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Tudományos Jelentés.

Kassán E llinger István* Könyvnyoratató-Intézetében éppen 
most hagyá-el a* sa jtó t, e* következő Czímű munka:

Sokrates’ Nevezetességei. Xenophon’ munkája 
magyarra fordítva Kis János által. Hoz- 
zá-járúl Sokrates’ é lete, néhány jegyzetek
kel ’s magyarázatokkal egygyütt. —

O itsé re té re  szükségtelen egyebet m ondani, m int a z t: hogy
valamint X enophon, kinek ez legbetsesebb rem eke, a? régi 
Görög-írók’ egygyik leghíresebbike ’s legklaszszikuszabbika; 
ágy Superintendens Kis János Úr is a’ F o rd ító , a’ Magyarok 
között igen tisztességes helyet foglal el. — T alálta tik  Pesten 
Eggenberger, M üller, W igand O ttó , ’s Posonyban és Soprony- 
ban W igand Károly F rid rik  Könyvárosok* boltjaiban. Az ára 
1 f. 20 xr. ezüstben. —

„ Sprüchwörterbuch insechs Sprachen: Deutsch , 
Englisch , Latéin, Italienisch, Französisch , 
und Ungrisch. Von Georg v. Gaal. W ien, 
bei Friedrich Volke. Gedruckt bei A. 
Straus’s sel. W itwe. 1830.”

E z e n  hat nyelvii, 324 lap n y i, A. B. C. szerint elrendelt, 
1808 válogatott jeles mondásokból á lló , 12 -ted ré tb e n , gyö
nyörű betűkkel, szép papiroson készült Gyűjteménye, Ga- 
lanthai Eszterházy Miklós Ő Herczegségének ( T i t t .  ) ajánlta- 
to tl. K' munka már csak ízléssel tcllyes külsejénél fogva is

1 *
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meglepi az Olvasót. B elseje, *s foglalatja pedig méltán ha
sonlítható eggy olly  m egrakott méh-kashoz, mellybe a’ méhek 
Ivúlömbkülömbféle orvosló erejű virágokból szívott becses 
munkájokat eggy halomba gyűjtik*, hogy azzal a’ szenvedó 
emberi Nemnek mintegy írúl szolgáljanak. Éppen így nyújtja 
tisz te lt írónk egybe-gyüjtögetett gyönyörködve - oktató mon
dásait Olvasóinknak m ulattató tanúságokra, hasznokra, és 
javokra. Nincs is külömben ; mivel csalhatatlan igazság az** 
hogy minden Nemzet’ tudományos bölcsességének gyümölcsöt 
termő virágjai; mintegy dió-héjba szorítva, nagyobbára az 
illy  rövid, de nyomos mondásokban szoktak e lte rü ln i; sőt 
maga a’ Krisztus is tudományát kissebb nagyobb parabolák
ban terjesztette.

Különös m indazáltal, m iért szoríto tta  édes Magyar 
nyelvünket olly keskeny körbe, a* Munka’ tisz te lt K iadója, 
hogy a* magyar textust olly gyéren adja Gyűjteményében , —. 
olly gyéren mondom: hogy kéntelen a’ szemlélkedő lapról- 
la p ra , szemeit kínozva, mintegy mezgere'lni a’ magyar mon
dásokat; holott valamint szívünk, szinte-iigy nyelvünk sem 
szűkölködik a1 jeles és velős mondásokban. —

D. M.
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S O M L Y A I

B Á T H O R I  I S T V Á N ,
#■

Erdélyi Fejedelem' és Lengyel-Király.

Jtl/égi Magyar-törzsökből származott, 1533-ban 
jött a’ világra Szeptember 27-kén, atyja István, 
Ország’ Nádorispányja vala; anyja Telegdi Anna. 
Még mint gyermek nagy kedvét találta Báthori 
a’ tudományokban, és értelmes oktatók’ vezér
lésük alatt azokat nagy szorgalommal tanulta. 
Fiatal korát I. Ferdinand’ Király’ udvarában töl- 
t é , hol jeles magaviseleté , ’s a’ mesterség 
után lángoló vágyakodása által szembe kezdett 
tűnni. Férfiúi korában, mint katona szolgált az 
akkori polgári - háborúban, ’s korán kezde ra
gyogni mint a’ puskalövése’ jobb módjának fel
találója, ’s szokásbahozója. Ezután Báthori, Zsig- 
mond János Erdélyi-herezeg’ udvarába került, 
kinél több diplomaticai követségben nagy előme
netellel szolgált ; nevezetesen I. Ferdinándhoz, 
több ízben Maximilián Királyhoz; hanem máso
dik követségének alkalmatosságával (mivel Her-
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czege a’ békekötést megszegte) elfogattatok, és 
két esztendőt szoros fogságban busongott által. 
Fogságának idejét tudta Bátori használni, azt a’ 
tudományoknak szentelvén; nagy szorgalommal 
olvasta a’ régi ’s újabb írók’ munkájit, ’s ez 
által lelkét mind inkább pallérozta. Zsigmond 
János halála után Bátori megegyező akarattal 
F.rdélyi-herczegnek választatott Májusz’ 28-kán 
1571-ben, menyről mind a’ Magyar Királyi- 
mint a' Török-udvart tüstént tudósította. A’ Tö
rök Császár megküldé néki a’ herczegi Méltó
ság’ jele it, mellyek egy zászlóból, hatalom-pál- 
czából, kardból, ’s kalpagból állának; ’s intette 
egyszer’sm ind, hogy a’ Zápolya-Iláz, ’s a’ fé
nyes Porta között lévő régi barátságot elmu- 
laszthatatlanúl tartsa fenn. Maximilián Császár 
is , noha a’ Rendeknek B é k é s i t  ajánlotta, ezen 
választást helybenhagyta; ’s egy bizonyos formát 
küldött néki, melly szerint az esküvést letegye. 
Bátori, kinek abban némelly kifejezések kemé
nyeknek tetszettek, foglalatját a’ Rendek előtt 
eltitkolta, ’s az esküvést csak leghűbb barát- 
jainak jelenlétükben tette le.

Most már minden fáradságát, az Erdélyi 
csendességnek megszerzésére fordította Bátori, 
de szándékában Békési Gáspár vetekedő tarsa, 
hátráltatta. Sokakat az Ország - Nagygyai közzül 
részére csábított, ’s jó számú sereget gyűjtött, 
m éllyel, egyesülvén vele a’ Császári katonaság 
nyilvános ellenségeskedést kezdett. Több kétes
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szerencséje! próbáji után megverettetett végre 
B ékési, ’s megszaladt. Ezután Bátori Maximi- 
liánnal szép megegyezésben é lt ; mivel a’ Csá
szárt mindenről tudósított, a’ mi Erdélyben ’s 
Constantinápolyban történt. Ez által Maximi- 
lián magát olly karba helyheztette, hogy a’ 
veszélyt, melly tartományai felett borongott, 
korán elfordíthatta.

Meggyőződvén arról Bátori, hogy orszá
ga szerencséjének ’s boldogságának csak úgy 
vetheti meg erős talpkövét, ha az egyenetlen
ségeket országából kiirtja, ’s a’ Religiót haj
dani virágzásába hozza; erre nézve az Ariá- 
nusokat kitiltotta Udvarából, a’ többi feleke
zetiteket bizonyos hatarók közzé szorította, a’ 
Jézus Társaságán lévő atyákat, és egyébb 
Egyházi-Rendeket behozta, ’s ezen módon a’ 
már hanyatló Keresztyén katholika religiót is
mét erős lábra állította. De mind ezen buzgó- 
sága mellett is nem volt Bátori babonás hódo- 
lójok az ájtatoskodóknak , ’s iildözőjök az 
ellenkező valláson lévőknek ; a’ mit t e t t , 
tiszta szándékból tette ; sőt , midőn azt 
javallanák neki, hogy megszűnvén a’ Luther 
véleményein lévőknek kedvezni, azokat or
szágából kiűzze, papjainak jövedelmeiket elve
gye , ’s azokat egyéb hasznos ügyre fordí
tsa, illy szelíd , ’s polgári bölcsességet jelentő 
választ adott: Én Herczege vagyok a’ nép
nek, de lelkiismeretűknek Ura nem vagyok,
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m ivel magának tartotta még Isten e’ három 
dolgot: Valamit semmiből teremteni, a’ Jö
vendőt előre tudni, ’s az emberi lelkiism éretet 
kinszeríteni !”

Erdély-ország illy érdemes Herczegében nem 
sokáig gyönyörködhetett; mert meghalván Va- 
loisi Henrik Lengyel - K irály, mint szokás , a’ 
Királyválasztásban több részre hajlának a’ Ren
dek; némellyek Máximilian Császárt, egyebek 
pedig Báthorit kívánták a’ Lengyel-thrónusra 
fel magasztalni; végre győzött Báthori’ bölcses
ségének, ’s vitézségének híre; ’s hirtelen meg
jelenése Lengyel-országban kezére kerítette a’ 
kormányt, ’s Májusz 1-jén 1576-ban a’ Vla- 
dislavi Püspöktől C r a n c o v í o  1 Lengyel-ország’ 
Királyává koronáztatott Krakóban. — Mi nagy 
jutalom vala ez Báihori szép lelkének, melly 
kevély dicsőség a’ Magyar Nem zetnek!! Ma
gyar-ország tehát olly íiakat is szült, kik koro
nára voltak méltók; de nem csak a’ hazának 
viselték koronáját, a’ külsők i s ,  a’ Magjait 
a’ derék Báthorit hívtak a’ Királyságra, ’s vára
kozásoknak tökélletesen m egfelelt, ’s megér- 
dem lé, hogy neve egyéb Királyaik között 
N a g y  legj en.

Koronáztatása után való napon, Anna Iler- 
czeg-aszszonyt, noha az éltének 60 esztendeit túl 
élte már, a’ Lengyel-Nagyok’ megnyugtatásokra 
feleségűi vette. Mivel pedig a’ Császár’ fele- 
kezete még igen hatalmas volt,  Juliusz’ elején
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Varsóba sietett, hogy U c h a n s z k i  Prímást, 
ki ide Ország-gyűlést rendelt, a’ véle tartó Na
gyokkal vagy részére hajtsa, vagy igyekezetei
ket meggátolja. Azt kívánta ő , hogy ide jelen
jen rneg Uchanszki is ,  de e z , azon szín alatt, 
hogy aggott, ’s beteges, késkedett jövetelével. 
Báthori ezen válaszszal nem elégedett meg, ha
nem tudtára adatta a’ Prímásnak, hogy Lo- 
viczra fogna hozzá menni. Ezt értvén Uchansz
k i , hirtelen je lene-m eg  Varsóban ’s mint
hogy a’ Császár mindeddig nem jött e l ,  sok 
Nagyokkal letette a’ hűség’ esküvését minden 
kifogás nélkül. Ezt követték Lithvániának kö
vetei is. Egyedül a’ Burkus-Rendek, ’s neve
zetesen Danczig városa maradt a’ Császár’ 
részén.

Báthori min gyárt uralkodásának elején a’ 
Lengyeleknek némelly kelletlen szándékaikat, 
bölcs elintézése által semmivé tétté; ’s készen 
állott a’ békételenség’ legkissebb szikrájának ki
oltására. Minthogy pedig Báthorinak ez előtt 
sok személyekkel vala köze Erdélyben, kik a’ 
Római-katolika hiten nem valának, ezért Reli- 
gióját kétségbe kezdék a’ Lengyelek hozni; e’ 
végből Crancov Püspök is emlékeztette Bálhorit, 
hogy a’ R. katolika hithez hív maradjon; a’ K i
rály ezt feleié: „Köszönöm az Istennek, hogy 
még Famíliámból egy sem találkozott, ki a' ka
tolika Religiótól elállott volna; ’s bár az ó hitet 
majd egész Magyar-ország elhagyta, a’ Somlyai

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



Família hív maradt mindenkor a’ Római Szent
egyházhoz.” Bazil János szemére veté , hogy ő 
nem királyi vérből származott, hanem közön
séges Rangból vette eredetét; mellyre Rátöri 
így felelt: „Nagyobb dicsőségemre, válik a z ,
hogy tulajdon érdemeim, nem pedig anyámnak 
méhe tettek Királyá.” Végre Bátori az első Or
szág-gyűlésen illyen formán terjeszté a’ Rendek 
elejébe szívének érzeményeit: Külföldi vagyok  
én, egy szabadon született Férfiú, ’s minekclőtte 
ezen országba jöttem volna, sem az eledelnek•> 
sem a’ ruházatnak szükivel nem voltam. E' vég
ből szeretem szabadságomat, ’s Istenemnek se
gedelmével fenn fogom azt mindenkor tartani! 
Ti általatok választattam Királytokká; kérés
iekre, ’s kivánságtokra jöttem id e , ’s a" korona 
általatok tétetett homlokomra. Én tehát nem 
költött, nem festett, hanem igaz Királytok va
gyok , uralkodni ’s parancsolni akarok! — Ti 
vagytok az én szabadságomnak védelm ezőji, de 
azt nem akarom, hogy tanítojim legyetek. Lé" 
gyetek szabadságtok’ óltalmazóji, hanem úgy,  
hogy azt viszszaélésre ne fordítsátok.” Ezen nagy- 
szívű kinyilatkoztatása a’ legjobb következése
ket szülte, ’s a' Nemzet naponként h ívebb, ’s 
bizodalmasabb volt a’ Királyhoz.

Megszerezvén e’ ?szerint Bátori Királyi-szé
kének a' szükséges bátorságot, azok ellen for
dult,  kiknek nyakasságok a' fegyverrel való 
élést megkívánta. Elűzte szerencsésen La nds -
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k r o n  várából ellenségeit, egy szerencsés üt
közet által Dessaunál, 's megszállás á ltal, 
m elly néhány holnapokig tartott, Danczka vá
rosát is meghódoltatta, m elly mind ez ideig  
nyakasan hajolt Maximilian Császár' részére. 
Danczka Városa' megszállása közben történt, 
hogy .Bátori kevés kísérőkkel éjnek idején  
menne a' város' bástyájiho», hol őt egy valaki 
intette, hogy i l ly veszedelem be magát ne ejte
né. Bátori hideg vérrel ezt felelte: M ellyik  
Krónikában olvastad , hogy egy Lengyel-Király 
valaha lelövetett volna?”

Győzedelmes megtérése után Ország-gyűlést 
hirdetett Varsóban, mellyen az az igazság' k i
szolgáltatása, m elly azon időközben, hogy 
Lengyel-országnak Királya nem v a l a , igen 
megbomlott, jó rendbe, ’s karba helyheztette- 
tett. Ezen Ország-gyűlésen a’ Lengyel-Nagyok 
Bazilovics, Moszkva’ Nagy-Herczege ellen há
borút határozták azon erőszakoskodásáért , 
mellyet Lengyel-országba rohanván elköve
tett; ezen végezést Bátori helybenhagyta, Y  
három esztendeig szerencsésen háborúskodott. 
Mingyárt első esztendőben, u. m. J580-ban 
meghódojt P o l o c z k o t ,  N a g y m e z ő t  ( Veli- 
k ilu k i) S o k o l t ,  egyébb helyekkel ,  bár m elly  
hütelenül is hagyattatott el a’ Tatároktól, ’s 
előmozdulásaiban hátráltattatott. Hogy azon
ban Moszkva ellen a' Svéd Király is egyesült 
vele ,  's Ivanogrod egyébb helyekkel hatalma-
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ba esnének, megalázkodott Bazilovics, 's béke- 
ezikkélyekct ajánlott Báthorinak, mellyek kö
zött Vala ez i s ,  hogy őt ezután T e s t v é r 
névvel akarja hívni ,  de Báthori azt mondá : 
hogy ő ezen nevezettel keveset gondolna, ’s 
csak L i e f  1 a n d i á t kívánná viszsza, ’s ezért in
dított volna háborút.” így  tehát el valának 
ism ét a' béke'alkudozásai szaggatva , 's a ' Ki 
rály őszre új sereget gyűjtött. Bévette 0  s tr o- 
v á t ,  's P l e s  k o w  városát, noha az eszten
dőnek1 leghidegebb szakasza folyna, olly ke
mény ostrommal gyötrötte; hogy az ellenség 
valódilag kinszeríttetnék a' békességről gon
dolkodni ,  egész L i e f l a n d i á b ó l ,  P o l o c z k  
Herczegségéből, ’s a' V e i i s i  környékből kita
karodnék: Így hódoltatta meg újjolag a’ Len
gyel -Király — egy Magyar — mind azt három 
esztendőknek el nem folyások alatt,  a' mit 
Bazilovics 30 esztendők’ elforgások után nem 
tsekély vérontással szakaszthatott el az Or
szágtól.

Nem sokára ezután Báthori, V. Sixtus Pá
pának,  ’s Fülep Spanjol-Királynak egy fel
tételt ajánlott, melly szerint bizonyosan meg
lehetne á' Törököket győzni. Nevezetesen ő 
a’ szárazon kivánt a’ Török’ nyakára menni , 
a’ Pármái-Iíerczegnek a’ Ilellespontuson keresz
tül kellett hajójival evezni ,  ’s Görög-országban 
kiszállani. Ezen okból Báthori 1586-ban újjolag 
Gyűlést hirdetett,  hogy ezen feltett szándékú
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ról a’ Rendekkel közelebbről értekezzen, ’s 
testvérének fiát Andrást a’ Cárdinalist, nem  
külömben Boldizsárt Léngyel-Indigenává te
hesse, ’s így 'ú tat nyithasstín nékiek a’ fényes 
méltóságokra Országában; de. .míg ezen feltéte
lével foglalatoskodnék , terhes nyavalyába 
esett, m elly azon haraghói következett, ; m el
lye l Riga’ lakóssai ellen fílin d ólt a z o n h í r t  
hallván: hogy a’ Gcrgely’ Kalendáriomát elfor 
gadni nem akarják, ’s ezemnyaValya kiölélte  
őt Deczemb. 12-kén 1586 ^í téletének • 51-dikv  
országlásának 10-dik esztendején az élők kö
zül Grodnóban Lithvániábán. Országának csen-, 
dességet ’s békességet hagyott,. .Utolsó szavai 
ezek valának: Uram a’ té. kezeidbe ajánlom 
az én le lk e in et! Elsőbb Grodnóban , két: esz
tendő múlva pedig Krakó Városkában fényese^ 
temettetett el.

Báthori a’ bölcsességről, ’s igazságszere. 
tetről nevezetes Herczeg v o l t , a’ gyönyörű
ségn ek , ’s könnyű életnek ellensége, — jó ka
tona, ellenségeinek rettentője, barátinak cso
dálta volt. Ezen régen szenvedő tartománynak 
viszszahozta hajdani boldog állapotját, vára
kat ép íttetett, templomokat állíttatott, ’s osko
lákat fund ált. 0  maga igen tudós volt ,  deákul 
úgy beszéllet mint Terentius; k itetszik szép 
deáksága, ’s m ély bölcsessége leveleiből is , 
's azon beszédekből, mellyeket a’ Lengyel-Ren
dekhez több ízben m ondott, 's az idő nékünk
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fenntartotta. De nem szóróit ő a' mi dicséretünk
re, csak néhány szavakat kell a’ Krónikákból elő
hoznunk, ’s ezek elegendők lesznek, hogy az 
ő nagy tetteit a' legdelibb fénybe helyheztes- 
sék : „B átori, Lengyel-országi Király —  így 
hangzanak ezek — felülmúlta buzgóságával a’ 
Papot a' templomban, a' polgári foglalatos
ságokban több vala mint Király; az ítéletek
ben több mint Senator; a' törvénykezésben 
több mint Törvénytudó; a’ harczokban több 
mint Katona; az emberi gyarlóságok’ elnézésé
ben , ’s azok' rút formájinak megbocsátásában 
több mint Férfiú. A’ köz-csendességnek óltal- 
mazásában több mint Polgár. A' barátságban 
több mint Barát; a’ társaságban elevenebb, ’s 
engedékenyebb egyszer'smind, mint más. Egész 
életében több vala ő , m int egy világi Bölcs.
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i .

A R I A D N E .

E s v é n  értésemre, ollyanoknak is tanáltalása, kik
miképpen a’ nép mondani szokta: a’ napban is 
hibát lelnek, hogy már,  elméjeket mutogatni akar
ván; feltett dolog tehát előttem megbizonyítani, 
nem csak a* hoztam törvénynek mindenkor csal
hatat lan, és tökélletes voltát; hanem azoknak is, 
kik a’ soha senkitől által nem látott törvények ho
zásának, nagyon nevetségesen képzelik magoktól is 
kitelhetését, bedugni a’ szájokat; és még azoknál 
is elébb pedig, valami ollyan új törvénynek beho
zása is óhajtásom; metly a’ beszéd gazdagításnak
lábára semmi béklyókat sem vetvén is,  a’ már adott 
törvénynek néni csak nagyobb erősséget ajándékoz; ha
nem annak csalhatatlan voltát is világosságra hozza; 
nem külömben, némelly ide tartozó észrevételeket 
is, kívánságom közzé szórni ezen értekezésnek.

Vegye vizsgálóra tehát, nincsen ellenemre,
maga a’ megpukkadó kajánság, az előállítottam 
példákat ; ha nem fognak é tökélleteseknek tanál
tatni, egygyen kívül mellynek helyét kettővel fo
gom kipótolni. De mindeneknek előtte, az új tör
vénynek előmutatását látom szükségesnek. Imé te
hát az a’ tellyes bátorságba helyheztető törvény.

A* szó-származtatásban, vigyázattal kelletik
lenni a* dolgoknak belső rokkonságára is; és csu
pán csak az ollyati szavakat lehet a’ példa után 
származtatni: mellyek hozzá belső, az az: értelem
béli vérséggel is tapasztaltainak viseltetni. Igen is
F.  M.  OH.  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D  1 8 3 1 . 1 7
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a’ megkívántató atyafiságot külsőre is osztom, bel
sőre is. Mikor mindenikről ,  minden legkissebb 
hozzátétel, elharapás, és változtatás nélkül, 
ugyan azon szavakat el lehet mondani , a* tisztaság
nak minden csorbúlása nélkü l ; miképpen a* mutat
tam példákban esett,  még a’ csak külső rokkon- 
ság; már mostan a* meg nem nyugtatja szívemet, 
és belsőt is kívánok: mellynek csalhatatlan jele, a* 
szavak értelmeinek is egymással rokkonságban létele. 
Mivel már akkor a1 nemzet nyelvének kivánja-meg 
belső alkottatása, ugyan azon szónak, ugyan azon 
gyökértől,  ugyan azon végezettel, és ugyan azon 
értelemben való származtatását; és így ezen a’ tör
vényen , a5 csalhatatlanságnak nemes bélyoga rajta. 
Hibába esnék pedig,  ki ezen szorítani látszó tör
vényre, szó-apasztó tulajdonságot fogna; mivel én 
ennél fogva is, húszezer, sőt negyvenezer tökélle- 
tes új szóval is győzném bővíteni a* Magyar aja- 
kot. A’ ki megkésért i , tapasztalásból fogja tudni,  
szavaimnak igaz voltát.

Már mostan tehát, az új törvénynek előada- 
tása után, essenek vizsgálás alá, nem bánom, az 
adott pé ldák; és így először a’ növékeny. Már 
ebben vallyon micsoda szem fedezné fel valami ne
mét a* fogyatkozásnak? Hiszem a’ példa reá a’ ter
mékeny; mi annak a* gyökere? a* termésnek gyö
kere, hát a’ termés micsoda ? természetes tulajdon
ság ; hát a* növés micsoda ? az is természetes tu
lajdonság. Belső, külső atyafisággal vágynak tehát 
egymáshoz; ha tehát a’ magyar-beszédnek termé
szete , a’ termékenynek a’ termés’ gyökeréből , és 
ékeny végezettel való származtatását kívánja; tehát 
úgy gáncsatlan lökélietes szó a’ növékeny is; mi
vel az is külső belső rokkonságban lévén vele , a’ 
növésnek gyökeréből vagyon, ékeny toldalékkal le
húzva, és ugyan azon esetben, és így szava sincsen
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ellene az irigységnek is. A* jelentése is az új 
igének , nem csak az én szelem, miképpen a' szó- 
rongálóknak szokása hozza magával; hanem a’ pél
da maga mutatja azon értelmet; hiszem, ha az,  a* 
mi nagyon hajlandó a* termésre, termékeny; tehát 
az,  a’ mi nagyon hajlandó a* növésre, sem lehet 
egyéb, hanem növékeny. Hol tehát a’ fogyatkozás? 
I llyen, sokaknak tudom nem inyjekre lévő, sanya- 
rúságig szándékom menni minden uj szóval; mivel 
a* nyelvet rontani, vérzenék belé a’ szívem. Nagyon 
meggondolva lépem ezen a' mezőn.

Mostari a’ növéketlenen a’ sor. Hát e Vallyon 
kivető é ?  No lássuk: A* terméketlen csak ollyan 
természetes tulajdonság, á’ miilyen a’ növéketlen, 
belső külső atyafiságban vágynak tehát egymással; 
miképpen tehát a' terméketlen, a’ termésnek szár
mazik gyökeréből,  éketlen toldalékkal; éppen úgy 
kell a’ növéketlennek is, a’ növésnek gyökeréből, 
és ugyan azon végezettel sarjadzani. És értelem is 
gáncsatlan vagyon neki tulajdonítva: mivel ha az 
a’ terméketlen, a’ mi kevéssé hajlandó a’ termésre;  
akkor már az nem jöhet kérdésbe sem, mi lesz 
a’ növéketlen, és így, ez is hibátalan ige.

* Ismét a' harmadikat veszem elő, melly a* por- 
ladékony. Itt is ez a* példa töredékeny, természe
tes tulajdonság; a* porladékony is az, és így vér- 
ség vagyon közöttök. Jól  jön tehát ez, az elpor- 
lásnak gyökeréből,  és adékony végezettel; mivel a’ 
külsőképpen, és belsőképpen rokkon példa is,  az 
eltűrésnek származik gyökeréből , edékeny toldalék
k a l ; és így ennek i s ,  úgy léttét, a’ nemzet nyelvé
nek kivánja-meg sajátsága. Es jó az értelme is; hi
szem látod mi lesz a’ porladéköny, ha az a* töre
dékeny a* mi könnyen eltörik. Vagyon é tehát va
lami legkissebb kifogás is ezen szavak ellen? Val
lyon a* hívatlan szófaragóknak gízgazza, ekképpen

17 *
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vagyon é készítve? Vallyon megütik é azok ezen 
mértékét? Kár volna inegnem késérteni! Soha se m  
fehérebb a’ hó, hogy sem mikor koromra hinted. 
De ha annyira nem ereszkedel is belé a’ dologba, 
m ég i s  halálra ólelheted a’ vakondok sereget: imé 
kezedbe adom őket,  szorongassad-meg, és ki se 
bocsássad őket karjaid kózzül, míg véreket nem 
veszed. Nyitná-fel tehát, és engedné által a’ fülét, 
af ki érdemlett utálatot érez magában azok ellen, 
kik feszített erővel iparkodnak nyelvünket az Aügiász 
óljához tökéletesen hasonlóvá tenni,  mivel a* dolog
nak ez a* gyöngye, 
jad meg tehát ő k e t :

Vallyon tudnák é csak annak is valami kis okát 
adni a’ zavarosban hálászók, mi okon vetik ők in
kább egygyik, hogy sem másik toldalékot, rósz sza
vaik* végére? Tudni  illő, a* szerény,  mi végből 
éppen szerény; és mi okon nem inkább szereg, a’ 
hogy öreg; vagy szerpe , vagy szerbe, vagy a’ mi 
kedvesebb hangú lenne,  mi okon nem szere, avagy 
szerész? Hát az uradalom, hibásabb lenne é így: 
uralom, vagy urag, vagy a’ mi a’ fülnek tetszőbb 
volna: urza? Mi okon hát épen uradalom, mikor 
amollyan hangú magyar igék is tanálkoznak? Hát 
a példány, mi végből csak épen példány, .és nem 
példág, vagy példátal, vagy példádalom; vagya* mit 
a fül inkábbhallana, példász, a* hogy kárász. Szúr- 
háljad őket,  hadd szólaljanak meg! De úgy é egy 
szót sem tudnak felelni csak erre is a’ bűnön ka
pottak! Bezzeg nem azonképpen vastagítom én va
gyonúnkat; hanem, távol legyen a’ büszke kérke
dés, mindég eszemen járva, és mciiyen gondolkozva 
lépem előre azon a’ tövisses ösvényen. Nálam pél
dául,  a növékeny, csak növékenv lehet, és más 
nem:  mivel azon képnek előmutatására, nincsen 
több példám egynél ; melly a* hasonló végezetü

Illyen tudakozódásokkal tanál-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



ÁPRÍL1SZ 1831. 261

termékeny. Epén azon okokból , nem lehet egyéb 
növéketlen sem, és a* nevel vény; csak növéketlen, 
és nevelvény: mivel reájok illő más példákat nem 
tudok;  ezektől megválva: terméketlen,  és tanít
vány. Már pedig illyen szorosan szármázik gyanú- 
talan példából minden szavam, bár vizsgálja-meg 
akárki. Csupán akkor lenne szabad oda lökni akár
mi végezetet a’ gyökérhez, ha egygyik sem bírna 
semmi bizonyos jelentéssel, melly csak viszszafelé 
való, a* hizelkedőbb hangot pedig csak a' csalha
tatlanul, de mondom, csalhatatlanul azon értelmű 
toldalékok közzül, engedtetik megválasztani. Ezek
ben mutatja-ki magát a' józan ész; de ezek azo
kon nem törődök, fintorgatják orraikat az a'féle 
szemfülségre. Ok csak a* széltől kedvellenek te
herbe esni,  miképen az Arábia nemes paripájai; 
és éppen a* miatt nem is csuda , ha mindég meg
vetnek, és idétleneket csikódzanak.

Kedves Nemzetem! Nem de n e m , az Istenek 
láttak bennünket ezen gyarapítókkal; kik illy kívá
natos igékkel árászták-el nyelvünket? Törüljed-ki 
már szemeidből az á lmot!  zárnád-ki, és tiltanád- 
el törvénnyel a’ diadalmason meggyőzött, és betor- 
koltatott kábaságot, melly haladásodnak iszonyú gá- 
tot vet. Valóban megérék ínár ez a’ konkoly a’ 
tűzre,  és szörnyűség az aratás’ közepén szenvedni. 
Forgassad-ki székeiket nyelved pusztítóinak, és 
igaz ügyedben izzadozó hű fiaidat fogadjad mikép
pen érdemlik. Hadd őrlődjék-ki már egyszer a* do
log! süljön-ki az igazság! választassék-el a3 sötét
ség a’ világosságtól azon szinüség, és olajága$ 
öszszetartás uralkodjék a’ szerzői világban ! Oszsze 
kell bocsátani a* két leieket; adja-elő egy húzóm
ban,  de m ondom, egy húzómban, mindenik rész 
minden okait; akkor álljon középre a’ Nemzet , ve- 
gye-elő ítélő hatalmát, és adjon bírói szózatot:
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láttassák törvény, hozassák Ítélet felette és adassák 
tudtára hitelesen a’ közönségnek, meliyik szakadás
nak méltó utánna lépni, és az alább forduló neme 
a* munkálkodásnak, vettessék kemény tilalom a lá , 
országos rendeléssel. Vagy ta lám, merész tanács 
ez előtted? én bátorságosnak látom: mivel én a’ 
nemzet okosságához tellyes bizodalommal viselte
tem,  és tudom, hogy az szép nyelvét, az a'féle 
emberkéktől,  a’ miilyenek av szüzesség utálok, el
gázoltaim soha sem fogja; el vagyon téve ez a’ re
ménység az én kebelembe! Csak egy törvény kí
vántatik mondom, és a’ magyar mezők azonnal 
irigylendő boldog színekkel ki fognak virágzani! De 
addig lehetetlen egy tapodtat is moczczanni előre, 
míg egy pádon ül a* tévedés a’ józansággal. Bor
zad a1 természet azon a* viszszavonás áluok agyá
ban költött,  tökéletlen fogásra; melly a* nemzet
nyelvének valami magossabb kifejlődését igéri, ha 
tovább is megszenvedtetik azon fa, melly már kö
zel ötven nyarat érvén, még is soha, de csak 
egygyetlenegy, érett gyümölcsöt sem hozott, pe
dig egy nem sok. Boldogtalan sejtés! ez szakasz
tott ollyan vélekedés, a’ milíyet az a’ tartomány 
követne: melly a' tolvajokat, gyultogatókat, és
gyilkosokat, nem csak megkémélné a* hóhér mar
kától; hanem még csak meg se rekesztené a* go
nosztévőket, de a* jámborokkal hadná szabadon 
nyájaskodni, hogy az erkölcsiség jobban kifejlőd
jék? Ki utazná-be mosoiyodás nélkül azon hazát, 
ha ugyan engedné az aggódás? Eu mondom, hit- 
ten hiszem, nem csak ügyemnek igaz voltát, de 
a* Nemzetnek belátással bírását is; és ugyan azon 
okból ítélet alá bátorkodom ereszteni a’ dolgot. 
De külömberi is, csak már egyszer vétessék orszá
gos vizsgálás alá ez a' főfő, sarkalatos kérdés; ves- 
seu azután a koczka, részemre, akár hatot,  akár
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vakot, megnyugszom rajta. Még egyszer ajánlom, 
öszsze kell bocsátani az ellenkező feleket. Hanem 
a* dolog eligazításának, a’ mennyire hatalmokban 
lesz, ellene fogják vetni karjaikat azok, kiknek 
csak veszteni lehet, és már csak abból is meg fog 
tetszeni: kik azok, a* kik nem bíznak állításaikban.

Nem látom által, mi tilalmazna engemet,  ek
képpen sorba felszedni „minden adott példát;  a’ 
mondott egynek bijjával, és a’ legsáppadtabb acsar
kodó irigységnek ellenére is megbizonyítani; min- 
denik gyökerének, toldalékjának és értelmének, a’ 
magyar beszéd természetén való szoros épü lé sé t ; 
ha a’ mindenek között legbecsesebbet, az üdőt,  
heában vesztegetni sajnosán nem esnék. De mivel 
annak látásához minden hozzá juthat,  kit a’ termé
szet csak középszerű elmével szeretett is; tehát el
mellőzöm , és inkább némeilyeknek valami szük
séges észrevételeket vetek utánna, nevezetesen négy 
példákra fognak lenni megjegyzéseim.

Azok között első a’ vágat; a’ vágat ugyan 
azon igéknek számából való, mellyekben maga az 
irigység sem látna hibát, de mivel könnyebbecské- 
nek kiabálhatná a’ garázdálkodó; tehát felváltom 
meszsze járóval, és a’ mel le tt ,  nem csak gáncsát- 
lan igével , de ollyannal i s , melly tetemes szépség
gel ajándékozza meg a* nyelvet, és a’ melly után 
már többek,  tilalmas útakon is eredtek, a* józa
noknak nem kis nevetségére. Ez a* példa álljon 
tehát a* hellyén: hegyély, és virágály. Hiszem, ha
a* lapos, vidék lapály, tehát a’ hegyes vidék is le
het,  a’ tartó vagyok, hegyély, és a* virágos vidék 
is virágály; ezek belső atyafisággal is viseltetnek 
egymáshoz, mivel tájéknak a* neme mindenike. így 
tehát útat lehet már mutatni a* csupán szép hangú, 
de törvénytelen viránynak , meilyre példát, nincsen 
a* ki tudna a d n i , sem pedig az régi írásban soha
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elő nem fordúl, sem hellység, de még csak egy 
sem ösméri a’ két Hazában ; ámbár némellyek 
nagy hamissan, egész Vármegyére is reáfogták, 
de végére jártam. Ez a’ példa sok ékes festői sza
vakkal csinosíthatja nyelvünket, már pedig két kéz
zel kell kapni az efféle nyereségen.

A’ második példa,  mellyet nem hadhatok szó 
nélkül ,  a* lövedel lészen. A* lövedelre is én ugyan 
ollyan példát adtam, melly az akkori törvényeim
nek eleget teszen, hanem mivel nekem mindenben 
a’ lehetséges tökéiletességre szokásom szaggatni; 
tehát fel nem tanáltatván benne,  a’ példájával való 
értelembéli rokkonság , elsepri karom már mostan
ezen szavat, és hellyébe más kettőt adok ugyan
azon értelemben, tudniillik ezeket: lóvéi , és lőve- 
ték, vagy is lőték. Igen is, ezek tökélletes szavak, 
mivel ha az, a mivel kötök, kötél; tehát az, a*
mivel lövök, lövél. Es azok között a* belső vérség
is meg vagyon; mivel a* lövés, külső cselekedetnek 
a* neme,  a’ miilyen a kötés is, ellenben az az előtt 
adott példa, az eledel, nem hat-ki a’ külső dolgok
ra, és a’ miatt már mostan tartok az azon szóval 
való éléstől; ámbár  talám más rosta által nem hul
latná. így jó a’ löveték, vagyis  lágyítva, lőték is,  
minthogy, ha az a’ mivel mérek; mérték, tehát az ,  a’ 
mivel lövök, lövték; vagy is a* szükséges lágyítás- 
sal, löveték, akár pedig lőték, mivel a* löv, mostan 
lőnek mondalik puhábban, jóságára pedig ennek is 
elég bizonyság, a példájával értelembéli atyaliság- 
ban is létele. Nekem a' hibázásomat megösmerni szo
kásom ; de a’ hellyre pótolásától sem vagyok soha ide
gen. Már tehát ebbe sem akadályoskodhalik senki belé.

De az iralékot is fel keíl hozni. Ezen lelkes 
szónak, mellyre a ’ szükség nagy, azon okból nem 
tulajdomtatoít állalam bizonyos értelem; mivel az 
háromféle jelentéssel is bírhat. Azok között lég
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főbb azon neme a’ tanu-levélnek, melly a’ halálra 
váltaknak végső akaratján, változtatásokat teszen; 
de azon meghatározott értelemmel, csupán valami 
ollyas társaság ajándékozhatná-meg ezen szép sza
vat;  mellyre a’ Nemzet ,  és pedig törvényesen, min
den ollyan szabadságot reáruházna, mellyel min
den népnek közszokása, saját nyelvén bír. Es  
ez,  mindenkor szemed előtt forogjon, mikor több 
értelmű igére tanálándasz, a’ mit nem lehet eléggé 
tanácsolni, a* vigyázás* hijjával lévőknek*

Utoljára, hadd szolok már a* könyves, és le
veles származtatásokról is* Azokon nem volna he
lyes, egész, könyvekkel, és levelekkel megrakott 
szobákat, vagy még egész épületeket is érteni; mi
vel arra a1 példa nem ad engedelmet; hanem csak 
ollyan ajtó szabású, könyvekkel, és levelekkel töl
tött alkotmányokat; a* miilyen szokott, közönsége
sen , birtokokban lenni a’ magánosoknak; és ha
sonlít a’ példájához, egész szobáknak senki sem 
ad tálas, sem kanalas nevet. Azomban a* könyves, és 
leveles, reá fog ragadni egész szobákra, és épületekre 
is ;  de más,  és mostan nem ide való példák után* 

Mostan azokra nézve, kik szemeket behúnyják, 
látni nem akarván, és füleket bedugják hallani nem 
kívánván az igazságot; egy két szóval, felhozott 
példáimnak nyomósságát is előadom. Igen is,  
azok jobbára tudós szavak, mellyek után, rég az 
üdeje mioita esdeklik a* Nemzet , és ennél fogva, 
minden tudós szavakat lehetséges lesz, a’ köz élet
ből vetteknek példájára származtatni, miképpen 
ezeket. Vagy talám nem tudomány a' természet, 
történet , fü-ösmérés, erdő-östnérés? Vagy nem 
azokba tartozó tudós nevek,  a’ növékeriy, növé- 
ketlen, porladékony, erdész, bekövedzik? H á ta*  
törvény-tudomány, a* hadi- tudomány, nevelés , 
építés, ki vágynak zárva a tudományoknak szarná-
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ból? Vagy talám nem azokba tartozik: az íralékj 
lóvéi, nevelvény, kövedék? Nem? Vagy nem te
szik ezek nagyobb részét a' tizenkét példának ?

De nem hagyom, szánakozásbői, jő szívből 
származott intés nélkül, még a’ harapdálőkat sem. 
Minden harapdálás által,  sebet kap a’ fül, belé 
k é l ; már pedig a’ kinek borostyánnal kívánsága 
díszesíteni hálántékját; az minden mások felett való 
tisztelettel viseltetik a* fülhoz,  és annak oltárára 
legbővebben halmozza temjényjél. Csupán az il- 
lyeueknek munkája fogja megváltani az üdőt ,  a' 
szőharapdálásnak bére pedig a1 po r ,  meg a’ moly, 
és a* pártátlan feledékenység.

Már végre nincsen egyéb hátra semmi, ha
nem az irigységnek száját bedugni, melly a’ Phi- 
loxenosznak iszonyú következésü, a* magyar szó
nak ,  sőt minden nyelveknek rontását tökélletesen 
elakasztó, minden beszédet,  nem" csak a’ miénket,  
csudálatosán meggazdagítő találmányját könnyűnek,  
magoktól is kitelhetőnek , minden okos ember előtt 
régen ösméretesnek rebesgetik, nagyon nevetsége
sen, Egyszerű a z , bizonyosan, és természetes i s ; 
miképpen minden nagy tanálmány, mellyek közzűl 
mindenik könnyűnek látszik, mivel a’ természet 
beíra minden tetemes igazságot, minden józan el
mébe; de hány száz esztendő alatt születik csak 
egygy is ezen a’ csillagon: kinek ő engedelmet ad 
betüjeinek olvasására? A’ mások által már kitalál
tatott nagy tanálmányokat, könnyűnek gondolni,  és 
kiáltozni, valóban nem jár semmi nehézséggel; de 
legelőbb látni által a* nagy igazságokat, az ám a' 
hadd el hadd* Az ollyan gondolkozásúakat én két 
részre osztom: ollyanokra , kik soha sem bátorkod
tak a’ közönség* elébe kiállani, és így magok ki
mondották magokra az, ítéletet, mivel vallyon ki 
hinné őket minden í rók felett, főképpeu mikor
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azok kozott Óriási elmék is tanáikoznak; és még 
minden Nemzeteknek írói felett is, bölcselkedni ? 
Igen is az ollyannak minden élő, és kihalálozott 
Nemzeteknek írói felett volna szükséges bölcselked- 
ni ,  mivel a* Görög-tartomány is hoza hívatlan 
szófaragókat, és a’ Németek, és mások sem ma
radtak azoktól egésszen tisztán, még sem vágta-be 
sehol senki azoknak útját ezen törvénnyel, és pél
dákkal, bár mindenütt buzogtak is az okosabbak 
a gonosz ellen. De külömbea is,  mi okon nem 
hoza-be mindenütt kívánatos gazdagságot született 
nyelvébe, ezen az ú ton ,  azon idegen í r ó ;  ha nem 
fekvék szemeinek határján túl a* törtem ösvény? 
Lehet é már annak valami kis okát álnokkodni ki? 
és ollyanokra, kik tettek valamit jegyzésbe. Ezek 
újra kétféléké ollyanok, kik iparkodtak dűsabbá 
tenni született nyelveket; vagy a* kiknek ahoz soha 
sem vala elég bátorságok. Azok között kik valamit 
mertek,  meliyik az, a kinek száz annyi sár nem 
csörgött volna tollából, és habarék, a’ mennyi 
arany ? és így száz annyit nem á r to t t , a’ mennyi 
jót tett? ha ugyan esett,  minden érdeme nélkül , 
vaktörténetből,  talpára egykét szava. Kicsoda az? 
nagy kívánságot érzek magamban, hallani a’ nevét! 
A* ki pedig sem jó t ,  sem roszszat nem származta
tot t ,  éppen avval mutatta*meg mennyire ösmérte az 
én tanáimányomat. Mi okon dugta hát zsebébe a* 
kezét? mi végből nem sietett annyira rongáltatott 
nyelvének oltalmára? midőn az őt széljel bocsátott 
hajjal ,  könnyűbe lábbadott szemekkel , karjait fejére 
kolcsolván hívtar segítségül? Hogy nem esett meg 
rajta a* szíve? Es másképpen is, mi okon nem gya
rapította számos szép sarjadzásokkal, bátor eleinek 
gyönyörű ugyan, de tudós szavakra nézve szűk 
ajakát? Éppen ezeket tudakozhatná az ember azok
tól is, kik ne talám a1 hoztam törvénynek magok
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előtt is osméretes voltával kérkednének, ámbár ne
kik soha, még fiúi tartózd kötelességek sem tudta 
felvágni nyelveiket. Írásba semmit sem foglalni, 
nem hiba, mivel sokfelé ágadzik az érdemnek út ja;  
csak másképpeu rovja-le emberi kötelességének adó
ját;  de másoknak nagy találmányjait , minden leg- 
kissebb ok nélkül , olcsárolni, több a’ hibánál. Mi 
okon nem szakította tehát félbe halgatását, jól lát
ván miilyen a* szükség tanácsára? Mi okon? ha ol- 
lyan jól tudott volna tenni a* bajról ? Vagy nem 
mere,  áltáltólt tollat szorítani ujjai közzé? De  nin
csen a1 ki tartana a’ gyengébbektől? Hihető é az?

Ezekből,  nagy könnyen által láthat jak a* vala
miről ítéletet hozni képestek, mennyi haszonnal 
gyümölcsös,  távol legyen a* dicsekedés, a’ Philoxe- 
nősz; melly legelőször gyultott szövétneket, a’ szár- 
maztatdknak borhanyagos, és holdatlan, és csillagta- 
lan éjjelében; legelőbb mutatta-meg ezen ellátha
tatlan tengeren evezőknek, az éjszaki csillag’ hasz
nát,  legelőbb oldotta-le a' kendőt,  ezen vakon ví
vóknak szemeiről , hályogjokat levette, és legelőbb 
nyúlta azoknak késértő követ,  és rostát; a’ Philoxe- 
nosz mondom, mellyben minden benne foglaltatik, 
a* mi u tán ,  a* hozzá értő, rég az iideje miolta só
hajtozik, feltanáltatván benne tudniillik a’ törvény, 
példa, és határ; még egyszer mondom, könnyen 
meglátszik ezekből, mennyi hasznot hozott a* Phi- 
loxenosz; mellynek feltűnése nélkül, minden bizon
nyal,  zűrzavar, és utolsó szerencsétlenség érte vol
na szép nyelvünket. — ( ? )

O r m ó s  J ó z s e f .

( ? )  E z en  É r tek ezé sb en  , a ’ ne  t a lá n k ü lö n k ö d é s n e k  t e t s z h e t ő ,  
í r á s m ó d ,  és  f e lh o r d o t t  á l l í t á s o k ’ h e l y b e - h a g y á s á t , v a g y  fé lre -  
te v é sé t  , az Í r á s m ó d b a n  és  S z ó - s z á r m a z ta tá s o k b a n  jar ta s -k ö l -  
t e s  H o n u n k ’ t i s z t e l t  Irójinuk  b ö lc s  i t é l e t j e k  a lá  a jánlja

Minerva1 Red.
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.)

Huszonhetedik Levél. Polyklét Krántorhoz.

Arany —  ezüst —  rézpénzek valóságok, és számlálás végett 
képzelitek.

I d o m á b a  érkezvén midőn vivő székekből kiszál
lónk Cnejus Octáviusnak egy szabadosával találko
zónk legelsőben, ki bennünket az ajtóban várt. 
„ U r a m ,  így szollá ez Luciushoz, méltoziassál ve
lem jönni:  az van nekem megparantsolva, hogy 
uj lakhelyedre vezesselek, minthogy az,  a’ mellyet 
eddig bírtál, nem illik mostani sorsodhoz.’’ Bá
mulva néztem úti-társamra; nem tudtam, hogy itt 
a- fő rendű ifjakra, mihelyt férfi ruhát nyernek, 
uj ház-tartás bizatik, s hogy az ollyan attól fogva 
egy bizonyos függetlenségben, noha mindenkor 
szüleinek titkos felvigyázása alatt él. A* szabadság
nak ezen neme semmi sérelmére nem szolgál az 
atyai hatalomnak, meily szent alapon marad építve, 
csak az uj polgár házi életére szünik-meg béfolyás- 
sal lenni.

Lucius nem annyira látszott meglepetve lenni, 
mint örülni. „Édes  Polyklétem, monda mosolyog
va, nem tudom, mit akar ez az ember,  de el ne
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felejtsd kérlek, hogy mi elválhatatlanok vagyunk 
*s hogy javaink egymással közösök.” —  A* sza
bados a* háznak egy még eddig lakatlan részébe 
vezetett bennünket,  melly távollétünkben sietve el
készíttetett 9s rendbe hozatott; a* vezetőnk előttünk 
ment ,  mi halgatva uiánna mentünk. Az elő-szobák- 
ban sok rabszolgák ültek padokon ’s bémenete- 
lünkkor nagy tisztelettel felkeltek előttünk. A* leg
belsőbb szobában maga a’ Consul volt. Ez minek
utána Luciust forrón megölelte \s tőle azon méltó 
öregnek, kitől jöt tünk, állapot járói gondosan tuda
kozódott,  így szollá méltósággal: „ T e  édes fiam a’ 
férfiak’ sorába léptél, uj állapotod uj kötelessége
ket ád néked is, nekem-is. Romai polgár lévén 
mától fogva illendő méltóságban tartozol magadat 
a* nép előtt mutatni,  *s én módot tartozom arra 
szolgáltatni. Eleget tettem é kötelességemnek, azt 
te fogod megítélni, részemről jövendőben fogom 
meglátni,  mint tellyesíted te a* tieidet. Ezen lak
hely a’ tiéd; tiéid lesznek ezen rabszolgák, ezek
nek eddig tűrhető sorsok volt, reményiem, hogy 
urok’ változása után sem lesz okok, panaszolkodni. 
Életed’ első esztendeji az engedelmességnek voltak 
szentelve; ideje, hogy parantsolni is tanulj. 01- 
lyannak mutasd magadat a’ Római  nép előtt,  a* 
miilyenek egész életedben lenned kel!; légy eránta 
szánakozó, adakozó, sőt pompázó is. A* nép előtt 
való kedvességnek megnyerésére legnemesebb mód 
az,  ha azon nyomorúságot enyhítjük, melly alatt 
részs/.érint saját hibája részszerint a’ sors’ mostoha- 
sága miatt szüntelen nyög. Ő soha sem érzéketlen 
az ollyan adakozás eránt, melly nemes szivüségbői 
származik, azoknak, kik* kedvét és voksát ajándé
kok ' keresik, megbot.sát; azokat pedig,  szeretve 
tiszteli, kik bőkezűségekben igaz jó akarat által 
vezéreltetnek. Isten hozzád L u r iu s ! Isten veletek
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mindnyájatokkal édes gyermekeim! fontos dolgok 
a’ Senátusba hivnak; estvére vatsorakor együtt le
szünk,  ismét lesz örömöm látni fiamat és barátját. 
Ha vendégeket akarsz hívni,  azt kivánom, hogy 
válogatottak ’s ne nagy számmal legyenek.” Ezen 
szókkal elment a’ nélkül, hogy Luciusnak időt en- 
gedelt volna a' megköszönésre.

Halgatva nézett reám Lucius, sokkal inkább 
megvolt indulva, mint sem hogy érzéseit kifejezhette 
volna. Ezen szívreható eset’ látásánál, az én meg
indulásom is nagy volt, mellyel a’ magam állapod
janak hirtelenül eszembe jutása még elevenebbé tett. 
Oh  Lucius,  felkiálték sóhajtva, szeretetre méltó fia 
egy ollyan atyának, ki hasonló jóságu és nemes 
szivü atyámra emlékeztet,  öriiij teljes mértékben 
azon boldogságnak, mellyre én is hívattattam, de 
mellyet a’ sors tőlem elragadott. Felelni akart, 
midőn Octavius* házi számtartója belépett, több 
rendbéli számadó könyveket hozván hóna alatt ’s 
késértetvén két, a* mint látszott nagy teréhvel jövő 
rabszolgáktól. Lucius Octavius! így szollá, az én 
Uram azért küld engemet hozzád, hogy adjam tud- 
todra, miilyen rendeléseket tett légyen reád nézve. 
Parancsolatom van jelenteni, hogy mától fogva te 
fogod jövedelmeit húzni azon jószágainak mellyeket 
a’ Volscusok tartományában Antium és Norba kö
zött bír;  a’ jövedelem ezen szempillantattól fogva 
a’ te költségeidre van szánva, de minthogy annak 
kifizetése még egynéhány hónapok múlva esik, a* 
Consui pedig égy nappal sem akarja vele való él- 
hetésedet hátrálni, azt parancsolta: hogy adjam ke
zeid közzé az utolsó esztendőbéli egész termésnek 
készpénzbeli árát. Imhol vágynak számoló köny
veim ; tudd-meg ezekből jószágaidnak mivoltát; vi’s- 
gáld-meg figyelmesen a’ bévevéseket és kiadásokat,
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’s megfogod látni, ha jószágaiddal híven gazdálkod- 
tam-é.

Ekkor  felnyitván nagy számadó könyvét,  így 
szollá: íme  ennyi költ-el a* rabszolgák* és barmok* 
tartására, az épületek’ igazítására, az adófizetésre, 
’s a* t. Ugyan ezen levélen látod másik felől a' ga
bonabeli, borbeli, olajbeli, hüvelyes veteménybel i, 
’s mindennemű gyümölcsbéli termést;  az eladott 
juhokból, gyapjúból,  mézből bejött pénz csak-nem 
egészen ugyan annyira megy. Ha a’ bévételből a* 
kiadást lehúzzuk, tiszta jövedelemnek száz ezer dé
nár marad, melly summát ezennel elődbe fogom 
számlálni.

„É de s  Po l l ióm , felele Lucius,  sokkal többször 
hallottam az atyámtól hűséged’ dicséretét, mint-sem 
hogy benne csak egy szempillantatig is kételkedhet
nél!). Számadásodat előrnbe ter jesztéd, bizonyos le
hetsz jóvá hagyásom felől, elfogadom azt, ’s ezen
nel alája írom a’ nyugtatót.” f

„Uram felele a’ számtartó, bizodalmad meg
hatja szivemet, nagy betsÜlelemre válik, \s merem 
hinni,  hogy arra méltó vagyok, mindazáltal remény
iem, hogy jövendőben nagyobb figyelemmel meg fo
god bévételeim’ és kiadásaim* lajstromát vi’sgálni. 
Úgy hiszem ugyan, hogy mindenkor hasonló pon
tosságot fogsz benne találni; de a’ megvi’sgálás ál
tal jobban megesmered jószágodnak ’s a' gazdaság
nak állapotját, ’s bizodalmad még nagyobb örö
mömre fog válni, ha bélátásodon ’s meggyőződése
den épül /1

Ekkor egygyik vele jött rabszolgától elvett egy 
fűz-vesszőből font kosárkát ’s Lúcius eleibe tette így 
szóllván: „ebben  a’ kosárban van kiienczven ezer 
dénár, három ezer darab arany-pénzben.” Azután 
a’ másik még nagyobb teréhvel lévő rabszolgának 
intett ’s így szól lőt t : „Ebben  a’ kosárban van tíz
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ezer ezüst dénár; a’ mi azt a’ száz ezerből álló 
summát,  mellyet ki kell fizetnem, teljessé teszi/’ 

„É de s  Pollióm , monda Lueius mosolyogva 
Isak nem szégyenlem megmondani ,  hogy mind ed
dig birtokról nem gondolkodván és semmi szüksé
get sem kívánságot nem esmérvén, alig tudom tsak 
neveit is kiilömbféle pénzeimnek, értékekről pedig 
tsak igen hijánosan tudok Ítélni. Tselekedd azt a* 
szivességet vedd-el tudatlanságomat. Sokszor hal
lottam , hogy pénzünk külömböző időkben válto
zásokat szenvedett ,  meliyekről történet irójink em
lékeznek ugyan; de a’ nélkül, hogy elegendő fel
világosítást adnának. Tudom ,  melly igen jártas 
vagy ezen tárgyakban; senkihez sem folyamodha
tom biztosabban oktatásért, mint te hozzád; bará
tom Polyklet hasonló örömmel fog téged halgatni.” 

Uram, felele a1 számtartó, egy kevés figyelem 
elegendő lesz a’ dolog’ megtanulására, de minthogy 
annak megértése végett szükséges azon tárgyakat, 
mellyekről szóllok szemmel látni, méltóztassatok 
mind ketten velem a' kassza-szobába (fiscus) jönni. 
Kétség kiviil fogod tudni,  így szollá hozzám for
dulva, hogy ezen szón f isc u s  az ollyan füzvessző- 
ből font kosarakat értjük, mellyekben a’ vert ezüst 
pénzt szoktuk tartani, és hogy utóbb mind az e g y  
gyes embereknek, mind az Országnak kintstárja is 
ezen szóval neveztetett.

Elérvén azon szobába tsudálkozva láttuk az 
abban lévő rendet. Nagy határ arany- ezüst- és 
rézpénzek kis kosarakban külömböző fiókokba vol
tak téve. Mindenik kosár egyféle pénzzel volt tele 
’s elöl egy tzédulátska függött,  mellyre a* summá
nak mennyisége fel volt irva, Lueius és én figye
lemmel vi’sgáltuk ezen reánk nézve uj látományt. 
» Ez itt, monda a' számtartó a* reám bízott dol
goknak legfontossabl) , de nem legnevezetesebb ré-
F .  M . O K . M l K K V A  2 .  N  E  G  Y  E  I)  I 8 3  1 .  1 <8
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sze; a’ nevezetesebbhez most fogunk menni. Ezen 
a' másik félen az idő’ rendje szerént mindennemű 
pénzek találtatnak öszszegyiijtve, mellyek Pióma’ kez- 
dedétől fogva folyamatban voltak. Yagynak közöt- 
lök igen régiek is,  mellyeket tsak nagyon nehezen 
szerezhettem-össze , ’s nagy gonddal megtartottam. 
Ezek goromba formákban nagyobb belső bettsel 
bírnak, mint mái napon az ugyan azon nevet vise
lők. Ugyan azért néha a1 régi Piómaiakhoz bátor
kodom ezeket hasonlítani, kik bárdolatlan külső 
szín alatt ollyan jeles tulajdonságokat rejtettek-el, 
mellyeket maradékaiknál nem mindenkor találunk.

„Kövessük az idő’ rendjét. Elsőben is itt van 
a* rész, a’ melly Piómának első Királyai alatt volt 
szokásban. Ez formátlan darab minden jegy nélkül 
’s huszonnégy latot vagy egy fontot nyomó,  mint 
ez a* szó as is jelenti, melly eleinten annyit tett, 
mint egy font. Piendszerént faragatlan asnak ( a s ra -  
dis)  neveztetik íormátlanságáért, Servius Tul lius 
Király alatt az adásra vevésre alkalmasabbá tétetett. 
Más népek szokása szerént kerekded ’s a’ kézről 
kézre forgásra alkalmasabb formát nyert. Hogy ér
téke törvényes lenne az asnak nehézsége annak kez
dő betüjivel jelentetett-meg, ’s egy ökörnek vagy 
juhnak ( pecus) képe veretett reá, mellynek akkori 
árát tette. Innét származnak ezen nálunk szokásban 
lévő szók is: pecunia ( p é n z ) ,  peculium (megtakarí
tott pénz vagy érték.)

„Minthogy az olly nagy darab pénzek nem al
kalmaztathattak jó móddal a1 társaság’ szükségeire, 
azért nem sokára kisebb darabokra kellett azokat 
elosztani, e’ szerint egymás után a’ következő pénz
nemek jelentek meg:

I.  A semis vagy sémi as az az: fél a s ; ez S 
betűvel van megjegyezve.
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2. A’ triens, vagy egy asnak 3-mad része; ezt 
négy domború pontokról lehet megesmerni,  mellyek 
azt jelentik, hogy négy unciát nyom.

3. A’ quadrans, vagy egy negyed rész as;
melly három domború pontal van jegyezve, ’s há
rom unciát nyom.

4- A* sextans, melly tsak két unciát nyom, 
és két domború ponttal van jegyezve.

Ezeken kiviil még tsak a’ drodranst és bessist
eml í tem, meilyek közül az első kilentz a’ másik
nyoltz unciát nyom. Ezek kevéssé voltak szokás
ban , minthogy tsaknem olly nehezek lévén, mint 
az as , tsak nem szintén olly alkalmatlansággal
jártak.

„Közel  három századokig Rómában semmi 
nevezetes változás sem történt a* vert pénzekkel ’s 
verettetések’ idejét tsak kiiiömböző jegyeikről le
hetett megesmerni. Majd Janusnak kettős ábrázatja 
volt reájok verve majd egy fegyveres Istenné ezen 
felülirással: Roma. Vágynak ollyanok is, mellye- 
ken egy hajó látszik.

„ De midőn a* Rómaiak Itálián kívül vitték 
hadiseregeiket, az Ország’ kintse nem volt elegendő 
azon költségekre, mellyekct a' messzire való tábo
rozások mindenkor okozni szoktak, ’s az első Punus 
háború után rendkívül való segedelem kútfőkről 
kellett gondoskodni; ezek között a’ legegyszerűbb, 
de talám a’ legártalmasabb is a’ vert pénzek belső 
betsének leszállítása volt, ’s épen ez választatott. 
Az as nehézsége két uncia vagy négy lat rézre 
határoztatoít a’ nélkül, hogy név szerint való ér
téke változott volna. Hasonló mértékben szállítat- 
tak alább a’ kissebb vert pénzek is, úgy hogy a’ 
semis, t r i ens , quadrans és sextans az asnak min
denkor felét, harmadát negyedét és hatodát tették.
E ’ szerint mind az Ország mind az eggyes embe-

js  *
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rek* régi adósságaiknak tsak egy hatod részét fizet
ték,  ha azoktól megakartak menekedni ; de ezen 
haszon tsak az elmúltakra nézve talált helyet, mert 
a’ minden dolgok’ árának hirtelen való nevelkedése, 
melly a’ pénz'  betse’ leszállításának múlhatatlan 
következése szokott lenni, a’ pénzek’ értékét ismét 
vissza vitte igaz betsekre ’s elenyészett az a’ mi 
eleinten nyereségnek látszott lenni,”

„ Minthogy egy hibás rendelés mindenkor még 
hibásabbat szokott szülni; a* második Punus há
borúban viszont ismételtetelt ezen veszedelmes se
gedelem-eszköz, ’s az as egy unciára tétetetl-le; 
sőt midőn az Ország* szüksége nőttön nőtt, még 
egyszer használtatott ezen szerentsétlen segítő mód,  
*s a’ Római as vé 
határoztatott.”

D e ,  mondék én, ha akkor, midőn Servius 
Tullius Király minden alattvalója birtokaik szerint 
felosztotta, a’ réz as tizenkét unciát nyomott, most 
pedig tsak fél unciát nyom, abból az következik; 
hogy azon polgáritok, kiknek értékek kész pénz
ből állott,  most tsak <2l\-ed részét birják, annak a’ 
mit akkor bírtak.

