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i .

MÉREY MIHÁLY’
nádori Helytartó’ képe.

H á n y  nagy lelkűt megemésztett a" kor a’ nél
kül; hogy sírhalmára hacsak egy durva emlék
kő is vezetne, ’s kik méltók voltak arra, hogy 
nemes tetteik átvilágolva a’ távolkor’ sötété
ből, az utókort hasonlókra gyújtó példa gya
nánt tűnjenek-fei. A' hont sujtogató véres ha
dak , ’s belső viharok, szérteharapódzó lángok 
között dúlának mindent, ’s a’ villámok’ hala
dása közben uralkodók ama’ sírsötét, melly 
csak temetni volt képes, ’s a’ mit alkotott is ,  
azt a’ jövő’ melegebb sugárainak hőhatása ho- 
zá fényre.

így liibázék a’ homályban kétszeresen Jon- 
gelin. Először azért: mert királyi
helytartónak írá ; ’s azért másodszor: mert 
M érey felől általán fogva hallgatván, e’ helyett 

Morét hozza-fel. Talán vagy árnyékos helyen 
találá így , vagy a’ nevek’ hasonlósága szedé 
rá. Nevezetes írója ama’ kornak Istvánffy , ’s 
a’ Magyar-Törvénykönyv, kiemelnek a* kétség
ből. *) M érey M ihály régi, ’s a’ Somogyi

*) Istvánffy libr. XXIV. pag. 321. et XX. Decr. Férd. f. 
de art. 1503 art. 65.
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m e g y é b e n  virágzott nemesi vérből, 1500. észt. 
táján vette eredetét, ’s követé ősei erényeit, 
kik mind egyházi, mind világi méltóságokban 
fényiének. Több jelesen viselt dolgát elrejté 
a’ fösvény meszszekor, melly valamint kiját- 
szá.az írók’ szorgalmát, úgy mély halgatást 
parancsolt a’ tolinak is. Csak keveset hozhat
nék fényre a’ töredékekből, felszabadítani 
emlékét e’ férjfinek. Az elmebeli ’s egyéb 
természetadományokkal megáldott M érey s az 
akkori Országbíró’ , ’s majd utóbb kir. Hely
tartó’, Thurzó Elek’ udvarában, honi törvé
nyek’ tanulásában tölté-el ifjúsága’ esztendeit, 
’s ez szelíd indulatit megkedvelvén, í534-ben 
írnokjánák ’s Titoknokjának avatá-be. Őszinte 
lelke Méreynek birhatá Thurzót arra is: hogy 
ő t, Dolgos Ambrust ’s másokat, az 1542-ik 
észt. költ végintézetében arra kérje: hogy az ő te- 
mettetésére ’s házi népére ügyeljen-fel. De 
a’ Hon ’s Király is-, bizodalmát jelenté azzal 
iránta: hogy őt 1543-ban ugyan Ferdinánd, 
a’ honi szokás szerint, a’ kir. Tábla’ Elölülőjévé 
nevezé, ’s az 1550-iki Gyűlés a’ Ilon’ 
határának megvi’sgálása ’s igazítása végett Ist- 
váffy Pállal ’s másokkal Kőszeghez országosait 
kiküldé. És már akkor tagja vólt azon kor
mányszéknek, melly Ferdinánd által Po’sony- 
ban 1528. Buday Ferencz szerint 1549-ik észt. 
állíttatott, melly gyakori távolléte alatt, a’ ki
rály’ nevében adá parancsait, ki titkos pecsét
jét is annál hagyá. ***)

*) Buday Fér, Magyar-or. polg. Lex. 2-ik darab. 688 ’s 
köv. lap.

##) U gyanaz, ésPalatium  R. Hung. sub Reg. Austr. pag. 44.
*#*) XII. Decr. Férd. I. de An. 155Ó. art» 43. Tud. Gyűjte

mény 1826. 4, köt. 1. 26.
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Régi óhajtása volt már az Országnak, ’s 
ezt nem egyszer nyújtá - hé liongyűlési mun- 
kájiban Ferdinándnak; hogy a’ Magyar-kirá
lyok* minden törvényei öszszeszedettetve ’s 
megigazíttatva, a' Király által erősíttetnének- 
meg, ’s a* Hon’ dolgai azok szerint folytattat- 
nának. Ferdinánd végre jóvá hagyá a’ szán
dékot, ’s az Ország’ Rendéivel egyelőt tő- 
leg , nevezetes törvénytudók’ neveztéttek-ki a’ 
munka^ serény kidolgozása végett, Méreíj '$li- 
hálys Újlaky Ferencz G yőri, és Gregoriáncz 
Pál, Zágrábi Püspökökkel fáradhatatlan szorga
lommal törekvőnek az úgy neveztetett Quadri- 
jtartitum  kiadásán. Végre elkészült a’ mun
ka. Beadattatott az; ’s Ferdinánd legtitkosabb 
Ministereivel vi’sgáltatá *s hányogattatá-meg. 
Három pont vált főkép’, botláskővé abban. 
Ferdinánd azt kívánta: ltogy t. i. a’ Királyt 
sem beidézni, sem megítélni ne lehessen; to
vábbá: hogy a’ Király’ fiai ne szabad választás 
jogán, hanem örökösödés’ útján légyenek Kirá
lyokká, ’s végre: hogy a’ Kapitányok’ té te le , 
minden hivatalok’ osztogatása, mindenféle go
nosztévők’ büntetésé, ’s a’ katonaság’ lioltartá- 
sa egyedül a’ Király’ szabad akaratjától függ
jön. Ezen pontokon kívánt igazíttást tétetni a’ 
Király. Mentegették a’ munka íróji magokat, 
’s hogy az illy változtatás a’ Hon llendei' ha
talmában állana, erősítők. A5 valóban ter
hes gondal ’s virasztásokkal készült munka te
hát, nem nyert megerő&íttetést, melly Verbő- 
czy’ hátmas részű könyvével egybevethető. **)

#) Ejtisdl Decr. art. 10. II.
Buday Fér. ugyanott 689. lap. és Palatium ugyanott.
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Mérey munkálkodók Révayval 1552-ben 

abban: hogy a’ Forgáchoknak a Király kegyeld 
met adott. Csak 300. telek esett-el tőlök bűn
díjban , ’s ebből százat Ferdinánd Méreynek 
ajándékozott; mellyet ez , mivel hölgye For- 
gách Péter testvére v o lt , a5 Forgáchoknak ön
ként viszsza adott. Az 1554-ki Hongyűlés a- 
latt Istvánffy szerént országbírói méltóságban 
tűnik-fel, midőn a1 Hon’ Rendéit megkérdező 
a* fe lő l: hogy nádori méltóságra választani kit 
akarnának? Melly alkalommal Nádasdy Ta
mást találá a’ közértelem. *)

Az 1563*ik esztendőben tartatott Ország
gyűlés alatt, Maximilián Magyar-királlyá koro
náztatván , az eltöroltetettnek vélt Nádorság 
helyett, királyi Helytartók igazgatták ar Hont. 
M érey Mihály sem nyerhető egész czim et, 
hanem eV helyett ugyanakkor a’ Nádorságnak 
fele részével t. i. nádori - helytartói méltóság
gal tisztelteték meg ő, **) ki a’ torvények- 
beni nyomos jártassága , ’s jelesen viselt doh 
gai által, a* polgárok' szívében mint valóságos 
Nádor díszlék. Meg is felelt a' várakozásnak 
Mérey. Még azon Hangyái és , az Ország’ ha
tárainál Morva felől mcgvi’sgállására, s meg- 
igazíttására , Bornemisza P á l, ŝ Gregoráncz 
Pál Püspökökkel, Szomor Jánossal, Demjén

Istvánffy Lib. XVII. pag. 197, et libr. XIX. pag. 
218. — Hogy akkor Országbíró Mérey v o lt . Katonád 
yal e llenkezik , a’ ki az „Epitome ChronoI.tfc munkájá
ban Part. Hl. pag. 82 e zen , t. i. 1554. észt. Báthory 
Andrásnak tulajdonítja e’ m éltóságot, ’s ennek ugyan
csak K atona, pag. 127. 1566-ik eszteudóre határozz 
elhuny tát.

XX. Deci* Eerd. I. an. 1563. art. 65.
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ítélőmesterrel *) M éreyt is kiküldő. Már 1566- 
ikban , midőn Sólymán Szigetvárat, ama' 
halhatatlan Zrínyi Miklóstól megvevő, M érey 
Maximiliáhnal Óvárnál és Győrnél táborozott.**) 
A' kir. Helytartó mellé, rendelé őt az 1567- 
ki Országgyűlés , a’ pörös dolgok’ megítélésé
re,***) melly ítéllőszéket olly figyelemre mél- 
tólag tölte-be; hogy az alkotó’ dicsösségét 's 
királyi méltóságot mindenkor támogatá, az a- 
lattvalók’ ügyét soha elnem nyjomá. Halála 1572- 
ben Febr. 26-án történt. Czobor Imre, ek
kor nevezteték ki helyébe. Földi maradvá
nyai az Eberhardi Uradalmához tartozott Csü
törtöki templomban tétettek sírkő alá, illy  
írással:

„ V ir  p ie ta te  ingens et servantissim us nequi 
Pannoniéi hűmen Juris , Honosque F o r i ,

H ic s itin  est Mich a el Merinm glória S tirp is  
N ostra  cui nullám smcla tulere parem .

Quem lice t extremce confectum A eta tis  spécié 
A hstú lit ingratis livida mors manibus 

Hunc turnén u t nimium properato  funere r a p i t , 
D eplorat tr is t is  P a tr ia  cum gem itu .'

A t tib i sancte Senex s i t  kitino levis , et Tua virtu s  
Te ju n g a t magnis inclytve CeelitibusM

Magnijico D . Michaeli de Mére  ̂ ex Pro- 
vincia S i m i g i e n s  i o r i u n d o q u i  Ferdinan- 
do et Maximiliano Rom . Imperatoribus s e t 
Ungarice Regi bús dum v ix i t» jidelem  con- 
stantemque operám navavit 5 et ab iis Pro- 

palatiuatus honore donatus fű it ? et in Jure-

*) Ejusd. Decr. art. 60.
**) IstváníFy libr. XXUI. pag. 293.

***) II. Decr. Maximil. an. 1567. art. 26.
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• dicendo Pátriám  arnavit. Viro integerrimo et 
8 e n i  probita tis eximiae * Emericus s Michael * 
J{jma s Sophia s e t Catharina Liberi supersti- 
te s s hoc Monumentum Conjugi e t P aren ti 
pientissimo posuerunt. Vixit annos 72* fato  
fu n c tu s  est 26. Febr. Anno Christi M. D. LXXIL, 
non longo p o st tempore simili fa to  eum secu- 
t i  sunt t Julianna Conjux s e t Stepftanus Fi- 
lius s qui vixerat Annis 3 2 , itaque simul hic 
sunt humati. — Vivite Superstites m ortalita- 
tis  memares f

Valamint Istvánffy, úgy a’ dicséret adás
ban fösvény Forgách is ,  hathatós kifejezések
kel magasztalják M éreyt s mind tudományi, 
mind erkölcsi tekintetekben. Anna nevű leá
nyának ifjabb Szeredy Gáspár volt első, ’s 
Balassa András második férje. *) Azon Mé- 
rey Imre kit 1772-ik esztendőtől fogva gya
korta említ a' Hon’ törvénykönyve, a' Mi
hály Helytartó fija volt; 's a1 mint feljebb lát
tuk, Mihály, István, Anna, ’Sófia, és Kata
lin . az Imre’ testvérei voltak. M érey méltó 
arra; hogy az Igazság emlék-oszlopot emeljen 
érdemeinek, ’s e’ nagy férjfinak nagy nevét a' 
feledtetésből vívja ki. —

D ebreaetii B árány Ágoston.

#) Buday Ferencz ugyanott 600. lap
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1 ,̂® Képzet.

K épzet
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2.

A N A L Ó G I A ,

J^ffinden baj, a’ test’ m ívele t je , — minden 
boldogság a’ lélek’ munkája. — És ha minden 
testnek született ember, a’ lélek’ tökéllyére 
kimíveltetve lépne ki a’ világ’ színpadjára, 
vagy is munkássága' körébe; úgy legkissebb 
baj se volna e világon. — De nem csak az, 
hogy nem minden ember lép míveltt lélekkel 
a’ társaságba; sőt legnagyobb része a’ társa
ságnak olly míveletlen nyers test, hogy a' lé
lek’ tökélyéről képzete sincs, — és szeren
cse, ha a’ társaságban imitt amott egy két 
igazán kimíveitt nemes lelket találhatunk! A ' 
nagy sokaság csupa test, — a’ nemes lélek 
csak kiilöncz. —

De a’ nemesebb lelkek még ezen bajon 
is tudnának segítteni, csak a’ testi sokaság 
lialgatna szavakra; de híjában prédikálnak, 
hijába irják rakásra bölcs taníttásaikat; — 
munkájok hever, — nincs a’ ki olvassa, — 
még kevésbé, a' ki kövesse!

Pedig, hogy a’ tudatlan rövidlátó, kön
nyeibe merülni szerető testiség ön' vesztire 
siet; és az egész társaságot, ’s vele eggyütt 
a’ legártatlanabb míveltt lelkeket is nyomorú
ságba dönti; ezt látja, és siralmas lélekkel ér
zi a z , ki a’ testiség’ rabigájából valamennyire 
a' lélek felé felemelkedett.
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Ez a* félelem , ez a" rettegés , egy részről; 
— más részről pedig ama paradicsomi boldog
ság, mellyet a’ míveltt lélek e’ földön közénk 
varázsolni, ha néki engednénk , képes volna; 
ez ingerli, ez kénszerítti a’ nemesebb lelkű 
írókat azon fáradhatatlan éjjeli nappali mun
kásságra, melly szerént minden fortélyt kigon
dolnak egyedül a’ végett, hogy a’ kényes tes
tiséget egy kis olvasásra édesgessék, és az or
vosságot nékik czukorban béadhassák. Egyik 
írja tanittását mesében, másik komédiában, 
másik predikátzióban, másik románban, má
sik epigrámmában, másik satyrában, másik 
elegiában, ’s több e’féle bölcs fortélyokban, 
úgy hogy semmi utat elnem mulasztanak vers
ben vagy prózában, melly által reményük, 
a’ testiségnek kőszívéhez való jutásokát. — 
Mind híjába! — hevernek és sukeretlenek a’ 
legszebb munkák, — sőt a’ testiség szerzetté 
baj naponként nevekedikí

A’ nemes lelkű mívelt ember tüstént en
ged az argumentumnak, akármelly szín alatt 
adják elő a’ bölcsek az igazságot, — ő a’ me
séből csak i'igy tanúi és javul, mint a’ satyrá- 
b ól, — a’ Kalendárból csak úgy, mint más 

. írásból , s a' t.— - de a’ testi ember számá
ba, melly iszonyú és legnagyobb, nem talál
nak elégséges fortélyt véle az igazságot bévé- 
tetni.—. Még szerencse, ha az eddig való for
télyok mézes madzag gyanánt elegendők arra, 
hogy olvastassanak; —• hogy az olvasott tudo
mány meg is testesüljön , ezt várni is sok volna!

Ki gondol hát ki olly fortélyt vagy figu
rát, melly az olvasóra legmélyebben hasson? 
— Én úgy vélem , hogy ezen fortélyok és fi
gurák küztt leghathatósabb az analógia, —
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mert ezzel a’ mathematicusok, astronomusok, 
és inzsellérek kézzel fogható csudát tesznek, 
—** ha ugyan csudának lehet nevezni azt, a* 
minek okát át nem látjuk; — mért ne tehet
nének hát véle hasonló csudát a’ filozófusok is 
a’ tudatlan testi sokaság köztt?

Igaz, hogy ez csak aJ tudatlan előtt csu
da, aJ tudós előtt játék; — de ha tudat
lant véle jó útra csábíthatjuk, és minden bölcs 
fortélyok'között legnagyobb haszonnal használ
hatjuk; kár volna erről megfeledkeznünk, vagy 
véle jobban megnem ösmérkedniink.

Hogy a’ dologról világosabb képzetünk 
lehessen, vegyük fel például e* következendő 
esetet: Bizonyos földbirtokosok, egy bizo
nyos helyen a’ duna’ szélességét akarták ha- 
tárjokban megtudni. E’ végett ladikon átvitt 
hoszszú zsineggel éltek; de valahányszor a’ 
zsineget megmérték ö llel, --- mindig máskép
pen ütött ki annak mértéke, nagy külömbö- 
zéssel.

Más napra inzsellért hittak, kinek már 
nem kellett ladik, sőt a’ vízre gondja se volt, 
hanem a’ duna partján a’ tiszta gyepen ekép- 
pen mérte meg legnagyobb pontossággal a’ du
na szélességét: Lásd áz  1 -só képzetet.

Jelentse a’ D D, D a' duna vizét, — a’ 
megmérendő távolság legyen a5 B C linea. — 
A’ C pontba leszúrat egy léczet, mellyen egy 
kis lobogó van , — a' B pontba pedig lever 
egy szöveket. <— Ezen czövektől kimér a" lán- 
czal egyenes lineában a* gyepen az A pontig, 
hol ismét egy czöveketüt, akárhány, p. o. 300 
ölet, de ezen- mérésben egy bizonyos pontba, 
p. o. 270 ölnék az e pontba szinte levert egy 
czöveket, és igy az e = tő l,  az A = ig  30 öl,, —
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A =  tü lB = ;iS pedig 300 ö l .— Ez meglévén a' 
s z e g le t m é r ő v e l , a’ B szegletet is átviszi az e 
pontba, ás ezen szeglet alatt megméri az e—i  l i 
neáris ,  melly tegyen p. o. 21 ö le t .  Már kész 
á’ munka, mert így okoskodik: a’ mint van
A e az e—i hez, ágy van AB a' BC-hez, vagy
is analógia formában

A e: ei =  A B: BC , vagy is számmal: 30: 
21 == 300: BC.

Itt már látni való, hogy az analógia nem 
egyébb, mint hármas regula, vagy arany re
gula, melly szerint az utolsók' factuma el osztat
ván az első; számmal,' kijön a' keresett B C 
linea, ás az: 21 300 _  21 0 =  BC.

30
Látjuk hát, hogy az analógiával minő kéz

zel fogható, és ellene mondhatatlan csudákat 
lehet tenni; — hát ha még itt az idő és helly 
megengedné ezen tárgy tikaiba mélyebben e- 
reszkedni , ’s azánalogiának millió csudáit elő
adni , mellyekkel az astronomusok, hadi 
tactikák, és minden mathematicUsok élnek, és 
a’ számolásban ’s munkában szörnyű compen- 
diumokat tésznek; úgy hogy ezen fellyebb elő
adtam eset még hoszszas,— még ezt olly e- 
gyűgyűvé lehet tenni, hogy egyet se lép az 
inzsellér, hanem álló helyében kidolgozza csupa 
számmal csupa analógián, minő széles a’ BC linea.

De itt elégedjünk meg ennyivel, látván 
azt, hogy az analógia miképpen béhat oda is, 
hol az emberi erő már csüggedne, tántorogna ? 
Mert tegyük-fel, hogy a’ BC linea, sűrű er
dőbe, vagy nádas tóba esnék, és ezt azért 
tudni kellene, — sőt ezután még több kö
vetkező nagyobb illyen lineákat bizon5Tos ó k 
ból mind tudni kellene, de megmérni lehetet
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len : tehát ezeknek mekkorasága mind szépen 
kitudódik analógia á lta l; — mert egy bizo
nyosból megtudódik egy másik bizonytalan, 
ebből egy harmadik, negyedik ’s a’ t.

’S éppen ezen az analógián járnak azon hisZ- 
toricusok, nyelvbúvárok, vagy akármi régi
ség fiirkészők, kik valamelly homályos igaz
ságba egy kis bizonyos fényt kapván, ezen in
dulnak , és iszonyú — eddig rejtve volt igaz
ságokat fedeznek fel; mintha a’ sűrű erdőben 
az,egymás után következő nagyobb nagyobb 
lineákat calculálnák.

Az analógiában tehát, mint a’ hármas re
gulában, nem csak négy dátum van, — ha
nem az az egész triángulum, melly az analó
giát formálja, csupa dátum, — egészszen csu
pa arány, vagy proportio , mellynek mi csak 
bizonyos valahányad részén járunk akkor, mi
kor a’ detri regula szerént valamit kiszámo
lunk , mert a' detri regula, mindig csak spe
ciessé az analógiának. — Az analógiát tehát 
átallyába véve, vagy is mint genust így képzeljük. 
Lásd a5 2-dtk képzetet,

Húzok egy egyenes lineát A D , — ezen 
az A pontból kezdvén feljelelek egyforma tá
volságokat, akármennyit, az E , F , G, H , Ij 
K , L , M, B , ’s a ’ t. pontokba, de úgy hogy 
ezen kis közök tökélletesen egykorúk legyenek, 
— Ezen pontok lcözzűl egyikbe, akár mellyik- 
be, p. o. a’ B pontba fel 1 állítok: egy egyenes 
lineát, tetszésem szerént, a’ mekkorát akarok, 
p. o. BC lineát. — Már most a’ C pontra 
húzok az A pontból ismét egy egyenes lineát, 
’s kész az analógia, melly ezen két szétt ter
jedő linea közt, mindig ezen arányban m ég, e- 
gész a' véghetetlenségig. — Az arány nagysá
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gát vagy kicsinységét, csak ezen két lineának 
kissebb vagy nagyobb szétt terjedése, — vagy 
is az A-nál lévő szegletnek kissebb vagy na
gyobb volta, — vagy is a’ legelőszször felállí
tott álló lineának, nagyobb vagy kissebb mér
téke határozza meg. — De ha egyszer vala- 
melly pontban megvan határozva; azután az a- 
rány örökké az marad, azon pontnak előtte 
is , utánna is.

És mivel az osztály pontok mind egyko- 
rók: tehát ezeket a’ természeti egész számok
kal, 1 , 2 ,  3 , 4 , ’s a" t. nevezzük sorba, ’s 
következésképpen, két illyen egész szám köztt 
képzelhető törtszáu\ok, és ezeknek megfelelő 
arány i s ,  szinte ben foglaltatik, két illyen  
pont köztt lévő hézagocskán, úgy hogy ennek 
akármelly. pontjára, mint törtt számra, állít
tatnék egy csüngő linea , annak nagysága szin
te úgy a' maga aránnyába lenne, mint akár- 
mellyik egész számé. E’ szerént tehát, a’ 
miilyen csüngő lineák állanak az E , F , G  i 
H , I, K , L , M, ’s a’ t. pontokban; ugj^an 
illyeneket kell képzelni minden illyen két 
pont köztt lévő hézagocskának minden pontjain 
i.s, ~  az az: az egész háromszeg analógia.

És ha ezen analógiában egy arányt tudok: 
akkor az egészet is könnyen kiszámolhatom, 
mert örökké áll azon igazság: hogy a5 mint 
az AE alapnak-í megfelel az En emelet; úgy 
felel meg az A F, AG, Ali ’s a’ t. alapoknak * 
vágy a’ közttök lévő törttszámoknak is, kinek 
kinek a5 maga F o , G r , H s ,  vagy a’ közt
tök lévő törttszámi emelet. --- Ha eggy órá
ban Van 60 minuta, vagy perez; tehát ezen 
arányból már ónként folyik, nem csak a’ tört t- 
számokra, hogy p. o. fél órába van 30 perez,
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egy negyed órába 15 perez ’s a5 t. — hanem 
a’ több következő egész számokra is* hogy p. 
o. 2 órában van 120 perez, 3 órában 180 
perez 3s a3 t. Úgy hogy analógia nem egyéb, 
mint aequilibrium, sullyegyen, mellyen áll az 
egész természet, — mert egy font sóért, tíz 
krajezár, csak annyi, se több, se kevesebb, 
mint száz font sóért ezer krajezár, vagy fél 
font sóért öt krajezár.

Ha az AB linea jelenti a’ király’ szemé
lyét; és a’ BC linea, ezen személyhez illendő 
sorsot; akkor az AM linea jelent egy herczeg 
személlyét, ésazM x linea, ezen személyhez il
lő sorsot, ’s így alább fokonként egész a job
bágyig, — úgy hogy ha az AE linea jelent 
egy jobbágyot: és az En linea ennek illendő 
sorsát: már itt az En linea olly igazságosan 
illik az AE lineához; mint a’ BC linea, az A- 
B lineához, ’s a’ t. Csak az a’ kérdés, hogy 
így van e valósággal az emberi társaságban? 
vagy pedig az n , o , r, s , t ,  u , v , x pontok 

' közziil némellyik el sem ér a" felső lineához, 
másik pedig igen is túl nyúlik rajta?

A’ logicában lévő syllogismus, melly á ll, 
Májorból, Minorból, és Conclusióból, — sem
mi nem egyé.bb, mint analógia, — mellyben 
Máj őrt jelent az elsőben kimondott arány, 
vagy ratio, vagy is egy bizonyos alap az ő 
bizonyos emeletjével együtt; — Minort jelent 
a’ másik bizonyos alap; — Conclusiot pedig 
ezen alapnak megfelelő emelet, így p. o. az 1-ső 
képzetben Májor ez; A’ mint van Ae, az ei- 
liez: Minor ez: Úgy van AB; Conelusió ez: a’ 
BC-hez.

A* sorites semmi nem egyéb, mint conti- 
nuata analógia. — A’ dilemma nem egyéb,
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mint részekre osztott syllogismus. — Az in- 
ductio nem egyéb, mint az analógiának vak 
testvére. A’ sophisma nem egyéb mint kon
tár analógia s* a’ t.

Az analógiával tehát a’ testi sokaság előtt 
még legnagyobb csudát tehetünk, ’s mindent, 
ha csak nem eszement, magunk után ragad
hatunk, akármelly tárgyban. De fájdalom, an
nyira megrögzött már bennünk fonák nevelte
tésünk által a’ testiség, htígy igen kevesen va
gyunk, kik a’ józan demonstrátióra tüstént el
hagyjuk régi tévelygésinket, vagy elösmérjük 
hibáinkat! nagy részünk látja, és megengedi 
aVMajort, — elhiszi, és igazolja a’,Minort; 
de av Conclusiót követni haláláig sem vetemedik!

„Liceat mihi linearn rectam ducere,“ így 
kezdte Euclides tanittását, én pedig azt mon
dom : „engedjétek nekem által az analógiát és 
s o r i t é s t e z z e l  én mindent kidemonstrálok, 
a' mi igazságtalan , és emberhez illetlen; és 
hazámat paradicsommá tészem, a’ mivé maga 
a’ Teremtő alkotta. —

Az egész természet analógián áll , sőt e- 
gyetlenegy analógia, aJ legkissebb porszemtől 
fogva, a’ legnagyobb földgömbig,— és a’ raj
ta lévő légkissebb állattól, plántátói fogva, a’ 
legnagyobbig. —■ A’ természet kicsinyben azt 
míveli kis mértékre, a’ mit nagyban, nagy 
m értékre,— úgy hogy mindenben, mindenütt 
sullyegyen álljon-fel, és — ezen áll' a’ nagy 
természet. —

Vau e ember é’ földön, ki kételkednék 
a’ felöl csak legkevésbbé is , hogy holnap fel
jön e a' nap, és avagy csak egy nap is , nem 
mulat e el valahol? — Im é, a5 jövendő tő- 

Münk elvan rejtve, de az analógia által olly
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bizonyos, mint a' tegnapi nap , hogy holnap 
is felkel a5 nap, és perczet se henyél el soha, 
hanem a' maga idejére mindig megjelen ugyan 
azon helyre.

Yan e ember, ki azt hinné, hogy ő soha 
megnem hal, ha bár Crözus legyen is? Sőt 
mindnyájan olly bizonyosok vagyunk halá
lunkról, — pedig ez még jövendő; még is az 
analógia utján kételkedhetetlen.

Ha száz esztendő m úlva, Magyar-országon 
keresztül egy nagy kanálist ásnák, és annak 
valahol igen nagy esése lesz; ott, hol az esés 
van , igen nagy rettentő mélységet fog a* víz 
kimosni. — Honnan tudom én ezt? mintha 
próféta volnék ? — az analógiából, — mert 
még eddig úgy tapasztaltam , ’s tanultam ki a3 
természet’ törvénnyét vagy titk át; tehát sem
mit nem kételkedem, hogy a’ természet tör
vénnyé ezután is az ne maradjon, mi volt 
eddig. — Az analógiával valamint behatok a3 
legsűrűbb erdőbe; úgy csalhatatlanul béhatok 
a3 legbizonytalanabb jövendőbe.

Meddig tart egy ország vágy nemzet? Ad
dig , míg törvénnyei alapjában, és a3 végi-óhaj
tók’ szívébén egy szikra morál pilácsot: — 
vedd ki ezen szikra morált i s ; vége a' nem
zetnek országostól. — Honnan tudom én ezt ? 
— az analógiából, mert még eddig a3 hiszto- 
riák szerint legvirágzóbbak voltak a’ legmorá- 
lisabb népek; és a” morállal együtt, hirök 
nevök is kiveszett örökre.

Semmi, sem tart örökké, — végénók kell 
leírni mindennek, a’ minek kezdete volt. Ezt 
a’ legtudatlanabb ember sé kétli, — mert az 
analógia mindennap szeme előtt áll, ezt hir
deti , ezt prédikálja.
F. M. OR. MINERVA tv. NEGYED. 47
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Ha tehát a’ legrettenctesebb dolgokat is 
l e g n a g y o b b  bizonnyal tudjuk az analógia ál
ta l ; hogy ne lehetne ezzel, az apróbb és 
m in d e n n a p i  bajokról is tökélletes tudatot és 
meggyőződést, a’ legdurvább testi ember előtt 
is  szereznünk , ha már semmi egyéb argximen- 
tum nem használ, a' nevelésen kívül.

Hogy a' nevelés, de csak a' bölcs neve
lés tesz minden testi embert lelki nemes em
berré; ezt már olly tökélletesen tudjuk az 
analógiából, mint azt, hogy a’ nap holnap is 
felkel. — Ellenben , hogy a’ neveletlenség 
annya minden pajkosságnak, betyárságnak, 
baromiságnak, kevélységnek, ’s ezekből szár
mazó számtalan nyomorúságinknak; azt is tö- 
kélletesen tudjuk, — még i s ,  hány ember 
van, ki a’ közjónak ezen legelső feltételére 
áldozni készen volna? — Hiszen minden 
ember jóllétet óhajt', csakhogy az eszközöket 
téveszti e l ,  mert neveletlen, — és éppen 
azért háborgatja, mardossa ember , embertársát.

Bizony, minden ember jó , — mind egy- 
gyet akarunk, mert az egész emberi nemzet 
is egy analógiára van alkotva; — a’ legva
dabb pogány, török, — a’ legdühössebb fa- 
naticus, és eretnek üldöző is , mind jót, vélt- 
jót akarunk, mind megegyezünk természeti 
ösztöneinkben, — mind életet, jóllétet, és 
boldogságot akarunk, a’ legelső autocrátortól 
fogva, a’ legutolsó koldusig, — mind azon 
egy Istent akarjuk áldani, dicsérni, magasztal
n i ; — de a’ mi elveink vannak elrontva , 
és annyira félre nevelve, vagy is eltévedt ne
velés által megvesztegetve; hogy ezen szent 
czéloknak elérésére, mind másforma eszközö
ket választunk, és mind ellenségünknek vél
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jük azt, ki nem a' mi eszközeinkkel akar u- 
gyan azon czélra menni. Nem a’ czél, hanem 
egyedül az eszközök miatt üldözzük egymást, 
— öszszezavarodtunk, nincs egygyet értésünk, 
’s ezt lehetné egy bölcs analogus filozófusnak 
közinkbe kiáltani: ssA t y á m /  bocsásd-meg né- 
hieks m ert nem tudják s m it cselekesznek ! —r

Csináljunk analógiát. — AJ legkissebb 
vallási felekezet úgy tiszteli ön vallását, mint 
a’ legnagyobb, — egy se hiszi, hogy az, ol- 
lyan rósz, minőnek ellenkezője csúfolja, — 
és a’ mint egynek nehéz, úgy másiknak is ne
héz , ha az ő szentségéből csúfot űznék. Há 
valamelly vallásnak a’ czélja gonosz; akkor a" 
státust illeti az ítélő bíróság, — sőt még, ha 
az-észközei is károssak a' státusnak, ebbén 
is a’ státusé a’ rendet szabó hatalom, nem pe
dig egygyes embereké; —- de az ártatlan esz
közökért hogy tudjuk egymást üldözni ? és 
mind magunknak szükségtelen bajokat szerez
ni , mind azoknak' keserves életet okozni ? — 
Az analógia azt tanítja; Concordia rés parváe 
érescunt;— discordia vei maximae dilabuntur.

Nincs az a’ tárgy a’ természetben,, melly-* 
ben analógia nem volna. — Mindnyájjan a’ 
természet masinái vagyunk, egy bizonyos ana
lógiában, egyik gazdag, másik szégény, —• 
egyik lelki , másik testi, — egygyik földbíró , 
másik jobbágy, ’s a’ t. — Mi czélja légyen 
bennünk a’ természetnek? ha analógia által a’ 
belénk oltatott Isten’ képével vagy helytartójá
val , ki nem találjuk: aligha siralmasan ki nem 
fogjuk megtanulni!

Mire menne az émbéri társaság, ha min
denben folytatná azon gyönyörű analógiát, 
mellyet némelly tárgyakban olly szerencsésen

47 *
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elkezdett? — Eleinte csak egy ki vájt teknő 
vagy vályú forma fa kéregben merészkedett 
az ember csendes időben a szomszéd szigetbe 
átúszni; — most mar óriási gőzhajókon, leg
nagyobb zivatarban az egész földet megkerü
li 1 __ Eleinte a' kés csak egy pilinga volt, 
  sok időre lett fa nyele , sok időre lett be
csukható zsebbeli bicsak; most tíz vasú bicsak 
is v a n s ő t  fűrész, olló, fésű találtatik ben
ne ! Eleinte csak gödrökbe, barlangokba lak
tak az emberek; most már az épületek5 pom
pájában , maga a’ természet is kevélykedik. — 

Melly iszonyú munka mívek vannak sok 
országokban! melly bámulandó mestermívek, 
csuda gyűjtemények, poiytechnica remekek, 
fábrikák, gőzmívek ’s a5 t. sok városokban! — 
ha mi ezeket látnók, talán nem is hinnők, hogy 
hozzánk hasonló emberek' munkái. — Elbá-
múl az ember , — koránt sem a’ csillagos ég’ 
.csudállásán, de csak a’ csupa emberi mívok- 
nek borzasztó meglátásán! — Ki merte a5 
Tunelt elkezdeni? és ollyr iszonyú sok pénzt, 
a’ legnagyobb biztossággal, koczkára tenni? 
Pedig a' fclderűlt nemzeteknél, már nincs töb
bé nagy munka; nagy, vagy' kicsiny, mind
egy, az nekik olly bizonyos mint ez , csak
hogy a’ kis munka kevesebb időt és költséget 
kíván, — de haszna is kevesebb, és szinte 
árával egyarányos. — Már hogy mer az em
beri elme illy iszony ú szörny’ű munkákba kezde
ni ? — máskép nem merne, mint az analógi
ára támaszkodva, — mert minthogy' még ed
dig minden apróbb és nagyobb tárgyak a’ ki- 
számlálás, és előre készített plán szerént tö- 
kélletesen megvalósultak; tehát nagyobbakra 
mertek az emberek lassanként vetemedni, 5s
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ezek is a’ czélnak mindig megfelelvén, már 
többé kétség sincs, hogy valamint bizonyos 
az, hogy a'nap holnap felkél; minden felséges 
plánumot, melly a' józan észszel nem ellenke
zik , olly bizonyossággal ki ne lehetne vinni , 
ha a' megkívántaié eszközök hozzá-járulnak.

Mért nem folytatjuk hát ezen gyönyörű 
analógiát minden intézeteinkben ? hiszen az 
analógia nem csak egy két tárgyra való, hanem 
mindenre, a’ mi csak emberi létünket bármelly 
tekintetből illetheti. — Mire nem mentünk volna 
már a’ nevelésben? — hát a’ földmivelésben,
— hát a’ több .ezer meg ezer azon tárgyak
ban, mellyekben mi úgyszólván ott állunk, 
hol állottak azok, kik a * puskát még kanócz- 
czal sütötték el; — mennyire vagyunk még 
a' percussiótól!

