagától , 
de engedelmes azon mozgások bényomásai- 
nak, mellyek az égben történnek; ő az apály 
és dagály rendszerint való ingadozásaik által 
ringattatik; ő árad és apad a’ holdal, és még 
magassabbra tolul, midőn emez öszszejővén 
a’ nappal , mind a' ketten az éjj-nap egyezé
sekor öszszekaptsolt erővel nyomják a’ vize
k et, és nagy dagályokat okoznak. Sehol sincs 
öszszeköttetésünk az éggel jobban kijegyez
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ve , mint ezen tüneményekben. Ezekből az 
állandó és közönséges mozdulatokból — vál
tozó és különös mozgások erednek : ú. m. a’ 
száraz föld’ elmosása, más helyek’ elsüllyedé
se , melly esetek a’ víz’ fenekén hasonló dom
borúságokat hoznak-elő, mint minők a' föld' 
színén láthatók; — erednek folyóvizek, mel- 
]yek midőn ezen vízalatti hegyek és lánczok 
után tolódnak, azoknak ollyan formát adnak, 
mellynek minden szögei egymásba illenek, és 
a’ forrásokon keresztül mentőkben, úgy mint 
a’ szárazon lévő vizek elfolyván a’ tengerek' 
valóságos patakjaikká lesznek.

A’ leveg még könnyebb, még folyóbb a' 
víznél, ’s szinte nagyobb számú hatalmaknak 
engedelmeskedik. A’ távol eső nap' és hold' 
ereje, a' tenger közvetlen hathatóssága, az őt 
meghígító meleg' béfolyása, és a' hidegé, melly 
sűrűdésének pka, szünet nélkül való mozgás
ba tartják azt. A' szelek az ő folyamjai; ők 
űzik vagy együvé hajtják a' felhőket; ők vi
szik végig a’ száraz föld’ színén; ők határoz- 
zák-meg az égi háborúk' járásait, öntik vagy 
hintik a’ tenyésztető esőket , a' jótévő har
matokat, ők háborgatják-fel a'tengerek'csend
jét , buzgásba hozzák a’ víznek ingó felűlet- 
j é t , gátolják a' follyókat, vagy sebesebb ira- 
modásra kénszerítik, hol viszszatorlatják a- 
zokat, fellázzítják a' dagályokat, szélvészt és 
zivatart okoznak : a’ haragos tenger egekig
tornyozódik, jö n , harsogva bőg és rendíthet- 
len gátokon szétt lottsantja hullámjait, mel- 
lyeket minden dühével se széjjel szaggatni se 
meggyőzni nem képes.

A’ főid tenger színén feljebb emelve biz
tos bérontásai előtt. Felűletje egy minden-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



SZEPTEM BER 1830. 185

kor megújjúló zölddel felékesítve, számtalan 
minden nemű állatokkal megnépesítve, a’ nyú- 
galom helye, hol az öröm múlatoz, hová az 
ember azért tétetődött, hogy a’ természeten 
segíttsen , és a' többi teremtményeken ural
kodjék, őt mindnyája között az egyedül va
lót az Isten , mivel nagy voltát megesmérni 
és méltókép csudálni alkalmas: a’ világ szem
lélésére és csudáinak tanújává teremtette; a- 
zon mennyei szikra, melly őt lelkesíti, iste
ni titkok részesévé teszi : ezen Villány által
gondolkozik, elmélked és fontolgat, az által 
szemlél ő , 's a' világ temérdek könyvében, 
mint az istenség' oklevelében, olvas.

Az isteni méltóságnak külső királyi-szé
ke a' természet. Az ember, ki azt szemléli 
és tanulja, lépcsőről lépcsőre, az ezredik ég 
bóltozatin-is felül emelkedik a' mindenható
ság’ trónjához. Teremtve , hogy az alkotót i- 
mádja, minden teremtések'Ura; mennyei job
bágy , földnek királyja; m egdicsőíti, megné
pesíti , meggazdagítja a z t; az élő teremtmé
nyek közé rendet, engedelmességet és hár- 
móniát hoz-be^ magát a' természetet megszé
píti , megmunkálja , megfínomítja , és határ
jait továbbra terjeszti; kigyomlál a' főidből 
minden bogáncsot és tüskét, *s hellyettek szől- 
lőt és ró'sát szaporít. Tekintsetek azokra a’ 
puszta föld-pásztákra, azokra a' szomorú táj- 
jékokra, mellyeken sátort még az ember nem 
vont; borítva vannak minden dombjaik, — 
vagy inkább sűrű, sötét erdőkkel meglepetve 
mereszkednek; telyesek héjjatlan és koronát- 
lan agg-fákkal, mellyek meggörbedve, a’ vén- 
ség miatt szétt szaggatva düledeznek ; még 
sokkal több hever ezeknek alljaikon , ’s a'
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már megrothadott rendeken ők-is szett kor- 
hódván a’ kifakadni készülő csírákat megfojt
ják és eltemetik. A’ külömben mindenütt 
ifjúsági fényben ragyogó természet, itt nyo
morult , élemedett alakban tűnik-elő; a’ föld 
a’ nagy tehertől elnyomattatva, el lévén rajta 
szórva önnön termesztményjeinek darabjai, 
virányokkal telyes zöld tájjék helyett nem 
mutat egyebet, egy omladékkal és rothadás
sal telyes felületet, halmozva vén fákkal; mel- 
lyek a’ rájok ragadó plántákkal, lombos mo
hával, gombákkal, ezen rothadás' gyümölcsei
vel rakva vannak; minden álljakban álló-vi
zek , — mivel csatornáik nincsenek, lefolyá
sokra nem figyeltetik ; posványos és bémo- 
hosodott darab földek, mellyek mivel sem
mi terhet sem bírnának-meg, sem nem foly
nak, lábalhatlanok, és valamint a’ száraz la
kosinak, szintúgy a’ vízi állatoknak haszön- 
vehetetlenek; patakok, mellyek büdös vízi 
plántákkal tele lévén, egyebet mérges férgek
nél nem táplálnak, és tisztátalan állatoknak 
tanyájúl szolgálnak. Ezen dögleletes mocsá
rok között, mellyek a' lápákat elborították, 
a' rengeteg erdőket elfoglalták, a’ dombokat 
ellepték, nyúlnak-el némelly földtájjékokon ; 
de a' mellyek rétjeinkhez nemhasonlíthatók; 
csak rósz füvek tenyésznek o tt , ’s a' jófélé
ket elfojtják ; ott híre sincs annak a’ finom 
gyöpnek, melly földünk bársonyját képezi , 
azon tarka lágy fűnek, melly által fényes 
termékenységét jelenti ; minden bokros plán- 
tákból, kemény  ̂ szúrós és egymásba bonyo
lódott növevényekből álló, mellyek nem an
nyira a' földbe tartózkodnak, mint inkább 
egymásba függesztve lenni látszanak, és mi-

r
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dón egymáson öszszeszáradván rendeket ren
dekre halmoznak, egy sok lábnyi magas, dur
va és vastag domborodást állítnak-elő. Sem
mi ösvény, semmi általmenetel, semmi nyo
ma az egyeségnek ezen vadonokban; az a> 
zokon keresztül vándorlani akaró ember kín- 
telen a’ vadak' nyomait követni, 's mindun
talan óvni magát, ne hogy prédájokká legyék; 
ordításaikat hallja, és megrezzen; maga a’ 
csend, melly ezekben a' sivatagokban Uralko
d ik , megborzadoztatja őt; megfordúl, 's azon 
az úton, mellyen ment, viszsza-jő , és magá
ba mondja: a’ nyers természet rusnya, és a' 
halált ábrázolja; én, — egyedül én tehetem őt 
kellemessé 's elevenné ; száríttsuk-ki a' mo
csárokat, és elevenittsiik-fel ezen holt vize
ket, lefolyást adván nék iek , patakokat, csa
tornákat csináljunk belőlök ; használjuk azt 
a’ sebes és emésztő elemet , mellyet tőlünk 
elrejtettek, és mellyeknek feltalálását önma
gunknak köszönhetjük, — vessünk tüzet ar
ra a' hasztalan alomra , melly a' földet borít
ja , és azokban a’ vén erdőkben, mellyek félig 
elkorhódtak; azt, a' mit a' tfiz nem fog meg
emészthetni ; dúljuk széjjel vas élivei ; majd 
a' szíttyó és vízitök helyett, mellyből a’ bé
ka mérgét készíté, szelíd virágokat, lóherét 
és más édes hasznos füveket fogunk sarjad- 
zani látni ; viczkándozó állatok nyájjai fog
ják az eddig megnem járható föld’ színébe 
nyomaikat bétaposni , eiedelök' bőségét , és 
egy mindenkor zöldellő legelőt fognak rajta 
találni; szaporodni fognak, hogy még nagyobb 
számmal lehessenek: szolgáljanak ők nekünk 
segédül, hogy munkáinkat végezhessük; já
romban menjek az öhör, erejét és szertömépy-
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jének n e h é z s é g é t  la’ föld’ felbarázdolására for- 
díttsa; ifjodjon-meg a' föld mívelés által; ke
zeink közűi egy új természet fog előjönni.

Minő szép ezen mívelt természet! Minő 
gyönyörű, minő pompásan ékesített leve az 
ember ápolása által! A’ természetnek legjele
sebb dísze az ember , ő a’ legnemesebb , a' 
mit amaz előhozhat: — midőn magát sokasít- 
ja , akkor legdrágább csiráját szaporítja, ak
kor maga a’ természet látszik vele szaporod
ni ; mestersége által mindent , a mit amaz 
keblébe rejtett, világosságra hoz-fel. Mennyi 
esméretlen kincsek, mennyi új gazdagságok! 
virágok, gyümölcsök, gabonák megnemesíttet- 
tek , és végetlenűl szaporítattak, hasznos fa
jú állatok mindenféle tájjakra általtétettek, 
tenyésztettek és számtalanra sokasítattak; ár
talmas neműk megkevesíttettek , kipusztíttat- 
ta k , megégettettek; hegyek' belsejéből az a- 
rany, és az még ennél szükségesebb vas nap
fényre kihozatott; kártékony vizeknek kor
látok , folyóknak partok és gátok vettettek; 
maga a' tenger, általkémleltetvén, egyik he- 
mispherából a' másikba keresztűl-kasúl járat- 
tatván , engedelmesség alá hozatott; a föld 
mindenfele járúlhatóvá , mindenütt feleleve
nítetvén termékennyé tétetett, a' völgyekben 
illatozó rétek , a' rónán gazdag mezőség és 
még gazdagabb vetések, dombok, mellyeknek 
tetejök hasznos fákkal és ifjú bérczekkel van
nak körűi prémezve, szőllővel és gyiimőltsel 
vannak terhelve : sivatagok városokká és szám
talan nép’ lakhelyévé változtattak; tágas csi
nált útak tele jövevényekkel; minden helyek
hez és tájékokba vezető útak, mellyek öszve- 
sen a' menés és jövés nagyságának és a' tár
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saság kapcsának taníiji, és más — a' hatalom 
és dicsőség ezerféle emlékjei elegendően bi- 
zonyitják, hogy az ember földnek örökös lí
ra , annak egész színét megváltoztatta, és az 
uralkodásba egyeránt osztozott a’ természettel.

Azonban ő csak a’ meghódoltatás jussán 
uralkodik; ő inkább a'vele való élésben, mint 
sem birtokban van ; mert nem tarthat-meg sem
m it, ha csak fáradozásait mindenkor megnem 
újjítja; ha megszűnik munkálkodni: azonnal 
minden megbetegűl, állhatlan lészen, általvál
tozik , ’s úgy megint minden a* természet keze 
alá esik; ez azonnal magának tulajdonítja iga
zait, eltörli az ember’ munkájit, porral és rnoli- 
val fedi-be legbüszkébb emlékjeit, az idő’ se
gedelmével darabokra oszlatja azokat, és egye
dül azt a’ kedvetlenséget hagyja-meg az ember
nek, hogy ön hibája miatt veszté-el azt, mit 
eleji iparkodások után nyerések. Ezen idők
nek, midőn az ember vagyonját veszti-el, ezen 
kegyetlen századoknak, mellyekbe minden vég
romlást szenved: — mindenkor hadakozás az 
elő postájok; éhséggel és nép’ kifogyasztásával 
szokott az kiütni. Az ember, ki sokad magával 
vihet véghez valamit, ki egyedül az egyesü
lés által hatalmas, ki egydűl a' béke által bol
dog : elég eszeveszett ön-szerentsétlenségére
felfegyverkezni, hogy romlását viaskodja-ki; 
fellázíttatván feneketlen telhetetlenség által, a' 
még végetjenebb ’s undokabb nagyravágyás ál
tal pedig m egvakítatván, minden emberi ér- 
zeményeknek ellenük mond, minden erejét 
ön-fajja ellen fordítja, iparkodik egymást ki- 
pusztítni, és valóban el-is fogyasztja magát, 
és ezen véres napok és öldöklés után, midőn 
a’ ditsőség' gőzzé clreppent: szomorú tekin
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tettel nézi, hogy a’ főid elpusztulva, a’ műv 
eltemetve , a' Nemzetek szét szórva, a' nép
ségek megritkítva, hogy önn boldogsága széj
jel dóivá, és valódi hatalma semmivé téve van.

S taut J ó’sep ,
Főhadnagy.

21 .

Hadi történetek.
( Folytatás.)

5. Zimon és Nándorfehérvár I I .  Szolimán 
Szultán hatalmába esik 1521.

J u l iu s  3-kán Szolimán Piri Basát a* Ramkei tábor
ból Belgrád felé, hogy ott vizsgálódjék, a’ várivívó 
ágyúkat alkalmatosán elhelyheztesse , és szárazon a’ 
körültáborlást a’ Száva jobb partjától egész a’ D u
na széléig elkezdje, 1000 Jancsárral, Sipahikkal , 
és Asapokkal előre elküldötte. — 4~kben a’ Nagy
vezér' seregével Belgrád alá ért. Mihelyt Szabács 
a’ török hatalmába esett, a* Szultán azonnal ott 
a’ Száván egy hajóhidat veretett, ezen által intézte 
serege’ nagyobb részét Szeremségbe vinni , hogy 
így a’ Száva balpontján-is megtámadhassa Belgrá- 
d o t , készen-is tartotta magát Lajos Királyai, ha ez 
Belgrádot felmenteni akarná, megütközni, a’ nél
kül , hogy Piri a* várvívást félben szakasztaná. A’ 
híd elkészültéig a* folyón áltaievedzett több török
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seregcsapatok , Szeremséget tűzzel, vassal pusztítot
ták. — g-kbeu Ahmed Basa a’ Rumeliai Sipahikkal, 
és Se gbán Basa 1Q00 Jancsárral Szabácsnál által
hajózott a’ Száván , és felállította magát Szeremség- 
ben , a’ Szultán pedig egy kunyhóban a’ folyó part
ján maradott, hogy jelenlétével a’ hídon dolgozó
kat munkáságban tartsa. Valamennyi Basa köteles 
volt botot fogni , a* dolgosokra vigyázni, és fenye- 
getődzéssel a’ munkát elősegíteni. —  10-kben a* 
Száván ismét sok török áltálévedzett. —  12-kén a’ 
Szeremségben tanyázó Ahmed Basát-is meghívta 
a’ Szultán , hogy népével a’ híd építésére a’ folyó
hoz közelítsen. Ugyan azon nap Kulptnicza Kas
télyvár’ asszonyja követséget küldött a’ Szultánhoz, 
a’ várt ’s hozzá tartozó vidéket hatalmába azon 
feltétellel ajánlotta, ha őt Szolimán a* zsákmányo
zástól felmenti. A’ Szultán elfogadta az ajánlást, 
ígéretével tolmácsot-is küldött a’ vár aszszonyához. 
De csak hamar a* hír elérkezett a* török táborba, 
hogy az aszszony elillantott a’ várból, és a* tőrök 
tolmácsot fogva a* Királyhoz küldötte. A’ felbosz- 
szankodott Szultán’ parancsolatjára , Báli Bég , Avlo- 
nai Szandsák 7000 fegyveressel Kulpenicza elfoglalá
sára ment. Epén azon nap jelenté a’ Nagyvezir, 
hogy Zimon a’ Szultán hatalmába esett. —  l 3-
ban Musziafa Basa a’ Szeretni várak’ meghódítására , 
14-kben pedig Berám Nikopoli, és Mahmud Szi- 
lisztriai Bég Kulpenicza vár-aszszonya’ felkeresésére 
nagy sereggel elment.