„Az igen igaz, felele a’ számtartó; de az oi- 
lyan familiák még sem romlottak meg, minthogy 
a* leszállítás tsak kitsinyenként történt,  minthogy 
mindenek vettek vagy kaptak földeket, ’s minthogy 
a’ szabad Köztársaság* igazgatásában talált nyeresé
ges hivatalok vagy külföldön való követségek, jobb 
karba helyeztették a I lapot jókat. Maga az Ország 
többel veszteti, mint minden polgárok összevéve; 
az kevesebbet velt-bé ’s minden nap többet fize
tett ki, ’s talán egészen meg is bukott volna, ha 
a* hódoltaiások által nyert véghetetlen sok préda töb
bet nem hozott volna bé a’ közös kintstárba, mint 
a* mennyit vele a* rosszul számláló politika elvesz-

gképen fél unciára vagy egy latra
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telett. A# számtalan nemzetek* adózásai helyre hoz
ták hibajlnkat ’s mind az országnak , mind az egyes 
embereknek jövedelmeik nagyon megszaporodtak,

„ Mind a’ mellett is, m ondákén ,  a’ pénzbetsé- 
nek ezen hirtelen valő változásai szükségesképpen 
egyszerre megfosztottak számtalan lakosokat minden 
vagyonoktöl, ’s őket kétségbe esésre juttatták.’’

Ettől lehetett tartani, felele a* számtartó, de 
máskép’ történt a’ dolog; ezekhez hasonló lépések 
más Országokban is tétettek, de egyben sem húz
tak magok után olly igen gyászos következéseket, 
a* millyenekkel fenyegetni látszottak. Ső t ,  a ' sokaság 
még nyert is mellettek, mert miudenkor több sze
gények, mint gazdagok, több adósok, miut hitele
zők vágynak; egyetlen egy napon megszabadult 
minden adósságaitól, igaz, hogy most valósággal 
huszonegy ason vesszük azt,  a’ mit előbb egy ason 
megvettünk, de ezen drágaság tsak drágaságuak lát- 
szás, minthogy ezen huszonnégy darab vertpénzek
ben tsak annyit adunk, a’ mennyit elébb. egyben 
adtunk; vagy ha többet adunk is, hajdan a’ kész 
pénz igen ritka volt, ’s az ugyan annyit nyomó 
pénz, akkor sokkal nagyobb beüsd  b i r t , mint most 
bír.”

A" Rómaiak megelégedtek a’ mint Iáiánk réz- 
pénzeikkel, a’ legrégibb alkuknál nints szó más 
pénz nemről ;  még az Ország kin Istára is Réz-kasz- 
sza ( iE r a r iu m )  nevet kapott,  mellyel mindeddig 
meg is tartott. A* betsesebb ériz-nemek igen ritka 
helyeken találtattak Rómában ; főképpen a’ templo
mok’ ékesitésére fordátattak ’s a5 legjelesebb fami- 
liák nagy gonddal őrizték némelly apró arany- és 
ezüst-edényeiket ’s eszközeiket, ’s tsak nagy innepi 
alkalmakkal mutatták azokat. Midőn a’ város a’ 
Gallusok által 36o~dik esztendőben elfoglaltatott, 
hogy ezeknek telheletlenségc kielégítetnék, minden
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Rómában lévő kints összegyüjtetett fs nem találta
tott benne több ezer font aranynál. De minekutánna 
a* szabad köztársaság’ hadiseregei, túl mentek azon 
határokon, mellyek közé oily sok ideig szoritva vol
tak,  a’ Rómaiak megesmerkedtek a* gazdasággal in
kább igyekezvén azt megtartani, mint elterjeszteni, 
tsak sok idő múlva határozhatták magokat annak 
forgásba tevésére. Végre !$§-dik esztendőben öt 
esztendővel az első Punus háború előtt legelsőben 
verettek ezüst dénárok, ezek, tíz réz asban szám-*- 
láltattak ’s akkor egész nehézségekkel vagy tellyes 
becsekkel is bírtak: de a’ metly mértékben a’ réz- 
pénz’ becse leszállítatott ugyan abban a’ dénárok is 
könnyebbekké lettek ’s még is mindenkor tiz ast 
tettek. A* rajtok lévő jegy egyik felől két vagy négy 
lovu szekér volt; az elsők bigati az utolsók quadri- 
gáti nevet viseltek; vágynak ollyanok is mellyek 
victoriati (győzödelmi pénz)  névvel neveztetnek, 
minthogy a* győzödelem' Istennéje (Victoria) van 
reájok verve.

A* másik oldalon rendszerint Castornak Po-  
luxnak Rómának,  mint Istennének vagy valamelly 
más Istennének képe láttatik ; a' mi igen jelentő pél
dázatja annak a’ fontosságnak, melly ezen köztiszte
let tárgyává lelt portékának tulajdonítatik.

„ Á 1 dénár egy Unciának heted részét nyomja, 
’s valamint az asnab, úgy ennek is különös osztá
lyai vágynak, p. o. » a' quinarius, melly a’ dénár
énak  fele, *s .azért, nevezzük igy, minthogy őt ast 
„é r t ;  a’ sestertius, melly harmad fél ast ér,  azaz:  a* 
„ quinariusnak felét, vagy egy dénárnak negyed ré
sszé*. Ez, az ezüst pénzek között legkissebb, \s leg
i n k á b b  van szokásban. A* jegy rajta Hlyen u  S. 
„melly kettős számat és scmist ( fél ) ,  az az: har- 
„madfél ast jelent.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



á p r i l i s z  1831. 279

„Ezen eredetekben igaz nevezetek idővel ha
missakká lettek. Mái napon a’ dénár tizenhat, a’ quí- 
narius nyoltz, a* sestertius négy asra betsültetik; ki- 
vévén a’ hadiseregek fizetésénél, hol mindenkor az 
eredeti becs szerint szokás számlálni.

„ A’ gazdagsággal egygyütt a’ gazdagság kívánás 
is nőtt;  mikor egyszer a’ Romaiaknak ezüst pénzek 
volt, aranypénzt is kivántak. 5 4 7 -dik esztendőben 
jelent-meg az aureus (arany p é n z ) ;  mellyen ugyan 
azon jegyek vágynak, mint a' többi pénzeken XXX,  
mellyekkel harmintz dénár jelentetik, a* mennyit ér. 
Ezen pénznek is vágynak tört számai, a5 semissis 
aureus’ felét teszi, mint neve is jelenti. XV jegy 
van rajta, minthogy tizenöt dénárt ér. A’ trimis- 
sis, melly a’ legkissebb aranypénz, az aureusnak 
hatod része vagy a* semíssisnek harmad része; a’ 
jegy rajta XX. minthogy húsz sestertiust vagy öt 
dénárt ér.

„Láthatjátok ebből; hogy igen könnyű minden 
vert pénzeinket esmcrni,  5s becseket jói megkülöm- 
böztetni, de ezen rendet akarván követni, elne fe
lejtsük, hogy igen szükséges tsak az azon egy idő
béli pénzeket hasonlítani öszsze egymással. Akár 
arany, akár ezüst, vagy réz pénzről legyen a* szó, 
egymáshoz képest való becsek mindenkor meg van. 
Ha ellenben a ’ régi pénzeket az újabbakkal akarjátok 
öszszehasonlitani; akkor egymáshoz képest való be
csek megváltozik \s nehézségek szerint kell őket be
csülni. Ez a' munka,  azt fogjátok mondani könnyű 
számlálást kiván, de nehézzé lesz az által, hogy 
tudni kell mellyik becsesebb értzhez, mennyi keve
sebb becsü értz van elegyitve. —  Nem értem , mit 
mondasz,  monda Lucius , én azt tartom, hogy min
den vertpénznek nehézségé szerint meghatározott 
becsének kell lenni.” — Hibázol, felele a’ Szám- 
tarló ; láttad hogyan leszállította kétséges időpontok-
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bán az ország a* pénzek* becsét. Hasonló környíil- 
mények között ezen eszközzel nem akarván a’ Hó- 
maiak élni, rnég veszedelmesebbhez folyamodtak, 
meg hamisították az arany és ezüst pénzeket keve
sebb becsü értznek hozzá keverése ál ta l ; ezen titok 
kitudódott;  a* vert pénzek azonnal elvesztettek kép- 
zeltt becseiket, ’s most mind az Ország mind a’ pol
gárok tsak igaz becsek szerint veszik-el azokat. Leg
alsóbb árendásunk is jobban kitalálja azoknak be
csét,  mint az úgy nevezett Monetalis Triumvirok* 
Ezek tudniillik azon alsóbb rendű tisztviselők, 
kik a’ pénzverésre vigyáznak, sőt az egész pénznek, 
ezen mindenekre nézve olly fontos dolognak álla- 
potjára ügyelnek, de mindazálíal mindent a5 főbb 
tisztviselők kormányozása alatt tesznek, úgymint,  
kiknek egyedül van jusok a’ pénz’ állapotának 
alapját megvetni/*

„ D e  monda Lucius,  jut eszembe, hogy több 
környülményekhen a’ sestertius, meliyet legkissebb 
ezüst pénznek nevezsz, úgy említetett, mint vala- 
melly nagy summát jelentő pénz.**

„Észrevételed helyes, felele a* Számtartó; de 
könnyű reá felelni: megkell kíilömböztetni a* va
lóságos pénzeket a’ képzeltektől. Midőn minden 
népek’ kin lsei Kómában,  mint közép ponton ösz- 
szegyiiltek ’s a’ készpénznek szörnyű nagy bősége 
a Rómaiakat tsak nagy summák szerint való szám
lálásra szoktatta, hogy a’ mindennap nevekedő 
számolások könnyebbek és egyszerüebbek lenné
nek,  ollyan számlálásbéli pénz gondoltatott-ki, tnelly 
sokat jelentő név alatt nagy summát fejezhetne-ki, 
’s e’ végre a’ sestertius választatott. A* sestertius 
tsak negyed része egy dénárnak; a’ szó végződé
sének változtatása által sestertium tsináltatoít belőle, 
*s ezen szóval ezen közönséges sestertiusok fcjcz- 
tettek-ki. Minden gazdag népek gyakorlották ezen
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módot. A’ Görögök Talentoma ’s Minája például 
szolgálhat. Talám a’ zavarodat eltávoztatása végett 
jobb lett volna uj szóval élni, mintj egy szokásban 
lévő pénznek nevét tsak végződésének változtatásá
val e’ végre fordítani. Ugyan a' zavarodás’ eltá- 
voztatásáért a* sestertiumot gyakran nagy sestertius- 
nak is nevezzük.”

„ Engedd-meg, mondák a* Számtartóisak, hogy 
én is egy ellenvetést tpgyek. Sokszor hallottam a* 
nummus és solidus szókat, ’s te ezen pénz ne
mekkel nem esmerkedtettél-meg bennünket.” —  
„ N e m  szóllottam rólok, felele ő,  minthogy Hin
tsenek meg valóságban. Tulajdonképpen sem 
nummus sem solidus nin tsen; ez a’ szó num
mus valamelly arany, ezüst, vagy réz vertpénzt 
jelent;  határozatlan és annyit jelentő kifejezés, 
mint vertpénz. A’ solidus nem egyébb, mint a’ 
legnagyobbik arany p é n z , mellynek egész voltát 
jelenti, azért adatott neki ezen név,  hogy azt min
den egyéb arany pénzektől,  mellyek tsak törött 
részei, tnegkülömbözlesse.”

„ É d e s  Pol iiom, monda Lueius,  köszönöm 
magyarázatodat; úgy hiszem, mindent megértettem, 
a’ mit mondottál ; ’s annak megbizonyításául azt 
akarom, hogy a’ nekem leolvasott pénzből végy 
magadnak egy sestertiumot.”

5. K. J.
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A* Szám-vetés Tudományára való néhány 
elmés kitalálni való felvetések.

A ’  számok ef világou-Iévő mindenféle dolgok
nak legigazabb mértékei , mert azokkal neveztetnek 
ki e’ világnak minden apróbb ’s nagyobb, hig és 
kemény dolgai.

Semmi sintsen e* világban annyi-féle egy
máshoz állásban ( relatioban ) mint a' számok,  
mert ezekkel e’ világ mindenféle dolgainak min- 
den-némű egymáshoz állási ( re ía t ioi)  kifejeztet
hetnek.

Az egygyes Szám-is mennyiség (quan t i tas )  
vagy egész ( to turn) egy almát, egy almafát, egy 
embert ,  egy várost, egy világot, sőt az Istent is 
egynek m ondjuk ; pedig számtalan mennyiségek 
vágynak bennek:

Minden mennyi vagy egész lehet summa vagy 
öszsze rakott (aggregá tum) mivel másokból sokak
ból áll: még az egy-is sok tized, század, ezered 
s a t. részekből rakatott öszsze.

Minden mennyi vagy egész lehet sokszorozott 
vagy ( factum) ,  és így sokszorozói ( factorai)  is 
vágynak, és ez nem tsak a* négyen kezdődik, 
mellynek factora a1 kettő; hanem lejjebb is, hol a* 
factort hoszszu sorral a’ közelítés törvénye szerént , 
ki találhatni.
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Minden mennyi vagy egész lehet osztály 
( q u o tu s ) és a’ mellynek elosztója (divisora)  is 
vagyon.

A* Természetnek minden munkájában, mclly 
a’ nevekcdés törvénye alá van vetve , Iáttzik az 
öszszeadás ( a d d i t io ) ,  de Iáttzik a* kivonás (sub-  
tractio) is az apadás törvénye alá vettettekben. —

Láttyuk nyomait a’ hoszszu sorú szám rend
ben ( proportioban és progressioban ( a ’ szerentse 
kellős tetejére Iépdegelő embernek, népnek, Or
szágnak, —  szintén úgymint a* szerentse halmá
ról le felé hanyatlóknak.

Az egytől a* kettőig, úgy a* több számok 
közt is vég-nélkül való sora van a* számoknak.

Némelly Szám könnyen mcg-mérettethetik ’s 
elosztattathatik más által; mint az 5 ,  1 0 . 15. 20. 
9s a t. vég nélkül való sorban az 5. által.

Némelly Számnak tsak két másnak e g y s z e r s 

mind több sokszorozói ( factorai)  is lehetnek: úgy 
elosztói (divisorai)  is.

Legnagyobb sokszorozott szám ( factum) ak
kor lesz, mikor egy szám két egyenlő sokszoro- 
zókra (factorokra)  osztatik, mellyek egymással 
sokszoroztatva szülik a* sokszorozottat; mint p. o. 
ha a tízből két ötös sokszorozót tsinálok, ’s azo
kat egymással sokszorozom; több lesz, mintha 
azon tízből kettőt ’s nyoltzat, hármat ’s hete}, 
négyet ’s hatot vennék sokszorozóknak, — sőt 
annyival inkább nevekedik az ujj sokszorozott szám 
(fac tum)  mennél közelebb esnek a* két ujj felvé
tetett sokszorozok (factorok)  a’ legnagyobb sohszo- 
rozottat ( f a c tu m o t )  ki tsinálókhoz.

A* mi számlálásunkbeli szám-nevezeteink nem 
tökéletesek, ’s a’ nyelvnek erőtlenségét jelentik, 
mert mikor egytől tízig számlálunk, az nem ti
zet, hanem ötvenötöt teszen.
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Mellyik az a’ .szám, a’ melly summa is factum 
is egyszer’smina ? a’ 4 *

Mellyik az a1 szám , mellynek mind a’ sum
mája,  mind a* faetuma egyenlő? a* 2 .

Mellyik az a* szám, mellynek ha quadratica 
és cubica radixát ki húzod, semmi maradék nem 
marad,  sőt a’ quadratica radix duplája lesz a* cu
bica radixnak? ez a’ szám a’ 6 4 .

Ha három sor számokat írsz egymás alá üsz- 
sze adni valókat — én is azok alá három más 
sorokat írok, \s meg mondom az öszsze-adás előtt 
az egész summa mennyi lészen, mert mivel az én 
tőllem irt három Sorokbeli számok a’ te számaidnak 
mind kilentzesekre való kipótolásai; a’ summa is 
az öszsze-adás u t á n , mind kilentzeseket tévő szá
mokból fog állaui; mint ezen alábbi példa mutatja:

Legyen a’ te bárom  sorú szám ad: 6897
5734
3 2 1 9 .

az én lőliem adott kilentzesekig 678O
ki pótolo számok9 sorai 47Ó5

3 1 0 7 .

m ár ezeknek summája mind kilentze
seket tészen igy : 29997*

Ha itiyen kilentzeseket kitsináló számokat írsz 
’s öszsze-adod, de egygyik számot akármellyiket, 
a' zérust ki véve, keresztül húzod, vagy hozza 
nem adod,  meg mondom, mellyik számot húztad 
keresztül, vagy nem adtad hozzá, mikor a’ sum
mát meg-mutatod, vagy ki mondod,  mert a’ ki- 
Jentzesnek híj java i e s ik , úgy hogy ha a’ summá
ban négyes szám lesz; az ötöst húztad keresztül, 
vagy hozzája nem adtad.
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Vágy akarmelly summát,  ha a’ számok ki
lenceseket nem tsinálnak, én ki pótolom egy szám
mal kilentzesekre; ebből legyen summa — és sok
szorozd akarmelly számmal —  a sokszorozottból 
vagy faclumból , törölj ki egy számat, meg mon
dom mellyiket törlöifed k i ; mint ez alábbi példa 
mutailya:

Felvett szám 6789.
hozzá adott pótolék 6

öszsze adott summa 6798
sokszorozó 8

A* sokszorozott v. factum 543Ó0.

Már ha 54300-#/  mondasz ki, az hatost 
hagytad ki, mert az hijja a’ kilentzesnek.

Gondolj a* kolzkán két számot , mint 3 és 
4 , az elsőt sokszorozd kettővel, a* mi factum 
lesz, ahcz adj akár 5. akár 6 . akár 'j-et —  a’ mi 
summa ebből lesz azt sokszorozd 5 -el —  én ezen 
sokszorozóval az 5-el sokszorozom az első faclum- 
hoz adott számotskát, a’ mi factum innen lesz, 
azt ki huzom a1 te utolsó factumodból; ’s a’ mi 
meg-mnrad, alioz hozzá adom a’ kotzkán gondolt 
második számat,  mellyet ha egygyütt kimondasz, 
id kél gondolt kotzkán lévő számok előtted lesz
nek; mint ez alábbi példa mutatlya:

a* kotzkán gondolt két számok: 3 . és /,.
a’ fel vett első szám 3

a’ sokszorozó o
az első factum 6

v iehez adott szám

e' kettőnek summája %\
új sokszorozó 5

új factum úfj.
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Ezen 2-dik sokszorozóval az 5-el
az első factumhoz adott Ő-öst 25
sokszorozom , lesz 25 ezt 
ki-huzom az 55-M/ m arad 30

Ezen m aradékhoz adom
a’ más kotzka számat 4

’s lesz a’ két kotzka szám 3 , 4*

Gondolj egy számat, legyen az 6 . sokszorozd 
2-vel. a* factumhoz adj l\~et a’ summát sokszo
rozd 5 -<?/, a* factumhoz ad 12 -ö/. ekkor a5 sum
mához adj egy zérust —  az ekkori summából  
huzz ki 320-ű/  — a' maradvány végiből szakasz
éi két zérust,  a* mi meg marad az a* gondolt 
szám lesz , mint az alábbi példa mutat tya:

a’ gondolt szám 6.
az első sokszorozó 2.

az első factum 12.
az első hozzá adott szám 4

a* summa 16.
a* második sokszorozó 5.

a’ második factum ~Sa
a* másodszor hozza adott szám 12

a* summa 92
a’ 3-szor hozzá adott jegy 0

a’ summa 92O.
a* ki vonni való 320
a’ m aradvány 600.
a’ két zérust elhagyva a* 

gondolt szám 6 ------

Gondolj két számakat, egygyik legyen na
gyobb a’ másiknál, mint 9 , és 8 , — a* nagyob- 
bíkat ki találom a* következendő muoka után : —
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a’ két gondolt számakat egymással sokszorozd, ird 
le a’ factumot; továbbá a’ kissebb gondolt számat 
húzd ki a’ nagyobból ; az itt lelt maradvánnyal sok
szorozd a’ nagyobb gondolt számat —  ezt a* factu-
inot add az előbbeni factumhoz, itt lesz egy sum
ma;  mellynek quadrata radixa lesz a’ nagyobb
gondolt szám mint az alábbi példa mutattya;

a’ két gondolt szám ok 9 , és 8.
a’ kettőből lett factum 9

a’ kissebbnek nagyobból 9
lett ki vonása után 8
a’ m aradvány 1.

a ' nagyobb a’ m aradván- 9
nyal sokszoroztatva 1

9-
ezen factum a* 9. az első fac- 7a 

tum hoz a' 72-^özadva 9
öT7

ezen Summ ának a’ 8 l-nek 
quadrata radixa a* 9. 
a’ nagyobb gondolt szám 9.

A* kissebb gondolt számat a’ 8-af pedig igy ta
lálom ki. a' két gondolt szárnak sokszoroztassanak 
egymással, irattassék le a’ factum — a* kissebb 
gondolt szám huzattassék ki a’ nagyobból ; lesz ma
radvány, ezen maradvánnyal sokszoroztassék a’ kis
sebb gondolt szám, itt lesz más factum, ez a' 
factum huzaltassék ki az első factumból, lesz 
ujj maradvány, ezen maradványnak quadrata radixa 
teszi a5 kissebb gondolt számat, miat az alábbi pél
da mutattva:
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a* két gondolt számok 9  f és 8 .
a’ kettőből lett factum 9

8

72.

a* kissebbnek a* nagyobból 9
lett ki vonása után 8
a’ m aradvány 1.

a1 kissebb gondolt szám 8
a* m aradvánnyal sokszoroztatva 1

Ezen factum a1 8 az első faatum - 72 
ból a’ 72-ból ki huzva 8

lesz 64
a* m aradvány 64-nek quadrata 
radixa a’ 8. a9 kissebb gondol! szám 

lészen 8.

Állíts négy személyeket egy sorba, egygyik 
azok közzül az asztalról vegyen e legy  gyűrűt;  ki 
találhatod mellyik személy? mellyik kezében? mel- 
lyik ujjábán? ’s ujjának mellyik tzikkelyében tartja 
a’ gyűrűt? e' következendő mődon:

A’ négy személyek sorban áll v a n ; 1 . 2 . 3. 4* 
számmal neveztetnek, már a’ hányadik el vette a’ 
gyűrűt annak száma irattassék le, ha a’ '5-dik az 3. 
szám —  a’ kezek közzül a’ jobb kéz 1 . a’ bal kéz 
0.-vel jegyeztessék: az ujjak a* hüvelyktől számiál
tatva jegyeztetnek 1 . 2 . 3 . 4 * 5 . számmal, úgy 
hogy ha a’ középső ujj bán van a’ gyűrű 3. irattas- 
sék —  az izek az ujjban az ujj begytől számiáltatva 
a’ három izek 1 . 2 . 3 . számmal jegyeztetnek, úgy 
bogy ba az első izben áll a* gyűrű 1. iratlassék —  
a" munka így megyen véghez ; a gyűrűt el vett 
személy száma 3. ezt o-vel sokszorozd ; a* factum- 
hoz adj 5-óV, ezt a* summát sokszorozd 5 -tel —
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a% factumhoz adj 10 -e t —  ezen summához add 
hozza a’ jobb kéz számát az 1 - e t ,  ha a* jobb kéz 
tartya a’ gyűrűt, ezt a’ summát sokszorozd 10 -e l ,  
ezen factumhoz add hozza a’ gyűrűt tartó ujjnak 
számát, ha a’ hüvelyktől az harmadik, 3 számat, 
ezt a* summát sokszorozd 10 - e l  — ezen factumhoz 
add hozza a’ gyűrűt tartó íznek számát,  ha az első 
ízen áll 1- e t ,  ezen summához adj 35-oV, ebből a* 
summából  végy ki 3535-óV,, itt marad egy 4 szám
ból álló s u m m a , mellynek ezeresse mutattja a* sze
mélyt ki a* gyűrűt elvette, a’ százassá a* kezet, a* 
mellyben van a’ gyűrű, a’ tizesse az ujjat, a’ mellybe 
huzatott a* gyűrű, az egygyesse az ujjnak ízét,  az

gyűrű á ll ,  m int az alábbi példa m utattya:

a’ gyűrűt el vett személy a’
sorban a’ 3-dik 3.

ezt sokszorozó a.

a’ fa ctu m öT
a* factumhoz adott szám 5.

a* summa I l e

az ujj sokszorozó 5
a’ factum Ü T

ebez adott szám 10.
a* summa *65^

ehez adva a’ jobb kéz
száma 1
a’ summa 66*

ezen summát sokszorozó 10

a’ factum 660.
a’ factumhoz adott 3-dik

ujj száma 3.1

a* summa 663.
ezen sum m át sokszorozó 10

a* factum 6630.
M I N E R V A  2. N E G Y E D  1831 • 19
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a* factumhoz adott első
íz száma 1.
a’ summa 6631.

ezen sum m ához adott szám 35.

a’ sum m a 6666.

a’ sum m ából ki huzni való 3535.
a* m aradvány 3 l 3 l .

Vette hát el a* gyűrűt az 3-dik  személy a’ sor
ban , tartja jobb kezében, az 3-d ik  vagy középső 
uj jábán, az első ízen.

Lehet  ezekhez több hasonló elmés kitalálá
sokat ragasztani.

Szigethi Gy. M ihály.

4 -

Szeretet és Barátság.

A ’-cm. szeretet nem egyébb, mint a’ szívnek hajlan
dósága, és a’ jóhoz,  széphez, ’s tökélleteshez sza
bad vonzódása, melly a’ lelkeket egybe forrasztja, 
de csak a’ jónak, szépnek, és tökélletesnek égi 
lantzaval. A lélekben legnagyobb hiány vagyon, ha 
szeretet nem lángol benne, ennek sugára fejti ki 
egyedül az emberi életnek virágjait, az emberi élet 
szeretet nélkül ollyan, mint a’ mesterséges ecsettel 
lefestett tűz,  melly se nem világít, se nem me
legít, a’ szeretettől lángoló szív kimeríthetetlen fór-
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rása a* vigasztalásnak, és örömnek, a* bal sors nem 
ejthet ollyan sebet,  mellyet a1 szeretetnek balzsamja 
édes csepjeivel megnem gyógyíttana, nincs olly 
nagy fájdalom, mellyet a’ szeretet megnem kön
ny ebbíttene, az igaz szeretet mindent tűrhetővé tesz, 
egyedül a’ szeretet által emelheti fel magát az em
ber azon állapotra, hol a* törvénytelen igazságta
lanságot nyugott mosolygással megvethet i, hol az 
ellenkezésnek nyilai megtompulva lábai előtt sére
lem nélkül lehulnak.

Az igaz szeretet nem enged hasonlíttást, ebben 
nincs kissebb, nagy, vagy nagyobb, hanem a’ hol 
helyt talál, ott mindenkor legnagyobb, vagy ha nem 
az, nem igaz szeretet; ez részt nem ismer,  hanem 
a’ hol uralkodik, ott egygy, egész, és eloszthatatlan, 
ez nem változékony, ennek égi lángjait az időnek 
változó húllámjai el nem olthatják. A’ szeretetnek 
ereje alkotja öszsze az emberiséget , hogy minnyá- 
jan az Istennek, ki csupa és legtisztább szeretet, 
nemzetségévé váljunk; jaj annak a’ halandónak, ki 
ezen szent tüzet lelki szabadságával viszsza élvén, 
szivében eloltani felséges nemének szégyenére ipar
kodik, ez azon egybe forradt Isteni nemzetséget 
zavarni, háborgatni, de ön veszedelmére akarja, 
félő; ne talán a’ szent tüzet akkor kívánja újra fel- 
élleszteni, midőn ez már elhamvadt, és kétségbe 
esés porává változott.

Az igaz szeretet nem csupa indu la t , nem in
dulatos kiömlése a’ könyöriiletességnek, rész vétel
nek, jó szíviiségnek; hanem valóságos, és erős 
okfőkön épült és türedelmes gyakorlás által szer
zett .mindenkor jó akaró tökélletessége a léleknek; 
az indulatok vezérelnek ugyan erényre, mozdító 
okul szolgálnak az erkölcsre, de ha a’ mostoha 
kÖrnyíiláilások ellenek tódulnak, hamar meghűlnek,  
és a’ legnagyobb igyekezetét homályba borítják;
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ellenben az igaz szeretet munkálkodni soha in ég
ném szün,  a’ veszélyek inkább élesítik jó szándé
ká t ,  megtompulnak rajta a’ viszontagságok* fegy
verei, és áldást szór ki fáradhatatlan ipaFkodása az 
emberi nemzetre. Az indulatok ollyanok, mint az 
égi csillagzatok, mellyek gyönyörűséggel vezetnek 
bennünket mindaddig, míg valami fekete felhő 
elnem leplezi őket szemünk elől,  ekkor az ör
vényben nyomorultan elhagynak. Az igaz szeretet 
mindent kész feláldozni, és olly felséges nyugal
mat szerez a* szivnek, melly a* munkás,  és bajok
kal küszködő életnek elhervadhatatlan koszorúja. 
Az igaz szeretet szabadon és vidámúi lép ki a’ vi
lág bajvivó körére,  nem némitják el az ellene ro
hanó veszélyek, nem lankasztják a5 nehézségek, el
nem rettentik némelly ember-társainak háláadatlan- 
sági, rab-igába nem hódítják az alacsony indulatok, 
minden viszontagságai után ki száll azon égi csen
dességre, melly közös a* fentebbi lényekkel, és 
meilynek érett gyümölcsei az édes szabadság, és 
megháboríthatatlan nyugodalom.

Legfelsőbb és legméltóbb tárgya a* szeretet
nek az Isten,  ki csupa szeretet, és minden szere
tetnek kútfeje; szeretet által egygyesiil az ember 
az Istennel,  szeretet nélkül az erkölcs csak puszta 
név minden valóság nélkül; de azon szeretetnek, 
melly az Isteni thronus* zsámolyához vezérel ben
nünket,  tisztának kell lenni, és ugyan csak a’ tiszta 
szívekben lakozhat, megszeplősitti ezt minden ál- 
láti indulat, megfosztja pedig égi fénnyétől a’ 
bűnnek utállatos üszke , rncllyből támadó indulatok 
a lelket fentebbi lakjából e’ szoros földi határok
hoz lehúzzák, és alacsony poraihoz bilincselik; 
az igaz szeretet általhat az aetheren, és a’ síron 
túl ragyogó honnlól lelkcsitetvén járda! e’ földi 
honnjában.
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Valamint a* szeretet egygyesít bennünket Al
kotónkkal; úgy egyedül annak szelíd láncza köt 
egybe emberi-társainkkal, ’s igy testvérekké válunk 
egy legszentebb és legjobb Atyának kegyes gond
viselése alatt. Lehetetlen > hogy szeresse valaki 
igazán az emberiségnek legszentebb Attyát, ha csak 
egygyet is szeretett fijai közzül gyűlölni tudna. Az 
ember az Istennek képe, gyűlölheti é valaki szere- 
tele tárgyának képet, ha a’ tárgyat lángolva sze
reti?  ez ellenmondás, és le alacsonyítja nemün
ket.

Egymáshoz vonzó szeretet nélkül elveszti az 
emberi élet mint becsét, mint kellemeit; nem az
ért vagyunk ezen Isteni hatalomnak legpompásabb, 
és leggyönyörűbb kertjébe alkotva, hogy itt egy
más mellett hidegen állván, vagy mendegélvén, mi- 
nekutánna az alkotásnak felséges rendjeit meg te
kintettük, és bámultuk volna, a* szebb érzések ki
ömlése nélkül sírunkba alá száljunk; van bennünk 
egy érzékeny szív, melly a’ szeretetnek széke, ha 
csak ezt valaki szabadságának viszsza-élésével él
ném rontja, olly hajlandó ember társa e rán t,  hogy 
vérzik, ha annak élet-poharát viszontagságok csep- 
jei keserítik, repdes ö röm ében , és megelégedését 
jelenti, ha testvérjeit az ártatlan gyönyörűségek for
rásánál vigadva lenni tapasztalja, és óhajtja, bár 
mmnyájokat egy heves öleléssel, belsőjének olly 
tisztán és szelíden égő pontjához ragadhatná. Hol 
illy lángozó szívek eredeti tökélletességben mun
kálkodnak, ott vagyon tüköré azon boldogságnak, 
melly után most csak sovárgunk, és sejtjük, hogy 
majd síron túl fel-leijük, ezt ha nem kóstolhatjuk 
itt ,  tűrhetetlenné válik életünk, és fonala’ elsza- 
kasztásáért szapora sóhajtásokat emelünk a’ termé
szet urához. Jaj néked, ki emberiségedből ki vet
kőzvén , ezen földi-mennyet testvéreid közt hábo
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rítod, boldogtalan vagy már magadban, nem érez
vén azon szent tüzet kebledben , melly egyedül ké
pes csak szülni boldogságot, nem boldogság az 
hidd el, másnak boldogságát zavarni, boldogtalan 
vagy, ha az emberi élet’ töviseit testvéreid lábai 
előtt szaporítod, miért keseríted úgy is keserű 
cseppekkel vegyített italát, térj magadba, és tedd 
verő szívedre, mellyel elölni szándékozol, jobbo
dat majd felriad ellened, és elpanaszolja kemény
ségedet, ,  és talán testvéreidnek olly igen óhajtó 
ölébe zár.

Az igaz szeretet szüntelen munkálkodik az 
egész emberiség’ hasznának előmozdítására, de bár 
melly lángoló indulattal óhajtsuk is az egész em
beriséget egygy öleléssel ált karolni, gyengék, hatá
rozottak, és szoros korlátok közzé vagyunk szorítva, 
úgy annyira , hogy erényünk egész kihatásával is 
kevés emberre hinthetjük jó szivüségünknek áldá
sá t,  közvetetlenül, ezen határozotság nógatja szívün
ket egy más testvéri szívnek szint olly buzgón 
munkálkodónak szorosabb barátságába lépni; nagy 
boldogsága nemünknek az, hogy az illy tüztől he
vített szívek egymásra ismervén, természetek5 haj
landóságából egybe forrván, két lelket egy testbe 
a lkotnak, és egymásnak kimondhatatlan gyönyörű
séget szülnek, az emberiség’ boldogságának pedig 
ki fejlésére áldást csergedező kútforrásá válnak, 
így születik az igaz barátság.

Az igaz barátságnak alapja nem m á s , mint 
két szívnek egy fentebbi czélnak valósítására egy- 
behangzása, melly czél nem lehet egyébb, mint 
az erkölcsnek, polgári erénynek, és egymáshoz kö
zös , az egész emberiséghez pedig közönséges bol
dogságnak e lőm ozd ítása , láncza^ezen égi egygye- 
sületnek nem más, mint egy máshoz lángoló, egész 
emberiséget pedig egymásban ölelő igaz szeretet.
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A* mit az emberek köz-értelemben barátságnak 
szoktak nevezni, nem barátság, hanem vagy . szo
rosabb ismeretség, vagy egyedül társalkodás, van
nak némelly em berek , kik illy értelemben minde- 
nikkel, és hamar kötnek barátságot; de valamint 
alap nélkül va lő , úgy hamar el is enyészik, és 
többször egymásnak megbuktatásával. —  Az igaz 
barátságnak józan értelemből, és érző szivből kell 
származni, a’ józan értelemnek kötelessége a’ szív
nek heves kiömléseit mérsékelni, mert más kü- 
lömben a’ legérzékenyebb barátság is hamar unal
mat okoz, és elenyészésre siet, a’ világosság, 
melly a’ barátokat vezérli, szelíd legyen mint a’ 
napnak világa, nem pedig vakító, mint a’ villámé, 
a* meleg, melly a’ barátságot élleszti, mérsékelt 
legyen, mint a* tavaszi bájolő napfény, nem pe- 
dig égető, mint a’ nyári hévség. Az igaz barátság 
halhatatlan, és elenyészhetetlen, valamint lelkünk; 
a’ hamis barát hasonló a’ nap-órához, melly csak 
a* napnak sugárainál vezérel, az igaz barát meg
becsülhetetlen kincs, mert az életet, melly viszon
tagságok’ tengerének látszatik, egy szüntelen virító 
rózsás kertté változtatja; annakokáért egy meg
hitt barát valóságos szüksége az érző szívnek; mi 
lenne az élet e’ földön barátság nélkül?

A 1 ki olly boldogtalan, hogy csak egy igaz 
barátot sem szoríthat érző szívéhez, hasonló a’ 
vándorhoz, ki ellankadt tagjait megakarván nyug
tatni, még csak árnyékot sem talál. Az élet, igaz 
barát nélkül nem m ás, mint azon bolygó tűz, 
melly halavány világosságával rémitti a’ köríil-lé- 
vőket, és a’ nélkül, hogy világosságával az utazó
nak kívánt ösvényt m utatna, el tűn. A ’ barátság 
koszorúja az életnek, mert ha bár mindeneknek 
kegyelméből számkivettetett légyen is az ember, 
vagyon, kinek kebelében ki sirhassa boldogtalan
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so rsá t ; és ujja születik mosolyogván az emberek
nek mulékony, és csalfa kegyelmét, és csak ezen 
egy résztvevő szív is elegendő arra, hogy az 
egész emberiséghez vonző szeretetét, melly már 
a’ sorsnak mostohasága miatt hamvadni kezdett 
keblében, újra felélleszsze.

Az igaz barát, barátjának ölelésével öleli az 
egész emberiséget, az olly barátság melly meghit
tjén kivül másokat szeretete* tárgyára méltatlanoknak 
tart, nem barátság, hanem alattomos czimbora, 
melly ostora azon társaságnak, mellyhez polgári 
hivataljához képest tartozik, az illy czimbora tár- 
salkodásnak nem is czélja az erkölcsnek, és a’ pol
gári erénynek gyarapodása, hanem czélja mások
nak romlása, vagy ha nem romlása is, legalább 
keseritése, ennek láncza nem az igaz szeretet, ha
nem valami állati indulat, vagy szenvedel, melly 
akkor lég jobban virít, midőn a’ többi ember-társa 
is aggodalomba elmerülve lenni szemléli; de a’ 
képzelt boldogság mellett is a’ legnagyobb boldog
talanságnak szülő annya, mert valamint másokat 
megvet, úgy másoktól is megvettetik, és kész a’ 
boldogtalanság’ örvénnyé, ha a’ valóságos alap nél
kül épült egyesület felbomlik. Az illyen barátság 
ollyan, mint a’ munkás méhkasba alattomban bé- 
lopódzó tolvaj-méh, melly a’ munkás tagoknak gyö
nyörűségét elrabolja, és zavart okoz az ártatlanok 
között. Szent és megbecsülhetetlen az igaz barát
ság! de mennyire el beestelenítetik a' bitanglók ál
tal ezen felséges név! itt a’ barátság erkölcsnek 
műhelye, amott gonoszságnak állarczája, itt nemes 
és tiszta telkeknek édes láncza, amott ártatlanság
nak cselvető hálója, itt igazságnak és nyílt szivüség- 
nek szülő annya, amott mesterséges csalfaságnak 
pallástja, most az emberiség boldogságán törekedő 
lelkesedés, másszor az önhaszon keresésnek ala~
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csony indulatja , most gyógyitó balzsamot rak a' se
bekre, másszor ezeket alattomos méreggel felkar- 
czolja! ’s így ezen szent nevezetben is meg valósul 
azon közm ondás: Nem mind arany az, a’ mi fénylik!

K ö r m e n d y  C a m i l l .

5.

Honunkat érdeklő kivonás r ezenmun- 
kából '.Bibliothekder neuesten Entdeckungs- 
reisen , nebgt den wichtigsten Beytrágen 
desXIX. Jahrhunderts, zűr Bereicherung 
sowohl dér Lander-und Völkerkunde űber- 
haupt, als dér europáischen insbesonde- 
re. — Zweyter Jahrgang. Zehntes Bánd- 
chen. Briefe über den Kaukasus und Ge- 
orgien vöm Jahre 1812. — Aus demFran- 
zősischen dér Frau v. Freygang, geborne 
v.Kudrjaffsky, űbersetztvon Heinrich v. 
Struve. W ien, 1826.

A ’  derék utazási-leirások minden tudomány-ked
velőktől a’ legérdeklőbb lectúrákhoz számiáltatnak. 
Nemzet, táj, szív, szokás, szerencse, veszély, azok
ban rajzoltatnak legelevenebb színekben, legsajátabb 
vonásokban. Lelünk azokban olly egygyes jegyzé
sekre, mellyeket láthatni reményünk sem vala. Illy
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tekintetben méltó figyelmet érdemel a’ fennemlített 
Utazások* Tára.

Freygangné Aszszonyság, egy három esztendős 
fiú ’s egy három hétes lyánygyermekével utazott 
a* maga férjével, kit környülményi a’ Kaukázuson 
által Georgiába vezérlettenek. Ugyanekkor és u- 
gyanott, tizenkét hónapok alatt gyűjtött tapasztalá
s t  írja-le az említett czímú könyvecskében a’ lelkes 
Freygangné Aszszonyság, kinek változó helyzetében 
minden nyomon a’ iegbájolóbb, és legborzasztóbb 
jelenetek váltogalák~fel egymást, mellyek az ő lel
kének legvalódibb próbáji valának. —  Minket Ma
gyarokat illető fontos jegyzéseit adom itt lefordítva, 
mindenütt híven megtartván önszavait:

„H ogy  ama’ nevezetes Madschar-vagy Madjar- 
ruinákat ( így  neveztetnek az ottani lakosoktól) 
meglátogathattuk volna, ezen örömtől megfoszta 
minket azoknak távolléte. Georgiewsktől nyolezvan 
W ers tre  távolságra feküsznek az említett omladé- 
kok, a’ Kuma’ partjai mellett, melly folyóvíz a* 
nagy Kabardiából jő, közel hol a’ Bywar befoly, 
Astrachan felől, ama* szörnyű pusztaságon által, 
melly a’ Caspiumi tenger* hoszszában nyúlik-el, *s 
a’ V olga, a’ Kubán, és a' Kaukázus’ hegyláneza 
határozzák.

Ezen omladékok, mint beszélik, valamelly nagy 
városnak maradványai. Láthatni ott több várak’ 
nagy házak’ és kőből épített gyönyörű boltok’ dü- 
ledékeit.

E* régi maradványok’ neve a’ Magyarra emlé
keztet, mint az Ungarok az ő országokat es mago
kat nevezik, valamint a’ Magiar-IHre is, melly 
néven a* Törökök Magyar-országot említik.

Az Ungcir vagy Uger szó, eredeti értelme 
szerint nem tulajdonnév, hanem olly közönséges ne
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vezet, melly minden idegennek, minden idegen tar
tománybői jövőnek, adatik.

A* Volga’ és Jaik’ partjait a’ Madscharok és a’ 
Baschkírok lakták; a’ 893-dik esztendő körül ezen 
tartományokból kiüzettenek; amazok elmentek ama’ 
vidékre, hol mai napon is a’ Madjar nevű városnak 
omladéki találtatnak; megtelepedének o t t ,  minek- 
ulánna azon tartományt a’ Persáktől elvették, kikkel 
azután hoszszas és gyakori hadakat kelle folytatniok. 
Az Avarok, kikből a’ Kaukázus* belső részein egy 
ág még most is fennáll, és a’ Kumánok, kik az ő 
nevöket a* Kuma folyóvizének köszönik, hasonlóké
pen laktanak e’ vidékeken. Ezek a’ népek, valamint 
a’ Madscharok is, utóbb a* Duna felé költözének, 
hol az ő maradékaik ma is laknak, és az Ungarok’ 
törzsöknépét teszik.

Madscharok építették e a’ Madschar nevű vá
rost ? Gyanítani lehet, hogy azt a’ Persák építették, 
és hogy más nevet is viselt mindaddig az ideig, mig 
azt a’ Madscharok utóbb elfoglalták és csinosabbá 
tették.

Ha az ember Madschar városának omladékai 
között keresgél, talál ott még ma is olly emlék
pénzeket, mellyek a’ város’ időkorára mutatnak.”

Ezeket írja Freygangné Aszszonyság. Ki az 
eredetiben kivánná mindezeket olvasni, fellelheti a* 
nevezett munkában és kötetben, af 2 1 6 ,  217 ,
218-d. lapokon.

IV. A . K iss Sámuel.
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6.

Vará’s-mestérség, ( Zauberkunst.)

i. ermészetébe van az oltva az embernek, hogy 
tudni, sokat tudni, sőt mindent tudni kívánjon. 
Az emberi léleknek, ennek az Isteni-természet
nek ’s annak véghetetlen tökélletességeinek részesé
nek tudqivágyása határtalan. Mérész bátorsággal, 
határ és tartózkodás né lkü l, villám sebességgel jár 
által mindent gondolattal; nints olly távol lévő a* 
hová ki ne hatna és tsaknem azon pillantatban 
láttja által a’ legközelebb lévőt is ,  öszsze kötvén 
a’ legméjjebbet a’ legmagosabbal, a* legtávolabb 
lévőt, a’ szem előtt fekvővel. Es erre valamelly 
belső törvény ösztönözi őt, hogy a’ tudományok’ 
és cselekedetek* esméretébe mindég méjjebben men
jen , mindég fellyebb törekedjen és ez annak az 
oka, hogy a* minek esméretére el jut, abba kevés 
ideig talál megelégedést, hanem nagyobb *s méjjebb 
tudományra vágyakodik, ’s nem nyugszik meg mind
addig, míg a’ dolgok velejébe bé nem hat, minden 
akadályokon *s nehézségeken keresztül nem ront, 
s egyszer smind fáradhatatlan kívánsággal s iparral 

a természeti kifejtődzésén nem törekedik.
E z az oka, hogy még a’ titkok* fejtegetésébe is 
mereszen bátorkodik bé ereszkedni; hogy az el
múlttal és jelenvalóval megnem elégedvén, a’ bi
zonytalanság sürü fátyolávai el fedezett jövendők’ 
kárpitja alá is mérészei kandikálni? óhajtván és
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akarván tudni a* következendőket, jövendő sorsá
nak ’s állapotjának szerentsés vagy szerentsétlen, 
kedves vagy kedvetlen folyamatját, sőt nem tsak 
magára, de másokra nézve is szereti ’s kívánja 
tudni a’ jövendőket. Hogy ebbéli kívánságának ele
get tehessen, nem elégedett meg a* józan ész előre
látó nézésével; a’ természeti erők kifejtegetésével 
és az azokból szükségesképpen ’s okvetetlen folyó 
következések esméretével; hanem hogy a* titkokat 
kitanúlhassa, a* jövendőket előre elláthassa, ki
tudhassa ’s megmondhassa, az egygyügyüeket, 
tudatlanokat, tapasztalatlanokat ’s könnyen-hivőket 
elcsábíthassa, félre vezethesse ’s magának tekinte
tet és hasznot szerezve, a’ jövendők’ előre túdásá- 
val azokat magához hódíthassa, bűbájos, szemfény
vesztő ’s Vará’s-mesterségeket vett elő, a’ jöven
dők’ előre való megmondásával ámítván a5 titkokba 
nem avattattakat.

A’ b ü b á j ; szemfényvesztés’ , igézés, boszor
kányság; vará’slás’ ’s a’ természet feletti mestersé
gek’ h ivése, uralkodott ’s eleitől fogva szokásba 
volt minden Népek és Nemzetiségek között és tsak 
a’ természeti józan tudományok előre haladó terje
désük által enyészik az lassan lassan el. A’ Világ 
vará’slói, és a’ hajdani kor mindenféle tudományba 
jártas Papjai, a’ chemiai- és természet-tudományi 
mesterségek által, némelly a’ tudatlan köz-néptől 
természet felettieknek tartott csudákat tudván ten
ni, annál fogva, nála uralkodó béfolyást nyertek 
magoknak. A’ bübáj vagy Vará s-mesterség a’ régi 
időkbe 1 Ülömb-külömbféle osztályokra osztódott. — 
Agrippa ( a ’ R óm ai) három szakaszokra osztotta 
azt, úgymint l -ö r :  Természeti szemfényvesztő vagy 
Vará’s-mesterségre, melly egyedül a’ természeti dol
gok7 tulajdonságainak esméretökbe állott. 2-or Ma- 
thematicai Yará’s-inesterségre , rnellynek Egyiptomba
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igea nagy becse ’s tekintete volt, és 3-or méreg- 
keverő Vará’s-mesterségre. A’ régiek tudniillik abba 
a’ képzelődésbe voltak, hogy vágynak bizonyos, 
a’ bűnöst felfedező és az Istenek’ ’s lelkek* elő
idézésekre eszközül szolgáló plánták és állatok. 
Szent Ágoston Doktor is említi, hogy Olasz-or
szágban vágynak ollyan aszszonyok, kik valami ital
nál fogva férjeiket lovakká változtatták, \s azoknak 
elébbeni formájokat, az azokra való ülés által ad
ták viszsza; azt is említvén: hogy eggy szamárra 
változtatott ember pogygyászt vagy bútyort hordo
zott. l\-er a* Vará’s-mesterség negyedik osztállyá 
áll a’ czeremonialis Mágiából, melly Goetiára és 
Theargiára oszlik, amannak a’ gonosz lelkekkel 
való társalkodás *s azoknak elő-idézések, ennek 
pedig az angyalokkal ’s jó leikökkel való társal
kodás a’ ezélja. Ez a’ mesterség, valamint a’ Ju s  
Canonieum által *) úgy a’ világi hatalmasságok’ 
törvényeik által is, p. o. a’ Párrsi  Kabinétnek 
í682-ú&£ észt. kiadott eggy parantsolatja által meg- 
erősítteteü.

Ezen titokkal tellyes tudománynak gyakorlá
sára ’s űzésére sok és külömbkíilömbféle eszközök, 
útak és módok szolgáltak, mellyeknek e’ követke
zendő rövid foglalatban szedett által nézések úgy 
vélem megérdemli a’ figyelmet:

1.) Aeromcincie, melly állott a’ levegő-égből 
és fellegekből való jövendölésekből.

*) Erre mutat az ágy nevezett Ordaleum vagy Judieium 
D e i , melly szerént valamelly jel által az embernek ár
tatlansága vagy bűnös vólta világosságra hozódott,  melly- 
nek nemei voltak, g.) a* kettős Viadal (D ue llum ),  á.) 
a’ meleg és hideg viz ( aqva calida et f r ig id a ) ,  e.) a’ tü
zes vas (ferrum candens). A’ Judieium fen i eandentis 
et aqu* ferventis, hajdan a ’ bűnös kinyomozására gya
koroltatott édes Hazánkban is.
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2.) Aledotomancie, melly szerint eggy kör 
( c i rcu lu s )  rajzolódott a’ főld-színén, a* melly 24 
részekre osztódott ’s mindenik szakaszba eggy gö
rög betű. íródott ’s mindenik betűre eggy búza
szem tevődött. Ekkor eggy szelíd kakast a* kör 
közepébe állítottak \s ligyelmetesen vigyáztak reá, 
mitsoda rendel kapkodja 's nyeldesi el a’ belükre 
rakott búza-szemeket, és abból vontak azután má
giái következéseket. Ezen mpdon igyekezték fel
fedezni ’s előre megmondani Sibanius és Sambli- 
gus , annak a’ nevét, a' ki Valens Császárt az ural
kodásba követni fogja. Melly alkalmatossággal bi
zonyos titokkal tellyes szókat mondván szorgalom
mal figyelmeztek azokra a* betűkre mellyeket a’ 
kakas, a’ búza-szemeknek felkapkodások által meg- 
jegyzett. Az első betű T  volt;  a’ második H ; a’ 
harmadik E ;  a’ negyedik O ;  az ötödik D; a’ hon
nan azt következtették, hogy a’ következendő Csá
szár’ neve Theod-o/z/z fog kezdődni. Erre Valens 
Császár, néhány a’ thronusra magoknak just tar
tott személyeket, kiknek Theod-o/z/z kezdődött a’ 
nevek, megöletett, úgymint Theodesltt, Theodul-1, 
Theodor-1, Theodat-ot ’s a’ t. hanem Theodosiusl 
ki felejtette, a’ ki utáuna ült a’ Császári-székbe ’s 
idővel Nagy nevet nyert.

3.) Aleuromancie, midőn liszt által akarták 
ki tanúlni a’ jövendőket.

4«) Alomancie, midőn só által tevődött a' jö
vendölés, Ezen jövendő-mondásnak még ma is 
van nyoma, t. i. a’ hónapok minérnüségeikel előre 
megtudni akarók, Karátsony’ estvéjén elő vesznek 
12 veres hagymát, a’ hónapok 12 száma szelént, 
’s mindeniknek a’ közepét kivévén, és azt porrá 
tört sóval megtöltvén, ’s bizonyos hellyrc, ablakba 
’s egyebüve sorba rakván és mindeniket a’ hónapok 
nevével elnevezvén, reggelig azon helyen hadják,
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midőn a' hagymákat sorba nézegetvén, a’ mellybe 
a’ só szárazon megmaradt, abból azt a’ követke
zést húzzák k i : hogy az a’ hónap száraz; a’ mellybe 
pedig a* só megnedvesedett, az nedves és essős 
leszsz.

5*) Amniomancie. A ’ római Törvény-túdók* 
nagyobb része , hogy a* törvényszék előtt valaminek 
végére mehessen és pártfogoltjainak pereiket meg
nyerhesse, azon burkot, melly némelly gyerme
keknek születésekkor a’ fejeken szokott lenni, 
drága pénzen megvásárlottak, azt h ívén : hogy ezek 
a* burkok ezenn jeles tulajdonsággal birnak, és in
nen jött ez a’ köz-mondás: e* burokba született, 
mellyet azokra szoktak alkalmaztatni, a’ kik minden 
igyekezeteikbe szerentsések.

6.) Anthropomancie, midőn az ember* párolgó 
beleiből akarták a’ jövendőt ki tanulni, Némelly 
Görög ’s Piómai Császárok és Királyok, nem tsak 
gyermekeket, hanem Férjfiakat és Aszszonyokat is 
tulajdon kezeikkel mészárlottak-fel, hogy ennél 
fogva a’ jövendőket megtudhassák,

7.) Apantomancie, midőn az ember eleibe akadt 
tárgyakból p. o. nyálakból, varjúkból ’s a’ t. mon
dottak jövendőket.

8.) Arithomancie, midőn a’ számoló betűkből.
9.) Astragalomancie, midőn a’ boka*csontots- 

kákból mellyekre bizonyos betűk Íródtak.
10.) Astrologie, midőn a’ csillagokból mon

dottak jövendőket.
11.) Axinomancíe, melly abból állott, hogy va« 

lamelly gömbölyű karóra, mellybe bizonyos czifra 
mettzések voltak vésve eggy szekertze tevődött, a’ 
melly, ha a’ gyanús ember nevének ki mondásával 
tsak legkevésbé is megbillent, a’ bűnös azonnal fel
fedeződön.
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12.) Belomancie. Ez minden Napkeleti nemze
teknél szokásban volt és a’ Thevenot bizonyítása sze
rént, még ma is szokásban van a’ többiek között a* 
Törököknél. Ha valamelly háború történeteit előre 
ki akarták tanulni, az ostrom alá menendő Váro
soknak *s ellenséges Hadi-csapatoknak neveiket 
czédulátskákra felírván, azokat nyilakra kötözték, 
mellyeket a* tegezbe t é v é n o n n a n , a* Koránból 
bizonyos versek5 elmondások után egymásután ki
vették. A* régi pogány Arabsoknál is volt af jöven
dölésnek egy iliyen nyíl által való neme, melly úgy 
ment véghez, hogy három vas és szárny nélkül való 
Acdaknak és Azlamnak neveztetett nyilat, az Moha
var Slohaltól vagy jövendőlőtől tartato tt1 zsákba ve
tettek. A’ nyil’ egygyikére e* volt irva : „Uram  pa-
rantsolj nékem” a' másikra ez: „ U ra m  tiltsd m eg,
vagy akadályoztasd meg” ; a’ harmadikra pedig sem
mi sem volt írva. A* valamit előre megtudni akaró 
Arabs, minekelőtte valamelly feltett tzéljának végre 
hajtásához, hozzá kezdett volna, ajándékkal menvén 
a’ jövendőlőhöz, ez a’ ’sákba vetett nyilakat egymás 
után ki vonta és ha az elsőt húzta ki, az Arabs azon
nal hozzá fogott dolgához; ha a’ másodikat vonta
ki, a k k o ra ’ dolgot egész esztendeig abba hagyta , 
ha a’ harmadik akadt a’ kezébe, még eggyszer újjra 
próbálta a’ húzást. E ’ szerént kérdeztek tanátsot az 
Arabsok ezektől a’ nyilaktól minden tselekedeteikbe, 
nevezetesen mikor megházasodtak, gyermekeiket 
környülmettzették, utaztak , hadakoztak, osztoztak, 
kivált mikor az áldozatnak darabjait, mellyeket Mu- 
hamed előtt Meccába az Isteneknek áldoztak, meg
akarták határozni, Hieronymus és Theodoretus itéle- 
tök szerént Nabugodonozor, az Arabsok ezen szo
kásokat követte, midőn eggy két felé ágazott úton 
megállván, a’ kettős útnak fején, nyilainak vasokat
P. M . O R .  M T K B R V A  2 .  N E 6 Y K D  1 8 3 1 .  2 0
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megfényesíteüe a’ bálvány képeket megkérdette , a’ 
májat megnézte, Ezékiel 21: 21.

l 3.) Botanomancie. Az esztendőnek, idő-sza
kaszának ’s idő-járásának némelly virágok’ kinyi- 
lásokből, bézárodásokból ’s virágzásokból való előre 
való megmondása.

i 4-) Brizo-Onciromancie vagy Oncirokritic, melly 
állott az álmokból való jövendölésekből, Á’ Mer- 
curius Pharaci Oraculuma, a’ Troezeni és Epidau- 
rusi Oraculumok álomba jelentették-meg a’ jövendőt.

15.) Capnomancie. A ’ jövendőknek az áldozati 
fiist feltolúlásából való eleve megmondása.

16.) Cartomancie, állott kártyából való jöven
dölésből. Ez még most is divatba van és ezzel 
némelly vénaszszonyok még ma is sok egygyügyü- 
eket csábítanak el.

17.) Caíroptomancie. Midőn tükörből mondot
tak jövendőket. Céresnek, Patraeben , Achája T a r 
tományában volt eggy Tem plom a, ’s az előtt eggy 
forrás kút, melly a’ betegség kimenetele felől jöven
dőit az azeránt kérdezősködőknek, melly úgy ment 
véghez, hogy eggy tükört, valamelly sinóron alábo- 
csátottak a* kútba a’ viz* színéig ’s a’ tükörbe láttzó 
figurákból tettek Ítéletet a’ betegség állapotjáról.

18.) Cephcilomancie, midőn valatpelly szamár- 
főt. pártüzön pergeltek vagy pirítottak, ’s annál 
fogva a’ gonosz lelkeket kénszerítették az eleikbe 
feltett kérdésekre való feleletekre.

19.) Ceromcináe, midőn a’ megolvasztva vizbe 
öntött viasz formáiból húztak következéseket.

20.) Chiromancie. Ez állott a’ kéz vagy tenyér 
vonásaiból való jövendölésekből, melly jövendölés 
némelly csalfáktól ma is gyakoroltatik.

21.) Coscinomcincie. Ez rostával megyen vég
hez, ’s némelly tolvajságoknak felfedezésekre ezen 
mesterséget ma is előveszik az eggyügyííck, ~
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22. )  Daciylomancie, melly szerént bizonyos tit
kos figurákkal megjegyeztetett értz-gyürük* segedel
mével mondódott jövendő. —

23.) Gastronomancie, melly abból állott, hogy 
bizonyos számú égő viasz gyertyákat, gömbölyű, 
tiszta vízzel megtöltött üveg-edények közzé hely- 
heztetvén, minekutánna a’ gonosz lelkeket lassú 
hangon előidézték ’s elejekbe kérdéseket tettek, a’ 
v íz  íelső színét eggy gyermekkel vagy eggy fiatal 
terhes Menyetskével megnézették, a* kik a’ kérdésre 
adott feleletet, az üveg-edénybe mégtöri gyertya 
súgárok’ színeinek játékába találtak fel.

24*) Geomancie, midőn a’ földön vaktába 
jegyzett több pontok segedelmével mondották meg 
előre a* jövendőket.

25.) Gyromancie, melly úgy ment véghez, hogy 
a’ földön eggy kör jegyeződvén, abba néhány betű 
irődott; annakutánna a’ jövendölő a’ kör közepébe 
all van, ott mindaddig kerengett, mig elbődúlva 
lenem rogyott, midőn a’ feltett kérdés megfejtésére 
azon betűk szolgáltak, mellyekre a* jövendölő esett.

26.) Hydromancie. Ezen jövendő mondás’ mes
tersége feltalálójának az Egyiptomi Jósef  tartatik, 
a’ Bibliának azon szavainál fogva, mellyek vágynak 
1 Mos. 44 : 5. Avagy nem az é d  pohár mellyböl 
az én Uram iszik ? ebből megesmerheti ő , minémii 
emberek legyetek. Ezen mesterség módja egyszerű 
volt. Eggy gyűrű tudniillik tzérna-szálon vagy sinó- 
ron valamelly üveg-edény felébe fiiggesztődutt, és 
ha a* kérdésbe forgó dolognak, szerentsésen kellett 
elsülni; tehát a* gyűrűnek magától több ízben meg- 
kellett mozdúlni, és az edény’ oldalához iitődni.

27.) Lecanomancie. Ez így ment véghez: eggy 
értzből készült vízzel megtöltött üstbe, több darab 
drága gyöngyöket, arany-és ezüst rudatskákat vetet
tek, mellyekre titkos szavakat ’s jegyeket írtak. Mi-

20 *

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



308 ÁPRIL1SZ 1831.

nekutánna ezeket a’ gonosz lelkeknek ajánlották *s 
őket elő-idézték, a’ víz fenekéről, lassú, a’ kígyók’ 
sziszegésökhez hasonló, a* kívánt feleletet megadó 
susogó hang hallattzott.

28.) A  sors. Ez a’ sors által gyakoroltatni szo
kott jövendő-mondás úgy láttzik, hogy a* legrégibb 
időktől fogva szokásban volt, mivel ennek sok pél
dáit találjuk a* Szent írásban. Jó su é ,  sors által fe
dezte fel azt az embert, a’ ki Jerikó Városából, 
sok holmit nevezetesen 200 siklust ellopott. Sors 
által tevődött nyilván valóvá, hogy az Isten Saúlt 
választotta Királlyá, és hogy Jónás Próféta enge
detlensége által okozta a’ szélvészt. A’ dolog kime
netelének, sors által való megtudása ’s kitanúlása, 
ettől fogva minden időben és a ’ főidnek minden Né
pei és Nemzeti között szokásba jött, és a’ sorsok 
többnyire apró fa-darabotskákból vagy kotzkákból 
állottak, mellyekre szók, jegyek, nevek vagy számok 
íródtak vagy metződtek. Ezeket többnyire tsak kéz
zel vetettek, vagy valamelly edényből görgették ki. 
Hihetően, innen van ez a’ köz mondás: a sors vagy 
hotzka el van vetve.

29.) Necromaricie. Ezzel a* mesterséggel a* meg
holtaknak leiköket idézték elő, *s azokat ez által 
kívánták a’ jövendők felől megkérdezni. Néró Csá
szár sok ízben próbálta ezt a’ lélek-idéző Mestersé
get; de a’ midőn az által soha sem érhetett kívánt 
tzélt, minden Varázslókat kiűzött.

30.) Onomatonianáe, melly szerént a* jövendőket 
a’ familiai neveknél fogva igyekezték előre ellátni.

