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PRAY GYÖRGY,
^y fia ^ tja r  & w iuó.

1%-étség kívül a' Magyar-országi leghíresebb 
Historiagraphusok’ száma közé tartozik Práy 
György. Született 1723-ban Sept. 11-kén Ér
sek-Újváron Nyitra Vármegyében. Szüléi ka
tonák voltak. Sokan azt hitték , hogy Po'sony- 
ban született, annál inkább; mert magát sok
szor Po'sonyinak nevezte. Valóban úgy-is tet
szik , hogy ő Po’sonyt , mint születése helyét 
úgy tek in te tte , és hogy azt születése városá
nak nevezhette, igen örü lt;  hanem az onnan 
vo lt ,  mert ő gyermekségétől fogva Po’sonyban 
nevekedett.

Kisded korától fogva a' PoZsonyi iskolá
ban nevekedett, ös tanúló társai között igen 
megkiilömböztette magát. Életének 17-ik esz
tendejében 1740-ben a’ Jésuiták közé állott, 
k ik  ekkor legjobban virágoztak, és Sz. Anná
nál a’ Novitziátusban Bécsben két esztendőkig.
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volt. Philosophiai pályáját Nagy-Szombatban 
végezte-el. A’ Rend' E lő já ró i, kiknek felví- 
vígyázások alatt t a n ú i t , figyelemmel tartották 
ő t, látván előre azt, liogy belőlle egykor nagy 
ember fogna le n n i; elküldők tehát mint ügyes 
tagot külömböző helyekre az alsó iskolák' ta
nítására, ú. m. Pécsre, Nagy-Váradra, Rosnyó- 
ra  és Trencsinbe. Práy az ifjúságot nagy elő
menetellel tanította; a’ felőlle való várakozás
nak megfelelt, és paedagogika isméreteinek 
szép jeleit adta. Trencsinből Nagy-Szombatba 
hívták a’ Poesis' tanítására ; azomban teljes 
erővel a' Papi hivatalra készült, azért szüksé
ges volt , hogy a’ theologicus cursust-is elvé
gezze ; ebből a' czélból Egerbe m e n t , hol ott 
a’ szükséges és jeles examentet megtévén , a' 
Papi méltóságra méltónak találtatott, és a' fel- 
szenteltetésre-is 1758-ban Győrbe m ent, hol 
ott az ifjú Clérust a’ szép tudományokban dí- 
tséretesen tanította , és itt tette-le a* negyedik 
fogadást, és i t t  vevődött-bé a’ Rendnek na
gyobb tagjai k ö z é , mellyel néki-is minden 
kívánságai bétellyesedtek.

1759-ben Bécsbe ment a’ Theresianum ba, 
és itt az ő lelke egészen más czélra fordúlt; 
mint a' Poésisnek Professora, és két Salm Her- 
czegeknek nevelőjük , megesmérkedett a’ híres 
P. Erasmus Fröhlichel, és ez a' férjfiú volt az, 
a’ ki Práynak nagy taientomait csudálván , 
annak nagy elméjét bizonyos tárgyakra tette 
figyelmetessé , a' mellyekben ő egész világi 
életében, elméjének számára elegendő eledelt 
"s tápláltatást talált. Ekkor gerjedt-fel benne 
a' História eránt való nagy szeretet és indá
já t ,  és attól a' pillantattói fogva a' históriai
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tudományok lettek az ő kedves Maiséi, ’s azok
nak tanulásokra adta magát. Álhatatosan fel
tette magában , hogy ezt a' szélesen kiter jedő 
tudományt vi'sgálja és tamilja minden erejé
ből ; ’s ekkor vetett fundamentomot annak a’ 
nagy h írn e k , mellyet ő mint Históriaíró Ma
gyar-országban szerzett magának. Fröhlicli , 
k i ezen feltételnek nagyon ö rü lt ,  bíztatta ő t, 
és a’ homályos setétség borított történeteknek 
felkeresésekre neki bátorítván , úgy készítette 
Práy nagy munkával legelső Históriáját illyen 
ozim ala tt:  Annales veteres H unnorums Ava- 
rum et Hutujarorum.

Most már Bécsben a’ legszebb esztendeit 
élte az ő tudós barátjának oldala m ellett, ki 
m int jóltévő Mentor néki a' történetek’ írásai
ban segedelmeskedő kezeket nyújtott. A’Histó
riának ezen buzgó barátja, szívesen megmaradt 
volna ekkori állapotjában ; de másként tetszett 
azt az ő Rendj>e' Elöljáróinak végezni, kiknek 
engedelmeskedni széntől megfogadta. Práyt 
Bécsből viszszahívták , és a’ Nagy-Szombati üni- 
versitásba, hogy ott a’ Papi Ekesszóllással, 
és a' Polémikával (mellyet a’ Jésuifák excen
trikus szorgalommal tanítottak) esmerkedjen- 
meg. Az ő csendes vi’sgáiódásának körében 
megbáborított P r á y , szomorúan vett búcsút 
szíve’ fele barátjától, és rendeltetésének helyé
re elköltözött, holott az említett tudományok
r a  már többé ő magát nem fordíthatta, mel- 
lyekben a’ Jésuiíák' igyekezetüknek czéfpont- 
jok állani látszott, sóhajtozott — kedves fel
tételeiben megakadályoztatván — Pannóniának 
titkos rejtekjeit felfedezni , ennek vitéz fiijai
nak  nagy tetteiket leírni kívánó szép igyeke-
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*etei könnyes szemei elől eltűntek mint a’ reg
geli vékony köd. Azután ő Nagy-Szombatból 
Budára kü ldődött, hol-is az, Akadémiában, a’ 
Morál-Theologiából leczkéket adott. Hanem 
az ő helyével nem volt tökéletesen megeléged
ve , sőt kötelességének terhe őt keményen 
nyom ta, mellyel Rendjének géniusa az ő vál- 
laira nehézkedett. Leginkább pedig azon bú
sult , hogy az ő kedves foglalatosságának a’ 
Hazai-Históriának széles mezeibe való szaba
dos kinézéseinek horizonjait setétség borítot- 
ta-bé. A' nemes szívében forró buzgóság ég
vén , e' részben-is a* Magyar Literátúrának 
egy állandó oszlopot kívánt emelni. Csak a' 
történetek' vi'sgálódásaiban találhatván eledelt 
az ő elméje, mind addig nem nyughatott, míg 
azt a' forró kívánságot magában megkellett 
fojtania. Végre midőn többé enthuziasmusá-. 
n a k , és a' História eránt viseltető forró indu
latjának ellenek nem á lh a to t t , Hazája eránt 
való gerjedelmei, mellynek mezein szüle te tt, 
és fijai közé a5 gondviselés által számiáltatott, 
erőt vévén többi indulatjain ; a’ Rend' Elöljá
róinak felfedezte azt és szabadon kivallotta, 
mire légyen néki különös hajlandósága. A' 
derék férjfiak igazságosak voltak ő eránta, a’ 
k i nékik kedves ideáit k inyilatkoztatta, és 
magok bevezették őt a’ Mú'sáknak kívánatos 
Édenjekbe, a’ Rendnek némelíy kötelességei 
alól feloldozták , és a' históriai tudományok
nak széles mezeibe bébocsátották, mellyen a' 
fáradhatatlan semmi akadályoktól meg-nem 
rém ült ,  sőt látván históriai vi'sgálódásainak 
gyümöltseit, minden lehető kútfejekkel és for
rásokkal segítették, valatnellyekre csak a' va
lódi és gyökeres História-írónak szüksége va
gyon.
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A’ jó Práy már most saját elementumában 
volt, és leírhatatlan szorgalommal, határtalan 
huzgósággal ’s tűréssel folytatta kedves fogla
latosságát. A' Krónikákból és Diplomákból 
egész foliántokat leírtt saját kezeivel; hanem 
fájdalom ! egy borzasztó katastrophe fenyeget
te hírét és csendességét. Eddig volt nyugalma 
életének hirtelen félbeszakadt. 1773-ban a’ 
Jcsuiták' Rendje fontos és Világszerte esmére- 
tes okokból eltörö lte tett , melly miatt Prayra- 
is sok nyomorúság és bánat szállott. A’ Rend
nek gazdag jószágai a’ Státus’ javára fordítód
ván , annak számos tagjainak kezeikből ki- és 
elvevődtek , és azok többnyire pensiót kaptak. 
Práy holnaponként csak 16 forintokat kopott, 
melly az ő életének fenntartására nem volt ele
gendő, — vas keménységgel állott-ki sok ter
hes szenvedéseket, mellyek könnyek-záporait 
facsarták-ki bánatos szemeiből. Hanem az ő ál- 
liatatos nagy lelkét semmi el-nem csüggeszt- 
hette , ennek a' Músák' igaz barátjának szívé
ből a’ tudományok eránt való gerjedezését 
semmi ki-nem olthatta. A’ legnagyobb szük
ségeknek üldözéseivel küszködvén-is, feltéte
lének végre hajtásában alább nem hagyott; 
szüntelen dolgozott ’s munkálódott, és ez által 
m egm utatta, hogy a’ tudományos Zseni nagy 
em bereket, a' mi sublunáris földünknek szen
vedésekkel rakott völgyeiben semmi el-nem 
ronthatja. O , a' tudományoknak barátságos gé- 
n iu sa , ki az ő álhatatos tisztelőit jutalom nél
kül borostyán zöld koszorúkkal tellyes tem
plomának pitvariból soha sem botsátja-ki, meg
mentette a’ mi jeles Práyunkat-is, kit a’ gon
doknak tekergődző örvényében , az ő sorsá
nak borzasztó orkánja tekergetett. Esmerete-
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sek yoltak a' Magyar Hazában tudós munkái, 
mellyeket az ő verejtékének cseppjei között 
dolgozott, és találtattak emberszerető jólté- 
vők , kik ő hozzá szükségének idején közelí
tettek ; sőt a’ szorgalmatos Práy a' Császári 
Fővárosban Bécsben-is esméretessé l e t t , eljut
ván oda az ő munkásságának és nagy hazafiú- 
ságának 's érdemeinek híre. Legelébb-is a’ 
halhatatlan Császárné K irá lyné, Mária Therézia 
veté kegyelmes szemeit a’ szenvedő és szűköl
ködő T udósra , esztendei pensióját 400 forin
tokra emelte, és Királyi Historikusnak nevez- 
te -k i ; és így szabadúlt-ki a' szükségnek vas 
karjai közűi , hálát adván a' Mennyei Fő
gondviselésnek , ki az övéit soha el-nem hagy
ja. Nem sokára ismét egy ember-barát zörge
tett az ő a jta ján , Hédervári Gróf Viczay Mi
há ly ,  ennek a’ nagy embernek szörnyű sokat 
köszönhetett P r á y ; mert ez az ő legnagyobb 
és leghatalmasabb Maecenásai közűi való volt. 
Véghetetlen adakozó és bőv kezű volt ez a' 
nemesszívű Gróf a’ szükséggel küszködő eránt, 
és nevezetes figyelme , mellyel a' fáradhatat
lant a' történeteknek terhes vi'sgálásira fel
tüzelte. Práynak külső állapotja már most 
megjobbúlt, és sorsának kedvezőbb csillaga 
tetszvén-fel az égen, elérte az 1784-dik eszten
dőt, a' midőn őt II-dik Jó’sef Császár 800 forint 
fizetéssel a’ Pesti Universitásnál Bibliotheká- 
riussá tette. A' rendes hivatal által élesztett 
v é n , és a’ háládatosságnak gerjedelmeitől-is 
gyúlasztatván, igyekezett az ő Monárchájának 
háza eránt magát különösen érdemesíteni. Ezen 
czélból készített egy Históriai Értekezést , 
mellyben a’ Magyar Koronának részére, annak 
szent jussai gyökeresen ki voltak magyarázva.
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Jó’sef Császár ennek a' Tudósnak hazafiúságát 
nagyra becsülvén , szorgalmalosságáért eszten
dei rendes fizetéséhez, még 400 forint pótlást 
rendelt. Már most a’ szegénység’ erős kötelei
ből ki-fejtekeződvén, a’ kétségbe-esettnek álla
p o táb ó l az életnek gyönyörű mezejére lé- 
pett-ki. Il-dik Leopold Császár pedig hazafiú
ságát még inkább megakarván jutalmaztatni , 
1790-ben a' Nagy-Váradi Káptalanban Kano
nokká tette. Práy tehát ismét gyönyörűbb 
kiességű mezejére ju to tt az életnek, hanem 
míg a’ békesség pálma-ágának megfrissítő ár
nyékába ju th a to t t , sokat kellett nékie a’ töb
bi halandóknak példájok szerin t , az életnek 
szélveszes háborúi között szenvednie. Most 
már a' csendes életnek megelégítő kebelében, 
a’ hírnek legm agasabbpontjára emelkedett, 
a' hová csak valamelly író ,  Hazája eránt való 
sok érdemei által kapaszkodhat. Mint Histo- 
riographus a' Magyar Históriát éles elmével, 
és világos bélátással adta-elő , mint illett az 
az ő életének szakaszában, azt sok képtelen
ségektől , helytelenségektől, és régi ősi Ma
gyar Eleink' nagy tetteinek hamis előadásai
tól megtisztogatta. Nagy világosságot terjesz
tett ő el a' Magyar Históriában, és szép az az 
ep o k h a , mellyet abban előadásai, magyará
z a ta i  , világosításai, és sok homályosságok
nak felfedezései tesznek. Azon megvilágoso
dásoknak evolútzióiban, mellyek a’ Magya
rok’ történeteiben a’ XVIII-dik századnak utolsó 
felében tö r tén tek , kétség kívül Práy vett leg
több részt. Bámúlásra méltó buzgóság és tűrés 
az ,  mellyel a’ Magyar Históriában, a’ ho
mályosokat és bizonytalanokat a' régiségekből 
felkereste és bizonyos igazságokká tette. Szá
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mos Abbátziák és Prépostságok köszönhetik 
az ő szorgalmának az ő lé te löket, a’ mellyek 
századoktól fogva feledékenységben hevertek 
esméretlenül. Ez által magának nagy érdeme
ket szerzett, és az ő törekedéseinek jutalmá
ul , mellyeket ezen terhes foglalatosságokra 
ford íto tt, megajándékozta őt most dicsősége
sen országló Császár és Király I. Ferenez, egy 
ő általa fe lta lá lt, tudniillik a’ Tormowai Sz. 
Szűz Mária Abbátiával. Sok hasznait vette ő 
a' Hazai Históriai széles tudományjának. Melly 
fundamentomosan beszélhetett ő az Ekklé'siá- 
nak vagy Státusnak ’s Politikának hasznaira 
sok gyűlésekben! minden beszédjeiből, a’ mel
lyek az említett tárgyakat illették , kitetszett 
ennek a’ széles tudományú nagy Historiogra- 
phusnak nagy elméje- Leginkább az 1790-ki 
Ország-gyűlésen mutatta-ki magát e' részben , 
a’ mellyen ő mint a' Nagy-Váradi Káptalan
nak Küldöttje úgy jelent-meg. Mindenek bá
multák ennek a' nagy Historikusnak funda- 
mentomos okoskodásait a' Státusnak szövevé
nyes dolgaiban , mellyeket néki a’ Históriának 
géniusa sugárlott vala.

Práy mint Historiographus termékeny el
méjű író v o l t , ki a’ Magyar Históriának leg
fontosabb tárgyait nagy krisissel fejtegette. 
Az ő írásának módja vagy stylusa virágzó , 
szép, tiszta, correct és igen kellemetes. O- 
a' deák nyelvet tökéletesen tudta, és abban 
magát igen szépen kitudta fejezni. A' már 
említett munkákon kívül írtt még Annales 
llegni Hungáriáé 5 Darabban. A' Hunnoknak, 
Avaroknak és Magyaroknak Annalisaikhoz 
Supplementumokat 5 egy Historico-Critica ér-
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tekeződést a’ Magyarok’ első Királyának Sz. 
Istvánnak jobb kezéről. Egy Ilistorico-Critica 
munkát a’ Magyarok' Szent Királyairól László
ról és Salamonról, és a' Magyarok Sz. Her- 
czegjéről Im rérő l; egy Specimen Hierarchiáé 
Hungaricae; egy Judex Librorum rariorum 
Bibliothecae Regiae Universitatis Budensis két 
Darabokban ’s a’ t. Legnevezetesebb munkája 
a’ Magyar Királyokról írtt H istóriája, melly 
három Darabokban jött-ki ; ebben az ő histó
riai nagy, mély és éles elméjét egészlen ki
mutatta és megbizonyította.

Kézíratban-is maradtak sok fontos és de
rék  munkái, a' mellyek most mint drága kin
csek a' Magyar Nemzeti-Museumban találtat
nak , mivel azokat a' Pesti Universitás Biblio- 
thekáriusa Schönvisner István Ú r , (kinek-is 
Práy minden 1784-től fogva készült kéziratjait 
hagyta Testamentomban) , O Cs. Kir. Fő-Her- 
czegségének az Ország Palatínusának a d ta , a’ 
k i azokat mint a' tudományoknak és Tudó
soknak nagy becsülőjök és pártfogójok, bírni 
kívánta. Hasonlíthatatlan kincsek nyugszanak 
kétség kívül ezen papirosain.

Práynak mint nagy hírű nevű Historio- 
graphusnak , rósz akarói , és sok fáradság ál
tal nyert babérjának irígyei-is voltak , k ik  ve
le az ő históriai deductióiban megeggyezni 
nem a k a r ta k , és sokaknak sok nem tetszett 
abból a’ mit írtt. Sok irigyek kezeikbe kap
ván az ő í rá sa i t , megrázták és csóválták bó- 
koló fejőket, és tudós viadalra h ív ták -k i, de 
abban a’ talpig tudós Práy magát vitézül vé
delmezte. Fő Vetélkedői, k ik  az ő szép hí-
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rét homályosítani kívánták a' kegyes Iskolák
ból való Atyák Desericius és Cetto , és Nagy
váradi Kanonok Gánóczi Antal voltak. Ezen 
vetélkedés’ alkalmával sok szép tudós levele
ket és értekezéseket adott-ki a'vetélkedői’ szá
m okra, mellyekben nagy históriai tudományát 
szépen megmutatta.

Práy nem csak Magyar, hanem külső Or- 
szágokban-is nagy becsben és hírben volt. Né
met-országnak leghíresebb Történet-írói becsül
ték őt. Ama' híres Udvari Tanácsos Sclilö- 
tzer Ágoston L a jos , Göttingai Historiogra- 
phus , a’, k it a' világ becsült, azt mondta ; ő 
csak azt k ívánná, hogy az ő illyen czímű 
m u n k á já t: ©efdpdjte bee S)eutfcf)en in ©ieben* 
hűrgen, vagy az Erdélyi Németek’ H istóriája , 
a’ tudós Práy ítélné-meg Magyar-országon ; ez 
ollyan m ondás, melly Práynak nagy becsüle
tére szolgál, és az ő sírja felett álló pyramis- 
ra  legillendőbb felírás , a' melly azon arany 
betűkkel örökké fog tündökleni. Egy más 
külső Országi híres História-író , a' k i egykor 
a’ Lipsiai Universitásban ta n íto t t , azt mondta 
Práyról egy levelében Severini János Magyar 
História-íróhoz szóllóban : Nincs s e n k i , a' ki 
olly bátran behatna a' Históriának homályos 
rejtekjeibe , mint Práy György, az az Anná- 
lisoknak híres Szerzőjök és a' Magyar Tudó
soknak legnagyobb ékességük. Az ő minden 
munkái nagy szorgalmatosságnak és gondos
ságnak bélyegét viselik magokon , az ő helyes 
históriai szép ízlésével és írása módjával egy- 
gyütt. Kivált a' Nemzetek' eredetének kifej
tegetésében fundamentomos és erős ő. Való- , 
bán tudta-is azt P r á y , mi a' Históriában lég-
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erősebb és legnehezebb dolog, t. i. „ a ’ ho
mályt elűzni és megvilágosítani, a" régi el
avultakat m egújítani, az újjaknak kellemet 
és kedvességet szerezni." Gyönyörű szavak, 
a' mellyck halhatatlan hírének felséges dícsé
retét szüntelen hirdetik.

A' külföldi Tudósokon kívül a' külföldi Ud- 
varok-is becsülték őt érdemeiért. Midőn 1787- 
dikben Krimm félsziget az Orosz hatalom alá 
esett,  a' meiJy factum sok Költőket mozgás
ba hozott , a’ Práy Poétái erei-is felhevűltek. 
Készített egy szerbus versezetet, nevezetes 
históriai jegyzetekkel felkészítve, illyen czím 
a l a t t : „Taurica juri Russico asserta” , mellyet 
ő a’ halhatatlan Orosz Császárnénak II-dik 
Katalinnak nagy tisztelettel ajánlott. A’ fel
séges Császárné , poétái szép gerjedelmeire 
érzékenyen megindúlván, egy nagy arany em
lékpénzel megajándékozta ő t ,  mellynek egyik 
oldalán a’ Császárné' képe, a’ másikon Krimm 
félszigete volt.

Práynak jeles erköltsi karaktere v o l t , 
Inellyre az ő számtalan szenvedéseinél fogva 
gyakran megivott keserű poharai nem keveset 
tevének; szelídség, emberség, nyájasság, alá
zatosság valának az ő tu lajdonai; a’ vídámok- 
kal jó kedvű , az örülőkkel örvendező volt 
ő ,  a' mellett igen hűséges és nyájas bará t,  
kivált Windisch és Kornides igen jó baráti 
voltak. Azokat p ed ig , a kik az ő szívének 
indúlatjaival, és elméjének productumaival él
ni nem k íván tak , magától még jobban és ön
ként elidegenítette. Gondolkozása módja igen 
liberális volt. A' másként gondolkozókat és
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cselekvőket soha sem betsmérlette ő és nem 
kisebbítette szer felett. A’ legfőbb grádusban 
toleráns volt. A' pallérozott megvilágosodott, 
békesség és egygyesség szerető Práy halgatott, 
és k it k it szokott útján járni békével enge
dett , a' m ellyet az a' maga boldogságára veze
tőnek lenni v é l t , vagy választott.

Ezen fedhetetlen tiszta életű férjfi szép időt 
ért. Épen 79-dik esztendejébe lépett, midőn 
őt a'halál, hideff karjaival megragadván, az el
hunytak mezeire általvitte. Vidám és az egek
re kiterjesztett szemekkel áldotta-meg Pesten 
1801-ben Sept. 23-án e’ főidnek völgyeit.
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1 .

Bléda vagy Buda halála.

. /x t t i la  és Bléda Mundzuk’ f ia i , atyjoktól ’s 
ennek vitéz testvéreitől Uptár és Ruhától me. 
rész csatákba gyakorlott katonáikkal Étziusz’ 
ösztönözésére a’ fényűzés, fajtalanság ’s elpu- 
húlás miatt süllyedező Olasz - Országba ronta
nak. Megalázva esdekel békességért a’ hajdan 
kevély Róma, ’s Attila' győzedelmes cso
portja it ,  gazdagon megajándékozva veszi visz- 
szamenetelre.

Csak hamar Theodósz Bizánczi Császár 
ellen vezetik alig pihent seregeiket a’ testvé
rek. .Hódol nekik az elfajúlt ’s kényeit Gö
rögség, és örömmel fogadja az Attilától sza
bott , de förtelmes béke’ pontjait. Kincsekkel 
terhelve jönnek viszsza új diadalt fűzött * vité
zeink, kiktől A ttila , mennél érzékenyebben 
gyengítette ’s alázta kelet' U rát,  mennél hű
ségesebben gyámolítottá az álhatatlanságában 
álhatatos szerencse az ő merész felté te le it, 
mennél magassabbra emelte győzödelmeivel 
nyert tisztelete vitéz alattvalóinak szívókét; 
annál szorosabb engedelmességet, annál ha
tározatlanabb hatalmat kívánt parancsainak ’s 
rendeléseinek telyesítésökben. Az igazgatásnak 
ezen nemét adta testvérének-is sinórmértékűl, 
k ire Felső-és Alsó- Pannóniát bízta egész a’ T i
száig. —
F .  M .  O R .  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1830. 2
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A’ római hadifoglyok’ sokásága lassanként 
behatott elkerülhetetlenül a’ Hunnok' gondol
kozásaikra , hajlandóságaikra ’s erkölcseikre. 
Ezen idegenek' haszontalanabb csoportja nem 
elégedett-meg Attilával. Szelídebb , nyájasabb 
’s hajléknyabb volt Bléda, állapodott, komoly 
testvérénél. A’ foglyok tehát azt gondolták, 
hogy sokkal kevesebbet retteghetne volt Ha- 
zájok a’ Hunnoktól, mint eddig, ha a’ harcz 
’s munka kerülte Bléda bírna egyedül a’ főha
talommal. A' Rómaiaknak illy gondolatokból 
eredett kedvetlenségök ’s Attilával való meg 
nem elégedésök csak hamar elharapódzott l í 
ra ik ’ szíveikbe-is. Néhány békéteien hadak 
(Stámme) összeszűrék a’ levet, Blédát Önu- 
ralkodójoknak kiálták ’s támadásra késztetek, 
hogy szoros kérelhetetlen bátyjától ragadná-ki 
a’ közös kórmányt. Attila leghűségesebb har- 
czolóit küldi ellene; ezen vitézek’ hajlandó
ságokra, erejekre ’s szerencséjekre bízza köz
te ’s szeretett öccse közt fel nem osztott Kor
mányhatalom méltóságának és jogának (Recht) 
elhatározását, bírálását. Bléda a' csatapiaczon 
m arad , követői pedig a’ gondolatlanúl fel ha
ragított Uralkodó’ kegyelmére ’s nagylelkűsé
gére bízzák további állapotjokat.

Történeti emberítélőink Öcsegyil kosnak 
vádolják A ttilánkat, ítéleteket ’s vád jókat A- 
k itániai Proszper, Tiro Proszper, Gróf Mar- 
czellin, Jornandesz, és ezen írók imádóiknak 
irományaikon ’s hagyományaikon alapítván, 
kiknél Nyugoton Konstantin uralkodásától fog
va semmi különös és r itka  dolog sem vólt a’ 
testvér ’s alattomos gyilkosság, és kiknek e- 
lég okok vólt büntetőjükre, Attilára minden 
kigondolható gonoszt a’ legvadabb emberi ér-
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zéssel ellenkező tettet mázolni ’s költeni. A' 
Görög írók  semmit sem tudnak ezen fertel- 
telmes cselekedetről, átaljába véve semmit sem 
írnak ezen borzasztó te t t rő l ; maga Priszkusz, 
ki ez időben é lt ,  ki személyesen ösmerte At
t i lá t ,  k it  Bléda özvegye igen nyájasan foga
dott ’s vendégelt, k inek oly gyakran lenne 
alkalma Bléda meggyilkoltatásáról beszélni ha
gyományaiban, — némán halgat ezen kiilöm- 
ben el nem halgatható történetről. A’ feljebb 
érintettem gyakran meséző írók  e' mellet meg 
nem egyeznek egymással Bléda megöletésének 
okában. Szóval azoknak egyetlen egyike sem 
elégséges annak bemutatására, hogy testvér- 
öccsét ölette vagy épen ölte volna meg e' nagy 
K irá lyunk, kinek bélyegében az igazságszere
tet tündökle ’s ragyoga szüntelen. Leghihe
tőbb az , hogy, vagy mint az igazság áldozat
j a ,  vagy mint a' támadás kénszerített része
se m ú lt t -k i  Bléda földünkről a’ csatapia- 
czon. Életben maradott Pártosait bűntetet- 
len hagyta az alattvalóit forrón szerető ’s csu
pán nyakas ellenségeit gyűlölő Attila; — sza
badságokat határozta csak szorosabbra; gyak
rabban és érzékenyebben büntetvén a' rend ’s 
fenyíték, mint tulajdon személyét érdeklő k i
csapongásait Népének.

2 .
Attila* ’s Theodósz’ követségei.

(x ö rö g  - Országra rohan pihent seregével a' 
csatákat kedvelt A ttila, már Konstántzinápoly

2 *
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gőgös kapuinál nyargal győzedelmes Vitézei
vel. A' Gothok és Gepidák Theodósz aján
dékaitól ’s ígéreteitől fellovaltatva pártot ütöt
tek  Hunn Uraik ellen ; ezen gonosz inger’ bün
tetésére nyoimíla Maczedónián és Thesszálián 
keresztül a’ Thermopylei szorosig A ttilánk, 
vitézei dühének tévén-ki az egész bájoló kör
nyéket , — csupán a’ hajdani Görög vitézség’ 
dicső emlékeit óltalmazza-meg.

Ez alatt a' fekete tenger szomszédjaiban 
tanyázó Akaczirok' hada (Stamm) szabadságra 
törekszik; Theodósz kapván az új alkalmatos
ságon frigyet köt mindenünnen öszszekeresett 
drágakövei ’s kincsei segedelmükkel ezen Pár- 
tosokkal-is Attila ellen. Karidach Vezérjek 
adta e’ kötést a' győzödelmesnek tudtára, é- 
p e n , mikor Konstántzinápoly' lerontására in
dúlna az elpusztult Görög-Ország megalázott 
környékeiből. Letévén eltökéllet szándékáról 
új készületekre siet Pannóniába, honnan a’ 
fekete tengerhez elsőszülöttjét Ellákot ’s meg
h itt barátját Onegeszt küldi gyakorlott sere
gekkel. Meghódították ezek csak hamar a' 
pártos Akaczirokat, és Ellák rendeltetett kö- 
zikbe teljes hatalmú Királynak. —

Rettegett ekkor Konstántzinápoly, félte a’ 
megharagított Hunn boszszúját. Theodósz’ ked- 
venczei fényes követséget javasoltak elkényelt 
Császárjoknak, melly a’ vitéznek enyészettel 
fenyegető feltételeit továbbra halaszsza, ’s aján
dékok által szelídítse, csillapítsa méltó ha
ragját. — Attilának Görög tisztelői tudtára a- 
dák a’ félénk szándékot. Megelőzi ezt a’ Ki
rá ly , ’s barátjait Edekont és öreszteszt küldi 
követségbe ellenségéhez , hogy közelgető rom
lása' rettentő képét eleibe terjesztenék, ’s ha
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ennek tekintetétől megrettenve kegyelmet és 
bocsánatot esdekelne, kívánatainak esküvés- 
sel erősített betelyesítésöket sürgetnék; mon
danák-m eg e’ mellett Theodósznak, hogy, ha 
az ajánlott béke feltételei igazságos voltoknak 
megvisgálásokra Követeket akarna hozzája kül
deni : ő kész azoknak elfogadásokra ’s kihal- 
gatásokra, sőt Szardikáig küldi eleikbe vité
zeit; de megkívánja tőle, hogy főrangú férj- 
íiakat válaszszon ezen fontos követségre; — e’ 
részben-is megakarván alázni a’ Császári Ud
var szegény ’s inkább szánakodásra mint meg
vetésre méltó gőgjét.

Edekon és Oresztesz szerencsésen bevé
gezték a' Császárnál követségüket; — amaz 
meg a' megaláztatott Udvar’ Nagyjait kívánta 
látni tulajdon lakhelyeikben. Nem minden t i t 
kos okok nélkül rendelteték Vezérül és Tol
mácsul melléje Theodósztól a’ Titoknok Bi- 
gilász. Ezen elfajult Görögnek ki kellett ta
pasztalnia Edekon' szívét, gondolatjait, ’s el
készítenie azon fontos ti tok ra , mellyet egy 
éjjeli könyörgés u t á n  maga a’ Császár gon
d o l t -k i  legmeghittcbb kedvenczével a' heréit 
Kriszáffal. Bigilász észrevette Attila barátján, 
hogy csodálja a' római ízlésű Paloták' gaz- 
dagságjokat és pazérló fényüket. Örömében 
tombolva sietett tudtára adni a’ kormányozó 
H eréltnek, hogy megtalálta Edekon szívének 
kulcsát; — mind a' ketten romlottságok ér
zetétől meggyőződve azt h itték , hogy az ide
gen szívébe-is óhajtás lesz szükséges követ
kezése csudálkozásának ’s álmélkodásának. Illy 
lélekkel közeledett Kriszáf a’ becstelenség’ ú t
ján elösmért társához : „Neked-is nyitva á l l , 
— úgymond — az ú t , vitéz Edekonom ! ala-
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tsony gunyhóid homályosságoknak 's alatsony- 
ságoknak palotáink’ fenyőkkel ’s magosságjok- 
kal való felcserélésökre; fényes hivatalok ’s 
hervadhatatlan gazdagsági virágok várnak (e 
r e á d , ha Királyod szolgaságának elibe teszed 
a' Császár kegyét ’s bizodalmát. — Hagyd-el 
Pannóniát! liagyd-el I lonnyodat! — légy ró
mai PoIgár.“

„Nem i l l i k ! nem szabad! — viszszonozá 
Edekon kötelessége érzetének teljes méltósá
gával , — hogy az igaz szolga elhagyja kész- 
akartva érdemes Urát.u

Szégyennel fordítja mostKriszáf más tárgy
ra  beszédjeket, jeményli azomba még min
dég gonosz szándéka' elérését; mert kegyes 
Keresztyén volt ő , csak az egyenesszívűség- 
ben ’s erényben nem tanulta soha helyheztetni 
bizodalmát. Megliurtzolta ezután palotája’ min
den nyílásain a' Követet, ’s megmutatta neki 
temérdek k in tseit,  mellyekkel kedvenczei hű
ségüket ’s érdemöket szokta jutalmazni Theo- 
dósz’ bőkezűsége. Azon pillanatban, melíyben 
erányjának kivitelére kedvezőbb arczúlat de
rűle társának győzödelmekkel halmozott hom
lokára, — azon pillanatban kérdi tőle, minő 
rangban legyen ő a’ Hunnoknál ?

„A ttila , — felel Edekon nemes gőggel, — 
Barátjának nevez engem, nehány Szittya Iler- 
czegekkel ’s legfőbb Hunnokkal testőrzőskö- 
döm felváltva oldalánáI.“

A’ liamari következet’ kívánságától meg
vakítva felejtette a’ heréit az okosság’ minden 
sinórm értékét: „Rangod — úgymond, — min
den eszközt kezedbe nyújt, hogy a’ legkisebb 
érdemet-is jutalmakkal tetéző Császárunknak 
fontos szolgálatot tegyél, ’s ez által bizonyos

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



APRILISZ 1830. 23

szerencsédet előmozdítsd; — de most nincs az 
a’ p i l lan a t , mellyben kijelenthetném néked a- 
zon nagy, e’ mellett könyű munkát; — Tár
said’ késérete nélkül várlak-el vacsora után.a

Edekon megjelent, — 'teljesen meggyő
ződve a' felől, hogy tsak előrelátása' megerő
sítését, nem pedig valami titok felfedezését 
hallándaná tőle. Éjszaka v a n , néma csend 
uralja a' Heréit’ palotáját, csak egy homályos 
világ pislog azon szobában, mellyben a’ fertel- 
mes tettnek megkellett határoztatnia; csak 
Kriszáf és Bigilász vágynak jelen. Edekon- 
nak esküvés alatt kel le magát leköteleznie, 
hogy azon javallato tt, melly előtte felfedezte
t i k ,  örök titokba tartándja , vagy tellyesíti 
azt vagy sem. Készen teszi ő le az esküt.

,,Térj H ornyodba! — így száll ekkor Kri
száf a’ legrögzöttebb gonosz lélek' bizodalmá- 
va l,  — verd Attila' mejjét keresztül! ’s sza
ladj kedves Edekonom! Konstántzinápolyha, 
a’ Császári palota szentségébe, hogy nagylelkű 
cselekedeted’ gazdag jutalmát arasd.u

E' uyilatkoztatást várta épen Edekon a' 
két T itoknoktól, eléggé ösmeretes lévén az 
IJjrómaiak' szellemükkel. Azomban mélyen 
be-is látott ő a’ dologba, hogy ezen legocsmá- 
nyabb gonoszság' javaslását czélerányos esz
közök által megsemmisítené. Erre nézve a’ 
Császár' ’s kedvenczei' akaratjokra nj ilatkozta- 
tá m agá t; — beteljesítésére ötv'en font ara
nyat kívánván , mellj el azon Iiunnok’ marko
kat akarta megkenni, kiknek segedelmükre 
szüksége vólt a’ borzasztó gyilkosság’ szeren
csés véghez vitelébe. Kriszáf még azon éjjel 
óhajtotta felszámlálni a' kívánt pénzt; de ez 
Edekonnak épen oliy dicséretes, mint hamar
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feltalált plánjával ellenkeze: Bigilászt t. i. a’ 
gonoszság’ tudóját ’s részesét igyekezte ő At
tila' kezeibe játszani.

„Ereszszetek hazám ba, — így szóllott a’ 
K övet, — hadd számoljak Királyommal ide 
küldetésemről. Bigilász késérjen engem, hogy 
épen a’ nézőhelyen tanátskozhassunk derék 
szándékunk' legerányosabb kiviteléről. Oda 
vigye ’s igazgassa ő Attilával a' tanácskozás- 
sokat, 'hogy a' Császártól küldendő második 
Követségnek szükségét magától ellássa; — e- 
zen alkalommal hozhatja majd Bigilász magá
val a' summát, mellyet én most magamhoz 
nem vehetek a- nélkül, hogy személyemet ’s 
szándékotokat legnagyobb veszedelemnek ne 
tenném-ki. Mert nehezen, igen nehezen mar 
radhat valami Uram előtt titokban ; — viszsza- 
tért Követeitől mindég a’ legelső kérdése: ki
től ’s mennyit kaptak ajándékul bevégzett 
Követségükben? A' hazugság illyenkor leghe
vesebb dühbe hozná ő t ,  ’s én nem mérészle- 
ném azt előtte biintetetlen tenni, midőn tá r
saim lennének ellenem a’ csalhatatlan tanúk.“

Kriszáf alaposnak találta Edekon' bölcs 
előrelátását, — annál bizonyosabban számolt 
a’ gyilkos szándék' szerencsés kivitelére. Sie- 
te a’ Császárt kötése felől tudósítani, ki meg
köszönvén kedyencze' hűségét ’s mesterséges 
fo rté lya it , örülvén e’ mellett előre szívében 
legnyakasabb ’s félhetőbb ellenségének eles- 
t é n , M artziált , az udvari Tisztek’ Elölülőjét 
is Tanácsba szóllítja. A’ gyilkos Tanácsno
kok megegyeznek, hogy Bigilászon kívül egy 
más Követ-is küldessen Attilához a' Császái-’ 
írásaival, ki azomban semmit sem tudjon az 
Udvar' most határozott szándékáról. A' vá-
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Iasztás Maximint érte. A’ rája bízott dolgok 
első pillanatban elrezzenték őt a' követségtől. 
Először-is a’ Császár méltóságát kelle talpra 
állítania ’s mentenie azon gyalázat e llen , melly 
szerént Attila’ kívánságára csupán legfőbb ran
gú férjfiak küldethettek Pannóniába Követek
nek , — megüzenvén neki Theodósz, hogy e' 
részben határtalan akaratjánál semmi egyébb 
törvényt sem akar ösmérni. A’ köztök fen- 
forgó per’ eligazítására Onegesznél, még pe
dig telyes hatalommal felruházva, senkit se 
küldjön Attila Konstántzinápolyba, egyedül 
ezzel határozván-el kelet’ Ura fontos alkudo
zásokba való bocsátkozhatását. — A' kiszemelt 
Követ Maximjn jól érzette, melly esztelenség 
az illy dölyfüs üzenet, a’ leghatalmasabb ’s 
rotteghetőbb ellenséghez * ki előtt a’ merészek- 
is reszketének szívükben, — tüzesen ellenzet
té , a' mit rája bízának ; de a' heréit Kriszáf 
nem szűnik-mcg annak viszont javaslásától;
— javaslásait a’ koronás Pulya isteni jelen
téseknek tekinté, ’s a 'bö lcs, tapasztalt férjli- 
nak elkelle némúlnia. Csak sok kérésekre , 
és midőn megengedtetett n ék i,  hogy barátját, 
a’ derék Szónokot Priszkuszt magával v ih e t i ,
— csak ekkor ajánlá Maximin magát ezen 
Veszedelmes hivatalra.

Számos késérőikkel elliagyák most Attila 
’s Theodósz’ Követjei Konstántzinápolyt. A’ 
Dunán általkelvén megtiltatott ezeknek a’ to
vább menetel, míg Edekon elkészítené hatal
mas Urát jövetelükre.

Edekon elbeszéli barátjának, mit kohol
tak  ellene a’ Császári palotában, melly tág mű
helye az istentelen gonoszságnak és alatsony- 
ságnak. Hidegen hallgatja végig Köve tje' be-
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szédjét Attila, ’s ugyan azon perczenetben ei- 
tökélli magát a’ boszsúállásra, még pedig ret
tentő boszszúállásra.

Ez alatt letelepedve voltak már a’ Ró
m aiak , midőn két Híradóktól a’ Hunnok’ ha
talmas Uralkodójok elébe hívattak. r Követik 
gyorslábú vezetőiket. — Rövid menetelök u- 
tán megpillantják egy halomról Attilának 
völgyben fekvő tábo rá t , bizonyosan a’ Duna 
és Temes köztt. Hasztalan keresik távolról 
szemeikkel a' rettentő Férjíi sátorát. Az Ud
varinép’ roszúl gyakorlott ítélete szerént a’ 
legpompásabbat gondolják annak; meghökken

t e k  egészen belsejekben, a’ mint egy k is ,  me
rő bőrből, minden fény ’s ékesség nélkül ké
szült sátor mutattaték - fel a' tábor közepén 
nek ik ,  és megmondaték, hogy ott szeretteiik, 
rettegtetik ’s tiszteltetik Övéitől Attila. — E- 
dekon’, Oresztesz' és Szkotta' megjelenésük vé
get vete a ’ nagy Király nyers , vad egyszerű
sége felett támadott kábításoknak. Mozdulat
lan bámólással nézének egymás szemeibe a' 
Rómaiak , a’ mint küldetések arányáról ’s 
Császárjoktól nyert bízottságjokról kérdeztet- 
tek. Feleletök az vólt , hogy ezeket egyedül 
a' Királynak tartozó kötelességük kijeíente- 
niek. Szkótta környűlállásos jelentést kiválta 
tőlök. A' Rómaiak méltóságok' sérthetetlen 
jogaival mentegetik magokat, mellyek szerént 
csupán annak köteleztetének küldetésükről szá
mot a d n i , kihez küldettek. Haragra indulva 
mennek-el Attila’ főemberei tő lök: de csak
hamar megjelennek a’ Király' azon üzeneté
vel, hogy elég tanúságait tapasztalta békekö
téseikben a' Római csalárdságnak 's hűségtclcn- 
ségnek ; hogy tudja jól előre, mit mondaná
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nak néki Császárjok nevében; a' megállapí
tott adót kívánja tőlök *s szökevényeinek k i
adatásokat , nem puszta szavakat 's mentege- 
téseket, a' Római nyúlszívűség' szokott segéd
szereit. — Haladék nélkül térjenek viszsza 
’s jelentsék-meg Uroknak, hogy Attila kardal 
akar mindent közte 's a' Császári Udvar köztt 
végezni. — Makszimin 's. késérői készülnek 
a’ Király parancsolatjának tellyesítésére, uta
zások elhibázott aránnyán kétségbeesve ’s bi- 
zonytalanúl, hol telepedjenek-meg a’ szélveszes 
éjszaka hasadtával, elindulnak szerentsétlen 
Hazájok felé. Már közel a* nyughatatlan Du
nához érék-bé őket a' Hunn kengyelfutók ’s 
szabadabb lélekzetet fúvaltak belőjek, a’ mint 
hírűi adák , hogy hatalmas Királyok éjjeli 
szállást enged nekik Tartományjában. Jobb 
reménységtől tápláltatva térnek előbbi szállá
saikra viszsza, hol Attila halakat ’s egy hí
zott ökröt adatott számokra. Bigilász már 
azt vélte, hogy a' Császár' gyilkoló titka fe- 
deztetett-fel, már kétségeskedett szándékának 
szerencsés kivitelén. Attila nagylelkűsége a- 
zomban felderítő félelmét ’s kétségeskedését. 
Ugyan az ő késztetésére még egy próbát mé- 
részelt Szkottánál Priszkus nap feljöttével; 
ékesenszóllása ’s gazdag ajándéka bemenetelt 
nyere ; Szkotta pedig Királyánál eszközöl meg- 
jelenhetést a’ Követeknek.

Tisztelettel teljes bámulás fogja-el a’ Ró
maiakat a’ nagy vitéz sátorába való léptek
kor. Egyszerű fa trónon ült ő. Beható te
kintetéből méltóságának érzete ragyogott; fel
séges komolyság parantsolt homlokáról tiszte
letet a' nélkül, hogy a' magát érző igaz em
bert elrezzentené. Ruhája a' legtisztább vólt,
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ékességében ’s drágaságában egy cseppet sem hü- 
lömböző a’ közönséges Hunnok’ köntösöktől. 
Előtte állott egy Szittya Herczeg kivont kar
dal , Urasága’ egyetlen egy látható jelével. Kö
rűle hívei függeszték figyelemmel telyes pil- 
lanatjaikát rája egyenes szívbéli alázatosság
gal. Senki sem hazudott itten érzeteket, mel- 
lyek idegenek vóltak szívében; senki sem bírt 
itten azon tisztelettel telyes jóggal, hogy je
lenlétiével hirdetné Attila derékségét, hogy 
tulajdon tetteinek köszönné örökségbe nyert 
hírét ’s nevét. Egy elvetemedett rabszolga lé
lek’ rettegő Iehellete; egy a 'palo tán  kívül min
dent merészlő kedvencz' felvett reszketése, 
egy a' titkos tanátskozásokban ’s fertelmes tet
tekben meghittnek emésztő arczvonása, egy az 
emberi méltóságnak telyes megtagadásán vagy 
semmisétésén gúnyolódó mosolygás sem sér- 
tette-meg itten P riszkusznak, egyetlen egy 
Vizsgálódónak élesebb szemeit; mindenik a' 
természet’ ’s érzet’ legtisztább, legnemesebb 
alakját viselte külsőjén. Remegve közeledik 
a’ Királyhoz M akszimin, elég gyakran látta 
Konstántzinápolyban a’ Felség' tünetjé t , de csak 
i t t  érzé legelőször annak méltóságát ’s fontos
ságát.

„Egészséget, szerentsét kíván néked Csá
szárom ,u ezt rebegi Ura írásainak átadásakor.

„Legyenek úgy a’ Rómaiaknak mindenek 
m int nekem k ív án ják ; “ viszszonozá trónjá
ról a’ Vitéz, ’s Rigilászra fordítja dühös te
k in te té t,  ki forró kívánsággal, ’s várakozó 
bizonytalansággal számlálgatta ama hoszszú 
pillantatokat, mellyekben a* nagy áldozat el- 
eséndik,
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A’ borzasztó csend után rettentően dör- 
göít füleibe Attila' szájából a' menykő. A' 
gonoszra függesztvén szakadatlanúl szemeit, 
így dühödött feléje a' K irá ly :

„Mitsoda merészség hozott téged, fertel- 
mes szörnyeteg ide , midőn tudod, hogy kar
dom addig marad fejetek felett k ivonva, míg 
minden szökevényeim egyről egyig k i nem 
ada tta tnak ! 44

Bigilász merész bizonyítása, hogy az u- 
tólsók, kik Keleten felfedeztethettek, a' Kö
vetektől most elhozattak, még jobban elkeserí
tő a’ hazugság’ esküdt ellenségét.

„Csak rangodnak, — szóllott ő , — melly- 
re érdemetlen vagy, köszönheted életed’ meg
maradását; ha igazságos haragom kívánataira 
hallgatnék inkább, mint tiszted jogainak tisz
teletökre, még ma fiiggenél oszlopon a’ sasok
nak ’s kányáknak eledelül, hűségtelen néped 
rettentésére .44

„Eszla, régi tapasztalt fia a' becsületnek! 
—  így folytatá szavát A tt i la , — késérd ezen 
szemtelen csalárdot Konstantzinápolyba, — 
kérdezd-megutoljára Urát, ha tiszteletben akar- 
ja-é tartani velem tett kötését, vagy váro
sát lángban, palotáját hamuban szemlélni? — 
Menj szemtelen Görög! tolmátsold Uradnak 
a’ készült, ’s bosszúállásra fegyverkezett férjfi’ 
nyelvét, segítsd olly elszánásokra, mellyek 
országát új pusztításoktól mentté tegyék. Yisz- 
szajöttödig társaid hatalmamban maradnak .44

Boszszankodva, megalázva ’s reszketve 
liagyák a’ Rómaiak Attila sátorát el, ’s még
is erősen meg vólt Bigilász a’ felől győződve, 
hogy az elíökéllett gyilkos szándék titokban 
van mind addig a’ Király előtt. Sem azon
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meghagyásba, hogy v isszatérjen  Császárjához 
's ismét eljö jjön , sem az arra csak hamar 
következett tilalomba, hogy minden nehézsé
gek’ telyes eligazítások előtt a' Római hadi
foglyok ki ne váltassanak; rabszolgák, lovak, 
vagy más az élet’ feltartására szükségtelen 
dolgok ne vétessenek ,•> — mind ezekbe el-nem 
látta a’ vak Bigilász Attilának titkos szándé
kát , ki őt tsupán a' cselekedeten akarta meg
csípni , ’s alkalmat szerezni az Edekon és Kri- 
száf köztt kötött pénznek Pannóniába való ho
zatalára. Olly bizodalmat helyheztete ezen 
Görög annak eskiivésébe, k it  a’ legfertelme- 
sebb háládatlanságra, árulásra, ’s orozva gyil
kolásra tartott képesnek.

Bigilász elmenetelével Makszimin és Prisz- 
kusz késérőikkel Pannónia éjszakibb részeire 
v ite ttek ; Attila Eszkam' jószágára m ent, hogy 
ezen hatalmas Ilunn' leányával, Oszpirával me
nyegzőjét ünnepelje. Nehány napi utazás u- 
tán a' Követek feltartóztattak egy helységben 
Vezetőjüktől, hogy a* Királyt itten 'bevárnák, 
’s késerő seregével mennének a’ Hunnok' fő
városokba. Itt találták már Nyűgöt’ Követjeit: 
Róm áit, Primútot, Románt, Kaszsziodort, és 
Karpilt. Késéretekben voltak T a tu l l , Oresz- 
tesz' atyja és Konsztánsz, Attila Titoknokja. 
A' fényes rang , mellyben Császárjok’ Udvará
nál állottak, illendőbb elfogadást igére nek ik , 
mint a’ keleti Rómaiak találtak.

Attila megjelent. A’ sereg közelede a’ Fő
városhoz, kapui előtt aszszonyok’ ’s leányok’ 
számos tsoportja fogadja őt. Több sorokra 
osztva hoszszú fátyollepleket tartottak-fel az 
elsők , mellyek alá minden sorba hat leányok 
léptek, és a' köz atyának dítsérő ’s vitézdal-
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jókat énekeltek az öröm clösmérhetctlen nyo
maival. Ezen egyszerű , de beható fénnyel 
érkezett Attila Onegesz’ házához; mélyen haj
totta i t t  meg magát az érdemekkel díszlő 
vitéz’ hölgye, ki legünnepibb ruhájába, szá
mos szolgálóktól körülvéve várta tornáczában 
a’ I-Iunnok' Ural kod ój okát. Szolgái ezüst, kü- 
lömbféle készítményekkel ’s italokkal meg
rakott asztalt vittek fejeken; a’ legjobb sze
szély (Laune) mosolygással, házi boldogságá
nak legcsalhatatlanabb jelével kérte ő a’ Ki
rá ly t,  hogy a' hozott frissítő szerekkel élne. 
Attila tellyesíti kérését, a' nélkül hogy lová
ról leszállóit volna. • Mozdulatlan nyúgosznak 
most Priszkusz' vizsgálódó szemei ra jta ;  ügyei
mé olly tüneményekkel ju ta lm azta tik , mel- 
lyek alatt tsak undorodva gondolhat viszsza 
Császárja’ feszes ditsőségére ’s felségére. A’ 
Király’ minden piilanlati ’s mozgásai az em
beri becsűlés’ érzetét, nem pedig az emberisé
get eltiporó lealázásra való igyekezetét árúl- 
íák-el; jó kedvel ’s tetszéssel evett és ivott ő ,  
kinek a’ mértékletesség lelki erejének törvén
nyé , nem pedig testi gyönyörködtetésnek kí- 
vánatja.

Onegesz' meghívására házában maradtak a’ 
Rómaiak ebédnél. Attila palotájába m ent, 
hogy az éjjelt meggyűlt kötelessége foglala
tosságainak kipótolásokra ébren tőltse-el. A' 
szorgalom , m u n k a , népszeretet ’s az igazság’ 
ezen temploma egy dombon állo tt ,  szálfákból 
finomra simított, ’s egymásba mesterségesen 
illetett darabokból felállítva. Magos gömbö
lyű tornyainak sokaságok mutatta a’ II mm ok
nak mindenfelől azon szentséget, mellyben 
egy felségesebb erejű ferjfi töltögeti ébren az
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éjjeleket boldogságjok', szabadságjok’ megszerzé
sére ’s tartására. Tágas udvar fogadta bé őket,  
ha csoportosan nyom ultak, hogy törvényhozó* 
jó k ’ szavát hallhassák; bírájok’ ítéleteibe bir- 
tokjok ’s jogjok bátorságának megerősítését ve* 
hessék; hatalmas Uroknak hódolhassanak, jó
tévő atyjokat áldhassák. A’ palota’ oszlop so
rai kötelességeiknek ’s indulataiknak oskolá- 
j ik  voltak rájok nézve; a’ mesterség lassanként 
elszunnyadó szikráitól vezetett' Római kezek 
metszették it t  fába az atyák’ nevezetesebb tet
teit. Körűle a’ Király hölgyeinek , barátjai- 
n a k , meghittjeinek, ’s szolgáinak lakhelyei 
terű ltek-el; — alattomos barlangoknak nyomok 
sem találtatott itten , mellyekből elvetemedett 
kedven ezek ’s aranyozott rabszolgák törhet
tek  vólna elő, és a' szenvedővel, ki törvényes 
igazgatójánál keresne vigasztalást és segedel
m e t ,  roszszúl bánhattak vólna. Közel a’ pa
lotához Római Követeknek voltak sátorok fel
állítva. Szabadj boldog Uralkodójok szerete- 
tétől ’s tiszteletétől meghatott férjíiak közt a’ 
Rómaiak olly törvények szerént dolgozónak, 
mellyek csak rabszolgáktól vagy Szibaritáktól 
munkálhattak vólna következéseket. Makszi- 
min' első igyekezete vólt,  Onegeszt, a’ Király
nak ezen ösmeretes Barátját hüségtelenségre 
téveszteni. Roppant ígéretek’ csalóka ragyo
gásaikkal akarta őt a’ Konstantzinápolyba va
ló menetelre b í rn i , hogy a' Császár ’s Király 
közt lévő egyenetlenségeket amanak hasznára 
igazítaná-el. Érdeme szerént elútasíttatott a’ 
derék Ilunnustól.

„Elégszer festegettem, — így szollá One- 
g e s z , —- a' Császárnak ’s Tanátsossainak., Attila’ 
áihatatos, rezzentlietetlen le lkét, ’s mi hatá
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rozhatná-el őt , csak egyetlen egy kívánságá- 
nak-is lemondására hatalma magasságán, meg
fontolása fontosságán ? tisztítsátok-meg szemei
teket a’ Tráczia gőzök' szennyétől, ’s tekin
tsétek az imádott Kórmányozó jogaiért mago
kat feláldozni kész harezolók' több száz eze
réit itten fegyverben. Tegyétek-le tévelygés- 
teke t ,  — úgy látom azt vélitek , hogy Római 
mejjet szoptam, mivel lehetségesnek tartjátok 
Királyom' árulójáig való alázódhatásomat Ró
mai kéréseitekre, 's ígéreteitekre ? Én ke- 
vélykedem neveltetésemben , hölgyeimben, ’s 
gyermekeimben, — az örömöt, mellyet ezek 
szülnek nekem, a’ Ilunnoknak köszönhetem. 
Azon érzet, hogy népem’ kedvezését Hunn 
tettekkel érdemlettem-meg, becsesebb előttem 
a’ legmagasabb rangnál, mellyet Császárotok 
adhatna nekem. Bóldogabbá tesz engem At
tila alatt való szolgálatom , k it  lelkem férfi
nak nevez, mint a' Rómaiak minden kincsei, 
mellyeknek beesőket megútáltatta velem a’ 
férjfi, ha szolgálnom lehet valamiben Uratok
n a k ,  úgy annak i t t ,  ’s nem a' Császári vá
rosban kell történnie; de it t  sem tehetek töb
be t,  m in t,  hogy barátomnak ellenetek for- 
tyant méltó haragját, minekelőtte egészen k i
törne, mérsékeljem.

Priszkusz meg nem tagadhatta ezen férj- 
fitól legmélyebb tiszteletét. Édes egyezés volt 
előtte az egyenesszívűség' eleven nye lv e , mel
lyet ő hazájában már csak elszigetelt nyílá
sokban, vagy rabszolga szobákban ta lá lt ,  pe- 
nyészes tekercseken olvashatott. Makszimin 
Onegesz' szavait a’ kormány eszesség (Staats- 
klugheit) serpenyőjén mérte-meg, és mosoly
gottá, hogyan ereszthetik körmeik közzűl e l ,
F .  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D  1830. 3

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



34 APR1L1SZ 1830.

az ujjább kornak vad , erkölcstelen, 's ízetlen 
emberek felett fontos férjfiai makacs egye- 
nesszívűségök álmai a la tt ,  a’ ragyogó valódi
ságokat. Ezen a' természettől nem jól kép
zett férjfival további személyes alkudozások
ban való botsátkozását, rangján alól lévő do
lognak tekintette Makszimin ; annál örömcs- 
tebb válalta ezt magára Priszkusz. Megláto
gató ő a' k irá lynéka t, kérésé az ország-nagy- 
ja inak  társaságjokat, megjelene minden kö
zönséges törvény székekben, használa minden 
alkalmat azon nép tökéletes ösméretének meg
szerzésére , mellyet ő hazatértével Kszenofon 
vagy Taczitusz erányja szerént polgár-társai
nak akart szégyenítő például e lőadni, ’s ter
jeszteni.

Egyszer, míg Attila az éjszaki népek' kö
veteit hallgatta-ki palotája belsejében , Prisz
kusz a’ keleti Rómaiak’ küldöttjeikkel a’ p it
varban állott. Tűrhetetlen várták Onegesz' 
megjelenését, hogy általa kívánataikat előter
jeszthessék a’ Királynak. Csak hamar be-is 
tőit várakozások, meghallgatta előadásaikat, 
de a 'n é lk ü l , hogy felelt volna rájok , kérdez
te Makszimin késérőjét, k it nevezett légyen 
ki a' Császár Attilához követnek: —

„Theodósz, — viszszonozá Priszkusz, — 
téged óhajt, maga ’s Királyod közt bírónak; 
ha megtagadod tőle ezen szolgálatot, Köve
teinek megválasztásokban tetszése szerént fog
ja  magát akkor viselni.“

Ezen felelet Maksziminnak bémenctelt 
szerze a' Királyhoz. Njromos rövidséggel je
lenti néki A tti la : hogy a’ Császár csak jVomi- 
usz, Szenáter, Aagy Anatol közzűl választhat, 
k iket egyenesszívűségökről ösmér; a’ megncve-
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zctteken kívül senkit mást el-nem fogad Csá
szár Küvetjének. Hasztalan kérte őt a' Ró
mai , hogy illy határozott szándékával ne ten
né ezen érdemes férjfiakat gyanúsokká a' Csá
szár előtt ; Attila álhatatos m a ra d t , — utolsó 
szava háború vólt.

Már épen viszsza készült Makszimin övéi
vel Ráez-országba, midőn Tat^ill a’ sátorba lé- 
p e , .  ’s őt Priszkusszal a’ Király’ nevében fé
nyes ebédre hívja. Határozott időre megje
lennek Attila előtt az ebédlő szoba tornáczai 
alatt. Csak midőn a’ közpohárból ittak  a' 
Király' egésségére, vezettettek szobába azon 
hellyekre, mellyek rangjokhoz illően készít- 
tettek-el. Attila középen ült Trónján, jobb
jára  ünegesz, baljára két fiatalabb fiai , vele 
a’ Trónon Ellák , kinek a' legmélyebb tiszte
let alig engedé-jneg, hogy atyja’ jelenlétében 
szemeit a' főidről felemelje. Két óldalról bi
zonyos távolságra ültek a’ vendégek, jobbra 
a' Hunnok' és Szövetségeseik' Herczegei, bal
ra a’ Római követek késérőik kel együtt. A’ 
külömbféle drága készítmények mindnyájok
nak a ra n y ’s ezüst edényekben nyújtattak. Az 
arany poharak legdrágább kövekkel voltak 
kirakva. Pirulva tekintették a’ Rómaiak az 
ékesség’ ’s fényűzés’ ezen műszereit; — Mészia 
’s Rácz-ország’ gazdag városaiban prédáltattak 
ezek ; mert Olasz-ország régi szabad pusztítói
nak onokái az ezekkel való élésben veszleget- 
ték-el ereiket. Mélyebben érzették lealázta- 
tások' gyalázatját a' mint észrevették, melly 
nagysággal veti-meg Attila a’ Római fény’ em
lékeit. A z , kit majd minden Rarbaruszok 
Uroknak ösóiértek , kinek a’ Római világ’ egy 
része adózott, másika szolgált, egyszerű tisz-

"  3 *
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tességes öltözetben ült o t ta n , hol minden leg
nagyobb fénybe mutatja magát, — éhségét 
egyetlen egy nemű készülettel csillapítván fa
tányérból , ’s szomjúságát vízzel óltván-el, fa
pohárból. Nehány pillanatokra feléledt a’ Ró
maiakban az elmúlt századok'régen elhalt em
léke. Fábricziuszok, Czinczinnatuszok, ’s 
Kuriuszok lelkei lebegtek k ö r ű l ö k — borza- 
dozással gondolták-el nyelvök’ szegénységét, 
melíy ezen régi római lelkű férj fi nevezésé
r e ,  a’ Barbarusz névnél egyébbel nem bír.