Az analógia, vérré, vagy egész termé
szetté váljék az emberben, — ezt lásson az 
ember utón, útfélen, minden tárgyban, főben, 
fában , írásban , beszédben, gondolatban , és 
minden tudományban ; — e’ nélkül a' legna
gyobb tudománnyá mellett sem lehet valakit 
igazi tudósnak és felderűlt lelkűnek tartani,
— véle ellenben csak játék néki az egész v i
lág, és minden tudomány, — csak mulatság 
minden probléma; — a* mit csak azok tud
nak, kik engem értenek, — mások ezt kép
zelni , ’s következésképpen hinni se tudják, 
míg megnem próbálják.

A’ nevelésben tehát legfőbb tárgy volna 
minden nevendéket analógiára tanítani, mert 
ez, minden rangú embernek olly szükséges, 
mint az olvasás. A’ nevelésnek ezen titkát 
senki se találta úgy e l, mint P estalozzi ,  —  
ő játékkal és mulattatva tanított, használta a’
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ciyilis mertekeket , legkivalt a lioszszus^i mer* 
lékeket, — a? mathesist csupa játékképpen ta
nította , — és a' mit mi nálunk nagy Jegények 
nehézségnek vélnek; ő nálla apró gyermekek 
azzal játszottak. — Nincs is szebb és szüksé
gesebb tudomány a' malhesisnél, melly nélkül 
okos embert képzelni se lehet; és még a’ kapa 
nyele is másképpen állana a’ dolgos ember ke
zében , ha egy kis mathesist tanult volna; — ha-r 
néma’ tanítótól függ sok ifjúnak e'béliszerencsé
je , vagy szerencsétlensége.— A/ rajzolás’ mes
terségét és a’ skálákkal való élést minden okos 
embertől megkellene kívánni, a’ ki magát a’ 
miVeltek’ sorába akarja helyhetni. — Hát még 
ha a’ földmérői felvétel’ theoriáját is mind
nyájan értenék, és ennek többféle csinnyait 
képzelni tudnák, — mennyire felderíttené 
ez, a' legzavarosabb elméket is! — Ezt 
már tudnia kellene minden gazdának, föld
birtokosnak , és minden tudósnak, — és mi
kor egy földmérő valamelly nagy határt fel
vesz, kapni kellene ezen alkalmatosságon, 
mint a’ napfogyatkozáson; minden tudós emr 
bernek, különösen a' fiatal mágnásoknak, és 
nem kellene nyugodni, míg ennek minden 
titkait tökélletesen nem értik, — mert mit 
vesztenek ennek elmulasztása által ? csak ak
kor látnák, ha értenék. — A’ ki vakon szü
letett, képzelni se tudja, de ha szemeit meg 
nyitják, akkor látja; mit nélkülözött ? A ’ 
földmérés és rajzolás legjobb módja az analó
gia megtanulásnak.

Az analógia, mint a’ detri regula, kétfé
le : rendes, és viszszás. Ezt nagyon tudni k e ll, 
mert valamint megcsalódnék a z , ki a’ viszszás 
hármas regulát, a’ rendes’ törvénnyé szerént
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számolná; éppen úgy eltévedne, és nélia igen 
könnyen halálos ugrást tenne, ’s toronyba 
inenés helyett verembe pottyanna, ki a’ vi- 
szás analógiát , a’ rendessel felcserélné. Es 
éppen ez már az az örvény, a' hol hajótörést 
szenvedett legtöbb embereknek és nemzetek
nek analogiai probájok! — ez az oka, hogy 
az\ analógia mind e’ mái napig érdeme sze
rén]: nagyobb figyelmet nem nyert az embe
reknél, — mert a’ ki ezen indúlt, ha néha 
nyertes volt i s , de néha olly nagyokat botlott, 
hosy minden további kedve elment az analó
giától , ’s az ember, sőt a’ társaság, százado
kig sem haladt, hanem veszteglett, nyomor
góit a’ régi megrögzött siendriánban. — Igaz, 
h«gy mennél több pénzem van, annál több 
embert eltarthatok; — ez rendes analógia: — 
de nem igaz ám: hogy mennél több embert 
tartok, annál több ideig tart pénzem i s , — sőt an
imál hamarább e lfo g y ,— és ez már a’ viszszás 
analógia, mellyet sok ember megsem fontolt, 
j Még a' rendes analógiát is megkell fon
tolni, ha igazán analógia e? — nem indu- 
cjio, nem similitudo, vagy nem exemplum e? 
4-  Mert e z , egy sem győző argumentum, ha- 
nbm csak világosittó, melly a' dolog értelmét 
világossabbá teszi, — felhordhatsz száz pél
dái, az mind semmit sem próbál. — Omne 
siirjile est dissimile, — exempla non pró
baút, séd tantum illustrant. — Mert p. o. 
azért hogy sok levél elvész a’ postán, nem 
következik, hogy mind elveszszék, és 
hogf sok expeditor goromba, kevély, álnok, 
ravasz, ’s a’ t. nem következik, hogy mind 
illyOn légyen. — Es még is sok ember, egy 
péltjából, egy hasonlatosságból, egy inductió- 

1
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Irál   hát ha még több is talál öszsze tódul--

, n|»*  egész a x ió m á t  csinál magának!— Ám
c s in á ljo n ! — de soha ne az ártatlan analógia 
r o v á s á r a ! mert az analógia felségesebb min
den kigondolható inductiók, és okoskodások’ 
nemeinél.

A’ viszás analógia, ha azt igazán hasz
náljuk, csak olly jó kalauzunk lehet, mint a’ 
rendes; de tehát mindeneknek előtte védere 
kell járnunk, vallyon rendes é analógiáik, 
vagy viszás? Mert sok ember így okoskodik: 
mennél jobban irtjuk, pusztítjuk a’ gazt ,\ az 
erdőt, nyulakat, farkasokat, 's a’ t. anaál 
jobban kipusztul az; — ez rendes analógig, 
és, azért is ebből axiómát csinálván, vaktábkn 
mindenre akarja alkalmaztatni, azt gondolvái, 
hogy mennél jobban üldöz, ir t , és tilalm^ 
valamelly más tárgyat is; annál jobban kipusz
tul a z ; — holott itt viszás analógia is lap
pang, mert van sok ollyan tárgy, melly ment 
nél jobban tiltatik, annál kapósabb gyanú- 
sabb és sükeresebb. — Nem igaz, és igy néni 
axióma, hogy minden tárgy, kivált a’ lelki 
országban, irtás által fogyna, — sőt nevek4- 
dik. Azért mondom tehát, hogy az analógig 
eltévesztése, éppen ellenkező czélra is vezet
het, — és ez is egyik oka ennyi nyomorú
ságainknak !

Az emberi véges elmét, sokan nem értik: 
azért i s , hogy kézzel markolhassák; ide jaj- 
zolom. Lásd a ‘S-ik képzetet.

Ezen képzetben az emberi véges elmét 
jelenti az E , ennek határait jelentik az alb c 
d a lineák. A* tudás’ országa, a’ legkissebb 
tárgytól fogva a’ legnagyóbbikig, ollyan, jnint 
az a-tól az « ómegák felé terjedő két liaca.
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De ezen két Iinea köztt, elménk határa lefe
lé az a b linea, ez a’ mi legkissebb tudatunk, 
ennél alább már nem Iát gyenge elménk, ’s 
nem tudja hol ér Üszsze a’ két Iinea az a 
pontban ? ezt már csak az Isten tudja. — Ha- 
sonjókép elménk’ határa felfelé a' d e Iinea, 
ez a* mi legnagyobb tudatunk . — ennél fel- 
lyebb már nem lát gyenge elménk, ’s nem tud
ja , meddig nyúlik az &> Iinea kétfelé, — ezt 
már csak az Isten tudja. Ezért mondja az Is
ten : ssEn vagyok az alpha és ómega mert 
ő kezdettől fogva végig, a’ Jegkissebbtől fogva 
legnagyobbig tud mindent, — nekünk csak 
középett van egy kis helyünk. Azomban, az 
analógiával, mi emberek is kihatunk ezen két 
határon kívül, és ezzel legközelébb járunk az 
Istenséghez. —

Udvardy János ,
F ö ld m é rő  Y  lev . ta g . E g e rb ő l.

3.

M. Fabius Quintilianus’ ékesszólási ok
tatásaiból a’ X  dik könyv’ I ső Része.

J ó l l e h e t  az eddig előadott szabályokat tudni szük
séges, mégsem adhatnak azok elég erőt az ékes- 
szólásra , ha csak egy bizonyos szerencsés készséggel 
a* mit a’ Görögök s^s-nek mondanak, nem járul 
hozzájok. T ud om , hogy ez iránt azt szpkás vi’s-
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gálát alá venni , ha vallyon leginkább írásbeli gya
korlás által szereztethetik e m e g , vagy olvasás vagy 
sokszori szavalás által. Szükséges is volna e’ kér
dést gondossabban fejtegetnem , ha e* három segéd
eszközök közzül akárm elyikkel is magával megle
hetne elégedni. D e  olly szorosan egybefiiggenek 
’s olly elválhatatlanok ezek, hogy, akármellyik hí
jával legyünk is, a* többire fordított szorgalom ha
szontalan. Mert az előadás soha sem lesz velős 
és izmos , ha irásbéli gyakor próbatételektől életet 
és erőt nem  n y e r ;  ’s az irásbéli gyakorlás is ,  ha 
olvasásból magának példányt nem  vesz, úgy fog 
tán to rogn i,  mint a* hajó kormányos nélkül. A ’ ki 
pedig tudja i s ,  m ikép kelljen mindenféle tárgyról 
szólni,  az i s ,  birjon bár minden esetekre kiterjedő 
tudom ánnyal,  ha csak a* szavalásban gyakorlottsága 
nincsen, ollyan, mint a* ki elrejtett kincseken hever.

D e  e’ részben a* legszükségesebbet nem  lehet 
egyszer’smind a’ szónok’ formálására legfontosabbnak 
is tartani. Mert minthogy a* szónoknak fő dolga 
az előadás, azért a szavalás, mint a* mitől az 
ékesszólás* mestersége tagadhatatlanul kezdetét vette ,  
legelői áll ugyan, *s azután következik az utánozás 
’s végre az írásbeli szorgalom. D e valamint egy 
felől alaptétel nélkül a’ mesterségben magasra fel
emelkedni lehetetlen; úgy más felől már m ost ,  
m időn oktatásunk tovább h a la d , azok a’ mik idő
re nézve elsők voltak, becsekre nézve utolsók kez
denek  lenni.

Most nem  arról akarok szó ln i,  mire kelljen a' 
szónokot eleinten tanítani (a z t  felljebb e léggé ,  vagy 
legalább annyira , a’ mennyire tud tam , m ár előad
tam } ;  hanem az a’ száudékom , hogy a* íiatal szó
n o k o t ,  ki már a’ tárgyakat kigondolni ’s elrendel
ni tud ja ,  ’s a’ szók* megválasztására 's helyesen ra
kására is alkalmas, mint olly gyakorlott bajvívót,
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ki tanítójától m ár minden viaskodási fortélyokat 
m eg tanu lt ,  arra oktassam , mikép kelljen azt, a* 
mit tanu lt ,  legjobban ’s legkönnyebben használnia# 
Minden kéttségcn kivül tehát egy bizonyos gazdag
ságot kell neki szerezni, mellyel m inden előfordu
ló esetekben szükség’ idején élhessen. Ez a* szók’ 
és dolgok1 bőségében áll.

A ’ dolgok vagy minden eggyes tárgynak saját
jáé, vagy kevés tárgyakkal k ö z ö sö k ; szokat ellen
ben m inden tárgyra alkalmaztathatókat kell készen 
tartani. .Ha minden tárgynak különös és saját sza
vai volnának, úgy a* szók kevesebb gondot kíván
nának ;  mert minden tárgynál a* tárgyal eggyíilt ön
ként megtudatnák magokat. De minthogy némel- 
lyek tu la jdonkép iebbek , vagy ék eseb b ek , vagy hat- 
h a tö sab b ak , vagy kellemesebben hangzók, m in t e- 
g y e b e k ; azért a’ szónok mindnyájokat tartozik tud 
n i ,  sőt készen és úgy szólván, szeme előtt ta rtan i,  
hogy midőn Ítélete alá k e rü ln e k , közzülök könnyen 
a’ legjobbakat választhassa. T u d o m ,  hogy ném el- 
lyeknek szokások az egyforma jelentésű szókat ösz- 
sze gyűjteni ’s könyv nélkül m egtanu ln i,  részént 
őszért, hogy a* sok közzül egyik könnyebben eszekbe 
ju sson ,  részént,  hogy , midőn m ár valam ely ikkel 
éltek ’s nem sokára viszont élniek kell , az ismét
lést elkerülhessék és más hasonló jelentésűt vá
laszthassanak. D e ez nem csak gyermekes és kel
lem etlen , hanem egyszer’smind haszontalan foglala
tosság is; mert ez által csak egy sereg szó szede
tik ö szsze , melly seregből válogatás nélkül vétetik 
az, a* mellyik legközelebb van.

N ekünk, kik nem a’ nyelvnek kuru’slók m ód
jaira p ö rg e té s é t , hanem, a’ szónoki hathatóságot 
tekintjük , Ítélettel ’s jó Ízléssel kell bőséget sze
reznünk. Ez pedig a’ legjobb példányok* olvasása 
és hallása által m ehet véghez. Mert az által nem
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csak a* dolgok* neveit tanulják-m eg, hanem azt i s ,  
tnellyik név légyen m in d en  előforduló esetben a’ 
legillőbb. Csak nem minden szóknak van helyek 
a* beszédben, egynéhányat kivévén, mellyek a’ sze
m érm et megsértik. A* Sambtikok’ és a* régi víg
játékok5 irói az illyenekért is gyakran dicsértetnek 
u gyan ,  de mi a’ mi munkáinkban még is őrizked
jünk tőlök. Az említetteken kívül minden szók 
egy vagy más helyen a' legjobbak; mert némelly- 
kor az alacsonyok és mindennapiak is szüksége
sek ,  *s az ollyanok is ,  mellyek az ékességet kívá
nó  helyen rútaknak látszanának, o tt ,  a’ hol őket a* 
dolog kivánja, jó helyen vágynak.

H ogy  már a* szókat esm erhessíik , és ne csak 
jelentésöket , hanem hajlásokat 5s mértékeket is 
tu d h a ssu k ,  's illő helyeket kiszabhassuk, arra nem  
tehetünk  máskép s z e r t , hanem  csak szorgalmas ol
vasás és hallás á ltal;  m ert a' hallás is szükséges, 
a* minthogy a* szóllást legelőször is füleink által 
tanuljuk. O nné t  van az, hogy azon gyerm ekek, 
kik mint a5 történetírók beszéllik, a5 királyok5 pa
rancsolatjára pusztában ’s néma dajkák állal nevel
te t tek ,  beszélni nem tanultak-m eg, ha bár némelly 
egygyes szókat mondani tudtak is. *)

Némellykor ugyan azon dolog több szókkal 
jelentetik , úgy hogy az értelemre nézve mindegy 
akármellyikkel é ljünk , mint p . o. szabja és kard. 
Más szók , ha szintén különféle dolgok’ saját nevei

*) Czélozás vau itt a rra , a* mit Herodotus II. könyvé
nek II-dik részében ir : Psam m etiehus, Egyiptom i Király , 
néhány gyermekeket egy pusztában néma dajkák által ne- 
veltetett-fel. Ezeknél mind e* m ellett is mutatta magát 
a’ beszéilés’ tehetségének je le . Mert midőn éhesek vol
tak ezt a* szót dadogták , ,behos“ m elly Frygiai nyelven  
k en y ere t, vagy eledelt jelent.
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is , tulajdonatlan értelemben egy dolgot jelentőkké 
tétetnek p. o. fegyver  és va s ; a’ mi nyelvünk pe
dig viszszaélésből akármelly fegyverrel gyilkolókat 
is szikariuszoknak nevez. Némely dolgokat viszont 
rend  szerént több szókkal irunk körül p . o. prém 
selt té f  bővsége. Legtöbbszer az egyforma jelenté
sű szókat egymással fe lcseré ljük ; p . o. tudom , bi
zonyos vagyok benne, nincs elrejtve e lő ttem , j ó l  
értem , álfal lá to m , ki nem tudja ? senki elő tt 
sem lehet kétséges. D e  a’ rokon jelentésüeket is 
lehet kölcsön venni így p . o. értem , veszem ész- 
r e , sejdítem , lá tom , ugyan annyit te sz :  mint /&- 
tífo/ra. Az olvasás e* féle szókkal bővelkedőkké fog 
bennünket ten n i ,  még pedig úgy, hogy velek ne 
csak vaktában, mint eszünkbe ju tn a k ;  hanem  ott 
é l jünk ,  a ’ hol illik. M ert nem  m indenkor eggyet 
jelentenek ; így p. o. ha az értelem ’ esméretéről jól 
mondathatik  is e z :  lá tom , a* szemek* látásáról 
még is helytelen volna ezt m ondan i:  értem ; vi
szont vasat lehet fegyver  helyett ten n i ;  de fe g y 
vert nem  vas helyett.

D e  ha szintén az olvasás által szókkal bővel- 
kedést szerezhetünk i s ,  nem csupán a’ szók* k ed 
véért kell olvasnunk vagy másokat hallanunk. Mert 
m in d en b en ,  a' mit tan ítunk , a* példák akkor, m i
dőn  a* tanuló a* könyveket m ár m ester nélkül is 
m egér the ti,  jóval hasznosabbak a’ tanításnál; mint- 
hogy a* mire a’ tanitó regulák által o k ta t , ezt a’ 
Szónok  a* valóságban mutatja-meg.

Külöm bözőképpnn használ pedig mind az ol
vasás, mind a' hallás. A z ,  a ’ ki előttünk beszél,  
saját tüzével lelkesít ,  ’s nem a* dolgok* leírása,, 
hanem  magok a’ dolgok által gerjeszt bennünk tü
ze t.  Ekkor m inden él és mozgásban van ,  ’s m ind 
az , a* mi m ondatik ,  ’s mintegy akkor születvén
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résztvevő öröm m el vagy gondal fogad ta t ik -eh . A* 
törvényszéki beszédeknél nem csak az ítélet’ bi
zonytalansága, hanem a’ veszély i s ,  mellyben a* szó
nok forog, m e g in d í t ja  a’ szívet. Azon kívül itt a* 
szép kimondás, a’ testnek helyes tartása *s a’ szó 
zatnak a’ tárgy’ m inden részéhez szabott emelke
dése vagy leszállása is, melly az előadásban felet
te igen fontos, egy szóval minden hat a ’ lélekre. 
Az olvasásnál sokkal részre hajiatlanabb az Í t é l e t , 
m ellyel a* halláskor sokszora’ szónok eránti ked
vezés vagy a’ többi halgatók’ magasztaló tapsolása 
belő lünk  mintegy akaratunk ellen kiprésel. Szé
gyenlünk másokkal egy értelem ben nem  le n n i , ’s 
egy bizonyos szemérmesség által gátoltalunk ma
gunknak többet h inn i,  holott gyakran sokaknak a’ 
hibás is te t tsz ik , *s a’ kérésié eljött halgatók sok
szor azt is d ic sé r ik ,  a’ mit meggyőződések szerént 
m agok sem hagynak helyben. Más felől az is 
m eg tö rtén ik ,  hogy a’ hibás ítéletek a’ jó előadás
tól is megtagadják a ja vallást. Az olvasás több 
szabadságot enged , nem repíil-el előttünk hirtelen 
a’ szónok’ heves előadásával egygyü tt ; hanem ha 
valamiről kéte lkedünk , vagy valamit em lékezetünk
be egészen benyomni akarunk, ismételhetjük azt. 
Szükséges is pedig ism ételnünk ’s róla viszont el
m élkednünk , és valamint az ételt jól megrágva ’s 
csak nem lágygyá téve bocsátjuk g y o m ru n k b a , hogy 
annál könyebben m eg em ész te ssék ; úgy hasonló
képpen azt is ,  a’ mit o lvasunk , nem nyersen ,  ha~ 
nem  többszöri ismételés által megfőzve ’s mintegy 
felolvasztva kell emlékezetünknek és utánozó te
hetségünknek  által adnunk.

Soká csak a’ magok nem ében legjobbakat ’s 
azokat,  kik bizodalmunkat meg nem  csalják, kell 
o lvasnunk , még pedig nagy s z o r g a l o m m a l ’s csak 
nem olly g o n d a l , miilyennel a’ m unka Íratott. A’
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melíy m unkát pedig o lvasunk, annak ne csak egy- 
gyes részeiről elm élkedjünk, hanem  az olvasás u-  
tán viszont az egészt előfogjuk, ’s végig általáno
san vizsgáljuk. Ezt különösen cselekedjük a’ szó
noki beszédnél, mellynek szépségei gyakran szánt
szándékkal is eltitkoltatnak. Mert a’ szónok sok
szor készületeket tesz, pa lá s tó l ,  incselkedik, ’s e- 
leinten ollyakat m ond , m ellynek haszna csak m un
kája végén látszik-meg. Ugyan azért az effélét a- 
zon h e ly en ,  hol e lőfordul,  míg még az előhozós’ 
okát nem tu d ju k ,  kevesebbé szoktuk kedvelni; kö
vetkezésképpen az olvasást akkor, mikor m ár min
dent tu d u n k ,  ism ételnünk kell. K ülönösen igen 
szükséges az ügyeket esm ernünk , mellyek ellen a’ 
szónok beszél.

D e azt sem kell mindjárt előre elhitetnünk 
hogy mind az , valamit a’ nagy írók m ondanak, e- 
gészen tökélletes. Mert néha azok is botlanak, a’ 
tereh alatt e lfáradnak, sz ív ek ’ gyönyörétől elragad
tatnak, és elméjek erejét nem m indenkor feszittik- 
k i , ’s némellykor bádjadtokká lesznek; a’ m int
hogy Cicero szerént néha Demosthenes, és Horatius 
sze rén t ,  néha Homerus, ezen nagy h ő sö k ,  de csak 
ugyan em berek ,  magok is szunnyadozni látszanak. 
K  ki m indent,  valamit az illyéknél talál , szent 
törvénynek  ta r t ,  az azt, a ’ mi bennek rossz , hamar 
u tánozhatja (mert az k ö n n y eb b ) , magát hozzá- 
jok hasonlónak vélheti,  midőn a’ nagy emberek’ 
hibáit eltanulja. Mindazáltal szerényen és tartóz
kodva szükség az illy nagy írókról Íté lnünk, hogy 
sokak példája szerént azt ne gáncso ljuk ,  a’ mit 
nem  értünk. ’S  ha a’ két eltévedés közzül vala- 
mellyikbe e snünk  kell,  inkább ak a ro m , hogy ben
nek m indent helyben hagyjunk, m in t sok gáncsot 
találjunk.
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Theophrastus azt á l l í t ja , hogy a’ szónoknak a' 
költők* olvasása nagyon h a s z n o s ; ’s ezen ítéletét 
sokan jóvá hagyják, ’s nem  is ok nélkül. Mert 
azoktól lehet a dolgoknak le lkesedés t ,  a kifejezé
seknek diszt és fényt, minden indulatoknak erőt ’s 
elevenséget ’s a* személlyeknek illő méltóságot köl- 
tsönözn i;  ’s különösen a* szószóllói szüntelen fog
lalatoskodás miatt ellankadott e lm ék , azoknak nyá
jaskodások  által leginkább megújulhatnak Ezen 
okbói állítja Cicero, hogy az illyenek olvasásában 
keli pihenést keresni.

Mind e* mellett el nem  kell felejteni, hogy  a' 
Szónoknak sem a’ szók* szabadságára , sem a’ ké-

Íek* m erészségére nézve nem  lehet m indenben  a* 
öltőket k ö v e tn i ; hogy a’ költésnek m indenben ki

te tsző  szépségre czélozó mestersége azon k ív ü l , 
hogy csupán gyönyörködtetést keres,  ’s arra nem csak 
való tlan , hanem néha hihetetlen dolgok’ kigondolása 
által is törekedik, még némelly más okokat is hoz
hat elő m en tség é re ; hogy p. o. a’ költők bizo
nyos lábok’ korlátjába lévén szorítva, nem min
d en k o r  é lhetnek  Tulajdonképi szókkal ’s szobások
kal ; hanem az egyenes útról elvonattatván szüksé
gesképen a* kifejezés bizonyos mellék utaira kén- 
telenek t é r n i , ’s nem csak sok szókat másokkal 
fe lcseré ln i ,  hanem majd mcghoszszabbítani, majd 
megkurtítani,  majd egymástól elhányni, m ajd e l
oszlatni is. Nekünk e llenben, mintha hadirendben 
volnának,, m indenkor felfegyverkezve kell len n ü n k ,  
a’ legfontosabb dolgokról végeznünk ’s dicsősséges 
gyözedelemre törekednünk, Nem azt akarom , hogy 
fegyvereink szennyel és ro ’sdával lepettek legye
nek ; hanem hogy olly rémitő fénnyel b í r jan a k , 
miilyen a’ vasé, melly mind a’ szem et,  mind a* 
szívet keresztül já r ja ;  ne olly hadakozásra alkal
matlannal és i l le tlen n e l , miilyen az aranyé és ezüsté ,
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ííielíy áz útközéiben birtokosának inkább á r t ,  mint 
basznál.

A ’ történetírás is táplálhatja egy bizonyos lágy 
és kellemes ízű nedvesség gyanánt a’ szónoki beszé
det. D e annak olvasásánál is tudnunk kel! 4 hogy 
nagy részint szónokhoz nem illő szépségei vágynak. 
Mert közelről rokon a* költésm esterségével; sőt bi
zonyos értelemben kötetlen beszédű költem ény, nem  
bizonyítást, hanem elbeszéllést tárgyaz, *s nem  vala- 
tnelly dolognak végbeviteie, vaiameliy jelenharcz m eg
nyerése, hanem em lék-em elés’s elme-dicsőités végett 
készíte tik; ’s ugyan azért a* folyvásti elbeszélésből 
származó unalm at részint szabadabb szók, részint 
távolabbról vett képek által igyekezik eltávOztatni.

E ’ szerint sem a* SallustiuSi röv idségge l,  melly
enéi a* munkától üres tudós füleknek semmi sem ked
vesebb , a* sokféle gondolatokba m erült föglalátos é$ 
gyakran tanulatlan halgatók előtt élni nem  illendő , 
sem Livius téj gyanánt folyó bősége az olfyat, ki 
nem  kellemes le írást,  hanem meggyőződést keres ,  
eléggé nem oktathatja. Meg kell gondolnunk azt is ,  
hogy Qicero m ég  Thueydidest és Xenofont sem tart
ja a* szónokra nézve hasznosoknak; jóllehet az első
ről azt m ond ja ,  hogy hadi-éneket zeng , a’ másikról 
p ed ig ,  hogy szájával a* muzák beszéltek. Mindazál- 
tal elcsavarodásainkban néha vehetünk-fel történetírá
si ékességeket, csak el ne felejtsük, hogy a’ vita
táskor nem  bajvivói k ö vér ,  hanem katonai erős iz
m os karokra van szükség, és hogy az oilyan sok szí
n ű  öltözet, mellyel D em etrius Falerius munkáját éke
sítette* a’ törvényszéki poros szobákba nem való.

Van a* történetírásnak még más haszna is ,  ’s 
az minden kétségen kívül a* legfontosabbik; de nem  
mostani czélomhoz tartozik. Ez a’ nagy tettek’ és 
pé ldák’ tu d á s a ; mellyel a’ szónoknak birni kell , hogy 
n é  legyen kéntelen minden tanúbizonyságokat a:’ fe-
F . 1W. O R .  M I X E R  V A IV. B E 6 Y E 0 .  48
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lektől kölcsönözni, hanem azoknak nagy részét az 
előtte egészen esmeretes régiségből vehesse. Az illye- 
nek annál ha tha tősabbak , minthogy mind a’ gyiilöl- 
ségnek , mind a kedvezésnek gyanújától mentesek.

Hogy a* bölcselkedők’ olvasásából sokat kell köl
csönöznünk, azt a* szónokok' hibájának kell tulajdo
n ítani, kik munkáik* legfontosabb helyein azoknak 
az elsőséget általengedték. Mert a r ró l , a’ mi ig az , 
jó és hasznos ,  ’s a* mi ezekkel ellenkezik, ’s kivált 
az isteni dolgokról azok is sokszor szó lnak , még pe
dig velős okoskodással; ’s a* leendő szónokot a* vi- 
tálkodásokra ’s következtetésekre, különösen a’ Szó
kratész’ oskolájához tartozók igen jól elkészítik. D e 
ezeknek olvasásában is józan Ítélettel kell foglalatos
ko d n u n k ,  ’s m eggondolnunk, hogy ámbár velek  
egyenlő tárgyunk van is ,  még is nagyon kiilömböz- 
nck az ügy viselések a* tudós viláikodásoktói, az 
itélőszékek az oskoláktól, a* tudományos állítások 
a’ veszély’ elhárításától.

Ú gy hiszem , hogy, mivel az olvasásnak olly 
nagy hasznot tu lajdonítok, sokan arrpl is kivánják 
értelmemet tu d n i ,  melly Írókat kelljen olvasni, ’s 
m iben álljon mindeniknek saját becse. De mindnyá
jukat megbírálni végetlen munka lenne. Mert, ha 
m ár Marcus Tullius is Brutusában csupán a’ Piómai 
szónokokról több ezer rendekben i r t ,  ’s még is m in
den vele egy időben élőket, Caesáron és Marczellu- 
son k ív ü l ,  halgatással elmellőzött; hol találnék én 
véget,  ha azokat is ,  kik utóbb éltek, ’s minden G ö
rög szónokokat, böcselkedőket és költőket megakar- 
nék ítélni? Mihezképest legbátorságosabbnak tartom 
azt a* rövid tanácsot a d n i ; melly Liviusnak a’ ójához 
küldött levelében taláitatik: Demosthenest és Cice
ró t  kell o lvasni, ’s azután a’ többit a’ szerint, mint 
Demosthene^hez és Ciceróhoz legközelebb járulnak. 
Mindazáltal Ítéletem’ rövid kifejezését clhalgatnom
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item lehet. Én azt ta rtom , hogy azon írók közzül,  
kik a’ régieknél dicséretet nyertek , keveset vagy in
kább egyet is alig lehet ollyat ta lá ln i ,  a' ki, ha jó
zan ítélettel olvastatik, hasznot nem hajthatna; ho
lott Cicero azt a’ vallást teszi: hogy azon legrégibb 
íróknak is, kiknek Írásaikban csak ész , nem m ester
ség látszik, nagy hasznokat vette. Az újabbakról sem 
igen máskép Ítélek. Mert hányadik lehetne közöltök 
olly é r ted en ,  hogy legalább valamelly részben a’ m a
radéknál fennmaradását egy kis bizodalommal nem  
reményiette vo lna? ’s ha találkozik is i l ly e n ; azt 
mindjárt az első rendeknél m egesmerhetjük , ’s még 
rninekelőlte gyengeségének észrevétele sok idővesz
tésbe kerü lne , félre tehetjük. Azomban még a’ job
baknál is megkell gondolnunk, hogy nem m inden 
könyv használ azon e lőadásra ,  mellyről itt szó v a n j 
ha szintén egy vagy más tekintetben jeles is.

De minekelőtte egyes írókról szólnék, azon kü- 
lömböző ítéletekről kelt általánosan emlékeznem, m el-  
lyek a’ kiválasztás eránt fennforognak; Mert ném él- 
lyek csupán a’ régieket akarják olvastatni, ’s azt hi
szik, hogy a’ természeti igaz ékesszólás és férjfihoz 
illő hatóság másutt sehol sem tatáltathatik; Másokat 
a \  mostani bojálkodó édeskés ’s a’ tudatlan sokaság 
ízléséhez alkalmazott írásmód gyönyörködtet, f a g y 
nak ollyanok is, kik csak a' mesterségtelen egysze
rűséget akarják követni. Egyebek a’ töm ött  karcsú 
rövidséget ’s az t, a’ mi a’ mindennapi beszéd-m ódtól 
egy kevéssé eltávozik, izmosnak ’s igaz atticismusnak 
tartják. Még mások az elme’ sebesebb ’s magosabb 
repülését ’s lelkesebb szellemét szeretik. A ’ csendes, 
csinos és vegyes nem ű írásmódnak sem kevés ked- 
vellői vágynak. D e az efféle kü löm bözésekről bőveb
ben fogok szólni akkor, mikor az írás kü löm böző  
nem eire jövendek.

Itt azt említem általánosan, melly olvasásból m i
48 *
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hasznot reménylhetnek a z o k , kik az előadásban férj- 
íias erőre akarnak szert tenni , ’s csak a’ legjelesebb 
Írókat szándékozom kiválogatni. A ’ tudom ány kedvel- 
lők könnyen megítélhetik , kik járuljanak ezekhez leg
közelebb ; és igy senkinek sem lesz oka a’ panaszol- 
kodásra,  ha ném ellyeket, kiket ő nagyon szeret, el
mellőzök is. M ert m egengedem , hogy többen  érde
m elnek o lvastatn i,  mint a* mennyit én megnevezek. 
Előszám lálom  tehát renddel azon olvasandó m unká
k a t , mellyeket azoknak, kik szónokok akarnak len
n i ,  leginkább hasznosoknak tartok.

I. G ö r ö g  í r ó k .

1. K ö l t ő k *

1\ f  alamint Arátus illendőnek tartotta Jup ite ren  kez
d en i ,  úgy én is azt h iszem , hogy H om erusnál kell 
tenni a* kezdetet. Mert ez (va lam in t a’ maga m on
dása szerint a’ patakok’ e re je ,  ’s a’ források’ folyam
jai a* tengerből erednek) az ékesszólás’ m inden ré
szeire nézve példányt és eredetet adott.  Ot a* nagy 
tárgyakban fennséggel ’s a’ kicsinyekben természeti- 
séggel senki fellyül nem haladta. Eleven és tömött, nyá
jas és kom oly, mind a’ szók’ b ő v ség éb en , mind a’ rö 
vidségben csudálkozásra m é l tó ,  ’s nem csak a’ költői, 
hanéro a’ szónoki szépségekre nézve is^mindenek között 
legjelesebb. Mert ha a’ dicsérő, íntő ’s vigasztaló beszé
dekrő l,  mellyek m unkáiban előfordulnak, halgatok is, 
vallyon már a’ kilenczedik könyv, meilyben az Achilles- 
hez küldött követség foglaltatik , yagy af két fővezérek’ 
czivakodása az első könyvben, vagy a’ másodikban 
találtató jeles mondások n em  fejtik e ki a’ törvé
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nyes perek és tanácskozások minden fortélyait? H o g y  
pedig ezen írónak mind a’ szelidebb , mind a* heve
sebb szenvedelmek hatalmában voltak légyen, azt ta
gadni alig lehet valaki eléggé tudatlan. T o v áb b á ,  ki 
nem  látja, hogy mind a* két munkájának kezdetében 
az élőbeszéd törvényeit kevés ve rsek b en , nem mon
d o m , m egtarto tta , hanem kiszabta? Mert a’ hallga
tó t mind amaz Is tennéknek ,  kik a* költők* védőinek 
ta r ta tn ak ,  segítségül hívásával részére hajtja ,  mind 
a* dolog’ nagyságának említésével figyelemre gerjesz
t i , m ind szándékának rövid sum m ába öszszeszoritásá- 
val a’ kimenetel* tudására vágyokozóvá teszi. Ki tud 
valamit rövidebben e lbeszé ln i, mint midőn ő P a-  
troklus’ halálát je len t i ,  ki sz ív rehatóbban , mint mi
dőn a* Curetesek’ és Aetoliaiak’ harczát leírja ? ’S  
a’ hasonlításoknak, bővítéseknek, pé ld ák n ak ,  elcsa- 
va ru lá soknak , k ép ek n ek ,  bizonyításoknak ’s m inden
n ek ,  a’ mi valamelly állítást erősíthet vagy czáfolhat, 
olly nagy sokaságával bir, hogy még azok is ,  kik az 
ékesszólás* mesterségéről írtak, a* regulákra legin
kább ezen költőből vesznek példákat. Hát Priám us- 
nak Achilleshez intézett könyörgésével melly béfeje- 
zés hasonlítathatik öszsze ? S ő t  a* szókban , gondola
to k b an ,  képekben , az egész m unkának rendezésében 
nem múlja e az emberi elm e’ rendszerénti m értékét 
annyira fe liü l ,  hogy nagy embernek kelljen tartani 
az t ,  a* ki m inden szépségeit,  nem  m o n d o m , u tó i  
érni (a* mi lehe te tlen ) , hanem csak értelem mel kö
vetni is tudja. Tagadhatatlanul ő mindeneket mesz- 
sze maga u tán  hagyott az ékesszólás minden nem ei
b e n ,  leginkább pedig a* vitézi költeményekben , m in t
hogy t. i. a’ hasonló tárgyú dolgozások öszszehason- 
lításában a* külömbség legszem betűnőbb.