31.) Ornithomancie ( Augurium, Auspicium)  
melly nevezet alatt az a* Mesterség érte tődik: 
mellynél fogva a’ Régiek a’ madaraknak szóllások- 
bó l,  repülésekből és ételekből mondottak jövendő
ket. Ezen babonás mesterség igen régi ’s annak 
feltalálójának némellyek Prornelheust, mások Orphe-
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üst tartják. Régiségét bizonyítja az is, hogy ennek 
gyakorlását már Mó’ses megtiltotta az Izrael íiainak 
5 Mos. 18 :  lo .  A 1 Chaldeaiak között nagy di
vatban volt ez a' mesterség ’s azoktól tanúltak azt 
meg a* Görögök, kiktől vették a’ Tusciaiak, azok
tól pedig a’ Rómaiak, kik olly sokat tartottak e’ 
felől, hogy törvénnyel alapítanák azt m eg: hogy 
az Augurok* tanátsok nélkül, semmit sem tseleked- 
jenek és legkissebb dologhoz sem fogtak ezen 
szárnyas jövendő-mondók’ tanátsok nélkül. Az Au- 
guriu;üfn ( melly idővel Varró szerént, a’ tuzből, 
levegő-égből* vizből és főidből való jövendölésre 
is k i t é r jesztetett) a' Görögöknél és Rómaiaknál, 
bizor e’ végre kiválasztott Papok gyakorlottak, 
a’ Auguroknak és Auspexeknek neveztettek,
kik először tsak hárman voltak, de idővel számok 
kilentzre nevelkedett; négyen a’ fő Nemesek köz- 
zül választattak, öten pedig a’ köznép közzül. 
Mikor az Augur, valamelly jövendőt ki akart ta
nulni, ki ment az arra rendeltetett magas helyre, 
melly Servius szerént, eggy Rómától nem mcszsze 
fekvő mezőben volt, és a’ maga ruháját felöltözvén, 
a’ jövendőlő páltzát (L i tu u s )  kezébe vette, azzal 
az eget négy részre osztotta , napkeletről napnyu- 
gotra egy lineát és azon keresztül északról délre 
másikat húzott; annakutánna áldozott és imádko
zott ’s leülvén szorgalmatosan figyelmezett, merre 
és mitsoda jelt lát az égen vagy a* levegőbe. Ha 
sast látott, melly szárnyait öszszecsapkodta ’s a’ 
levegőbe játtzott, az szerentsés jelnek tartódzott; 
ellenben ha a’ sas-keselyü valamelly hadi-sereg 
után repült szerentsétlcnségnek, nevezetesen vér- 
ontásnak a5 jele volt. A’ G örögök, a* baglyot 
győzedelem hírmondójának, más Nemzetek ellen
ben szomorú dolog hirdetőjének tartották. A’ R ó 
maiak ha hartzra akartak indulni, az e’ végre ki-
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választott tyúkok evésekből mondottak jövendőket, 
ha t. i. azok, az elejekbe szórt gabona szemeket, 
mohon ették, szerentsés jelnek tartódon, ellenben 
ha sem nem ettek, sem nem ittak szerentsétlen- 
séget jövendőitek belőle.*) De bár melly sokat 
tartottak a’ régi Görögök és Piómaiak az Áuguriu- 
mok felől ’s akármelly nagy tiszteletbe tartódtak 
az A ugurok ; mindazáltal idővel az ő becsek és 
tiszteletek nagyon alá szállott, úgy hogy már Ci
cero **) azt állítja a* tudós Cátóról, hogy: »6
csudálkozott rajta, hogy álhatják meg az Augurok, 
hogy el ne nevessék magokat, midőn eggyüvé ta
lálkoznak.” Idővel az Augurium nevettség tárgyává 
lett és az Augurok’ megszűnésekkel csábító mes
terségek is elenyészett, ámbár annak némelly nyoma 
még ma is meg van a’ köznép között, a’ melly 
ha ,  p. o. a’ verebet, tyúkot a* porba; a* varjút, 
csókát, lúdat, kacsát a’ vizbe fördeni 's bugdátsol- 
n i ,  a’ darut, vad-lúdat \s egyébb bujdosó ma
darakat alant repülni látja; essőt —  há a’ tyúkot 
kukoríkolni halja, szerentsétlenséget jövendői; —  
ha a’ szarkát cseregni halja, vendéget vár ’s a’ t. —

32.) Onychomancíe, melly szerént fa-olajjal és 
füstöléssel ment véghez a* jövendölés.

33.) Pegomancie, Pausanias azt mondja, hogy 
ez a* jövendölés tükörrel vitetett véghez.

34-) Physiognomancie, ezzel a* tudománnyal az 
ember karakterének ’s indúlaíinak mivoltát igyekez
ték felfedezni ’s kitanúlni, a* midőn az ortza-vo- 
násait és a’ test’ minden részeit szoros visgálat alá 
vetették. Ez nagyon hasonlított a’ Lavater visgá- 
lódásához, meliyet ő nem minden következés nél
kül adott elő.

*) Cic. de Div. — Liv. L I. Díon. Hal. L 2. — Plut in 
parall ét probh

(.V de Lég.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



a p r i l i s z  1831. 311

35.) Pyromancie, mellynél fogva, az Aldozó- 
óltáron égő tüz-lángjának formáiból és lobogásából 
húzódott ki a* jövendő.

36.) Rabdomancie, mellynél fogva a* babonás- 
páltza segedelmével mondódott a* jövendő. Ez a* 
szokás felette régi ’s emlékezetet meghaladó idők
tő l,  nevezetesen az Aron-vesszejétől fogva gya
koroltatott.

3^.) Teratoscopie, ezáltal a’ Jég-essőből, üstökös 
csillagokból, a1 tiizokádó hegyek kiütéseiből, a* 
Főid  indulásból az idétlenül születtekből, éjszaki fé
nyekből ’s Nap mássaihól mondottak jövendőket,

38.) Xylorncináe, mellynél fogva eggy kis da- 
rabotska fának a’ segedelmével jövendőitek.*) A’ 
vakbuzgóság* és bigottság ezen nemeihez ’s szo
kásaihoz járulnak még a' bizonyos időkbe fellett 
kérdésekre feleleteket adóit Szobrokon kívül, a’ Ta- 
lismánok, mint a’ Magia ellen való véd-eszközök, az 
O raeulum ok, Ómenek ’s a* t. mellyekről itt e&gykét 
szót szóllani, úgy vélem nem lesz felesleg való.

A* Talismán legelső feltalálójának Apollonius 
Thyanaeus tartatik, másokat pedig Herodotussal a* 
12 Isteneknek legelőször bizonyos neveket adó és 
az állatoknak képeiket legelőször kövekre mettző 
Egyiptomiaknak tulajdonítják. A* Talismánok bizo
nyos időkbe sok babonás czeremóniákkal készítte
tett képekből, vagy értzre, kőre ’s egyébbre met- 
tzett figurákból állottak’ ’s azoknak olly erőt tulaj
donított a* régi vakbuzgóságtól ’s babonától elfog
laltatott világ, hogy azt hinné: hogy a’ ki azokat, 
magánál hordozza, vagy bizonyos helyen elássa, le
teszi, tartja, azok által mindenféle veszedelmet el-

*) Lásd ezekről bővebben: Die Zauberkunst ele. enthaltend 
die enthűllten Geheimnisse etc< von C. Fr. Leischner 
Ilmenau. 1831.
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távoztathat. A* Talismánok háromfélék voltak, úgy
mint l-ször Astronomiaiak, mellyek az égi jegyek
nek és csillagzatoknak értzre mettzett figuráikból, 
Sl*szor Magiaiak, mellyek némelly rendkívül vald 
figurákból, babonás beszédekből és esmeretlen An
gyaloknak neveikből, és 3•szór Elegyesek, mellyek 
ncmelly jeleknek és neveknek öszszc-elegyítésekből 
állottak. A*Talismánok nemei voltak, a1 Teraphimok, 
Am uletumok, p. o. Abracadabra, Abraxas ’s a’ t.

Ovaculumoknak nevezték a' régi Pogányok, az 
ollyan feleleteket, mellyeket az Istenek, a' ma
gok Papjaik által a’ tőlök tanátsot kérő emberek
nek kérdéseikre tettek; melly feleleteket olly nagyra 
becsültek a* régiek, hogy addig semmi nagy dolog
hoz nem kezdettek, p. o. békességet nem kötöttek, 
hadba nem mentek, újj törvényt nem hoztak, 
vagy a* köztársaságba valamit nem újjítottak, mig az 
Oraculumokat megnem kérdeztek, mint ezt a* 
Croesus, Minős, Lycurgus, Nagy Sándor ’s min
den Rómaiak* és Görögök’ példáik bizonyitják. A’ 
nevezetesebb Oraculumok voltak:

A) i . )  A’ Dcucaliontól Epirusba építtetett 
Dodona Városába lévó Jupiter  Oraculuma. 2.) A’ 
Libyába lévő Jupiter  Ammon Oraculuma. 3.) Az 
Élisbe lévő Jupiter  Olympius Oraculuma, és 4.) 
A ’ Crétába lévő Jupiter  Oraculuma.

B) a) Az Apolló’ Oraculumai között legelső 
vo lt , mind régiségére, mind feleletének világossá
gára, mind épületének pompás voltára, mind pedig 
az azt megkeresőknek sokaságokra nézve az Apolló* 
Delphibe lévő Oraculuma, mellynek eredetéről igen 
mesés előadásaik vágynak a’ régi Poétáknak. Ez az 
O raculum , eggy Pap-aszszony által adott feleletet 
a* kit Pythiának hívtak, a’ ki minekelőtte a’ három 
lábú székre felalt, a* Parnassus hegye tövébe volt 
Castalis forrásába megmosta magát, és a* székre
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lett felülése előtt, az a* körül nőtt borostyán-ága 
kát meglógatta, mellyre azonnal dühbe jött és szá 
ján tajtékot túrt. Feleletét görög nyelven és több 
nyíre hat lábú versbe adta, noha néha folyóbeszéd 
dél is felelt, mint ennek Plutarchus sok példáit em
líti. — b) A* Delosi Apolló’ Oraculuma, méllyé! 
kivált az Athenebéliek nagy liszteletbe tartottak \s 
követeik által minden esztendőben nagy ajándékok
kal megkerestek, a' kiknek onnan lett viszsza téré
sekkor az egész Nép eleikbe s ie te t t ; az ajtókat élőt- 
tök megnyitották ’s erántok nagy tiszteletet mutat
tak. —  c) A’ Didymaeus vagy Philesius Apolló* 
Oraculuma, mellyet Branchidák* Oraculumának is 
neveztek, minthogy a’ kis A’siának Jónia tarto
mányába fekvő Didymus Városában lévő Apolló* 
pompás Templomának Papjait Branchidáknak hiv- 
ták, Branchustól az Apolló* Philesius Fiától, kivel 
csók által közlötte a’ jövendő-mondás ajándékát, d) 
Apollónak több Oraculumi is voltak, úgymint Pho- 
cisnak Abae, Joniának Claros, Boeotiának Europe, 
Euboeának Corype, Thessaliának Ichnae, Macedóniá
nak Tegirae Városaiba, Eutresisbe Ptousba és másutt.

C7)  Nevezetes Oraculumok voltak m ég: i )
a* Trophonius Oraculuma. 2) az Amphiaraus Ora
culuma. 3) a’ Mercurius Pharaei O raculum a, melly 
álomba jelentette meg a’ jövendőt. 4) Herculesnek 
Achája Tartományába fekvő Bura nevű Városában 
eggy barlangban lévő Oraculuma , melly kotzka-ve- 
tés által adta a* feleletet. 5) Patraeben Achája Vá
rosában a* Céres* Oraculuma, melly tűkor által tette 
a* jövendölést. 6) A Troezeni, 7) Az Epidaurusi 
O raculum ok, mellyek álomba jelentették meg a* 
jövendőt, amott a* Musák-és az Alom-Istene, itt 
pedig iEsculapius adván a* betegeknek feleletet. 
8) Az Amphieleai Templomban lévő Bachus* Ora
culuma. Ez , af betegek meggyógyulások ’s más
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dolgok felől mondott jövendőt. 9.) Ezeken kívül 
még sok apróbb Oraculumok voltak, mint Lacoui- 
ába a’ J ú n ő é ,  ugyan ott a’ Pasiphaeé, Lesbusban 
az Orpheusé *s a* t.

A’ jő vagy rósz jeleknek tartődott történetek
ből állő Ómenek háromfélék voltak, úgymint belsők , 
külsők és szókból állók, a) Belső Ómenek voltak, 
a’ hirtelen való megrettenések (pannici tcrrores) a* 
testnek minden külső megháborodási, szív dobogás, 
ptrüszszentés *s a1 t. b) A’ külső Ómenek igen sok
félék voltak. Felette rósz jelnek tartődott p. o. ha 
a’ Tem plom , Oltár’ és Istenek’ képeik körül va
lami különös eset, nevezetesen, valamelly Isten
képe izzadott, vagy ledült, vagy valamelly Templom* 
ajtaja magától kinyílt, ha hirtelen árvíz támadt, 
valami csuda formába született; ha valamelly állat 
szokatlan hangot adott, vagy rendkívül való módon 
lármázott vagy ugrált; ha valaki az úton, heréit, 
fekete vagy has kutyát talált elő; ha róka, ü rge ,  
menyet szaladt által az úton; ha az udvaron kigyó 
csúszott, az egér a’ sós zsákot vagy tarisznyát kirágta 
’s a* t. c) Harmadik Nemek az Ómeneknek szókból 
állott, a* mint azok jók vagy roszszak voltak. Néha 
az időkből is mondottak jövendőt, a’ napokba vá
logattak,* némellyeket szerentséseknek, némellyeket 
szerentsétleneknek tartván. —  Mindezeknek az okos
ság’ próba-kövét ki nem álható haszontalanságok- 
nak, még a’ felvilágosodott XIX-z# Században is 
van az együgyü köznép közölt nyomok, sőt még 
az értelmesebbek között is, fájdalom! találtatnak 
ollyanok, a* kik a’ babona szövevényeiből ki nem 
verekedhettek, a* kik a' többek közt az úgy neve
zett criticus napok felől sokat tartanak.

B a l a j t h y  J ó ’fcEl.
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KÜLÖMBFÉLÉK.

E gy  ifijú Színjátékos' fohászai.

O  Thália , felséges Istenné! buzgó indulattal já
rulok szentséges színed eleibe. Személyem fel
van ékesítve, ’s a’ drágalátos illatú kenetek cse
pegnek rólam. Le van nyírva a’ hajam mint egy 
a* Gileád hegyén legelő kecskéé. Pofáim hason
lók a’ gyógyszer-árúlók serdülő fűszert termő kert
jeikhez, fénylenek mint egy pár póma-granátok, 
színöket kézzel foghatod. Ilallgass-meg Istenném ! 
megnyitom ajakimat, és kiáltásomtól háromszori 
viszhangzatban rendülnek-meg templomod’ oszlo
pai. —  Végy oltalmad alá minden megtámadások 
ellen, mellyek élet-módomban fenyegetnek. —  Tedd  
semmivé azoknak törekedéseiket, kik tag-jártatá- 
saimat és szavaimat körös-körül lesik. — Hogy 
méltatlanul ne fütyüljenek, midőn én szól lók, hogy 
ne sziszegjenek ’s ne dörömböljenek, midőn innét 
eltávozok; sőtt epedjenekszét az érzékenységnek 
m iatta , midőn az alakos halállal meghalok. — Szé- 
gyenítsd-meg szövetséges-társaimnak minden czin- 
kosságaikat, mellyek ellenem koholtatoak — ruha
tárunkban. Ajándékozzál foglalatosságimban okossá
got, torkomnak adjál tiszta hangot, tagjaimnak 
hajlékonyságot, és emlékező-tehetségemre ható inak
nak erőt. — Bocsáss-le béke-türést és türedelrnet 
abba, ki a’ deszka-padolat alatti kis szugban elől-
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lom ü l , hogy szorongattatásimban és szükségemben 
hiv segédem legyen, főkép’ midőn a’ gondolatok 
ki repülnek fejemből ’s elhagyni készül lélekze- 
tem; —  mert ő templomodnak egyedüli istápja, 
mi szavainak csak viszhangjai vagyunk, és minden 
Papjaid* becsülete hatalmába van.

Erény.

Az erény alatt eggy állhatatos elhatc zást ér
t ü n k , valósággal azzá lenni, a* minek kivánjuk 
hogy az emberek minket tartsanak; vagy János 
Jakab szerint: minden cselekedeteinknek, mind
belsők* és titkosok’ , mind külsők’ és nyilvánosok
nak az igazság*, ember-szeretet*, és mérséklés* tör
vényeihez való szabását. Piövideden: az erény a* 
világ* öszsze hangzatja elő-mozdítására való kész- 
ség; egy crkölcsiség, melly ki-ki száján forog, de 
fájdalom! kevesek által éreztetik. Akarja a* sze
rencse, hogy valamelly erényes uralkodjék, tehát 
ő ezen történetet úgy fogja használni, mint kell; —  
kintelen szolga le n n i , szinte nagy —  ’s a* pász
tori-bot mellett éppen olly szerencsés fog lenni, 
mint a* királyi-pálcza mellett.

Virgilius azt állította, hogy a’ test’ szép for
málása kellemesebbé teszi az e ré n y t ; gratior et 
pulchro veniens in corpore virtus. Seneca ellen
ben azt raondá: hogy nincs ékességre szüksége, 
sőt általa minden forma megékesíttetik. Ebből 
látni, hogy Virgilius szerelmes, Seneca pedig szi
gorú tisztelője volt az erénynek.
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Az Idő' szelleme.

Ha valaki valami nagyba vagy bajosba bele
vág, a’ mellett más segelmére szorúl, ’s még is 
az idő-szeíleme ellen vét, az bizonyos lehet; hogy 
elnyomattatik, ’s minden igyekezete füstbe niegyen. 
Illyen volt a5 Németek’ első háborúja a* Franczok 
ellen, —  czélja roszszúl sült-el. Mindennek ha
sonló kimenetele lészen, a* mit közönséges véle
kedés ellen cselekesznek, mások részéről pedig 
nagy erőlködésekben kerül. De ha a* kortársak* 
vélekedését bölcsen használja az ember, ’s az idő
szellemét betudja saját javában avatni; akkor a* 
legnehezebbet is merheti; jól ül-ki, mert pártján 
van az emberben lévő halhatlan győz, mert szö
vetséges társ a’ szellem. Tanúja ennek a' 1813 , és 
1814-diki háború.

Gyönyör —  Szomorúság.

Az utolsónak ki akarunk térni, amaz után 
kapkodunk. Ellünk ösvénnyében mind a’ kettőre 
bukkanunk. De a’ Gyönyör gyakran, ’s igen gya
kran kórházba, szalmára, ’s fájdalom! a’ szomorú
ságra vezet. I tt  örömet, ott boszszúságot látunk ; 
mellyik útat kövessük, hogy sem ebben sem amab
ban megne botoljunk? Menjünk középen, \s 
hagyjuk mind a’ kettőt oldalt*

S t a u t  J ó s e f ,
Főhadnagy.
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Klopstock’ Hymnusa a’ Feltámadásról. 

P-■-eltámadsz, fel! én porom, vidulva 
Majd rövid nyugvás múlva!

Halhatatlan életet 
Ad Teremtőd teneked ,

H a lle lu ja!
KÍvettetem , hogy kikeljek újra 
Megy az aratás’ Ura

’S bégyűjti a* kévéket^ —
Minket, holtakat ,  minket!

Halleluja !
Hálaadó n ap ,  örömkönnyek’ napja,
Te , én Istenem napja !

Ha $* sirban eleget 
Szunnyadtam, te engemet 

Feltámasztasz.
Mint álmodok, úgy fogunk ott lenni,
’S a’ Jézussal bemenni 

Örömeibe. A h ! a’
Faradt Vándornak bajja 

Nem lesz többé.
Meglátjuk ott a ’ lélek* szemével 
A’ Mennyet sok Szentével*,

A* boldogult kedvesek,
Az elvalt szerelmesek 

Jőnek felénk.
*S mi lebegünk fényes utón elé 
A’ szebb csillagok felé.

Látunk , dicső cselédek !
Megyünk, megyünk felétek, —

Megyünk immár.
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Vigyen akkor a* Szentek’ Szentébe 
Közbenjáróm , elébe ;

Ha i t t  jámborul éltem 
’S a z ' ő szent nevét féltem. 

H alle lu ja!

Edvi I l l E s  P á l .

Az ártatlan Pásztor Lyánka.

A  meszsze kék Mátra allya
Kies kö rén , fekete 

Haja közzé R ózsi , dallya
Közt,  rózsát kötözgete 
Előtte egy Csermely folya,
Partján kükiirts és Ibolya.

„  Koszorút fonok” mond hévvel: — 
„F e jem re  az ,  majd ha lát 

,, B ód i, égő Szerelmivel
„Ö le l  földi Angyalát*, —
,, így nevez midőn egyedül 
„  Mellém a’ selyem gyepre dúl. —

„  Hajam holló szilinek festi
,, Nyakam, mejjem hulló hó ,  

„Jádzva  lebeg ra j t ’ az esti
„  Szellővel; — az a’ bohó 
„  E’ szókkal simúl ölembe,
„  ’S én nem halok meg mérgembe.

,, Ha küldöm még közelébb ül 
„  ’S karjai közzé ragad ,

„  Jó Pásztor Lyánka ! Ölébűl
„  Hogy szabadítsd ki magad ?

„  Nyakára kótsojja kezem
’S tudj Isten ! nem ellenkezem.

„ B á r  tudnék*, — de hogy kiáltsak?
„  Ha jobbjával akkor át
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„  Ölel > — tusám után hát tsak 

„  Viszonzom csók záporá t ,
„  ’S hogy artzám tűz artza é r t t é , 
„ M ié r t  nehéztellyek ér t té? '
„  Egy szóval nekem tettzik a’ :

„  Ha sz ó l , dano l, vagy ö le l , 
„ D e  engem ám l mond Rózsika;

„  Mert máskép a* bű öl el.” 
Szegényke! észre sem v e t te ,
Hogy Bódit úgy megszerette !!

Az Epedő.

H a  látom a’ H ajna lt ,  's  a* vidám reggelnek 
Rózsás lobbjait,  —• midőn a’ setét 
Éjjelnek kisirtt gyöngy könnyezetét 

Le törlő súgárok nyájasan lövellnek. —
Látom akkor mint örül mindenki ,

Mint danol az érzékeny fiilmile,
Én sírok! mert könnyeimet senki

Hajh ! azokat senki se törli le. —
Ha látom a’ meszsze setéten kékellő 

Órmós hegyek' szikla óldalára,
Mint lövell a’ Nap bádjadtt súgára 

Végsőt, —■ ’s leng is már a ’ hives esti szellő. 
Sirok én ! az élet is bár akkor

Az álom' ringató Ölébe té r t ;  —
’S ha én nem , a’ hervadó Rózsa-kor

Viszsza sirna a’ múltt v/g életért. —
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M Á R I A ,

IV. Béla' Magyar Király’ hölgye.

_Al.z őszkor' alkony fedte történeteire lépünk 
viszsza. Árpád' Magyarjai már három száza
don túl vívtak itt a' borostyánokért, ’s a’ ma
roknyi csoport, önléte’ ’s nemzetisége’ fentar- 
tása m ellett, hős szívvel kelt-ki bokrosán sza
porodó irígyei ellen. A' homályos századok, 
— úgy akará a' sors , — elolták léptei előtt,  
e l , tévelygési' gyász-órájiban a’ vezér-lángot; 
nem volt kalaúz sötét ösvényei megett, nem ; 
mert csak vérben fordeni kárhoztató helyzete, 
’s a' kik a’ szövétneket meggyújthaták, elolták 
inkább azt, ha itt ott lobogásra kelt i s ,  's a’ 
Nemzet' dicsősségét keskeny körbe szorítván , 
oda varázsiák a’ Magyart; hogy az ollykori 
hiú ábrándozásai k ö zö tt , magát . á  dísznek 
legfőbb pontján állani hidje akkor, mikor U- 
tójinak vérbe kevert gyilkokat, rozsda ette 
nyilakat, ’s a’ durva ütések alatt behorpado- 
zott buzogányokat hagyhat, hajdani léte’ nagy
sága’ ’s nemzeti charactere' ezen minden ösz- 
szeségének einlék-jeléűl.

Ekkor alig volt több mint hős a' Magyar, 
’s alig más mint keresztyén. Jern'sálemi An-

F .  M .  O R .  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D .  1 8 3 1 .  2 1
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drást kiragadá ájtatos heve Palestinába; öldö
kölni a’ más bajában, fogyasztani a' Nemzet’ 
lelkesebb részét, fojtogatni azokat, kik a’ Ma
gyart nevéről sem ösmérék, ellenségévé tenni 
a' szomszéd- ’s meszsze-vidéki népeket, ’s itt
hon védetlen, óvatlan ’s idegen istápra hagy
ni a' csata-szomjú távozók ’s bennmaradott 
ügyetlenek’ élemedett sziiléjit, a’ jövők’ re
ményére serdűlő nevendékeket, a' hon’ gyá
moltalan özvegyit, árváit, ’s a’ vak történetre 
vétkes vakmerő hittel bízni önkirályi széke' 
’s Nemzete’ dicsőségét.

A’ keresztes-had viszszaindúlt a' szent 
földről. Andrást minden lesek mellett is meg- 
tartá az ég. Útjában Bithyniába tért a’ Ki
rály , hol a’ gyenge korú Mária virágzék. Az 
ezen tartománynak Nicaea városában uralko
dott Lascaris Tódor , Görög-Császár’ ’s ennek 
Anna Comnena hölgye' leánya volt ez. An
drást elfogák atyai gondjai. Első szülött íijá- 
n a k , a’ már ekkor megkoronáztatott IY-ik Bé
lának jegyzé-el azt 1218-ik év körűi , kinek 
a' hozzá még igen gyönge korban férjhez ada
tott első hitvese Katalin, 1217-ben hunyt-el.

Máriát magával hozá András a’ honba. 
Elszakasztá Irene ’s Eudocia testvérei’ karjai 
küzzűl , ’s a’ Nemzet' koronáját fejére tétetc 
nem sokára. Csak jegyes inarada azomban a’ 
szű z ; mert az egybekelést a' Király-párok 
gyönge életkora tiltá-meg.

Az 1220-ik év avatá a’ herczegi jegyese
ket a’ múlékony földi örömökbe. Ez vezeté 
őket a’ páros élet’ bánat-örömű labyrintjába, 
hol a’ tévelygése sok ferde út ámítgat. An

*) X y s tus  Schirr. R eg iná é  Hmig. 2°9.
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gyal-élet bélyegzi azon két é v e t , mellyet az 
egygyüttlét mosolygó áldással röpíte-el felet
tük. De virányié ösvényükön töviseket is  
tűntete-fel az idő. A' fondorkodás’ fekete su- 
gallási fátyolt vontak életök’ kellem eire; Bé
lát elfogá egy indulat, ’s szerelme’ tárgyát, a' 
szende Máriát gyűlölni kezdé. Feltételét va
lósító csak hamar szándékát: hölgyétől örökre 
elválni, annak elűzésével tellyesíté is.

A' köz botránkozás arra gerjesztő a' honni 
Papságot, ’s magát Honórius Pápát is ; hogy 
e’ tárgyban a’ közbe-járást elvállalók. Béla 
tompa álmaiból felocsódott, Máriáját újra szí
véhez szorító , ’s az engesztelődés’ malasztja 
ismét egybekötő az idegenkedőket. Csak ha
mar fényre jött azomban, hogy a’ gonoszok' 
örve alatt, kik a' viszsza-vonás' konkolyát hin- 
tegeték , maga András lappanga. Ugyan, is 
nyilván kívánó tüstént, hogy Béla hölgyét 
nyoszolyájától tiltaná-el, ’s midőn ez késedel- 
meskedék , őket a’ honból kitakarodni paran
csoló. Leopold A.ustriai Herczeghez vonták 
tehát magokat a' száműzöttek 1223-ban.

A' Pápa felfogó a’ tisztes ügyet, írt a'Ma
gyar Papságnak, a' czélirányos munkálkodás 
iránt, ’s a' Cseh- és Karinthiai Herczegeknél 
a' Bujdosók' részére menedékről gondoskodott. 
A’ nemes gond óhajtott sükerrel járt. Andrást, 
fija ’s menye iránt a' többek k ö zö tt , Róbert 
Veszprémi Püspök, kinek Honorius Pápa e' 
dolgot különös levele által szívére kötő, en- 
gesztelé-meg ; de tilos volt nekik a’ királyi 
udvarba lépni , hanem Bélát Dalmát- és Ilor- 
vát-országi Királyjá tévé. András’ menye el
len viseltetett neheztelésének azon okát adják 
némellyek; mert Mária az ígért jegyet ’s aján-

21 *
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rlékot követé; Bélára pedig gyanakodék , hogy 
királyságra vágyik.

Az egymást kölcsönösen szeretőkben meg
jutalmazd az Isten a’ hűséget. Zavartalan na
pok derűitek egökre. Úgy látszik , mennyei 
lángkör ragyoga a' magyar királyi ház fe le it ,  
’s e' házasság sok magzattai, a' keresztyénség' 
mind meg-annyi csillagival áldá-meg e' vilá
got. Mária nehézkes lön. Dlugoss ír ja : hogy 
szülése természetfeletti könnyű v o lt ,  's men
nyei tünemények 3s csudák dicsőítek az első- 
szülött’ megjelenését, kinek a’ keresztség 1224. 
Cunegunda nevet adott. Mária’ lelke az Is
tenhez volt felemelve; szívét természettől fog
va buzgó hév ölelé-körűl , ’s bár a' különös 
égi-kegy nem terjede is ki utóbbi szüléseire , 
némelly gyermekeinek azomban szent élete ’s 
kegyes volta valósítja; hogy Mária betölté 
anyai ’s jó nevelési tisztét. Önmaga nyujta, 
midőn csak környűlményei engedék, emlőt 
csecsemőjinek , ’s azon szobában minden nap 
isteni szolgálat tartatott. A' neveléshez ért 
eszű ’s példás eszű szüzek ’s aszszonyok vá
lasztattak. A' nevelő ’s felügyelő a' bon’ Cath. 
magyar Főnemeseiből szemelteték-ki. Mária 
az anyák' követésre méltó példája vala. Ha 
némelly gyermekeit eltántoríták is a’ botlások, 
nem szflnteté intéseit, dorgálásait. A’ Terem
tőt ’s Szenteket hívá segédül , hogy ingadozó 
magzatit az erény' szelíd ösvényére térítenék 
viszsza. *)

Hajh, de a' nyugtot feldúld a'sors’ sajto
ló keze. Könnybe Jábbad minden igaz hazafi’ 
szem e, ha Béla’ kora jut eszébe. Telkére o’

*) Ugyanott I. 214
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Királynak árnyékot vont a' boszszú. Király- 
kodása' kezdetén tüstént azokat nyomoztató, 
kik a’ köz’tte ’s Attya között folyt viszályok
nak okai voltak. Száműzés, halál, kínok 's 
javaiktól elesés vala díjok az illyeknek. Dé
nes Nádornak szemeit tolatá-ki a’ koronás fő , 
a' bonba letelepedett Kánoknak lakhelyet ’s 
főhivatalokat adata a' Mag}rarok’ megvetésével. 
De a’ ki az akkori idők’ lelkét megfontolja, 
ki Rajnaldot megtekinti, a’ büntetést nem fog
ja méltatlannak mondani , habár az irgalom’ 
határán túl ment is az. *) Majd belső zendü
lés ostorozó e’ miatt az országot, ’s ennek el
némulásával 1241. a’ Tatár’ pusztító csordája 
rohant arra. A' boszszú-lihegő Magyarok mél
tatlanul ölék-meg ekkor a’ Kun-vezért Kuthent, 
’s az ebből származott fajdalom miatt a' ve
szély alatt elálIának ezek a’ Magyaroktól , ’s 
a' Tatárhoz csatolván magokat , a’ Nemzet' 
keblében dühödve dúlának, .’s a' mit tatár- 
gyilok nem teve tenkre , kún-tőr alatt kellett 
leroskadni. Ők kalózolák a' vad csoportot 
ide ’s tova, ’s Batu a’ Tatár Fő-vezér sok száz 
ezerével égete , pusztított. rablá a' mit talált, 
’s rablánczra fűzve hurczolá vad vidékeire ho
nunk’ szerencsétlen fijait ’s leányait. Béla Bor
sodban , a' Sajó melléit fekvő Mohi pusztán 
álla-ki velők a' csata-síkra , de megverettelék. 
Hunniát elhagyó védangyala. Azon kevés, ki 
megmaradóit, barlangokba ’s erdőkbe vonogatá 
magát, ’s az éhség' ’s inség' irgalmatlan keze 
fojtá-meg ott.

Itajnaldus ad annutn MCCXXXll. n, XIX. — Lásd Bu~ 
day Ésaiás Magy. orsz. Hist. 1-ső Kőt
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Béla Máriáját a’ veszély elől gyermekei
vel , Vancsa István Yáczi Püspök’ ’s mások' 
gondviselése alatt Austriába küldé. A' meg- 
maradott Fő- és Al-nemesség ’s nép követé 
oda. Lehet képzelni, mint vala a’ szív a’ lel
kes anya' ’s hölgy' keblében. A' koronák' ra
gyogó világa ’s bíbor-fény álomként tűnt-cl 
előtte , ’s a' királyi kincs-tárt, melly a' szám
kivetettnek utólsó reménye lehetett, a’ vad 
érzésű Fridrik rablá-el tőle. Béla megfutott, 
Somogybán Segesden állapodék meg ő ,  's Má
riát két esztendős kis fiával Istvánnal ’s gyer
mekeivel , a' Fejérvári kriptából felvétetett 
Sz. István’ tetem eivel, ’s más Szentek' ham
v a iva l, ékességeivel, öltözeteivel ’s a’ templo
mi készületekkel Dalmátziába , ’s utóbb a' szo- 
rongattatás' gyászosabb órájiban az Adriai szi
getekre küldé. A’ Spalatrobelieknek meg volt 
hagyva a' felügyelés; de leszólák az irigyek 
Mária előtt útjában a’ Spalatroiakat , azért 
ezeket kikerülve, Klissa várában szállt-meg, 
’s bár esdének azok ’s k érék , hogy őket ne 
vetné-meg: Mária’ lelkét a’ gyanú fogá-el ’s 
nem hajolt az esedezésre. A’ hontalan Mária 
a’ halál által két leányát, Katalint és Margi- 
tot itt veszté-el.

A’ Királyné , a' veszélyek’ ón-súlya alatt 
még nagyobb bizodalmat vete az Istenbe. A' 
méhében lévő gyermeket ha világot látand, 
a Sz. Domokos Szerzetébe adni tökélé-el, mi
helyest a’ Tatárok' elszéledésével honjába visz- 
sza-ter. Szándékát tellyesíté-is. Az 1244. Ja- 
nuarius’ 27-én született ugyancsak Margit ne
vű szűz. 4. évű korában a'-Veszprémi Sz. Do
mokos Apacza-szerzetbe vala fel a ján Itatva , és 
valóban kedves is volt Mária előtt e' Szerzel,
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valamint a' Minorita Sz. Ferencz’ fiai i s ,  k i
ket Kunegunda leánya’ javaslásaiból szinte 
anyai indulattal ápolt. *) Lelke t. i. úgy va- 
la alkotva, hogy nem kevesebb mértékben fo- 
gadá-el leányai’ tanácsait, mint a’ mennyi gon
dot maga fordíta azoknak növelésére.

A’ csapás bár kit is megrendíthete. A' 
Magyar-hon sivataggá v á lt ,  ’s füstölgő telkein 
vad állatok csoportozának. D íszét, ékességét 
halomba temeté a’ sors, ’s csak itt-ott lézenge 
a’ kétségbe-esés’ kínjaitól lesújtott egy két Ma
gyar. Máriát végre a' Tatárok’ eltávozta után 
behozá férje a’ vadonná vált honba; de mit 
láta itt a' szenvedő ? a’ pusztításnak véres 
nyomait, ’s az Ínségnek rettentő emlékét. Mo
hács csak azt temeté-el , a' mit a' Tatár épen 
hagyott. A’ Nemzet’ lelkes fiait. Árpád' tör- 
zsökös Magyarjait már a" Sajó’ gyász-vidéke 
áldozá-fel.

Bélát ezentúl a’ hon' rendbe-szedése, Má
riát az anyai gondokon k iv ű l, buzgó életmód
ja foglalatoskodtaták. F ’ közben Valacius és 
Görögéi között, hitbeli szakadás kapott lábra. 
Hogy ezeket a’ Római bit mellett tartsa, so
kat munkálkodók ő , ’s e’ tárgyat IV. Innocen- 
tius Pápának , 1247. Máriához intézett levele 
is bizonyltja. **)

Bánatos érzésbe hozá a' Királynét István 
fijának Attya ellen , 1262. körül tett támadása. 
Leírá ezt a' buzgó aszszony' az Argentinumi 
Dominicanus Szerzethez küldött levelében. Az 
istentelen tanácsok fegyvert fogatának István
nal Atyja e llen , kit a' királyi-székből kifor

*) Reginae Hungáriáé 217. s mások.
**) l g  van ott.
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gatni szándékozott. Már a' vérsíkon álla a’ 
két tábor , ’s a’ hűledező Anya Mária , Sz. 
János Bosniai volt Püspökhöz fohászkodék se
gédért. Említi a’ most körülírt lev é l, hogy a’ 
szent hevít aszszonynak álmában megjelent a' 
választott férjfi, ‘ ’s vígasztalá a' csüggedező 
Királynét boldog jövendővel. A’ következett 
viradásra megérkezék a' Király' Követe azon 
hírrel, hogy az atya és fiú között, a’ béke vér
ontás nélkül kötteték-meg. A' mint ez az 1262. 
a' Minoriták’ Szerzetéhez Mária által írt levél
ből bőven megtetszik. * ) Ezen időtájban ér
kezének Bélához a' Tatár-követek, Fejedel- 
möknek a’ Király’ leányai közzűl egygyet há
zas-társul megkérni ; de ezt Béla nem tellye- 
síté , ’s IV. Orbán Pápa is tiltá a' pogány só- 
gorságot.

Rokon-érezve szenvedé Mária Béla’ aggo
dalmait, ki a’ szerte szaggatott Nemzet' új ala
pítója volt. A’ Király ’s Királyné között fel- 
hotelen volt a' házas-élet. Béla bánatos fohász- 
szal tekinte a’ múlt idők’ szélvészeire viszsza, 
szerelme' tárgyát Máriát biztossá ’s bátorságos- 
sá akará tenni. A' Duna' folytában emelkedő 
Visegrádi hegyet a' körűl-terjedő térséggel , 
1263. ajándékozá hölgyének azért: hogyha ne 
talán idő’ jártával az ellenség ismét beronta
na , menedékül szolgáljon neki. Az ezen ado
mányról költ ok-levélből világos : hogy Vise- 
grád körűl-fekvő pusztájival ’s a’ Pilisi Me
gyében most találtató Camer. birtokkal , haj
dan a’ magyar Királynéhoz tartozott. **) A‘

*) Spangár M. Kión. 109. — Reginat' Hang. — Fejér Coikv 
Diplom. Tóm. 1.

**) Déesy Antal magyar Királynék lap (H>. ’s mások
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Visegrádi-vár idővel olly tekintetre emelke
dők , hogy a’ magyar korona is itten tartat
nék. Salamon' fogságáról, 's kis Károly Ma
gyar Királynak itten történt meggyilkoltatásá
ról is emlékezetes hely ez. Ugyan csak 1263. 
Máriát ájtatos lelke arra vivé , hogy Pilisen 
a’ Sz. Pál Szerzetének Monostort építtete, ’s 
a' rendszabásokat Orbán Pápától nyeré-ki ré
szökre. Kitetszik ez Pál Veszprémi Püspök
nek ezen időkorban költ leveléből. Béla az 
Ismaeliták' Rugasi majorját 's a' Posegai földet 
is hölgyének ajándékozá, mellyet IV. Kelemen 
Pápának 1266. költ megerősítő levele bizo
nyít.

Máriának fija István roszszúl fizeté-viszsza 
az anyai gondokat. 1264-ben Béla újabb ízet
lenségbe keveredett István íijával. Orbán Pá
pa ugyan lecsillapítá a’ bajt, 's köz'ttök az 
egygyesség megköttetett; de István Máriának, 
férje által ajándékoztatok javaira rohant, né- 
melly várasait elfoglalá azon szín alatt: mint
ha azok az attyával kötött egygyesség által 
neki lettek volna ígérve ; de hogy ez csak kö- 
tekedés v o lt ,  szembetűnő onnan is ;  mert Bé
la maga esedezik Máriáért a' Pápa e lő t t , ’s ez 
Istvánt az annyának tartozó kötelességre em
lékezteié i s , sőt az Esztergomi Érseknek s 
különösen a' Veszprémi Püspöknek meghagyá: 
hogy Istvánt az erőszakról átok alatt eltilt
ván , az elfoglaltakat adassák vele viszsza. 
Tellyesíték parancsát a’ fő-papok , ’s IV. Ke
lemen Pápa is részt vett a’ felek’ béke esz
közlésében , ’s ezt Június' 22-kén 1266. Viter- 
biumban költ levele által megerősítő , a’ ma
gyar Királynéknak tett adományt pedig Jú
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nius’ 20-án örökösen helyben-hagyá , minek- 
utánna abban István is megegygyezék. *)

Akár azon régi leszóllás, melly Mária' 
szivét a' Spalatróiaktól elidegenité, akár más 
tekintetek, elég az: a' Királyné kemény bosz- 
szút álla a' Spalatróbélieken. Második fiját 
a' még gyönge korában Tót-ország I-Ierczegévé 
tétetett B élát, e’ néven V-ket, Mária 1265-ben 
elkíséré oda, és a’ Kníni vagy Tinini várba 
szállott. Ott múlatása közben némelly Spala- 
trói ifjak két Magyart veszekedés közben meg
öltek , Maria fellobbant a’ hírre , Spalatró fe
lé indúlt katonájival boszszút állani a’ kivég
zett két Magyarért. Az Elöljárók Követekkel 
tisztelék-meg ő t ,  elégtételt ígértek, 's azzal 
menték magokat: hogy a’ tudtokon kívül esett 
csin , akkor és onnan származott, midőn a’ 
tolvajkodó Magyarok ellen , a’ gyilkosok ön 
jószágaikat védék. Mária pillantatra is alig 
méltatá a' K öveteket, ’s Klissa várába szál
lott. Nem használt Bogér Spalatrói Érseknek 
személyes közbejárása sem , 's e miatt maga 
is veszélybe forga. Egyháziak, világiak esdé- 
nek a’ Királyné e lő t t , ’s nem lágyult. Mária 
a' vele volt Magyar- Kún- és Tót-katonáknak 
meghagyó: hogy a' Spalatrobéliek’ marhájit
hajtsák-el, szőlleiket ’s vetéseiket dúlják-fel, 
’s perzseljék halomra házaikat. A’ mezőn a’ 
kártétel megtörtént, de a’ városba nem hatha- 
tának , emberül védék magokat a' lakosok. 
Cselt vete tehát a’ boszszús Királyné; megen- 
gesztelődést színle. Az általa kiküldött nehány 
fő-ember, ’s mintegy 30. vitéz, kicsalák a' vá-

T i i n o n  r i m ü i .  -  A p u d  B / mvi urn ad  a i u i um M C C Í . X V I  

’s m á s o k .
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ros’ biráját nehányad magával, a' városon kí
vül teendő egygyesség’ színe alatt. Itt kardot 
rántva Dessa Mihályt a' bírót ötöd magával a' 
Királyné eleibe hurczolják. Béla tudósíttaték 
a' hírről , ’s ez viszszahívta Máriát, ki elébb 
a’ foglyokat Knin várában tömlöczre hányatá, 
’s a’ Spalatrobeli Követeket Bélához utasítván, 
ön közbevetését is ígéré. Az odavaló Esperes 
Tamás másod magával küldeték a’ Királyhoz; 
de Mária leverte férjét szándékáról, 's váltság 
fejében 26. előkelő lakos kívántaték. Idővel 
csak 12. önmaga által választandó kezest akart 
a' Király , ’s végre az öt öreg fogoly , két évi 
rabsága után, 12. gyermeken váltaték-ki. *) 
írják: hogy Mária volt oka annak i s , hogy 
Istvánt, Il-ik Andrásnak Beatrixtól született 
í i já t , Béla sem a’ Honba ereszteni , sem neki 
illő tartást adni nem akart, Mária' ösztönözé
séből t. i. ki ezt szokta mondani : hogy a’ 
Lombardiai fiú , az ő fiaival korántsem fogja 
*a Magyar-hont egygyütt birni. **) Ezek gyen
geségek; ’s ki az, ha ember, ki ezektől ment? 
Mária vette-viszsza a' bért fizetni nem akaró 
’Sidóktól a’ Komáromi várat ’s a' Tatai mal
mot , melly Valter Budai Grófnak adattatott- 
e l , ’s ezt IV-dik Bélának 1268-ról költ meg
erősítő levele valósítja.

Már a’ termékeny páros élet 50. éven túl- 
lialada, ’s nem szűnt a’ szelíd láng, melly a’ 
Király-párok’ életét a’ gyász-halomig megnetn 
hűlve kíséré. Az ősz Béla szokatlan érzéssel 
tekinte végig az évek’ lefolyt hoszszú során ,

Buday Ferencz Polg. Lex, 2-ik Dar. 624. lap. ’s  többen.
**) Monachus Paetavinus (T. V. M uta tom   ̂ Script. rcr. Ital.

col 718, ’s mások.')
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számos gyermekében újra felvirúlni látá kö* 
rűl'tte az é letet , ’s mennyé vált földi - létét 
szent életű leányai, mint meg-annyi nymbu- 
szok sugárzák-körűl. Édes önérzéssel pillanta 
a' Magyar-hon' viruló telkein végig ; mert az 
új alapitó Ő v a la , az t. i. kinek egykor hon
ja ’s királyi széke sem volt. Mária rokon- 
érezve osztá-ineg férjével a' nemzeti gondokat. 
H ajh , de nincs állandó semmi e’ földön ! Bélát 
elhagyá ereje , 's a' halál 1270-ben életére té
vé jég-kezét. A' Királyhölgyre gyászt borított 
a' történet. Esztergomba takaríttatá a' Király' 
tetemeit a’ Minoriták’ boldog szűz’ templomá
b a , mellyel 1250. Béla építtetett. Mária még 
két évet élt ezentúl , ’s 1272-ben a' halandó
ság élete’ kötelékeit eltépé. Holt-testét Esz
tergomban férje mellé téteté a’ Nemzet, hol 
már akkor Bélának a’ Tót-lierczegnek hamvai 
nyugvónak. Az utókor e’ sír-írással * ) tiszte
ié e’ háromnak szétomlott porait:

,, Aspice rém charam, trés cingunt Virginis aram :
R e x , Dux, Regina, quibus adsint gaudia t r i n a ! ”

Béla’ sírja felett pedig különösen ez állott:
,, Dum l im i t ,  tua dum viguit , Rex Béla po testas:
Fraus la tu it ,  pax firma fn i t ,  regnavit honestas. ”

^JVlária sok magzatot szült. Itt következ
nek rendben : «) Y-ik István 1239-ben látá vi
lágot, ’s IV-ik Bélát követé a' királyi-székben, 
ó) Béla Tót-herczeggé lett, ’s 1264-ben jegyzé- 
el Kunegundát, a’ Brandeburgi Markgróf Ottó’ 
leányát Po’sonyban. c ) Kunegunda volt az el

Tinion Chron ugyanott. — Topogr. M. R. Hung. 102. — 
Reginai Hun?, ugyanott ’s többen.
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ső-sziilött. Világra jött 1224 , ’s 1238-ban a’ 
szűz Boleslaushoz adaték nőül. Özvegygyé 
1279-be lett, 's elhúnj'ta után, melly 1292-ben 
történt, a’ Szentek közzé számiáltatott, d )  Ka
talin, és e) Márgit csecsemők, Klissáhan 1242- 
ben múltak-ki, Spalatróban temettettek-el. A' 
koporsó-kőre a' nagy templom' ajtaja felett 
ezen írás tétetett: *)

f )  Sabina, Moys Magyar-Nádor' hölgye, g)  Con- 
stantia, Dániel Oíosz-herczeg’ nője, Özvegy
gyé 1266. lett, 's klastromi életre lépe. h') An
n a , Radisláv", Haliczia' és Macsovi Herczeg' 
hitvese , mint özvegy, István és László Kirá
lyok alatt a' Magyar-honban élt. t") Margit, 
a’ Il-ik , 1242-ben születék , ez adott nevet a' 
Buda és Pest között lévő Margit-szigetnek, 
melly az előtt Nyúlak-szigetének hívatfatott, 
hol Atyja Monostort állíttata, 4. esztendős ko
rában már a' Sz. Domokos Apácza-rendbe vi
tetett, ’s 1271-ben meghalt, k) Ilona, ki Bo- 
leslaus Kalissói Herczeggel 1256-ban kélt-egy- 
be Krakóban , ’s onnan királyi pompával vite
tett javaiba. /)  Er’sébet, kivel a'Baváriai Her
czeg Henrik váltá-fel nőtlenségét. **)

Még három gyermeket tulajdonítanak né- 
mellyek Bélának, Kálmánt, Mihályt és azon

Ti in on Cliron. p. 32.
*#) Ueginac Hong. ugyanott.

Catharína inclyta et fulgens Margari^
In hoc arcto tumulo jaeent absque vij> *a 

* Belae 4. íilie Ungeror 
Et Mari a e Lascari Regi ne Grecor 
Ab impiis Tartaris fuerunt fuga 
Mortue in Clissio, huc Spaletum transla^
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Unokát, kit Andrásnak a’ Pápához 1235. év
ben írt levele szerint, ennek lcelle vala fel
nevelni. De ezt a’ meglévő ok-levelek czáfol- 
ják-meg.

Mária' élete küszködés volt. Honjától fér
je szakasztá-el, királyi-székét a' tatár-düh gá- 
zolá-szerte. Majd a’ gyakori szülés' fájdalmai 
hervaszták a' kelet-íaji kellemeket , utóbb 
István fijának tiszteletlen szíve sértegeté anyai 
kebelét. Az anyai és királynéji gond is ello- 
pának a' rózsákból, 's végre azokat gyerme
keinek ’s férjének elhunyta szaggatá-le.

Mária' életéhez tartoznak még e’ követke
zők :

а .)O ajándékoza Yerőczei lakosainak sza
badságokat , 's határjokat kijeleié 1248-ban.

б.) 0  adta bizonyos Cseh nevűnek, az et
től Béla által elvett L o b o r  helységért, Doboucli  
földét 1259.

e.) A’ Németújvárért átadott helységek 
iránt tett cserét megerősíté 1263.

d.)Sixtus Esztergomi Olvasó-Kanonoknak 
követsége által tett szolgálati’ díjában, Hetén 
nevű szállását ajándékozó 1264.

e.)Szolgálat díjúi Pál Püspöknek 's en
nek testvérének Gróf Benedeknek a’ viszsza- 
kívántatott Pel földért, Yrsáp nevű helységét 
adá 1265.

f .)Fiának Bélának egész Tót-ország’ Her- 
czegének, Suclos Miklósra árasztott adomá
nyait hitelesen megerősíté 1267.

ff.)A' kettős viadalra (melly azután el
intéztetek) okot nyújtott Beryn nevű majort, 
Juharos' fiának Gergelynek engedé 1268.

h.)Pál Veszprémi Püspöknek 's testvéré-
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nek Benedek Grófnak érdem-díjúi, Monorod 
és Munkád földeit ajándékozd 1269-ben *) 

Különöst írnak a' smaragd-kőről, melly  
a’ szüzességet szereti. Egy illyen drága kő 
v o l t , — úgy mond a’ Krónika — Béla' újjá- 
ban egykor, midőn Máriájával a' házasság' tit
kos örömeiben részesült, ’s ez akkor három 
darabba tört. Décsy után **) Mária építtető 
a’ Diós-Győri várat Borsod Várm. Miskolcihoz 
fél óra járásnyira, ***) az úgy nevezett „ gyö
nyörűség’ völgyén" (vallis deliciarum), melly- 
ben az ajtón a’ darázs-kövön ezen írás látsza
ték : ,, M ari a D ei G ratia Hungáriáé etc.
Regina 1252. Annyi bizonyos: hogy 1377-
ben már állott e’ vár, ’s innen költ azon 
oklevél a’ most írt évben , mellyben az akkori 
Erdélyi-Vajdanak Lajos Király megparancso
ld : hogy a’ Gyulafejérvári Püspök Gublint és 
a' Káptalant régi szabadságaiban békével élni 
hagyja. ****) Csendesen pihenjenek ham vai!

Dcbreczeni B Á h Á n y  Á g o s t o n .

Fejér Codex Dipl. Iíung. Tóm. 4.
Magyar-királynék Décsy Antal lap. 62.

###) Fajdalom! hogy e’ tündérkori régiség is az érzéket
lenség által hamvába dőlni siet. Vétkes hidegséggel néz
zük Apánk’ tisztelendő maradványait szét-romboltatni. 
A’ jó hazafinak, midőn a’ hajdankor* ereklyéji diilattat- 
n a k , eífogódik szíve, *s szeméből bánatköny hűl.

*###) Tál ál tátik a' Károly-F ej érvári levéltárb. fasc. 7. N. 29* 
Tud. Gyújt. 1830. 3-ik Kot. lap 101.
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10.

A ’  H E R É L T T .

Terentzius’ Vígjátéka.

J á t s z ó  S z e m é l y e k :

A ’ P R O L Ó G U S .
F E D R 1 A ,  IfjU-
p a r m e n o  ,  annak rabszolgája . 
t h a i s z  f Öröm-leánya . 
g n a t h o ,  nyalakodő. 
c h a e r e a  y Fedria7 testvére . 
t h r a s o  ,  K aton a -t is z t .
C H R E M E 8 Z ,  fa lu s i  if jú.
A N T I F O ,
p y t h i a s z , )  . , ,
d ó r i  A s z ,  )  ih a t s z  rabszolga-leunyat .

d o r u s ,  heréit. 
s z o f r o n a ,  dajka.
l a c h e s ,  Fedria1 és Chcerea’ attya.  
s i a n g a ,  Thraso* rabszolgája .

JVema Személyek:
S Z I M A L l O  , )

s i ° v r Ai s c u s . )  Tkrasá’ rabszolgái.
S A N N 1 0 ,  )
p a m f i l a  ,  Cliremes’ tcstvérhaga.

A ’ játék* helye Athénének eggyik utszája  ,  mellyben Thaisz 
és Fedria egymáshoz közel laknak.

A * já t é k  a* Megalesiai mulatságok* alkalmával a d a to t t - 
e / o / ,  L . Ambivius Tarpio és a* Frenestei L . A tt il iu s ’ tá r 
sasága á l ta l ,  midőn L. Fostumius Albinus és L. Cornelius 
Merula voltak AEdilisek. A* m i i s ik á t , mellynél mind a5 kétféle 
síp h aszn á l ta to t t , Flaccus  , Claudius’ szabadosa készít ette hozzá . 
. 4* darab Menander Görög munkájából van véve , M. Va
léria s és €. Fannius Consulságok a la t t  kétszer já tsza to tt-e l .
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E L Ó B  E S L É D.

H a  valaki van , ki szívesen igyekezik  mennél több jóknak
t e t s z e n i ,  ’s m á so k a t ha le h e t  m egn em  s é r t e n i ,  a* m i k ö l-  
tő n k  o lly a n n a k  ta r tja  m a g á t. H a  m ind  a ’ m e l le t t  is  e g y  b i
z o n y o s  em b er  ő t  s z e r te le n  k e m é n y sé g g e l v á d o lja , g o n d o l-  
ja -m e g , h o g y  a* k é p z e lt  k e m é n y sé g  nem  m e g tá m a d á s , h an em  
f e le le t  v o l t ,  m in th o g y  ő b á n to tta  a z t  m eg  e lő s z ö r ,  ő , k i a* 
fo r d ítá sh o z  d erek a sa n  h o z z á  lá t v á n , ’s  az  e lr e n d e lé s s e l  k e 
v e s e t  g o n d o lv á n  a ’ jó  G örög  d ara b o k b ó l r ó sz  R ó m a i d arab o
k a t t s in á lt .  U gyan  ez  a ’ m inap áb an  M en a n d er’ Késér tétét  ú jra  
d o lg o z ta -k i ,  ’s o t t  h o l a ’ t a lá lt  k in ts r ő l  van  b en n e  a ’ sz ó  > 
a z z a l , k i az ara n y n a k  b ir to k á b a n  v a n , e léb b  m eg b ízó  n y it ta t ja  
a h o z  v a ló  ju s sá t  m in t sem  v á d o ló ja  m e g m u ta tta , h o g y a n  az  
övé a ’ k in ts  é s  h o g y a n  j ö t t  az  , az a t ty a  k o p o rsó já b a .

V ig y á z z o n  e z u t á n ,  h o g y  m a g á t r e á  n e  sz e d je  ’s  ta lám  
a z t  n e  m o n d ja : m ár á lta le s te m  a ’ gá  n t s o lá s o n ,  's  tö b b e t  
se m m it sem  tu d  e lle n e m  m o n d a n i. In tem  ő t  m ég n e  tsa lja  
m a g á t ,  ’s sz iin jen -m eg  b o ss z o n ta n i. S o k  van  m é g ,  a ’ m i 
m o st á lta la m  e le n g e d t e t ik , de a ’ m i u tób b  e lő  fo g  h o z a tta t -  
n i , ha  m e g b á n tá sá t fo ly tatja* , a ’ m i t ,  ú g y  l á t s z ik ,  t s e le k e d n i  
sz á n d é k o z ik . M ert m in e k u ta n n a  e z t  a ’ d a r a b o t , m e lly e t  
m o st já ts z a n i fo g u n k , M e n a n d e r  H e r é lt t jé t  az  iE d íl is e k  m eg 
v e t té k  \ e n g e d e lm e t  n y e r t  an n ak  p róba e lő la d á sá n  j e le n  
le n n i.  M időn  a ’ t is z tv is e lő k  m e g je le n te k  ’s a* já ts z á s  e lk e z 
d ő d ö t t ,  ő a z t  lá r m á z ta , h o g y  , ,  a ’ d arab ’ sz e r z ő je  nem  K ö l t ő ,  
h an em  to lv a j , de o lly a n  to lv a j , k i s e n k it  sem  tu d  m eg v a k í
t a n i ,  m ert k ik i l á t j a ,  h o g y  e z  a ’ darab N a e v iu sn a k  és P la u -  
tu sn a k  C o lax  tz im ü  j á t é k a ,  ’s  h o g y  ab b ól van  k ilo p v a ” a* 
tsapodár* és a* k a to n a - t is z t ’ s z e m é ly e .” H a  ez  v é t e k ,  a z t  
a ’ k ö ltő  tu d a tla n sá g b ó l k ö v e t t e - e l ,  ’s nem  sz á n d sz á n d é k k a l  
lo p o tt .  H o g y  a ’ d o lo g  ig y  lé g y e n  a z t  m a g a to k  m e g íté lh e t i 
te k . M en a n d crn ek  e g y  C o la x  tz ím ü  já té k a  v a n , abban e g y  
C olax  n evezetű , tsa p o d á r  é s  e g y  k érk ed ő  k a to n a - t is z t  jő  e lő . 
T e r e n tiu s  m eg v a lja  h o g y  e z e n  sz e m é ly e k e t  a* G ö r ö g -já té k b ó l  
á lta lv e tte  H e r é lt jé b e ;  de h o g y  d eá k  n y e lv e n  i l ly e n  já té k o k a t  
F .  M .  O R .  M I N E R V A  2. N E G Y E D  1831 . 22
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esm ert v o ln a ,  a z t  á lh a ta to sa n  tagad ja . A z o n b a n , ha t ila lm a s  
v o ln a ,  inár e lő fo r d u lt  sz e m é ly e k e t  újra fe l lé p e tn i  a* já té k 
s z ín r e ,  á ltá ljá b a n  tila lm a sn a k  k e lle n e  le n n i ra jta  ra b sz o lg á 
k a t ,  t i s z t e s  A s z s z o n y o k a t ,  b u ja  s z e r e t ő k e t ,  k é r k e d é k e n y  h a 
d i - t i s z t e k e t ,  e h e s  h iz e lk e d ó k e t  is  m u ta tn i,  g y e r m e k e k e t  
e l t s e r é l t e t n i , g a zd á k a t sz o lg á k  á lta l  m e g ts a la t ta tn i , s z e r e t 
t e t n i ,  g y ü lÖ lte tn i,  g y a n ítta tn i.  E g y s z ó v a l sem m it sem  le h e t  
e lő la d n i a* m i m ár v a la h a  nem  le t t  vo ln a  e lő la d v a . I l le n d ő 
n ek  ’s  b o tsá n a n d ó n a k  fo g já to k  t e h á t ,  rem én y iem  ta r ta n i ,  
ha a’ m o sta n i K ö ltő k  o lly a s m it  t s e le k e d te tn e k  a* m it  a ’ r é 
g ie k  t s e le k e d te t te k . l l ly e n  in d u la t ta l l e g y e t e k ,  ’s t se n d e s  
v érre l f ig y e lm e z z e te k  , h o g y  á ’ H e r é itr ő l  ig a z á n  tu d ja to k  í t é ln i .

E L S Ő  F E L V O N Á S .

E l s ő  J e l e n é s .
Fedria , Pár menő.

Fedria. (g o n d o lk o d v a  ’s zavarodva lep f e l )  M i t  tse lekedjem  
tehát? ne menjek el? *—* most se , midőn maga s ö n 
ként hiv? vagy oliyan emberré legyek, hogy többé  
ne kelljen Aszszony személyektől méltatlanságokat szen
vednem? — Elébb kizárt, most hívogat. Én m enjek  
e? nem, ha még olly szépen kér sem.

Parmeno. Bizony mondom ennél szebb ’s jobb fel
tétjeit gondolni sem lehet, tsak véghez vihesd. De ha 
elkezded ’s félben hagyod , ha nem tudván állhatatos 
lenni hivatlanul, még békesség kötés előtt hozzá mégy 
’s szerelmed’ türhetetlenségét elárulod: úgy oda léssz, 
elveszel; tsúfot iiz belőled, ha látja hogy megvagy 
győzve. Azért Uram míg inég ideje van jói meggon
dold , hogy az ollyan do lgot, mellynek módot és 
mértéket szabni lehetetlen, eszeddel nem kormányoz
hatod. A’ szerelemmel számtalan gonosz jár eggyütt, 
boszszúság’ , gyanúság, gyülőiség, fegyverszünés, há
ború 's ismét békesség. Ha ezen állhatatlanságoknak 
állandó rendet akarnál szabni, nem egyebet tseleked-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



MAJU5Z 1831. 339
nél, hanem józan észszel eszelősködnél. Most ugyan 
haragodban így gondolkozol:*— én menjek ahoz a1.,. ? 
ki azt az utálatost.. ? ki úgy megbántott... ? ki ajtaját 
előttem ...? Tsak várjon? készebb leszek meghalni! 
meglátja ki vagyok! De a’ haragnak mind ezen fellob- 
bánásait, engem úgy tartson, egy két hamis köny- 
tseppek; mellyeket hoszszas dörgöléssei pre'sel-ki sze
m eiből, elfogják oltani. Akkor önként bűnösnek val
lód magadat ’s kegyelemért könyörögsz nála.'

Fedria. Melly gyalázat! most látom, hogy 6 egy 
semmire kel ló7 ’s hogy én egy nyomorúlt vagyok. 
Boszszonkodom , szégyellem szerelmemet ’s még is 
lángolok érette; tudva * akarva, eleven testei ’s ki
nyílt szemekkel megyek a’ veszedelembe nem tudom 
mit tévő legyek.