Most két énekesek iéptekvbé, — néma 
hal gatás vonja-be az egész szálát. Attila eré
nyeit ’s vitéz tetteit énekelék ezek, még pe
dig úgy énekelék, mint a’ tiszteletnek fiai, az 
érdemes férjfí tiszteltetésének áradó érzetitől 
lelkesíttetve'; nem mint pénzen vett útálatos 
hízelkedők, a’ Felség leereszkedő mosolygá
sának vágyjától késztetve. — Nem egyedül At
tila vólt énekeikben a’ mindenttehető, .a’ nagy, 
a’ győzhetetlen; az egész Hunn Nemzet éne
keltetett azokban. — Barátja i, Társai ’s Ta- 
nácsossai’ érdem üknek, a’ nép’ legalatsonyabb- 
ja  tetteinek ’s áldozatinak-is fűzött Mú’sájok 
h ír t ,  nevet szerző borostyánt. Innen Örömmel 
hallgatta a’ Király gondolatjaik’ ’s érzeteik’ fel
séges felemelkedéseit; népe becsében tulajdon 
magáét ösmérvén ’s helyhetvén. Innen felgyúj- 
tattak az ifjak a’ vitézségtől felyűlmúllott ve
szedelmek ’s meggyőzött akadályok’ előadott 
képeinél; atyáik’ dítséretekben jövendő hal- 
hatatlanságjok’ szívfelemelő tanúságáthallották. 
Innen a’ megindúlás’ könyjeiben lábbadtak 
azon öregek’ szemei, k iknek neveik az ének
lők’ ajakain hangzottak; hajdani erejek tanú
ja  megerősítette mostani gyengeségük’ beteges
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kedő érzetét, melly őket alája vetette az ágy
ban való meghalás írtóztató szükségének.

M inden , a' m it eddig láttak ’s hallottak 
a' Rómaiak, újság vólt előttük; de most már 
megváltozott a' nézőhely, hirtelen Konstántzi- 
nápolyba vagy Ravennába boszorkányoztattak 
által. Gyakran tőltettek-meg ’s ürítettek - ki 
a' poharak , Játékosok ’s Múlattatok léptek- 
fe l ,  minden a' legzabolátlanabb örömbe me
rül , csak Attila marad magához hasonló. A’ 
mulatság' legparányibb jeleit sem véteti ma
gán észre. Komolyan, magába vonódva, egy
kedvűen, ’s minden körűle történtek felett hi
degen űl egy helyen, míg legkisebb mag
zatja írnák  a' szálában m egjelenik, k i t  karja 
közé kócsol ’s atyai forró szeretet érzetében 
merülve tetéz nyájaskodásaival. Ez vólt gyer
mekei közt legkedvesebb , Jövendőlői mondá
sok szerént Im áknak  kelle felemelnie nemét 
*s birodalmát ú j r a , melly az Istenek’ változ- 
haíatlan végzései szerént fiainak egyenetlensé- 
gök miatt szélytoszlandó vala. — Mindent ész
revett Priszkusz' figyelme; minden észrevétel 
tökélletesítette Attila eránt való tiszteletét. í r 
nák ’ ölelgetéseiben azon szelíden érző embert 
fedezte-fel, k it  övéi közt a' Császári palotá
ban mindég óhajtott; a’ Király’ komolyságá
ban azon férjfit találta, ki népeinek szerencsé
jüke t ’s bóldogságjokat szívében hordozza ; a’ 
többiek zavarhatatlan vígságokban, úgy lát
szo ttak , hogy épen észre sem veszik nagy U- 
ralkodojok’ néma hallgatását,—  embertszerető 
Kormányosra, nem pedig azon dölyfös kéjre- 
u ra lkodóra , ki roszúl használt hatalma rette
gő érzetétől belsejében szakadatlanúi megszál- 
v a ,  legkedvetlenebb mélázáa külső jeleivel
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akar fejeimet ’s rettegést maga körííl terjesz
te n i , nem azon arannyal megrakott, tekinte
te ’s rangja felett szüntelen búslakodó gyen
gélkedőre ösmért; k it Konstántzinápolyban 
szokott látni "s utálni,

A’ Követek' búcsúebédjén, inelly hasonló 
fénnyel ’s a’ Király részéről a' mértékletesség 
's szerénység (modestiá) épen azon törvényei 
szerént ünnepeltetett, vígabbnak ’s barátságo
sabbnak mutatá magát Attila. Nyájas beszél
getésbe ereszkede a’ Róm aiakkal, ’s illendő 
ürügyöt szolgáltata mindnyájoknak, hogy ös- 
méreteik’, belátásaik' mélységeinek területé
ben érzeteik’ nemességét-is kimutassák. Gaz
dagon megajándékozva ereszti ekkor el Mak- 
szimint késérőivel. Tilalmára emlékezvén , 
mellynek erejében semmi lovakat vagy tereh- 
hord/>zó marhákat sem vehettek a' Rómaiak 
Pannóniába , megparancsolta Nagyjainak, hogy 
más ajándékok mellett egyegy lovat-is adja
nak  a’ K öveteknek; ezen jótévő nyilatkozta- 
tás megőrizte őket azon kétségbeeséstől, melly- 
ben ílly  hoszszú úton eshettek volna külömben.

így bánt Attila azon Udvar’ követeivel, 
melly nyúlszívűsége miatt neki adózott, fer- 
telines vétkei ’s gonoszságai miatt előtte utá
latos , legalatsonyabb ránkori miatt megvette
tett volt; azon Udvar' követeivel, melly élete 
után esküdött, melly előtt az alattomos gyil
kosság tőre egyetlen és utólsó eszköznek lát
szott, hogy Felsége' pálezáját megtarthassa. 
Igaz u g y a n , hogy Makszimin és Priszkusz 
semmi részt sem vettek a' gonosz tanácsban; 
de ártatlanságok nem ösmértethetett-meg : mert 
kicsoda kezeskedett volna a' Királynál a’ mel
lett , valyon nem fedezte-e fel Bigilász Pan-
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nóniából lett elutazása előtt nekik Császárjok' 
óhajtmányját ? Minden esetre azon Úr' kül
döttjei voltak ő k , kinek mejje vagy szülte, 
vagy kívántsin felkapta a' nagy Fejedelem el
len koholt gyilkos ti tk o t;  — a’ tünet ellenek 
beszélt, még pedig olly dologban', mellyben a' 
bizonyos mindég későn éretik már el, — az 
új kórmánybánás igazságosoknak ítélné illy 
esetekben a’ legkeményebb fogásokat. De At
tila Barbarusz vé lt ;  — Üldözője’ követeivel 
személyes érdemek szerént bán t,  ’s Temes mel
lett várta táborába egykedvűen (gleichgiiltig) 
azon vétkes elérkezését, kinek hibájáról te- 
lyesen meg-vólt győződve.

Száz font arannyal terhelve , fiától kísér
tetve, azon kívántsiságtól, hogy az áldozatot 
lenyakazottan látándja, lelkesíttetVe, érte Bi- 
gilász a’ Duna déli partját. Mihellyt Pannon’ 
határára lépe , m indjárt elfogattatik Attila pa
rancsára, ’s megfosztatik pénzétől", melly el
lene tanúskodna. Ennek erányjáról kérdez- 
tetvén a' K irá ly tó l, merész bizodalommal fe
leié , hogy övéinek eltartások' ’s nehány Ró
mai hadifoglyoknak, k ik e t ,  mint barátjait 
szere t, — kiváltásokat erányzó szándéka, tet
ték ezen előre való gondoskodását szükségessé.

„Gonoszságodnak förtelmes szövevényje,
— így szóllott erre Attila — felfedeztetett ’s 
letiportafo tt, vétkes szándékod kitudódott, 
ítéleted kimondódott, és semmi sem akadá
lyoztatja annak telyesítését. A’ hadifoglyok’ 
ki nem válthatásokat érdeklő tilalmamat tud
tad , pénzed' mennyisége meghaladja szüksé
geidet. Haragom' szolgái, — kezdjétek a' bosz- 
s z ú t ,— tépjétek-el fiát a fertelmes’ oldalától,
— nyakazzátok, — Öljétek-meg, — ha csak

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



40 aprimsz 1830.

egy pillanatig halasztja-is az ö reg , fertelmes 
elszánása titkos plánjának előttem való felfe
dezését/ 4

Bigilász látja a’ csupasz kardot fia felett; 
örököse életéről szorgoskodva Attila ' lábaihoz 
b o rú i , kegyelemért *s engedelemért esedezik 
az ártatlanra nézve, megvallja v é tk é t , kije
lenti annak koholóit ’s előm ozdítóit, végre 
azon kéréssel végzi szavait, hogy maga ölette- 
tessen, ártatlan fia pedig kegyelmeztessen-meg. 
A ttila, k it  Bigilász' atyai szeretetének kinyi
latkoztatott érzete pontban megbékéltetett az 
ember A ttilával, vason viteté-el magátol a’ 
vétkest azon parancsolattal, hogy mind addig 
szoros őrizet alatt tartasson , míg fia Konstántzi- 
nápolyba viszszatérvén 100 font aranyat nem 
hoz atyja* megszabadítására.

Oresztesz és Eszla kísérék Bigilász’ fiát 
számos kísérőik előtt a' császári városba kü
lönös bízotságokkal. Váratlan érkezések meg
rettentette a' gyenge Uralkodót, ki kedven- 
czével bézárkózva rettegő nyughatatlanságok 
közt várta Attila’ megölettetéséről a' vigaszta
ló tudósítást.

Nyakába függesztvén a' pénzes zsacskót, 
je lent-m eg Oresztesz a' Császár elő tt, — Atti
la’ parancsára kérdezlek, — így szóllott ő a’ 
H erékhez , — ösmered-e ezen zsacskót? “

Kriszáf gyilkos találmányját felfedeztetett- 
nek ’s elveszítettnek lá t ja ,  nyelve a’ kétségbe
eséstől elgyengűlvén, megtagadja a’ beszélhe- 
tés’ szolgálatját. Eszla szakasztja félbe a' k i
tudódott alatsonyság néma hallgatását.

„Halljad — így szóllott a' Császárhoz , — 
m it üzen általam neked a' Hunnok’ győzhetet
len Királyja. Nemes, felséges tör'sök’ ága vagy
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tagadhatatlan: Attila-is nemes királyi v é r ,
szeplőtelen hagyta rája atyja Mundzuk vitézi 
neme díszét. De te atyáidnak rád szállott 
nemességöket megfertőztetéd; Attilának lekö
tö tt adózásod által szolga lettél, ’s gyaláza
todat egy a lávaló , hűségtelen, elvetemedett 
rabszolga' vétkeivel halm oztad , k i a’ szeren
csétől ’s isteni gondviseléstől Parancsolójának 
rendelt Ura élete után leselkedett. Tudd-meg 
azért, hogy nem szűnik-meg ezen becstelenítő 
gonoszsággal való vádolásodtól, míg csak He- 
réltedet Kriszáfot át nem adod néki érdem- 
lett büntetésének elvételére.“

Mit érnek a' Felségnek minden ragyogvá- 
n y a i ,  m it a’ megfizetett hízelkedők’ dítsére- 
te i ,  mit a' meggazdagodott Papok’ ’s Barátok' 
minden istenesítései az el-nem sült vétek' igaz
ságos szemrehányásai mellett, még pedig egy 
nagy , hatalmas, rettentő ellenségtől ? Theo- 
dósz megnémúlt, Kriszáf reszketett; Attila’ ba- 
rátjai soha sem láttak nyomorultabb ’s elvete- 
inedettebb helyhezetbe em bert , szinte meg- 
reszkettettek az olly igen lealatsonyított férj
fiúi méltóság' pillanata által ’s egészen megúj- 
jú l ta k ,  a' mint jel adatott nékik az elmene- 
telre^

Épen akkor kéretett az uralkodó Heréit 
halálra Zénótól, a’ fellázadott Iszaurok' Fejé
től. A' lázadóknak közönséges gyűlöletek meg
mentette a' kedvenczet, ’s Zénó elútasíttatott 
kérésével. Attilát pedig, a’ Hunnok’ hatalmas 
K irá ly á t , kitől most a' legiszonyúbbakat vár
tak ,  fényes követség által akarták megengesz
telni. Az ő annyiszor megvetett kívánságára , 
nem a’ megalázott Császári Felség’ kénye sze
rént választattak követek. A natol és Nomi-
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usz kapták a' kivitelre igen nehéz parancso
latját megrettent Császárjoknak-, liogy a' ha
talmas Királytól kegyelmet ’s engedelmet kö
nyörögjenek kelet Urának. Gazdag ajándé
kok k a l,  ’s pénzsummákkal m egrakva, és , a’ 
mi mindennél többet tehe te tt , tulajdon érde
meiktől támogattatva, váilalták-fel a' terhes, 
kétséges hivatalt.

Attila jövetelöket megtudván, könnyítet
te hoszszas utazások' terheit eleikbe menete
lével. Dreükonnál nyittattak-meg az alkudo
zások; a’ szélveszes kezdet elvette Római
aktól a'szerencsés kimenetel'minden reményét. 
Attila nyilatkoztatásaiban kevélynek, kívána- 
taiban álhatatosnak, fenyegetéseiben átalko- 
dottnak mutatta magát. Megkellett engedniek 
’s ösmerniek, hogy magának a' keleti Biroda- 
lomnak-is fontos szolgálat tétetne, ha Kriszáf 
vétkeiért 's gonosz tetteiért Ilunn pallos alatt 
adózna. Csak a’ Császár’ ’s kedvencze' aján
dékai; csak azon viszszonozott képzetek, hogy 
Theodósz a’ Heréltben egy könyelinéjű Taná
csost u g y an ,. de ezzel eggyütt egy kedves ba- 
rátot-is vesztene; hogy ez érdemlett bünteté
sét utoljára csak ugyan ki nem kerülheti, — 
csak ezen .gondolatok enges^telhették-meg At
tila ' feltett keménységét ’s mondattak általa 
engedelmet Kriszáf’ fejére. Anatólnak ékesen 
szóilásai, személyes tisztelete, győzödelmes 
nagylélkűsége ’s emberisége még nagyobb 
áldozatokra bírták őt. Megerősítő t. i. ’s alá- 
írá  az utolsó békekötést, és esküvéssel ígérő, 
hogy a' Császárt nem nyughatatlanítja tovább 
a' szökevények’ kiadattatásokkal. Többet te t t ,  
mint sem reményleni merték az U dvarnál; 
készakarva lemondott azon darab főid' minden
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jogairól, mellyet Theodósz a” Hmm fegyve
rektől lcénszeríttetve általengedett neki Uliriá- 
ból, Mésziából ’s Rácz-országból. Bigilász-is 
kiadatott a' követeknek váltságpénz mellett; 
a’ római foglyoknak pedig nagy csoportjok, 
k ik  hazájokba kívánkoztak, váltság nélkül e- 
reszteívén szabadon a’ Császári követek' késé- 
rctökre hamar előszereztetett. Aiiatól végre 
’s Nómiusz nagyrabecsültetésök legnyilványo- 
sabb jeleit nyervén, a’ b é k e ’s barátság’ legtisz
tább erősítései közt eresztettek honnyokba.

így boszszúlt hatalma' fényében Attila. — 
Melly nagylélekre mutat ezen viselete! melly 
hasonlíthatatlan férjfiat terjeszt élőnkbe az 
egész történet! Nem volt hozzáfogható Fejede
lem az ő idejében, ’s csak kevesen , igen kevesen 
közelítenek az előtte ’s utánna élt Uralkodók 
közül ezen remekhez. Méltán tisztelhették 
nagy lelkévalattvalói ! méltán hódolhattak né
ki Kelet', Észak', Nyűgöt’ apróbb népei, hogy 
az elfajult ’s enyészetre terűit római Biroda
lomnak két ágát megreszkettesse ’s alapostól 
kifordítsa. —  Theodósz azomban rövid korig 
éihete a' Iíunn nagylelkűség' reménytelen gyü
mölcsével. Mert csak hamar ezen óhajtott 
kötés után leesvén lováról szerencsétlenül , 
végét érte képmutató kegyességgel ’s utálatos 
szolgasággal halmozott életének.

* Sémet/iy Vál.
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3.
Egy két szó a’ Nevelésről.

N o h a  ezen tárgyat már sok szép eszü személyek  
minden óldalról megforgatták , mindazonáltal bátor
kodók én-is mint atya önntapasztalatim után bele
szóltam , és tellyes reményem van, hogy az olva
só  közönség e* dologba való csekély belátásomat 
annyival inkább kegyes szemekkel fogja tek in ten i; 
a* mennyivel az más szempontból nézi azon mai 
időben lévő közönséges panaszt: hogy a* mostani 
Ifjúság napról napra lengősebb erkölcsű lenne. Atal- 
jában a* szülői házon kívül való nevelésben keres
tetik ennek oka ? holott az én szerény ítéletem sze
rint az Ifjak már otthonról viszik-el magokkal a* 
rosznak magvait azon nevelés helyekre, hová szü
lőik által küldettetnek. K özönségesen az em berek, 
midőn valami épületet *s annak hibáit vizsgálgatjak, 
fundamentomára vagy nem ü gyelnek , vagy rejtve 
lévén szemeik előtt nem -is tekinthetnek ; — pedig  
valamint a* testi dolgok’ tartósságához, úgy a’ lel
ki tárgyakban-is, hogy hasznosok és erkölcsi követ
kezéseikre való nézve jókfc legyenek, jó alap kíván
tatik , hogy amazok századokon-is túl rendülhetetle- 
nül fennállván, építő mesterjeket még a’ késő ma- 
radéknál-is dítséretessé tegyék, ezek pedig az erköl
csi világra tekintve, ivadékról-ivadékra nemesebb  
gyüm ölcsöket terem vén, az emberiségnek jámbor 
és hasznos polgárokat állilsanak-elő.
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A ’ közönséges nevelés’ módját rostálgatni sem  
czélom sem hivatalom; minden Nemzetnek általános 
növeléséhez és országló formájához szabva önnön  
theoriái vannak e* legfontosabb tárgyban, Campé- 
töl fogva úgy ki-van ez m erítve, hogy az illyen 
idegen szerzetű embernek abba belészóllani-is vét- 
kül tulajdoíttathatnék, minekutánna bizonyos, hogy 
a’ nevelés* mesterségéről ir'tt paedagogicus köny
vek’ száma olly nagy, hogy belőlök Könyvtárakat 
lehetne felállítani. D e  arra úgy vé lem , mint em
bernek jussom van, társaimat azon rejtett okokra 
felvigyázóvá ten n i, mellyeknek köszönhetjük azon 
romlékonyságot, mellyre panaszolkodni alig ha nints 
helyes oka a’ világnak; mert csak-ugyan ki-kell 
mondani: hogy noha a’ mostani generátió átaljában 
a* mi eldődieinkénél többféle tudományokban és 
mesterségekben járatos; de a’ testi erőre, egésség-  
r e , bátorságra és azon követhetetlen agg-hősiségre 
nézve hozzája képest törpe , mivel ezen nagy tu
lajdonok csak ollyan testben otthonosok, mellyben 
erkölcsös ’s ép lélek lételezik. Az emberi boldog
ságra figyelemmel tekintvén , meg-kell vallanunk, 
hogy a* most előszámolt minémüségekhől jobb töb
bel bírnunk, mint a* tudákosság* hypothéziseiből ; 
és így minden nevelési igyekezetünknek oda kel
lene czélozn i, hogy testre és lélekre valóképen egé- 
séges embereket képezzünk, pedig épen itt, —  a’ 
formálás’ kezdetinél, a* nevelés’ alapjánál szalaszt- 
juk-el közönségesen a’ szükséges figyelmet.

Az én kis tapasztalásom azt tartja: hogy gyer
mekeinkből csak akkor tehetünk jó és rényes em
bereket, hasznos és nagy haza-polgárokat, ha nékiek 
gyagyogó korjoktól fogva azon pontig, míg a’ kö
zönséges nevelés végett oskolákra költözködnek, jó 
példával világítunk; mivel pedig mi férjfiak az élet* 
gondjai, hivatalok és cgyébb foglalatosságaink miatt
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kisdedjeink mentorjai nem lehetünk,  —  a* Szép-nem  
az,  me l ly  az erkölcsös,  jámbor,  szabados embere-  
ketés jövendőre, hasznos ,  nem csak haza de világ 
polgárjait-is képezhet;  —  az Anya' kötelessége ez ,  
inellyet hogy* ritkán ts e l eks zene k, és kevesen bírnak 
a1 hozzá kivántató tulajdonságokkal,  látni való:  ez 
az a’ m i r i g y , melly miatt s ín lődve hanyatlik a' 
korunkbeli  Ifjúság’ erkölcsisége.  A ’ mostanában él
hatalmazott conventionális  és egyéb speculativus  
házass ágokb an, hol az egoismus ,  és nem a z ,  az 
arany időkben uralkodott kől tsönös szeretet prae- 
scribál,  kereshetjük i smét azon okokat,  mellyek mi
att az Anyák azon erkölcsi tehetségek hijjával van
nak , mel lyek a9 jó példa adáshoz megkívántainak.

A' nevelésné l  nem annyira az esméretek’ so
kaságára,  mellyeket valaki megszerez  magának,  mint  
az ész tehetségeinek kimívelésökre,  és a’ szív’ meg-  
nrmesitésére kellene hgyelmezni .  Érte lme ’s a' dol
gokba való bélátása ugyan van az embernek,  de  
ereje és elhatározott akaratja igen ritkán, hogy  
azokat használja; az ember sokat tud,  de ezen sok 
tudását n em  használja bölcsen ,  ’s azért áll közön
ségesen roszúl a’ dolog  mind a’ háznál mind aVha- 
zá b a n , mivel  senki kötelességének azon buzgóság-  
gal és lelki esméretségge l m eg  nem f e le l ,  mellyek  
a* világ9 boldogságához olly nagyon szükségesek.

Gyermekeinkéi első esztendőjükben legtöbbet  
él az A n y a ,  a’ mit tőle látnak és hallanak, azt kö
vetik;  az annyok* gondolkodás módja az ő kíván
ság jók ’s c zé l j ok , a* mit teszen és a’ hogy tseiek-  
sz ik;  az nékiek remek pé lda ,  mert a' gyermekek  
gyenge  korjokban nem tanítás, de példák által ne
ve ltetnek;  amaz gondolkozásban gyakorlot tságot , a* 
megfogásban ügyességet  tészen-fel  e lőre ,  mellyel ők  
még nem bírnak, —  ezek pedig az indulatjaikra 
mint tett d o lo g ,  mel ly szemeik előtt fekszik,  bé-
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nyomást  tesznek , mel ly  utóbb az ó gondolkozó  
módjok és indulatjaik közzé  ellentáílhatatlanlil be
lé szövődik.  N e m  szabad tehát az anyáknak kis- 
dedjeik’ jelenlétökben semmi ollyast mutatni vagy 
tenni ,  a5 mi fejőket előítéletekkel töm né -m eg ,  és 
szívókét megvesztegethetné ,  azért minden anya,  ha 
nem önnön maga miatt-is,  de gyermekei  miatt lé
gyen jámbor és hu.  Az  anyák’ köte lessége álhata- 
tosan mindenben a* mi szép és jó ,  mindenben a* 
mi az embernek ékességül  és becsületjére szo lgál ,  
mustráúl lenni; mert azon virtusaikban , mellyeket  
ők szorgalmatosan és szünet  nélkül gyakorolnak, 
magzatjaik örökösödnek.  Ha az anya rendes , ta
ka réko s , szorgalmatos,  csinos és szerény háziasz-  
szony;  akkor bizonyos lehet,  hogy ezen szép tulaj
donai gyermekei’ szivökben-is  által p lántá lódnak, 
a’ minek tekintetéhez a' gyermek gyenge korától ól-  
ta szoktattatott; ahoz állhatatos ’s különös szeretet
tel fog vonszódtatni ,  minden rende t le n , minden tisz- 
tátalanság és tunyaság ellen neheztelő kedvetlenség  
fogja belsejét elfoglalni ú g y ,  hogy semmitő l  jobban 
nem ír tódzik , mint az i l lyen erkölcstelenségektől  és 
mocskoktól .

A ’ m ó d ,  mikápen nevelje az anya gyermekét,  
—  a’ példa ,  mellyet  nékie ád , tulajdon é le te ,  mel -  
lyet a követésre felállít; ha ezek szeplőte lenek,  úgy  
kisdedjei minden erényeket megfognak kedvel leni ,  
mel iyek az emberi életet dicsőíteni ’s annak érde
mét  felemelni képesek. E g y  anya* példája által nem  
csak á’ munkásságra és rendre , tisztaságra és taka
rékosságra szoktathatja magzatjait;  hanem vélek a’ 
természetet  ,\ annak je lenése it ,  az embert tselekede-  
teivel ’s iparkodásaival eggyütt megismértetheti .  A ’ 
mint ő maga rólok í t é l , hasonló megfogások nyo
módnak cltörölhetetlenüi kisdedjei’ e lméjükbe;  a’ 
micsoda néző pontból tekinti ő a* ter m ész ete t , ugyan
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azon értelemben* veszik gyermekei annak külömbfé- 
1c tüneményjeit; —  végtére, a* minő indúlattal vi
seltetik az anya az Isten h ez , ollyan ájtatosok lész-  
nek magzatjai, mert a* gyermek’ viszsza tündöklé
se anya példájának; ez nékie mustra és czé l; és 
senki sem képes kipőtlani azon tanításokat és példa 
adásokat, meílyeket az annyától lát.

Sokkal tovább terjed az anyák* nevelése , mint 
sem azt gondolni szoktuk, fia az eszes, szorgalma
tos , csinos és szerény n ő ; bizonyos le h e t , hogy 
leánya, ki mindenkor körülette van, szint olly értel
mes és serény lészen, minden szeretetre méltó kecs 
ditsőíteni fogja ezl-is, V nem lészen szüksége azon 
hoszszas tanításra, meflyet idegen személyek ollyan 
félszegesen adnak , mivel az elme és értelem kevés 
mesterséggel szokta magát kinyilatkoztatni. T ud ós
nak egyátaljában nem illik ’s nem-is szükséges a* 
Szép-némnek lenni; h^nem ítélő tehetséggel bíró 
észszel *s elmésséggel, jó szívüség* és éles bélá- 
tással b írjon , —  's kitsoda fejtheti-ki benne ezen 
tulajdonokat hathatósbban mint az anya? Mikor fo- 
ganatosabb az oktatás, mint mikor az anya adhatja 
azt? Mindennemű gondolkozás m ód , minden es- 
méret, minden oktatás végeden gyökereket vér a* 
leány’ szivébe, mellyel az anya közöl vé le ,  ’s gyö
nyörű gyümölcsöket hozánd.

Hiszen az élettel való élés nem a' közönséges  
és a* mutogatásban feneklett múlatságokban, a* pom
pás öltözetekben, a’ tetszősködésben, nem az egy- 
gyik társaságból a* másikba való átlépkedésből; ha
nem a’ kötelességnek csendes és serény végbevite
lében, a* házi megelégedésben, mértékletességben, 
és a* rendben áll. Azon anya, melly illy szép eré
nyekben lyányának mustra, megalapítja annak sze
rencséjét, és megmenti őt azon esztelenségtől, hogy 
valaha azon korlátokon túl csapongjon, meílyeket
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a’ természet, az okosság, és minden polgári alkot
mány az aszszony-nemnek kimutatott; mert semmi 
sincs nevetségesebb, m int,azon aszszony-személy, 
ki olly rollét akar játszani, melly mind természeté
től , mind rendeltetésétől idegen.

S t a u t  J ó ’s e f  , 
Főhadnagy.

4 -

HADI TÖRTÉNETEK.
(Kapitány Schels után.)

1. H orváth- D alm ata - Bosnyák - országokban 
1516-tó i 1521 -ig esett dolgok 5 nevezete
seit a Ja jcza is  Z vorn ik i9 K n in i3 Szeóe- 
nikoi3 B ik á ts i 2  Sreberniki} Szoj^oloiP Te- 
shani verekedések.

J \ I á r t z i u s ’ i 3-kán i 5 l 6-ban meghalt  II. (Dobrze)  
Ulászló Királyunk,  koronáit ,  a’ Magyart,  és Cse-  
h e t , 10 esztendős ha Lajos kapta örökségül .  A ’ 
belső  pártosdüh miatt megrongál t ,  és külső sege
de lmek nélkül magára hagyatott szegény Hazánk a’ 
gyenge  Királyt körülvett gyámság uralkodása alatt 
a’ végső  veszélyhez  mindinkább közeledett .  I. Szc- 
lim Szultán Ma’gyar-országra intézett támadását csak 
az Ázs ia i ,  és Egyiptomi  zavarok akadályoztatták;  
ez már talán olly gyászos katasztrófát okozott  vol
na ,  mint a’ miilyent ha II .  Szolimán 10 évvel  ké
sőbben Mohácsi  győzedclme.  Lajos és Sze l im i 5 i 6 ,
F. M, OR. MINERVA 2. NEflYÍD. 1 $30. 4
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de tsak eggy esztendőre fegyvernyugvást kötöttek, 
melly ugyan, de ismét csak ollyan rövid időre,  
a’ következendő esztendőben megújjítatott. Hazán
kat ezen egyezetek csupán csak a’ Török’ nagyobb 
berohanásaitői őrizhették-meg; mert a’ fegyvernyug
vás ellenére-is a' széleken az apró harcz felbonta- 
tatlanúl folyt. Magyar-országgal határozó Török-tar
tományokban kormányozó Basák szüntelen fegyver
ben voltak, ők gyakori általrohanásaikkal el-nem 
múlasztották a* széleket fablani, pusztítani, erőssé
geinket megtámadni, minden kitelhetőkép Hazánk’, 
űgy-is • kevés erejét fogyasztani, és így nekünk na
gyobb veszélyeket okozó intézetekre magokat elké- 
szítgetni.

Jajczdt Boszniában főerőségünket, tették a5szom
széd Basák támadásaik* tárgyává. Az Ország kints- 
tára’ kiürültsége, a’ fegyver viselésre törvényesen 
lekötelezett nemeség* engedetlensége pusztán hagy
ták az Ország* keleti- és déli-határait; az ezen szé
leket védlő várak elszorgalmatlamtva omladékba 
dűltek, aV ki-nem fizethető őrizetek szökések által 
mindennap kevesedtek, az ágyú- tár- és élelem
szerekben érezhető hijjánosság volt mindenütt , így 
könnyű volt a’ Törököknek Jajczát l 5 1 7 ,  a’ hol szin
te nagy szükség uralkodott,, ostrom alá venni, és 
ezen védfalat veszéllyel fenyegetni ; de az őrök1 di
cséretes áihatatoságok elfárasztá most ugyan az el
lenséget, és az a’ nélkül, hogy tárgyát elérné, a’ 
várat elhagyta.

Zvornik falai alatt ugyan azon év November
ben nagy csata torténe. Azam-Bégh számos sereg
gel megtámadta a’ várat, Herczeg 'Újlaki Lörintz 
kirohant ugyan , de népe jobbadon leoldöstetett a’ 
pusztító veszély k ö z t ; Révai István Öszszeszedett 
egynéhány bátrakból álló hős csapatot, ezzel oLly 
tűzzel rohant a1 győzelmes ellenség közé, hogy azt
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a* falak alc51 viszszanyomta, a* Vezér-Béget megöl
te s ’ népét egészen széjjel verte.

A ’ Keresztyén Fejedelmek’ Budán tartózkodott 
követei közt, a’ Török* megtámadására nagy készüle- 
tü plánok írattak , ezek szerént következendő esz
tendőben Afrikában és Európában egyszerre nyílod- 
na-ki a’ csataszín; de ezen plánumok csak a* pa
piroson maradtak, segedelmet a’ mind inkább szo
rongatott Magyarok legkisebbet sem nyertek. *)  
Boszniában i 5 i 8-ban mindinkább kiterjesztette ma
gát a’ T örök , elfoglalta Bogács, Jeczev, és más 
több erőségeket. Uj veszély fenyegeté Jajczát-\s 
fiatal Királyunk alatt, á* számos Ország-gyülések- 
ben erős törvényeket alkottak ugyan a* hadi a d ó , 
sereg álitás, hazavédelmére nézve a* Nemzet’ képvi
selői , de ezen törvényes parancsolatok végrehajtat- 
lan maradtak. Míg Szelitn számtalan csatáiban sok 
ellenségével Ázsiában Egyiptomban foglalatoskodna, 
az elpuhult országlás* szeme elől eltűnt a’ veszély, 
a* pártoskodás ördögétől meghasonlott N em es, a* 
rab-iga alatt nyögő köznép, egészen elfelejté Hazán
kat fenyegető előbbi rongálásokat, pedig a’ pogány 
Boszniában mindinkább kártékonykodott, minden 
szem pillan tatban megújjúlt iszonyattal Hazánkba 
ronthatott. A’ Pápa’ intései, a’ külföldi Hatalmas
ságok’ ígéretei más következeteket nem szültek, 
mint gyakor Ország-gyűléseket, a* mellyek czélerány- 
talan végzéseket hoztak, ’s a’ perpatvarkodás közt 
szétoszlottak, vagy ha hasznos törvények szerződ
tek is ,  azokat senki sem tellyesitette. Ezen szomo
rú környülállásokban az országiás kéntelen volt a’ 
Bizanczi - Dívánnal nagy költségű alkudozásokba

#) Egy Nemzet’ ereje csak önnmagaban vagyon helyheztetve, 
szomorú környíiláilás az , ha azt a’ kútfőidtől koldulni ken
teién.

4 *
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ereszkedni ,  a’ Szeremi  Bán Bélay Barnabás i 5 i g -  
ben új fegyvernyúgvást eszközlött -ki , mellyel Lajos 
Mártzius* 2 8 - k á n , a’ Szultán pedig Május* 3o-kán  
kezök’ aláírásaikkal meg-i s  erősítettek.

D e  mint azelőtt ,  úgy mostan-is tartott az apró  
harcz. 1Ö20. tavaszán a* Verboszániai Basa Musz- 
iafa Dalmálziába rohant,  a* gyenge  őrizetü Knin 
városát a5 Kerka partján elfoglalta,  és minekutánna  

 ̂ azt kirablotta és feléget te ,  a* lakosok’ egyrészét le-  
ö l d ö s t e , más részét magával rabságba hurczolta.  
Ké ső bbe n megvívta Peth várát, innét Szebenikó alá 
m e n t ,  és azt körülláborlani kezdette.  A’ Dalmá-  
tziai kormányozd Beriszló Péter Veszprémi  P üs pö k , 
az el lenség'  feltartóztatására, Szebenikó felmentésé
re , az elesett erősségek’ viszszafoglalására az Unna* 
partján Bihácznál sereget gyűjtöt t ,  de a’ Basa ko
rán megtudta a’ készületet a* P üs pö k ellen indúlt.  
A ’ Pliszivitza határ hegy alatt a' Koreniczi mezőn  
egymásra bukott a’ két tábor,  vérben fórt a* csata,  
elesett a* P ü s p ö k ,  a* diadalom már a’ T örök  részre 
hajlott; de a’ hátvédsereggel  m ég korán a’ csata 
helyre ért Alapi Vic e -B án,  ő  megújjitá a’ veszendő  
csatát,  m egn yom ta ,  szét szórta a* győzedelmeseket ,  
és a* P ü s p ö k ’ lelketlen testét az undok e l lenségtő l  
viszszafoglalta.

Iüy környülállások köztt sinlődött  romlandó  
Hazánk,  midőn az említet év’ Sz .  Mihály hava’ 21 -  
dikén Sze/irn meghalt ,  ’s fia II. Szolimán az ország-  
lásra jutott. Csak hamar kifejlődött ezen uralko
dóban azon hadász munkásság ,  mellyel  majd fél
századig az egész vi lágot,  de leginkább M a g y a r o r 
szágot , a Nemzet elöbbeni géniuszától elhagyatott , 
elkorcsosodása végett a végzéstől büntetésre kárhoz
tatott Magyar-országot szüntelenül rázta.

Bosznia védelméről  a' Magyarok semmit  sem  
gondolkodtak.  Az  arany, és ezüst gazdag aknás
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Szrebernik Várnagya Mathusznay Tamás épen sem
mi készületeket sem tett, kórmányjához tartozó Tes~ 
háni és Szokoli erőségekben se eledelem , se őri
zet elegendő nem volt, még mi több következen
dő esztendő’ tavaszán a* nélkül, hogy a’ Királytól 
engedelmet nyerne, a’védelmére bízott Tartományokat 
elhagyta, \s Magyar-országra útazott, Szemendriai Ba
sa Bali-Bégh, és a’ Verbozániai Musztafa mihent 

^meghallották, hogy az úgy-is rosa készüietü erősé
geket a’ Fő-várnagy elhagyta volna, azok megtáma
dására öszszeegyezvén, készületeket tettek. Pün- 
köst’ havában egy setét éjjel nagy sereggel Szre
bernik fala alá jöttek, véletlenül akarták hágcsókon 
a’ falat megmászni, a’ gyenge de vigyázó őrizet 
észrevette az ellenség* akaratját, hogy annál inkább 
azt megronthassa, felhagyta jutni egész a* vár’ fo
káig, ekkor nagy rabojjaí a* falra mászókra rohan
tak a* Magyarok, és azokat onnét mind leszurkálták. 
Most már a-z ellenség szorosan körülvette a’ várost. 
Tűrhetetlen éhség, mindenben szükség szenvedés 
lehetetlenné tették továbbá a’ védelmet, 11 napi 
bátor ellentálas után, a’ szabadon bocsájtataV fel
tétele alatt kéntelen volt az őrizet magát feladni. 
De a’ Basák meg nem tartották szavokat, mert nem 
csak a’ fegyveres nép, hanem a’ fegyvertelen lako- 
sok-is mind egyik felkonezoltattak, csak a’ fiatal 
szép ifjak, ’s leánykák maradtak életben, ezek pe
dig a' ronda nép bujaságok* szomorú tárgyoká let
tek. Szrebernili szomorú esete megrettenté Szokol’ 
és Teshán kevés őrizetét, ezek felégetvén a* várat, 
még jókor onnét elfutottak. %
2 . Ja jczá n á l} és Szemen áriánál vesztenek a 

Törökök 1521 -ben.
Az említett szerencsés következetü haditettek 

felbátonták a’ Törököt , Jajczál-\s hasonló véletlen
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meglepesse! szándékoztak elfoglalni. A’ Várnagy 
Jajczában, a’ hadtapasztalt bátor katona- Keglevich 
Péter volt, őrserege 200 lovas, és kevéssel több 
gyalog fegyveresből állott. A* Hercegovinái török 
készületekről tudósításokat kapott jókorán Keglevich, 
seregét azért ő-ás mindenkor készen tartotta , a’ lo
vak szüntelen nyereg alatt voltak, az őrhelyeket 
megkettőztette, a* legveszélyesebb helyekre legjobb, 
legvitézebb gyalogjait rendelte, az egész vidékben 
jártak ’s keltek a* kémlelők, hogy az ellenség’ kö
zeledését mentői eléibb felfedezhessék.

Háromszáz Besli lovas jött által a* hegyen, 
Bliva völgyében lévő erdőben magokat elrejték, 
hogy onnét hajnal pirúlta előtt megtámadhassák a’ 
várost. Mihent megtudta ezt Keglevich y Sery B a la s  
Hadnagyot 100 lovassal olly parancsolattal kikiildé 
a’ várból, hogy magát a’ Bliva völgynek túl eme
letére áilítsa-fel, ’s mind addig veszteg maradjon, 
valameddig a’ vár fokáról ágyú lövést nem hall. 
Sery szerencsésen eljutott a* megjelelt helyre, látta 
onnét az éjen a* völgybe húzódott török lovaso
kat. Péntek virradóra a* Várnagy’ parancsolatjára 
sok fiatal leányok, menyetskék tántzolva, dalolva ki
mentek a* várból, a’ Bliva völgyi forrásokra vízért 
annak jeléül, hogy af várőrizet az ellenség* ott létét 
nem-is gyanítaná. Keglevicli bátorítására nem fél-? 
tek az asszonyok, bíztak, hogy kedvelt Várnagyjok 
őket veszélyben nem hagyja. Alig pillanták-meg 
a* Törökök a* közeledő aszszonyokat, parázna hajlana 
dóságjok erőt vett a’ hadász szellemen, elfelejtek 
jöttöknek okát, -elhajigálták a’ magokkal hozott hág
csókat, az aszszonyok közé rohantak. — De Keg
levich fegyveressel vei nyomban követte az aszszo
nyokat , ezek* sikoltásokra megdördült a’ vár fokán 
az ágyú, S e r y  is kirohant a’ cselből, az aszszony 
rablókat hátúi megtámadta. Az ellenség így mm-
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denfelől körül volt véve, és azt, mlnekelötte meg- 
csalódásából észrejöhete, vagy maga mentségéről 

\gondoskodna, a* Magyar mind kardra hányta.
Ugyan ezen időtájban kárt vallott a* Szemendriai 

török őrizet-is. Temesvári Bánságban a’ Duna bal- 
partján meszsze-terjedő mezőségen számos marha 
csorda legelt. Szemendriában tudósítást kapott a' 
Tőrök, hogy ezen csordák majd minden védelem 
nélkül volnának, örült a* könnyű zsákmányon a* Ba
sa, őrseregéből sokat hajókon által küldött a’ Du
nán; de a’ Nándor-Fejérvári őrizet megtudta a’ Tö
rök akaratját, onnét-is egy erős csapat általjött a’ 
Dunán, ezek a* Törököket minekelőtte a’csordát el
rabolhatták volna, megtámadták és nagy veszteség
gel a* folyón általkergették.

3. II. Szolimán 1521. bejön H azánkba .
Országlásra léptekor II. Szolimán, Beráhm 

Tsausz Effendit azonnal Magyar-országba küldötte , 
hogy Urának tiszteletét II. Lajos Királynak jelente
né, egyszer’smind V  fegyvernyugvás’ meghoszszabi- 
tását ajánlaná. De csak hamar megtudták Budán, 
hogy ezen követségnek valóságos czélja a’ Király’ 
hadi intézeteit, az ország’ védelemkészületeit, a* 
külső segedelme’ mennyiségét a5 barátság' színe a- 
latt kikémleni volt. A'Király s’ Tanácsosai a* Szul
tán’ ajánlása végett nem kis tétovázatba jöttek, az 
Effendivel alkuba ereszkedni által lőtt az udvar, 
nehogy gyengeségét elárulná, de egyszer’smind az 
ajánlást megvetni félt; mert a’ kiiíső segedelmek 
nélkül, önerőtlenségével a’Szultán hatalmának ellent- 
állam magát képtelennek érzette. Szükséges volt 
tehát minekelőtte az Effendit kielégítő felelettel 
Sztambúlban viszszaeresztené, a’ külső hatalmassá
gok’ segedelem szándékjokról bizonyságot szerzeni. 
Tanácsosai által megkérte a* követet Lajos, hogy
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o míg szándékát kinyilatkoztatná, Budán tartózko
dását továbbra halasztaná.

Broderich Prépostot, utánna Verböczy Istvánt \ 
X. Leóhoz 'küldötte a’ Király, hogy ezek a’ Pápá
tól, és általa más Keresztyén Fejedelmektől a’ Tö
rök ellen segítségért könyörögnének. A’ Pápa saj* 
nálkodva adta Verbőczynek tudtára, hogy a* Király 
a' Keresztyén Fejedelmeknek egymás közt fennforgó 
egyenetlenségük miatt kevés, vagy semmi remény
séget sem várhat; ő azonban magatehetségétől ki- 
telhetőkép segedelmet adni el-nem mulasztja. Még 
azon év' telén Vio Tamás Gaetai Kardinális el-is 
jött Budára, és bizonyos summa pénzt hozott ma
gával. Iieó bíztatta a’ Királyt, hogy míg ő a’ Ke
resztyén Fejedelmeket a’segedelem adásra bírhatná, 
addig a’ Magyarok mentöl előbb támadnák-meg a’ . 
Törököt. Lajos felelt a’ Pápának, hogy ő akár há
borút üzenjen a* Szultánnak', akár békét kössön ve
le, mindenkép veszélyben forgana, mivel a* számos 
Ázsiai népek’ mozgásai, kik a’ Helleszponton, és Bosz
poruszon általjöttek, nyilvánná teSzik, hogy Magyar- 
országot fogja a’ Szultán* első rohanása érdekleni, 
azért elkerülhetetlen szükség, hogy a’ Pápa, a’ 
Császár,, ’s többi Keresztyén Fejedelmek pénz- és 
fegyverbeli segítséget adjanak; mert ha a’ Kérész- 
tyénség védfala, Magyar-ország, széjjel rontatik, úgy 
a’ veszély a’ többi Keresztyén tartományokat-is előbb 
vagy utóbb elborítándja. '

Midőn Rómában követség ment — ment egy- 
szer’smind ' Sigmond Lengyel Királyhoz-is*; de ez a’ 
Petrikói Ország-gyűléséről kevés vigasztalást, hanem 
elég száraz , és határozatlan tanácsot kíilde Lajos
nak , úgymint: a’ Magyarok magokat az illy veszé
lyes környülállásokban okosan viseljék, és ha a* 
fegyvernyugvást meghoszszabbitanák-is, intsék-meg 
a* Szultánt, hogy fenyegetődző hadiseregét a’ Ma
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gyar-határokról vezetőével, és minden esetre készen 
tartsa magát Lajos, hogy az erőt erővel viszsza- 
nyomhassa, mentegette egyszer’smind ’Sigmond ma
gát, hogy mivel ő mostan a* Portával mély békes
ségben Jélne, az Ország* politikájával ellenkezne, 
Magyaroknak a’ Török ellen segedelmet adni.

így Magyar-Hazánk minden belső erő , kormány 
bőltsesség, külső segedelem' hijjánosságában mind
inkább szédelgett azon véres katasztrófához, meIly
nek súlyát még mostan-is érezzük.

Aprilisz 3-kán a’ Vorms városában tartott Bi
rodalmi-tanácsnál Frangipáni György Kalocsai Érsek, 
Sternberg László Cseh-kanczellár, Balbi Hieró a* 
Po’sonyi Prépost megjelentek a’ Császár előtt. Balbi 
szívreható beszédet tartott, ellevenen festé a* kür- 
nyülállások’, 's idő közös veszélyét, és milly szük
séges lenne a’ Törököt egész erővel megtámadni. 
Ámbár több tagok a* gyűlésben fei-voltak-is tüzelve 
a' Keresztyénség’ közös ellensége ellen, de mivel a' 
vallásbeli tanakodások akkor terjedezni kezdének, a’ 
magyar követségnek semmi foganatja nem lett, 
szegény hazánkat a* szomszédok segítség nélkül 
hagyták.

Ez alatt a’ Török Effendi mindég várta az ud
var’ feleletét. Ezen hoszszas határozatlanság meg
sértő a' Szultán’ büszke méltóságát, felboszszankod- 
va boszszúval fenyegette Hazánkat. Több történet
írók azt állítják, hogy midőn a’ Király a’ Török kö
vetség’ kémlelődését megtudta, azt a* Tatai-várba 
vitette, késérőivel együtt megölette, ’s a’ hólltete- 
meket a’ vár’ falait mosó tóba hányatta , mások 
szerént pedig a’ hír egyedül a’ Szultán’ költeménye 
volt, ez által akarta a’ Török népet a’ Magyarokra 
felharagítani, és a* háborúra magának Európa előtt 
igazságot szerzeni.
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Az alatt míg a* Szultán legnagyobb szorga
lommal hadait BelgrácT megtámadására készítgetné, 
a* határon lévő Basák, minden kétségkívül a* Szultán
tól magától voltak arra meghatalmazva , legnagyobb 
kegyetlenséggel rablottak pusztítottak. Mik történtek 
az 1021-dik évben, már az 1, és 2 szám alatt el- 
beszéllettük. Most Nándor-fejérvár volt azon pont, 
mellyet Szolimán szorgalma* főtárgyává tett. Bu
dán csak hamar közönséges lett a’ hír, hogy Szo
limán önszemélyében akarja a* várt megtámadó se
reget kormányozni. Akkoriban azon nevezetes ma
gyar erőségnek két kórmányozója volt, u. m. Enyin
gi Török Im re, ennek halála után íija Bálint, és 
Hédervári Ferenci. A’ Király pedig talán nem bíz
ván eléggé amazok* iigyeségökben Báthori Andrást 
nevezte-ki Nándori Várnagynak, egyszersmind meg
parancsolta neki, hogy igyekezzék a’ várat minden 
megkívántató élledelmi- és hadi - szerekkel megtöl
teni, a* falakat kívülről főldhányásokkal megerősí
teni , és az őrizetet megszaporítani. Báthori meg
jelent seregével Nándor falai előtt, de őt Török, 
és Hédervári azon ürügy alatt, mintha a* várban 
annyi népnek elegendő eleség nem lenne, és a’ Ki
rály nékiek úgy-is még nevezetes summa pénzel 
tartozna, be-nem bocsájtották, későbben még-is Hé
dervári minden Királyi engedelem nélkül elhagyta 
Nándort, nem sokára követte Török-is, a’ nélkül, 
hogy a’ vár védelméről legkevesebbet-is gondoskod
tak volna. Magok helytartójoknak Oláh B alást, 
Móré M ihályt, Morgay Jánost, és a’ belső várban 
pedig Bajnai Bofh Jánost hagyták. Megkérték ezek 
több ízben a* Királyt, hogy nekiek több sereget, 
puskaport, élledelmet küldjön. Még ágyúk sem vol
tak elegendők a* várban, mert azokat, mellyeket 
i 5 i 5 ben Zápolya János onnét Sarna-vár* ostromlá
sára kivitt ’s ott elvesztett, ki nem pótoltattak.
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A* Király valósággal küldött—is pénzt. Ágyú
kat, árkoló és más haditárakat hajón parancsolt oda 
vitetni, de a* rakodás olly lomhasággal ment vég
ben, hogy mire az elevedzés megtörténhete, a’ Du
na tele volt török hajókkal, ’s így a’ segedelmet 
vivők a* várhoz semmifélékép nem térhettek. Hogy 
még*-is legalább puskaport, a* miben leginkább szű
kölködött a’ vár, lehessen bevinni, több apró ha
jókat megraktak, azokat török ruhában öltözött, és 
török nyelvet tudó katonákra bízták, hogy ezek éj
jel megjádzván az ellenséget Belgrádhoz juthassa
nak. De szerencsétlenségre ezen titok sem mara
dott fedezetlen, az ellenség megtudott mindent, és 
a’ puskaporos hajók mind az ő kezébe estek.

A* Király még mindég sereg nélkül volt, a* 
pénz’ hijjánya, a* Nemzet’ egyenetlensége minden
ben akadály volt. JuliusV elején Budán tartott Or- 
szág-gyülés’ végzése szerént Báthori'Sigmond Nádor
nak nem nagy számú néppel a* Dráván túl kellete 
menni, hogy a’ Száva partján seregét felállítván, 
Szeremséget menten tarthassa. A* Király pedig ma
ga egynéhány csapat lovassággal Bács alá ment, a* 
hol sereget gyűjteni, ’s onnét Nándor segítségére 
menni akaratjában volt. Lajos felszóllitá az ország
nemeseit, hogy mindegyik annyi lovassal, mennyi 
csak vagyonától kitelhetik, minden idő halasztás 
nélkül Bácsnál hozzá csatolja magát. De a* Ki
rály* tekintete már annyira megcsökkent a’ Nemeség 
előtt, a’ hazaszeretete olly annyira kialudott szivök- 
ben, a’ here élethez szokva, elkorcsosodva már a- 
kor-is a’ hadász szellem olly kevés’ mejjét lelkesí- 
té; hogy a* 60 ezerre számlált Nemességből alig 
jött egy két száz. Többen lomhaságból nem akar
tak lóra kelni, többen betegség* színe alatt visz- 
sza maradtak, többen pedig meg-nem jelenésök o- 
káúl a* pénzetlenséget tulajdonúak. A* gazdagok
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fösvénységből csak alig küldöttek egykét lovast, 
azokat-is roszszúl ruházva, még roszszabbúl felfegy
verkezve, sokan pedig a' Haza terhét már akkor-if 
szerették a’ köznép' nyakára tolni, jobbágyaikat kül
dötték, magok pedig fészkükben maradának. Csu
pán a* Királyi táborhoz közel-lévők csatolták mago
kat a’ Bácsnál álló sereghez, de ezek-is kedvetle
nül, vonakodva, minden nemesebb ösztön nélkül. 
A* Király táborát, lassan szaporodni látván, maga-is 
haza ment Budára, példájára az oda gyűlt fegyve- 
resek-is; egy két nap múlva Bácsnál honnét Nán
dor’ felmentésére kellet volna menni, elenyészett az 
egész tábor.

Julius. i9»kén új tábort ütött a' Király a’ Té
tényi síkon, innét adta-ki parancsolatját, hogy a’ 
sereg Tolnához csoportozzék.

Báthoryt a’ Nádort, egynéhány aprő csaták 
után Szeremből kinyomták a’ Törökök, a’ Dráva 
bal partján állitá-fel seregét, honnét őt a’ Király 
seregek szedésére a’ Duna- és Tisza-közi vidékre, 
küldötte. Zápolya Vajdának pedig meg-vőlt hagy
va, hogy Erdélyből hozott seregét Zentánál a* Ti
sza partján kapcsolja őszsze a’ Nádor seregével. De 
Zápolya engesztelhetetlenül gyűlölte Báthoryt, azért 
is, a* Király parancsolatjára úgy is nem sokat ügyel
vén, nem mozdúlt helyéből.

Szolimán egész erejét Magyar-ország ellen for
dította. Februárius’ utolján parancsolatot küldött 
a’ Rumeliai Beglerbégbnek, hogy Stambultől Ips- 
sála felé nyomúljon. 1Ö00 embert ásóval, csáká
nyai fogadott szolgálatába, 300 ágyú, és gá
lya már készen volt. Mártzius elején ő maga ki- 
irtdiüt Konstántzinápolyboi, azon hónap* 27-dikéu 
Drinápolyha ért, honnét Június’ 9-kén Philipopol- 
hoz, lóban pedig Zofiához jött. Itt hozzácsatol
ta magát Ferhát Basa 3ooo hadi-tárral megterhelt
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tevével, a? Boszporuszon által későbben 3o,000 min
den szükséges tárakkal megrakott teve érkezett, a’ 
Zofiai, Szemendriai, Aladsahissari, és Vidini Ba
sák 10,000 eleséggel megrakott szekereket küldöt
tek. Junius’ 22-kén tovább ment a* tábor, 27-ben 
elért a’ Szultán Niszszához* Itt már serege na
gyobb részént együtt volt, mellyet 3oo ezerre le
hetett számlálni.

Szolimán szándéka’ következésében Szabácsot, 
és Belgrádot egyszerre akarta megtámadni. A* Bu- 
méliai Beglerbéget Achmed Basát 20,G00-el Sza- 
bács ellen küldötte. A’ könnyű lovaság két sereg
karra volt felosztva, az egyikkel Mahomed Miha- 

logli Erdély ellen ment, Omár Bég Ogli pedig a* 
másikkal a’ nagy seregnél elővédül szolgált. Jakiís 
Boszniai Basa pedig parancsolat szerént tudakozó
dás végett a’ Száva felé nyomult, hogy Szeremben 
vagynak-e Magyarok, és ha már azok onnét eltaka- 
rodtanak, Belgrádot szárazon zárja-bé. A* Magya
rok Dunán, és Száván történendő megakadályozta- 
tására a’ fekete tengerből igen sok hajókat hozatott 
a’ Szultán, mellyeket a’ Száva torkolatjához állítatott. 
Ezé kh ez csatlották még magokat több fegyveres 
csajkák, és szalupok, mellyek mind a* két folyó’ 
partját őrizetük alá vették.

Junius’ 28-kán a’ tábor Aladsahissárhoz ért, 
honnét Julius* 1-őjén Eliadshikhez jött, más nap 
a’ Szultán Szabárs felé vette útját, és 3-ban Ptam- 
kénél ütött tábort. Piri Basa Nagyvezér innét vált
éi a’ nagy seregtől, 1000 Jaacsárt , a’ Spáhikat , 
és az ásósokat mind magával vitte. 7-ben Biber- 
tsikbe ért a’ Szultán5 tábora, nem meszsze Szab ács
tól , itt jött Szabács elfoglalásának híre.
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4.. Ahmed Basa Julius 1-kén \52\-ben beveszi
Szabácsot.
A* Niszszai táborban Junius’ 27-kén haditaná

csot tartott Szolimán , azon kérdés forgott itt elő, 
hogy valyon czélerányosabb lenne-e a’ nagy sereg
gel Magyar-ország’ belsejébe rohanni, mivel a’ Ki
rálynak úgy szólván épen semmi hadiserege sem 
lenne, és így egy megnyert ütközet után az Or
szág' minden várai kitárt kapukkal fogadnák a* győ
zőket, avagy pedig elébb Belgrádot bevenni szük
séges lenne* A’ haditanács az utolsót javaslotta, 
és itt határoztatott-meg Belgrád’, és Szabács’ egy 
időben eső körül táborlása. A* mint már említet
tük Ahmed Basa yolt 20  ezerrel Szabács' elfoglalá
sára küldve.

A' Magyar Szabácsi őrsereg csak 100 gyalog, 
és egynéhány lovasból állott, de azért ezen marok
nyi nép a’ falakon lévő kevés ágyúikkal eleven tűz
zel fogadta a’ közeledő ellenséget. Ahmed látta, 
hogy Szabács magát védeni akarja, körül vétette 
tehát minden oldalról a* várat, és ágyúival elkez
dette lövetni. A’ gyenge őrizetnek a’ puskapor hij- 
jányossága végett kevés reménysége volt a’ felmen- 
tődéshez , ámbár ők a’ várból kilopódzva, csajkák
ra ülve könnyen kiszökhettek volna, de a’ derék 
Logody Simon példájára az egész őrizet-is, inkább 
dicsőséggel akara azon falakon elesni, mellynek vé
delmét reája bízta a’ Király; eltökéllette tehát ezen 
hős csapat a’ várat mentői hoszszabban védelmez
ni, így akarta addig-is a’ nagysereget feltartóztatni, 
hogy a' Király időt nyerhetne sereget öszszegyüjteni.

Valahány Török közel merészle a’ vár* falaihoz 
jönni, annyi minden bizonnyal halva maradott, mi
vel a' falakról jól aranyozott puskalövések ritkán 
hibázták-el felvett czéljokat, az ágyúkkal pedig a’ 
Török' földhányásait mindég szélyel bontották.
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Ahmed látta a* merész védelmet, elveszté re
ménységét könnyű, ágyúkkal a* várat bevenni tudni, 
azértüs nagy faltörő ágyúkért a* Szultánhoz küldött. 
Midőn ezek Ahmed táborába érkeztek, elkezdődött 
újra a’ lövöldözés, a* melly szakadatlanúl éjjel, nap
pal tartott. Piovid idő alatt omladoztak a’ falak, 
több hellyen rés nyílt rajta, de ostromlani a’ víz
zel megtöltött mély árkok miatt lehetetlen volt.

Sok keresztyén Görögöt > Ráczot, és Bolgárt hoz
tak magokkal a' Törökök, ezeknek éjjel nappal fa
ágakat vagdalni, azokat gügyükbe kötni kelletett, 
szekereken, tevéken a* sok ággügyü mind azon 
helyre vitetett, a’ hol a* megrontott falakat megvív
ni akarták. A’ megfogyott őrsereg látta a’ készüle
teket , hogy azok mire ezéloznának jól tudta. Gyúj
tó szerek nem 'volt, az árok partjára felhalmozott 
fa-ágakat meggyújtani, sem pedig elegendő erejek 
az elintézett ostromot viszszaverni, az elkerülhetet
len veszély előttök, az elől megmenekedni más mód 
nem lehetett, mint az éj' setétében hajókon a’ vár
ból elszökni, de erről nem-is gondolkodott az őr
sereg , hanem még egyszer egymásnak megesküdtek 
a' vár oltalma alatt meghalni, és ditső tettek által 
a* honfiak’ elfajúlt részét hasonló hős elszántságra 
bátorítani.