Hesiodus ritkán e m e lk e d ik - fe l , ’s legnagyobb 
részént nevekkel foglalatoskodik. Mindazáltal tanítá
sában hasznos, jeles m ondások  fordulnak elő l, ’s
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m ind a’ szobában , mind a’ m unka ' rendezésében di
cséretre méltó csendes folyam látszik ; ’s ő néki a 
közép  írásmódban az elsőség tulajdonitatik.

Ellenben Antimachus erővel és méltósággal bír, 
’s az előadásban épen nem középszerű dicséretet é r
demel. D e ámbár a’ miivbirálók’ megegyező Ítélete 
neki Hom erus után második helyet tulajdonít is ,  mind- 
azáltal a’ szenvedelmekre, kellemességre , ren d re ,  ’s 
altaljában a ’ mesterségre nézve annyi hijány van ben
n e ,  hogy világosan kitetszik, melly nagy külötnbség 
legyen a’ második és a’ legközelebbik közölt.

Panyasisról azt tartják , hogy mind a’ kettőből 
bir valamit, csak hogy az előadásban egyiknek szépsé
gét sem éri e l , mindazáltal az elsőt a' tárgy’ választásá
b a n ,  a’ másodikat pedig a* rendezésben feliül haladja,

Apoll onius a’ müvbirálóknál előforduló névsor
ba nincs felvéve, minthogy Aristarchus és Aristopha- 
n e s , a* költők7 bírálói a’ magok idejekbéliek közzul sen
kit sem jegyzettek abba fel. Mindazáltal nem  m eg
vetendő munkát írt egy bizonyos sem  fel nem  emel
k ed ő ,  sem igen alá nem  szálló középszerű móddal.

Aratus* tárgya élet nélkül szűkölködik , nem 
lévén abban sem sokféleség, sem szenvedelem, sem 
művelő személy, sem valakinek beszéde. D e  mind 
e* mellett ezen költő elégséges azon m unkára ,  mclly- 
re magát alkalmasnak vélte lenni.

Theokritus a’ maga nem ében csudálkozásra mél
t ó ;  de az ő mezei és pásztori m u ’sája nem csak a* 
törvénykező helytől, hanem a* várostól is irtózik.

Ú gy tetszik, mintha hallanám mint említetnek 
i t t  mindenfelől sok költők’ nevei. „Hogyhogy ?“ így 
szólanak némellyek „hát Pysander nem  szépen irta e 
„le Herkules* tetteit? hát Nikándert ok nélkül utá- 
„tiozták e Maczer és Virgilius? hát Euphorion elmei- 
„ lő z te ssé k c ,  k i t ,  ha Virgilius nem  becsült volna, 
„bizonyosan nem tenne pásztori verseiben a’ Ghalcis
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„versekben készült költeményekről em lítés t?  Hogy- 
„hogy, hát Tyrtaeust Horatius híjában teszi m ind
j á r t  Homerus után ?“ — D e bizonyára senki som le
het ezen írókkal olly igen esm éretlen , hogy legalább 
neveiket valamelly Bibliothekából ki nem jegyezhet
n é  s maga könyvei közzé nem vihetné. T u d o m  én ,  
kiket hallgatok-el; de azért épen nem kárhoztatom 
okét,  a* minthogy feljebb mondottam is ,  hogy min
den íróknak lehet valamelly hasznokat venni. D e 
azomban azt hiszem , hogy ezeket akkor kell előven
n i ,  mikor m ár erőnk eléggé megérett* A ’ nagy ven
dégségeknél is hasonlót szoktunk Cselekedni, ’s mi- 
nekntánna a’ legjobb eledelekkel jól lak tu n k ,  azok
nak változtatás kedvéért a ’ középszerűbbekkel fel
cserélését kellemesnek tartjuk*

Akkor lesz időnk az elegiával is foglalatoskod
n i ,  mellyben Caiiimachus tartatik legjelesebbnek. 
U tánna a’ második helyen legtöbb bírálók5 Ítélete sze
rén t  Philaetas áll. D e  míg még arra a’ szerencsés 
könnyűségre ,  mellyet feljebb em lí ték ,  szert tenni 
igyekezünk; addig csak a' legjobbakhoz kell szok
nunk ’s lelkünket inkább sok olvasás, mint sokak5 
olvasása által mivelníink ’s Ízlésünknek becses színt 
adnunk.

E ’ szerint a* Jam busoknak  azon három költői 
közzül , k iket Aristarchus a' jelesebb közzé számlál, 
ezen könnyűség’ .megnyerésére leghasználhatóbb lessz 
Archilochus. E bben  hatalmas előadás, sok velős rö
vid csillogó gondolat és sok vélmesség ‘s izmosság 
vagyon; ’s azért némellyek szerint az t,  hogy akár 
kitől is felül haladtatik , inkább tárgyának , mint el
m éje’ gyengeségének kell tulajdonítani.

A ’ kilencz lyrai költők közölt P indarus  nagy m ér
tékben fejedelmi rangot érdemel szelleme’ nagyságával, 
gondolatjaival, képeivel, a’ dolgok’ és szók’ igen szeren
csés bőségével *s az ékesszólás’ egy bizonyos sebes árjá-
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v a l ; melly jelességekért méltán mondotta ot Hora
tius utánozhatatlannak. ^

Melly nagy erővel bírjon Stesichorus’ e lm éje, 
azt versei' tárgyai j s  m utatják , minthogy rettenetes 
hadakat, háborúkat,  nagy hadvezéreket énekel,  ’s 
lantján a* vitézi költemény egész terhét viszi. M ert 
személyeinek mind a’ eselekvésben, m ind a* beszé- 
Jésben illő méltóságot á d ;  ’s ha mértéket tudna tar
tani,  H om erushoz mindenek között legközelebb jár 
rulna ’s vele vetélkedhetnék. D e nagyon áradoz és 
k iöu t;  a’ mi hiba ugyan , de bővelkedés’ hibája.

Alcaeusnak munkája* azon részében , mellyel az 
önkényü  uralkodók ellen kikéi, méltán tulajdoníta- 
tik arany piectrum , az erkölcsök’ festésében sokat 
te sz ;  az előadásban rövid i pom pás és p o n to s ,  sok
szor Hom erushoz h a s o n ló ; de cnyelgésekre ’s szer 
re lm ekre is leszáll, noha a’ nagyobb tárgyakra alkal
masabb,

Sim onides középszerű ; egyébberánt pedig t e r 
mészeti Írásmódjáért ’s egy bizonyos kellemességéért 
is ajánltathatik ; de legnagyobb ereje a* szánakozásr 
ra indításban á ll;  a’ honnét némeliyek őt e’ rész
ben minden egyéb íróknak eleikbe teszik.

A* régi vígjáték egyfelől csaknem egyedül maga 
tartja fenn az Attikusok beszédének egyszerű kelle
m é t ,  más felől legszabadabban nyájaskodik, ’s jól
lehet leginkább a’ vétkek gáncsolásában foglalatosko
d ik ,  mindazáltai egyéb dolgokban is nagy erőt m u
tat. Mert előadása sokszor felséges, ékes és cs inos ,  
’s nem  tu d o m , hogy az ujabb vígjátékok közül Ho- 
m erus után (k i t  mint Achillest mindenkor elsőnek 
kell tartan i) közelíteüé valamellyik nagyobb mérték
ben  a* szónokokhoz vagy alkalmasabb e szónokokat 
formálni. Ezen nemberj több írók vágynak ; mindaz- 
által Aj.risfophanes Eupolis és Cr^tinus a’ legjelesebbek. 

Szom orú játékokat legelsőim* Aeschylus hozott
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világra , ki fennséges, komoly ’s gyakran egész a% 
kicsapongásig magas b e s z é d ű , de többnyire mivelet- 
len  s csin nélkül szűkölködő. Ugyan azért az Athe- 
neiek az utánna következett költőknek megengedték 
darabjait megjobbitva vinni vetélkedésre, kik kozzül 
sokan mégis koszorúztattak.

D e a* költemény5 ezen nem ére  Sophocles és E u- 
ripides sokkal nagyobb fényt terjesztettek, kik kozzü l 
mellyik legyen a* dolgozás* olly nagy kíilömbsége mel
lett nagyobb költő , abban sokan nem  egyeznek meg. 
É n  a* dolgot, mint czélomhoz nem  tartozó t,  nem  
határozom el. D e  azt mindeneknek megkell vallani, 
hogy azoknak, kik az ékesszólásra készü lnek ,  E uri-  
pides sokkal hasznosabb. Mert az ( jó llehe t azo k , 
kiknek Sophocles* komolysága, szom orú járása és hang
ja felségesebbnek látszik, ezt benne gáncsolják) a* 
szónoki Írásmódhoz közelebb já r ,  fontos m ondások
kal bővelkedik , ’s ab ban , a’ mit a’ bölcselkedőktől 
k ö | t s ö n ö z 5 csak nem magá is bölcselkedő, ’s a* vá
dolásban és védelmezésben m indenekkel,  kik vala
ha a’ fórumon ékesszólók v o ltak , öszszehasonlítható. 
Ataljában a* szenvedelmes tárgyakra nézve csudálko- 
zásra méltó , ’s különösen a’ szánakozásra indításban 
legjelesebb m ester .

F ő k ép en  ezt csudálla ’s követte a’ maga vallása 
szerint, jó llehet kü löm böző  n em ű  dolgozásban Me- 
nan d e r ,  ki legalább az én ítéletem szerint csak szor
galmatosán olvastassák mind annak , valamit itt taní
tu n k ,  kimívelésére egyedül maga is alkalmas és elég
séges, olly igen híven lefestette az emberi életképét ; 
olly bőségével b ír  a* feltalálásnak és e lőadásnak , an
nyira helyesen festi mind a* tse lekedeteket, mind a’ 
szenvedelmeket. Valóban alig is csalatkoznak azok, 
kik a’ Charisius neve alatt kiadott beszédeket Menan- 
dernek tulajdonítják. Mindazáltal nekem  úgy lát
szik, hogy szinjátékaiban m ég sokkal inkább szónok
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n a k  mulatja m aga t ,  ha csak valaki azt nem á l l í tan á :  
hogy az E p itrepon tesben ,  Epicherusokban és Locru- 
sokban előforduló biroi-sententz iak , vagy a* P teopho- 
d esben , Nomothetesben és Hypobolirnaeusban talál
tató tanácskozások nem egész szónoki tökéletességgel 
vágynak előadva, D a az én vélekedésem szerint még 
m ind  ezeken kívül is külünösen hasznos lehet ő a* 
szónokoknak, minthogy ezek a’ per alatti ügyekhez 
képest sok személyeknek, atyáknak, fiáknak, házas- 
társoknak, katonáknak, falusi em bereknek , gazda
goknak , szegényeknek, haragosoknak, könyörgők- 
n e k , szelídeknek és durváknak szerepét kéntelenek 
já tsza n i ,  mellyekben ezen költő mindenütt igen sze
rencsésen tud az illendőségre vigyázni. O  minden író
k a t ,  .kik vele azon egy nemben akarnak pállyát fu tn i ,  
megfosztott az elhíresedés’ reményétől, ’s a’ maga fé
nye által setétségbe takart.

Még is találtatik más vígjátékosokban is, ha bi
zonyos kéméléssel olvastatnak, ollyan dolgok, mel- 
lyeket tolok tanulni leh e t ,  különösen Philem onban , 
ki valamint a' maga idejebéliek hibás ítélete által Me- 
nandernek  eleibe tetetett , úgy m indenek’ megegyezé
se szerint u tánna a’ második helyet m egérdem li.

2. T ö r t  é n e t  i r  ók.

A’ történetírásban sokan dolgoztak d icsére tesen ; de
seiiki sem kételkedik minden egyebeknek eleikbe ten
ni k e t tő t , kiknek külöm böző jelessége csaknem egyen
lő dicsőséget nyert;  a5 tömött, rövid és szüntelen af 
maga czéljára siető T hucyd idest ,  V  a* kellemes nyílt 
szivü ’s bőszavú llerodotust. Ezek közzül az egyik a ’ 
heves, a’ másik a’ csendes szenvedelmekben ; az első a* 
tanácskozásokban, a’ második a’ szavalatokban ; amaz a’ 
mély behatásban, emez a’ gyönyörködtetésben jelesebb.
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Theopompus legközelebb van hozzájok, ki vala- 
m int a' most említetteknél a* történetírásban gyen
géb b , úgy a’ szónokhoz hasonlóbb, a’ minthogy míg 
a’ történetírásra nem  kénszeritetett maga is soká Szol
nok volt*

Az utóbbi efféle akármelly jó íróknak is nagy 
számából' Philistus kivételt é rd em e l , ki Thucydides 
ulánazója lévén, valamint annál sokkal erő tlenebb , 
úgy  némelly tekintetben érthetőbb is.

E phorusban  Isocrates ítélete szerint nincs elég 
elevenség. Klitarchus’ elméje d icsértetik , de hiedé- 
kemysége olcsároltatik. Timagenes sokkal későbben 
je len t- ineg , *s csak azért is dicséretet érdemel , mint
hogy a* soká félben szakadt történetírási szorgalmat 
ú jra  dicséretesen elkezdette. Xenophont nem feledd 
tem  e l ,  de illendőnek tartota a’ bölcselkedők közzé 
számlálni*

3* S z ó n o k o k .

M o s t  a’ szónokok* nagy serege következik. Hlye
ket csak egye tlenegy  emberi nyom is Athénében egy
szerre tízet hozott e lő ;  kik k ö z ö t tDemosthenes a’ leg
nagyobb volt,  ’s csak nem törvénye le t t ’a’ szónoki 
előadásnak; olly igen lelkes, töm ött ,  egy irányra fe
szített m inden ; annyira nem hágy legkissebb üreget 
is, ’s olly igen mértéket ta r t ,  hogy sem semminek 
híjával n incsen, sem semmi feleslegest nem m ond.

Aeschines teljesebb , szélesebb ’s öszsze nem öve
zett vaskos emberhez hasonló. T ö b b  h ú s ú ,  de erőt
lenebb karú.

Hyperides kellemes és kivált e lm és; de csak kis- 
sebb fontosságú tárgyakra nem  m ondom  használha
tó ,  hanem alkalmas.

Az éles eszű és ékes Lysias idejére nézve eze-
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l e t  meghaladta , kinél, ha a’ szónoknak a’ tanítás 
elégséges vo lna, tökéletesebbet nem lehetne kíván
ni* Nincs benne sem m i haszonta lan , semmi meszün- 
nen  hozo tt;  de még is inkább hasonlítathatik egy 
tiszta forráshoz, mint nagy folyamhoz.

Isocrates az ékesszólásnak egy másik nem ében 
fényes és diszes, de a’ bajvivásra a lka lm asabb , mint 
a’ harczolásra. A ’ szólásnak minden szépségeit ke
resve keres te ;  ’s nem  is ok nélkül, m ert oskolákhoz, 
n em  törvényszékekhez készült. A ’ feltalálásban sze
ren csés ,  a* jó erkölcsöknek nagy tisztelője, a5 kidol
gozásban oily szorgalmas, hogy nagy pontossága vé
tekül i s  tulajdonítatik.

Az eddig előlszámláltaknál az említett szépsé
geket nem  tartom egyetleneknek, hanem  jelesebbek
nek. Azokon kívül még másokat is esmerek ajánlás
ra  méltóknak. Megvallom, hogy Demetrius Phalerius 
is (jóllehet a* közvélekedés szerint ő miatta kezdett 
az ékesszólás legelőszer hanyatlani) nagy elmével és 
ügyességgel b ir t ,  ’s csak azért is említést é r d e m e l , 
minthogy az Atheneiek között ő az u to lsó , ki szó
noknak neveztethetik. Cicero őt a’ középirásm ód- 
ban  mindeneknél feljebb becsüli.

4 . B ö l c s e  I k e d  ők.

A ?  bölcselkedők közö tt ,  k ik tő h Marcus Tullius a* 
maga vallástétele szerint sok ékesszolást tanu lt ,  ki 
kételkedhetnék Plútónak adni az elsőséget, akár a’ 
tanításban éles esze, akár az előadásban Isteni ’s 
Homerosi ereje tekintessék. Mert mind a* folyó be
széden , mind azon , a’ mit a’ Görögök köznépi írás
m ódnak neveznek , nagy mértékben felül emelkedik 
ú g y ,  hogy nem emberi e lm e, hanem valamelly Del- 
phosi oraculum által látszik lelkesedettnek lenni.
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Szükséges e em lítenem  Xenophonnak ama mes
terkéletlen k e l lem é t , mellyel semmi mesterség sem  
tu d  soha utói é rn i?  N ye lvé t,  úgy látszik, magok a’ 
Grácziák formálták, ’s az a' dicséret, mellyet egy ó 
vígjáték Periclesről, m ondott a ’ legnagyobb jussal ru- 
liáztathatik r e á ja , hogy ajakain az elhitetés’ Istennő
je ült.

M it m ondjak a’ többi Socratesi bölcseknek ékes 
írásm ódjáró l?  Mit A ristotelesröl, k inek, kételkedem, 
tudosságát magasztaljam e inkább , vagy írásai’ so
kaságát,  vagy ékesszólását, vagy feltalálási élessé
gét , vagy m unkái’ külömbféleségét.

Theophvastusban a’ beszédnek egy bizonyos is
teni csinossága van, m elly tő l ,  m ind m o n d ják ,  nevét 
is vette.

A ’ régi Stoikusok az ékesszólásról kevesebbet 
tarto ttak , minthogy a’ jó erkölcsöt ajánlották a’ kö
vetkeztetésben ’s állításaik’ bizonyításában állott leg
nagyobb erejek. Inkább  voltak éles eszűek az igaz
ság’ nyom ozásában, m int ( a ’ mire nem is töreked
tek) pom pások az előadásban.

II. IVÓ m a i í r ó k .

H asonló rendét kell a’ Római írókra nézve is tar
tanunk.

1. K ö l t ő k .

'V a l a m i n t  a’ Görögöknél Homeros, úgy nálunk Vir- 
gilius teszi a’ legdicsőbb kezdete t ,  ki a ' vitézi költe
m ényben mind a* G ö rö g ö k , m ind a’ Rómaiak között
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amahoz minden kétségen kívül legközelebb járult. 
Azon szókat hozom itt elő, mellyeket fiatal korom
ban  Afer Domitiustól hallo ttam , k i ,  midőn tőle azt 
kérdém  : mellyik költőt gondolná Homeroshoz legin
kább közelíteni, ezt felelte : Virgilius utána a* máso
d ik ,  de közelebb áll az e lsőhez , m int a’ harmadik
hoz. \S bizonyára, ha amaz mennyei és halhatatlan 
elmétől az elsőséget megnern tagadhatjuk is, ebben 
annyival nagyobb a’ gondosság és a’ szorgalom , mint-, 
hogy munkája több fáradságot kívánt, és ha a' G ö 
rögök á l ta l ,  kik jelesebb talentomuak voltak , felül 
haladta tunk is ,  még is talám kipótoljuk ezt hozzájok 
közelítésünk által.

A ’ többi költők mind együl-egyig nagy t á v o l 
ságban következnek ez után. Macert és Lucretiust 
kell ügyan olvasnunk, de nem  a’ végre, hogy belő
lek az e lő ad á s t , az az : az ékesszólás’ alapját kölcsö
nözzük. A* maga tárgyában mind a’ kettő derék köl
tő  , de az egyik nagyon alatt já r ,  a" másik igen nehéz 
járatú.

Az Attax-mellyéki Varró azon írásaiban, mel- 
lyekkel magának hírt szerzett m int idegen m unka’ 
fordítója, nem megvetendő ugyan , de a’ jó  előadás* 
formálására kevés gazdagsággal bir.

Enniust olly hódolással tek in tsük , mint a’ r é 
giség által szentekké lett berkeket,  mellyekben a* 
nagy és régi cserfák nem annyira kies tekintetüek, 
mint tiszteletet gerjesztők.

Vágynak még m ások, kik bennünket közelebb 
ille tnek, ’s a’ szónoki készség’ megszereztetése végett 
hasznosabbak.

Ovidius még n vitézi költemények5 próbáiban 
is pajkos, ’s a’ maga elmésségét felesleg szerető, de 
mind a’ mellett munkái egyes részeiben dicséretet 
érdemlő.

> Cornelius Severus noha jo b b  verselő volt, m ini
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k ö l t ő , még is ha Sicziliai háborúját végig úgy írta 
volna le, mint az első könyvben kezdette ,  méltán 
második helyet érdemelne költőink közö tt  D e a’ 
kora halai nem engedte magát teljesen kirnívelni. 
Mind a* mellett fiatalkori Írásai nagyon szép talento- 
mokat m utatnak , *s kivált azon időben , mellyben 
é l t ,  igen ritka és esudálkozásra méltó törekedést a’ 
jő  ízlésre, r

Valerius Flaccusban a5 minap sokat -veszténk
éi. Salejus Bassus elméje tüzes és keltőhez illő 
volt,  de azt még öreg kora sem érlelte-meg. Rabirius 
és Pedo érdemesek a’ velek m egösm érkedésre ,  ha 
arra időt nyerhetünk. Lucanus tüzes és eleven, ki
vált jeles mondásokkal tü n d ö k lő , *s hogy gondolato
m at k im ondjam , inkább a* szónokokhoz ? mint av 
költőkhöz számlálandó.

E zeke t  nevezem -m eg; m ert GermanikuS Au~ 
gusztust az elkezdett költői foglalatosságtól orszá
gai szeretete elvonta, ’s az Istenek kevésnek tartották 
öt csak legnagyobb költővé tenni, Mindazáltal mi 
lehet felségesebb, tudósabb ’s minden oldalról je le
sebb ,  mint azon m unkák , mellyekre ő ,  ki a’ b iro
dalom’ kormányozására volt híva, ifjú korában üres 
idejét szánta? Ki is tudná a' háborúkat jobban éne
k e ln i ,  m int a’ ki azoknak viseléséhez olly igen ér t?  
K it  halgatnának meg elébb a* mesterségek* védő Is te 
nei?  Kinek nyitná meg tem plom át öröm östebb Mi
nerva mint illyen kedvelnének? De a’ jövő száza
dok ezeket bővebben fogják hirdetni, Mert most egyéb 
érdemek* fénye ezt a ’ dicsőséget meghomályositja. 
Mindazáltal nekünk , kik a’ tudományok* szentségét 
tiszteljük, megbocsáss Caesar, ha ezen érdem et sem 
rneilőzzük-el halgatással, *s legalább 'egy Virgiliusi 
versel azt a’ bizonyságot tesszük, hőgy a* győzedel
mes borostyánok között,  néked repkén is zöld ellik. 

Az Elégiában inegmérkezhetünk a’ G örögökkel;
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*s e% nemben az én ítéletem szerint Tibullus legéke
sebb ’s legcsinosabb. V ágynak, kik Propertiust fel
jebb  becsülik. Ovidius miudeniknél zabolátlanabb, 
Gallus pedig keményebb. A ’ gúnyold költemény egé
szen a’ mienk* E bben  legelőször Lucilius nyert kitet
sző d icsősége t5 kit m ég most is sokan oliy buzgón 
kedvelnek, hogy tartózkodás nélkül nem  csak ezen 
nembéli í ró k n a k , hanem minden költőknek eleikbe 
teszik* Az én Íté le tem , valamint ezekétől külömbü-^ 
z ik ,  úgy Horatiusétól is ,  ki azt hiszi, hogy Lucilius 
iszaposán foly ’s találtatik benne, a' mit ki lehetne 
törölpi* Mert csudálkozásra méltó  tudósság, szabad- 
le lküség , psipősség és igen sok só van munkáiban.

Horatius sokkal csinosabb és tisztább ’s legnagyobb 
ereje ag em berék erkölcseinek megbilyegzésében áll.

Nagy 9s igaz dicsősséget szerzett magának, jól
lehet csak egyetlen-egy könyvvel, Perszius is* Most 
is élnek e’ nem ben híres férjfiak, kiket az utóbb vi- 
lág fog megnevezni.

A ’ Satyrának egy m ásik , ’s régibb nem e a z ,  
m elly a* versek* szépségén kívül más kellemes külömb- 
féleséggel is b ír ,  ’s eredetét a’ legtudósabb R ó m a i  
férjfitól Terentius Varrótól vette. E z ,  ki a* diák 
n ye lve t ,  az egész rég iséget ,  a’ G örög  és R óm ai tör
téneteket mindeneknél jobban esm erte , sok igeti tu 
dós könyveket í r t ,  de inkább  a’ tudom ány’ terjeszté
s é re ,  m int az ékesszólás* előmozdítására hasznos.

A ’ J a m b u s ,  különös versnem , alakjában a* R ó 
maiaknál nem l e t t i s m e r e t e s s é , hanem némellyék ál
tal más versnem közzé iktattatott. Csípőssége Catullus- 
ban9 Bibaculusban és Horatiusbán lá tható , jóllehet 
az elsőnél közbe vetett epodosok nem találtatnak.

De a* Lyrai költők között Horatius csak nem  
egyedül maga méltó az olvasásra. Mert gyakran fel
s é g e s , ’s a' mellett kellemmel ’s szépséggel is tel- 
lyes ;  ’s képek és szók külömbféleségével nagyon sze-
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rcncséseö mérész. Ha ehez még egyet akarnánk ten* 
ni* az Gasius Bassus volna, kit nem rég vesztet* 
Ilink e l ; de ezt a’ még életben lévők’ talentomai sok
kal felül haladják.

Accius és Pacüvius , a* szomorú játékok* írói* 
gondolatjaik* m éltóságáért,  szavaik* erejéért és sze
mélyeik* nagy tekintetéért igen híresek. Egyéberánt 
azért, hogy munkáikban elegendő finomság és tökéle
tes kidolgozás n incsen, úgy látszik, inkább idejöket* 
m int magokat kell okoznj; Mindazáltal rendszerint 
Acciusnak több erő tulajdonítatik; Pacuviust pedig 
azok, kik magok tudósoknak kívánnak látszani, tudó- 
sabbnak  akarják tartatni.

Varius* Thyészíje akármelly görög darabbal is 
Öszsze-hasönlítathatik.

Ovidius* Medeája az én vélekedésem szerint azt 
m uta tja ,  m ennyit tehetett volna ez a’ k ö l tő ,  ha el- 
m ésségét inkább mérsékelte é m int m agán uralkodni 
engedte volna.

Azok között,  kiket személyesen ésmertem, P o m -  
poniüs S ecündus  nagyobb volt,  kit az öregebbek ké
véssé tartottak szomorújátéki e lm ének ; de afct m eg
vallottak, hogy tudom ánnyal és előadási szépségek** 
kel je le sk ed e t t

A’ vígjátékban a* Görögökhöz képest leginkább 
sántikálnak, jóllehet Varró azt móndja : hogy Aelitxs 
Stolo* Ítélete szerint a’ m ú z s á k , ha diák Uyélvetí 
Szólnának, P lau tus  nyelvén beszélnének ; *s jóllehet ele
ink Ceciliust nagyon magasztalják; *s jóllehet T eren -  
tius’ Írásai az Afrikai Scipio* szeíetetére m éltóknak  
tartatnak is ;  *s ezen utolsók e* nem ben csak ugyan 
a* legszebbek is* és még több kellemmel bírnának^ 
ha mind hat lábú versekben írattak Volna. Álig bí
runk  e* részben af Görögök* dicsőségének égy kis ár
nyékával, ügy hogy a* R ó m a i-n y e lv  alkalmatlannak 
látszik a’ csupán Attikai íróknak adatott szépség* el-
í .  M.  OR.  M I N E R V A  IV. N E S V E Ü .

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



7 7 0 OCTOBER 1 8 3 2 .

fogadására, mellyet még a’ Görögök sem tudtak más 
dialectusban utói érni. E redeti vígjátékokban Afrá- 
nius külömbözteti meg m agá t;  ’s vajha munkáit rút 
szerelmekkel megne fertöztetle, és saját rósz er
kölcseit a’ játékszínre nem vitte volna.

2 . T ö r t é n e t í r ó k .

D e  a* történetírásban alig engedünk a’ Görögöknek, 
’s Thucydidesnek tartózkodás nélkül ellenébe teszem 
Sallusztiust. Herodotus se vegye rossz néven, ha 
vele felérőnek tartom T .  Liviust, ki mind az elbe
szélésben nagyon kellemes és igazság szerető, mind 
az előforduló szavalatokban alig lehet k im ondani,  
meliy nagy mértékben ékesszóló. Valamit m ond , 
mind az a* környiilményekhez és személyekhez tö 
kéletesen van alkalmazva; a* szenvedelmeket p ed ig ,  
különösen a’ csendesebbeket, hogy keveset m ond
jak , senki sem festette hivebben. Ugyan azért Sa- 
Iusztiusnak halhatatlanságra m éltó  sebes repülését sok 
egyéb szépségekkel kipótolta. E n  helyesnek tartom 
Servilius Novianus* azon m ondásat,  hogy Salusztius 
és Livius inkább egyenlők, mint hasonlók egymás
hoz. Ezen tu d ó s ,  kit én személyesen hallgattam, 
maga is jeles elmével birt s gondolatokkal bővelke
d e t t ;  de nem olly töm ötten í r t ,  m int a* történetírás 
mesterségének tekintete kívánja.

Bassus Aufidius, ki időre nézve őt valamen
nyire megelőzte , ezt dicséretesen tselekedte, különö
sen a’ Német háború’ leírásában, kinek írásmódja al
taljában tekintve helybehagyást érdem el,  de egyes 
Helyeken kevesebbet te tt ,  fnint a’ mennyi tőle kitel
hetett volna.

Még most is él egy a’ nii időnk’ dicsőségét ne
velő, ’s a’ jövő századok’ emlékezetére méltó férjli,
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kit a* később világ fog m egnevezni, ’s olvasóim m a
gok is eltalálnak. Ennek vágynak tisztelői, de köve
tői nincsenek, úgy hogy szabad lelküsége mind a* 
mellett is* hogy azokból* a* miket eléb í r t ,  sokat k i-  
t ö rö l t , ártalmára szolgált; D e  magas és merész gon
dolkodását még abban is eléggé észre lehet venni, 
af mit ^meghagyott.

Vágynak még több történetírók i s ; de én csak 
az írás’ nemeit akarom érinteni* nem  a * Bibliotheká- 
kat kiírni;

** ~   — *

3. S z ó n o k o k ;

S z ó n o k a in k  mindenek felett alkalmasok a* diák ékes- 
szólást a* göröggel egyenlővé tenni; Mert Cicerót 
akármellyik görög szónoknak is bátran ellenébe m e
rem állítani* T u d o m ,  hogy ez által annyival is in 
kább nagy harczot támasztok ellenem* m inthogy m ost 
nem  ezélom őt D em osthenessel öszszehasoulítani; 
m ert ezen öszszehasonlítás épen nem  lenne itt a’ ma
ga helyén* m időn azt á l l í tom , hogy Dem osthenest  
mindenek előtt kell olvasni* vagy inkább könyv nél
kül megtanulni; E n  mind a* kettőnek szépségeit a’ 
czélozásra, a* felosztás rendére* az elkészítés és bi
zonyítás m ó d já ra ,  egy Szóval m indenre nézve, a’ 
mi a’ feltaláláshoz tartozik, egyenlőknek ,tar tom . Az 
előadásban van valami kevés külöm bség: D em osthe- 
nes tö m ö tteb b ,  Cicero bővebb ;  amaz a* következte
téseke t  rövidebben * a' másik hoszszasabban te s z i ; 
amaz a’ fegyvernek m indenkor é lé v e l , ez sutjával is 
harczol; az egyikből sem m it sem lehet elvenni, a* 
másikhoz sem m it sem hozzá adn i;  az egyikben több 
mesterség* a’ másikban több természet találtatik. A ' 
nevetésnek és szánakozásnak ezen győzni leginkább 
segítő két indulatnak gerjesztésében* bizonyosan a* mi

49 * .
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fotóinkét illeti az elsőség. M eg en g ed em , hogy Cice
ro’ szép béfejezéseitől D em osthenest a* hazájabéli 
szokás fosztotta m eg ; de minket is nyelvünk’ külöm- 
boző természete tilt el sok olly szépségektő l, mellye- 
ket az Attikusok csudáinak. A* levelekre nézve, 
jóllehet ezek még eddig mind a’ kettőtől fenn ma
radtak, sem m i kétség sincsen. D e abban UUrább 
kell á llanunk, hogy D em osthenes eléb é l t ,  ’s Cice
rót nagy részént ő telte azzá, a* mivé lett. Nagy 
részént m o n d o m , m ert azt h iszem , hogy midőn ez 
egész tehetsége szerént követte a* G örögöket,  nem  
csak Demosthenes* erejéből, hanem Plató* bőségé
bő l ,  ’s Isocrates’ kelleméből is formálta magát. Nem 
csak utolérte pedig szorgalmával azt, a ’ mi m indé-  
nikben jó v o lt ,  hanem  halhatatlan elméjének szeren
csés termékenységével legtöbb szépségeiket feljebb is 
emelte. Mert nem cseppenként gyűjtöget,  mint P in -  
darus m o n d ja : eső lev e t , hanem  élőforrás gyanánt 
áradoz; a* gondviselés által a’ végre ajándékoztatván, 
hogy az ékesszólás benne m inden erejét m egpróbál
ja. Mert ki tud jobban tanítani ’s a* szívre nagyobb 
mértékben hatni?  Ki tudta magát valaha jobban ked- 
veltetni ? Még azt is erőltetés nélkül látszik m egnyer
n i ,  a* mit kicsikar, ’s m időn a* birót erőszakosan ra
gadja is el magával az á rv iz e d e n ,  úgy tetszik , mint
ha ez nem ragad ta tnék , hanem őt önként követné. 
Mind ennek a’ mit mond, olly nagy tekintete van, hogy 
szégyenlünk vele ellenkező értelemben lenn i;  s  nem 
prókátor’ m unkáját ,  hanem  tanú vagy biró bizonyság- 
tételét hozza elő. Mind ezek pedig, mellyeket egyen
ként is alig tudna másnak legnagyobb szorgalma is 
véghez vinni, nála fáradság és m unka nélkül folynak. 
’S  szavalatja, mellynél szebbet nem lehet hallan i, a ’ 
legszerencsésebb könnyűséggel jár. Azért nem ok 
nélkül tartatott a’ maga idejebéliektől a’ törvényszé
keken u ra lkodónak ,  a’ maradéknál pedig annyira vil-
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l e , hogy Cicero m ár most is nem  egy e m b e r , hanem  
az ékesszólás* neve gyanánt vétetik. O  reá nézzünk 
l e h á t ,  őt legyük példányul élőnkbe!

A z, a’ kinek Cicero igen tetsz ik , hitesse el m a
gával,  hogy nagyon sokra ment.

Asinius Pollidnál sok feltalálás ’s szorgalom an
nyi van, hogy némellyek azt feleslegesnek is tartják. 
O kos választással ’s bátorsággal is elegendővel b ír ;  
de Cicero’ csinosságától és kellemes voltától annyira 
'távol esik, mintha egy századdal eléb é l t  volna.