Parmeno. Mit e ? Semmit se egyebet hanem válts’d 
ki magadat mennél oltsóbban rabságodból; ha kévé
sén lehetetlen , annyin a’ mennyin lehet ; ne nyomo
rogj tovább.

Fedria. Azt tanátslod e ?
Parmeno. Ha eszed v a n , ne adj a’ szerelemmel 

eggyüttjáró bajokhoz ujjakat, ’s azokat mellyek tőle 
elválhatatlanok, tűrd férjfiassan. De ime maga jő vé
leményünk jég-essője; mert af mit nékünk kellene 
aratnunk; azt elkapja tőlünk.

JHás o d i k  J e l e n é s .
Thais, Fedria, Parmeno•

Thais. Én szerentsétlen! Alig ha nem neheztel 
Fedria hogy tegnap őt bé nem eresztettem, ’s alig 
ha ezen tettemet más értelemben nem vette mind én !

Fedria. (Parmeno'hoz) O P a rm en o , egész testemben 
reszketek és borzadok ennek látására.

Parmeno• Azon ne busulj; tsak menj közelebb 
ezen tűzhöz, fogadom ollyan meleged lesz, hogy tsak 
nem meggyulladsz*’

Thaisz. Ki beszéli itt? te vagy édes Fedriám ? Mit 
állasz itt ? Miért nem jöttél be egyenesen hozzám ?

22  *
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Parmeno. Arról hogy tegnap az ajtó előtte bé volt 
zárva a? mint van egy szó sints?

Thaisz. Semmit sem felelsz-e ?
Fedria. Bizonyos dolog is az, hogy ez az ajtó 

előttem mindég nyitva van , és hogy szivedben első 
helyet foglalok.

Thaisz. Oh ne beszélj arról. r
Fedria. Ne beszéljek arról? Oh Thaisz, Thaisz, 

vajha egyenlő részekre volna közöttünk a1 szerelem  
osztva, vagy néked is úgy fájna tselekedetea mint né
kem fájt, vagy azt én is olly könnyen vehetném mint 
te veszed.

Thaisz. Kérlek ne gyötörd magadat galambom 
kedves Fedriám. Bizonyomra mondom nem azért 
tettem azt mintha valakit jobban szeretnék , vagy fel- 
lyebb betsülnék mint légedet, hanem a1 környüiállá- 
sok úgy hozták magokkal ; úgy kellett tselekednem.

Parmeno. El is hiszem, úgy szokott lenni; sze
gényke a’ felesleg való szerelem miatt zárta-ki.

Thaisz. így beszélsz-e, Parmeno? tsak várj. 
(Fedriahoz) De halljad tsak miért hívattalak.

Fedria. Halljuk hát.
Thaisz. Elsőben mond m eg, ha tud-e ez halgatni ?
Parmeno. Én ? Jobban mint kellene. De jól meg

jegyezd a’ következő feltétel alatt teszek Ígéretet: ha 
igaz az a* mit hallok úgy balgátok *s magamnál tartom 
azt. E llenben, ha nem igaz hanem költemény, vagy 
kérkedés úgy tüstént mindenek megtudják. Akkor ol- 
lyan vagyok mint a* repedezett fazék, minden kifoly 
belőllem. Ha tehát azt akarod hogy halgassak, igazat 
mondj.

Thaisz. Az Anyám Számoszi születés volt ’s Rhó- 
dusban lakott.

Parmeno. Ezt ellehet hallgatni.
Thaisz. Ott egy bizonyos kereskedő egy kis le

ányt ajándékozott néki, meliy innét Attikából ragadta
tott el.

Fedria. Polgár* leánya volt-e ?
Thaisz. Úgy gondolom , de bizonyosan nem tud

juk; tsak az attya és annya nevét tudta megmondani; 
de honját és származásának egyébb jelenségeit nem 
tudta, ’s gyenge kora miatt nem is tudhatta. A1 keres
kedő azt az eggyet mondotta m ég, hogy a* tolvajok
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kiktől vette, a9 magok vallomások szerént Szunium- 
ból ragadták el; Az anyám mihelyt a9 gyermeket ál
tal vette azt mindenre gondosan taníttatta ’s úgy ne
velte, mintha saját leánya volt volna. Tsaknem minde
nek testvéremnek tartották őt. Én azután ide jöttem 
azzal az idegennel ki akkor eggyetlenegy esmerősöm  
vólt, ’s kitói kaptam mindent, a* mivel most birok.

Parmeno. Ez mind a* kettő hazugság; ez ki fog 
folyni.

Thaisz. Hogyhogy ?
Parmeno. Sem te eggyel megnem elégedtél, sem  

nem az maga adott mindent, a* mivel b irsz, mert itt 
is van egy , kifői vagyonodnak jókora részét kaptad.

Thaisz. Az igaz; de hadd mondjam-meg mire tzé- 
lozok. Az a’ katona-tiszt, ki szeretőm lett elutazott 
Káriába; annak távol létében esmerkedtem meg veled. 
Attól fogva magad jól tudod hogy egész szivemből sze
rettelek, és hogy minden szándékomat veled közlöm.

Fedria• Ezt sem haigatja-el Parmeno.
Parmeno. Oh lehet e azon kételkedni?
Thaisz. Halgassatok meg kérlek. Az anyám a’ mi

nap megholt Rhódusban. A testvér-báttya kinek ekkor 
a’ leány birtokába esett, a' pénzt kelleténél jobban 
szerette. Látván hogy a' leány szép és mu’sikálni-is 
jól t u d , ’s remélyvén hogy szép pénzt kap érte áruba 
botsátja. Történetből ott volt akkor ezen szeretőm, 
megveszi ’s nékem ajándékozza , a' nélkül hogy ezen 
környülállásokról — legkissebbet is tudott volna. De 
minekutánna észre vette hogy veled tartok, minden
féle színes okokat gondoit-ki hogy ígéretét megmásét- 
hassa. Ha abban bizonyos le h e ln e ,  ugymonda, hogy 
őt náladnál fellyebb becsülöm, ’s ha attól nem kel
lenetartania, hogy elhagyom ő t, mihelyt a9 leány 
kezemben lesz; úgy odaadná ,azt; de attól fél hogy 
elhagyom. Azonban, a9 mennyire én gyaníthatom a’ 
leányt megkedvelte.

Fedria. Talám tovább is ment?
Thaisz. N em ; a1 leányt magát megkérdeztem ez- 

eránt. Ezt már édes Fedriám több okokra nézve kí
vánnám tőle megkapni. Először azért, mivel testvé
remnek tartatott lenni. Továbbá azért is, hogy roko
nainak' viszsza adhassam. Én egyedül magam vagyok; 
nints itt sem barátom  sem rokonom  , azért igen óhaj
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tanék ezen szívességemmel némelly jóakarókat szerez
ni ; ’s kérlek kedves Fedriám segítsd elő szándékomat. 
Engedd-ineg, hogy egy két nap a’ Tiszté legyen nálam 
az elsőség. — Semmit sem felelsz e?

Fedria. Alávaló teremtés! illyen magad-viselete 
mellett feleljek e valamit?

Parmeno. Helyesen, jó Uram! dicséretesen! Végre 
szívedre hatott a’ fájdalom. Ember vagy.

Fedria. Tsak; lássa az em ber! nem tudtam hová 
czélozsz. Egy leányka innét elragadtatott; az anyám 
saját gyermeke helyett felnevelte; testvéremnek tar
tatott; Örömest elvenném tőle hogy hozzá tartozóinak 
viszsza-adliatnám Mind ezen beszéd rövideden oda 
megy-ki, hogy én kizárattatom, amaz béfogadtatik. 
Miért ? egyedül azért, mivel azt jobban szereted mint 
engem et, ’s mivel attól félsz hogy ez az idegen leány 
azt az olly kedves embert eltalálná tőled kapni.

Thaisz. Én attól félnék?
Fedria. Hát mitől m ástól, mond-meg. Vallyon az 

az ember csak maga adott e neked ajándékokat, val
lyon bé vólt-e az én bőkezűségem valaha előtted zár
va? Vallyon mihelyt azt mondottad hogy iEthiopiai 
rabszolgálót kívánnál, nem kerestem e azt haladék nél
kül számodra. Azután Heréltet akartál inasodnak, mint
hogy tsak a* fő Aszszonyságok szoktak ollyan szolgák
kal birni, azt is szereztem, ’s tsak tegnap fizettem 
a* kettőért húsz minát. Ezt tselekedni ha bár általad 
hátra tétettem i s , nem mulattam-el ’s ennyi szívessé
gért mi a* jutalmam ? az, hogy tőled megvettetem.

Thaisz. Hogy, hogy, Fedria ? Noha igen kívánnám 
a’ leányt tőle elvenni, ’s úgy hiszem , hogy ezt így 
legkönnyebben tselekedhetném; mindazáltal mintsem 
hogy reám megharagítsalak, kész vagyok mindent ten
n i, a’ mit parantsolsz.

Fedria• Vajha ezen szókat minisem hogy reám meg
haragítsalak , szívedből ’s igazán mondanád ! Ha elhi- 
hetném , hogy ezt igaz szívből m ondod, mindent el
tudnék szenvedni.

Parmcno. ( magában) Elszédűit; egygyetlen egy szó 
m eggyőzte: rnelly hirtelenséggel!

Thaisz. Hát én szerentsétlen nem szívemből szel
lők ? Mit kívántál tőlem valaha tsak tréfából is, a’ nél
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k ü l,  hogy megnyerted volna ? ’s én nem tudlak arra 
bírni, hogy tsak egy pár napot engednél.

Fedria. Két nap nem mind a’ V ilág, de a* kellő
ből ne legyen ám húsz.

Thalsz, Bizonnyal tsak két napot, vagy legfellyebb...
Fedria. Legfellyebb? Értem már mit akarsz.
Thaisz. Semmit sem , tsupán két napot engedj kö- 

n) :>rgök.
Fedria. Annyi mint az, megteszem kívánságodat.
Thaisz. (megöleli) Méltó tárgya szerelmemnek; melly 

igen k e g y e s  vagy.
Fedria. Falura m egyek; ott kínlódom ezen két nap 

alatt, ügy van, megteszem a’ mit Thaisz kíván. Ne
ked Parménó legyen gondod reá, hogy a1 rabszolgák 
ide hozattassanak.

Parmeno. Meglesz Urarn. ( el)
Fedria. Ezen két napra Thaisz isten hozzád.
Thaisz. Isten hozzád, édes Fedriám kívánsz e* 

még valamit tőlem ?
Fedria. Kívánok e’? Tsak azt az eggyet, Thaisz, 

hogy míg az a* Tiszt veled lesz is, mindég távol légy 
tőle; éjjel nappal engem szeress, engem óhajts; rólam 
álmodjál, reám várakozzál, én legyek minden gondo
latod’, reményed /  gyönyörködésed’ tárgya, mindég ve
lem légy ’s egész szíved enyim legyen, valamint az én 
szívem a’ tiéd. ( el) *

Thaisz. Én szerentsétlen \ talán kevés hitelt talá
lok nála; talán más aszszony-személyek* gondolkozásá
hoz méri az enyimet. De én , lelkemre mondom jól 
tudom *s bizonyos vagyok benne, hogy semmiben sem 
hazudtam, és hogy senki sem kedvesebb szívemnek 
mint ez a’ Fedria. Valamit most tselekedtem mind azt 
a* leány kedvéért tselekedtem- Mert a’ testvér báttyát, 
ha nem tsalatom, alkalmasint megtaláltam. Ez egy jó 
házból való fiatal em ber, *s azt Ígérte, hogy ma meg
látogat. Bemegyek, ’s várom őt.
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M Á S O D I K  F E L V O N Á S .

E l s ő  J e l e n é s .
Fedria, Pár menő*

Fedria. Tselekedd, a’ mit parantsoltam; vidd hozzá 
azt a* kettőt.

Parmeno. Elviszem.
Fedria. De gondod legyen reá.
Parmeno. Tessz.
Fedria. D e,m ost mindjárt ám.
Parmeno. Úgy lessz.
Fedria. Bizhatom e hogy tellyesítted parantsola- 

tomat? r
Parmeno. Oh miilyen kérdés ez? mintha olly ne

héz volna tellyesíteni. Tsak olly könnyen kereshet
nél Fedria, a* melly könnyen ez a pénz elvész.

Fedria• Hiszen magam is elveszek vele eggyüft,
a’ mi jobban szívemen van. Ne törődj hát ezzel a’
veszteséggel annyit.

Parmeno• Ne félj, semmit sem törődöm , mindent 
véghez viszek. De par^ntsolsz e7 még mást valamit?

Fedria. Ditsérd ajándékomat valamint tudod, ’s 
azon légy, hogy őt vágytársomtól ettől a’ gyűlöltem  
embertől úgy elidegenítsd valamint tsak lehet.

Parmeno. Azt tselekedném , ha nem mondanád is.
Fedria. Én falura megyek, ott fogok maradni.
Parmeno. Elhiszem.
Fedria„ De hallod e ?
Parmeno. Tessék parantsolni.
Fedria. Mit gondolsz, megtudom e magamat ke

ményíteni, ’s megtudom e állani, hogy ezen idő alatt
viszsza ne jöjjek ?

Parmeno. Te állanád meg? soha sem hiszem; 
mert vagy mindjárt viszsza jösz, vagy éjjel az aludni 
nem tudás viszsza kerget.

Fedria. A’ mezőn addig dolgozom, míg egészen 
ki nem fáradok, ’s akkor az álom magától jő.
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Parmeno. Azzal tsak azt nyered, hogy fáradtan 
lész ébren.

Fedria. Gyermekséget beszélsz, Parmeno. Kikeli 
irtanom belőlem ezt a’ puhaságot; felesleg kedvezek 
magamnak. Vallyon ha a’ szükség kívánná nem tud
nék e’ hárem egész napig is nála nélkül ellenni.

Parmeno. H oh ó! három egész napig? Tsak gon- 
doldmeg mit akarsz.

Fedria. Megkell lenni. Eltökéllett szándékom. 
Erősen elvagyok reá tökélve. ( eI)

Parmeno. Nagy Istenek, miilyen betegség e z ! Ho
gyan változtathatja úgy-el a’ szerelem az em bert, 
hogy reá se lehessen ösmerni ? ezelőtt ennél senki 
sem volt gyermeki bolondságoktól mentebb, maga 
eránt keményebb üllepedettebb ’s magával bíróbb. 
De kit látok ide jönni? akár mi legyek, ha ez nem  
a9 Katona-tiszt’ asztali bolondja; azt a1 leányt vezeti; 
mellyet Thaisz ajándékban kap. Tüzes adtát bizony 
szép személy. Alig ha ma kudartzot nem vallók én 
az én öszsze-aszott Heréltemmel. Ez a’ leány még 
Thaiszt is felülhaladja.

M á s o d i k  J e l e n é s .

Gnaiho, Parmeno.

Gnathof Magas E gek , mennyivel fellyebb van egy- 
gyik ember a9 másiknál, az eszes az esztelennél! Meily 
nagy a’ külöm bség! Erre a’ gondolatra a* következő 
kornyülállás adott alkalmat: Ma midőn a* Városba
jöttem , Öszsze találkoztam egy én sorsom -9s állapotom- 
béli idevaló emberrel, ki'hajdan nem fösvényen é lt , 
’s ősi értékét megette itta. Látom hogy szennyes , szur- 
tos, rongyos sovány mint a’ héring ’s a’ vénség miatt 
öszszezsugorodott. Barátom! mondék, mi dolog, hogy 
illy ronda állapotban vagy? ,,Jaj felele, mindenein oda 
„van ; Egek, mire jutottam? minden barátim ’s ös- 
„raerősim elhagytak9’ ! —* Ekkor éreztem, melly alávaló 
ő hozzám képest. Hogyhogy, m ondék, te gyávák’ gyá
vája hát éppen nem tudsz e magadon segíteni; 's ér
tékeddel eggyütt eszedet is elvesztetted e ? Nézd né
kem ki veled egyenlő sorsú vagyok, melly szép szí
ri ern, milJyen sima bőröm , melly tsinos öltözetem ’s
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melly jókora potzokom van, semmim sints még is min
dennel bírok; szegény vagyok *s még sem mondha
tom semmi bajomat. — wUgy de én szerentsétlen sem 
nevettető sem magamat verető nem tudok lenni.11 
Hogyhogy, hát azt gondolod e hogy ollyan úton le
het valamire menni P Nagyon tévelyegsz. Hajdan a’ 
múlt században lehetett ollyan módon valamit keresni, 
most a’ madár-fogásnak más módja van szokásban rs 
ennek én vagyok feltalálója. Yagynak ollyan emberek, 
kik mindenben elsőknek akarnak tartatni, ha bár éppen 
nem azok is , ezeket keresem fel, de nem azért, hogy 
magamat velek kinevettessem *s hogy rajtam nevesse-* 
nek, hanem mosolygó ábrázattal megyek hozzájok,^  
egyszeUsmind lelki tehettségeiket is tsudálom. Ha va
lamit állitnak, jóvá hagyom; ha viszont annak ellen
kezőjét vitatják, azt is jóvá hagyom; ha ki azt mondja 
úgy én is, azt mondóm úgy , ha ki azt mondja nem , 
én is azt mondom nem: egyszóval törvényemmé tettem 
mindenben másokkal egyértelemben lenni. A1 keres
kedésnek ezen neme m ii világban legnyereségesebb.

Parmeno. Ossan) Úgy tartson igen furtsa ember! 
ez az esztelenekből egészen tébolyodottakat Isinél.

Gnalho. Míg így beszélgetünk a’ főzelék piatzra 
érünk. Itt vidám ábrázattal hozzám tódulnak minden 
tsemege-árulók, tengeri halakkal kereskedők, mészá
rosok, szakátsok, tyukászok , halászok, kiknek mind 
gazdag koromban jó árosok voltam, mind elszegénye
désemtől fogva az vagyok; köszöntenek, vatsorára hív
nak, örülnek, hogy szerentséjek van hozzám. Midőn 
a1 szegény éhenhólt látja melly nagy tekéntetben va
gyok, '8 melly könnyen keresem élelm em et, könyö
rögni kezd engedjem m eg , hogy mesterségemet nálam 
tanulhassa. Mondottam, hogy legyen tanítványom7 ta
lán valamint a’ bőltseikedők a’ magok neveikről, fele- 
kezeteket formálnak, úgy az asztali bohók is rólam  
(xnatonikusoknak neveztethetnek.

Pár mert a, (lassan) Lássa az ember mit nem tehet 
a henyélés, es a más asztalánál evés*

Gnalho. De ideje, hogy a7 leányt Thaiszhoz vezes
sem , *s ezt vatsorára hívjam. Kit látott itt? Parmeno, 
az Uram vetélkedőjének szolgája , szomorúan áll Thaisz 
ajtaja előtt. Semmi bajunk. Ezek a7 nyomorultak oU
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lyanok mint a’ hidegvették. Ezzel a* hitván em berrel, 
egy kitsit gúnyolódnom kell.

Parmeno. (lassan) E zek azt gondolják, hogy ez az 
ajándék Thaiszt egészen az övékké tette.

Gnatho. Gnatho szives köszöntését ajánlja legked
vesebb barátjának Parmenónak. Mit tsinálunk itt?

Parmeno. Állunk.
Gnatho. Látom. Talám valami ollyan van előtted 

a* mit nem szeretsz ?
Parmeno. Te vagy az ?
Gnatho. Elhiszem. De talám még más valami is?
Parmeno, Miért kérded ezt ?
Gnatho. A zért, hogy olly szomorú vagy.
Parmeno. Éppen nem.
Gnatho. Ne is légy. De mint tetszik neked ez a’ 

rableány ?
Parmeno. Istenem, van, nem rosszúl.
Gnatho. Eltaláltam bibéjét.
Parmeno.  ( la s s a n )  Melly nagy tévedésben van !
Gnatho. Mit gondolsz, mint fog tetszeni Thaisznak 

ezen ajándék?
Parmeno. Ezzel azt akarod mondani, hogy mi ki 

vagyunk zárva. De hallod e’ minden dolog változandó.
Gnatho. Ezen egész fél esztendőre nyugalmat sze

reztem neked Parm eno, hogy ne keljen fel ’s alá 
futkosnod ’s egész reggelekig virázsolnod. Nem igaz e’ 
hogy szerentséssé tettelek ?

Parmeno. Engem e ? Hogy már !
Gnatho. így szoktam Barátimmal tselekedni.
Parmeno• Szép tőled.
Gnatho. De talám tartóztatlak; te máshová akartál 

jnenni.
Parmeno. Sehová sem.
Gnatho. Segélj tehát nekem egy kitsit, tselekedd 

hogy hozzá bébotsáttassam.
Parmeno. Jól van jól; most neked áll nyitva az ajtó, 

minthogy ezzel eggyütt jössz.
Gnatho. Talám innét valakit ki akarsz küldetni?

(P am p h iláva l eggyütt b em egyen .)

Parmeno. Mullyék el tsak az a1 két nap ; fogadom, 
hogy te , ki most szerentsés sorsodban az ajtót kis uj- 
jóddal felnyitod, sarkaddal is híjába fogod azt rugói- 
dozni.
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Gnalho. (*iSzsz»j«n) Még most is itt állasz Parmeno? 
talán strázsának hagytak itt, hogy a1 Tiszt valamelly 
postát titkon ide ne küldhessen ? (el)

Parmeno. Meíly elmésség. Az iily tsudálkozásra 
méltó mondások lehetetlen , hogy a* Tisztnek ne tesse
nek! De mit látok? az Uram ifjabbik fia jő lefelé. Tsu- 
dálom hogyan jöhetett el a* Pyrcusból; mert ott van 
most őrizetképpen. Nern ok nélkül jön ’s igen sjet fe
lém. Nem tudom miért tekintget olly igen köröskörül.

H a r m a d i k  J e l e n é s .
Chaerea, Parmeno.

Chaerea• Oda vagyok! A’ leány sehol sints, *s ma
gam sem tudom hol vagyok, miolta őt szemeim elől 
elvesztettem. Hol keressem? hol nyomozzam? kitől 
tudakozódjam? melly útra térjek? Nem tudom. Egy- 
gyetlen egy reményem az, hogy akárhol van, soká el
rejtve nem maradhat. Egek , melly gyönyörű ábrázat! 
mostantól fogva minden leányok ki lesznek szivemből 
törölve; utálom ezeket a1 mindennapi bábokat.

Parmeno. Lássa az ember az ifjabbik testvért; ez is 
a’ szerelemről nem tudom mit nem beszéli. Oh sze- 
rentsétlen atya! Esmerem a1 gyerkőtzét, ha ez egy
szer elkezdi, a* másiknak szerelmét tsak játéknak ’a 
tréfának lehet tartani ennek dühösségéhez képest.

Chaerea. Hogy minden Istenek és Istennék vesz
tették volna el azt az öreget, ki megállított ’s velem  
eggyütt engemet is, hogy megállottam s hogy reá leg
kevesebbet is ügyeltem ! De íme Parmenót látom. Jó
napot Parmeno!

Parmeno• Mi bajod van Chaerea, miért vagy olly 
szomorú? hová sietsz? honnét jössz?

Chaerea. Én ? Betsületemre mondom nem tudom 
sem azt honnét jövök, sem azt, hová m egyek, egészen 
magamon kivül vagyok.

Parmeno. Hogyhogy? kérlek.
Chaerea. Szerelembe estem.
Parmeno. Oh!
Chaerea. Parmeno , most megfogod mutatni miilyen 

ember vagy. Tudod mikor az atyám’ kamarájából titkon 
mindent a’ te szobádba hordottam, sokszor mondot
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tad e z t : Chaerea tsak keresi magadnak szerelőt, meg
fogod látni, rrielly hasznos szolgád leszek.

Parmeno. Eredj te bohó.
Chaerea. Bizony úgy vo lt, azt magad sem tagadha

tod. Tellyesitsd tehát most ígéretedet ’s a* dolog meg
érdem li, hogy erődet ne kéméld. A* leány nem ollyan , 
mint a’ miéink szoktak lenni, kiknek vállaikat az an- 
nyaik lenyomják , ’s mellyeiket összeszorítják, hogy nyu- 
lánkok legyenek. Ha valamellyik közzülök egy kitőit 
testesebb és term etesebb, tüstént parasztosnak tart
ják, ’s kevesebb ételre fogják. Ha még olly szép termé
szeti növése van is , a’ mesterkélés által vékony nádszá- 
lokká teszik. Innét van, hogy a* szerint is szerettetnek.

Parmeno, Hát a* tiéd miilyen ?
Chaerea, Ollyan szép még soha sem láttatott.
Parmeno. Ej ha !
Chaerea. Természeti szinü , erős vérmes testű.
Parmeno. Mennyi idős?
Chaerea. Tizenhat esztendős.
Parmeno. Az élet’ legszebb virágjában.
Chaerea. Ezt a’ leányt Parmeno meg kell nekem 

szerezned akár erőszakkal, akó* ravaszsággal, akár ké
réssel; nekem mindegy, tsak enyim lehessem

Parmeno. De kié hát az ?
Chaerea. Biz én azt nem tudora,
Parm eno. Honnét való?
Chaerea. Nem tudom.
Parmeno. Hol lakik ?
Chaerea. Azt sem.
Parmeno. Hol láttad?
Chaerea. Az uttzán.
Parmeno. Hogyan vesztetted el szemed *!A
Chaerea. Éppep azon mérgelődém ’s -olodám 

imént magamban. Oh nem hiszem, hogy v<*><*ki volna 
a’ világon kit a* szerentsétlenség úgy üldözne mint en- 
gem et! Átkozott ember elvesztem miatta.

Parmeno. Mi bajod van ?
Chaerea. Azt kérded e? Esmered e Archidemidest, 

ki az atyámnak rokona ’s vele egy-idős barátja.
Parmeno. Hogy ne esmerném?
Chaerea. A z, midőn a’ leányt nyomban követem  

öszsze találkozik velem.
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Parmeno. Bizony nagyon alkalmatlan összetalál
kozás.

Chaerea. Mond inkább igen szerentsétlen , mert ez 
a’ szó alkalmatlan kevesebb fontosságú dolgokra illik 
Parmeno. Száz esküvéssel erősíthetem, hogy az utolsó 
hat hét hónapokban, őt soha sem láttam, egyébb 
m ost, mikor legkevesebbé akartam, ’s legkevesebbé 
volt reá szükségem. Bizonyosan a’ gonoszok küldötték 
rémségül előmbe f mit mondasz hozzá P

Parmeno. Nints külömben.
Chaerea. Ez a* pittyedt ajaku, legörbedett, rem egő, 

kehes, pihes öreg jó messziről hozzám fut. „Hallod  
e ,  hallod e ,  Chaerea! igy szó ll, valami beszédem  
van  veled’’ — Megállók. — „Tudod e’ mit akarok 
mondani?'’ Tessék. — „Holnapra törvénybe vagyok 
idézve.’* Mit akarsz hát? Ne felejtsd el az atyádnak 
megmondani, hogy korán reggel, mint szószóilóm meg
jelenni elne mulassa. Közel eggy óráig tsevegett ve
lem. Kérdem van e még mondani valója” ? Más sem
mi sints. — Elmegyek tőle. Midőn ismét a' leány után 
nézek, ez éppen akkor tért ebbe a’ mi uttzánkba.

Parmeno• ( felre fo rd u lv a ) E z  tsak alig ha arról nem 
szóll, a’ ki most Thaiszhoz vitetett ajándékban.

Chaerea- Mire ide jöttem eltűnt előlem.
Parmeno. Úgy e késérői is voltak?
Chaerea. Voltak; egy nyalakodó , és egy rabszolga 

leány.
Parmeno.  ( l a s s a n )  az ( fenszo'vai)  j £ |  van. Légy

békével semmi baj sints már.
Chúerea. Eredj! a' te gondolatid másutt járnak.
Parmeno. Sőt. inkább a’ te bajodról szóllok.
Chaerea. Hát esmered a’ személyt ? Szólly láttad őt?
Parmeno. Láttam esrnerem, ’s tudom hová lett.
Chaerea. Oh édes Parmenóm esmered őt?
Parmeno. Esrnerem.
Chaerea. ’S tudod hol van?
Parmeno. Ide a’ rossz életű Thaiszhoz vitetett, an

nak adatott ajándékban. ,
Chaerea. Ki lehet az a1 gazdag U r , a’ ki illy nagy 

betsü ajándékot ád?
Parmeno. Thraso Kapitány Eedria’ vetélkedője.
Chaerea. E* szerént a’ bátyámnak nehéz sorsa van*
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Parmeno* Ha tudnád miliyen ajándékot ád ez, ak
kor még inkább igy szollanál.

Chaerea. Mit ád hát?
Parmeno. Egy Heréltet.
Chaerea. Talám azt a’ rut terem tést, kit tegnap 

vett; azt az öreg (elemás banyát ?
Parmeno. Éppen azt.
Chaerea. Szegény bátyám , bizonyosan kivettetik 

ajándékával eggyütt az ajtón* De nem tudtam, hogy 
Thaisz olly közel lakik hozzánk.

Parmeno. Nem is régen lakik.
Chaerea• Én tökfilkó, hogy őt még soha sem lát

tam! ugyan mond meg ollyan szép-e miilyennek mond
ják ?

Parmeno. Nagyon szép.
Chaerea. De úgy e tsak semmi a’ szépsége a’ mien

kéhez képest?
Parmeno• Ez már egésszen más.
Chaerea. Szépen kérlek édes Parm enom, tselekedd 

hogy birtokába juthassak.
Parmeno. L essz, gondom reá, rajta leszek , ’s te

szek érted a1 mit tehetek, Parantsolsz e még mást va
lamit?

Chaerea. Hová mégy most?
Parmeno. Haza, hogy a* bátyád* parantsolatja sze

rint, a* vett rabszolgát és rabszolgálót Thaiszhoz vi- 
gyem.

Chaerea. Oh melly szerentsés az a* Heréit, hogy 
abba a házba megyen.

Parmeno. H ogy, hogy ?
Chaerea. Azt kérded e? az azt a' szép leányt min

dég szemei előtt látja , vele beszélget , egy födél alatt 
lakik, gyakran eggyütt eszik ve le , néha hozzá közel is 
hál.

Parmeno. Mit mondasz hozzá, ha te lennél az a’ 
szerentsés ?

Chaerea. Hogyan Parmeno ? Mond meg.
Parmeno. Vedd reád annak a’ ruháját.
Chaerea. A* ruháját? Hát azután.
Parmeno. Helyette téged viszlek Thaiszhoz.
Chaerea. Értem.
Parmeno. Azt mondom, hogy te vagy a7 Heréit.
Chaerea. Jól van*
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Parmcno. ’S ekképen mindazon boldogságokban 
részesülhettz , mellyeket a’ Heréltnek imént irigylettéi; 
a'Jleánnyal lehetsz, ehetsz, enyeleghetsz , ’s hozzá kö
zel hálhatsz, mert Thaisz tselédjei közzűl senki sem 
ismér téged. Azonkívül korod, és külső tekinteted is 
oliyan, hogy könnyen Heréltnek tarthatnak.

Chaerea. Ditső gondolat, soha sem hallottam ennél 
jobb tanátsot. Mennyünk hát haza, Öltöztess-fel, vezess 
h ozzá , vigy-el mennél előb lehet.

Parmeno. Mitakarsz? hiszen tsak tsúfoltam.
Chaerea. Ne tsaholj C kezénél fogva húzza.)
Parmeno. Tüzes pokol ? Mit tselekedtem ? Mit húr- 

tzolsz? lerántasz lábomról. Nem hallod ? maradj veszteg.
Chaerea. ( m i n t e i é b b )  No menjünk már.
Parmeno. Hadj békét.
Chaerea• Én soha sem.
Parmeno. Meglásd mind a’ ketten megégetjük kör

münket.
Chaerea. Semmi baj sints, menjünk.
Parmeno. Utóbb a’ fekete levest nekem kell meg

ennem.
Chaerea. Hogyne.
Parmeno. Hiszen az nagy bűn volna.
Chaerea. Mitsoda ? Hát bűn a z , ha egy tisztátalan 

( .cm személy' házába vezettetem m agam at,’s ha ezeket 
a’ kitsapni valókat, kik Íróságunkkal kények szerint bo
londoznak, érdemek szerint jutalmazom ’s reá szedem , 
mint ők minket reá szoktak szedni ? Vagy talám aznem  
volt bűn, mikor veled eggyütt, az atyámat ravaszul 
megtsaltam ? Ezt mindenek valakik hallanák, vétekül 
tulajdonítanák; amazért az egész világ ditsérni fog.

Parmeno• Annyi, mint a z , ha éppen nem állasz-el 
tőle legyen meg akaratod. De utóbb engemet ne okozz.

Chaerea. Nem okozlak.
Parmeno, Hát akarod ?
Chaerea. Akarom , kívánom , ’s parantsolom. Soha 

nem teszek a’̂  dologban tagadást. Menjünk.
Parmeno. Adja Isten hogy jó szerentsével járjunk.
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HARMADIK FELVONÁS.

E l s ő  J e l e n é s .
Thraso, Gnatho, Parmeno.

Thraso. Thaisa tehát szépen köszöni ajándékomat ?
Gnatho. Igen szépen.
Thraso. Mond meg nagyon örült e neki?
Gnatho. Nem annyira az ajándékért, mint azért, 

hogy azt te adtad. Ezt a' legditsőbb győzedelemnek 
tartja.

Parmeno. (m a g á b a n )  Meg kell néznem , mikor lessz 
ideje a1 rabokat általadnom. De lám a* Katona-tiszt 
van itt.

Thraso. Ügy van ! különös Isteni-adomány az ná- 
lám , hogy m indennel, valamit teszek , kedvet találok.

Gnatho. Azt már régen észre vettem.
Thraso. Még a1 Király maga is mindenkor igen 

megelégedett m indennel, valamit tselekedtem ; a' mi
vel mások nem ditsekedhetnek.

Gnatho. A1 melly ditsősséget mások nagy munká
val és fáradsággal keresnek, azt sokszor egykét szó
val a1 magáévá tudja tenni az, kinek olly éles esze 
van , mint neked.

Thraso. Jól mondod.
Gnatho. A* Király tehát tégedet úgy szeretett. —
Thraso. Úgy vagyon.
Gnatho. Mint szemfényét.
Thraso. Sőt az egész hadisereget reám bizta 7$ 

minden tanátsát velem tartotta.
Gnatho. Az kész tsuda.
Thraso. ’S mikor az emberek* alkalmatlankodását 

sokallotta vagy aT munkát megunta, mikor nyugalmat 
keresvén, úgy szólván: érted e?

Gnatho. Értem; úgy szólván hivatala terhétől, ’s 
a* sok g o n d o k t ó l  pihenni akart.

Thraso. Eltaláltad. Akkpr egyedül engem hívott 
asztalához vendégnek.
r .  M, OA< M I N E R V A  2 .  N E G Y E D  1 8 3 1  2 3
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Gnaiho. Már az sok ! Az a* Király igazán jó íz
léssel b irt, társalkodóinak választásában.

Thraso. De finnyás izlésü-is, neki igen kevés em 
ber tud tetszeni; ő ritka ember1 társaságát tudja meg
kedvelni.

Gnaiho. Sőt úgy hiszem senkiét sem , ha egyszer 
téged esmer*

Thraso. Minden udvart emberek irigylettek, alat- 
tómba rágalmaztak; de én őket fel sem vettem. Tsak- 
nem megádáztak úgy irigylettek mindnyájan, különö
sen pedig egy közzülök, kit az Indiai Elefántok, fő
gondviselőjévé nevezett. Egykor midó'n ez igen meg- 
boszszontott, ezt mondám neki: hallod e Strathó’ ta
lán azért vagy olly vad és m érges, minthogy vad-álla
tokon uralkodói?

Gnaiho. Szép , úgy segéljen igen szép és bölts el- 
m ésség! Bizony mondom azt az embert agyon-sujtot- 
tad. Mit tudott felelni?

Thraso. Egészen elnémult.
Gnaiho. Mit is tehetett volna mást?
Parmcno• (m a g á b a n )  Nagy Isten melly alávaló hit

vány teremtés ez , és eme gazember!
Thraso. De Gnátho elbeszéltem e már, hogyan 

megvagdaltam egy vendégségben azt a’ Rhódusi embert ?
Gnaiho. Nem; beszéld el kérlek, (m a g á b a n )  már 

ezerszer is hallottam tőle.
Thraso. Ez a’ Rhódusi legény kiről szóllok , egy- 

gyütt volt velem egy vendégségben , egy szeretőmet is 
elvittem oda, ö enyelegni kezde ezzel ’s engem nevet
ségessé akart tenni. Mitakarsz te szemtelen? így szól
lok hozzá, te egy félénk nyúl vagy, 9s te keress e 
petsenyét?

Gnaiho. Ha , ha, ha !
Thraso. Mit nevetsz ?
Gnaiho. Azt nevetem , hogy elmésebben , finomab

ban , szebben nem lehetett volna őt leültetni. Mond- 
meg kérlek saját találmányod-e ez a’ jeles mondás, 
én azt tartottam , hogy a’ régi bőltsektől származott.

Thraso• Hát többször is hallottad már ?
Gnaiho. Igen sokszor hallottam; a* legbetsesebb 

elmés mondások közzé számláltatik.
Thraso• Én tőlem származott.
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Gnatho. Sajnáltam hogy a1 szegény vigyázatlan If- 
jat, ki jó házból v o lt, ezen mondásoddal ügy megvágtad.

Parmeno• (magában) Hogy a* feketék el nem visznek.
Gnatho. Mit tudott az felelni ?
Thraso. Egészen oda lett. A* vendégek tsaknem 

halálra nevették magokat ’s attól fogva mindnyájan fél- 
tek tólem.

Gnatho. Nem is ok nélkül.
Thraso. De haltad e mit gondolsz, mentsem e ma

gamat Thaisznál, mivel gyanakodik hogy e7 leányt sze
retem ?

Gnatho. Éppen ne; sőt tápláld és neveld gyanúját.
Thraso• Miért ?
Gnatho. Azt kérded e? Tsak lásd, ha talám Thaisz 

egyszer másszor téged busítni akarván, Fedriat emle
geti vagy ditséri....

Thraso. Értem.
Gnatho. Ollyankor ennek gátolására eggyetlen egy 

mód az lesz: Mihelyt Thaisz Fedriát em líti, te tüstént 
Pamfilát említsd. Ha ezt mondja: hivjuk-el Fedriát is a* 
vendégségbe; te azonnal igy szólj Pamfilát-is hivjuk-el 
énekelni. Ha Thaisz az ifjú7 szépségét ditséri, te is mind
járt a’ leány’ kellemeit magasztald. Egyszóval minden
ben tromfold-viszsza oliyannal a' mi neki sajnasan esik.

Thraso. Ez a7 tanátsod Gnatho, jó volna, ha ő en
gem szeretne.

Gnatho. Minthogy ő ajándékokat nyugtalanul várja 
és szereti, bizonyosan már régen beléd szeretett, ’s 
könnyen tsipkedheted szavaiddal. O mindenkor tart 
attól, hogy meg ne haragudjál ’s haragodban azt a7 mit 
most tőleíhnyer, tőle meg ne fogd és másnak ne add.

Thraso. Jól mondád. Nékem ez nem juta eszembe.
Gnatho• Tréfaság! Azért nem juta eszedbe, mert 

nem gondolkodtál róla. Mert külömben te sokkal elébb 
és jobban feltaláltad volna magadat.

23 *
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M á s o d i k  J e l e n é s .
Thaisz, Thraso, Parmeno, Gnaiho, Pythias.

Thaisz. Ügy tetszik a’ Katona-tiszt’ szavát haltára. 
Úgy van itt van; Isten hozott Thraso.

Thraso. Oh kedves Thaiszom, édes gyönyörűsé
gem , mint vagyunk ? szeretsz-e egy kit&int azért a’ 
hárfásnéért ?

Parmeno. ( ,ass« szóval) Finom ember ! Meliy tsinos 
beköszöntés!

Thaisz. Egész szivemből szeretlek érdemeidhez 
képest.

Gnaiho. Ulljünk hát az asztalhoz mit késel ?
Parmeno. ( lassú s*dvai) Imhoi a’ másik is! Olly igen 

hasonlít amahoz mintha gyermeke volna.
Thaisz. Ha úgy tetszik én készen vagyok.
Parmeno. ( eleimen lassan) közelébb lépek ’s úgy te

szek , mintha most jönnék-ki házunkból. — Valahová 
akarsz menni Thajsz ?

Thaisz. Isten hozott Parmeno ! éppen jókor ela
karok menni.

Parmeno. Hová ?
Thaisz. ( lassan) Hát nemf látod-e ezt itt?
Parmeno. ( *Wnte lassan) Oh nagy bosszúságomra jól 

látom. Ha elfogadnod tetszik, itt vágynak, kiket az 
Uram ajándékban küld.

Thraso.• Mit állunk it t ; mért nem megyünk ?
Parmeno. Engedd-meg nagy kegyességed szerint, 

hogy Thaisznak egy kis ajándékot vigyünk, hogy hozzá 
mehessünk ’s vele szólhassunk.

Thraso. Nagyon derék ajándék lehet a z , nem ol
ly a n m nt a1 miénk.

Parmeno. Majd megfogjuk látni (a’ ház fele fordulja j 
Haljátok-e! vezessétek-ki azokat kiket mondottam, 
(a’ szeretsen-leányhoz) állj elő legelsőben te. Az JSthiopiá- 
nak legbelső részéből való.

Thraso. Megér három miriát.
Gnaiho. Legfeljebb-is.
Parmeno. Hol vagy te Dorus ? jőjj-elő|! (Thaiszimz) 

Nem derék Heréit e ez ? Meliy jeles képű, melly v i
rágzó Ifjuságu.
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Thaisz. Bizonyommal m ondom , éppen nem rút.
Parmeno. Mit mondasz te hozzá , Gnatho ? találsz-e 

valami kifogást? Hát te, T iszt-U r, mit gondolsz? —  
mind ketten halgatnak; ez elég ditséret. — (Thaiszhm) 
Tégy próbát vele ha tetszik a* szép tudományokban , a’ 
testi-gyakorlásban, a* musikában; egyszóval mindenben 
eleget fog tenni, a’ niit egy jó nevelésű ifjútól várni 
lehet.

Thraso. Valóban azt a' heréltet szükség idején , 
még józan fővel is leány gyanánt lehetne venni.

Parm eno . (Thaíszhoz) niind e’ mellett-is az az em ber, 
ki ezen ajándékot kíildé, nem kívánja tőled, hogy 
egyedül ő érette élj ’s kedvéért tőled mindeneket ki
zárj ; nem beszéli ütközetekről, nem kérkedik sebhe
lyeivel és semmikp sem okoz neked alkalmatlanságot, 
mintegy bizonyos esmeretes Ur. N em , sőt várakozik 
mindaddig, mig terhedre nints, mig tetszésed tartja, 
míg alkalmas időd le sz ; ’s megelégszik , ha akkor ud
varlásodra lehet.

Thraso• Látni való, hogy ennek a’ szolgának az 
Ura egy szegény és alatson sorsú Ur.

Gnatho. Mert bizonyára ki is szenvedhetne- 
meg szolgalatjában illyent, ha módja volna jobbat 
venni ?

Parmeno• Halgass te minden alatsonyok alatsonya. 
Mert minthogy illyen ember hizelkedője tudsz lenni, 
bizonyos vagyok benne, hogy kész volnál egy falatért 
az újadat is elégetni.

Thraso. Megyünk-e hát már ?
Thaisz. Tsak ezeket v iszem b e, ’s tselédeimnél né- 

melly szükséges rendeléseket teszek; azután mindjárt
j Ö V Ö k .  (bevegyen.)

Thraso , Én megyek. (Gnathoho*) te várakozzál reája.
Parmeno. Nem is illenék hogy egy 'Hadi-vezér az 

utzan szeretőjével eggyütt menne ! * •
Thraso. Minek vesztegetnék reád több szót ? ollyan 

vagy mint az Urad.
G natho . Ha! ha! ha!
Thraso. Mit nevetsz ?
Gnatho. Azon nevetek a* mit most mondái. Tüs

tént eszembe juta, mint letelted ama Bhodusi em
bert. De ime Thaisz jő.
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Thraso. Eredj, szaladj előre, hogy házamnál mín- 
den készen legyen.

Gnatho. Meg lesz.
Thaisz. (ai ajtóban) Úgy tégy Pythias, a* mint mon

dottam ha Chremes jönni talál, elsőben kérd hogy vá
rakozzék reám. Ha ez terhére volna jöjjön későbben. 
Ha ezt sem teheti, vezesd őt hozzám.

Pythias. Ügy fogok tselekedni.
Thaisz. Mit is akarék még mondani? halljátok-e, 

jói vigyázzatok erre a# leányra, ’s itthon maradjatok.
Thraso. Mennyünk hát*
Thaisz# ( a’ sioiga-ieányihoz) Ti utánnam jöjjetek.

H  a r m a d i k  J e l  é n é  s,
Chremes, Pythias.

Chremes. Bizony mondom, mennél tovább gondol
kodom , annál inkább félek, hogy Thaisznál rosszűl 
járok. Olly ravaszul tesz mindent, hogy engem reá
szedhessen. Már akkor, midőn előbb elhivatott magához , 
(ha valaki kérdi, mit kerestem volt nála, nem is ösmertem 
Őt) mihelyt oda mentem , mindjárt nála tudott marasztani 
szép szin alatt. Azt mondá , hogy áldozatot vitt ’s fontos do
logról akar velem beszélni. Mindjárt akkor gyanítám, 
hogy hazud , ’s megakar tsalni. O az asztalnál meilérn 
ü le , egésszen nekem adá magát ’s nem hagyá a’ be
szélgetés’ fonalát elszakadni. Midőn minden egyébből 
kifogyott, külömbfélét kérdeze: régen holtak e már 
meg az atyám és az anyám? Felelék, hogy már ré
gen. Van e jószágom Szunium körül ’s mennyire van 
az a’ tengertől ? Gondolom , megtetszett neki ottani bir
tokom ’s azon van, hogy azt kezemről eljátszhassa. 
Végre ezt kérdé: nem veszett e el ott egy kis hugom , 
volt e azzal valaki? milíyen ruhát viselt mikor el
tűnt? meg tudná e azt valaki esmerni ? — Mire való 
ez a’ sok kérdezősködés! talán , a’ miilyen szem telen, 
magát ezen elveszett húgomnak akarja tartatni? De az, 
ha még életben van, tsak 16. esztendős lehet; Thaisz 
pedig idősebb, mint én. Most ismét igen kért, hogy 
menjek-el hozzá! Egy Szó mint száz, vagy mondja- 
meg mit akar, vagy ne alkalmatlankodjék többször.
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Harmadszor bizonyosan nem megyek feléje. — Haljá
tok e ! jöjjön valaki!

Pfthias. (belöl a’ házban) Ki van oda kin?
Chremes. Én vagyok , Chremes.
Pfthias. ( kinyitja az ajto't) Ah kedves Angyal!
Chremes. (magában) Nem mondám e ,  hogy itt hálóba 

akarnak kerítni.
Pythias. Thaisz igen szépen-kéret, ne sajnálj holnap 

jönni.
Chremes. Ki kell mennem falusi jószágunkra.
Pfthias. Tselekedd-meg, édes lelkem.
Chremes. Nem lehet, már megmondám az okát.
Pfthias. Hát maradj itt addig mig Thaisz haza jő.
Chremes. Azt annál inkább sem tehetem.
Pfthias. Miért nem , édes Chremesem ? (megfúrja ö le ln i)
Chremes. Takarodj-el tőlem.
Pfthias. Ha úgy van a1 dolog, hogy éppen nem 

akarod eggyiket is tenni, kérlek tselekedd azt a’ szí
vességet, menj oda, hol Thaisz most van.

Chremes. Azt megteszem.
Pfthias. ( b e k é i t  a’ h á z b a ) Dóriás, jöjj frissen ,  vezead- 

el ezt az Urat a’ Katona-tiszthez. (M indnyájan elm ennek.)

JV e g y e d i k  J e l e n é s .

Antifo.

Tegnap egynéhány fiatalok Piraeusban Öszszebeszél- 
geténk, hogy ma közös vendégséget tartunk. Chaereára 
biztuk az egész dolog* eleiritézéset, általadiuk néki gyű
rűnket, a’ hely és idő eránt megeggyeztünk. A’ meg
határozott idő elm últ, *s ott, a’ hol öszsze kellene gyűl
nünk, még semmi készület bints; magát Chaereát se
hol sem találjuk; nem tudom mire vélni a* dolgot *s 
mit gondoljak. Reám bízták pajtásaim, hogy keressem- 
fel őt. Házához megyek, megnézem otthon van e? —
(szem eb e tűnik Chaerea úgy ö ltözve  m int Here'Jt) K i t  l á t o k  i t t  TliaisZ-
tól jönni? O e ,v a g y  más valaki? Úgy vagyon, ő maga! 
mitsoda teremtés ez! miilyen öltözet! melly ijesztő váz! 
nem győzöm eléggé tsudálni! nem foghatom-meg mi 
légyen a’ dologban ! De akar mi van , itt távolról meg
várom mi lesz belőle.
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Ö t ö d i k  J e l e n é s .

Chaerea, Antija.

Chaerea. Van e itt valaki ? —  Nintsen. — Jő e 
valaki utánnam ? — Senkisem. — Szabadon kiönt
hetem e végre valahára örömömet? O Jupiter, most 
nem bánnám, ha valaki megölne is , hogy édes örö
mömet a’ tovább élés búval megne zavarná. —  De 
nem tud e valamelly ujság-kivánó előmbe jönni, ki 
mindenütt nyomban követne, ’s egész megkábíttásig 
kérdezné, honnét van ezen nagy felhevülésem , miért 
vagyok olly igen vig, hová m egyek, honnét jövök, 
hol vettem ezen öltözetet, mit keresek, eszemen va
gyok e , vagy eszemen kivül?

Antifo. Cm*gában) Hozzá megyek ’s megteszem azt a* 
szívességet, meilyet kíván, (chaereáho*) Chaerea! min 
örülsz olly igen ? mit jelent ezen öltözet? miért vagy olly 
elragadtatásban ? mi szándékod van ? ép e az eszed ? miért 
mereszted úgy reám szemeidet ? miért nem felelsz ?

Chaerea. Oh jó szerentse szülte, kedves bará
tom , Isten hozott! Senki sints a* világon, kivel most 
örömestebb találkoznám , mint veled.

Antifo. Beszélld-el hát kérlek miben van a’ dolog ?
Chaerea• #Sőt inkább én könyörgök neked, hogy 

halgass-meg...Osmered e a’ testvér bátyám* szeretőjét?
Antifo. Osmerem; úgy hiszem Thaisz az.
Chaerea. igen is az.
Antifo. Emlékezem reá.
Chaerea. Ennek ma egy leány ajándékoztatott; egy 

gyönyörű igéző teremtés. — De mi szükség őt hosz- 
szasan ditsérnem? Tudod Antifo, hogy értek az 
ékes termet* megítéléséhez. Ez engem megbájolt.

Antifo. Igazán ?
Chaerea. Bizonyos vagyok benne, hogy mindenek 

között legelsőnek mondanád, ha látnád. Röviden szól
ván , bele szerettem. Szeren! sérnre a1 bátyám Thaisz' 
számára egy Herélttet vett, ki rnég nem adatott vala 
által annak. Inasunk Rarmeno egy tanátsot adott, 
mellyel tüstént követtem.
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Antifo. Miből állott az?
Chaerea. Csak ne szakaszd félbe 9 annál elébb meg

hallod. Azt mondotta, hogy tseréljera-el öltözetemet 
azéval, ’s a’ helyett magamat vezettessem Thaiszhoz.

Antifo. A* Heréit helyett ?
Chaerea. Igen.
Antifo. 9S mi hasznot reméllettél ezen eltserélésből ?
Chaerea. Minő kérdés? A z t, Antifo, hogy őt lát

hatom , beszédét hallhatom ,’s körülötte lehetek an
nak, kivel eggyütt akartam élni. Vallyon tsekélység 
volt e ez ’s nem érdemiette e meg fáradságomat? Elég 
a z , hogy Thaiszhoz vitettem , ki örömmel fogadott, 
tüstént házához vett 's a’ leányt gondviselésemre bizta.

Antifo. A’ te gondviselésedre ?
Chaerea. Az enyimre.
Antifo. Bizony nagyon jó gondviselőre akadott!
Chaerea. Megparantsolta, hogy semmi férjfiat se 

botsássak hozzá, soha el ne távozzam tőle, egyedül 
magam legyek a* ház* hátulsó részében vele. Szerényen 
földre sütvén szemeimet, inték fejemm el, hogy tellye- 
sítem parancsolatjait.

Antifo• Te szegény nyavalyás!
Chaerea. Én egy vendégségbe megyek, igy szóila 

tovább, ’s szolgaleányait is elvivé magával; ’s a’ leány’ 
szolgálatjára tsak egynéhányat hagya otthon a’ legújab
bak és fiatalabbak közzül. Ezek nem sokára azután 
ferdőt készítének számára. Sürgetem őket, hogy sies
senek. A’ leány , inig a1 ferdő készült, egy szobátská- 
ban ülvén egy képet szem léié, mellyen le volt festve 
mikép hullatott Jupiter arany - essőt Danaé kebelébe. 
Én is arra függesztettem szemeimet; ’s minthogy amaz 
Isten már hajdan az enyimhez hasonló tsint követett
el , nagyon örült bennem a’ ljélek, hogy egy Isten em
beri formába öltözve a’ leány’ megtsalása végett titkon 
a* sindéleken keresztül más házába ment. Még pedig 
miilyen Isten? A z, a* kinek menyköveitől az ég’ leg- 
magassabb boltozatjai megrendülnek. Vallyon én nya
valyás emberke ne tennék e hasonlót? ü h  igen is örö
mest. Az alatt, mig igy elmélkedem, kihívják a* leányt 
förödni. Ki megyen, megfórödik, viszsza-jön; azután 
az ágyba fektetik. Én ott állok, várván nem parantsol- 
nak e valamit. Eggyik a’ szolgaleányok közzül hozzám  
jön; hallod e ,  D orus, úgymond, fogd ezt a* legyezőt,
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s míg mi förödünk, legyezgesd Őt vele illyen for
mán (m egm u ta tja , hogyan kell legyezni )  J|3 egyszer m im egfö -
rödtünk., te is förödhetsz ha tetszik. Én elveszem ko
mor ábrázattal.

Antifo. Sokért nem adnám, ha ekkor szemtelen 
ábrázatodat *s olly nagy szamárnál mint t e , a’ legye- 
zőtskét láthattam vólna.

Chaerea. Alig mondotta ezt, azonnal kirohannak 
mindnyájan az ajtón, a* forödőbe mennek ’s ott nagy 
lármát ütnek, mint szoktak a* tselédek, mikor az Ura
ság nintsen otthon. Az alatt a1 leányt elnyomja az álom. 
Én a’ legyezőn keresztül reá pillogatok ’s egyszer’smind 
körül tekéntek, ha van e minden részről bátorság. 
Látom hogy van ; bezárom az ajtót.

Antifo. 'S azután ?
Chaerea. MitP Azután? Be bohó kérdés.
Antifo. Megvallom.
Chaerea. Elszalaszthattam volna e az olly szép , 

olly rövid ideig tartó, olly rég-óhajtott, olly váratlanul 
jött alkalmat haszonvétel nélkül? fa lób an  úgy igazán 
annak kellene lennem , a’ minek öltözetem mutat.

Antifo. Igazad van. De hát vendégségünk miben 
van ?

Chaerea. Meg van rendelve.
Antifo. Oh derék fi vagy. Hol ? a’ te házatoknál?
Chaerea, N em , hanem a’ szabados Diskusnál.
Antifo. Nagyon meszsze lakik!
Chaerea* t Ugyan azért most annál inkább siessünk.
Antifo* Öltözzél hát másképp mennél előbb.
Chaerea* De hol a* veszedelemben öltözzem? Mert 

haza nem merek menni. Félek hogy a’ bátyám otthon 
van; ’s talán már az atyám is megjött falusi jószágáról.

Antifo. Jöjj én hozzám , közelebb sehol sem vetkez- 
hetel-le.

Chaerea. Jól mondod. Mennyünk. Ott majd arról 
is tanátskozunk, hogyan tehessern azt a’ leányt maga
mévá.

Antifo. Jó lesz.
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NEGYEDIK FELVONÁS.

E l s ő  Je l e né s .
Dorias•

Hitemre m ondom , miilyennek azt az embert lát
tam , félig meddig attól tartok, hogy hevességében ösz- 
azevesz az. aszszonyommal ’s tsúfot ejt rajta. Mert mi
helyt az ifjú Ghremes a1 leány* testvér báttya oda ment , 
arra kérte Thaisz a* Katona-tisztet engedné rneg annak 
a’ bémenetelt. Ez neheztelt ugyan, de a* kérést még 
sem merte megvetni. Azután Thaisz azt kivánta , hogy 
maraszsza ott az Ifjat a’ vendégségben. Ezt azért tse- 
lekedte, minthogy még most nem volt alkalmas idő vele 
a’ testvér húga felől beszélgetni. A1 Katona-tiszt ha bár 
magában boszszonkodott is még is megmarasztotta; az 
meg is maradott. Thaisz azonnal beszélgetni kezdett 
ezzel. Thraso azt gondolván, hogy szántszándékkal 
vágy-társ hivattatott melléje boszszontani akarta Thaiszt. 
Hallod-e Inas monda! hivd ide Pamfilot hadd mu
lasson bennünket. Hogyhogy kiálta Thaisz, az jönne 
hozzám a’ vendégségbe ? semmiképp sem! A’ tiszt nem 
akar engedni ’s ezen öszszevesztek. Az alatt az én asz- 
szonyságom titkon leteszi magáról drága köveit, 5s ne
kem adja hogy hozzam haza. Ez annak a* jele, hogy 
mihelyt tsak lehet elfog onnét illantam.

M á s o d i k  J e l e n é s .

Fedría.

Midőn falusi jószágunkra m ennék, fejemben, 
mint az aggódóknál szokás, mindenféle gondolatok ker- 
rengtek, még pedig eggyik feketébb színben mint a’ 
másik. Röviden szóllva úgy elmerültem beléjek, 
hogy házunk előtt hidegen elmennék. Már jóval to
vább valék ,' midőn észre-vevém , viszszatérék szomo
rúan és kedvetlenül. Mikor a} ház eleibe érek , meg-
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állok, #s igy szóllok magamban: Egek még két napig 
maradjak itt egyedül magam 6 nála nélkül? De mi az? 
Semmi* Mitsoda ? Semmi e? Ámbár vele nem társal- 
kodhatom is , nem lehet-e őt látnom ? Ha az első 
meg van is tiltva, legalább a* másikat nem hagyom 
magamnak megtiltani* Bizony a1 Szeretőt csak látni is 
több semminél. Hlyen gondolatok között szántszándék
kal elmentem a* ház előtt. — De mi baja lehet Pythi- 
ásnak, hogy olly sietve és megzavarodva jő?

H a r m a d i k  J e l e n é s .
Pythias, Fedria, Dorias.

Pythias. Oh én boldogtalan, hol találom meg azt 
a’ gazembert, azt a* gonosztévőt? hol keressem őt? 
E g ek ! melly szörnyű vakmerőséget és szemtelenséget 
követett el !

Fedria. Oda vagyok! Ez valami rósz hírt hoz.
Pythias. A' mi több, az a* tűzre való semmire kellő , 

nem tsak megmotskolta a* leányt, hanem ruháját is 
elhasogatta, sőt még haját is megtépte.

Fedria. Jaj mi lehet e z !
Pythias. Ha most megkaphatnám, körmeimmel ki- 

vájnátn szemeit a' gyalázatosnak.
Fedria. Nagyon rósz dolognak kellett távol létem

ben otthon történni. Meg kell Őt szóllíttanom. Mi 
bajod van Pythias, mért sietsz úgy? Kit keress?

Pythias. Ah! Fedria, kit keresek? mentél volna 
akár hová gyönyörű ajándékiddal.

Fedria• De mit akarsz hát ?
Pythias. Azt kérded e? az a1 Heréit, kit ajándékoz

tál, szépen viselte magát? Megszeplősítette azt a’ leányt, 
mellyet az Aszszonyom a* Katona-tiszttől kapott aján
dékban*

Fedria. Mit mondasz?
Pythias. Oda vagyok.
Fedria. Neked részegnek kell lenned.
Pythias. Oh bár minden ellenségeim Hlyen része

gek volnának.
Dorias. Az egekre kérlek, édes Pythiásom melly 

szörnyűség e z !
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Fedria. Te nem vagy eszeden; hogyan tehette volna 
egy Heréit azt a* mit mondasz ?

Pythias. Heréltt-e vagy nem , azt nem tudom, de 
hogy tette, azt maga a7 dolog mutattja. A1 szegény le
ány sir, r i , ’s ha kérdezik mi baja, nem meri meg
mondani. Azt a’ jó madarat, pedig sehol sem lehet ta
lálni ’s alig h iszem , hogy valamit el is ne lopott volna 
midőn elszökött.

Fedria• Nem győzök a* dolgon ele'ggé tsudálkozni. 
Hová mehetett volna máshová a’ vén szatyor, ha tsak 
talán a’ mi házunkbajnem futott.

Pythias. Kérlek nézd meg nintsen e ott.
Fedria• Azt mindjárt megfogod tudni ( '̂megy a’ magok

házába. )
Borias. Melly szörnyűség e z , édesem ! Illy utálatos 

tselekedetnek még soha hírét sem hallottam.
Pythias. Én ugyan hallottam beszélni, hogy az effé

lék , igen szeretik az aszszonyokat; de semmit sem tud
nak velek tenni. Azonban nem jutott eszembe a7 mit 
hallottam, mert másképp bézártam volna ő t , ’s nem  
bíztam volna reá a7 leányt.

N e g y e d i k  J e l e n é s •
Fedria, Borús, Pyih ias, Borias.

Fedria. (kifelé Húzza Dorust) Jöjj ki te semmire kellő! 
Mit hát nem akarsz e jönni te szökevény? Takarodj-ki; 
ugyan megadtam az árodat.

Borús. Könyörgök!
Fedria. Tsak nézze az ember miképp félre vonja 

a* száját az akasztófára való. Mond meg gazember mi 
szükség volt haza jönnöd ’s öltözetedet elváltoztatnod ? 
Pythias, ha még tsak egy kévésé késem , már nem ta
lálom itthon; már szökő félben volt.

Pythias. Kérlek alázatosan hát megtaláltad a* legényt ?
Fedria. Bizonyosan-meg.
Pythias. Melly igen örülök rajta.
Borias. Melly igen jól esett.
Pyihias. Hol vagyon?
Fedria. A zt kérded-e? Hát nem látod?
Pyihias. Én lássam? Kit kérlek?
Fedria. Ezt itten.
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Pythias. Kitsoda e z ?
Fedria. A z , a* ki ma hozzátok vezettetett.
Pythias. Oh Fedria, ezt közzülünk egy lélek sem 

látta soha.
Fedria. Nem látta e?
Pythias. Hát valóban azt gondolod, hogy ez vezet

tetett hozzánk ?
Fedria. Hiszem más Herélttem nem volt.
Pythias, Már pedig ezt hasonlítani sem lehet ahoz 

a* ki hozzánk hozatott. Az igen helyes képű *s jó ne
velést mutató legény volt.