Báli Bég Mitrovicznál l 3-ikban Báthory Nádor’ 
seregére bukkant, a’ magyarok minden késedelem 
nélkül megtámadták a* Törököket, mindjárt az első 
rohanással az elővédnél lévő tatárokat kardra hány
ták , és magát a’ Khánt-is lenyakazták. Mihent Báli 
Bég a’ Nádor’ jelenlétét meghallotta, a’ nagyobb 
veszélytől tartván, Szabácshoz viszszahúzta magát.
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Márkus az elősereg vezére , ki ön kezével a’ Khánt 
leölte, űzőbe vette a* hátráló Törököt, de olly vi
gyázatlanul, hogy vakmerőn rohanó katonáival l4 -  
ben a* Bég seregétől körülfogattatott, vitézül védel
mezték ugyan magokat a* magyarok; de elnyomta 
őket a’ nagyobb erő , kivévén Márkust, ki lováról 
lebukva, megsebesítve elfogadtatott, mind halva 
maradtak. Az elfogott törököktől hallotta a* Nádor 
Szabács, és Zimon elesteket, a’ Szultánnak a* Szá
va mind a* két partján felütött táborát és Belgrád 
megszállását. Ezen hírt a’ Nádor sietve a’ Király
hoz küldötte , ő maga pedig maroknyi népével, a* 
mellynél több úgy sem volt akkoriban a’ haza’ vé
delmére talpon, a# Drávához viszszahúzta magát. 
—  i 5-ben Báli 6o lenyakazott fővel és az elfogott 
Márkussal Ahmed Basa táborába ért. —  16-kban 
Berám Bégtől jelentést kapott a’ Szultán, hogy ő 
Kulpenieza aszszonyt ugyan sehol sem találta, ha
nem útjában sok magyart elfogott, és a* vidékben 
gazdagon zsákmánylott. — 17-ben Musztafa Basa 
is viszszatért rablóútjából, számos fogottat hozott 
magával.

Mihelyt Szeremségben Karlovicz , Illők , Bér- 
Jcás, Kopény, és más több várak a* török hatalmá
ba estek : azonnal azokból több nagyobb, vagy
apróbb csapatok pusztítva Magyar-országban szétter
jedtek , és tetemes kárt okoztak. Egy erős seregosz
tály Mihalogli Mohamed Basa vezérlése alatt által 
ment a’ D unán, Erdély felé vette lítját, kis Oláh
országi Kladova vápával általellenben lévő Szeverint 
megtámadta, de cinem foglalhatta. Egy más cso
port pedig a’ temesvári Bánátban kószált, Ujpécset 
megtámadta, de a’ magyarok fegyverhez nyúltak, 
és az ellenséget onnét viszszaverték. Szeremséget 
még mindég szörnyű kegyetlenséggel pusztította a* 
durva pogány, a* fegyvertelen lakosok életeket csak
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elfutással menthették-meg, az ezért felmérgelődött 
törökök mindent elégettek, vagy a’ Dunába hánytak.

Julius’ 18-kán 9 napi izzadós fáradság után 
elkészült a’ híd , következő nap a* megáradott Szá
va felemelte azt ’s nagyobb részént elrontotta ; de 
ezen akadályon felnem akadott a’ Szultán , hanem 
az alatt, míg a* sok ezer árs és kovács, egy más, 
az élőbbemnél erősebb, vastag kötelekkel, vas kap
csokkal öszszeragasztott, rudakkal megfeszített hídon 
dolgoznának: addig seregét hajókon által vitette, 
tábori és eledelem tárait pedig meszszebb úton szá
razon Belgrád alá hordatta. — 2Ö-ben jelentést ka
pott a’ Szultán Piri Basától , hogy Belgrád védel
mezői kirohantak, de nagy veszteséggel viszszato- 
lattak , és hogy Barits kastélyvár magát feladta. —  
20-ban a’ Szultán-is általment a’ Száván , fényes 
táborát Szeremségben ütötte-fel, itt jött hozzá a* 
híradó ta tár, kit a’ szerencsés harezűtjokbdl viszsza 
jött Haszszán, és Báli Bégek küldöttek. 28-ban 
Szalankemen a’ török hatalmába jutott. — 29-ben 
a’ Szultán a’ Száva folytában táborával Iejebb köl
tözött, és 3 i-ben Nándorfejérvár alá ért. De mi- 
nekelőtte ezen város’ viszontagságához fognánk, hal
juk mi történt Zimonnáh

Midőn Szabácsnak elfoglalása után a’ török 
hadisereg' egy része Szeremségben táborozna, Zi- 
monból gyakran kirohantak a5 magyarok , és az éle
dd  em keresésében ide ’s tova kódorgó törököket 
leöldösték , nérnelly csapatok még a’ nagy török tá- 
bort-is nyughatatlanítani mérészi ették. Szolimán 
ezen kellemetlenségek’ eltávoztatására meghagyta 
Khorzev Szemendriai Bégnek, hogy seregével Zimon 
alá húzódna, és azt mentői előbb a* félhód’ hatal
mába kerítse. A’ Bég felszedilitá az őrizetet, min
den bútyorral, fegyverrel, kivévén az ágyúkat, sza
bad kiköltözést ígért a’ Szukán’ nevében. Mivel
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az őrizet keveset bízott a’ félig leomladozott várfa
lakban , és nem-is remélhette , hogy a’ Király fel
mentő segítséget küldene : minden késedelem nél
kül elfogadta a’ Bég’ ajánlását, és JuIius’ 12-kén a’ 
kapukat felnyitotta. — Volt egy hős az őrizet köztt, 
nevét a’ történet nem említi, ez egyedül ellenzette 
a* vár’ feladását, tettével bébizonyítá azzal megnem 
elégedését; mert ő midőn látná a’ felnyílt kapukat, 
a* várhoz mind inkább közeledő pogány sokaságot, 
eltökéllette magában, inkább dücsőn meghalni, mini
sem gyáván lekonczoltatni, vagy vas-igában a’ török* 
rabja lenni; mert több példákból tudta azt, hogy 
a* pogány nem ura szavának, hogy az már több 
magát feladta várőrizeteket az alkukötés ellenére-is 
rablánczra fűzött , vagy lenyakazott. Egészen fel
fegyverkezve tehát, jő lovára ülve búcsút vett baj- 
társaitól és a* várkapun, mint egy kilővött nyil a5 
török sokaságba rohant. Villogd fegyverével úiat 
nyitott magának, senki ellent nem állhatott erősza
kos csapásainak, míg végre az ellene lövött ezer, 
meg ezer tatár nyil tói általbökve , kívánt, keresett vi
téz halálát feltalálta. A* mit ezen vitézül elhúnyt 
hős előre érzett, betellyesedett; az őrizettől elszed
te az ellenség a* fegyvert, lánczra fűzte ’s mint bar
mot örökös rabságba hajtotta.

Nándorfejérvár a’ Szávának Dunával öszsze- 
szakadásáuál felemelkedő keskeny földön áll, a* vá
ros több tornyokkal megerősített kettős fallal vagyon 
körülvéve; két oldalát a* két széles folyő oltalmaz
za, a’ harmadik oldala előtt távol több külvárosok 
vágynak , a’ negyediket pedig a’ Száva torkolatjánál 
egy dombra épült több oltalom-tornyú kastélvár vé
delmezi. A’ két legerősebb tornyok’ egyikét Neboj- 
szának (ne féljnek) a’ másikat Miliáriának (köles
tárnak) nevezik.
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Szolimán erősen feltette magában , hogy ezen 

II. Murád és II  Mohamed ostromainak vitézül el- 
lentálló várost akár mennyiben kertiljön-is, meghó
dítja. Temérdek seregének egy részét a’ város szá
raz oldala ellen vitte, a* falak és a’ külső város 
közt lévő szabad tért futó-árkokkal, harcz-gátokkal 
elzárta. Dunát és Szávát pedig a* fekete tengerből 
felvontatott hajókkal úgy elrekesztette, hogy így a* 
várossal vízen-is minden közlekedés megszűnt. A* 
magyarok azonban az őket elnyomással fenyegető 
iszonyú veszélytől megnem rettentek; hanem inkább 
magokat nyilvános esküvel a’ várost utolsó emberig 
védelmezni, az ellenséggel Semmi czimborálkodás- 
ba nem ereszkedni, lekötelezték; őket egyedül a’ 
meszsze elterjedő várfalakhoz képest igen keves lé
tök nyugtalanította. Az őrizet 700 fegyveresből ál
lott , a’ lakosok egynéhány magyarokat kivéve val
lásban és nyelvben tőlök külömböző ráczok és szer- 
bek voltak. Eledelem a’ tárházakban kevés volt ; 
puskapor és ágyú sem volt elegendő /  a Királytól 
segedelmet nehezen remélhettek , ’s így csak ön ere- 
jökre és bátorságjokra voltak szorítva.

A’ város’ száraz oldalát 4«dik Júliusban, a* 
mint már előbb említettük, a’ Nagyvezir megtámad
ta , éjjel-nappal szünet nélkül lövette. Szabácsnak 
Július* 7 -̂kén, Zimonnak i2-én toriént elveszte után , 
Szeremségből Ahmed Basa-is népével Belgrád alá 
jött, és a’ Száva csúcsán tüzgátokat hányatott. A’ 
Szultán fenyegetődzött, jutalmat, ajándékot ígért, 
csak hogy vezéreit a1 szorgalmatos munkáságban 
együtt tartsa. Az őrizet ellenben a’ hoszszas vé
delemre minden készületeket megtett, számtalan ro
hanásokat viszszavert, és a* falakon tört nyílásokat 
szorgalommal helyre állította. Junius 24-kén a* 
Nagyvezir táborára kirohant az őrizet, több tüz-gá-
tokat szétdúlt, futó-árkokat betömött, több ágyúkat

13 *
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Leszögezett, de más tetemes kárt az ellenségnek 
nem okozhatot t  , mivel a’ többségnek engedni kén- 
telen magát a’ várba vonni kellete.

Auguszt. 1-ső napján körültekinté a' Szultán 
Belgrád’ környékét, a* Jancsárok-is a’ város alá érkez
tek. Báli Bég Musztafa Basának népéhez, Segbán 
Basi pedig a’ Nagyveziréhez csatlották seregeiket. 
2 kán Szolimán közönséges ostromot parancsolt, az 
Ozmán seregek egész a’ várárkáig előre nyomúltak , 
de onnét minekutánna ÓOO halva ott maradna , visz- 
sza húzódtak. A* Szultán mind a* két lovászmes
terét a* futó-árkokba küldötte , hogy ott azok a* 
dolgot sürgessék. 3 bán új ostrom,, de az ellenség* 
minden erőszakoskodása foganat nélkül maradott, 
a’ vár-árka tömve volt török telemmel , a’ Jancsá- 
rok’ Ágája-is kemény sebbe esett, több főtiszt hal
va maradt a* rohanok a’ táborba viszszahúzták 
magokat. így hoszszabbodott a' körül táboriás’ ideje, 
a’ megtámadás’ súlja nőttön nőtt, a’ Basák’ remény- 
jei csüggedtek, de bánkódásaikat titkon tartották; 
mert féltek a’ Szultán’ haragjától, a’ ki az észrevett 
legkisebb kedvetlenséget-is halállal büntette.

Már harmincz nap tartott köriiltáborlás, több 
tüzes ostromot viszszavert az őrizet, a’ török sok 
kárt szenvedett, de Szolimán szándékától elnem ál
lott, hanem mind ön, mind vezérei’ tehetségét tár
gya’ mentő! hamarébbi elérésére fordította. Illy sú
lyos környiilmények közit jelent-meg a’ városból ki
szökött két rácz a’ Szultánnál. Ezek értésére adták, 
hogy a’ város éledelemben és puskaporban szüksé
get szenved ugyan , de ha a’ Szultán támadását a9 
száraz oldal-falak ellen teszi : czélját vagy soha, 
vagy igen későn éri éi, az erős falak csekély kárt 
szenvedtek, java 1 Iák tehát; mivel Beigrádban eddig 
mind eggyik Várnagy a’ Száva és a' Dunára néző 
oldalt már a’ folyók által elegendő erősnek vélte;
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nem sokat gondoskodtanak jobbításán dülledezd ál
lapotban vagyon a* rongálást legkevésbé álhatja-ki. 
Belgrádot ösmérő több török jóvá bagyta a’ rátzok’ 
javallatát. Szolimán elfogadta azt, Ahmed Basának 
meg-is parantsolta , hogy a’ Száva torkolatjánál lévő 
szigetet foglalja-el, építsen több nehéz ágyúkra erős 
tüzgátokat, és onnét szünet nélkül szórja tüzes go
lyóit a’ városba. Ezen új támadástól sokkal jobban 
megijjedett az őrizet, mint az előbbeni valamenyi- 
től , ez nagyobb gondot okozott, mint az éledelem 
beli fogyatkozás, ’s mint a’ puskapor szűke.

Au gusztus 3-kán hírét hallotta a* Szultán , hogy 
egy magyar sereg a’ Dunán leevedzve a* vár’ segítsé
gére siet. Ennek megakadályoztatására más nap 
csajkákra ültetett 5oo jancsárt. A’ segítő sereg 
kéntelen volt magát viszsza vonni. — A’ Száva fe
lé leromlott egy torony, ez elősegité Musztafa Basa’ 
támadásait. — 5-ben pompás kíséretben megtekin- 
té a’ Szultán seregének harcz-épületit és a’ város 
erőségit. — 6-ban Karadsa Basa a’ Szultán’ paran- 
tsolatjára hidat épített a' Száván , 7-ben az öszsze- 
gyülekezett Divánban jövő napra egy közönséges 
ostrom határoztatott-meg.