Julius* -̂én az adott’ jelre a’ ía-galyakat az árok
ba hányta az elkészült ellenség, az árkok megtöltek , 
az ostrom elkezdődött. Mászta már a’ Török af 
falakat, de az elsőket a’ Magyarok a’ falakról visz- 
szataszintották, több száznál bukot-viszsza halva, 
még több veszedelmes sebet kapott. De az első 
viszszavert ostromot újabb, erőszakosabb követte, 
pihentebb erő nyomta a’ mind inkább fárattabbá lett, 
’s megkevesedett őrizetet, de hellyéről senki nem 
tágított, senki kegyelmet nem kért, nem-is remény
lett az elkeseredett durva ellenségtől. Yégre min
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denfelŐl megmásztak a* romladozó falakat, a* ket
tős keresztes három színű zászló a’ torony csúcsá
ról eltűnt, helyette a’ lófarkas félhóid fel tűzetett, az 
őr-sereg a* győzedelmesek’ kardja’ éle alatt utolsó 
erejével magát védelmezve, küszködve, nyögte-ki 
hős lelkét,

AVmint már említettük Szolimán a’ Bibercsi- 
ki táborban hallotta Szabács elfoglalásának hírét, a* 
hol-is Ahmed diadalma’ jeléül a’ Magyarok’ fejeit 
a* Nagyúr lábaihoz rakatta. Szolimán a’ fejeket az 
út kétfélére Szabácsig karókba tűzette, és illyen 
győzedelmi oszlopok közt ment-be a’ vérrel párol
góit üres várba* Juliusz’ 8-dikán megtekinté a’ 
vár környékét, új erősségeket rakatni, új víz árko
kat ásatni parancsolt, akaratja* végre hajtói a’ szij- 
jakra fűzött keresztyén rabok voltak.

(Folytatása következik.)
Kiss K a r o l y .

5.

Bacó’ Értekezései külömbféle tárgyakról.
( Berekesztés. )

A' foglalatosságod gyors elvégzéséről.

A  foglalatosságoknál többnyire igen ártalmas 
a’ felettébb való sietés. Hasonlít ahoz, a’ mit 
az orvosok praedigestiónak vagy sietve való 
emésztésnek neveznek, nielly a’ testet meg
tölti éretlen nedvességgel, de egyszer’smind
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betegség’ magvaival-is. A’ foglalatosságok’ el
végezésében való gyorsaságot tehát nem a’ sze
rént kell mérni, hogy mennyi ideig tart felet
tek a’ tanátskozás, hanem a’ szerént, hogy 
miilyen előmenetelek , ’s szerencsés folyamat- 
jok  van. Valamint a’ futásbéli gyorsaság 
nem a’ nagy lépésektől vagy a’ lábaknak ma
gasan felemelésétől függ, hanem ezeknek ala- 
tsonyos ’s egyenlő mozgásától; úgy hasonló
képen a’ foglalatosságok’ folyamatsát az hama- 
r i t ja ,  ha nyomos és húzomos szorgalommal 
hozzájok látunk, ’s egyszerre belőlük nem fe
lesleg sokat fogunk-fel nagy mohósággal.

Némelyek csak arra tö rekednek , hogy 
úgy lássék , mintha kevés idő alatt sokat vit
tek volna véghez, vagy hazugúl jelentik-be 
foglalatosságaik' elvégezésének idejét, hogy 
igen szorgalmatosoknak tartassanak. De egé
szen más valamelly foglalatosságoknak megrö
vidítése ’s más ismét azoknak félbenszakasz- 
tása által időt nyerni. Mert ha a’ foglalatos
ságok’ többszeri egybejövetelök által hoszsza- 
san megnyújtatnak, abból zűrzavar ’s álhatat
lanság |zokott származni. Esmertem egy szép 
eszű em bert , ki valamikor nagy sietséget lá
tott', mindenkor ezt szokta mondani : lassab
ban menjenek az U ra k , hogy elébb elvégez
hessük a’ dolgot.

Másfelől a’ foglalatosságok’ elvégzésénél 
igen becses dolog az igaz gyorsaság. Mert va
lamint a’ portékák’ árát a’ pénz; úgy a fogla
latosságokét az idő teszi. Drágán fizettetik 
tehát az ollyan foglalatosság, melly soká hú
zódik , halasztódik.

Azokat békességesen ’s örömest ki-kell 
végig hallgatni, kiknek kötelességük valamelly
F. M. OR. MINERVA 2. NEGYED ÍS30. 5
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dolognak igaz mivoltáról eső tudósítást ten
ni ; 's inkább eleinten útba kell őket igazíta
n i ,  mint sem utóbb beszédjeknek közepette 
gyakran félben szakasztani.. A’ ki g o n d o l t
jainak sorában megállítatik, az könnyen fél
re ugrik a’ tá rgy tó l, 's míg gondolatjai' so
rába ismét viszszatérni igyekezik , szószapo- 
ríttóbb lesz, mint magára hagyatva lett volna. 
De néha az-is megtörténik, hogy az ,  a' ki 
azt útba akarja igazítani, még jobban meg- 
únatja magát.

Az ismétlések többnyire idővesztegetéssel 
j á r n a k ; de a' tulajdonképen való tárgynak 
mellyről szó van gyakran említése nem idő
vesztés, hanem’ inkább idő nyerés; mert sok 
a' dologhoz nem tírt-tozó beszédnek elejét ve
szi. Hoszszas és mesterséges beszédek úgy 
illenek a’ foglalatosságok' gyors folytatásához, 
m int a’ földön úszó ruha a' sebes futáshoz. 
Rövid előszók, csinos általmenetelek, mente- 
getések, 's minden egyéb csak a’ beszélőnek 
személyét illető emlegetődzések csupa idő 
vesztegetések, ’s jóllehet serénységből látsza
nak származni, még-is valósággal nem egye
bek mint hiú ditsőség után való kapkodá
sok. Hanem ollyankor ne bocsátkozzunk hir
telen a’ dolog' elvégezésébe, midőn mások' 
gondolkozásában akadályt vagy gátolást talá
lunk. A’ ki mások' értelmét a' magáéval egy- 
gyeztetni akarja , annak élőbeszédek által kell 
azokat előre elkészíteni, valamint a' testnek 
részeit előre meg-kell melengetni , minekelőt- 
te a' kenet reájok dörgöltetnék, hogy ez an
nál könnyebben belőjek hasson.

A’ rend a’ felosztás, és a’ részeknek he
lyes kiszabása, ez a' három dolog, lelke a'
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gyorsaságnak, csak hogy a' felosztás igen szőr
szálhasogató ne légyen. A’ ki minden felosz
tást elmulaszt, az soha sem fog a’ foglalatos
ságok’ velejére béhatni , a' ki pedig a’ felosz
tásban igen szőrszálhasogató, az nem kön
nyen fog belőlök kitérni. Az időnek okos 
megválasztásával sok időt nyerünk , alkalmat
lan időben kezdeni-el valamelly foglalatossá
got annyit te sz , mint kardjával a’ levegőt 
vagdalni ’s az idővel viszszaélni. A’ foglala
tosságoknak mindenkor ez a’ három részök 
van: a' készülés, a’ tanácskozás, vagy vizsgá- 
lás és a végrehajtás. Ha ezt akar juk , hogy 
gyorsan folyjanak, a' vizsgálás sokaknak, a' 
készülés és végre hajtás pedig keveseknek 
dolgok légyen.

A' foglalatosságok folytatásánál rend sze
rén t,  igen hamarítja a’do lgo t, ha gondolatinkat 
írásban adjuk elől; mert ha megtörténik-is, 
hogy írásbeli javallatunk egészen félrevette
tik  , még-is jobban kicsalja azon javallatunk 
a 'm ások 'vélekedését ’s tanácsát, mintsem ha 
semmi javallat nincsen, valamint a’ hamu ter- 
mesztőbb mint af csupa homok.

A' csupán látszó de nem valóságos észről.

J3éve tt  vélekedés a z , hogy a’ Francziák esze
sebbek mint lenni látszanak , a’ Spanyolok 
pedig eszesebbeknek látszanak len n i , mint 
a’ miilyeneknek lenni valósággal találtatnak. 
De akármint legyen ez a Nemzetekre nézve, 
az bizonyos, hogy egyes személyekkel úgy
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van a" dolog. Mint az Apostol némellyekről 
mondja, hogy az Isteni félelemnek képét mu
ta tják , de annak erejét megtagadják, úgy 
vannak ollyanok, k ik  üres csevegésüket nagy 
pompával és lármával adják-elől a’ né lkü l,  
hogy tulajdonképen jó eszűek volnának. Va
lóban az okos és gondolkodó emberek elolt 
nevetséges és gúnyolást érdemlő dolog azt lát
n i ,  melly sokféle formákat vesznek az illyen. 
szeles teremtések magokra. Némellyek olly 
titkolódók ’s vélekedésük' kinyilatkoztatásá
ban olly fösvények, hogy portékáikat nem 
máskor hanem csak alkonyodáskor mutatják , 
’s úgy akarnak látszani, mintha sokkal löb- 
bet jelentenének mint a’ mennyit szókkal k i
fejeznek; ’s ámbár jól tudják , hogy olíyan 
dologról szóll 'nak, mellyeket nem ér ten ek , 
még-is ollyan vélekedést akarnak magok fe
lől tám asztani, mintha sokat tudnának , a’ 
mit kimondaniok nem szabad. Mások ábrá- 
zatjok’ vonásaival adják feleleteiket, mint Ci
ceró Pisóról mondja: Eggyik szemöldöködet
a’ homlokodig felemeled, a' másikat az álló
dig ereszted, úgy fejezed-ki a kegyetlenségen 
való neheztelésedet. Mások az által vélnek 
magoknak tekintetet szerezni, ha nagy dol
gokról beszéllnek, még pedig mindenkor tel- 
lyes meggyőződést mutató ’s meghatározó mó
don ; sehol sem látnak legkissebb kéíségeí-is 
és bizonyos gyanánt veszik a’ mit megbizonyí
tani nem tudnak.

Vágynak ollyanok-is, k ik  mindent a' mit 
megnem foghatnak, vagy nem értenek meg
vetnek, haszontalan 's hijjába való dolgok 
gyranánt néznek 's azt akarják , hogy tudat- 
lanságjok éles ítéletnek tartassék. Mások min-
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(lenkor elméskedő kiilömbségtételeket tarta
nak készen, ’s míg liiű szőrszál hasogatásaik- 
kal a’ vélek lévőknek fejét megzavarják, a’ do
log mellett elillantanak. Illyenekről mondja 
ezt Aullus Gellius: eszelős emberek k ik  apró
lékos szókkal a' dolog’ fontosságát semmivé 
teszik.

Hlyen például hozza elől Protagorásában 
Plátó csudálatosképen Prodicust, ’s egy beszé
det csupa kiilömbségtételekből foltoztat öszsze 
vele. A’ tanácskozásokban az illyen emberek 
rendszerént az ellenmondó féllel tartanak , ’s 
dicsőségüket keresik abban, ha nehézségeket 
és kétségeket támasztnak ’s előre láthatnak. 
Mert ha valamelly javallat egészen félre vet
te t ik ,  úgy a’ foglalatosságoknak végok van; 
de ha elfogadtatik, úgy új munka adja magát 
elő. Az illyen fattyú okosság a’ foglalatossá
goknak egészen szerencsétlen folyamatot ád. 
Egyszóval akármelly adósságokban elmerült 
Kalmár ’s akármelly alattomos tékozló sem 
próbálja magát annyi fortélyai gazdagnak ha
zudni ; a’ hányat ezen jó ész nélkül szűkölkö
dő emberek magokat eszeseknek mutatni tö
rekednek. ’S valóban az eftéle emberek a’ 
köznép előtt könnyen tekintetet-is szerezhet
nek magoknak; de vigyázzon kiki magára, 
hogy jfontos foglalatosságok’ véghez vitelére 
őket ne válaszsza, mert dolgait még tompa 
eszű emberek á l ta l- is  szerencsésebben elő
mozdíthatja , mint az illyen csömörletes Pe- 
dántok és Formálisták által.

Sup. K is  J a n ó * .
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6.

A’ h a n g o z t a t ó  mód.  
( Lautir-M elhode.)

ü o g y  a* falusi oskolákban olly nehezen kap
nak a’ növendékek az olvasásra, annak oka 
alkalmasint a’ syllabizálásnak igen nehéz, sőt 
akadályoztató mechanismusában vagyon. Éhez 
járiil még más baj-is. A’ szülék t. i. kivált 
nálunk Magyar-országban, korán r’ájok szo
rulván gyerm ekeikre, az oskolából őket ha
mar kifogják. így a' tanulás többnyire a’ ne
héz kezdetnél elkésvén, úgy szóllván híjában 
járnak a’ gyermekek oskolába; jó olvasók nem 
lesznek, a’ szükséges tudományokat vagy épen 
n e m , vagy csak alig ízlelik-meg. — Ha tehát 
azon veszedelemnek, melly a' nép' tudatlansá
gából következni szoko tt , elejét akarjuk ven
ni , az oskolai Cursust a’ falusi oskolákban 
czélerányos tanítással, inkább rövidítenünk 
k e l l ,  mint liellytelen vesződségek által liosz- 
szabbítanunk.

Azért a’ mai időben sokan, különösen 
D ante, Burkus-országban, egy új methodust 
a ján lo ttak ; melly szerént a’ gyermekek első
ben csak a' hangokat vagy vocálisokat tanul
ják  jól esmérni és kimondani; a’ consonánsn- 
kat vagy süket betűket ellenben a' Tanító csak 
úgy adja a' gyermekeknek elejekbe, mint fél-
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hangokat, mint magokban kimondhatatlano
k a t ,  mellyek a 'n y e lv n ek , fogaknak, 's egyéb 
beszédbeli eszközöknek külömbféle helyheze- 
t e i k , mozgásaik, Öszszeütődéseik által elpat- 
tantatnak, és csak a’ hangoknak módúlására 
és megszaggatására szükségesek. Azért mind
já r t  valami hanggal öszszetétetve taníttatnak 
minden név nélkül, ’s a' gyermeknek szája 
azoknak igaz előadására szoktattatik ’s úgy 
szóllván egyengettetik. Ha a’ tanúlók ezen 
kétnemű betűkét jól kimondani megtanúlták, 
egyszeriben olvasnak, az-az: a’ betűknek iga
zi hangjokon végig mennek,, elsőben akadoz
v a ,  utóbb folyvást, úgy, hogy a' betűk egy
másba folynak. Ennek tökélletes tudása után 
következik a’ kom m ákra, pontokra ’s más In- 
terpunctiókra való rendes vigyázás. Es így 
bévégeztetik a' betűtudománynak tanúlása.*

Ki ne venné itt észre a' czélerányos ha
ladást a' helyes következést? A’ vocálisok, 
mellyek a' szavakban uralkodnak, és legkön
nyebb kimondásnak legelőször esmertetnek- 
meg, azután a' félhangok, mint egészen azok
tól függők, magokat amazokhoz rendelők. E- 
zen kettő a' tökéletes a lap , ezeknek tudása 
az egész; a' tovább haladás nem egyeb, mint 
nagyobb gyorsaság, készség ezeknek ügyesebb 
és jobb előadásában.. A' gyermek tudván eze
k e t ,  szinte maga teremt szavakat, észreveszi 
a' nagy könnyűséget az olvasásban, kitalál
ja  a’ szavaknak értelmét, és ö rü l,  hogy már 
valamire ment. Ezen mód szerint nincs olly 
nehéz szó, mellyet, azon kétrendbeli betűk' 
mivoltára tekintvén a' gyermek, maga majd 
minden segítség nélkül el ne olvasná. A' syl- 
labizálásban szinte lehetetlen a' gyermeknek
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kitaláln i, hány betűt mondjon egyszerre ösz- 
sze : i t t  azon nehézség önként elmúlik, mivel 
a' tamiló csak úgy megy végig a’ betűk' igazi 
hangjain, mint a' muzsikus a’ kótákon. Meg
osztani neki nem szükséges, csak minden be
tűnek sorban hangját adja, ’s mennél jobban 
öszszefoglalhatja őket,  annál jobb. Kűlömben- 
is a’ légnehezebb része lévén a' betűtudomány
nak a' szavak* megosztása, roszúl tétetik mind
já r t  elől. Tudni kellene a’ gyermeknek azon 
okot, melly megkívánja, hogy a' szó így ’s 
nem máskép szakasztassék-meg; midőn pedig 
azon ok , nem egyéb, mint a' modulatió és 
értelem; már látni való, hogy a'gyermek a’sza
vak’ megosztását csak akkor fogja tudni, mi
kor már alkalmasint jól olvas és érti azt a’ mit 
olvas. Van azonban ennek igen könnyű tör- 
vényje, mellyről utóbb szóllani fogok. Most 
még egy két szót a’ syllabizálásról.

A' syllabizálásnak czélja nem egyéb, mint 
a' betűkből szótagokat formálni. Lássuk ho
gyan viszi ő ezt véghez. — A' gyermek a’ han
gokat ugyan kimondja úgy, a' mint ke ll ,  de 
a* consonánsokat többnyire valami nem oda 
illő hanggal. így emezek már a' kimondás
ban egy szótagot tésznek, de hamissat. EL 
mondván a’ gyermek ezen sok syllabát, kén- 
szeríttetik , hogy azokból egyet csináljon, az
az : mondja őket Öszsze. Mire szükséges a’
betűket liamis syllabákká tenn i,  hogy belőlük 
igaz syllaba legyen? Micsoda rend ez, ha e- 
lébb szótagokat készítek, mellyek meg nem 
maradhatnak, azután azokat az öszszemondás- 
sal elrontom , és olly szótagba kénszerítens- 
öszsze, mellyre azon hévéit módszerint sem
mi hajlandóságjok nincsen: p .p .  m últ: ezt a’
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syllabizáló elébb négy syllabára osztja, így: 
em s ú s el s te ;  és most öszszemondja: múlt. 
így a’ betűket alkalmasint rejtett szónak le
hetne feladni, és csak a' feladó tudná , m it 
akar velek. Hogyan mondja ezeket öszsze a’ 
magával jó t tehetetlen? különösen még, ha a' 
betűnek így k im ondva, értelme van ? mint 
az e/-nek ’s a" te-nek ? Nem csavartatik-e itt 
még esze-is el ? Nem vettetik-e minden okos
kodásnak gát? Nem vész-e el a’ gyermekben 
a' bátorság, az öröm , a' tanúlásbeli készség? 
—— Igen, még-is utóbb beletanul, midőn a’ sok 
kénszerített monotonálás közben a" fülnek hoz
zá szokása á lta l ,  a’ syllabizálásban külömben- 
is lappangó hangoztató m ódot, önnön tudta 
nélkül használja. De ez csak olly későn szo
kott következn i, mintha valaki csupa hallás
ból és vak utánnozásból akarná megtanúlni a’ 
muzsikának minden mesterséges fogásait, me
neteleit és egész m odulátióját; bizonyosan, 
vagy későbben, mint tehetsége hozta volna 
m agával, vagy soha sem. Innen k i te tsz ik , 
hogy a' syliabizálás minden Systhema nélkül 
való kínzás. Mindenben azt kívánjuk az okos 
neveléstől, hogy a’ dolgot a’ maga valóságában 
és rendében adja-elő, miért nem itt-is ? Holott 
az első tanítás határozza-meg a' további elő
menetelt és foganatot.

A' hangoztató módnak ellenben ez a' szép 
elsősége vagyon, hogy a' betűtudományban a' 
természetet kö v e ti , az elementumokat a' ma
gok valóságában láttatja, a' gyermekeket a’ 
könnyebbről a’ nehezebbre rendes folyamat
ban vezeti , az Articulatiót úgy adja-elő , mint 
az a’ már beszélőknek minden nap szájokban 
forog, és így őket nem annyira tan ít ja ,  mint 
inkább a’ már tudott dologra figyelmesekké
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teszi, ’s magokból sarjasztatja-elő, a’ mi ben- 
nek van. Éhez járul még az is ,  hogy a’ gyer
mekek gyakorolván szájokat a' consonánsok- 
nak erősebb ’s mintegy hangtalan elpattantásá- 
ban , a’ tiszta kimondást korán beveszik, nyel- 
vöket ’s egyéb beszéllő tagjaikat igen erősítik, 
így sok hibás beszédűek idején megorvosoltat- 
liatnak és értelmes szállók lehetnek.

Az eddig mondottakból világos, hogy e- 
zen igen alkaiiyatos tanításbeli módot megked- 
velleni tellyes okunk vagyon, különösen azért 
i s , mivel alig lehet azt valamelly nyelvben 
nagyobb haszonnal követni, mint a' magyarban, 
mellyben a’ vocálisok és consonánsok oliy 
szépen váltják-fel egymást. így nem lehet at
tól félni, hogy a’ sok consonánsok’ együtt lé
te a' gyermeket nehéz zavarodásba hozza, és 
előmentében késleltesse. Tekintetet érdemel 
még ez-is, hogy nyelvünkben a' tiszta telyes 
kimondás elmúlhatatlanúl szükséges; a' mi e- 
zen mód szerint szépen miveltetik.

Mind e’ mellett vágynak némelly ellenve
tések, mellyek ,a' hangoztató módot érdeklik. 
Ollyanok ezek , mellyek a' hangoztató módot 
használók előtt tapasztalásból, mint átaljában 
fontosok, esmeretesek lehetnek. Illyenek:

1 . A' consonánsok név nélkül sokat vesz
tenek könnyűségükből, sőt úgy szóllván ideá
lokká válnak. A’ gyermek azon betűket jszáj- 
beli hangtalan pattogtatásból úgy meg nem ta
milja, hogy számtalanszor ne kelljen reájok 
emlékeztetni. Számtalanszor pattogtasson bár 
előtte nyelvével a' Tanító, ő azokat mind an
nyiszor elfelejti, ha nincs ollyan nevek vagy 
hangjokj, mellyek mintegy fülében maradjanak , 
és így szemének, szájának, fülének bennek 
része legyen. Az ezen módot ajánlók ugyan a'
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Consonánst mindjárt valami hanggal öszsze- 
inondatják; de így mindenik eonsonánsal vé
geden sort tőltenénk-be, ha annak minden 
öszszeköttetését tökéletesen kimeríteni akar
nán k ;  és a’ mi Öszsze van kötve, azt az ele
mentáris tanításban el-kell választani, hogy 
alkotó részei szembe tűnjenek, és a’ gyermek 
őket könnyebben megfoghassa. — Továbbá az 
emlékezetnek gyakorlása olly igen fontos do
log, hogy azt már a' betűknél kezdeni elmúl- 
hatatlanúl szükséges. Azért némelly betűket 
a ’ Tanító felír a 'táb lára , megtanít Itatja, szépen 
kim ondatja, azután k i tö r l i ,  ’s a' nevendékek- 
kel újra vagy felíratja, vagy emlékezetből el
mondatja. A' betűk’öszszemondásánál vagy syl- 
labát ád-fel.nékik , hogy fejből az abban lévő 
betűket k ita lá l ják , vagy b e tű k e t , hogy azo
kat szótagba öszszefoglalják. Csak az illyen 
gyakorlás által mehetnek arra ,  hogy vagy a' 
Tanítótól mondottat, vagy a’ magokban gondol
tat leírhassák; e’ mellett figyelmök könnyen 
függőben tartatik , szorgalmok nagyon serken
tetik  ; így nincs szüksége a’ Tanítónak a r r a , 
hogy őket némelly történetetskékkel, nyájas 
beszédekkel vagy épen fenyegetésekkel tegye 
vigyázókká. Már pedig ha a’ betűknek nevek 
n incsen , a’ gyermek a’ fejből elmondandó be
tűket öszszezavarja , a’ Tanító ismét már maga 
öszszemondotta azokat a’ feladáskor, ’s a’ ta
nuló’ szorgalmának nem hagyott egyebet hátra 
a’ csupa utánna mondásnál, p. o. ha így szól- 
la n a : „mond-öszsze ezen b e tű k e t: K , Ő ; “ a’ 
hangoztató mód szerint már feladván öszsze
mondotta őket. — És így ezen elimílhatatlan 
gyakorlás vagy igen nehéz, vagy hijábavaló, 
és a’ tanulókat inkább bámulásra, mint szor
galomra gerjeszti.
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2. Sok consonánsokat a’ hangtalan előa
dásban egymástól megkülömböztetni igen ne
héz , sőt lehetetlen, mint a’ B-t és P - t , a' H-t 
és K - t , a’ D - t  és T - t , ’s a' t. És így hibázik a’ 
határozottság, melly minden tanításban fő do
log. Ezen nehézség az írásbeli feltevéseknél leg
inkább szembetűnő , és az Ortographiábanmeg- 
győzhetetleii akadályokat o k o z , úgy hogy alc- 
kor-is kénytelen lesz a 'T an ító , neveken nevez
ni a’ consonánsokat, ha nevendékjén szóval 
segíteni , vagy hibáját igazítani akarja. .

3. A’ gyermekeket oda haza szülőik tanít- 
gatni szo k ták , melly nem csak hasznos , de 
szükséges-is; azt tiltani nem-is lehet, nem-is 
jó. Már pedig ezek őket csak azon mód sze
r in t  tan íthatják , a’ mint ők magok valaha 
tanulták. így a" gyermek az oskolában más
képen ta n í t ta t ik , másképen oda h aza ; ’s ez 
által csupa zavarrá lesz tanulása, és semmire 
sem megy. Valóban syllahizálni és hangoz
tatni tanítani egyszerre a' gyermeket, annyit 
tenne, mint a ' j ó  sikert egészen elrontani. Még 
egyik módtól a’ másikra általvinni sem taná
csos a' tanúlót, hanem a’ mellett kell hagyni, 
mellyen tanulását kezdette, mind a’ kettőt pe
dig egyszerre használni; valóságos veszedelme 
minden gyarapodásnak.

Ezen fontos akadályoknak elmellőzését csak 
azon esetre lehet eszközölni, ha a’ betűknek 
régi neveket nem csak meghagyjuk, hanem a’ 
hangtalan kimondásnak mindenkor melléje-is 
teszszük. Ennek igen könnyű és hasznos vol
ta kitetszik e’ következendő módból, mellyet 
én-is használtam , ’s a’ m elly , vélekedésein sze
r in t  , nem csak igen egyszerű, hanem termé
szetes és Systcmaticus-is.
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Én a betűket az Alphabetumban minden 
kiilömbség nélkül úgy megtaníthattam a’ gyer
mekkel , mint eddig szokás volt. Midőn azo
kat jól tudta név szerint, két rendre osztot
tam, legelsőben-is a’ hangokat kiválasztván. E- 
zekre a’ gyermeket figyelmessé tettem. „Lásd 
ezek hangoknak neveztetnek, mivel a’ kimon
dásban igen hangzanak .14 Most ezeket hoszan 
elmondattam vele, mind a' tábláról, mind fej
ből, hogy jól bévegyc és tisztán hangoztassa. 
Ezután felírtam a’ consonánsokat, 's most így 
szóllék:. „Úgy-e ,1 ezeket-is jól esmered? — 
Mond-el őket a" tábláról; -— mond-el fejből.— 
Hanem lásd, így a’ mint elmondád, ezek csak 
neveztetnek; de van más igazi hangjolc. Vi
gyázz jó l ,  mindjárt tudod .44 Most előadtam 
őket a’ hangoztató mód sze r in t , de mindenik- 
nek nevét előbb mondván, így: Lásd ez t íe ,  
hanem az igazi hangja neki B (elpattantva), ez 
D e , igazi hangja D ’s á t .  Már tudod , lásd , 
csali pattantsd-el őket és semmit se hangoztasd.44 
A' gyermek így elmondván minden betűnek ne
v é t , egyszerre kitalálta mindeniknek hangta
lan előadását. Gyakoroltam ebben jó  sokáig, 
de úgy, hogy nevöket-is mondotta mindenkor, 
's ezt mind tábláról, mind fejből. így bele 
tanúit tökéletesen a' betűknek mind esmérésé- 
b e , mind kétféle kimondásába; nagy volt örö
me , szorgalma, mind csudája, "s ha otthon ta- 
n íta to tt ,  szinte fellyebb látszott okoskodni, 
nem hogy esze megzavartatott volna.

Ez meglévén, áltaívittem a' consonánsok- 
nak hangokkal való öszszekötésére, megjegyez
vén , hogy itt azoknak csak igazi hangjok mon
datik. Természetes, hogy nem csak a' leg
könnyebb syllabákon kellet kezdenem, hanem 
ismételnem a' inúltakat-is, és úgy szóllván re-
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solválnom. OUyan két betűs szókat választot
ta m , méllyeknek értelmük vo lt ,  p. o. f a s ö t s 
jó  z ’s a ’t. Ezután általmentem a' hárombetű
sökre, de itt-is értelmeseket és mindég nehe
zebbeket vettem , p. o. ha j „ fú r  s ö lt s 's a’ t. 
Való, hogy ezeket-is az előbbeniek szerint el
szeltem , 's elszelettem. így menvén tovább 
egy egy lépéssel a’ nehezebbekre, minden elő- ' 
fordúló eseteket és szövevényesebb öszszetéte- 
leket elébb a' táblán megmutattam 's magya
ráztam , ’s azután a’ könyvben olvastattam, 
úgy hogy a' gyermek a’ betűknek igazi hangja
in huzamosan és sorban végig ment. Ebben 
gyakoroltam mind addig, míg jó  folyvást nem 
olvasott. Mikor hibázott, az előbbeniek' vi- 
szonolása által magának kellett magát megjob
bítani.

Ebből a* folyvást való olvasásból észreve
hetetlenül következik a’ hamis pauzálás , vagy 
a' szavaknak, syllabákra való osztása; mivel a’ 
gyermek annyi készséget szerzett m agának, 
hogy nyelve önként feltalálja az azon megosz
tásban lévő modulátiót és könnyebbséget. Ha 
m á r  ennyire ment a' gyermek, akkor kell őt 
figyelmessé tenni a’ megosztásnak theoriájára; 
a' mit én így cselekedtem:

Felírtam egy két syllabás szót, p. o. Ke
nyér 9 most törvényűi tettem : 1-ször , minden 
szavat annyiszor lehet megosztani, a’ mennyi 
hang van benne. Most kérdém: „hány hang van 
ebben? “ Kettő. “ Tehát hányszor szakasztha- 
tom-meg?“ Kétszer. — „Úgy de itt vágynak 
hangtalan betűk-is, esmered-e mellyek azok?“ 
Most elmondja a' gyermek azokat nevükön. 
„Lásd, ezeket azok között a' két hangok kö
zött felosztjuk/ 1 Ekkor ezen törvényt szabtam: 
2-szor, minden hanghoz az elől mellette lévő
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hangtalan betű mondódik hozzá. Resolváltam. 
„Mellyik az első hang? Az E. Micsoda hangta
lan betű van elől mellette? A' K. Lásd ez a* ket
tő egyszerre öszszemondódik. Mond öszsze. — 
Továbbá: mellyik a’ második hang? Az É. Mi
csoda hangtalan betű van elöl mellette ? Az Ny. 
Ez a' kettő ismét öszszemondódik. Mond-ösz- 
sze. — Úgy , de még egy betű elmaradt. Mellyik 
az ? Az R. Lásd ez m aradék , és az E-hez rá- 
ada tik , mivel nincs utánna valami hang, melly 
e' törvény szerint magához kapcsolja. Hanem 
az illyen maradék betűk az előbbeni hangtól 
elvétetnek, ha utánnok egy hang té tetik : p. o. 
Kenyere. Lásd, itt az R az előtte álló E-től 
elszakadt, mivel az utánna lévő E magához 
kívánja.u Erre ollyan példákat-is kell adn i,  
hol ezen maradék-betű középen á ll ,  m in t:  Keb
le s Kebele. — Ezután ezen egész resolutiót szor
galmatosán ismételtem, ’s isméltettem, azon 
két törvényeket a’ gyermekkel jól megtanúltat- 
ta m , és appiicáltattam külömbféle szavakra. 
Ha h ibázott, ezen mód szerint belevezettem.

Lehet ezen megosztás’ tanítását (mivel va
lami Logikai szorosság van benne) a' kissebb 
gyermek előtt kellemesebbé tenn i,  ha az em
ber a' hangokat királyoknak nevezi, a' hang
talanokat szolgáknak, és a' fellyebb mondott 
második törvény szerént ezeket az'ok között 
felosztja. Hanem ez az egész megosztás-mód 
csak a magyar nyelvre alkalmaztatható; a’ 
többiekben nincs ez a' könnyűség.

Hogy ezen theoria némelly kivételt szen
ved, alig szükséges megjegyeznem , mivel csak 
némelly praepositiókban és öszvetételekben tör
ténik meg az , mellyeket eredetiképen kiilöm- 
ben-is megszakasztva kellene írnunk. Nagy en
nek fontossága, nem annyira Ugyan az olvasás
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bán, mint inkább az írásban , mikor a' sor' vé
gén a’ szót meg-kell szakasztani. Ázom bán, a’ 
k i ezt az olvasásra-is szükségesnek vélné, szé
pen öszszekaptsolhatja o t t , hol a' consonánsok- 
nak  hangokkal való öszszekötésében két sylla- 
bás szavakra megy-által; csak vigyázzon, hogy 
az olvasást ezzel nehezebbé ne tegye, mert a’ 
szavaknak megszaggatása a’ beszédben nem ter
mészetes , és árt az értelemnek.

Az Accentuatióra nézve nem jó olly bizo
nyos időt szabni, mellyben kevesebbé vagy in
kább tanítassék; legczélerányosább, ha minden
kor figyelemben ta r ta tik ,  hogy a" gyermek reá 
szokjék , azt könnyen észre venni sok esetek
ben , az értelemre igen szükséges, és egy szó
val lelke a' magyar nyelvnek.

Csak eddig terjed az első tanítás. A’ gyer
mek az egészben igen gyakorolja eszét, felta
lálós elméjét, és mivel (a' mi fő dolog) min
den a' táblán-is fejből-is mondódilc, különösen 
emlékezetét. — Ezen leírt methodus szerint, 
tehát három része vagyon a’ betűtudománynak : 
1. a' betűk’ esmérése; 2 . igaz kimondása; 3 . 
öszszekötése vagy olvasása. Éhez képest lehet 
a' népesebb oskolákat három classisra szabni; 
a' negyediket tennék a’ könyv nélkül tanúlók , 
éneklők, í r ó k , szám vetők, ’s ezek az elsőbb 
három Classisokban segédjei lehetnének a5 Ta
nítónak. —

Ajánlom ennek megfontolását minden ne
mes szívű férjfiaknak, k ik  a’ kisded lelkek’ ne
velésével foglalatoskodnak , vagy arra nev eze
tes béfolyással vágynak. Valóban ha meggon
doljuk, melly igen elhagyatott állapotban lé- 
ledzenek sok falusi oskoláink, fáj a’ szív, bor
zad az ész!

Szepezdi  Kiss J a n o ,s , B ecsben .
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7-
Lidércz, sárkány , tüzes-golyóbis, lám

pás , ugró-kecske — az égen : Meteo
rok’, futó- ’s szakálos csillagok’ tüne- 
tjei új magyarázat szerént.

F e ln y ito m  újra a 'csillagokkal ragyogó égről 
való elmélkedéseimet — a' kedves elragadta
tásoka t,  mellyek az ember lelkét — főkép 
ollyant, a' ki nem a' hasznost, hanem a’ szé- 
pet ingyen szereti — a’ világ’ legkülsőbb ha
tárjaira viszik ’s ott teszik-le a’ véghetetlen- 
ség’ küszöbjénél, hogy az Isten;’ és a' csuda 
természet’ gyönyörű,, munkájiról mélázzék — 
magáról elfelejtve !

Hadd küszködjenek mások a' földi Orszá
gok’ bóldogításáról ’s közhasznokról; én előt
tem a főid csak zugoly — nem arra való, 
hogy apróságaira kinézzek, hacsak a’ nagy 
Mindent felnem fogtam.

Tartozom (ígéretem szerént) az ég' főid' 
tüneményjei magyarázatjavai; mellyhez imé 
most látok. De elébb be-kell vezetnem az 
Olvasót az érthetőség' nyílásaira. Ez az :

Csillagnak neveztetik minden és a k á rm e 
lyik roppant égi nagy test, melly a’ világ’ 
terjeiben szabadon fut ’s olly féle alkotmány, 
olly temérdek gömb, mint ez a' mi különös 
világunk, a' fő id , mellyen tengerek, begyek,
1  M. OK M I N E R V A  2. N E G Y E D  i$30. Q
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völgyek, erdők vannak, emberek, állatok, 
fűvek 's a ' t .  tanyáznak. E' szerint hát a' nap, 
hó id , főid — e' mind csillag. (Astrum, Sy- 
dus, Stella.)

Az én felosztásom szerént e* képen bá
rom félék a' csillagok: 1-ször: Ollyanok mel
lyek körűi mások já rn a k , és ezek széken ran- 
gúaknak (sydera centralia); a' más körüljá
rok pedig bujdosó , vagy bolygó csillagoknak 
( p lanétáknak) neveztetnek. így a’ főid a’ 
hóidhoz képest székes rangú^ mert maga kö
rűi járatja  a’ h o ld a t ; de a' naphoz képest boly
gó csillag, mert maga-is já r  a' nap körűi, 
mint a’ hold ő körü lö tte .— 2-szor : Oilyanok, 
mellyek más csillag körűi járnak ugyan, de 
más körűlettek semmi sem j á r , és ezeket 
H oldaknak , vagy I)rabantoknak  (satellites v. 
iunae) neveziik. — 3-szor: Ollyanok, mellyek 
sem magok más körűi, se körűlettek más nem 
j á r , hanem minden szövetség nélkül szabadon 
járnak  a' világ’ térségeibe^. Ezek hát neutrá- 
lístáki

(Az Astronomusok másképen osztják — 
t. i. álló és bolygó csillagokra. De nálam sem
mi sem áll a 'v ilágon , nem-is nyugszik; ha
nem örökké j á r ,  fu t ,  mozog — minden égi 
tes t ,  minden csillag.)

Az első és második osztálybeli csillago
kat én tökéleteseknek nevezem — azért, hogy 
a' testi alkotások ’s járások rendes és már tö
kéletes , vagy közeledik a' tökéleteshez (a* 
gömbölyűhez). A’ harmadikbélieket tökélet
leneknek — azért, hogy ellenkezőt kelletik 
állítni ró lo k , t. i. a' rendetlenséget mind al
kotásokra, mind járásokra nézve. És már 
ide , ez osztályba valók a'feljebb érdekelt neu-
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tralisták , nevezetesen az üstökös- \? fu tó-csil
lagok s és a’ tneteorok. ( Cometae , Stellae ca- 
dentes„ bolides.) Ezek’ nevébe foglaltatik a’ 
lidércz, sárkány, kecske, ' s á t .  a' mint fel
jebb czímeztem. Ezekről értekezek hát én 
most.

Yi'sgálat alá venni és fejteni kell rólok 
e’ következendőket:

1. Egy üstökös csillagban három különös 
részt vehetni észre, ú. m. a )  a’ csillag legbel
sőbbjét, a’ mi alapja az alkotmánynak, és ez 
Bélnek vagy Székinek (nucleus) neveztetik , to
jás széke’ hasonlatosságából; b )  a’ székit kö
rülvevő fényes gőz-kört; és ez átmosphérája 
n e k i ; c )  ebből félre sugárzó, noha nem min
denkor vele öszszeköttetett, világos üstök for
mát (a ’ honnan nevezete-is — ü stökös : com a, 
cometa) melly ha előzi a' csillagot pályafutá
sában, szakáiknak; ha követi, farkának  mon
datik , melly elnyúlik néha 1 2 —• 40 millió 
mértfőidre a’ széktől; de néha a' nélkül elő
tűnik a' csillag csak valami sáppadt fényű 
üstökkel körülvéve, mint valami második 
gőz-körrel , melly ritkább az elsőnél — a' tes
tet közvetetlenűl körülfogónál. Hlyen volt az 
1702, és 1706-dik évi üstökös, egyéberánt 
nevezetes.

2. Széke az üstökösnek többnyire k i
csinye és csak a’ körülfogó gőz-kör teszi nagyá 
a’ csillagot. Némellyiknek széke nem göm
bölyű, hanem szegletes, vagy rendetlen figu- 
rájú. Illyen volt az 1811-nek. Sőt ollyakat- 
is láttak az Égvi'sgálók, mellyekről méltán 
gyaníthatni, ha volt-e szék jek , mert más csil
lagokat egészen lehetett látni rajtok keresz
tül. Tehát ezek' széke nem izmos test ,  nem

fi *
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tö m ö tt , hanem valami sűrű fény-gömb lehe
tett csak. Átaljában ezek csak egy világos 
köd gyanánt tiinnek-fel —■ részeiknek kiilö- 
nözése nélkül. Egyéberánt másokban megint 
sű rű , kemény szövetű, és azért halaványabb 
színű belet láthatni. Hlyen volt az 1799, és 
1807-dik évi.

3. Tapasztalt dolog az-is, hogy az üstö
kös' teste, mikor közelebb já r  a’ naphoz, 
tetemesen olvad-fel — annyira, hogy a’ széke 
kisebbnek, gőzköre és üstöké jóval-is na
gyobbnak ta lá lta tik , sem hogy éz előtt. Úgy 
tetszik , hogy üstök' nagysága proportióban 
van a’ test’ gőzelékenységével. Herschel az 
1786-dik évi üstökös csillagot a' naphoz nagy 
közelléte miatt egészen felolvadottnak, de 
füstté-is váltnak találta — azoknak botránko- 
zásokra; k ik  Nevton után az üstököst tökéle
tes régi csillagnak, a' teremtettek kel egy ide
jűnek állítják.

4. Üstökös csillagok’ nagysága, átaljába 
véve a' székit körűi fogó belsőbb gőzkörrel 
együtt — általlójok' (Diameter) hoszszát vé- 
vén m értékűi, — 500 ölnyire valótól felmegy 
500 mértfőldnyi nagyságra; és ettől több eze- 
rekre-is. Tehát vannak igen nagyok, de igen 
kicsinyek-is. Az 1652-i a' főidnél ezerszer na
gyobb Jupiter' nagyságával vetekedett. Azon 
h íres, melly 1680-ban tüneménykedett, majd 
akkora nagyságú vo lt ,  mint az est-hajnali pla
néta-csillag, vagy mint a’ főid.

Az 1652-kének tányérja alig ha vala k i
sebb a’ holdénál (szemre) ; de az 1770-kének 
teste Littrow  calculusa szerént 5000-er kisebb 
a' főidnél. Ez nagyon közel já r t  a' földhöz; 
de az 1450-ki még a' holdnál-is közelebb.
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5. Az üstökösök nem a* naptól kölcsönö
zött, vagy viszszavertt fénnyel világoskodnak, 
hanem valahogy magoktól fényes testek azok — 
hasonlók abban az úgy nevezett álló csillagok
hoz; mert a' naptól elfordúltt óldalok épen 
nem setétedik-be, mint a’ mi holdunk, mikor 
fertályos állásokban v a n , hanem akármi állá
sokban állandóul tündökölnek; csakhogy az 
a' dicsért fényök még a’ planétákénál-is bá
gyadtabb. O sztán: azon egy üstökösnek fé
nye egyszer elevenebb, mászszor halaványabb , 
áltáljában a' nap' közelében elevenebb, ragyo
góbb; távolában bágyadt, ’s halavány , — ho
lott a' planéták ez eránt épen ellenkezőleg 
vannak.

6 . Üstökösök' járása — kivévén hárm at, 
melly már közeledik a' rendeshez ( d e  ezek 
közűl-is már az egyik eltűnt, mert nem tért- 
viszsza a' várt időre — az 1770-ik évi; — a’ 
másik — az 1819-ki, alig ha Jupiter' holdjá
nak nem á l lo t t ; egyedül az úgy nevezett Hál- 
ley csillaga— az 1759-ki — marad még hátra 
regulárisnak. De kérdés, ha megjelenik-e a’ 
már negyedszeri terminusra, 1831-ik esztendő
re ?  Megvárjuk, átaljában rendetlen , kicsa
pongó, álhatatlan. Nem csak az , hogy a’ nap’ 
közelében sebesen fu tn a k , másutt lassan és 
soha nem egyenlően 's a' mellett zodiacus’ út
já ra  nem hajtván, keresztül kasúl tébolyog- 
nak bizonyos erány nélkül, tárgy n é lk ü l , rend 
nélkül — hol nyúgotról keletre és megfordít
v a ,  hol délről éjszakra, vagy akármi tájékra 
ta r tván ; — hanem akármi szorgalommal és 
felvigyázással volt Astronomusokat kijátszod- 
ják  ez e rán t,  mert lehetetlen kiszámolni va
jami rendtartásokat — abból a' princípium-
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ból kiindulva t. i. hogy üstökösöknek planéták 
szerént rendes járásúaknak kellene lenniek. 
Az üstökös vagy másfelé jön máskor, vagy 
nem akkorára; vagy egyszeri megjelenése ir
tán örökre elbújdosik; vagy az ő okoskodá
sok szerént 3383 — 7334 esztendő múlva kel
lene várni némelyiknek szakaszi fordulását; 
a' mi képtelen.

7. Számok-is az üstökösöknek képtelen 
nagy.— az a' szám t. i. a’ m i, a’ mi napunk' 
országában előkelőnek gondoltatik, Lám bert 
a’ Naptól fogva Uránusig 12,000- re ; egész nap’ 
tartományjában egy m illióra; Schubert húsz 
millióra terjeszti a' számot. Csak azok’ szá
ma mellyeket valódiban láttak a’ csillagvi's- 
gálók, 500-nál többre menne-fel — azon kí
vü l,  hogy az ólfa-is sűrűén kezdtek fedeztet? 
ni-fel majd minden év iben , azon k iv ű l , hogy 
nem igen ügyeltek arra az emberek ez e lő tt,  
részént hogy jó meszszelátójok nem v a la , ré
szént hogy földi párázatokból keletkező tüne
ményeknek vélték lenni az üstökösöket.

8 . Hát a' futó-csillagok  mi tünetek ? — 
Ha az üstökösöket nem , ezeket sem szabad 
főld-párázat productum ának, vagy csak a’ mi 
gőzkörünk' levegőjében electricitás' közbe ve
tése mellett játszó tüneménynek ta r ta n i ; mert 
a' természet vi’sgálókriak ez eránt tett észre
vételük szerént a' futó-csillag 500 mértfőldnyi 
magasságra já r  a’ főidtől, a hol köz vúeke- 
dés szerént már gőzkör sincsen. Ugyan hát 
már hol, miben, és hogy fogna úszhatni az 
a’ tünemény-csiUag oda fel ? Brgdon Úr’ ész
re vétele szerént Ethna hegy’ tetejéről nézve 
csak akkora nagynak láthatni a’ futó-csilla
got, mint mikor a' lapályból nézetik. Tehát
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ha olly magosról még-is lelátható., nagyobb 
területű test az, sem hogy holmi gőzelék cso
portjaiból tüneményképen keletkezhessen a’ 
mi levegőnkben.

9. De itt-is a’ mi atmosphéránkban , a' föld
höz közel találkoznak az üstökös- és futó-csil
lagokhoz hasonló jelenések az úgy nevezett 
tüzes-golyóbisokban s vagy meteorokban s mel- 
iyeket nem csak a’ magosban, mint az üstö
kösöket vagy futó-csillagokat, látunk tüne- 
ménykedni, hanem tapintjuk-is — mérjük-is 
kézfoghatólag, mikor t. i, a' főidre húllanak- 
le. Altatója (diameterje) némelyiknek 500 
ö lny i, 16 — 30,000 fontnyi; sőt sokkal több. 
Testük' alkotása finumabb vashói, kemény ko
va-kőből áll nagy részént; figurájok- tökéle
tes gömbölyíti; a’ tengely körül való forgás-is 
vétetett észre ném elyekben , míg oda fel ván
doroltak. Hlyen a' többi között az , melly 
Szibériában esett-le, és az odavaló néptől men
nyei küldetmény gyanánt tiszteletben tarta- 
t ik ,  — 160 mázsa nehézségű. Ámérikában-is 
van egyr híres, 300 mázsás körűi belől; által
iója egy 1/4 mértfőidny i hoszszú vala, tehát 
területe nagyobb lehetett akárinelly épületnél 
a' földi világon. — Nem tréfa hát ez !

De ritka  szerencse ezt elevenen látni a' 
földön ; mert jobbára vagy darabokra pattan 
lehullta e lő tt,  és mi csak darabjait lá tjuk ; 
vagy ha épségben húll-le, mély en siiljeszti-be 
magát a’ főidbe, ( h á t  ha a' tengerbe, vagy 
kies pusztákba, vad erdőkbe, vagy más járha
tatlan helyiekre e s ik ? )  területének nagyságá
ból ez előtt kifogyasztva lévén ,.és  most csak 
kemény', erős alkotásit testében, melly széke 
nék i,  maradván-meg; — vagy a' mi többször
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es ik ,  szerte pattanva tüzes zápor' képében 
szóratik széjjel a' főid színére. így járt az a' 
h íres, melly 1771-ben Páris mellett hajótörést 
szenvede. Látták nem csak Angliában, a’ hol 
először vették észre, hanem Franczia-ország 
nagy részében-is. 01 ly ropogással pattan t-e l, 
hogy a' házak' 's ablakok' nagy megrázkódása 
m iatt azt hitték az em berek , hogy főld-indú- 
lás rendíti a’ várost. Altatóját 500 franczia- 
mértfőldnyinek mondják. Rettentő alkotmány 
vala hát e z ! Eleinte csak annyinak mutatá- 
magát, mint valami futó-csillag — kicsinynek; 
de megnőtt osztán meszsze vidékekre látható 
nagyságra. Futtában egy perez alatt 6— 8 órá
nyi főidet nyargalt-bé. — Mit ábrándoznak hát 
azok, k ik  csak levegői tüzes tüneménynek 
gondolják az illyes temérdekségeket ? Hiszen 
egy különös világhoz hasonló alkotmány ez!

( Hát ha- ez a’ Meteor nem egyébb, nem- 
is más vala, hanem az 1770-ki üstökös csil
lag, melly úgy-is azelőtt közel kóborlóit a’ 
földhöz, és azután örökre eltűnt? — Ez a’ 
kérdés méltó a' figyelemre. — )

Továbbá: 1719-ben láttak egyet Bononiá- 
ban, melly a’ felkelő napnak tetsző nagysá
gával és fényjével vetekedett annyira , hogy 
olvasni lehetett világánál (mert éjszaka tör
tént). Négy torkán tüzet, füstöt okádott bü
dös szaggal — mint a\ planéták' vu lkány ja i , 
és hoszszú fark húzódott u tánna, mint az 
üstökös csillag után; csergő ropogó szipárko- 
zása ollyképen hangzott, mint mikor sok 
terhes szekér megy a' kövecses úton. Állaló- 
já t 593 ölre teszik; 1000 öInyi magasságban 
repü lt ,  ’s szörnyű nagy csatlanás közt dur
rant-e!.
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Mikor így lángolva, főid színe felett sza
lad áérben ez a' tünemény; akkor tüzes go
lyóbisnak s és ha van farka, égi lidércznek ,  
vagy repülő sárkánynak; ha pedig csak egy 
kisebb része gyúllad-ki és lángol; lámpás
nak;  és ha az egész golyóbis lángol; üstöké 
ragyogó gyapjú gyanánt já tsz ik ,  maga.pedig 
fel ’s alá rebeg és mintegy ugrándozik (a’ mi 
lehullta, vagy elpattanása előtt történik) ak 
kor ugró-kecskének neveztetik. ( Itlyeut lát
tunk Munkácsról e' f. évi Mártzius’ 8-dikán 
nyúgoti tájékon nap lemente k ö rű i,  az em
berek azt h it ték ,  hogy a" nap ugrándozik). 
Végtére a' mennyiben a' főidre esett, ’s el
pattant golyóbisnak darabját, és nevezetesen 
kövét te k in t jü k ; akkor mi-is Németek után 
M eteor-kőnek tamiljuk nevezni, holott magya
rul épen ezt hívják m ennykőnek, mert ebből 
vette Magyaroknál eredetét a’ mennykövesség, 
csak hogy a' nép' szóllása utóbb elzavarta az t,  
vagy felcserélte a’ villám m atériának ( electri- 
citásnak)  azori jelenségével, melly durran és 
csap.

Ennyi sok nevekből k i te ts z ik , hogy te
hát ez a' tünet nem , szokatlan, nern-is r itka  
az emberek előtt. Úgy van. De az újjabb 
időbéli Fyzikusok megvetvén a' régieknek ez 
iránt tett érdemes nyomozásaikat, 's restség
ből azt hitetvéu-el m agokkal, hogy a’ mi föl
dünk párázatjának, vagy vulkányjainak játé
ka  ez; nem ügyeltek r e á ,  nem-is méltatták 
különös gondossággal készült értekezésre , ha
nem a’ levegőben játszó tünemények között 
hagyták a bohósdi-tűz's féuy-tündérjei rubri- 
cájában, mint a' régiek az electricitást. A' 
i cg újjal) bak feleszméltek ez eránt, és új szór-
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galoiümal kezdik használni a' Régieknek lé
péseit.. De ennek 20 esztendeje sints. — En 
azt á llítom , hogy akár futó-csillag, akár me
te o r , akár üstökös — az mind egy; csak a' 
tekintet külöinb. M ikor nagyobb területű, 's 
magosról csillámlik-le — meszsze lévén a' főid
től akkor üstökös ; m ikor közel , és már ná
lu n k ,  akkor m eteor;  mikor jókora távolnyi, 
akkor futó-csillag < -— mintegy középső álla
potban lévén a' kettő között reánk nézve mint 
tünemény. —• Ez -mind azon egy folytában 
menő munkája a' természetnek, csak hogy k i
sebb nagyobb korokban, külömb sorsoikban, 
*s jelenésbe előtűnve.

De mi lehet ez mind-öszsze még-is ? Az 
üstökös valóságos csillag — ollyan féle mint 
a’ többi, de még nem tökéle tes ; tehát a’ me- 
teor-is az, a3 futó.-is az, — csillag — nagyobb 
kisebb korában , most kifejlődése szakaszszát 
futja vándorkodva a’ nagy világban széjje l, te
hát neve/idék csillag. 'S mi lesz belőle? Idő
vel különös v i lá g — ollyan, mint ez a’ miénk 
a? főid; de elébb kikeli fejtődhetnie, nőnie , 
állandó helyt választania magának valami szé
kes. a-angú csillag k ö rű i , és jövendőben mi- 
nekutánna drabantoskodott, planétává lehetni. 
De hát miért nem fejtődött-ki eddig, mint a’ 
többi ? mert későbbi termény. Honnan vet
te ez magát olly későn, holott a' teremtés' 
munkája, melly Hlyeket producált, már ré
gen megszűnt? A' Természettől, melly azért 
teremtetett , hogy mindég termeszszen, még
se szűnjön; ennek kebeléből keletkezett hát 
természetesen, az-az: fogantatott először kis 
foglalatban, ’s az után nőtt nagyobbra, és ez 
után-is fog nőni, míg meg-nem korosodik.
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Ennek természetes factumát én így írtam- 
le harmad-évi Minervában §. 133—137. A' 
nagy világ alkotmányjában létező testek' ele- 
m entum ai, mellyek gyengébben együvé alkot
va va lának , minekutánna tűz által olvasztás 
útján felbontatnak előbbi szövetkezetből , a’ 
világ’ centrális helyein cháos szerént levegőbe 
gyűlnek öszsze, és ugyan o t t ,  atyafiság' tör- 
vényje szerént újra kelvén egybe , egy új com- 
positumot a lk o tn ak ; meliyből először gőz for
ma gomb v á l ik , azután anyabél (nucleus) és 
úgy végtére, ha ez felnevekedett, 's vándorolni 
ké?d , nevendék csillag. De honnan, hová, 
és hogyan vándorol? a’ napok,, mint centrális 
helyök' fészkei kö rű i,  a 'h o l  a' gőzkörök ösz- 
szefolyván a’ sokfélékből egy hatalmas mono
póliumot á llítnak, ott fogantatik, ’s onnan el- 
indúl most még akármelly-felé, gőzkörök du- 
ctusa után tébolyogván, csak úgy történetesen, 
bizonyos in tézet, vagy erány nélkül. Mert 
eleinte csekély maszszája mellett nag}robb ’s 
könnyű területű lévén, bírnak vele a' szelek, 
's vándoroltatják bizonyos határozás nélkül — 
a’ nélkül, hogy maga vonódása után indúlhas- 
so ii , míg nem osztán a’ tűz befolyása mellett 
több izbéli kigyúladások után a’ mellesleg gő
z ö k tő l , ’s lágy részeitől , mellyek puffasztot
tá k ,  nagyjából k itisz tú lván , néki keményed- 
vén, öszszébb szorúlván, és ezá lta l  nem csak 
nehezedvén, hanem gömbölyedvén-is, illy tör
ténetes , de épen czélerányos neveltetése mel
lett arra képesé tétetik; hogy átmosphérák' du- 
ctusa ellenére maga adjon erányt magának, 
és induljon Önnvonszódása után valamellyik 
székeshez, mellyhez tudniillik maga testi al
kotásánál fogva az atyafiság’ törvényje szerént
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inkább vonszódik. lllyenkor hát mind teste, 
mind útja közeledni kezd a' rendeshez; o 
meg üstök bábjából kivetkezvén drabantos- 
kodni törekedik , eleinte több, de végtére csak 
egy égi test körűi. Ekkor osztán kinézhetni 
az ú t já t , számot tarthatni viszszatértére, ’s 
ide tova úgy bánni véle, mint planétával.

így már könnyű felelni a’ feltett puncto- 
m o k ra :

,1. Gőzköre az üstökösnek azért nagy,, és 
annyira észrevehető, mert a’ tűz’ gyakori os
tromától bőven gőzölög, a’ tűz pedig azért 
ostromolja gyakran; mert a’ test’ szövete fut
tában lévén alkotva a’ nem igen atyafis gyü- 
levészek á l ta l , mellyek alkalmat szolgálnak 
a' tűznek, külömbfélékből á ll ,  míg sokszori 
kigyúladások után meg-nem tisz tü l, és nem 
járúl közel az egyféléhez. Az anyabél alap
ja  az alkotmánynak , és ez már vagy megke
ményedett, vagy keményedül kezdő félben 
van. Mennél egyenetlenebb a’ bél, annál új- 
j a b b , vagy fiatalabb a' test; mert a' régi már 
begömbelyedett. Ha keresztül láthatni rajta 
a' belen , je le ,  hogy csak most kezd kiver
gődni híg állapotjából a' futtában fógantatott 
gyülevény. Farka  az üstökösnek a z ,  a mi 
futó-csillagnál, vagy tüzes golyóbisnál a’ tes
tet követő szipárkozás. Es ez a* két első pontra.

3. A' naphoz közel tetemesen olvad az 
ü s tö k ö se m é r t  a' nap' tüze hatalmasan ostro
molja. Es épen ez szolgál tökéletesedésére 
a' csillagnak, ha t. i. olvasztás után újra 
következik a’ forrasztás.

4. H a 500 ölnyi nagyságtól fogva felmegy 
500 mértfőidig az üstökös’ teste ; úgy a' Me- 
teorok-is oda értetődnek az üstökösök’ sere
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gebe; mert Meteorok húllottak akkora nagy
ságúak; és akkor az ember érti,  bogy miért 
némeliyek oljy kicsinyek, mások meg olly 
nagyok; mert t. i. az az ő nevendékségök’ ko
rától függ. így véve nem rémül az ember 
az üstökösnek a' főidre való hullása esetétől; 
mert az hullott már százszor-is — t. i. Meteor’ 
képében, a’ nélkül, hogy kárt okozott volna 
az alkotmányban.

5 . Üstökös nem a' naptól költsönözött 
fénynél fogva, hanem valahogy magától vilá
gos. Igen-is, mikor maga költségén világos- 
ko d ik ,  az-az: mikor k igyúl, és lángol. Azért 
mennél közelebb já r  a' naphoz; annál fénye
sebb , mert annál hatalmasabban gyullad a' 
nap’ füzétől. (T u d n i  kell mind ez, mind az 
iménti állításom érthetéséhez, hogy náilam a’ 
nap egy örökös tűz-tengerébe be-van burkol
va , ’s ettől van a’ melege, ettől a’ világos
sága.) Erről lásd 1828-ki Minerva, 1813. lap. 
§. 124, 125.