Fedria. Oilyannak látszott lenni neked akkor, 
minthogy tzifra ruha volt rajta. Most rutnak látszik, 
mert azt a’ ruhát levetette.

Pythias. Oh halgass kérlek arról, a’ külombség a’ 
kettő között olly nagy mint az ég és a’ föld között. Azt 
a’ ki hozzánk hozatott, magad sem láthatnád elragad
tatás nélkül; ez pedig egy kiszáradott rántzos aluszé- 
kony haíál-szinü vén ember.

Fedria. Yigye-el a’ veszedelem ! miisoda mesét be
szélsz! Arra kénszerítesz, hogy magam se tudjam mit 
tselekedtem. — (Dorushot) Hallod e téged vettelek e?

Borús. Igen is.
Pythias, Parantsold nek i, hogy az én kérdéseimre 

is feleljen.
Fedria. Tsak tégy neki kérdést.
Pythias. (Dorushoi) Xe jöttél e ma hozzánkP CFedrî hoi) 

Látod, hogy a1 fejét rázza. Hanem a’ másik mintegy 16 
esztendős ifjú jött hozzánk.

Fedria, Te semmire kellő, elsőben is azt raond- 
meg nekem , hol vetted azt a1 ruhát, melly rajtad van? 
Halgatsz? nem akarod megmondani gazember.

Borús, Hozzám jött Chaerea.
Fedria. A’ testvérem ?
Borús, igen is az.
Fedria• Mikor ?
Borús. Ma.
Fedria. Régen e ?
Borús, Nem régen.
Fedria. Kivel?
Borús. Parmenóval.
Fedria, Esmerted már őt ?
Borús, Nem; soha sem hallottam nevezni.
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Fedria. Hát honnét tudtad hogy a’ testvérem ?
Borús. Parmenó mondotta. —  Attól kaptam ezt a1 

köntöst.
Fedría. Szerentsétlen óra !
Borús. Az enyimet ő vette magára ; azután mind a’ 

ketten elmentek.
Pythias. Elhiszed em á r , hogy józan vagyok’s nem  

hazudtam ? Meg fogsz e már győződni, hogy a* sze
gény leányon erőszak tétetett ?

Fedria. O stoba, hát elhiszed e a’ mit ez mond?
Pythias. Mi szükség ennek hinnem ? a1 dolog maga 

megmutatja magát.
Fedria. C lassan Dorushor ) Jöjj k Özelebb hozzám; hal

lod e egy kitsint még közelebb; most jó helyen állasz. 
( fennsztfvai) Másodszor kérdlek, elvette e Chacrea a’ 
köntösödet ?

Borús. El.
Fedria. ’S magára vette e azt ?
Borús. Magára.
Fedria. ’S helyetted ő vitetett e el ?
Borús. Igen is.
Fedria. Nagy Jupiter, melly megátalkodott vak

merő teremtés!
Pythias. Én boldogtalan hát még most sem talá- 

lok-e nálad hitelt? hogy hallatlan gyalázat ejtetett ,raj
tunk ?

Fedria. A’ mi tégedet illet csudálnám is , ha minden 
szavát igaznak nem vélnéd, ( lassan) bizony nem tudok 
magamnak tanácsot adni. Hallod e te , vedd viszsza a* 
mit m ondtál, (fennszovai) hát éppen nem vehetem e ki 
ma belőled az igazságot? Láttad e a’ testvéremet Chae- 
reát ?

Borús. Nem.
Fedria. Már látom hogy verés nélkül nem vall- 

meg semmit. Takarodjál-be. Majd azt mondja hogy 
igen, majd azt hogy nem, ( lassan a’H«éithei) tettesd úgy 
magadat, mintha kérnél.

Borús. Oh alázatosan könyörgök Fedria 1
Fedria. Takarodjál tüstént-be. (reá ver.)
Borús. Jaj nekem jaj ?
Fedria. ) Máskép nem tudám magamat ezen

kelepczéből tisztességesen kiszabadítani, ( fennszdvai) fe
lette meszsze ment á* dolog, ha velem egy illyen nyo-
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morúlt teremtés is mint te vagy tréfát űzhet. (Mind-
kelten e l . )

Pyihias. Mint életemről úgy meg vagyok arról is 
győződve , hogy ezt a* csint Parmenó követte-el.

Dorías. Minden kétségen kívül.
Pyihias. Csak várjon, még ma hasonlóval megkö

szönöm neki. De Dorias mit gondolsz mit kell most 
tennem?

Dorias. Az eránt a* leány eránt?
Pyihias. Igen is. Elhalgassam e a* dolgot vagy meg

mondjam?
Dorias. Ha eszed van egy szót szem szólsz sem a1 

Heréltről sem a’ leány* megszeplősítetéséről. Így ennek 
is kedves dolgot cselekszel, magadat is kiszabadított 
a’ keiepczébői. Csak azt m ond, hogy Dorus elment.

Pyihias. Szót fogadoks
Dorias. De nem Chremest látom e amott jönni ? 

E 1 szerint Thaisz is mindjárt itt lesz.
Pyihias. Miből tudod ?
Dorias. Mert mikor a' Katona-tiszttől eljöttem , már 

öszsze kezdettek egymással veszni.
Pyihias. Te vidd-be az aszszonyunk ezen drágasá

gait ; én majd megkérdezem Chremeslől mi történt.
(  D orias c l .  )

Öt  ö d i k  J e  l enes .

Chrernes, Pyihias.

Chremes. Tatár adtát, ugyan rászedődtem; a’ b or, 
mellyet ittam erőt vett rajtam. Mig az asztalnál vol
tunk , úgy tetszett egészen józan vagyok, de mihelyt 
felkeltem sem lábom sem fejem nem voltak jó helyen.

Pythiás. Chremes !
Chremes. Ki kiált? O te vagy Pythias ? Teregettél 

melly sokkal szebbnek látszol most mint az előtt.
Pyihias. Te pedig, hid<)-el, sokkal elevenebbnek 

mint egyébbkor.
Chremes. Bizony mondom igaz az a’ példa-beszéd : 

Hogy Ceres és Bacchus nélkül fázik Venus. De régen 
itthon van-e mér Thaisz?

Pyihias. Hát eljött már a' Katona-tiszttől ?
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Chremes Oh már régen, csaknem száz esztendeje* 
Kegyetlenül Öszszevesztek.

Pyihias. Hát nem mondotta, hogy jöjj el vele?
Chremes. N em ; hanem mikor eljött intett felém.
Pyihias. Hát nem volt elégséges?
Chremes. Nem tudtam mit jelent az intés; hanem 

a’ Katona-tiszt megmagyarázta, mert kitaszigált az aj* 
tón. De imhol maga jő Thaisz, nem tudom hogyan 
kerülhettem el.

H a t o d i k  J e l e n é s .
Thaisz, Chremes, Pyihias.

Thaisz. Hihető mindjárt itt fog lenni, hogy tőlem  
a* leányt elvegye, de csak jó'jjön! mihelyt csak kis 
újával is hozzá mindjárt kivájom szemeit. Bolond
ságait és kérkedéseit addig , míg csak szókból állanak 
elszenvedem; de ha tovább megyen, fogadom, rosz- 
fizúl fog járni.

Chremes, Aszszonyom én már régen itt vagyok.
Thaisz. Oh édes Chremeszem éppen téged’ várta

lak. Tudod e , hogy te éretted támadóit ez a’ lárma 9 
’s hogy az leginkább tégedet illet ?

Chremes. Engem e? Hogyhogy lehet az?
Thaisz. Úgy hogy miolta testvér húgodat neked 

viszsza akarom adni, azolta ezt a’ gorombaságot és 
több ehez hasonlót szenvedtem.

Chremes. A’ testvér húgomat? Hol van az?
Thaisz. Itt az én házamban.
ChremeSm Lehetséges e ? „
Thaisz. Ne ijedj meg. O olly nevelést nyert, melly 

hozzád is , ő hozzá is méltó.
Chremes, Mit beszélsz itt?
Thaisz. Tsak azt, a* mi igaz. Ezen húgodat ne

ked ajándékozom, még pedig úgy, hogy legkeveseb
bet sem kivánok érette.

Chremes, Hitesd el magaddal Thaisz, hogy érde
med szerint megfogom szívességedet hálálni.

Thaisz, De vigyázz, hogy el ne vétessék az tőled, 
még minekelőtte állal adnám. Mert éppen azt akarja a’ 
Katona-liszt tőlem erőszakosan elragadni, *s azért jöjj 
F.  M. OR,  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D  1 8 3 1  . 2 1
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most hozzám. Te Pythias szaladj, hozd ki az iskatu~ 
lát, mellyben a1 leányt illető Írások vágynak.

Chremes• (Thrasot jönni látván) Látod e T haisz, hogy 
jő a* Katona-tiszt ?

Pythias. Hol van az az iskatula?
Thaisz. Az almáriomban. Eredj már lusta dog !
Chremes• Melly nagy hadisereget hoz magával! A' 

hóhér vigye e l !
Thaisz. Talám meg is ijedtél; 's olly félénk vagy 

édes Chremesera ?
Chremes. Félre az ollyari beszéddel. Én félek P 

Senki sem kevesebbé az , mint én.
Thaisz. Úgy is illik.
Chremes. Tüzes adtát, ollyan gyáva embernek tar

tasz engem ?
Thaisz. Hagyjuk azt abban ; fsak azt gondold-meg 

m ost, hogy az a’ kivel dolgod van, idegen, kevesebbet 
tehet , mint te, kevesebbé esmeretes es kevesebb ba
rátja i vágynak itt, mint neked.

Chremes. Mind ezt jól tudom ; de esztelenség volna 
magát ollyan veszélynek kitenni, meliyet ellehet távoz- 
tatni. En azt hiszem jobb elejét venni a’ sérelemnek, 
mint a* sérelemért boszszut állani. Te menj be a’ házba 
’s zárd hé az ajtót; az alatt én a’ piatzra futok és egy pár 
embert hivok, kik Prókátoraink legyenek a’ perben.

Thaisz. Maradj itt.
Chremes. Jobb lesz elmennem.
Thaisz. Ne menj sehová.
Chremes. Eresz el mindjárt itt leszek.
Thaisz. Senkire sints szükségünk, Chremesz ; Tsak 

azt m ond, hogy a’ leány neked testvéred, hogy azt. 
kitsiny korában elvesztetted, most pedig megtaláltad, 
*s azután mutasd elő az irományokat.

Pythias• Caz irományokat hozván ) vágynak a* levelek.
ThaisZ. C általadja Carémesnek az iskatulát) Vedd ezt. Ha

erőszakot akar tenni ez á* goromba em ber, vidd őt 
a1 bíróhoz ; érted e ?

Chremes. Értem.
Thaisz. Mindenben elmebéli jelenlétet mutass.
Chremes♦ Úgy lesz. Hajtsd fel válladra a’ köpö

nyeget ! Roszszűl vagyunk ! A’ kit védelmezőmnek 
választottam, annak magának is az én segítségemre 
van szüksége.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



MÁJUSZ 1831, 371

H e t e d i k  J e l e n é s .

Thraso , Gnatho , Szanga , Szimalio , Donax , Szyriszkus. f

Chremes , Thaisz.

Thraso. Ezt a’ szörnyű meggyaláztatást én elszi- 
veljem e Gnatho? készebb vagyok meghalni! Szi- 
málio, Dorax, Syriszkus jöjjetek velem! Elsőben is 
a1 házat veszem meg ostrommal.

Gnatho. Úgy kell neki.
Thraso. Azután elhozom a* leányt.
Gnatho. Helyesen.
Thraso. ’S jól megpufogatom.
Gnatho. Ditső szándék !
Thraso. Te Dónax, ide a’ hadi rend’ közepébe 

jöjj az emelő-ruddal; te Szimalio v a’ bal szárnyon; 
’s te Szyriszkus, a’ jobb szárnyon állj. Hol vágynak 
a1 többiek, hol van Szanga a1 százados ’s a1 gyalogok 
tsapatja?

Szanga. Itt vagyon.
Thraso. Mit akarsz te szamarótzi a* spongyiávál; 

azzal akarsz e hartzolni ?
Szanga. Mit akarok ?% Esmerem a* vezérem’ vitéz

ségét és katonáinak erejét; tudom, hogy vérontás 
nélkül nem múlik el a* dolog, azért hoztam spon- 
gyiát, hogy vele a’ sebeket letörölhessem.

Thraso• Hol vágynak a* többiek?
Szanga. Mi a’ veszedelem! mitsoda többiek? Egye

dül Szanniö maradt ottlion a’ házat őrizni.
Thraso. Te állítsd rendbe az embereimet ; én itt 

a* hátulsó tsapatnál maradok, ’s innét adok mindnyá
joknak jelt.

Gnatho. Igen okos gondolat, mihelyt katonáit hadi
rendbe elrendelte, azonnal bátorságos helyre veszi a’ 
maga személlyét.

Thraso. Pyrrhus is így szokott tseiekedni.
Chremes. Látod Thaisz, mit tselekszik ez? Jól 

* mondottam én , hogy be kellene a’ házat zárni?
Thaisz. Hitesd el magaddal, hogy ez a’ rettene

tesnek látszó ember felette gyáva; semmit se félj.
24 *
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Chremes. Mit gondolsz f mit tegyünk P
Thaisz. Nagyon szeretném ha most egy parittyád 

volna, hogy innét mig észre nem vesznek, egyné
hány kovetset hagyíthatnál kozikbe; ők mindnyájan 
elfutnának !

Thraso, De lám maga Thaisz is itt van.
Gnaiho. Kikezdjük e már az ostromlást?
Thraso. Várakozzál; a’ bölts ember mindent meg

próbál minekelőtte fegyverhez nyúlna. Ki tudja nem  
tesz e meg erőszak nélkül is mindent, a’ mit paran- 
tsolok.

Gnaiho. Nagy Istenek, melly sokat ér a' bölts 
ész! Soha sem vagyok veled a’ nélkül, hogy valami 
újjat ne tanuljak, ’s tudósbb ne legyek.

Thraso. T haisz, legelsőben is felelj meg ezen kér
désemre; nem Ígérted e m eg, mikor ezt a’ leányt 
adtam, hogy ezen első napokban egészen az enyim 
fogsz lenni?

Thaisz. ’S mit akarsz ezzel ?
Thraso. Mit akarok? Nem hoztad e szemem ele

jébe a’ magam’ házához szeretődet ?
Thaisz• Ez eránt ezzel magával végezd el a* dolgot.

( Chremesre mutatván. )

Thraso. ’S azután titkon elillantottál vele?
Thaisz Azért, mert nekem úgy tetszett.
Thraso• Add ki tehát nekem Pamíiíát, ha azt aka

rod , hogy erővel el ne vegyem.
Chremes. Mit akarsz ? Pamíiíát adjam oda *s te 

erővel akarod elvenni, te m indennél. . . .
Gnaiho. Mindenre kérlek, mit tselekszel ? Csen

desedjél le.
Thraso• Mit akarsz ? én az én sajátomat ne ve

gyem el.
Chremes. *S te sajátodnak mondod , semmire való !
Gnaiho. Vigyázz kérlek magadra, nem tudod 

melly férjfi az, kit itt megsértesz.
Chremes. Nem takarodó! el innét? tudod e ho

gyan fogsz járni? csak legkissebb gorombaságot tégy 
is ,  fogadom egész életedben megfogsz ezen helyről, 
a’ mái napról és én rólam emlékezni.

Gnaiho. Sajnállak hogy illy nagy és fontos embert 
reád megharagítasz.

Chremes. Ha.el nem m égy, még ma bevágom a’ fejedet.
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Gnatho. így kell beszélned, így kell tenned, te ala- 
való teremtés ?

Thraso. Mi ember vagy te? mit akarsz? mi közöd 
a’ leányhoz?

Chremes. Azt mindjárt megfogod hallani. Elsőben  
is azt mondorp , hogy az szabad személy.

Thraso. Oh.
Chremes. Athénéi polgár’ leánya.
Thraso• Hah!
Chremes. Az én testvér húgom.
Thraso. Nagy baj!
Chremes• Kovetk^zésképen meghagyom hogy a’ 

leányt tsak kis ujoddal se illesd.
Thaisz. Én elmegyek s ide hivom a’ dajkáját So- 

fronát ’s megmutatom neki ezen irományokat.
Traso. Hát te megakarod tiltani hogy rableányomat 

elvigyem.
Chremes. Igen is megtiltom.
Gnatho. Nem látod e Uram, hogy ez maga magát 

tolvajságba keveri. Mi kell több?
Thraso. Egy értelemben vagy e te is vele , Thaisz?
Thaisz. Keress másutt felelőt.
Thraso. Mit tévők legyünk már most ?
Gnatho. Mennyünk el haza ; fogadom a* leány 

maga utóbb önként el jő és könyörög, hogy vedd hozzád.
Thraso. Azt gondolod e?
Gnatho. Sőt megvagyok erről győződve; esmerem  

az Aszszonyok* term észetét; mikor kívánjuk őket, nem  
kellünk nekik; ’s mikor nem kellenek, önként jönnek 
hozzánk.

Thraso. Jól mondod.
Gnatho, Elbotsássam e tehát a’ hadisereget ?
Thraso, A’ mint akarod.
Gnatho, Sanga, már n*ost a* táborozás után legyen 

gondod vitéz katonák* módjára , a* házra *s a1 tűzhelyre.
Sanga. A’ tűzhelyen készült étel már régen eszem* 

ben van.
Gnatho• Talpig derék katona vagy ?
Thraso. Ti mindnyájan kövessetek engem.
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ÖTÖDIK FELVONÁS.

E l s ő  J e l e n é s .

Thaisz, Pythias•

Thaisz. Nem szűnsz e meg már egyszer te gaz 
leány, velem Öszsze-viszsza ’s imigy amúgy beszélni ? 
„Azt tudom, azt nem tudom, elment azt hallottam, 
nem voltam ott.” Nem mondod e meg világosan mi
ben van a’ dolog. A* leány megszaggatott ruhával sír 
’s egy szót sem lehet belőle kivenni. A’ Heréit elment. 
Miért ment e l ,?  Mi történt? Nem felelsz?

Pythias. Mit feleljek én bóldogtalan ? Azt mondják 
hogy az nem heréit volt.

Thaisz. ’S hát rni lett volna?
Pythias. Az a’ C h aerea .. . .
Thaisz. Mellyik Chaerea ?
Pythias. A zaz ifjú Ur, a’ Fedria7 testvér öttse . 
Thaisz. Mit mondasz te gonosztévő ?
Pythias. Úgy hallottam ezt mint bizonyost.
Thaisz. De mit keresett az itt ?|3VIiért jött házunkba*? 
Pythias. Én nem tudom, hanem úgy hiszem azért 

hogy Pamíllába bele szeretett.
Thaisz. Jaj oda vagyok én szerentsétlen ,, ha igazat 

mondasz. Hát azért sírt a* leány?
Pythias. Úgy hiszem azért.
Thaisz. Mit mondasz te tűzre való , azért hagy

tam e rneg olly keményen a1 vigyázást mikor innét 
házul elmentem ?

Pythias. Mit tehettem én róla? én a* leányt egyedül 
tsak ő reá bíztam, mint magad parantsoltad.

Thaisz. Gaz teremtés, úgy a1 bárányt a’ farkasra 
bíztad. •— Tsak nem meghalok szégyenietemben, hogy
í g y  r e á  s z e d ő d t e m . . .  (távolról Chaerea! látja jönni here'iii öltözetben'*

Miféle ember jön amott?
Pythias. Aszszonyom , lassan legyünk kérlek semmi 

baj, meg van a’ legény.
Thaisz. Hol van?
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Pyihias. íme itt bal kéz felől; látod e ki jő?
Thaisz. Látom.
Pfthias. Ezt fogasd meg tüstént mennél elébb.
Thaisz. *S mit tennék vele ostoba ?
Pfthias. Azt kérded e mit tennénk! Nem látod e 

kérlek mint kinéz szemeiből a’ bujaság.
Thaisz. Éppen nem.
Pfthias. Melly szemtelen bátorsággal jön!

M á  $ o d i k  J e l e n é s .
Chaerca, Thaisz , Pfthias♦

Chaerea. Antifónak mind attya , mind annya , mintha 
Összebeszéltek volna, otthon voltak, és igy sernmiké- 
pen sem mehettem bé a' házba a’ nélkül, hogy még
né láttak volna. Mig az ajtó elolt állék, arra jőve egy 
esmerősem. Mihelyt azt meglátárn tüstént elfuték egy 
félre lévő szűk utszába, abból egy másikba, ismét egy 
másikba, ’s igy öszsze meg öszsze kínoztam magamat 
a’ futással, hogy megne esmertetném. — De vallyon 
nem Thaisz e a z , a’ ki amott áll? Igen is, ő ,  tatár
adtát nem tudom mit tegyek. De mit aggódom ezen ? 
Mit tehet ő nekem?

Thaisz. Szóllítsuk meg ől. Jó napot Dórus! mond 
meg igaz e ,  hogy elszöktél?

Chaerea. Igen is igaz.
Thaisz. Jónak tartod e ezen tselekedetedet ?
Chaerea. Nem.
Thaisz. Azt gondolod e hogy büntetés nélkül ma

radsz ?
Chaerea. Tsak ezt az egy vétkemet botsásd meg ; 

ha valaha még egygyet követek el,  akkor nem bánom 
ha megölsz is.

Thaisz. Talám attól féltél, hogy nálam kegyetlenül 
fognak veled bánni?

Chaerea. Nem.
Thaisz. Hát mitől ?
Chaerea. Attól hogy ez ittCPy»*»iasra m ulatván) elfog ná

lad árulni.
Thaisz. ’S mit vétettél?
Chaerea. Egy kis tsekélységet.
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Pythias. Mit, tsekélységet? Te szemtelen? Hát tse- 
kélységnek látszik neked egy polgár* leányát megszep- 
lősíteni ?

Chaerea. Én azt rableánynak , pajtásodnak tartottam.
Pythias. Rableány pajtásodnak ?... Alig türtőztethe

tem magamat, hogy hajába ne essem. Fellyül reá még 
gúnyolni is mérészei bennünket ez a’ tsuda teremtés.

Thaisz. Nem halgatsz e te eszelős?
Pythias. Mért halgatnék? Úgy hiszem ha ezt ten

ném is, még akkor is adóssa maradnék ennek a* ke
rekre valónak, kivált ha meggondolom, hogy rabszol
gádnak valja magát lenni.

Thaisz. Hadjunk annak békét. Chaerea, igen dísz
telenül tselekedtél. Mert feltévén is azt, hogy én az 
illyen méltatlanságra megérdemelném , neked nem il
lett azt elkövetned. ’S valóban már most nem tudom 
mit tegyek a’ leánnyal, úgy megzavartad szándékomat. 
Én azt tettem volt fel magamban, hogy őt minden 
hiba és fogyatkozás nélkül adom viszsza rokonainak, 
úgy hogy szívességem tökélletes lenne. Már nioot ho
gyan tehetem ezt ?

Chaerea. Én pedig azt reményiem Thaisz, hogy ez
után szakadatlan egygyesség lesz közöttünk. Efféle do
logból *s illyen rósz kezdetbó'l már sokszor származott 
szíves barátság. Hát ha valamelly Istenség itt is azt 
akarta?

Thaisz. Én ugyan részemről bizonyosan azt óhaj
tom és úgy is veszem a’ dolgot.

Chaerea. Kérlek is, hogy úgy vedd. Azt hitesd el 
magaddal, hogy nem sérteni kívánásból, hanem sze
relemből tettem , a' mit tettem.

Thaisz. Elhiszem ’s ugyan azért annál készebb va
gyok megbotsátani. Nem vagyok olly érzéketlen 's vad 
szivü, Chaerea, 's nem is olly tapasztalatlan, hogy a’ 
szerelem’ hatalmát nem esrnernérn.

Chaerea. Már most, Thaisz, hitemre mondom, té
gedet is szeretlek.

Pythias. Ha úgy vari aszszonyom, javaslom, hogy 
te is őrizkedjél tőle.

Chaerea. Thaisz ellen nem mernék semmit ollyast 
tenni.

Pythias. En neked egy mákszernnyit sem hiszek.
thaisz. Ne beszélj !
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Chaerea• Már most arra kérlek, Thaisz, légy se
gítségemre a* dologban ; reád bízom ’s neked ajánlom 
magamat; konyörgök légy védelmezőm. El kell vesz
nem ha őt el nem vehetem feleségül.

Thaisz. Még akkor is ha az atyád* ••
Chaerea. Oh az atyám, bizonyosan tudom, meg- 

eggyez tsak polgár* leánya legyen.
Thaisz. Ha egy kitsinyt várakozni akarsz, mindjárt 

itt lesz a* leány’ testvér báttya ; azért a’ dajkáért ment,  
ki a* leányt kitsiny korában nevelte, egyszóval Chae
rea , légy magad is jelen mikor majd egymást meges- 
merik.

Chaerea. Jól van , itt maradok.
Thaisz. Mit gondolsz, nem jobb volna e ottben a’ 

szobában várakozni reá , mint itt az ajtó előtt?
Chaerea. Sőt igen fogom szeretni.
Pylhias. Az egekre kérlek aszszonyom , mit akarsz 

tselekedni ?
Thaisz. Mi bajod?
Pylhias. Azt kérded e? ezt ismét beakarod fogadni 

házadba ?
Thaisz. ’S mért ne ?
Pylhias. Hidd el betsületemre mondom, e* miatt 

ismét uj hartz fog támadni.
Thaisz. Halgass már egyszer !
Pylhias• Úgy látszik megnem esmered ennek a* 

jó madárnak tsintalanságát.
Chaerea. Semmit sem teszek Pythias.
Pylhias. Én bizony nem hiszek Chaerea f mind

addig , míg fogadásodat a' tapasztalás megnem bizo
nyítja.

Chaerea. Hát légy magad az örizőm , Pythias.
Pythias• Én sem őrizésedre nem bíznék semmit, 

sem őriződ nem szeretnék lenni; menj dolgodra.
Thaisz• Igen jó fordulást vesz a’ dologi imhol 

jő af leány’ báttya.
Chaerea• Mi a* manó?.*. Kérlek Thaisz mennyünk 

be a’ házba , nem akarnám, hogy az uttzári illyen öltö
zetben lássam.

Thaisz• De/ miért nem? talárn szégyenled?
Chaerea. *Ügy van szégyenlem.
Pythias. Cgunyolo hangon) Szégyenlem. Te tsupa tiszta 

ártatlanság!
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Thaisz. Tsak menj, én követni foglak. Te pedig 
Pythias maradj itt ’s vezesd be Chremest. (Chacrea és
Thaisz c l. )

H a r m a d i k  J e l e i t  é s .
Pythias, Chremes• Szofrona.

Pythias. Mi, mi juthatna hamarjában eszembe? 
Mit tegyek ? hogyan fizessek meg annak a* selmának, 
ki ezt úgy eltserélte?

Chremes. Siess egy kitsínyt, dajka!
Sofrona. Hiszen sietek.
Chremes. Látom hogy mozogsz, de még is mindég 

egy helyben maradsz.
Pythias. (C h r e m e s h e z )  Megmutattam már az iromá

nyokat a* dajkának?
Chremes. M eg, mind eggyiil eggyig.
Pythias. ’S mit mond kérlek hozzájok, esmeri e 

azokat ?
Chremes. Sőt könyv nélkül tudja, mi van bennek.
Pythias. Örülök rajta ; mert szeretem azt a’ leányt. 

Tsak mennyetek a’ házba. Az aszszonyom már régen 
várakozik reátok. — De ime Parmenót azt a’ derék 
embert látom jönni ; melly bú és gond nélkül sétál
gat a* jó m a d á r ! . . .  Már kigondoltam, hogyan zaklas
sam őt az én módom szerint. De elébb bemegyek, 
hogy bizonyos legyek, ha inegesmertetik e a’ leány. 
Azután ismét kijövök ’s reáijesztek erre a* selmára.

N e g y e d i k  J e l e n é s .
Pár menő , Pythias•

Pat •menő. Ide jövök hogy megtudjam mit tsinál 
Chaerea; Ha dolgát illő ravaszsággal vitte véghez; 
egek melly ditséretet fog Parménó nyerni. ’S méltán 
is. Mert egyedül nekem köszönheti, hogy azzal a7 leán
nyal, kiért élt halt, 7s kit fösvény aszszonyától tsak drá
gán é*s nagy bajjal haphatott volna m e g , szerelme' in
dulatját ollv könnyen oíly hamar ’s olly bitsón kielé
gíthette. De ha ezt elhalgatom is, a’ fő dolog ’s legna
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gyobb érdemem abban á ll , hogy módot mutattam az 
ifjúnak a’ fajtalan személyek’ természetét megesmerni , 
’s a* megesmérés után őket egész életében gyűlölni. Ha 
ézek házakon kívül vágynak, csupa tisztaságból, csinos
ságból és ékességből látszanak állani. t Mikor szeretőik
kel vendégeskednek nagyon válagatók és finnyások. De 
szerentsés az az ifjú, ki jó idején láthatja, melly torko
sok, melly szennyesek, melly koldushoz hasonlók, 
melly otsrnányok rnikor otthon magok vágynak, ’s 
melly telhetetlenül falják fel a tegnapi levesbe hányt 
fekete kenyeret.

Pythias. Csak várj akasztófára való , majd megla
kolsz mindenért a’ mit most mondottál ’s elébb tettél ; 
drágába fog kerülni az a* tréfa, mellyel rajtunk űzni 
akartál-

Ö t ö d i k  J e l e n é s .

Pythias, Pár menő.

Pythias• Nagy istenek,! melly fertelmes tseieke- 
det! Óh szerentsétlen ifjú átkozott Parmeno, ki őt 
házunkba hozta.

Parmeno. Mi baj van?
Pythias. Oh ki nem mondhatom, mint sajnálom 

őt, ’s azért hogy nyomorúságát ne lássam kifutottam. 
Melly kegyetlenül szándékoznak őt ,  hogy másoknak 
ijesztő példa legyen, megbüntetni!

Parmeno. Magy Jupiter miilyen csata lehet az ! ta- 
lám jelen van végső veszedelmem? Meg kell őt szói- 
lítanom, — Mi baj van Pythias? mit beszélsz? Kit 
akarnak ijesztő például megbüntetni?

Pythias. Azt kérded e te gyalázatos? Midőn minket 
reá akartál szedni, azt a’ szegény ifjat, kit a’ Heréit he
lyett hozzánk hoztál, veszedelembe döntötted.

Parmeno. Hogy hogy? mi történt ? beszéld el.
Pythias. Elbeszéljem. Tudod e hogy az a’ személy, 

kit ma Thaisz ajándékba kapott egy ide való polgár’ leá
nya ’s a’ testvére a* Városnak eggyik előkelő lakosa.

Parmeno. N em , arról semmit sem tudok.
Pythias. Már pedig úgy világosodott ki a* dolog. 

Ezt a’ szerentsétlen ifjú megszeplősítette ; a’ mit mihelyt 
a’ testvér báttya megtudott, ez a' lángtermészetü.. .
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Parmeno. (*«**ketó hangon) Mit tselekedett ?
Pylhias. Elsőben kegyetlenül megkötöztette.
Parmeno. Meekőtoztette? Oh!. . .
Pfthias. Eleget könyörgött ugyan Ihaisz; de nem 

használt.
Parmeno. Mit mondasz?
Pythias. ’S most azzal fenyegeti, hogy azt teszi 

vele , a’ mit a* házasságtörőkkel tenni szokás; melíy bün
tetést én soha sem láttam, ’s nem is kívánok látni.

Parmeno• ’S miképen merészel olly vakmerőséget 
elkövetni ?

Pylhias. Mitsoda vakmerőséget?
Parmeno. Yaliyon nem a’ legnagyobb vakmerőség e 

ez? Ki látta, azt valaha, hogy egy buja személy* házá
ban valakivel úgy bántak volna mint házasságtörővei?

Pylhias. Én azt nem tudom.
Parmeno. Hogy tehát tudjátok, Pythias, megmon

dom és tudtotokra adom, hogy az az ifjú a* mi urunk
nak a’ hja.

Pythias. igazán az , Parmeno ? ,
Parmeno. Következésképen vigyázzon Thaisz, hogy 

rajta semmi méltatlanság ne történjen. De miért nem 
megyek magam be a’ házba ?

Pythias. Meglásd Parmeno mit tselekszel. Hihető , 
hogy azon sem segíttesz, ’s magadat is elveszted; mert 
azt gyanítják, hogy minden gonosznak te vagy a* szer
zője.

Parmeno. Mit tselekedjem tehát én boldogtalan , 
mit tévő legyek ? De ime a* mint látom az Öreg urunk 
most jŐ haza falusi jószágárúi. Elbeszéljem e néki a* 
dolgot vagy ne? Én bizony elbeszélem, noha tudom, 
hogy nagyon roszszul járok; de szükség ezt tennem,  
hogy fiát megmenthesse.

Pythias. Jól gondoltad. Én bemegyek a* házba ; te 
beszéld el néki a’ mi történt eleitől fogva mind végig.

H a t o d i k  J e l e n é s .
Lachcs, Parmeno.

Lachcs. Falusi jószágotskám közel léte nagy kön
nyebbségemre van ; mert igy sem a* városi, sem a* fa
lusi élelet nem unhatom meg soha. Ha valamellyik he

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



MÁJUSZ 1831. 381

lyet megeléglem, tüstént a* másikra megyek. — De  
vallyon nem Parmeno áll e emitt? Úgy van őt lá
tom. *—■ Kire várakozol itt az ajtó előtt Parmeno ?

Parmeno• Ki szóllít engem p... Oh Uram! isten 
hozott, örülök megérkezéseden !

Laches. Kire várakozol ?
Parmeno. Egészen oda vagyok! ijedtemben szóllani 

sem tudok.
Laches. No mi baj van ? mit remegsz ? Jó állapot

ban vágynak e mindenek? Szólj!
Parmeno• Elsőben is arra kérlek , Uram hitesd el 

magaddal azt mint valóságot, hogy én nem vagyok 
oka semminek is a* mi történt.

Laches. Mi történt?
Parmeno. Jól kérded legelébb a* dolgot el kell vala 

beszélnem. Fedria egy Heréitet vett, ’s azt annak a’ 
személynek ajándékozta.

Laches. Mellyik személynek?
Parmeno. Tnaisznak.
Laches. Heréitet vett? En szerentsétlen Atya 's 

hogy vette?
Parmeno. Hósz Minán.
Laches. Koldussá kell lennem !
Parmeno. Továbbá Chaerea bele szeretett egy Hár- 

fásnéba , ki hasonlóképpen 3 haisznál van.
Laches. Mitsoda? Bele szeretett ? Hát tudja az már, 

hogy leányok is vágynak a1 világon ? ’S miképp jött be 
a1 városba ? Eggyik szerenti*étlenség a* másikat éri.

Parmeno. Uram ne függeszd reárn szemeidet, nem 
az én tanátsolásornból tette.

Laches. Haígass magadról! Én tégedet, akasztófa
tzirnere, ha élek de mindeneknek előtte mond el végig
mi történt.

Parmeno. Chaerea a’ Heréltt helyett magát vezettette 
Thaisz’ házába.

Laches. A’ Heréltt helyett ?
Parmeno. Úgy van. Azután az ottben lévők, úgy 

rohantak reá, mint házasság-törőre, kezeit ’s lábait 
megkötözték.

Laches. Oda vagyok ?
Parmeno. Ebből látod Uram az efféle személlyek* 

szemtelen vakmerőségét.
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Laches.  Talán még más valami szerentsétlenség és 
kár is van, mellyel még nem említettél P

Parmeno. Egyébb semmi sintsen.
Laches. Mi tartóztat, hogy tüstént rajtok ne üssek P

( bem egy T h aisz’ házába.)

Parmeno • Abban semmi kétség sints, hogy én a’ 
dolog miatt nagyon roszszul járok ; de nem tehettem 
mást. Azon az egyen örülök , hogy miattam ezen sze- 
méllyéknek sem kevés bajok lesz; mert az Öreg már 
régen keresett alkalmat, hogy őket derekassan lehord
hassa ; most talált.

H e t e d i k  J e l e n é s .

Pythias, Parmeno.

PyilliaS. (n a g y  nevetéssel lép  f e l ,  m ellyet m induntalan ism é te l)  H i -

szemre mondom, egész életemben már régen nern 
Örültem semmit is oily igen, mint azon, hogy imént 
az Öreg oliy balvélekedéssel berohant hozzánk. Egye
dül én magam nevethettem rajta, mert tsak én tudtam 
miért ijjedett meg oily igen.

Parmeno. Mi történhetett itt ismét?
Pythias. Most azért jövök k i , hogy Parmenoval 

szóllhassak — Ugyan hol lehet ő?
Parmeno. Ez engemet keres.
Pythias. De látom emitt van. Feléje megyek.
Parmeno. Mi dolog van eszelős? Mit akarsz? mit 

nevetsz, elhagyod e1 már egyszer a* nevetést?
Pythias. Jaj már egészen elfáradtam annyit nevettem 

rajtad.
Parmeno. *S miért?
Pythias. Azt kérded e? Soha életemben nem lát

tam s nem is fogok látni oily eggyügyüt mint te vagy. 
Oh kinem mondhatom , melly mulatságot szereztél né- 
künk ott benn. Elébb eszes, és elmés legénynek tar
tottalak. Hát mindjárt el kellett e hinned, a’ miket 
mondottam? Tsekelységnek tartoltad e azt az ifjat oily 
rűt tselekedetbe keverni, ha 1sak feliül reá az attyának 
is el nem árulnád? Mert mit gondolsz mit érezhetett 
ez, midőn az attya ot ollyan öltözetben latta ? Elhi
szed e már hogy le vagy gázolva ?
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Parmeno. Oh mit beszélsz te gaz személy? — Ta
lán ez is tsupa hazugság? Most is mind egyre nevetsz? 
Hát olly nagy örömöd van abban, hogy kigunyolhatsz 
te Selma?

Pythias. Igen nagy.
Parmeno. Azt gondolod, hogy büntetlenül maradsz 

azért ?
Pythias. Természet szerint*
Parmeno. Betsületernre m ondom , viszsza fogom 

fizetni.
Pythias. Meglehet, de az talám későn fog történni, 

te pedig most mindjárt lakolsz az által, hogy a* szegény 
ifjút gonoszságoddal eihiresítéd *s egyszersmind az at- 
tyánál el is árulod. Mind a’ ketten példásan megfognak 
büntetni.

Parmeno. Szerentsétlen vagyok.
Pythias. Ez a’ jutalmad azért a’ szép ajándékért, 

mellyet adtál. Isten veled.
Parmeno. Én boldogtalan , hát magamnak kellett 

e1 magamat elárulnom ?

N y  o l t  % a d i  k J e l e n é s .
Gnaiho, Thraso .

Gnatho. Mit tselekedjünk most? Van e’ valamelly 
kilátásunk, Thraso, vagy miilyen szándékkal és mi 
végre jövünk ide ?

Thraso. Mi végre jövök ? Hogy magamat Thaisz- 
nak megadjam ’s azt tegyem a’ mit parantsolni fog. Ha 
Hercules ümphalénak szolgálhatott, miért nem szolgál
hatnék én Thaisznak.

Gnatho• Nem helytelen példa (a> nézőkhöz fordulva) 
Vajha láthatnám midőn tzipőjével fejbe fog verni! De 
az ajtót tsikorogni hallom.

Thraso. ( Chaereat látja kifutni H eréitüiek öltözeteben. ) Tatár
hordtát! Miilyen teremtés ez, ezt még soha sem lát
tam. Mi baja lehet ennek, hogy olly sietve fut ki?
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K i l  é n t  z e  d i k  J e l e n é s .
Chaerca, Parmeno , Gnaiho , Thraso.

Chaerea. Oh barátim , van e az egész világon valaki 
szerentsésebb mint én most? Bizonnyal senki sints. 
Mert rajtam az Istenek minden hataimokat megmu
tatták; Annyi öröm ért egyszerre.

Parmeno. Min örül ez oily felette?
Chaerea. ( megiitja Pannendt) Oh édes Parmenóm , te 

kezdője, szerzője ’s elvégezője az én boldogságomnak, 
tudod e* melly ditső sorsom van ? tudod e' hogy az én 
Pamfilám el van Ösmerve ide való polgár leányának?

Parmeno. Azt hallottam.
Chaerea. Tudod e’ hogy jegyben vagyok vele?
Parmeno. Azon egész szivemből örülök.
Gnaiho. (Thrasohoz) Hallod e’ mit beszéli?
Chaerea. Azon kiviil az is nagy örömömre szol

g á l , hogy a’ testvéremnek Fedriának szerelme is bá- 
torságossá tétetett. Tudd meg, hogy mostantól fogva 
a* mi házunk és Thaiszé tsak egy fog lenni, ő egészen 
az atyának védelmébe adta magát *s egyedül tőlünk vár 
oltalmat.

Parmeno. Uram, ettől fogva tehát Thaisz tsupán a’ 
testvér bátyádé fog lenni?

Chaerca. Nints külömben.
Parmeno. Uj ok ez nekünk az örömre; ez szerént 

a* Katona-tisztnek el kell takarodni.
Chaerea. Eredj hát keresdfel a’ bátyámat akárhol 

legyen, ’s add néki ezt mennél előbb tudtára.
Parmeno. Elsőben is otthon keresem őt.

T i z  e d i k  J e l e n é s .
Thraso , Gnaiho , Chaerea.

Thraso. Kételkedel e még legkevesebbet is Gna- 
th o , hogy én egészen oda vagyok ?

Gnaiho. Abban semmi kétség sem lehet.
Chaerea. Mit említsek legelsőben , ’s kinek tulajdo

nítsak legtöbb ditséretet? Annak e ki nékem tanátsot
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adott P vagy magamnak, ki a* tanácsot követni mer
tem? vagy a’ sorsnak adjak hálát, melly mindent igaz
gatott ’s olly sok kedvező ’s örvendetes, történeteket 
óhajtásom szerént egy napra öszszehozott ? vagy az 
Atyám jóságát ’s engedékenységét magasztaljani e? Oh  
Jupiter tartsd-meg kérlek, a* mit ajándékoztál ?

T i z e n e g g y e d i k  J e l e n é s .
Fedria, Chaerea. Parmeno, Gnaiho , Thraso•

Fedria. Nagy Istenek ? Melly hihetetlen dolgokat 
beszélt most nekem Farmeno 1 — De hol van a* test- 
vér-ötsém ?

Chaerea. Itt van.
Fedria. Szivemből Örvendek.
Chaerea. Elhiszem édes bátyám, ’s meg kell val

lanom, hogy a’ te Thaiszod felette szeretetre méltó; 
egész Familiánknak leghivebb barátnéja.

Fedria. H o , h o , te dítséred őt nekem ?
Thraso. (G n a th o h o z ) boldogtalan! mennél keve

sebb reménységem lehet eránta, annál inkább szere
tem őt. Édes Gnathom minden bizodalmarn te ben
ned van . . . .

Gnaiho. ’S mit kívánsz tőlem Uram ?
Thraso. Vidd annyira a’ dolgot akár kéréssel f 

akár pénzért, hogy legalább egy kis helyetském ma
radjon Thaisznál.

Gnaiho. Az neh'éz munka.
Thraso. Tsak akard; meglesz; esmerlek én té

g e d , — ha ezt véghez viszed, kérj tőlem jutalmul, a* 
mit akarsz, mindent megadok.

Gnaiho. Igazán ?
Thraso. Bizonyos lehetsz benne.
Gnaiho. Jói van; ha tehát kívánságodat tellyesí- 

tem, kikérem: hogy házad akár lész otthon, akár nem , 
mindenkor nyitva legyen előttem, ’s mindenkor le
gyen helyem hívatlanul is asztalodnál.

Thraso• Mind ez meglesz, betsíiletemre fogadom.
Gnaiho. Hozzá fogok tehát a* dologhoz látni.
Fedria. Kit hallok itt beszéilni? — Lám Thrásó.
Thraso. Jó napot Uraim.
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Fedria. Talám nem tudod mi történt itt ?
Thraso• Igen is tudom,
Fedria. Hogy van tehát, hogy még is itt talállak?
Thraso• Jóságodban bízom.
Fedria. Tudod e miilyen jusson fundáltatik ezen 

bizodalmad ? Tiszt U r, én tenéked egyenesen meg
mondom, ha ezután valaha ebben az uttzában talállak, 
mond bár ezerszer hogy valakit mást kerestél ’s hogy 
utad volt erre, én agyon ütlek,

Gnatho. Oh Uram az nem illenék.
Fedria. Már megmondottam.
Gnaiko, Ebből nem látom olly sokaktól dítsért 

nagy lelkíiségedet.
Foedria. Nem lesz külömben.
Gnatho. Engedj egy pár szót mondanom; 5s ha 

javallatom tetszik , tedd meg.
Fedria. Hadd haljam.
Gnalho. Tiszt Ur menj félre egy kévéssé. -—■ Leg

elsőben is uraim hidjétek el kérlek, hogy a’ mit ennek 
a* részére teszek, leginkább a’ magam kedvéért teszem. 
Azornban ha az nektek is hasznos, értetlenség volna 
reá nem állani.

Fedria. Miből áll az !
Gnatho. Én úgy vélekedem , jó lenne , ha Thaisz- 

hoz ezt a’ Katona-tisztet vágy-társnak béfogadnád ?
Fedria. Mit? vágy-társnak?
Gnatho. Tsak gondold-meg egy kévésé figyelmete- 

s bben a’ dolgot, te Foedria bizonyosan szeretsz Thaisz 
házában élni ’s örömest vigan élnél vele, de kevés ér
téked lévén keveset adhatsz neki,  ő pedig nem szokott 
kevéssel megelégedni. Hogy tehát nagy kőltségeskedés 
nélkül szerelmednek elég tétessék, a* végre senkit a' 
világon nem tudok alkalmatossabbat és hasznossabbat 
mint ezt a* Katona-tisztet. Ez adhat is eleget ’s adako- 
7,óbb ’s mint akárki. Azon fellyül ő egy izeveszett esze
lős tunya ember, ki éjjel nappal hortyog, nem félhetsz, 
hogy szeretőd őt megkeresse, ’s mikor akarod min
den szempillantatban elkergetheted tőled.

Fedria. Mire határozzuk magunkat ?
Gnatho. Még azt is kell említenem, a’ mi előt

tem fő dolog, hogy ez az ember jobban és bővebben 
vendégel mint akárki.
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Fedría. Ez szerint azt az embert akármiképp is 
álig ha be nem kell fogadnunk.

Chaerea. Én is úgy vélekedem.
Gnatho. Jól gondolkodtok Uraim. Még egyre kér

lek benneteket, vegyetek fel engemet is a’ társaságba; 
már elég régen vesződöm ezzel a’ tuskóval.

Fődria. Felveszünk.
Chaerea. Szives örömest.
Gnatho• Én pedig ezért édes Foedria és Chaerea, 

ezt az embert egészen prédául adom nektek, tréfálja
tok , bolondozzatok v e le , nevessetek rajta, a’ mint tetszik.

Chaerea. Igen jó lesz
Fedria. Megérdemli.
Gnatho• Jöjj közelebb Thráso, ha úgy tetszik.
Thraso. Miliyen karban van dolgunk édes Gnathóm?
Gnatho. Miilyenben? ezen Urak még eddig nemes

mertek tégedet. De mihelyt lefestettelek , ’s tselekede- 
tejdet *s érdemeidet illendőképpen megditsértem , azon
nal megnyertem tőlök a’ mit kértem.

Thraso. Ditséretesen tselekedtél; bizonyos lehetsz , 
hogy nagyon megfogom hálálni. — Tsak ugyan nem 
is voltam én még életemberi sehol is, hol mindenek 
meg nem szerettek ’s nem betsültek volna.

 ̂ Gnatho. Nem mondottam e Uraim, hogy a’ Tiszt 
Ur a* legfinomabb izletü Athenaei férjfi ?

Fedria. Mindent megmondottál. Menjünk már. 
 ̂a* nézőkhöz) pedig éljetek szerentsésen’s kedveljétek 

játékunkat ’s tegyetek bizonyosokká kedvelléstek feloL

S. K. J.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



M Á J US Z  1831

A’ Magyar N yelvet, a’ Hazában közzé 
lehet tenni.

Ji. udományos pállyám’ folytatásának mintegy kö- 
z e p e ' t á j j á n ,  ámbár inár annakelőtte is égett a* 
buzgó Hazafijakban; a’ leg-nagyobb hevében ütötte- 
ki magát nyelvünk’ tökélletesedése ’s el-terjesztése 
erán t‘való buzgóságnak tüze. Mellynek következé
sében, Magyar-nyelvünk’ mind tsinosodására, mind 
hová tovább leendő ki-terjesztésére nézve, valamint 
az egésztől, úgy nemes Magyar-hazánk eggyes 
tagjaitól, sok jeles és köz-hasznu lépések tétet
tek. Fájdalommal kellett azonban tapasztalni, hogy 
éppen ekkor, sokan, a’ lelketlen e, vagy inkább!) 
az irigy Hazafijak kÖzzül, nem tudom; találkoztak 
ollyanok, a’ kik nem szégycnlették azt nem tsak 
álhttani, hanem köz-hirré is tenni, hogy a* Magyar- 
nyelvet, bár melly igyekezet ’s szives szorgalom 
által i s , nem lehet köznyelvé te n n i ; sok okokat 
hozván fel-állíttásoknak támogatására. De a’ valódi 
és Hazájokért’s annak nyelvéért valamelly szent láng
gal égő Hazafijak, tsak hamar ki-kelvén ezek el
le n , állittásaikat, fel-hozott okaikkal eggyiitt, he
lyesen meg-tzáfolták. —  En is akkor mint tanuló, 
de igaz magyar-vérrel buzgó i f jú , nem tartózlat- 
hattam-meg magamat, hogy, ha bár nem is az 
egész Magyar-hazában, legalább tanuló társaim 
körében, némelly iliy vélekedéseknek ellene ne
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mondottam volna. lm* ezen munkátskámban, a' 
melly már talám némellyeknek vélekedése szerint, 
a’ közrebotsáttásnak idejét meg is haladta; de mint
hogy az Isteni bölts gondviselésnek kormánya ál
t a l , már a1 tapasztalás is bizonyítja, melly hajlé
kony, és minden tekintetbe alkalmaztatható légyen 
a’ Magyar-nyelv; hogy édes Magyar-hazám* tijait 
annál bátrabban nyelveknek szeretésére , betsülésére , 
és elterjesztésére; másokat pedig annak el-esméré- 
sére, hogy a’ Magyar-nyelvet a’ Magyar-hazában 
közzé lehet tenni, vagy tsak valamennyire is ser
kenthessek; a’ nagy érdemű Publikummal némellv 
ez ellen felhozott okoknak, általam lett megtzáfo- 
lását, közleni kívántam :

S o k a n  a z t  m o n d j á k ,  h o g y  e* ml é d es  M agyar-h azán k ban  
M ás id e g e n y  N e m z e t e k  i s  l a k n a k ,  P a n n ó n iá n k b a n :
E z e k  p e d ig le n  m in d n y á j a n ,  m ás  m ás n y e lv e n  b e s z é l n e k .
É s  v a la m in t  m ás N e m z e t e k ,  az  a n y a iv a l  é ln e k .

E z  ig y  l é v é n ,  a ’ M a g y a r - n y e lv  k ö z ö n s é g e s  nem  l e h e t ,
Sem  a* g y e r m e k - ta n í t ta tá s  ra j ta  vég b e  n em  m ehet- ,
P e d ig  ez  v o ln a  e g y  e s z k ö z ,  m e l l y  á l ta l  t e r j e d h e tn e  
A ’ M a g y a r - n y e lv  , ’s k i t s in y e n k é n t  k ö z ö n s é g e s  l e h e tn e .

E z e n  e l l e n v e t é s e k r e  r ö v id e n  ig y  f e l e l e k :
Igaz m o n d á s o t o k ,  de  a ’ M a g y a r  m e l l e t t  f e l k e l e k ,
M e r t  ha  k ü lön  v észü k  és a ’ l a k ó k a t  m eg v isg á l ju k  ,
T ö b b  a ’ m a g y a r ,  m in t  más N e m z e t ,  e z t  n g y  l e n n i  ta lá lju k .  
M ár p e d ig  a ’ t e r m é s z e t  is  ja v a l ja  a z t  az u t a t ,
A ’ m e l ly  röv id eb b  , ’s k ö n n y e n  m in k e t  t z é lo n k h o z ' j u t a t .  
T z é l u n k ,  h o g y  a ’ M a g y a r - n y e lv e t  hová  tovább t e r j e s z i ik ,  
N o  hát  a ’ k e v é s ’bb nem M a g y a r t ,  ta n u lá s ra  g e r j e s s z ü k  , 
A d jun k  n ék iek  m a g y a r u l  b e sz á l ló  ta m t tó k a t  ,
’ S  e z e k  m a g y a r o s í t s á k  m e g ,  k ik  nem tud n ak  a zo k a t .
A ’ M a g y a r - n y e lv ’ k ö n n y ű s é g e  a z t  l e h e t ő v é  t e s z i ,
H o g y  M agyar  l e s z  v é g t é r e ,  ki a ’ ta n u lá s t  b e v e s z i .  -
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E' m e l l e t t , m ind en  m ás N e m z e t , m e l ly  k ö z tü n k  t a l á l t a i k  , 
S z e r e t i  ás Örül r a j t a ,  ha  M a g y a r n a k  m ond at ik .  
M a g y a r -O r sz á g n a k  a ’ M a g y a r  a d ta  a ’ n e v e z e t e t ,
I l lő  t e h á t  h o g y  n y e lv é h e z  m u ta s su n k  t i s z t e l e t e t .

M á s o k  e l l e n b e n  a z t  t a r t j á k ,  —  h o g y  é p p e n  fo g a na t la n  
A* M a g y a r - n y e l v ,  's m in d e n  fo n to s  d o lo g b a n  a lk a lm a t la n .  
M e r t  se m  az O r s z á g ’ d o lg a i  e* n y e lv e n  n em  f o l y h a t n a k ,
S e m  p e d ig  a ’ tu d o m á n y o k  e lő l  nem ad a th a tn a k  
H o l o t t  az e z e k b e n  lév ő  k ü lö m b fé le  so k  tá r g y n a k  
K ife je z é s é r e  k e v é s  s z ó k  és  s z ó i lá s o k  v á g y n a k .
E z e k e t  p e d ig  m ind  b ő v e n , f e l l e l jü k  a ’ D e á k b a n ,
S z ü k s é g  t e h á t  h o g y  e ’ m e l l e t t  m aradjunk  e z  O rszágb an .

I g a z s á g o t  adjunk n ék ik  e z e n  e l l e n v e t é s r e ?
Ne- ,  a* M a g y a r  m e l l e t t  t o l l a t  kap ju n k  a ’ f e l e lé s r e .
M e r t  i r ta k  m ár tu d ó s a in k  j e l e s  m a g y a r  k ö n y v e k e t ,
A* m e l ly e k b e n  ta lá lh a t n i  a lk a lm a to s  n e v e k e t ;  
O l l y a n o k a t ,  a* m e l l y e k e n  az  O r s z á g o s  d o lg o k a t  
K i f e j e z h e t n i ,  ’s s z i n t e  ú g y ,  a ’ sz ép  T u d o m á n y o k a t .  —  
E z t  t e h á t  t sak  a z o k  m o n d j á k , k ik  n y e lv ü n k ’ g a z d a g s á g á t  
N e m  e s m é r ik ,  és  nem  tud ják  az ő t u la j d o n s á g á t ,
A ’ n y e lv e k n e k  s z e g é n y s é g é t  a ’ n y e lv i  h i já n o ssá g  
N e m  o k o z z a ,  h an em  t e s z i  a* N e m z e t i  h ib á ssá g .
D e  a ’ M a g y a r  e z e n  Jiibát r ó la  e l f o r d í t o t t a ,
M iv e l  k e d v e l t  a n y a  n y e l v é t  o l l y  karba  á l l í t o t t a :
H o g y  O r s z á g á n a k  d o lg a i t  e z e n  már f o l y t a t h a t j a ,
É s  k e b e léb en  if ja it  m a g y a r u l  ta n í th a tja .

H a  a* M a g y a r - n y e lv e i  é l ü n k ,  m á so k  i g y  g o n d o lk o d n a k ,
A k k o r  a ’ tu d ó s  em b erek  k ö z ’t ü n k  e lá l lá so d n a k .
M ert  í g y  a ’ T u d o m á n y o k a t  k ö n n y e n  m e g ta n u lh a tja  
M in d en  a lá v a ló  e m b e r ,  *s m a g á t  o k ta t ta th a t ja .
É s  i g y  az e m b erek  k ö z ö t t  é p p en  se m m i sem  le n n e  ,
M i a ’ T u d o m á n y r a  n é z v e  k ü lö m b s é g e k e t  t e n n e  ;
M e l l y e t  k ö z ’tünk  a ’ D e á k - n y e lv  , ha  m i e z t  m e g v isg á l ju k  ,
F e n ’ ta r to t t  m i n d e d d i g ,  és  t a r t ,  —  e z t  ú g y  l e n n i  ta lá lju k

D e  az i l l y c n  e l l e n v e t é s  t sa k  b ö l t s e s s é g  a lá zó  ,
Ks a ’ ki í g y  g o n d o l k o d i k ,  m aga  m agát  g y a la z ó .
M ert  a ’ b ö l tsn e k  az  nem tze ' l ja , h o g y  m agát  m uto g a ssa  
A ’ tud at lan ab bak  e l ő t t ,  * a g y  p e d ig  í i to g a s sa .
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T o v á b b á  n in ts e n  m in d e n n e k  , m ind en re  t e h e t s é g e , 
M á sna k  n in ts  ( h a j la n d ó s á g a , m ásnak  p e d ig  sz ü k s é g e .
’S nem  i s  sz ü k s é g ,  h o g y  m inden  k i  tnd ó s  a v a g y  b ö l t s  l e g y e n ,  
A v a g y  a ’ T u d o m á n y o k b a n  m ind e g y e r á n t  r é s z t  v e g y e n .  —  
A ’ t u d ó s t  t s a k  a ’ T u d o m á n y ,  és  a* tu d ó s  n y e l v e k n e k  
É r té s e  *s tu d á s a  t e s z i ,  ’s e s m é r e te  e z e k n e k .

M é g  n é m e l ly e k  e z e n  fe l ly iU  ol!y* s z a b a d s á g o t  v e s z n e k  
M a g o k n a k ,  h o g y  n y i lv á n s á g g a l  i l l y  Í t é l e t e t  t e s z n e k :
A ’ D e á k - n y e lv  e l h a g y á s a  s o k  d o lo g b a n  t s o r b u lá s t  
S z e r e z ,  ’s  a* K e r e s z t é n y -h i t b e n  fő k é p p e n  n a g y  t so n k u lá s t .  
T o v á b b á  a’ T udom ányok*  ig a z  e s m é r e té r e  
A* R ó m a i -n y e lv  s z ü k s é g e s , ’s  e z e k n e k  é r té s ére .
E z e k n e k  f e l e t t e  p e d ig  m in d en  m i  l e v e l e i n k  
D e á k  n y e lv e n  v á g y n a k  i r v a ,  ’s H a z a i  t ö r v é n y e in k .
M e l l y r e  n é z v e  e z e n  n y e lv r ő l  ép p en  le  n em  m o n d h a t u n k ,
M ás k ü l ö m b e n ,  m in d  e z e k b e n ,  t e t e m e s  k ár t  v a l lh a tn n k .

D e  ez  az e l l e n v e t é s  i s ,  v a la m in t  h a s z n á l a t l a n ,
Ú g y  az  i g a z  M a g y a r-f in á l  l e s z  m in d é g  fo g a n a t ja in  
M e r t  a ’ k ik  a* M a g y a r - n y e lv e t  t e r j e s z t e n i  a k a r j á k ,
N e m  tz é l jo k  h o g y  a* R ó m a i t  e g é s z e n  e ltak ar ják .  
M e g ta n u lh a t ja  a z t  a z é r t , ‘a z ,  k i  h a s z n á t  v e h e t i ,
É s  á l t a la  a’ H a z á j á t ,  v a g y  m a g á t  s e g í t h e t i .  —

I g a z ,  h o g y  n a g y o n  s z ü k s é g e s  a* D e á k - n y e lv  a z o k n a k ,  
K ik  T ö r v é n y in k  ’s l e v e l e i n k  körül  m ind ég  fo r o g n a k  
D e  a ’ k ik  i l l y ,  a v a g y  e h e z  h a so n ló  t i s z t s é g e k r e
T ö r e k e d n e k , l e s z  is  g o n d jo k  a* m e g k ív á n t  n y e l v e k r e . _____
A z é r t ,  a z ,  a* k i  s z e r e t i  é s  b e t s i i l i  N e m z e t é t ,
M e g  is  m u ta t ja  n y e l v é h e z ,  m in d e n k o r  t i s z t e l e t é t .

N o  t e h á t  a ’ M a g y a r - n y e l v e t ,  ra j ta  é d e s  M a g y a r o m !  
C s in o s í tv á n  te r je s sz ü k  e l ,  n ék em  i s  ak aratom .

C sÁ f o r d v  J Á n o s  ?

V Se//cd-pap.
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12 .

K Ü L Ö M B F É L É K .

Különös házasság' módja 9 az Amhoina Sziget' 
lakosináL

jB jmboina vagy Ambona-szigete, a* mint af Geo
gráfia bizonyítja, fekszik az úgynevezett 0  -Poly- 
nesiában; nevezetesen pedig, a’ Molukki nagyobb 
és nevezetesebb szigeteknek eggyíke. Ezen sziget
nek tulajdon Hazafijai, az Amboináinak, (m er t  la
kosai Chinaiakkal és Európaiakkal keverve vágy
nak) ugyan mindnyájan Keresztények; de még is 
igen kevés azoknak száma, a’ kik az ő Vallások
nak tsak legkissebb ,ágazatját, vagy törvénnyét-is 
tudnák, kivévén az Uri-imádságot, és az Apostoli
hitnek formáját, a* mit többnyire megtanulnak. 
Mint Keresztények, még is minden vakságok ’s tu
datlanságok mellett is, természeti gerjedelmeik’ ki
elégülése végett, megházasodván feleséget vesznek; 
jóllehet a’ paráznaság’ vétkétől sem sokat irtóznak. 
A’ házasság dolgában, követik ők is a' több nap
keleti iNemzetek’ szokását; mert valamint amazok, 
úgy Ők is, pénzen vesznek magoknak feleségei. 
Ebből a’ tekintetből, bár meily szegény sorsu ’s 
állapotú légyen is másképp’ valamelly házas-pár, 
tsak több leányai legyenek, sok kintsel bir; mert 
a’ mikor őket férjhez adja, általok nem tsak tűr
hető vagy jó karba helyhcztettelik, hanem a’ szó
nak teli vés értelmébe, meggazdagúl. —
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Azomban megjegyzésre m é l tó , minthogy ép
pen ebben áll vala, mint ő koztok, úgy a* többi 
napkeleti Nemzetek között többnyire a’ különösség, 
hogy mint nálunk a* kótya-vetye (licitatio) által 
eladandó portékák; mindenkor a’ többet Ígérőnek 
jutnak birtokában; úgy a’ fenn* forgó szigetben 
is, a* nálok bevett szokás, ’s törvény szerint, a* 
férjhez menendő leányok, mindég a* többet Ígé
rőknek adattatnak férjhez. De ekkor hát, nem tsak 
a* férjhez ment leányzó Szüléinek használ az illy 
formán való férjhez-adás, hanem még a’ vér-sze- 
rínt való rokonoknak is. Mert a’ már úgy nevezett 
vőlegénytől, ezek is , a’ nálok szokásban lévő rend 
szerint, holmi ajándékokat nyernek. — A’ felesé
gért adandó ár, többnyire örökös szolgákból, drá
gaságokból , gyöngyökből, köntösökből, marháb
b ó l ,  ’s a* t. áll; és soha ki nem adják a" Szülék 
leányaikat, a’ megigért fizetésnek letétele előtt. —

A’ vőlegény, különös és nagy szerentséjének 
tartja, ha terhes szüzet vihet házához, már az akár 
ő általa, akár pedig más által esett légyen is terhbe: 
sőt még azzal sem gondol, ha már a5 férjhez me
netel előtt, jegyese, két három gyermekeket sziil- 
is. Az illyen szerentsének hát természet szerint örül 
a’ vőlegény, és hogy örömébe másokat is része
síthessen, tőle kitelhető módon, egy vendégséget, 
vagy menyegzőt tart. Ennek elmúltával, rabja lesz 
az Asszony az ő férjének; el-annyira pedig, hogy 
véle se eggyütt enni, se mulattságra menni nem 
szabad. —

Az illyen férjhez-adás után lett Asszonyok, 
kurta szoknyát viselnek, vállaikon egy darab kár- 
tont, és két vagy négy virágokkal ékesített homlok- 
és főkötót; karjok és nieijek mezítelen lévén. Igen 
könnyen szülnek, és minden Bába segedelem nél
kül véghez viszik magzatjaik eránt való első köteles
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ségeiket, magok elmetzvéa köldökeiket, a’ legkö
zelebb vpló folyó-vizhez viszik, ’s abba megmosván, 
vászon-ruha közzé takarják ’s leteszik, és szokott 
foglalatosságaikat folytatják; azonfellyül éppenséggel 
sem kezeiket sem lábaikat bé és el nem pólázzák, 
’s még is jói nőt emberekké lesznek.