A’ szigetben lévő tüzgátok már nagy pusztítást 
okoztak a’ városban , a’ várfalak már több helyen le- 
díiledeztek , a' lakosok jobbára elkedvetlenedtek , a’ 
romlott falakat kijobbitani restellették , a* nyílt rése
ket földel betölteni elmulasztották. 8-dik Auguszt. 
az ellenség három részről támadta-meg a’ város fa
lait ; a’ Nagyvezir jobbra, balra Musztafa, a' száraz 
oldalról pedig Ahmed Basa. Már az ostrom előtt 
felgyújtották a’ ráczok a’ várost , és a1 várba sza
ladtak, ezen gyávaságért felboszszonkodott Oláhy és 
Both Várnagyok elejéntén benern akarták bocsajtani 
ii szaladókat , de továbbá őket megszánván, és ál
taluk a’ védelmezők’ számát nagyobbodni gondolván.
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ha az éledelem szűke érezhetőbb leciuUis , őket
mind bebocsá jtot ták.

Mihént a’ fellobbant tüzet meglátták a’ törökök, 
annak valóságos okát azonnal megtudták, a’ védelem 
jiélkíil hagyott falakat csak hamar megmászták , a* 
szemendriai kaput kinyitották , ’s így a’ minden felől 
berohanó csoportok az egész várost elbontották. A* 
Várnagyok ezen az ellenségnek kárt okozható alkal
matosságot használni akarván, a’ vár falairól a* meg
nyílt kapukra lövöldöztek , minden lövés csoporton*- 
ként söprötte az öszszeszorúlt sokaságból a’ törökö
ket, csak a’ Jancsárokból több 8oo-nál esett-el, és 
a’ Szultán’ lovas őrjei közül igen sok húllott-el. A’ 
Basák magok nagyobbították a’ veszteséget, hátúiról 
korbácsai hajtotiák a’ köznépet, ki a’ kapukban ösz- 
szeszorúlva az ágyúgolyóknak egészen kivolt téve. 
Végre bétolakodott a’ sereg, most már a' tűz elol
tásához fogni kelletett, mivel máskép nem lehetett 
a* városban megszállani, de ez által új .veszteségnek 
tették-ki magokat; mert a’ Várnagyok a’ tüz-oltókra 
lövöldöztettek, *s így részszerént az ágyú-golyók , 
részszerént a* leomladozott háztetők sokat agyon suj  ̂
tottak, úgyhogy a’ város* ezen megszálása a’ Szulr 
tannak több 3000 fegyveresébe került.

Auguszt. 9«kén a’ vár fala ellen három tüzgá*- 
tót hányatott a’ Szultán, következendő nap már a’ 
rést törő ágyúkat-is belévonatta, és elkezdette lövet*- 
ni a’ falakat; egy negyedik tüz-gátot pedig a* Kö
lestár torony ellen csináltatott, a’ raellyből azonnal 
szünet nélkül hányták az ágyú-golyókat , de Utise- 
nich Jakab , a’ torony bátor védelmezőinek vezére , 
megnem rettent a’ támadástól, hanem a’ török tüzét 
viszszanozatlan nem hagyta , mert puskásai tetemes 
kárt tettek a’ török ágyúsokban. Utisenich* megalá
zására a* Szultán a’ toronnyal általellenben lévő 
^lastrom* tornyába ágyúkat vonogatott-fcl, innét
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lövöldöztetek a* Kölestár ellen , de ez sem retteri- 
tette-el a’ védelmezőket; mert a’ torony falain tör
tént öszsze-omlásokat gerendákkal, deszkákkal, föl
del megtöltött zsákokkal azonnal elzárták.

Azonban a’ török-sereg ötször annyi mértékben 
szaporodott, mennyivel a* vár-őrizet fogyott. 14- 
ben tartott diván új ostromot rendelt. — 15-ben 
többen a’ ráez aszszonyok közül kiszöktek a* vár
ból, a* Szultánnak hírül hozták az őrizet* fogyatko
zásait. — 16-ban megtörtént az ostrom, Ahmed 
Basa a’ sereg közepével jó előre tolakodott ugyan, 
de a’ két szárnyától elegendő segítséget nem kap
ván , kéntelen volt magát hátra vonni, \s ezen foga- 
natlan ostromnál-is sok kárt szenvedett a* támadó 
sereg. — 17-ben kész lett a* Száva-hid. — 18-ban a# 
Szeremségben garázdálkodó Piuméliai seregek-is Bel- 
grád alá értek.

Oláhy és Both halhatatlan emlékű Várnagyjai 
Nándorfejérvárnak elcsiiggett szorgalommal a’ 4°0 
főre fogyott őrizetet mindenkor ébren tartották , ön 
példájokkal a' bátorságra, és az elszánt álhatatos- 
ságra lelkesítették ; a* sebbe esteket ápolgató gyám 
alá adták, de a* derék őrizet-is megfelelt a* Vár
nagyok várakozásának , és pontban teilyesíté a* leg
veszélyesebb parantsolatokat, az egész körül táboriás 
alatt békével tűrte az éledelembeli szükséget , soha 
elnem szomorodott elevenséggel szenvedte a’ szor
gos szolgálat’ fáradságos súlyát, bátor lélekkel éjjel, 
nappal készen állott a* vár-fokán , talpig fegyverben 
soha nem pihenve állott az őrhelyen , megnem ret
tent az ellenség szüntelenül szórt ágyú-tüzétől, 
győzelmesen viszszavert minden ostromot , serény 
gyorsaságul eloltotta a* kigyuladott tüzet.

A* varos elfoglalása után a’ diván gyűlésében 
egy olaszból lett török jelenté magát, hogy ő az 
olasz háborúkban tapasztalt tűzakna inűvészséggel
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kész a’ vár falait öszszedönteni , ha a* Szultán neki 
elegendő puskaport ’s dolgosokat adandé Szolimán 
örömmel fogadtarel az ajánlást, mindent a’ mire az 
olasz tüz-aknásznak szüksége volt , bőven adatott# 
Minden késedelem nélkül elkezdődött a’ Kölestár 
torony alatt az ásás. A* török színlett támadások* 
kai igyekezett a’ vár őrizetét foglalatosságban tarta
ni , és szakadatlan ágyú-tüzelés által a’ tüz-aknai 
munkát eltitkolni. Auguszt. 19-kén égy vakmerő 
török belopván magát a’ vár’ külső erőségei közé f 
és ott egy harcz-kunyhőt felgyújtott. — 20-ban az 
ellenség ágyú-lövései lerontották egy vár-torony csú
csát. 24-ben a’ várbői alku ajánlások jöttek a* Szul
tán eleibe, de a* Várnagyok tudta nélkül. 25-ben 
megszűnt az ágyúzás , divánt tartott a' Szultán, de 
mivel az alkudozők tíz napot kértek a’ tanátskozás- 
ra, a’ tüzelés újra elkezdődött. — 26-ban új 

'v trom, de minden siker nélkül, az ellenség közül
sok főrendú török veszet t-el. — 27-ben épen mi
dőn Utiseniűh Jakab a* Kölestár párkányozatin vé
delem készületeket tenne, fellobbant a* tüz-akna, a* 
torony egy felé a’ levegőbe repült; de mivel a* 
romok befelé dűltek, a* tört rés bedugúlt és a* vé
delemre alkalmatos lett. A’ tüzakna’ íellobbanásával 
tüstént ostromot parancsolt a* Szultán, de ebben 
sok népet vesztvén, viszszaverettetett.

A’ Kölestár egy részének öszszeomlása a’ rá- 
czokat igen megrettentette, nyilakra kötözött üzene
tekkel ajánlásokat tettek a’ Szultánnak a’ vár feladá
sa eránt, csudálkozva hallották más nap a’ magya
rok a’ tornyokba mászott törököket lekiáltozni, 
hogy a* Szultán kész a* megígért ajánlások szerént 
a’ várost általvenni, szavára fogadja , hoj^r senkinek 
sem lészen legkisebb hántása, vagyonát kiki magá
val viheti , \s mehet hová akar. Á’ felmérgelődölt 
magyarok szemrehányásokat tettek ezért a* ráczok-
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nak , árulások végett büntetéssel fenyegették, mind 
a* két felekezet fegyvert fogott, a’ szerbek-is a’ rá
csokhoz csatlak magokat, ntár majd Öszszevereked- 
tek, midőn a’ Várnagyok közben-veték magokat, 
és a’ felhevűlt indulatúakat lecsillapították; de mi
dőn látták, hogy a* szerbek nyakasan a' várat to
vábbá oltalmazni nem akarták, és ők a' Szultánnal 
a’ magyarok nélkül-is alkudozni készülnének, el
veszték reményüket a* várat továbbá-is védelmezni 
tudni; mert könnyen megtörténhetne, hogy midőn 
a’ török kívülről megtámadná a’ falakat, belől af 
ráczok és szerbek elleuök felkelnének, illy kettős 
ellenséget pedig zabolában tartani, nem voltak ele
gendő erősek; így kéntelenek lettek a’ vár’ feladása 
eránt a" Szultánnal értekezni. #

28-dik Augusztusban Móré Mihály ki 111 ént af 
török táborba. Épen diván volt a* Szultánnál, a* 
hol akkor egy királyi hírmondót, a’ kit a' Király 
a* Várnagyokhoz küldött, b törökök elfogták, a* 
vallatásban kmzottak. Móré a’ Várnagyok nevében 
alkut kötött a’ Szultánnal, a’ magyarok t. i. általad
ják a’ várat minden hadi készülettel, ágyúkkal, éle* 
delmi tárral , a* melly ugyan egészen üres volt; a 
Szultán ellenben megígérte, hogy az egész őrizet 
fegyverrel kimehet , magokkal vihetik vagyoujokat, 
feleségeiket, gyermekeiket mehetnék hová akarnak; 
a' lakosok-is , kik a’ városban maradni nem akarná
nak , kiköltözködhetnek ; a* megmaradni akarók pe
dig egész bátorságban lakházaikba mehetnek.

29-dik Anguszt. hajnalán fegyverben állott a* 
török sereg. Megnyílt a* kapu , az őrizet kijött a’ 
várból a* magyarok elől, hátrább a’ szerbek, a rá- 
czok , továbbá a' fegyvertelen lakosok, aszszonyok, 
gyermekek. Egyszerre jelt adott a' Szultán, a' dur
va pogány kész volt , V még durvább uralkodónak 
intéséi teljesíteni; a’ magyarokra rohantak, (kik
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ugyan v éd e lm ezték  magokat, de elnyomatva a* nagy 
erőtől) mind kardra hányattak. A* ráczok és szerbek 
minden lakosokkal együtt kegyelmet nyertek. Nán- 
dorfejérvár bátor Várnagyainak fejei dzidákra tűz
ve , a* Nagyúr sátorát ékesíték, a’ Nagyvezir a’ 
Jancsárokkai , muzsika szóval, diadalmas kiáltozás 
alatt belovaglott a’ várba.

Auguszt. 3o-kán maga a’ Szultán-is bement 
Belgrádba, több templomot mosévá változtatott, 
bálákat adott az Istennek a* nyert győzedelemért. 
Ugyan azon nap a1 Hazájokba költözni kívánó ma* 
gyár lakosok Szalankemenbe általhajóztak. A’ 
Szultán* főszállása még mindég a’ Száva bal partján 
volt, de onnét többször meglátogatta a* várost. — 
8-dik Szeptemberben a* görög kalugyereket, rácz 
és szerb lakosokat Bizanezba küldötte, a’ Bospo- 
rus partján lakhelyet adatott nekik , az új gyarmat 
Belgrád nevet kapott. A* Szultán gazdagon meg
ajándékozta mind azokat, kik magokat Belgrád ví
vása alatt megkülömböztették. Báli Bég Belgrádi, 
Szemendriai és Szabáesi Szandsák lett. Ezen há
rom erőség őrizetére 40000 fegyverest rendelt, 
azonkívül még 3000 Jancsárt Belgrádban. 5o ágyút 
adott Szemendria f 20 Szabács , és 200 Belgrád* 
védelmére.

Télfelé közeledett az idő, Szeptemb. i8-kán 
Bizanezba viszszaútazott a’ czélját elért Szultán, a* 
hová ugyan azon hónap 19-kén eljutott, *s nagy 
pompával bement.

6. Belgrád bevétele u tá n .

Nándorfejérvár* bévétele napján Báthory István 
Nádor egynéhány mérttöldnyi meszszeségre állott 
Tittelnél 3000 lovas katonával; de ezen maroknyi 
néppel a* város felmentését elő nem segíthette. La*
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jós Király sem gyűjthetett Tolnánál annyi sereget, 
a* mellyel nevezetes fordítást tehetett volna. Az 
öszsze-sereglett kis táborával Augusztus elején le- 
jebb jött a’ Duna parton, mindég várta, de híjjá- 
bán a* segítő sereget. Hoszszas várakozás után üze
netet kapott több hatalmasságoktól, kik még min
dég , midőn már a’ hadév szerencsétlenül elvégződ
ne , segedelmüket ígérték. Most már érkeztek egy
néhány apró csapatok, de ezek a* megtörtént vesz
teséget többé helyre nem állíthatták. Velencze 3o 
ezer aranyat küldött. —  Zsigmond Lengyel Király, 
ki az oroszokkal és tatárokkal hadat viselt, 6 ezer 
lovast. Ferdinand Ausztriai Főherczeg 3 ezer gya
log katonát. Cseh-országból semmi segedelem sem 
jö t t , ámbár ennek-is Királyja volt Lajos, a’ Slézák 
3ü0 lovas, és annyi gyalogot küldöttek Branden
burg Kazrnér Herczeg vezérlése alatt. De ezen se
regek, a* nélkül, hogy ellenséget láttak volna, nya
valyában sokat szenvedve, szét oszlottak, a’ királyi 
tábor pedig Szepr. 29-én-is Mohácsnál táborozott.

A1 szerencsétlenül elvégződött hadév után , a* 
Király midőn előbb Pétervárad, Illők , és más ha- 
tárvárak’ védelmére őrizeteket rendelne, többi sere
gét pedig haza bocsájtaná , Mohácstól Pécsre, on
nét Budára ment. Itt megbetegedett, és az Illokt 
a' haza’ jövő esztendei védelmére tárgyazó tanácsko
zásban részt nem vehetett. Októb. 19-kén Ország
gyűlése jött Budán öszsze , a* mellyben a* múlt 
hadév’ gyászos végezete miatt elszomorodott Státu
sok és Kendek katonaságban és pénzben szép aján
lásokat tettek. Decemberben a’ Kendek a’ Királyt 
Székesfej érv árra kísérték , a’ hol mind ő , mind Má
ria Királyné li-ben  megkoronáztattak. —  Februá
ri usban Héderváry Ferencz és Török Balint, mivel 
ők Belgrádot királyi engedelem nélkül elhagyták , 
törvéuybe idéztettek ; de mivel ők meguern jelcn-
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tek, azért 22-dik Februariusban költ királyi paran
csolat következésében az Ország’ átka alá estek, 
jószágaikat elvesztették. Hasonló büntetést szabtak 
a’ rendek mind azon hadi tisztekre, kik Szabács és 
Belgrád védelménél kötelességöket nem teljesítet
ték , és a’ királyi meghívásra a’ táborban megnem 
jelentek.