6 . Üstökös járása rendetlen, mert pálya
körében való futása nem attól v a n , hogy ő 
erőlködik valami égi testbe különösen belé- 
ro h an n i , mint p. o. a' hold a' főidbe, ehez 
való nagyobb atyafiság által vonódván, hogy 
így amannak forgása által elüttetve lévén ren
des kerengésre vetemednék, mint a’ p lanéták , 
és ho ldak , hanem attó l; bogy ő nevendék, és 
teste a még ki-nem tisztult alkotásánál fogva 
nem lévén rá határozva a r ra ,  hogy mellyik- 
he# inkább húzzon, — megy erányzás nélkül 
forgó körökön keresztül, a' mint útja nyílik  
a szelek hajtása szerént. Ettől van hát ren
detlen járások az üstökösöknek. És ha ez 
így v a n ; kár törődni az útjok’ kinyomozásá
ban , mert ez csupa történetes dolog.
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7. Számok az üstökösöknek képtelen 
nagy , (tünemény) mert épen azért, hogy ren
detlenkednek, 's megeshetik , hogy mi száz- 
szor-is eggyet lá tunk , de más más környűl- 
m én y ek , más ú t j a , vagy alakja miatt mindég 
másnak másnak gondoljuk. Azonban a’ ter
mészet’ műhelye-is, melly ezeket termeszti 
nagy, de nagy az intézet-is az egész nagy 
világ alkotmányjábán. Erre nézve hát nem 
nagy a' szám , ha épen akkora lenne-is; és 
csak akkor n ag y , ha ezen mi Napunktól, melly 
ahoz képest valóban csekély, (noha milliom- 
szor nagyobb a' mi földünknél) kitelhetőnek 
gondolnék hogy ő maga mind ezeket, vagy 
producálja , vagy kórmányozza, mert ez már 
képtelen. Én más ideát adtam ezekről Mi
nerva 1823. lap. ,

8. Futó-csillag a’ mint mondám, eggy az 
üstökössel, csak hogy ide a 'h o ld  alatti kör
nyékre vetődött m ifelénk, és most a’ mi egün
kön tébolyog. Természetesen, ha nagy test 
lenne, nem jöhetne közel a' földhöz, mert ez 
forgó köre erejénél fogva meszsze csapná ma
gától ; de tehát kicsiny test az — körűi belől 
akkora , mint a’ IehúIIt Meteorok. — Hogy pe
dig teménytelen sok futó-csillagot lá tunk , mi 
a' mi atmosphéránkban, arra itt-is mondhatni, 
a’ mit az üstökösökről, hogy t. i. mi tán száz
szoros eggyet lá tu n k , és mindég másnak gon
doljuk. Mert ugyan-is tudni v a ló , hogy a' 
futó-csillagok kisebb területitek lévén, és en
nélfogva közelebb jöhetvén a’ földhöz, enpek 
árnyékába merűltt létükre nem világosodhat- 
nak-meg annyira a' naptól kőltsönözhetett fén
n y e l , hogy épen láthatókká legyenek mi előt
tünk ; hanem tehát csak akkor látszatnak ná-
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Ilink mikor .gyúlnak , a’ minek gyakran tör
ténni kell a* mi levegőnkben való f'uttokban; 
mivel itt-is azon tűz uralkodik , a’ mi oda
fel, csak hogy nem olly. hatalmas, mint a’ 
nap közéltében. Ennél fogva hát nálunk ke
vés ideig tart egy húzómban a' kigyúladások; 
következőleg, mikor, ez k ia lsz ik , mi a’ csil
lagot mint homályos testet nem lá t ju k , ha
nem csak akkor mikor más tájékon futva me
gint lángba borúi.

Högy a’ hold alatti kornyékeken vándo
rolnak ollyaukor a’ futó-csillagok, és nem a- 
zon tú l ,  vagy nem ollyan meszsze, abból 
megtetszik; hogy mi azt sebesen futni látjuk, 
holott azoknak, mellyek igazán meszsze vágy
n a k ,  sebességét nem veszsziik észre.

9. És ha a’ futó-csillag, vagy azért hogy 
többszöri kigyúladása után a’ nem jól egybe 
fért alkotó részeitől k itisztu lván, megkemé
nyedvén, ’s azért nagy masszája mellett kis 
területre szorúlván, futtában még beljebb ront
hat a' földünk’ forgó köribe; vagy azért, hogy 
alkotó részeinek többsége szirént a’ mi föl
dünk’ testében kapja a' valódi atyjafiját, melly- 
hez természetesen húz,; mondom akkor kön
nyen tö rténhe tik : hogy ezen futtában lévő
vándor, hozzá csapjon a' földhöz, és ehez ra
gadván it t  végezze pályafutását, a’ minthogy 
ez már sokszor történt-is. Ezen sorsában a’ 
futó-csillag M eteornak , vagy tüzes-golyóbisnak 
neveztetik ’s a' t. a' mint feljebb. — És így a' 
futó-csillag a’ mi levegőegünk tengerében ha
jó-törést szenvedvén , megszűnik világ’ vándor- 
ja  lenni, hanem maga leroskadt testével a’ 
mi földünk masszáját öregbíti, it t  maradván 
örökké — pedig Isten tudná honnan való szár
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mazás! — Felbontott testében találni a’ töb
bi köztt valami hamuszínű , mágneses erővel 
nagy grádusban bíró nemesebb vasat, külöm- 
bet a' m iénknél; találni kavits főidet, niko- 
lu m o t, kénkövet, és ugyan a' két elsőt legin
kább ’s többnyire, külömb erányú vegyítés
ben. Lehullta előtt jobbára elpattant; mert 
a' főid közéltében sebes nyargaiásával maga 
adott okot a’ tűznek nagyobb ostromjára, 
melly a' belsőjét hatalmasbban megtámadván 
szerte repeszti.

És ez az üstökösök sorsának egyik extre- 
m u m a; a' m ás ik : kifejtődése után beáljani
drabantnak valamellyik székeshez, és utoljá
ra  , ha tökéletesedett, székessé-is v á ln i ; e’ 
közben pedig nevendékenykedni ’s vándorol
va a' világon m ás, más állapotokban, mint a’ 
hímes pillangó, melly a’ minap féreg vala, 
külömb tünetekkel játszani az égi környé
keken , és így játszadozva magára vonni fi- 

, gyeimét a’ H alandóknak, ’s külömbféle vé
leményekre vetemítni az észszel fenhéjazni 
nem szokott embereket.

Nevton’ theoriájához, mellynek én felé- 
nyire ellenkezője vagyok , hozzá szokott ol
vasónak, hogy könnyebben értse a' dolgot, 
még egyszer eszébe ju tta tom , hogy nálam a’ 
különös világok (csillagok , égi-testek átaljá- 
ban) nintsenek elszigetelve egymástól, hanem 
mind azon egy systema alá foglaltatnak, mind 
úsznak a’ nagy világ' közönséges levegői tenge
rében, az universumot elborító nagy óceán
ban, és az atmospherák nem csak érik egymást, 
de egy egymásban különös forgó köröket-is 
(ö rvényeke t)  formálnak. Itten hát könnyű 
felelni, hogy mint vándorolhat-bé ide mi hoz

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



m á j u s z  1830. 97

zánk idegen tartományokból a’ nevendék csil
lag, ás ha ide vetődött, hogyan osztán, és ki- 
vergődhetik-e megint innen? Felelek: Vala
mint be, úgy ki-is; ha csak nintsen befogva 
valami ősi székesnél állandó drabantnak, mert 
azután nintsen többé ideje kifoghatni, szünte
len foglalatossága miatt. De már ekkor nem- 
is vándor. Hanem inkább ez a1 kérdés: Val- 
lyon a' Meteor úgy-e mint már volt üstökös, 
tisztulása után kiseb kerületbe szorulván ve
tődött felénk, ’s itten további próba után ha
jó-törést talált szenvedni; vagy ellenben, még 
ezután fogott volna üstökös lenn i, és most 
csak első korában jelenik nálunk ? Erre a* 
mi láthatárunk szerént nem mondhatni vala
mi bizonyost. A' bizonyos még-is, hogy né- 
melly üstökösök, mellyek közelebb járnak  
hozzánk, már majd reguláris járáshoz fogta- 
nak , és tehát közelednek korosodásokhoz. E- 
zekből soha se. lesz M eteor, valamint az sem , 
hogy öszsze ütközzenek a' főid' golyóbisával.

Hát a’ sok fii tó-csillagok közé nem csú
szik-e néha bé valami tűzi já ték - is , a’ mi át- 
mosphéránkbéli, és mi azt-is csillagnak vél
j ü k ?  Meglehet, hogy igen; de mi nem tud
ju k  megkülömböztetni, mert még nagyon cse
kély az ez eránt való bélátásunk. —

Légyen már most szabad nékem megvizs
gálni, hogy mint gondolkodnak mások ezen 
égi Tünemények eránt.

A’ Tudósokat e kérdésre tekintve két 
felekezetre lehet osztani: az egyik felekezet 
annyiban velem ta r t ,  hogy ő-is ezen figyelem
re méltó jelenéseket szint úgy nagy világi tes
teknek (corpora cosmica) n é z i , sőt úgy írja- 
Ie, mint a’ természet’ nevendékjeit; de nem
y .  M.  OR.  M I N E R V A  2. K E G Y E S .  1830. 7
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tud kimenni velők — se fogantatni, se ván- 
doroltatn i, annál kevésbbé a' nevendékeny- 
ség’ grádusai szerént egybe lánczoltatni — 
Nevton' princípiumai mellett. A’ másik fe
lekezet elszakasztja azt, mit a' tesmészet 
egybe fűzött. Üstökösöket a’ már megszűnt 
teremtés productumának m ondja; a’ futó-csil
lagokat csupa levegői tüneményeknek, ollya- 
noknak , mint a' szappanból lett czifra buborék ; 
és a’ M eteorokat földi gőzök’ vagy vulkánok’ 
terményjének. A’ még Nevton előtt volt F i
zikusok az üstökösöket a’ párázatból való 
terményeknek vélték len n i , és így legalább 
nem választák-el több azon neműcktől — 
a’ futó - csilagoktól , ’s Meteoroktól.

Ugyan hát ez a’ másik felekezet mit 
felelhet erre , ha az üstökös-csillagok a’ te
remtésbéliekkel egy idejűek , egy rangúak , 
és így mind járásokra, mind alkotásokra 
tökéletesek ? Hogy lehet az , hogy ők illyen 
léttökre a’ Nap’ országában keresztül - kasul 
vághatnak szám nélkül, és a’ né lkü l,  hogy 
az ember egy systema alá zárhassa őket gon
dolattal? és ez az egy nap , a’ m iénk , ho
gyan bír velők annyi teménytelen számúak- 
kal ? mert nálok nem egy üstökös száz 
helyett, hanem száz száz, annyi t. i. a’ men
nyiszer látják más más já rásokban; mert a’ 
Teremtő mindeneknek különös útat szabott
ki , mellyen másnak nem szabad elmenni a’ 
n é lk ü l , hogy zavart ne tegyen az egész te- 
remtettségben. Következőleg valamennyi üs
tökös tűnik-elő az egek’ k á rp i t ján ; a’ mind 
más m ás, — ha t. i. más időben, és más 
úton vándorol. — L ám , az eltévesztett fogás 
miatt még az Isten munkáinak tökéletessé
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gét-is kétségbe hozzák a' vigyáztalanok! ho
lott Leibnitz megmondotta n é k ie k , hogy az 
Isten csak a’ legtökéletesebbet teremtette. És 
így a’ tökéletlen üstökösök nem az Isten’ te- 
rem tm ényjei, hanem az Istent majmoló ter
mészet’ tcremtményje lennének — a' jó kö
vetkeztetés szerént.

De csak ugyan ezek, valamint \iz üstö
kösöknek szörnyű s o k a t , úgy a’ Meteorok
nak szörnyű keveset tulajdonítnak. A’ köz
beni hézag igen n ag y , — akkora mint a’- te
remtéstől a' termesztésre való ugrás; holott 
a' nagyobb Meteor semmivel sem csekélyebb 
a’ kisebb üstökösnél, — és pedig , a’ mi 
több , a’ Meteor kemény kőből és érczből 
való a lko tm ány , ’s formális gömb. Ha már 
ez a’ mi fö ldünk , melly pedig az ő eszök 
szerént csak maga kezére dolgozik, csekély 
gőz-körrel bírván , ’s azzal-is ellévén szige
telve a' többiektől, — teheti azt, hogy egy 
illyen alak kerekedjék-elő az ő termeszt- 
ményjeiből; hogy ne tehetne a' nálánál mil- 
liomszor nagyobb ’s tehetősebb Nap még töb
b e t , — annyit mint a' mennyi egy üstökös
nek termesztésére megkívántatik ? — Én azt 
nem a' nap’ vagy főid' műhelyéből , hanem 
az egész égi nagy Publikum’ befolyásától 
származtattam. Minerva 1828. §. 142.

Feltévén az t ,  hogy a’ tűz-okádó hegy’ 
dühe fellökhet egy 30,000 «  nehézségű ter
het az áerbe; kérdés: mitsoda erő hurczol-
hatja 200 — 300 mértfőldnyire-is a' vulká
nok’ helyétől tá v o l , és 4 — 5 mértfőldnyi 
magasságra meszsze, a’ hol Nevton szerént 
már áér sincsen — mitsoda e rő ,,  m ondom , 
az Attractio m ia tt ,  a z -az :  a' főidnek azon

7 •
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ereje m ia t t , melly mindent magához ragad 
—-  még pedig mennél közelebbről, annál 
erőszakosabban? De légyen-meg ez-is; kér
dés hát erre: m ik o r,  hol, és mi által lett 
gömb formájú osztán az a' Meteor, — mi- 
tsoda erő esztergályozta azt ki gömbölyűre 
az áérben ? Mert vulkánok' műhelyéből , a’ 
hol vaktában ’s dühösen megy a’ munka , 
csak nem j ö t t - k i  ollyan tökéletesen. A' fel
lökése "s leesése közben rövid ideig tartó 
forgása erre nem elég; mert a’ Meteor nem 
olvadékony jég-tojás, mellyet a' naptól lejö
vő meleg-is lesímíthat; hanem olly szerek
ből álló alkotmány, mint a' kemény kova
k ő ,  's az érczek', mellyeknek hát annyira 
való lesímúlhatására, hogy tökéletes gömb 
váljon belőle , húzomos forgás kívántatik ten
gelye körűi, de kerengés-is. És már a' Meteor 
hol fogott volna forogni, hol kerenghetni ? 
— A* főid’ a ttractio ja , melly most-is leraga
dó- az áérből (az ő eszök szerént) hogy hagy
ta volna annyi ideig szabadon levegni ? Ha 
pedig azt á l l í to d , hogy chemiai olvasztások 
"s forrasztások’ hozzá járú lta  után gömbö- 
lyödött légyen; akkor mind egy akár ezt,  
akár azt ta r tan i,  hogy átmosphérákban ele
mekből evalitio útján származott a' M eteor, 
és ekkor velem parolázol; hanem így osztán 
megkell engedned, hogy tehát a’ Meteo
rokkal egy származatúak, egy sorsúak az 
üstökösök-is. De ez nem az attractio fel- 
véte mellett; mert ez egy olly fatális anya , 
melly mindjárt viszszanyeli , a' mit szü lt ,  
hanem hogyan kelletik ezt kimódoltatni gon
dolattal ? lásd Minerva 1817. lap.

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



m á j u s z  1830. 101

Hogy ha nem az empyria alá zárt kes
keny körből , de egy az egész világra kiha
tó szempontból széjel akarnánk nézni — ú g y , 
hogy ugrást se tétessünk a’ természettel; mind 
ezeket úgy illene te k in te n i , , mint az azon 
egy intézet’ lineáján menő fajzatot; és a' Me
teort , a’ futó- és üstökös-csillagot most gyer
m eknek, majd ifioncznak, Vagy ha egyszóval 
tetszik , nevendéknek nevezni— tudni i l l ik :  a' 
magát mindenekben reproducálni ’s Terem
tő jé t ,  mint halhatatlant, az ettől kapott rú- 
gója szerént mimelni törekedő természet' ne- 
vendékjének — nem csak a’ plántákban, ál
latokban, ’s némelly aprólékokban, hanem 
szintúgy a* nagyokban-is —  ollyanokban, mint 
a’ világ' teremtése; mert nagy az ő öszsze- 
séges hatalma. — Bezzeg illyen gondolatok 
által dicsőíttetnék igazán az Isten' hatalma, 
's bőlcsesége; úgym int, a' ki egész világ' 
öszszeségének képében nem valami romladé- 
kony masinát — idővel e lbom lani, ’s holttá 
válni valót, hanem egy olly eleven mozgót 
tudott a lko tn i,  olly rem ekjét, a’ teremthető- 
ségnek ; melly illyes reproductiok által a' visz- 
sza-ifijadni tudó részeiben, valóban halhatat- 
Jankodni készül, 's maga magát ö rö k ít i ;  
és így munkája által h irde ti ,  hogy ő maga 
Teremtőjének, a' ki Örökké é l,  képére van 
alkotva. — Pedig ez a' főintézet az egész 
Természetben. —

Dáf lQdic t  f í .
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a
Polykletus' utazása, vagy Római Levelek,

(Folytatás.)

Huszoneggyedik Levél. Polyklét Krántorhoz.

Játékszín. — Játékszíni ékességek. — Szomorú- á? 
vígjáték írok. —- Atellánák,

H í v e n  követvén azon rendet, mellyel előmbe 
szabtam szorgalmasan megjelenek valahányszor 
reá alkalmam van , a* Romai nép’ őszvejöveteleiben. 
A* nagy társaságokban az eggyes emberek külömb- 
ségei úgy egybeolvadnak * hogy a* vizsgáló szemek
nek csak eggyetlen egy könnyen felfogható egészt 
mutatnak. Ott a' nemzeti bélyeg kénszerítés nél
kül tűnik szem be; a’ jelen lévők minden személyes 
gondolkozásból levetkezve, engednek a* reájok ha
tó benyomásoknak, *s gyakran egy akaratjok ellen 
való elragadtatások szívöknek legbelsőbb rejtekét-is 
felfedezi. D e  leginkább a5 játékszínben lehet vala- 
melly Nemzetet megesmerni ’s igazságosan megítél
ni. Ha a’ Nemzet nemes indúlatú, soha sem fog
ja rút festések által magát lealatsonyítani; ha ellen
ben el-van vetemedve és fajulva, soha sem lehet 
festéseiben azon felséges vonásokat látni, mellyek- 
nek szépségét, csak a’ nemes lelkek érezhetik. A ’ 
Görögök azért emelték a* játékszínt a’ ditsőség* lég-
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magasabb grádicsára, minthogy magok minden né
peket felyül haladtak.

Híjában mondaná valaki, hogy az írók külöm- 
bözhetnek a’ Nemzet’ egyébb részétől; akaratjok el
lenes annak képét festik-le. Minden ember azért 
dolgozik, hogy kedveltessék; ’s nem kedvellünk e- 
gyebet, hanem csak azt, a’ mi hozzánk hasonlít! 
A’ szomoru-játék, ha még olly pompával lép-is fel, 
még-is alája van vetve ezen törvénynek. Igaz ugyan, 
hogy az embert azon rendkívül valő szempillantatok- 
ban fogván-fel, mellyekben azt az indulat magán 
felyül ragadja, legfelségesebb fényjében adja-elől, 
mindazáltal fővonásait nem hagyhatja-ki, ha czélját 
egészen elhibázni nem akarja. Herkules a’ játék- 
színen-is megtartja durvaságát; Achilles ott-is he
ves természetű lesz; ’s Ülisses ravaszságra való 
hajlandóságot fog mutatni; ’s mind ezek ha eggyes 
részekben még ollyan igen külömböznek-is, nemze
tük’ természetét mindnyájan ki fogják mutatni.

A’ vígjáték még világosabban kimutatja azoknak 
természeti tulajdonait, kiknek számokra készíttetik, 
a’ mindennapi életnek hűképe lévén, annak legfi
nomabb vonásait-is lemásolja; egyedül csak úgy tetz- 
hetik, ha híven fest, ’s nem festhet híven ha csak 
a' nézőnek leikéről a’ fedelet le nem veszi.

Hogy a’ színjátéki mesterségnek a’ Rómaiak- 
nál való előmeneteléről jobban ítélhessek, még 
mind eddig megtagadtam magamtól azon gyönyö
rűséget, mellyet szinjátéki darabjaiknak olvasásából 
érezhettem volna. A’ játszók* ügyessége ’s az elő
adás’ pompája, módosítják a’ munka’ érdemét; ’s ha 
a’ Római színjátékot az Athénéivel igazságosan a- 
kartam öszszehasonlítani, azt-is hasonló szemfény
vesztések’ társaságában kellett szemlélnem.

A’ Rómaiak a’ színjátéki mesterség’ első es- 
méretcit nem nekünk köszönik; annak nálok-is ol-
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lyati eredete volt, mint Görög-országban; *s vala
mint Tttespis parasztos taligájáról a’ Görögöket ne
mesebb néző játékokra készítette, úgy itt némelly 
Etruriából jött bohóskodók a' népet durva mutat- 
ványjokkal múlatták. Még most-is emlegettetik, 
hogy az idősebb Tarquinius, minekutánna a* nagy 
Circust építette, abban színjátékokat adatott, mel- 
lyekhez a’ játszók Etruriából hívattattak. Ea a’ szó 
histrio, melly itt minden külömbség nélkül minden 
színjátszókat jelent, azt mondják, ezen szótól hister 
(melly Etruscus nyelven bohóskodót tesz) szárma
zik, ’s bizonysága nem csak melly gyenge lehetett, 
hanem annak-is, melly kevés tekintetet nyerhetett 
eleinten ezen mesterség. 393-dik esztendőben te- 
lepedtek-meg Róma’ falai között az első színjátszók, 
kik elébb ide's tova szoktak kóborolni. Midőn a’ nép
nek az eTéle játékokhoz való hajlandósága az elő 1- 
járókra-is elhatott, a’ jobb ízlésű nézők kicsinyen
ként becsesebb daraboknak adattak származást, \s 
a* mi színjátékunkkal való megesmerkedés elérette 
velők azt a’ tökélletességet, mellyre a’ környülmé* 
nyék között jutni lehetett.

Ha egy Nemzetnek valamelly mesterségben tett 
gyarapodását a’ szerént ítéljük-meg, a’ mint azon 
mesterség ’s annak gyakorlói nála becsültetnek; úgy 
Róma még igen távol van Görög-országtól. Nálunk Ae- 
schyllus, Sophocles, Euripides a* hősök közé szám
iáltattak; győzedelmi koszorúk bizonyították kedvei- 
tetésöket ’s munkáik nemzeti levél-tárainkba tétet- 
tek-él. Itt minden csak politikai haszna szerént 
becsültetik, ’s a* ki a’ Római nagyság’ nevelésén 
nem dolgozik , az nem szolgál hazájának. A’ jeles 
író dícsértetik a’ nélkül hogy személye tiszteltetnék ; 
sohasem részesült azok közül még egy-is az ollyan 
jeles megkülömböztetésekben, rnellyeket sokkal ke
vesebb érdemű polgárok-is nyernek ; minden jutal
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ma abban all, ha az AediUs szabad kénye szerint 
néki egy kis fizetést ád ; ollyan jutalom, melly az 
elmét könnyén elfojthatná, ha az a* közönség javal- 
lása ’s magasztalása által toem élesztetnék.

De leginkább akkor lehet ezen külömbséget 
észre vennünk, ha meggondoljuk miilyen vélekedé
sei vannak itt a’ játszok felől. Aeschyllus maga-is 
játszott darabjaiban, Sophocles csak nyelve hibája 
miatt nem tette ezt; ’s az elme nem szenvedett a* 
tálentomok miatt. Mi tiszteljük a* nagy írót, a’ 
nélkül, hogy egyenlővé tennénk azzal ki annak sza
vát kőltsönözi ; míg. az Romában a’ közvélekedés 
által lealatsonyittatik ’s azon szemtelen bolondosko- 
dókhoz számláltatik, kik miatt a’ rénynek pirúlni 
kell. Egy Senátor sőt még egy lovag-is szégyelne 
a* világ’ láttára valamelly színjátszóval beszélni Van- 
nál-is inkább azt házához veuui, következésképen 
a* színjátszó arra kénszenttetik, hogy magát meg
vesse ’s azon vétkekbe elmerüljön, tnellyek felőle 
gyamtatnak. Tsudálni lehet, hogy az ollyan embe
rek 'kik az ékes-szóllás betsét érzik, ’s az előadás’ 
mesterségét igen fontosnak tarják, annyira megvet
hetik azokat, kik e’ részben hasznos tanítóik lehet
nének; de az örökségül vett megvetés erősebb mint 
a’ tanulás’ óhajtása, ’s a’ vélekedés megszenteli az 
igazságtalanságot. Ezen lealáztatás talán a’ Ró
maiak' színjátéki mesterségének természetéből kö
vetkezik. Görög-országban ezen mesterség hirtelen 
a’ leghősibb tárgyakra felemelkedett; ’s a’ szomorú 
játék’ méltósága azokra-is elterjedett, kik azt előad
ták. Midőn azután a’ színjátéki mesterség egysze
rűbb tárgyakra lebotsátkozott, ’s a’ nélkül, hogy 
magát lealatsonyította volna, a’ Polgárok’ szokásit 
és erkőltseit festette. Ezek a’ lelkes festésekben 
magokra gyönyörködve reáesmervén megbocsátottak 
a* képírónak az igazság’ kedvéért, ’s a’ vidám Thá-
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(iát Melpomene jussaival hagyták élni. Ellenben 
Rómában ritkán lép hős a’ játékszínre, melly ha 
szintén kellemre és illendőségre tettes szert, a’ nagy
ságnak ,és méltóságnak csak nem mindenütt hijjával 
van. Úgy látszik mintha a’ Rómaiak elfáradván 
polgári életüknek szüntelen komolyságot mutató sze
repe alatt, a’ játék színekben csak pihenést keresné
nek, A* szomorú játékokat a* Fórumon adják-elől, 
*s a* játékszínt csak mulatságból látogatják-meg. Jól
lehet a’ vígjátékot leginkább ’s csaknem kirekesztő- 
legszeretik, kevélységük, jmelly őket sehoisem hagy- 
ja-el, annak legelmésebb szépségeinek kóstolásától 
megfosztja. Nálunk saját erkőltseinknek kigú
nyolása leginkább múlat bennünket; Pericles és So- 
crates, amaz a’ leghatalmasabbik, ez a’ legbőlcsebbik 
Athénéi férjíi, a* játékszínre vitettek, a’ nélkül 
hogy azért megbotránkoztak volna. Itt ellenben 
soha sem engednék-meg, hogy egy polgár, akárki 
légyen-is az, más polgártársainak múlatságúl szol
gáljon ; hijjában lát az elmés író a’ Nagyok* kevély
ségében, az ország* Áreqdátorainak uzsoráskodásá
ban , a* Kandidátusoknak mászkálásában olly igen 
kínálkozó vonásokat; a’ Rómaiak ha az erkölcsi 
képíró által eltaláltatnak, megsértetteknek tartják ma
gokat, Ezen káros finnyásság okozza azt, hogy a* 
Római vígjátékok* írói, játékaik’ néző helyét csak
nem mindenkor Gürüg-országba teszik által; ’s ha 
a* csúfolódás még valami kis helyet találhat, úgy 
el-van az rejtve, hogy senkit megnem bánthat. De 
hogy tárgyamat kidolgozni ne láttassam, tanátsosabh- 
nak tartom azt inkább elődbe adni.

Apolló innepének alkalmával színjátékok-is hír- 
dettettek-ki. Rómában-is, valamint Gürüg-ország- 
ban a* játékok egy részét teszik a’ vallásnak, egy 
innep sincs, mellyen azok nem adattatnának; az 
emberek azt a’ mi öszszeeggyesiiésókre czéloz, min
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denütt úgy nézték, mint egyenesen az Istenségtől 
származó adományt. Minthogy Cnejus Octaviust, 
*s annak fiát kötelességbéli dolgaik akadályoztatták 
a* játékszínben megjelenni, egy szabadosoknak pa- 
rancsolták-meg, hogy engem vezessen-be, A* szín* 
külsője az Athénéihez hasonlít; több oszlop sorok 
ugyan annyi emeleteket tartanak; az épület* belső 
részébe azon bólthajtások alatt van a* béjárás, mel- 
lyek az oszlop sorokat formálják, *s arról - a* Se- 
nátorok ülő helyéhez (Orchestra) visznek , a* hon- 
nét a* nézők, a’ magok hellyeire elosztanak. Vala
mint Görög-országban úgy ittns az épület' belseje 
három részre oszlik: először a* tulajdonképen való 
színre (soena) mellyen a’ játszók játszanak, 9s mel
lyel a* nézők* szemei elől, egy kárpit elrejt; de 
ez a* játék* kezdetekor lebocsátatik, *s alatt ránczok* 
ba sodródik öszsze; másodszor az Orchestrára, 
melynek félczirkalom formája van, *s a* tulajdon
képen való színhez által ellenben áll; hová Görög
országban a’ Mimusok és bohóskodók állíttatnak, 
itt pedig a’ Senátorok és Vestálisok ültettetnek; vég
re a* néző hellyre, melly az Orchestra megett van 
fs a* nézők’ székeit foglalja magában. Ezen tulaj
donképen való nézőhely (Theatrum) ollyan kerek 
székekből vagy padokból áll, mellyek mind együl- 
eggyig azon egy középpont felé vágynak igazítva, 
*s annál magossabbak és hoszsabbak, mennél to
vább eltávoznak a’ középpontól. A’ székek’ száma 
nints meghatározva, hanem az épület* magosságá
tól függ. Mindenik emelet kilencz grádics fokokra 
van osztva, mellyek közül hét ugyan annyi székek
be visz-bé, a* másik két grádics fokok* üres helyei 
pedig egyegy folyosót formálnak, melly az emele
teket egymástól elválasztja. A* legfelsőbb oszlop
sor azonkívül még azon székeket foglalja magában , 
mellyekben leginkább aszszonyok ülnek , minthogy
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Ott,., a* levegő mostohaságától legjobban megmenc- 
kedhetnek.

Bemenetelünkkor több embereket láttunk, kik 
a’ bemenni akaróknak a' helyüket rangjokhoz és 
méltóságjokhoz képest kimutatták. Ezen megvá
lasztásnak csak a’ színjátékokban van helye; a* Cir- 
cusban kiki tetszése szerént ü l, nem vigyázván más 
megkülömböztetésre, hanem csak arra, mellyet tő
le személyes tisztelete kíván.

A* vezetőm azt árjelentést tévén, hogy a’ Con- 
sul* vendége vagyok, egy a* helyrendelők vagy de- 
signátörok közül azonnal az Orchestra megett Jévő 
első sorba vitt, közel a’ szép Yestalisokhoz, kiket 
^zen szempillantattól még távolyról-is alig láttam. 
Egy mellettem ülő férjíi megszóllított. Rá esmer- 
4em benne Flávius Szolnokra, kit Gnejus Oclávi- 
usnál már egynéhányszor láttam volt. Erről, kit 
az előtt talentomai híressé tettek, most az a véle
kedés volt, hogy ékes-szóllásából semmit sem tar- 
tott-meg egyebet, hanem csak a* hallgatni nem tu
dást. Ezen találkozás, melly másnak talám terhé
re lett volna, reám nézve szerencse volt. Valóban 
még: inkább sietvén ő a* beszéléssel mint én a’ kéi- 
dezősködéssel, nem várta hogy tőle világositást kér
jek. „Kétség kívül, így szollá, a’ Római játék
szín nem fog megfelelni felőle való képzelődésed
nek. Mi még csak alig kezdjük a* szép müv.ész- 
ségek’ pályáját futni , ’s még soká szükségünk lesz 
tanítóink* leczkéire “ — „Kinek adod, kérdém én 
ezen dicső titulust?44 — „A’ te hazául fiainak felele 
6 ; a* Görögök minden nemekben megelőztek ben
nünket: alig kezdi egy gyenge fény Itália* látkörét 
világosítani, talám ez egy szebb nappalnak hajnala. 
Már-is észrevehető változások bizonyítják előmene
telünket. Gyermek koromban Rómának még nem 
volt állandó játékszíne, midőn játékokat akar
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tak adni, hevenyében hitvány töredékeny épü
letek emeltettek-fel, mellyekben úgy nevezett re
mek müveink eljátszottattdfc; ’s ha az innepeknek 
vége volt, a’ szm-is elenyészett, valamint a’ ben
ne gyakorlott szemfényvesztés. De mikor hatszáz 
nyolczadik esztendőben L. Mummius Corinthust el
pusztította, abból a’ játékszín’ maradványjait elhoz
ta Romába, hogy azokkal azon játékokat ékesíte
né, mellyek győzedelmi - pompájának nevelése vé
gett rendeltettek. Hogy ezen dicső töredékek, il
lendő helíyet nyerhetnének , utóbb egy állandó szín 
építtetett, ez mellyben most vagy. Az ebben ta
láltató ékességek hazád’ finom ízlésére fognak té
ged emlékeztetni.“

„E’ szerént, mondám én, az elme mindenütt 
megelőzte a’ mesterségeket. Görög-országban a* 
szomorú játék, már a’ tökéletességnek legfőbb grá
dicsára lépett, 's még ákkor-is csak ócska épületek
ben adattatott-elől; hasonlókép Rómában-is a’ szín- 
játéki mesterség, már jó ideig folytatta pályafutá
sát minekelőtte templom emeltetett volna számára.u

„Illyen szokott lenni mindenkor, felele amaz, 
az emberi lélek’ járása; a’ nagy elme magán kívül 
semmire sem szorúl; még a* vadság’ kebeiéből-is 
fe l lob ban , hogy sebes szárnyakkal végig repüljön 
azon pályán, mellyet az Istenek néki rendeltek, 
míg a’ mesterségek egymáshoz lévén lánczolva, 
csak lassú lépésekkel járnak. De más felől tovább 
tartanak ’s lassabban enyésznek-el; még mikor el
enyésznek, akkor-is más formákban megújúlnak, az  
elme pedig soha sem s/ülethetik újra.

Nyól ezvan esztendők' lefolyása alatt nálunk a* 
szíujátéki mesterség* kezdetét, virágzását, és végét 
lelte. Livius Andronicus, M. Livius Salinator sza
badosa, kitől nevét-is kőltsönözte, alkotója volt 
ezen mesterségnek; első szomorú játékát 5 i 4-dik
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esztendőben adta, Ot esztendővel utánna Cnejus 
Naevius vígjátékokat készített, mellyek a* Patríciu
sok’ haragját ellene felgerjesztették, ’s utóbb szám- 
kivettetését okozták. Kevéssel azután következett 
Pacuvius. Ennek szomorújátékai között különösen 
megkülömböztetést érdemel Orestes, melly csodál
kozásra méltó kedvességet nyert; ezen költőről azt 
mondották, hogy jobban esmerte a’ mesterség' re
guláit, de kisebb elmével bírt mint vetélkedő tár
sa Accius. Ez , írás módjának hathatósságára , gon
dolatainak felemelkedésére ’s képeinek sokfélesé
gére nézve amannál feljebb becsültetik. A’ Múzsák* 
Templomában láthatod maga által készíttetett szob
rát, melly jóllehet maga alatson termetű volt, ó- 
riási nagysággal emelkedik-fel. Termetének kicsiny
ségét el-akarta felejtetni, ’s épen ez által elfelejt- 
hetetlenné tette.

Még a* most említett íróknak életökben jelenl- 
meg Marcus Plautus Accius, ki mindnyájokat meg- 
homályosította. Ez 629-dik esztendőben született 
Umbriának Sarsina nevű városában. Azt beszélik 
felőle, hogy a’ kereskedésben minden jószágát el
vesztvén, kéntelen volt egy kenyér-sütőnek kézi mal
mát hajtani, és hogy ekkor készítette sziin óráiban 
vígjátékait. Mi azt szoktuk mondani, hogy a’ Mú
zsák, ha a* Latinusok’ nyelvén akarnának beszélni, 
Plautus* eiőladását választanák. Senki sem tudja 
úgy párosítani mint ő a* pontosságot a’ bőséggel ’s 
a* tisztaságot az erővel. Ma Amphitrioja fog ját- 
szattatni; magad megítélheted, ha megérdemli-e a’ 
reá ruházott dicséreteket ’s az ellene szegezett gán
csolásokat.

Plautus után Terentius következett, ki jóllehet 
Carthágóban látta először a’világot 56o-dik esztendő
ben , még-is Róma sajátjának tartatik nem annyira a* 
születésnek, mint a’fiúvá fogadásnak jusa szerént. Te-
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rentius Lucanusnak rabszolgája volt, ki szerencsés te
hetségeit sejdítvén nagy gondal taníttatta, ’s igen fiatal 
korában felszabadította, a* maga névét adván néki. Mi
dőn első vígjátékát készítette , minekelőtte azt az 
Aediliseknek által adta volna; Caeeilius költőnek, 
ki akkor Romában híres volt, javallása felől bizo
nyossá akart lenni. Ollyankor lépet-bé hozzá, mi
kor az az asztalnál volt, ’s minthogy igen ócska 
ruhában volt öltözve, egy szolga az Urának kana
péja mellett adott néki egy széket. Leül, elkezdi 
az olvasást; alig olvas egynéhány verset, midőn 
Caeeilius elragadtatással felugrik, megkapja kezét, 
’s a’ maga párna székére maga mellé ültetvén ven
dégei közé számlálja. Terentius, Laeliussal és a’ 
híres Scipioval az Africai Scipio’ fogadott fiával ba
rátságban élt. Ezen híres és nagy férjfiak* társa
sága olly csinosságot öntött munkáira, melly igen 
méltó a* maga kútfejéhez. Sőt az-is bevett véle
kedés, hogy ezek segítették őt munkái* elkészíté
siben, ’s az a’ mód, mellyel ezen vélekedést az 
Adelphi czímü darab bévezetésében megakarja czá- 
folni, azt még inkább megerősítette* Terentius 35 
esztendős korában Rómából Görög-országba úta- 
zott; ’s onnét viszszamentében Arcadiának Stym- 
phalus nevű helységében megholt. Minden darab
jai között az Eunuchus nyert legnagyobb kedves
séget; egy napon kétszer játszatott-el, a’ mi színjá- 
tékink’ történeteiben hallatlan szerencse. Színjátéki 
költőink’ sorát Lucius Áfranius Quintianus rekeszti- 
bé. Mi ezt Menanderhez hasonlítjuk, melly véle
kedést a Görögök nehezen osztanának-meg velünk. 
Előadásának elevensége, gondolatjainak tündöklése, 
nem tehet bennünket vakokká azon határtalan zabo- 
látlanság eránt, mellyel írásai telyesek. A’ ki sem
mi zabolát nem esmér ’s minden regulákat meg
vet, az múlattathat bennünket egy szempillantatig; de

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet:



112 m á j  írsz 1830.

azt a* just elveszti, mellyel az elmebéli tehetségek 
az igaz tiszteletre számot tarthatnak. E* féle téve
dések eliüreltethettek volna régi költőinkben, de a5 
Terentius után következőnél megbocsáthatatlanok.

Tartózkodva említem a5 mi pajkos atellánáinkat 
a’ szmjátéki muukák között; ezek elmésséggel és 
csípősséggel telyes darabok, mellyeknek írói a* ko
molyság* állorczája alatt csintalanúl csúfolódnak. E- 
zen utóbb általunk Rómaiak által nagyobb tökéle
tességre vitt játék-nemet az Oskusok’ tartományjá- 
ban fekvő Atella városától kőltsönöztük, mellynek 
lakosai a* tréfás csúfolódásra hajlandóknak tartatnak 
lenni. Jóllehet az e’féle darabokban Istenek és 
hősök lépnek-fel, még-is tele vágynak nevetséges 
vonásokkal, *s az előadásnak szomorú játéki hangja 
még elevenebbé teszi a* játék* vígságát és furtsasá- 
gát. Ha az atellánákról helyesen akarunk ítélni, 
úgy kell azokat néznünk, mint ollyan gúnyoló utá- 
nozásokat, mellyek a’ komolyabb tárgyaktól igen 
elfoglalt léleknek pihenést adhatnak. Rend szerént 
ugyan azon költő, ki ugyan azon egy tárgyról szo
morú játékot ír, Atellánát-is készít; *s az utóbbi 
ollyankor toldalék gyanánt szokott eljátszattatni.

De hallgassunk, már jel adatott; elsőben Teren- 
tiusnak Androsi ieányja fogjátszattatni, mi azt egy- 
gyik legjobb munkájának tartjuk. Talán te-is úgy 
fogod találni, hogy nem szolgál dicsőségének ho
mályosítására.

Ezen szempillantatban leeresztetett a* kárpit; a* 
nézőknek a’ játszók' nevei, valamint mindeniknek 
szerepe-is tudtokra adattak, ’s a* játszás elkezdődött. 
Az író egy élőbeszéddel kezdi munkáját, mellybeu 
igen ügyesen felel azoknak, kik őt azzal vádol
ják, bogy ezen vgjáték' készítésében Menander köl
tőnket követte. A’ nélkül, hogy a* dolgot tagadná 
más költők’ példájával menti magát, *s elégnek tart
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ja mcgbizonyítani, hogy a* költőnek van jusa min
den forrásokból meríteni, midőn egy jeles társasá
got akar múlattatni, és hogy a’ szerencsés utána- 
zót fellyebb lehet becsülni, a* középszerű eredeti 
írónál.

Ezen kezdet által, melly a* Görög játékszín
hez való közeledést látszott mutatni, kellemesen 
meglepetvén az egész darabot nagy figyelemmel hall
gattam, Nem fogóm annak minden részeit elszám
lálni, elég légyen csak azt mondanom, hogy az a’ 
mit Terentius a* Görög költőtől költsönözhetett, 
semmit sem vesztett-el eredeti kellemiből, és hogy 
az illyen fordító, gyámol nélkül ’s a* maga erejé- 
yel-is tud menni,

Flavius igen vigyázva vi’sgálta miilyen bényo- 
másokat tett légyen reám nézve a’ játék, mit mon
dasz, fiatal Görög, így szollá megelégedés’ hang
ján, megfelelt-e írónk várakozásodnak? Sőt felyül 
múlta, felelék én; versei könnyen folynak, ’s a’ 
csomónak mind kötése mind feloldása szerencsés. 
A’ játszókat-is érdemök szerént dicsértem; de ezek: 
így szóllék, tovább kevesebb fáradsággal megértet
hetnék a’ számos sokasággal ’s hallgatókkal mago
kat , ha építő mestereitek a’ miéink* példája szerént 
a’ játékszín’ épületibe belé helyheztették volna azon 
nagy érez edényeket, mellyek a’ szózatot és hangot 
a* Szálának minden részeiben elterjesztik. — Nem 
szokás az nálunk, felele Flavius ; mi ezen a’ ját
szók’ hangját természet ellenére megerősítő ’s meg
vastagító eszköznél fellyebb becsülünk egy sípost, 
ki a’ játszó’ szózatját, mihelyt lankad, hangjával 
támogatja, vagy pedig ha igen magasra emelkedik, 
alatsonyabb hangra viszszahívja. Ezen sípos egy- 
szer’smind azt a’ hangot-is megjelenti, mellyen a’ 
játszónak a’ beszédet elkezdeni kell.

F .  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1830.
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A* második darab’ kezdődése előtt egy Sena- 
tor, ki hozzám egynéhány lépésnyire ült egy galam
bot vett-ki kebeléből, ’s annak lábára egy levélkét 
kötvén elrepítette; a’ madár egynéhányszor megke
rülte a' Szálát ’s az után sebesen kirepült; a’ já
ték színnek kiilömbféle részeiből több illyen ma- 
darak-is reppentek-fel, \s ezen történetetske egy 
szempillantatig múlatságú! szolgált a’ társaságnak. 
Kérdeztem magyarázatját Fláviustól. Ezek, íelele 
ő mosolyogva ? hírmondók, kiket a’ férjüak külde
nek feleségjeikhez. Mikor a’ játék a* rendes időn 
túl tart, illyen módon íudósittatnak ezek férjeik* el
maradásának okáról. En elmúlattam ezen gondos
kodást, gondatlanságom házam népének egy kis 
nyughatatlaaságot fog okozni. De a’ kárpit újra 
leeresztetik. íme Merourius maga mondja-meg a’ 
darab* tartalmát; fordíts Plautusra-is annyi ügyei
met, mint Terentiusra fordítottál.

Ezen élőbeszédben észre lehet venni a’ Ró
maiaknak a* szomorújátéktól való idegenségöket. 
Az író enyelegve azzal fenyegeti a’ nézőket, hogy 
szomorújátékot fog előadni, készítsék tehát mago
kat a' fellépő személyek’ méltóságához, ’s azzal vi
gasztalja őket, hogy vígszabású szomorújátékot ád. 
Az egész darab illyen hangon van írva. Plautus 
gyermekeskedik hallgatóival, s tréfálódik tárgyával, 
V  csúfolódásai, mellyek mindenkor elevenek és 
csípősök még az Istenek* Királyját sem kémélik- 
raeg. Elbámúlván ezen zabolátlanságon: hogy hogy, 
mondék Fláviushoz, hát ez a’ nép, melly imént a* 
Capitóliumban arczra borúit, most nevetve tapsol 
azon elmés nyilakra, mellyek hogy költőtök’ kifeje
zésével éljek a’ mennykő szóróra lövettetnek ? Vagy 
hagyjátok-el Templomaitokat, vagy tisztítsátok-meg 
játékszíneiteket. — Eggyiket sem fogjuk cseleked
ni, felele nevetve. A* játékszíni bolondoskodások

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



m á j u s z  1830. 115
’s enyelgések nem gyengíthetik-meg af vallás eránt 
valő igaz tiszteletet; a* mint magad-is láthatod, 
Pontifexeink legelsők, kik a’ tréfán ha elmés nevet
ni szoktak. Miért-is botránkoznának-meg benne? 
Itt nem az igaz Jupiterrel, Róma’ véd Istenével 
minden Tények’ atyjával tréfálődnak, hanem a’ Gö
rög Zeussal, ama képzelt Istenséggel, kire mindja’ 
leglelkesebb, mind a1 leglelketlenebb emberek a’ ma
gok vétkeit reá ruházták. De lám a’ Görögök ma- 
gok-is tréfáltak képzelődésök’ munkájával; jusson 
eszedbe Hercules Admetusnál, ’s megfogod vallani, 
hogy Euripides nem tartózkodóbb mint Plautus. 
Valld-meg hasonlóképen vígjátékos költőinknek ér- 
demét is ; ezekhez hasonlókat Róma nem fog többé 
szülni, ’s a' jó írók’ nem létében azzal a’ kérdés
sel szoktunk foglalatoskodni: mellyiknek kelljen
Terentiusnak-e vagy Plautusnak az elsőséget tulaj
donítanunk ?

Te magad mellyiknek tulajdonítod azt kérdém 
tőle ? — Az e’féle kérdésekre mindenkor nehéz fe
lelni; ’s a’ ki a’ fontot kezében tartja, ennek ser
penyőjét a’ nélkül hogy tudná vagy akarná-is ma
ga felől szállítja alá. En ha félő-is, hogy magam 
magamat ítélem, azt bátorkodom mondani; hogy 
Plautus felyül haladja vetélkedő társát. Akármit 
és mennyit lehessen-is szemére hányni, soha sem 
bírta egy író-is az én vélekedésem szerént, azt a’ 
mit mi vígjátéki erőnek (vis comica) nevezünk, olly 
nagy mértékben mint ő. Benne minden tiindök- 
lik, és sebesen rohan, '$ ez a’ nagy elevenség el
ragadja magával a’ nézőt. Terentius csinosabb ’s 
illendőségre vigyázóbb, ’s a’ természetet olly töké
letesen festi, hogy annak a ki őt halgatja, úgy 
látszik mintha az ő szájából venné-ki a’ szót. So
ha sem sérti-meg a’ kényes érzésű nézőt ollyan Cy- 
nicus vonásokkal, millyenek Plautustól viszsza ta-
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szíttanak ; de ezen utolsó többet míveltet mint be
széltet, ’s vígjáték mivelést kíván. Epén ebben 
hibáznak szomorú játékaink; a’ pompás beszéd te
szi főösmertető jelöket; inkább szólnokiszékhez 
mint a’ játékszínhez vágynak alkalmaztatva. Minden
kor csudálkozás* tárgy lesz az, hogy egy olly Nem
zet, mellynek történetei szomorújátékhoz illő ese
tekkel olly termékenyek ’s melly nagy költőkkel bír, 
a* színjátéki mesterségnek ezen jeles részében ma
gát jobban meg nem kíilömböztette.

Á’ szomorújáték kiváltképen tárgyai által kü- 
lömböz, felelék én, a’ vígjátéktól. Ezen utolsó min
dég a’ jelenkori erkőltsöket festi, a’ másik hogy a’ 
csalódást rnellybőlél, nevelhesse, viszsza megy a’ 
legrégibb időkre. Ollyanoknák festvén az embereket 
a’ miilyeneknek kellene lenniek, nem pedig ollya- 
noknak a’ miilyenek rendszerént lenni szoktak, csak 
nagy távolyságban szemléli, ’s ezen távolyságban ha
joló színekkel festi őket a’ nélkül, hogy a’ bizony
talanná lett valóságot megsértené. Aeschylus, So- 
phocles, Euripides év könyveinknek újabb történe
teit nem választották; a’ történet-írás kemény igaz
sága békót vetett volna elméjükre, míg Lajusnak 
’s Agamemnonnak szerencsétlenségei nékik felsége
sebb ’s szabad kidolgozással öszszeférő tárgyakat 
szolgáltattak. Azon nagydolgok, mellyek Róma’ épí
tésétől fogva történtek sokkal esméretesebbek, mint
sem hogy azokat a’ költők képzelődésök’ kényjére 
megváltoztatni bátorkodhatnának. Talán a’ később 
időkbeli Nemzetségek fognak ezen kútfőkből merí
teni, ’s talám azok Horátius’ bátorságát, Coriolanus’ 
kevélységét ’s Brutus’ vad keménységét egész fény- 
jökben lefogják festeni.

Sup. K is JÁnos.
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9-
Bathurst Ánglus Kis - asszonynak gyá

szos halála.

(É rzékeny elbeszéllés. meliy valóban m egtör
tén t Rámában ,  M ájuszban , 1826. *J

]\tenyaszszony  vala Bathurst Kis-aszszony. 
Nem sokára megesendő menyegzőjének tisz
tességére Bál rendelte te tt, mellyen őt jó  
barátoknak és csudálóknak fényes serege k ö r
nyékezte. Vőlegényje Turini volt és minden 
napon várattatott. Azoknak szemeik e lő t t , 
k ik  ez estvén Bathurst Kis-aszszony’ lebegő 
járdalásainak könnyűségére figyelm eztek, k ik  
az ő öröm ’s rem énytől sugárzó szemeit és 
dicsőűlt arcz-vonatait szem lélték; úgy látszha
to tt ő , m int az emberi boldogságnak legtető- 
jén á lló , és a’ sors nyilaitól elérhetetlen. De 
a mennyei gondviselés másként végzé, és úgy 
a k a rá , hogy ez esti búcsúzása lenne néki az 
örökre való. Az éjszaka zivataros v o lt, és 
a néhány napok olta gyakori záporok a' Ti-

Tudni való , hogy Romában , a* mindtfg enyhes levegő 
okáért,  főrangú es tehetős Ánglusok egesz fainiíiástól, minden 
időn feles számmal tartózkodnak. Az Újság-levelek szerint 
p.o. 1819. midőn Felséges Királyunk ott m ú la to t t , a* Rómá
ban tartózkodó Ánglusok’ száma 40 ezerre ment.
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berist feldagasztották. E’ folyam’ partozatai 
kedvencz sétáló helyeik az Ánglusoknak. Reg
gelre az esőzés megszűnt. Az Itá liai n a p , 
m elly néhány órányinál több időre soha sem 
hagyja-el gyerm ekeit, kimenésre hívogatta ő- 
ket. A’ Franczia Követ (_ Montmorency Her- 
czeg) is vele tarto tt a' társasággal. Sétálásúl 
a’ Tiberis felé vivő útat ő ja v a lta ; és a' ta
nács, szerencsétlenségre, e l- is  fogadtatott. 
Mindnyájan paripán voltak , és vígan szökel- 
Jett-ki az egész társaság a’ Porto dél Popolo 
kapun , és egyenest a’ Tiberisnek arányzott. 
Csakhamar a' Porto molle kapunál te rm ettek , 
az úttól jobbra a' folyam’ partján keskeny út 
vitt-fel egy szőlőhegyre. A’ kies tájék’ te- 
lyes átnézésének éleményét m indenik egész 
lehetőségig óhajto tta; és nem gondolván-meg, 
utólszori i t t  létök olta minémű változások 
történhettek a’ szőlő k ö rű i, azon vakmerész 
gondolatra vetem edtek, hogy felhágnak a’ sző
lőhegy' kap u já ig , hol a' sárgás zajgó hullámo
k a t kényök-kedvökre szemlélhessék. Az ös
vény keskeny v o l t , és csak egyenként menve 
egymás után juthattak-fel. Le-is száltak lo
vaikról m indnyájan, csak az egy Bathurst Kis- 
aszszony nem , ’s ez valami boldogtalan kör- 
nyűlm ény volt; azonban csekély jelentm ényű 
vala, ha még mással együtt nem já r t  volna. 
De eljutván a’ czélhoz, a’ szőlőhegy’ kapu já t, 
— egyébkori szokás ellen; zárva ta lá lták , és 
lekellett jőn iek  viszsza. Az ösvény csúszam- 
lós, a’ part m eredek-m agas; a’ patak  teperő. 
A’ Kis-aszszony’ paripája tántorgott; ő előb- 
re akará in d íta n i, a' barom bátra u g ro tt; há- 
túlsó lábaival megcsúszamlott, és azon pillan- 
tatban ló és lovagné az őrvény' mélyébe le
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zuhantak. A* jelenvoltak’ ijedése borzasztó 
volt és a’ lélek' jelenlétét m ind egyűl-egyig 
elvesztették. Azt m ondják, hogy úszni sem 
tudott közűlök sen k i, egyébb a’ Kis-aszszony’ 
apródja, de a' k it  (azon többi környűlmé- 
nyek' sorában, m ellyeket semmi emberi böl
csesség. előre nem lá th a t,)  viszsza találták  
küldeni Rómába, högy Kis-aszszonyának pré
mes nyakkerítőjét utánna hozza-el. Annyi 
bizonyos, hogy mentés végett semmi próbá- 
lat sem té te te tt, és talán nem-is m enthetett 
volna itten  semmi emberi erőlködés A' sze
rencsétlen kétszer Öszszészedte erejét és lát
tató. magát a’ halállal viaskodásnak egész ret- 
tentéseiben. Kétszer bukott-fel a' vizek aló l, 
a' paripázó veszszőt ingatván feje felett, és 
barátjait a' leggyengédebb neveken k iáltozván, 
sietnének néki segítségül. Egy pillanat múl
va azután eltűnt szeinök e lő l , és többé se 
nem lá tta k , se nem hallottak tőle semmit. 
Paripája az örvénytől eltepertetve, odább a’ 
h e ly tő l, úszással partra  vergődött. Más nap
ra  kelvén, egész Róma öszsze tódúlt a' gyá
szos katasztrófának helyére. Ötven Lajos-ara- 
nyak tétettek-ki a’ holttest' m egtalálására; 
azonban mindenféle főrangú szeméiyelc már 
egyébként-is foglalatosok voltak a’ keresgélés
sel , nem más indítm ányból, m int az emberi
ségéből. A' Római népnek több becsületére 
nem válhatik semmji, m int az a' szíves rész
vétel , mellyet e' rémítő esetben kim utatott. 
Ez országban t. i. ifjúság, szépség, szerencsét
len sors több rokon érzést gerjeszt, m int e- 
gész Országok felfordulása. Bathurst L o rd , 
a’ Kis-aszszony atyjának bátyja , Villa Spadá- 
ra vonúla-meg, hol szív-fájdalma több napo
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kig-is tébolyodással vegyes lett. A’ szeren
csétlen' halálának tanúi közűi egyik ő vala.
-— Néhány órával későbben, hogy az eset’ hí
re  Rómában e lterjedett, mély hallgatásba me
rü lt számos ábrázatok látta ttak  a’ T rin ita  di 
Monte-nek (m int az idvezűlt’ utolsó lakhelyé
nek) lépcsőin , szemeik könyűktől ázv a ; a’ 
fájdalom legmélyebb kinyom ásaival a’ béra- 
k o tt ablak-táblákra csüggesztve; és a’ város
ban a' legvígabb és vendég-szeretőbb Házak’ 
egyikének halál - nyugalmán gyászolva. Min
den nyomozás és keresés a' szerencsétlen u- 
tán , több hetekig sikereden vala. Végre csak
ugyan m egtalá lták ; nem m int véleked tek , a' 
város’ közéletén, hanem épen azon hely 
k ö rű i , hol vízbe zuhant. Egy ó hídnak om- 
ladványjai tartóz ta tták -fe l. Megtalálván a’ 
te s te t , bevitték a’ legközelebbi Oszteriába 
( fogadó-házba). Szépségének minden vona
ta i feldúlva vo ltak ; egyedül azon gyűrűkről 
lehetett reá esm érn i, m ellyéket ú jjain  viselt. 
F öld i m aradványi másnap reggel, nagyon 
k o rán , kétségbe eséssel küzdő barátinak ke
vés számú seregétől k ísértetve, az Ánglusok’ 
temetkező helyére takarítta ttak .

E. I. ¥.
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10.
A’ hajdani Keresztyén Egyháznak néhány 

fenyítéki, rendszabásai a* ruházko
dás eránt.

(K ivo n á s  az 1829. P arisban  k i jö t t  Chronologiai Zssdkönyvőől,
Jegyzésekkel a* Közlőtől.)

A z  úgy nevezett közép - korban a’ nyers bőr
re l öltözködés annyira közönséges v o lt, hogy 
még a' papi személyek sem öltözködtek máské
pen , és mind Conciliumok m ind P üsp ö k ö k , 
— ta rtv á n , nehogy a' papok’ durva viselke
dések a’ község’ szemei előtt szent cselek- 
m ényjeiket-is lealatsonyítsa , — kénytelenek 
v o ltak , annak rende-m ódja szerént keményen 
m egparancsolni; hogy szőrös-bőr-ruháikat az 
Isteni szolgálat a la tt rövid gyolcs köntössel 
födelezzék. Melly utóbbi neme a' tiszti ru 
hának , papi személyek körűi máig-is divat
ban vagyon; é s , noha a' reá alkalm at adott 
ok régen m egszűnt, nevét még-is a’ régit vi
seli mind e' mái n ap ig , francziáúl Surplis (su- 
p e rp e lle s ) , németül Chorhem d, Chorrock, *)

*) Ez a’ tiszti öltözet Országunkban a’ Német é* Tót protes
táns Papság között-is , csak hamar a’ Reformatió után , divatba 
jött .  Utóbb nagyon sürgette Abrahamides Superintendens, ki 
a* minisztériumi Candidátusokat ezen ruha nélkül telyességgel
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latánúl Álba. Petrarcha ( -j-1374.) sokszor mu
tatta magát olly á lla t-b ő rb en  öltözködve, 
m ellyre azon gondolatait fe lír ta , minéműek- 
ről feledkezni nem akart. Végre már ez a' 
darab ruhája egészen be - le tt borítva írásá
v a l, m elly részint keresztü l-kosu l húzkod
va volt.

Megjegyzést érdemlő más különös dolog 
ez: Azon időben, midőn az Egyház’ fejei at
tól ta r to tta k , nehogy a’ papok' otromba öltöz
ködése a’ vallásnak ártalm ára legyen, a’ na
drág  viselés (nem tudni mi o kbó l,) egyvéggel 
tilalm aztatott. Tiszteletes Péterről p. o. k i u- 
tóbb Clugny-i Apát le tt ,  tu d ju k , m iként a' 
legkeményebb pironságot vonta magára a' m i
a tt , hogy szerzeteseit a’ nadrág’ viselésre 
rászabadította. Ú gy-is lá tsz ik , hogy ez a' 
férj fiúi öltöző ru h a , — melly a’ mi időnk
ben az illendőség kívánatainak olly tökélete
sen m egfelel, —- azok közül v o lt , mellyek 
ellen az Egyház' szemérmeskedése legtöbb ide
ig bajlódott, és legtüzesebben protestált. A' 
Keresztyénségnek első századaiban ez a' ruha 
neme annyira gyűlöletes v o lt, hogy 397-dik 
esztendőben Honorius Császárnak egy külö
nös edictuma á l ta l , örök számkiűzés és jó 
szág-veszteség m ondatott-k i büntetésül, mind 
a rra , valaki Rómában nadrágosan megjelenni 
merészkednék.

Egyébberánt pedig nem egymaga a' na
drág az, mellyre a’ keresztyén Egyház átkot

nem szenteltc-fel. De a’ tiszta magyar Miniszterek , név sze
rént a’ Helvet. Hitv. tartók között annak bévevésere soha nem 
léphettek^ és a’ Zsolnai Gyűlés-is (1610.) egyátalján fogva el. 
vetette.
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mondott. Keményen bánt 6 más viseletek- 
k e l-is , minéműek a' p aró k án ak , prémes és 
béllett köntösnek és a' hoszszú szakáinak vi
selése. VH-dik Gergely R. Pápa, az Egyház* 
számára elfoglalta m ind azon papok’ jószágai
k a t , k ik  borotválkozni nem akartak. Későb
ben F ranczia- országban, világi Felsőségtől 
bocsáttatott-ki különös edictum a’ szak á i-v i
selés eránt 1535, m elly halálos büntetés alatt 
tilalmazza a’ szakái - növesztést országszerte 
m indeneknek, kivévén a' fő Nem eseket, K irá
ly i tiszteket és szolgákat; névszerént szóll a’ 
kemény tilalom  kézműveseknek és vándorló 
m ester-legényeknek. — Tertullián kiméllés 
nélkül dorgálta az olly aszszonyokat, k ik  a’ 
szemérmetlenségben annyira vetem edtek, hogy 
köntöseiket kibélleltették. ügyan azon Egy
ház’ atyja világos szókkal kárhoztatja a' p a 
rókákat. Szent Paulinus pedig ezek felől e- 
gész bizonyossággal á llítja , m iként a' parókát 
viselő aszszonyokat az Ur úgy fogja lealáz
ni , hogy őket kopaszokká teszi. A lexándriai 
Kelemen a’ velök-élést valóságos gonosztétel 
gyanánt állítja. Chartresi Yves pedig a’ ven
dég-hajat, buja öltözet-nemek közé számlálja.