Sigmond K irály Önn-életrajza  — 's némelly 
vonásai.

’S igm ond , 70 esztendőket ért; mint felette bő 
költő , a* pénzt maga körül nem szenvedhette. Ki
adott rajta, ha semmi szükség nem kénszerítette 
is. Egy cstve 4°  ezer aranyat hoztak néki. Mire 
fordítsa ? az ef felől való gond gyötörte ágyába is. 
Nem alhatik, fel-kél, üdvarnokira osztja. Hálá úgy 
m ond, most alhatom, mert a’ mi álmomat el-verte, 
el-viszitek. —  Ki-tetszik karaktere abból is ,  hogy 
a* Karok és Rendek örökösével Alberttel, azonnal, 
szentül azt fogadtatták meg 1439-be: állandó la
kását Magyar-országba tartsa. — Soha kül-földieknek 
nemesi just vagy jószágot ne adjon, hanem egye
dül érdemes Hazafiaknak, a* mint ki m eg-érdemli, 
és ne pénzért. — Semmiféle feltételek alatt a* Ka
m ara-vagy Korona-javait el ne adhassa, se el ne 
zálogolhassa. Lásd Deeretnm Alberti Regis, Árticu- 
Jus 21 és 25.

’Sigmond deli termetű, szép férjfiú volt, a’ 
tudósoknak és az Anyaszentegyháznak hiv barátja. 
Midőn órolnák néki miért küiömböztetné meg an
nyira az alatsony eredelii Tudósokat is ,  nékem 
úgymond, megillik betsiilnöm azokat, a* kiket a 
természet, a’ nagy születésüeknek, eleibe tett.
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Huszsz János és ama nagy hitű Aszszony.

Midőn Huszsz, a* máglyához, az azonnal meg- 
g^újtandó rakás-fához már le-vólt kötve, ’s hőhéri 
a fát már gyújtani akarták alatta, ’s többen a9 
Főbbek közzül arra kérnék: Mentené-meg életét 
tudománnyá viszsza-vevése á lta l ; minden erre való 
felelet nélkül „óh szent egygyügyüség így kiált fel, 
mert távolyról l á t , lélekszakadva futni egy hivő 
aszszonyt, ölébe egy tsomó száraz fa-ágat, tartván hogy 
azzal égő rakás-fája nevelkedhetnék, „Hadd érjen 
ide úgy mond ő ,  még elég időm van írásomat és 
tudományomat halálommal le-petsételni/’ —  A’ F e 
jedelem meg-gyujtatta ekkor a* f á t , és a’ füstbe , 
tüzbe, tsak hamar a’ szerentsétlen megfulladt, *s 
meg-égett.

M i legbecsesebb a ’ földön ?

Nuschirván Kalifa egykor jó kedvében e' kér
dést adá Nagyvezére eleibe: „Mond meg nékem, 
mi legbecsesebb a’ földön?” Mellyre a' Nagyvezér 
minden gondolkozás nélkül igy válaszolt, „Az asz- 
szony, a*.halál és a’ szükölködés/’ „Hogyhogy?” 
monda a’ Kalifa. „ H a  nem volnának aszszonyok, 
úgymond a’ Nagyvezér nem é lné l; ha nem volna 
ha lá l , nem uralkodnál; ha eggyik embernek a’ 
másikra szüksége nem volna, nem volnék Nagy
vezéred/*

E. I P.
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Különös ára M agyar-országban  1440 V 50 körül 
a jószágnak 3 baromnak 3 's portékáknak.

Stock János Szent Mártoni Fő-Apátur Pes
ten i/\32*ben a’ Dunán egy derék jd malmot 100 
ezüst forinton adott el; és Lelesz Balás Pretnon* 
stratensis-Ápát, Nagy-és Kis-Agárdon, 824 hold 
szántó főidet, 400 ezüst forinton vett-meg Zem
plénbe.

Az Ugotsa Vármegyei Vice-Ispán Eőri Dacho 
László által, Almás Benedektől erőszakkal el-vett 
ló , 4°  ezüst forintra he tsülte tett Egy jó
sertés kélt akkor Péts körül egy ezüst forinton, 
egy malatz öt ezüst pénzen, 100 pénzt számlálván 
egy forintba. Ugyan annyi árú volt egy ketske-fi 
(gö d ö ly e ) ,  egy bárány nyóltz pénz, egy pulyka 
ö t ,  egy tyuk három pénz. Egy mérő biiza 20 — 
40 pénz; rozs, árpa, zab 25. —  3 l. pénz. Annyi 
kenyér, a’ mennyi két embernek, egy ebédre kel
lett, egy p é n z ; egy pár tojás négy p é n z ; egy 
napra való széna egy ló ra , egy p é n z ; egy akó esz
tendős jó bor, 10 pénz. így kelvén minden, a’ 
zsoldos-katona könnyen élt, nem szorult lopásra. 
Héti zsóldja László Király alatt a* pántzélos lovag
nak l ( 2 8  garast é rő )  magyar forint volt, a' gya- 
Jogé t 3 garas. —* A* kereskedésbe egy vég 3o —  
4o rőf morvái posztó 7 —  10 forint; a5 finomabb 
i 6  forint. — Egy mázsa só egy ezüst vagy arany 
forint. Lásd Feszler, Magyar-ország* Históriája 
^dik  rész.
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13.

OSZSZIÁN.

O s z s z i á n ,  Fiongál íija, Morva vak lantosa 
egykor, nap le-mentekor, kő-száli lakhelye be-me- 
netelén üldögélt. Málvina, Toskár’ szép alakú le
ánya ült a’ néma öreg mellett.

Ekkor kérdi ez: el-végezte e’ már a5 Nap fu
tását, —  látszik e már az alkonyi-fény az égen?

Most ezen szempillantatba nyugszik, felele 
Málvina fohászkodva.

Miért fohászkodsz Málvina? kérdé a’ vak öreg.
Oh Atyám, felel a’ leányzó, mivel te se haj

nalt se alkonyt nem láthatsz. Es hozzá teszi mo
solyogva az öreg: Málvina kedves leányom* nyájas 
ábrázalját sem. De nem hallom e Málvina édes 
beszéded* hangját, hárfám’ zengése mellett, és a* 
lelkek’ lebegését húrjaim körül ?

Hogyan halhatod a* láthatatlan lelkek’ hangját 
Atyám? kérdezé Málvina.

Tsak a* kinek a’ külső világ ki holt ’s el-pusz- 
iú lt,  az halja Málvina, úgymond az öreg, a* főbb 
lelkek’ hangját. Nézd Málvina, — szemei be vágynak 
hunyődva, előbb mint a’ halál eljön érte, és a' 
fö ld , előtte éjjbe ’s homályba borulva nyugszik. 
Valamint a’ be-fátyolozott földet, tsak a’ csillagok 
fénnyé világosítjameg, igy onnét fellyiil hangzó 
sugárok száilanak ő reá le, és meg-iíletik lantja 
\s óhajtoző lelke húrja it.—  Add ide Málvina nekem 
a’ lantot. így szóllott Oszszián. Málvina némán 
nyújtja néki a* lantot, és a* vak öreg, tüzesen veri 
annak húrjait.

H o r v á t h  J á n o s .
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1 *.

A’ szorgalom.

Ifjú  ! t e , a’ tanu lásban , kövesd a’ gyors m áheket,
N ézd, nézd, melly híven megteszik ezek az ő tis z tje k e t:

Korán ’s későn m unkálkodnak, keresik élelm eket,
Naponként tapasztalhatni is elöl-mehtségeket.

Rövid élteknek b a jja it, elszenvedik b é k é v e l ,
És munkálni meg-neni szűnnek, tsak élteknek végével. —

H át te ,  te toltenéd é e l ,  resten ’s tunyán éltedet?
’S nem fordittanád e jó ra  minden tehetségedet?

Te* a* k it okos lélekkel az Isten ék esíte tt,
’S minden hasznos m unkásságra, készszé’s hajlandóvá te tt.

Óh ne ! ső tt minden ideje e* földi életednek
Légyen szentelve Istennek , ’s igazi szerentsédnek.

M ert nem tunya puhaságra, adta az Ur időnket,
Hanem hogy a’ jó  m unkában, gyakoroljuk erőnket.

Szent kezének adománnyá az élet erő és ész ,
A rra eszköz, a’ m unkára, hogy kiki legyen gyors ’s kész.

Légyen közzüiünk m inden-ki, egyeránt szorgalm atos, 
így lészen földi élete mindennek használatos. —

Munkálni tsak addig le h e t,  a’ meddig ta r t a ’ szép n y ár, 
Használd tehát az ó rák a t, mivel az idő eljár.

Sok út vezet az érdemre.

▼ agynak, a* kik Mars’ dühödő csatáin 
Kardok’ és dárdák’ hegye köz’t keresnek 
L tat a* V irtus’ ’s ragyogó ditsosség’

Temploma mellé.
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Illy úton szerzett Hunnyadink újával 
Zrínyivel, h írt és nevet ő magának 
’S a ’ tsudálásnak imigyen levének

Tárgyai nálunk.

V ágynak, a’ kik nem szeretik tsa tá it 
Marsnak *, inkább m int Athasnének régen 
A* M inervától adato tt olajfa

Kedves elő ttok.

Béke-vágyások, ’s tudományok által 
Szereznek h irt és nevet ő magoknak 
Vagy tudóssá mást segedelmek által

Tenni akarnak. —

V ágynak, a’ kik még más utón keresnek 
H ir t ,  nevet, ’s ditsősséget ő magoknak,
’S ámbár tövésck és akadályok köz’t

Nyernek koszorút.

Csak a* szorgalom légyen eggyesítve 
A’ jó erkö lttsel; ’s a* darabos pállyán 
Minden akadályt győzziink-meg nemesen 

Kész a’ diadal. —

így  szerezhetni hát ifjú B a rá tim !
A’ virtus ú tjá n , a’ maradék elő tt 
Nagy ditsősséget; ’s igy lehet használni 

A’ nagy világnak.

M ellyet ha te sz tek , a ’ késő maradék.
Szivére vési áldással nevetek,
’S Örök időkig soha nem szűnik meg 

Hamvatok áldni.

C s Á f o r d y  J Á n o s , 

V, Segéd-pap.
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i 5 .

M— Y DÁNIEL ÚRHOZ!

•» ested az Alpes ég-emelő bérczit 
Raphael lelke ihletje M — y l 
Hol a* jég Órmók gyémánt kemény mejjek 
T itán  lövelte nyilait Schvarez Berthold 
Lelte gojóknál millió sebesben,
A* szép Olasz-nők* Elysium okra

Viszsza repítik.
Hahj ! ha iEolus szárnyait övedzve

Mehetnél e* gyöngy angyali szülöttek’ 
K arjaik közzé: hahj ! hallj a’ Szerájnak 
Szerelem édes szenderítő bal’sam 
Tsókoktól bódúit örömit engednéd,
A* fényes Stambul felette hatalmas

Kontyos Urának.
Viszsza Hazádnak szép f ia ! Cypria’

Ó ltarára már Franfczia, ’s az Olasz 
Ks Német földön mosojogva hinted 
Tem jéned, — miglen egészszen fel égne 
E gynek , örökre hódolj e ’ Magyar Hóny’ 
Szépei kÖzzűl 3 kit nemesült erkőlts 

Tesz gyönyörűvé.

így  szaporítsdj a* századokat lá to tt
Eldődeidnek szám okat, —■ a’ derék 
Pálya-futóknak : Bellona szoptatta 
H ősöket, a’ kik a* dühödő hadnak 
Éveiben már többeket így Költőt 
Édes A tyádban: F estő t meg te benned: 

Adtak a* Hónynak.
Festeni tá rgyért Palermói bájló

T ájra se kell — vagy masuvá ki menni , 
N yújt Haza-főldünk gyönyörű v idéket:
Úgy hogy Apelles isteni ecsetjét 
Ha ki hozhatná Styx özönén által 
Pannóniába -, ó Videfalánál

Festene tájat.

H.
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i6*

. S O M L Y A I

B Í T H O R I  ’ S O F I A ,

II-dik Rákóczi György Erdélyi Fejede
lem* felesége. Született 1629. meg
holt 1680. Jul. 14ÍB életének 51ik észt.

A ’  Báthoriak’ csaknem egy idős nemzetsége, 
az Etsedi, Somlyai és Gagyi nevezetes ágakra 
oszlott, mellyek közzfil a’ két elsőbb vérség- 
g e l, az utolsó csak névvel osztozott az előbbi
ekkel. Erről azt tartották-fel a’ hisztériái emlé
k ek , hogy az Aba nemzetségéből ; *) amazok
ról, hogy misznai Lovag Gutgeld Istvántól ered
tek , II-dik Geiza Magyar Király’ uralkodása 
idejében. **) Mert a’ Wasserburgi Vencellin- 
től való származtatása ezen nevezetes famíliá
nak, a“ próbát ki nem álja; meg kevésbé azon 
grammatizáló állítás a’ Bethlen Wolfgang’ hisz
tériájában, mellyben Bathó vagy Balthó (Baltha , 
bátort tészen Gothus nyelven) Pannóniái Király

*) Cár. Wagner CoIIectanea Genealogico-IIistorica illustrimn 
Familiarum Decadis I. pag. 55.

**) Geschichte des ungrischen Reichs von Johann Christian 
Engel. 1. Theil pag. 241. 

r* M. OR. MIMÜRVA 2. N E G Y E D  1831. 26
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tói eredetinek állíttatik. *) Az Etsedi és Som- 
Jyai ágakra lett eloszlása a’ Báthoriaknak már 
a’ XVI-dik Században megvolt. Az Etsedi Prae- 
dicatumot nyerték Briceiusnak, az András fijá- 
nak gyerm ekei, kiknek Róbert Károly 1325-ben 
Etsedet ajándékozta, és azon szabadságot, bog} 
annak posványos térén, várat építhessenek , az 
hívség névvel neveztetvén, a’ 'testvérek’ Kirá
lyok eránt kimutatott hívségek emlékezetének 
feltartására. **) Ez az ág 1605-ben fogyott-ki 
Istvánban. — A’ Somlyai ág Lászlóval a’ XIY- 
dik Század’ közepe táján Szabóltsi Fő-Ispánnyal 
’s annak fijával Szanyiszlóval (Stanislaus) kez
dődött ; honnan ezen ágból származottak Szta- 
nislóffiaknak is szoktak neveztetni. Fő méltó
sággal tündöklő férjfiakat szült ez nem csak a* 
Hazának, hanem a’ külföldnek i s , mind az Egy
háznak , mind a’ köz-társaságnak. — A’ Som
lyai Báthori-ágnak lijai voltak : István a’ sze
retett Lengyel-király, a* szelíd K ristóf, a’ vál
tozó eszű Zsigmond, a’ szilaj életű megútálta- 
tott Gábor , mind Erdélyi Fejedelmek ; András 
Cardinális , ki a’ fejedelmi fénytől megvakíttaí- 
v á n , utóbb is a’ szerencsétlenség’ álhatatlansá
gát tapasztalni, ’s a földi országot a’ mennyei
vel felcserélni csak hamar kénteleníttetett.

Ezen Somlyai régi tör’sök utolsó sarjazatja 
volt ’Sófia , VlII-dik Andrásnak a’ Gábor feje
delem testvérjének Zakreska Anna fő Lengyel
országi származású feleségétől született leánya. 
A’ szép leányt, miilyennek őt a’ Jésuiták , S. 
Pataki Collégiumokból a’ Szerzet’ eltöröltetése 
alkalmával, K. Tanácsos Szirmay Antal Úr által

#) W olg. de Bethlen Tóm. II. pag. 215.
**) W agner Collectanea etc. Dec. I. pag. 29.
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m egvett, ’s Széts-Keresztúri lakjában felfiig- 
gesztetett festett k ép e , ’s fogainak is épségben 
való megmaradása, úgymint mellyeknek egy 
híjjá sem volt mutatják *) , a’ már 1642-ben 
attya életében Erdélyi Fejedelemségre emelt 
alig 22. esztendős IÍ-dik Rákóczi Györgynek 
(1621-ben született) í-ső György Erdélyi Feje
lem fijának (született 1593-ban, megholt 1648- 
dik esztendőben Octob. 11-kén) ’Sigmond ugyan 
csak kevés korig Erdélyi Fejedelem unokájának 
(meghólt 1608-ban körül belől 64. eszteúdős ko
rában * * ), tüzes szem ei, őseinek palotájában 
csak hamar felkeresték. Mintegy 14. esztendő
ket számlált Báthori ’Sófia , midőn említett Il
dik Rákóczi Györgyei házassági életre lépett 
1643-ban, mellyel a" fejedelmi fényre és az Er- 
dély-országi thrónusra tett szert egy részről; de 
más részről attyainak vallását a’ Római Catho- 
lica hitet Reformálta! cserélte-fel. — Az elébbi 
vallása eránt buzgó Fejedelemné , úgy látszik 
annak változtatása dolgában miifd a’ mit csele
kedett, nem meggyőződésből, hanem csak szín
ből tette , ’s arra őt nem egyéb , mint a’ feje
delmi méltóságra való vágyás ’s a’ külső fény 
v e tte ; mellyet ő még férje , ’s annak édes an- 
nya a’ reformált tudományért élő és haló Ser
kei Lórántfi Susánna méltóságos aszszony’ éle
tében , azzal tett nyilván valóvá; hogy kivált
képpen még életben lév ő , vallása eránt felet
tébb buzgólkodó édes annyától ösztönöztetvén, 
Jésuitákat lappangtatott udvarában , azok által 
fiját a’ Római C&tholica hitben neveltette tit

*) Monumenta Hungarica Tóm. I. pag. 29. et 30.
**) W agner Collectanea et Decas IV. pag. 96.

26 #

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



404 JUN1USZ 1831.

kon , *) az Úri szent-vacsorában adatni szokott 
megszentelt kenyeret kendőjében haza vitte a' 
templomból, és világi ruhában járó Papja által 
megégettette **) az illetlenség eltávoztatása te
kintetéből. Melly udvarában való béférkezése- 
ket a’ Jésuitáknak II-dik György Fejedelem  
észre-vévén, szándékozott az innoxia Societásl 
Erdélyből kihajtani, de sok pártfogókat talál
tak. ***) Hogy a’ reformált tudománytól való 
idegenkedését, és a’ Római Catholicus Papok
kal való társalkodását Báthori 'Sófia Fejedelem- 
aszszonynak mások is sejdítették, avagy csak 
az Amos Comenius jövendöléséből is nyilván 
vagyon , mellyet 1654-ben eképpen te t t : hogy 
a’ mint ápolgatja a’ Rákóczi-ház most a’ Refor
mátusokat , éppen úgy fogja a’ rövid időn ül
dözni , ****) és a’ mint az ifiabb Csécsi János 
a’ János hja állítja, (lásd az említett helyet in 
História Hung. Manuscripta) alig ha ez nem 
vólt annak az o k a , hogy Joannes Amos Coijie- 
nius az I-ső Rákóczi György Fejedelem után 
a’ S. Pataki Reformatum Collegiumban tanító 
híres Professor Magyar-országot elhagyá. — A'' 
mint férje 1660-ban Jun. 7-én *****) Váradon 
múlandó életét bévégezte, Báthori ’Sófia Feje- 
delem-aszszonynak (honnan hóit teste 1661-ben

*) Engels Geschichte Tóm. IV. pag. 529.
Monunienta Hungariea Tóm. I. pag. 29. a’ Jegyze'sben 
lásd.

###) Engels Geschichte Tóm. IV. pag. 529.
*#*#) Joannis Csétsi in H istória Hung. M anuscripta , mellyet 

láthatn i a* S. P ataki Ref. Collegiuin* B. The'cájában.
##*#*) Steph. Czeglédy halotti-tanításában. NB. Jós. Benku 

T ransylvaniájában Tóm. 8-dik Júniusra te sz i, — kis kü- 
lömbse'g. —
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Mikes Mihály által Patakra hozattatott , és a’ 
várbeli Templomban tétetett nyugodalomra, dí- 
csérője Kassai Prédikátor Czeglédy István lé
vén ; *0 azonnal tellyes erőben kimutatta fijával 
egygyütt I-ső Rákóczi Ferenczel, ki még attya 
halálakor nem volt több 15. esztendősnél, és 
így más hasznos dolgokra fordíthatta volna ide
j é t ,  mint a’ Reformátusok eránt való gyűlölség’ 
szívében való meggyökereztetésére , mint gyű
löli meghólt férje hite sorsosit, és hogy szelí
debben éppen nem gondolkoznak azok fe lő l, 
mint Pécsi Püspök Radonai Mátyás 1690-ben 
Martzius’ 17-kén kőit Circularejában , a” Jé- 
sus’ szelíd és mindeneket eltűrő tudományának 
ellenére magát kifejezte. **)

Még jól meg sem kesergette férje halálát, 
a’ midőn a’ birtoka alatt lévő helyekben lakó 
Reformátusoknak tüzes vallásbéli hadat iz e n t; 
a’ legelső csapás érte a1 S. Pataki Ekklé’siát és 
Reformátum Collegiumot, holott is a’ templom
ba való járástól a’ Reformátusokat eltiltotta , 
a’ Collegium’ minden jövedelm eit, mellyek fér
jétől ’s eleitől a’ várból fizettettek v o lt , elfog
ta , ***) majd 1662-ben 11-dik Jun. a’ Római

*) Szombathi Joannis História Scholae vS. Patakiensis pag. 60.
##) História Diplomatica de Statu Religionis Evangel. in 

Hungária pag. 140.
**#) Regestrum Historicum Csécsianum in Manuscripto con- 

fer. — Biographia Prof. Seholae S. Patak pag. 292. ope
ra Joh. Szombathi, az elfogott jövedelmek’ specifieatió- 
ját., lásd 1. Cottus de Zemplén ad annum 1664. — Series 
Pastorum Ecclesiae Ref. S. Patak. Manuscript. pag. 59. 
opera Joann. Szombathi. — Az említett helyen eluhozat- 
tatnak a* T. Zemplényi Egyházi Megye Matrikulájából e* 
következendő sorok: azonban idveáült Fejedelem is a*
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Catholica vallás’ gyakoroltatását a’ várba bevit
te , a’ következett 1663-ban a’ Jésuitákat hoz- 
ta-bé Patakra Báthori ’Sófia, melly társaságnak 
a’ várban építtetett Collegiumába és javaiba 
való béiklatása 1668-ban Apr. 13-kán, *) hajta
tott végre. —  1661-ben pedig Májusz’ 4-kén a*' 
Reformátusok Isteni-tiszteletek’ alkalmatosságá
val , Buzinkai Professor Quártélyát, melly most 
a’ Hisztériát tanító Professorok’ Jakháza **) ka
tonai erővel foglalta-el annya megegygyezéséből 
I-ső Rákóczy Ferencz. **) —  Legérzékenyebben 
vették a’ többek közt a’ Reformátusok az osko
la jövedelmeinek letartóztatását , mivel azok 
nélkül Collegiumok’ felállását nehezen reményl- 
liették; mellyre nézve az 1662-dik esztendőben 
Posonyban tartatott Diaetán panaszokat elő-ter- 
jeszték , de minden vígasztalás nélkül. ***) 
Ezen dolognak megvizsgálására ’s jóváhozására 
királyi solennis Commissio jö t t-k i 1664-ben 
Aug. 10-kén Méllóságos Yesselényi Ferencz elől- 
űlése alatt, ****) de á’ melly az Báthori ’Sóíia

pogány fegyvere m iatt ez világból k im álék , kinek elta- 
karítta tása után egynéhány holnapok m áivá, mind Seho- 
la* mind Ekklé’siák’ jövedelmét in tercipiálták etc.

*) Series Pastorum Ecclesiae Reformatae S. Patak. Mscript. 
concinn. per Joannem Szombathi pag. 59 et 61-a.

**) Lásd Protocollum Oppidi S. N. P atak  in haec verba : 
1664. die 4-ta Maji hóra 8-va m atutina, mikor Templom
ban voltunk a’ város népe, Rákóczi Ferencz Urunk O 
Nagysága reá külte magiar és német praesidium át Buzin
kai Uram egiét másiát ki hánták magával eg iü tt, és vio- 
lenter occupálták a’ Cántor Mihaii te s tá lta  házat etc, — 
citáltatik  in Biographia Prof. S. Patak pag. 292.

***) Lampe H istória Ecciesiast. Ref. in Hung. pag. 429.
*###) Series Pastorum S. Patak. Mscript. pag. 60. hol a’ Corn 

missiónak tagjai elő-számláltatnak , nevezetesen : Vesse-
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Fejedelem-aszszony által elfogott jövedelmek' 
kiadattatását ki nem eszközölhetvén, a" dolog 
T. Zemplén Vármegyei Táblára útasíttatott, hol 
az a’ Reformátusok’' javára meg is ítéltetett, 
de executióba nem vétethetett mind O Felsége 
előtt, mind az Eperjesi Táblán, *) mind az 
Ország Fő-rendei particularis Conventusaik előtt 
szintc-.i 1669-ig sürgettetett is; de 1669-ben Zrí
nyi Péter, Horváth-országi Bán ’s Ipája’ köz
benjárására Botskai István Zemplényi Fő-Ispány, 
Vesselényi P ál, Szuhai Mátyás ’s a’ t. ’s más 
fő-emberek’ kérésére hajlandó lett I-ső Rákóczy 
Ferencz Erdélyi választott Fejedelem azon egy- 
gyességre, melly 26-dik April. ő közötte , 's 
az Evangelicusok közt tökélletességre-is m ent, 
’s#annak következésében az elfogott jövedel
mek némelly változtatással, az elmaradt íizetés 
pótolása fejébe pedig 1000 aranyak adattatni 
határoztattak , **) minden bizonnyal azért, 
hogy az öszsze-esküvők’ társaságába édesgettes- 
senek a’ Protestánsok. De a’ melly haícyoni 
napokat sokkal rettentőbb fergeteg követte 1671- 
dik esztendőben, (mellyről alább).

Azon idők öz, melly a’ Bétsi 1665-ben tar
tott Conventtól kezdődik , sok rendkívül való

lányi Ferencz P raeses, Pálfi Tamás E g ri, Bársony 
György Váradi Püspökök ; Gr. Csáki István , Somogyi 
Ferencz f e le s z i ,  Moktsai András Egri Prépostok etc. 
és sok Evang. előkelő Urak.

*) Biographia Prof. S. N. Patak. pag. 294. seqv. citantur ex 
Matriciila ven. T ractus Zempléniensis scil. pag. 39-na. 
„  A’ következő Eperjesi Gyűlésre Pataki mester Uraimék 
közziil mennyen-el Buzinkai Uram injuriata persona is 
lévén \ a ’ Deákok kozzUl is egy. ”

**) Szathmári K irály György S. Pataki Oskola H isztériája 
pag. 216. et seqq.
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történetekkel gazdag hadakkal dühösködő, pár
toskodásokkal villongó, még a’ békességben is 
kegyetlen. *) Alig hagyák ugyan is el a' Tö
rökök a’ Sz. Gotthárdi béke-kötés következésé
ben , az általok feldúlt Magyar H azát; mint a* 
felháborodott tengeren egygyik hab a’ másikat 
ér i, amazoknak nyomába a’ Sz. Gotthárdi bé
kével megnyugovó felzendült Magyarok léptek; 
melly lázzadás a' Magyarok év-könyveiben, 
Vesselényiano-Zrinyi öszsze-esküvés nevet visel. 
Részt vett abban a’ könnyen hivő I-ső Rákóczi 
Ferencz is (sokat beszéltek az öszsze-esküvés- 
ről S. N. Patakon 1666-ban Zrínyi Helénával 
történt egybe-kelése alkalmatosságával, több 
Zászlósai ’s Fő-emberei Hazánknak, (kik a’ la- 
kadalmat jelenléttekkel díszesítették) , és 1680- 
ben az Ország’ felsőbb részében hadi munkál
kodásait el is kezdette , a’ vezérétől megúszta
tott Tokaji várat az említetett esztendőbe, eső 
Húsvéttól Piinköstig ostromolván. Észje-vette 
édes annya fija’ félre-lépéseit, az Öszsze-cskú- 
vés’ veszedelmes társaságából elvinni minden 
módon igyekezett. Melly meg is le tt , midőn 
a’ Zrínyi és Frangepán elfogattatásokról való 
hír hozzá is megérkezett, erre megrettenvén, 
félbe-hagyta Tokaj’ ostromlását , ’s a’ Regéczi- 
várban záratott Stahrenberget, Spork Generális
nak kiadta , ’s S. Pataki-várába német őriző
katonaságot eresztett-be, magát pedig Munká- 
tson egy pintzében (hinter den Rock semer 
M u tte r , a’ mint Engel tréfál), **) rejtette-el. 
Azonban Báthori ’Sólia nem szűnt-meg a’ Fel
ség előtt fija’ életéért esedezni  ̂ mellyet egy

*) C. Tacitus Históriámul U b. 1. pag. 2-a.
*») Eugels Geschiehte Tóm, V. pag, 61.
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Becsbe küldött Jésuitának közben-járására még
is nyert következő feltételek alatt: 1-ör Báthori 
’Sófia 300 ezer forintokat fizessen, (mások sze
rént 400 ezeret.) 2-or: fija’ váraiba német ka
tonaság szállíttatik, p. o. Patakra, Munkátsra, 
Etsedre, Trentsén birtokáról egészen mondj on- 
le. 3-or: Rákóczi Ferencz az annyának Etse- 
det, Munkátsot és Borsit az érette fizetett sum- 
ma fejébe engedje által. *)

A’ lázzadás fejeinek lenyakaztatása, sok 
pártosoknak az Országból való kiszaladások ál
tal a’ haddal járó bajok és nyomorúságok úgy 
látszik kevés korra megszűntek ; de a’ kívánt 
belső csendesség még is helyre nem álhatott, 
némelly nyughatatlanoknak éppen helybe nem 
hagyható buzgólkodások miatt, ú. in. kik a'’ 
Haza’ javát és nyugodalmát külömbféle vallás
béli versengéseknek áldozták-fel. A’ feledékeny- 
ség’ és szemérmetesség’ fátyoléval fedvén-bé 
azon szomorú idők emlékezetét, midőn a’ val
lásbéli tűredelmetlenség déli pontra lépett, csak 
annyit említünk-meg azokból, melly az álta
lunk felvett személy élete’ leírását világosít
hatja. — Megszabadúlván nevezetesen Báthori 
’Sófia a’ fija elveszthetésén való aggódástól; 
Valamint Rákóczi Ferencz is halálos ijjedéséből 
magához jővén, mint a’ kevéssel az előtt meg
sebesített vad a’ veszedelemtől szaladtában az 
eleibe akadott gyengébb vadak pusztítására időt 
nyer, azokat leveri, öldösi, sőt még az érzé
ketlen dolgokon is dühösködik; legelsőbben is 
a’ S. N. Pataki 1530. tajan kezdődött, a’ Peré- 
nyiek, Ruszkai Dobó, Lórántfiak, Rákócziak, 
más nagy lelkű nemes jóltévők’ jótéteménye-

*) Engels Gesehichte Tóm. V. pag. Öl.
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ikből naponként nevekedett , *s felséges Kirá
lyaink' kegyes pártfogása ’s oltalma alatt nőt- 
tön nőtt református Fő-oskolára öntötték-ki dü- 
hösségök’ mérgét, és azt czímeresen marczong- 
ták , 1671-ben tetszett-fel az a’ Pataki lakosok
ra szomorú idő , midőn 2-dik Aprilisben a’ Cze- 
glédi Ferencztől fundált Ispotálytól Báthori ’Só- 
fia és Rákóczy Ferencz által; a’ Perényi Gá
bortól építtetett és I-ső Rákóczi György Feje
delemtől megbővíttetett várbeli templomjoktól, 
az alatt a’ szín alatt , mint melly a' vár erős
ségének ártana, Várbeli Commendans Stahren- 

' berg által megfosztattak, *) az 1669-ben kö
tött egygyesség ellenére jövedelmeik tőllök el
vétettek Báthori ’Sófia és Rákóczi Ferencz ál
tal ; nem külömben a’ Reformatum Collegium 
i s , és Professorai , tanúlóji széllyel űzettek.

„  Excidat illa dies aevo nec postera credant secula ” etc.

A' helyéből kimozdult oskola , Buzinkai 
Mihály és Pósaházi János vezérlések alatt, e- 
Jébb a’ Kenyislőre , ’s a' következett esztendő’ 
elején Gyűl afej érvárra költözött, hol Apafi Mi
hály Fejedelem’ oltalma alatt vonta-meg ma
gát. Mindenütt illyennek mutatta magát Bátho
ri ’Sófia , mint Patakon, a’ hová csak hatalma 
hatott; fő vonásai a’ magos polczra ’s fényre 
való vágyás, és a’ vallásbeli tűredelmetlenség 
volt.

Megérte fijának halálát, ki is 1676-ban Jú
lius 8-kán Makovitzán múlt-ki a' világból, éle
tének 31-dik esztendejében , valamint eltemet
tetését i s , melly 1677-be 18-dik Augusztusban 
történt Kassán az Academia templomában. Kö-<

*) H is t ó r ia  O ppid i  8 .  P a ta k  per Juan nem S zo m b a t in  pag. 16-
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vette fiját 4. esztendő elmúlta után, meghalván 
S. N. Patakon 1680-ban 14-dik Juliuszban életé
nek 51-dik esztendejében. *.) Tetemei Báthori 

ófiának a\ Kassai, általa és I-ső Rákóczi Fe- 
rencz által építtetett Academia templomában 
tétettek örök nyugodalomra, honnan koponyája 
némelly pajkos tanúlóktól kivitetvén, a’ bün
tetéstől féltekbe hogy gonoszságok ki ne sül
jön , azoktól egy tisztátalan helyre vettetett. **) 
Testamentomában unokájinak Ferencz Leopold- 
nak és Juliánná Borbálának hagyott mindent, 
nem menyének, és azoknak .Tutorává a’ Csá
szárt kérte-meg , kinek is 60 ezer forintokat 
legált, valamint a’ Jésuitáknak sok jószágokat 
(mint N. Bariban, Pataki , Újhelyi , Tarczali , 
Bényei szőlőket ’s a’ t.) nagy summa pénzt, 
még többet ígért azon esetben, ha unokáji 
magtalan halnának-el.

*) Csétsi 1681-re teszi.
**) Monumenta Hungarica Tóm. I. pag. 21. et in collectione 

TököJi Litterae Spect K— y.

C sengerí J ó’sef , Professor.
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17 .

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

Huszonnyólczadik Levél. Polyklét Krántorhoz.

Bölcs tik edók. — Azoknak felckezeteik. — Egy Rómainak 
vélekedése ezen dologról•

A ’  Játékszínből széles kapuk (Vomitoria) visznek 
k i , mellyek azon külömbféle folyosókra szolgálnak, 
hol a ’ nézők fel 's alá járni szoktak. Ezeknek egy- 
gyikén kimeovén Flavius és én , egy ideig a’ pol
gároknak mindenfelől egyszerre kitóduló temérdek 
sokasága által el valánk egymástól szakasztva. Se- 
n á to ro k , Tisztviselők, Plebejusok, mindenek ösz- 
sze valának elegyedve. Némellyek barátjaikat, má
sok szolgáikat kiáltozák; az aszszonyok férjeiket ke- 
resék , ’s ezen olly sok és olly igen külömböző sze
mélyek' nézése a’ szemnek nagyon csudálatos *s 
egyszer'smind kellemes látványságot ada. Végre 
ismét megtaláltuk egymást. A' Piómai Szolnok 
gyönyörködvén a b b a n , hogy őt olly figyelemmel 
halgattam , nem akart tőlem elválni. „Már régen 
megígértem a* Consulnak, így szollá, hogy egy est
vét nála fogok tölteni ; ma bétellyesítem ezen köte
lességemet. Elkésérlek házához, \s ezen úttal ezt 
veié hozzá mosolyogva ; árnyékod fogok lenni.
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Alig vezetteténk-be, midőn kicsinyenként szá
mos fő-rendü tisztviselőket is látánk érkezni, kiket 
inkább a’ hajlandóság, mint a’ kötelesség hívott 
ezen házba, hol a’ vendég-szeretés szünet nélkül 
gyakoroltatott, még pedig a’ legnemesebb móddal. 
Mindnyájan a’ Játék-színből jöttek, ’s természet sze
rént az leve beszélgetésünk’ tárgya, a’ mi abban 
jádzatott. A* vendégek között valának a’ Gurulis 
jEdilisek is ; kiki magasztalta azt a’ fényes pom
pát , mellyel ezen innepek’ alkalmával ők a’ népet 
mulatták. De a’ Szolnok titkon kedvetlenül hallván 
az ollyan dicséreteket, mellyek sem nem reá ruház- 
ta t ta k , sem tőle nem származtak : Oh Po lyk le t! 
így kiálta-fel, nem Rómában kell a* valóságos já
tékszíni pompát keresni. Görög-országban, Athé
nében tudja egygy a* szép müvészséget imádó nép 
azt az elme’ remekeinek előladására fordítani; ott 
tiszteltetnek az Euripidesek* és Sophoklesek’ szen
telt nevei méltó dicsősséggel, ’s csaknem isteni imá- 
dás gyullasztja ott az egész Nemzetet hasonlíthatat- 
lan vetélkedésre. Híjában törekedünk mi titeket 
köve tn i , mi csak hiú ékességekkel fényiünk o t t , 
hol ti talentomokkal fényietek, ’s Színjátékaink* sze
génységét alig tudja a’ rájok fordított pompa elta
karni. ”

„M egvallom, felelék én egyenes szívvel, hogy 
a* mi Játékszínünk felyül-haladja a’ tiéteket; de ne 
irigyeljétek ezt a' csekély elsőséget, mellyel b írunk, 
ti valósággal vagytok nagyok, mi pedig csak a* kép
zeletben. ”

„F iata l Görög! így szollá ekkor hozzám egy- 
gyik által-ellenben ülő JEdilis , magyarázd-meg kér
lek , mi az oka , hogy Görög-ország* játékai a’ mi
einknél fellyebb valók. Híjában mentjük-ki Euró
pá t,  A siá t , Afrikát ’s magunkat i s ,  hogy a’ R óm a
iaknak olly játékokat adhassunk , mellyek íigyelme-
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két megérdem eljék, meg kell esmeroiink törekedé- 
síinknek elégtelenségét ; a’ ti gyenge Nemzetek 
magában elegendő ’s mindenkor megujjúlő módo
kat talál a’ megvilágosodott népeknek ollyan játé
kokat adni, mellyeknek fények a’ mieinket, ha bár 
sokkal gazdagabbak vagyunk is , felyül-haladja. Ha
talma’ elvesztése után is megtartotta a* diesősség’ 
ezen nemét egész kiterjedésében , míg Róma a’ ha
talom* tetején is kénteíen megvallani, hogy alább 
áll mint ti. ”

„ Uram ! felelék, én láttam játékaitokat, igazán 
mondom méltók azok azon nagy néphez , mellynek 
adatnak , ’s az azokat intéző tisztviselőknek méltó
ságát bizonyítják. Ha azok kozott és a* mieink kö
zött tetemes külömbség v a n , ez a’ nemzeti bilyeg* 
természetéből származik , ’s a* mi a* Görögöket és 
Rómaiakat egymástól megkiilömbözteti, annak szük
ségesképpen ki kell magát mutatni mulatságaik
ban is. ”

„ Görög-országban egy természete szerént fel- 
lengző lelkű nép, forró indulattal kap azon alkalma
kon , mellyekben tüzes képzelődésének szabad re
pülést adhat ; nyugtalanúl várja azt a* szempillanta- 
t o t , melly azokat elhozza, s az egész Nemzet már 
jóval előre arról gondolkodik , miképpen lehessen 
azoknak nagyobb inuepiséget adni. Ezen innepi 
napokon minden vi í n I kodások még a' háborúk-is 
felfüggesztetnck ; ’s Elis* és Nemea* mezei, ’s Ko- 
rinthus’ parljai a’ szokott időkben minden tájékok
ról mind azt öszsze-gyülve látják valami Görög-or
szágban jeles és nagy van. Hasonló környülmé- 
nyek között Pióma-is öszsze-hívja gyermekeit a’ szép 
Ital iának minden részeiből, de a' Római nép adat
j a , nálunk pedig maga adja magának a* nép a’ já
tékokat. I tt  Gladiátorok, Athleták , bérben fogadott 
jádzók vetélkednek egymással azon jutalmokért ,
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mellyeket nekik a’ ti bőkezüségtek tékozolva ád ; 
Görög-országban költőink , történet-íróink olvassák- 
el az öszsze-gyült nép előtt azon remek munkákat, 
mellyeket saját elméjek szült. Ott tekéntetben lé
vő ’s megkülömböztetett polgárok lépnek-fel a’ J á 
tékszínre; legnagyobb színjátéki íróink magok jád— 
zák darabjaiknak legfőbb személyeit, azt hiszik , 
hogy egy hős’ természetét legjobban elől tudja az 
a d n i , ki azt festette. A’ pályafutási , küzdési, ök- 
lözési harczokban ’s minden testi-gyakorlásokban a’ 
népnek egygyik fele szenteli magát a’ nép’ másik 
felének mulattatására, ’s mindenek megelégedése 
szokott ezen szerencsés egygyet-értésnek gyümölcse 
lenni. Ha egy Athénéi győz , hazafi társai osztoz
nak dicsősségében, ha meggyőzetik, mint Görögök 
még meggyőzeltetésén-is örülnek, ’s elragadtatva 
tapsolnak annak , a’ ki őt meggyőzte. *’

„Elmerem  m ondani, ez az igaz oka annak, 
hogy a’ mi innepeink fényesebbek a’ tieiteknél. Itt 
az innepek nagyobb méltósággal , Görög*országban 
több ketsegtetéssel bírnak. T i ollyan Királyok vagy
tok , kiket mások igyekeznek egy szempillantatig 
mulatni. Mi alázatos polgárok vagyunk , kik mind
nyájan eszközöljük kölcsönös mulatságainkat. ’’

„Igen igaz, a’ mit m ondasz, felele a’ Szó1- 
nok , ’s mindenütt illycn az emberi lélek’ termé
szete ; csak az ollyan örömökben gyönyörködik , 
mellyek a’ maga művei , ’s egyéb örömöket hamar 
megán. T i Görögök ezt régtől fogva tudjátok ; az 
Achilles által Patrokjus’ tiszteletére adott halotti já
tékokban Agamemnon , ez a’ Királyok’ Királya nem 
tartja illetlennek a’ harczoló helyre fellépni , ’s a ’ 
vezérének tapsoló egész hadisereg’ jelenlétében ol
lyan jutalomra vágyni,^ mellyet a’ legalább való Ró- 
inai is átalna keresn i.”
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99 D e , így folytatá tovább, még sokkal fonto
sabb jussaitok is vágynak a’ felettünk való elsőség
re. Mit hasonlíthatunk mi a’ ti bölcselkedőitek’ os
koláihoz , ezen felséges intézethez, melly fárasztó 
utakon az embert a’ legnemesebb győzedelemre ve
zeti , ’s úgy szóllván magát magán fellyül emelvén , 
az egész világ* tiszteletére méltóvá teszi. ”

A’ vendégek’ legnagyobb része nagy figyelem
mel hallotta e z t , ’s könnyű volt általlátnom , hogy 
az ezen beszéd’ tárgyával kévésé esmeretesek, tőlem 
magyarázatot kívánnak. Egy éltes Senátor tartózko
dás nélkül megvallotta ezt. „Néhány esztendőktől 
fogva , így szollá ; a* bölcselkedés’ szavát gyakran 
hallom körülöttem kérkedő hangon emlegettetni, a’ 
nélkül, hogy igaz becsét tudnám ; azután felém for
dulván, világosíts-fei kérlek ezen tárgy eránt, sokan 
a’ jelenlévők közzül is szintén olly jövevények c’ 
részben, mint én. Mi a’ bülcseikedő, ’s mik ezen 
emberek , kiknek áUitásait ifjaink talán a* uélkül , 
hogy esmernék, magasztalják?”

„A* bölcselkedő , felelék é n ,  egygyetlen egy 
Istent im ád, ki az egész világ’ teremtője, szüntelen 
annak munkáját vi sgáíja , ’s az azáltal nyert esmé- 
retei őt szükségesképpen az olly sok csuda dolgok’ 
alkotója eránt való haladásra és szeretetre vezérlik, 
fáradhatatlanul embertársai’ boldogitásával foglala- 
toskodAán, a’ maga boldogságát előmozdítja, ’s min
den eIő-itéletektől megválván , az élet’ külömbféle 
környüiményeiben egyedül a’ józan ész’ tanácsát kö
veti. De minthogy ezen józan esz mindenkor az 
őt gondoiónak billyegét viseli, ennek mivoltának 
meghatározásában a’ bolcselkedők is nagyon külöm- 
boznek. ”

„Némellyek , kik csendes és termékeny képze- 
lődésüek , Platonicusok’ nevével tiszteltetnek-meg. 
Valamint Isteni m esterek, úgy ők is a’ boldogságot
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minden szereletre méltó tulajdonságoknak gyakorlá
sában ; a’ barátság* örömeiben , a tarsalkodas gyű* 
nyöreiben, af fő tudonianyok’ mívelésében ’s a* 
szép müvészségtek* szeretetében helyheztetik. Plátó 
az ő mély nyomozódásaiban mindenkor az emberi 
Nemzet’ boldogságát tette czéljává; ’s halhatatlan 
munkáiban azt a* vélekedést nyilván ki merte mon
dani : hogy az embejrek nem e lő b b , hanem csak 
akkor lehetnek igazán boldogok; ha az ég’ kegyel
méből a’ hatalom és a’ bölcselkedés azon egy sze
mélyben egygyésüliiek. Követői gyakran Akadémi
kusoknak hivattatnak, minthogy Flátó Athénének 
egy Akadémia nevezetű helyén tartotta halhatatlan 
leczkéit. ’*

„ Mások fogataikban merészebbek ’s tudni vá
gyásokban telhetetlenebbek lévén , minden az em
berre nézve elérhető esméretek’ magvát szünet nél
kül önnmagokban igyekezték kifejteni. Nyomos 
vizsgálódásaik által a’ természetnek legfontosabb tit
kait kitanulták, általok a* fejtegetés' lelke ott is vi
lágosságot támasztott , hol elébb a* legnagyobb se- 
tétség uralkodott; az észnek is eleibe szabták azt 
az ú t a t , mellyen czélja* elérése végett mennie kell, 
V o llyan  felemelkedést adtak a’ léleknek, mellyet 
elérni még addig lehetetlennek tartott. Ezeknek fe
jek Aristoteles, kit mi a’ bölcselkedők’ fejedelmé
nek nevezünk , ’s Peripatetikusoknak hívattatnak, 
melly szó nyelvünkben sétálást jelent, minthogy 
Aristoteles a’ Lyceumban tanítványai között sétálva 
formálta azoknak lelkét az illy felséges gondola
tokra. ”

„ Még mások , kik a’ természettől erős és ret- 
tenhetetlen lelket nyertek , a’ bölcselkedést minden 
indulatoknak sőt az emberi szív’ legédesebb gerje- 
delmeinek is megvetésében állították lenni. Ezek
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előtt a’ legkedvesebb kötelek is, mellyek az embert 
az életnek minden szakaszaiban körülveszik , felbo
molnak a’ n é lk ü l , hogy megillettetnének ; ők sem 
könyhullatásokat, sem bánatot, sem fohászokat nem 
esmérnek. Egyedül a ’ sanyarú rény vezeti őket 
minden tetteikben; azt állítják, hogy a z ,  a’ ki ez
zel bir, a’ sors’ szélvészéitől , elérhetetlen lévén, 
csendesen marad a’ kínoknak közepette i s , ’s a’ 
halál sem szakaszthatja félben lelke’ csendességét. 
A’ Cyprus’ szigetéből származott Zenő fundálta 
ezen híres oskolát, melly számtalan nagy embere
ket nevelt. Ezen oskola’ tanítványai Stoikusoknak 
neveztetnek ezen szótól S to a , melly annyit te s z , 
mint boltozatos folyosó, minthogy Zenó oliyan he
lyeken tanította tudománnyát. °

„ Ezek után jönek Epicur’ követői , kiknek fo 
regulájok a z , hogy az ember’ boldogsága a’ gyö
nyörben áll. Ezen rövid magyarázat betű szerént 
vétetvén, sokszor hamis vélekedést támasztott Epikur* 
tudománya felől. O  nem az érzések’ és vétkek’ 
gyönyöréről szóll , hanem azon belső megelégedés
ről ’s édes nyugalomról, melly a’ feddhetetlen ma
gaviseletnek és a' fundálástój^ mentt lelkiesméret- 
nek boldogító gyümölcse. O  egy szép kertben 
szerette kellemes leczkéit adni, olly tiszta ég alatt, 
a* miljyen a’ maga lelke volt. Ide Görög-ország
nak, A’siának , sőt még Egyiptomnak is külömbféle 
részeiből gyűltek hozzá tanítványok , kiket felbont
hatatlan egygyesség ’s tökélletes békesség kiilöm- 
böztetett-meg egyéb bülcselkedők’ felekezeteitől. 
Úgy látszik , hogy mesterek’ jó akarattal tellyes lel
ke szüntelen élt bennek ’s az ő követőinek nem 
volt okok ollyan meghasonlásokért pirulni , miilye
neknek más bölcselkedők’ oskoláiban olly sok pél
dái találtatnak. *’
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„ Az idő* rendje szerént elébb kell vala szól- 
lanom Pythagorásról, Pherecydesről, Sokratesről ’s 
inasokról, kik Görög-országban legelőször emelték 
szárnyra a’ bölcselkedés’ lelkét. De inkább kíván
tam veletek megesmertetni a’ legnevezetesebb fele
kezeteket , meüyekre most egész Görög-ország füg
geszti szemeit. Ezek még sok apróbbakra oszol
nak , mellyeket itt elől számlálni helytelen volna. 
Csak a’ legjelesebbeket ’s leghíresebbeket említem 
közzülök. ”

„ A’ Cynikusok , a' Stoikusok méltóságos ma- 
gokviseletét félre-tévén, a’ bölcselkedést minden 
szokásoknak ,• sőt még az illendőségnek is megve
tésében heiyheztették. Antisthenest esmerik szer
zőjüknek , ki lelkének ereje ’s élet reguláinak böl
csessége és sok szép cselekedetei által tiszteletre 
méltóvá tette m agát; de Diogenes és C ra te s , kik 
állításait minden mértéken túl v itték , a’ Cynikus 
nevet alázó névvé változtatták. ”

„Aristippus a’ Cyrenaikusoknak lett fejek, kik
nek engedékeny bölcselkedése magát minden kör- 
nyülményekhez hozzá szabja, minden örömöket tar
tózkodás nélkül elfogad , a’ gyönyört szabadon kós
tolja a’ n é lk ü l , hogy békóit v ise lné , magától, min
den kellemest zúgolódás nélkül megtud tagadni , 
’s égyeránt hideg vérrel ül akár a’ Királyok’ ven
dégségéhez , akár a’ szegények’ asztalához. ”

„ Pyrrho a’ bölcselkedést tökéllctes bizonytalan
ságban állította len n i; m indenrő l, mind a’ jóról , 
mind a’ ío sz ró i , még a’ fájdalomról is kételkedvén , 
lelkét egészen elsüllyesztette az érzéketlenségbe, 
mellyből semmi sem ébreszthette-fel. Csudálatos 
állításait, tanítványai még meszszebb vitték , ’s egy 
közzülök, a’ ki legmeszszebb tévedett, még azon 
>s kételkedett, ha valósággal kelljen e mindenről 
kételkednie? Bámultok kétség kivül ezen, ’s csak

27 *
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hiú szőr-szál-hasogatást láttok b e n n e ; én egyedül 
azért em líteni, hogy meg-mutassam , melly igen el
távozik természete egy egyszerű képzetnek is , mi
kor az ember annak egészen fenekéig le akar halni.”

„E zen  rövid rajzolat, így szóllék továbbá, elég 
a r r a , hogy egy kis esméretek legyen ezen híres fe
lekezetekről , mellyek egész Görögország* figyelmét 
megosztják. De a’ bölcselkedőknek , ha szintén 
különös vélekedésekkel eltávoznak is egymástól, 
vágynak némelly általános biliegeik i s , mellyek őket 
egy közös titulus alá egygyesítik. Mindnyájan meg- 
külömböztették magokat elragadó ékes-szóllással ; 
mindnyájan gyakorolták a’ r é n y t , melly nélkül a* 
bölcselkedés* neve nem egyéb puszta hangnál. Ma
gok eránt kemények , mások eránt tellyesek kémé
léssel. Mindnyájan megvetik a’ gazdagságot ’s a' 
világi nagyságot, ’s a* mit más emberek szeretnek, 
az nálok szánakozás’ tárgya. Magasan repülő erős 
szárnyakkal felemelkednek a’ minden dolgok* terem- 
tőjéhez, *s annak közvetetlen vi’sgálásában eltelnek 
csudálkozással és tisztelettel. Ha magokba leszál- 
lanak , 'a' magok lelkén ollyan hatalmat gyakorol
nak , miilyent egyebek ember-társaikon akarnak gya
korolni. A ’ polgári hivatalokkal való foglalatosko
dástól idegenek lévén, annak terhét és gondjait a* 
reájok hevesen vágyó nagy sokaságnak engedik ál
tal , ’s a* kívánságokban és vélekedésekben való 
maga-mérséklés teszi leginkább megkülömböztető 
jeleket. ”

„T a lám  azt fogjátok m ondani, hogy a* böl- 
cselkedők , midőn az emberek előtt legkedvesebb 
dolgokról önként lemondanak , csak képzelt áldoza
tot tesznek , és hogy az a’ tisztelet, mellyel erán
tok Görög-orszag minden időben bizonyított, csak 
nagyra-vágyások’ tárgyát változtatta-el; de vallyon 
Isten e az ember, hogy minden tekintetről lemond
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hasson , ’s magok az Istenek is nem kedveliik e a" 
töm jént, melly oltáraikon égettetik. ”

Elvégeztem beszédem et, ’s szant-szandékkal eU 
halgattam a z t , hogy mái napon Görög-ország tele 
van sok olly merész és csalárd emberekkel , kik a 
bölcselkedés* palástjába takarődznak , hogy a* köz
népet elámíthassák , kik a* maga-mérséklés’ czégé- 
rét teszik*kt, hogy mértéktelen kívánságaikat annál 
bátorságosabban követhessék; kik nagy ékes-szóllás- 
sal beszédnek ollyan rényekről, mellyeknek gyakor
lását másokra b ízzák, \s kik hideg vérű szemlélői 
lévén az emberi Nemzet’ nyomorúságának rósz szí
vek’ keménységét mindenek eránt való jő akarat* 
állorczájával fedezik-el ; ollyan emberekkel , kik mél
tatlanok nem csak az igazságtalanúl elragadozott 
h í r re , névre , hanem még arra-is , hogy a’ nap ne
kik világol, kiket a* törvények nem büntethetnek- 
meg , minthogy a’ képmutatás ellen nincs törvény , 
de kiket a’ társaságnak ki kellene vetni kebeléből , 
’s kiken a' Furiák elébb vagy utóbb bizonyosan ér
demlett mértékben fognak boszszút állani.

Alig végeztem-el rövid rajzolatomat, midőn a* 
Szolnok kezdett beszállni: „ Oh melly boldogok , 
így kiálta-fe!, azon népek , mellyek a’ bölcselkedést 
tudják becsülni! melly édes és hathatós vigasztalást 
találnak a’ szerencsétlenek , kikkel minden Ország 
bővölködik azon bátorságos menedékekben, mellye- 
ket nekik nálatok a’ bölcseség’ felséges oskolái 
nyitnak ! Az ollyannak , kit valamelly hatalmas ellen
ség ü ld ö z , ha egyszerre egésségét, rokonait, bará
tit , jószágait elveszti, jó erőben lévő lelke azt a’ 
kikötőhelyet választja, melly természetéhez legin
kább van alkalmaztatva ; oda egész bizodalommal 
folyamodik , ’ŝ  onnét szánakozva nézvén azt , a’ mi 
addig imádasa targya v o l t , bámulva látja , melly 
hatalmas segedelem-kútfőket talál magában , ’s attól
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fogva érzi magát igazán gazdagnak , miólta minde
nét elvesztette. ”

„É des  Flaviusom ! monda mosolyogva az egy- 
gyik iEdilis , miért születtél Romainak ? valóban a’ 
sors hibázott , midőn téged közinkbe helyheztetett. 
Méltó volnál Athéné’ piatzain kevélykedni; azomban 
légy békével, ha valaha a’ köz-társaságnak fő tiszt
ségeire lépek , esküszöm , első gondom lesz, téged 
olly helyre kü lden i, melly érdemedhez illik , ’s fa
lainktól távol fogod talentomidat gyakorolhatni. Lá
tom , hogy azok nem nekünk valók.’* — A’ Szol
nok elpirult ’s halgatott; egész maga tartása zava- 
rodást mutatott.

Az éltes R óm ai,  ki ezen szóllalkozásra alkáli
mat a d o t t , nem látszott a* szegény Flavius’ felbuz
dulásában osztozni, ’s fejét hajtogatván: „fiatal ide
g e n ,  m onda, a’ kép mellyet festél, szép , de két
le m ,  hogy igazán hu  volna. Minek olly sok osko
lákat azon egy dolognak tanítására ? a’ valóságnak 
nincs két formája , csak egy úton lehet hozzá jut
ni. Ha Stoikusaitoknak igazok van , Epikuraeusai- 
tok szükségesképpen hibáznak. Mind a' ketten nem 
lehetnek bölcsek egymással egészen ellenkező állí
tásaikkal ; ’s meglehetne , hogy közzülök egygyik 
sem volna igazán bölcs. A’ rény előtt esmeretle- 
nek ezen felekezelek , mellyek titeket egymástól el- 
szakasztanak, ’s a’ boldogság nem egyéb, csak ezen 
rénynek gyakorlása. Végre: ha meg kell monda
nom  , én ezen híres embereket úgy nézem , mint 
kik ügyesen tudnak nagy ékcs-szóllással beszállni 
arról , a’ mit nem értenek , ’s kérkednek azzal , a 
mivel nem birnak. ”

Felelni akarék, midőn a’ Consui kezdett szo
kott méltóságával szóllani, ’s így fejezte-ki magat : 
„ Elég regen élek már , hogy indulatossag nélkül 
ítélhessek az emberek’ vélekedéseikről, még az ol-
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Jyanokról is , mellyek az enyimekkel leginkább el
lenkeznek. Becsülöm bölcselkedoitek talentom ait, 
’s tisztelem gondolkozásokat. Előre felteszem, hogy 
ezen olly híres oskolák minden polgároknak min
den külömbség nélkül nyitva állanak , ’s hogy azok
ban a* leczkék minden haszon-keresés nélkül adat
nak ; az , a’ ki árulja a’ bölcsességet, ’s a' ki azt 
vásárolja, mind a’ ketten egyeránt távol vágynak 
tőié. Az olly emberek fe lő l , miilyeneket te lefes
tettél, gyanítni nem lehe t ,  hogy alacson fösvény
ségtől vezéreltetnének ; jól tu d já k , hogy csak úgy 
nyerhetünk hatalmat más emberek felett, ha magunk 
felett hatalmunk van. Az a’ hatalom , mellyet egy 
állhatatos erős akarat a’ maga kívánságin gyakorol, 
ollyan győzödelem , mellyet egy Római sem vetne- 
még. Nem mindnyájan vagyunk hívattatva a’ világ* 
nagy piatzán fényleni ; de magunkban mindnyájan 
találunk ellenségeket, kik ellen harczolni kell, ’s 
azokat meggyőzni dicsősség. Azomban az illyen 
harcznak csendességben kell tö r té n n i , ’s az a* kér
kedés, mellyel bölcselkedoitek bölcsességeket kihir
detik , elégséges ezt kétségessé tenni. A ’ rény a’ 
férjtiakban a z , a’ mi a* szemérmesség az aszszo- 
nyokban, nem birjuk azt tö b b é , mihelyt vele di
csekszünk. Róma sok igen jeles tulajdonú polgá
rokat m uta tha t , de az ollyanok soha sem kcvély- 
kedtek. Mit mondok? még attól is távol voltak, 
hogy magokat nagyon jeles tulajdonokkal biróknak 
tartották volna. Hívek maradván anyaik’ vallásához 
’s hazájok* törvényeihez , soha sem próbálták ezek
nek alapjait ollyan hiú szó-harczokkal megrendíte
ni , mellyeknek gyengeségét külömbözések eléggé 
bizonyítja. Midőn a’ köz-társaság’ kezdetében az 
Augurok , a* csak akkor született városnak a’ világ’ 
birodalmát ígérték , a* ti bölcsélkedőitck az ok-fők
ről versengvén , azoknak következéseit semmivé tét-
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lék volna , míg a’ Romai-nép ezen szent igazságról 
meglévén győzetve , nem gondolkodott egyébről, 
mint annak bétellyesedéséről; 's állhatatosság , bá
torság és vitézség által elérte nemes czélját. A’ mi 
kötelességünk a z , hogy atyáinknak ezen nagy mun
káját tökélletességre vigyük ; de , hogy ezt inegte- 
hessük , hagyjuk a’ Görögöknek az ő bölcseik’ he
nye vizsgálódásait. Ok beszélljenek , mit cseleked
jünk. Azt kérdem mindnyájatoktól , mire menne 
nálunk egy Consui , ha Plátónak vagy Epicurnak 
követője volna ? kétség kivül a* Stoikusok* állhata
tossága jobban illenék méltóságához; de ezen szen- 
vedőleg való rények csak a’ nyomorúságot segíte
nék tűrni , ’s mi a’ dicsősség után futunk. Mikor 
egyszer a’ Rómaiak* hatalma az egész világon tökéi- 
letesen meglesz erősítve , minthogy az emberi lé- 

*lek mindég új eledelt kíván, akkor Róma kár nél
kül próbálhatja magát új pályán új harczokra alkal
massá ten n i , ’s talán tudománnyával is bámulásra 
ragadja a1 világot , minekutánna azt győzödelmeivel 
maga alá vetette. ’’

5. K. J.

18.