Alig tértek viszsza Honjokba a* magyar és 
külföldi seregek, a’ Szultán parancsolatjára a’ Szer
biában és Bulgáriában tanyázó Basák általjöttek a' 
Dunán és a* Temesvári Bánátba rohantak, egy rész 
egész a’ Jászságig, a* más rész az erdélyi határig 
hatott. Ezeket Zápolya János megverte , ama pe
dig megijedvén , önként viszsza vonta magát. Déli 
BoszniábóUis sok török csoport rohant Dalmata-or
szágra , azt tűzzel vassal pusztították , és sok népet 
rabszolgaságra hurczoltak.

Báli a1 Belgrádi Basa , midőn az Erdélyben 
történt veszteséget meghallotta , 3ooo lovassal el
ment a* Száván, Szeremséget pusztította ; de mivel 
kalaúzát a' magyarok elcsípték, ő pedig megfélem- 
lett, ne hogy valahol kelepczébe essék, viszsza- 
tért. A’ Szeremiek mihént észrevették a5 Basa’ 
viszszafordúltát, fegyverhez nyúltak, a’ Basa seregé
nek hát-védét beérték , és azt jobbára kardra hány
ták , a* többit a’ Száván viszsza-rettentették.

Jíevésel azután Báli a’ befagyott Dunán betört 
Bánátba, a’ Tiszán pedig Bácskába; de egyné
hány falu’ felégetése után sietve viszszatért, sok 
rnarha csordát és l 300 Keresztyént vitt-el magával. 
Útjában sokat szenvedett a’ hideg miatt, őt magát 
pedig egy magyar puskás megsebesítette.

( Fol yt at ása  következ ik. )

Kis,-, KÁ koly.
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22.

A z  Időről.
Egy új módi értekezés.

O lvasó im  legelébb talán munkám' czímjéhez 
függesztett ,, új módiu epithetonon akadnak- 
fel , ez eránt lesz hát szükség velők kibé
külnöm. Most a’ primo amorosot a' Módi 
játszódja; hozzá kell szabnunk öltözetünket, 
garderobjainkat, házunk' külső és belső szer
tartásait , magunkviseletét , beszédünket és 
mindenünket. Forgó - szélként kavarog ha
zánkban ez a' külföldi szülött; ’s a’ merre el
rohan mindent, lapit, virágot, fiivet, tollat, 
bogarat, port, ’sa ’t. magával ragad. Hatásá
nak nincs mód ellent állani; és én , a’ ki ed
dig csak távolról nevetém ostromát, ’s a' na
gyok’ küszdését , a’ kicsinyek’ erőlködését: 
mosolyogva, nyugodt szívvel éneklém a’ Lu- 
cretiusi Dulce mari magno-t; most — nyakig 
estem duzzadt babjai közzé, ’s parancsa sze
rint kíntelen vagyok írni.

Az idő legközelebbi rokonja a' módinak, 
vele avul, vele ifjodik, néki legyen hát szen
telve e' néhány lap. Ha csoportos gondjaim’ 
zavaros árjába csak nem az elmerűléssel küsz
ködöm, hozzá, e' nagy mindentebetőböz úgy 
jussom lesz folyamodni , ’s még alázottabb
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m e g h u n n y á s z k o d á s s a l , mint a' felénk MusuL 
m á n  h a r a g o s  Szultánja' paripája e l ő t t ,  térdre 
o m o l v a ,  így s ó h a j t a n i - f e l :

„Eripe me his, invicte, malis!’’

Látogatóba megyünk valakihez, a’ szokott 
czeremóniás köszöntő formulákat megteszszük, 
az a' valaki széket mutat e' szóval: „ tessék 
leülni.” Letelepedünk, egy-két perczig né
mán tekintgetünk egymás szemébe — ’s végre 
a’ házi Úr ásítás közben, így szakítja félbe 
a’ hallgatást: „ ma szép vagy rút idő van! ” 
*S íme melly nagy szükségben segítő az id ő ! 
Midőn az ész minden erőlködése után sem 
jöhet szóhoz, midőn a' beszélgetés’ Géniusz* 
sza restelli fülünkbe sugdosni mit mondjunk, 
az idő ád matériát a’ szóllásra. Nagy jólté- 
vője tehát ő emberi Nemünknek.

Az idő teremt és ront egyformán, ’s leg
újabb teremtményjei közzé tartoznak a' Re- 
ccnsiók, an ti kritikák és toll-csaták — olly ér
deklő tárgyak, mellyekről lehetetlen futtába 
valamit nem említeni. Minden állat magához 
hasonlót nemz, az anya' vére átfoly a' szüle
tendő magzatéba ; a' murok magról murok, 
a' húnyor gyökérről húnyor k él-k i, ’s a' lés- 
tyán nem terem ananászt. Az idő' minden 
gyermekei közt a’ Recensiók és antikritikák 
azok , kikben anyjoknak két legfőbb tulaj
donai a' haszon és ártalom kettős mértékben 
egyesültének. Mint a' polgári világban a' had, 
úgy dúlnak , rontnak ezek-is a’ Literatura’ 
mezején. Vér ugyan nem foly miattok; de 
izzad a’ homlok emésztetve a' fejtörés' mol- 
ly ia tó l, kopik a’ to ll, csikorog a’ nyomtató 
sajtó. Mennyi lélek-kínzó változásokon megy
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keresztül a' megkorbátsoltatott író , midőn az 
ellene készült csípős Recensiókat olvassa, 
most elhalványul, majd tüzet szikráznak sze
m ei, most ezer szitkokat darál nyelve, majd 
furiai rángatódzás közt borzadoznak hajszá
lai , szóval egy pillantatbau több álhatatlan 
momentumokkal és crisisekkel vesződik, mint 
a’ hideglelős legnagyobb paroxismusában. Ha 
a’ kérelhetetlen Recensens mind azon bús órá
k a t , mellyeket a’ páczba vett írónak okozánd, 
előre meggondolná, bizonyosan hegyesebbre 
metszené tompa tollát, hogy ne ejtsen olly  
vastag lcarczolásokat. De a’nagy tiszteletű Re
censens Urak kicsit tűnődnek Kritikájok’ jó 
vagy rósz következésein* I>íékik m indegy, 
ha a’ szerfeletti dícséretjök’ ópiumától meg
szédült íróból papiros mázoló Gomba Mihály, 
vagy a’ felboszszantott Poétából antikritizáló 
Herosztrat lesz-is. — Van, nem lehet tagad
ni , haszna-is a' Rccensióknak. A’ kimutatott 
hibák mást megfognak őrizni a' botlástól, ha 
elegendő tehetséggel bír felfogni az ajánlott 
regulákat. A’ törvény csak úgy lesz érthető
vé , ha annak által hágói-is találkoznak, 's 
arra, hogy írásainkban mit kell kerülnünk, 
mit követnünk, csak a’ Recensens tehet elég
gé figyelmezőkké, ha kritikája nem a' szemé
lyes sértegetést vagy az író' erkölcsi karakte
re' festegetését veszi czélba , hanem csupán 
magát a' munkát, annak becsét és hijánját. 
Valóban semmit a' Resensensek jobbat nem 
tennének, mintha szünetlen eszökbe tartanák 
Apellesnek ama mondását: S9 Sutor ne ultra 
crepidam."

Valamint a' virágokat emésztő hernyók' 
fogyasztására ada a' természet madarakat : szint
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i'igy a' Recensensek’ despotai hatalmok' meg
törésére találmányokban gazdag korunk szűlé 
az antikritikát. A’ vett bántást csak szó nél
kül elnyögni még az epétlen galamb sem tud
ná, mennyivel kevésbé mi testből, ’s vérből, 
könnyen ingerelhető nedvekből , csiklándós 
inas-húsokból Öszszealkottatott írók. Orczánk’ 
finom szövedéke csak egy véletlen rálehellés- 
re elpirul: hát egy szúrós Recensióra marad
nánk érzéketlenek? Boszszút lihegő természe
tünk tollat, epébe mártott tollat fogat kezünk
b e, 's jaj azon Recensensnek, kire megczáfo- 
lásunk’ nyilait szórni kezdjük a' fenn hagyan
dó k fenn hagyása mellett.

Bizony csak szerencsésebb idő ez a' mi
énk, mint volt ama hajdani, mellyben Athé
né volt a’ szebb ízlés’ oskolája, 's a' világnak 
Róma parancsolt. Akkor azon némellyektől 
annyira ^magasztalt klaszszikai korban , nem 
voltak Újságok, Journálok, Hónapos folyó
írások , mint most. Pedig ki nem tudja, 
mi Ily hátra van ott a’ Cultura, hol illyenek  
nincsenek. Ezek őrzik-meg a' jobb gondola
tokat az elveszéstől, ezek segítik-elő a' szép
nek és hasznosnak szeretetét. De minek di
csérjem azt, mellynek hasznait minden látja, 
a* ki nem vak. És a’ midőn örömmel szem
léljük és érezzük nagyot szőlő befolyásait v i
rágzó szeretett Folyóírásainknak: Tudományos 
Gyűjteményünknek, a’ szépet jóval párosító 
gyönyörű Felföldi Minervánknak, magas ten- 
dentiájú Muzárionunknak , Grácziaink’ két 
kedveltjeinek Aurorának és Urániának, szép 
reményekkel mosolygó Erdélyi Aglájánknak 
és Nemzeti Társalkodónknak; ki lenne az az 
érzéketlen Hazaíi, ki így ne sóhajtson-fel:
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Oh Idő, te mindent pusztító hatalmú, légy 
kedvező ezen díszeidhez , hagyjad őket virág
zani, hogy legkésőbb unokáinknak se kelles
sék keseregni sírhalmaik felett.

Folytassuk vizsgálódásainkat tovább-is az 
időről. A' Deák-nyelv” kezdeteit tanító Gram- 
maticus sokat gyötri oskoláinkban tanítvány- 
jait a” m ú lt, jelen és jövendő időkkel. A” 
könnyű szajkó' szájából mint a’ víz úgy foly 
a' sok Praeteritum és Futurum , ’s szegény, 
nem tudja vészi-e valaha hasznát a’ Praesens 
miatt szenvedett izzadozásinak ! így vagyunk 
mi nagy gyermekek, minket-is tol-elő a” gá- 
tot nem ismérő idő” zaja. A' múltból néha 
kedves képek lebegnek körűi az emlékezet’ 
szárnyain, néha ijesztő karikatúrák borzaszt- 
nak. A” jövendő mintegy Játékszíni cortina 
függ előttünk, remény és kétség, öröm és fé
lelem között, és sokat kell pauzálnunk, míg 
felvonatik. Boldog, ki csupán a” jelent ízle
l i ,  minden édest, mit ennek pohara nyújt, 
Jegutólsó cseppig kiszürcsöl; ’s nyúgott szív
vel várja, mit hoz a” jövendő, jót avagy go
noszt! De kicsoda közülünk , ki annyira 
szeresse a’ jelent, hogy a’ jövendőről ne ag
gódjék , ”s arról előre nagy calculusokat ne 
csináljon?

A” Plán-koholás ”s nagyokról álmodozás-is 
divatban van a” mai időben. Soktól haliám: 
„ha ennyi ’s annyi pénzel bírnék, rézzel fe
dett kastélyomban büszkén sétálnék, számta
lan cseléd hódolna parancsolatomnak, ’s úgy 
élnék mint a' Nagy Mogol!” — Illy elérhe
tetlenekről álmodozni hiba-e? — Nem! — a' 
lélek szünetlen munkásságban szeret lenni, 
’s rendszerént az ideális világot bájosabban
F.  M. OH. MINERVA 3. NEGYEI)  1830. 14
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tudja festeni, mint a' mindennapi tárgyakat. 
Senkit-is hát arra kínszeríteni, hogy képze
tének magas reptét szegje, ’s lelkét örök szen- 
d e r g é s b e  ringassa, nem lehel. A' csillogó hó- 
jag fúvónak 's jövendővel tépelődőnek rend
szerént nincs semmi észtörő foglalatossága, ’s 
ha tőle ez egyetlen képzeleti száguldozást meg
tagadjuk ; úgy ő kíntelen lejénd azon buta 
nem érzésbe bukni, melly a’ nem létei' bús 
birodalmát környékezi. Az emberiségnek leg
nagyobb jóltévője a' remény ; ez ád vídúlást 
a’ komor pillantatokban , e' derít-fel, midőn 
ég, főid öszszeesküsznek bússá-tételünkre. Vedd
el a’ reményt ’s a' kéfségbe-esettek' számát 
myriásokra szaporítottad !

Ideje, hogy értekezésünknek fenntebb czél- 
zást ’s folyamatot adjunk, ’s elmélkedjünk 
keveset az idő leikéről ! Német szomszéda
ink egy héti-írást bírnak e’ czím alatt: ,,Oeist 
dér Zeit '' ebből némeily minden logika nél
kül azt következtethetné, tehát az idő' lelke 
semmi sem egyébb, hanem az érdeklett Fo- 
Jyó-írás. Béfolyással az idő-leikére legalább 
a’ maga Publikumába lehet ugyan, de elvont 
való értelemben ezen nevezetet reá ruházni, 
úgy hiszem magok annak tisztelt Redactorai 
sem kívánnák. Valami egyébb lehet az az 
idő’ lelke? Egy-e a’ Plátó világ' leikével? 
határozzák-meg a' Filozófusok, azzal sem ma
gamnak, sem olvasóimnak nem alkalmatlanko
dom. — Az időt kettős értelemben vehetjük: 
úgy-is mint magában fennálló Subjectumot , 
úgy-is mint az esztendők ’s századok által 
bizonyos részekre osztott egészt rávitelésen 
az emberekre. Az idő maga magában ma u- 
gyan az, a' mi volt. A’ nap most-is úgy kél-
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fel és nyúgszik-Ie, a' csillagok úgy forognak 
cs ragyognak , a' természet' szép és borzasz
tó jelenései épen azon változásban, cserében 
tíinnek-elő, mint a' hajdan korban. így gon
dolva az időt , lelket sem tulajdoníthatunk 
n ek i; vagy ha igen: az a’ lélek most-is úgy 
munkálódik, úgy teremt, úgy enyésztet, mint 
mindenha kezdettől olta. Ráviteles értelem
ben az időnek lelkén érthetjük azt a' látha
tatlan ösztönt, azt az észrevehetetlen rugót, 
melly a' Nemzeteket sőt az egyes famíliákat 
's embereket-is mint valamelly nagy machi- 
nákat izgatja. Ez a' lélek a’ históriának az 
idő' csalhatatlan tanújának bizonyítása sze
rént századokon sőt tizedeken keresztül válto
zott és változik. Most hódoltatás' vágyja, 
majd új Föld' keresés ; most sötét tudatlan
ság , tunya álmosság, majd világosodás' szólít
ja uralkodik. Igaz hát hogy:

„M inden kornak van I s ten e !’’