Még-is más ruházat’ nem e, melly ellen a’ 
középkori predikátziós- és év-könyvek egész 
pataknyi mocskolódásokat foglalnak a' hegyes 
órrú lábbelik; m elly láb - fedezet akárm elly 
furcsának és szemet szúrónak tetszhetett-is, 
még sincs benne semmi botránkoztató vagy 
testiséget ingerlő. Sok századokig a' mezít
láb járás volt szokásban közönségesen. A’ 
hetedik században a’ bocskor volt olly nagy
becsű öltözet, hogy valamelly templom' szá
mára tett akkori testamentomban annak egyik
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fontos czikkelyéűl szolgálhatott. iX -dik Ká
ro ly , Franczia K irály (1550. . .) az Egy
házi személyeknek erősen megparancsolta : 
hogy az Isteni szolgálat’ tartásakor bocskort 
húzzanak. X lII-d ik  Lajos idejében sokszor 
egy pár cz ipő , részét tette azon ajándékok
nak , m ellyeket Pápáknak a' Fejedelm ek 
vittek . A' Pápák pedig m agok, a' tizenne
gyedik Században, elszívelhetetlen fény űzés- 
képen teszik panaszba, hogy a' papok czipő- 
k e t viselnek.

Azonban az öltözködésnek alig vagyon 
talán egy nem e-is, m elly ellen a’ Keresztyén 
Egyházban, az aszketai szellem ne buzgódott 
volna. De többeket nem em lítünk.

E' felidézettekből immár azt hozhatn i-k i, 
hogy a' meszsze űzött buzgódás mindenben 
nevetséges. N ékünk , m a iak n ak , a’ régiek’ 
efféle buzgódása-is nem tetszhetik m áskén t, 
m int furcsának. De holmi valóság itt-is va
gyon a’ fenéken; p. o. a’ szakái növesztés 
e rán t, melly mái napon már minden polgár- 
zódott népeknél annyira számkiűzve vagyon, 
hogy csak a’ Zsidóknak és a’ vadabb Múzsa- 
fiaknak (a' külföldi Egyetemeken) hagyatta* 
t ik ,  — való, hogy nincs szükség a’ tilalom ra. 
Azonban az újjabb természet - tudósok és Aes- 
theticusok a' borotválkozást, bár m elly kö
zönséges szokása lett-is, ingyen sem íté lik  
ollyan helyesnek, m int a' fennt-em lített buz
gódó Fejedelm ek ; sőt helytelennek és a' ter
mészettel nagyon-is ellenkezőnek. A Berlin
ben kiadatott Élet - magnetizmus évkönyvei
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nek 1810-diki folyamatjokban e' tárgyról ím' 
ezeket olvashatni: „a’ szőr és szakái, — mel- 
„lyeknek a' növemények’ országában analogon- 
„jok , a’ fenyők’ tű ik-is, — szükséges hozzá va
lló k  testeinkhez. Ők-is műszerei a’ nedvnek, 
„és a' kívülről behatásnak. Előmozdítói a' 
„bőr puhaságának-is. A’ nyakon nőtt szakáll 
„épen fontos az ő fedezési szolgálatáért. A’ 
„természet adta ezeket olly helyekre, hová 
„szükségesnek találta; azért nyírni és irtani 
„ ő k et, bűn a’ természet’ Ura ellen. És így 
„a' szakáll nem holmi giz-gaz, mellyet szün
t e le n  nyesni kellene; az emberi ábrázat nem 
„ganéjágy, melly hitvány dudvát teremne. A' 
„borotvált orcza nem-is való természeti, ha- 
„nem egy megcsúfított áll-orcza és hazugság. 
,,A’ pofa-szakáll még valamennyire szenved- 
„hetőbb és szelídebb természetű. De a’ ba- 
„jusz az emberi szájat egész állat-orrá csú- 
„fítja-el. Csak a’ felpittyesztett ajakak-is már 
„kellemetlenek és nem szép dolgot jelente- 
„ n ek , ú. m. mások' megvetését, feffuvalko- 
„dását. Hát ha szakállal felvagynak sáwczol- 
„va , akkor xígy tetszik mintha ostrom alatt 
„volnának. A’ melly környűlmény pedig még 
„nem vétetett eléggé tekintetbe , a z : hogy az 
„emberi testben azon részek , mellyek szőrrel 
„fedeztetnek, egymással atyafias megannyi 
„szemérem részek, mellyeket a' természet 
„szántszándékkal elbétakart. Az á l l , száj, 
„pofák, az alatson szenvedélyek’ játék’ helye; 
„mellyeknek vonásait, férjfiúnak ábrázatján , 
„a' természet nem akarta lenni látszatokká; 
„és úgy rendelte, hogy a’ férjfiúnál egyedül 
„a’ szép vonások’ helye maradjon nyíltan és 
„fedezetlen, az-az: homlok és szem. És a’
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„tapasztalás bizonyítja, hogy a' szőrrel be- 
„nő tt részeknek nyírdelése és borotválása a' 
„nem i ösztönt észrevehetőleg ingerli. Illy  o- 
„kokra  nézve a’ Zsidó népnek bölcs törvény- 
„adója Mó'ses, a’ szakái-borótválást kemény 
„tilalom  alá zárta. 3Mó's. XIX., 27. Midőn 
„pedig egykor az Ammoniták Dávid K irály’ 
„cselédjeit azzal csúfolták-meg, hogy szabál
y a ik a t  e ln y írték ; Dávid azt izente ezeknek, 
„hogy illy  csúfosan haza ne jö jjen ek , hanem 
„m indaddig tartózkodjanak bizonyos helyen, 
„mígnem szakáitok viszont megnövénd. 2Sám. 
„ X , 4. 5.“

Mi ille ti a' v iselkedést, annak sok ne
mei ellen buzgódni és k ikelni méltán lehet
ne. Sőt az abban uralkodó végetlen fény
űzésnek határt szabni; és minden K ornak, 
R endnek , Rangnak és H ivatalnak az ő saját 
ru h áza tjá t, külön külön meghatározva kiszab
n i ,  sok jó t szülő munka fogna lenni. Csak
hogy az nem az Egyházi, hanem a’ világi 
Felsőségnek tiszte volna, vagy mind a' ket
tőé egyet értve; nem-is egyet külön szakasz
to tt kerületekben próbálandó, hanem köz-aka
ra tta l Országszerte. *) Nem M ódikat értem 
pedig itte n , mellyek — a’ m ellett, hogy vol
tak és lesznek , jőnek és m úlnak, változnak 
és ú jjú lnak , valamig polgári társaságok fenn- 
állanak , — azt a’ jót-is e szk ö zü k , hogy a’

#) Hazánkban Nemes Vas Vármegye próbálta ezelőtt néhány 
esztendőkkel, az adózó népnek viselkedési luxusát regulázni. 
T i l ta to tt  a* szűrökön a' veres posztó-hajtóka, ködmönyeken 
czifra varrás *, mindennemű ruhákon a7 szükségtelen. A* miket ha 
még-is pajkos legények vagy fejér-népek nem tettek-le *, rólok a- 
zokat a* pandúrok szabadon tép ték ,  és hasogatták. így fo ly ta’ 
munka egy i d e i g d e  kevés sikere lévén , és a’ szomszéd Várme
gyéktől nem secundáltatván , csak hamar semmibe ment.
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kereskedést és indusztriát nagyon elősegítik; 
hanem azt a’ renden kivűl járást értem a' 
ruházkodásban, mellynél fogva e’ tárgyban 
mindent csak a' tehetősség és pénz, nem pe
dig az érdem és hivatal határoz-meg elan- 
ny ira : hogy külső ruházatjárol a' Tanítót ta- 
n ítvánnyátó l, a' Gazdát és aszszonyt cseléd
jé tő l, az Urat a’ közrendűtől, a’ Fejedelm et 
az alattvalótól, tisztes szüzet a' megmocskolt 
öröm leánytól, a' férjes aszszonyt a’ férjte- 
lentől megkülömböztetni nem lehet. Es ez 
nagy gonosz a’ polgári társaságban; melly 
ellen hellyes jussal k ikelhet akárm ely Kor
mányszék. És úgy-is leszsz az előbb, u tóbb, 
hogy magok a' Keresztyén Igazgatóságok-is 
(a ’ fényes porta legújjabb példa-adására) k i
fognak kelni e’ polgári gonosznak gátolásá- 
r a ,  mert ennek önkényt magától megszűné
se nem reménylhető soha. Tehetősek, tehe
tetlenek ^egyeránt űzik ezt a' luxust, és pe
dig olly makacssággal em ezek, hogy egy
másra nézve még akkor sem hagynak-fenn ve
le , m ikor m iatta végromlásokat már-már sze- 
mök előtt látják. De a’ fattyú-szégyen nem 
engedi hogy hátráljanak; készebbek gyaláza
tos dolgokra vagy szinte öngyilkosságra ve
temedni. Úgy hogy tehát az illyenekre néz
ve valóságos jó tét gyanánt esn ék , a' Kor
mány-széknek közbe-vágó tilalom -rendelése, 
melly éket a’ sorsokhoz illő csapásba térni 
hatalom-szóval parancsolná, és megmentené 
az akkor képzelt szégyentől; midőn visel
kedésűket önelhatározásokból szorították vol
na egyszerűbbre, a’ tovább nem győzés miatt. 
— Vajha ez a’ tilalom ’ napja H azánkra nézve 
közel vo ln a!

k . i. r.
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*

11 .

A' Búzási ’s Mehádiai Fördők. 

Makári György Barátomhoz!

efóúgáóou, 1 8  z 8 .

S z é d í tő  gondjaim ’» egy titkos b ú ,  mellyet Te-is es- 
m érsz ;  utazásra határoztak engem. Megbontakozott 
erőm nek — úgy mondá a’ világ — csak fördő lehet 
orvosa. Nehéz szívvel fiiék útazó szekerem be, ’s Me- 
hádiára útasítám kocsisomat* A* kedvező idő , ’s tár
gyak’ változási kideríték ugyan homlokomat talám az
ért ; hogy emlékedet É d ese m ! annál elevenebben tün
tessék gondolatim eleibe.

Vedd kedvesen meszszehagyott Barátom e’ leírást, 
nem  csak azért m ert én kü ldöm , hanem  mivel szívem 
őszintén küldi az t ,  ’s m ert nem közlök költeményt. 
Hoszszú óráidnak s’ gondjaidnak, ha csakugyan volná
n a k ,  talán egy p á r  percznyi eloszlatást nyújthatok ezzel.

Hailád m ár talám hogy Bege-Szent-Györgyöt el- 
hagyára, azon helyet, melly egyetlenegy tárgya volt 
Bánátban eltöltött boldog napjaimnak, ’s hova hővágy- 
gyal pillant képzeletem mindég ha eszembe jut az, ’s 
csupán azért;  mert nyugalmamat megadá egy zugoly 
K edvesem ! ’s biztos magányomban többször lebege 
emlékezetem előtt képedé Reményiem tu d o d ,  hogy 
Bániakra te t te m -á t  lakomat. Torontál Vármegyének
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Temes Vármegyére nyúló határán fekszik e’ helység, 
’s az öt faluból álló, és a* néhai Beodrai Karácsonyi 
Lázár* Nemzetségéhez tartozó Uradalom’ feje ez. Egész 
leírását máskor veszed tőlem. Julius* 23-kán hajtaték- 
ki szállásom* kapuján , egy Offszeniczai e' végből foga
dott Svábnak lovain , ki maga ügyetlen kocsis volt. OfF- 
szenicza —  Torontál Vármegyében «— egyik a* Bánlaki 
Uradalmi helységek k ö zü l , egy fertály-óra távolságra 
B án iak tó l ,— álla előttem csak ham ar Ráczczal kevert 
Németlakosaival; majd utóbb a’ G róf Dráskovics János 
által építtetett,  de m ár gondatlan elhagyatásban á lló ,  
külÖmben derék és szükséges két k ő h íd o n ; továbbá az 
eláradott csínekről h íres,  Temes Vármegyei Gilád ne
v ű ,  ’s a’ Religio’ fundusához tartozó roppant Oláh-hely
ségen, későbben a’ postaállással b író ,  ugyan azon fun- 
dushoz ’s megyéhez tartozó szerteszórt Zsebély oláhfa
lun , kevés vártatva ugyan azon megye ’s fundushoz 
tartozó , többnyire Evangélica vallást követő Liebling 
Némethelységen re p ű lé k -á t ;  itt pihenteté-meg fáradt 
lovait Kocsisom-is.

Majd az ugyancsak Temes Vármegyei Ik lód , Szá- 
kos —  hajdan magyar, most -— oláhfaiukon vive-ke- 
resztül u tam , ’s innen Köveres és Bakovár Temes Vár- 
megyei helységek fogának-fel, ’s ez utóbbiban a* sinór- 
egyenes országút* közepén b en t ,  a* Magyar, O lá h ,  Tót 
és Német lakosokkal bíró helységben, három  távol 
arányoson álló savanyú vizes k ú t ,  megérdemli az úta- 
zó’ figyelmét. Nem sokára az alatsony hegyek* lábai 
alatt voltam, ’s eljuték az épen nem meredek te tő re ,  
honnan Búziás — talán Búzás — Temes Vármegyében 
ötlék előmbe. Még magasan álla a* nap a’ látkörön ; mi
dőn a’ boldog levegőjű helységbe jutók.

Kellemes, *s minden oldalról apróbb hegyektől 
ker te lt,  ’s nem mély völgyben fekszik a* már sokaktól

M.  OR.  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 .  9
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használt Búzás helysége, kegyes savanyú vízével. Szán
tó földek, rétek ’s imitt-amott csadalyok foglalják-el a’ 
helység’ vidékét, ’s a* távolról csúcsosodó Szilasi hegy, 
nem  rég űltetet jő ízű bort  termő szőllejével, ’s a* vőlgy- 
bőí-is kitetsző távol bérezek, Temes Vármegye’ Bánya
városainak honja , kedves színt öntenek-el a’ tájon. Ma
ga a’ helység, elszórva több apró dombon ’s part ol
dalon , egy-két száz házból áll; ’s e he ly , mellyet Ró
m a ,  „Centum puieiu névvel neveze hajdan, most a* Re- 
ligio’ Fundusa* úri jussai a latt ,  Magyaroknak, Néme
teknek, O láhoknak , Ráczoknak, Tótoknak s egy két 
’Sidónak ád lakást, noha határa’ minémüsége a’ közép- 
szerühoz tartozik.

Itt áll a’ völgynek éjszaki óldalán forrása a’ sava
nyú vizeknek, két fa rovátékú *s vas rostélyai befedett 
k ú tb a n ; hova a’ szenvedő emberiség epedve fut inni az 
egésség’ áldott v izé t , melly a’ forrásból örök buzgás- 
sal, ’s morgó szökelléssel árad-fel.

Alkotó részei Kietaibel után:
1-ör. Tiszta szénsavany, avagy álló levegő.
2-or. Eleven olajenyv, vagy-is éreznaphta.
3-or. Szénsavanyban feloszlatott vas.
4-er. Szénsavanymész, és keserű főid.
5-Ör. Szénsavany, és sósavanylúg, avagy érczlúg ~  

Mineral Alkáli. —-
6-or. Konyhasó.

A’ hüs forrásvíz idővel — nem igen rég — fürdés
re  alkalmaztattatok Három fa épületben vannak a’ 
fördők. Az első épület közel a’ főivó-kúthoz, a’ hely
ség* közepén, 6 külön szobából áll, hol a’ hüs víz fel- 
forraltatván, kádakban használtatik. A’ 2-dik ugyancsak 
6 szobából, a’ most mondott mód szerént gyakorolta- 
tik a’ falu végén; hova az út a’ mostan nevekedő er- 
dőcskén keresztül vezet. A’ 3-dik faépületben, e* má-
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sodik’ tőszomszédságában á l l , a* nem régen Mácsai ’s 
Kis-Oroszi Csernovics Pál Királyi Tanácsos által szo
bákra felosztott, deszkával kerített hideg fö rd ő , melly- 
nek a’ főid alól a* három öles fenékről morgással fel
buzogó y ize , a1 jéghideggel egy rokonú ’s öszszevonó, 
erősítő, jeles e re je ,  kár hogy titok e’ honban, meily. 
ben ez^ ’s más nevezetes némeliy ritkaságok-is, vesz
teségére ’s kárára az emberiségnek, a* feledés’, gon
datlanság’ ’s az örök éj’ setét homályaival vannak bé- 
fedve. E»’ két utóbbi fordő mellett a’ főid’ gyomrából 
zavaros agyaggal felhömpölygő lábfordő v a n , a* sza
bad ég alatt hitvány állapotban. Minthogy a’ vizek a* 
fordés után sárga olajenyvel vonják-be a’ testet, fel. 
lehetnekiáitani Diogenesel: „qui hic lavan t, ubi lavantur

Ataljában a’ meghasadozott deszka szobák, ’s a’ 
bekerített de fedél nélkül álló hideg fo rd o , alkalmat
lan érzésekbe hozza a* fürdeni vágyó t, ’s rést nyit a’ 
szemteleneknek túlhágni az i l lőn; noha e’ mellett a* 
belső csínosság ’s a* kész szolgálat sokat elfeledtetnek 
a’ híjányokból. Méltó itt megemlékezni a’ Rómaiakról, 
kik a’ szemérmet olly igen szemeik előtt hordák; hogy 
sem az atya serdülő fijával, sem a’ vő ipával nem for- 
do tt ,  ’s a’ mezítelen atyára tekinteni-is vétek volt. Alex* 
ab Alex. lib. 2. cap. 25. ex Yal. lib. 2 . cap. 1.

A’ sárga színű vizű főivó-kút mellett áll egy meg
lehetős ’s hoszszú Tracteurház nagy ebédlőjével. Tíz 
vendég szobát ád ezen épület, ’s nem meszsze ehez 
négyet egy másik, ’s ehez ismét közel 9 szobát egy 
harmadik épület, de ollyakat, mellyekben mozdúlni- 
is alig lehet, ’s hol keresztül a’ fából épült falon, a’ 
legkisebb neszt-is felvehetni.

Az épülni csak most kezdő Búzást ]ékesíti a’ Trac
teurház mellett lévő Játékszín* épülete, mellyben több
nyire, ügyetlen de felette szegény ’s csavargó Német

9 *
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színjátszók állanak-fel jó remény’ fejében, ’s többnyire 
m e g c s a l a t t a t A ’ múlt években Magyarszínjátszók-is 
meglátogaták e’ helyet valamivel talán több sikerrel. 
E ’ szoba,, az itten majd minden vasárnapon tartatni 
szokott meglehetős Bálok alkalmával tánez-szobáúl-is 
használtatik , mellyekre kivált szünnapokon, a’ Tem es
váriak ’s Lugosiak szép számmal szoktak egybegyülni. 
Emlékezetes még Búzáson Doctoroviesnak olaszízlésü 
veres fedelű al, Schimsennek emeletes, O rm os’ Te- 
mesi Szolga-Bírónak ’s Damaszkiri Sándornak most é- 
pülő ’s a’ Schlachta alházaik, ennek ’s Csokerlannak 
kellemes fekvésű szőlős gyümölcsös kertjével együtt ; 
mellyekhez a’ fákkal benő tt ,  ’s romános fekvésű F ö r-  
dő-cancellariát-is bízvást lehet számlálni.

K á r ,  hogy kevés gond fordíttatik Búzás helysége1 
jobb rendbe szedésére. A’ nap* rekkenó' hevében alig 
talál árnyékot a1 vendég, ’s a’ mi van-is, az ,  a’ most 
nevekedo erdőcske’ szertenőtt lombjaiból, ho l,  mivel 
nem tisztíttatik, inkább a*, bal életmód talál menedé
k e t , ’s egy zsindelyei fedett, ’s egy más aszott leveles 
színből áll.

Az ivó kútaknál-is több csinosságot lehetne várni* 
’s kivált az ivó poharak’ jobb ’s csinosabb rendtartása 
k ö rű i ,  mellyek néha-néha kevesek-is. Már maga azon 
tett;  hogy a’ vidék* számára hajnalban ’s reggel me- 
ríttetik palaczkokba a’ víz, kárhozatos; m ert illyenkor 
’s estve bír legtöbb erővel a’ víz, ’s épen akkor za- 
vartatik-meg a’ kút ,  midőn a’ gyógyúlók legédesdedeb- 
ben innák azt. Ezen segíteni könnyű lenne; m ert a* 
fennálló több kútból,  csak kifolyás készíttessék, a’ hí- 
jány azonnal pótolva van.

Búzás több ízben telt már nevezetes gyógyítást ; 
de nincsen ki feljegyezné, nincsen, ki tapasztalatit a’ 
honnal közlené. Hazánkban titkok a’ legjelesebb ’s
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hasznosabb dolgok. Felfedezhetnénk már valahára a> 
sok fátyolt. Honunk sok kíncsel ’s gazdagsággal b í r ; 
de magunk adunk okot Hazánk fijainak panaszra. Mi 
vagyunk okai, hogy honi termékeink elmellőztetnek» 
’s a ’beteg nem-is sejtve honja’ ritkaságait, vérző szív
vel vágyik külföldre életet ’s egésséget nyerni; hon
nan többnyire üres erszényei tér-viszsza, ’s kebelében 
hozza a1 halál’ magvait. Borzadva futunk a1 hazaiaktól, 
m ert  undorít azoknak vastag szenyja sok he lyen , hol 
a ’ külföldnek rend je ,  ’s csak fényje-is, csalogatva ámít 
magához.

I t t ,  sem orvos nem tart lakást, sem patika nincsen, 
így nem csuda, ha a* beteg sokszor útmutató’ szűkében 
ellenkezőt használva, félhoitan tér honjába, ’s azok-is‘, 
kiket a’ társaság1 sejtése viruló egészségben ide csai, 
lankasztó gyengélkedésben távoznak-el innét.

Búzáson minden reggel öszszeszalad a1 helység, ’s 
piarczán élelembeli szereket árúi. Minden vasárnap 
reggel nagy számmal öszszegyül a1 környék, ’s ekkor 
héti vásárja a* legjobb vidékiekkel vetekedik.

Még egy két szót. Az idén egy ’Sidó-aszszony-is 
meglátogató a’ többek köztt B ú zás t , mutató újján egy 
felette alkalmatlan nagy hólttetem volt. Az úgy neve
zett Tyúkszem-fÖrdőhöz járúlt t e h á t , ’s ott forÖszté 
kezét. De mivel a* hajólgatás alkalmatlan volt neki, 
ugyan azon vízbe kevert sarat raggatá a’ forrás mel
lett újjára , ’s annyiszor a1 mennyiszer felszáradtt tág
ján a sár. Az est ott lepé. Edénybe raká tehát a* 
sárral kevert forrásvizet; haza vitte macával, ’s ott
hon éjfélig raggatá ’s szívatá azzal hóittetemét. Éjfél 
tá jban , és így mintegy 6 óra alatt ,  mintha elfújták 
volna a* hólttetemet. Oda lett az , ’s nyoma sem volt 
többé. Ujja ugyan egy hüvelykei m egrövidült,  de 
nem veszte hajlékonyságából seramit-is, fájdalmat pe
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dig épen nem érze. ’S nem érdemli-meg a’ figyel
met a* hon* illy ritkasága ? *)

Búzás’ jóltévő forrásaitól megváltam. Felhágva 
a* d o m b o n ,  kanyarodások között vezete ú tam , ’s a’ 
tetőn elfoglaiá szívemet szemem’ hatalma. A1 távolabb 
balra eső széles völgynek kellem e, melly Temes és 
Krassó Vármegye’ boldogabb falujit tartja ö léb en , ’s 
a’ sziklavállú távol bérezek, *s a’ tavasz’ kellemével 
játszó természet’ szépsége, egykor honomba varázs- 
lának-viszsza.

Kepet nevű helységben Temes Várm . láttam ma
gam at, midőn a’ dombról leereszkedém. Részint a’ 
szorult völgy rejti azt el, részint a’ partoldal tartja 
színén. Innen völgyeken és silány partoldalokon Szi- 
nerszegre — Temes Várm. — értem , meRynek vala
mivel tágasabb völgy nyújt helyet; majd partoldalon 
folytatám czélomat, és elhagyva egy két völgyet, a* 
Temesvárról Lúgos felé vivő töltésre vágtattam, hon
nan egy óra alatt, a’ két oldalt ültetett füzes’ zöldjei 
között, Krassó Vármegye1 Fővárosában állapodám-meg.

Lúgos — a’ Város’ n#ve — meglehetős hely ugyan, 
noha tágas négy szegű piarczát kevés emeletes ’s csinos 
ízlésű ház díszesíti, szerte lévén szórva azok helyen
ként ía’ Városban. Derékban a1 Temes vize választja- 
el az úgy neveztetett Németvárostól. Lakosai nagyobb 
részént O láh o k , Németek ’s Ráczok. Magyarok a’ 
Megye’ Tisztviselőin kívül csekély számmal vágynak , kik 
mindnyájan három  templomban , mellyeknek egyike•— az

*) 1829. szinte egy caleulusban szenvedő Izráélita szaba- 
dúlt-meg i tt  súlyától*, egy  Slavoniai Tanító pedig több mint 
eggy jó öszszemarok tiszta  meszet m uta to tt, mellyet ezen 
áldott ríz rizelletén  k ierőltetett.
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Ohitűeké — a’ piarczot két tornyával díszesíti, dicsérik 
a ’ Teremtőt. A’ Minoritáknak-is, — ezeké a’ Parochia 
— lakhelyévé vált e1 V áros ,  melly 'Postaállásúl-is szol
gá l,  ’s hol a’ nem rég* épült Megye’ háza, ’s egy osz
tály Lovasságnak emeltetett kaszárnya-is nevelik a’ hely1 
becsét.

Az országos ’s héti vásárokkal jeles L úgos ,  tá
gas lapályon fekszik, a1 hegyek’ lábai alatt befedetve 
jobbról szőlőveszszőkkel, ’s távolabb cserjékkel’s erdők
kel. Bora nem megvetendőé Szántóföldjei ’s rétjei 
nem tartoznak ugyan az első, de az utolsó osztályba 
sem. Sok Magyarvér ömlék itt Édesem! ’s most azon 
Megyében , mellynek F acsád i, Zsidóvári , ’s több vára* 
óitalma mellett, sok hű Magyar’ végső napja húriyt- 
le ,  csak egy magyarfalu vari ; ellenben tehetetlen nyo
m orult Oláhjobbágyok szorítják-ki a’ Nemzetet fész
kéből.

Krassó Vármegye, kövecses csinált útjait jó kar
ban tartja. Illyenen ’s két oldalt ültetett fák között ha
ladtam én Lúgos’ jobb oldalán Gávosdia — talán Gá- 
v o sd , vagy Kövesd •—* felé. Lúgostól tágas völgy öt- 
lik a’ szem eleibe, jobbról csak halkai emelkedő' hal
m okkal, ’s balról magassabb hegyekkel keríttetve ’s 
a’ keresztül csavargó Temes vizétől öntöztetve , melly
nek közepén Gávosd, továbbá a’ sík fekvésű Zsena , ’s 
majd a’ Postaállásról ’s jó lovairól nevezetes Szákoly 
helységek terü lnek-el.

Most ollyarmá vált útarn mint életem. Balra for
dult ösvényem Szákolytól Kavaran falunak, melly a’ 
hegytalpnál vonúl-el, ’s honnan az út a1 völgy’ jobb fe
lere P íszakra, s innen a’ völgynek valamivel emelke- 
dettebb jobb oldalán fekvő, ’s most Keferendárius Ja- 
kabbfy Simonnak adózó Zseguzsén helységbe tér-á». 
Krassó Várm egyét, a’ széles völgy közepén fekvő Zsup-
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pa nevű csinos falu zárja-be; átaljában pedig rendbe 
szedett sinóregyenes útszáji, a’ közbátorság* fenntartása ’s 
orozások’ eltávoztatása végett,  a’ majd mindenütt le
gelőstül bekertelt ,  ’s kapukkal felkészült faluk mind 
a’ mellett-is; hogy házaik többnyire fából készültek, ’s 
végre a’ jó karban lévő ’s árnyéktartó fákkal körülvett 
töltések, ’s az utazásbeli közbátorság, Krassó V árm e
gyének bölcs intézeteire ’s rendtartásaira mutatnak- 
A* Temes vize keresztűlfolya e’ nagy völgyet, ’s ennek 
az árradások’ idején gátokat bontó ereje , az adózó 
nép* fáradsága’ reményét gyakran ejtünteti.

Fogadd jó szívvel e’ keveset szeretett Barátom! 
tőlem akkor; midőn Téged a* virágkorba*! lángerő 
boldogítván, én az éjetet bujdosva keresem. Hű lel
ked* érzéseit rendeidbe foglalva epedve ó h a j tó m én ,  's 
akkor a* Határőri K erület’ főútját veszed tőlem , mel- 
lyet Karansebestől kezdek folytatni. Légy bo ldog! Az 
Ég’ hatalma védjen téged !

hon* határán , bajonétjával inte a’ Magyarhont őrző 
Oláhközvitéz, ’s megáliapodám , ’s egy N ém et, nem te
kintve a z t , hogy külsőm öltözetemnél fogva-is inkább 
Magyart mint mást mutatott,  németnyelven tudakozá 
nevem et,  lakhelyemet, hivatalomat ’s útam’ czélját. El- 
mondám  ’s a’ véghelybe üzé csattogással kocsisom lovait. 
A’ fentebb már említett gyönyörű völgy* középsíkján fek
vő Karansebes’ vöröslő tornyai tűntek szemeimbe leg-

Ugyan ahoz.

(jezáiifeáJozdőSeu /  8 x 8 ,
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elől. Csinos városka ez , nem annyira a’ magas épü
letek, —■ mellyek kevesek, — mint a’ jó rend ,  egye
nes sikátorok, ’s némelly jó ízléssel épült házak miatt. 
A’ R. Catholicusok’ temploma az árpiarezon á ll ,  csi
nos tornyával, ’s a’ hozzá csatolt emeletes Plébániá
val, melly egy időben templomostól a’ Jésuitákhoz 
tartozott. Az Ohitűek két egyházat bírnak. Jeleske
dik itt a’ díszrend piarczon az Oláh-Illyriai Ezred’ 
Kórmányjánpk egy emeletü h áz a , más helyen a’ Ma- 
thesist tanuló Katonanevendékek' Oskolája, ’s a’ Ka
szárnya’ épülete.

Karansebesen fekszik az Ilyriai Oláh Yégőri -E z 
rednek Stabja. Itt van a’ Postaállás, ’s fészke Oláhok
n ak ,  az ide nem  régen megtelepedett Németeknek ’s 
kevés Ráczoknak. Magyarok kevesen vannak, ’s csak 
némelly ide levándorlott mesteremberek azok. A’ vá
rost az itt még Sebesnek neveztetett Temes vize foly- 
ja végig, mellyen derék malmok készítik a’ vidék’ éle
lemre valóját. Úgy mesélik: hogy e’ volt Ovidius’ Cara 
Sedese, rnellyet a’ bal oldalon lévő hegyek között m ár 
omladásban lévő, úgy nevezett Ovidius’ tornyával-is 
bizonyítani kívánnak. E ’ V á ro s ,  országos ’s heti vá- 
sárokkal-is díszeskedik- Hajdan sok honi Nemesség 

■ lakta ezt, ‘s e’ város Lúgossal együtt, a’ Szörényi Bán
sághoz tartozott. 1025-ben Betlen G ábor Erdélyi F e
jed e lem ’ engedőiméből két Jésuita hozattatott ide fel
ügyelni a* lelkiekre. Ennek Sógora Károlyi M ihály, 
és Kornis ’Sigmond’ kérésökre az átalkodottságtól ei- 
vonatta tván , azon két Szerzetes más ruhába öltöztetve 
tétetett ide. Ezen Apostoli munkálkodást Bercsényi 
Im re ’, ’s Hölgye Lugosi Borbála’ kegye folytatá, míg- 
len az Erdélyi Fejedelemségben Betlent felváltott Rá- 
kóczy György’ parancsából, 1642-ben lakhelyöket el- 
kelle hagyniok.
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itt  válték lovakat; m ert Offszeniczai Német kocsi
som csaknem agyon kergeté lovait. Tudták a’ spe- 
culans lelkű lakosok jól, hogy szorultságban vagyok; 
9s  az ide egy napi járó földre eső Mehádiáig teendő 
útjokért lelkesen megránták erszényemet, ’s még kö
szönnöm kelle, hogy kocsimat a* bérezek’ h o m lo k á n , ’s 
a* meredek sziklaháton ízre darabra nem tö ré k , ’s az
zal együtt nyakamat-is.

Kocsisom lovakat ragaszta szekerembe. Kender- 
csepü szerszámai, nem sok reményt ígértek a’ vesze
delmes sziklarengetegek között , ’s úgy gondo lám , hogy 
a’ dologtalan Köznép négy fejér lovát megpillantva 
elkiáltja magát : hogy ünnepet viszek falujokba. Kocsi
som egyetlenegy Magyar, — már korcsosodni kezdő «— 
Pórgazda Karansebesen, szüntelen oláhnyelven korho- 
lá lovait, ’s zörgő kerekénél hangosabb morgását a* 
sziklaüregek-is elúnhaiták vo lna, annyival inkább é n ,  
ki élni született, élni tanúit ,  ’s örülni szeret szokott- 
is a’ hol szerét teheti. Kedvezésem, ’s szelíd bánásom 
a’ kegyetlen arczvonásról-is borzasztó Tóth  Ferentz 
kocsisomat deríteni kezdé irán tam , ’s azon em ber ,  
kitől harapófogóval szedém elébb a* nyájas szót, be
szédesebb ’s nyíltabb leve u tó b b , ’s úgy tetszik marezo- 
na ábrázatja-is szelídűle lassanként. M ezítelen, bunda 
nélkül készült rósz nyergébe, mellyet minden lépten- 
nyomon szorítani ’s igazítani kelle, veté magát Ferenez , 
szöszből font gyeplőjét markába szorítva, ’s az idő’ 
régisége miatt veres színűvé vált rongyos kalapját jól 
fejére nyomva „no Isién hírével^ szólítá - meg tátosait, ’s 
toldott foldott, ostorával lovai közé csapkodott.

Megkapák kocsimat a’ szürkék, árkon berken egy- 
eránt futottak velem , mintha űzőben vett volna a’ ha
talom’ keze. A’ legmeredekebb helyeken-is kerék-kö
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tés nélkül *) hajtá lovait, ’s bár  intém szólítám, nem 
használt semmit.

Bukin nevű falut pillantám-meg először; azon túl 
kezdenek lassanként magasodni két felől a1 hegyek. 
Utóbb part oldalon visz a’ jó karú töltés, ’s egy tá
gas völgybe bukik-le, minekelőtte a’ széles té r t ,  melly 
a’ legközelebb múlt T ö rö k -h ad b an  szomorú csatame
ző volt ,  elhagyná az ember. Szép tünemény az, mi
dőn a halomoldali töltésekről völgybe ereszkedik az 
Utas. Szeme előtt áll Sziátina nevű Postaállással bíró 
falu a’ magas hegyek alatt jobbra az országúttól. A* 
távol itt-ott kiötlő veres tornyotakák, a’ táj fekvéseinek 
külömbféle változási, a’ szikla toriatok, ’s meredekek’ 
újabb-újabb képei festői szépséget árasztanak-el a’ vi
déken itt. Szlátinához igen közel esik egy tágas völgy
ben Szádova, öntöztetve bal oldalról a’ Temes folyó- 
jától. Ettől fogva kezdődik a’ hejgyszoros vagy kulcs, 
—  Schlüssel, — mellynek leírását rövid időn venni 
fogod.

Az em ber’ élete Örök vándorlás, ’s nyúgalmat csak 
a’ síron túl találsz. Tökéletes bóldogságot ’s megelé
gedést képzeleted sem alkothat. Mit kívánjak hát ne
ked Kedvesem? Az élet’ komorabb napjai között,  ö- 
röramel mosolygó órákat!

\.7s e’ f. 1829-ben, az Oláh - Illy riai H atárőri Ezered* 
Kormánya azt h írde tte té : hogy kebelükben a* meredekebb tá 
jakon Ú tazo, kerek vas- vagy fatalpat köteles kerékkötoláncz 
helyett az útak* kímélése* tekintetéből magával hozni % külöm- 
ben viszszautasíttatik.
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Ugyan ahoz.

fijez&u£e*Jou)o8eu 1 8  z 8 .

E l b á m u l  az tJtas borzasztó kellemein a’ tájaknak, 
mellyek vándorlásában száz színben tűnnek eleibe, mi
dón Szádováról kilép. Azt v é ln é , hogy nincs Világ 
a' hegyeken t ú l , vagy legalább nincs út melly oda 
vinne. Kulcsnak ( Schlüssel ) nevezi a’ környék azon 
hegyszorúlato t, melly Szádovától Armenis felé vezet,  
m indenütt csinált utakon. Sok tekervények ’s csava
rodások között,  sziklafalak árnyai alatt iszonyodik az 
Utas egy felől, a* térme'szetnek rettentően-is szép játé
kai, nem maradnak részvétel *s csudálkozás nélkül 
más felől.

A* szoros völgy’ nyílásaiban a’ szerte szaggatott 
szirtek* vállán nagy munkával készült töltések , ennek 
meredek volta, a’ Temes’ zuhogó sietése, a* változásban 
szép hegyek’ ezer alakja, továbbá a’ leszakadott szikla- 
m aszszák’ színén maradtt lapjára, balról a’ meredeken 
csinosan festett Sz. Háromság’ képe , majd borzasztják 
majd gyönyörködtetik a’ Vándort. E* kép alatt ezen 
írás látszató: „Pinxit Mojse Berkovics Meisteret Mark.u 
Itt halad még néminemű félelemmel az em ber,  hol a* 
meredeken vágott töltések’ oldalán nincs mindenütt 
karfa, noha a* Végvidéki Törvényhatóság m ár e’ hí- 
jányt-is pótolgatni igyekezik imitt-amott. A’ sziklator
nyokról idó'nként leszakadozó szirtdarabok ellen kőbás
tyák állanak több helyen, mellyek bátorságot nyújta
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nak az Utasnak a’ magastól. E ’ völgy végre tágulni 
kezd o t t ,  hol Armenis — talán Örményes vagy Ar- 
mányos — falu emelkedettebb helyen fekszik veres 
tornyával , mellynek e’ sivatagban kitűnő csúcsa sze- 
lídebb érzést 's szabadabb lehelletet nyújt.

Armenishez közel balra széles völgy tárja—ki kel- 
lemeit, jobbról a’ szírtek alatt derék híd kalózol-be 
újra egy az elébbenihez hasonló szorosba, mellynek 
setétes kellemeit, magas, meredek ’s mindég balra 
tartó töltései, a’ Temes’ játszi mormogása , a’ zuhogó 
vízomlások, ’s a’ vidéknek majd mosolygó majd be- 
borúlt százszoros változása, a* m ár elhagyatott bá
nyák’ ’s barlangok’ kitetsző' m aradványai, hol derülni 
hol borúlni hagyják az t ,  ki először látja e’ tájat. A r-  
menistol egy óráig halad az Utas míg a’ szoroson ki
l é p , ’s itt balról egy szép iránylatú, ’s nyárfával be
nőtt csúcsos hegy nyitja-meg a’ tágas völgyet, melly
nek kezdeténél szemköztt, a’ Tergovától tsörögve 
hömpölygő patak, a’ balról zúgva haladó Tem esbe 
Ömlik, honnan nem messsze a’ völgyben, a’ 300 ház
nál több számból á lló ,  ’s Postahelyei bíró Tergova 
nevű helység áll.

Valamint i tt,  úgy az egész Véghelyben többnyi
re faházakból állanak a’ helységek; noha azon felső 
jutalomtéteF hirdetése, ’s a’ Kormány* ösztönözése u- 
t á n ,  minekutánna ez ,  annak , ki kőből épít háza t ,  12 
ezüst forint jutalmat tett-fel, m ár imitt-amott a’ czél 
telyes.íttetni kezd. Határai átaljában szélesek minden 
falunak; de terméketlenek, ’s alig látni egyebet rajtok 
kukoriczánál ’s zabnál, ’s csak ritka tünem ény a’ bú
za e’ földön, mellyet nem kövérít az O láh’ tunyasá
ga. Egész Véghelyen keresztül, szilva, cseresznye, 
d ió , kanadai ny á r ,  fűz , ák ácz , eper ’s kőrösfákkal 
vannak a* töltések alleeformán beültetve, védeni a’
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nap* forró hevétől a* vándort;  midőn a’ völgyek’ ve
rőfényei a' torkolatokban rekedtt levegőt terjesztenek- 
el. Minden helység’ végén, ’s az oszlató keresztúta- 
kon , emberkéz forma mutatja a’ következő helységet ,
’s faragott kövekbe vésve áll távolsága egy helynek 
a’ másikától. Itt a* szomorú vad v idéken , hol csak 
a’ sáppadozó költő találhat zabáliásig eledelt képzele
tén ek ,  hol a’ nyomorult emberiség, e’ tehetetlen N ép? 
keservesen érzi az Istennek Adámra a* Paradicsom- 
kertben kimondott átkát, itt láthatod a’ Véghely’ Kór- 
mányozójinak Kedvesem! a’ rendet ’s közbátorságot 
ditséretesen fenntartó rendszabásait, ösztönöző például 
’s tűkörül H onom ’ Kanahán té ré inek , hol úgy látszik ; 
a ’ jóltévő Ég viszsza látszaték vonni kemény íté le té t, ’s 
hol a* jónak ’s bőségnek érzetében többnyire felejte
tik a’ hasznos, ’s a* példák nehezen foganhatnak.

Hagyjuk ezt abba. Nem orczázások, óhajtások 
ezek.

E ’ helyen nem lesz felesleg em líteni, hogy ezen 
Oláh-íllyriai E zred ’ terü le té re ,  most legközelébb, e g y , 
mintegy 9OO Nemzetségből álló Csehgyarmat keletke
z e t t - k i ,  ’s ezek m ostan, míg lakhelyeik felépülnének, 
az erdők kozott szerte tanyáznak. Boldogtalanok ! hi
hető: a’ magyar kövér föld* híre csalogatá ide őket, ’s 
itt e’ sziklavilágban, sivataggal jutalmazá rem ényök, 4 
’s a’ levegő szokatlan volta marokkal dúlván é ltöken, 
szomorú érzéssel emlékeznek - viszsza Os-Anyánk É- 
v á r a ; hogy miatta kell meghalnunk.

Kígyódzva kanyarúl Tergovától Tomasov felé, 
gyümőlcsfa-lornbok között a’ vert országút, a’ meredek 
hágó’ tövéig. A’ töltés két ágra jobbra ’s balra sza
kad itt, ’s amaz az új még járatlan, emez az ó ’s al
kalmatlan járt országúira igazít *) Jó l kell haladni,

*) Most már elkészült az új töltés-is.
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míg felérsz. De megjutalmazza szenvedéseidet a* te
t ő , meilyről csak szépségeket látsz ollyakat, millyek- 
re  külfüldon-is kevésre találhatni. A’ szelídülő vidék’ 
bájoló keiieme keblet tár itt szívednek, szemednek 
’s képzeletednek, ’s itt a’ lá tó , érző ’s képzelődő' te
hetség egyéolvad. Ama bájjal telyes’ tágas völgy’ ezer 
halm ának, az alattad elterjedő ligetek’ fák’ ’s patakok’ 
olvadásba ragadó helyzetének, ’s az ezredek’ meszsze 
tűnt éveivel egykorú távolbérczek’ szirtes csúcsainak 
látása elfogja szíved’, szent ihlet száll-meg, imádni azt 
a’ mit csak érezni de megfogni nem vagy képes. A* 
tájnak, a1 vegyűletek’ száz színében-is öszszehangzó 
volta, ’s a’ számos halom ’ apróbb domborúlásai kö
zül kitűnő Tomasov helysége, egyháza’ veres tornyá
va l,  örömest feledtetik v eh d  ; hogy rettenetes tájakon- 
is bolygál azon nap. Csak kerékkötve haladhatsz a’ 
m e re d e k rő la 7 völgybe, hol a1 csinos Tomasov fekszik 
egy morgó patak m ellett ,  ’s innen Krassovecz felé 
egy mélyebb jo b b ró l , az emelkedettebb völgy pedig 
balról bukik elődbe, mellyet végtől végig keresztűl- 
foly az említett csermely, ’s a’ völgy mindenféle ala
kú kalibákkal, ’s szállásokkal foglalatoskodtatja az U tas’ 
szemét.

Most Krassovecz mellett vezérle útam , melly ettől 
eSY Puska lövésnyire fekszik, az imént nevezett patak 
mellett; ’s ez Klugova alatt egy más patakkal egyesül.

Krassoveczhez nem meszsze gondot ád az elődbe 
ötlő meredek a7 völgy sarkán. De a’ tetőn , noha le
járása ró sz ,  vidorabb képeket emel elődbe a’ term é
szet, ’s alattad látod a’ völgyet az abba épült Kornya 
faluval, mellyen az országút keresztü lhat, ’s Postával 
díszeskedik. Kornyába a’ b em en e te l , egy az egész 
völgyet elfoglaló hoszszú hídon — melly most készít
tetik — visz, külömben m ost,  a’ színdarabokat raga
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dozó Belareka nevű sebes folyón által kell törtetned. 
A* tály nem mutat Kornyán túl annyi rengeteg er
dőt , ’s e’ kellemes völgynek oldalhegyeit, többnyire 
szántóföldnek használják a’ Katonapórok. Majd szép 
Alée között halad a’ töltés balra fordulva a’ kisded 
Klugova helység , honnan ismét balra lejtett a* Belare
ka vize mellett, Mehádia felé. Klugovát elhagyám; ’s 
jobbról a* hamuszínű sziklahegy, balról Méhádia alatt 
omladéka egy épületnek riasztának-fel elmerüléseimből.

Klugovától partoldalokon ’s lejtős helyeken útaz- 
v a ,  Mehádiát piliantám-meg. Szirtoszlopok ’s az 
iszonyú sziklabástyázat közö tt , a’ hegy’ szoros nyílá
sában mélyen fekszik Mehádia M ezőváros; de mieló'tt 
ebbe léptem , szemembe tűnék balról egy jókora hegy’ 
csúcsán, valami régi om ladék, mellyet a’ Lakosok — 
ha igazat mondanak — hajdani magyartemplom* ro m 
jának lenni állítának. Meliádián egy pár T e m p lo m , 
Postaállás, Kaszárnya van. Itt foglalt helyet a’ Kir. 
Harminczad’ Tisztsége-is, helye országos ’s heti vásá
roknak , ’s hegyeit jóféle szőlőtő borítja. Lakosai O - 
láhok ’s Németek. Kevés kőből,  de annyival több 
fából épült házakat mutathat. Hajdan a’ P á r tü tő k , 
sánczokkal erősíték-m eg e’ helyet, mellyeket az 171Ó- 
dik évben Temesvárról kiüzetett Törökök széthánytak.

Itt tőltém az éjt. Jó felszolgalat, képes á r r  ’s a’ 
készség helyrehozá, ha mi híjányt mondhatnék-is. 
„ Venter praecepta non audit. Poscit appellát, 72072 est iá
mén molestus Cr editor, parvo dimiiiitur, si modo das üli 
quod debes, non quod potes. Seneca ad Lucil. Epist. 21.u 
Már fentfügge a* nap ; midőn ostorával kocsisom csat
tanta. E* jelhang kocsimba szólíta, ’s alig haladék ne
hány lépéstrf ’s a’ vámnál keresztülállá a’ Katonaőr 
az útal. Csak marschroutát emlegete oláhszavai között, 
’s bár magyarul, ném etü l ,  tótul felelék n ék i ,  nem
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akara , nem fogott érteni. Jobbom nál János bá tyám , 
hajdan az Alvincziaknál, most nyugalmazott Kapi
tány, egy sokat tapasztalt, *$ a’ Haza* ’s Király’ szol
gálatiban csaknem örökös nyomorékká lett férjfiú, 
rácz-, ’s h o rv á t- , végre olasz-, ’s franczia-nyelven, 
majd lengyelül-is szólítá, ’s csak akkor álla-el arczá- 
ból-is kitetsző erőlködésétől, midőn Bátyám’ ajakán 
a’ „kapitányi szó kicsúszott. Yajha hazánkban az 
Idegen lenne kénytelen tanulni a’ Nemzet* vérrel vál
tott nyelvét! ! így még fégyvert-is húzott a’ Vég
hely’ Q re ,  ’s sziklahegyek, szőlőveszszővel díszlő ol
dalok között balra ta r tánk ,  ’s átreptetve a’ Belareka7 
hídján ez jobbra zúgott-le, *s a* Mehádiai fördőnéi 
lévő bérczekbői eredő Csernavizében, közel a’ híd
hoz elmerült* Itt az Öszszefolyásná! két felé válik a’ 
töltés, a7 báli a* fördőkbe, hovra Mehádiáról egy óra 
alatt e l ju tánk , a’ jobb oldali Orsovának ta r t ,  meily 
ide 1 1pl Postaállásnyira’ áll.

Nekem csak nyúgalom kell; m ert noha az út 
többnyire mindenütt jó, de a’ sziklahátakon, fordula
tokon ’s szirtrohanások a la t t , még-is sok hellyen el- 
bágyjasztják a* testet a’ kocsi’ zökkenései. Megen
gedsz kedves H ívem ! hogy nem érdeklőbb leve lem , 
majd ha enyhül testem’ fáradtsága, megösmertetlek a7 
Mehádiai fürdőkkel, ’s édes lesz nekem számot adni 
neked magamról akkor, midőn forró vágyam: —  
hogy velem múlathass — nem telyesedhetik-be* Ne 
feledj !

F .  M .  O R .  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1830
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Ugyan ahoz.
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í

I t t  vagyok m ár Édes! a’ bájos, csudás Herkulesför- 
dőknél , melly m ár ma Mehádiai nevet-is visel. E l
bájolva megígézve attó l, a1 mit láték , hallék , de a* 
mellyeket tolira nem bízhatok. Már a* fényölelte R ó
ma* hatalmas falai kozott-is megzenge a* Herkulesfor- 
dő* neve. Itt a’ Rómaiak által az „űd aguasu czím- 
mel érintettek voltak nevezetesek. A’ maradványok 
bizonyítják Róm a’ nagyságát itt. A’ colossalis szirt- 
világ* tündér-vidéke itt nyílik-meg szemeid előtt , *s 
hangjaidat elragadozza a’ C serna, melly sziklagörön
gyön ’s követsen áttörtetve, zörögve hempelygeti ég
áldotta habjait. Egy lassan zuhogó hang verdesi fü
leidet, midőn közeledsz ahoz. Orömhangja ’s édes 
tornbolása az a’ gyógyúlóknak, kiket a’ nyavalyák* su- 
lyá , e’ jólléteit ’s egészséget adó helyhez vonz. Már 
csaknem belépsz , midőn a’ vereslő ’s tarkán-is ékes 
épületeket megpillanthatod. Egészen betöltik azok 
ama szűk sziklavölgyet, mellyben a’ fordő nyúgszik, ’s 
hol a napsúgárok a’ leghoszszab napokban-is felette 
későn köszontenek-be, ’s korán eltűnnek.

Majd alább e* jóltévő vizekről, *s alkotórészeiről. 
Fényes várost képzel az Utas midőn a1 Fördő* magos 
épületjeit szemléli, m ár közötte jár ’s úgy véli, hogy 
a1 szikla-ország’ vad tájaiból kilépve, valami országos 
’$ népes Köztársaság* lakhelyébe hágott. A’ Francis-
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cafordő’ épülete kinnt, az Ohitüek ’s R. Catholicusok 
által-is használt tornyos kisded tem plom , a’ Köznép1 
múlatására fából építtetett tágas ivó- ’s tánczház, a* 
Josepha , Karolina főrdőházak, a* két emeletü ’s ve
res fedelű vendégfogadó, az egy emeletes szállást 
nyújtó másik ház , számos szobájokkál jobbról; — 
a’ Szem , Császárfordő , Patika , K ávéház, Kaszárnya; 
továbbá a* középületektől távolabb eső Károly- és 
Herkulesfordők’ épületei, mindnyájan a’ Kir. Kincs
tá ré ,  valódi kellemet öntenek-el e’ helyen , ’s feleme
lik becsét azon tájéknak, melly ezek nélkül irtóztató 
vadon lenne. A* fürdők1 térhelye az Oláh-Illyriai Ha
tárőrző vidékhez tartozik* Tekints-fel a’ két oldalt az 
egekbe meredő szirtszálakra, ’s hitvány venyigének 
látod a’ százados bükket,  ’s az egyenes fenyőt, melly 
itt a’ szirtek’ élein-is magasra, nagyra törekszik. Ha 
a’ meredeket megmásztad , nincs jutalmazatian hagyat
va tudnivágyad. A 1 szikla’ méltóságos, magas csúcsá
ró l ,  látásodat csak a1 láthatár akadályoztatja. Mélyen 
alattad látod feküdni egy oldalról Oláh-országnak nagy 
részét,  Váraival, Városaival, falujival ’s bérczeivel; ’s 
királyi Dunának szőke vizén, mint egy tükrön pillant
hatsz végig. Más részről az áldott Bánát’ rornános , s 
majd lapályos térsége terül-el látásod előtt.

Fördőházai következők a’ jobb o ldalon:
1-ör. Mindjárt a* bemenetelnél a’ Franciscafördő 

két fördő szobával.
2-or. A’ szép ízléssel épült vörös fedelű Josepha- 

fordő egy szobával.
3-or. A Karolinafördo kél külön , ’s egy közösen hasz

náltatni szokott nagy fürdőszobával. E z  társaságför- 
dőjének-is neveztetik, ’s többnyire Főrendüek által ’s 
Aszszonyságoktól járattatik. Egyéberánt pedig az épü

lő*
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let’ gömbölyű alakja ’s csinos veres fedele, az ural
kodó rend ’s csinosság , ezen épületet ajánlják. Ezt 
követi :

4-er. A* Lajosfördő, az ó vendégfogadó1 alsó emele
tében ,  12 külön ’s két nagyobb közfordőszobákkal. Itt 
a ’ melegség, 36 lépcsőig emelkedik.

A* bemenetelnél baloldalon :
5-Ör. A’ Szemfördő. Itt csatornán foly-ki a’ párol

gó v íz ,  ’s ez alá tartja a’ beteg poharát ,  mellyet tele 
merítve a’ szomszéd ’s arra végre padokkal felkészült 
szobába által-visz, a’ hol fejét ruhával befedvén, a’ 
pohár’ felibe tartja szemeit, mellyből a’ kigőzölgő erő 
m ár sok csudát tett.

6-or. A* Császárfordő, 4 k ü lön ,  ’s egy kozfördő- 
szobával ; hol egyszer’smind a’ beteges tagokat, egy 
e’ végre készült csepegő m űszerrel-is  lehet gyógyíta
ni. Ez a* legforróbb f o r d ő , mellynek melege a* 44 
lépcsőre hág.

7-er. A’ Károlyfördő, vagy-is az úgy nevezett Láb- 
fö rdő ,  2 küíönszobával.

8-or. A* Rómaiak által-is gyakorlott ’s magasztalt 
H erkuiesfördő, egy puska lövésnyire kinnt a’ többi é- 
püietektől. Ennek vize erősítő tulajdonnal b í r ,  ’s 
a z ,  a’ ki a’ Mehádiai fördőket használá, utoljára erő
sítő gyanánt ide szokott folyamodni. Egy külön , ’s egy 
közfürdő' szobával, ’s csepegő műszerrel bír bennt a’ 
föv^őben. Mint idegennek néminémü kérkedéssel rriu* 
tatá itt a’ Fördőfeliigyelő nekem , a’ szikla’ öléből ki
buzogó meleg források’ csatornájit, ’s a’ fürdőszobá
ban a’ tar sziklára kimetszett Herkules’ képét,  mel
lyen a’ régiség’ színe ’s alakja öm lik-el, ’s az ecset , 
a’ képmetszésnek gyermekkorára mutat.

A’ már a’ felosztásban előszámlált épületek ‘kö
pött nevezetes :
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a)  A* veres zsindelyü két eraeletü Vendégfogadó. 
1824-dik évben épült az, ’s körül-beiöl 80 csinos tá
gas vendégszobákkal, ’s a’ F ö rd ő k ’ Cancelláriájával , 
hol főrdőbillétek váltatnak t 's a’ szállás eránt-is érte
kezni léhet, díszeskedik.

b) Az ó Vendégfogadó, régibb épület égy eme
letre ,  ’s közel annyi szobával felkészülve.

c) Az útszát formáló két sorú épületek között 
lévő k ú t , mellyből a’ viz négy csővön folyik .szünte
len  a* kút’ kőkávájába, V  ha folyása akadályoztatik, 
a’ kút’ alkotványja’ felsőbb csúcsáfi, szinte két oinyi- 
re  felszökik a* víz, ineilynek áldott s ivásra használt 
részei, jóltévő . befolyással vannak az emberi testre, 
’s zuhogó omlásai, az emberi múlékony nagyság’ ter
mészetes hanyatlására emlékeztetnek. ‘ ^

d) A’ völgyön , mellyen a’ Herkulesfördők feksze
n e k ,  hangos zúgással görög szirten ’s követsen végig 
a’ C serna-v ize ,  eredve közel oda a’ bérczekből , ’s 
a* dunába * szóródva a’ sziklavidéken túl. Csinos \» 
jó ízléssel épült hídjait, a* jelesebb tárgyak közé 
számlálhatni.

Kern k evés vigasztalására ’s szerencséjére szolgál 
itt a’ gyógyúióknak az O rvos’ és Patika* jelenléte, az 
alkalmas sétáló árnyékos helyek, a' kávéház, ’s a’ tár
saság , melly maga az emberi életnek egyik boldogí
tó kútfeje.

A’ köznép ’s cselédség, a* bérezek’ ‘lábai alatt a’ 
bemenetelnél jobbra eső" fa-tánezházba vévén m agát, 
muzsikaszó mellett rugdossa a’ p o r t ;  ’s felejtgeti az 
élet' terheit azokkal, kiket a' sokféle czél ’s kinézés, 

mulatáshelyre, a’ közellévŐ helységekből bevonsz.
Ha az úgy nevezett Herkulesfördőkhöz igyekszel, 

balról a’ falrakásban szemedbe tűnnek a’ Kómái régi 
emlékek, faragott képek, ’s metszett írások, — de
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mellyeket az idő’ vasfoga annyira elemésztett; hogy 
reájok esmérni majd nem lehetetlen. Már Béel Má
tyás említi, hogy 1736-ban itt nehány Római ’s rá- 
írásokkal ékesített szobor felfedeztetvén Bécsbe vite
te t t ,  ’s ott a1 Cs. könyvtár’ pitvarába letétetett.

Átaljában a* fürdőszobákat épen nem lehet az el
ső ízlésüekkel egybevetni, de nem lehet az alábbva- 
lókkal-is öszszehasonlítani. A’ fa-^rovátékok helyett kö
vet —» melly itt bőségben van •—» lehetne ajánlani, ’s 
imitt-amott a’ sok között kevéssel több csínosságot-is.
A* fördővíz több helyen felette mélyen feküszik a’ * 
földben, ’s lépcsőkön kell lehágni a* m élybe, mint 
valami Orkusba. Sem törölközőt, sem tükört nem  
kapsz itt, h a n e m  viszel. Szánakodva kiálték itt fel: 
Szegény Dardániai Illyridák! be kevés hasznát vetté
tek ti a’ boldogító fö rdőknek , kik Aelian szerint csak 
háromszor estek által a* fo rdésen , a* születés után 
tudniillik, házasúláskor, *s midőn meghaltok.

Hazám’ ezüst hangú nyelve zenge-meg füleimben 
m indjárt,  mellyet Erdély’ előkelő ’s lelkes Fijai, ’s 
a’ belső Magyarhon’ gyermekei hoznak ide be. Né
met-nyelv azomban itt-is a’ fő; de még szerencse, 
hogy itt olly távol-is Budától, *s hol hajdan Róma 
hangoztatá —» most m ár elhalt —• egykor hatalmas 
nyelvét, a* Magyar élő ’s vérrel váltott nyelve-is helyt 
találhat. O h  vajha ne legyünk kéntelenek Sz. Ágos
ton szavait említeni itt: „Non censeo felicem Rempubli~
cam sianiibus moenibus, ruentibus moribus

Mehádia átaljában véve betegeknek való hely. 
Friss levegője, kellemes lugassai, ’s árnyékos helyei,
’s azon szerény tónus, melly a’ Herkulesfördőbeli 
Gyülekezetét characterizálja, arra  mutatnak. Csendes 
ölében a’ vidéknek nyugtot, pihenést találhat a’ be
teg, ’s nem kénytelen a’ nyers betyárság’ újongatásait,

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.1



m á j u s z  1830. 151

’s a1 máshol kelletlen-is beköszöntő zavart hangú m u
zsikaszót szenvedni; m ert  ezek helyett a* 80 szobával 
bíró épűletet-is egy Nemzetség* lakásának vélnéd, ’s 
a1 naponként,  a’ reggeli ’s esti órákon a* Yéghelyi 
Katona-banda által a4 sikátor közepén megszólamló 
rendes muzsikai kart,  9s a1 néha itt előadatni szo
kott színjátékokat ’s tűzi mesterségeket örömmel hall
ja *s látja kivált a z ,  kinek enyhülést nyújta a’ szent 
v í z ; — így nevezék a’ Rómaiak —• noha ellenben é n , 
’s velem együtt m ások-is , ez orvoslás’ helyének , az 
erő *s életvesztegető Bálok helyeit, —  mellyek itt 
minden héten tarta tnak, — ezélerányos nagyobb ele
venséget óhajtanék.