A’ Keresztyének’ sorsa mái napság a’ 
Törökök között.

A ’  főbb rendszabások , mellyek szerint az 
Európai és A’siai Muhamedánus Státusokban
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a’ Törökök Keresztyénekkel (Raajákkal) bánni 
szoknak, ím e’ következendők:

1.) A’ hatalmunk alatt való tartományok
ban Keresztyéneknek új templomokat, kápol
nákat, klastromokat vagy remeteségeket építe
ni ezután szabad ne légyen.

2 .)  Fönn-álló templomaikat sem lészen 
szabad igazítani, ha romladoznának.

3.) Lakás nékik csak a’ város’ félre-eső 
szállásain és csak emelet nélküli kunyhókban 
engedtetik.

4.) Tartoznak a’ hozzájok betérő Muhame- 
dánus utasokat szállásra befogadni, és három 
napig tartani.

5.} Kémeket házaikhoz befogadni tilalmaz- 
tatik ; miilyeneket ha tudnának, azokat a’ Mu- 
zelmánoknak bejelenteni kötelesek.

6.3 Magok között igazságot ki nem szolgál
tathatnak.

7 .) ítélő-szék előtt vádolok- vagy tanúk
képpen fellépni alkalmatlanok. Ha pedig még 
is keresztyén- vagy zsidó-tanúkra szükség vol
na , tehát tíz efféle tanúk’ szava se érje-fel egy 
Muhamedánus’ vallomását.

8 .) Midőn feléjek Muselman közelít, ülő
helyekből felkeljenek, és azt annak engedjék 
által.

9 .) A’ Muzelmánoknak sem öltözetjeiket, 
sem fej-czifraságj okát viselniök nem szabad.

10 .)  Nem engedtetik nekik nyergeit lóra 
ülni, akármi fegyvert magokkal hordozni, sőt 
még pálczával is tilalmas.

11.) Bort ne áruljanak , hajókat megne 
növeszszék, bajuszszok is csak igen rövid le
gyen.
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12.) Tiltatik nekiek Krisztusra és Máriára 
esküdni, és a’ keresztet vagy hitük’ szent köny
vét házaikon kivűl vinni. — A' Bibliának bé- 
v ite le , és minden Bibliai-társaság tilalmaztatik. 
Utasoknak még ajándékképpen sem szabad el
venni a’ B ibliát; de a’ melly parancsolatra az 
utasok nem sokat ügyelnek.

13.) Pecsétjeikre nem szabad nekik tétetni 
sem n ev et, sem j e l t , sem keresztet.

14.) Templomaikban atynt szóval énekel
jenek , és halotti-imádságaikat is lassan mond- 
ják-el. Templomaikon kívül Isteni-szolgálatot 
tenni ne mérészeljenek. — Különös kedvezés 
volt a’ Smyrnai Keresztyénekre n ézv e , hogy 
1828. Húsvétban az ő innepiségeiket ollyan pom
pával tarthatták , millyennel még soha sem 
m ég ; és a’ Processio a’ város’ egygyik végétől 
a’ másikig járt.

15.) Mindkét nemű gyermekeikből császári 
tized fog huzatni, és az így kivett gyermekek 
a’ Mahumed vallás’ okfőiben neveltetnek.

Ezen czikkelyek közzűl az 1. 2. 6. 7. 8.
9. minden időben szorossan megtartatott; mind 
a’ többi pedig már feledségbe merült vo ln a , 
de a’ mellyből ez újabb időkben ismét elő-lioz- 
ni akarják.

Ataljában a’ többi Nemzetek , különösen 
pedig Zsidók és Keresztyének eránt való kiírt- 
hatatlan gyűlölség, fő character-vonások a’ Tö
rököknek ; mellyről hogy helyes ész-fogatunk 
lehessen ; csak azon szidalmazó csúf-neveket 
kell felidéznünk, mellycket más népekre ruház
ni szoktak. A’ Zsidókat és Keresztyéneket ebek
nek Cdsohaur) hívják, és nevök helyett csak e' 
czímmel szóilítják-meg. Hallatlan példa volt 
az , hogy 1830. az ifjú Szukáiméhoz két kérész-
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tyén-orvosok hívattatván, azokat a’ Szultán ne- 
vökön szóllította. Továbbá nevezik az előttök 
kiváltképpen gyűlöletes Persákat vörös-fejek
nek ; az Örményeket sár-evőknek ; a’ Tatáro
kat dög-evőknek ; az Arábsokat dühösködőknek; 
a’ Görögöket, kosoknak vagy' szarvaknak; a’ 
Bulgárokat zsiványoknak; Raguzaiakat kémek
nek ; Oroszokat rósz lelkeknek , arczátlanoknak, 
hitszegőknek ; Németeket Isten-káromlóknak ; 
Olaszokat ezer színű (az az csalárd) emberek
nek; Francziákat ravaszoknak; Német-alföldieket 
sajtosoknak; Angolokat gyapjú-kereskedőknek.

A’ hadi-ütközet’ rajza.

E g y  Angol, ki az 1809—1814. táborozásokban 
Portugalliában és Spanyol-országban , a’ britán 
hadi-sereggel volt mindenütt nyomban: 1823- 
ban kiadta azon táborozások’ leírását, melly- 
ben a’ csata-mezőt Albuferánál (hol Beresford 
a’ Soult Marschalt Cadix fel/í viszsza-nyomta , 
1811. Máj. 16.) ezeket mondja:

,,A ’ csata-zörej megszűnt. Jer ! vándorol
junk keresztül a’ halott-mezőn. Tekintsetek kö
rül és lássatok, mint vágynak ezerek agyon ve
retve , más ezerek m egsebesítve, vagy a’ halál 
harczán vijódva, vagy kínjokban és elcsiigged- 
tökben ordítva. Előbre egy k év ésé! itt négy 
tisztjei feküsznek egy franczia had-osztálynak, 
melly most csak egy halott-kupocz. Ah ! ez a’ 
csinos ficzkó alig számlálhatott még tizennyólcz 
éveket. Minő deli növés ! melly szép ábrázat! 
talán most édes anyja a’ békés Loire partjain.
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szorult kebellel aggódik kedves magzatjáról. — 
Itt harczolt a’ harmadik Brigáda, itt harczoltak 
a’ puskások. Hogyan egymásra tömve fekiisz- 
nek itt a’ bajnokok ! sokan az elestek közzűl 
ki. is vágynak már vetköztetve. A’ rangi kii- 
lömbségnek itten vége. — Igen is ! de emen
nek itt még is parancsoló tisztnek kellett lenn i; 
melly fejérek kezei, és ez újra gyűrű volt dug
va. Szegény n ő , szegény menyaszszony oda 
haza ! te a’ szerelmetest nem látod többül so
ha. Minő férjiias szépség! miilyen mosolygás 
lebeg még most is ajakain ; talán zászlója mel
lett dűlt-el, meghalt könnyen , hirtelen, vígan , 
ő irigylendő! — Amott a’ lengyel láncsások ro
hantak elő ; még csak kevéssel ez e lő tt , minő 
keveréke a’ ló-csortetésnek, ütközeti rikogatás- 
n ak , esdeklésnek és halálos vágásoknak! a’ vad 
zörej , a’ kevés tompa nyögésekig és halk sü- 
völtésig már elhangzott, minden csendes mint 
a" sír. — Hát ez itt mi ? egy öszsze-tipratott 
trombita; a’ lehellet, melly őt reggel recsegő 
hangra felélesztette , örökre ki van fuvalva. — 
És amott az ? egy ízre-porrá zúzott láncsa ; ez 
e’ az izmos kar, melly azt ingatta ? most már 
a’ halál az feszített idegeket leeresztette ; mint 
öszsze van görcsözve ez a’ nagy test ! a’ halá
los szorultság miként félre rángatta ez arczvo- 
násokat; nyolcz ízben szúrták keresztül e’ tes
tet puska-hegygyel. Amott fejetlen derekak fe- 
küsznek , ágyú-golyóktól öszsze-zúzatott, földre 
tepertetett testek ; hirtelen irtóztató , de még 
is kegyelmes halál! — Hanem kik ezek , kik 
minden lépten ruháinkat rángatják, lábainkat 
átkarolják és olly igen megalázva vágynak ? ők 
az ellenségnek megsebesült hadnépei , kik vé
delmet keresnek a1 Británoknál, a’ boszszút le-
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hellő Spanyolok’ mérge ellen. Ez nekünk nagy 
becsület, Britán-atyámfiai ! — Szegény emberi
ség , szegény emberek.! tehát anyáitok azért 
szenvedtek e’ olly sokat, mikor titeket fájdal
mak között szültek; mikor tejökkel, vérök vé
rével szoptattak ; bölcsötök és beteg - ágyatok 

; mellett siránkozva egész éjszakákon által virra- 
doztak ! azért szenvedtetek e ti annyit, félel
mesen kezdve az Abc-és könyv kényszerein egé
szen fel addig, mígnem ellenségtek bátorságán 
felhevülve magatokat elszántátok; midőn az ő 
életének a’ magatokét vetettétek ellenébe ? az
ért szénvedtetek e annyit, hogy élteteknek egy 
darabka ólom adja-meg az utolját; vagy, hogy 
tagaitokat testetektől elszakaszsza ? ”

Az állatoknak házhoz fogadtatása, vagy : 
a’ társas élet’ czélja i, előadva egy 

Mesében.
(Francziából.)

A z  állatok, minekelőtte az emberhez adták 
magokat és szolgálatjában állottak, az erdők
ben bujdokolván, az éhségtől gyakran rettene
tesen kínoztattak, és szerfölött független ugyan, 
de bátorságtalan életet éltek. Ha egy felől a’ 
termékeny dús természet nekik pazar kézzel 
szórta adományit; más felől a’ kemény tél a’ 
fákat gyümölcseiktől, a’ mezőket zöld vetemé- 
nyektől megfosztván, őket is mindenből kifo
gyasztotta. Azon felől'ezek az állatok nem lé
vén bírásában ama’ drágalátos ajándéknak, ho-
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gyan lehessen a* veszélyeket előre látn i, és el
hárítások végett czélszeres eszközökhez nyúlni, 
önmagokra voltak hagyva minden segéd nél
kül , és nyomorúan kellett elveszniük. Illyen 
több ízbeli országos csapások után egykor né- 
melly eszesebb állatok a’ társas élet hasznossá- 
gát áitallátták , közelítettek az emberhez és kö
nyörögtek neki tartásért és élem ényért, midőn 
egyszer'smind hálájok jeléül neki szolgálatjokat 
ajánlották. „ Jól van ! (úgymond az em ber,)  
„hanem most hát inondja-meg nekem minde- 
„ n itek , mit tud tenni a’ társaságért. ” A’ macs
ka járult elő legelsőben , soványan , éktelenen , 
csontjai k iállva, bőre a’ testéhez aszva és alig 
szóltonnyi erővel, ki így szóllott: „ én néktek 
„fogaimmal és körmeimmel fogok tenni szolgá
l a t o t ,  pinczétekből, életes-kamarátokbúl mesz- 
„ sze űzöm a’ ragadó állatokat; szalonnát, saj- 
„ tót előlök bátorságban tartok; éjjel nappal 
„ p’ házat kerülgetem, és megőrizem a’ Jegfélre 
„ esőbb szegletét is. ” „ Jól lesz , (felele az
em ber,)  megelégszem v e le , csak légy hű és 
„figyelm ező, kikapod élelm edet.” — „H át te 
(úgymond továbbá az ember a’ kutyának,)  val- 
„ Iyon mit tudsz ? ” „ Én , viszonolá a’ kutya, 
barátságtokat és szívességieket hálás voltom és 
hűségem által fogom megérdemelni; titeket el
lenségek és rablók ellen védelmezlek , házato
kat körül-járom , úgyhogy a’ róka ahoz nem 
fog merészelni közelítni. Nyomokba megyek 
a foglyoknak és nyálaknak , és azokat nektek 
felfedezem ; az éjszakának veszélyei elől nyá
jaitokat őrizem , mellyek nekem fogják köszön
hetni nyugatin okát és egésségöket; a’ mi pedig 
mind ezeknél is fontosabb, én a’ te életed’ véd- 
léséért oh természet Királyja ! ha kívántatik,
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saját életemet is kész leszek oda adni. ” „ Igen 
jelessen! (felele az ember ,)  téged is felveszlek 
lakó-társnak , illy megtisztelésre te ugyan né
kem érdemesnek látszol. ” — Ezután az ember 
a’ légyhez fordult , melly emberekkel, állatok
kal nem gondolva, egy baraczkon üldögélt yesz- 
té g ; „ hát te (úgym ond,)  miféle szolgálatot
„ vélsz tehetni az embernek ? ” ,, É n , dolgozni ? 
— felelt a’ légy megvető és kevély hangon, —  
^ én, dolgozni! kegyed megbánt engem , val- 
„lyon kinek tart kegyed engemet ? tudja-meg 
„kegyed, hogy az én nemzetségem emlék-hala- 
„dó idők olta soha nem dolgozott. Eleim rám 
,, szállították és én gondosan főn is tartom azt 
,,a ’ nemes elsőség-just, hogy henj én é lek , és 
„bölcsőmtől fogva siromig édes nyugalmat él- 
„ delek. Én , ugyan még eddigelő soha nem 
„ tettem sem m it, és nem is fogok tenni ezután 
„ i s . ” Most az ember kirántotta orr-kendőjét 

• haragosan, és a’ felfuvalkodott insectumot az 
illatos baraczkról félre-verte. „E l innét, ke
vély teremtvény! — úgymond nek i, — nem tu
dod e ,  miként a’ természet senkit sem állított 
e’ világra, hogy csak hivalkodjék, és haszon
talan tcrh legyen a' földnek hátán? valljon szív
hattál volna e ezen gyümölcs’ édes nektáréból, 
ha szorgalmas földművelő az ő munkájával és 
verejtekevel e’ földet meg nem m ívelte, és e" 
fát nem ültette volna ? mi fogna lenni a' társasági 
szövetségből, melly az embereket öszszelcapcsol- 
ja , ha mindenik ollyan gondolattal volna mint 
te • ered j! büntetésed nincs már meszsze. Nem 
sokai a minden asztaltól, minden háztól el fogsz 
•e uzettetni, és holmi szegletben, mint megutá

ln a k  targya, portól lepve kell meghalnod! ”

Edvi I l i  Es PÁl.
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19.

II-dik Béla névtelen Jegyzője. *)

M i t  érez az ifjú kinek nem adaték esmerni  szi ilőji t , 
léteiének adój ií? mit ér ez ,  ha még javakat hagyának 
néki boldogabb élet re? mi t ,  ha azon képe t ,  melly 
e lhunyt  szülőjinek emlékbe lévő tet teikből ,  hal lomá
sokból ,  ’s egy belső nyughat lan érzés* sugalmából  
s zö v ő d ö t t , szétoszlatja valaki a lapt a lan’s tán kaján ké
tségeivel? —  Igaz képe ez Nemze tünknek,  midőn 
sok,  főkép kül-í rók letörekszenek rontani Béla név
telen Jegyzőjének hitelét ,  bár munkájának tartal
mai ,  több vagy kevesebb külömbséggel  feljegyezte- 
tének előtte és vele egykorban több idegen Íróktól 
is. Okkal  győzzenek m e g ,  rendit len taipkövön ala
púi t  okokkal ,  és megvet jük mun ká já t ,  ’s koldulni 
azt nem fognánk még akkor sem ,  ha eleinkről sem 
kül- sem bel-irókban egy szó sem emlékeznék.  Azon
ban igazmondónak tartozván hinni minden i ró t ,  mig 
ellenkezőt győzhetlen erőségekkel állítani nem lehet;  
s feltévén,  hogy inkább igazat irhata ki közelb vala 

a történthez ,  ’s kit az inkább érdeklet t ,  mint az ide
gen és távol lakó; nyilván mondhat juk:  hogy min
den nép saját í rójának elsőbbséget adhat a’ kül-irok

*) A* telen végzet, mindég a’ gyökérhez já ru l ,  és így név
te len ,  nem nevetlen, mikép sokan mondják, és írják*, 
nevezetesen pedig Béla Jegyzőjének mind két fordítóji. —. 
Szemtelen nem szemetlen \ de jól van gondolation , melly 
ebből jő gond-ol-atlan ’stb.
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felett, okosan egybe-hasonlítván a* honni és idegen 
írókat. —

Ha minden Nemzetnek ált kell mennie azon 
kíilömböző korok* szakain, mellyeken által megy 
az egygyes ember; ha a’ népnek, mint a* külön 
személyeknek ifjú korát a* lelki erő* fejlete hatá- 
rozza-meg; Nemzetünk most virul fiatal korában, 
*s most kél-fel hatalmasban mint valaha bennünk , 
azon keblünkbe o lto t t , egggyes em berre l , néppel ’s  
e* világ minden lakójival egygyiránt közös-vágy, 
tudni honnan eredénk? kik valának eldődeink? 
merről és miért jövének? ’s ezen vágy annál erősb 
lész, mennél több lészen tudományunk’ körében a* 
világ, kevésb a* homály. De valóban, ha van 
Nemzet, melly méltó okból kemény szorgalommal 
iparkodik deríteni a* meszsze ősi idő’ történeteit; 
nekünk legtöbb, leghelyesebb ’s legkeményebb szor
galmat kivánó okunk van, kiknek vérrel szerzett 
országot hagyának őseink, mellyből arany szabad
ság, *) fény, és diesősség virágzék-fel, melly 
fény és hír* emléke ébreszte-fel nem rég is min
ket százados álmainkból. Igen, nem puszta költői 
szó volna ha mondanám, hogy a’ kalász melly me
zőinken kél, a’ gerézd melly halmainkon n ő ;  atyá- 
jink véreitől melegszik tövében. — Ha a’ régi me
sés korban élnénk, részemről a’ puszta szavatok
nak örömest engednék, *s hinni kész lennék; hogy 
mint hajdan Deucálion* köveiből emberek levének,

*) Hogy arany szabadságunk* első alap/tója Sz. István vala, 
hogy követőji alatt romladozván ll-ik  András azt csak 
új fényre ’s teljesb erőre hozá; több mint puszta véle
mény, *s hitelesb mint sok egyebek a’ h isztériában, 
mellyek pedig egész hitelt nyerőnek. L. Horváth Istv. 
Tudom. Gyűjt. 1819 évi foly. — Piringer Ungarns B a n d 
iién. 1 b.
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szintolly hirtelen támadánk mi is Pannónia* síkjain, 
vagy inkább a* Colchisi sárkány fogaiból szárma- 
zán k , —  's ezt annyival inkább h inném , mivel ált- 
pillantván honnom történetein, többnyire idegen 
akadály ’s közénk vegyülés miatt öldösénk egymást 
csaknem enyésztig, mint a* sárkány fogból táma
dott vitézek a’ közzéjek sújtott kő m i a t t . --------

Ha névtelen Jegyzőnknek munkájából történeti 
igazságokat óhajtunk meríteni; ha méltónak kíván
juk nézetni hogy kéziratjárói, idejéről ’s nevéről 
szóljunk, hitelét kell kivívnunk, ’s az ellenvetése
ket tompítva tzáfolnunk meg.

Hitelre érdemíti őt azon régi idő , mellyben 
irt. Mert mennél közelb él a’ szerző azon történ
tekhez mellyeket ír; mennél kevésbé meszsze dol
gokról beszél; annál több hitelt érdemel, annál 
erősebb alapon nyugvónak hihetjük, beszédjeit. Vi
lágos emlékezetben élő sok dolgokat, tudhat az illy 
író mellyeket máskint nem tudhatna, ’s kivált azon 
időben éppen nem tudhata. A’ költöző vagy nem 
rég települt népeknél különösen, a* szájbeli hagyo
mányok sokkal tisztábban folynak által az utókorra ; 
inért azt tisztán megőrzeni gondja volt minden 
Nemzetnek,; mert a’ pásztor és harezos népeknél 
emlegetni a’ múltakat, múlhatlan szokás. Ha me
zeiről lakjába jő a* pásztor,* 'ha  harczaiból megtér 
a' bajnok, mi természetesebb, mint beszélni a 'hadi
tetteket, regélni a* tartományokat mellyeken uta
sának , emlegetni a' régi hazát, énekelni a' hősö
ket, ditsőíteni a ’ vezéreket. —  Az Arabsok, ezen 
pásztor-harczoséletből szíikségcskép támadó ter
mészetnek, tulajdoníthatják lovaik származásaiknak 
rendjét; más illyen népek pedig fénylőbb Nemzet
iség ágaiknak eredetét és folyamatját. Homér’ ver
sei sok időkig csak s zá j b an  éltének, a’ már nem 
durva Görögöknél, \s későre jegyeztetének fel. —
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Már ha névtelen Jegyzőnk több kül- egykorú vagy 
régibb írókkal ellenkezik is; én mindenkor neki, 
vagy átaljában honni-irónak több hitelt adok, s 
csak a5 JNemzet dicsőségére mondott ’s más gyanús 
szavakat mérseklera az idegen írókból. — Annál 
tisztábbak, annál szélesebb térnek a’ hagyományok; 
mennél miveltelenebb valamelly nép ; és így viszont 
kevesebb és tisztátalanabbak azoknál, mellyek tu
dományi fényt láthatnak. —

Hitelt kiván jegyzői hivatala. Mert ha tisztáb
bak valának is a* hagyományok hajdantán, mint 
jelennen; de tökéletes tiszták még sem lehelének. 
Fő  hivatala azomban feltéteti velünk, hogy neki 
túdós *) férjíinak, tiszta lelkűnek kellett lennie; 
*s innen következik, hogy a’ közönséges és titkosb 
leveleket áltnézhetvén mint királyi Jegyző , okos
ságánál fogva a* nem hazug hagyományokból és hi
teles levelekből kivonhatá az igazat.

Hitelt adni neki okot nyújt azon okos megfon
tolás , mellykint megveti a’ hamis hagyományt, 
ha annak nyomait íróknál nem találja. A* XLIl-/£ 
czikkben azt mondja: „Séd quidam dicunt eos ( Hun- 
garos)  ivisse usque ad Constantinopolim, et portám 
auream Constantinopolis Botondium cum dolabro in- 
cidisse; séd ego quia in nullo codice Historiographo- 
rum inve ni, nisi ex faisis fabulis rusticorum audivi, 
ideo ad praesens opus scribere non p r o p o s u iT o 
vábbá az éneklőktől hallható dolgokat icván ki, ezt 
nem mondta volna prologuszában: „ E rg o  potius a 
modo de certa scripturarum explanatione et aperta

*) Annyival inkább, mivel már Kálmán Király alatt az Esz
tergomi Zsinatban meghatározák: „ Id ió táé  Praesbyteri 
ne ordinentur , qui nec ordinandi sun t,  ordinati diseant 
aut deponantur.” Cap. VI. Ö pedig nem csak Fő-Pap 
v o l t ,  hanem királyi Jegyző ( una Canceliarius. )

28 *
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hístoriarum ínterpretatione reruni veritatem nobiliter 
percipiat.” — Ha meggondoljuk, hogy ő munkáját 
barátjának kérelmére ( ez egy oka lehet munkája 
készülésének) készíié; ha meggondoljuk hogy azt 
„ Vir venerabilis-nek czimezi; könnyen hihetjük hogy 
azon Fő-Pap  (Venerabilis czímmel I B é l á i g  
csak az Esztergomi Érsek élt *) nem akarván hitelt 
adni minden népdaloknak, tőle, kinek kezében va* 
Iának a’ hitelesb irományok, őhajtá megtudni a* 
valót, ’s innen nyilván vélhetjük, hogy ő igyekezék 
is fényre vonni az igazat, ’s azt teljesíté is a* mint 
lehete.

Hitelt adhatunk neki mint Papnak, még pedig 
Fő-Papnak; mert Fő-Papnak kellett neki lennie, 
minthogy a’ „Venerabilis virtM ,igen kedves (di~ 
lectissimns) barátjának mondja. Es ha meg kell is 
engednünk, hogy ő Fő-Pap léttére mint ember, véges 
értelmű hibázhatott; vailjukmeg, az illy szent hi- 
vatalú férjfiakriak lelki esméretökön kiviil több okaik 
lehetnek és vágynak, mellyek tiltják őket hamisat 
szóllani és tselekedni, ’s nagyobb gondot parancsol 
óvni magokat attól a’ mi helytelen. Valóban minden 
lapról csak az igaz és történt dolgoknak szerelme 
sugárzik ki, ’s azon több szentírási szóllás m ódok, 
mellyek a* tárgyba szövetbe jőnek elő , kegyes vol
tát jelentik, és vétkeznénk ha azon egyszerű sziri 
a la t t , melly az egészen vonúl által, költeményeket 
vélnénk rejtezni, mig őt hazugnak senki nem bizo- 
nyíthatá be. Bátran is állíthatjuk, hogy ő szent öl
tözetét nem szennyezé be , minthogy csak egy sze- 
rentsétlen csatát sem halgata el, ’s azt szebb színbe 
tüntetni-fel nem törekvék.

#) Dán. Cornides. Vindiciro Anonymi Belae R. Notarii. ed. 
aurt. J Chr. Engel. Budié. 1802, j>ag. 159.
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Hitelt kíván egyszerű ’s pompát lan nyelve, mel 
lycl írá munkáját. Viszsza nézvén a' meszsze időkre> 
k ön n y ű , czifrátlan nyelvel látjuk díszleni a’ nagyobb 
liifelü.. írókat. Már a* köz-életben tapasztalhatjuk, 
melly pom pátlanúl, ’s természetien szóllanak a* 
nyilt, tiszta szivüek. Nem tagadhatván tehát, hogy 
a’ tiszta lelkű, virágtalan beszédét munkájába is 
által viszi; hogy a’ legnagyobb hitelű íróknak írá
saik dagálytalan folynak; következést húzhatunk 
névtelen Jegyzőnk’ lelkére, hitelére is egyszerű nyel
véből. —  Kifogást tenni azom ban, mint minden 
rendszabásban úgy itt* is lehet; de nints gya
nú , melly ért ezt ő reá mondhatnék, sőt inkább 
kéntelenek vagyunk megváltani és hinni, hogy ha 
valaki, ő bizonyosan tiszta nyelvben, tiszta igazsá
got jegyze fel. Schl'őzer, a’ kemény kritikus is 
átaljábaa az egyszerű nyelvért érdemesít sok régi 
írókat h ite lre ; bár máskint hibáktól mentieknek 
nem hiszi. Ezt mondja t. i. az l i o 3-tól l3oo-ig 
élt Annálisztákról, két osztályra különözvén őket: 
» Éinigen merkt mán bey allén jenen Fehlern doch 
Menschenverstand, eine edle Simplicitiit und fölglich 
Gláubwiirdigkeit ah: so Nesior dér Russe, Heinrich 
dér Lette , Storro dér lslander; andere hingegen 
erzcihlen handgreiflichen ' Un sin 71, begehen die aller- 
dümsten Anachronismen, selmát zen einfaltige Dinge 
h e v o n  denen sich demonstrieren Icist, sowohl, 
dass sie bloss erdichtet sind; a Is auch was zu ihrer 
Erdichtung Anlass gegeben hat; so Martin und 
Kadlabek die Pohlen, und Paulus Notar des Béla ̂ 
dér [Inger? Hiszem hogy Schlözer olvasá Jegy
zőnket, de azt nehezen hihetem hogy tükélletes 
meggyőződésből mondhatta azt, a* mit itt monda, 
Oszszc kellett volna nyelvét IVogériuszéval •) és

* )  C a r m e n  m i s e r a h i l e  , in S c r i p t o n  I I e r ű m  H u n g  S c h w a r t n e i  ■
VoL l

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



4 3 8 JÜNIUSZ 1831.

másokéval hasonlítani; akkor bizonnyal Schlözcr 
az utóbbik osztályra őt nem teszi. Kívánható lett 
volna még tőle megmutatva látni, hogy Jegyzőnk 
munkája csak „ Erdichtung*' és » was zu ihrer Er~ 
dichtung Anlass gegeben hat." De ezen ítélet gyen
ge, mivel erősségei ingók, irónk hitelét nem jren- 
dítők, ’s bebizonyítá Engel, hogy Martin, Kadlu- 
bek is sokat mondanak, mellyek Nesztorral *s töb
bekkel éppen öszsze eggyeznek. *) Schlözer maga 
m egvallja, hogy azon korú iró mindenik hibázik; 
nagy kérdés marad tehát mindég, mellyik írónak 
higyjiink, ha máskint szóllanak ugyan azon tárgy
ról, vagy egyébben ellenkeznek; mert a’ gondatla
nabb írónak gyakran több igazsága lehet a* legszor
galmasabbnál. —  Schlözernek azonban ezen ítélete 
ebben a’ dologban melly alaptalan, megtetszik on
nan , hogy Jegyzőnket most I I I •ik majd YV-ik Béla 
Jegyzőjének mondja, és Pálnak, mintha itt, kivált 
akkor, kétségnek helye sem volt vólna.

Hitelre érdemíti őt még az, hogy irományában 
több Krónikákra, Hisztériákra útasitja az olvasót, 
de a’ mellyek talán elvesztenek, legalább esme- 
retlenek jelennen. — Bél úgy vélekedék **) hogy 
az Orosz-annáliszokból költsönozött névtelen Jegy
zőnk, de, hogy az Orosz nyelvet értette vólna 
hinni nehéz; a* pedig hogy Nesztor, Annáliszait (a* 
11 -ik százból) nem olvasá, hanem olvasható bizo
nyos. Azt mondja t. i. a* XLII-z# czikkben: »sed 
ego quia in nullo codice Historiographorum inveni 
(hogy  a* Magyarok Constántzinápolyig mentek vól
n a )  — ideo ad, praesens opus scribere non propo- 
sui"; ezt pedig Nesztort olvasván, nem mondhatta 
vó lna , mert ő igy í r : lm J . 6438 (az  a z : 93o )

*) Engels. Gesch. von Halitsch 421—458 lap. e V 457,
#*) Pnefatic ad Scriptor. reruoi Hung. Voi. I.
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3g, 4 0 , 42 keimen die Ugren zum erstenmahl vor 
Zaragrad ( igy hívják az Oroszok, Bulgárok, Olá
hok Constántzinápolyt) und verwüsteien ganz Thra- 
zien, — Román aber macidé mit den Ugren Fried. 
ismét: »Im J 647?  (az  az: g 43 ) zogen die Ugren 
abermahl vor Zaragrad \ sie machten aber mit Ro
mán Frieden, und kehrten in ihr Land zurück *). 
Innen támad —

Eggy új erősség hitelének megállapítására, 
megegygyezvén ebben és másokban az Orosz nagy 
hitelű Annáliszokkal, holott bizonyos, hogy ő azo
kat nem esmerheté. Sőt megeggyezik Constántin 
porphyrogenitával a* legszorossabban, ha igazságo
san a* kritika szövétnekénél magyaráztatnak; holott 
csak vélhetni sem lehet, hogy olvasta, sőt csak 
nevét halhatta volna. —  Akkori állapotja ép úgy 
íratik az egykorú idegen Íróknál is hazánknak. Pan
nóniának meghódítási rendje úgy adatik elő, mi
ként kívánja a’ tájak’ öszszefiiggése, ’s a* miként 
kívánta az akkori hadi fortély. Föld-Ieirása is hon- 
nunknak, meg áll jelen állapotjával, megfontolván, 
melly töménytelen változásokat szülhettek annyi 
századok. A’ miket ír névtelen Jegyzőnk a* régiek 
polgári rendeléseikről, megeggyeznek a* költözve 
harezos nép természetével, ’s alapot ád , mellyre 

' épült később hazánk’ polgári álkotványa.
Hitelt kell nékie tulajdonítnunk még mint első 

magyar Történet-ír ónknak; ki régiebbeknek munká- 
jikat nem írhatván le, okos fontolás ’s kemény 
vi’sgálat után vévé fel a* történteket, és így má
soknak fogyatkozásaikat vakon követni nem volt 
alkalma. Prologuszából már ki viíáglik hogy ő első 
Történet-író volt, ha azt, mit Schwartner „a me
neti' olvassa, Cornides jobbítása u tán ,  (kinek az

*) Nestor. Übers. v. J. B. Scherer. lap. 67. és 69.
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eredeti kezében szinte sokáig vala) „a modo-nak" 
mondjuk. így van t. i. a* Prologuszban: „ Ergo a 
modo de certa seripturarum explanaiione et aperia 
historiarum interpretál ioné rerum veritatem nobiliter 
percipiat”, mellynek magyarázatja csak ez lehet: 
hogy az előtt a* pór* meséivel vegyülve rend nél
kül szárnyallottak a’ honni történetek; de mostan
tól (a  modo) t. i. miólta ő feljegyzé több hisztó- 
riák u tán , helyesebb esméret örökül ált a’ mara
dékra.

Cornides azon hisztóriákon mellyeket felhoz 
névtelen Jegyzőnk, a’ kül-irók munkájit érti , ’s 
nem hiszi hogy Magyar-országon Annáliszok már 
ekkor voltak volna. *) Katona ellenben úgy véle
kedik , hogy azon utasítások honni Írókra czéloz- 
nak. **) Én sem az , sem ezen vélemény mellett 
nem  vivők, ’s a9 két végsők között azt hiszem:
hogy ha szinte egész történeti munkák nem valá-
nak , de kellett lenni olly irományoknak, mellyek
egy Vezér’ , Király életét jegyzék, vagy nehány 
főbb történeteket foglaltának m agokba, ’s tsak kézre 
vá rtak , melly az eggyes történetekből az egész 
honnét öszsze szerkeztesse. Bizonyos, hogy más or
szágok* történeteit Barátok jegyzék-fel, ’s szorgal
masan nyomozák ki a’ régi idők homályait; nints 
tehát okunk, hogy ezen díszes szorgalmat megta
gadnánk a* Magyar-országiaktól, kik Gejza, Sz. 
István’ idejökben számosán költözének hazánkba, 
’s állandó lakhelyök vala több helyeken. Ösztönző 
erre őket a hála bőkezű Fejedelmeink iránt, ’s 
azon é rzés , hogy a tudományok csak köztök fény- 
lenek, és a’ fenyíték melly több szerzetekben ural- 
kodék. — Hogy Béla1 névtelen Jegyzőjénél idősb

*) Goráid. Vindioi» Auoiiyni. stb lap 230 és 237
Katona Ilistor Critica, prím D= II. Prol. í. 22 és 23
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munka nem juta hozzánk, fő okai azon bel-hadak 
mellyek rongálák hazánkat, és a’ tatár pusztítás, 
melly semmit romlatlan nem hagyott. ’S innen 
támad —

Ismét eggy új oky melly hitelt adat névtelen 
Jegyzőnknek. Sok apró irományokat t. i. titkos és 
nem titkos leveleket használhatott ő , mellyek a* 
Tatárok' pusztításaikkor vészének e l;  ’s valóban 
hinni nehéz , hogy több mint 200 évekig nem Ír
ták volna meg történeteiket, ’s 160 —  170 esz
tendei küzdéseiket őseinknek munkátlan nézték a* 
Papok, kiket olly jámboran tisztele Nemzetünk. T á 
mogatja ezen állítmányt az, hogy már Zoltán ko
rában állapítatott polgári alkotvány, millyet azon 
idő szelleme* létté, olly harczos Nemzet közit állani 
engede. *) Tökéletesnek ezt hinnünk nem lehet, 
de létele kétségen túl van. Ezt hívén bizonyos hogy 
kelle lenni olly irományoknak, mellyek a* polgári 
és hadi porokét, belső és harczi történeteket feljegy
zék. Csekély lehetett ez Zoltán, Toxon ’s még 
Gejza alatt is; de Sz. István és követőji korában, 
midőn olly sok tudományos Papok jövének hozzánk, 
bővebbnek kell vélnünk, ’s elégnek arra, hogy leg
alább a’ Nemzet dicsőbb tetteire fényt hinthettek. —  
Továbbá a’ ki vi’sgálőan pillant által Nemzetünk* 
természetén, láthatja, milly erősen ragaszkodik most 
annyi elmebeli viadalmak után is őseinek szokásihoz, 
milly ősi sz ínbe , szokással tűnt fel, az egész honni 
nép tsak fél századdal előttünk. Uj szokás nálunk 
a’ főbb dolgokra nézve kevés támadt, ’s eldődeink-

*) A n o n y m u s Cap. L*I: „  D u x  Z u lt a ,  cum  e s s e t  tred ec im  an -
iio r iim , om n es p r im a tes  r e g n i s u i ,  quosdam  r e c to r e s
r e g n i sub  D u ce  p ra efeceru n t, qu i m o d era m in e  J u r is  con -  
sv e tu d in is  d iss id e n tiu m  ü té s  e o n te n tio n e sq u e  so p ir e n t  —  
H e. T a lá n  m ár i l l y  m e szsze  le h e tn e  k e r e sn i a ’ *zoká*bel\  

tö rv é n y '  e r e d e té t .
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tői szakadhatlan fonalkint nyúláaak a' régi szoká
sok. Szokásban van nálunk most is a* nemzetségi, 
házi ’stb. leveleket hiteles helyeken őrzeni; ’s ha 
csak a’ feljebb mondattakból húznók is ki, bátran 
mondhatnék, hogy az hajdan, a’ régi időkben is 
szokásban vala. De véleményt nem szükség mon
danunk ; a’ Liptói Regestrumban megyés és királyi 
Levéltárak ( domus tavernicales) említetnek, mint 
szinte Il-ik András 1208-ban kőit oklevelében ez 
van : » omnia etiam instrumenta — in factis crimina-
libus  — in sede Vicecomitis deponi d e b e n t De
több Regestrumoknak ’s levéltároknak nyomára is 
találhatni. #) —  Azonban valának legrégibb Ki
rályainknak Jegyzőjik, Jegyző-könyveik; kellett te
hát lenni ezek’ tárának , bővebb tartalmú országos
levéltáraknak is.

Úgy vélem ezen nyóltz ok is elég hiteléről meg
győzni a z t , ki ok által kíván meggyőzetni. Azonban 
még az ellen vetők erősségeiket kellene eltüntetni, 
kik két Osztályra különözhetők:

1.) Némellyek csak általános és alaptalan sza
vakkal támadák meg névtelen Jegyzőnket, kik ta
lán munkájit sem ismerek, csak másoktól hallak 
gyaláztatni ’s így kedvök nekiek sem jőve hitelre 
érdemesíteni. Ezeknek tehát erősségeik ön képzel- 
ményeil^en épülvén már magokban semmik ’s valót• 
lanoh.

2.) Mások, munkájának egygyes állítmányait tá
madák meg, ’s a’ kritika’ fegyverivei hartzoltanak el
lene. Említeni kell i t tP r á y t ,  kinek némelly kérke
déseivel a’ kül*irók hasznokra, rágalmokra viszsza 
éltének. Azt mondja t. i. ő , hogy véleménye szerint 
névtelen Jegyzőnk munkáját a’ pór  dalaiból szer-

#) K o v a ch ich . F o r m u lá é  soipn inps s t y l i . ’stb. P e s t . 1799.
P e r g e r . B e v e z e té s  a D ip lo m a tik á b a  ’stb . 1. 40, II .
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fcczé, ezt hozván-fel bizonyságul (C a p  X X V ):  »ut 
dicunt nostri joculatores

O m nes lo c a  s ib i a cq u ireb a n t
E t  n om en  b onum  s ib i  a c c ip ie b a llt .,,

De mi azt feleljük: nem minden népdalok 
voltának mesék, ’s ő feljebb példát ada, mint lá
tók , hogy népdalnak nem hisz, ha az hisztériákkal 
nem egygyezik. Azomban kiállíthatja hamisnak azo
kat, mellyeket ő népdalokból von be?  — Még azt 
mondjnk itt;  a* versekbe foglalt hagyományok’ hi- 
báji: elhagyása azoknak, mellyek a* Nemzet fényét 
dísztelenúik; d  nagyítás, midőn a’ költők képzel- 
meikkel virágozzák fel a’ ditső tetteket; és d  kor-té
vesztés (anachronismus). Innen kiviláglik, hogy 
névtelen Jegyzőnk pór-énekből nem dolgoza , mert 
semmi szerentsétlen harczot nem halgata e l ; —  mert 
a’ költői vagy nem hiteles nagyításokat megveté, 
mint példáját látók ennek feljebb, azonban benne 
csak kü lönös , nem hogy hihetetlen dolgok sem ta
láltatnak; valóban nem , ollyanok sem , mellyeknek 
olly harezokban, ország-haza-szerzésben meg kel
lett történniek ;— a’ kor-tévesztés (benne egy vagy kettő 
jő e lő )  olly hiba, mellyet aligha elkerült középkori 
í ró ,  azomban ő míveltelen nép közt élt, mellykor 
számlálásra keveset ügyelt, mint csak nem a’ többi 
Európa is. —

Véleményét Pray még erőssebbnek hiszi, mi
dőn uévtelen Jegyzőnkben ezt találja ( C a p .X L I I ) :  
„ Quorum etiam hella, et fortia quaeque facta sua , 
si seriptis praesentis paginae non v ült is , credité gar- 
rulis cantibus joculatorum % et faisis fabulis rustico- 
rum, qui fortiafacta et beli a Hungarorum usque irt 
hodiernum diem oblivioni non tradunt." — Ezt ő 
nem azért mondja, mintha a’ pór-énekeinek hitelt 
adna, ’s ebből vonta vóína ki a’ mit m ond; hanem
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mivel nagyobb bizonyságot látszik adni a* dolognak , 
midőn a* népszájában i s , melly irományokat nem 
olvashata, éj az ’s fennforog, a* mit tanúnak a* 
Krónikák. Őseinknél pedig az éneklők csak való 
tetteket daliának, ’s azon kevés költői színt is le- 
voná rólok, minthogy Krónikákkal hasöhlítá egybe 
azokat. Azomban állíthatnók azt is, hogy ő csak an
nyit vett a* nép* szájából, a’ mennyit kijelent mun- 
kájiban is; mert ezzel ellenállítmányt okkal támo
gatni nem lehet. Nem is merheté vala úgy ajánlani 
munkáját prologuszában: (Ergo potius a modo de 
certa scripturarum explanatione ’stb. mint feljebb 
megjegyzők) ha azt irta volna le, a* mit úr és pó r ,  
eggyaráut hall és t u d ; mert könnyen várhatta ma
gára az t,  hogy ezen hazugságáért arczáuak pirúlnia 
kell. —

A* kül-irok közzül Thunmann *) Gebhardm ) 
’s Gatterer #*#) alaposnak tetsző okokat hoztanak-fel 
ellene. —  Thunm ann kevés hitelűnek hirdeti mivei 
meszszi történetekről ír ;  a* Constántzinápolyi írók
kal ellenkezik; Lodomériai és Halitziaí vezérek még 
akkor nem valának { midőn t. i. a* Magyarok P a n 
nóniába jövének.) Gebhárd igen gyenge ellenveté
seket tész; mint szinte Gatterer is ;  mind ezeket pe
dig Engel szorosan *s ellenmondhatlanúl megczá- 
folá. *###)

Thunm ann azon ellenvetésére, hogy a’ Con
stántzinápolyi írókkal ellenkezik, ezen nehány sza
vakat mondom; nints elég okunk, hogy a’ történ
tekkel egykorú írókat sokkal nagyobb hitelre érde-

#) Dissertatio de Cumanis ( aota Societatis Jablonoviance 
Tóm. IV )  pag. 157.

#*) História Hungar. P 1. p. 380,
Versuch einer allgem. Wcdtgrschichte, 1702 p 720 

*#**) Cornid, Vindio. Anonyni. Kel&\ — Suppleui pag. 358 — 308.
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mítsük a' bonni 20 0 — 3oo évek után ék írónál, 
gyenge vala t. i. a’ középkorban azon lántz, melly 
öszszekötésben tarthatta volna a* népeket, a’ keres- 
kedés csekély, nem virágzó; a’ tudományok becs
telenek; továbbá csak azon örök harcz, melly lo
bogott többnyire a’ szomszéd Nemzetek közt , sem 
engedé-meg, hogy az idegen író a’ határos népek1 
történeteit tisztán és igazán tudbassa-meg. Főkép* 
a’ byzántini irók méltán gyanúsok, kik útálván a’ 
romlásnak indult birodalmokat, sok ízben megren
dítő harczos népeket;  mindég igazat nem irtak, 
nem írhattak, ’s nagy zavart öntének azáltal min
den népek* történeteire , hogy az idegen neveket 
kények szerint változtatva alkalmaztaták a* görög 
fülhöz , ’s nyelvtermészethez.

Gatterer fő vádja kor-tévesztés (anachronismus) 
bár vádolását különösen nem igazolja. Azomban 
már Pray törekvék bebizonyítani, hogy azon csata 
mellyben Lélu és Bulsu felakasztattak, nem 9 1 3- 
b an , nem Conrád Császár alatt mint névtelen 
Jegyzőnk írja, hanem Ottó Császárral 955*ben 
történt. Felhoz ugyan állítmányának igazlására töb
beket,  de Lélu és Buísu esetjöket elhaigatván, 
QiSl-re és 9 i 3•ra tészik azt Hermannus Conlractus, 
Hepidan, Godofredus Viterbiensis és mások; s 
ebből csak annyi jő ki ; hogy a* közép korban 
nem vólt író , ki főkép kor - számlálásban, nem 
hibázott volna. Homályos vólt t. i. a’ középkor* 
története, ’s a* világ melly nehány irók munka ji- 
ban eikerülhetlen költeménnyel, vagy hibás tudás
sal vala fátyolozva, —  veszedelmesb vólt az egész 
homálynál. Külömböző színben tünének fel a' kü
lönböző íróknál minden Nemzet* dolgai, ’s hol a’ 
bölcs kijelenleg, vagy h a jd an , ’s kivált hajdan a’ 
hamistól eltudná választani a’ valót.
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Schlozer is megtámadd, sőt minden hiteit meg-* 
tagada névtelen Jegyzőnktől. De e’ részben Schlö- 
zert az elsőbb osztályra (k ik  alap nélkül támadák 
m eg )  kénytelenek vagyunk ált te n n i , mert itt a* ke
mény kritikus elfelejté, hogy ok győz, nem puszta 
vélemény. Azt m onda, mint már mondók, meg
lehet mutatni hogy az költemény, ’s azon költe
ményre okot mi ada. Valóban kár, nagy kár vólt 
ezt megnem mutatni, szép haszon, ’s hasznos győ- 
zedelem lett volna ju ta lm a , ’s sok történet irók 
megvetvén azt, homályban őt vezérül nem válasz
tották, ’s haszontalan nem dolgoztak volna, mit 
máskint mind örökké tseiekedendők lésznek. —  
Itt  azonban jegyezzük meg , hogy az írók leginkább 
makacsok, meily gyakran a* lélek' ’s elme* nagy
sága után nagyúl. Lelki makacsság ez, és veszedel- 
mesb a’ külsőnél. Hiszik, okok kényszerítik hinni, 
de nem irják, nem vallják, mit nem hinniek nem 
lehet. Azon belérzelemuek, melly magyarázhatat- 
lanúl vonja az embert valaminek hivésére, a’ hisz
tériában minden tudományok közt legkevesebb, 
sőt csepp helye sints. —  Sok olly van az írókban 
mire pirúlat nélkül nem tekinthetnek, ’s fátyolt kí
vánnak rája vetni, mellynek fényét semmi fátyol ki 
nem olthatja ; mert világa és legbelsőbb elme fo
gatja közt hizak nints, ’s gátlanúl kell neki látni a’ 
valót. — Ha már valaki p. o. történeti rendszert 
kíván alkotni, ’s munka van ellenértelmü, feltörek
szik azt dönthetni, ha szinte okokat nem talál, ’s 
engedni kénytelen is belsejében azon munka véd-o- 
kainak. Schíözer illy környütmények közt látszaték 
lenni, mert ő systemát emleget, melly csak névtelen 
Jegyzőnk romjain állhat fel. #)

*) Schlöz. Kritisch. Samml. zűr Gcsch d. Deutsch. in Sie- 
bení). 1795. — Entsagt mán dicsem ungriurhen Stjortim
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Röviden látván az ellenvetéseket, világos, hogy 
azok alaptalanok, ’s nem állják ki a' szoros kritika 
láng veszszejét. ’S ez kilenczedik és legerősb ok, 
melly hitelét erősíti névtelen Jegyzőnknek, hogy 
t. i, minden támadás sikertelen, ’s minden ellen-ok 
minthogy alaptalan, tompúlva omlik viszsza a’ véd- 
erősségek tömött alkatjokről. —  v

Nem hasztalan törekvénk pedig hitelét kivívni, 
mert sokat mond ő ,  mit mások nem mondanak, 
sokat említ, mit nem tudánk; vezér fényül világlék 
fel ő ,  fel némelly ködbe vonúlt történetek’ homá
lyaiban, ’s megjelenésével sok véghetlen port el- 
dönte. Azért harczolánk tehát hiteliért, hogy tör
téneti igazságokat, nélküle feledékenységbe szálian- 
dókat menthessünk belőle. Itt néhányat felhozunk:

1.)  Az ősi nemzetségi ágak* származtatásokban 
ő pártalan, ’s azokat hozza világra, mellyekről sem 
kül-sem honni-irók nem emlékezének. Tőle tud
juk, hogy Sz. István’ egygyik sógora volt Doboka, 
ennek fija Sunád, kitől vévé nevét Csanád; másik 
Sámuel ki mint Király Aba név alatt lett esmere- 
tes. *) Sz. István anyai származat* rendje Thűrótzi 
által óldhatatlanúi öszsze zavartaték , meliyet névte
len Jegyzőnk szépen fejt ki. ••).

2 .) Hol vala eldődeinknek lakhelyük régi idők
ben, mi éltjét Pannóniába költöztetlek;? ezen kér

Odde ( e z  Schlözer után Izlandi álom-író, kit az előtt
Krónika-szerzőnek veitek, ’s munkáját úgy használták, )
wie sich zűr Éhre dér Kritik unserer Tagé hoffen lasst,  
und schöpft aus den reinen Quellén, zu denen Pray 
und Katona und Stri tler  den Zugang so leicht gemacht 
habén, so dürften nur wcnige Zireife! gegen mein System 
mőgfich seyn. — Itt  egy kisség őn magával ellenkezik, 
mert Katona névtelen Jegyzőnknek hív védelmezője vólt.

*) Cornid. Genealog. Iiegum Ilung, Cap. VIII. pag. 194.
**) Cornid Aindiciae Anonym. pag. 248- 2ob,
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désre mindenik ird máskint felel. Névtelen Jegyzőnk 
véleménye volt, hogy ők az Orosz-birodalom éjszaki 
tájain laktanak, ’s azt ő Dentumogernek nevezé. 
Ezen állítmányt védik Constantinus porphyrogenítus, 
a’ Prumi Regino, W ilhelm us Rubruquis, Joaunes 
de piano Carpini, az Orosz történet-irók, és Lomono 
sav. ’stb. *)

3.) A* magyar közönséges törvény* némelly ré
szire fényt sugároztál, ’s tudatja velünk; hogymiolta 
valami rend-alkotmány álla-fel, firúl-fira örökült 
nálunk az uralkodó. **)

4-) Láthatjuk, hogy már őseinknek ide jöttökkor 
valán^k T d t  eredetű Megyék, és a ’ Magyarok újakat 
alapítanak, •) (B ors  Borsodot, Huba Nyitrát.) sőt 
volt annak már ő utánna megyés Gyűlések is Árpád* 
korában **).

$ , )  Több hegyeket, folyókat, vidékeket meg
nevez. — Azomban sok várak*, városok* eredetüket, 
némellyek a’ legrégibb Scytháknak tulajdonítják; 
mások ellenben igen közel időkre vonják viszsza. 
Hibáznak mind azok, mind ezek, ’s állítmányaikat 
névtelen Jegyzőnkből meg lehet czáfolni. Illyenek:

#) Cornid. Vindic. Anonym. pag. 253—262.
Álmostól kezdve, mert az előtt Fejedelmök nem vala a? 

Magyaroknak, L. Const. porphyr. De admin. Imp. Cap. 
XXXVI11: „  E t ante hunc Arpadum Turcae ( i .  e. Hun- 
g a r i )  principem alium nullum unquam habuernn t, ex cu- 
jus posteris ad hunc usque diem princeps Turciíe (H un
gáriáé ) constituitur,’,

#) Real-Zeitung, Wien. XII Stíick. den 8 Márz. 1771. lap, 
190, 191.

**) Ánonym. Cap. XXI : ,, Communi ergo consilio sociorum 
suorum , congregatione facta c iv ium , fecit fossatam ma- 
gnam et aedificavit castrnm ——  Zobolsu.”
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K om árom , Beezkó vagy Bolondócz, Galgótz *stb. 
Rákos mezőnek nevezetjét sokan sokkép származ
tatják , és ezt is munkájából valamennyire ellehet 
tüntetni. *)

6 .)  Az ország’ Bárói még Árpád alatt vevék lé
teleket.

7.) Meglehet tzáíolni a’ Lengyel-írókat, kik Sze- 
pes-Vármegyét elakarták porleni. **)

8 . )  Ki lehet fejteni azon igazat, mellyel bir 
Magyar-ország Lodomériához és Gallitziához. ***)

9 .)  Nagy hasznú munkája még azért is, mi
vel általa több régi szokások esmeretére jutunk el. 
Példáért: mint esküvének; mint és mit áldozának; 
’s miként ménének által a’ vizeken • a’ választott 
fejedelmet vállaikra cmelék fel, melly szokás ma is 
meg van nem csak tisztújjitáskor és egyébb illy nem
zeti ünnepkor, hanem vendégségeinkben is; harcz- 
játék ( torneamentum ) még Árpád alatt tartaték.

10.) Oszszehasonlítva őt Constantinus Porphy- 
rogemtával, a* Székelyek* eredete legvilágosabban 
nyomoztathatik.

11.) Azon tör’sokök’, nemzetségek’ , ’s nemze
tségi ágak’ rendszerekre fény j ő , mellyek Magyar- 
országon hajdan, meg valának a’ Székelyek közt, 
pedig maiglan is némelly részben meg vágynak.

Cornid. Vindiciae Anonymi 'stb. pag. 270 — 299. ##) Ibid.
***) Ibid.

*###) E r r ő l ,  ’s kivált azon szóról ( Tulbou) ,  mellyel ezt 
Anonymusunk kitevő, sokat ezívódtak. A’ mód világos 
Gálszétsi Istv. ezen czimü könyvének: A’ Keresztyéni 
tudományról való Könyvetske. Krakkó 1538, végin ta
lálható Énekéből Farkas Andrásnak : „  Mikor jn ttac vala 
az Tanais vizre ott haióiok ö nekiec nem vala,  azért 
ketket lónae eggyiket az Tanais parton ök mind meg- 
nyuzac vala ,  lóbörböl magoknac önnön hasok ala hoia, 
kot varrauac vizen által kelenek.”

*. M. OR. MINERVA 2 .  N CG V E D .  1831. 29
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Van tehát hitele Jegyzőnknek, vannak hasznai, 
\s méltó első történetírónk, hogy kéziratjárói, korá
ról $ állapotjárói ’s nemzeti eredetéről szóljunk va
lamit.

A’ Bécsi Cs. könyvtárból legelébb kiadá azt 
SchwáHner, #) magyar nyelvre forditák Lethenyei **) 
és Mándy, Újabban kiadta Endlicher• * * * * )  

írás-módjának különös példáit felhozni itt 
hoszszas volna, ’s e’ helyt csak azon ítéletet mond
juk ki, mellyet helyes írásából lehet vonnunk azon 
kézirat korára.

Régibb a’ Xll-ik századnál nem lehet. Mert 
hogy a’ kis s-t ezen százban kezdék í rn i ; hogy az u 
magánhangzó, v mássalhangzó helyett ekkor ira
ték; hogy az öszszekötő szótska e ltünék ; az
első ok-levél esmérők’ áliitmányokon épül.

Nem idősb a* XIII-/£ száznál sem; mert az i 
felett élesvonat vagyon, melly Mabillon szerint csak 
az XÍII-/& században jött szokásba. —  Vágynak 
azonban jelek, mellyekből a’ X IV-ií százba is által 
tehetjük. Vagy a* XIII-/£ végin, vagy a* XIVn/£ 
elejin Íratott azon kézirat, mellyet erősítenek az illy 
röviditm ények: ~  misericordia, ~  cum, £ modo, 
pp-propter, ~spirilusi —» mellyeknek z X I1I-/Á szá
zad előtt nyomait látni nem lehet. —  Igen sok ész
revételeket lehetne még tenni, de azok (m eg  kell 
vallani) mint ezek is, nem egész bizonyosak; }s a

Scriptores rerurri Iltingaricarum. 'stb. Vol. 1. 1746. .
*#) Anonymus, az az :  Béla Királynak nevetlen író-deákja 

a’ ki ama hét Magyaroknak Szittyából Álmos Hertzeg 
’stb. - - fordít. Lethenyei János Pesten. 1790. 4.

***) Magyar-Sunád, avagy I-ső Béla K i r á l y n a k  nevetlen író 
deákja ’stb. Debreczenben. 1799. 8.

####) Anonymi Belae Ilegis Notarii de gestis Hung. 1827,
Vienna?.
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miket a* legnagyobb férjíiak régebben állítanak, 
azok jelennen gyakor öszszeomlanak, ’s ezek talán 
majd egy később korban lésznek öszszeomlandók.

Kéziratjárol még azt kell mondanunk: hogy 
az nem egészen juta hozzánk; és nem szerzője í j  á 
(nem  autograph), hanem más írász (apograph).

a.) Nem egészen jőve kezünkbe iromány ja , mert 
prologuszában azt mondja, hogy: » Genealógiám re- 
gum Hungáriáé et nobiliunP scripsit: úgy de ő csak 
történetet írt Álmostól kezdve Gejzáig , mellyek 
úgy nézlietők, mint megelőzoji a' Királyok’ szárma- 
zat rendjének, és igy nyilván mondhatjuk, hogy mun
kájának becses része elvesze. Hijános munkája így 
is ,  mert sok dolgokról azt mondja, hogy rólokalább 
lész szólandó, holott azok sehol elő nem jőnek. 
Látván azonban hogy mindazok, mellyekről azt 
mondja: »ut supra diximus” feljebb valóban elő is 
fordúlának; nem lehet nem hinnünk* hogy ezen hű
ségét az alább mondandókról is megtartá. Iromány- 
jának hijánosságát védi még, nem létté ezen formu
lának: „ Explicit" melly nélkül elvégzett régi kézi
ratot alig lelünk. Az első rész azonban, melly a* 
Vezérekről szól, bevégzeünek látszik, végin lévén ez: 
v>Vivit cum Christo in perpetuum*, melly formulának 
változtatásival rekeszték be többnyire a* középkori 
Papok munkájikat.

b<) Állítják némellyek, hogy a’ fennlévő iro
mány nem a szerző kézíratja, erősségűi vévén 
a*on hibákat, mellyek benne találtatnak, p. o. af- 

fectus e* helyett effectus, pigmta e. h. jumentay sta- 
iura e. h. statuta, hyeu e. h. kyeu. Lojuou e. h. So- 
J*A'°Ut ^ ^ ^ b á  hibásak a’ szavak többit és ( crepitu- 

nem e« b. crepidinem ); elhagyás (ercitu  e. h. 
Jxercitu); betii csere (T u s o  e. h. T o s u ) ;  hely te- 

°Szszeirás ( asatorholmu e. h. a’ sátor h o lm u ) ;  
lcytelen megszakítás ( d e  testabili e. h. detestabili)

29 *
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szó zavar ás (inspirare e. h. conspirare) által, e l-  
halgatván töménytelen grammatieai hibákat. —  Ez 
több nagy férfiaknak véleményök, ’s én nem mon
dok ellene; de fontoljuk m eg, melly hijános volt 
az időben az ortographia, melly romlott a’ latin 
nyelv, rendtelenek a' szó-öszszeköttetések, szakítá
sok, pontozások. E ’ mellett ő nékie (m in t  prolo- 
guszából gondolhatjuk) mint királyi Jegyzőnek sok 
dolgai lévén, gyors kézzel ’s kevésb figyelemmel 
kellett irnia. —

Nem lehet ugyan mondanunk átalánosan, 
hogy a* történet-íróknak hitelök az idő távolságá
val viszszás arányban vagyon; mindazáltal több 
hitelt adhatuuk a’ régi dolgokról szólló régibb író
nak , ha egyébkint őt gyanú nem terheli, ’s ez 
elég ok egyedül, hogy névtelen Jegyzőnk koráról 
egy kisség értekezzünk. — Béla Király’ Jegyzőjé
nek nevezi magát, de mellyiké vala az titok és 
nem tudatik. Innen 4* Béla Királyok lévén, a’ 
tudósok is négy értelemre szakadának. De

I-só Béla Királyfiak Jegyzője nem lehete tt 3 
m ert :

a j  Szent Királyokról beszél, holott Sz. Ist
ván és I. Béla között Pé ter ,  Aba, András Kirá
lyok voltának, kiket tetteik szentekké nem emelet
tek , nem emelhettek. Azonban

b j  Istvánt sem nevezhette Szentnek ha I. 
Béla idejében élt ,  mert ő csak Sz. László alatt 
számláltaték a’ szentek’ sorába.

Jeyyz. Ez gyenge erősse'g mind ke t tő ,  mert sok Kirá
lyok szenteknek mondattak kivált ez e lő tt ,  ha szinte a’ Pápa 
nem is számláld őket kozőjek, a’ mint erről bővebben szél
iünk alább.
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c.J Magyar-országot Hungariá-nik néni Unga- 
riá-nak irja; holott bizonyos, hogy I I -ik István 
előtt mindenkor Ungariá-t irtanak.

d.) A’ harczjátékot ^torneamentuTn-Vk^L% m ondja , 
melly hasonlóan a’ X II-ik században jött szokásba.

e.) Legerősb ellen-ok pedig az : hogy „ Péter- 
góz' hegyről beszél, melly Péter ,  Dalmát-Királytól 
uyeré nevet, kit Kálmán Királyunk öle itt m eg, 
szét űzvén táborát.

f )  I. Béla minden ok-levelekben Adalbertnek 
mondatik. Ha tehát az ő Jegyzője volt volna, az 
Adalbert név mellett megmarad vala.

g.J Úgy szól I -ső Andrásról és nőjéről mint 
a* kik csak voltak. Ha tehát ő I. Béla alatt éljen, 
nem volt volna szükség András’ egész nemzetisé
gét előszámlálni az egykorúnknak, annyival inkább, 
mivel I~ső András* nője sokkal tovább élt I. Bélánál.

Az ellenvéleményüek azonban I. Béla mellett 
ezen véd-okokat hozzák fe l :

a.) Minthogy névtelen Jegyzőnk Arpa'd, ZóU 
tán, Toxon Vezéreknek nem csak lelki-mérsékle
teket, hanem kul-diszeiket, arczokat, hajfürtjeiket is 
’stb. leirja; könnyű hinnünk, hogy ő I. Béla ko
rában élt, midőn még őseinknek hősitetteik, test
alkotások világosan tűriének fel az öregbek emlé
kezetükbe. Az újabb időkben is főkép az udvar
n á l , nem nehéz a’ régi uralkodók’ arczokat, nö
véseket lerajzolni puszta szó hagyomány után.