Az idő5 lelke ugyan azon időszakban Nem
zetek szerént kiilömbözhetik, mikor egyik 
szabadságáért élet halál közt küzdik, a’ má
sik a’ hiúságnak áldozik. így századokról 
századokra, ezeredekről ezercdekre nyomoz
va a’ történetek’ év-könyveit , minden idő’ 
lelkét kiszemelhetjük. Mi a’ mai idő’ lelke? 
bajos meghatározni. Látjuk minden Nemzet 
mint serénykedik a’ tudomány’ és mesterség’ 
országában mind újabb-újabb felfedezéseket 
tenni , e' szerént a’ tökéletesedésre irányzó 
lankadatlan igyekezet lenne e’ kor' szelleme. 
De ezen nemes törekedés mellett nem látunk- 
e nemtelen czélzásokat-is? Az utó-kor fogja

14#
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részrehajlás nélkül m egítélni, milly lélek é- 
leszte bennünket! í . .

Ásít a’ Kisaszszony, tán ezen igen-is ho- 
szas filozofálás vala unalmára. Fájlalom, hogy 
eszközlője levék unatkozásának, de botsánat- 
ért esdeklek; mászszor ollyan dologról fogok 
írn i, melly inkább inye szerént lejénd. Most 
pedig az unalom és időtöltés ötölvén eszem
be , ezekrpl mint az idő’ legközelebbi roko
niról 's elválhatatlan társairól kell szóllanom 
egyet-kettőt, ’s addig kegyes figyelmét kiin- 
stálom. — Az unalom éltünk’ legfőbb boldo
gítója! Általa lesznek hamar tűnő pillantá
saink lomha századokká; miatta unjuk-meg 
legédesbb napjainkat , mellyek nyíl-sebesen 
sietnek az elhunyt hajdan idők’ végetlen te
metőjébe. Még-is miért futjuk annyira ez á- 
lom osztogatót, melly parányi életünket olly  
hoszszúra tudja nyújtani, mint a' Matusálem’ 
kora ? Áldott unalom! téged még a’ bölcsek 
sem becsűinek , pedig nékik mély tudomá
nyoknál fogva méltó becsedet esmérniek kell. 
Minden szalad előled , mint egy pestisestől, 
’s nem kíméli vagyonját, egésségét , életét, 
csak téged elkerülhessen. Te szülsz a’ Kőltő’ 
kifáradt fantáziájába újabb fellengős gondola
tokat ; te súgsz a’ hangmívész’ siketűlt fülé
be egy hangot a’ sphérák' concertjéből; te va- 
rázslod-elő a' szépek újjai közűi a’ legfino
mabb hímzéseket ; te adod nékem-is toliam
ba e’ szókat, mellyeket dicséretedre egész el
ragadtatott gyönyörérzéssel írok.

Kifáradék , szükségem van egy kis nyú- 
galomra , hogy újabb erővel kezdhessek az 
időtöltés’ magasztalásához. De tartok tő le , 
hogy míg magam kinyúgszom, Olvasóim ún-
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ván utánam várakozni , magamra hagynak, 
mint az egykori estig papolót hoszszas figye
lemtől csömörlött hallgatói; azért az idő' tisz
teletére írt következendő verseimmel mind- 
nyájokat íitra bocsátom:

1 0
tűnsz t e ,  mint villám olly seb essen 1. 

Sokan panaszolják víg poharak között;
De lom ha, bár mikánt s ie ssen ,
Futásod az e lő t t , kibe bú költözött.

Egynek sincs igaza — T e haladsz 
Kimért pályád’ útján változhatatlanúl;
M int tegnap ma-is csak úgy szaladsz —
’S hány röpít-el téged használhatatlanúl ?

Minden reggel az arany napot
Ifjú fényben hozod egünk’ látkörére,
Osztán rejted ’s meszsze ragadod 
M egint szemüuk elől őt minden estére.

Az éj’ sötét homállyaiba *
Szelíd  holdod’ nyájas világa leng felénk ;
’S hogy hunyhassunk szép álmaiba 
Képzetinknek balzsamt Te csepegtetsz belénk.

Őröm virágot adsz kezünkbe,
’S mi bohó gyermekek szét tépjük azokat;
’S azért nyögünk majd keservünkbe ,
H ogy mostoha kerted term eszt cziprusokat.

A* víg kedv’ bájos alakjával 
Ékesíted képét az édes jelennek;
’S véljük , hogy bánat* homokjával 
Mindég fojtó szelek élőnkbe lengenek.
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A* kiszenvedett volt bajokra
Kgy elfedő fátyolt ke'sz vagy ter íten i:
Még-is fokadunk csak jajokra,
Hogy fényt sír - kertünkre nem tudsz deríteni.

Bár tündér tájjba vará’sla n á i,
Kiesbb éghajlatok’ örök tavaszszába* I
H ol boldogság* gyöngy folyamjánál 
Élnénk ideálok’ arany szakaszszába:

Ott-is ellened ömledezne 
Gyarló kebelünknek bús e lég iá ja ,
*S szebb jövendőken tévedezne ■
Nyúgtalan kebelünk’ telhetetlen vágyja! 1 j

A’ polgári lázadás' olly sok nemű és sok* 
szőri ostromain ingadozó Anglia 1605-ben a' 
béke és csillapodás' pontján látszott lenni. 
A' nép szerette I. Jakab Királyt 's nem volt 
kül-, nem semmi bel-háború , melly csendét 
zavarni készülne. Titkon azonban egy vesze
delmes párt foná rémítő terveit ( planum). 
Egyike ezeknek ama borzasztó , ’s Anglia’ 
sőt az emberiség' történeteiben példátlan ősz-

Fogara&y János,

Históriai nevezetességek.
<

I.
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szeeskiivés, melly a’ sors’ különös kedvezései 
által ezerek' szerencséjére jőve világosságra. 
Története ez:

Tíz nappal a' Parliamenti gyülekezet előtt 
L o r d  Mountragle’ szolgájának egy idegen ezen 
névtelen levelet adá: „M ylord! Azon öszsze- 
köttetés , mellyben néhány barátival á llok , 
vitt reá , hogy az Úr iránt gondoskodjam. 
Ha élete kedves, tanátslom , a' legközelebbi 
ülésből maradjon-ki. Isten és emberek szö- 
vetkeztenek a’ szemünk előtt naponként vég
bemenő iszony' büntetésére. Ne vegye a’ dol
got kicsinységnek, utazzék falura ’s várja-bé 
ott a’ történet’ végét. Bár nem gyaníttatik 
semmi mozdulat , legjren bizonyos eránta, 
hogy a' következő Parii amentet egy láthatat
lan kéz’ borzasztó csapása fenyegeti. Ne ves- 
se-meg tanátsomat, azt nem követnie az Úr
nak ártalmas, ellenben minden esetre hasz
nos lehet. Vegye Isten mindenható védelmébe 
’s engedje , hogy intésem üdvére válhasson.” 

A' levél felette különös benyomást teve 
a’ Lordban. Habozott , ha tréfának vegye-e, 
ha valamelly pajkos koholmánynak-e, vagy 
fortély valóban . melly által bizonyos okok 
miatt valaki a' Parliamentből elmaradását esz
közleni akarja. Még-is a’ levelet magassabb 
helyeken láttatni nem lészen haszontalan, 
gondold ’s ment még azon estve Gróf Salis- 
bury Státus-titoknokhoz. Ez eleinfen kevés 
figyelmet látszott reá fordítani, de később el
méjébe Ötlék, hogy a'titkos-tanátsban a'Catho- 
licusoknak valami szövetkezéséről vala szó, 
kik az országban ’s országon kívül mozgot- 
tanak volt, ’s hitelt érdemlő hírek szerént a' 
legközelebbi Parliament elébe egy fontos tar
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talmú ’s igen fenyegető hangon írt kérelem - 
levelet fognak terjeszteni. Ezen okokból ala
posnak Játta a' Lord’ hazaíiúi aggodalmát, ’s 
miután Gróf Suífolkkal ’s nehány 31iniszterek- 
kel szólt volna: elhatároztatott, hogy a' le-i 
vél a' Király elébe terjesztessék. A’ Király 
sok ízben adá szembetűnő példájit ügyességé
nek a homályos, titokba rejtett dolgok' meg
fejtésében. Rövid késedelem, szoros titoktar
tás m ellett, kiilömben-is nem fogott ártani , 
sőt általa a' pártmerény *), ha csak ugyan 
vo lt, mind inkább megérhetett arra, hogy a’ 
vétkezőket magán a' tetten lehessen lepni. 
A' király a’ levelet komolyan vette, 's a' do
log fontos és mély jelentésűnek látszott előt
te. Leginkább ezen kifejezés ,, láthatatlan 
kéz' borzasztó csapása" foglalta-el figyelmét, 
’s lelkében egy puskaporral tölt üreg' képze
lete , mint villám lobbant-fel. Rövid tanáts- 
kozás után elvégeztetett, vasárnap (a’ Parlia- 
ment-űlés előtti napon) lehető legnagyobb ti
tokban a' Parliamerit ház alatt minden bolto
zatok’ öszszevizsgálása , ’s ez Gróf Suffolkra 
bízatott. Ez és Lord Mountragle Iemenvén a’ 
boltozatba , öszsze néztenek minden szugot, 
de egyebet kőszénnél ’s egy jókora rakás tű
zi fánál nem találtak. Midőn kérdeznék, ki 
legyen e' fa és kőszén' tulajdonossá ’s mi czél- 
ra hozattak légyen id e , Chinárd, a' Királyi 
ruha-tár' felvigyázója, azt felelte, hogy a' 
boltozatot a' szomszéd házzal együtt Percy 
Tamás bérlelte-ki ’s övé a’ fa és kőszén-is. 
Gróf Suífolk még egyszer körűltekintgete, ’s 
ím e, egyik szegletben egy embert vön észre,

Mereny : Unternehmung.
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kinek rendkívül vakmerő és gyanús tekinte
te igen feltűnő volt ’s úgy tetszett, mintha 
e’ fürkészés benne nyúgtalanságot ’s aggodal
mat gerjesztene. Kérdeztetvén azt felelte, hogy 
ő ház-mester Percy' szolgálatjában ’s neve 
Fawkes. Gróf Suffolk bejelentő a’ Királynak 
a' mit látott, elmondván egyszer’smind, hogy 
Lord Mountragle igen megrémült ’s valamelly 
veszélyt gyanít abból, hogy a’ pinczét és há
zat olly gondolkodású ember mint Percy bér- 
lette-ki , sőt hogy ama névtelen levelet-is 
Percytől származottnak hiszi, mert véle rég
óta barátságban él; végtére hogy a' Gróf meg- 
nem foghatja, mi szüksége légyen Percynek 
annyi fára és kőszénre, holott a' kibérlett ház
ban olly ritkán tartózkodik. Említé azon 
gyanús embert-is, ki magát Percy ház-meste
rének vallotta.

E’ hírre a' Király mind inkább megerő
södött gyanújában ’s rendelést teve azonnal, 
hogy a’ fa és kőszén rakás fenékig megvizs- 
gáltassék, a' puskapor hihetőleg ott lesz el
rejtve , ha pedig itt semmi sem találtatnék: 
a' pinczének minden rejtekjei szoros vizsgá
lat alá vétessenek; mert ki fog, úgymond, a' 
Parliamentbe aggódalom nélkül lépni, ha a' 
dolog’ kitapogatása eránt csak könnyelmű ’s 
felületes készületek tétetnek. Mivel azonban 
néhány Miniszter kételkedett, ha illy egysze
rű levél miatt valaki' házát felkutatni törvény- 
szerűíeg lehet-e, Chinárdnak azon üriigy alatt 
kelle a’ pinezébe m ennie, mintha bizonyos 
szőnyegeket keresne, mellyek a' király’ tulaj
donai, ’s hihetőleg ott vaunak valamelly szeg
letben lerakva. Knevet , a’ királyi Kamarás 
vállalta magára ezen másodszori vizsgálatot,
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*s a* Parliamenti-űlést megelőző éjfélkor le
ment a' gyanús pinczébe. Fawkest e’ szokat
lan időben-is az ajtónál találta útazólag fel
készülve , kit azonnal el-is fogatott. A' fa és 
szénhalom szerte hányatván, alatta harmincz- 
hét puskaporral töltött kisebb ’s nagyobb hor
dóra találtak. Fawkes' zsebjeiből pedig a’ 
vizsgáló tűzszert és kanóczot háza elő, ’s mi
dőn kérdeztetnék e’ vakmerő ember , eléggé 
bátor volt azt felelni: hogy ha a’ vizsgálók 
akkor jöttek vala , midőn ő munkája’ végén 
volt, vagy megjelenésökkor csak egy kis időt 
engedtek volna n ek i, ő a' farakást meggyújt
ván önnön halálát az övékkel édesítette vol
na meg.

Knevttf őrizet alá tétetvén a’ foglyot, né- f
hány Ministert, kik a* Palotában háltak fel- j
költé , ’s reggeli négy órakor magát a’ Királyt- j
is. Öszszehívtanak többeket a' tanátsnokok 
közűi ’s Fawkest kérdőre vonták. Ez példát
lan bátorságot mutata, és sem vétke’ nagysá- j
ga , sem az ünnepélyes hely és gyülekezet, l
sem az elébe terjesztett kérdések’ sebessége 
és sokasága által magát megzavarni nem hagy- i
ta , sőt gúny^olólag felelt, ha ellenmondva, 
vagy hívatlan személyek által kérdeztetett.
Tettét nem tagadta, sőt mindent magára vé
vé, ’s elfogatása' első napján sem társai’ ne- *\
vét, sem egyébb környnílményt belőle kivenni 
nem lehete. Azt áliítá, hogy egyedül lel ki
esmérete ’s a’ catholicismus’ eránt való buz
galma vitték ezen szándékra, hogy a' Király t 
ő nem esmérheti urának , sem Isten’ fel kent
jének , mert Eretnek; hogy ő Percŷ  Tamás’ 
szolgálatában van ’s neve Johnson János. 
Bánkódás helyett inkább haragot mutata , hogy
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szándékait kinem vihette. Három napi kín
zás után, midőn tapasztalná, hogy a' szeren
cse társainak sem kedvez, elhagyá bátorsága, 
’s az Öszszeesküvést megvallotta e’ szerént a’ 
mint következik:

„Megesmérem, hogy egy öszszeeskiivés- 
nek a’ Király és Kormány ellen, több társak
kal együtt, részese vagyok. A’ múlt évi hús- 
vétkor Winter Tamás, Hollandiában szóllíta- 
m eg, hogy ez ügyben vélek szövetkezzem. 
Szövetségünkben még hárman vannak: C a tes
by  R ó b e r t  s P e r c y  T a m á s  és W r ig t .  Öszsze- 
esküvésünk' tervét ezek csinálták. Legelői 
C a tesb y  eskütt hallgatást, ’s ő esketé-meg tár- 
sait-is. Hogy a' felső ház alá puskapor té
tessék ’s a' boszszú ott menjen végbe, hol a' 
Catholica• vallás törvénytelenül elnyomatott, 
az ő gondolati voltának. Ezen czélra P e r e g  
a' felső ház tő szomszédjában egy házat bér- 
le-k i, hol Deczember'11-dikén 1604. elkezdet
tük a' puskapor - likat ásni. Hatan t. i. P e r 
eg s C a te sb y  s W in te r  s W r i g t  s én ’s még egy 
segéd, magunkhoz vévén elébb a' szentséget 
a’ titok-tartás’ megerősítésére, lementünk a’ 
boltozatba, ’s midőn látnók , hogy a' munka 
igen terhes, még egy segédet vettünk, kinek 
szinte megkellett esküdnie. Karácsonig a’ 
felső ház’ falához jutottunk, melly öt lábnvi 
vastagságú, ’s vízkereszt felé már ez-is csak
nem egészen át vala likasztva. Midőn társa
im dolgoztak, én az ajtónál őrt áitam. Ha 
valaki jö tt , jelt adék, ’s 4k megszűntek dol
gozni, meddig az elnem ment. Gyakran éj
jelenként is ott voltunk lövő szerekkel fel
készülve és szilárdan eltökélve meghalni in
kább , hogy sem csüggedni, vagy ha arra ke-
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rűlénd fogolyé lenni. Midőn a" falat keresz
tül fúrtuk, ropogást hallánk, hasonlót a’ le- 
oinladozó kőszénéhez. Megrémültünk, neta
lán munkánk észrevétetett. De csak hamar 
tudtunkra esett, hogy a' szomszéd pinczéhen 
kőszén van eladó; P e re i/  kapott az alkalmon 
’s kibérlette a' pinezét egy évre. Már elébb 
húsz hordó poskaport szerzettünk ’s most 
elrejtettük azt a’ kőszén és fa alá. Húsvét 
felé hallván , hogy a’ Parliament Octoberre 
halasztatott, szét oszlottunk. P e r e g  ez alatt 
még több port és fát szerzett-öszsze. Később 
abban egyeztiink-meg, hogy az nap, mellyen 
szándékunkat telyesedésre viszszük, Erzsébet 
Herczegnét, ki Lord H a n g ta n n á l  a' Warwiki 
Grófságban la k ik , hatalmunkba kerítvén Ki
rálynénknak kiáltjuk-ki. Károly Ilerczeget, 
a' Király’ ifjabbik liját-is szándékunkban volt 
elfogni, de ezzel a’ sok nehézségek miatt fel
hagytunk. Hogy a" tett’ eszközei mi vagyunk, 
azt titokban tartani eltökélénk mind addig, 
meddig pártunk erőre kap.’’

Tizen négy nappal F a w ke s  elfogatása u- 
tán T V in ter  T am ás ,-is tőrbe került. Ennek 
lelke egészen ellenkező vala , mint társáé. 
Azonnal megvallott mindent ’s bánkódni lát
szott rémítő cselekedetén. Mihelyt a' párt' 
fejei e' kettőnek vallásából tudva voltak, ne- 
vök a’ többi öszszeesküdtekével együtt nyil- 
vánná tétetett, azon parancsolattal, hogy fo- 
gattassanak-el. De azon táj' távolléte hová el- 
szüktenek, ’s a' ,rosz utak 's rövid napok 
hátráltatták a' királyi parancsolat' sebes ter
jedését. Harmad napra szökésük után , mi
előtt vétkök egészen tudatott volna, már ki
írtattak. Elfutának tudniillik Warwikshirébe
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hol egyik társok D ig b y  azon reménytől táp- 
láltatván , hogy szándékjok kívánt véget ért, 
egy sereggel fegyvert fogott, hogy Erzsébe
tet h a t a l m o k b a  kerítsék , de ez már | elébb 
Conventrybe volt. A' <Sh e r ife k  a’ faluk' lako
sait fellázították a' pártosok ellen , kiknek 
száma még csak 80 emberre ment. Fogyan- 
is reménylhettek volna ők Követőket , kik  
annyi sarczolásokat követtek-el a’ népen, 
hogy többé ital vizet sem akart nékik senki 
adni ? A’ kisded csoport csak hamar öszsze- 
szorúlt ’s kétségbe esett. Egyik a’ másiká
nak gyóná-meg vétkét ’s ada bocsánatot, ’s 
végső feltételök vala éltöket olly drágán ad
ni az ellenségnek, mint csak lehet; de vég
re ez a’ vígasztalás-is elhagyá őket. Puska
porok az esőtől öszszeázott 's midőn száríta
nák, lángot kapa ’s olly felette megrongálta 
őket , hogy csak parányi erejök maradt a’ 
kétségbeesés’ utolsó Viadalához. Bátorságjok 
annyira elfogyott, hogy néhányan térdre húll- 
va könyörgének - fel Istenhez irgalomért. A’ 
párt' fejei a' harczban estek-el. G r a n t  pe
d ig , D ig b y ;, R e c k u o d ; B a te s  s TresJtam  s Ro~  
b é r t ; W in te r  s L i t t l e to n  hóhér-kéz által vesz
tek , minekutánna a’ Király egy Parliamenti 
beszédében, mellyel ezen rémítő öszszeeskü- 
vésről tarta, a’ Catholicusokat általán fogva 
Tétleneknek nyilatkoztatván a' bünsúlyt egye
dül néhány elvakultra hárította volna. így vé
vé elejét a' Király’ keresztül ható elméje e- 
zen szándéknak , melly ezcrek' vérébe került 
volna.
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II.

VIII. H e n r ik  Angol K irá ly ' rendelései
ben egyebek közt ezek  o lvasta tnak  :

A’ K irá ly i  borbély  magát tisztán h o r d ja ,  
zabolátlan  életű  aszszonyokkal ne társai kod- 
j é k ,  m e r t  ez álta l Ő Felsége k á r t  szenvedhet 
egészségében.

Tíz ó rako r  az e b é d , négykor a' vacsora 
kész  legyen.

A' házi t isz tek  egymással békén  éljenek. 
Ne beszéllgesscnek a r ró l ,  mivel m úla tja  m a
gát Ő Felsége. A' szoba leányoknak ,  ve lők  a’ 
grádicson ta lá lkozván  békét hagyjanak . I l ly  
pa jkosságok  m ia tt  sok  edény tö r ik .  A' czín 
k a la n a k ra  és fa - tányérokra  felvígyázzanak.

H a  va iam elly ik  apród  a’ háznál csábít-el 
egy le án y t :  bünte tésü l 0  Felségének  k é t  m a r
k á t  fizet, és sörét egy egész hónapig  nem  
kapja-meg.

III.
A z , egy je les  v itézi t e t t e k k e l ' s  N ém et

országnak a’ m aga kebeléből szárm azott egy ik  
Császárjával ragyogó fő-bázból szü le te tt  dám a 
volt.,  k in ek  e l töké lt  viselete  am a rém ítő  Á l
ba ITerczeget csaknem  reszketésbe hozta. Mi
dőn F. Károly Császár 1547-ben a’ Aliihlber- 
g i  ü tk ö ze t  u tán  F ran co n ia  és Sváb-ország fe
lé vezetvén seregeit T hü ring ián  keresz tü l jő -  
ne  , Özvegy Schwarzbargi Katalin  G ró fné ,  
szü le te tt  Hennebergi I lerczegnő egy kegyelem 
levele t eszközle-k i n á la ,  m ellynél fogva alatt- 
va ló jit  a' keresztül húzódó Spanyol - seregek-
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tői m en tekké  tegye. Magát ellenben a rra  k ö 
te le z t e , hogy k e n y e re t ,  sört 's egyébb élelmi 
s z e re k e t ,  a’ S panyo l-hadaknak  Saalbriickékez, 
ho l a vízen által k e le n d ő k ,  il lendő áron  fog 
R u d o l s t a d t b ó l  vite tn i.  Ezen k ívü l még azon 
előláíással-is é l t ,  hogy a' h id a t ,  m elly  épen 
a' város tövében v o l t , s ie tve elszedetvén tá 
volabb ra k a t ta - fe l ,  nehogy a' vá rosnak  igen
is nagy közellé te  k ísé r le tbe  hozza ezen rab 
ló vendégeket. Egyszer 'sm ind  azon v id é k e k ’ 
l a k ó j in a k ,  m ellyeken  a" seregek álta lm enen- 
dők  v o l t a k ,  m egengedte te tt  böcsösebb vagyon- 
j a ik '  o lta lm ára  a ’ R udolstadti v á ra t  m enedé
k ü l  venni.

Közelget azonban a' S p a n y o l-h a d -v e z é r  
Braunseh ivéigi Henrik Herczeg , ’s ennek  íijai 
á lta l k ísérve  a' városhoz ’s magát egy előre 
k ü ld ö t t  K övet á l ta l  a' Schw arzburg i G rófnénál 
reggelire vendégnek kér te -k i.  I llye tén  sze
rén y  a ján lkozását egy fegyverzett sereg' vezé
rén ek  nem Iehete elnem fogadni. , ,M i a’ ház
tól te lh e t ik ,  szolgáltatn i fog: m éltóztassék  ő 
E x ce llen tiá ja  m agát m egalázni ” lön a’ válasz. 
E lnem  m úlasz ta to tt  egyszer’s m in d ,  hogy a' 
kegyelem -levél-is  em lítessék  ’s an n a k  te k in 
te tbe vétele a' Spanyol- vezér' szívére k ö t
tessék.

Nyájas elfogadás 's jó l  te r í te t t  asztal vá r
j á k  a’. Herczeget. K ín te len  m egva llan i,  hogj'- 
a' Thüringi D ám ák  jó  k onyhá t  ta r ta n a k  ’s 
a’ vendégi ju s t  t isz te l ik .  Alig ű l te n e k - le ,  
egy K övet h íva tá-k i a' Grófnőt. Je len ti , hogy 
ú tközben  néhány fajukon a' Spanyo l-ka tonák  
e rőszako t követtek-el 's a ’ p a ra sz to k 1 m arhá- 
j i k a t  e lha jto t ták . Katalin  valódi any ja  volt 
n é p é n e k ; a' m i a la ttva ló jinak  legszegényebbi-
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kével tö rtén t önmagával tö r tén tn ek  nézé. Le
verve az ígéret-szegés á l t a l , de elnem veszít
ve inég-is eszm életét , azonnal parancsold  
s z o lg á j in a k , hogy a’ legnagyobb sietséggel és 
csendben fegyverkezzenek-fel ’s zárják-be a’ 
v á r k a p u k a t , m aga ped ig  viszszatére  a" p a lo 
tá b a ,  hol a’ H crczegeket még m in d  ü lve ta 
lá lta . I t t  a' lé g -sz ívé rdek lőbb  k ifejezések
ben panaszo lja  n e k ik  a’ h í r t , m e llye t épen  
m o s t v e v e ,  ’s m il ly  silányul ta rta tik -m eg  a' 
Császári szó. A’ H erczegek  nevetkőzve felel
n ek  , hogy ez m ár  bevett had i szokás ’s hogy 
il lyetén  apró  tö r tén e te k  háborgó időkben  é- 
pen  elm ellőzhete tlenek . „A z t m eg lássu k , m ond  
a’ Grófné fe llobbanva , vagy v iszszakap ják  az 
e n y im ek  a' m agoké t,  vagy  Is tenem re! — sza
v á t  fenyegetőleg em elvén —  H erczeg-vér ökör- 
v é r é r t ! "  Ezen elszánt ny ila tkozással elhagyd 
a’ szo b á t ,  m elly  néhány  szem pillan ta t a la t t  
m egtö lt fegyveresekke l,  k ik  k a rdda l ugyan  
k e z ű k b e n ,  m indazonálta l  egész tisz te le tte l  a' 
Herczegek* székeik  megé vonóivá fo ly ta t ták  
az asztali szolgálatot. Végig tek in tvén  e’ harcz- 
vágyó csoporton Álba  H erczeg m egváltozók 
színében ’s a ’ tá rsak  ném án  és zavarodva te- 
k in tge tének  egym ásra. Távol a’ se reg ek tő l ,  
’s i l ly  e re jöke t  m eghaladó izmos csoport ál
tá l kö rű i  fogva, m i m arad t  egyéb h á t r a ,  m in t 
nyugalom m al l e n n i ,  ’s a’ m egsérte tt  D á m á t ,  
bár  m elly  felté te lek  a la t t ,  megengesztelni. 
Braunschweiffi Henrik  eszmélt-fel Kavarodá
sából legelőbb , ’s hangos kaczagásra fakad t.  
O igen okos m óddal az egész tö r téne tnek  tré 
fás fo rdu la to t ada. H íze lkedve  magasztald a’ 
a' Grófné’ e l tökélt  m erészségét, m ellyel jobbá
gyai erán t való aggodalmát bebizonyíto tta .
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K érte  ő t , lenne n y u g tá n , m agára  válla lja  Á l
ba H erczeget m in d e n re ,  a' mi il lendő lészen 
reá  b írn i.  ’S valóban k i- is  e szk ö z lé ,  hogy a' 
H erczeg azonnal parancso la to t adá  seregeihez 
az e lrab lo tt  m arh ák ' viszszaadására. M ihely t 
a ’ Grófné bizonyossá leve a' dolog telyesedé- 
se e rá n t ,  nyájason  m egköszöné azt vendégei
n e k ,  k ik  v iszon t igen udvar i lag  v e t ten ek  tő
le búcsút.

Ezen  tö r téne t  vó lt h ihe tő leg  o k a ,  hogy 
/Schioarzburgi Katalin  a’ Hőslelkű nevet nyerte .

K özönségesen t isz te lv e ,  m inden tő l  s ira t
va  hím yt-el é ltének  58- d i k , K ó rm án y já n ak  
29-dik  évében. Tetem ei a’ Rudolstadti tem 
p lom ban  nyúgosznak. ( Schiller s W erke .)

IV.