E llenben  Messala csinos és ragyogó, ’s bizo
nyos tekintetben nemes származását mutatja írásában. 
D e  hatóságára nézve alább való. Ha Cajus Caesar 
csupán  a’ fórumra fordította volna id e jé t , a’ mieink 
közzül senki sem állíttathatnék Cicerónak ellenébe, 
mint ő. Annyi benne az e r ő , az éles ész, és a* meg
illetni tudó elevenség, ’s annyi lélek tettszik ki beszé
d éb ő l ,  mint hadakozásából. ’S  mind ezeket szépíti 
m ég írásmódjának csudálkozásra m éltó ékessége, 
mellyrc különös szorgalmat fordított.

Goeliusban nagy é s z , *s kivált a* vádolásban sok 
elmésség találtatik, ’s méltó lett volna jobb szívre 
és hoszszabb életre.

E sm ertem  ollyanokat, kik Galluszt m indeneknél 
feljebb becsü lték , 's ollyanokat is ,  kik Ciceróval egy 
ér te lem ben lévén azt h itték , hogy maga eránt feles
leges keménységét gyakorolván szép tehetségeit elron
totta. D e  a’ valóság az, hogy beszédeiben férjfias ko
m olyságé, hibáktól tiszta és gyakran igen is heves. 
Az Attikusokat utánozta ’s a’ kora halál ha feltcszszük , 
hogy szónoki érdemeihez még utóbb többet te t t ,  ’s 
azokból sem m it el nem  vett v o ln a , igazságtalansá
got követett el rajta.

Servius Sulpicius is három  beszédével nem ok 
nélkül nyert szép hírt *s nevet.

Cassius Severusnak i s ,  csak józan ítélettel ol-
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vastassék, s°k  követésre méltó  szépségei vágynak, 
ki ha egyéb érdemein mellett szebb szín t és nagyobb 
méltóságot tudott volna beszédének a d n i ,  a’ Iegjele<- 
jsebb szónokok közzé érdem elne számiáltatni. Mert 
sok szép talentomai vágynak, ’s nagy élességgel, el- 
jnésséggel és hatóssággal bír. De indulatosságának töb
bet en g ed e tt ,  mint okosságának; ’s azon felül elmés 
tréfái csípősek ugyan , de benne a’ csípősség sokszor 
nevetségessé válik. ,

Vágynak m ég sok ékesszólók , kiket előszam* 
lá lnom  hoszszas volna. Azok közzül, kiket szemeim
m el lá t ta m , Domitius Afer és Julius Africanus lég* 
jelesebbek. Az í r á s m ó d ra ’s altaljában mindenre néz
v e ,  a* mi az ékesszóláshoz tartozik, az első a* má* 
sodiknál feljebb való , ’s tartózkodás nélkül a’ régiek 
közzé számláltathatik ; a* második tüzesebb, de a’ szók’ 
válogatásában felesleges gondú , a* szók* elrendelésé
ben  az illendőnél hoszszasabb, ’s a ’metaphorákkal élés* 
ben  mértékíetlcn. Nem régiben még más jeles elmék 
tündöklettek. így  Trachallus sokszor felséges, ’s a’ 
mellett könnyen ér the tő , ’s a  jó ízlésre is buzgón 
törekedő volt; annak péd ig ,  a’ ki őt h a lg a t ta , mi* 
kor szavalt,  még nagyobbnak látszott lenni. Mert 
olly szerencsés szava volt, miilyent senkiben sem es- 
m e r te m , ’s k imondása és díszes magatartása még a" 
játékszínre is elégséges lett volna. Egy szóval min
dennel bővelkedett,  a’ mi az ékesszólás külseihez 
tartozik.

Vibius C rispus ,  helyes rendezet#  ’s magát ked- 
veltelő, ’s úgy látszik gyönyörködtetn i szü le te tt ; de 
egyes emberek’ ügyére alkalm asabb, mint az orszá
géira.

Ha Ju lius  Secundus tovább élt volna, bizonyo
san nagyon híres szónok nevé t viselné a* m aradék
nál. Mert m unkáinak egyéberánt is jeles szépségeid 
hez azt is, ho^zájok adta , a* mi hijáyaí még vágynak ;
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és valóban m ár ebben foglalatoskodott is. Az által 
pedig szerencsésebben harczoló le tt ,  ’s figyelmét a’ 
szép előadásról gyakrabban a’ dolgok’ jól elrendelé
sére fordította volna. Azom ban, ha szintén ebben gá- 
to ltatott i s , még is nagyon tisztességes helyet foglal 
e l ;  olly nagy munkáiban az ékesszóllás, olly sok ,  
akármeily tárgyat magyaráz, a’ kellem , olly ékevS, sze
líd és gyönyörködtető az írásm ód , olly helyes és sa
játos a’ szóknak még a’ legszokottabbaknak is kivá
lasztása, olly jelentők a’ szólás’ azon fo rm á i,  mellye- 
ket néha szükség’ idején a* régiebbek helyett maga 
próbált tsinálni.

A ’ kik m ég én utánnam  szónokokról irandanak, 
azoknak elég alkalmok lesz azokat, kik most é lnek ,  
méltó jussal dicsérni. M ert mái napon sok jeles el
m ék számiáltathatnak, kik a’ fórumnak díszére vágy
nak. Sok szószó llók , kik m ár a’ tökéletesség* magas 
grádicsára ju to t ta k , dicséretesen vetélkednek a’ régi
ekkel , ’s ezeket a’ legnagyobb tökéletességre töreke
dő fiatalok* szorgalma utánozza.

A. B ö l c s e i k é  doh.

H á t r a  vágynak még a z o k , kik a* bölcselkedésről 
í r ta k ;  melly nem ben a’ római literatura még eddig 
legkevesebb ékesszólókat mutathat#

Marcus T u l l iu s ,  kiről feljebb szó llék , valamint 
m in d en ü tt ,  úgy itt is P lá tó ’ vetélkedője volt. <

Nagyon jeles és sokkal jobb bölcselkedő mint 
szónok B ru tu s ,  ’s nehéz tárgyait tökéletesen megbir- 
ja. Meglátszik rajta hogy é r z i , a’ mit m ond.

' Cornelius Celsus nem  keveset írt ,  a* Sceptiku- 
sokat követte ,  ’s nincs csinosság és ékesség nélkül.

A ’ Stoikusok között P laneus a* dolgok’ helyes 
esmérete által hasznos#
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AzEpicureusok között Catius könyelméjű ugyan, 
de nem kellemetlen író.

Szántszándékkal halasztottam Seneca* minden 
n e m ű  munkainak em lítését eddig azért, minthogy az a* 
hamis vélekedés terjesztetett el felőlem , mintha őt 
kárhoztatnám, sőt gyűlölném is. Ez onnét van, mi
vel a’ mi időnk izeyeszett, ’s minden hibákkal elcsú
fított írásmódját keményebb törvények szerint töre
kedtem megjobbítani. Akkor pedig Seneca csak nem  
egyedül maga forgott az ifjak’ kezeiben. Ezt én nem  
szándékoztam ugyan tőlök egészen elvenni, de nem en
gedtem a'jobbaknál feljebb becsü lni, kiket ő szüntelen  
alázott, mivel tudván írásmódjának ezekétől nagyon 
k ü löm b özésétn em  reménylett munkáival ollyak előtt, 
kiknek amazok tetszettek , kedvet találni. Az ifjak pe
dig őt inkább szerették , mint követték, ’s annyival 
alább süljettek nálánál, a* mennyivel ő a’ régieknél 
alább szállott vala. Mert óhajtani kellene, hogy so
kan csak ő vele érnének is f e l , vagy legalább hozzá 
közel járulnának. D e csupán hibáiért tetszett, ’s ki
ki azon hibáját, mellyrc elégséges volt, igyekezett 
utánozni, ’s midőn hasonló írásmóddal kérkedett, 
Senecát rósz hírbe keverte. Ezen írónak egyéberánt 
sok 's jeles szépségei vágynak, szerencsés és termé
keny elm e, nagy szorgalom, sok hasznos esm éretek, 
mellyeknél mindazálta! néha azoktól,  kikre valaminek 
vizsgálását b ízta , megcsalattatott. A ’ tudományok
nak csak nem minden nemében is dolgozott. Mert 
bírunk tőle szónoki beszédeket, költem ényeket, le
velek et, beszélgetéseket. A ’ bölcselkedésben nem  
birt eléggé éles észszel ’s megválasztással, de a’ vét
keknek igen derék feddője. írásaiban sok szép jeles 
mondások találtatnak, so k , a’ mit az erkölcs tudo
mányért méltó o lvasn i; de előadása legnagyobb ré
szint rom lott, ’s  annál veszedelm esebb, minthogy 
édes hibákkal bővelkedik. Azt lehelne kívánni, hogy
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bár a* maga elm éjével, de más ítélő tehetségével írt 
volna. Mert ha ném elly elménczségeket m egvetett, 
ha kevesebbre vágyott, ha minden gondolatjaival sze
relembe nem esett < ’s ha sok igazságokat belső ere- 
jektől csekély ’s hitván mondásocskákkal megnem  
foszlott volna, nem gyermekek* szeretetére, hanem  
férjfiak* kedvelésére volna érdem es. Az ómban írásai 
m ég úgy ís ,  mint vágynak, érett ítéletu *s ollyan 
férjfiaktól, kiknek ízlések jobb munkák által ki van 
m ívelve ,  annyival is inkább érdemelnek olvastatni, 
minthogy mind szépségeik , mind hibáik hasznosok  
lehetnek az ízlés* formálására. Mert a* mint mondám, 
sok dicséretet érdem lő, sőt sok csodálkozásra méltó 
van bennek; csak a" kiválogatásra gond fordíttassék. 
A* mit vajba maga tselekedett volna ; mert az illy  
nagy elm e, melly valamit akart, mindent m egtehe
tett ; méltó volt jobbnak akarására. —

Sup, K it János.
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• 4-
A’ RÓMAI TÖRTÉNETEK’ VELEJE.

E V T f iO F J U S B Ó L .

( Folytatás.)

Hetedik  Könyv.

. , i.

A .  város’ építetésének mintegy hét száz kilen- 
czedik esztendejében, a1 Caesar’ megölettetése 
után ismét elkezdődtek a’ polgári háborúk. 1) 
Mert a' Senatus a’ Caesar’ gyilkosainak jóakaró- 
jok volt. Ellenben Antonius Consul, ki Caesar
ral tartott, polgári háború által el akarta őket 
nyomni. Midőn e’ végre Antonius az Országban 
mindent felzavarván sok roszszat követett-el, a’ 
Senatus által a’ haza’ ellenségének mondatott 
lenni. Ellene hadakozni küldettek az uj Con- 
sulok Pansa és Ilirtius ’s Octavianus 2) egy ti- 
zennyolcz esztendős ifjú Caesar’ unokája, kit 
az testamentomában örökösévé ’s neve viselőjé
vé tett. Ezen Octavianus a z , ki utóbb Augusz
tusnak hivatott, ’s uralkodóvá lett. E’ szerint 
három vezérek küldetvén Antonius ellen, őt 
meggyőzték. Mindazáltal a’ győzedelem után 
mind a’ két Consul meghalt, ’s maga Caesar há
rom hadi sereget vezérlett.
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2. Antonius megfutamtatván és seregét el

vesztvén Lepidushoz folyamodott, ki elébb Cae
sar alatt Magister Equitum volt, ’s ekkor egy 
nagy hadi sereget vezérlett. Talált is nála védel
met. Nem sokára azután Caesar Antoniussal, 
Lepidus’közbénjárására békességet kötött; ’s olly 
szín alatt» mintha az atyának ki őt testamen
tumában gyermekévé fogadta, halálát akarná 
megboszulni, egy hadi sereggel Rómába ment, ’s 
erőszakkal véghez vitte, hogy húsz esztendős 
korában a’ Consulság reá bízatnék. A’ Senatust 
Antoniussal és Lepidussal egyetértve számki
vetette ’s az országban fegyveres erővel kezdett 
uralkodni. Ugyan ezek által Cicero a’ szólnok 
és sok egyéb főemberek is megölettek.

3. Az alatt Brutus és Cassius Caesar’ gyil
kosai nagy háborút támasztottak. Mert Macedó
niában ’s a’ napkeleti tartományokban sok hadi
seregek voltak, mellyeket részekre hajtottak. 
Ezek ellen Caesar Octavianus Augusztus, és Mar- 
cus Antonius táborba szállottak (mert Lepidus 
Italia' védelmezése végett hátra maradott), ’s 
Macedóniának Philippi nevű városa mellett 3) 
vélek harczoltak. Az első'ütközetben Antonius 
és Caesar meggyőzettek, 4) cje Cassius 5) a’ ne
messég’ feje elesett; a’ másodikban 6 ) Brutus, 
számtalan főnemesekkel együtt, kik a’ hadat igaz
gatták, meggyőzetett ’s megöletett. 7) Ez meg
lévőn a’ szabad köztársaságot úgy osztották-fel 
magok között, hogy Augusztus Hispániát, Gal- 
liát ’s Itáliát bírná, Antonius pedig A’siát, Pon- 
tust és a’ napkeletet. 8) De Itáliában Lucius An
tonius Consul, annak, ki Caesarral Brutus és 
Cassius ellen harczelt testvére, polgári hábo
rút indított. Ez Perusiánál Thusciának egyik
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városánál megveretett ’s elfogatott, de nem Sie
tett meg.

4 . Az alatt Sextus Pompejus a’ nagy Cnae- 
jus Pompejus’ Hja 9) Sicziliában igen nagy há
borút támasztott; minekutánna azok, kik a’ Bru- 
tus’ és Cassius’ felekezetéből életben maradtak, 
nagy számmal sereglettek hozzá. Caesar Augusz
tus Octavianus, és Marcus Antonius, táborba szál
lottak Sextus Pompejus ellen. Végre megegyez
tek a’ békeség eránt.

5. Ezen időben Marcus Agrippa Aqui tán iá
ban 10) szerencsésen hadakozott; ’s Lucius Ven- 
tilius Bassus 11) a’ Per’sák 12) felett, kik Sy- 
riába beütöttek három ütközetet nyert meg. Pa- 
corust Orodes király’ íiját ugyan azon napon meg
ö lte , mellyen eléb Orodes Per’siai Király Sure- 
ne nevű vezére által Crassust megölette. Ő volt 
az e lső , ki a’ Parthusok felett triumphi-pompát 
tartott, mellyet nagyon mégis érdem lett.

6. Az alatt Pompejus a’ békességet felbon
totta, ’s tengeri ütközetben meggyőzetvén A’siá- 
ba futott, hol megöletett.

Antonius, ki Á’siát és a’ napkeletet 13) bír
ta, feleségétől, ki Caesar Octavianus Augusztus’ 
testvérhuga 14) volt, elválván, Cleopátrát Ae- 
gyptus’ Királynéját vette feleségűi. A' Per’sák 
ellen ő is hadakozott. Az első ütközetekben 
meggyőzte őket, de viszszamentében serege 
az éhség és pestis miatt sokat szenvedett. Mi
dőn a’ Parthusok őt üldözőbe vették, viszsza 
húzta ’s még is győzőnek tartotta magát.

7. Ugyan Antonius, felesége Cleopátra Ae- 
gyptus’ Királynéja által, ki aszszonyi kíváncsi
ságból Róma városában is uralkodni akart, un- 
szoltatván, nagy polgári háborút kezdett. Augusz
tus által Actium 15) mellett Epirus tartományá-
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bán egy híres és nevezetes tengeri ütközetben 
meggyőzetett. Ezen ütközetből Aegyptusba futott, 
’s midőn mindenek általmentek Augusztushoz, 
kétségbe esvén magát megölte. 16) Cleopatraegy 
viperát tett melyére, ’s annak mérgétől meghalt. 
17) Aegyiptus, Octaviánus Augusztus által a’ Ró
mai birodalomhoz kapcsoltatott, ’s CnaedusCor- 
nelius Gallus tétetett benne helytartóvá. Ez volt 
Aegyiptusban az első Római parancsoló.

8. E' szerén t Octaviánus Augusztus a' hábo
rúkat az egész Római birodalomban elvégezvén, 
€onsulsága után a' tizenkettődik esztendőben 
viszszament Rómába. — Ettől fogva negyven
négy esztendeig maga bírta az Országot. Mert 
az előtt tizenkét esztendeig Antoniussal és Le-

. pidussal együtt uralkodott. Következésképpen 
uralkodása öszszeségesen ötvenhat esztendeig 
tartott.

Kimúlt pedig életének hetvenhatodik esz
tendejében természeti halállal Atellában, Cam- 
pániának egyik várossában *s Rómában temet- 
tetett el a’ Márs’ mezején. 18) Ő egy olly férjfi 
volt, ki igen sokakban méltán hasonlítathatott 
az Istenhez. Mert alig volt valaki a’ háborúkban 
szerencsésebb, ’s a’ békesség idején magát mér- 
séklőbb mint ő. Azon negyvennégy esztendők 
alatt, meilyekben maga uralkodott, felette sze
líd és lebocsátkozó volt, mindenek eránt bőke
zű adakozást *s különösen barátjai eránt nagy hű
séget bizonyított, kiket olly tisztségekre emelt, 
hogy őket csaknem magával egyenlőkké tette.

9. Soha sem volt a’ Római birodalom virág
zóbb állapotban. Mer kivévén a’ polgári háború
kat, meilyekben soha sem győzetett meg, az 
Országhoz kapcsolta Aegyiptust, Cantabriát, 19) 
a’ már előbb sokszor meggyőzetett, de ekkor
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egészen méghódoltatott Dalmatiát, Pannóniát, 20) 
Aquitániát, Illyricumot, Raetiát, 21) a’ Vinde- 
likusokat, 22) ’s Alpesi Szalassusokat, 23) a’ 
fekete tenger-partjain fekvő városokat, mellyek 
között Bosphorus és Panticapaeon 24) a’ legne
vezetesebbek, a’ Dacusokat 25) több ütköze
tekben megverte; 26) a’ Germanusok’ nagy ha
diseregeit semmivé tette, ’s magokat az Alpes 
vizeken túl kergette, meily folyóvíz a’ Barba- 
rus tartományában a’ Rhénuson jóval túl va
gyon. De ezen háborút a* mostoha fija Dru- 
sus viselte, valamint a' Pannóniáit a’ másik mos
toha fija Tiberius. Ezen háborúban negyven
ezer foglyokat vitt ki Germaniából ’s Gall iá
ban szállította őket a' Rhénus partjára, a’ Par- 
thusoktól 27) ismét viszszavette Árméniát Js 
a’ Per'sáktól kezeseket kapott, a’ mit ő előt
te senki sem nyerhetett meg. Ezek a’ Római 
zászlókat is viszszaadták neki, mellyeket Cras- 
sus meggyőzettetése után elvette.

10. A’ Sczythák, 28) és Indusok 29) kik előbb 
a' Rómaiak' nevét sem esmerték, ajándékokat és 
követeket küldöttek hozzájok. Galathia is ő alat
ta tétetett Római Tartománnyá, holott az előtt 
külön királyságot formált, 's Marcus Lollius 
volt benne Propraetor névvel az első helytartó. 
30) Még a’ Barbarusok is annyira szerették őt, 
hogy azon Királyok, kik a' Római népnek szö
vetségesei voltak, tiszteletére városokat építet
tek ’s nevéről Caesareáknak nevezték; 31) il- 
Iyen volt Mauretániában egy, mellyet Juba Ki
rály 32) építetett ’s Palaestinában egy másik, 
meily most igen híres város. Sok Királyok 
eljöttek országaikból neki tiszteletet tenni, ’s 
Római öltözetben t. i. tógában mentek kocsi
ja vagy lova mellett. Halála után az Istenek
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közzé számiáltatott. Az országot igen virágzó 
állapotban hagyta következőjének Tiberiusnak, 
ki elébb mostoha Hja vo lt, azután veje ’s utóbb 
elfogadott tija lett.

11. Tiberius minden fejedelmi kötelességek’ 
elmulasztásával nagy kegyetlenséggel, gonosz fös
vénységgel ’s rút fajtalansággal uralkodott. Mert 
maga soha sem ment a' hadba, hanem a* 
háborúkat vezérei által folytatta. Némelly Ki
rályokat édesgetéseivel magához csalt és so- 
ha sem bocsátott viszsza. Ezek közzé tarto
zott a’ Cappadocziai Archelaus, kinek Országát 
Római tartománnyá tette, ’s benne a5 fővárost 
a' maga nevéről neveztette, úgy hogy az most 
Caesareának hívatik , holott előbb . Mazaca 
nevet viselt. Uralkodásának huszonharmadik 
esztendejében, mindeneknek nagy örömére meg
holt Campániában.

12. Utánna Cajus Caesar következett Cali
gula vezeték névvel, Drususnak Augusztus mos
toha íijának és magának Tiberiusnak is unoká
ja. Ez minden gonoszsággal tellyes és felette ve
szedelmes ember volt, ’s rút tetteivel még Ti- 
beriust is felyűl haladta, A' Germanusok ellen 
háborít indított, ’s midőn Sveviába beütött, 
semmi vitézséget sem mutatott. Testvér húgait 
megszeplősitette ’s az egyiktől született leányt 
gyermekivé is fogadta. Minthogy mindenek el
len nagy fösvénységgel, fajtalansággal és kegyet
lenséggel dühösköüött, a’ Palatiumban életé
nek huszonkilenczedik esztendejében megöle
tett, minekutánna tizenhárom hónapig és nyolcz 
napig uralkodott.

13. Utánna Claudius, Caligula atyatestvéré
nek ’s annak a’ Drususnak hja , lépett az uralko
dásra , kinek egy emléke áll Moguntiacumban,
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’s kinek Caligula is unokája volt. Uralko
dásában a’ jó és ..rósz között közép utat tar
tott , sokban magát mérsékelvén ’s csendes ter
mészetet mutatván, némelly részben pedig ma
gát kegyetlenül ’s esztelenül viselvén. Háborút 
kezdett Brittannia ellen, mellynek földére Cajus 
Caesar után még senki sem lépett, ’s azt Cnaeus 
Sentius 33) és Aulus Plautius híres Vezérek által 
meggyőzvén nevezetes triumphi-pompát tartott* 
NémellyBrittannián túl a' tengeren fekvő szige
teket is ,  mellyek Orcadeseknek hivattak, a’ 
Római birodalomhoz kapcsolt ’s íiját Brittan- 
nicusnák neveztette. Némelly baráti eránt olly 
lebocsátkozó volt, hogy Plautiust is egy előke
lő férjfiat, ki a’ Brittanniai táborozásban sok ne
vezetes dolgokat vitt véghez, a' triumphi-pompa 
tartásakor 34) maga kisérte, ’s midőn a’ Capi- 
toliumba felment, jobb keze felől bocsátot
ta. Hatvannégy esztendeig élt ’s tizennégyig 
uralkodott. Halála után nagy pompával az Is
tenek közzé számlái tatott, ’s Istené tettnek 
hivattatott. 35)

14. Utánna következett Nero, ki az annya 
testvéréhez Caligulához mindenben nagyon ha
sonlított, ’s a’ Római birodalmat gyalázta is fo
gyasztotta is. A' puhaságban és tékozlásban rend
kívül meszsze ment, úgymint a' ki Cajus Cali
gula példája szerint meleg és hideg illatos sze
rekkel mosdott, ’s arany hálókkal' halászott * 
mellyeket bársony kötelekkel húzott ki a’ víz
ből. Számtalan Senátorokat megöletett; ’s min
denjóknak ellensége volt. Utoljára annyira meg- 
becstelenítette magát, hogy a’ játékszínen mu
zsikusok 36) és színjátszók’ öltözetében tánczolt 
és énekelt. Sok rokonain gyilkosságot köve- 
tett e l , testvérét, feleségét,. 37) anyját, 38)

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



OCTOBER 1 8 3 2 . 7 8 5

megölvén. Róma városát felgyújtotta, hogy ha
sonlatosságban láthatná  ̂ mint égett el hajdan 
Trója, mikor megvétetett. Hadi dolgokban sem
mit sem mert tenni, 's Británniát csak nem elvesz
tette. Mert alatta Ott két legnevezetesebb városok 
39) elfoglaltattak és leróntattak. Armeniát a" Par- 
thusok elvették 's a' Római légiókat járom alá 
hajtották. Mindazáltal két tartomány járult az ő 
uralkodása alatt Róma' birodalmához; a' Pole- 
moni Pontus 40) Polemon Király’ engedelmével és 
a' Kottiai AIpcsek 41) Kottius Király’ halála után.

15* Mind ezek által az egész Római biroda
lomban gyúlölségessé tette magát. Egyszerre min
denektől elhagyatott ’s a’ Senátus által az or
szág ellenségének nyilatkoztatott ki. Midőn raj
ta a’ büntetést végre akarták hajtani (^melly ab
ban állott; hogy mezítelenen, nyakát két fa közT 
zé szorítva 42) ,  látványságul a* városban szélyeí 
vezettetvén halálra kellett volna korbácsoltatnia 
’s azután a' kőszikláról 43) letaszítatnia'í elszö
kött a’ Palatiumból, ’s egy szabadossának falu
si jószágán, melly a' Salariumi és Nomentumi 
ország’ utak" között Rómától négy mértföld- 
nyire fekiitt, maga magát megölte. Ő építet
te Rómában a’ meleg ferdő házakat, mellyek 
elébb Nero ferdéinek neveztettek, most pedig 
Alexanderéinak 44) neveztetnek. Kimúlt életé
nek harminczkettődik *s uralkodásának tizenne
gyedik esztendejében 45); *s vele Augusztusnak 
egész nemzetsége elenyészett.

16. Helyébe Servius Galba lépett egy íégi 
's előkelő fő nemességu Senátor 73 esztendős 
korában; kit az egész hadisereg örömest elfo
gadott; mert már elébb, míg Fejedelemmé nem 
lett úgy is mint országos polgári tisztviselő, 
úgy is mint katona nagyon megkülömböztet-
* .  M.  OH.  M I N E R V A  IV. N E G Y É T ) ,
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te magát; sokszor volt Consnl, sokszor Procon- 
sul, és gyakran a légtérhesebb háborúkban fő
vezér. Ennek uralkodása kevés ideig tartott 's 
jó kezdetet mutatott, kivévén hogy kegyetlen
ségre hajlott. Mind a’ mellettOtho' intselkedése ál
tal , uralkodásának hetedik hónapjában életét el
vesztette. Megöletett a’ Római piaczon ’s eltémet- 
teteltt saját kertjeiben, mellyek Rómától nem mész- 
sze az aureliai ország-út mellett feküsznek.

17. Galba’ megölettetése után Otho foglalta 
el a’ birodalmat, ki anyja után híresebb famíliá
ból származott mint attya után, jóllehet mind 
a’ két família elég nevezetes volt. Míg uralko
dásra nem lépett, puha életű ’s Nero' barátja vo lt; 
mint fejedelem semmit sem tehetett a’ mi em
lékezetét fenn marasztaná. Mert minthogy ugyan 
akkor, midőn Otho Gálbát megölte, a’ Germá
niában fekvő seregek által Vitellius is Császárrá 
neveztetett, ez ellen háborút kezdett, 's Italiá
nak Bebriacum nevű városánál egy könnyű üt
közetben meggyőzettetvén , jóllehet sok segítő 
seregei voltak, maga magát megölte. Midőn ka
tonái arra kérték, hogy a’ háború’ szerencsés 
kimenetelén ne esnék olly hamar kétségbe, azt 
felelte: hogy kár volna ő miatta polgári háborút 
támasztani. E’ szerint kivégezte magát harmincz- 
nyolcz esztendős korában 46), minekutánna ki- 
lenczvenöt napokig uralkodott.

18. Azután az országiás Vitteliusra szállott, 
k i , inkább nagy tiszteletű mint régi nemességü 
famíliából származott. Mert az attya nem nagyon 
híres nemzetségből eredett, de mégis háromszor 
volt rendes Consul 47). Nagyon gyalázatosán 
uralkodott ’s szerfelett kegyetlen volt. Különö
sen megkülömböztette magát telhetetlen mérték- 
letlensége ’s tobzódása által, minthogy az mon

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



ÖCTÖBER 1 8 3 2 . 787

datik róla, hogy napjában négyszer ötszer is tar* 
tott asztalt. Legalább egy igen nevezetes vacsorá
ról van emlékezet téve, mellyel az ő tiszteleté
re a’ bátya Vitellius adott, mellyben egyéb drá
gaságokon kívül kétezer hal, ’s hétezer madár 
vitetett az asztalra. Minthogy Néróhoz annyira 
akart hasonlatos lenni, hogy ennek holt tetemeit 
is, mellyek nagyon nyomorult módon voltak el
temetve, pompásan megtisztelni kívánta, Vespa- 
siánusnak két vezérei által megöletett ; minek- 
utánna Sabinust Vespasiánus fővezér’ testvérét 
kivégeztette ’s a’ Capitoliummal együtt eléget- 
tette 48). Megfogattatván, nagy gyalázattal me
zítelenen Róma városán keresztül hurczoltatott; 
feje, hajának hátra takarítatása mellett felemel
tetvén, álla alá kard tétetvén, s reá minden 
előtalálkozók által ganéj hajgáltatván. Végre fe
je vétetett *s teste a’ Tibérisbe vettetett, úgy hogy 
semmi rendszerinti temetésben sem részesült, ki
múlt pedig életének 57-dik esztendejében, mi- 
nekutánna 8 holnapig és egy napig uralkodott.

19. Helyébe Vespasiánus lépett, ki Balesti- 
iiában 49) neveztetett Császárrá. Ézen Fejede
lem nem volt ugyan fő származású, de még is 
á’ legjobbakhoz haSonlítathatik. Már élébbi ál
lapot jában is minekelőtte az Uralkodásra jutott 
híressé tette magát; minthogy Claudius által elébb 
Germaniába, azután Británniába küldetvén az 
ellenséggel harminczkétszer ütközött - m eg, két 
nevezetes népet, húsz várost, ’s a' Britannia’ 
szomszédságában Vecta szigetét á’ Rómaiak 
hatalma alá hajtotta. Rómában nagyon szelídén 
Uralkodóit; egyedül a’ pénzt jobban szerette mint 
illett 50) ; úgy mindazáltal igazságtalanul senki
től el nem ragadozta. Mert jóllehet nagy gond
dal és szorgalommal gyűjtötte öszsze a’ kincset j

50 *
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mindazáltal bőkézzel is adakozott, kivált a szil- 
kölködőknek. Nem is könnyen lehet ő előtte 
olly Fejedelmet találni, kinek adakozása nagyobb 
vagy a* szükséghez mértéklettebb lett volna. Na
gyon szelíd természetű volt, úgymint a'ki még 
a* Felségbántás’ vétkében keveredteket sem kön
nyen büntette másképp mint számkivetéssel. Ez 
alatt Judaea a’ Római birodalomhoz kapcsolta- 
tott Jerusálemmel együtt, melly Paleslinának 
legnevezetesebb városa volt. Achajat, Lycaeat, 
Rhodust, Byzantzimnot 51), Samost, mel- 
lyek előbb függetlenek valának, nem külömben 
Thracziát, Czilicziát, Cnmmagenét 52), inel- 
lyekben Rómaiakkal szövetséges Fejedelmek 
uralkodtak vala, Római tartományokká tette.

20. A’ megbántatásokat’s ellenségeskedéseket 
nem tartotta emlékezetében. A’ prókátorok és 
bölcselkedők sértegetéseit csendesen eltűrte; de 
a’ katonai fenyítéket szorosan megkívánta. A’ 
fijával Titussal együtt Jerusálem felett triumphi- 
pompát tartott. Midőn eképen magát a’ Sená- 
tus, a5 nép, ’s végre mindenek előtt kedvesség, és 
szeretet5 tárgyává tette, a’ Sabinum körűi fek
vő saját falusi jószágán életének hatvankilencze- 
dik, ’s uralkodásának kilenczedik esztendejé
ben 53) vérhasban meghalt, és az Istenek közzé 
számláltatott. Gyermekeinek születési esillagzat- 
jait olly jól esmerte, hogy jóllehet sok Öszsze- 
esküvések forraltattak ellene, mellyeket kinyilat
kozások után is hideg vérrel megvetett, m égis 
azt mondotta a5 Senátusban; hogy vagy fijai lesz
nek az uralkodásban következői, vagy senki sem.

21. Utánna a* lija Titus uralkodott, ki ha
sonlóképen Yespasiánusnak neveztetett, ’s min
denféle jeles tulajdonságok által olly nevezetes 
és tiszteletre méltó ember volt, hogy az embe
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ri nemzet szerelmének és gyönyörűségének hi- 
vattatott. Az ékesszóllásban, vitézségben, ma
gamérséklésében alig találtak párját. A’ poro
két diák nyelven intézte e l ; költeményeket és 
szomorú játékokat görögön írtt. Jerusálem' os
tromlásakor, hol az attya alatt katonáskodott, 
tizenkét nyillövéssel tizenkét embert ejtett cl az 
ellenség közzűl. Rómában olly szelídséggel ural
kodott , hogy senkit sem büntetett meg , ’s azo
kat, kik ellene öszszeesküvésben tapasztaltat
tak , nem csak szabadon bocsátotta, hanem bi- 
zodalmában is szintén úgy részeltette, mint az 
előtt. A’ kedveskedésben és adakozásbau annyi
ra ment; hogy egy könyörgőtől sem tagadott- 
meg semmit is; ’s midőn ezt baráti neki-véte
kül tulajdonították , azt felelte : hogy a’ Császár
tól senkinek sem kell szomorú ábrázattal elmen
ni. Midőn egykor vacsora felett eszébe jutott, 
hogy a2on napon senkivel sem tett jó t, ezt mon
dotta: barátim, a’ mái napot elvesztettem. Ró
mában egy Amphitheátrumot épített 54), 's annak 
felavatásakor ötezer vad állatot öletett meg.

22. Mind ezekért mód nélkül szerettetvén, 
életének negyvenkettődik esztendejében , minek- 
Utánna két esztendeig, nyolcz holnapig és húsz 
napig uralkodott 55), megholt ugyanazon falusi jó
szágon , hol az attya' halála történt. Halála olly 
nagy szomorúságot okozott, mintha kiki a’ ma
ga árvaságra jutását siratta volna. A' Senátus, 
mihelyt halála'hírét estve felé meghallotta, mind
járt azon éjszaka sietve öszszegyült, ’s annyi raa- 
gasztalással 's hálával tetézte őt, a’ mennyit 
reá soha egész életében ’s jelenlétében nem ru
házott. Az Istenek közé számláltatott.

23. Mindjárt halála után a' fiatalabbik test
vére Domitiánus kezdett uralkodni, ki inkább
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Néróhoz, Caligulához vagy Tiberiushoz hason
lított, mint az attyához vagy testvér báttyához. 
Mindazáltal az első esztendőkben szelídséget 
mutatott ’s mérsékletté magát; de nem sokára 
a’ bujaságnak, haragtartásnak, kegyetlenségnek 
’s fösvénységnek vétkeibe olly igen elmerült, ’s 
magát olly gyűlölségessé tette; hogy az attyának 
és testvérének érdemeit is kitörülte a’vele együtt 
élők’ emlékezetéből. A’ Senátus’ legjelesebb tag
jait megölette; az első v o lt, ki magát Úrnak és 
Istennek hivatta s maga számára nem m ás, ha
nem csak arany és ezüst szobrokat engedett a' 
Capitoliumban állítatni; a' testvérei’ gyermekeit 
meggyilkoltatta; ’s kevélysége is szenvedhetet- 
lenűl utálatos volt. Négy háborút viselt; egyi
ket a’ Sármatákka! 56), másikat a’ Cattusokkal 
57), ’s kettőt a"' Dacusokkal 58). A’ Dacusok és Cat- 
tusok felett kettős triumphi-pompát tartott; a’ 
Sármaták felett csak borostyán koszorúval tisztel- 
tette meg magát. De ezen háborúkban nagy vesz
teségeket is szenvedett, mert Sarmátiában egy 
légiója vezérjével együtt semmivé tétetett; a’ 
Dacusok által pedig a’ kiszolgált Consul Oppius 
Sabirms, és a’ testőrző sereg’ v ezére, Cornelius 
Fuscus, nagy hadi seregekkel együtt megölet
tek. Rómában sok épületeket is tetetett. Ezek 
közzé tartoznak a’ Capitolium 59), a’ Fórum tran- 
sitorium 60), az Odeum 61), az Istenek’ folyosója, 
az Iseum, az Serapeum 6 2 ),és a’ Stádium 63). De 
minthogy rút vétkei által magát mindenek előtt 
utálatossá tette, életének negyvenötödik, uralko-' 
dásának tizenötödik esztendejében, az ellene ösz- 
szeesküdt katonák által a’ Császári palotában meg
öletett. Holt teste nagy meggyaláztatással a’ sír
ásók által vitetett k i , ’s minden pompa nélkül 
temettetett el.
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Jegyzetek a’ VII. Könyvhez.