Felelet. Volna ezen oknak ereje, ha nem 
tudnánk hogy azon rajzolatok Phrygiusz Dáreszbőf 
vétetének, kinek munkájából sok mondásokat új
jal ki lehet mutatni, mellyek névtelen Jegyzőnk
ü l  egygyik vagy másik Vezérre mondattak. *) Ez 
pedig nem történetből esék így, mert prologuszá-

*) Cornides. Vindic. Anonym. pag. 32—31.
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bán valja, hogy azt esmerte, kedvelte ■s ki íro
gatta saját szavaival, . és igy apnak nehány mon
dásai , epithetonjai reá ragadtak.

kJ Munkájában szent Istvánon, Pé te ren , Ábán,
I. Andráson kivül több Királyról említést nem tész; 
és így következik, hogy ő I. Béla korában élt.

Felelet: Mondók feljebb, hogy munkája egészen 
hozzánk nem ju ta , ’s talán azután lett volna I f Bé
láról szólandó. Továbbá szent Királyokról beszél, 
ezeknek egygyikén Sz. Lászlót is érthette. Azon
ban a’ következtetés helytelen, miyel a’ történet* 
írónak éltekorát munkája végi nem határozhatja 
m e g ; különben Prayt I I -ik Maximiliánnal egyko
rúnak kellene mondanunk, minthogy történeti mun
kája itt szakad meg.

c)  Névtelen Jegyzőnk Almos* és Árpád’ tet
teit bőven 5o czikkben beszéli el; Zoltánról már 
kevesebbet szól és követőjiről; a’ Királyokat pedig 
alig emliti. Ennek hihető oka az lehet: hogy ő 
a’ hajdankor történeteiről igyekszék levonni a* ho
mályt, mellyek idejében már feledékenységbe kez
denek süllyedni; bőven szollá tehát azokról; ke- 
veshet a* közelb időkrő l; Gejza’ és István* kor
mányaikról pedig elégnek vélt nehány s o r t , mint 
a* mellyek még idejében I .  Béla alatt mindenek 
előtt esmeretesek valának.

Felelet: Meghatározni czélját merészség volna. 
Alt pillantván azonban fennlévő munkáján, kivi
láglik : hogy ő Magyar-ország* első korát szándék
zott lerajzolni, mint foglalák el részeit? mint kezde 
virágozni? törvények mint hozattak? ’s állandó ha
tárok és még csekély polgári alkotmány által mint 
leve hazánk országgá? E* lévén főbb czélja, mint 
prologuszából yélni lehet, Álmos és Árpád* kor
mányát kellett le irnia, mint hódilák meg ők ha
zánk* több részeit, mi szerencsével harczollanak,
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inikép alapult Zoltán alatt törvényes alkotvány; a* 
mik ezután történtek, kicsapongások, csekélyebb, 
nemtelenebb okú hadak valának, ’s nem érdemlék 
annyira az említést, mint a’ feljebbiek. Mert nagy 
kütömbség van azon tett között melly országot hó
dit, hazát szerez; és czéltalan, vad, rablő - harcz 
között. E ’ szerint, és még ha munkáját hijánosnak 
hiszszük, innen korára következést húzni nem lehet.

d.) Némellyek nyelvéből akarják I. Béla ko
rába tenni. Mások azért, mivel Béla Király’ neve 
elejibe nem tesz rendelő számot, hihetően ( a ’ mint 
mondják t. i. e zek ) mivel még hasonnevű Király 
nem vala.

Felelet: Szintolly nyelve volt a I I ,  I I I ,  l\- ik  
Béla alatt élt Íróknak; ’s innen csak annyi jő ki, 
hogy a* X II•ik száztól a* XIII-/^ , I -ső Bélától
I Y-ik Béláig élt, a’ mit ő maga is mond.   Af
másikra azt mondjuk, hogy sem András, sem Béla 
Királyaink* ok-leveleikben rendelő számot nem le
lünk nevök előtt, ’s idejök az ok-leveleknek csak 
a’ feljegyzett évekből, vagy a’ nagyobb petsétek* 
bői jöhet ki, mellyeken számmal ki van jelelve, 
hányadik hasonnevű Király. Bogériusz „ Carmen 
miserabile-jében soha nem irja IV-/& Béla, hanem 
csak pusztán Béla. —

Nem élt névtelen Jegyzőnk I V-ik Béla alatt 
sem mert:

a)  Az 50-ik czikkelyben igy ír :  „ Carinthíno-
rum Moroanensium jfines - usque in hodiernum
diem potenter et pacijice posteritas eorum ( scil. Hun- 
gari) detinet." A* M urai-Carinthián pedig nem af 
mai Carinthiát, hanem Stiriát kell értenünk; mert 
Mura vize nem jő Carinthiába, Stiriának pedig kö
zepén zúg által. Hisztória után igaz ez, hogy t. i. 
a mai Stiriat kell ez alatt érteni, és továbbá az., 
hogy Stiriának csak akkor neveztetek, midőn a* Sti-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:



45G j u n í u s z  1831.

ríai Ör-grófok birtokába juta. —  Azonban PeruolcL. 
egykorú azon történtekkel mellyeket m egira , azt 
mondja : — „ Ungari ( sub Andrea II. ) semper $upie- 
bant Styriae partém, olim longis retro temporibus 
sibi ereptam recuperare. Pernold’ szavait névtelen 
Jegyzőnkével egybevetvén k i jő , hogy néki Jbik 
András előtt sokkal kellett élnie, ha azt állíthatta, 
hogy a* Magyarok Murai-Carinthiát mind az ő ide
jéig nyugalmasan bírják; mert II . András előtt sok 
időkkel megfoszták attól Nemzetünket.

Azonban megengedvén, mit az igazság sérelme 
nélkül megengedni nem lehet, hogy ő a’ mai Ca- 
rinthiának egy részit érté; így sem lehet őt TV-i& 
Béla idejére tenni, mert 1271-ben, az Ottokárral 
Júliuszban kötött békepontokban V-/£ István Carin- 
thiáról is lemonda. Már pedig ha munkáját a’ X III-ik 
században irta , elébb 1271-nél nem írhatta (m e r t  
ha szinte a’ „ bonae memoriae' nem mindég holtról 
mondatik is régi levelekben; de igen ha »quondam" 
is járul hozzá, mint e' jelen esetben vagyon,) és 
így azt a’ mint mondott, nem mondhatta volna.

b) Erdélyt Ultrasilvániánnk vagy Érdeuelunek 
m ondja ,  Transylvaniának pedig soha sem , holott 
az Erdeuelu-vel a* legrégibb időkben, Ultrasilvá- 
niával a’ X II•ik száz végin és XIII-/# elején éltek. 
Még pedig az Ultrasilvánia a* XII-/£ század végm 
inkább használtaték mint a1 Transylvánia; ez pedig
II .  András alatt leggyakrabban, IV. Béla korában 
pedig csak nem kizárólag ez; halála után végre 
Ultrasilvauia semmi ok-levélben elő nem fordúl. 
Nem írhatta tehát ő munkáját l\*ik  Béla halála u tán , 
mert Ultrasilvániát mond szüntelen, pedig azt szük
ség áilítaniok azoknak, kík IV. Béla Jegyzőjének 
mondják ( ezt kell mondani a’ más értelmüeknek 
is ) ,  hogy ha írt, a* Király’ halála után irt.
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i.J Sok olly szavak jőnek elő, mellyek I Y-iA 
Béla alatt senkitől nem használtattak.

1.) Beszprém Veszprém helyett. Minden Ki
rályok II. András előtt Beszprémet írának; de már 
II. And rás alatt egy is alig fordul e lő ; IV# Béla ide
jében pedig semmi nyoma nintsen.

2.) Blaci e’ helyett Valachi. Ezen nevezet 1081- 
ben jött szokásba a* Byzántini Íróknál *) ’s csak 
IV . Béla mondá helyettük Olachi, ’s tőle kezdve 
Zsigmondig, minden Királyok ezzel éltek. Innen is 
világos tehát, hogy Biáctisokaak mondván az Olá
hokat, néki IV. Bélánál elébb kelleH élnie.

3.) Sunád e* helyeit Csáhád. A’ X II•ik század
ban Snnádot irtak, vége felé Cenádot, majd Che- 
nádot, végre Chanádot **) l i 63-ban költ a* legré
gibb ok-l evél meilyben Sunád vau írva , ő tehát IV. 
Bélánál sokkal elébb élt és írt.

4-) Nem csak ebben: Sumád s-e 1 irja a’ cs-1, 
hanem több szavakban is. A* Magyarok pedig már 
a* Xlll-ik  században ch l irtak cs helyett, ’s ez meg
maradt l5oo-/£, midőn a’ ez jött szokásba. ***)

5.) Aba helyett ObáA ir a’ régi írásmód sze
rint; a’ kíil-irok is (az egykoüúak t. i .)  O vo , O bo , 
Uba-nak írják; de már II. András és IV. Béla leve
leiben mindenütt Aba iratik. így  ő IV. Béla alatt 
nem élt.

6.) Egy falut a' Tiszánál Obád*nak m o n d , 
melly kétségen túl ma A pá ti ; azonban már ezen 
névvel nevezék Apátit II. András* idejében is. ****)

d.) Névtelen Jegyzőnk azt mondja: »e cujus 
( Velecii)  progenie Turdat Episcopus descendit"

*) Enge-1. História Hungar. Tóm. 1. p. 385.
**) Katona. Hist.  Cr. proleg. p. 10 és 181.
***) Timon. Imago. Hmig. nov. Cap. 5 p. 15. Cassovíae.

Ritns explorandíe veritatia per jndicium ferri candenlis. p. 
218. 211). 220. 209.
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Látni lehet, hogy Turda  Püspökről úgy szol, 
mint a* ki még vele egykorban élt, úgy de YV-ik 
Bélától Püspökjeinknek sora csak nem hijánytalan , 
és illy nevű Püspök sehol, semmi ok-levelekben 
nem jő e lő; következéskép sem T u rd a ,  sem név
telen Jegyzőnk IV. Béla alatt nem* élhetett,

e.) Ha IV . Béla Jegyzője volt, úgy munkáját 
csak 127Ö után irta, mert magát „ guondam bonae 
memoriae gloríosissimi Belae regis” Jegyzőjének 
mondja^ azomban Budáról nem szol, mellyet 1255- 
ben IV, Béla építe fel omladványaiból. Megenged
jük ugyan, hogy a* történetíró mindenről nem szól
h a t ,  de ezen ré g i , nagy hirü várról szóllott volna 
legalább-egy két szót akkor, midőn einlité: hogy 
Attila Buduvárt elfoglalá.

f.J Hogy végre IV. Béla alatt ő nem élhete 
erősiti az, hogy csak azon Kunokról beszél, kik 
Almossal jÖvének be; de halgat azokról, kik Kuthen 
vezérlése alatt telepedtenek le közöttünk; halgat 
azon lázadásokról meilyeket indítanak; ’s a’ mi 
t ö b b , nem szól a' Tatárjárásról, mint pusztúla el 
hazánk, mint nyöge a’ nép vad iga alatt, ’s Kirá
lyunk néptelen mint futa el. Azonban több vá
rakat, falvakat ’stb. említ, mellyek rettentően szen
vedőnek a! vad csordától, a’ nélkül hogy ezeknek 
nyomorúságaikat csak szóval is illetné. Pedig nem 
lehet képzelnünk olly hon-szerelem nélkül lévő 
iró t,  ki illy hallatlan kinok’ és dühös sanyar fáj
dalmas emlékezetének nem áldoznék egy könnyes 
felkiáltással, egy két sorral; kivált felőle ezt nem 
gondolhatjuk, kinek munkájából haza-szeretet, 
mély érzés sugárzik ki. Kivánhatnók is tőle ezt 
annyival több igazzal, hogy ha irt, IV. Béla után 
irtr ’s a’ múlt’ emlékezete már magában szomorú 
lévén, illy közel ’s még világos nyomú, fíis-
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tölgő pusztulás őt megindítá bizonnyal, ’s ezt ér
dekelteién nem hagyhatta.

Némellyek IV. Béla mellett viván, nehány 
véd-okokat hoznak fel. Illyenek Bél Mátyás, Kol
lár Adám, Pray György mind hárman fénylő ér
demű nagy férjíiak.

Bél M átyás' ved-okpi:

a.) Haliczia és Lodomérici nevezet eh, méllyé k- 
kel szerzőnk gyakran él, a9 XI-/# században nem 
voltak olly esmeretesek, mint IV. Béla idejében.

Felelet: Ezt nem engedhetjük meg; mert régibb 
nevezetek ezek, mint sem a* XI és XII-/# százban 
közönségesen esmerve nem voltak volna. Lodö-4 
mériának 988-/0 /  saját fejedelmei voltának, mint 
szinte Halicziának is, kikről Nesztor, Cinnamus és 
mások említést tésznek. Továbbá Thúrótzi szerint 
Endre és Leventa lesektől rettegve a’ Lodomériai 
Királynál keresénék oltalom helyet. Végre ő több 
történeti-könyveket, honni-leveleket olvashatott1 V  
bizonyosan olvasott, s azokat így is megesmerhtítte.

b.J Hasonlóan több városokat hoz fe l, fnellyek
I. Béla alatt nem mindenektől tudattak.

Felelet: Nyitrán, Beszprémeíi kivül alig ~jő elő 
több város. De hogy tehetnénk fel egy királyi 1 
Jegyzőről olly kevés tudományt, hogy nem es- 
merte volna a* jelesb helyeket ő , kinek kezén vol
tak minden levelek, 's ki által kelteti azoknak ké- 
szítetniek. Beszprém és Nyitra azonban P üspö
köknek adtak lakhelyet.

c ) IV. Béla a „ gloriosissimus" czimet legin
kább érdemié y ’s neki lég is inkább tulajdonítatéh.

Felelet: IV. Béla* kormány ideje, a5 tatár pusztí
tás ’s István fijával támadott belharczok miatt egy 
volt valóban a’ legszercntsétlenebb időszak közzál , 
's niut.s ok. miért őt a* „gloriosissimus*’ czímrc
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érdemítsük. Azonban alig van, vagy talán nints is 
ok-levél, mellyben ő illy czímmel tisztelteinek; de 
ba volna is, abból semmi sem következnék; mert 
csak szokásból bevett czím volt ez, neki éppen 
nem sajátja, mellyel előtturalkodói még gyakrab
ban éhenek; igy I. András 105^ ,  Sz* László 1098* -
Kálmán 1103, II. Béla i i 35 , II. Gejza 1148-ban 
kőit ok-leveleikben 'stb. —  Mind ezen három véd-ok 
tehát nem álhat meg, mellynek csak tetsző ereje 
is alig van.

Kollár Adám ellenvetése ez :

„ P. dictus magister efc” ; ezt Schvartner hi
básan olvasd igy: praedictus magister, *) hanem 
ezen P-n Péter Oradi ( Aradi)  Prépostot kell érte
ni ■ ki IV. Béla alatt élt+

Felelet: Péter nevű Cancellár vagy Al-Cancellár 
IV. Béla* idejéből nem esmertetik, bár ezen hiva
talt viselt férfiak nevei csak nem évről évre tudva 
vannak. —  Továbbá megfontolván, hogy Orad vi
déke akkor V. István hatalmától függe; nem gon
dolhatjuk, hogy atyja onnan választott illy titkos 
hivatalra férfiút, ki fisával szüntelen háborga. Azon
ban ok-levelekből világosi hogy Péter Oradi Pré
post még IV. Béla éltében V. István’ Ai-Gancellárja 
volt.

Pray György & véd-okkal törekvék őt IV. Béla* 
korába helyhez»tetui f

*) Cornidesnek ig e* véleménye. Mert a’ kéziratban minde
nütt  kivan írva a- prírdictus ; már pedig inkább hihető  ̂
hogy irás közben' vonatik öszsze a’ szó , mint az iromány* 
kezdetin. Azonban azon periódus, melly pra d ic tu s -on 
kezdődik, mindenütt e’ szó után lá tatja a ’ ,, vero-t i s .  
melly szerint az el ej 111 is ott kellene annak lennie. Végre , 
hogy kezdhette v ól ti a igy munkáját: praedictus, holott ez 
első szó v ’s ennek elsőbbre vitetése nem lehetett.
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1.)  Phrygiusz Dáreszröl szól munkájában, ki
nek könyve ha idősb is mint vélik; mindazáital több 
tudósok szerint, csak a XII-/# században lett kö
zönségessé.

Felelet:  Ezen túdósokat igen jó lett volna velünk 
tudatni. De bizonyos, hogy Eúrópa több könyv
táraiban Phrygiusz Dáresznek sok másolatjai örzet- 
nek a’ Xll-ik százból. Esmeretes volt ez tehát 
többek előtt,  ’s nem tilt semmi, hogy névtelen 
Jegyzőnket ezen többek közzé ne számláljuk, an
nyival inkább , mivel ő Trója történetét kedvellé. 
Már a’ Frizingiai O ttó , II. Bélával és II. Gejzával 
egyko rú , Dáresz Phrygiusz’ trójai történetét hasz
nálta. Azonban névtelen Jegyzőnk királyi Jegyző , 
Fő-Pap volt; a’ kéziratok és könyvek pedig az idő
ben a’ Papoknál valának meg.

2.) Haliczia és Lodoméria később lettek esme- 
rétesekké.

Felelet: Már ezt feljebb megczáfolánk; azonban 
ez ép úgy mondathatik IV-/# mint I I I dk Béla 
mellett.

3.) Émlíttetik Rascia,  melly I I .  András alatt 
támadott, d  mint Lucius bizonyítja ezt.

Felelet:  Lucius csak azt mondja, hogy Rascia II. 
András alatt lett országgá; ebből pedig ép úgy 
nem húzhatjuk ki régibb nem léteiét; mint Magyar- 
országét abból, hogy Sz. István alatt leve or
szág. De említést Rasciáról már Constantinus 
Porphyrogenitus; Presbyter Diodatesz pedig , kinek 
történeti munkája 1161-/^ terjed, Szerviát, Bosz- 
nára és Raszszára osztja e l ; #) szól még róla 
Czinnamus is. Azonban kérdés Racy-n Anonymus 
mit érte, Rasciát vagy Rácsát e*? melly kérdésnek 
eldöntése mindenkép IV. Béla ellen üt ki.

*) Katona. Ilistor. Critic. D. proleg. p. 1J. 12. T. 1.
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4.) Zágráb-v áráról emlékezik; melly hogy IV, 
Béla által építettet ék , ok-levéllel megmutathat ik.

Felelet: Meg volt Zágráb-vára már Imre’ idején 
ben, mint 120?-ki ok-leveléből kitetszik. Két Zá
grábnak kellett tehát lenni i iijnak és őnak; vagy 
inkább azon vár, melly IV. Béla 1266-ban kőit ok
levelének ereje szerint volt épülendő, Grétz hegyén 
alkottatott, mint Levakovich és Goerche Esperest 
bizonyítják. Az ok-levélben is ez vagyon: — „ Cas- 
irurn in monte Gretz juxta Zagrabiam — decrevimus 
exstrueiídumV Azonban már 125^-ben szol IV. 
Béla a’ Zágrábi-várról, holott azon most említett 
ok-levél szerint 1266-ban kezdett épülni; és így vi
lágos, hogy Gretz-vára a' mai Zágráb’ védfalát 
tészi ,  ’s a’ régi szét omlék.

5.) Olly tökéletes geographiai esméret, miilyen 
munkájában mutatkozik, IV. Béla előtt nem lehete.

Felelet: Ezen ellenvetés erőtlen, ha m e g g o n d o l 
juk hogy névtelen Jegyzőnk Magyar-országon lakék; 
mint királyi Jegyző sok tájakat beútazék, sok vidé
ket esmere, mert Királyainknak állandó lakhelyük 
Pióbert Károlyig nem vala, hanem eggyik Megyé
ből a’ másikba kőltozének , a' mint környülmények 
kívánák. Kezén mentek ált minden adományos, ’s 
határos levelek, közönségesek és magánosak; ’s 
ok-leveleink bizonyítják, hogy a’ határos levelek, 
határbeli pörök a* Jegyzőkre bízattak. Volt tehát 
elég alkalma, a’ Megyék’, Városok’ ’stb. tökéletesb 
esm eretére; sőt azokat nem esmernie nem lehetett. 
Azonban a’ Frizingai O ttó , Lübeki Arnóld, és 
Gervasius (T ilberiensis) idősbek IV. Bélánál, igen 
jól esmerék Magyar-ország’ Geográphiáját, pedig 
küiírók voltak; mint gondolhatjuk tehát azt, hogy 
egy királyi Jegyző, Fő -Pap , tudós férfiú, saját hon
jában idegen volt volna?
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6.) Pray azt is mondja, hogy Anonymus azon 
helyeket, mellyekröl a Magyarok bejöttökben emlé~ 
ke zik , többnyire magyar névvel nevezi; pedig elhin
nünk nem lehet, hogy azoknak akkor már magyar 
nevök volt.

Felelet: Com arum , Zerenche, Borsod , ZoboLsu, 
Esculeu, Sepel, Pietelpotoca ’s még nehány ma
gyar nevek jőnek elő; ezek pedig a’ Magyaroktól 
neveztetének így, ’s névtelen Jegyzőnk neveztető- 
söknek is elmondja okát ( többnyire ) .  I la  pedig ezt 
nem cselekszi, a’ ,,nune-ot '’ teszi mellé: »nunc vo- 
caiur Miskouci: nunc in praesenti Hymusudvor” ; 
vagy ha a* „nunc '’ sints jelen, azt alatta szükség 
értenünk; p. o. midőn azt mondja: „ad silvam quae 
dicitur Péturgóz9 nem akarja azt jelenteni ez által, 
hogy már az időben Pétergóznak nevezők ; hanem 
hogy jelenleg hívatik úgy. Azonban ez kora’ meg- 
határzására semmit sem nyom , *s csak hitele ellen 
viv, de itt is erőtlen ; mert szükség volt nékie új 
nevüket feljegyzem a* helyeknek, máskép munkája 
érthetetlen ’s kivált hasztalan lett volna. —  Jelen
korunkban is, ha valaki a' Magyarok* bejövetelét 
vagy más csatákat irna m eg, úgy hiszem, új ne
vüket hozná fel a’ városoknak, tájaknak, vagy a* 
régiekhez az újakat is bizonyosan melléjek jegyzené.

j \ )  Azon kézirat, melly d  Bétsi Csász. Kir. 
könyvtárban tartatik, a X I I Idk század vége felé 
íratott.

Felelet: Ez igaz; de igaz az i s , hogy senki még 
azt eredetinek nem állita, hanem másolatnak. 
Hogy eredeti nem lehet, feljebb láttuk.

8 .) Idu-számlálása több helyen helytelen. TuV-ik 
czikkelyében ír ja , hogy Conrád Császár meggyőzvén 
a Magyarokat Lélu és Bulsúfelakasztottak', ez pedig
I .  Ottó alatt g55-ben történt. Innen vélhetjük, hogy
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IV. Béla alatt élt , mert régibb időkre tévén ö t , tisz
tábban irta vólna meg á  korához közelb történteket.

Felelet: Névtelen Jegyzőnk állítmányát igazolják 
Hermáim (  Contractus ) , Godofredus Viterbiensis 
és mások, kivévén azon két Vezérek* történetét. — 
Ha megengedjük is tehát hogy Lélu és Bulsu nem 
akkor öletének meg ; nem következik onnan hogy 
őt IV. Béla Jegyzőjének állítsuk. Sőt ez megerősíti 
azon véleményt, hogy régibb időkben élt; mert a* 
XI. és XII-/# százból alig van, sőt ninís író ki 
nem hibáznék az időszámlálásban, mellyre a* kö
zép korban keveset figyelmezének. így III-/# Henrik 
Császár lakadalmát l o 44- /^> mások 1045- /^ ,  1048- 
ra> i0 4 9 - /v ,  teszik, olly írok pedig, kik Henrik
kel egykorúák voltak, vagy kevéssel későbbiek. 
Néki azonban, mint prologuszában m ondá, ezélja 
„ Genealógia Regum et Nobilium Hungáriáé * v ő l t , 
azért irá Árpád dolgait XXXIX. czikkelyekben, az
ért nem adott követőjinek többet V-/n?7, ’s síelvén 
e* szerint, hiba tsúszhatott tollába. Végre nézzünk 
körül, és látni fogjuk, hogy századokig tanúnak a* 
hisztériában nem történt* nem igaz dolgokat, pe- 
dig a’ legelső, legnagyobb történet-írók (hazánkban 
is van példa r e á ) ;  ezért tehát hitelüket elveszítsék, 
vagy a’ homályos századokba taszítsuk viszsza? Va
lóban ha a* hibák határoznák meg az író korát, őt 
nem IV. Béla korába, hanem százakkal idébb kel
lene hozni; de ez nem lehet, mert Nesztor és má
sok nagy hitelű, nem hibás írók, pedig a* XI-/# 
században éltek.

Jegyz. Schwarz Godofrcd ab b ó l h á z  e r ő s s é g e t , h o g y  e z e n  
sz ó lá sm ó d o k a t  h a sz n á lja :  Quid múlta? quid plura ? m e lly  v é
le k e d é s e  s z e r in t  a ’ X l i l -ik sz á za d b a n  jő v e  sz o k á s b a .

Felelet: TaláItátik ezen szólás-mód a*XI. és X II- 
/# százbeli irőkuál is. Meg van azonban Piogériusz-
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nál, ’s c' szerint névtelen Jegyzőnket vele egyko- 
rúnák mondjuk? vagy Ciceróval eggy időben éltek 
azok, kik némelly kifejezéseit szüntelen használják? 
— Sőt inkább olvassuk Ánonymuszunkat, olvassuk 
azon írókat kik a* Francusok’ tetteit a’ XI. és XII-/£ 
száz’ elején fel jegyzék, ’s közöttük nagy hasonla
tosságot találunk, Bogériusz’ nyelvével pedig egészen 
ellenkezik nyelve, ’s ezt is:  quid u ltra? quid plu,ra? 
átaljában más czélból és értelemben vészik. —  Ügy 
vé lem , ezeket megfontolván kétségen túl v á n , hogy 
sem I -ső sem YS-ik Béla alatt nem élhetett.

I I-ik Béla a la tt é lh e te tt3 és é lt^  m ert:

a j  Névtelen Jegyzőnk a’ mai Alsó -  Stiriáról 
szólván* Karinthiának nevezi (fines Carentanorum). 
Leopold pedig IV. Ottocár’ f ija , kitől nevezteték 
Stíriai őr-grófságnak, már nstg-ben meg halt, és 
igy névtelen Jegyzőnk sokkal élt I I I .  Béla* halála 
(1196) előtt. —  Ez igen fontos ok , mivel feljebb 
emlitök, hogy ő a’ tartományoknak, tájaknak, vá
rosoknak ’s tb. újabb nevöket jegyzé fel; ’s a’ mit 
neki hibáúl ’s IV. Béla mellett tulajdonitának, itt 
erős ok II. Béla mellett. Es ez maga elég erős, őt
II. Béla korába ten n i ; mert megmutatván hogy I. 
Béla alatt ném élhetett, ezen ok egyedül nem en
gedi őt I I I .  vagy IV. Bélá tdejébe hozni, hanem
II. Béla alá helyhezteti, midőn Karinthiának mon
daték a* mai Alsó-Stiria.

b j  Minden iró idejekorának lég bizonyosabb 
mértéke, ha olly dolgot emlit,  melly idejében tör
ténők, ’s a’ mellyet tudunk mikor történt vala. —■ 
A’ mit feljebb IV. Béla ellen fel hozánk, itt II* 
Béla mellett, mint rendithetlen okot ismét fel hoz
zuk: » Carinthinorum Muroanensium f in e s  us-
9Ue in hodiernum diem pót ént er et pacifice posteritas 
eorum (se. Hiingari) d e t i n e t De Leopold austriai
* .  M. OR.  Af l NERVA 2 .  N E G Y E D ,  1 8 3 1 .
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\ e z é r  iiüg-ben III. Bélával már küzdék S tir iáért , 
Pezius Scriptor* Rerum. Austriac. Tóm. I.» p. 567 :  
„Séd gravis dissensio de terra, quam Styrerisis D ux , 
nepos ejus O ttocarus , elephantica aegritudine percus- 
sus assignaverat, et eoram imperio sibi tradiderat, 
inter ipsum et eundem Regem (Hung. Belam III.) 
versabatur de distcrminío terrae suae; quani Impe- 
rator summa diligentía conatus, exstirpare non po- 
tuit. Ipse verő Dux imperterritus ad tuitionem ter
rae suae remansit.’’ Harczolván tehát értle I II ,  Béla., 
Anonym uszunk, ki ha III. Béla alatt élt , csak halála 
után írhatott, nem mondhatta hogy Stiriát (Karin- 
thiát) nyugalmasan és háboritlanúl bírják a* Magyarok. 
Sőt bizonyos, hogy ezen tartományt, mellynek fő 
városa Pettau , II. Gejza alatt (1161) nem bírták 
őseink; békével és hatalommal legálább nem bírhat
ták., Meg tetszik ez II. Gejzának Eberhárd Saltz- 
burgi Érsekhez intézett ok-leveléből : „Praeterea sí 
amicitiam nostram nolueritis tepescere, séd potii s 
roborare; Fridericum de Pettove, et quemlibct ali- 
m n , ierram nostram periurbanlem graviter corrípere 
non diíleratis. *) Világos innen, hogy II-/X" Gejza 
alatt (\l61-beri) már Pettau nem volt magyar ha
talom alatt, sőt a* körösleg terülő földet sem birták 
őseink békével ’s hatalommal, mint névtelen Jegy
zőnk' idejében.

Hogy ezen Fridrik fosztá meg a’ Magyarokat 
a’ mai Alsó-Stiriátől, kijő fijának ok-leveléből: „Ea- 
propter nötujn facimus, tani praesentibus, quam 
íüturae posteritatis íidelibus, quod Friderieus , Páter 
nosier, recolendae memoriae, pro remedio animae 
süae, ac progenitorum nostrorum , contulit venera- 
bili domui Hospitali S . Mariae Theutonicorum Jero-

*) Aj). ÍTans. G. 8. Tóm. Ií. p. 272. Katona. Hist. O i t ic .
Tóm. 111. p. 721.
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solimitan. proprictatem suam in Dominico (Sonntag) 
cum medietate decimae, ejusdem terrae, eo tem- 
p o ré , cum praedictam terram memorandus Páter 
noster de manibus Ungarorum eripiens, licet adhuc 
vacuam et inhabitatam, primo suae subiugavit pote- 
stati.”*) — Ezekből ki jő tehát, hogy a’ Iíarinthiai, 
vagy M ura-Stíriai széleket legelőbb Fridrik ragadta 
őseink kezéből; ő pedig II. Gejza idejében volt hatal
mas. — Láttuk feljebb, hogy III .  Béla 1189-^72 töre- 
kedék azt vissza szerzeni midőn Leopold Jérúsáíembe 
indúlt; törekvők II. András is :  **) „Ducem (austriae) 
revocarunt Ungari sub Andrea II .  R ege, et hlio 
ejus Béla, tam Styriam, quam Austriam ingressi; u t 
poenam summerent de repudio Sophiae cognatae ; et 
quia Ungari semper cupiebant Styriae partém, olim 
longis retro temporibus sibi ereptam recuperare?

Ha tehát megengedjük, mellyeket nem enged
nünk megnem lehet, hogy névtelen Jegyzőnk vala- 
mellyik Béla Király* halála után irt; hogy I. Bélánál 
később, l\-n é l  elébb élt légyen; hogy I I I .  Béla ha
lála után Stiria* nyugalmas birtokát nem állíthatta; 
kénytelenek vagyunk hinni, hogy ő II. Bélának vala 
Jegyzője. Mert csak i t 5Q-ben kezdtek a* Magyarok 
Alső-Stiria* hirásába háborgattatni Pettaui Fridrik 
által, ’s hihetően akkor veszték azt el őseink, midőn 
czivakodások és háborgás rongálták honunkat I I I . , 
IV. István és II .  László alatt.

Hoznak fel II. Béla ellen * is nehány ellenve
téseket :

i.J Szent Királyokról szól; ha pedig II. Béla 
alatt é lt , Szent Királyokról nem szólhatott, mert 
László csak II. Béla után, 1IL Béla alatt szám- 
láltaték Szentek közé•

*) Fröhlicli. Diplom. Sacra Ducat. Styriae. p. II. pag. 207.
**) PcrolO. ad A11. 1233.

30 *
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Felelet: E rre  többszörösen meglehet felelni :
a.) O  csak Sz. Istvánról s z ó l , Lászlót nem  

emliti.
b.) A’ Sz. Királyokon ő nem azokat érti, kik 

a' Pápa által emelletének a* Szentek’ sorába: hanem 
a’ bölcs, romlatlan erkölcsű, kegyes, ’s a’ honjávát 
elősegélő Királyokat, kik a* Nemzettől örök nevet 
érdemiének. Megtetszik ez onnan, hogy „sancti és 
alm i” szavak neki egy jelentésnek, hogy Sz. Királyok 
után tüstént Sz. Vezérekről szól, holott csak egy Sz; 
Vezér van Im re ,  Sz. István’ fija. Nem vette tehát 
ő azt szoros értelemben, mert sem Sz* Királyok, 
sem Sz, Vezérek, nem voltának. De ván példa, 
hogy a’ magyar Királyok néha Szenteknek mondattak; 
igy VII. Gergely, Pétert Szentnek mondja * ) ,  mint 
a’ Tornacumi Püspök is. Továbbá több Királyok, mint 
Kún László, I -ső Lajos ok-leveleikben eldődeiket 
Szenteknek nevezik. — Azonban Anonymuszunknál 
ez czekélység, ki Almosról bár pogány volt, azt 
m ondá: „in eo fecit donum Spiritus sancti ’slb.

e j  Higyjuk tehát azt, hogy ő Sz. Királyoknak 
azokat nevezé, kik a’ Szentek’ rendibe emeltetének : 
igy sem következik hogy ő Sz. Lászlót értette a’ Sz. 
Királyok* egygyikén. Mert Salamon is m) a’ Szentek* 
sorába volt írva, Piogériusz szerint Kálmán is ,  
a 'nélkül hogy z hisztóriákban úgy neveztetnének ma. 
Mind ezek pedig II .  Béla előtt uralkodának.

2.J Sepelt „Agazonum Magisterneh” nevezi, 
melly szó göröglatin, ’s hihetöen IIL  B éla , ki a’ 
görög - udvarban neveltetik hozd honunkba ; mert 
ezen név a Nyugoti-fejedelmeknél esmeretlen vólt. 
Annyi bizonyos , hogy még eddig 12%^-ben kőit ok

* ) G od f. E n tla r v te  B u t ié  P a p s t  S y lv e s t e r s  ’s tb . L e m g o . 1777.
•* )  C orn id . G e n e a lo g . R eg u m  H a n g . S e c . XJi 
****) Carm en m ise r a b ile . C ap. í .
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levél a legidősb, mellyben elő jő  az „Agazonum 
Magister?

Felelet; a.) Nem lehet tagadni, hogy vo lta t  
aV magyar Királyoknak, voltak Európa több Fejedel- 
ineínek Lovász-mestereik , fökép minthogy Királyaink 
kedvelték a* lovakat. (Goloman. Decret. Lib. í .  cap. 
36. 76.) Ezen hivatalt tehát nem I I I .  Béla hozta be.

b.) Ezen szók ró l , „Agazonum Magistri’* sem 
állithatnók, hogy III. Béla alatt tám adának; mert 
már Sz. László határozásiban (Lib. III . cap. i 3.) 
enilitetnek : „Agazones Regis*' II . András 1222-ben 
hozott határozásinak 15. czikkelyében; és továbbá iri 
„Ritu explörartdae veritatis per judicium ferri canden- 
tis." Kétségen túl van, hogy a* Királyi lovászok fe
jének is kellett lenni;  nálunk pedig régenten szokás 
vala, hogy az előkelőbb, kivált hivatalt viselő fér
fiak magokat Magistereknek nevezék ; innen a* ki
rályi Lovászok-mestere igy nevezteték; Agazonum 
regalium Magister.

c.) Az, hegy 1225-^7 régibb levélben elő nem 
fordul az Agazonum Magister nevezet, semmit sem 
nyom. Kevés ok-levelek jöhettek mi hozánk e l ; az 
idő, tű z ,  moly, sokat megemésztő, aVtatárpusztitás 
pedig , meily szét dulá honunk, erősb emlékeket 
sem hagya fel. De kevés XII. százbeli ok-leveleket 
esmeriink azok közül is , mellyek meg vágynak; mert 
rejtetnek, titkos szekrényekben lappangnak, ’s ki 
tudja mikor lesznek fényt látandók?! Éhez já rú l , 
hogy még a’ X III .  század* elején is, csak azon fő 
Papok és Ország-nagyjai jegyzettek fel, kik azon 
ok-levél kiadásán jelen valáuak, a* mit számtalan ok-le
velek bizonyítanak.

3 .J Susdal orosz tartományról szól, még pedig 
több ízben. Susdal pedig nevét Susdalfő tárostól vévé 
{mint Moskovia, Kiovia, Lodomeria ’sibi) , melly csak 
1191 -ben alapitatott IIL  Béla alatt % és így Anony-
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musz arról, ha / /  Béla korában élt, nem szólhaía. 
Hogy Susdal 1 1 9 1 -ben épült, világos Nesztor foly
tatójának munkájából: *) „7/z eben dem Jahre
(6699 : öz 1191) wurde dér Grund zu dér Stadt *
Susdal gelegt, ////// az/ 7̂/ vollendetT

Felelet: Több tartományok fő-városaiktol yeyék 
nevöket, de hogy Susdal is fő-városátol vette, puszta 
vélemény. Ezt azonban mi megengedjük de azt 
m ondjuk , hogy Susdal csak tűz által történt rom 
jaiból épült újra HQi-ben. Mert Nesztor’ régibb foly
tatója (mindenik folytató a’ vele egykorban történ
teket jegyzé fel) azt irja 1096-ról (lap 167): „Áls 
Oleg nach Susdal k a m , und ho re te , dass ihm Mis- 
tislaw auf dem Fusse nachfolgte, lie$s er die Stadt 
Susdal in Brand stecken, und es blieb n ich tss ie*  
ben , als die *stb.M — van még Susdalról emlékezett 
több helyeken-is. —  Le omlék tehát ezen álerejü ellen
ok is, *s még rendítlen áll véleményünk, hogy névte
len Jegyzőnk II. Béla alatt virágzék , kinek a’ magyar 
világi írók közt több hálával tartozunk. **)

*) Des heiligen Nestors und dér Fortsetzer ’stb. J. B. Sche- 
rer. Lipsiae 1777.

**) Ez véleménye Cornidesnek is , ’s csudálom miként mond
hatta egy névtelen értekező : „Béla Királyunk* Jegyzője ideje 
koráról (Tudom . Gyűjt. 1828. VI. K öt. lap. 93^, hogy Cor- 
nides elébb I I . ,  utóbb III. Béla Jegyzőjének áliitá midőn 
a’ dolog épen megfordítva van. Ezt mondja t. i. Engel 
(Cornid. Vindic. Anonym. praef. p. 8.): ,,IIaud praeter- 
mittendum dux ii taque ,  quin variantes utriusque elaborati 
Jectoribus oflerrein: ut dispiciant ip s i , quibus rationibus 
inductus Cl. Cornides Anonymum nostrum , prius Belae 
I I I . ,  serius Belae II . ,  attribuerit Notarium. Mert Corni~ 
desnek Jegyzőnk’ idejekorától két kéziratja maradt fenn, 
’s az utóbbikban állítja őt 11. Béla Jegyzőjének. Az emlí
te tt  névtelen értekező’ botlása csak onnan van, hogy az 
elsőbb kéziratban fel hozott okok I li .  Béla melle tt ,  a'
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I II ,  Béla m ellett ezen okok v ívn a k:
1.) Peroldnak azon szavai: „olím  longis veiro 

temporibus” szintúgy illenek II. mint H L  Béla ko
rára, mivel határozatlanók.

Felelet: Valóban ezen szavakat azon rövid időre, 
melly i i 95 *— 1233 közt lefolyt, erőszak nélkül 
nem vonhatni. Ellenkezik ez mindkét általunk fel
jebb említett ok-leveleink^l is; II. Gejzáé jelenti, 
hogy Alsó-Stiria már idejében i íÖQ-ben Pettaui Fri- 
driktől háborgattaték; Ottokáré pedig azt mondja, 
hogy atyja (Fridrik) azt lég elébb el foglalá.1 H L  
Béla már vissza törekvők azt foglalni: Jegyzőnk 
pedig akkor élt, midőn azt békével és hatalma* 
san bifták. Anonymuszunk tehát III .  Béla után nem 
élhetett, mert már akkor Alsó^Stiriát a' Magyarok 
nem bírták.

2.) Sz. Királyokról’ tész említést, melly III. Béla 
mellett harczol.

Felelet: Erre feljebb már meg felelénk.
3.) Magát Magisternek, Sepelt Agazonum-M a- 

gisternek nevezi, tneliyeknek példáját I II .  Bélánál 
régibb levélben nem találhatni.

F ele le t: Agazonum-Magister nevezet elő jő II. Béla 
előtt is : Uane 1055, Crug 1082^ben, Grab i o85, Tamás 
I I 0 8 -bán. Hogy Magister-Notarius aláírást nem le
lünk, azt régibb ok-leveleink ritkaságoknak tulajdonít
hatjuk. Világos azonban hogy voltak AgazonuiU-Ma- 
gistri-k, ki tagadná tehát azt, hogy Magister-Nota- 
riusok nem voltak volna?

3.) Blaeus nevezet elöjő, melly II. Béla idejé
ben esmeretlen volt.

F elelet: A* bizántini írók már 1081 használták. 
L. Engel. Histor. Bulgar. p. 385.

második kéziratban ta lá l t ,  és II. Béla kora mellett vivő 
okok’ után tétettek a’ nyomtatásban.
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4.) A* Servienseket Civiles- eknek . mondja 
melly I I .  András alatt jött köz szokásba .(I\itus  ex- 
plor. vérit. LXXIV. Civiles eastri Borsod).

Felelet: Ha I I I .  Béla alatt,  vagy II. András 
idejében , jövének is köz-szokásba; de tagadhatlanúl 
már eiőttök is valának keletbe. Az illy törvényben, 
polgári dolgokban elő forduló szavak azonban, min
denkor a’ királyi jegyző-hivatal* példája után fogad
tatnak el; 's felsőbb, titkosb kormányszékről jőnek 
alá az új törvényes szólások. Bár tehát a’ civilis 
szót ok-levelekben III .  Béla előtt meg mutatni nem 
lehetne; erőségül ez I I .  Béla ellen nem állhat. Ebből 
következést huzni akkor volna lehető, ha megtudná 
mutatni valaki, hogy ezen szavak épen III. Béla, 
vagy I I .  András idejében támadának. D e a* mester
szavak nem egy évben, nem egy nap alatt származ
nak ;  hanem halkal, mint olly dolgok, mellyeknek 
szokás által kell be vétetniek. Ha megengednék is 
tehát, hogy némelly szavak ismeretlenek a* régiektől, 
ez vagy amaz korban származtak; azoknak támadási 
idejűket, polgári időszakokként meg határozni nem 
lehet. Voltak ugyan bizonyos szakai a’ latin-nyelv
nek; de azok rövidebbek, majd hoszszabbak lévén , 
nem feleiének meg állandó éveknek, nem lehet meg- 
esmerni azon pontot, hol tűnt el eggyik nyelvszak, 
és más hol kezdődék; mert a* két szél észrevehetle- 
nül folya ált egymásba, mint a* világ és gyönge 
árnyék’ végső határai. Mert a* la t in - iró k  nem egy
szerre , nem ugyan azon év*, vagy század’ végin hal
nak e l ;  ’s nem történhetik hogy új latinsággal irók 
kövessék őket, mintha égből húltak volna alá. Mel- 
Jyért is valamelly szó, szólásmód elégtelen, hogy 
abból az írónak korára ítéletet hozzunk. — Azonban 
e’ jelen esetben, ha szinte erősebb ellen-ok volna is 
a* blaeus és civilis nevezet (mert úgy vélem a* mon
dottak gyenge erejét el veszik) mini a’ miilyen; en
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ged annak, hogy névtelen Jegyzőnk a’ Stiria, névről 
semmit  nem tud, Karinthiai határoknak nevezi, melly 
nevezet már III .  Béla idejében elavúlt, és megszűnt.

Némelly áliitmányainkban alapúi tevénk azt, 
hogy névtelen Jegyzőnk Pap, még pedig Fő-pap volt, 
mellyet hogy ok nélkül ne láttassunk állítani, nehány 
szavakkal támogatunk.

Ha a’ középkor* századiba pillantunk, ’s látjuk 
azon rázkódást melly népeket semmité meg,melly észak* 
vad de erős lakójit, dél lágyúlt nemzeteivel öszszehozá, 
melly egész Európát.harczal boritá; hisztóriai hagyomá
nyok nélkül is vélhetnők, hogy a* miveltségnek ekkor 
el kelle borulnia, vér között tudományi fény tisztán nem  
derülhete, *s szilaj győzők azt nem ápolák. Egy nép 
sem telepedheték meg állandó tá jakon, mert új jőve 
el tolá, *s igy mene Európán keresztül egy nép se
reg , mint hab hab után. —  De véleményre nem 
szükség épitenünk, történeti irományok, középkori 
emlékek látatják velünk mi setétség, mi tudatlanság 
uralkodók mindenütt, ’s miként sülyedének alá a* 
nem rég virágzó római ’s hajdan diszlett görögbiro
dalmak. —  Valóban a* klastromi falak közt fénylék 
ez időben, minden kevés tudományi fény; ’s ezek
nek sok hálával tartozunk, hol Írattak meg azon kor* 
történetei, hol örzetének-meg a’ classicus szerzők, 
kiknek gyenge ssrikrájokból támadt a’ fény, melly 
most Európát a’ többek felett annyira ki emeli. —  
E ’ miatt a’ Királyoknak jegyzőjik mindenkor Papok 
voltak mert mások nem lehettek, irni, olvasni mások 
nem tudtak; nem még a’ XV-/£ század vég tizedébeu 
sem, mint erre példák Báthori István (Vajda), Guthi 
l*ászló, Rozgonyi László és mások, kik a’ Posonyi 
szövetségnek 1 4 9 1 -^ 2  nevöket alá írni nem tudák, ho- 
°Ufő hivatalokban fénylettek, és pedig Corvin Mátyás’ 
° ^ n ya a |a({. mióőn honunkban a* tudományok fe

nyőkkel meg haladák a* külföldet, midőn tudósok
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gyűltek Mátyás udvara körül, ki maga is tudós vali; 
Dé igy vala ez és nem külömben más országokban is , 
’s elég ok-levelek vágynak, mellyekben ezt olvassuk: 
quia literas ignoro, — weil ich Schreibensuner- 
fahren 's tb . , ezeket pedig Fejedelmek mondják. S ő t  
Papok is voltának, kik irni nem tudtak; de bizo
nyos hogy fő-méltóságokra nem emelkedhettek, ha 
a* latin-nyelv rendszabásait nem tudták. Nékiek te
hát ez szolgált elébb ösztönül, hogy szorgalmasok 
legyenek; majd törvény által parancsoltaték Kálmán 
alatt az esztergomi Zsinatban ( i  114), hogy: „ Cano* 
nici in Claustro, et Capellani in Curici literatorie 
loquanlur? Literatorie itt annyit tész, mint latiné; 
mellyet többkép be lehet bizonyítani; mert a* kö
zépkorban a# papi-nyelven latin-nyelvet értének, in
nen a* diaconalis lingva, magyarul: diák nyelv. —  
Ha meg engednők is pedig azt, hogy irni tudtak 
némelly világiak, azt még sem lehetne hogy latinul 
értettek. Kálmán alatt a* törvények magyarúi ho
za tván , latinra Alberiktől forditattak. Ha meg gon
doljuk tehát, hogy névtelen Jegyzőnk könyveket 
i r t ,  latin-nyelven írt, s királyi Jegyző volt; hinni 
kell hogy ő Pap vólt vala. Látjuk, hogy hazánkban 
minden régi történet-rók Papok voltak : Hartvicus, 
Rogerius, Simon Kéza, Joan. de Kiikiillő ’stb. Re- 
gino panaszkodik, hogy a’ Papok többnyire Jegy
zők (a* nagyobb eiméjüek) ’s e’ miatt vannak olly 
kevés Krónikíkák. És így ha semmi nem , ez elég 
erősség, hogy ő Jegyző vólt, mert mind külföldön, 
mind honunkban Papok voltak királyi Jegyzők, Ma
gyar-országon legalább a* régibb időkből senki 
világi Jegyzőt nem mutathat. És Regino' vádja 
ellenére, még is Jegyzők írtak lég több Krónikákat, 
mint : Eginliard, Cinnamus , Godofr. Viterbiensis. 
Richard , Joan. de Kükiillő és mások; nints tehát 
okunk, hogy névtelen Jegyzőnk kivétel alá essék.
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«*r-. Igazolják még állítmányunkat azon iSi. írásbeli 
szólás m ódok, mellyekkel el van öntve munkája, 
p. o. de fonté Sabariae iám ipsí, quam eorum ani- 
vialia biberunt (Mos. !• Könyv. 2 4 ; 2 2 ,  46) ,  és 
még töm énytelenek; a* XX. czikkelyben ez van s 
Be ne implevit Dominus in Almo Duce et Jilio suo 
Arpad prophetiam quam cecinit Moyses prop hét a , de 
jiliis Israel dicens; É t locus quem calcaverit pes 
vester, vesier érit, *s ez maga elég véleményünk 
igazolására. Valóban akár ki által olvassa munkáját, 
észreveheti, hogy a’ szavak, nyelve, a* szín egész 
a* Sz. Írásból van költsönözvé, pedig az időben vir 
lági Sz. írást nem olvasott, nem olvashatott. — Ez 
úgy hiszem világosabb a’ napnál ; de szintolly vi
lágos, hogy ő Fő-pap volt; mert mind honunkban, 
mind külföldeken a’ jegyzői hivatallal (C ap e l l an u s , 
Nótárius, Cancellarius, Vice - Cancellarius) eggyütt 
járt a’ Fő-papi méltóságis, mint ezt több ok-levelek 
bizonyítják. De mikép is gondolhatnék, hogy a 
titkosb hivatalra alatsony férfiakat választnának. Hí
veknek , kedvenczeknek kell azoknak lenniek, ’s az 
illyenek ha szinte Jegyzők nem volnának is, nagyra, 
fényes helyre emeltetnének. —- E ’ van már Kálmán 
határozásiban (Lib. I. cap. *9.): „Majores Ministri 
flegis vei Ducis, et Capellani quorum personis índi- 
gnum, coram Judice inferiore se constituere in eadevi 
Synodo judicentur/* Minden kétséget eloszlat pedig 
az , hogy a* „vir Venerabilis-t” igen kedves barátjá
nak mondja prologuszában, *s az egész helyből ki 
tetszik, hogy közöttük hív és szoros barátság ural
kodók; bizonyos azonban, hogy IV. Béláig csak az 
esztergomi Érsek mondatott Venerabilisnek, és 
igy társról társra húzván következést, kétségen túl 
van, hogy é is fő-méltóságban fénylék. —

Melly Nemzetből származék ? bár nem nagy 
fontosságú, néhány szóval érintjük, — V aló , hogy
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mind Gejza és Sz. István alatt, mind pedig későbbi 
időkben sok Szerzetesek és idegen Papok jövének 
hazánkba, mellyre őket részint Fejedelmeink kérelme* 
részint ön vágyjok készteték. Ezek, mint szinte af 
világiak, fő-h ivata lokra , sőt van példa, hőgy a£ 
esztergomi Érsekségre is felemelkedtek. —* De innen 
ki húzni azjt, hogy idegen volt ő , alaptalan véle
mény. —  Ügy látszik azonban , hogy ő T ő t  nem  
vala, mert ezt nemzetéről nem mondhatta volna: 
viliores homines totius mundi. Meg lehet e’ mellett', 
hogy tőtúl érte , mert ezt i r ja :  quod nominaoerunt 
Sclavi secundum idioma sulim Surungrad, id est nt* 
grum castrum. Azonban ebből még azt sem lehel; 
bizonyosan következtetni hogy tótul tuda, mert égy 
szónak értelmét tudni, nem nagy nyelvtudás.

Német sem lehetett , mert gyakran látatja, hogy 
ő nemzetet gyűlölte. Fu tásoka t,  turpis fugának 
mondja\ Lelu és Bulsu felakasztatásokről azt irja: 
nefandis fraudibus (Alemannorum) capti ’s tb . ; pedig 
a’ német írok ezen vezéreket gúnyai csipkedik. 
Mondhatnák némellyek, hogy ő néki igy kelle tenni, 
mert Magyarokról, magyar Király mellett, Magyar- 
országban írt. Igaz ez, de alább meglátjuk, hogy 
ezen ellenvetésnél erősb ok, melly őt Magyarnak 
vallja. Azonban ezt olly alaptanul lehet állítani, 
mint tagadni; ’s minthogy még senki élőnkbe nem  
gördité, czáfolásával felhagyunk.

Olasz sem volt. A* Rómaiakat igy csípi: „Post 
mortem Athilae Regis terrarn Pannóniáé Romani di~ 
cebant pascua esse, eo quod greges eorum in terv a pás- 
cebantur. Ét jure ierra Pannóniáé pascuct Romano- 
rum esse dicebantur, nam et modo Romani pascun- 
túr de bonis Hungáriáé” De állítmányunkat védi 
az is, hogy az olasz-nyelv természete ellen, a* h é& 
rh-t használja ott is, hol nem kellene: habundat, 
nichil ’stb., s q í  három mássalhangzót is öszszeír :
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sompniutn ’stb. — Ezek már rongálják azon véle
ményt, hogy idegen volt volna; de vágynak erős 
okok még Magyar volta mellett.

Azon szeretet , buzgalom *s ditséret, melly sú- 
gárzik ki munkájából, hihetővé teszi hogy honfi volt. 
Ezt erősitik a’ sok magyaros ki tételek, an, és num% 
helyett si\ propter és pro minden külömbség nélkül 
használtatik tő le , p. o . : „et aquae Danubii si sint 
meliores aquae Thanaidis.” ’s tb . : a* citra és ultra 
elöljárókat is magyaroson használja, p. o. ,5et dum 
una pars ezercilus Hungarorum cum Cadusa ultra 
esset, et dimidia — —  citra esset. Sőt egész ki
fejezések a* magyar-nyelv szerint vágynak, p . o. 
„Quis potuit contra stare militibus Scythiae? ki áll
hatott ellenek a’ Scythiai katonáknak? Postquam 
natus est in m undum , factum est Duci Ugek ma- 
gnum gaudium : minekutána a’ világra született, 
nagy öröme lelt Ugek Vezérnek , ’stb.

Sokszor magyar szókkal él, ha szinte azt latinul 
is ki tehette volna: Aldamás, Havas, Jobagio. Ész
revehetjük pedig a* német-iróknál is, hogy német 
szavakat gyakran latina formáltak, p. o. forbannire 
(verbannen), heribergare (herbergen), bancus (Bank), 
Caucolaior (Gauckler), Petrus Biesensisnél ez van: 
Garcio (Garzon) , ’s innen gyaníthatjuk, hogy ama
zok Németek, ez Frantzia volt. Továbbá a’ magyar 
szavakat még magyarázza: „Hungari in sua lingva 
M ogeni,” —  „somnium in lingva liungarica dici-
tur Almu.”  — „locus ille nuncupatus est Esculeu,
(Eskiillő) eo, quod ibi juraverant.”  „Muncas
nom inaverunt, eo, quod cum maximo laboré ad ter- 
rani, quam sibi adoptabant, pervenerunt. ’stb.

Erősen támogatja állítmányunkat az is ,  hogy a* 
nevek’ első ejtésének végire nek-et tész, ’s a’ harma
dikat úgy formálja: Édunec (Edu), Cundunec (Cundu), 
Tosanu ( T o s u ) , Ounduncc (Oundu). Ezek elég viiá-
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gosan m a ta t já k ,  hogy néki Magyarnak kellett lertnií 
(E zen  m u n k áb an :  R ítus  explorandae veritatis per 
judicium  ’stb. is illyenek o lvas ta tnak : im perierunt 
Ugudut, Obudut ’s/b. Hogy nec-t használ mindenütt, 
az régiségét igazo lja , m időn a’ magánhangzók törvé
nyére  nem  figyeltek. •)

Névtelen Jegyzőnknek nevét is nyomozák fő 
történetriróink. Pray , Kollár, IV. Béla idejében ke
restek P .  és N. nevű (mivel a’ proiogusz igy v a n : 
P. dictus — —  N. suo dilectissimo) Fő-papokat;  de 
IV. Béla korába ő t ,  mint feljebb látók, tenni nem 
lehet. Engel III. Béla’ idejéből esmer nüi-ben  Pé- 
tér és Pál jegyzőket (ez később Erdélyi-püspök leve)' 
N. nevű esztergomi Érseket pedig n 83 ; de mi II .  
Béla mellet maradván nem fogadhatjuk el. Cornides 
úgy vélte , hogy a’ P. B. vólt, ’s a’ tenta el törlőd-* 
vén az alsó fél kör elhomályúlt; és erre példát is 
hoz fel (L. P. van eggy ok-level alatt, mellynek Lu- 
cius Bárdit kell jelenteni) Benedicíus volna tehát vé
leménye szerint neve Jegyzőnknek, ’s illy névre talál 
ő II. András a la t t , mi után a’ Sz. harczról vissza 
té r t ,  ki a’ Királyné Cancellárja vala, de Cornides 
szerint Jegyző is lehete; ennek pedig megfelel 
Nicolaus nyitrai Püspök ( l l 33) ,  vagy Nicolaus a’ 
királyi kápolna’ elölülője (1 1 4 8 ) ,  vagy a’ Váradí 
egyház igazgatója ( l l Ő 5 ). —  De ez átaljában nem 
hihető, hogy t. i. I I .  Béla alatt már Jegyző lévén, 
még I I .  András korában is élt, terhes hivatalt viselt 
volna, mert igy sokkal idösb vólt ő 100 esztendősnél. 
Engel még úgy is vélekedik, hogy ha névtelen Jegy
zőnk Péter vólt, lehetett E rdé ly i-püspök , majd
III .  Béla alatt 1198-/^ E g r i -p ü s p ö k ,  ’s mindkét 
Béla ( I I .  és I I I . )  Királyunknak Jegyzője, melly vé
lemény által két közbülső Bélánknak kora be loglal-

*) ItVvai. Etaboratior Gramma.t. Ilung. Vol. 1. p. 02. 93.
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látnék; de én úgy vélem, ez is túl haladja a’ rendes 
ember kort, legalább azt, mellyben elég erő lehetne 
Királyi-jegyző hivatal’ folytatására. Egy névtelen 
értekező (Tudom. Gyűjt* 1828. VI. K. 1. 9 8 .)  pedig 
legmerészebb véleményt terjeszt é lőnkben, azt mond
ván: hogy a’ Petrus McigisterA, a’ vigyáztalan másold 
irta igy: Pdicius Magister. Ez hihetetlen.

Véleményem függve marad Pál demesi Prépost 
( i i 38) , Pál győri Püspök, ki mint az ok-levelekből 
tudhatjuk, a’ Király' szorgalmas hivtársa volt; és 
Péter fejérvári Prépost között. Hogy Péter nevű Jegy
zőt II. Béla korábdt nem lelünk, oka az, hogy 
azon időből csak hét ok-levél, *s két Jegyző neve 
(Voth. János) maradt fenn. Péter fejérvári Prépost 
mellet azonban állhatunk, mert ő Lothár Császárhoz 
követül is kiildeték 1134 , és igy kedves embernek 
kellett néki lenni, mert a' fejérvári Prépostok vol
tak királyi Jegyzők többnyire. Az N-n érthetjük 
JSicolaust 1148 a’ királyi kápolna* igazgatóját *) , *s 
1156 királyi petsétlőt. Péter tehát lehetvén II. Béla 
uralkodásá kezdetiben Jegyző , Nicolaust mint utánna 
következőt köszönthette barátjának, túdos férfinak 
(Péter mint győri Püspök jő elő ok-leveleinkben 
$ i 35*/ó7 1142-%). Vagy fel vehetjük, hogy Nieo- 
lalisnak mint a* királyi kápolna* igazgatójának (1148) 
ajánlá könyvét; mert ezen hivatalba a* Eő-papok vá
lasztattak minthogy az egész Cancelláriai hivatal* fejei 
voltának. Igen könnyű tehát hinni, hogy Jegyzőn
ket azon szoros hivatalbeli öszszeköttetés osztönzé 
könyvét néki ajánlani, mint fejének, barátjának. 
Vagy ha Cornides szerint a’ P - t ,  romlott B-nek hin
nénk (valóban sokkal inkább lehetne P dictus-Bene- 
dictus, mint P. dictus magister), ugyan azon 1148-^/ 
ok-levél altjára Nótárius Barnabás van jegyezve; *s

*) Péter fi. C om il .  P. I. p. 129.
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csudálni lehet, hogy Cornides ezen kettőt nem W* 
rekvék oszsze egyeztetni. *) —  Különben akárhogy 
hívták légyen álvaia, a’ fő dolog semmit nem veszt; 
és néki moudhatlan hálával tartozunk szorgalmáért, 
még ha népmondákat jegyzett volna is f e l , a’ mit 
nem teve. Szép jelenet ő olly homályos korában ho
nunknak, de szép volt volna akármelly nép’ egén is. 
Nem csak történeti tudományunk, hanem literatúránk* 
első csillagának nézhetjük őt, ha bár hajnali nem 
vala, — Omladványok temeték hazánkat, iga terhelő 
b ennünke t; ’s ezen csillag íényje olly setét felhők 
alatt rejtőzve, késő ugyan, de kedvesen tünteté ki 
hogy őseink hősek valának, ’s nem gyávaságunk 
volt oka pusztításainknak. Valóban igen enyhitő ; 
korunk’ jelen derületéből a meszsze időkbe szállva 
lá tn i , mint súgároztat azon magános csillag gyenge 
szürkületet a’ vastag homály felett, ’s hazánk’ ditső 
alapitójit sötét de ditső vonással mint látatja. Áldás 
jó honfi hámvaidra ! érdemed’ betsiilése jutalma azon 
korban olly ritka szorgalmadnak, melly szépen fog 
diszleni literatúránk’ legcsillogóbb szakában is.

Cornides D. ezen egész munkát irá Anonymuszunkról: 
Vindiciae Anonymi Belae Regis Notarii, Ed. Auet. a'J. Chr. 
Engel. Budae. 1802.4-to p.730. mellé ragasztva Hell Maximii. 
földrajza Anonymusz munkájából készítve. Valóban Corni
des szorgalmának ez eggyik szép gyümölcse •, csudálja az 
ember azon szoros Kritikát, széles olvasottságot, mellyel 
alkotja véd-okait, ’s döntögeti az ellenvetéseket. Ha Ano* 
nyomsz’ munkája nem olly messze időkről irna, ha nem 
őseink hömályló történetit fejtegetné: általános és viszo- 
nos becse több volna C. értekezésének. Ezt példányúi 
vehetik íróink, midőn kritikai értekezést készítenek. Melly 
szép diplomatikai, hisztériái, chronologiai esmeretek* bő 
gyűjteménye! — Nekem e* jelen értekezésben szoros ve
zérem ő vala.
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