II. G yörgy K irá ly ’ h a lá lak o r  ( 1760) Cha-
tam  és a' JS'ewcastlei H erczeg v i t ték  A nglia’ 
K órm ány já t .  Ez K incs tá rnok i h iva ta la  , amaz 
szellem i e r e je ,  szónoki tehetsége ’s azon bi- 
zodalom  á l t a l ,  mellyel e rán ta  a' nép ’ v isel
t e t e t t ,  te tték  m agokat F ő-igazga tókká . Cha- 
tam  had i te rv ek e t  készíte  , a' H erczegnek 
ped ig  költségről kelle gondoskodnia . G y ak 
ran  tá m ad t k ö zö t tö k  heves szóvá ltás ,  de vég
tére  csaknem  m indég Chatam  győzött ’s a’ 
H e rczeg n e k ,  bár nem ö röm es t ,  engednie ke l
lett.* Egy i l ly  vélekedés igen víg je len e tre  
ada a lka lm a t.  Azon jav a lla t  v é te te t t  tu d n i
i l l ik  s z ó b a ,  hogy L ord  Hawke az Angol F lo t 
tával a' F ran cz ia  seregek ellen tengerre  száll
j o n ;  de a' háborgó és z ivataros N ovem ber a’
F . itt. Oíl.  MINERVA 3 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 *  1 5
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szándék ' k iv ihe tése  e rán t függőben ta r to t ta  az 
elm éket. Chatam  az esztendő’ ezen részében  
lábköszvényben  szen v ed e tt ,  ’s lá togató jit  fű- 
te tlen  szobában fogadta-el. A' Newcastlei H e r-  
czeg a' F lo t ta  ügyében jőve  hozzá. A lig  vo lt  
néhány  perczenetig  a' szo b áb an ,  rem egve a’ 
h ideg m i a t t ,  k é r d é : „ T e h á t  i t t  nincs fű tv e?” 
N in cs ,  m onda  Chatam, köszvényem  nem szen
ved i a' meleget. A' H erczeg köpönyegjébe 
b u rkozván  békén  leö lt  Chatam  ágya m ellé  
’s kezde a’ dolog erán t beszélni. A’ hideg a- 
zonban o lly  nagy vo lt , hogy tovább k in e m  
állhatván  m egszállt tá  Chatam ot, engedné-m eg, 
hogy mellé fekhessék  az ágyba. M ondá és 
tévé. K öpönyegestől m in d en  további ta r tó z 
kodás  né lkü l Chatam  ágyába dűlt. A' H e r
czeg telyeséggel nem  ak a rá  , hogy a' F lo t ta  
tengerre  szálljon , Chatam  e l lenben m akacsul 
m egm arad t feltétele m elle tt .  Végtére tüzes 
ve tekedés  tá m ad t közö ttük . Én a k a ro m ,  m ond  
P it t  szenvedelmes kéz-h ad arázássa l , hogy a' 
F lo t ta  k iszálljon . Az nem le h e t ,  telyeséggel 
n e m ,  atfból veszedelem  fog tö r t é n n i ,  k iá l ta  
a' H erczeg ,  reszketve  a’ nagy hideg m ia tt .  
Míg i l ly  nevetséges helyhezte tésben  egym ás
sal v e te k e d n é n e k , belépe Friderics a' tenge
r i  D e p a r te m e n t tő l , k i lá tván  e’ csudálatos Mi- 
n is te r i  tanácskozást alig fojthatá-el kaczagá- 
sát. —  Azonban Chatam' a k a ra t ja  szerin t a' 
F lo t ta  tengerre  szállá ’s győzedelem m el tért- 
meg.

B a j z a .
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24.

A’ jóltevés mint magv-vetés.
( F a ra b o la .)

I V é t  Vándorok menőnek egykor valamelly 
falun által; és midőn a’ szálláson magokat ki- 
nyúgodnák, hirtelen nagy sikoltás hallaték, 
hogy tűz vagyon, mellyre midőn az egyik 
vándor , segítségre szaladás végett felugrana , 
monda a’ másik: „m it  késnénk mi itten?
„nincs e kéz elég a’ segítségre? mit törődünk 
„az idegen földel?” de amaz semmit e’ be
szédre nem hajtván , elfuta nagy sietséggel a' 
meggyulladt házhoz. Most utánna eredt ugyan 
a másik, de csak távol álla. A’ ház előtt 
pedig már egy édes anya rimánkodott és ki
áltozott : „ Jaj a’ gyermekeim , a’ gyermeke- 
„ i m ! "  A’ mit hallván az idegen, tüstént 
az égő házba ugrott a" ropogó gerendák közé , 
’s a1 nép rá ezt kiáltozá : „ ez oda van ! ” de 
ím é ! nem sokára az ember előbukkant a’ lán
gok közűi , karjain hozván két gyermeket , 
és vivé őket az anyjukhoz. Akkor ez öszsze- 
ölelé gyermekeit, az idegennek pedig lábai
hoz borúla, az pedig őt felemelő és vígasz
talé ; azonban az egész gerendázat nagy robaj
jal öszszeomlott. — Midőn azután az idegen 
és útitársa viszont a' szállásra értek , monda 
emez: „ De ugyan mi tétette te veled azt ,

15 *
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„ h o g y  i l ly  vakm erész  m u n k á ra  vessed feje- 
„ d e t ? ” felele am az : ,, az té te tte  v e le m ,  a ' le i  
„  parancsolja  , a ’ magvat földbe ve tn i , hogy 
„m eg ro th a d jo n  és új gyüm ölcsöt t e r e m je n .” 
D e , úgym ond még-is a m a z , ha  a' ház reád  
om lo tt  vo lna  öszsze? „ a k k o r  (felele am az 
„m o so ly o g v a)  , én magam le ttem  vo lna  az a'
„  szem-magv. ”

■»

K ö zli  E d v i I llE s P á l .

25.
Alcaeus’ keserv ei.

jnUcaeus, a’ lantos dallszerzők között élte száza
dában legnevezetesebb Dalos, hajdani Hellas’ Les- 
hős szigetében, Mitiléne városában, Olimpiádé 44" 
dikén Kriszt. szül. előtt, mintegy 502-dik évben 
volt legnagyobb divatjában. E’ Dalos, nem csak 
lantját tudá dicséretesen pengetni, hanem a’ fegyver 
forgatásban-is nevezetes Hős vala, ki Honja’ sza
badságáért buzgőan viaskodott. Mind a’ mellett, 
hogy híres Bajnok volt, rajta-is, mint sok más ha
landókon megtörtént a’ szerencsétlenség, és a’ mél
tatlan gyalázat, t. i. az Athenebéliekkel tartott há
ború’ egyik véres ütközetében úgy megszorult, hogy 
paizsát, ’s fegyverét elhányván, megszaladt, s azo
kat a’ győztes ellenség nagy szorgalommal felszed
vén, Minerva', Athéné Gyám - Isten-aszszony’ tem
ploma’ egyik oltárára függeszté áldozatúl. E’ gya-
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lázaton a’ nemes, érzékeny szívü Alcaeus elejénte'n 
nem kevéssé tűnődött; hanem későbben barátjai 
által azzal vigasztaltatott; hogy előbbi vitézségének 
érdeme késztette légyen, Áthene lakosit azon álta- 
lok nyert fényes győzedelem’ örök em fék jeléül 
(Trophacum) az ő fegyvereivel, mint áldozati aján
dékokkal bölcs Minervának kedveskedni, mellyre 
Alcaeus újra lantot fogott, hol ismét fegyvert zör
getett. Az ő költeményjti nagyobb részént éles 
tollal írtt csúfolődó gúnyokkal valának tele , mel- 
lyekkel, valamint fegyverével-is, Honja’ akkori erő
szakos kegyetlen uralkodóit, mint a1 Ilon* pártosok* 
fő-vezére dühösen üldözte, később még Pitíacust 
sem kérnélte. De végre a* győztes Pittacusnak 
hatalmába került, #) kit e’ szerény bölcs, a’ hel- 
lyett, hogy rajta, mint fő-ellenségén, boszszúját 
állottá volna, nagy nemes lelküséggel fogadott, ’s 
szabadon-is bocsátott. Melly nemes tettével Pilta- 
cus azt nyeré, hogy az éles nyelvű, ’s tollú Al
caeus dalaival őt, gúny helyett  ̂nagy dicséretekkel 
halmazván Olimpusig emelé. Irományjait mi ille
ti ; nehány töredék darabjait kivévén, előttünk es- 
ineretlenek; de mivel több utánna élt nevezetes 
írók, dicső munkáiról emlékeznek, hihető, hogy 
annyi temérdek századok viszontagságai által , mint 
minden más, bár akármi , azok-is előbbeni semmi
ségükbe viszszakőltözének. Quintilianus róla azon 
ítéletét hagyá ; hogy ő a’ tárgyak’ kifejezésében fel
séges, rövid, szorgalmas, és ama halhatatlan Ho- 
merusnoz leginkább közelítő lelkes író lelt volna, 
melly elmebéli tehetségéért az akkori élők előtt-is 
még éltében, melly ritka példa, nagy hírt, nevet 
szerzett volna magának- Hihető, hogy Quintilia-

■*) Pittacus a’ Hellási 7. Fú-bólesek kózott tj-dik. Mytile- 
ne Igazgatója.
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nus’ ideje korában töb irományjai valának még fenn. 
A’ ki róla bővebben akar tudósítatni, olvassa: Fa- 
britz: Bibliotheca graeca. Vol. II. p. 34. és Ham
burger : Sím gef, Drte I. SBunb, © . 96.

E* jeles férjfi sem kerü!heté-el ama pajkos, 
szárnyas vak porony* nyilát; ő egy szinte Mytile- 
nebéli, Sappho nevezetű híres de búja dal-költő- 
n éb e , a’ nélkül, hogy viszon szeretetét megnyer
hette volna, csak-nem bódultáig szerelmes lett, ki
nek szívbéli bánatjait őn ábrándozásaim szerént, 
ím’ e’ képzeletben adom-elő:

Alcaeus Sapphohoz !

1.
A h  Sappho ! Te dölfös érzéketlen !
Hogy lehetsz erántam illy’ kegyetlen ? 
Könnyárban feredő szemeimet,
Kaczagva nézed keserveimet, 
Fohászkodásimat ki neveted ,
*S komoly pillantatokkal i l le te d ; 
í r  gyanánt sebembe dagályt öntesz,
*S időnek előtte sirba döntesz.

Ah kérlek szánd-meg sorsomat!
’S telyesítsd óhajtásomat.

2.
ím Isten-aszony gyanánt tisztellek ! 
Töm jén, m irha ,  ’s ambrával füstöllek, 
Parnasz* hegyére felvezetélek, a) 
Múzsák* sorába helvheztetélek,

a} Alcaeuslol vett Ieezkékcí a’ i'ers szer testien.
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Kik között te vagy most a’ tized ik , b) 
D e erre Sapphó nem emlékezik.
Ritka példa a’ háládatosság!
B i z o n y í t j a  i t t  e z e n  valóság, c)

Ah kérlek viszszaemlékezz !
’S jól tévődről ne felejtkezz

3 .
Panaszim hasgatják az egek et, 
Széllye l oszlatják a* fe lleg ek e t:
Jajaim kőszirtekbe ütköznek,
’S általok falai repedeznek.
Siralmimat viszhangzák a’ hegyek , 
Fanyar sohajtásiinat a* völgyek.
Csak Sapphó marad en geszte letlen ,
És mint a’ k ő -fa l, o lly  érzéketlen 1 

Ah kíméld kérlek é ltem et!
’S alig vánszorgó létemet.

4.
Bár mi tárgyat akarok fe lven n i, 
Sapphó lelkének már ott kell le n n i, 
Bár mint kerüljem-is je le n lé té t,
A* hová nézek , o tt látom képét.
Midőn az Isteneknek áldozok ,
Akkor-is csak róla álmodozók.
Tegnapi álmomban előttem  á l l t ,
’S egy kellem es Isten-aszszonnyá vált. 

Ah adnák azt az Is ten ek 1 
Kínjaim tám megszűnnének.

5.
Úgy talám példát venne V én ásró l,
Ki megfelejtkezvén Vulcanusró! \
Márs Isten sóhajtásait fá jla lta ,
’S ajánlásait keggyel fogadta.

b) Ezen dicsöse'g’ hiú fénye'vel jutalmaztatott*
r )  Beneficii eratia rara est. _
J HOjMERIS,
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M ivelhogy, így m árvány, vagy érez szíré 
N e m  lágyíthatja azt az ő h íve ,
Sziklát repesztő keserveivel,
Vérben forgó kisírt szem eivel.

Ah bár követné példáját,
Vagy metszné éltem* fonalát.

6 .
Nékem tőle halált vennem , öröm ,
Nála nélkül a* nectár-is űröm. 
Abrándozásim’ ha m egfontolom ,
H ogy elment az eszein , azt gondolom , 
Sisiphus sorsa örök nyúgalom ,
A* Tantalusé érdem-jutalom:
A* Fóliákkal való társaság,
Sorsomhoz képest nyájas műlatság.

Gőgjét vér-könnyekkel nyögöm , 
Szerelmét sírva könyörgöm.

7 .

Fádalmim* súlyját nem viselhetem , 
Éltemben pedig lenem tehetem :
Á sp ist, ’s viperát hordok szívem ben,
Illy ’ kint még nem szenyvedtem éltemben 
De még-is Sapphó 1 ha megszánhatnál , 
Hódolásoddal vigasztalhatnál *,
A* sok b ú , ’s bánat mindjárt e lm úlna,
’$  éltem tavasza újra virúlna.

Lágyúljon hát aczél szíved ! 
Vigasztald - meg a’ te híved.

8 .
Bádjadt tagjaim mint lankadoznak ! 
Arczáim’ rózsái hervadoznak:
Kínom napról napra öregbedik,
Az egész testem m egm erevedik:
Remegő szózatom akadozik,
Lantom* húrja rendre szakadozik:
Test aJkotváryoni egy rémítő váz,
*>S a* ki csak meglát, kikaezag, ’s gyaláz
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Ah Sapphó ! még se könyörülsz ?
M in t  látom : m osolygasz, '* örftliz.

9 .
Ah e’ kínokat én ki nem állom !
Xjgy-is a* halál egy hoszszú. alom :
Mit kések? ’s miért nem siettetem ?
A n n a k  mi hamar végét érhetem.
Nemde sokkal jobb-e hát meghalnom?
Mint e’ pokolbéli kint kiállnom.
Ez élet nem m ás, mint aggodalom ,
M ivel csak sírban van nyúgodalom.

Még-is ha őt m egnyerhetném ,
’S tulajdonommá tehetném *

10.
Ama* Grönland’ jeges fagylalatain ,
Vagy Líbia* homok torlatain ,
Caucasusi Bálkány tetején ,
V agy a‘ tűz-okádó Etna hegyén ;
A ’ Tátra havas tornyozatain  
A ’ forró N iger kopár partjain,
Készebb lennék vele holtig  m úlatn i,
Mint nála nélkül Olimpban lakni.

Ah vajmi nagy kín a’ kétség !
Szóllj kérlek! van-e reménység?

11.
Nem szóllsz?  nincs hát remény? Ah kegyetlen! 
Nincs benned s z ív , makacs érzéketlen ,
Ha van-is , íigy-e nem értem dobog ?
Mond-ki bátran : lángja kiért lobog ?
Hagyd tudhassam, ki azon szerencsés?  
Részemről késő már a’ könyörgés!
Siket füleknek minek beszéljek?
Sirba dőlök inkább, mint így éljek.

Mivel nincs lélek tested ben ,
Sem érzékenység szívedben.
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12.
A* mint sejdítőm , fáj már b első je , 
Alkalmasint e* lesz bekkenője:
Cupido sorsom* m eg ir így lette ,
A' Sapphó szívőt keresztü lverte,
*S azt az álnok Phaon m egsejdítő, d) 
A* sebzett szívet tőrbe kerítő.
Ha a* csavargó vándor kedvesebb,
A* Hondáknál sokkal becsesebb :

Lássa bár Sapphó mit mivel í 
Csak megne bánja idővel.

Csemiczei C s e m ic z k y  S á n d o r  , 
Cs. kir . Lovas-kapitány.

d) Phaon deli test-állású, ’s e'kes arczúlatú ifjú vala , *s Mytile'neben ide
gen, kibe Sapphó szinte úgy; mint Sapphóba Alcaeus halálig szerel
mes volt. Lásd F .M. O. Minerva e’ folyó e'vi 1-sö kötet, II-dik Fii- 
íet 15-dik szám alatt 156-dik lapon.
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Könyv - ajánlás.