I) P o lg á r i háborúnak az neveztetett, midőn Rómaiak hada-
koztak Rómaiak ellen.

2) Elébb Getavius nevet v ise lt , *s Cajus Octavius praetor- 
n ak , és Atiának Marcus Atius Balbus és Júlia Caesar test
vér húga leányának fija volt. F iatal korában egy ideig H is
pániában Caesar alatt katonáskodott, azután Apolóniába ment 
tanulni, honnét most Caesarnak fijává fogadtatván ’s jószá
gait elnyervén, viszsza jött mint Caesar’ örököse V  nevét el
változtatta.

3) Philippi Macedónia’ nevezetes városa v o lt , ’s annak 
szélén feküdt.

4) Caesar nem is volt jelen az ütközeten, minthogy egy  
álom által magat megintetve vélte.

5) Cassius maga ölte-meg magát.
0) Ezen ütközet is Philippi m ellett történt.
7) Brutus maga ölte meg magát.
8) A’ napkeleten itt Syria és Arinénia értetik az Euphra- 

tesig.
9) A’ nagy Pompejus a’ maga idejében leghíresebb hadi-ve

zér volt. Utóbb Julius Caesar altal győzetett - meg ’s Aegyip- 
tusban múlt ki.

10) Aquitania Galliának legnagyobb részét tette.
11) Kit Antonius előre elküldött Á’siába.
12) Igazabban a* Parthusok felett.
13) A’ napkelet mind azt je le n ti, valamit a’ Rómaiak kis 

Á’sián kívül A ’siában és a’ még inkább napkelet felé fekvő tá
jékokon bírtak*, következésképen Aegyiptus is oda tartozott.

14) Antonius eleinten Fulviával volt házasságban , azután 
Augustus testvér húgát Octáviát vette feleségül. De midőn 
Aegyiptusban tartózkodott, Octáviától e lv á lt, ’s Cleopátrával 
Aegyiptus Királynéjával lépett házasságra.

15) Aetium Acarnaniában feküdt az Ambraci tengeröböi 
m ellett.

16) Következésképen életének harminczkettődik eszten
dejében.

17) Más írók azt mondják, hogy Campaniának Nola nevű 
várossában halt-meg. A te lla , Capua és Nápoly között feküdt.

18) Ez egy térség vplt Róma m ellett a’ Tiberis partján. 
Eleinten a’ Tarquiniusok’ famíliája által h iva to tt, de a’ Kirá
lyok’ elkergettetése után Mársnak szen te lte te tt , ’s utóbb rész 
szerint a’ Római ifjúság hadi gyakorlására j részszerint közös 
innepi mulatságok’ tartására fordítatott.
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19) C antabria, Spanyol-ország* tartom ánya volt.
20) P a n n ó n i a ,  Austriának, Horváth-országnak ’s B o s n i á -  

nak egy részével együtt Magyar-országot és Slavoniát foglal
ta magában.

2 1 ) B^etia, déli Német - országnak nagy részéből, és Heh
yétiának és Itáliának némelly tartományaiból állott.

22) Baváriának legnagyobb részét foglalta magában némelly 
szomszéd vidékekkel együtt.

23) A* Salassusok ott laktak , hol most Toria és Aosta 
tartományok vágynak.

24) Ezen városok a* CaíFai tengerszorulat m ellett feküdtek.
25) Dácia egy nagy tartomány volt a* Duna m e lle tt ,

a* mostani Erdély- és Olah-országokat, *s V alachiát, Moldáviát 
us Bessarabiát foglalta magában.

26) Az elébb em lített népeket a* Rómaiak alá hódoltatta; 
a* Dáciabélieket és a’ Németeket p ed ig , csak megverte egy 
ütközetben.

27) Parthusok és Persák egyet tesznek. Sándor ideje előtt 
P er’sáknak, azután a' Rómaiak által Parthusoknak, 's a* har
madikszázadban viszont Példáknak neveztettek,

28) A’ Sczythak a’ Krimmi Tartáyiáb^n, az Orosz biroda
lom' egy részében, *s különösen Casan és Astracan körűi laktak.

29) Egy az Indus vize körűi lakó nép. D e a* Rómaiak 
gokszor más meszszebb napkelet felé lakó népeket is Indusok
nak neveztek , minthogy neveiket nem tudták.

30) ffap tar  különbben ollyan polgári tisztv iselő  v o lt , ki 
rangjára és hatalmára nézve mindjárt a’ Consul után követke
zett. A* Rómaiak minden elfoglalt országot vagy tartományt 
Provinciáknak n evezték , *s a’ kissebbeket Propráetor, a’ na
gyobbakat pedig Proconsul által igazgattattak.

31) Valamint A ugusztus, úgy az utánna következett Csá
szárok is  Caesar nevet v ise ltek , minthogy Caesarok fogadták 
őket fiaikká.

32) Augusztus uralkodásától fogva , a* Római Császárok’ 
háza Palatiümnak neveztetett azon hegyről', mellyen állott.

33) Nem S cn tiu s, hanem Cnaeus Ilosidius Geta volt Plau- 
tiu ssa l Británniában.

34) Ez a* triumphi-pompának kissebb neme v o lt , melly  
Ovatiónak hivatott. Ekkor a’ hadi-vezér gyalog vagy lovagol
va ment bé a* városba, *s a* Capitoliumban ökör helyett juhot 
(ovem) á ld ozott, honuét az Ovatio is nevét vette. Fején bo
rostyán helyett myrtus koszorút v ise lt , ’s nem a* Senatorok, 
hanem csak a’ lovagok mentek előtte.

35) Az Istenné tevés vagy Isten ítés, Julius Caesartól fog
va csaknem minden utánna következett Császárokon, még á* 
keresztyén Császárokon is Gratiánusig véghez vitett. í la  a’ 
Császár m eghalt, elsőben pompásan e lte m e tte te tta z u tá n  vi-
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ászból készült képe egy pompás ágyra fektetett *s egynéhány 
f lip ig , mint ha beteg lett volna virasztatott, végre az mon
d a to tt, hogy m eghalt, ’s akkor ezen ágy a’ képpel együtt 
a’ legjobb emberek által válaikon a’ Márs’ mezejére v ite te tt ,  
ott egy magas alkotványra té te te tt , és az alkotvánnyal együtt 
elégettetett; egy úttal pedig egy az alkotmány tetejére kötött 
sas e leresztetett, m elly a* megholtnak le lkét az égbe vitte. 
E$től fogva az illyen  Császár Isten gyanánt tiszteltetett.

36) A* muzsika , a’ régi Rómaiaknál becstelenítő kézi mes
terségnek tartatott*, de kicsinyenként ezen elő ítélet elenyé
szett. Már Antoninus és Alexander Severus taníttattak mu
zsikára. A* tánczolás is illetlennek tartatott a' Rómaiaknál * 
kivált ha valaki bering nagy ügyességre tett szpj:tr

37) Öctávia.
38) Agrippina.
^9) Tacitus Ann. lá b . XIV. 31, 33. három városokat ne

vez: Gamalodunumot, Verulamiumot és Londinium ot, vagy  
l*ondont.

40) |g y  neveztetett a* pontusi^ királyságnak Cappadóciá- 
val határos része.

41) Pieniontban.
42) A’ Furcp. vagy Pglengir különféle formájú volt. Az 

it t  em lített büntetés hihetőkép abban á llo tt , hogy a* vétkes
nek nyaka két darab fa közzé szorítta to tt, ’s úgy a* vétkes 
halálra korbácsolhatott.

43) Ez a’ Tarpejusi kőszikla v o lt , m elly a* mint írják , 
onnét vette n evét, hogy már Romulus arról Lucius Tarpejust 
letaszította. Hlyen letászíttatással a* hamis tanúkat, szökött 
katonákat, lopásban tapasztalt szo lgák at, ’s mind azokat is 
büntették, kik magokat Róma’ uraivá akarták tenni*

44) A’ feredő házak ország* költségén készült pompás épü
letek  voltak Rómában , és azokban eleinten csak a’ fő em berek, 
utóbb pedig mások is feredtek.

45) Nero tizenhárom esztendeig hét hónapig és huszon- 
nyolcz napig uralkodott.

46) Harminczhat esztend eig , tizenegy hónapig és tizenki- 
lencz napig élt.

47) Rendes Consulnak az h ívatott, ki Januárius első nap
ján lépett a' h ivatalba, ’s kiről az esztendő neveztetett. E lle
nébe tétetik a* Consnl sn ffectus, a ’ ki t. i. valam elly eszten
dő forgása közben m eghalt, Consulnak helyébe választatott.

48) Ezt nem úgy kell é r ten i, mint ha Sabinus a* Capitoli- 
mumal együtt e légett volna. V itellius a’ Capitoliumot eléget
te , Sabinust m egölette.

49) Vespasiánus ekkor Jerusálemet v ívta , m ellyet íijával 
T itussai együtt be is vett és lerontott.

50) Ez a’ rekeszték úgy látszik utóbbi leirótól származott.
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51) Most Constantinápoly.
5 2 ) Commagene, Syriának egy része volt az Euphrates 

m ellett.
53) A’ tizedik esztendőben.
5 4 ) Az Amphitheátrumot Vespasiánus kezdette építeni ’s 

a’ fija T itus végezte el. Ezen épület a’ város* közepén volt.
55) Ötvenkilencz esztendeig , nyolcz hónapig, tizenöt 

napig é l t , ’s két eszten d eig , két hónapig, és húsz napig ural
kodott.

56) Ezen Sármaták a* V isztula és Volga között laktak.
57) A’ Cattusok a’ Hassiai fejedelem ségben, ’s annak szom

szédságában laktak. Domitianus elpusztította országokat a* nél
k ü l, hogy ellenséget látott volna, még is triumphi-pompát nyert 
a’ Senátustól, ’s magát Germanicusnak nevezte. Triumphi 
pompája igen nevetséges volt Pénzen vett emberek mentek 
foglyok helyett német öltözetben j ’s hízelkedő költők énekel
tek dicsősségét.

58) A’ mai Erdély-országban Valachiában, Moldáviában és 
Bessafabiában laktak. Akkori Királyok Decebalus volt.

59) M elly Vespasiánus alatt elégett.
60) íg y  neveztetett ezen p iacz , minthogy róla más három 

piaczra lehetett sétálni. Nero alatt készült el egészen , ’s az
után Fórum Nervae nevet nyert.

61) Egy theatrum formájú ép ü let, mellyben Concertek adat
tak , ’s a’ híres muzsikusok a’ közönség előtt egymással vetél
kedtek.

62) Az Iseum és Serapeum két templomok voltak.
63) A’ Stádium olly  hatszáz huszonöt lábnyi hoszszuságú  

hely volt , m ellyen a’ versenyt futók magokat gyakorolták, szé
lein körűi véve hatokkal vagy szék ek kel, m elíyeken a’ nézők 
ültek.

(Folytatása következik.)
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5.

Némclly jegyzések a’ Battasokról.

A ’ Battasok, Sumatrának hegyei között, az 
erdőkben Jaknak. Ugyan azért, sok ideig es- 
méretlenek is voltak az Európaiak e lő tt; de 
1752-dik esztendőtől fogva elkezdették őket 
az Anglusok és Hollandusok megesmérni. Mint 
másoktól nem függő szabad nemzet, meg tart
ják eredeti indulatjokat, erkölcseiket, szoká
saikat, és nyejvöket:— termetekre nézve ki- 
tsinyek ; — köntösök egygyűgyű, valamelly 
erős, kemény, barna veres,, vagy fekete színre 
festett, magok által készült pamut posztóból 
való elő -kötő , vagykamizol, vagy rövid, czi- 
pőjöktől fogva térdig nyúló nadrág.— A ’ szü
zek , több ’s kevesebb, de gyakorta ötven gyű
rűt is hordanak füleik' czimpájin, mint aszszo- 
nyi ékességet. — Közönséges eledel nálok az 
ügy nevezett Jaggang ( t̂örök búza) és a' földi 
alma. Közönséges vendégségben használják leg
inkább a’ bival- vagy krokodilus húst; a' ló 
húsnál pedig, pompásabb és jobb eledelt nem 
tartanak.

Szeretik a’sok feleségiiséget; némelly magát 
jól bíró férjfinak, ö t, hat, sőt több felesége 
is van, de a’ kik szoros és kemény fenyíték 
alatt tartatnak. A' házasságra lépni kívánó férj- 
űnak, vagy a’ nálok szokásban lévő Jovjovrt,
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a* melly 180 fl. tészen, előre kötelessége, jö
vendőbeli felesége’ attyának lefizetni, vagy le
ánya’ helyett, mást állíttani helyébe. — A’ 
melly aszszony nálok idegen férjfival társalko- 
dik, mint a’ köz gyalázatra kitétetettnek, el- 
nyíretik a’ haja , ’s férjének örökös rabjává lé
szen. Ha pedig a’ férjfi találtatik hűségtelen- 
ségben, mint a’ szerelemben telhetetlen ember
nek, halál mondatik fejére.

Minthogy haragra, ’s a’ boszszúállásra na
gyon hajlandók, tehát szüntelen való villon
gásban és veszekedésben vágynak mint magok, 
mint szomszéd falus feleik között. Ellenségei
ket szeretik orozva, bokrokban vagy a’ sűry 
erdőkben való leselkedés által megtámadni, ’s 
megölni. De minő kivántsiak czéljok mint le
endő elérésének előre való tudásában, kitet
szik ebből, hogy minekelőtte lesre kimenné
nek, előbb vagy egy fejér kakast, vagy egy 
bivalt levágnak, és annak belső részéből meg- 
jövendőltetik a' fald- papjával , szerencsések 
lesznek e' vagy nem. Ha jót jövendői és bé- 
tellyesedik jövendölése, szeretik papjokat; ha 
pedig a' jövendőit szerencse mellett, szeren
csétlenek lesznek, keményen megverik a' ha
zug prófétát. — Vallásokra nézve pogányok ; 
két hatalmas Valóságot hisznek, Dajbattah-t; 
és Murgiso-t; amazt a' jó k , ezt a’ gonoszok 
szerzőjének tartják; de egyiket sem imádják, 
a' jövendő életről semmit sem tartván, sem 
semmit nem reménylenek, sem semmitől nem 
félnek. Hogy hisznek valamelly hatalmas, igaz
ságot szerető ’s a5 gonoszt megbüntető Valósá
got, leginkább ki tetszik: az ártatlanságnak meg- 
bizonyíttasára nálok szokásban lévő gyakorlás
b ól, a' melly ebből áll: Az elvádolt személy,
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egy kevés riskását vévén szájába, ezt kívánja ma
gának: hogy változzon kővé, ha bűnös. Vagya’ 
fontosabb történetekben egy ónból, vagy más 
nemtelen érczből készült kép , egy tál riskásá- 
ba tétetik, *s a1 tál’ kerülete óngolyóbisokkal meg- 
rakatik, ’s ekkor a’ bévádolt azt kívánja, hogy 
földjének termése rodhadjon Öszsze, barma vesz- 
szen e l , ' s ó  maga soha se ehessen, ha igazat 
nem szóik —

deiket tekintve ; különös játéka tűnik szemünkbe 
a’ gondviselésnek. Ha ugyan is a’ mindeni- 
ke előtt meghaltt Pápáknak rangszámjokat ösz
sze adjuk külön-külön az uralkodott Pápák’ 
rangszámjaikkal, és még 10-et adunk hozájok; 
nyerjük azon évek’ számjaikat, mellyekben
ezen három utólsó Pápák elbúcsúztak földi ha
záikból. így V II. P iu s  meghaltt 1823-ban; 
X I I .  L a ó  1829-ben; V I I I .  P ú /s  pedig 1830-ban 
ezen számadás szerént:

Pius . . 6 Pius . . 7 Leó . . 12
Pius . * 7 Leó . . 12 és P ius . . 8

hozaja adódván 10 hozája adódván 10 hozája adódván 10

C. X K.

6 .

A* Gondviselés’ különös játéka.

három utólsó Pápák’ haláloknak eszten-

18—23 18—29 18—30
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7*
Kisfaludy Károly’ halálára. *)

E lh u n y t  honunk’ fő L an tosa! — gyász e s e t ! — 
Bús Fátum I — elhunyt a’ koszorús Dalos !

É git csere'lt nagy L elke földi
Lakja h e ly e tt , mivel ebbe’ nem fért. 

Jövel kesergő M elpom eném ! — zokogj,
’S borulj le sírján a’ szeretettn ek , és 

A’ jókkal együtt öntsd ki bánat
zúzta szived’ sokasult keservét.

Jövel * ne rettegj! — zengeni a’ N a gyot,
A* J ó t , — nemes ezél. — A h! sem ama* magyar 

Ő szinteség, m elly le lk e s ité ,
’S láng $ sz e , — sem sok eaSér fohászt 

Népünknek é r te , — sem je les  érdemi 
Nem tarthaták meg köz-becses é le t é t !

E lh u n yt! — ’s korán le tt hunyta’ híré 
Minden Igazt siralomra buzdít.

Téged* kivált ó h ! érte esenkedő 
Testvérje S á n d o r ,  Hunnia’ K edvesé!

T éged’ fakaszt testvéri szívből
Jajt zokogő panaszokra e’ sors.

Jajjal zuborgnak a’ Duna* h abjai,
Némán boropgnak P est’ , Buda’ té r é i ,

Szárnyal Hazánkban szerte a* h ír ,
’S jajra fakasztja A poll’ barátit. 

Rémülve reszket e’ leverő eset’
Meggj^őzhetetlen sú llyá alatt Magyar

Tem pénk, — ’s la k ó jit, — mint ha lángolj 
’S csattan az é g , remegés fogá el.

*) M eghalt 1850-dik eV Szent-András hava’ 21-d ik é n , — e’ mitnka péd%> 
készült 1831-dik év’ B ojt-elö  hava’ 14-dikenv
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Sírjára om lo tt, szép szeme* gyöngyei 
F énylvén , — az ép íz ’ bús géniuszsza, és 

Sűrű jajok közt kötiyje hű Fel-
kentje* hideg tetemére gördül. —

D ic ső ! lehelj rám í láng eszed* egyszerű  
Mértéke is m elly mennyei ih letés

Lész nékem! — illő  lenne hozzád  
Énekem így *, eget érne büszke 

Fejem ; *s merészen zengene lelkesült 
Múzsám utánnad Hunnia’ rész irő l, 1)

Vagy víg dalokban 2) ömledezne
A’ kegyek* Édenein , ’s virányin.

Láttam , midőn a’ M enny’ arany ajtaja 
E lőtt lebegvén , — jött elejébe ki

V i r á g  3 ) ,  ’s az ú j  polgárt örömmel 
Á tkarold, *s bevezette. Tüstént 

A’ Sérafok közt hely mutatóda ki 
Számára ; most a’ két je les Énekes 

Vévén magyar lan tját, utánna
Zenge az égi kar andalogva. —

N yert hát az é g ! — de Hunnia’ kára nagy ]
N in cs! nincs egyébb ír kötni be mély sebünk*, — 

Nézünk utánnad menybe kedves
Kisfa lu drwK, ’s neved’ emlegetjük. —

Patak i János , Patakró l .

1) Cze'lzás Kisfaludynak M o h á c s ,  E r z s é b e t  »s több illy szomorú fog
lalatú m unkájira.

2) Czelzás: V i g a s z t a l ó  D a l  b o r  m e l l e t t ,  — P i p a - d a l ,  ’s több 
illy YÍg foglalahí m unkájira.

o) V i r á g  meghalt 1830-dik eV Bo'ldog-Aszszotiy hava* 25-dikán.
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Az én Dicsősségem.

ö z é p  j lenni harczban nyertes Hadvezérnek *
A* honn* ügyéért ezreket vezetn i, 
Érdemborostyánt általok szed etn i,
*S ragyogni végén a* hős pályatérnek;

S zebb , zöld cserágát a’ polgári bérnek 
Fénypolézon izzadt fürt közzé tehetni *
Törvény* 's igazság* védjévé leh e tn i,
Segítve jókan oltalmat ha kérnek;

Óh sokkal éd esb , sokkal szebb nekem ,
M it értékem nyújt azzal kedvre élni*
Csendes lakomban zengni énekem*

A* sors* kegyétől esak kévést remélni *
*S Esztim* szerelm es keblén szenderegve 
Á lm odni, míg rám csókja húll p eregve! . .

Fógarasy János,

Barátomnak Tanács*

É rtettem  szeretett Barátont a’ c sé lt ,
M eliyért kis L eveled’ sietve küldéd;
Szívemből örü lök , hiszem valóban,
H ogy sz ín le tt , csapódár szívű nem vagy y 
Már m eglelkesedett szívedben a’ Jó.
Házasság* szele bús fejedben ötlik.
Szívemből javasolhatom B arátom ,
M ert forrón szeret a* kegyes Kínád * élj !

B . J. J
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8;

Smith Ángöly-kapítány’ életléírááá, jélést 
nagy vitézsége Székesfehérvárnál, ret

tenthetetlensége ’s különös történe
tei á’ föld’ négy részeibén.

(Foly ta táé ,)

Smith némelly tekintetes honfijaival Virginiába 
Amerikába költözik.

A z  illy szükséges tíiészázé ú tfá  niegkivantátő dol
gokkal, nép és mesteremberekkel hajóikat felkészít
vén kiindulták , hogy Virginiában újlakot alkotnának. 
Amerikába érvén Pasphia partjainál kikötöttek. Ká- 
pahanna’ Királlyá számos jobbagyaitól kísértetne e 
vidékben mulatott. Udvarisan járúft az Angolok’ elei
be ,  nevezetesen: s ípo lva ; rajta sok győn'gy sorok 
tündököltek. TeSte v e r e s , orczája pedig. ég színnel 
volt festve. T öv ig  lenyírott ágyának eg^ik fe lé t , sip
ka fe d te , a’ másik feléről pedig korbácsba font hos’2- 
szú haja fü g g ö t t : ezen köfona’ formájára őz bőiből 
készült fedőléket viselt. Nágy éínberscggel Röszönt- 
Vén a’ F e h é rek e t  igéző szépségű haltóon épült palo
tájába hívta. Pasphfábán Cap GonfoitlÓl 8 ínértföld- 
nyire újlakás’ készítéséhez fogtak , és az elkészült 
erősséget Jakab  Király’ nevére Jam estóW nnak nevez
ték. Cselekedetek a’ vadak kiráilyá'nak, és népének
t .  M.  OR.  M I KÉ R T A  IV. W B S V É Ö .  5 Í
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koránt se tetszék. Barátságokat és bizodalmokat azon
túl szemesség és irigység váltotta-fel. A* Király szo
kás ellen fegyverben já r t ;  azomban az Anglusoktól 
azt kívánta, hogy fegyver nélkül járjanak dolgaikra.

Magok közt Elölülőt választottak. De kinek ügyet
lensége ham ar meggátolta dolgaik’ folyamatját. Meg
értvén ezt az ö rö k ö sö k , —  vér szemet vettek: előb
bi kereskedésüket félbe hagyták, eleséget nem kül
d ö t tek ,  —  azt k ívánván , hogy az Angolok ha enni 
akarnak, —  küldjenek ruhát és puskát. Ebből cse- 
tépaté  tám ad t ;  az Angolok tüzeltek a* F e k e té k re ,  
azok elébb futásnak eredtek ugyan, de hirtelen elő
te rem vén , nyilaztak ellenségeikre. A’ sereg előtt vi
tetett O kee fő-istenek pom pás készü le tben , *s nagy 
mérészséggel ütköztek. Sm ith  vala honfiai* vezére , 
az ellenséget rettenthetetlenííl fogadta, bálvánnyokat 
földre lőtte. Iszonyú tö rténe tíró it  ez a’ lakosok előtt, 
eszek nélkül szétszaladtak. Más nap békesség — 
és istenek viszszaadásáért esedeztek. S m i t h , győze- 
delme után az új várba v iszsza té rt , ’s m ár mindent 
zavarban talált,  —  kiki hajóra akarván ü ln i ,  pedig 
bő aratás bíztatta őket. Királlyá* java szívén feküd
vén , szép szóval igyekezett szándékjokról leverni, 
m ind h íjában ;  tehát a* kievezni akarókra lövetvén, 
Kendál Kapitány elesett,  *s így a* többi megrettenve 
viszsza m ent.  Ezután ladikra kelvén, 2 hazafival* 
és 2  Indussal a’ tartom ány vizsgálására i n d u l t , ki- 
szálván, a* többinek parancsolta ,  hogy viszszajöve- 
teléig megne mozdúljanak. Alig v á r ták ,  hogy ma
gok m aradjanak, ellenkezőt cselekedtek ; így egy köz- 
zulök af vadak* kezére jutván életéért ki vallót ta  ̂ —  
Sm ith  merre *s hányad magával jár. 200 Indus m ent 
nyom ába, elérték azok: Májorunk szokott re tten the
tetlenséggel rájok tüzelt,  és közzülök többeket eleik 
leikéhez küldött. Mivel pedig az igen nagy erő min
dég hátrább n y o m ta , szint ágyékáig egy pocsolyába
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csék* M é g is  az ellenség félvén közelíteni hozza* 
távolról nyilázta, Sm ilh  egy Indüst használt kezében 
paizs helyett,  a* ki tele lett nyilakkal. Végié a* hi
deg elcsigázván, katonái is e lesvén , úgy adta fel ma
gát,  hógy életét meghagyják. így  tabú l Páiihaton 
Királlyokhoz vitték. Az őt felette bámulta ’s tisztel
te ,  kivált mikor zsebbeli compaszát m utatta ,  ’s ma
gyarázta néki. T ő je  m ozgásán ,  ’s üvege átlátszd vol
tán gyermek módjára bámult. Végre tüzűknél fejme
legedett , a’ Vadak ósztán győzedelmi pom paképpen 
városokba Vezették; vadhússal jdl tartották. D e táti- 
czokbdl és más m ár előtte esraeretes készületjekbői 
tudván tu d t a , hogy vendégjeket szándékoznak fefcse- 
megéznh N evezetesen, hogy m egérthessék; vailyőn 
roSz szándékkal nincsen e éránták , illy varázsláshoz 
kezdettek; gyíkényre ü l te tték ,  ott term ett egy hőri-  
hotgas betyár ugrándozvá, képe szénnel volt kifigü- 
rázva. F e jérő l vállára menetke-bőr caüggött;  égye- 
bünnét pedig to l la k , kezében kelepet forgatott. Mi
után különös tagjártatás közt imádságot m o rm o l t ; 
lisztet hintett a’ tűzre. Ism ét hasonld csúf 6 legény 
b e to p p an t;  még csudálhatőbb mozgásokat cseleked
vén  a* tűzhöz lerepüllek.- F ü lé t  bószszontÖ énéket 
m ondtak ; azt a’ fogoly halotti énekének méltán tart
hatta. T ovább  a ’ fovarázslő 5 szem búzát rakott a 
fö ld re ,  és indúlatos test-jártatással hoszszásan zsón- 
gőlt. Mindéit jelenvalo zokogótt:  hova-tovább több 
búzát ilfetgefétt; —  míg a’ tüzet körül nem rakta , 
e’ babonából p mint mondám azt igyekezett m egtud
n i:  ha vallyon a* fehér em ber nem  törekedett e el
lenek roszszát tselekedni. Minden búza sor közibe 
sóhajtás és könyörgés közi fütykösöket tett. V égié 
á* körálálit Feketéknek  je len te tte :  hogy Smith sem
mi rósz szándékot nem forral szívében. Annak óká
ért eleresztették volna , de a’ Király tanácsosival meg
gondolván ázf, hógy mindnyájuknak szabadsága, vagy

Sí *
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szolgasága ezen vezér’ életétől vagy halálától fíigne ; 
szükségesnek ítélték őt agyonverni. Már letétetett a* 
temérdek k ő ,  mellyen fejét öszvelörnék. S ő t  az iz
mosabb vadak a’ felé is hurczolták. I g en kedves 
lyánya sírva kérte a p já t ,  hogy ne ölesse meg; midőn 
nem használt kérése, átkarolta az Angoly* fejét 5 hogy 
liát őt is üssék agyon. Erre  megindult a' vad F e 
jedelem ’ kőszíve, és szabadnak mondotta lenni az 
A n g o lt ,  csak azt kívánván 5 hogy küldene neki egy 
rakás p u sk ap o r t;  m ert a’ mit minapában némelly tői- 
lök elszökött Fe jérek  (H o l lan d u so k )  adtak neki; el
vetvén, —  még nem  kelt ki.

Soha megadom fejében megígérte Smith*
E * történeté t követett némely szerencsés vere

kedéseiről halgatok ’s azt említem, hogy fördésében 
egy hal farkával rá ü tvén ,  meggyógyűlásakor hazafiai 
köz akaratból E lö lü lőnek  rendelték 1608-ben.

A’ telepedtekhez Angliából é le lem , és nép ér
kezett ,  kik a’ kereskedés végett Pauhatonnak  szép 
ajándékot vittek, —  különösen pom pás királyi kön
tö s t ,  és aranyos koronát. Ügy itélt a’ tanács, hogy 
az Előlülő választottakkal menjen a’ Királyhoz, és tu
dósítsa a* dolog eránt. Pauhaton, utazásából más nap
ra váratott. Midőn a’ követség tűznél beszélgetne, 
egy erdőből nagy sokaságú rettentőn ordító aszszony- 
félék, és gyermekektől bekeríítetvén, mindnyájan 
fegyverhez kaptak, úgy gondolván; hogy Pauhaton ' 
hitlenségéből lesbe fogattak ; hanem az ottani éltesek
től bíztatást v evének ,  hogy nincs okok félni. Nem 
is csalatkoztak m eg ,  nagy daliása között mintegy 3o 
fiatal lyány, öszszefogott kézzel vígan lejtődzni kimen
tek. T es töket színekre festették, n y i l , —  buzogány, 
—  és karddal voltak felövezve. Hogy a* nemzeti 
ékességből sem m i el ne m aradjon, fejeken szarvas 
szarvat viseltek. E* virginiai szüzetskék egy Britan- 
nusnak se igen cseppentek  szívébe. Majd erdős la-
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kasokba költözvén , lerakták v íse le töket; viszszatértck 
az Angolokhoz *s őket nyájasan ebédre hívták: az 
ebéd gyümölcsből, hal, —  és madarakból készült. 
Estve égő üszöggel vendégjeiket haza kísérték.

Megérkezvén Királlyok, az európaiak jelentették 
követségek okát,  tudni i l l ik ,  hogy ő Felsége aján
laná magát a’ várakba, hol megkoronázni kívánnák: 
„En hatalmas Fejedelem  vagyok, hozzátok nem me
gyek ; koránt se gondoljatok olly o s tobának , hogy 
fejemet váratokba, mint kelepczébe vigyem !4‘ E ' ke- 
vély jelentésre megharagudván az E lő lü lő , boszszúlni 
a k a r t ; de a* barátjai lecsendesíték, Gőgjének téihjé- 
nezni látta itt Pauhaton az A ngolokat; de szívében 
remegett sokaságoktól. ■ ;

F e l tűn t  a* koronázás* in n ep e ,  a’ p o m p a  csillám 
fényével. Az országlónak le kellett té rgyepe ln i , hogy 
a* korona fejébe té te th essék ; mire ő tellyességgel 
nem akarta magát a ján lan i, félvén hogy elütik a’ gomb
ját. Ugyan ekkor a* tengernél kisüttetvén az ágyúk, 
úgy m egrém ült ,  hogy a* feltalálóját is szidta bz ílly 
czeremóoiának. Végeztetvén a* koronázás; ő is megl- 
akarta mutatni hogy tud em berséget: az E lölülőnek 
ajándékozta viselt, csizmáját és köpönyegjét, i i t

T ö r tén t  m indazáltal,  hogy az x\nglusok íparko- 
dása felnyitotta szem ét,  védő szövetséget kötött Ki
rály barátjaival a* telepedtek éh vei lejendő kiirtások
ra . Már most hát azon gondolkoztak az új lakosok 
hogy az örökösöket adó alá vessék. A ’ fekete köve-’ 
tek’ megjelenések u tán ,  az Előlülő személyesen m e n t  
P au h a to n h o z ,  mivel-az egy puska, kova, és néhány 
üveg golyóbisért tele hajó búzát ígért. D e  Smith* 
jelenlétében viszsza vonta szavát az U ralkodó ; ’s min
den véka eleségért egy fegyvert kívánt. Az Előlülő 
haragosan kardjára ü tvén , előle kisimúlt a* házból 
P au h a to n ,  sőt féltiben odahagyta várossát.

Az egyik hütelenséget másik követte, mivel
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fegyveres vadaktól körq.1vétetett a’ vezér lakja; ki
ket pistollyai mint fürjeket a ’ vadonba kergettek. Az 
u ra lkodó  mentegette nppe* tse lekedeté t , *s az erős! 
boszszúja szüntetésére gyöngyöt és sok búzát küldött. 
Engesz te lődésre  hajlott a? vitéz, ám bár sokszor ta
pasztalta a* fekete Ur* rdka természetét. Ugyan is 
elébb Sm ith  felől is úgy vélekedvén, mint az előt
tem  E lölülőről; a! ki bizonyos szám ú baromfiért os
toba gondatlanságból a! Feketéknek  fegyvert küldött,  
—  sem m jt sem akart adni, csupán csak hadi s z e r 
számért. D e  nem  talált b o lo n d ra : e’ dolgon harag
ja  felforrván, kegyetlen Feketéivel megtámadta az 
ajngoly dolgozókat. Azt akkor behunyt szemmel néz? 
ték  mindnyájan , de Smith pajtásival kirohanván, sok 
barbarusit fogságra hurczolt és legényeden reájok ve
re te tt.  D ühödésbe jöttek a’ vadak, a’ város elébe 
szá lv á n , ordítva m ondották: hogy felégetik az t ,  ha 
tüs tén t ki nepa eresztik társaikat, A* bajnok hátok 
iríegé kerülvén néhányat lekaszabolt. Pauhaton ré- 
m ülésbe esvén , kedves leányát küldötte Sm ithhez job? 
b ág p é rf  könyörögni. Af szelíd fejedelmi személyke -— 
m int a* Májor minapi védangyala mit nem volt meg
n yerendő?  Igen szívesen látá Sm ith  és kieresztő az 
attya* jobbágyait. O tthon  nem győzte eléggé dicsérni 
az A ngolok emberségét.

Az Elölülő innét Pamanukországba* m en t ,  inelly- 
nek F e jed e lm e  láttatott őt igen nyájasan fogadni; je
lentette piennyire szívesen akar vele kereskedni,  há
zához hívta *s a* t. Vifézzeiből 16 vitt a* vezér,  ke- 
yés idő múlva 700  v^d fegyveresen reá ütött az er? 
dobol. E* hüségtelenségeq szörnyé harag* lángja bo- 
rítá  k ép é t;  szidta a’ ravasz Fejedelm et s kiáltott, 
hogy akármelly fegyvert választva menjen vele bajt? 
vívni. H ajójából sok rezet hozatván ; annyi véka bú
zát töftcssen-le , mennyi fegyverese jelen van ,  akkor 
ő kevés pajtásaival velők m egütközik , és a’ kétféle
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jószag a’ győzőiéinek adassék. Sokkal inkább m eg
ijedt a’ puha herczeg, mintsem az ajánlást elfogad
ta volna. D adogott azt hazudván, hogy emberei aján
dékkal jöttek tiszteletére. M ost még jobban haragra 
gerjedvén, derékon kapta az U ra t ,  agyának pisztolyt 
szegeze tt’s az udvarra hurczolván kiáltott; hogy m ind
járt keresztül lövi, ha népét szét nem ereszti. F e je 
delmek eránt mély tisztelettel viseltető Iakossai Pa- 
m anuknak , mindjárt letették gyilokjaikat. Az An- 
goly boszszúsan mocskolta uralkodójokat vad ember
te len ség éé r t , Szavaihoz fenyegetést ado tt ,  hogy egy
szeriben hóit testekkel teríti az u d v a r t ,  ha az ígért 
élelmet meg nem adja. Nem vették tréfára a* dol
got ; még az nap mindenféle enni valót vittek. í s e -  
lekcdetjeket bánat jelül vette az Előlülő igen megcsa
lódva. Magától egy két barátján kívül a’ többit hajo- 
jokhoz e resz tvén , éjjel álmából felverték a' vad em 
berek ,  szerencsére egyik barátja nem  a ludván ,  fel- 
kőltötte ő t, a* ki kardot rántván közzűlök többeket 
vég éjbe m en te t t .