Ezek helyett a’ Kávéház-is nyújt az unalomnak 
derítést. Két Billard-asztala ritkán áll ü re s e n , ’s a’ 
játszó-asztalok többnyire tömve emberekkel; kiket e* 
szenvedelemnek sokszor az elégen túlható mámora 
ide csal. A’ közönséges ebéd a* Kávéház* felső Szá- 
lájában tartatik. R e n d ,  csínosság, ’s az étkek’ jósága, 
’s §zek’ sokasága mellett a’ képes á r r - i s , ajánlják a’ 
Fogadós’ készségét.

Az érczes vizeket látogató Társaság a’ két Ven- 
dégfogadóba *s a’ körüllévo épületekbe , mellyben a’ 
szobák épen nem d rág ák , v o n ú l-b e ; de a’ hol gya
kran az ide tódúló Idegenek* nagy száma miatt,  sok
szor napokat kell tölteni , míg a* Távozónak helyében 
szobát mutatnak. Ebből-is kitetszik millyeri számosok 
itt a Látogatók, kik bizonyosan a1 gyógyító vizek’ 
meszszeható hírére csoportoznak ide; *s hol a’ szobá
kon k ívü l , alkalmas záros és nyílt kocs;színekre-is 
találhatni.

A* FördóVíz* alkotó részei KietaibeP Orvos Do- 
ctor után :
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„ E ’ felette meleg kénfördők, temérdek mennyi
ségű álló- és kénviráglevegőt, kénvirágmeszet, kese
rű  só t ,  konyhasót,  mészfoldet, magnesiaföidet, és 
bizonyos mennyiségű vasat foglalnak magokba.4*

„In g erlő ,  hevítő, izzasztó, oszlató, véknyító, sú
roló , ’s erősítő tulajdonnal bírnak.44

„Hasznai: Már régtől fogva ajánlák magokat e’
fordők a’ köszvényes nyavalyákban, ízmeredésben 
(anchilosi) , az egyszerű bénaságban (hemiplegía), az 
ízvízkórságban (hydrope articulorum) , vesekőkórság
ban avagy vesegyuladásban a’ kőtől friephriti calculo- 
sa) ,*bőrnyavalyákban , és fekélyekben.44

A5 még e l - n e m  korcsosúlt hű Erdély ide küldi 
ingadozatlan honlángú Fijait; itt láthatod annak ne
hány lelkes M ágnását, barátságos kezet fogva a’ Ne
mesekkel, ’s édes Honom* Bánáti, s belső és felső 
részei’ némelly Fijaival. A7 gazdag Oláh- *s Moldvai 
B o je rek , T ö rö k ö k ,  ollykor-ollykor Basák-is , itt ízle
lik a* gyógyúlás’ malasztját, ’s a* nemzeti Öltözet mel
lett híven megmaradó Szerviánusok-is, néha számosab
ban vesznek^ részt a’ természet’ ezen boldogító vizé
ből. Az idén az Orosz-tábor elönté O láh- ’s Mold- 
va-országot ’s e 5 kettőből úgy szóllván maga Orsova- 
vára marada szabadon. Sokakat eltartóztata ez a’ 
megjelenéstől. Azomban a’ Móreai részeket, ’s a' 
fekete tenger* hullámjait-is ott hagyák az orvoslás vé
gett ide lért  némeliy lakosok , ’s azok között egy 
Püspök-is meglátogatá a’ Hazánk’ határán fekvő 
llerkulesfordőt.

A’ tudnivágy a* Bálba vezete engem itt. Egy 
a ’ Splényieknél szolgáló lelkes Magyar Fő-hadnagy , 
a’ skorpióról tett beszélgetésünkbe belészóllott. Meg-
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dagadott mutatóujját mutatá ez, mellyel a1 múlt na
pon egy skorpió csípett-meg. Úgy beszélé: hogy a’
mint sapkáját fejéről levette, véletlenül megnyomá 
mérges vendégét, ’s ez csípésével boszszúlá-meg. 
Újjá szerfelett megdagada, ’a 24 óráig tarta az ,  ’s 
kánforszeszszej ’s egyébbel lohadtt-le csak.

Csörgő ’s naás kígyókat ’s skorpiókat-is nevel e ’ 
vidék. Az utóbbiak mérgesek ugyan, de még sem 
olly mértékben mint az Olasz-országiak. Az Oláhság 
pénzért oka számra árulja itt azokat, ’s úgy bánik 
velők mezítelen kézzel mint a* rákkal szoktak b á n n i , 
’s nagy ritkaság, hogy valakit ezek közül megmarna. 
Az új Vendégfogadóba még nem veheté magát; de 
az ónak szóbájiban-is tanyázik m ár  imitt-ámótf ezen 
alkalmatlan vendég. A* HerkulesfördŐ, de átaljában 
e’ Határőrök* vidéke szagos cseresznye pipaszárairól- 
is , meily itt elég drágán fizettetik nevezetes, ’s a’ren
getegek’ alkonyiban szarvast, őzet, vad disznót ’s más 
vad állatokat táplál, mellyek közül a* királyi szörnyű 
nagyságú sasok említést érdemelnek.

Méltó itt megemlíteni a’ csudálatos úgy nevezett 
Haramiabarlangot-is ( Ráuber-Höhle) , meliynek osztá
lyai külföldön-is figyelmet ébresztének.

A’ szobák* árra az idén , mellyek kivált az új é- 
pületben csinosak, tágasak, ágyai ’s bútorral felkészül
tek ,  egy 24 órára 12 xrtói 48 xr. — Egy különför- 
dőszoba 8 ,  *s mellék szobával 12 xr. ezüstben. A* 
Társaságfördőben minden Személy 6 ,  *s a’ közfürdő’ 
használásáért pedig mindenik 2 pengő xrt. fizet egy 
fürdésért.

Fogadd kedvesen Barátom! e* csekélyt, ’s olva
sása közben jussak eszedbe !

Debreczeni B Á r Á n y  Á g o s t o n .
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12 .

GRÓF SZÉCHÉNYI ISTVÁNNAK

a' M. Hazáiul.

1 S 1 7.

Is tv án ! fényes Ősid Nagy tsem etéje! T e!
K it nem veszteget a* gőg* hiú sz e lle te :
*S még a* H ét - Magyarok* lelkeihűl beszítt 
Hűnn* tűz - szesz* heve lelkesít í

A* H ír büszke veled ; ’s a* Haza* bérczein*
Fenn - szárnyalva lebeg: Honni reményjein*
Szívedbűl, sok aléltt lé lek , erőszakot- 
Győző ércz-falakat rakott.

Széchényit lobogó szent tüzivel te li
(m ellyel Lobkovitzon* lángola) képzeli 
Benned; m int veri - el annak , Hazánk* javát 
Ostromló hatalom - szavát. — —

N őttesd , A e li! remek lelk i erőde t, és
O jd , hogy sem puhaság ro n tsa , se te tte té s : 
*S m ajd , ha zöld olaj ág homíokodon helet 
N y ér, a* tser - köszörűk fe le tt; — —

Légy a* köz Nagy-Anyánk* gyám ola; légy merő 
O szlop, támogató b á s ty a , segéd e rő ; — —
Egytűi szeszt kap ezer n é h a , *s erőt ts e ré l, 
M int a* mágnesezett atzél.
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Egy szívből", k it az ég alko ta ronszan i,

Olly bájos hatalom tad  k isz ivárgani;
Hogy mind azt vezető tűz * szesze tö lt i-b e  
Önnön gőzzé* megyéjibe*,

A* m it gyenge, h iú , görbe arány v ez e t;
S* jó l érezni ta n ú i, a* ki nem éreze tt: — 
Csak-hogy lá ssa , m iként tündököl érdemes 
fénnyel egy igazán Nemes.

Hogy nem N év , habos öv, ts illa g , ado tt k e re sz t, 
V e tt-k ú l ts ,  kolkhisi k o s - je l nem esíti e z t; 
Nem kivűl emelik m elljit a* rend - nem ek, 
B elljebb , o tt lakik egy remek. —

És majd érdem iden, m ellyeket eddig az 
IIly já ra tlan  úton nem teve más y igaz 
Hívségednek örök d ísszé , sok ezredig 
ta rtó  Oszlop emelkedik,

P alóczi H orvá th  ÁdávfC h iz ira tib á l ktizli 

F b w y e r y  G y u l a .
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: 13." ;i.‘.

A’ V á r o m l a d é

Jelfogó dik szivem mindég ,
H a egy dűledekébe’

Az idő* vás kezeivel
Küszdő Vár tlin elembe:

I tt  látom az omladozott 
Falak  tornyok m ohain,

A* régi fényt szenderegni 
Múlandóság* k arja in , 

Hallom ifiit suttog a* szellő 
„A* mi elmúlt nem jő elő4,0. 

Bár csak azt ne mondaná 
Honnoni reménybe hagyná

Hallom m int omlik időnként 
Le egy-egy tégladayab, 

Megválva több száz éveki
T á rsá tó l; ’s e’ hangosabb 

K aczagása, az időnek , —• 
Csúfondáros , mi vünkre , 

Megzavarja a* szent csendet, 
Borzasztón a’ v idékre:

M ert száz hollók károgással, 
Denevérek visítással

Fészkeikből k ike lnek ,
A’ vár felett íepdelnek.
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Bár az illyen szemleletek 

Lelkünket elbúsítják>, 
Szíveinknek fájdalm asak, '

Szemem könybe b o rítják , 
Még-is Örömest já rok  ön 

A’ vár omladékokhozi,
Mint a’ regi dicső kornak 

Emle'k oszlopaihoz;
I t t  Je len t az E lm últakkal 
Élőket a* M eghalttakkal

Öszve hasonlíthatom , -H 
Áldom vagy megsóhajtom.

Ha egy felig ledőlt kapun 
Az udvarra belepek,

A* pusztúlás m artalékján 
Bámulok ős merengek 

Felve nézek magam kö rű i,
I t t  egy cső r, o tt susogás 

Felrezzentvén andaltom ból.
Isten minő változás !

I tt  egy kőre ü lt nagy béka 
Szemeit rám hunyorgáttja ,

Ott egy kígyó sziszegve 
Csúszik üregébe-le.

Ilalkán lépek , m ert a’ szent csend 
A* topogást m eg tiltja , — 

Tovább, am ott kőrakásba
Hever a’ vár* k as té ly ja , 

Megilletve közelítek 
Századoknak e lő tte ,

Lárma*, élet* lakhelyéhez , — 
Minő sorsra k e rű le !

A’ leroskadt oszlopokon 
’S még fennálló ablakokon

K ígyók , gyíkok mászkálna, , 
Hollók ki ’s be szállongnak \
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Alig lehet észrevenni, —

Az idő olly kegyetlen ,
Hol á llo tt a* várkápolna,

Hajdani szentségében- 5 

Bemohosúlt kő - darabok
Fekszenek a’ szé t-o m lo tt 

O ltárokból, ide ’s tova ,
A* sír üreg m e g n y ílo tt,

S etét és csend lakik abban 
’S az o tt elszórt koponyákban 

L elte  Hon rég m entségét,
M ostan béka lakhelyét.

Nem várja már a* Vár* S züze, —
Ereklyére k iá llv a ,

K arja közé viadalból
K edvessét, óhajtozva,

Nem ád je lt  az őrön-álló ,
T rom bita kurt nem harsog ,

Az utolsó harang-kongás 
Ó ta hány század forog !

A' mi hallik  szél zuhogás,
O llykor o llykor egy sóhajtás 

E red t a* sír ü re g b e ,
Egyveledik közibe.

A* m int éjfélt ü t az ó ra ,
A* közel falu to rn y án ,

Z örgés, lá rm a , kiabálás 
Tám ad a’ vár’ udvarán 

M intha lantos álmaikból 
A* hajdani hős lakók 

F elria sz tv a , készülnének 
Védeni a’ Hazájok*.

De ismét lecsendesedik 
Minden ’s mély álomra fekszik.

*S meg úgy suttog a* szellő 
Az elmúlt nem jő elő.

Pechata Károly .
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N é p d a l o k .

l .

Sárga lerál, sárga levél,
Bős útam ra m iért estél ?
A zért estein m ert nincs ágom , 
Nincs a* mi t a r t ,  nincs világom.

Hej nékem-is az a* sorsom , 
Hideg a* főid fázva járom .
Van hazám , de nincsen benne 
Egy kis hajlék , melly fölvenne.

H arm a t, harm at, hol te rm etté i?  
Bős szememre miért estél?
A zért estem a* felhőből,
M ert víg napom már nem deről.

Rezgő harm at! te  könnyé válsz, 
Szememben jó forrást találsz. 
L eszállt nekem-is szép napom , 
Szegény Magyar I azt siratom.

F ü lem ile , te  kis m a d á r,
Szép dalod m ért nem zenged m ár? 
A zért nem zengem dalom at,
M ert elvesztém hív páromat.

Hej fülm ile, te kis madár ! 
Elnémulok én-is immár.
M ert mondanám keservemet 
Ha nincs sz ív , melly é rt engemet
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Van-e kezed o lly an ,
A* melly nem csak ölelni tu d ,

De já rtas  dologban?
Van kezem , melly a’ ház korul 

Tud munkát ta lá ln i,
Jól tud v arrn i, sü tn i, főzni 

*S beteg.et táplálni,

Monddsza nekem , kincsem ad ta , 
Van-e lábad o lly an ,

A* melly nein csak sétálni tu d , 
De hon-is talpon van ?

Van lábam , melly jó úton já r 
'S nem botlik  oliy könnyen, 

A* nappal kő i, sürögve j á r ,
A’ háznak körében.

Monddsza nekem , lelkem a d ta , 
Van-e szíved o lly a n ,

M elly szeret ? H a van , elveszlek 
Még ezen farsangban.

Van szívem , melly híren  szeret 
’S ezt tartom  fő jómnak *,

De m ásért é g , nyalka leg én y ! 
T iéd kosaram csak.

IVIonddsza 

2.

nekem , rózsám ad ta ,

S z a l a y  B e n j á m i n . 

(Kisfaludy Ka'roly.)
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1 4 *

A’ házi Nevelőkről.

x V  nevelésről közönségesen, miólta ez az embe
ri Nemre nézve legfontosabb" tárgy méltó tekintet
be kezdett vétetni, igen sok íratott, de még elég 
épen nem. Nem-is lehet ebben örökre állandót, 
hasznost, minden tekintetben, időben,) helyben, 
miuden Nemzet között foganatost, minden személy
hez, környülálláshoz, minden lelki, testi tehetségek
hez alkalmatost, minden különös czélra, kívánság
ra, hajlandóságra alkalmaztathatni, minden az em
beri Nem körül olly igen sokféle lehetős esetek
ben el-nem hibázhatót, egyszerre egy személynek 
írni. Tsak az egy Isten az, a’ ki o’ világ’ igazga
tásában örök törvényeket szabhatott, a’ történetek* 
okait, folyásait, következéseit úgy előre láthatta; 
hogy ő az örök időben tzélját bizonyosan eléri. De 
az ember, ez a csekély por, egy perczenetnek, 
egy maroknyi helynek gyermeke, csak keskeny kör
ben láthat, rendelhet, igazgathat, szemlélődéseit az 
akkori, azon helybeli okokból, szokásokból, véle
kedésekből , mint megannyi béfolyásokból, így 
vagy amúgy intézheti, ez vagy amaz czélra függeszt
heti ; s mind ezek a nagy viszontagságokban utóbb 
vagy eltűnnek, vagy temérdek módosításokat szen
vednek. A rt-gi Nemzetek legtöbb maradványi
nak csak az akkori idő’ tekintetéből lehet mi előt
tünk erdemók j sokkal kevesebb hagyományaik ille-
F .  M .  O R .  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 .  ] {
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nek egészen a' mi életünkhöz ’s történeteinkhez. A- 
zon nemes tulajdonságokra nézve, mellyek az em
beriéinek örökké tartó alapjai, vagy inkább alkotó 
részei, miilyenek az ész, okosság, elme, mestersé
ges test, tagok, ezeknek egyessége, munkássága, 
kötelessége; úgy vélnénk, lehetne egy mindenkor 
illendő módot feltalálni, vagy már sok nagy Pae- 
dagogusoktól taiáltatott-is fel, meliy szerént mivel- 
tethetnének ; de ha meggondoljuk, hogy ezek nem 
változhatatlan potentiák, hogy a’ számlalan modih- 
eatiók ezeket-is a’ nevelésre alkalmasabb vagy al
kalmatlanabb formákba és mennyiségekbe öntik, 
hogy a’ nevelés nem-is épen a’ bennünk lakozó 
tiszta isteni lélekkel vesződik, hanem a’ sok ked
vetlen béfolyásokkal; úgy által kell látnunk, hogy va
lamint a’ környülállások sokasodnak, hevesednek, 
általváltoznak, elhatalmasodnak, gyengülnek, úgy 
a* nevelés’ tudományjának-is szüntelen kísérnie kell 
őket, és egy talpon soha meg-nem állhatnak. Ez 
leginkább illeti a’ házi nevelést, hol a* Nevelőnek 
többnyire ez vagy amaz között csak a’ választás 
van szabad akaratjában, a* környülállások egész 
hatalommal uralkodnak. Ezen szempontból tehát 
ügy látszik, hogy majd minden időszakasz, min
den hely , Nemzet, sőt minden ház más módot és 
könyvet kíván.

Mitsoda törvényeket lehetne hát erre nézve 
egy házi Nevelőnek sinórmértékül adni? Epén 
semmit-e, vagy igen-is sokat? Nem volna-e jobb, 
mindent a’ Nevelőnek okosságára, ’s gyakori el- 
múlhatatlanúl szükséges eszmélődésére bízni, a* ki 
feltalálhatja, mit minden időben cselekedjék? Vagy 
tanátsosabb, nem helyheztetni abban annyit, a* ki 
már sokszor megcsalt, és a* kit individuális esze- 
is könnyen ollyan útakra vihet, mellyeknck csak 
az a’ hiba jók, hogy nem az akkori időre ’s helyre
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illenek. — En úgy vélem # hogy ebben a’ dolog
ban, a’ hol törvény kell, ott nem használ, a* 
höl nem kell, ott józan ítélet, gyakori fontolga
tás, és hivataláról való ✓ gondolkodás , mellyek 
minden házi Nevelőben különösen megkívántainak, 
elegendők ugyan; de a’ rendszabások, vagy inkább 
figyelmeztetések, \s a’ tanácsolások-is igen haszno
sok , és minden új Nevelők előtt nagyon kedvesek. 
Erre nézve közleni bátorkodom némelly észrevéte
leimet, most azon tárgyra való tekintetből, melly- 
ben legtöbb fontosság vau, de legtöbb tévelygése
ket szül elmellŐzése vagy okos felnem fogása.

Fő gondja legyen tudniillik a* Nevelőnek, azon 
kornyülállásokat megesmérni, és érdemekre méltat
ni, mellyekben ő néki munkálkodni kell. Az o- 
kos mezei munkás, ámbár földjét, hivatalát esme- 
ri, szereti tudni, mikor miilyen idő jár, hogyan éri 
földjét a’ nap, miilyen szél szokott fúvni; felhős-e, 
tiszta-e az ég többszer, nincs-e kitéve földje ár
vizeknek, rétje áradásoknak, kertje lopásoknak, 
háza tűzi veszedelemnek; ezt tudni néki szüksé
ges, mert csak e’ szerént intézheti szorgalmát, szab
hatja reménységét, kissebbítheti félelmét, szívében 
érezheti örömét, dologra termettségét, vidámságát, 
bátorságát; elmellőzheti, könnyebben tűrheti, meg
győzheti a’ bús gondokat,,a’ lankasztó nehézsége
ket, a’ leverő eseteket. így tegyen az okos Ne- 
velő-is. O néki-is abban a’ házban, mellybe jött, 
bizonyos napfényje, szele, időjárása, éghajlása van', 
mellyel ő megnem másíthat; olly emberek ve
szik korul, kik nem mindenkor tesznek kedvére; 
vélemények, ítéletek, képzeletek, bévelt princípiu
mok, megrögzött szokások, nemzeti ’s személyes 
különösségek uralkodnak, mellyeket csak ritkán, 
de még-is okosan módosíthat; felettébb való eről
tetések vagy gondatlanságok, fellengző reménysé-

11  *
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gek vagy bizodalmatlansagök, czélerányos rendelé
sek vagy gátló zűrzavarok, durva életmódok vagy 
mivelt kényességek, elbízottság vagy együgyüség, há
ború vagy béke hatalmaztak-el, mellyeket vagy ne
velhet vagy gyengíthet; mind meg annyi sors’ a- 
dományjai, játékai, mellyeket a* Nevelő vagy hasz
nál, vagy okosan megvet; mind meg annyi okok, 
béfolyások, segítségek, akadályok, mellyeket es- 
mervén, nem lesz vigyázatlan a* veszedelmekre, 
sem a’ kedves pillantatokon nem kapó, azokat 
haszonra nem fordító; nem esmervén, botlik min
den lépésében , csiiggedez dolgában.

A’ ki az útat nem tudja, nem mehet; vezetőt 
fogadjon? Kit? Nem azért hívták-meg Nevelőnek, 
hogy tanítsák-is, fizessék-is. Valóban kevés fiatal 
ember olly szerentsés, hogy ollyan házba kerüljön, 
hol a5 fő tagok, a’ kiknek vezetésűk lehet egyedül 
hasznos , ’s őt akarják-is, tudják-is szívesen vezetni. 
A’ józan ész igen-is helyesnek ítéli, hogy az új 
Nevelő a’ szülőktől várjon , sőt kérjen útmutatást; 
ez nem csak szép, de kötelesség-is, ’s el nem vá- 
lalni nagy vétek volna. De mennyire mehet ezen 
útmutatás? Legfellyebb bévezetik hivatalába, kö
telességeit elébe adják, magzatjaikat bémutatják. 
Könnyű általlátni, hogy sok tárgyakat, mellyek 
nagyon fontosak lehetnek , vagy szerénységből, 
vagy bizodalomból , vagy előkelő voltok’ tekinteté
ből, vagy tudatlanságból nem érinthetnek, hanem 
vagy a' Nevelő’ okosságára bíznak, vagy örömest 
elhallgatnak. A’ ki az illyen hővezetéssel megelé
gedvén , azt hiszi, hogy figyelmét többre függesz
tenie nem szükséges, igen megcsalódott. Csak 
hamar sok megfoghatatlan lesz előtte, ollyan esetek ad- 
ják-elő magokat, mellyeknek okait nem érti, kö
vetkezéseiktől megdöbben, elsőben a’ legfontosab- 
bat-is csekélységnek veszi, utóbb egynéhányszor
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megütközvén, ta* legcsekélyebbet-is nagynak nézi ; 
egy érthetetlenség a’ másikat szüli, végre a’ meg- 
elégedetlenség sziveiket marezangolja. Melly igen 
könnyű itt még a leghüségesebbuek-is megcsök
kenni.

Azt mondhatná némelly: „a1 ki igazán Neve
lőnek termett, és Niemayernek leikével bír; annak 
nincs szüksége, minden áltaimenő eseteket annyi- 
ra felvenni, és miattok feltett szándékában csak 
egy kevéssé-is megállapodni. Az igaz philosophiai 
alapokon állő Paedagogikának torvényjef minden 
környülményekben csalhatatlan vezérek.“ £zt én- 
is örömmel vallom, de még-is olly szenteknek ő- 
ket nem tartom’, hogy lehetetlen volna valakinek, 
ellenek tenni*, sem olly közönségesen tudva lévők
nek, hogy senki mellettek ne hibázhassák. Azon 
törvényeknek tudására csak gyermeki ész kívánta
tik, de haszonra fordításokra olly nemes charak- 
ter, mellyre csak az tehet szert, a’ ki ezen szö
vevényes hivatalnak mind könnyebbségeit,. mind 
vergődéséit esmerte, tapasztalta, Y nem csak a 
virágos mezőn járkált, hanem a’ sziklákat-is mászta. 
A* nevelés princípiumainak használása, alkalmazta
tása továbbá, bizonyosan a' környülállásoktól ha- 
tároztatik - meg , mellyeknek megfontolása azon phi
losophiai könyvekben közönségesen a’ Nevelő* böl
csességére bízatik. Amazokban a’ theoria ékeske
dik, emezekben a’ praxis él. Hogyha p. o. az, a 
ki velem együtt munkálkodik, vagy legalább bé- 
folyása van hivatalomba, nem tudja őket; ezen tu
datlansága miatt az én szándékomat, útamat, nem 
értvén, elsősége’, hatalma’, érzésében (vannak reá 
sok példák), engem-is akadályoztat, maga sem ta
lál-ki jobbat, mi tévő legyek? A’ nevelés’ tudo- 
mányja, melly olly szélesen kiterjedő, hogy majd 
lehetetlen, minden nevezetes kicsinységekre a’ Pae-

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



166 j u n i ü s z  1830.

dagogiát írónak kiereszkedni, alkalmasint é* három 
esetet teszi-fel: vagy tűrd, vagy vezesd jobb útra, 
vagy nem gondolván vele, folytasd bátran szándé
kodat, a* szerentsés kimenetel megbékéltet vele,“ 
— és az ezek közül való választást józan okos
ságom’ bírálására hagyja. ’S mind egy-e, akár 
mellyiket akár miképen cselekszem? Tehetem-e 
akár*-mellyiket haszonnal? Nem lesz-e több kár, 
mint siker? Hogy azt megítélhessem, mellyiket, 
hogyan, kik által, mikor, eszközölhessem; bizo
nyosan, esmernem kell minden környülállásokat.

Az ifjúság mellett forgolódók továbbá, a’ sok 
kénszerítések és erőltetések után, már többnyire 
mindnyájan bévették ezen Axiómát: hogy a’ legjobb, 
legczélerányosabb nevelés az, melly a’ környülállá
sokat úgy intézi és igazgatja, hogy azok a’ neven- 
dékekre kívánt jó befolyással legyenek. Ebből a’ 
szempontból eredtek a* külső országokban az osko
lai és tanításmódbeli Pteformatiok, és külömbféle 
systemáknak béhozása. Ennek legszebb példája 
azon intézet Arigoly-országban , hol a’ tolvajság- 
hoz, hazudozáshoz, csaláshoz, egyszóval, minden 
erkölcstelenséghez szokott szegény sorsú gyerme
kek neveltetnek, és ezen vétkeiktől elszoktáttatnak. 
Ez ott, nem valamelly kemény büntetések által, 
hanem egyedül a’ környülményeknek rendes és 
okos igazgatásával vitetik, a* mint az újságokban 
olvassuk, igen szerentsésen véghez. Valóban, ha 
a’ szabadakaratot, mellyben az emberiség mái vi
lágban különösen büszkélkedik , ’s mellyet elnyom
ni egy jó nevelésnek sem kell, meg-is hagyni, ’s 
kedvünk ’s czélunk szerént érdekelni, meghatni, 
buzdítani ’s vezetni-is akarjuk; nem lehet szebb 
és foganatosabh módot feltalálni ennél, meliyhez 
képest, a' nevendékeknek szabad tetszésükre bi- 
zattatván a’ választás, a’ környülállásoknak bölcs
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elrendelése által a5 kénynek valamelly észrevehe
tetlen határt vetünk, és hogy kívánságunkkal meg- 
egyezőleg válaszszon, úgy intézzük-el a’ dolgot.
Ez a’ nemes eszköz a’ házi nevelésben a’ legsze
rencsésebb, és lígy szóllván, csalhatatlan, ha bel
esen és annak rendje szerént követtetik. A* ki 
a’ környülményeket nem esmeri, ebben egy jő 
lépést sem tehet. Ne mondja senki: hogy ez csak 
képzelődés, mivel a’ környülállások egy előkelő 
házban alig függenek a’ Nevelő’ akaratjától. Ha 
őket jől esmervén bölcsen használni tudja, ha van 
okos előrelátása , a’ szülék előtt tekintete , bizoda- 
lomra érdeme, és elég bátorsága, netalán némelly 
ízetlenségeket egy vagy több ártatlan lelkek’ bol
dogságáért elszenvedni, bizonyosan foganat nélkül 
nem lészen iparkodása. Nincs az a’ szíveden szü
lő , ki azért, a’ kit szeret, sokat ne hagyna egy ol- 
lyannak hatalmára, kiben van bizodalma. A’ hű
séges, szelíd, bölcs tanítónak lelkében, tudomány- 
jában, tanításában ’s egész nn ĝaviseletében végre, 
nem csak sok teremtő, hanem sok igazgató erő-is 
van elrejtve; de a’ mellyet csak a’ nevelői névre 
igazán érdemesek esmernek.

Tagadhatatlan dolog végre, hogy igen sok függ 
attól, mikép forgolódik a’ Nevelő a* házkörben, a* 
növendékeknek, ’s azoknak, kik hivatalát könnyít- 
hetik-is nehezíthetik-is, szemeik előtt, a’ kik ott 
vagy tapasztalásból , vagy már szokásból , úgy szóll- 
ván, honosok, és minden oda jövőt ottvaló mér
tékkel érdemesítnek. Eleinten , midőn nagy a’ vá
rakozás, midőn mindenki az új Nevelőt azon tisz
telettel fogadja, miilyent fontos hivatala gerjeszt; 
könnyen elengednek néki némelly kicsinységeket, és 
szerénységével, ismeretlenségével vagy ártatlan zava- 
rodásával mentegetik , egyszóval, az első megjelenés, 
mellyet legnehezebbnek tartanak sokan, alkalmasiut
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a* legkönnyebb. De nem így van a’ dolog utóbb. IU 
lendőnek tartják, hogy az új ember hangjokat meg  ̂
tanulja, szokásaikat, mellyekhez sokszor érdemeiket 
kapcsolják, becsülje, megtartsa. Az okos Nevelő, 
a’ ki hivatalának nem csak kezdetét, hanem egész 
folyamatját és megkoronázd végét szívén hordozza y 
itt legvigyázobb legyen. A* kik azt vélik, hogy 
nyájas képpel, enyelgéssel, hízelkedéssel mindent 
kielégítenek, rósz vélekedéssel vágynak sok nemes- 
lelkü Nagyok eránt. Valő* dolog ugyan, hogy itt 
többnyire a* dilettáns világ fürkészi benne haszna-* 
it; de sokan, igen sokan arra-is tekintenek, hogy 
nevelői ügyességét esmerjék. Tudni kell a’ Ne-- 
velőnek, mennyit adjon amazoknak, mennyit ezek
nek, ollyas praetensiokat *s véleményeket, tnellyek 
hivatalának, tekintetének árthatnának, nem kötelesv 
nem tanácsos formálniok engedni. .Az egyszer 
bévett rdla vald ítélet megmarad, mivel az embe  ̂
rek nem akarják elméjüket többszöri visgálodá- 
sokkal, véleményekkel, ítélethozásokkal terhelni, 
fárasztarii; boldog az, a’ kinek az kedvez, de jaj, 
annak, a* kinek nem. Legnagyobb szorgalma sem 
elégséges, azt utóbb megmásítani. Főképen ma
gával he ellenkezzék a’ tanító, mert itt tanítványja 
őt ítélő szemmel nézi, a’ szerént, a’ mit tanított. 
Eszében tartsa tehát, hogy mindennek tartozik va
lamivel, de magának és hivatalának legtöbbel. Mi- 
tsoda bölcsesség lehet itt vezetője, ha a’ környül- 
állásokat nem esméri ?

Azonban így vélekedhetnék valaki: „a* házi
Nevelőre nézve, a" ki többnyire fiatal ember, és 
az oskolákat csak most hagyta-el, illetlen-is vesze- 
delmes-is, mindenbe keveredni, ollyan dolgokat 
kikémlelni, mellyeket jobb sokszor, nem tudni. 
Koczkára teszi szive’ nyugalmát, nehezítheti azon 
tiszteletkimutatást, mellyel minden esetre az érdé-
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mes háznak, a* nemes Famíliának tartozik, elveszt
heti azon szép ideált, mell.y - a* fiatal szívet lelkesí. 
ti, és a’ szent czél felé fennyen viszi. E* mellett 
hüsége-is csorbulhat, midőn várakozásiban megcsa- 
iódott, nagyobb lehetetlenséget láthat hivatala* sze
rencsés folytatásában, mint aV miilyen valóban va
gyon.u Ezen fontos vélekedés sérelemmel van ösz- 
szekötve. Azt látszik jelenteni, mintha a’ vizsgáló 
csak gyarlóságot ’s meggyökerezett roszat fogna 
felfedezni, mellynek tudása által rósz erányba jön
ne a’ világgal ; holott a* jószíva ember előtt, több 
jó tanik-fel mint rósz. ’S akár mikép legyen a’ 
dologi mindepikből kell annyit tudnia, a’ mennyi 
hivatalának használ vagy árthat; kiilömben azt el
mellőzi, ezt meg nem előzheti. Egyébbe.ráut éu 
a’ Nevelő* személyében egy olly okos embert kiyá-* 
nők látni, a’ ki megtudja külömböztetni. az; illeu-’ 
dőt az illetlentől, az őt illetőt a* nem illetőtől, 
a* kötelességet a’ kívántsiságtól, a* józan megíté
lést a* szeles tudákosságtól ; a* szokatlan akadályok 
miatt nem adja magát a* gyáva elzsibbadás- 
nak, hanem általok erősebb szorgalomra buzdúatik. 
Midőn ajánlom, hogy a* környülállásokat esmerje-ki, 
nem akarom meggondolatlan ’s szemtelen kémmé 
tenni; hanem csak azon dolgoknak , mellyek neve
lésére neyezetes befolyással lesznek, tökéletes tu
dását, és czélerányos megfontolását vitatom és ta- 
nátslom. Midőn a* Familia* theátrumába beveze
tem, nem javaslom néki, hogy gúnyoló vagy tap
soló legyen, hanem szerény néző, és annak mélyen 
bélátó megitélője, micsoda lélek uralkodik azon 
játékszínen, millyen az ízlés, miveltség , tudomány; 
minő színben jelenik-meg a’ virtus, az erkőlcsiség, 
a* nemzetiség; melly érzéssel rajzolt a tik a* büszke
ség ’s együgyüség, a’ gazdagság ’s szegénység, a 
méltóság ’s alatsonyság, a’ bátorság ’s gyávaság,
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a* hatalom ’s tehetetlenség, az érdem ’s a* silány
ság; hogy előre lássa, miilyen foglalatú darabot 
adnak holnap, holnap után, ’s tovább; hogy előre 
megítélhesse, mi lészen ezek közül nevendékjei- 
nek gyarapodásokra, mi romlásokra, miilyen eszkö
zökkel lehessen, amazt foganatosakba tenni, ennek 
elejét venni, őt gyengíteni, módosítani; hogy tud
ja, mikép kell ezen helyen egy derék nevelői plá
giumot készíteni és szerencsésen valósítani. A* ki 
illy czélből hgyelmez a* világra’; af legszebb tudo
mányt, az emberek* esméretét szerzi-meg, és böl
csen intézi tulajdon lépéseit. Ez a* Nevelő előtt 
egy a’ legfőbb és legszebb Problémák közül.

Ebből könnyen következik, miilyen lélekkel 
fogjon a’ hűséges Nevelő ezen fontos és nehéz 
muukához. Ataljában egy szelíd, mérsékelt tempe* 
ramentum, nemes, nyíltszívű, erős character, ’s a’ 
legtisztább szándék, legyenek vezérei. Különösen 
pedig:

a j Menü légyen minden előítéletektől, min
den gyanúskodástól; kíilömben az igazat nem fog
ja megtalálói. Ne hitesse-el soha magával előre, 
hogy ő most csupa gyengeségeket fog felfedezni,
azt se , hogy csupa virtusokat. Az egyenes szívü
ember több jót sejt, többet-is talál.

b) Tegyen félre minden tudós gőgöt. Olvas
son ugyan Psychologiai, Anthropologiai, Physio- 
gnomikai könyveket, de Axiómáikra ne építsen il
lendőnél többet. Mennyi ez az illendő, kitalálhat
ja, ha meggondolja, hogy azon tudományok, külö
nösen az utolsó, többnyire hypothesisekből állanak. 
Okoskodása ne légyen ollyan mint a* számvetés: 
ex datis tribus eruere quartum. Ha százszor ki- 
találta-is, még se tartsa igaznak, míg a* környül- 
állások azt magok ki nem fejtették; mert az élet
ben nincsenek ollyan egyenes proportiók, mellyek
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mindég egy quotűst adnának. Kövesse Hippeinek 
ezen mondását: (íín gefunbef 93erjfanb toájt mcf)t8 
au á berp^ítofop^tfc^en © p etfe fa m m er , fonbern m m m t’S 
aué bér 2®eít. — Különösen ójja magát a’ roszra 
magyarázásoktól; a* miben legtöbben hibáznak, mi
vel benne legkönnyebb hibázni; azért

• c) Iparkodjék mindennek okát tudni. Egyfor
ma történeteknek egyforma okot mindenkor tulaj
donítani nem lehet. Sőt sokszor alapos ókok he
lyett nem talál egyebet csekély általmenő mellék
dolgoknál. így bizonyosan rá fog jönni ezen igaz
ságra, hogy kevés emberek tesznek mindent princí
piumból, ’s hogy az emberi szívnek majd alig le
het okokat tulajdonítani.

d) Idegen légyen ugyan minden fellengező 
nemzeti Particularismustól, melly mindenkor mive- 
letlenségnek jele; de e’ mellett megadván a* nem
zetségnek a’ magáét, becsülje szép különségeit, és 
őket, mint sok nemes cselekedeteknek indító okait, 
és számtalan iudúlatoknak mint meg annyi belsőit, 
érdemekre méltassa. Úgy tekintse azon érdemes 
házat, mellyben munkálódik, mint a* világot, ’s 
ligy-is, mint egy Nemzetet, kicsinyben. Egyik e- 
ránt sem szabad igazságtalannak lenni.

e) Föképen vigyázzon, nehogy a’ környülállá- 
sok’ vi’sgálása mellett, valami módon okot adjon 
a* bizodalmatlanságra, ’s a’ tőle való idegenségre.

Nem lehet czélom, itten hoszszas anthropoló- 
gíai fejtegetéseket írni és Sok házi környülménye- 
ket ’s történeteket nevezetesen felhozni, mellyek a* 
vi’sgálódásnak különösen tárgyai; mivel amazok
számtalan könyvekben feltalálhatok, emezek nem 
ide illenek. Csak némelly pontokat érintek még 
meg azoknak kedvekért, a’ kik őket használhatják; 
ezeket-is csak aphorismák gyanánt, kifejtéseket és 
bébizonyításokat az életben találja a* bölcs Nevelő.
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, l .  A* kicsinységek 5 a’ legcsekélyebb tették , 
setek, a’ legbővebb ’s legbizonyo^ahb esmeretre 
visznek, mivel csupán a* természetből származnak 
minden mesterség és színezés nélkül. Ezekre füĝ  
geszsze főképen figyelmét a' házi N&vélő. Ezeket 
legkönnyebben ki fogja tánúlni; azöli felül szépben 
elkerülhet, minden titkolódásbeli V  alattomos maga- 
yiseletü gyanúkat, mivel az illyen csekélységeknek 
cselekvői, ezekbe semmi fontosságot nem; helyhez- 
totvén, máshol sem gondolják, azt Lennek találni. 
Itt még az a’ haszon-is vagyon, hogy nem köte  ̂
les a* Nevelő nyilván kijelenteni vélekedését, mi
vel a többség előtt ezek indifferens dolgok; d$ 
a’ fontosabbaknál ez nagyobb nehézséggel jár, mert 
itt a* részvét sokszor majd elkerülhetetlen, melly 
által könnyű valakit megsérteni, vagy az őszinte
séget kivetkezni.

2. Legszebb vi’sgálódó mezeje továbbá a* Ne
velőnek a’ vígasság. Midőn a* szívek a’ sanyarú 
politikának, feszültségnek, ’s emésztő gondoknak 
bilincsei alől felszabadulnak, lebegvén az életnek 
kedves érzésében, szinte megnyílnak* Ekkor szár 
bad lengésekre kapnak minden indulatok , kívánsá
gok, remények, óhajtások; mindén élő felkeresi 
igazi .'elemét, kiterjeszti szabadsága szárnyait; ek
kor jön világosságra nem csak az, miilyenek az* 
embereknek belső alkotások; hanem az-is, millye-r 
nek volnának, ha mindenkor kényjekre repülhetné
nek, sőt az-is, miilyenek lehetnek még utóbb. It
ten könnyen általláthatja a’ vi’sgáló mind azon rej
tett indító okokat, mellyek sokszor a1 szinlés alatt 
gyengéknek tetszenek, sokszor eltűnni ’s kihülni-is, 
gyanütatnak, egész valóságjokban’s erejükben, itt fog
ja felfedezni a* véleményeknek ezer szövevéuyjét, 
a jövendőnek temérdek lehetős eseteit. Itt gyűjt
het magának nagy bélátást és bölcsességet, azok-
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nak, a’ kiknek hajlandóságától sok függ,. minden 
környülményekben kedvüket találni, sziveikre titkon 
béfolyással lenni. Lichtenbergnek egy bölcs mon
dása, ámbár nem mindennek áll kezére, itt meg- 
jegyzést érdemel, ’s ez az: ,,3d) fyabe burd)-m etn
ganjeé Seben g e fu n b en , b a f  fid) bér S^aracter eíneS 
SD?énfd)en aué rtícf)tő fo fe^r erfennen ía p t/  roenn aííe  
5Dííttef f e l i e n ,  a íé  burd) etnen © d )er$, ben er übel 

Nem egyébb okból, mint, hogy akkor az 
individualitás egész erejében vagyon, és.a* vígság 
neki elég bátorságot á d , azt a’ mi néki nem tet
szik , kijelenteni.

3. Legnagyobb segítségére van a* házi Nevelő
nek, ha ő az Úri ház’ némelly előkelő barátjának 
bizodalmát megnyerte, a’ ki neki legtöbbet felfedez
het, és mindenben a' legokosabb útmutatást adhat
ja. Egy fiatal Nevelőnek semmit jobban nem ajánl
hatok, mint ezt. Legjózanabban cselekszik az, a’ 
ki illyen elősegéd nélkül be sem lép rendeltetésé
nek helyére. A* meghívó levéllel épen úgy van 
a’ dolog , mint a’ fellyebb érintett hivatalbeli bé- 
vezetéssel. Hogy semmi váratlan eset ne érje, 
melly szívébe kedyetlen vagy félszeg benyomást te
hetne; szükséges, hogy lelkében elébb ott legyen, 
a’ legfőbb dolgokat előre tudja; jé mit pedig esak 
i41yen hűséges és nyíltszívű barát által tudhat-meg. 
Melly boldog lesz, ha továbbra is bölcs tanátsadá- 
sát, és némelly történendőkben egyedül annak il
lendő közbenjárását használhatja !

4- Hogy a’ Nevelő mind ezekből állandó tu
dományt és bölcsességet szerezzen magának, tar
tson Jegyző-könyvet, meliyben részrehajlás nélkül 
mindent felírjon, és okosan combináljon.

Nem íratik minden mindeneknek számára. A- 
zok a’ kiknek illyenre szükségük nincs, vessék félre. 
Sok fiatal emberek, kik a’ nevelésre adják mago
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kát, reményiem találni fognak ebben némelly figye
lemre méltó jegyzéseket, mellyeket elméjükben tart
ván, a’ háznak, mellyben vágynak, szokásait, ión
ját, módiját, okos társalkodásaik közben megesme- 
rik, és ezen esméretet haszonra-is fordítják.

Szepeidi K iss JÁnos ,  
Bécsien.

l5.

A’ Monomániáról,

S z a b a d sá g i a la n tá g ró l és JKekitulajdonit ható
sá g ró l ( Im putabilitas)  H ufeland K. TV. á l ta l ,  
egy N evezet lennek ezen tárgyró l való ítéle
tével együtt.

M inden embernek vágynak született ösztönei a* 
roszra, az egyne  ̂ több, a* másnak kevesebb szám
mal, az egynek# inkább ebez, a* másnak inkább 
amahoz. Hogy ezeket megharczolja, \s illendő kor
látok között tartsa, azért adatott neki az ész. —- 
Ez, egész életének mintegy feladott munkája, hogy 
a* benne lakd, ’s vele egy házban élő állaton u- 
raikodjon. Az crkőlesiség, ’s még inkább a’ val
lás segítik őt ebben. — De ha ezt elrnúlasztja, 
úgy ezen állati ösztönök, mindég több hatalmat, 
sőt utoljára felsőbbséget nyernek, *s bírtokjokba ej
tik az észt; ők telyeséggel erőt vesznek az embe
ren , *s végezetre az észnek és a* vallásnak minden 
beszállása mellett-is, ellentálhatatlanúl a* gonosz
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cselekedetre hajtják. így támad azután az, mellyet 
gyilkolás- ,  lopás-, paráznaság-, részeges kedésvágy
nak neveznek, hová a’ gyújtogatás-, méregölés- , 
önmagagyilkolásvágy, merő újonnan támadt, ’s ki 
tudja még hány várható Monomániák tartoznak. Már 
egy illyen embert valóban betegnek és szabadság- 
talannak kell nézni; de ez korántsem törli-el a’ Nc- 
kitulajdoníthatóságot, ( 3ure(fynm}géfőfKgfeit) és
a* felelet kötelességét, a* már véghez vitt tsele- 
kedet mellett. Mert épen abban áll a’ büntethe- 
lés, és a* nekitulajdoníthatóság, hogy az ember a- 
zon ösztönt annyira menni engedé, hogy végtére 
illyen állapotra, mellyet részinte esztelenségnek ne
vezhetni, juthatott. Ez hasonló eset , mint mikor 
valaki legnagyobb indúiatjában, valami vétket el
követ. A’ cselekedet’ szempillantásában ez-is sza- 
badságtalan, és esztelen ugyan, de ez a* hibát és 
a’ vétket nem törli-el. Az előidő , (*s most-is *
közember) igen jól esmerte ezen állapotot, és ezen 
szavakkal adá elő: „Az ördög szált-megw vagy pe
dig „megígézett,“ és helyesen, csak az ördög alatt 
az uralkodásra ért rósz princípiumot szükség érte
ni; de a’ Felsőség nem tekint ezen mentegetésre, 
melly a’ mostanival, t. i. a’ természeti szükség* men- 
tegetésével öszszejön, hanem megbünteti a’ vétkest.

Az ördög* helyére lépett most az Organisatio, 
a* testi befolyás, a* betegség, ’s ezeknek védlőik, 
— itt̂  valóságos Avöcati di Diabolo, — az Orvo
sok. — Mi, mint orvosok, örömest megengedjük, 
hogy a* lélek és a’ test költsönös öszszeköttetésben 
állanak, sőt hogy minden ösztönnek van tulajdon 
eszköze, (orgánum) továbbá, hogy az ösztönnek 
kedvezése által, az eszköz tápláltatik, úgy, mint 
megfordítva, az eszköz hatalma által az ösztön, u- 
tóljára az ellentálihatatlanságig. — De nem ugyan 
az-e az, mellyet az előtt mondánk, tsak hogy testi
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matérialis — tekintetbe kifejezve? — Nem egyre 
jön-e az eszköz az ösztönnel öszsze? ’s nem az 
ember hibája-e, hogy az ösztönnek kedvezése által, 
eszköze ollyan hatalmas befolyást nyert, vagy ha 
az a’ természettől, avagy betegség által, annyira 
erős volt, hogy azt az ember ész és vallás által 
nem zabolázta-meg, és így maga az eszköztől an
nak eledelét elhúzta. Mert hogy ezt a’ híjános lel
ki-befolyás, és lelki-inger által véghez vinni lehet, 
azt bizonyítja a’ maggolyók9 elenyészése, azoknál, 
kik sokáig élnek szoros magokmegtartásában, az-az: 
a * léleknek az érzékiségtől, nem csak physicus, ha
nem psychicus telyes elvonásában, és annak a’ szá
raz abstractus tárgyakra való fordításában. Értető-* 
dik, hogy itt egy átaljában nem a’ tökéletes eszte- 
lenségről van a9 szó, melly igen-is a’ testtől füg- 
hető lehet.

Az valóban megfoghatatlan, hogy ezen új ta~ 
tanításnak védelmezői azt az Inconsequentiát nem 
érzik, mellybe belekeverednek. Minden ösztönök 
között bizonyára legerősebb a’ nemi-ösztön. Nem 
kellene*e tehát illyen tanítás szeténl az erőszakté
telt > a' paráznaságot ’s a t. mint neki nemtulajdo- 
níthatónak, armakokáért büntethetetlennek ítélni, 
mihelyt a’ cselekvő megmutathatná , hogy ő nemi- 
monomaniában szenved, melly, fájdalom! a9 mai 
időben nem lenne nehéz.

Nem kellene-e ezen tanításnál fogva azt* a’ ki 
részegségében valami vétket követ-el, büntetheted 
lennek ítélnünk, hiszen ő sem cselekedett -szaba** 
dón ’s így neki nemtulajdomtható képen ? — És
még-is megbünteti egy bölcs Felsőség ezen vétke
ket nem külömben, mint másféléket; ő nem an
nyira bünteti a cselekedetet, mint, hogy a’ cselekvő 
ollyan állapotba helyheztette magát, melly a’ csele-* 
kadetet lehetségessé tette.
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A* fixus ideák, észtévelygések ugyan azt cse
lekszik; de még nem régen ítélte a* Dánus Kor̂ * 
mányszék véleményem szerént telyes jussal, azon* 
szerentsétlen. Atyát halálra, a* ki egy illyen elme
állapotban , minden vétkek közt a’ leginkább termé
szet ellen valót (melly igen-is csak egy nemében az 
esztelenségnek lehetséges) követett-el, hogy tulajdon 
négy gyermekeit életektől megfosztá.

Nem tenne-e ez épen annyit , mint a* szenve
delmet, (passió) az állatiságot az emberben, ő z  é r v  

kölcstelenséget és a’ vallástalanságot megalapítani és 
törvényesíteni, hogyha valaki azoknak kitöréseikét, 
a* Monomaniának neve alatt mentegetni, és törvé
nyesen büntethetetlennek hirdetni akarná. — Mer| 
nem kell elfelejteni a’ büntetésnek viszszaható ere
jét, és hogy a’ tőle való félelem maga, illyen ál
lapotban a* lelket a* cselekedetnek véghezvitelétől 
viszszaijjesztheti. — Nem látjuk-e, hogy magában 
az álomban, a’ büntetésre való viszszaemlékezés, 
a’ gyermekeket bizonyos hibáiktól viszszatartóztal- 
hatja ? — Igen nevezetes itt azon példa, mel- 
lyet a' régi történetírók beszéllenek: Közönségessé
lett egy görög szigeten a* fiatal leányoknál, magok
nak Sappho nyomdokai után, szerelmük' dühében, 
halált okozni.* A’ Felsőség nem talált utoljára más 
eszközt ezen zenebonának elhárítására, mint, hogy 
egy ollyan öngyilkosnénak holtteste a* legrútabb 
módra mezítelen az útszákon hurtzoltasson. Ez 
használt egyedül. Ezen szégyentől és holta utánni 
gyalázattól való félelem meggyőzte az öngyilkosság 
hatalmas ösztönét, — ’s ez elmaradt.

Nem kellene-e a* most, fájdalom! mindég in
kább hatalmaskodó öngyilkosság’ Monömaniája mel
lett, hasonló eszközöket foganattal használni? Es 
nem tagadhatatlan-e ? hogy az öngyilkosság azólta 
mindég számosabb, miólta az azzal külömben ösz-
F .  M. OR.  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 .  1 2
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szekötött szégyent eltörlötték, sőt azt a* Versezetek- 
ben ’s Románokban-is, mint valami szépet és jele
set előadták.

Nem múlászthatom-el ezen alkalmatossággal 
egy Nevezetlennek jeles szavait közleni, mellyek 
Hitzignek » Annáién dér Criminal Rechtspflegeu nevű 
Könyvében, 1828. 4 * Köt., Esquirol írásának (sur 
la Monomanie homicide. Ubersetzt v. Dr. Raum.) 
alkalmával mondattak.

A’ Nevezetlen itt következőképen fejezi-ki ma
gát:

Először-is egészen egyet értek az Urral *s Ba- 
rátunkal, hogy jő egy illyen írást annak egész 
öszszeköttetésében a’ (Német) közönséggel meges- 
mertetni, mert abból legjobban kitudhatni, melly 
gyenge lábon áll tulajdonképen azon új, az embert 
megbetstelenítő tanítás a* Monomaniáről, az ösztö
nökről, az ingerekről ’s a t. mellyeknek a’ szabad
ságot kellené eltörleni; melly ingő és könnyű le
gyen ezen okoskodás, melly bizonytalanok a’ tettek 
( facta), melly homályos, zűrzavaros, és hamis íté
letek , az ember lelki és erköltsi természetéről és 
rendeltetéséről, mellyek most új bölcsesség gyanánt 
árúitatnak. Ezt az egész rendszert (systema) az ő 
gyengeségében előadni kellene leginkább ezen 'írás
nak, ’s minthogy ez azon új tanítás Coryphaeussai- 
nak egyikétől származik, ki annak követőinél nagy 
hirben, névben van ; azért jő lészen magát hagyni be- 
gzélni, hogy mind azok, kik jő princípiumokkal 
bírnak esmerjék-meg, melly hátra vágynak még 
Franczia-országban ebben a’ dologban, ’s melly 
kevéssé érdemes p. o. a* szerzőt egy Heinrothoz és 
Ciprushoz állítani.
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Azon gondolkozást, melly, külömbcn hihető, 

minden különös szándék nélkül való, ’s személye
sen becsületes szerzőnek, egész munkáján vonódik, 
én csupán csak elkerülhetetlen ugyan, de szomo
rú következésnek tarthatom, melly az emberi lélek 
és akarat, úgy, mint szintén a legfőbb erkölcsi és 
vallásos princípiumok felett vald bölcselkedésnek 
telyes elgyengüléséből, és eltévedéséből eredeti.

E’ mellett egész találós mese nekem az a’ ha
tártalan könnyelműség a* tett dolgok* előhozásánál 
és bebizonyításánál, egy ollyan skeptikus időben, 
mint aV mái, melly az ő történeti bírálásával (hi- 
storica C<ritica) annyira dicsekszik. Ezzel én sem
miképen azt állítani nem akarom, hogy mind a- 
zon egyes tettek, mellyeket Ésquirol előhoz, tej- 
lyességgel levegőből vétettek légyen. De ha az Ur 
arra p. o. viszszaemlékezni akar , hogy mikép bántak 
légyen az Evangyéliom* csudáival; úgy bizonyára 
velem egyet fog érteni, hogy a’ történeti bizony
ságnak legigazságosabb kívánása szerént, mind egyik 
ott elbeszélt’s tett dolognak, ha annak, mint talpkő
nek, akármelly csekély következletésnél-is kellene 
szolgálni, a’ leglelkiesméretesebben szemmel tar
tottnak, törvényesen megalapítottnak, ’s az utári a* 
legkörnyülményesebben elbeszéltettnek, mindenek 
felett néven nevezett, dolgot értő, ’s szabad ta
núk* hoszszú sora által megerősítettnek kell lenni, 
melly utolsók, a* mit jól kell megjegyezni, ollya- 
nok legyenek, kik amaz új tanításoknak előre nem 
kedveztek, vagy mint azoknak taláíói és terjesztői, 
nem esmeretesek. ’S tőlünk ezen írásban még-is 
az kívántatik, hogy azt Evarigyéliomnak tartsuk, 
ha valahol valami orvosi Journal, vagy a’ Sváb 
Merkúrnak akármelly mindennapi czikkelye, vagy 
pedig D i\ M arcPárisban, egy esetet beszélnek, a* 
hol szemlátomást, a’ róla tett ítélet, ’s belőle való

12 •

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



1 8 0 j ü N i ü s z  1830*

következtetés  ̂ ar történetnek élőadásával egybeza
vartatnak. En nem kívánok sokat, ha azt kívá
nom, hogy mind ezen esetek, mellyekben Esquirol- 
nak értelmében, illyen Monomaniákről van a’ sző, 
szükségesképen azon új taíntásoknak egy ellenfelé
től, szemmel tartassanak, ’s általa el-is beszéltes
senek.^

En mindazonáltal abba hagyom a’ jelenlévő 
írás történeti fundamentoma ellen valő igazságos 
ellenvetéseket, ’s csak ahoz tartom magamat a’ mit 
av szerző innen következtetni akar.

Azon esetek közál, sok a’ viszszatérő forrő- 
diihösségnek (eine periodische akuté Raserey) melly- 
nek ideje alatt valaki más embereket megölt, pél
dáit foglalja magában. Hogy ez mindennap meg
eshet, és hogy a* dühös a5 nekitulajdoníthatástől 
ment, semmi kétséget nem szenved. — Ellenben 
Sr tulajdon probandum thema, melly a’ jelen valő 
ífásban felforog, a’ következendő: Vágynak esetek, 
mellyekben a nélkül, hogy valami különös haszon
leső princípiumnak helye volna , az a kedv fejti-ki 
magát az emberben, hogy mást megöljön; ez a! vágy 
n o , mindég erősebb és erősebb le sz , végtére győze
delmeskedik az ember lelkiesmérelén, V véghez vi
szi a cselekedetet. — Ezen nemű gyilkosok d  neki- 
tulajdoníthatáslől mentiek. —

Ez az állítás, mellyet Esquirol az előttünk lévő 
értekezésben védelmez, merő következése annak 
az épen oliyan felesleges és esztelen, mint az al
kalmaztatásban ártalmas, ’s a’ vallással egészen el
lenkező alaptételnek, mellyet nevezetesen a’ legtöbb 
testi vétkekre nézve a’ nemigazi felvilágosodásnak 
időközében annyiszor felhoztak, és nyilván vagy 
hallgatva, az erkőlcstudomány principiumává tették: 
wAz ember természetével egyezőieg éljen, ’s ösz
töneinek engedjen, mellyeket az Isten belé oltott.“
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Hegy az ember’ cselekedeteinek sinórmértéke az Is
ten’ positivus törvénnyé, és hogy csupán csak ez 
igazítja-el erkölcsi tekintetben a’ pert az igazság 
és az igazságtalanság között, épén ezt, egyenesen 
vagy mellékesén (directe vei indirecte) akarják ta
gadni, az embernek tárgybeli (objectivus) istent 
törvény eránt való hitét erőtleníteni, ’s lassau-las- 
san lerontani, vétkes és hibázó természetében az 
embernek, a’ mint van, az Erkőlcstudomány for- 
tását keresni; épen úgy, mint némelyek az em
beri észben, mint ollyanban, nem azt az eszkö’zt 
tekintették, melly által az, az igazságot felveheti 
és megfoghatja, hanem azt, mintegy teremtő ha
talmat tisztelték, melly a’ vallást és igazságot ma
térialiter önmagától hozná*elő. — Ha már egy fő
embernek azon belső titkos ingerforma vágya (in- 
stinctus) felébred, mást megölni, ’s ő ezen ösztönt 
követi, akkor az nem gonoszság, hanem az ember 
csak azt miveié, a’ mit belseje mondott. Ila va-j 
laki szoros következtelésképen akarna okoskodni,* 
úgy az illyen gyilkost, ki öntörvényéi követi, mint
egy erkölcsi vitézt tulajdonképen magasztalni kel
lene, melly már időnkben meg-is történt, ha a’ 
gyilkosság az időnek politicus tanításaival megegye
zett. .A’ kevesebbé esmeretcs esetekben azt a’ bá- 
torságos útat választják, a’ tettet valami betegeske
dő dolognak adják-ki, az új feltett betegségre új 
elnevezést találnak, és az után az emberiséghez 
(Humanitát) vagy is inkább az erkölcsi Indifferen- 
tismushoz appellálnak , ’s ez örvend, ha valami ne
ve van, a’ melly palást gyanánt szolgál, mellynek 
alatta minden just, szokást, törvényt, és virtust 
láb alá lehet tapodni.

Ha ez a’ tanítás, hogy a’ hajlandóság, rosz- 
kedv, csábítás, belső ingerlés, szóval kísértet, a’ 
szabadságot, következőleg az ember’ nekitulajdoní-
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tását eltörli, (mellyet ma a* gyilkosságra nézve fel-* 
vesznek) mint princípium igaz; úgy természetesen 
az ember szabadságáról semmi szó sincs többé, 
minthogy a’ bűnre való Jkísértet az ember sorsa, 
míg csak él, és ugyan azon Bőlcselkedők, * kik az 
ember’ méltóságát annyira felemelik, leméltatlanít- 
ják az embert egy állathoz ,' a’ melly valóban utá
latos , midőn ez, legalább a’ mindennapi életben 
és valahányszor ezt a* szót kimondja: Akarok, — 
egy színlett szabadsággal kérkedik, mellyel nem bíiv 
*— Akkor a’ büntető-törvény (Jus eriminale) eszte- 
lenség és vadság, és a* mi, legalább tudtomra, 
még nem vétetett-fel, minden nevelés egy hiú 
fáradozás.