A ’ legjobb mód csak nagy és jól kifejtődott lo
vakat nevelni: „Amraon G. G, után németből ma
gyarra fordította Dr. Cseremiszky Miklós. 8-ad rét
ben Bécsben, i 83o. Az árra borítékban kötve 
nyomtató papiroson 20. xr. velinen 36. xr. pen
gő pénzben.

Tapasztaljuk a’ természetben, bogy mindennek a’ 
tartóssága és jósága annak alapjától, és ,  úgy szóllván , 
gyökerétől *s minémüségétől függ. Ugyan ezt tapasz
taljuk a’ lovakban-is, mellyeknek szépségok , arány- 
jok, erejök, értékök *s egyéb tulajdonságaik csak oi- 
lyanok, a’ miilyen alapjok ’s ennek minémüsége. Hogy 
pedig ez csak a* csikók’ jó nevelésétől és helyes tar
tásától függ, arról épen ollyan keveset kételkedhetünk, 
mint arról nem szoktunk kételkedni, hogy az ember  
jó nevelésének annak test-állapotjába ’s lelki tehetsé
geibe nagy befolyása vagyon. Ha tehát jól kifejtődott 
és nagy erős lovakat akarunk, csak a’ csikók neve
lésére ’s tartására mindep gondunkat ’s figyelmünket 
kell fordítanunk, ezt pedig tökéletes kifejlődésig, és 
főképen első esztendőben elnem kell mulasztanunk. 
Mert azon hibákat vagy híjánosságokat, mellyeket a’ 
nevelésben *s tartásban követünk-ei, későbben vagy 
épen n e m ,  vagy csak tökJietienül hozhatjuk helyre,  
meglévén minden kor-szakasznak a* maga különös
sége, és tudván, hogy a’ természetben nincsen álla- 
podás, hanem minden benne vagy előrehalad vagy 
hátra megy. Nem lesz tehát felesleges, ha édes ha
zánk' fiait, főképen a* lótenyésztőket, azon módra fi- 
gyelmetesekké teszszük, meliynél fogva, a’ csikókat 
jól nevelvén és helyesen tartván a* lótenyésztésben, 
a’ nemzeti gazdaságnak ezen fontos ágában , annyira 
fogunk haladni, hogy nagy , erős és jól kifejlődött lo
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vaink legyenek; és így minden szükségeinknek nneg- 
feleljenek. Hlyen helyes módja a’ csikók’ nevelésé
nek és tartásának a’ felyebb említett czím alatt kijött 
inunkátskában foglaltatik , a’ mellynek Német-országban  
igen nagy kelete vagyon, és a’ mellyet ezennel édes 
Hazánk-is egy névezetlenül maradni kívánó nagylel
kű Nagyunk1 adakozásából vészén. Ezen munkáts- 
kának használhatóságáról kiki igen könnyen megfog 
győződni; azért annak további ajánlását szükségtelennek  
tartjuk, és megbíráltatásába sem ereszkedünk, mivel 
annak csak elolvasása-is tökéletesen meggyőzött ben
nünket jó és hasznos voltáról. Tehát csak még azt 
az egyet találjuk említeni szükségesnek: hogy azt cse
kély ára mellett kiki akármeliy könyváros által Becs
ből igen könnyen megszerezheti; a’ hol Beck Fridrik , 
Universitás Köny városánál, és a* Fordítónál szép pa
piroson , tiszta betűkkel nyomtattatott és csinos bo
rítékban köttetett példányok találtatnak. A* ki tizet 
vészén , kettőt ingyen fog kapni. —

A* XVIII-dik Század utolsó tizedének

G Y Á S Z O S  A L K O N Y A  ,
úgym int:

az akkoron Fránczia-országban lobbot vetett párt
ütés, ’s annak siralmas következései 's ném elly idő
közeinek vérrel festett ábrázolatja. Tovább az úgy
nevezett megvílágosíttatott Bölcsek* botránkoztaló, kár- 
hozatos, otsmány véleményjeiknek megczáfolása. V ég
re annak bebizonyítása: hogy a’ valódi boldogság mind 
e* múlandó, mind a1 jövendő Örök é letben, csak az 
Isteni és Hitbeli bizodalomban taláitathatik -  fel. Egy  
az úgy neveztetett Bastille Párisi fogháznak bevéte
lét ábrázoló Rajzolattal. 8~ád rétben Kassán 1830. E l-  
linger István Köny vnyomtató - Intézetéből. —  Kiadta: 
Csemiczei Cserniczky Sándor, Csász. kir. nyúg. lép. 
Lovas-Kapitány, az ára 1 ft. pengő pénzben ’s csinos 
borítékba kötve , találtatik a’ KiadónálTokaybari, Kassán 
a* Minerva kiadója* Könyváros-boltjában, a’ Malom út- 
szában 361. szám alatt, Pesten Eggenberger és Kilián, 
Pozsonyban és Győrött Schweiger András Konyvárosok- 
nai.
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z6.
M É L T Ó  SÁGOS

VAJAI GRÓF VAY ÁBRAHÁM'
CSÁSZÁRI KIRÁLYI KAMARÁS’

T. N. BEREGH VARMEGYE’

FŐ - ISPÁNYI H IV A TA L H E LY TA R TÓ JA '
Ö  N A G Y S Á G A

TISZTELETÉRE ; 

ezen hivatalába, Junius* 22-dik napján

MDCCCXXX.
lett béiktatasakor.

**sztrea és Themis — két már rég Istenesitett 
Szentjei a* mennynek — remeket készítni akarván 
M esteri mívre ügyes kezeikkel zőid Olaj-ágból 
Egy koszorút fontak , szép íz léssel gyönyörűéin!
Közbe borostyánt-is fűzvén nefelejtsel egyembe.
Cásia *s ambra szagot lehellének-rá ’s csudaképen 
Súgárzott újjok nyoma róla kies ragyogással.

E’ gyönyörű remeket magok-is bámúlva csudálván 
Dévánkoztak azonn , hogy m ellyik földi - halandó 
Légyen a z , a’ kinek azt adják ’s vele istenesítsék.

E ’ tárgyon hevesen és huzamosan vetekedvén 
Astrea végre igaz mondó szájával ím így szó lít;

Bécsbe van a* mi szemünk’ legdrágább fényje FERENTZiink 
A’ Márs szülte vitéz Magyarok’ legjobb Fejedelme ,
A ’ mi Fiunk — igaz ö — a’ virtust tudja becsülni —
EvS az ezen pályán szaladok* jeles érdemiket meg-
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Szokta jutalm aztatni; — kit ő nerez és m utat, annak 
Homloka díszüljék e’ tőlünk font koszorúval.

Thémis rá á llott ’s béve'vén nényje* tanátsát 
Villám módra repült mind kettő Becsbe ’s azonnal 
Sok ragyogó koronát viselő F iokat megölelvén 
Asztrea így k ezd é: Idvez l r g y  Nemzetek' A tyja!
A ’ Márs szülte vitéz Magyarok* legjobb Fejedelme í 
K’ polgári szelíd olaj ágból font koszorúval 
Olly véggel jöttünk tündöklő Thrónod e léb e,
Hogy b ö lcs, mély ’s beható íté lettel kijelelvén  
Azt ki valódi M agyar, ki Királvja ’s Honja eránt h ú ,
’S egyiket a’ más kárával nem tudja szeretn i; —
A* ki az eggyesség' ’s  egység’ munkás szeretője; —
A’ kit az emberi köz szeretet gyúlaszt nemes és hős 
T e ttr e , nem Ön h aszon , ö n k é n y , ’s nagy fényű eredet — kit 
Nem maga a* szü le tés , de dicső ön érdemi tettek  
Naggyá ’s köz figyelem tárgyává, — Ősi Nemének 
Bajnoki tettekkel ragyogó paizsára nem ál ’s nem 
Költsönözött idegen fényt súgároztat — örömmel 
Védi az ártatlant az erószaktételek e lle n ,
’S a* Haza’ Emberiség’ ’s V allás’ szent jussait ő rz i,
Annak szánók ezt — ezzel légyen feje díszes 
’S fényesbb póltzra nevét a* rény útján ez emelje !

M ennyei polgárok! ti ditsőbb ’s nemesebb kar’ imádott 
Sorsosi í mond a’ hu Magyarok’ koronás F ejedelm e,
Sok remek é s z , tudomány és m íveítség kijegyezte 
N agy lelkű ’s egyenes szívű Magyar él Koronámnak 
Védő szárnya a la tt , ki dicső Eldődeinek még 
M ost-is tündöklő nyomainn szakadatlan iparral 
Futva Királyáért — vérrel nyert Ilonja javáért 
’S Nem zete fényjéért, izzad , küzd, é l ,  mozog és hal. —
A' ki derülni hajóit M agyar-ég’ első ragyogása  
Csillagi közt fén y lik , tudjátok , ama nemes és nagy 
Oróf Széchényi  tanúit ’s mívelt lelkű F ia I s t vá n  
A* H i t e t ’ értelmes , bölcs ’s a’ dolgok’ velejébe 
'Belátó szerzője. — Azok közt fénylenek a’ Hős 
K á r o l y i  Ház’ hármas sarjadzású Ivadéki, —
Ott szem lélhetitek Teleki t  tündökleni, a’ Nagy  
fHétház ival  és An dr á ss y t  ’s véle f z i r á k y t .
(rMt ragyog a’ Haza elhuny t nagy hírű l  aljának
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Nagy ’s hozzá méltó Fija-is Vay vélek egyembe ,
’S bár é r d e m - f é n y - k ö r b e  merülve ragyog fejek és mély 
Tisztelet érzéssel yan minden Honfi ezen nagy 
Polgár - társaihoz ’s magam-is jeles érdemiket jól 
Esmerem — e’ gyönyörű koszorútól mindazonáltal, —

| Hogyha tanácsom béveszitek -— legyen a’ Vayé — míg

I
 ’Más több illy remeket fontok számokra azoknak!
i E ’ legyen a’ ti szelíd Öletekbe nevelt Vayé — kit

A’ beható nyomos ész,  tüzes elme, kinyílt ’s egyenes szív, 
A’ köz ügy és köz jó mellett te tt  ingadozatlan 

I Hűségből eredeti szakadatlan fáradozás , már
1 Rég kijelelt kedves tárgyává te t t  szemeimnek,
\ Es ez okozta hogy őt Kamarásomnak kineveztem. —
■ Melly remekül kitapíilt hős karral tudja vezetni

A’»Kormányt —■ melly nagy bölcsességgel ’s Radamánti 
Pontos ügyességgel hordozza az égi igazság’ *
Mérő fontját,  — tu d ja ’s örömmel hirdeti Borsód, 

i ’S ezt év könyvei-is fogják hirdetni örökké. —
Ősi örökségül rá  szált ’s a’ gondviseléstől 
Nyert vagyonából, melly gazdag ’s becses áldozatott te tt 
A’ Haza füstölgő arany ó ltá rára ,  kiáltják 

j  Hálákat buzgó és zengedező ajakakkal
] Hunnia lelkes Népei és velek a’ rokon E rdély ,

Kiknek Öröm hangját az egek felhőibe nyúló 
K árpát’ bémohosúlt több ezredes ormai viszsza 
Pattantván boldog Kanahánunk’ tér-mezejére,
A’ Duna és Tisza a’ Drávával ’s Száva folyónkkal 
Hömpölygő húllámjaikon harsogva viszik-le. —
O intézte Szabolcsba el a* szövevényt okos és bölcs 
Nézéssel ’s Tarpát ugyan Ó kapcsolta Bereghez ,
Mellynek —■ az érdem’ szép pályáján menve megőszűlt 
’S a’ köz terh viselések alatt erejébe hanyatlo tt ,
Nagy ’s mívelt lelkű G róf fíhédeyt ön akaratja 
Es kérése szerént,  méltó nyugalomra bocsatvan —
Fő - kórmányi magas ’s díszes székébe vezérül 
Őt emelém *, mert meg vagyok én győződve egészen ,
Hogy bölcs kormányzása alatt az ezen Megye már-is 
Oszlani kezdő durva borúlatait kideríti. —
Tagjait a' rokonos szeretet’ ’s hűség’ kötelével 
Öszszecsatolván , egy testé forrasztja — nemes ■% jó
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240 SZEPTEM BER 1830.
Szíve azért fog b u zgan i, hogy szentül ’s hiba nélkül 
Szolgáltattassék a’ törvény ’s tiszta igazság —
A’ gonosz azt tapodó zaboláztassék •— az erőszak 
Ellen az árta tlan ,  hús özvegy ’s 'a neveletlen 
Árva fedeztessék —• a* békesség, szeretet ’s a’
Köz jó és köz Öröm ’s jó rend egymást megöleljék.

Áment monda reá mind kettő és deli mívét 
Áltadván, hamar égi dicső helyeikre ju to t tak ,
Hoszszú fény-súgár nyúlván reptökbe utánnok. —

Ritka kegyességéi koronás Fejedelme Hazánknak, 
Késedelem nélkül Vaynak maga tette fejére 
E ’ koszorút, nyájas ’s szerető Atya módra beszédit 
Ekkép intézvén hozzá : Imé ma e lő tted , 
t í j , ámbár tövises, de dicső tettekre vezérlő 
Pálya terűlt-el. Ezen törekedj oda , honnan az érdem’ 
Temploma tündöklő ragyogással fénylik elődbe.
Menj ’s vedd kórmánját kezeidbe sietve Bereghnek ,
’S tedd kies Édenné azt bölcs intézetid által.
Régen várt fényjét komor éjszaka fedte egének 
IJjra derítsd-fel, ’s légy ott jóltévőn ragyogó nap ,
Míg a’ főbb Rangok fokain magassabbra emelkedsz. —
Ott vagyon a’ hős Lúnyayak’ méltó ivadékja 
János-is ,  a* tisztelve becsült bölcs ’s lelkes Al-lspán,
Véle azon köz-jót akaró érzésre hevülve 
Egy szívvé és egy lélekké forrva, mutasd-meg,
Hogy többet lehet egy rövid és kis idő a la t t ,  jó 
Kormánnyal, mint száz ’s több évig hajtani végre.

így hát drága Vaynk Te miénk vagy , az ég minekünk szánt, 
’S jó Fejedelmünk abba mutatta királyi kegyelmét 
Hozzánk meg, hogy ezen Megye* Kórmányját kezeidbe 
A dta ,  kitárt ’s ölelő karral fogad ez kebelibe 
’S édes örömbe merengvén, oltár minden igaz sz ív ,
Mellyről a ’ hűség’ ’s szeretet szent lángja lobog ’s azt 
Zengi buzogva: Kegyes Fejedelmünk a’ Haza’ Atyja
’S a* kit adott minekünk Kormányzóid VAY, é l j e n ! ! '

B a l a j t i-iy  J ó ’s e f  ,  

M unkátsi fíe f. Prédikátor.
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