Most is szemtelenül engedelm et k é r té k ,  elrej
tette harag já t;  de gondatlanságból az uralkodóval va
csoráit. Más nap nagyon megbetegedett ; mivel meg- 
m érg es í te te t t  eledelt evett ,  m é g i s  az ölő eszköz ár
talmának ellent áltt erős test-alkat ja , ’s orvosa tudo
mánya. Látván a' Fe jedelem  rósz tselékedete’ szo
m orú  következését; valami sokat érő, sor gyöngyei, 
és hajó búzával igyekezett fejéről elhárítani a’ vesze
d e lm e t ,  ’s hatalmas ellenségét engesztelni. Ennyi 
veszedelme okának P auhaton t tartotta lenni ; azért 
vitézivel országára ü tv é n , őt elakarta fo g n i ; de jó
kor elfutott. Midőn későbben Pasphia* erdejében csak 
maga ballagna, az ellenséges K irá ly’ frigyesére buk
kan t;  a* kit m inden  legerősebnek tartott országában. 
Sm ith  mikor kihúzná k a rd já t , megelőzte amazt deré
kon kapván; a* közel lévő folyóhoz sietett vele, hogy
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bele fojtsa. Minthogy pedig őt az Anglus is ugyan 
csak m agához szörítá, együtt zuhantak a* vízbe. O tt  
kiki erőlködvén ellenségét kiirtatni az életből, —  Smith' 
szerencséje mint m áskor, most is akkor hozzá for
d u l t ,  midőn élete nagy veszedelemben fo rg o tt : ugyan 
is 2 A ng |us  arra v e tő d v én , nem csak megszabadí
tották; sőt a’ Királyt is fogságra vitték Jam eslów nba . 
De vigyázatlanságoknál a* fogoly kiszökött.

S m i th n e k , F e jedelm e ' javára ügyelvén , neip 
csak 2l köz ellenséggel kellett küszködnie; hanem midőn 
Anglia új Igazgatót küldött Virginiába, az már haza 
csapott orozva ölök vele ismét viszsza jöttek. Smith 
L p rd  D elayár Igazgató előtt rú t színnel festetett le? 
K edvetlenségét más veszedelme is nevelte t. i. csó
nakban a lu d v án ,  a* nálla lévő puskapor nem tudhatr 
ni miképpen fe llobbant;  testét sebbel borítá, ’s a’ 
vízbe vetette. Ekkor bizony kettős halál' torka nyilt 
fel r e á , tííz és víz. *)

Jde is tekintve javaso ltakhará t ja i ;  hogy honíiair 
nak méltatlan sértegetéseiket többé ne szenvedje ; mert 
elébb vagy utóbb a’ gyávák boszszújának áldozatja fog 
len n i ,  okosan cse lekedénd , ha haza m egyen. Kér 
vésben m últ e l , hogy ez a' jövendölés be nem telr 
lyesede tt,  ugyan is lesből reá tüzeltek. IUy gyaláza
tos és vérengző tette iket csakugyan M neqr álhatván, 
—  Angliába hajózott. * -

ügy járt mint az egyszeri denevér (vera Fabella est) Gr . . cs 
grófról hallottam régen , liogy egy estve a* Duna partján 
Hangai udvari Poétájával beszélgetvén , körültök denevér 
rek repkedtek; szólt a* gróf: Hangai, mondjon verset a’ de
nevérről*. Mindjárt kegyelmes Uram ! csak méltóztassék pa
rancsolni e* Németnek ( mutatván a’ vadászatból megéiv 
kezett jágerre) hogy lőjjöTn - l e  egyet. Ekkor ő tüstént 
ezen verset mondotta:

Mus et avis fueram , duplex quoque funus habebam, 
Saúcior ut vö lucris; mus ínodo mergor aquis. 

Szárnyas-eger vo lta m , kettős leve szinte halálom ,
Sebbe esén\ m adartíl; m int eger árba halék.
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Ez a’ történet mihelyt értésekre esett a’ vadak
n ak ; nem  lévén többé az erős és okos vitéz, kitől 
mindég rettegtek; egyik főtisztet a’ másik után fogták 
a’ halálos kélepczébe, ’s az 5oÓ új lakosok száma 
fél esztepdőre-óo-ra olvadt.

Meddig élt h azájában .nem tu d h a tn i , m ert osz- 
tán élete történeteinek további folytatásával felhagyott. 
Pauhaton k irá ly ’ hajadonját egy szinte haza menő 
tiszt vette el; de az még a‘ tengereken meghalt.

Homonnay Imre.

9 *

Lfevél  t ö r e d é k e k ,

. L
—  —  —  —  ’S  azért tudsz e panaszra fakad

ni? Oh, éd es b a rá to m ! ezt ne c s u d á id ; és  miatta 
tiszta szíved’ boldog nyugalmát felzavarodni ne en
gedd. Nincs különösebb terem tm ény a’ nap alatt,  
mint ez a’ józan észszel megajándékozva is nyomo
ra it  em bernem . A ’ legvalódibb érdemnek is gyak
ran csupa koczka m egism ertetése; *s ha m ár egy ket
tő csakugyan megismerte is azt, a’ milliók közzül, ar
ra sem kell sokat építeni,  m ert az az egy kettő is 
másképen érez vagy beszél, vagy legalább másformá
nak mutatja magát néhány nap m ú lv a , —  vagy ha 
ez nagy m ondás —  néhány pillantat múlva. Szám 
talanszor történik, hogy a’ ki m inden valódi érdem 
nélkül akarja álkoszorús fejét, az úgy nevezett köz
csoport közzül feltolni; sokan emelik ő t ,  ’s rövid idő*
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haladtával ugyanazok zökkentik őt viszont a l á , kitrom
bitálván m ég azt is, hogy a* neki tulajdonított dicső
ségre legkevésbbé sem vala méltó. így  csúfoluak- 
m eg az emberek m ást, így csúfolják-ki önmagokat is. 
Kik most hízelkedve mutatják hozzánk szerető indu
la ta ika t ,  holnap m ár érzéketlenül kizárnak minket 
sze re te tökbő l, és viszont másokat választat velők 
szeszélyek; majd ismét az történik, hogy a’ k i to lunk  
egészen elidegenule m ár ,  újra kínálni fog minket ba
ráti szeretctével. D e  ez majd ismét m egváltozik; *s 
így megyen ez a5 sors határtalanul,  ezernyi változá
sok közt, az egész életen által. —  *S ez esik nehe
z e n ,  ez fáj neked , édes barátom ; ú g y e ?  Hiszem ’s 
tudom  én azt tökéletesen; de lá sd ,  ezen szigorú tó 
nushoz itt alant hozzá kell szo k n u n k ! Ha méltó ér
demidet a* világ nem ismeri m eg, ’s nem jutalmaz
za m eg; sőt a* mellett még gúnyol, rágalmaz és ü l
döz i s , — a* m it tapasztalni gyakran van szerencsét
lenségünk —  azért soha ne csüggedezz! Szívednek 
— ezen igazán itélő kisvilágnak — beszédire figyel- 
mezz. H a  igaz érdem ed van: ettől várjad el méltó 
ju ta lm adat,  és állandó tiszta öröm et nyűjtand szá
m odra .  Nemes munkálkodásidat és jólétidet azonban 
folytasd félbeszakadatlanúl; hintegess áldást ember
társadra minden részrehajlás n é lk ü l ;  boldogítsd , ne 
csak házad* népét, hanem hazád* népéi is, buzgó igyeke
ze tte l ,  tellyes erőd szerint. Ne h id d ,  hogy így neked a* 
világ nem  fog érdemet tulajdonítani ; kajánság és fon- 
dorkodás ezt soha nem fogja megsemmisíteni. Ha él
tedben  m egnem  ismérnék az t,  megísmérendik m ajd ,  
m időn a* bús harangszó elhúnytodat j e le n te n d i ; ha ek
kor s e m ;  akkor,  m időn hideg tagjaidat deszkák közzé 
zártan a* sírverembe leeresztik, ha ekkor s e m ;  akkor, 
midőn hamuvá omlandasz ; ha ékkor sem ismeri meg 
igaz érdemidet a* gyarló világ; éltedbeni nagy tetteid 
fogják azt hirdetni csalhatlanúl, sok századok’ múl-
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tavai i s ; mert az irigység aztfosztja meg az érdemtőlki 
annak helyt ada szívében, de az igaz érdem halha
tatlan. Hadd ragyogjon egy kis ideig az álérdem , 
és hadd legyen homályban egy kis időn a’ valódi 
erény , ha a ’ gyarló világnak így tetszik! Igaz ugyan, 
hogy egy kissé különösnek látszik, mikor m indúnta - 
lan azon panaszt halljuk: „Most is lámpavilágnál kell 
még nappal is a nagylelkű embereket keresni, még 
sem találunk" azomban igen sok nagylelkűnek 
ragyogó érdem ét akarja még is az em ber homályba 
temetni. 9S  m it  m ondjunk erre ? —  —  —

n.
J ^ e jh a j to g a tv a  ’s félmosolygással m enék keresztül 
leveled* olvasásán, édes barátom ! mivel olly sorokra 
is juték abban f hol viszont arra k ísé r te sz , mire m ár 
az előtt is m egk ísé r té l , hogy t. i* egy újabban m eg
jelent eredeti magyar m unka felől m ondanám  ki ne
ked ítéletemet. M egvallom , efféle k ívánatá t , m int 
egyebet i s ,  szíves öröm m el szoktam teljesíteni annak, 
kié a szívem , f$ kinek szíve az enyím* D e  Ítéletet 
hozn i!  —«• ó h ,  édes barátom ! ez nagy megfontolást 
és nagy időzést kíván ; *s nem tudod é ez t;  Ne ítél
jetek és nem ítéltettek? Egyébirán t,  h i d d - e l ,  mióta 
lelki Ügyész vagyok , annyi viszszavonó ’s ellenérze- 
tű  házasfelek* ügyében kelle már ítéletet h o z n o m , 
hogy bennem  —  mint a* szép Nem* igaz tisztelőjé
ben is —  kedvetlen érzetek támadának a* házasélet 
iránt. Ennélfogva nem  csudálha tnád , ha az itéletho- 
z á s t , elkerülhető a lka lom m al, szépen elmulasztanám. 
Éhez járul még az i s , hogy te m int Pest* szeren
csés lakosa 5 körül vagy véve tanúit jeles férjfiaktól; 
*s e szerint ott elébb ki lenne elégítve k ívána tod , 
és m egnyugtatóbb ítéletet hallhatnál, mint tőlem. E ze n 
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kívül azt is szemrehányással kénytelenítelem megválta
ni felőled, hogy te már eddig hozzád írt leveleim
ből ’s veled közlött más rendbeli munkáimból is so
kat elküldozél — akaratom ellen —  nyomtatás a lá ; 
pedig ha minden hiábavaló kéziratot nyomatni enged- 
nék , melly eddigelé kezem alatt készüle, tehát egy 
lipcsei könyvvásár lehetne belőle á la minuta. —  
K ívánod azonban m é g is  ez iránt ismételt levélben, 
hogy az »Életu felől m ondanám  ki Ítéletemet, hely
benhagyó ’s viszszatetsző gondolatimat egyiránt. B i
zony , édes bará tom ! más nem ű új m unka' említése 
által nem eg ykönnyen  szóllaltam volna m eg ;  de az 
jÉlet felett öröm m el hallatom előtted szavamat, m ert 
ezen m üvnek m ár csak nevénél fogva is köz-érdeke 
van minnyájunkra nézve, kik é lünk ,  ’s boldogul is 
kívánunk élni. D e  minthogy olly igen sok a* szép és 
az Élet czím ü m unkában , m int magában ezen élet
b en ,  tehát kímél) meg azok sok szépf és jó ’ kijegy
zésétől , melly azon m üvben piajd minden lapon ta- 
lálta tik ; *s engedd inkább csak azon csekélyét itt ne 
ked megírnom , a’ mit ezen m unkában helytelenítek 
’s gáncsolok; m ert hiszem négy szem és két szív 
közt bátran kimondhatjuk vélem ényinkel, ’s szabad 
szabadon gondolkoznunk és szabadon beszélnünk. 
H a n em  előre bocsátom azon kére lm em et,  hogy le-? 
veleiinet többé semminemű, Piedactióhoz ne küldjedé 
H a midazonáltal szerencséd lehetne az Élet szerző
jével s zó lan i : nem b án o m , sőt kérlek is , adnád ne
ki tu d tá ra ,  miként óhajtanám kezét kezembe ’s szí
vét szívemhez szorítani.

h? vezérszó mellett óhajtanék némán elm enni; 
de kívánom veled abban is tudatni azon szembetű
nőbb  m ondásokat,  mellyeknek igazolására nem nyújt
hatom  az érdem es Szerzőnek jobbomat. A ’ IX-dik 
lapon igy szól : A' ki már boldog, annak e' könyvet 
nem írtam. M egva llom ? édes barátom ! inkább élőt—
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tem  fs m inden velem rokonérzetüek előtt is ,  az egyik 
igen nagy becse az Élet czímü m unkának, hogy a* 
boldogok is tükrözve látják benne boldogságokat, és 
ö röm re ’s újabb ösztönre buzdítja őket,  arra ,  hogy 
a* lerajzolt ’s már elnyert boldogságot mindég szen- 
tül igyekezzenek megőrizni ’s még nagyobb tÖkélle- 
tességre vinni. ’S  illy buzdítás elmúlhatlanúl szük
séges, ha szépnek ’s jónak magvait óhajtjuk ember- 
társink közt hintegetni. De i t t ,  úgy látszik, a’ Szer
ző hibás ideáját kapá fel az itteni boldogságnak; t. i. 
a* semmi nélkül sem szű k ö lk ö d ő , ’s m ár nagyobb 
tökélyre nem vihető mennyei boldogság’ ideája volt 
e lő tte ; de ennek ez a* föld nem hóna. F ö ld i  boldo
gokban az öröm et nevelni, őket a’ m ég nagyobb bol
dogság utáni törekedésre buzdítani —  szép dolog és 
nagy érdem. Ezt a’ Szerző —  bár a* mint szavai
ból ér the tn i,  maga sem vévé észre —  hathatósan 
eszközli munkájában ; m ert én önvallomásának elle* 
nére azt m o n d o m , hogy ezen könyvet valóban a 
boldogabb embereit számára is írta.

Ugyan a’ vezérszó’ említett lapján ez áll: elide
genítik az olvasókat, más könyveknek nem csak meg
szerzésétől^ de még az élőbeszédnek elolvasásától is. 
I t t  a’ Szerző eltéveszté azon periódusnak természetét, 
mellynek részecskéje: non solum —  séd etiam\ nem 
csak —  hanenu Illy periódusban az antecedens min
dég a’ k is seb b , a’ consequens mindég a* nagyobb 
dolgot jeg y z i -m e g ;  azért m ondatik : nem csak •*— 
hanem. Illy periódus p .  o. Éz a gyermek mégnem 
csak betűzni nem tud, hanem olvasni sem, —  rósz 
per iódus; mert ha betűzni nem tu d ,  önkényt érte
t ik ,  hogy olvasni annál in k áb b  nem tud. Lehet azon
ban m o n d a n i : nem csak olvasni, hanem betűzni sem 
tud\ és ez jó periódus. Ki valamelly könyvet meg- 
nem szerez, el sem olvashatja; de a’ megszerzettet 
olvasatlanúl is lehet hagyni, ’s el is lehet olvasni;
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tehát af megszerzés elébbvaló ’s nagyobb mint az el
olvasás. E* szerint az Élet' Szerzőjének inkább így kell 
vala m ondania: elidegenítik az olvasókat, más iöny- 
veknek nem csak elolvasásától, hanem megszerzésétől is.

Ugyan azon lapon kifigurázza a’ Szerző az í ró -  
l a t ,  midőn a* könyvekről nagyot igérö czímeket, ke
reskedés szüleményét, kereskedési czikkelyt, továb
bá ,  1. X I .  c$ak czíme legyen befizető, *s több effé
lét hord-élé. Minek ezeket itt számlálgatui vezérszó
b an?  T á n  szégyen is tehá t  válamelly könyvből hasz
not várni? T á n  a* Szerző ingyen adá kéziratát á* 
könyvárosnak? Vagy tán az abbóli jövedelmiét valá- 
melly intézetre szánta nagylelküleg? A* ki így akar,  
teheti áz t;  9s még azon felül a’ pub licum ’ tiszteleté
re  is számot tarthat. T á n  tudva p é n z é r t , kitett ju ta
lomért írni is szégyen és alávalóság ? A* Szerző ' sza
vai legalább ezt gyaníiatják. Haszontalan szószapo
rítás az úgy nevezett vezérszóban az i s , hogy ő elébb 
czímet válsszta könyvének , azután írta-le, Mit nyom 
ez a* megjegyzés? Egy józan olvasó sem kérdezi az t:  
czím született e k o rá b b an , vagy müv ? *S a* m unká
ró l  nem  e szerint hoz Ítéletet az q jvasó, nem  e sze
rin t tulajdonít érdem koszorút az í rónak .  —  Világo
san hamis állítás a* X II I .  1. ez: A 9megkritízált könyv 
soha sem ollyan rósz , mint maga d  Kritika. Ezen  
m ondásról íveket írhatnék n e k e d , édes b a rá to m ! de 
m ost csak azt jegyzem m eg ,  hogy sok silány munka 
felett mondatott  már olly jeles K ri t ika ,  mellyből ma
gából többet lehete t a n u ln i , mint a* reá alkalmát adott 
egész könyvből.

A* vezérszó után szükségtelen czifra egy rubrikázás 
az a* Tartalom, a’ X V I.  lapon, minőt még illy tárgyú 
m üvben soha sem láttam. S zó  van itt fejezetekről, czik«* 
kelyekről, értekezésről, nyolcz ideákról, és egy toldalék
ról. Mindegyiket feltalálhatni a ' m unkában , még 
pedig kettősen, de czikkelyek csak a* Tartalomban
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em líte tn ek ; ellenben az általános elmélkedésről és a 
Magyarkországrai alkalmaztatásról nincs említés a* 
Tarta lom ban^ Nem tu d o m :  van e ,  kinek illy felosz
tás tetszik? JEn legalább úgy hiszem , édes barátom ! 
hogy ez a’ dupla épület egészen haszontalan lév én , 
illy felosztást szerencsés gondolatnak nevezni nem le
het. Ha az idea nem n y o le z , hanem  csak egy vol
n a ,  természetileg mingyárt nyomban követné az ű/- 
talános elmélkedést a’ Magyar-országrai alkalmazta* 
tá$\ fs így helyesebb lett volna minden egy ideáról 
adott  általános elmélkedést is legott félbeszakadatki-* 
núl áltvinni a* Magyar-országrai alkalmaztatásra, 9s 
nem  kellene értekezést, három  fejezetet, nyolc* jóe- 
át kétszer különkülön emlegetni. Azon sokféle czí- 
m ezet’ kihagyása m egtörténhete tt  volna csupa szám
beli felosztás mellett. Egyébiránt ha a* 2-dik lapon  
áll & értekezést —  roellyet inkább jegyzésnek, vagy 
z lelkes G ró f  Széchenyi István remek írói példájára, 
Tudnivalónak lehetne m ondani —  öszszehasonhtom 
a9 107-dik lapon kezdődő ’s Magyar-országra alkal
maztatott É r tek ezésse l , valóban megkell vallanom 
azon szükeszüségem et,  hogy el nem találhatom , mi 
birhatá a’ Szerzőt azon két ízbeli értekezésnek egy
formán czímezett írására. ’S  hogy ez a ’ 107-dik la
pon induló értekezés ne tarkítaná el még nagyobb 
m értékben a9 m u n k á t ,  helyesb szolgálatot teendene 
az a9 vezérszó végén.

G yönyörű  *s valóban sikerítést érdemlő dolgo
k a t  emleget a’ Szerző a9 Haza czím alatt ; de mint
hogy ez a* czikkely is kétszer f o r d u l - e lé ,  megkell 
m ondanom , hogy a9 146. és következő lapokat érin
tem . Méltó —  mondom — ezen czikkelyt a9 föl
dek9 okos haszonvétele végett jól megfontolni,, de 
azon egész beszédet h u zam o san , a ’ Dávid U r r a l , 
P lébánussal,  Prédikátorral és az Iczik Zsidóval cate- 
chesis formában folytatott dialóg nélkül is el lehetett
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volna egészén úgy m o n d an i ,  m int a’ szándék volt;  
*s így az a sok nagyságos és egyéb czímezett is el- 
tnaradhatá. Egyébiránt a’ regulatíö’ kezdete előtt a* 
x4Q-dik lapon így szól az í ró  : Képzelem magamát egy 

falu birtokosának, mellyben van mintegy száz urbári- 
ális sessio ’s a* t. U tóbb  pedig  mint képzelt U ra
ság mindent jó  rendbe hozván falujában , meg is akart 
hö lgyesedni; itt egy kis romános történetté  változik 
a’ földmívélésrőli beszélgetés, melly szerint nagy 
pom pával és díszes kísérettel menyaszszonyáért m en
yén , „mikor — úgym ond —  épen hintóink és nász- 
népünk gróf Daruváry kastélya udvarára be akarnak 
fordulni: egyszerre elsilttetnek az álgyuk, melly ré
mítő cSattanásra álmomból felébredtem. Csak az a 
hasznom, hogy akármit lett légyen is , legalább él& 
temben egyszer böldog hazát is láthattam'"' —  I t t  
nagyon ellenkezik önmagával a’ Szerző ; mert első
b en  képzelte magát olly u raságnak , végre pedig áloní 
le tt ;  noha képzelni ’s álmodni m é g i s  nagy küloinb- 
ség. Az álom is képzelődés’ m unkája ,  de a’ melly 
csupán a’ lélekben van ; m ert a’ test’ külső ’s nyug
vó érzékei abban részt nem  vesznek. A ’ képzelődés 
nem  egyéb, mint olly képe valaminek, mellyel az 
ész az érzékek’ hatásival együtt munkálva térem! és 
állít-elé. E szem be jut itt Okennek áz dhásió\ írlt 
deíinitiója is „Naturphilösophiem u n k á jáb an , hol 
így sz ó l : Dér Schlaf ist die Polárisation des Nerven- 
Systems mit dem Gedankensystem. Ez nekem olly igen 
tetszik, mint a ’ büntetésnek ezen deíinitiója: Poéná 
est malum passionis ob malum actionis. — De ma- 
radjunk-m eg tárgyunk m e l l e t t !

K ár volt* édes barátom ! olly szép és hasznod 
fejtegetést utóbb á lam nak nevezni; csak m aíádott vol
na inkább képzelődés, olly képzelődés, melly hogy 
teljesedésre juthasson nem sokára, legforróbban óhajt
juk. Azt is mondja a’ S z e r z ő , hogy legalább életé
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ben egyszer boldog házat is lá to tt;  pedig csak bol- 
dog falut. Kár —  igen kár vala még azt nem kép
zelnie vagy álmodnia, hogy őt azon bölcs regulátió- 
b a n ,  javainak okos használatában * és a* jobbágyok* 
boldogításában, az egész Magyar-hon is legott ö röm 
mel és buzgón u tá n o z ta ; m ert  ez még hozzá tarto
zik hazafiui ohajtásinkhoz. Jgy még jelesebben meg
felelt volna ez a* czikkely a’ „Haza“ czímnek.

Abban sem tudok egy értelemben lenni a’ Szer
zővel , midőn a’ gö^dik lapon ezt m o n d ja : „A’ kateche- 
tikai tanításmód öregeknek jó és hasznos lehet: de 
gyermekeknek semmi kevésbbé, mint czélirányosHi
szen öregek felől úgy is fe lteszszük, hogy tudnak gon
d o lk o zn i ; formálnak ők kérdéseket önm agoknak , *$ 
Ugyan önmagok meg is felelnek azokra magoknak* In 
kább én azt h iszem , nevelői tapasztalásim után i s ,  
hogy socratica methodussal tanítani, m időn m ind 
könyvből mind előszővali tanításban, elébb a’ dol
got megmagyarázzuk, azután arra kérdéseket formá
lu n k ,  meliyekre a* tíz évű gyermek is könnyen el
találhatja egy kis gondolkozás után a ’ feleletet,  — a? 
legCzélirányosb tanításm ód. Illy tanításban ha nem  
tud is m inden kérdésünkre felelni a* gyerm ek, út
b a ig az í t ju k ,  vagy egészen megfelelünk reá m ag u n k ; 
*s mire másodszor kérdezzük, m ár megfelel, ’s nem  
a* mi szavainkkal * hanem önszavaiváh Éz azt m u
tatja , hogy a* gyermek tanúi gondolkozn i, *s a ’ do
log’ képét elméjével felfogás nem úgy 5 mint ha szó- 
ról-szóra tanúina meg valamit eszmélkedés nélkül* 
Az itt általam említett módon gyakorlott catecheticai 
tanításm ód igazán practicus , kivált ha e’ mellett még 
peripateticus m óddal is vállatik fel néha néhai —  Is 
merek olly P roffessorokat, kik megbünteték tanu
ló t ,  nem  csak nagyobb változtatás m ia tt ,  hanem mi
kor a’ könyvben vagy dictáít iratban álló stylús ellen 
az ac helyett et, a* simul helyett uná, a* séd helyett

& o ívt. O R .  M I N E R V A  I V .  N É f í Y E I r .  »2 r
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verum vagy immo részecskékkel élt i s ,  és megfordít
va. Is ten  bocsássa meg szegényeknek abbeli gyűlö
letes pedautism usokat,  vagy inkább együgyüségöket. 
Illy tanítok nem  áldásth in tők , hanem igazi ostorok 
iskolai tan í tő széken , a’ nevelendő ifjúságra nézve.

A ’ 102-dik ’s utánnai, továbbá: a' 3o8-dik és 
folyvást menő lapokon, apologizál a ' Szerző hevesen 
a latán nyelv mellett, ’s azon hiszi paradicsomunkat 
felállíthatni. Megengedj, édes barátom! — erre szót 
és időt veszteni rest vagyok. — Némán kívánok el
menni a* mellett is, midőn a’ 208-dik lapon dicséri 
a’ jezuitai módon gyakorlott nevelést.

„A9 Magyar —  mint más nemzet — alacsony- 
Ságokra együlegyig a lka lm a tlan 1. 233. *— Ezen  
eonstructiónak két értelme lehet. D e értsük úgy, mint 
a* Szerző vette; szóljanak erre a tömlöczök és az 
akasztófák! —  ,,A9 Magyarnál még most is megvan 
a9 házasság az ő  eredeti szentségében, -— még most 
is készebb a Magyar megházasodni, mint fajtalan 
életre vetemedni, —  még most is megvan d  férjnek 
tisztelete, a feleségnek hívségé, —  még most is szív
vel választ a Magyar, nem gazdagságot, —  még 
most is buzog az eredeti magyar vér, hogy a magyar 
legény csak magyar leányt szeret elvenni, *s az ide- 
géntől mintegy irtózik, vonakodikValóban igen gyö
nyörű  rajzvonások a* M agyarokról! Bár mind ez, mind 
am áz tiszta valóság volna! D e ha részrehajlatlanúl 
megvizsgáljuk m agunkat ezen időszakban, kénytele
nek leendünk azt vallani, hogy illy csapongó magasz
talás valóban nem egyéb, mint egy igen szomorú de 
szükséges Satyra. Ál Szerzőnek itt felhozott k é tren d 
beli nagyított vallomásai is azon igazságot erősitik, 
édes barátom ! úgy e? hogy a9 dicséretek hamisabbak 
mint d  vádak. Ugyanazért ezen vallomás is (lap 263), 
amaz i s ,  szolgáljon buzdításul ar ra ,  hogy ha még ed
dig illy szép magasztalásra méltók nem valánk, igye
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kezzünk az erkölcsi culturában igazán előrehaladni.
—  Végezném szavaimat, de most villan e lm ém be, 
milly fekete színnel festi le a* Szerző a’ Szolgabírót 
(lap 140 és 1 4 1 ) ,  m időn azt í r j a ;  „Nem engedem! 
protestálok ! apellálok! ősi ju ssom ! nem engedem! —  
t&Jt szólt egy nemesember a Szolgabírónak , midőn bi
zonyos alkalmatossággal a barázdának elszántása 
miatt igazságot tenni kiküldetett. —- N o , ha, nem en
gedi az U r , felel a b író , majd engedi az TJinak f ia !  
lám már is pantalonban já r "  K ülönös  erőt tulajdo
nít ezen Szolgabíró a* pantalonnak , m intha e’ m el
lett okvetetlenul odaengedné minden igazságát kiki. 
Hiszen a’ zsinóros nadrág sokkal többe kerül mint a* 
pantalon. E bben  is lehet akárki jó gazda és rósz is, 
és amabban is. A ’ pantalon tehát,  az érintett rósz 
következésre nézve, korántsem  conditio sine qua non.
— Hogy a* Nyelv czikkely alatt ( 1. SO I— 304) olly 
költői rongyokat, mint a’ tenglicz kesergése *, azután 
az egy vocálison írt leonínusok: végre a’ %iszép piros 
angyalkám" 's  a’ t. a’ Szerző felhoza, ennek igaz 
m enthető okát,  ha száz évig é lnék ,  sem  tudnám  ált- 
látni. T em etn i  kell az illyeneket, nem publicum* 
zászlójára mutatványul kitűzni. D icsőbb tanúi remek 
nyelvünknek ezek: Zászlódat látom, Bulcsú ! 9s a* t. 
Néma borongással megy az őskor lelke ’s a* t. Jár 
számkivetetten az árva fiú  ’s a* t. Szírt! rendíthetett 
len, mint karja ’s a’ t. Óh! égető kín , oh! gyötre
lem ’s a’ t. Ismét egy édes boldog érezet ’s a’ t. úgy 
Kölcsey’ és Kisfaludy Károly’ több d a la i ,  h a b á r  nem  
egy voealisra ’s nem leoninusokbanirattanak is. — A* 
312 és 3 13 1. így szól a’ Sz*erző: „Még eddig józan 
philosophiánk sem igen volt. De van már hálá Istennek 
ez is! melly ha minden cathedrákon még a protestán
soknál is egy iránt tanít aíik\ ebben is mint a mathe- 
sisben, az egész Haza egy józan egységre fog érlelőd
ni. Ez pedig az Imre philosophiája— N o , ugyan

52 *
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rém  acu te t ig it! Hat,^ édes barátom ! te is azt hiszed e 
a ’ Szerzővel, hogy a vallás’ és erkölcs’ philosophiája 
n em  léteze k o ráb b an , m int Im re ’ philosophiája ? Mi
csoda beszédek ezek ? ’S  valljon a’ Názáretbéli Bölcs’ 
philosophiája , ha m indenütt tisztán tanítatik, nem  
elébb fogja e —  nem  csak a’ hont —  hanem az egész 
világot i s , józan egységre érlelni ? —  •

N. A. K iss  Sámuel.

to.

Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.

(F o ly ta tá s .)

Harminczötödik Levél. — Polyklet Krántorhoz.

H adi seregek♦ —  Légiók. —  Fegyverek. —  Kalonafenyí- 
ték ’s a U

J t l i n d e n  nemzetek hadakoztak ; minden nemzetek
nek voltak dicsőséges n a p ja ik ; a’ boldogság’ idejére 
szerencsétlenség’ ideje következett ,  ’s a’ nemzetek 
legnagyobb részénél u tóbb  csak elmúlt nagyságok’ 
emlékezete maradott fennL Egy olly népnek , melly 
kezdetében egy törvénytelenül elfoglalt tartom ányt, 
egy alig esmert országban b ir t ,  melly vitéz de általa 
kicsinyenkint m eghódoltatott népektől volt körülvé
v e ; melly a ' leghíresebb hadi vezérek ügyességén, ’s 
a* vad népek* dühösségén győzedelm eskedett; ’s melly 
léteiének ’s egyszer’sm int győzedelmeinek is közel
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hétszáz esztendeit számlálja ; —  az illycn népnek szük
ségesképpen ollyan katonai intézetekkel kellett bír
nia , mellyekkel minden egyéb nemzeteket fellyül- 
haladott.

Ezen intézeteket szándékozom veled megesmer- 
tetni. Midőn ezen fontos tárgyról értekezni ak a r ta m ,  
ollyan akadályokat ta láltam, mellyeket előre nem  kép
zeltem vala. Ama híres L ég iók ,  mellyek a* világot 
félelemmel eltol tik  ̂ soha sem jönnek R ó m áb a .  Vilá
gos törvények kiszabják a’ határokat, mellyeknél meg
kell állapodniok; ezen törvények m indenek előtt ös- 
m ére tesek , ’s jóllehet a* világ legkatonásabb városá
ban ollyan polgárok között é lek , kik a9 táborban őszül
tek m eg, még sem láttam egy katonát is. Csak ezen 
m inden  Róm aiakkal részvevésre gerjesztő tárgyról 
való többszöri beszélgetéseim , és abból szárm azott 
több rendbeli vitálkodásaim, ’s kivált régi hadi vezé
rekkel ’s Legiókbéli katonákkal tartott gyakrabbi érte
kezéseim , csak ezen egyesült környülmények szerez
tették velem azon hijányos ösm ére te t ,  meílyet itt ve
led közölni akarok. J ó l  é rzem , hogy nem  felel az 
m eg várakozásodnak; de egy id e g e n , ki R óm ában  
bizonyos tekintetben fogva v an ,  nem  adhat többet.

A ' R óm ai hadi sereg’ rend je ,  az abban uralko
dó lélek és csudálkozásra méltó fenyíték —  ezek 
lesznek azon tárgyak, mellyekre figyelmemet legin
kább fogom szorítani. A* hadakozás’ tudós m ester
ségéről, mellyben ők olly já rtasok ,  ’s mellynek olly 
gyászos következéseit tap asz ta l tu k , nem  fogok szól- 
lani. Egy az, hogy hazánkfia Polybius erről alapo
san ér tekeze tt,  más az ,  hogy félnék ollyan dolgok
ról valamit m ondani,  mellyekben jövevény vagyok. 
H azám ’ szeretetétől felgyúladva , m utattam  ugyan egy 
kis bátorságot bástyáink’ védelmezésében ; de ez n em  
ád elég just a r ra ,  hogy abban a’ nagy mesterségben, 
melly minden tudományos számlálást magában fog
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la l ,  magamat bíróvá tegyem. Azért csak azon hatá
rok között tartom m agam at,  mellyek közé tapaszta
latlanságom szorít, ’s csak azt írom le, a* mit meg
lehetett esm ernem .

A* R óm ai hadi erő bizonyos számú Légiókból áll, 
mellyeknek nagysága külömböző- időkben külömbféle 
volt. Magától Rom ulustó l származik ezen in tézet, 
mellyet úgy látszik maga a3 hadak’ Istene sugalt, vá
lasztott kedvesének. R om ulus  a’ n ép ’ három Szakasz’ 
mindenikéből ezer gyalog, ’s háromszáz lovas katoná
kat szedett ki. Ezen kicsiny sereg , melly a’ nép* virá
gát foglalta magában az ország’ egész erejét formálta. 
D e  az nem sokára m egszaporítato tt; mindazáltal azon 
mély belátás szerin t,  melly ezen rendkívül való nép
pel minden időben m egkü löm bözte t te , nem a’ L é 
giók tétettek nagyobakká, hanem m ásodik, harma
dik ’s a’ t. Légiók állítattak f e l ; ’s némelly az egész 
nem zetet felszóllító különös eseteket példának okáért 
a3 Gallusok* beü tésé t ,  a’ Marzusok’ háborújá t, ’s a’ 
szövetségesekkel való hadakozást kivévén, a’ R óm ai
aknak négynél több Legiójok, azokban az időkben 
ritkán vagy soha sem volt,  mellyek a ’ vitézség’ szá
zadjai voltak, ’s mellyeket úgy lehet n ézn i,  m int a* 
köztársaság* arany idejét.