Hogy ez az utolsó nem csupa következtetés- 
csinálmány, hanem hogy ama tanításnak védlői a’ 
tévelygést a’ legnevetségesebb extremumig viszik , 
bizonyltja azon történeteknek egyike, mellyet az e- 
lőttünk való értekezésben Esquirol minden tettetés- 
nélkül egyenesen beszél.

Egy fiatal 14 esztendős Lyánka, felette igen 
érzékeny vala, ’s voltak ollyan időszakaszszai, rnel- 
lyekben annyával ’s testvéreivel, a* legcsekélyebb, 
sőt néha semmi oknál fogva-is ezivódott, és nyúg- 
hatatlankodott, azután erős dühösségbe jöve> szit
kozódott, lábaival dobogott, földhöz vágta magát, 
és sokszor úgy tetszett, mintha azon emberekbe 
fogni akarna, kik kedvetlenségébe estek, — Egy 
szóval úgy szokta volt magát viselni, mint egy 
makacs, szófogadatlan, ’s bárdolatlan gyermek. A* 
ki,elnevelt gyermekeket látott, és reájok vigyázott, 
eleven képet szerezhet magának erről. A’ régibb 
nevelés ezen rósz ellen használta a’ valódi rendes 
gyermekekkel való bánást, foglalatoskodást, vallá
sos oktatást, ’s némelly jó órákban barátságos in
téseket , ’s amollyanféle kirohanó Symptomák mel
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lett, egy világos vagy setét kamarába való bJára
tást , az ebédnek megtagadását, ’s az utolsó szük
ségben a5 veszszővel való mértékletes élést. De az 
ujabb lelkiorvostudomány, a’ mint megjegyeztük, 
tudott magának nem csak béfolyást szerezni a* tör
vényszékekbe , hanem úgy látszik, Franczia-ország- 
ban, a* belső familiai nevelésen-is uralkodni. A^on 
fénntemlített gyermekkel úgy bántak, mint egy Mo- 
nomaniában szenvedő beteggel. Ha már meggon
doljuk, hogy minden nevelésnek nem más a* czél- 
ja, hanem a’ gyermeknek felfordúlt akaratját meg
törni, a* rósz hajlandóságokat kiirtani, és az észtf) 
az oktatás, a’ példa és fenyíték által az indúlatok 
és vágyak felett való uralkodásra vezetni; úgy más 
részről nem lehet következés kétséges, mihelyest 
egy ollyan gyermeknek mondják, hogy ő tulajdoni- 
képen beteg, ’s azon véleményre szoktatják, hogy 
ő hibáiról nem tehet. Azért kelletett a* jelenvaló 
esetben bizonyára rettenetes magosságra felhágni a* 
rosznak, mellynek ellenébe az erkölcsi szoros ne
velésnek semmi ellen része sem tétetett, hanem 
csak a1 lelki (úgy nevezett) orvosoknak procedú
ráik, ’s csalfa tanításaik, *s a’ vesztére hagyott gyer
mek dühösségében még annyának is neki ment egy 
késsel, 's próbálta az Öngyilkolást. Midőn ezen 
felduzzadásnak (mert ennek lehet helyesen mondani 
a* gyermeki felmérgelődést, a’ melly elnem nyomat- 
tatik, hanem a* rósz vélebánás által táplál tátik) már 
vége szakadt, akkor altal látta hibáját a' gyermek 
maga, ’s annyát engedelemért kérte, valamint azt 
minden tüzes és hirtelen természetűek mivelni 
szoktak. — ’S maga Esquirol mondja egész nyílt
sággal, hogy ő amaz (annak tartott) betegnek elei
be terjesztette légyen, melly kárhozatos, ’s vesze
delmes volna az ő magaviseleté, és azt tanátslotla, 
hogy magát győzné-meg. Ez kétség kívül igen jól
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volt téve; de ha maga a* Szerző hitte, hogy amaz 
magát meggyőzheti, — minek úgy az egész tör
ténet? Avagy azt hiszi talán ő, hogy az valami 
különös mikor mondá : hogyha a’ lyány diihösség- 
ben van, semmit sem lát, se nem hall, és sem
mit sem tud arról, a* mit teszen és szól. Ez ol- 
lyan embereknél, kik a’ felmérgelődésnek adják ma
gokat, telyességgel közönséges, de épen azért a* 
harag egy halálos bűn. Hogy épen ez a* lyánka 
végezetre lő esztendős korában, aszszonyi kórságos 
vonulásokba (hystcricae convulsiones) esett; a* Nem
orvos előtt-is megfogható lészen. De valóban örül
ni kell kinek-kinek, akár millyén karhoz (facultas) 
tartozzon-is, midőn hallja, hogy épen ezen sze
mélynél , férjhez menetelétől fogva a* lesion intel- 
leduelle* nek semmi nyoma sem mutatta magát, 
melly ezen gyanításra ád just; hogy férje a’ Mo- 
nomaniát nem hitte, légyen. Mindazonáltal én ezen 
egyes példának vi’sgálásától, ama fennt érdeklett 
tételhez térek viszsza, és hiszem, hogy e* felől 
való ítéletemet rövideden kimondhatom.

Az kétséget sem szenved, hogy némelly sze
mélyekben a’ gyilkolás-vágynak, az-az: az emberi 
vér’ ontásából való kedvnek és öröninek , 9s ehez 
való hajlandóságnak létele mutatta magát minden 
további haszonleső indító ok nélkül. Ez a’ haj
landóság öszsz'es-viszszás, bűnös és természet el
len való, épen úgy, valamint öszszes-víszszás, bű
nös és természet ellen való az, ha valaki baromi 
kicsapongásokhoz, a* Nemi-ösztönre nézve hajlandó. 
A* testi szenvedések és különösségek - is támogat
hatják az iIlyen feifordúlt hajlandóságokat, vala
mint átaijában minden kísértetek a’ bűnre, ki
sebb vagy nagyobb részben a* testtel függnek ösz- 
sze, és hogy egy borzasztó példát válaszszunk, egy 
ferjti érezhet hajlandóságot az erőszaktételhez, melly
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az aszonynál testi okból magatói elesik, ’s abban*
is kételkedem, vallyon az ember egyátaljában az 
érzési ingerlést érezhetné-e, ha hogy egy testetlen 
lélek volna? De éri már felyebb-is megjegyzém, 
hogy az az embernek leméltatlanítása, ha megtagadják 
tőle azon tehetséget, mellyel a maga rósz indulat
ját megzabolázhatja. ’S Esquirol maga hoszszú 
sorban említ ollyan példákat, a* hol a* személyek, 
kik magokban illyen ördögi-vágyat éreztek ugyan, 
hanem azt, az Istenhez való viszszatérések, vagy 
a* szükséges külső rendtartások által, mellyeket a* 
jó akarat kezeikbe adott, azonnal meggyőzték* E- 
zek a* példák magok megczáfólják azon állítást tö- 
kélletesen, hogy ollyan esetekben egy valóságos 
szabadságtalanság, az-az: a lelkiesméretnek meg
szűnése van jelen, 's azt csak az erkőlesiség és 
a’ szabadság felől való megfogásoknak nagy zűr
zavarja, mellyben fájdalom! ma annyin találkoz
nak, magyarázhatja-meg, hogy amaz író ezt az el
lenvetést nem maga tulajdon rendszere (systema) 
ellen teve.

De ha ezt kérdezik, honnan jön az, hogy e- 
zen tünemények, mellyeknél én a' léteinek lehet- 
ségét nem vitatom, magokat épen most mutatják, 
holott az előtt keveset tudtak rólok, azért-is ezek
nek fundamentoma nekem több környülményekben 
látszik helyheztetve lenni. Az émberi akaratnak 
egy ollyan borzasztó felfordúltsága, a' positivus 
keresztyénség’ telyes megromlásának idejében mutat
hatja magát, mert a* szívnek titkos örvényjei meg
nyílnak, ha azon törvény, melly alá akaratját alá
zatosan kell vetni az embernek, meghomályosítta- 
tik, V a ’ világ' önesmeretéből (Bewusztseyn) ki- 
szoríttatik. Innen a’ Hős-időnek, és a’ bújaság 
szolgálatának véres áldozatjai a’ pogány vallásban, 
melly kettőtől a* világot csak a*. Kerevsztyén-hit sza
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badította-meg. Továbbá, ha azt akarjuk, hogy a- 
ma példák százasítassanak, és ezeresítessenek, csak 
annak a* véleménynek kell hízelkedni, ’s azt a’ köz
ség köztt esmeretessé és gyakorlativá lenni enged
ni , hogy a* gyilkosságban valő kedv — és öröm
ből, elkövetett gyilkos-tettek, nem gonoszság; a* 
legcsudálatosabb tünemények fogják ezen humani
tást, ha a' közönséges vélemény a* por népnél-is' 
a* törvényszékek gyakorlása által felforgattatok , 
nyomban követni, és a’ monomania homicide, szük
ségesképen a’ bűn’, az ember’ és a’ példa hatalmá
nak természete szerént, rövid időben ragadós lé
szen, a* mint ezt prófétai adomány nélkül-is meg
jövendölni lehet.

A’ mit a’ Szerző , kinek tanításával itt dol
gunk van , ezen Monomania és gyilkosságnak való
ságos gonoszsága között való határról beszél, az 
valóban minden képzelés felett, csak felezett és ha
mis, azt nem tekintvén, hogy ez egy idegen kör
be való által menetelt foglal magában, t. i. a’ bün
tető igazság körébe, mellyről az írónak ; a’ mint 
látszik, még kevesebb megfogása van, mint az em
bernek erkölcsi és lelki természetéről.

„A’ monomániás emberölők ( monomaniaques 
homicides) azt mondják, különválva állanak, ’s 
nincsen semmi vétkes társok “ mintha ez által a’ 
cselekvésnek igaz természete megváltozna; „nekik 
semmi indító okaik sincsenek ,u — mert a’ mosta
ni lelkiorvostudomány, azon levegőből merített 
Axiómát tévé oda, hogy a’ gyilkolást csak akkor le
het megbüntetni, ha valami haszonnak a’ kedvéért 
követett-el, és nem engedi, hogy egy bizonyos ne
mű gonoszsághoz való hajlandóság ( meily a’ vad- 
lopóknál-is ollyan jelesen jön-elő, kik a’ vadat le
lövik, hogy ott hagyhassák fekíinni) indító oknak 
tartasson. — annak-is különös kritikus környüU
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menynek kell lenni, hogy illyen nemű gyilkosok 
ezen gonoszságot ollyan gyakran a* szeretett szemé
lyeken követik-el, melly csak akkor lehetne igaz, 
ha a' bizonyítandó, — t. i. a’ szabadságtaianság,— 
valósággal bébizonyított volna. Végezetre, még kü
lönös figyelmet érdemeljenek illyen gyilkosok azért, 
mert rendszerént, ŝe nem tagadják . a9; dolgot , nsé 
nem szöknek*el. Ok esztelenek lennének, ha azt 
tennék, mert sokkal nagyobb bátorsággal számot 
tarthatnak arra, hogy egy segítő ortfös Őket az igaz
ságnak büntető karjától megmenti, hogyha minden 
további fáradozás nélkül nyugottan ott maradnak, 
és mindent megváltanak. —• Hogy ők, a' mit Es- 
quirol különösen felfog, szomorúak, ha a’ törvény
széknek által adattatnak, arra tulajdonképen sziiksé- 
gök sincs, holott a’ materialisticus tanítások min
dég kevesebb ellenmondást találnak az ember sza
badsága felett in fo ro , hanem ha az volna, hogy 
lelkekesmérete, melly valamennyi terhes gonoszok
nál felszokott ébredni, minekutánna a’ cselekedet 
véghez ment, ’s megváltoztatni nem lehet, nekik 
azt mondaná: hogy az emberi igazságtételt ugyai* 
rászedni és kigúnyolni lehet, de az Isten* igaz tor* 
vényszéke a* balbőííselkedésnek minden álképeit 
általlátja. *)

ÍV. A.

*) Jegyzés. Egy Recensens a’ H alai közönséges tudománj'os 
újságban (lásd  Allgem. L ittera t. Zeit. 1829. Nro. 207. ) ama 
híres Feueibach egy munkája’ vi’sgálása’ alkalmatosságával ezt 
mondja . Es is t  ein Beiveis dér tiefsten Unkunde , wenn solche bég 
Verübung einer M issethat hervortretenden Ertcheinungen ge- 
radezuals Beweite eines die Zurechnungsfahigkeitau88chlieszen- 
den GemütJiszustandes det T erbrechert aufgefühvt wevden. Die 
Gerechtigkeit würde da die gröszten l  erbrechen unyestraft la t
ién. D ennjene Geinuthsveruirrung l ummt erst mit dér T hat *
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16.
i

Válogatott Darabok az Ánglua Szemlélő
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz

tatva egy  Társaság által.
(F o ly ta t á t . )

XXI.
A* szeretőféltés vagy féltékenység.

Ih ámore h^ec omnia insiint v itia : in ju riae ,
Snspieiones, in im icitiae, induciae ,
Bellám , pax rursum — •—

Tér. Eun.

N e m  kevés aszszouyok találtatnak, kik az ő fele- 
ségféltő férjeikre panaszolkodiak ’s ev mellett ma
gokat ártatlanoknak állítják; de ezen .dolog felől 
még*is oktatást kívánnak. Azért ezt-is fontolóra a- 
karo.m venni.

A’ feleség-féltés ollyan gyötrelem, mellyet a’ 
férj azon félelem miatt érez, hogy attól a* személy

geht aus ihr hervor , i t t  nur eine Folge dér Zűrüchwirhuny 
det alt That autterlich erscheinenden Verbrechens. Alléin die 
That telbst ging hervor aus de irt E nltch lu tte des Tháters , ivar 
das Werh seines zurechnungsfahigen Willens und wird ihm da- 
her zűr Schuld beygemessen m it allén ihr en Folgen. War ér in t 
Ferbrechen seiner nicht rnehr mdchtig , so war er es doch , alt 
er sich de mseiben ergab.
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tol, a* kit tökéletesen szeret, annyira nem kedvel- 
tetik. Mivel pedig belső indulataink és hajlandó* 

"ságaink magokat láthatókká nem tehetik; lehetet
len a* feleség-féltő férjet az ő gyanújától megsza
badítani. Az ő gondolatai legfelyebb a’ bizonyta
lanság’ és kétség* állapotjában lebegnek, ’s arra so
ha sem elégségesek,; hogy akár hol-is megnyúgta- 
fásra találjanak. E* szerént az ő vi’sgálásai akkor 
legjobban díszlenek néki, ha semmit se fedeznek-* 
fel: gyönyörűsége boszszúságából származik, *s az 
ő egész élete egy ollyan titoknak kitanúlására for- 
díttatik, mellyel ha csakugyan felfedez, áz, egész 
boldogságát semmivé teszi.

A’ forró szeretet mindenkor nagy részt vesz ezen 
indulatban. Mert az a’ hajlandóság, melly af fe
leség-féltő férjnek kívánságait fehngerli, és a’ sze
retett személyt a’ képzélődés által olly szépnek mu
tatja, őt arra veszi, hogy másokban-is hasonló in
dulatot gerjeszt, ’s mindeneknek, a' kik azt latjak̂  
szintén olly bájolónak tetszik. ’S valamint a* féltés 
rendkívül való szeretetből ered; úgy olly gyenge 
természetü-is az, hogy egyedül a* hasonló tüzes sze
retet által kíván megjutalmaztatni. Sem a’ hajlan
dóságnak legforróbb kifejezései, sem a* legkelleme- 
tesebb hízelkedések nem alkalmatosok arra , hogy 
minket megelégitsenek , ha bizonyosok nem vagyunk 

'a’ felől, hogy szeretet valóságos, és a’ gyönyö
rűség költsönös. Mert a’ féltő férj maga kívánja , 
hogy a , szeretett személytől, mint valamelly Isten
i g  wgy tekintessék. Azt akarja, hogy ő maga e- 
gyedül legyen érzékenységeinek gyönyörűsége, min** 
den gondolatainak foglalatoskodása; sőt mindenre, 
a mit csudái, vagy a mit ő kívüle kedveli, bo- 
szankodik és haragszik.

A* feleségféltőnek baja olly gonosz természe
tű, hogy minden, a* mivel az ellen él, azt inkább
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táplálja. A’ hideg magaviselet kínt okoz néki, \s 
úgy magyaráztatik, mint a’ gyülölésnek, vagy felse- 
vevésnek bizonysága; a’ barátság ellenben ő benne 
gyanút szerez, és a’ képmutatáshoz igen hasonló
nak látszik. Ha a* szeretett személy eleven, akkor 
az ő gondolatinak mással kell foglalatoskodni; ha 
pedig kedvetlen, bizonyosan maga felől gondolko
dik. Rövideden, nincs olly csekély sző vagy moz- 
dúlás, melly őt újra nem íngerlené ’s gyanúságát 
nem táplálná. Ha tehát ezen indúlatnak munkáit 
meggondoljuk; azt kellene vélnünk, hogy az in
kább meggyökerezett gyülölésből, mint sem mér
téklécén szeretetből származik.

De legnagyobb szerencsétlenség ennél az indú- 
latnál az , hogy természet szerént azt a* hajlandó
ságot elnyomja, a* mellyet nagyítani kíván; még 
pedig a* következendő okokból: Elsőben, mivel
a’ gyanúban lévő személyt igen nagy erőltetés alá 
veti minden szavaiban és cselekedeteiben ; azután , 
mivel azt-is mutatja , hogy a’ felől nem igen jó 
vélekedéssel van, \s ez mind a* kettő alkalmas e- 
rejií indító okot ád a*, meggyülölésre.

Azonban ez még nem a’ legrosszabbik munká
ja a’ feleségféltésnek; mert többször még rettene
tesebb következéseket-is von maga után, ’s azt a' 
személyt, a* kire a* gyanúság van, épen azon vét
kekbe keveri, a* mellyektől annyira félt az ember. 
Igen természetes, hogy azok, a’ kik hamissan vá- 
doltatnak, megbízott barátra találnak, a* ki pana
szaikat meghallgatja, gyötrelmeiken szánakodik és 
igyekezik azoknak titkos boszúálló kivánságjokat 
enyhíteni. Ezen kívül, sokszor a’ feleségféltés az 
aszszonyt ollyan roszra vezeti, melly felől külön
ben talán nem gondolkodott volna; ’s képzelődé
sét olly szerencsétlen gondolattal tölti-bé, a’ mel
lyel mind jobban megbarátkozik, ’s a* melly ő ben-
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ne rósz kívánságokat gerjeszt és a* szemérmeiessé- 
get elfojtja. Illyenkor nem csuda, lia az, ki az ő 
férjének gondolataiban ártatlanúl szenved, és így 
annak tiszteletéből semmit se veszthet > arra hatá
rozza magát, hogy annak okot adjon a’ gyanako- 
dásra, ’s azon bűnnek gyönyörüségében-is részt ve
gyen, a’ mellynek gyalázatját már viselni kell néki. 
Kétség kívül ezen gondolatok bírták arra a’ Bölcset, 
hogy a’ férjeket* így iritse-meg: ne légy gyanús az 
aszszony ellen, a’ mellyet szeretsz, ’s ne adj annak 
rósz tudományt magad ellen.

Azon kínok között, mellyeket ez az indúlat 
előhoz, meglehet'itt átaljában jegyezni azt: hogy
nincs kedvetlenebb ember, mint a* feleségféltő, ha 
azon személytől megfosztatik, a’ ki őt a* féltésre 
ingerletle. Akkor az 6 szerelme egész dühösség- 
gel üt-ki, ’s félre tészi a’ gyanúnak minden ösz- 
szekeveredéseit. Az elvesztett személy szépségé
nek elsőségei, felébrednek a’ feleségféltőnek emlé
kezetében és azon erőt vesznek; szemére vetik az 
ő rósz magaviseletét az általa elébb birtt angyali 
személy eránt; az aprő hibák pedig, mellyek néki 
az előtt terhére voltak, épen nem mutatják magokat.

Azokből, a' mellyek előhozattak, világos, hogy 
a féltés a* szerelmes természetű emberekben leg
mélyebb gyökeret ver ; ’s három nemeik vannak 
a* kik a’ miatt szenvednek.

Az első nemhez tartoznak azok, a’ kik ma
gokban bizonyos gyengeséget éreznek, akár beteg
ségből, öregségből, rútságból, tudatlanságból, akár 
más hasonló okokból, származzék az. Ezek annyi
ra esmerik kedvetlen oldaljokat, hogy ők magok
kal nem tudják elhitetni azt, hogy valóban szeret
tetnek; érdemeikhez olly keveset bíznak, hogy min
den barátság, mellyet erántok mutatnak, őket ha
ragra ingerli ’s úgy nézik azt, mint személyeknek
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kicsúfolását. Gyanakodnak, mihelyt a’ tükörbe néz
nek; ’s mihelyt egy ránczot látnak magokon, meg
ragadja őket a’ féltés. Egy jól nőtt ember mind
járt nyúghatatlanságot okoz nékiek, ’s minden, a' 
mi fiatalnak és jó kedvűnek látszik, feleségeikre- 
forditja azoknak gondolatait.

Egy másik neme azon férfiaknak, a* kik en
nek %az indulatnak leginkább alája vannak vetve, 
ravasz, vigyázó és gyanakodó emberekből áll. Ezek 
egy nézést-is sok felé magyaráznak, ’s minden mo
solygásban, czélozásra akadnak; a' szóknak és cse
lekedeteknek új értelmeket adván, magokat saját 
gondolataikkal kínozzák. Közönségesen magok min
den külső dolgot másokon-is úgy néznek mint kép
mutatást; úgy, hogy azt gondolom, egy ember se 
látja kevesebbé a’ dolgoknak igaz minémüségét, 
mint ezek, a’ kik minden történetek felől olly igen 
okoskodnak.

A* mit ezek a’ férjíiak az aszszonyokról való 
gondolkodásból tudni akarnak, azt a’ könnyen ve
vők és kicsapók a' tapasztalásból gondolják, hogy 
megtanúlták. Ezek látták, hogy a* szegény férfiak 
gyakorta mindenféle mesterségek által megcsalattak, 
sőt az ő vi’sgálásaik közben-is illyen gonosz meg
zavarások által elámittattak ; hogy ők-is minden tit
kos ravaszságra gyanakodnak, különösen, ha két 
személynek magaviseletében egyenlőséget vesznek 
észre, bizonyosan azt gondolják, hogy az előre el
végezett dolog. Ezek a' férjfiak már igen kemé
nyen bánnak a* gyanúságba esett féllel, ezt rend 
szerint üldözik minden fordúlásokon keresztül ’s ezt 
a’ vadászatot úgy esmerik, hogy magokat a' hamis 
ugrások által elámitatni nem hagyják. Ezen kívül 
az ő esmeretségek és társalkodások mindenkor az 
aszszonyi Nemnek bűnös részénél maradtt, így nem 
csuda, ha azokat mind egyenlőknek tartják ’s az
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egész Szép-nemet csalárdnak nézik. Ha ezt az 
előítéletet félre tévén, némelly aszszonyok felől jő 
vélekedéssel lehetnek-is: az ő tulajdon szabad kí
vánságaik más felől, új gyanúságot szülnek, ’s vé
lek elhitetik, hogy minden férjíiak szintén ollyan 
hajlandóságoknak vannak kitéve, mint ők.

Akár ezek, akár más inditdokok uralkodjanak, 
azt tanuljuk mind Amerikának újabb történeteiből, 
mind saját tapasztalásunkból, hogy ez a’ féltés nem 
északi indúlat, hanem leginkább azon népeknél dü- 
hösködik, a* mellyek a’ nap’ befolyásához legköze
lebb vannak. Szerentsétlenség az aszszonyokra néz
ve a* Girculusok között születtetni ; mert itt fe- 
küsznek a’ feleségféltésnek leghevesebb tartomány- 
jai, mellyek a’ tájékkal együtt meghivesülnek ha 
jobban északfelé megy az ember, míg végre a’ po
láris circulusnál alig találhatni azt fel.

A’ feleségféltésnek és azoknak, kik abban leg
inkább szenvednek, illy rettenetes leírása után, igen 
könnyű lesz megmutatni, mitsoda eszközök által 
lehet ezen indúlatot legjobban enyhíteni, ’s azokat 
megelégitenit a* kik abban vágynak. A’ férjhak- 
nak egyébb hibáik nincsenek az ő feleségeik* tör
vényhatósága alatt, ’s ha lehetne, nem-is kellenék 
azoktól ezen hibáknak észrevétetni; de a* féltés kü
lönösen a’ megorvoslásra szóllitja őket. Azon kí
vül ez-is ösztönül szolgáltat nékiek, hogy fárado
zásaik mindenkor kedvesek lesznek, és hogy az ő 
férjeik’ szeretete erántok annál jobban fog nevel
kedni ; mennél jobban enyészik azoknak kétsége és 
gyanúja. Mert a5 mint hoszasan megbizonyítottuk, 
a’ szeretet olly erősen öszsze van keveredve a 
féltéssel, hogy megérdemli, ha attól eIvalasztalik* 
De ez más darabnak a’ foglalatja légyen.

F.  M.  OK .  M I N E R V A  2. N E G Y E D  1830. 13
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XXII.
Hogyan kell a5 féltékeny fé r je i bánni.

Credula rés amor e st. —

Ovid. Met.

jytinekutánna elébbi értekezésünkben a* feleség
féltésnek tulajdonságát és természetét felfedeztük, 
*s azokat-is kijeleltük, a’ kik annak leginkább alá- 
ja vannak vetve; már most a* mi Szépeinkhez kell 
fordúlnunk, a’ kik egy feleségféltő férjiival jől élni, 
*s azt az illetlen gyanakodástől megszabadítani kí
vánnák.

Az első regula, mellyet nékiek megtartás vé
gett adnom kell, ez: hogy ők másban azt soha ne 
kárhoztassák, a* miben a’ féltő férj maga-is bűnös, 
sem azt ne csudálják, a’ miben maga nem jeles. 
A* féltő férj mindent könnyen tud fordítani. Kettős 
értelmet találhat a’ leszálló beszédben, ’s valakinek 
dicséretéből satyrát tud magára hárítani. A* legkis- 
sebb dicséret akármelly dolog felől a’ másikban fel- 
ingerli féltését; mivel azt mutatja, hogy ő kívüle 
még másokat-is becsülnek. Ha pedig épen azt di
csérik, a* mi ő benne nincs; még inkább meg- 
boszantatik, mivel azt mutatja, hogy néki bizonyos 
tekintetben másokat eleibe tesznek.

A' feleségféltő férjíi valóban nem neheztel, 
ha az ő kedvesének egy másik nem tetszik. De 
ha ő azon hibákat megtalálja, mellyek magában-is 
meg vannak ; azokat nem csak másban, hanem ab- 
ban-is felfedezi. Rövideden, annyira kívánja an
nak szeretetét egyedül magához vonni, hogy min
den kedveskedésnek elimílasztásán búsúi, a’ meily
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felől gondolja, hogy annak szeretetét felébresztené; 
’s ha abból, a5 mit másokban kárhoztat, látja, hogy 
felesége előtt ő nem ollyan kedves, mint szeretne 
lenni; ebből természet szerént azt a’ következést 
hozza-ki, hogy őt jobban szeretné, ha más tulaj
donságai volnának , *s hogy e’ szerént az ő hajlan
dósága nem volna ollyan erős, mint annak lenni 
kellene. Ha tehát annak, (a* férjének) természete 
komoly vagy csudálatos; nem kell néki valamelly 
tréfában felette gyönyörködni, vagy valamin igen ö- 
rülni, a’ mi örvendetes. Ila nem legszebb; annak 
okosságát, vagy más tulajdonságát, a* mellyel bír, 
vagy a’ melly felől legalább gondolja, hogy ő ben
ne megvan, nyilván kell néki csudálni.

E* mellett tegye bizonyossá férjét az eránt, 
hogy ő igaz a* vele való társalkodásban, néki min
den cselekedeteit nyilván megmutatja, minden szán
dékát kinyilatkoztatja, *s minden titkát megjelenti, 
ha az még olly csekély volna-is. A* feleségfeltő 
igen gyűlöli a* szemmel való katsingatást és fülbe 
súgást; ’s ha mindent egy hajszálnyira által nem lát; 
bizonyosan el-lehet hinni, hogy az ő benne félel
met és gyanút szerez. Mindenkor azt akarja, hogy 
ő legyen kedvesének legfőbb megbízottja, *s ha azt 
találja, hogy valami ő előtte eltitkoltatott, úgy gon
dolkodik, hogy több az, mint sem a’ mint való
ban vagyon. Ezen környülállásban sok függ attól, 
hogy az egyenes szívüséget egyaránt megtartsa az 
aszszony; mert ha csak egyszer találja-is azt, hogy 
valamelly cselekedetet hamisan magyarázott, az
után minden más-is gyanús lesz előtte. Az ő 
munkás képzelődése hamar akad hamis környülál- 
lásra, és abból külömbféle következéseket húz.

Ha ezen két eszközök nem használnak; leg
jobb lesz néki megmutatni, hogy azon vélekedé
sért, a mellyben ő valaki felől vagyon, és a’ nyúg-

13*
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hatatlanság miatt, mellyel mi érettünk szenved , igen 
kedvetlenek vagyunk. Ollyan aszszonyok vannak, 
kik a’ kegyetlen gyönyörűségnek bizonyos nemét 
találják abban, ha azok őket féltik, a’ kiktől sze
rettetnek, annyira, hogy a* szenvedő szívből csúfot 
\iznek.

De ezek gyakorta az ő csudálatos fejőkkel an
nyira viszik a’ dolgot, hogy ez a’ kénszeritett hi- 
degvérüség és érzéketlenség Kedvesüknek szerel
mét egészen semmivé teszi; ’s azután bizonyosok 
lehetnek abban , hogy ő velök-is ollyan megvetéssel 
és tsúfolással bánnak, a’ millyent ez a’ magaviselet 
érdemel. — Ellenben nagyon hihető, hogy a’ szo- 
morkodás és kedvetlenség , melly a’ megsértetett ár
tatlanságnak közönséges munkája, a’ féltő férjet le- 
esendesiti, szánakodásra indítja; azon illetlenségre 
nézve, mellyet Kedvesének okozott, szomorúságot 
szerez néki, ’s minden félelmet és gyanúságot, 
melly mind a’ kettőt szerencsétlenné teszi, kivész 
szivéből. Legalább ennek az a' jő következése lesz, 
hogy az ő féltését magában fogja tartani, ’s csak 
titkon fog kedvetlen lenni; vagy azért, mivel bo- 
szankodik hogy ő benne illyen gyarlóság van, ’s 
erre nézve felesége előtt azt elfogja titkolni; vagy 
pedig, mivel attól tart hogy némelly rósz követ
kezéseket von maga után, az eránta való szerete- 
tet meggyengiti, vagy azt más valakire fordítja.

"Van még egy más titok-is, melly soha se hi
bázhat, ha az aszszony annyira viheti a’ dolgot, 
hogy néki raeghisznek ; és a’ melly sokszor ollyan 
aszszonyoktől gyakoroltatott, a’ kikben több ravasz
ság és csinialanság volt , mint jóság. Ez abban 
áll, hogy az aszszony egy ideig a* feleségféltő fér
fiúval cserél, és annak saját in ;#’át magára for
dítja ; hogy ő magának alkalmatosságot vesz őt 
félteni, ’s azon példát követi, mellyet maga a' fér
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je adott. Ez a’ mesterséges féltés a’ férfiúnak igen 
sok gyönyörűséget fog szerezni, ha azt igaznak 
tartja; mert tapasztalásból tudja, melly nagy szere
tet van ezzel az - indulattal öszszekötve, \s ezen kí
vül még valamit-is fog érezni, a’ mi néki boszúál- 
lás gyanánt szolgálhat ; midőn látja, hogy az asz- 
szony hasonló kint szenved. De valóban ez, olly 
nehéz fogás, egyszer’smind olly kevés jósággal jár, 
hogy ezt soha se kellene gyakorolni, kivévén azo
kat, a’ kik elég alkalmatosok a’ csalásnak elfede- 
zésére, vagy elég ártatlanok, hogy azt menteni le
hessen.

B. F.

17-

Nemes Neográd Vármegye’ hasznos 
Intézetje.

.1’ raboknak munkában leendő foglalatoskod- 
tatások végett czélerángos módoknak kidol
goz ására rendelt Küldöttség 3 következendöb
ben terjeszti-elö vélekedését.

A ’ gonosztévők* büntetését két czélból rendelik 
a törvények u. m. hogy önmagok megjobbúljanak, 
mások pedig hasonló gonoszteltektől elrettentesse
nek , \s illy módon a’ Polgári-társaság* főczélja; a 
személy és vagyonbeli bátorság, — bizonyosab
ban eszközöltethessék. Minden az ideig való tör
vények által szabott büntetéseknél legsikeresebbnek
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tapasztaltatott a ’ kitett végek’ elérésére azon m ó d , 
meliy által a’ gonosztévők tetteikhez képest kön
n yeb b , vagy terhesebb, rövidebb vagy hoszszabb  
id ő r e , ’s gyakran holtig tartő munkákra-is ítél
tetnek , ’s fordíttatnak. Bizonyítják ezt azon hite
les tudósítások , mellyek szerént a’ hol a* gonosz
tévők munkákra fordíttatnak, ritkán kerül ugyan  
azon rab kétszer kézbe , ’s majd nem  hallatlan hogy  
harmadszor is e lő k erü ljö n ; holott a* hol az eddig 
szokásban lévő m ódok által büntette tnek , —  nem  
ritka p é ld a ,  hogy több ízben béfogattatnak, ’s na
gyobb részét életüknek a’ tömlötzben tőltik-el,  mel-  
lyekben úgy látszik, mintha magokat csak kipihen
ni szoknák azoknak költségén , a’ kiknek, kiszaba
dulások után teéndő megkárosításokra, hevertökben  
egyik a’ másiktól újabb m eg újabb módokat ta
núinak.

Már csak ezekris elegendő okok volnának a’ 
rabok* munkában való foglalatoskodtatására; de  
ezeken kívül m ég  a’ következendők-is mindenek fe
lett ajánlják azt:

1-ör. Köteleztetnek ugyan a* rabok most-is magok  
magokat tartani, de nem lévén töm löczöztetésök alatt 
sem m i keresetjek ; az élelmükre fordított költségek  
othoni javaikból, —  ha van valamiek, —  szokott  
viszszapótoltatn i, m elly  által inkább otthon lévő ár
tatlan h á z -n é p ü k  láttatik bűntette im , minthogy olly  
tagot kéntelenek tartani, a’ ki semmit se szerezhet  
szükségük’ pótolására; ha pedig semmijek s in c s ,  a’ 
mint többnyire szokott lenni;  akkor a’ külömben?- 
is e léggé terhelt adófizetők* költségén tartattatnak. 
—  Ellenben munkára íté ltetvén, n e m c s a k  magok  
naponként való élelmüket |ceresikrmeg > hanem an
nyit- is kereshetnek, hogy kiszabadulásokkor legalább 
ruházattal, nehány napra való élelemre valóval an
nyira fe lseg iltethetnek , hogy haza mén v é n ,  ártatlan
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ház népöknek terhére l e n n i , vagy k o ld u ln i , vagy  
épen lopni nem  lesznek kéntelenek.

2-or. Magok a’ főbb íté lő szék ek ’ ítéléseik-is,  
m elly  szerént gyakran a’ gonosztévők közmunkára 
íté ltetnek , erősítik ezen m ódnak szükségét ,  \s hasz
nát; azonban nem  lévén ollyan in tézetek , többnyi
re végre se hajtatnak.

3-or. A ’ gonosztévők által okozott károk otho-  
ni javaikból szoktak viszszapőtoltatni, m elly  által 
többnyire ártatlan háznépök méltatlan s z e n v e d , ha 
pedig semmijek sincs a’ megkárosíttattak szenved
nek; illy esetben tehát, a’ környülállások szerént an
nyi idei munkára íté ltethetnek , hogy  az által é le l
m ükön kívül m ég az általok okozott károk-is visz- 
szapótoltathainak. —  Ajánlja továbbá

4-er. E zen  módoknak elfogadását az-is: hogy  
ez által a’ testi b ü n te té se k , mellyek m ég a’ régibb  
kor által az Em beriség’ kissebbítésével gyakorlott 
kínzások’ ném iném ü maradvánnyaik , ’s mellyek ál
tal a’ rabok’ teste ,  gyakorta annyira öszszerontsol-  
tatik, hogy kiszabadulások után a’ munkára-is te
hetetlenekké tétetnek, —  majd nem egészen elm el-  
lőzte thetnek , a* környülállások szerént könnyebb  
vagy terhesebb, rövidebb vagy hoszszabb idői mun
kát ítélvén azok helyett,  meíly  által a* rabok nem  
hogy jövendőbeli é le lm ök’ keresésére tehetetlenekké  
tétetnének ; sőt inkább állandó mozgásban lévén  
egésségeseb b ek , ’s keresetekből jobb* tartást kap
ván erősebbek lésznek.

5-ör. Kiterjeszkedhetnék végtére ezen Intézet
nek haszna oda-is, hogy ollyan ügye-fogyottaknak, 
kik munkát nem  kapván koldulással kéntelenek é-  
lelm öket sanyarúan keresni, ebben állandóan m un
kát és éle lm et kapnának, mellyhez képest czélerá- 
nyosnak véli a’ K üldöttség, hogy a’ M egyebeli kol
dusok’ száma öszszeíratván, azoknak száma miri-
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denkor világosabban tartassák, —  a* mit legsikere
sebben lehelne eszközleni a’ L elk i-pásztorok  által, 
kiknek legjobban kell hallgatóikat mind sorsokra, 
mind erkölcsökre nézve ösm ern i,  ’s minden fertály 
esztendőben tudósítást tehetnének az Intézet’ F őkór-  
mányjához, hogy hallgatóik között kik ollyan ü gye-  
fogyottak, ’s rósz erkölcsitek kik ezen munkára  
alkalmaztathatnának? melly végre azon tudósítások  
egyen lősége ' tekintetéből arra alkalmatos Tabellák  
készíttethetnének. Ezeken k ív ü l ,  a’ számtalan vásári 
tolvajokat ’s egyébb nap-lopó csavargókat, kóbor- 
czigányokat, ’s homok gázolókat, nem  lehetne-e  
ezen Intézetbe a* környülállásokhoz képest hosz* 
szabb ’s rövidebb ideig kénszerúeni, hogy életökben  
egyszer valami hasznot tegyenek ? —  Iiégenten  a’ 
Belgák a’ d o lo g -k erü lő k e t  egy nagy kádba állítot
tá k ,  kezébe adván egy rocskát, mellyel kéntelenek  
voltak szüntelen öntözni-ki a’ v izet ,  hogy belé  ne 
fúljanak,

A ’ raboknak ezen N em es M egyében-is napon
ként szaporodó száma m éltó  figyelmet gerjesztvéu  
arra, hogy egy olly Intézetnek , melly  által ha nem  
e g y é b b - i s , legalább a’ rabok' tartásokra szükséges  
költségek m egszereztethetnének, —  felállítása mi
nél elébb lehet ,  munkába vé tessék ,  ’s az ezt lég* 
czélerányosabban eszközölhető módoknak kidolgo
zása ezen Küldöttségnek tétetvén k ö te le ssé g é v é , az 
e5 kovetkezendőkben terjeszti-elő munkálódásának  
ren d jé t:

Legczélerányosabbnak találtatott egy olly Inté
zetnek felá llítása , mellyben egy ahoz értő Mester’ 
igazgatása a la t t , néhány Mester-legények által a’ ra
bok5 segítségükkel közönséges szür-posztó készítet-  
t e tn é k ; —  mert

a) Éhez legkevesebb és lególtsóbb  műszerek  
kívántainak, és ollyak, meliyekkel a’ m egrögzött
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gonosztevő sem élhet viszsza, se maga se mások 
ellen.

b) Ennek megtanúlásnra sem igen nagy idő , 
se valami különös elmebeli tehetség nem  kívántatik.

c) Valamint a’ készítésének módja legegyü-  
g y í íb b , úgy az ahoz megkívántaid Szerek’ megszer
zé se ,  és az azokra való felvígyázás-is legkevesebb  
munkába kerül.

d) Első szükségü müv lévén, legbizonyosab
ban lehet pénzé fordítani, ’s eladása darabonként 
sokkal könnyebb, mint sem a’ mit apró mértékkel 
kell árúlgatni.

e) A ’ készítésével foglalatoskodók uem szeren
cséltetnek általa, ’s a* tűzi veszedelem től ennek ké
szítése körül legkevesebbé lehet tartani.

Ezen mesterséghez igen kevés műszerek kíván- 
tatván, annak helyet-is legalkalmatosabban lehet ren
delni a’ Megyebeli töm löczök m e l le t t , melly sze
rént a* rabokra való felvigyázás-is k önnyebb , ’s a- 
zoknak a* dolgozó helyre való által kisérésök se  
kerül sem m iben . —

A ’ m esterség’ folytatásához szükséges költségek.
1-ör. A* gyapjú , a’ m ellyből ha az ahoz értő 

Mester ’s legények m ellé  4°  szem élyek seg ítségül  
adattatnak , hetenként 6  mázsa dolgoztatik-fel, 5o  
forintjával tészen 3oo forintokat, melly azomban  
hogy a’ munka folyton - folytathassák , szükség leg
alább három hónapra eső m ennyiséget e lőre bé-  
szerezni, ts  így ezen Intézetnek megindítására szük- 
séges gyapjú’ beszerzésére kellene 3Ö00 frt.

2-or. Ha az In tézet ,  koldusok vagy mások ál- 
tal-is, a' mint felyebb előladatott, kívánna vagy  
kéntelenittetnék dolgoztatni; azoknak naponként é-  
lelmökről-is kellene gondoskodni, mellyre teéndő  
költség az Intézet’ folyó költségei közzé számítan
dó. Mennyire menjen az , előre meghatározni
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nem  lehet; hanem az Intézet’ költségei ’s haszna’ 
öszszeegyeztetéséből k ijővén , hogy napjában min
den szem ély  legalább 2 4  xr. hasznot fog hajtani, 
ebből naponként egy-egy szem ély’ élelmére mit le
hessen  fordítani, azt előre-is meghatározhatni.

3-or. Az Intézet’ folyő költségei gyanánt kell 
venni a’ dolgozó épület’ a* műszerek’ és a’ gyap
jú árrának interessét-is, mind addig míg azok a’ ké
szítmények* árrából viszsza nem pótoltatnak.

4«er. A’ műszerek* igazítására teendő költsé
g e k ,  a’ gyapjú vásárlás, ’s posztó eladás m elle t t ,  
és más az Intézet* bajában foglalatoskodó igazgató  
M ester , vagy más tagok’ n a p - b é r e k , a’ fuvarok; a 
Jeg y ző -  és Szám adó-könyvekre, ’s egyéb magokat 
előadható szükségekre kívántató su m m á k - is , a* fo
lyó költségek közé tartoznak, mellyeket a’ jöve
delem ből lehúzván , a* mi felm arad, az fogja ten
ni az Intézet’ tiszta hasznát.

A* folyó költségek közé tartozna m ég a’ m es
terség' folytatását igazgató Mester’ és legényei’ fi- 
zetésök-is ,  hanem e’ részben a’ Tekintetes Várme
gye’ jóvá hagyásáig olly egyességre lépett a* K ü l
döttség B .  Gyarmati P o s z tó s -m e s te r  Vladár J á 
nossal: hogy az, sem  m aga, sem szükséges Iegény- 
jei részökre sem m i egyébb fizetést nem  kíván a’ 
tiszta haszon egy harmad részénél, ellenben min* 
den károkról felelni tartozik.

Ezen Intézetnek állandó lábra állítása, —  ’s 
Piendszabásaira nézve következendő vélekedését ter
jeszti elő a* K ü ld ö t t s é g :

Megalapíttatván a’ Tekintetes Karok által mind  
ezek , hogy pontosan-is telyesítessenek ’s megtar
tassanak; Fő-kórm ánypzóként felügyelni méltóztatik  
Tek. E lső  Al-Ispán Ű r ,  jelentéseket tévén időről-  
időre annak mi karban lé iéről ’s folyamatjárói a* 
Tekintetes Karoknak, ’s valamikor szükségesnek
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látja, mind a’ m esterség ,  mind az Intézet gazda
sága’ folytatását, különösen pedig minden fertály 
esztendőben egy állandó Küldöttség által megvizs
gáltatja.

A ’ többi teiyesítő T agoknak szükségesképen  
rész szerint helyben , rész szerint igen közel a* dol
gozd Intézethez kelletvén lakniok, annyival terhe
sebbnek látszik ezen foglalatosságnak v i t e le , hogy  
m ég  most eleinten azokat az Intézet sem m i fize
téssel se jutalmaztathatja. Ellenben a’ felválalt fog
lalatosság’ pontos és szorgalmatos te lyesítését , fele
let és számadás terhe alatt-is megkívánni kén- 
te len; hanem ösm eretesebb az e* tájon lakó T ek in 
tetes Karoknak és T isztviselőknek közjóra czélozó  
Hazafi b u zgóságjok , mint sem  abbaii kételkedni le
hetne , hogy az Intézet* alkotmányjára szükséges  
T isz tsé g e k e t— csupán becsületből-is fel-ne vállalnák, 
\s pontos telyesítésére mind m agokat, mind máso
kat ne köteleznének. —  Illyen szükséges tagja az 
Intézetnek 1-ör: a’ Szám adó, a’ ki csupán a’ kész  
pénzről köteleztetik számolni. Egyébb eránt vala
mint ezen ,  úgy a’ következő hívataloknak-is bővebb  
utasítások, ’s Jeg y ző -  ’s Számadó-Könyvek* formái 
különösen  fognak a’ Küldöttség által készíttetni.

Második Hivatal az Á l-kórm ányozó , a’ ki a- 
zon k ívü l,  hogy a’ munkára rendeltt rabokra, *s 
m inden egyébb rend tartásokra fe lü gye ln e ,  a’ F ő -  
körmányozónak időről-időre jelentéseket tenni tar
toznék , szintén egy Jegyző-  Szám adó-K önyvet ve
z e tn e ,  csupán Controlleria kedvéért, minden az In
tézetben forgó tárgyakról.

Harmadik Hivatal a5 mesterségigazgató M es
ter, a ki azon fe lü l,  hasonló Szám adó-K önyvet  
vezetne , és nem  csak minden az Intézetben forgó 
tárgyakról, hanem az Inventarium szerént gondvi
selése  alá adott müszerekről-is számadással tartoz
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z é k ,  ’s az Ál-kórrnányozó nélkül a' R a k o d ó b ó l , 
melly kettőjök zárja alatt len n e ,  sem m it ki nem  
vehetne , ’s a’ mit onnan kivesz, vagy oda b e te sz ,  
azonnal az állandóan ott a’ R akodóban álló J e g y 
ző-könyvbe az Al-kórmányozó által beíratná.

Negyedik Hivatal lenne egy í r á s - t ü d ő  F e lv i 
g y á zó ,  a’ ki nem  csak a1 szobákra, 3s műszerekre  
v igyázn a-fe l , hanem a’ más Hivatalok’ rendeléseit-  
is te lyesitené, ’s azoknak a’ reá bízottakról szám ol
ni tartozzék, ’s a* munkásoknak pénzes- vagy tar
tozó napszámjokról Jegyző-könyvet  v i g y e n ; legé 
nyeket pedig maga a’ mester köteles állítani.

5-ör. A ’ rabokra való felvigyázásra legalább e- 
leintén két Hajdúk kívántainak, kik a* munka alatt 
az A l-k órm án yozótó l , ’s Igazgató-mestertől függe-  
nének.

6-or . Á ’ munkára kívántatik 4°  rab , vagy más  
szem élyek ,  kik a’ F e lv igyázó  által naponként pon
tosan beíratnak, hogy tartás mellett vagy fizetésért 
vagy a’ né lkü l,  kik dolgoztak. Micsoda rabok, ’s 
miképen fordíttassanak ezen munkákra, mind ezek  
az A l-k órm án yozón ak  adandó útasításába foglal
tatnak.

Minekutánna e’ szerént ezen közjóra czélozó  
Intézetnek nem  csak h asznos , hanem szükséges  
vólta-is, ’s ezen Nem es Megyében több tekintetből 
haszonnal leendő felállításának módja előladatott ; 
a’ T ekintetes Karok eleibe terjeszti a’ Küldöttség  
azon Szám vetést a’ ^-Alk szám alatt, mellyből vala
mint az ezen Intézet3 megindítására, ’s eleintén  
való folytatására szükséges költségeket, úgy az an
nak munkába vételéből rem énlhető hasznot-is mél-  
tóztatnak által látni. Micsoda módokon , és illá
kon szereztethetik-bé azon költségekre megkívánta
id su m m a , ezen dicső Megyének minden közjónak  
előmozdítására soha m eg-nem  csökkenő buzgóságát,
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alázatos vélekedésével sé tartja szükségesnek m eg
e lőzn i;  —  m eglévén arról győzettetve,  hogy vala
mint ezen K üldöttség szerencséjének tartja a* T e 
kintetes Karok előtt örvendetes jelentést tenni, az 
eránt; —  hogy ezen kérdésben forgó szent czélú  
Intézetnek minél hamarébb lehető elindítása végett,  
Hazafi buzgóságáról közönségesen  ösm érejes Tábla  
Bíró Tekintetes Ebelzki Tihanyi D ánie l Ur önként  
3ooo V* Czédula forintokat ajánlott költsön olly  
formán m inden Interes n é lkü l,  hogy azt az Intézet;  
ha hamarább nem leh etn e ,  csak esztendő múlva  
tartozzék viszszafizetni, ’s ha a’ legszom orúbb, ’s 
nem -is hihető esetben akkor se  lehetne , annak 
kielégítéséül m egfog elégedni az Intézetben az 
akkor találtató szerekkel, ’s m űszerekkel, —  úgy  
a' Tekintetes  Karok-is mindnyájan szerencséseknek , 
a* Tekintetes  T is z t i -K a r  pedig egyszer’smind köte
lesnek fogja magát esmerni ezen czélt nem csak t e 
hetsége szerént e lőm ozdítani, hanem arra másokat- 
is minden lehető m ódokon serkenteni , és önkényes  
ajánlásokra felszólhtani.

M elly n ek is  következésében azon nem es érzés
s e l , m elly  egy igaz H azafit ,  a’ midőn a’ Haza’ ja
vára czélozó lörekedései mellett fáradhatatlan m un
kálkodik, valóságos áldozatokra buzdítja, —  Kubi-  
uyi F erencz F ő - S z o l g a - B í r ó  három esztendeig  
esztendőnként 200 V . Cz. forintokat, öszszesen 6oo 
V . Cz. ftokat. —  Sréter Mihály A l-Szolga-Biró szin
te három esztendeig esztendőnként 100  Y. Cz. fi. 
öszszesen  3oo V. Cz. ft. —  Szmrecsányi D ienes  20 
ft. —  Szigyártó Mihály Tábla Bíró 25 Y. Cz. fi. 
az Intézet felállítására oda ajánlván, ezen ajánlá
sokat azon telyes bizodalommal terjeszti elő a" 
Küldöttség a iek in te te s  R en deknek; hogy minde-  
nik a ki Honjához hü indulattal ragaszkodik , rész 
vétele által a feltett czélt kiványja s e g í t e n i ; ’s hol
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a’ Haza szeretet ad ösztönt egy hasznos cseleke
detre, Megyénk Hazafiainak szabad akaratú adako
zásában elegendő módokat fog találni, hogy az em 
beriség* k ö z ja v á t , a’ nemzeti D icsősséget  ’s öndí
szét előmozdíthassák. B . Gyarmaton B o ld o g - A s z -  
szony-Hava' 2 i - ik é n  l 83o tartatott egyben ü lésében  
a * K üldöttségnek , jegyzetté Második Al - Jegyző  
Sréter János Im re m . s. k.

Végzés. K öz  örömmel és nem es érzéseik* te lyes  
m egösm éréséve l  fogadtatván a* Haza javának elő
mozdítására íáradthatatlanúl törekedő Hazafiaknak 
m u n k álód ása ik ; a* Haza’ Szent Oltárára szabad
akarattal tett adakozás* segítségével leendő felállí
tása elrendeltetik , azon m eggyőződésse l lévén a’ 
T ekintetes  R e n d e k :  hogy a’ M egyében a’ Haza
szeretet minden igaz Hazafit hasonló ajánlásokra 
fog buzdítani, valamint az eddig öszszegyült ’s 
már-is nevezetesen szaporodott ajánlások bemutat
v á n ,  rem énységeinknek telyesítésérőL elegendőképen  
biztosíthatnak; hogy pedig  a’ feltett N em zeti czél-  
nak előmozdításában kiki tehetségei, szerint része
s ü lh e s s e n : Nztes E lső  x \ l - I s p á n y  Ur különös le
velek által mind a* M egye’ kebelében , mind a* M e
gyén kívül lakozó birtokos Urakat az ajánlásokra 
szó llít tsa -fe l , Járás- és Kerületbeli T lő .  Urak pe
dig a’ Megyebelieket szem élyesen  kériék-meg.

Kiadta Fő - Xo t á r i u s  f ía lás  I s t v á n .

Hazafiui kötelességemnek tartottam , a’ közmivelt- 
séget (cultura) mindenkor tetemesen előmozdító Ns. 
Neográd Vármegye , ezen legközelebb költ igen hasz
nos Intézetre czélozó Kiküldöttsége’ véleményjét, a’ reá 
következett elhatározással együtt, a’ Tit. F. M. O. Mi
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nerva Redactiójának olly végett küldeni, hogy ezt Ns. 
Hazánkkal közölje.

Ezen hasznos Intézet’ egyik Fő-előmozdítója , Kubi- 
nyi Ferencz Fő-Szolga-Bíró Űr’ fáradthatatlan szor
galma által a’ kívántató tőke-pénz* summája már mint 
egy 7000 ft. tévén, a’ munka folyamatban vagyon.

Igen kívánatos lenne, hogyha e’féle, a henyélés
ből , melly minden rosznak kútfeje, e’ Latán mondás 
szerént: „Otium est pulvinar satanae“ leginkább szár
mazott gonoszságok’ elhárítására czélozó Intézetek, 
Hazánk’ többi Megyéibe-is behozattatnának.

Közli egy Megyéjét forrón szerető 
Hazafi .

18.

Külföldi írók’ értekezései a’ Franczia- 
nyelv’ közös elterjedése’ okairól.

B é r i  inben a’ tudományok és szép mesterségek ki
rályi Akadémiája 1784-ik esztendőre jutalmat telt- 
fel ezen kérdések’ legjobb megfejtőjének: Mi okoz
ta a’ Franczia-nyelv’ közös elterjedését, ’s lehet-e e- 
zen elterjedésnek állandóságot ígérni? A’ jutalmat 
két munka nyerte-el, egy franczia és egy német. 
A ’ francziának írója Gróf ilivarol v o l t , kinek ér
tekezése illyen czím alatt jelent-meg : „ Dissertation 
sur f  universalité de la langve franijoise, qui ont 
partagé le prix adjuge pár l’ Academie royale des 
Sciences et belles lettres le 3 Juin 1784 a Berlin,  
ché Decker 1784 . 18 ív negyed rétben.
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G rőf Ri varok azt állítja, hogy a' Franczia-  
nyelvet annak term észete , Franczia-országnak pol
gári alkotmányja, fekvése ’s e g e , a’ Franczia-nem -  
zetnek természeti tulajdonsága ’s, magát szerettetni 
túdó talentoma és a' Franczia íro k ’ elméje ’s i i -  
gyessége  tette olly közössé, és olly igen elterjedet- 
té. —  Előladatnak ezen nyelvnek történetei, ’s ezen  
Író szerént Franczia-országnak a’ Ligeris ( L o i r )  
által két felé választott hasonfeleiben régtőlfogva két 
fő dialectusok vagy beszédm ódok uralkodtak, t . i .  a’ 
Proven^ali és Pikárdiai. Az első kellemetesebb  
v o lt ,  ’s a’ Spanyol- és Olasz - nyelvnek szépségeit  
egyesítette magában; de az utolsó  a’ fővároshoz  
közelebb esvén az Udvar* beszédmódjává lett ,  ’s 
abból miveltetett-ki a' mai Franczia nyelv. E zen  
nyelv már 1 2 6 0  körül olly tökéletességre lép e t t ,  
hogy egy akkori O la sz -T u d ó s  a’ maga anya-nyelvénél  
felyebb becsülte. D e  jóllehet az udvar és az Ország  
azon beszéltek-is , az E g y h á z ,  az Universitások és  
a’ Parlamentek a’ Barbarus Deák nyelv mellett ma
radtak, ’s csak a’ X V I-d ik  Században kezdődtek  
a* közös dolgok I .  Ferencz  rendelésére Franczia-  
nyelven folytattatni.

A z  alatt Európa a’ tudom ányok és m estersé
gek’ fe lé led ése ,  ’s a’ kereskedés’ terjedése által új 
ábrázatot 's új életet nyert; a’ fényűzés nevekedett ,  
’s minthogy kiki könnyebb élet-módot k erese tt , tehát 
a' szorgalom ’s iparkodás uralkodóbb ’s egy közös  
nyelv szükségesebbé lett.

Itt az író  kifejti ’s bőven előadja a’ Franczia-  
nyelv elterjedésének már feljebb említett okait;  
de nem mindenütt győzi-m eg vélekedésének igazsá
gáról a* részre nem hajló olvasót ; ’s átaljában sok  
dolgokat kever írásába, mellyek nem a* nyelvet ’s 
annak elterjedését illetik , hanem csak a’ Franczia-  
K em zet’ magasztalására czéloznak.
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Sokkal tudósabban és alaposabban van írva a* 
német Jutalom-írás, mellynek czímje ez: SSoit ben 
Urfacben bér Síllgem etnbeit bér fran$öftf<f)en © p ra d je , 
u . u)a|)rfcf)etnítcf)cn © a u er  tfjrer J^errfcbaft, et'ne ^Prető# 
fcbrtft , üon 3of>. Sbríjíop b  © cb ro a b , ^ rofefjor  bér 
^ fu ío fo p b íe  an ber í> crS0 8̂ * @ ar(áí© d)ule ju
© tu t tg a r b , roeícbe »on bér Slfabem te bér SBiffen* 
fcbaften $u S3erítn gefrönt roorben. 9teue bermebrte 
u. berbeflferte Síuflage. © tu ttga rb  bep © rbarb 1785 .  
X X I V , n. 249 . © ettem  8 .

Ennek írója mindenik kérdést külön v esz i , ’s 
elsőben azt mutatja-meg, mi emelte a’ Franczia- 
nyelvet Európában olly magasra. A ’ felelet három 
szakaszra osztatik :

1. Mi által terjed-el át aljában valamelly nyelv?
Ez a’ nyelvnek könnyűsége ’s nagy mértékű 

ki miveltsége, ’s a’ Nemzetnek csinossága és hatal
ma által türténik-meg. D e  a’ Nemzetnek és a’ 
nyelvnek miveltsége a’ fő d o lo g ; mert a’ Rómaiak  
semmi módon sem tudták birodalmoknak napkeleti 
részéből a’ Görög-nyelvet k inyom ni, jóllehet min
den törvények és rendelések Római- vagy Deák
nyelven adattak. Tsak későn a’ Császárok alatt 
kezdett a* Deák-nyelv, mellynek kimivcltetésc már 
akkor a’ legfőbb pontra lépett, a’ Göröggel együtt 
uralkodóvá lenni. Hasonlóképen Olasz- és Fran- 
czia-országokban-is a’ győzedelmes bárdolatlan Nem
zetek, a’ Góthok, Lombárdok , Frankok, a’ meg
győzött népnek nyelvét tanúlták-meg; mert az kel- 
lemetesebb, telyescbb ’s tökéletesebb volt mint a’ 
magoké, mellyben a’ fényűzés és a’ szorgalom 
mindennap előforduló sok tárgyainak kifejezésére 
nem találtak elegendő szókat. Éhez járult utóbb 
pallérozatlanságjok’ szégyenítő érzése ’s az a’ hiú- 
ság-is, hogy a’ csinosabb Nemzetek’ módjára ma-
F .  M .  O R .  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D - .  1 8 3 0 .  14
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gokat kímívelni akarták. Hogyan lehettek volna-el 
ennek nyelve nélkül.

így terjed-el a’ kimíyelt nyelv midőn palléro- 
zatlan Nemzet győzi-meg a’ pallérozottat. Ellenke
ző esetben pedig ki nem látná, hogy a’ kimívelt 
Nemzet nyelvének kell elterjedni?

De a* kimívelt nyelv még az országon kívül- 
is szükségesképen elterjed abban a’ mértékben, 
mellyben könnyűségével ’s értelmességével magát 
megkülömbözteti, ’s mellyben az azt beszéllő Nem
zet népesebb, tudományosabb ’s hatalmasabb.

Mig az Európaiak a’ tudományok és kereske
dés által egymással szorosabban-szorosabban ösz- 
sze nem kapcsolódtak, addig csak a* világi és egy
házi országos dolgokban volt szükségük közös nyelv
re , ’s e’ végre a Deák-nyelv használtatott. Utóbb 
nagyobb közösülés talált közöttük helyet, mellyre 
különösen a’ keresztes háborúk adtak alkalmat. E- 
zen közösülés’ lelke a’ Nemességnél a* Turnirok 
’s a’ Tudósoknál a’ nyomtatás’ mestersége által 
még jobban felelevenedett.