Minden Légió eggy egész kisded hadi sereget for
m ál,  melly más segítség nélkül is hadakozhat és győz
het. Vágynak gyalog, könnyű lovas és vasas katonái, 
lövöldöző eszközei’s mindenféle hadi készüle tei; nem 
függ semmi más seregektől, jóllehet a* többiekkel 
ugyan azon egy vezér alatt áll. Ezen rendszabás elei
től fogva változatlanul m a ra d o t t ; csak hogy a’ kör- 
nyülmériyek szerint némelly módosításokat szerzett. 
A ’ Légió állott négy sőt hatezer emberből is. Ez a3 
nép , melly álhatatosan főképpen csak azon egy tár
gyal foglalatoskodik, ’s csak egy czélt tart szeme előtt, 
úgy látszik ezen czéf  elérése véget minden lehetsé-
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jgest megpróbált.  Katonai intézeteit szüntelenül job- 
Ibította, a* nélkül, hogy azoknak természetét megvál
toztatta volna. Végre a’ hoszszas tapasztalás általlát
tatta vele, hol, ’s melly pontnál kelljen a’ Légió 
nagyobítására, vagy kicsinyítésére nézve m egállapod
n ia ;  mai napon az négyezer kétszáz em berből áll, 
mint Polybius’ idéjében. K étség kívül a ’ P n n u s  
háborúkban formált híres hadi vezérek meggyőződtek 
arró l ,  hogy ez a1 szám , hadi sereg ezen részének min
den kitelhető erőt ád ,  melly néki adattathatik, a’ nél
kül , hogy könnyen mozgását gátolná.

Minden Légió tíz Cohorsra osztatik , a* Cohors 
három m an ip u lu sra , a* manipulus két C en tu riára ,  
a ’ mi öszszeségesen hatvan Centuriákat á d , mellyek 
közül egy egy, mikor a’ Légió hatezer embert tesz, 
hetven katonát foglal magában. Látod e b b ő l , hogy 
ez a* szó C en tu r ia ,  valamint a’ polgári felosztásban , 
lígy itt is m e g ta r ta to t t , jóllehet eredeti jelentését el
veszte tte , *s a* nagy nép gyűlésekben sokkal tö b b ,  
itt pedig jóval kevesebb számú polgárokat fejez ki, 
mint a1 mennyit tu lajdonképpen jelent.

A* Légió hat katonai tribunusok alatt á l l ,  kik
nek  mindenike egy-egy hónapig bír a’ hatalommal. 
D e  ezen külöm böztetés az ütközet' napján m egszű
n ik ; akkor mindenik tribunus tíz Centuriát vezé
rel. Hajdan a’ Király, azután a’ Consul vagy Dicta- 
tor nevezték ki ezen tiszteket. Négyszáz negyvenhar
madik esztendőben , Attilius’ törvénnyé a' T r ib u n u 
sok két harmadrészének kinevezését a népre b ízta, 
’s ugyan azért ezek. Comitialusoknak vagy nép’ gyű
lésében választattaknak hívattatnak, egy harm adré
szének választása pedig a’ Consulok’ hatalmában m a
r a d o t t , \s ezek Piutulusoknak neveztetnek. De rend
kívül való esetekben, hogy az országra nézve gyászos 
következést szülhető részre hajló választás ellávoztat- 
h a s s é k ; még most is a' régi szokás vétetik elől,
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ws a* polgári tisztviselők által neveztetnek ki ezen 
tisztek.

A’ C en turiókat,  vagy minden Centuriák ' tiszt* 
jeit T ribunusok  választják. Ezek a’ legidősebb ’s lég-* 
vitézebb katonák közül vétetnek, legalább azok köz* 
zül kellene vétetniek. Sokszor a’ mint ha llom , a* 
Gonsulok ezen jiist magoknak akarják tulajdonítani; 
s még többször megtörténik az ,  hogy csak a* ked» 

vezés v?igy a# megvesztegettetés osztja ezen hivatalo
k a t ,  mellyekke! csak az érdem et kellene megjutalmaz
ni, A* Centuriök kiilömböztető jelül egy szőlő-vesz- 
szőt (v in ea )  hordoznak, mellyet a* katonák’ fenyíték 
sere szoktak használni. Ezen tisztek közzül mindenik- 
nek két altiszt van alatta ,  kik O ptiónak hívattatnak, 
’& bizonyos tekintetben amazoknak képviselői,*

A’ katonák külömbféle rendűek ;  H asta tusok ,  
kik dárdával (h a s ta )  harczolnak, az első hadirendet 
formálják. Ezek fia ta l,  ’s inkább bátor mint tapasz* 
talt katonákból á llanak, ’s ezeknél az erőnek kell ki* 
pótolni a* ta len tum ’ fogyatkozását. Ha ezek viszsza 
nyom atta tnak , az úgy nevezett Princepszekre támasz* 
kodnak, a* kik a’ második hadi rendet formálják, él«* 
tek’ javában lévő válogatott és más tapasztalt kato
n á k ;  ezek a’ sereget többnyire ismét rendbe hozzák* 
D e  ha ezek is viszsza verettetnek , a’ T riáriusok vagy 
harmadik rendbéli katonák kezdik el a* verekedést, 
kik egészen régi ’s a’ háborúkban megöregedett ’s 
m egkem ényedett  katonákból állanak, ’s rendszerin t 
a* Légió* tartalékját formálják. R itkán történik , hogy 
sokszor megpróbált erejeknek az ellenség ellent áll? 
hasson, D e  ha ezek is m egverette tnek , akkor nincs 
m entség ,  ’s az egész Légió öszszerontathatik , ha más* 
honnan  nem jön segedelem. Ez rendkívül való e s e l ; 
mindazáltal még is m egtörtén t,  de af nemzeti lélek 
hirtelen kipótolta a* veszteséget,
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A ’ Tríariusok , kik Pilánusoknak is neveztetnek, 
m inthogy egy bizonyos hajító dárdával (p ilum ) vágy
nak felfegyverkezvé, úgy nézettetnek mint a* róm ai 
hadi seregnek veleje , 9s tisztjeik jeles m egkülöm böz- 
tetésekkel birhak. A* Triariusok első Centuriának 
centuriója primipilus centuriónak neveztetik , a’ hadi 
tanácsban jelen van , és a* T ribunusok  után ü l , m ind
járt kineveztetése után a’ lovagi rendhez ta r to z ik , ’& 
m inden Centurióknál feljebb való.

A* Triáriusok második Centuriájának tisztje is 
bír némelly különös jusokkal; az prim ipilus poste- 
riornak neveztetik. A ’ többi Centuriók azon manipu- 
lusnak ,  * )  mellyhez tartoznak, számáról neveztet
nek ; m indenkor prior vagy posterior névvel különi* 
böztetnek meg a’ sze r in t , a’ mint a* két Centuriából 
álló m anipulusnak első vagy második Centuriáját ve
zérlik. *

A* Princepszeknél és Hástátusoknál ugyan ol- 
lyan rend  v an ,  ’s m ind ezen katonai osztályoknál a* 
tisztek’ rangja annál alacsonyabb mennél közelebb já
rulnak az utolsó m anipulushoz; úgyhogy a* T riár iu -  
sok’ első centuriója közzül hatvan lépcső fog vagyon, 
mellyeken apródonkin t tartozik m inden  tiszt keresz
tül m enn i,  ha csak a ’ kedvezés gyorsabb előmenetelt 
nem  ád neki. Minden Légió’ lovassága háromszáz 
lovas katonákból áll. Ezen sereg szárnynak ( a la )  
nevez te t ik , minthogy az ütközetben a* hadi rendnek 
szárnyát formálja; tíz tu rm ákraosz ta t ik , mellyek köz- 
zúl ismét raindenik három decuriát vagy tizedet for
mál magában. Ezen decuriák egy decurió  nevű tiszt
től fíignek, kinek egy helytartója is van optio név 
alatt. Három  decuriók’ legrégiebbike az egész turmát

(# M anipulus, m elly ezen szótol manus (kéz) szárm azik, 
markot is tesz. Ezen név az első zászlóknak azért ada
to t t , minthogy a’ régi Rómaiak zászló helyett egy ma
rok zöld ágat vagy füvet kötöttek egy dárda végere.
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v ezérl i ; a* Lég ió  lovasságának feje P raefec tus  alae 
(szárnyvezér)  nevet visel 9 s a L égió t vezérlő T r i -  
b u n u sn a k  alatta  van.

A’ Légió így volt több századokig öszszetévc. 
A ’ második P unus  háború kezdetétől fogva észre
vették a R ó m a iak ,  hogy az ő lovasságok a’ Kartha- 
gobeliekénél alábbvaló. Ezen fogyatkozást orvosolni 
akarván, a’ legfiatalabb katonákból egy könnyű fegy- 
verü sereg állítatott f e l , meily könnyen fordulha- 
tásáért Velitesek seregének neveztetett. Ezen katonák 
kezdik el a* harczot a’ hadi rendek e lő tt ,  ezek készí
tik el kémlés által a’ hadi seregnek az u ta t ,  ’s külömb- 
féle mozdulásaikban a’ nyilasok és parityások által fe
deztetnek. AV Velitesek nincsenek különös tisztjek 
a la t t ,  hanem  az említett három rendbéli katonaság 
között egyenlő számmal vágynak elosztva.

A ’ katonákon kívül a’ Légiót katonai muzsiku
sok ,  fegyver-tsináló, vagy hadi eszközöket készítő 
m esterem berek ,  bú tor m ellé megkívántató szolgák 
’s a* t. is kísérik. Ezen tekintetben meg kell jegyez
n i ,  hogy a’ sátorok, kézi malmok és mindenféle esz
közök *s bútorok nem  szek erek en , hanem  terehhor- 
dó barmokon vitetnek, mellyeknek szolgalatja na
gyobb gyorsasággal mégyen véghez, ’s kevesebb aka
dályokkal jár.

Ezen külömbféle seregek egy zászló alatt szol
gálnak, ez egy ezüst sas ,  melly szárnyait kiterjeszti, 
’s körmei között menykövet t a r t , a* Triáriusok* első 
Genturiójára van bízva. Hajdan a' mint hallom , csak 
az első Légió’ zászlója volt sas; a’ többié pedig ló ,  
farkas vagy rainolaurus. Marius veté az egész R om ai 
sereget egy közös zászló alá. A ’ sason kívül, melly 
az egész Legiójé, mindenik manipulusnak van külö
nös zászlója is :  ez egy kézből áll, mellyre a’ mani- 
pulus sző adott alkalmat, melly a* velurn szótól szár
m azván, vitorlátskát dárda hegyére függesztett posz
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tóból all. A’ Róm aiak mind ezen külömbféle zász
lóknak igen nagy becset tulajdonítanak, ’s azoknak 
elvesztése halált érdemlő véteknek tartatik.

A hadi muzsika-szerszámok rézből vannak (aene- 
n s ) ,  ugyan azért ez a' szó Aeneator (rézfugó) mind 
azokat je lenti,  kik a’ hadi seregeknél mint muzsiku
sok szolgálnak. F őképpen  a’ trombita ( tuba)  van szo
kásban, melly a’ mint m o n d ják : a1 Tyrrheniusok által 
találtatott fel. Ez egyenes, ’s azzal külőmbözik a* 
buccina és cornu nevű. kürtök tő l,  mellyek csaknem 
kerekesek. A ’ Lituus csupán a’ végén van meggör
bítve, ’s ebben a’ jósolók botjához hasonlít, mellytől 
nevét is kölcsönözi. Ezen muzsika-szerszámok kö
zül mindeniknek különös rendeltetése van. A* trom
bita a’ megtámadásra vagy viszsza vonulásra ád jelt. 
A ’ buccina főképpen a’ strázsák felváltásakor használ- 
tatik; mikor valamelly katonát a’ vesztő helyre kísér
n e k , a’ fővezér előtt fuvatik annak je léü l,  hogy a’ 
büntetés annak parancsolatjára történik. A c katonák 
minden foglalatosságaikra hasonlóképpen ennek meg- 
fuvása által hivat ta tnak , valamint minden táborbéli 
m unka is ennek harsogása közben megy véghez, a* 
cornu (kürt) mellynek hangja meszsze e lhat,  a’ pa
rancsolatokat távol lévő strázsáknak, vagy más csa
patoknak adja tud tokra , a’ Litaus különösen a’ lovas
ságnál van szo k ásb an , ’s tu la jdonképpen  a’ lovas
ságé.

Minden csapatok, mellyek egy Légióhoz tartoz
nak 5 különös módon ’s szolgálatokhoz felette szeren
csésen alkalmaztatott módon vágynak fegyverkezve. 
A* Velitesek egy kis rövid paizst (párm a paizst vi
se lnek ; fejek valamelly állat bőréből készült sisakkal 
(galea) van fedve, melly nekik rémítő tekintetet ád. 
K é t rő f  hoszszaságú , ’s egy annyi vastagságú hajító 
dárdájok van, mellynek hegye olly vékony, hogy 
mindjárt az első hajításra m eggörbül,  ’s következés
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képpen azt az ellenség a’ lövőre vlszsza netn hajít
hatja. Altaljában egész fegyvere minden részeiben 
k ö nnyű , ’s a’ sebes mozgásokat éppen nem akadá
lyoztatja; könnyen reá rohanhatnak az ellenségre, ’s 
viszont ha hátra verette tnek, könnyen a ’ hadi rendek 
vagy manipuliisok közzé vonattatnak.

A* hadi rendben álló háromfélék, osztállyok ne
hezebb fegyverben vágynak; védelmező fegyverek egy 
nagy paizs,  mellyre a* Cohorsnak és a* Centuriának 
nevei vágynak í rv a ;  az hármat fél lábnyi szélességű, 
9s négy lábnyi hoszszaságú, ’s nem m ehet semmi 
nyil is rajta keresztül. R éz  sisakjok (cass is )  vállo- 
kig leér, mellyeken egy vékony réztábla van (pecto- 
rale). Meg ez sem elég; minthogy a* római katona 
főképpen karddal ha rczo l , ’s akkor jobbik lába előre 
van téve ,  ezen lábán egy rézzel boríto tt  sarut (ocrea) 
visel. A ’ megtámadó, fegyverek igen egyszerűek; de 
felette ártalmasok. Állanak azok két hajító dárdák
b ó l ,  meliyek hat lábnyi hoszszuságúak , ’s félig vas
sal vágynak borítva , ’s a’ rettenetes R óm ai kardból. 
E z  rövid és széles ’s m ind a’ vágásra mind a’ szúrás
ra egyeránt alkalmas. A’ katona ezt jobbik csípejé
nél viseli; elsőben két dárdáját lövi az e llenséggel, 
’s azután a* kardal olly erősen ’s sebesen verekedik, 
hogy ritkán lehet ellent állani. A* H astá tusok , P rin -  
cepsek és T riáriusok csaknem egészen egyformán vágy
nak fegyverkezve: egyedül a* lándzsában és a* hajító 
dárdában áll a’ külömbség. így  van a5 Légió mind 
számára, m ind csapatjainak mivoltára nézve öszsze-

Polybius V I, 4. Hoszszasan szólt e’ római kard ról, rette
netes vo ltáró l, ’s ellenébe teszi azt a’ Gailusokenak, m elly  
csak vágni volt alkalmas, Vegetius 1, II. világosan azt 
m ondja, hogy a* Rómaiak azokat, kiknek csak vágó kard- 
jok volt könnyen m eggyőzték, sőt meg is vetették: Folárd  
szerint főképpen fegyvereik alkalmasabb voltának köszön
ték ők győzedelm öket, ’s méltán csudálkozik azon , hogy 
ellenségeik sohasem próbáltak hasonló fegyverekkel élni.
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szerkeztetve. R endszerin t való háborúkban két Légió 
formál egy Consuli hadi sereget. H a mind a* két 
Consulok együtt a* táborban vágynak, akkor négy 
Légiót vezérelnek. A ’ híres Fáb ius  a’ második P u -  
nus h áb o rú b an , melly néki olly nagy dicsőséget szer
ze t t ,  egy maga volt a* vezér. A* Cannaei gyászos 
ütközet alkalm ával, legelőször állítatott nyolcz Légió, 
mindenik öt-ót ezer emberrel. Ezek mind sem m ivé 
tétettek. E zen  rendkívül való magok megerőltetése 
u t á n , ism ét viszsza tértek a’ Róm aiak a régi szokás
r a ;  melly mind e’ mái napig m egm aradott.

Iilyen csekélységnek látszó eszközökkel vitte vég
hez legfontosabb hódoltatásait a9 Róm ai szabad köz
társaság. D e  saját hadi erejéhez hozzá kell számlál
ni azt i s ,  melly a* szövetségesektől jö tt .  Ezek m in 
denkor valamivel több gyalogokat Y  két annyi lova
sokat a d ta k , mint a’ R óm aiak , úgy hogy egy olly hadi 
se reg ,  mellykét Légióból állo tt,  öszszeségesen m int
egy húszezer em bert foglalt magában. Ez nem sok ; 
de R ó m a ,  melly kezdetétől fogva az egész földön 
uralkodni vágyott,  más úton tartozott menni mint 
egyéb népek. Míg ezek m inden háborúban tékozlöt- 
ták e re jö k e t ,  R óm a a* magáét kímélte. Ezen álhata- 
tos kímélésnek köszönte azon későbbi győzedelme- 
ket, mellyek a' népek’ sorsát elszokták határozni. Ezen  

^előre néző nép  embereit kímélni kívánván, a’ polgá
ri város viváskori koronára nagy politikai fontosságot 
ruházott. Katonákat formálni és m egtartani, ez a’ két 
dolog tette katonai intézeteinek a lapjá t;  a* számnak 
kevesebb voltát jó kiválasztás, jó katona fenyíték, *s 
olly hadi mesterség által igyekezett helyre ü t n i , melly 
egészen csak a" maga sajátja volt.

Egész a’ mi időnkig, csak a* polgárok* jussa volt 
a’ Légiók közzé fe lvé tetn i; sőt még azok sem vétet
tek fel beléjek minden külömbség n é lk ü l ; *s ez a* 
szó Légió is kiválasztást jelent. A ’ legjelesebb 9s főbb
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rendű, személyek mindnyájan szolgáltak a1 hadi sere
gek kozott, gyermekeik hasonlóképpen szolgálnak, 
mikor a’ sor reájok kerül, a’ nélkül, hogy akármelly 
tekintet is őket a* szolgálat alól felszabadíthatná. Míg 
másutt a' katonaság’ legnagyobb része, a* legalsóbb 
rendbéliek közzül szedettetik, itt a’ legderekabb pol
gárokból allitatik ki. Minden katonának kell valamelly 
értékkel birni *), az, a’ ki semmivel sem bír, csak 
a’ tengeri katonaságnál szolgálhat; ’s az a* rabszolga, 
ki valami csalárdság által, magát a* Légió közé fel
íratná , halálra biintettetnék.

Most nem  régiben lá tá m , mint formáltattak új 
Légiók Sylla hadi serege veszteségeinek kipótolására.
A* Gonsul m indjárt kineveztetésekor előre jelentést 
te tt  erről. A ’ meghatározott napon egész pom pában 
m egjelent a’ F ó ru m o n ,  hol mindenek öszsze voltak 
gyűlve , kik katonáskodni tartoztak. A’ 17 esztendő
söktől fogva, a* 46  esztendősökig m inden R óm ai be- 
írattathatik a* katonák’ szám ában , ’s csak akkor lesz 
szabaddá ,  ha vagy a* gyalogságnál 1 6 , vagy a* lo
vasságnál 10 esztendeig szolgált. R endkívül való ese
tekben a’ gyalogok 20 esztendeig szolgálnak.

Minekutánna a’ Gonsul a* már kinevezett 24  
Tribunusoktó l kö rü lvé te tve , a’ Gurulis széken helyet 
foglalt, ezen tisztek a’ most formáltatott Légiók köz
zé idősségek szerént elosztattak, mihelyt el voltak « 
osztva sorsot vete ttek , mellyiké, meliy T ribunusok  
legyenek, ’s akkor egymás után választattak az elő
szólított polgárok közzül, míg a* Légiók egyenlő ere
jű  és idejű  katonákkal megnem teltek.

Minthogy ezen Nép a’ jósólásról igen sokat tart, 
azért mindenkor valamelly jó jelenségül névnek ne
vezésével kezdődik a' felszólítás; ezen elsőség egy
~  —   #

*) Polybius szerint I V , 4. ezen értéknek négyszáz Drach
mánál többnek kellett lenni. Azt nem m ondja, ha fnn(tusá
nak kellett e annyinak len n i, vagy jövedelmének.
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Salvius nevű alsó rendű  polgáré lelt ,  ’s a’ többiek 
utánna következtek.

Azt mondották nekem , hogy nem mindenkor 
megy a dolog illy csendesen véghez; ha a’ fővezér 
nem szerettetik, ha a’ háború meily folytattatik a’ Nép
nek nem tetszik, megtörténik néha ,  hogy a’ polgárok 
nem  jelennek meg.

Ollyankor kem ény eszközök vétetetnek elő p .o .  
pénzfizetésre vagy tömlöezre való büntetések. A ’ nya
kas ellentálláskor, a \ fe lső ség  ellen pártot ütők rab 
szolgaságra, a* I lóm ai birodalom’ határjain kívül e l-  
adatta tnak, ’$ ott halálra is ítéltetnek. E zen  mostani 
esetben a’ Consul eránt való tisz te le t , ’s a’ hadi ve
zér’ nagy híre neve megkönnyítették a’ dolgot.

Midőn a’ katonaság’ száma tellyes lett, a’ L ég i
ók* formáltatása kezdődött el. Hatszázan a’ legidő
sebbek és legvitézebbek közzül Triáriusokká lettek. 
Az ezek után következők közzül, tizenkétszázan a* 
Princepsek  és ugyan annyian a* Hastatusok közzé vá
lasztattak. A ’ több iek ,  kik legfiatalabbak *s legsze
gényebbek , a ’ \e le l i s e k e t  formálják. A* mindenik 
Légióhoz kívántató 3oo lovasok a’ Censorok által 
m ár előre ki voltak nevezve. Mindnyájokat a’ lovag
rendből kellene választani; de ezen rendszabás, ki
fogásokat kezd szenvedni.

Ez előtt egész az újabb id ő k ig , mikor Piómá- 
ban Légiók fo rm álta ttak , ugyan akkor a’ Consulok* 
parancsolatjára, a* szövetségesek a’ magok hazájok- 
ban szedtek katonákat. Mai n a p o n , m inekutánna azok 
polgárokká le t tek ,  katonáik is a ’ Pióinaiakkal egyen
lőségre lép tek ; ’s ugyan ezen még igen új időszakasz
ban  neyekedtek.

s. K. J.
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11 .

NEMZETI EGYETÉRTÉS.

TFudni, tudunk minden jót, szépet és felségest, 
valamit csak Bölcs Salamontól fogva, minden 
nemzet? bölcsei és nemesebb le lk ei, mind e5 mái 
napig írtak, mondottak, és tanítottak; — sőt 
ezek nélkül, tulajdon életpraxisunk által is ,  
olly józan bölcs tudományt tudnánk előállítta* 
n i, hogy a’ mellett földi nyonjorék emberi tár
saságunk , valóságos paradicsom lenne; de mi 
haszna? — tenni nem teszünk, vagy nem-tehe* 
tünk minden szép tudományunk daczára is egye
bet, mint a’ mi tudományunkkal egyenesen el
lenkezik, vagy a5 mibe szokásaink által, mint
egy második természetben megrögzöttünk.

Ki nem tudná, holott minden nap látja,, és 
magán is sokszor meglesheti azon nagy igazsá
got: haragodban ne tégy semmit, mert azt min
dég megbánod, vagy megszégyenled, — nem 
tudjuk e , hogy az indulatra gyulladt ember, 
azt a5 pillantatnyi örömöt, hogy dühének tüs
tént áldozzon, többre becsüli sokszor egész éle
te5 boldogságánál, sőt ezt kész annak kedvéért 
feláldozni, csakhogy indulatjának tüstént ele
get tégyen? — a* ki indulatba jött embert lát, 
maga fogja magát minden könyv és tanító nél
kül azon igazságra tanítani, hogy az indulatban 
lévő ember nem ember, hanem barom, ’s a5 t, 
— és ellenben, ki nem tudja, hogy az ember,
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ha indulatja lecsendesedik, Ss hideg vére helyre 
áll , egészszen más le tt , mint volt dühös korá
ban, és maga megköszöni azoknak jótétét, ha 
kik voltak körülötte, és nem engedték őt ak
kor , mikor már kezeit felemelte, áldozatja vé
rét kiontani? — E zt, és ehez hasonló ezernyi 
ezer életregulákat tud, még a’ legalább való pa
raszt ember is : de mi haszna ? — mikor a* tárgy 
rámára jön , — mikor az ördög kísérti az em
bert; vallyon hányadik ember tudja tudotnány- 
ját nem csak elnem felejteni, de még maga 
meggyőzésére is alkalmaztatni? Sőt majd nem 
mindenütt azt látjuk a* practicus életben, hogy 
itt már tudós és tudatlan, mind egy húron pen
díti, mind elárulja, hogy ő test, hogy az em
ber gyarló, hogy az ember tökéletlen; — sőt 
néha a’ tudós, ebben is fellyűl múlja a' tudat
lant! Hol van hát a* philozóphia ? — és ki a’ tudós 
ember, ha illyen mentség elégséges bennünket 
megigazolni , és a’ tettet tettlenné tenni ? — Sőt 
talán a' tudós kétszérte hibásabb, mint a5 tudat
lan, és valamíg gyarlósággal menti magát a’ sze
gény tudatlannal együtt, mind addig nem érdem
li meg azon kenyeret, mellyet a' tudomány ne
ve alatt kap, mivel ő neki egyéb dolga nincs, 
mint mindenben példával előmenni, ’s másokat 
példával .inkább, mint szóval tanítani. Nem 
igaz, hogy gyarlók vagyunk, — minden hiba 
nélkül jöttünk ki az Isten’ markából, — épek, 
tökélletesek vagyunk, valamíg józan, ité lő , 
Okoskodó, számláló és emlékező lelkünket meg- 
nem tagadjuk. Hát a’ roszra mért nem vágyunk 
gyarlók? holott azt tudjuk, hogy elébb utóbb 
megsiratjuk, ha tilalmas nem volna is , — de 
még tilalmas is! —• Valamíg tehát a’ roszra, 
melly csak az ostoba rövidlátó testiség míve-
W.  M,  OR ,  M I N E R V A  IV. N E G Y E D ^  - -5#
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letje, alkalmatosak és talpra esett vitézek va
gyunk ; mind addig a’ jóra , melly az előrelátó 
bölcs léleknek, mint leghívebb Mentorunknak 
míveletje, annyival is inkább gyarlók nem va
gyunk, mivei ez egyedüli rendeltetésünk, ez 
kötelességünk, ez vallásunk. A’ mi jót csak aka
runk, mindent megtehetünk, — mint ezt, sok 
nagy embereinken szemeinkkel láthatjuk, sőt 
valóságos Saulusokból, valóságos Pál Apostolo
kat szemlélhetünk. Csak akarjuk, — mindjárt 
egyezik praxisunk theoriánkal, óraütőnk, mu
tat, ón kai is ,  — sőt a' tudós ember nem egyéb 
mint practicus, —- ezenkívül mind tudatlan; — 
mert ha tudsz; — mutasd meg hát mit tudsz? 
— ha pedig nem mutatod, úgy vagy nem tudod, 
vagy hitetlen, ámító, vérszopó, — mind két 
esetben barom, fenevad, és nem ember vagy.

Hogy az emberiségnek legnagyobb része még 
illyen , onnan bizonyos ; mivel valamint a" fe
nevadak társaságában nincs egyéb örökös féle
lem nél, és csupa kínos életnél, ’s minden pil- 
lantalban bizonytalan szörnyetegségeknél; úgy 
az emberi társaságokban is , még mind e mái 
napig se mentünk annyira, hogy a’ legelső feje
delemtől fogva, legutolsó koldúsig valakit az 
emberi társaságban, igazi nyugodt lelkű boldog
nak mondhatnánk; sőt hogy mindnyájan újabb
nál újabb kínok és bizonytalanságok rettegési- 
től ne félnénk! Csak a’ bőcsőben vagyunk bol
dogok, azonkívül mind boldogtalan, valaki anyá
tól született, — nem azért, mintha e" világ po
kol volna, — óh ez ártatlan, csupa paradicsom! 
hanem azért, mert nem tudunk élni, másutt ke
ressük mint a’ hol van a’ boldogságot, — tes
tek vagyunk, — azt tartjuk boldogságnak, a’ 
mit mástól elcsikarhatunk, — magunk szorgal
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mára nem támaszkodunk, — mindnyájan az utol
só koldusig Aristocraták, még pedig testi Aristo- 
craták vagyunk, ’s ezen characterünkct valahol 
csak módunk nyílik , gyakorolni el nem mulat
juk, — nincs egy kitűzött igazi bizonyos fő 
princípiumunk, mellyre mind egy lélekkel tö
rekedjünk, — ki ki csak a’ maga systemátlan 
eszén jár, *s határtalan indulatja szárnyain sza- 
naszétt kalandoz, nincs közerő* nincs közaka
rat , nincs egyetértés!

Hajdan egy bölcs pogány fejedelem, halá
la*' óráján öszszehívatván 70 fiait, azoknak min
den írás nélkül illy testamentomot te tt: Még volt 
parancsolva minden király gyereknek , kezében 
egy kis veszszővel jelenni meg. Ezen veszsző- 
ket egy kévébe kötvén, minden fiúnak sorba 
kellett, térdét egész erőből neki feszítvén, el
törni próbálni. — Távol légyen! még csak meg 
sem hajthatták! — Ekkor a' kévét kibontván, 
kiki Sl maga veszszejét tartózott eltörni, — mind 
eltörött. Ebből állott íi testamentom, értésök
re adván, hogy egyetértvén semmi erőtől ne fél
jenek, — meghasonlván, mind elvesznék!

Ki nem tud iilyen, ’s ehéz hasonló számta
lan igazságokat, mellyek a5 legbizonyósabb ma- 
thematicai renden csalhatatlanok? — de mi hasz
na? —• tudni tudjuk, tenni nem teszszük! — 
Ha a’ közjóról van szó, nincs ott eldönthetetlen 
szent principium feltévé , mellynek senki ellené 
nem mondhat* hanem systhéma és principi
um nélkül, kiki csak azt vitatja, mit az ő rö
vid látó önsége, "s ideig óráig való képzelt hasz
na parancsol, — az igazi, örökős, századokra 
ható bölcs tanácsok, csirájokban elöletnek!

Azt mondják : még is megellünk, — és mint 
gyarló emberek tökéletesebbre soha se jutha-

S3 #
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tünk, — ebből ál! minden principiumjok, ba 
van valami, mit annak lehet mondani. — Már 
ha ez ellen széliünk, ők elnyomnak, mert légió 
az ő számok, ’s így sóba sem az igazság győz,
hanem a' tévelygés ül az igazság’thrónusába.__
Megellünk, az igaz, de ők az életet nem distin- 
gválják , hányféle grádusai lehetnek az életnek? 
— ő nékik mind élet a-' lélegzés, — hogy pedig 
a' haza örökös légyen, mellyet egyedül a’ morál 
alap, mint szikla fundamentom feltétez ; — ők er
ről nem is álmodoznak , vagy ha is ; — azon 
alapot az ő egoismusokban vélik áilani, mintha 
az örök kormány részre hajló volna!

Óh szerencsétlen emberi társaság! be el vagy 
te a’ testiség’ labyrinthjába tévedve! — hol az 
a’ bölcs, hol az a' magát feláldozó, ki téged az 
élet’ igaz útjára viszszahozzon ? — Tévelygőnk 
ember társaim ! tévelygőnk a' tudatlanságnak és 
testiségnek vad pusztáin, - -  és , ha k i, fedhe
tetlen csupa morál tűköre, mint kalauzunk akar 
fellépni, azt kivégezzük időnek előtte; — még 
csak hallani se akarjuk, ki mást mond, mint a’ 
mi előttünk szokott, ’s testünk’sugallásáva! nem 
ellenkezik. — Vétója van mindennek egyformán, 
még ki ahoz legkevésbé nem ért is, ’s siralom
mal kell nézni, egész Nemzetek, mint lesznek 
egymás után vétójok áldozatjává! Szép a’ vétó, 
jó a’ k és , puskapor, ’s a* t, de mindennek van 
feltétele, ’s valamit, a’ csupa nevénél fogva, 
minden distinctio nélkül, nem mindegy, köz
re bocsájtani. —

A’ zavaros testnek nincs semmi princípiu
ma, kivévén a’ testiséget, melly mindenütt csak 
élledelme után leselkedik; — a5 mívelt léleknek 
princípiuma ez: Minden ember, sorsában, a’ 
legnagyobb tehetőségig boldog legyen, — mert
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az élet úgy is rövid, és rakva természeti bajok
kal , — legalább hát magunk ne szaporítsuk ba
jainkat , holott ezt parancsolja a' vallás, a’ jó
zan ész, és erre vagyunk teremtve, ’s minden 
inegkívántató eszközökkel megáldva, csak hasz
nálni tudnók! A' boldogságból pedig senkit ki 
nem zárhatunk, még a’ hatalmunk alatt lévő ok
talan állatokat i s ,  annyival inkább embertársa
inknak csak egy legkissebbikét se, — merthogy 
lehet valaki ragyogó palotájában gazdag ebédje 
mellett is boldog, ha kívülötte ember jajgatást 
hall? Vagy közös legyen a’ boldogság , vagy sem
minő sem lehetséges. És im é, a’ testiség, mind 
magát akarja izolálni, privilegizálni, mások rová
sára, — nem bánja: más éljen, mint élhet. De 
az & másik, hogy tekintse már ezt, mint jólté- 
vőjét? és a' háládatosságnak micsoda nemével 
viseltessék ez iránt, hol itt a’ rokon érzés, és 
az egymásba kapcsolt hazafiuság ? Nézzük el vi
lág’ kezdetétől fogva, mi lett vége ezen egyet 
ncmértő elkülönözési princípiumnak? — Egy 
oknak mindég egy lesz a’ következése is.

De hiszen sokkal könnyebb és édesebb is 
a’ közjót előlmozdíttmi, és benne örömmel, víg 
kedvel, tellyres bátorsággal és szabadsággal élni, 
mint a’ köz roszban , v agy az egy^enetlenáégben ! 
Az az áldozat, melly mindentől megkívántatik 
a’ közjóra, nem rövidsége, nem vesztesége sen
kinek, — nem jussainak, nem jószágai egy ré
szének, hanem egyedül testi káprittzainak felál
dozása. — Nem is képzeli, nem hiheti , melly 
boldog lesz az ő élete ezen kis áldozatja által, 
— száz és ezernyi procentet fizet, paradicsomi 
örömöt ád ennek feláldozása! — Nem jussai
nak , nem szabadságának feláldozása kívántatik, 
sőt éppen ennek tántoríthatatlan alapja bölcsebb
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és előrelátóbb elveken gyámolittatik, czélozta- 
tik , — hanem egyedül a’ rövidlátó test’ szeny- 
yei és szeszéllyei feláldozása kívántatik, a5 mi, 
csak onnan is bizonyos, hogy sok nagy hatalmas 
embernek hja, szinte ezt vitatja minden whigt 
lplkekkel, holott apja tűzzel vassal ellene torys- 
kodott, — Es valamint fiaink pantalont visel
nek szíjas nadrágunk daczára is ; úgy kétségünk 
se lehet, hogy halálunk után fiaink olly válto
zásokat tesznek, mellyeket mi most hazaárulás
nak is tartanánk, — magok fogják azt, vagy 
végbevinni, vagy megsiratni, a’ mit mi most el- 
szeszélykedtünk.