V-dik Károlynak meszsze kiterjedő birodalma 
’s nyughatatlan és hadakozó indúlatja , a’ P\eformá- 
tzió, az újjonnan feltaláltt világrészében való keres
kedés Európában a’ közösülésre még több alkal
mat szolgáltattak , ’s valamelly nyelvnek közössé lé
teiét még szükségesebbé tették. A’ Vestpháliai bé- 
keség-kötéskor Európa úgy mutatta magát, mint 
ollyan família, melly hoszszas czivakoaás után ösz- 
szebékélt. Ekkor a’ békességes alkudozásban a* 
Franczia-nyelv már szembetűnő elsőséggel bírt.

2. Ezen okoknak az Olasz- és Spanyol-nyelvek- 
re való alkalmaztatása.

A* közösülés lelkének felébredésétől fogva 
mind a* két nyelv vetélkedett a’ Francziával az
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elsőségért. De az olaszt, melly minden Európai 
új nyelvek között legelsőben miveltetett-ki, eleinte 
kíilömbféle környülmények gátolták elterjedésében. 
Classicus írói a’ XlV-dik Században, mellyet a- 
ranyidejének tart, kevés számmal voltak, ’s af nyom
tatás’ mestersége még akkor nem találtatott-fel. A* 
Római udvarral az alkudozások Deák - nyelven 
tétettek. Igaz, hogy minden Országokból sokan 
látogatták-meg az Olasz-Universitásokat, sokan 
mentek Rómába, részszerént mint bútsúsok, rész- 
szerént mint szép mesterségek’ barátjai, ’s hány 
külíöldi Fejedelmek nem hadakoztak Olasz-ország
ban !

Mind ez egy időre bizonyosan nagyon elter
jesztette az Olasz-nyelvet a’ külföldön. De a’ XV- 
dik Században mind a’ nyelv mind az ízlés az Ola
szoknál jóval alább szállott. A’ Görög-tudós szö
kevények’ oda érkezése után a* Medieisek alatt, 
az ízlés' pallérozása végett eleinten a* Görög- és 
Deák-nyelvekre szerfelett való buzgóság fordíthatott, 
’s minthogy versüket, levelöket ’s értekezésöket 
mindenek deákúl írták, ’s még a’ Fejedelmek ’s 
Fő-papok-is valamint a’ tudósok deákúl beszéltek , 
az Ölasz köz-nyelv (lingva volgare) igen hátraté
tetett.

A* Machiavellik, Guicciardinik csak a’ XVI- 
Század közepe felé, ’s az Ariostók ’s Tassok még 
későbben lettek híresekké. Az Olasz-Literatura a* 
XVI-dik Századnak végén és a’ XVII-diknek kez
detén igen elterjedett, nem csak ott hol pallérozat- 
lan nyelvek voltak ; hanem még Franczia- és Spa- 
nyol-orszagban-is. A IV-dik Henrik és XHI-dik 
Lajos idejekbéli Franczia - írók tele vágynak Italia- 
nizmussal, ’s a’ Német - költők Opitztól fogva Lo- 
hensteinig jól tudták az Olasz-nyelvet ’s abból so
kat fordítottak és utánoztak-is. Valamint XlV-dik

14 •
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Lajos’ fényes Századjától fogva a* Német és egyébb 
Európai Fejedelmek a’ Franczia-nyelvet, úgy az 
Olaszt és Spanyolt tariúlták. Különösen az első 
addig, míg Olasz-ország egész Európában mestere 
és ura volt a' kereskedésnek, minden Országokbeli 
kereskedőknek közös nyelvévé vált. Á’ kereskedés* 
tudományjában a’ meslerszók még most-is többnyi
re Olaszok, ’s Levanteban még most-is Frank-nyelv 
nevezet alatt egy mindenféle nyelvbéli szókkal ösz- 
szekevertt Olasz-nyelv beszéltetik, melly eredetét 
ezen időben vette.

De, mind a’ mcllett-is bogy a’ kellemes, gaz
dag és a’ korán kimíveltt Olasz-nyelvnek ennyi 
környülmények kedveztek, még sem lehetett az u- 
ralkodó ’s közös-nyelvvé, részszerént sok egymás
tól külömböző ’s csaknem egyeránt kimíveltt be
szédmódjai miatt, részszerént azért, minthogy Olasz
ország nem egy hatalmas Fejedelemnek hódolt, s 
nem bírt egy törvényt-adó fő-várossal, ’s különö
sen minthogy Franczia-országnak míveltsége és pol
gári nagy hatalma közbejött, ’s a’ Franczia-nyelv 
és név magát mindenütt bészínlette és béhízelkedte.

Mint az Olasz- nyelvnek oliyan sorsa lett a* 
Spariyolnak-is, melly azzal együtt ’s ugyan azon 
időben hasonlőképen külföldön-is nagyon elterjedett, 
’s természeti szépsége által magát igen ajánlotta. 
Még abban több szerencse szolgált neki, hogy a’ 
Spanyol-nemzet V-dik Károly és II-dik Filep alatt, 
midőn literaturája virágzott egyszer’smind polgári 
tekintelben-is nagy hatalomra tett szert ’s nagy te
kintettel bírt. De ezen virágzás’ ideje hamarább 
elmúlt, mint sem hogy a’ tudományok* minden ne
meiben elégséges számú nagy írók támadhattak vol
na. Hozzá járúlt az-is hogy ezen Ország távol fek
szik, lakosai kevélyek, kevés beszédüek ’s külföl
di tartományokba ritkán lítaznak ’s nálok a’ Deák
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nyelv, melly az Olaszt-is gátolta, V Olasz-ország- 
ban-is mind a’ kormánynál, mind a’ törvényszékek
nél, mind a’ tudósoknál meguem szüut uralkodni, 
még kevesebbé engedte magát megfosztani azon jus
sától, melly szerént 1000 esztendőktől fogva a’ 
közösülés’ nyelve volt. De nem sokára eljött az 
óra, mellyben ezen hatalmas nyelv egy még halai* 
masabbnak eugedni és helyt adni kéntelemttetett.

3. Ugyan azon okoknak a Franczia-nyelvre 
alkalmaztatása.

Franczia-országnak a’ XVII-dik Század* kezde
tétől fogva szüntelen nevekedő hatalma szembetü- 
nőképen uralkodóvá tette nyelvét-is. De már az 
előtt-is jóval nagy béfolyással bírt minden Európai 
Országoknál; mindenütt tartott Presidenseket, tit
kos levelezőket és követeket, kiknek száma s jö
vedelme I-ső Ferencz alatt igen megszaporittatott, 
’s azon kivül némelly országokban nagy tekintetű 
Urak és tisztviselők-is mint kémek Franczia hze- 
tést húztak. A’ Vestpháliai békesség-kötéskor e* 
zen befolyás büszke törvényhozó hatalommá vált 
Európában ; XlV-dik Lajos önkényü uralkodása a- 
latt csaknem minden nagyobb és kissebb Európai- 
Országok Franezia-ország’ Despotismusa ellen kén
telenítettek dolgozni, ’s a’ Nimwegi békesség-kö
tés, midőn ez legnagyobb mértékre lépett, volt 
az az időszakasz, mellyben a’ Franczia-nyelv az e- 
gész pallérozott Európába a’ főbb rendűek’ társal- 
kodásbéli nyelve kezdett lenni.

Ezen nyelv’ szerencséjét igen előmozdította an
nak természeti egyszerűsége, simasága, könnyűsé
ge, rendszeressége ’s gondos kimívoltetése ; mert 
mind ezen tulajdonságok igen ajánlották azt a’ kül
földieknek. Itt az író különösen kifejti, melly 
hasznok következnek abból, ha valamelly nyelv
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úgy szóllván forrani megszűnik és leülepedik, vagy
is bizonyos és állandó regulák alá vétetik. Vala
mint egyik ember elébb lesz ülepedett természe
tűvé mint a’ másik, úgy van a’ dolog a* nyel- 
vekkel-is. A’ Német-nyelv az által , hogy tovább 
forrott, nagyobb hatkyatósságot nyert. A* Franczia- 
nyelvet az-is könnyebbé és érthetőbbé teszi, hogy 
benne a* pocsis keveset külömbözik a’ prósától; a* 
mi magában nem épen dicséretes tulajdonság.

A’ Franczia-nyelvnek már a’ X-dik Századtól 
fogva kedvességet kellett találni külső Országok
ban. Bizonyságul szolgál erre az, hogy Gerbert- 
nek História Sylvae nigrae czímü munkájában egy 
Görczi Apát Ur a* XLdik Században keservesen 
panaszolkodik a’ Pápánál azon, hogy a’ Franczia 
szokások és módik igen elterjednek; mert valamelly 
Nemzetnek szokásai és nyelve együtt szoktak a 
külföldre kivándorolni. Sőt már a’ régi Római 
nyelvnek Gallia dialectusa Hieronymus Epist. 95 
szerént kellemesnek tartatott, ’s a* Gallusok’ ékes 
szoltása Juvenalis ’s a’ t. VII. i4z» szerént híres 
volt. A* Gallus vagy utóbb Franczia-nyelv, ez sze
rént szerencséjének egy részét a’ Nemzet termé
szetének ’s hazája boldog egének köszönheti. — 
Idő; jártával minduntalan gazdagította magát ide
gen szókkal, mellyeket megsímított, ’s valamikor szük
séget látott, mindenkor meríthetett tör’sök nyelvé
ből mint elfogyhatatlan forrásból.

Minthogy a’ társalkodásra kíilömben-is igen 
hajlandó Franczia-nemzet egy igen kipallérozott Fő
városba szorult őszsze, ’s ollyan Monarchiái Igaz
gatás alatt élt, melly a’ léleknek egy bizonyos sza
badságát vagy legalább elevenségét ’s nyíltszívűsé- 
gét nem nyomta-el egészen; ’s minthogy ezen Nem
zetnek szerencsés természete, midőn nagyra vágyá
sának más útat nem talál, az engedelmeskedés
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ben-is dicsőségét keresi, szükségesképen hajlékonya 
*s nemessé kellett nyelvének-is lenni*

A* régtől fogva esmeretes ’s a* Nemzet* termé
szetiben fundált Franczia csinos erkölcsüség, melly 
a* keserű igazságokat megédesíti, ’s azt a* mivel a* 
jotétel, dicséret ’s le-bocsátkozás szemérmet okoz
hatna elveszi, hasonlóképen csínosabbá tette a* 
nyelvet-is5 ’s ollyan finomságokat adott néki, mel- 
lyeket csak az elnyomatott vagy tartózkodva mú- 
latkozó indulat tud feltalálni.,

Az ezen Nemzet* jobb íróiban uralkodó ízlés- 
is véghetetlenúl elősegítette literaturájának és nyel
vének elterjedését* Ezen ízlés könnyen érthetősé
get kíván, ’s mindent eltávoztat, a* mi a* gondol
kodó tehetséget megerőltethetné; hoszszú ’s mes
terségesen öszszefont mondásokat, merész metapho- 
rákat és allegóriákat nem szenvedhet, sőt még olly 
mélységet ’s élességet sem a* gondolkozásban, melly 
a’ középszerű olvasót elfárasztaná vagy igen felin- 
dítaná; azt akarja, hogy a* munka ne csak szépet 
és jót, hanem minden rendbéliek által olvastatha- 
tótüs foglaljon magában. Innét származott az a* 
Francziák között mind* a’ fő mind a* közép rend
nél olly igen elterjedett megvilágosodás, mellyet 
minden külföldiek csudáinak. A’ Franczia bíróban 
rendszerént a* képek ’s hasonlatosságok könnyen 
elérthetők, a’ tűz mértékletes, ’s a’ képzelődés nem 
repül felette magasan; valamint az elme* szüle- 
ményjeit a* gondolatok’ helyessége, ’s a’ kifejezé
sek’ finomsága bélyegezi ; úgy a* magassabb tudo
mányokról írt munkákat a’ mértékletes ékesség ’s 
világos előadás még a’ külföldön-is kedvelteti. Kü
lönösen sokat tettek e' részben a’ Franczia-nyelven 
XlV-dik Lajos idejétől fogva írt számtalan jó Ro
mánok, színjátékok és Történetek.
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E’ szerént a’ külomben-is beszélgetésre ’s gon
dolati közlésre olly igen hajlandó Nemzet, egész a* 
köznépig bizonyos tekintetben meglévén világosod
va, mindenütt kedveltette* magát, ’s vele együtt a* 
már elébb-is kedvelt nyelve szüntelen továhb-tovább 
terjedett. A’ Protesztánsoknak a’ Nantesi parancso
lat’ viszszavétele után az Országból történt kiván
dorlása még inkább terjesztette a* már akkor kü- 
lömben-is uralkodó nyelvet, melly most csaknem 
minden éjszaki Fejedelmi udvarok’ ’s Nemeseknek 
nyelve, ’s mellyen a’ külföldiek egymással leve
leznek, a’ békesség-kötések irattatnak, a’ művé
szek és Túdósok a’ fontosabb dolgokban egymás
sal értekeznek.

Az Academia ezen második kérdésére: Mi ál
tal érdemlette-meg a* Franczia - nyelv Európában 
a’ közössé léteit? csak rövid felelet adatik, mint
hogy már elébb minden ide tartozó előfordúlt. 
A’ megérdemlés itten két értelmű szó. Némelly 
kimívelt nyelvek vagy több szépséggel bírnak vagy 
gazdagabbak és hathatósabbak mint a* Franczia, 
következésképen jobban megérdemlik mint ez, hogy 
tanúitassanak. De ha az kérdeztetik: Meilyik nyelv 
legalkalmatosabb közösülés* eszköze lenni? akkora* 
Francziának kell az elsőséget adni, minthogy az 
legsímább, legkönnyebben érthető öszszerakású, ’s 
legmegállapodottabb, ’s végre a’ társalkodás’ tárá
gyaira nézve legtelyesebb, ’s csak nem minden ki
fejezésekkel és szóllásokkal bővelkedik, mellyeket 
a’ másokkal társalkodásban előforduló érzések és 
gondolatok kívánnak.

Az Academiának harmadik kérdése ez volt: 
Vallyon a’ Franczia-nyelv uralkodása tartós "s ál
landó fog-e lenni? vagy nincsen-c valamellyk mí
velt Európai nyelvnek természetében *s kcrnyül- 
ményeiben ok azt vélni, hogy a* Franczia-nyelv
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előbb vagy utóbb mostani uralkodásától megfog 
általa fosztatni,

Itt leginkább az Anglus- és Német - nyelvek-? 
yől foly az értekezés, ’s környülményesen megbi- 
zonyíttatik, hogy ezektől bár melly sok jelességek
kel bírnak-is, a* Franczia-nyelv keveset félhet. Az 
Ánglus-nyelvről ugyan hihető, hogy előbb utóbb 
minden nyelvű túdósok által fog olvastatni, vala- 
mint a* Németrői-is hogy naponként többen fog
ják azt megtanúlni; de a’ társalkodásban egyik sem 
sok kárt fog a’ Franeziának tenni, mert az első 
nehéz kimondású, a* másik pedig nagyon kemény. 
Az Olasz és Spanyol literaturák, nagyobb gondol
kodásbeli szabadság és jobb könyvárosi intézetek 
jpellett ismét feléledhetnek ugyan, új ágokat hajt
hatnak és magoknak csudátokat támaszthatnak; de 
nehezen fog valamelly nyelv annyira menni, hogy 
rajta annyin írjanak, olvassanak, beszélljenek mint 
a' Franczia-nyelven; ha csak ez alább nem száll ’s 
a’ Franczia Nemzet mostani nagyságát és hatalmát 
el nem veszti, ’s ellenben valamelly más nyelv és 
Nemzet szembetüuőképen magassabbra nem lép.

Néhai Hálái Professor Eberhard J. A. is ugyan 
1784* adott-ki egy az említett tárgyról szólló inun- 
kácskát: Über bte 2llígem eínbeít bér franjöfífcfyen
© pracfye, tton Síuguft (Jbertjarb (ín  befjen ser* 
ntífcbten ©cfyríften erftem S ^ e íí . j e t i i é ,  1 7 8 4 .) H a
sonlóképen atyafiságos tárgyról szóll néhai H am 
burgi Professornak Büschnek illyen czím ű  érteke- 
zése-is: Über bte $ra§t getmnnt etn $8oíf in 2lb* 
ffd^t a u f feíne S íu ffía ru n g , n>enn fetne © pracbe §ur 
Unttterfaffpracbe nu'ro ? tt* %  ©* SBüfd), ^JrofejTor út 
H am b u rg . 33erítn , bet © penner 17 8 4 . 1 0 4 . © e ít e n ,  8 .

Az első, a’ Franczia-nyelv elterjedésének okait 
épen azon dolgokban találja , mellyekben Gróf Ri- 
varol és Schvabe, af mi annyival-is inkább bevehe-
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tőkké teszi állíttásaikat; a? másik pedig azt mond-* 
ja munkájában, hogy a* Nemzetnek világosodása 
nem nyer nyelvének  ̂ elterjedése által.

Mind a’ két íróból ide teszünk befejezésül 
egytiehány gondolatokat, mfcllyek a1 Magyar-Litera* 
túrára nézve îs figyelmet érdemelnek.

Akármelly nyelvet-is nem csak annyiban be
csülünk a* mennyiben sok tökélletességekkel bír; 
hanem annyiban-is a* mennyiben tökélletességei kőn* 
nyen használhatók.

Az írók elméjének az olvasók ízlése és mívelt- 
sége által kell felébresztetni és megnemesíttetni. 
Ha tehát valamelly Nemzetnek ízlése még mívelet- 
len; nincs ösztöne az írónak az ollyan hibák* el
kerülésére, mellyek Nemzete előtt hibáknak nem 
tartatnak.

A* külföldiek* kimíveltsége által indittathatík 
valamelly Nemzet az előhaladásra, de ha egyszer 
elindíttatott; saját erejéből kell tovább mennie, ’s to
vább menetelének olly utat szabnia, melly saját 
érzéseihez ’s környülményeihez van alkalmaztatva.

Akármelly Nemzetnek-is kétféle t. i. beható és 
kiható megvilágosottsága van. Az első abban áll, 
ha egyes emberek ollyan igazságokat találnak-fel, 
tnellyek nem lesznek azonnal közösökké; az utolsó 
pedig abban, ha a’ megvilágosodás a' Nemzetnek 
több rendjei közt elterjed. Midőn a* béható vilá-* 
gosodás megáll; akkor azon Országban a* kiható 
világosodás-is enyészésben van.

A* béható világosodás megállapodásának bizony
ságául lehet venni azt, ha egész tudományok szó- 
könyvekben az ábécze rendje szerént ’s mint egy 
eldarabolva adatnak-elő; ’s ha a’ Nemzetnek első 
Tudósai az illyen eldarabolást teszik főfoglalatossá
gokká ; valamint azt-is , ha a’ Nemzet elébbeni hí
res íróinak munkáira szükségtelen magyarázatok
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irattatnak, vagy azoknak systemai gyakran világo- 
sittatnak.

Ila valamelly Nemzet a7 maga nyelvét közö
sen elterjedve látja, ’s abban mindent a* mit a* vi- 
lágosodásra és a’ társaságos életre szükségesnek 
tart, feltalálni vél; akkor az a* Nemzet könnyen 
azt hiszi, hogy a* külföldi nyelvekre nincs szüksé
ge ; más Nemzeteknek a* tudományokban tett elő
menetele tehát reája nézve elvész. A9 Németeknél 
ellenkezőképen van a’ dolog. Ezek ifjúságoktól 
fogva tanúlják a* külföldi nyelveket, következéské
pen a* külföldieknél akármelly tudományos előme
netele sem marad előttök esmeretlen; 's most ők 
mindenben, valami a9, béható világosodáshoz tarto
zik, felyüí haladnak egyébb Nemzeteket* Bizo
nyítják ezt § nyilvános Bíbliothékák. Miolta bizo
nyos Nemzetek , saját nyelvüket kimívelvén, deá
kul írni megszűntek • azólta nálok, minthogy honi 
bölcsességükre támaszkodnak, a Bibliothékákban a 
tudományok* némelly ágaira nézve nem keyés hé- 
zakok találtatnak.

Sup. Kis JÁno$.

19 .
A’ szoptató dajkák ellen.

A .  szoptató dajkák tartása Hazánkban-is job- 
han elhatalmaz. Atyáink’ ideiben legfeljebb- 
is csak a’ Fő-rendű aszszonyoknak jutott
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eszökbe, gyermekeik* első tápláltatását idegen 
személyekre b ízni, még azok között-is csak 
ollyanoknak , kik a* többieknél nagyobb mér
tékben elkényesedtek, vagy a* szoptatásra al
kalmatlanok voltak. Mái napon már az érté
kesebb közép rendbélieknél, kalmárnéknál, 
’s mesterembernéknél sem újság ez, *s ha meg
gondoljuk , melJy könnyen díszük az emberi 
szívben a’ rósz, attól félhetünk, hogy unoká
inknak nagy részént bérben fogadott anyjaik 
lesznek.

Vágynak ollyan esetek, mellyekben szem
betűnőképen bizonyos, hogy az anyák, vagy 
testek* alkotása miatt nem szoptathatnak, vagy 
a’ szoptatás nékik halálos veszedelmet okozna. 
Hogy illyenkor leh et, sőt ha kitelhetik , kell- 
is szoptató dajkákat tartani, azt ki ki által
látja ; ’s e* részben csak azt kell óhajtani , 
hogy mind a* szülék , mind a* tanátsadó orvo
sok jó lelkiesmérettel *s gondosan járjanak-el 
tisztekben, ’s csekélyebb bajokat-is illyen ese
teknek ne tartsanak.

Azomban a’ tapasztalás mutatja, hogy eb
ben sokan hibáznak, ’s áltáljában sokan szük
ségtelenül szoktak szoptató dajkát tartani. 
Melly szokásnak sok tekintetben igen káros és 
veszedelmes következése lévén , épen nem 
szükségtelen az azt ellenző és kárhoztató oko
kat előladni. Ezek szintén olly világosok és 
szembetűnők, mint fontosok és megczáfolha- 
tatlanok.

Az anyák, midőn gyermekeik szoptatásá
nak terhe alól magokat könnyen felszabadít
ják , eggyik legszentebb ’s ollyan kötelességö- 
ket hágják á lta l, mellyet a' Teremtő maga 
mélyen béoltott szívökbe. Ezen hűségtelenség-
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ért, ’s a* természet törvényének vakmerő meg
szegéséért , sőt rendjének pártos felforgatásá
ért , gyakran nehéz és fájdalmas betegségek 
által érzékenyen meglakolnak; de még na
gyobb veszedelemben forognak ártatlan gyer
mekeik.

Mert minthogy a’ szoptató dajkát rend
szerint a* rendetlen és feslett életű aszszonyi 
személyek közű] kell venni, soha sem egészen 
bizonyos, ha igazán egésséges-e ? ’s nints-e 
valami rósz nyavalya reája ragadva, mellyet 
nevendékével-is fog közölni. Minthogy továb
bá a’ test és a’ lélek között olly igen szoros 
öszszeköttetés , ’s a’ kettőnek egymásra olly 
nagy béfolyása van ; több mint h ihető, hogy 
a’ tsetsemő a’ tisztátalan személy’ tejével egy- 
gyiitt vétkes hajlandóságokat-is szív-bé ma
gába.

Ezen k ívű l-is, melly sok környűlmények 
érdemelnek itt figyelmet? a’ dajka tartás olly 
költséggel já r , melly a’ gazdaságban könnyen 
kárt okozhat, a’ família’ és háznép külső cl- 
nyomorodását húzhatja maga után. A* szopta
tó dajkák kéntelenek saját gyermekeikről le
mondani , ’s tőlök a' szükséges gondoskodást 
megvonni; mellyből az következik, hogy 
számtalan e'féle elhagyattatott szerencsétlen te
remtések , a' gondviselésnek nem léte miatt idő
nek előtte kimúlnak, vagy egész életökre nyo
morékokká lesznek. Sok könny-elméjű ’s a’ 
fajtalanságra hajlandó aszszony-személyek lát
ván a z t, hogy jó házakban dajkai szolgálatra, 
’s az által könnyű életre igen könnyen tehet
nek szert, vétkes hajlandóságokban még in
kább megerősödnek , ’s annak annál szabadab
ban általadják magokat. Hányszor megtörté
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nik végre az-is, hogy a" dajkák puha és lágy 
életre, doJogtalanságra, henyélésre ’s nyalánk
ságra szoknak , ’s az élet’ azon nemére és azon 
sorsára, mellyre utóbb viszsza kell térniek , 
egészen alkalmatlanokká lesznek.

Ha a" szülék ezen okokat figyelemmel 
meggondolják, bizonyosan nem fognak szop
tató dajkát tartani, ha csak őket a' szükség, 
nem kénszeríti, ’s a’ nemes lelkű anyák nem 
fognak anyai kötelességüknek csak félig telje
sítésével megelégedni, hanem magok fogják 
tsetsemőiknek ezt az eledelt nyújtani, mellyet 
azoknak számára a' természet maga készített.

Nemzetünk’ betsűletéért és boldogságáért, 
szívemből óhajtván, hogy az idétlen elkénye- 
sedésnek ’s ellágyúlásnak azon boldogtalan kö
vetkezése , mellyről itt szó v a n , mennél hat
hatósabban gátoltassék; ide ragasztok még két 
értekezést, mellyek ezen tárgyat részszerént 
több oldalokról felvilágosítják , részszerént 
ékesebben-is előladják. Az eggyik Aulus Gel- 
l iu s , Athénéi éjszakái' 12-dik könyvének első 
részéből (Noctes Atticae Lib. XII. Cap. I.-) a’ 
másik az Ánglus szemlélő’ 6-dik Kötetének 246 
leveléből van véve.

Favorinus Böltselkedőnek értekezése ar
ról , hogy az anyák kötelesek gyer
mekeiket magok szoptatni.
Aulus Gelliusból (Noct. Attic. Lib. XII. Cap. I.

IVIidőn némelly barátimmal eggyütt Favorinus 
Böltselkedőnél valánk, hírűi adatik nék i,
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hogy egy hajdani tanítványjának felesége meg
szaporodott ’s fiat szült. Menjiink-el így szol
lá hozzá, látogassuk-meg a’ gyermekágyas asz-* 
szonyt, 's kívánjunk jó szerencsét a’ gyermek 
atyjának. Ez jeles famíliából származott ’s a’ 
Senatusnak tagja vala. Elmenénk mindnyájan, 
’s elkísérénk a’ Böltset. A’ házba érkezésünr 
kor megölelé ez az a tyát, ’s örvendezését je
lenté szerencséjén, ’s leülvén kérdezősködék 
az aszszonynak egéssége, ’s szülésének kör- 
nyűlményei felől. Midőn megérté, hogy az a’ 
szülés fájdalmaiban igen ellankadott volna, ’s 
lankadtság miatt >aludnék; hoszszasabb be
szélgetésbe botsátkozék, ’s a' többek között 
így szollá: nem kétei \pdem , hogy a’ gyerme
ket az anyja maga fogja szoptatni. Az ifjú 
aszszonynak anyja erre tüstént megszóllamlék, 
’s azt mondá : hogy a’ gyermek-ágyast kímél
ni , ’s a' gyermeknek dajkát kellene fogadni ; 
mert kár volna a' szülés’ fájdalmait a' szopta
tás által sokasítani. Én pedig arra kérlek , 
aszszonyom! felele a 'B ölts, engedd-meg, hogy 
a’ leányod egészen anyja legyen gyermekének; 
mert melly igen természet ellen van az, ha 
valaki csak félig anya, ’s méhének gyümölcsét, 
mihelyt a’ világra jő , azonnal magától félre 
veti; ha azt, míg még méhében elrejtve vo lt, 
’s nem-is esmérte, addig vérével táplálta, azu
tán pedig, midőn már élni látja, midőn az 
már ember ’s anyai segedelmet kér, tejével 
táplálni nem akarja. Azt gondolod e , hogy a' 
természet az anyáknak az emlőket csupán éke- 
ségűl, ’s nem gyermekeik' táplálása végett 
adta ? Sok aszszonyok, kik közé titeket 
nem akarlak számlálni, olly csudálatosok, 
hogy az emberi Nemzet eledelének ezen első
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kútfejeit, nem gondolván-meg a' tej' elszáraz- 
tásából származható veszedelmeket, ki akarják 
apasztani , attól félvén, hogy külömben szép
ségük kárt vallana; melly cselekedet nem ke
vesebbé esztelenség, mint a z , melly szerént 
némellyek méhöknek gyümöltsét , magoktól 
erőszakos szerek által elhajtják, hogy testük 
a’ viselőség és az azután következő szülés ál
tal szépségét el ne veszejtse ; mert valamint 
a z , ha az emberi teremtés, midőn élni kezd , 
úgy szólván, az őt formáló természet' kezei 
alatt m egölettetik, i'itálatra méltó cselekedet; 
szintén úgy ehez hasonló az-is: ha az egészen 
elkészült ’s született gyermek, azon eledeltől, 
mellyel eddig é lt, mellyhez hozzá szokott , 
megfosztatik.

De mit tesz ez a' dologhoz , ezt szokás 
mondani , akárki tejével tápláltassék a' gyer
m ek, csak tápláltassék és életben tartassék?— 
Attól , ki a* természet szava eránt így elsike- 
tü lt, azt kérdem: miért nem tartja azt-is mind 
egynek, akárkinek véréből származzék vala
k i ,  ’s . akármelly aszszonynak méhében fogan- 
tassék ? Mert valyon, nem ugyan azop vér 
van e az anyának emlőiben, csak belső for
rás által megfej érül v e , melly a’ magzatot, 
míg még annya méhében elvolt rejtve , táplál
ta? nem a' természetnek nagy böltsessége tet
szik e ki inkább abból, hogy azon vér, melly 
a' magzatot az anyja méhében formálta; mi
dőn a' szülés' ideje közelget, a’ test felső ré
szeibe gyűlik , ’s a' világra jött csecsemő erőt
len életének megtartására a' már szokott ele
delt készen tartja. Nem ok nélkül hiszik azt 
az okosabbak, hogy valamint a’ magnak ter
mészete és tulajdonsága a' gyermek testének
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és lelkének formálására nagy béfolyással van , 
úgy hasonlóképen attól-is igen sok függ, mii
lyen természete és tulajdonsága van azon téj- 
nek, mellyet a’ gyermek szopik; a’ mit nem 
csak az embereknél, hanem még az oktalan 
állatoknál-is lehet észre venni. Mert ha p. o. 
egy bárányt, ketskét, vagy egy gödölyét juh 
szoptat, első esetben a' gyapjú sokkal dur
vább , a' másikban sokkal finomabb lesz. Ha
sonlóképen az élőfák’ és plántált’ megfoganodá- 
sa szerencsésebb növése-is nem annyira a’ mag
tól függ, mint a’ földtől, mellyben teremnek, 
és az abban lévő nedvességtől. Innét van , 
hogy sokszor a' sebesen növő élőfa , ha rosz- 
szabb és kevesebb nedvő földbe általplántálta- 
t ik , kivész. Melly helytelen és kárhozatos 
szokás tehát a z , ha a’ most született gyermek 
lelkének és testének jó természete és szép in
dulatja elfajulására szolgáló idegen téjnek táp
lálása által megvesztegettetik ; a' minek külö
nösen akkor szükségesképen kell következni, 
midőn a’ szoptató-személy, a5 mint rend sze
rint lenni szokott , alaísony rendű, ’s rabi 
származású , vagy idegen bárdolatlan nemzet
béli ’s rósz természetű , ’s a’ mellett rút ter
m etű, fajtalan indulata’s részegeskedő. Mert 
rendszerint nem teszünk e’ részben gondos vá
lasztást, ’s csak vaktában vészük azt, a’ mel- 
lyiknek teje van. Vallyon nem annyit tesz e 
ez , mint megengedni, hogy gyermekünkben 
mind lelkére , mind testére nézve a' legvesze
delmesebb nyavalyák óitassanak, ’s a' romlott 
eledellel mindenféle vétkek’ magva béhintes- 
sék. Valóban ez annak az o k a , mit sokszor 
csudálni szoktunk, hogy a’ jó erköltsi szülék
től származott gyermekek ezekhez testökre és
F .  M .  O R .  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1830. 15
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leikökre nézve, olly kevéssé hasonlítanak. — 
Igen helyesen ’s okosan cselekszi tehát Vir- 
gil iusunk, midőn Homerusnak azon ve rse i t , 
mellyekben Phoenix Achillest keménységéért 
és kegyetlenségéért vádolja , utánozván iEne- 
asnak , nein csak (mint Homerus) születését, 
hanem első eledelét-is , mellyet valamelly vad 
dajkától kellett kapnia ,  Didó által szemére 
vetteti ; bizonyosan Ilyrkaniai  tigrisek szop
tattak téged , Hirkaniaeque admorunt ubera ti- 
gres Yirg. M neid. Lib. 4. 367. Minthogy t. i.
a' szoptató dajkának természeti indulatja,  ’s 
tejének tulajdonságai a’ csecsemő hajlandósá
gainak formálására nagy erővel bírnak.

Ha egy anyának már ezek elégséges okok 
nem volnának; legalább azt vegye szívére, 
hogy akkor , midőn gyermekét mindjárt szü
letése után elhagyja, 's idegen szem éinek  ál
taladja , a’ szüléket és gyermekeket öszszekap- 
tsoló kötél elszakad , vagy legalább igen meg- 
tágúl; mert ha a" gyermek tőle máshová vite
t ik , az anyai szeretetnek tüze, ’s a’ gyermek
hez való buzgó hajlandóság szükségesképen 
meghűl , ’s lassanként elaluszik, ’s minden 
eránta való szíves gondoskodás és aggódás 
megszűnik: ’s kitsinyenként úgy elfelejtetik 
a’ dajkának adatott gyermek, mintha a’ halál 
által ragadtatott volna-el. Más felől a' gyer
mek' szeretete és hajlandósága egészen ahoz a’ 
személyhez vonszódik, ki által tápláltatik, ’s 
valamint a' kitett és talált gyermek; úgy az 
illyen sem tudja érezni azt a' hajlandóságot, 
mellyel annya eránt külömben természet sze
rint viseltetnék; sőt a’ gyermeki szeretetnek 
egész índúJatja az ekkép' neveltetett, emberből 
úgy elenyészik, hogy utóbb, ha szintén iát-
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szik -is, atyját és anyját szeretni , ezen szere
tet még sem belső igaz és valóságos hajlandó
ság , hanem csak abban áll , hogy szüléinek 
nevezi , 's ezek a’ szülék a’puszta nevet viselik.

Ál. ollyan anyákról , kik nem akarják 
gyermekeiket magok szoptatni.

(Az Ánglus Szemlélőből.)

Kedves Ur !

M  inthogy az Ur írása a’ kávézó asztalok’ 
mulatságára van szánva, nem csak kérem, ha
nem kérve kénszerítem az Urat, nyomtattassa 
bele ezen levelemet. Mert nints más módom 
a’ Szép-nemnek azt tudtára adni, a’ mit reája 
nézve egy legfontosabb dolognak tartok , t. i. 
a’ gyermekekről való gondoskodást. Úgy hi
szem , az Úr nem akarja leveleit ollyan dol
gokkal megtölteni, mellyek csak a tudósok 
mulatságára valók , hanem az Úr czéljával 
megeggyez az olly dolgok’ közlése-is, mellyek 
az emberi Nemzet' oktatására, szolgálnak. ’S 
ha illyen dolgokat közöl az Ú r, többet tesz , 
mint akármelly más elmés és mulattató írással, 
tenne. Engedjen-meg tehát az Úr, ha azt mon
dom , hogy mind azon viszszaélések közűi , 
mellyeket mind eddig megjobbítani igyekezett, 
egy senj kívánja nagyobb mértékben az Úr 
segítségét, mint a’ csecsemő táplálása körűi 
való viszszaélés. Szörnyűség azt látni, ha ol-

1 5  *
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]yan aszszony , ki a' természettől minden szük
séges tökéiletességekkel megvan áldva, ártat
lan ,  's magával jól lehetetlen gyermekét,  mi
helyt születik,  ollyan idegen aszszony sze
mélynek adja által , ki legtöbbnyire sem sor
sára és polgári állapotjára nézve nem szeren
csés , sem lelkére 's testére nézve nem egés- 
séges, kinek sem betsíilete, sem a' szegény 
gyermek eránt szeretete ’s szívessége nintsen , 
hanem inkább a’ pénzre néz, mint ennek bol
dogságára , 's ezzel csak annyit gondol , a' 
mennyire a 'pénz által kénszeríttelik, 's ollyan 
mint az JEsopus földje , melly akármint javít- 
ta to tt - is , a' más föld plántáját nem akarta 
táplálni,  azért ,  hogy az nem a maga termése 
volt. ’S minthogy a' más aszszony' gyermeke, 
szintén úgy nem a' dajkájé , mint az által ül
tetett p!ánía nem sajátja a' földnek ; mikép 
lehet reményleni , hogy a' dajkára bízott gyer
mek jól felnőjön ? \s ha felnő-is nem szívja-e 
magába a' dajkának minden durva nedvessé
geit és tulajdonságait,  mint a plánta magába 
szívja az idegen földét , \s a' béoltatott ág azon 
fáét, mellybe oltatik? nem látjuk e,  hogy az 
ollyan bárány , melly et ketske szoptat,  termé
szetét elváííozíatja , sót még gyapja-is a" kets- 
ke gy apjához hasonlóvá lesz? Mellyé nagyr bé- 
folyása Jegyen a' dajkának a' gy ermekre az 
által , hogy tejével egy’gyiitt tulajdonságait és 
hajlandóságait-is közli vele , azt mindennap 
tapasztalhatjuk. Innét származott az a' köz
beszéd , mellyé szerint a' rósz indulati! embe
rekről azt szakjuk mondani , hogy7 roszszasá- 
gokat dajkájok tejével s/ívták-bé, vagyr hogyr 
ez s amaz vad állat szoptatta őket,  azért mon
datott hajdan , hogy Romulust és Rhemust far
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k a s ,  Tele|)liliszt Herkules' fiát ku tya ,  Peliást 
Neptunus’ fiát kantza-ló, iEgistust ketske szop
tatta ; nem mintha valósággal illyen állatok’ 
tejét szopták volna , mint sok együgyűek hit
ték,  hanem mivel dajkáik’ természete az illyen 
állatokéhoz hasonlított , ’s beléjek-is hasonló 
természetet plántált. ’

Sok példák hozattathatnak elől mind a’ 
könyvekből , mind a’ mindennapi tapasztalás
b ó l , annak megbizonyítására, hogy a’ gyerme
kek valósággal külömbféle' indulatokat es rósz 
hajlandóságokat,  p. o. haragot,  makatságot , 
kedvetlenséget,  kívántsiságot, ’s útálást szív- 
nak-bé dajkáik’ tejével. Ezt bizonyítja Diodo- 
rus III-dik könyvében, midőn azt mondja: 
hogy Nero Császár’ dajkája igen részeges volt , 
melly szokást Ncro-is általvett tőle,  ’s annyi
ra ment benne; hogy őt a’ nép Tiberius Ne
ro helyett Biberiusz Nérónak hívta. Ugyan 
Diodorus beszélli Caliguláról, Nero előtt ural
kodó Császárról, hogy dajkája mejje’ gombját 
vérrel szokta megkenni , ez által nevendéké- 
nek a’ szopást könnyebbíteni akarván , a' mi 
ugyan csak Diodorus állítása szerént oka lett 
Caligula azon kegyetlenségének, melly benne 
olly igen uralkodott,  hogy nem csak saját ke
zével sokakat megölt , hanem minden embe
reknek eggyetlen egy nyakat-is k ív án t , hogy 
egyszerre megölhetne mindeneket. E'féle el
fajuló gyermekek sokszor bámulást okoznak 
szüléiknek, kik nem tudják megmagyarázni, 
honnét jöjjön , hogy egyik gyermek a’ lopás
r a ,  másik a' részegségre, kegyetlenségre vagy 
ostobaságra hajlandó, holott e'félét magokban 
nem tapasztalnak. Valóban könnyű-is volna 
megbizonyítani , hogyr a' gyermek a’ rósz in-
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dúlatú dajka által megvesztegcttethetik, lta 
legjobb szüléktől származott-is. Hány gyer
mekeket nem leltet látni , k ik  vagy nyavalya
törésük,  vagy száraz-betegségben szenvedők, 
vagy máskép nyomorékok, csupán azért,  mint
hogy ollyan dajkák' tejét szopták, kik épen 
indulatosok ’s mérgesek voltak? A' dajkának 
csaknem minden rendetlensége bizonyosan ren
detlenséget okoz a' gyermckben-is ; 's kevés 
dajkák találtatnak,  kik  eggyik vagy másik 
betegségben nem nyomorognának. Ha vala- 
melly aszszony - személy kérdeztetik , mért 
akar dajkává lenni ,  rend szerént azt feleli,  
azért , mert korhely férje van, ’s kéntelen más 
élet módot választani. Ez a' felelet az én íté
letem szerént elegendő arra,  bogy berniek ki
ki megbotránkozzék ; mert tíz e'féle korhely 
férjek között alig van egy, ki feleségére egy 
rósz nyavalyát ne ragaszszon , vagy legalább 
néki boszszúságot ’s nyughatatlanságot ne 
okozzon.

Azon k ív ü l , minthogy a' gyermeket csak 
kéntelenségből vállalja-el , az eledel-is , mel- 
Jyet ennek adhat igen szűkön lesz n á la ; ’s 
minden esetre legalább igen vastag eledelt ad
hat , mellyet a’ gyermek’ gyomra meg-nem 
emészthet; mert a’ miilyen a’ v é r , ollyan a' 
téj , ’s én semmit sem kételkedem , hogy a' 
scorbut , nyavala-türés és több más betegségek 
eredetüket gyakran innét veszik.

Kérem tehát az Urat szeretettel, ennyi él
ni szerető ’s életre való sok szegény gyerme
kek'  kedvükért,  vegye jól gondolóra a’ dol
got , ’s intse-meg hathatósan az a ty ák a t , hogy 
gyermekeiket az annyok által szoptattassák , 
mind az anyákra , mind a gyermekre való te-
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kintetből. Mert az az állí tás,  hogy az anya, 
ha gyermekeit szoptatja , igen elerőtlenedik , 
együgyííségre mutat ’s fundamentom nélkül 
való. Én azt vitatom , hogy inkább erősbb 
és egésségesebb lesz a szoptatás által. Úgy 
fogja tapasztalni, hogy az által legelőbb meg- 
menekedik a’ szükségtelen nedvességektől , és 
szerencsétlen szülésektől. Mint az Óriások ol- 
lyanok lesznek gyermekeik , kik külömben 
csak halavány árnyékokhoz ’s éretlen gyümöl- 
tsökhöz hasonlítottak volna. ’S valóban, a’ 
melly aszszonynak elég ereje volt gyermeket 
szüln i , annak kétség kívül lesz elég ereje azt 
szoptatni-is. — Nem nézhetem-el szomorodás 
n é lk ü l , hány szegény gyermekek lesznek na
ponként a’ dajkák’ gondatlansága miatt sze
rencsétlenekké, kikre nézve pedig a’ vigyázó 
bánás olly véghetetlenűl szükséges , minthogy 
őket legkisebb ütközés és sérelem-is, kivált 
fejők’ megsértése könnyen ostobákká, elmét- 
lenekké , Vagy máskép egész életökre szeren
csétlenekké teheti.

Ezen tárgyat nem könnyen hagyhatom-el; 
mert nekem igen teimészet ellen való dolog
nak látszik, hogy egy aszszony, ki gyerme
ké t ,  míg testének része volt , 9 hónapig hor
dozta ’s magában táplálta ; ne lenne hajlandó 
azt tovább-is táplálni , minekutánna a' világra 
szülte,  szemei előtt látja,  ’s kiáltását,  mel
lyel anyai segedelmet kér , füleivel hallja. 
Vallyon nem viselnek e még a’ legkegyetle
nebb vad állatok-is kölkeikről tőlök kitelhető- 
képen gondot ? ’S mikép lehet azt anyának 
nevezni,  ki gyermekét szoptatni nem akarja? 
A’ föld mindenek anyának neveztetik , nem 
azért ,  hogy azokat termeszti , hanem azér t ,
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hogy mindent eltart és táplál , a' minek életet 
ád. A' gyermek nemzés á' testiség’ munká- 
Jatja; de a' gyermekről való gondoskodás sza
bad választásból származik és igaz rény. Jól 
tudom , hogy vágynak némelly szükség esetei, 
mellyekben az anya gyermekét nem szoptat
ha t ja ,  ’s akkor a' két rósz közűi a’ legkiseb
biket kell választania. De az illyen esetek 
olly ritkán fordulnak elől ,  hogy ezer közűi 
alig lehet eggyet szükség esetének venn i ; mert 
ha az aszszony tudja ,  hogy férje hetenként 5 
vagy 6 garast: nagy nehezen félre t e h e t , (jól
lehet hogy erre-is ritkán van tekintet) , bizo
nyosan reá fogja rokonai' segítségével férjét 
beszélni , hogy a’ gyermeknek dajkát fogad
jon;  ’s könnyen boldogul szándékában , ha be
tegeskedését tetteti. Az illyen kegyetlenséget 
a’ szokás előmozdít ja, ’s a’ természet helyt 
ád a’ szokásnak. Vagyok

/

az Urnák
/

köteles szolgája.
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20 .

Az Orvosok’ Charlatanismusáról.
Töredéke egy Levélnek, mellyet egy híres Doktor ir t t  barátjához.

J ó l l e h e t  az itt  következő levél-töredék tulaj
donképen az orvos tudományt illeti , még-is 
reményleni lehet, hogy olvasóink előtt kedves
séget fog találni mind azért,  minthogy ollyan 
nyavalyáról szóll , mellyben sokan szenvednek, 
mind azért , minthogy igen egyszerű tanátsot 
ád , még pedig nyájas hangon. Ezen levelet 
Rédi í r ta ,  ki a' XVII-ik Században eggyik leg
nagyobb orvos és eggyik legszebb elme volt. 
I ll-ik Cozmusznak Toskánai Nagy-Herczegnek 
udvarában élt mint Fő-orvos. Érdemét eléggé 
bizonyítják azon fényes megkülömböztetések , 
mellyeket külömbféle Fejedelmektől Olasz-or
szágnak csaknem minden tudós Akadémiáitól 
és a’ maga idejében virágzott nagy emberektől 
nyert. Jóllehet különösen e’ böltselkedést gya
kor lo t t ,  's annak* több részeit hathatósan fel- 
is világosította; még-is az Olasz-nyelv’ tökélle- 
tesítésében-is sokat te t t ,  úgy hogy Olasz-ország' 
leghíresebb tudós Akadémiája a Della Crusca-is 
tőle e’ részben gyakran tanátsot kért. A’ Poe- 
zisban nagy előmeneteleket te tt ,  ’s az Olasz 
Dithyrambus feltalálójának tartatik.  De'*mind 
a' mellett-is verseinek nagy részét elégette, 's 
a' tapasztaláson fundált Természet-tudományt 
tette szorgalmának főtárgyává. Megholt Pisá
ban 1698-ban ’s Arezzóban a’ maga Honjában

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



234 j u n i u s z  1830.

igen tiszteségesen temettetett-el. IFI-dik Coz- 
musz három rendbeli nagy réz-pénzt veretett em
lékezetére; ’s a’ híres Salvini Maria Antonio a 
Della Crusca Akadémiában ünnepi halotti be
szédet tartott tiszteletére. Csaknem minden tu
dós társaságok vetélkedve hintettek sírjára vi
rágokat ,  számos Tudósok és szép elmék kinyi
latkoztatták munkáikban halálán való fájdal- 
mokat. Tiszta erköltseit,  szerénységét’s fedd
hetetlenségét mindenek egy szívvel , lélekkel 
magasztalják , következésképen gondolatjait er- 
költsi karaktere még betsesebbekké teszi.

Doktor Redi’ levele Dávid Domcnico
/

Úrhoz Velentzébe,

e csudáid drága barátom ! hogy a' közelebb 
múlt héten tőlem levelet nem vevél ; a' tiéd 
nem ért engem Florentziában, falun voltam az 
Udvarral , most felelni fogok nem úgy mint 
orvos, .hanem mint barátod.

Örülök rajta ,  hogy olly derék ITypochond- 
riakus vagy. Hogy hogy? ezt fogod kétség 
kivúl mondani,  te örülsz rajtam? úgy van ,  
örülök; mert azt szoktam mondani,  a’ mit ta
pasztalásom mindennap-is b izonyít, hogy az 
Orvos Doktor , ha I-Iypochondriákussá leszsz, 
meghoszszabbítja életét ’s olly hoszszúvá teszi, 
mint az ország-út. Ennek oka az,  minthogy a' 
hypochondriás Orvos huzomosan jó rendet kö
vet élete módjában , ’s megtartóztatja magát 
azoktól a' sok hitvány orvosságoktól, melfye- 
ket a' Doktorok másoknak csupa Charlatanis- 
musból rendelnek a’ nélkül,  hogy magok ha
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sonlókat bevennének. Talám azt mondod] er
re , bogy te elég bőven vettél-bé régtől fogva 
mindenféle orvosságokat télen , nyáron , őszszel 
és tavaszszal. Erre ezt felelem: magad látod, 
hogy ez nem vol ta '  gyógyulásra vivő ú t ,  mint
hogy most roszszabbúl vagy. Azt-is nyílt szív
vel megváltod, hogy ennyiféle orvos-szerek 
rendetlenségbe hozzák belső részedet, ’s csak
nem egészen elrontották gyomrodat. Ha ezek 
olly sok ideig sem tudtak meggyógyítani, mi
ért akarnád a’ velek élést folytatni-is, vagy 
helyettek másokat bévenni ? Az Isten’ szerel
mére kérlek édes barátom, mondj-le rólok egé
szen ; hadd éljenek velek a z o k , k ik életek’ 
nyomorúságait szaporítani akarják. Én ezer
szer Melancholicusabb és gyengébb testi alko- 
tású vagyok mint t e ,  sovány mint a’ hering,  
száraz mint a' kétszer sült ,  ’s ollyan halavány, 
mint a’ ki fél esztendeig bőjtölt. Mindazáltal 
még sem megy-bé az én testembe legkisebb 
orvosság-is. Mindjárt hamar,  mikor az orvos
lást gyakorolni kezdettem, megtanúltam az t ,  
a’ miben nagy kárommal tudatlan voltam, ma
gam akarék a’ magam Doctora lenn i , ’s hogy 
a’ Hypochondriának Pestisétől megszabadulhat
n ék ,  annyiféle nevetséges italokat nyeltem-el, 
hogy csaknem végképen elrontottam azt, a' mit 
megakartam tartani. Attól fogva nem vettem- 
bé semmit ’s igen jól tselekedtem. Kövess en
gem barátom ’s te-is jól fogsz tselekedni. Ak
kor dítsérni fogod Praxisomat és saját Praxiso
dat. Elő fogod segíteni a' természet' forró óhaj
tását , meliy nem kíván ennél jobbat ’s a’ ma
gad vallástétele szerént belé ísömörlött a’ sok 
orvosságokba. Azt írod , hogy ezután a' Pati- 
károsok’ edényjeiben hagyod azokat penészesed-
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n i ,  maradj-meg álhatatosan ezen feltételed mel
lett ; mert ezen esetben fogadom kigyógyulsz 
a’ Ilypocliondriából és minden erőtlenségekből, 
mellyek azt kísérik.

Itt látom veresedik a r tzád , ’s fájdalmas ’s 
egyszer'smind neheztelő szóval azt k iá l tod , 
hogy az orvos szerek helyett rendeljek hát leg
alább valamit o l lyan t , a' mi keliemes-is legyen 
’s enyhítsen és gyógyítson-is a' nélkül ,  hogy 
belső részeidet rendetlenségbe hozná. Ne ha
ragudjál , beteljesítem kívánságodat. Kössünk 
egymással békességet , melly hogy annál erő
sebb legyen, előre egész szívemből megölellek 
’s ezerszer engedelmet kérek tréfálásomért. Hi- 
tesd-el magaddal barátom , hogy nem írnék 
illy vidám hangon , ha meg-nem volnék arról 
győződve, hogy nyavalyád nem veszedelmes, 
sem nem halálos ; sőt a’ mi több , hogy bizo
nyosan tökélletesen kigyógyulsz belőle, mi
helyt elég bátor lész azt megvetni. Ózz belőle 
inagad-is tréfát ’s bizonyosan késő öregséget 
fogsz élni. Ezen nagy igazság' bizonyítására 
nem kell nekem több, mint a’ mit magadtól 
tudok , az az : hogy régen tartó gyengélkedé
sed mellett-is jó ízűn eszel ’s iszol, tíírhetőké- 
pen aluszol , ’s olly könnyen gyalogolsz, mint 
egy fiatal ember. Az Istenre kér lek,  mit kí
vánhatsz ennél többet ? én azt szoktam monda
ni  , hogy a' boldog állapotnak nints nagyobb 
ellensége, mint a' még boldogabbnak viszkete- 
ges kívánása. Ha szintén az aluvás közben né
ha olly szorintást érzel-is , melly lélekzeiedet 
egynéhány szempillantatokig viszsza látszik tar
tóztatni , ezen se nyughatatlankodjál; várakoz
zál tsendesen , míg jobban lész; ez a' környiil- 
mény nem fog megölni , minthogy eddig meg-
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/ /  / /  * 

nem ölt. Uzd-el tőled merészen a beteg kép
zelődést, melly ezen nyavalyát leginkább szok
ta táplálni.

Mine^utánna eddig úgy szóllotfam hozzád 
mint barát,  ipost úgy jövök mint Doktor ,  és 
hogy szerepemet nagyobb méltósággal játszhas
sam , ollyan doktori palástot veszek magamra, 
melly nem kevéssé fog hasonlítani a’ Theolo- 
g ia i , Szalamankai, Szorbonni vagy épen Pádu- 
ai és Pizai nagy tiszteletű és szalcallos Dokto
rainak palástjaihoz.

'S elsőben-is félre tévén minden tréfát, azt 
mondom, hogy azon új rendtartás,  mellyet az 
egésségre vígyázásban gyakorolni kezdesz igen 
jel es. Folytasd azt tovább-is, ebéded mérték
letes, vatsorád kevés legyen ; tartóztasd-meg ma
gadat a’ fűszerektől és az igen erős bortól; ezt 
kereszteld-meg jó bőven vízzel 's ne félj , hogy 
ettől gyomrodnak valami baja legyen. Tudjad, 
hogy a' gyomor könnyebben megemészti a’ vi
ze t,  mint a' k o r t ;  ezt száz tsalhatatlan próbák
ból tapasztaltam. De mit beszéljek hoszszasan 
erről egy olly tudós ember előtt? Óh hány em
bereket ölt-meg már az a' környülmény , hogy 
gyomrokat a' meghűléstől féltették, 's hányat 
tesz naponként betegekké ? mintha a' szegény 
gyomornak semmire sem volna az ő munkálko
dásában szüksége a’ hévségen k iv ű l , vagy maga 
nem bírna elég hévséggel. Maradj-meg azon fel
tételed mellett , hogy soha sem vész-bé felülről 
gjmmor tisztító orvosságot. IJa a’ szükség e'fé- 
lét kíván, tartsd magadat egyedül a’ klysférek- 
hez, mellyek csudálkozásra méltóképen kitisz
títják az istállót a' nélkül,  hogy a' konyhát el
rontanák. De arra kérlek,  ezen klystérek kel
lemes és tsendes neműek legyenek , nem pedig
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ollyan átkozandók, a' miilyeneket mi Dokto
rok sokszor rendelünk, a’ Patikárosoknak akar
ván hízelkedni,  's számtalan pokolra való mos
lékot készíttetünk, melly egy tornyot-is kiáz
tathatna tövéből, nem hogy az emberi belső 
részek' gyenge szerét kíméllené. Óh bizony 
gyönyörű munkát visznek véghez beleinkben 
az olly számtalan fűvekből , száz külömböző 
Tartományok'terméseiből öszszefőzött szüredé- 
k e k , a’ Hieraprikák , diakatholiconok, dia- 
phronikonok, diatr iontopiperpnok; olly nevek, 
inellyelc a' kutyákat-is megugattathatnák ’s a’ t.

* •  *  *

21 .
1 Magyar Káptalani Régiség. *)

Í H i j  Vasuari Captalan. Adgyuk tudtára mindenekk.  
az kikk. Illik. Hogij á mineiníi  Szőke  földi Cu-  
riat Vasvarmegieben levőt két Maimaval ,  es min
den egjéb hozzá tartózandó Pert inent iajval , es igas- 
sagiual edgyiitt adót volt ez előtt való regi eszten
dőkben Nehaj Nemzetes  Nitezlő Kaidj Ferencz Ur  
Zálogban Tizenkét  Ezer forentban , Nehaj Meltosa* 
gos Széchénij  G y ö rg i j , akkor Győrij P ü s p ö k ,  az-

Egy jámbor nem értven ezen oklevél’ r itkaságát, más 
czélt gyanított ennek közre bocsátásában. Értésére adjuk te
h á t ,  hogy tudtunkra ez a’ legelső Káptalani K iadat magyar 
nyelven: ’s örvendeni fogunk, ha tudós Hazánkfijai korábbiak* 
közzé tételökkel fognak bennünket megczáfolni.

A' Közló .
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után Esztergami Érsek Urkk. eö Naganak,  mellij 
Curiat , midőn azon Meltosagos Ur  ezen Győrij 
Püspöksegbül  el ment  a nevezet Esztergami Érsek
s égr e ,  viszsza bocsátottá eö Naga emlétet Nehaj  
Kaldj Ferencz  U r k . ; ugij hogij:  Annuatim két Íz
b e n ,  úgymint Uij Esztendő napban,  es Szent  Iván 
napban a sex per Centum Interest meg  adgya ró
la. Melij Curia Nehaj Kaldj Ferencz  Urk. halála 
után Diuisionaliter szalvan Fiara Nemzetes "Vitezlő 
Kaldi  Peter Uramra,  azon Terhel ;  és eö kglme  
is el advan Meltosagos Jakiin Balas Nijttraij P ü s 
pök , es Magyar Országi Cancellai jus Urk. eö  
N a g a n a k , azért eö Naga Nemzetes  Vitézlő Jakiin 
Gábor Ur altal letette az elmúlt  Uij esztendő  
Napiul  á jövő Sz  Iván napig iarandó fele jnteres-  
sét ,  ugimint háromszáz hatvan forentot id est fl. 
—  36o —  itt á Captolanban. Kirül quietalljuk 
eö kglmet ,  és eö kglme altal a’ Meltosagos Urat 
eö Nagat.  Ac tum  Sabariae ex Capitulo Die  Vi -  
gesimá Sept imá May. Anno Dnj  Mi l les imo,  Se x -  
centes imo , N o n a g e s i m o , Quinto.  Lecta in Capi
tulo | | : ( P . H . )

Hogy ezen másolat, a* maga valóságos eredetijé
vel általunk össze hasoniíttatván , avval pontról pont
r a ,  ’s betűről betűre megegyezőnek találtatott légyen, 
ezennel hitelesen bizonyítjuk. Költ C sepen , October’ 
22. 1829. Thaly Lajos m. k. T. N. Komárom V ár
megye’ Szolgabírája. ( P. H.) Páíffy Zsigmond m. k. 
T. N. Komárom Vármegye* Esküttje. ( P .H . )

Nagy Tiszteletű Kreszrierics Ferencz Ur7 
Öklei'élgyűjtemény eb öl közli

F enyjsry G y u l a .
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22.
.Miilyen volt a’ Német-nyelv Nagy Károly 

idejében *?

A ’ latán nyelv, melly annyi új nyelveket szült, 
miképpen béfurakozott a’ német nyelvbe-is, meg
vetvén már akkor a’ konyha-latánság alapkövét; an
nak mutatványául a’ régi Évkönyv-írók ím e’ pél
dát jegyzették-f'el. Midőn Wittekind, Szász Király, 
a’ Császár’ jelenlétében, Szent Bonifáczius által 
megkereszteltetett: az Egyházi szertartásban szokott 
kérdések illyenképpen adattak eleibe:

Akkori nyelven :

K. F o r s a c h i s t u  diabolae?
F. Ec forsaeho.
K. End allém diabelgelde ; 

end allum diaboles werkum ?
F. End ec forsaeho allum dia

boles wercnm end worthum 
thuna eren d e , vonden end sar- 
cote end allum them unhaldum 
the hira genotas sind.

K. Gelobistu in Got aimeh- 
tigan F adae r ,  in Christ , Go- 
tes Suno ?

F. Ep gelobo.
K. In halgan Gast ?

’s a’ t.

Mostani németséggel :

Entsagest du dem Teufel?
Ich entsage.
Und allén Tetifelsgilden ? mid 

allén Teufelswerken ?
Und ich entsage allén Teu- 

felswerken, und W o r te n ,  dem 
Donnerer , dem W odan ,  und 
dér Sachsen Odin, und allén 
Unliolden , welche ihre Genos- 
sen sind.

Glaubst du an G o tt ,  den 
allmachtigen V a te r , an Cbri- 
s tu s , Gottes Sühn?

Ich glaube.
An den heiligen Geist?

Közli Edvi liléi Pál.
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