A’ szegény, ki ruháira szemet dombokon 
foltokat keresgél, ’s kézi munkát nem talál, 
hogy tanúit mestersége által kenyerét megsze
rezze ; — rátekint egy nagy uradalom’ kastéllyá- 
ra, 's felsóhajt az Istenhez: Istenem! be boldog 
egy nagy földes Úr ! Már van e igaza, vagy nincs ? 
azt mások ítéletére bízom ; — én boldog földes 
urat a’ föld’ kerekségén többet nem ösmérek, 
mint a’ ki jobbágyait nemesíti, boldogítja, szór-? 
galomra tanítja, és szorgalma által gazdaggá te
s z i , — az ollyan, ki ruhája' foltjait, ’s csecse
becse szajkó tollait a’ pári’si szemeteken szedi, 
hasonló a' vízben fuldokló nyomorulthoz, ’s né
ha boldogtalanabb a’ szemét dombokon keresgé
lő koldusnál. A’ nyomorúság aranyba, bársony
ba szintúgy felöltözik, mint rongyos szűrbe, és 
ott még garázdább.

Midőn tehát azon princípiumot akarjuk fel
állítani , hogy minden ember a’ maga hivatalá
ban , vagy tanult mesterségében sorsa szerint 
boldog légyen, és ne a’ tekintet, hanem az er
kölcs uralkodjék; — és ezen czélra a' testi ka- 
priczokon kívül, semmi egyéb áldozatot nem
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kívánunk, mert a’ köz jó, magától is fclállana, 
csak elnyomói, ellenzői, és gátolói ne volná
nak! már ítélje meg az indulat nélkül való hi
degjózan ész, ki a' haza ellensége? — a z é ,  
kinek századokra és a* közönségre van szeme? 
vagy az, ki csak óráig, és ön köre, ’s teste' 
határáig lát ?

Ha a’ dolgot mindnyájan egy szempontból 
néznők ; akkor ítéleteink és akarataink is mind 
megegyeznének, ’s nem rángatná kiki szanaszét 
a’ kocsit testi kénnyé szerint, előre is hátra 
is; hanem egyaránt húznók a’ közigát, mint a’ 
jól kitanult lovak. De valamint a’ tanulatlan 
ló , mind másfelé akar viczkándozui ; így bizo
nyosak lehetünk benne, hogy az ember is , va
lahol egyet nem ért, ott mind más más testi
ségnek elemei parancsolnak. Mert ha egy zseb
órát, órás mesteremberekkel becsültetünk meg, 
egészszen más lesz az ítélet, mintha ezer meg 
ezer hozzá nem értőkre, (kik azonban magokat 
hozzá értőknek tartják) bízzuk az ítéletet.

A” tudomány, szív nélkül, Iia történetből 
nem roszszabb , egyértékű a’ tudatlansággal, — 
mert hiszen éppen az a’ tudomány, tudni, a’ 
természeti nyers szívet a' természet minden tár
gyai eránt érzékennyé tenni, — érezni tudni, 
— és magát a’ más sorsába más helyébe képzel
ni vagy tenni tudni. — Ki ezt nem tudja, min
den csudatévő bámulandó szónoki tehetsége és 
bölcsessége mellett is ,  semmit se tud, mint 
akármeily testi ember, ki csak test urat ősmér.

Nem az a5 nagy ember, ki tudománnyal, ha
nem ki a’ tudomány gyümölcsével, a' practicus 
élettel kiiiömbözik egyebektől. — Nagyobb em
bert képzelni se lehet, mint kit a’ nagy szeren
cse megnem változtathatna, "s ki meghazudtol
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na azon példabeszédet: honore-s mutant mores, 
•— de hányadik nagynak képzelt lélek nem lesz 
ezen közönséges kisíelkűségnek áldozatjává'? — 
Ki a’ gazdagságot azért kívánja, ’s ha elérte ar
ra használja, hogy a’ közjóra és embertársai 
boldogítására annál nagyobb csudákat tehessen; 
ez már a’ tudományoknak, és művelődésnek leg
felső zárköve. Az illyen embert bámuljuk már, 
csudáljuk, és az utszán ujjainkkal mutatjuk, 
nem azt a’ here kevélyet, ki magát maga mu
togatja mindenütt tarka barka eszelősködéseibe, 
a’ sínlődő publicumnak legfájdalmasabb erkölcsi 
scandalumjára! — ’s olly vak, triumphot lát a’ 
mások köpedelmén. A’ ki nem jóltévő , nem is 
ember!

Tudjuk, elhiszszük ; de hányán követjük? 
illyen embereket csak a’ régi pogányoknál kér 
ressiink, — és az illy nemes lélek annyira tu-s 
lajdona a" pogányságnak, hogy m ais, kik illye-. 
nek, nem tudóin? nem pogányoknak tartatnak e ? 
mert sok ember, jó keresztyénnek csak azt tart
ja , ki mindent hisz és vall; de semmit abból 
nem követ.

A’ közjó egyetértés nélkül fel nem á ll, ha 
száz esztendeig tanakodunk is felette; — egyet
értést pedig testiségtől nem várhatunk, mert a’ 
test mind önhasznú, ’s telhetetlen kapusi kén
nyé miatt mind magának, mind másnak ellen
sége. — Tudomány kell ! az a z : fáradhatatlan 
munkásság’ kézzel tevésének tudománnyá, nem 
theoria, — és így nemes lélek , mívelt érzé
keny szív kell ott, nem tündöklő oratoria, ‘s 
oskolai regula, hol a’ közjóról van szó. Szívek
nek kell egyezni , ez a’ czé l, -— az elmének és 
nagy tudománynak semmi egyéb foglalatossága 
nincs, mint az ezernyi - ezer eszközük között
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válogatni, és a’ legjobbikát, legrövidebbiket 
kitalálni. — De ha a' czél eltévesztetik, és az 
eszközökkel öszszezavartatik; nem csuda, ha 
a Bábel tornya soha el nem készül.

Hogy a’ közjó felálhasson, áldozat kell min
den hazafitól, analógiája szerint, — kötőmben 
soha fel nem áll, hanem sínlik a’ közjó, ’s vé
le együtt minden hazafi, ki a' hazában lakik , 
szenved, nyomorog, csikorog a’ nagy erkölcsi 
test, míg győzi. — Ezt a’ fő princípiumot kel
lene tehát mindeneknek előtte felállítani, ’s min
den intézeteket ennek czélzatjára alapítani, hogy 
t. i. akar e minden hazafi arányjában áldozni, 
vagy nem? — Ha nem akar; akkor hijába köl
tekezünk.

Sok ember a’ szabadságával áll elő, -— De 
mi hát az a’ szabadság ? — Az erkölcsre ki mű
velődött nemesebb rész, a’ bekerített udvarban 
tartja a’ szabadságot, — de ezeknek kis számát 
elnyomja a’ testieknek azon iszonyú sokasága, 
kik a’ szabadságot a’ kerítetlen puszta udvarok
ban helyheztetik. Imé, még aJ szabadság’ defi- 
nitiójában sem értünk egyet, — hogy lehessen 
hát a' következésekben egyre ütő sikerünk ? 
Egy valami fő princípiumban közössen megkell 
egyezni, külömben híjában szóvitázunk, — és 
ezen megegyezés, ha örök időkre van a' kiné
zésünk, csupa morálon alapuljon, — erkölcs
telenségnek legkissebb búvó helyet és menedé
ket ne clausulázzon, — mert híjában ! minden 
híjában!

Ha a'Nemzetek egymás royássára, egymás 
károsítására, egymás kizárására, gazdagosznak; 
ez csak rövid látó testiség, ideig óráig való ke
serű falat, meljyet bátorságban nem nyelhetnek, 
’s nem tudják, melly órában forrasztják torkok
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ra, örökös öszszeeskiivésnek, mindég borzasz
tóbban áradó boszszúállásnak, ’s kínoknak mű
helye, — minden esetre siralmas a’ vége. — 
Ott a’ szorgalom, ott a* sok mocsár minden or
szágban , nyitva a’ nagy természet mindennémű 
igazságos kereset és meggazdagodás édes élledel- 
mére, lásson kiki ahoz, — micsoda kereset az 
útonállók keresetje ? Yesztit érzi az a5 méhkas, 
melly nem a’ virágokra, hanem egy másik kas
nak kész gyüjteménnyére tart számot. — így a’ 
hazafiak is ,  igazi, istenes, erkölcsi, szabad ke
resetre és meggazdagodásra kapjanak nyílt me
zőt, ne egymás rovássára; — ’s erkölcsi ér
dem nélkül; sei\ki se tarthasson számot semmi
re , akármennyi pénze volna is. — Hiszen min
den ország, melly fennáll, csak annyiban áll 
fe l; mennyiben még a5 becsületes erkölcsi em
berek nem haltak ki egészszen belőle, — csak 
az erkölcsös a' hazafi; — a’ többi mind haza
áruló. — —

De nem ollyan rósz az ember, mint gon
doljuk, — hiszen a’ legtársaságosabb állatok va
gyunk, — mind egyetérzünk, és könyörülő jól
tévő szívűek vagyunk, mihelyt czélirányosan 
kimíveltetünk, — csak míveltségünk határoz
za el: Saulusok maradjunk e , vagy Paulusokká 
átváltozzunk ? — Nincs rósz ember, csak rósz 
nevelés, tudatlanság, míveletlenség. Kiről va- 
lamelly hazába, azt a’ szörnyetegséget lehetne 
feltenni, hogy a’közjóra nem áll rá; az azt vagy 
nem érti, — vagy impostor. — Ila nem érti: 
jobb halgasson, ne szóljon, bízza a’ meszszebb- 
látó lelkekre, — legalább ne gáncsoskodjék, 
és a’ drága igen drága időt ne vesztegettesse ; 
— ha pedig impostor: az illyent ki kell zárni
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a’ közjó’ szent titkától! — Ám! — de vétó jus
sal b ír! ! -------

Minek éltünk, ha egész életünk láz és nyo
morúság volt, — és processusunk’ megnyerése 
reménnyébe tölt el ? A’ Zsidók mindennap vár
ják a5 Messiást, de soha sem jön el. — A' sült 
galamb nem csinálódik, hanem csináltatik. — 
Ha meghalunk, azután boldog lehet a’ Haza!-^- 

Egyezzünk meg ! hiszen talán egy sincs köz
tünk, ki ne tudná azon szilárd axiómát, melly 
soha sem csalhat: Concordia rés parvae cres- 
cunt: discordia vei max'imae dilabuntur. —
' r  7

Anglus Bankba adjuk azt száz procentel, a’ mit 
közjónkra feláldozunk!

Az egyenetlenséget mindnyájan utáljuk, szid- 
juk és átkozzuk , — mintha az egy bizonyos sze
mély volna, és rajta átkunk fogna! — Nincs 
egyenetlenség, — ez csak költött név, mint a’ 
font sterling; — egyenetlenek vagyunk mind, 
kik a’ morális érzésre még elnem jutottunk,

Udvardy János ,
Földmérő ’s Levelező Tag*
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12.

Válogatott darabok az ánglas Szemlélő
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva 

egy Társaság által.

— — Vix ea nostra voco —• —
Ovid.

C s a k  igen kevés emberek v a n n a k , kik a’ tiszt
ségre annyira ne vágynának , hogy magokat azon nép 
k ö zö t t ,  vagy azon országban, a* hol é ln ek ,  mások 
felett m egkíilöm bözte tn i , ’s magoknak azok e lő tt ,  & 
kikkel társa lkodnak, tekintetet szerezni ne akarnának. 
A kadunk bizonyos magosságra és tiszteletre, mellye- 
ket a’ legcsekélyebb és legroszszabb emberek i s , ba
rátaik' és ösm erőik’ kicsiny körében , magoknak sze
rezni igyekeznek. A ’ legszegényebb m esterem ber,  sőt 
m ég az is , a’ ki alamizsnából él,  gyűjt maga körül ol- 
lyanokat, a’ kik őt csudálják, és gyönyörködik azon 
ran g b an ,  mellyel azok felett b í r , a* kik ő alatta vágy
nak. Ezt a’ becsületre vágyást, melly az emberi lé
lekbe bé van o ltva, a* m int én gondolkozom, igen 
szerencsésen lehetne alkalmaztatni; ’s ha helyesen 
igazgattatnék, szintén annyi hasznot hozhatna néki, 
a’ mennyi nyughatatlanságot és bút szerez.

É hez képest némelly gondolatokat akarok itt c’ 
felől közleni, a’ mellyeket más írónál  nem talál
tam , ’s azokat úgy fogom előadni , a* mint eszembe
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ju to t tak , arra nem  vigyázván , ha egymásból foly
nak e , vagy rendesen irattatnak e le.

Midőn elsőséget és magasságot * mellyel az em 
ber mások felett b i rh a t , azon hasznokról való m eg
fogásra lehet v in n i , a* mellyek altaljában véve, vagy 
a ’ szerencsének, te s tnek ,  vagy a* léleknek javai. Az 
elsők állanak a* szü le té sbő l , a’ titulusból vagy a* 
gazdagságból; ’s a' mi valónktól legmeszszebb vágy
nak ’s ollyanok, hogy a’ hasznoknak előszámlált há* 
rom nemei közül ezeket legkevesebbé nevezhetjük a’ 
magunkénak. A ’ testre nézve származnak a* hasznok 
az egésségtől, az erőtől vagy szépségtől* mellyek 
minket közelebbről i l le tnek, ’s inkább a’ mi részünk, 
m int az elsők. Azon hasznok, mellyek a* lelket ille
tik , a* tudom ányból vagy jó erkölcsből veszik eredet- 
jö k e t ,  ’s jobban illetnek m inke t ,  szorosabban öszsze 
vannak velünk kapcsolva, mint némellyek a’ más két 
rendbéliek közzüL

Jó llehe t  az em bernek kevesebb oka van is arra, 
hogy magát a* szerencse’ ajándékaiban elbízza, m in t  
arra ,  hogy a’ testi vagy lelki jókban fe lfuvalkodjék; 
m ég is a’ világnak legjobban szemébe tűnnek azok.

A* mint a jó erkölcs helyes és igaz kútfeje a’ 
b ec sü le tn ek ,  még is közönségesen a t i tulusokban je
lentését találjuk azon különös érdem eknek, a* mel- 
lyeknek alkalmatosokká kellene tenni a magas hiva
talokra azokat, kik ezen tisztségeket bírják. A ’ Szent
ség a* Pápának , a F e lség  a’ Császároknak és K irá
lyoknak; a Magasság a* Főherczegeknek ; a* F ő m é l tó 
ság a M inistereknek, Követeknek és titkos T an ácso 
soknak adatik.

A' nagy nemzetségek szerzőinél közönségesen 
az efféle titulusok megegyeznek azoknak erkölcseivel, 
a9 kiknek adattak. Az ő maradékaiknál pedig igen 
sokszor elébb szoktak jelei lenni a’ magasságnak , mint
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az érdemnek. A’ név m indenkor megmarad; de z 
belső érték gyakorta elvész.

A* halálos ágy a* titulusok* semmiségét megmu- 
tatja igaz világosságban. A ’ szegény elcsüggedt bü-  ̂
nős félelem és rettegés között fekszik, ha azon álla
potról m egem lékezik, a* mellyre most által kell neki 
menni. E gyszer 'sm ind a titulusok úgy lá tsz ik , in
kább hasonlítanak a’ csúfsághoz, m int a' tisztelethez.

Annyi bizonyos, hogy ezen czímek ezen a’ vi
lágon nincsenek rendesen e lin tézve ; a ’ kegyesség el- 
nyomattatik , af bűnök győzedelmeskednek. Az utol
só nap ezt a* rendetlenséget el fogja igaz ítan i, ’s ki
nek kinek a’ helyet k im uta tn i ,  mellyre méltó. Ak
kor a’ rang-rendesen m eghatározta tik , és az elsőség 
igazait elintéztetik.

Ügy gondolom* ollyan becsületre vágyóknak kellené 
len n ü n k ,  é s ,  ha a’ másik világon elsőséget nem sze
reznénk is m agunknak , legalább most igyekezzünk 
m egtartani a’ mi helyünket és azokat, kik mi alat
tunk  vágynak, jó  erkölcsökkel feliül múlni, hogy majd 
am az, a* hol a* külömbség örökre m egállapítatik , 
eleibénk né tétessenek.

Az emberek az írásban  jövevényeknek és bu j
dosóknak neveztetnek, ’s az élet bujdosásnak. N é- 
melly m ind  pogány* mind keresztény í ró k  a’ világot 
úgy írták le mint ollyan fogadót, melly arra rendel
te te t t ,  hogy nékünk utazásunk közben könnyebbsé
günkre szolgáljon. E rre  nézve helytelen gondolat itt 
elébb megnyugodni a k a rn i , mint utazásunkat elvé
gezzük, inkább arról gondolkodjunk, hogyan fogad
nak majd ott b e n n ü n k e t , mintsem a* mi gondolatain
kat azon kicsinyes könnyebségekre és hasznokra for
dítanánk, mellyekben az oda való útón részesülünk.

Epiktet egy más hasonlítással é l ,  melly igen szép 
és arra alkalm atos, hogy minket a’ megelégedésre ve
zessen azon állapottal, mellybe a ’ gondviselés által
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tétettünk. Mi itt úgy vagyunk* így szól! ő ,  mint a 
játékszínen, a hol mindeniknek kiszabott rolléja van. 
Legnagyobb kötelesség, mellyel az ember tartozik, 
az , hogy a ’ maga rolléját tökélletesen játsza. Jó lle 
het azt mondjuk is ,  hogy a’ mi rollénk nem nekünk 
való , ’s hogy mást jobban já tszhatnánk; de ez nem  ,
a’ mi munkánk azt m ondja a* bölcs. M inden , a* mi ^  (x*^  
bennünket illet, az :  hogy a’ n ék ü n kfro l léban , m a
gunkat jeleseknek m utassuk . H a arra nem  vagyunk 
alkalmatosak, a* hiba nem  bennünk van, hanem ab
b a n ,  a’ ki a’ részeket kiosztotta* és az egész játékot 
elrendeli.

A ’ személy , mellyel ez a’ philosophus maga vi
s e l t , éppen nem  volt fontos; m ert ő úgy élt és halt 
is meg mint rabszolga. Az arra indító o k , hogy az 
em ber sorsával megelégedjék, az említett gondolat
tól nagy erőt n y e r ;  ha megemlékezünk arró l, hogy 
a* helyek a’ másik világon újra ki fognak osztattatn i,  
és hogy az emberek a’ szerint, a’ m int egymást ke
gyességre nézve feliül haladták, *s ak életnek külömb* 
féle helyhezte téseiben , az ahoz illő kötelességekre 
vigyáztak, a’ magasságnak és elsőségnek külömböző 
grádusaira fognak tétetni.

Sok szép helyekre találhatni a’ bölcsesség* köny
v éb en ,  mellyek a* tisztségnek és egyéb világi szeren
csének hijábavalóságát felfedezik, melíyeket az em 
berek olly nagyra becsü lnek; ezek megvigasztalják 
azokat i s ,  kik a* világi jókat nem bírják. Leírja a’ 
nevezett könyv igen tüzes és méltó kifejezésekkel a’ 
jó em bernek felemeltetését a* másik életben , és azt 
a* nagy csudálást,  mellyet azoknál fog okozni,  
kik ez életben feljebbvalói voltak. „A kkor állani fog 
„az igaz nagy öröm m el azok ellen , kik őt nyomor- 
„gatták és munkáját megvetették. Mikor ezek azt 
„látják, azon boldogságtól, mellyet nem  is gondol- 
„taky rettenetesen m egijednek , és egymás között
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^bánkódva fohászkodnak: ez a z , a* kit mi talán csúf
n a k  és nevetséges példának tartottunk. Mi bolon
d o k  , az ő életét esztelennek és végét gyalázatnak néz- 
„tiik. Mint számláltatik ő m ost az Isten* íijai közzé j 
.?és mint van az ő Öröksége a’ szentek között?

H a olvasóim egy ollyan életről való leírást akar
nak o lv asn i , m elly hijábavalóságban és a* pompának 
’s nagyságnak árnyéka alatt tölt  e l ; azt a’ m ost em 
lített helyen láthatják^ Egyszer’s m in d , mivel csak
ugyan a’ dolgoknak mostani helyheztetések szerint 
szü k ség es , hogy a’ világon a ’ rend és külöm bség fenn 
tartassanak, boldogok volnánk; ha azok, kik legfőbb 
helyeken vágynak, igyekeznének másokat a’ jó erköl
csökben szintén úgy feliül m úlni,  mint a’ rangban * 
’s ha ők a’ szelídség és kedveltetés által,  azokra néz
v e ,  kik alattok vágynak, rangjokat könnyűvé és kel* 
lemetessé ten n é k ; ellenben azok , kik csekélyebb hely- 
hezte tésben vágynak m eggondolnák ,  hogyan jobbít
hatnák meg sorsokat halálok u tán ,  és a*felsőség eránt 
való engedelmesség által hogyan tehetnék magokat 
boldogokká azon áldások m elle tt ,  mellyekkel a' gond
viselés őket mások felett m egkűfömböztetni jónak ta* 
lálta.

—• Fnlgente trahit constrictos glória eurrit 
Non minus ignotos genertfsis.

Hor. Sat. 6.

H  a egy kévéssé vizsgálódunk , az embereknek nagy 
seregét gondolóra veszszük, igyekezvén a’ cselekede* 
leknek indító okait mindeniknél különösen kitanulni; 
h ihe tő ,  hogy a* becsületre vágyás az egész emberi 
nem zeten u ra lkodik , ’s hogy m indenik , a* mint tes
ti erejének elevensége en g e d i , az által erősebben vagy 
gyengébben indítatik. Valóban nem ritkaság ollyan 
emberekre ta lá ln i , kik az ő hajlandóságaiknak tér*
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mészeii ösztöne által, ’s a ’ bölcsességnek minden ta
nításon nélkül, a’ hatalomnak és nagyságnak tetejére 
nem  törekesznek ; a’ kik az ő szivükkel soha se ra
gaszkodnak az alattvalóknak számos kíséretéhez, vagy 
a* magasságnak egyéb hízelkedő e lsőségéhez ; a* kik 
a szükségessel m egelégedvén , az ő csendességjöket 
nem Szakasztják félben * hogy magóknak bőséget sze- 
frezzetiek; D e  ebből még némi lehet következtetni^ 
hogy az illyen em ber nem becsület szerető. Kivánsá- 
gai ugyan más czélt választhattak; \s őt más dolgok 
után veze the tték ; de az indító ok m indenkor a’ le
h e t ,  és az em ber ezen esetben is, szintén attól a* 
kívánságtól ind íta tha tik , hogy magát másoktól meg- 
kiilömböztesse.

Á m bár a* jó cselekedeteknek cstipá érzése ,  m in
den tekintet nélkül a’ köznépnek jóváhagyására + a* 
nem es szívnek m ár elég gazdag ju ta lom ; csakugyan 
kétségen kívül vári az is ,  hogy a* magunk rnégkülöm- 
böztelésére való v ág y ó d ás , tíiint melléked ösztön a* 
mi term észetünkbe belé olíatoít.

Igaz ugyan j hogy ez a* hajlandóság szintdri úgy  
jár ,  miut a9 többiek mind. Gyakorta viszszaélnekaz
zal rósz czé lo k ra ; annyira , hogy igén sok jeles és 
esztelen cselekedeteit a* közönséges é le tn e k , azon vé
lünk születeti ösztönből,  t. i . ' a ’ szeriibe tűnni kívá
násból lehet származtatni. Mert m inekütánna az a* 
nevelés í tudom ány és társalkódás által,- külömbféíe- 
képpen k im u n k á lta to k ; m indennem ű következései 
is vágynak* a’ tnirit az jó szívbéri Vagy m egromlott 
e lm ében íaüftatik. Nagylelkű te t tek b en , vagy saját 
haszon kereső ravaszságban fogja rnagát m u ta tn i ; a* 
m int az a9 jó vágy gyenge élrriéöek részé lett. H a 
arra fordiíatik, hogy a’ léiket ékesítse, vágy éSak a* 
külső képet cs inosítsa; áz érnbért vágy igén dicsé
retessé vagy nevetségessé (eszi. E s  így a becsületre 
vágyást nem csak egyféle czélokra kell szorítani; m eri
F .  M .  O R .  M I N E R V A  IV. N E G Y E D . *  54
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valamint ugyan azon indulatok a' külürnbíéle testi 
m iném uségcknél egészen más módjával hatnak a test
re ;  úgy a* becsületnek rugója is mi bennünk, majd 
ez majd más tárgyra üt ki.

Nincs az eránt kétség, hogy a* viaskodók* és mu
latság! harczolók’ seregében szintén annyi becsületre 
vágyás ne találtatnék, mint más finomabb törekedés- 
nél az előségre. Senki se hagyja, a’ ki elkerülheti, 
önként beverni a’ fejét, ha csak nagyravágyásból nem 
történik. Ez azon titkos ösztön, melly őket hajtja; 
és az e lsőség , mellyet a* sokaság felett nyernek , sok
kal többet tesz, minthogy azon sebeket raeggyőgyi- 
t a n á , mellyeket a’ viaskodásban kaptak. Ju lius C ae
sar , ha a’ Róm ai birodalomnak ura nem , hihetőkép
pen egy derék viaskodó lett volna.

H ogy  ő a* világot meggyőzte, a’ mesterségnek 
és esinéretnek lehetett tulajdonítani. Ha ezen elsősé
gekkel nem birt volna is, csakugyan a* beesületrevá- 
gyásnak azon szikrái ő benne p is logtak , és őt arra 
tüzelték volna, hogy magát másoktól csekélyebb 
munkákban megkíilömböztesse. Mivel tehát egy em
bernek a’ sorsa sincs ebben az életben olly erősen 
m egállapítva, hogy ezerféle esetek annak folyamatját 
ne segíthetnék vagy gátolhatnák; Ítéletem szerin t,  
kellemetes és ártatlan e lm élk ed és ,  ha magunknak egy 
nagy e m b e r t , minden történeti környülállásoklói meg- 
fosztatva képzelünk , és őt az életnek alacsony lép
csőjére teszszük , mellynek minémüsége csak meszszé- 
ről hasonlít azon magas te tőhez , a' mellyen ő áll. 
Így lehet észre venni,  hogyan gyakorolja kicsinyben 
a* természetnek minden ajándékait,  mellyek őt egy 
fontos hivatalnak viselésére alkalmatossá tették, mi
vel a’ nevelés által egész magasságjokat elérték. Más 
részről azomban egy ki nem  mívelt jó természeti ado
mányt is ollyan magasra lehfct emelni, hogy a 'm e g -  
jobbitott tehetséghez igen közel érni látszik.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



NOVEMBER 1832 . 851

E* szerint a* természet az embert közönséges 
nagyravágyással ajándékozza m eg ;  ’s a’ nevelés azt 
majd ez, majd más különös czélra határozza; /V 
magát megkülömböztetni kívánás egy példából se te t
szik úgy k i , mint a* külsőnek és az új öltözeteknek 
kíilömbségéből, mellyről a’ mődi világnak gondos
kodni kell i hogy magát nevezetessé legye. Mert min
den fényes és különös dolognak , akár a’ magavise
le tben ,  akár az öltözetben, a’ mint ő sm érc te s ,  jó 
következése van* hogy szembetűnik * és az t,  a’ ki 
azzal megvan ékesítve, nem engedi figyelem nélkül 
maradni. Hasonlóképpen sokszor igen nagy megve
tésnek ta r ta to t t , ha ezt vagy amazt valami satyrából 
kihagyták, a* ki abban szintén úgy m egérdem lettö  
volna a* helyet, m in tá z  ő szom széd ja> mi^el úgy tet
szik, hogy őt nem  Ítélték érdem esnek arra. E zen  
buzgó szeretetnek dz elsőség e r á n t , lehet sokféle ren
detlen cselekedeteket is tulajdonítani p .  o. az éjjeli 
vad fu tkározást , az ablakok* beverését, az útsZai kia
bálást,  az éjjeli őrök* m egverését ,  azt a’ rósz Szo^ 
kást ,  hogy napjában kétszer is teli vafii az em ber, a* 
sok lovaknak lejárását, más vad tettekkel együtt. Mert 
valóban sok em ber nem volna öllyan rendetlen és 
kirúgó* ha mások nem találkoznának* a* kik ő reá 
nézvén ,  őt abban m eg erő s íten ék .—

Igen különös, egyszersmind rendetlen tiagy- 
ravágyás, melly magát valaha az emberi természet
ben m utatta ,  az , melly egy tapasztalt és öreg em
bert é r ,  azon időben , midőn azt gondolhatná felőlé 
az em ber, hogy legokosabban Cselekszik; és azért 
ennél helyet nem  találhatnák a’ kedvező kÖrülállások, 
mellyek bizonyos tekintetben az ifjú vérének félhevü- 
léseit m en t ik ; értem azt a* hajlandóságot a* pénzgyüj- 
tésre ,  melly a* gondos atyának, szerető házastársnak, 
vagy nagylelkű barátnak gondolkozásától eltér. A* 
becsületes szegénységnek vigasztalására meglehet je-

54 #
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gyezni, hogy ez a’ kivánság legtöbbnyirc azoknál ural- 
kodik , a’ kik kevés jó tulajdonságokkal birnak, hogy 
magokat kedveltessék. Az emberség, jószívűség, és 
a’ jó nevelésnek hasznai, lehetetlen hogy a* fösvény
séggel Öszsze férjenek. Sokszor láthatni, melly hir
telen kiirtja ez az alacsony indulat a ’ nemes gondol
kozást és becsület s z e r e t é s t , meliyck az emberi ter
mészetet ékesítik. Ez az t,  a* ki attól elvan foglal
v a ,  bolond és kegyetlen ú rrá ,  kemény atyává, go
rom ba hitves társá, és gyanakodó baráttá teszi.

A zom ban, az én mostani szándékomhoz illen
dőbb , hogy a’ fösvénységet a* szívnek rendetlen haj
landóságának, mint valami vétkes indulatnak nézzük. 
Valamint gyakorta a* makacs alázatosságnak példáira 
akadunk, úgy ez a* hajlandóság, a’ többinek ellené
r e ,  az által igyekszik a’ helybenhagyásra, hogy min
den szint kerül ; s azért némellykor még a’ közön
séges illendőséget se tartja meg a’ külsőre nézve. A ' 
zsugori maga nevezi magát szegénynek, csak hogy 
az ő kevélységét táplálják az ellenmondás által. A5 
szeretet és tisztességre vágyás legtermészetibb indula
tok ; de legfinomabbak és legokosabbak is lehetnek. 
Az bizonyos, a* bölcs férjfiú, a’ ki csendes élet- 

* nek titkos útjából k ilép , és tisztiség ’s tekintet után 
törekszik, a’ mire ő az udvarnak fényjétől , és a’ kö
zönséges hivatalok* nem érzett terhétöl édesget letett, 
akár boldoguljon szándékában akár n e m ; többnyire 
még is eléri a’ képzelt nagyságot an n y ira , hogy an
nak külső színét észre vegye. Azután kívánja azon 
életnek zűrzavarát oda hagyni, és életének hátra lévő 
napjait csendes magánosságban eltölteni.

E ’ szerint közönséges emberi okosságnak lehet 
tartan i,  hogy a* jobb állapotot roszszabbal fel ne cse
rélje az em b er ,  és azt elne hagyja, a’ melly felől 
tu d ja ,  hogy azt ismét örömmel felvenné. ’S még is, 
ha az emberi élet egy kevéssé a* félelem’ és remény
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nek csendes szellőitől megnem ingattatik, attól le* 
hét tartani, hogy az illetlen érzéketlenség és bátor
ság miatt megakad. Esm éretes történet Domitiánus 
fe lő l ,  hogy azon vágyódása, meliy szerint az egész 
Ptómai birodalmat hatalma alá vetni akarta , légyfog- 
dozásra fordult. A’ munkás és férjfiui le lkek , az ő 
esztendeik* virágjában nem  ny u g h a tn ak ,  nem is akar
nak nyugodni. Ha valamelly nem es tárgytól elfor
du lnak , az ő hajlandóságjok alább szá ll ,  ’s úgy fog
ják találni; hogy ők ,u tá la tos  és alacsony indulatok
tól ösztönöztetnek. Úgy van , ha az em ber valamelly 
élőfának sudarát levágja, ’s nem  akarja hogy maga
sabbra m en jen ,  de azért még se szűnik zöldelleni, 
sőt még alatt is kihajt az.

Az a* férjíiú u g y a n , ki az önhaszon keresés
nek szűk kívánságával megy a’ világba, és a* ki a* 
híjába való sokaságnak jóvá hagyását les i .  nem  
találhat az ő pályájának végén tartós gyönyörűséget, 
és így m egérdem li,  hogy útjában mindennémii sze
rencsétlenséget lásson. D e  az , a’ ki egy nem esebb 
ösztöntől in d ítta tv án , ’s a’ kinek elméje az ő hazájá
nak javára czé loz ; a ’ ki azt a* hírt megszerette, a’ melly 
egyik a’ virtusnak szép kísérői közzül, és azzal sem 
mit se g o n d o l , a’ mi az ő szívének részrehajlatlan 
bizonyságtételétől nem támogattatik ; a’ ki azon ala
csony sors ellen nem rugolódik , mellybe őt a" 
gondviselés most te lte ,  de magát még is igazságos 
eszközök által magasabb és hasznosabb lépcsőre akar
ja em eln i;  az iliyen, egy nem esebb becsület szere
tettől hevítetik, ez ollyan jó indulat ő b enne ,  melly- 
nél fogva óhajtja és iparkodik , hogy a’ jó cseleke
detekre való tehetsége, az ő akaratjával megegyezzen. 
A* ki a* természettől nagy ajándékokkal felruházla- 
t o l t ,  és a' világba k i lép ,  sok jó t és sok roszszat is 
tehet abban. A* jó nevelésnek kell tehát arról gon
doskodni; hogy az ártatlan ifjúság , az illendőséget
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és becsületet idején m egösm érje ;  hogy a’ jó ajándé
kok* elsőségei rósz végre , alávaló és illetlen dolgok
ra  ne fordítassanak. A* vallásnak és bölcsességnek 
munkája nem annyira áll az indulatoknak kiirtásában, 
mint elrendelésében , és helyes ’s jól választott tár
gyakra igazitásában. Ha mi ezek által k ita lá ltuk , mi
csoda útat vegyünk m agunknak , bátran felhúzhatjuk 
m inden vitorláinkat. Ha pedig a' szerencsétlenség
nek zivatarai ellenünk tám adnának, ’s meg nem en
gednék azon kikötőbe m enn i,  a’ hová igyekeztünk; 
nem  kevés vigasztalásunkra fog illyen környiilállások- 
bao szolgálni, hogy sem útunkat el nem hibáztuk, 
se magunk okai nem vagyunk nyomorúságunknak.

A’ vallás tehá t,  ( h a  azt csak úgy tekintjük i s ,  
a* mint ez életnek foglalatosságaiban előfordul) igen 
nagy érdemmel bír és méltó a1 tiszteletre; m időn a* 
külömbözo czélokat megállapítja; a5 halandóknak egy
mással ellenkező hasznát másként elrendeli,  ’s ez ál
tal a’ nagy társaságnak megegyezését és rendjét elő
m ozdítja ; midőn minket ollyan cselekedetekre buz
dít , mellyek magokban d icsőségesek , ’s az ő m un
káikban a’ társaságnak hasznosok ; ’s midőn végre okos 
becsületre vágyást olt b e lén k , a’ szeretet megjobbít
ja ,  és minden kívánságokat szebbekké tesz.

Nullum numen abest, si sit prud^ntia —-
Juven.

9

E J n  sokszor g o n d o l tam , hogy ha az em berek’ szívé
be láthatnánk, nem ollyan nagy kiilömbséget fognánk 
találni az okos és bolond között. Mind a* kettőnél 
végheietlenül sok csudálatos képzelődésekre, szám
talan kicsapásokra, és hijábavalóságokra akadhatni. 
A ’ fqkülömbség csak az, hogy az első tudja, hogyan 
\ d l  az ő gondolatait a’ tá rsa lkodóra  kikeresni és vá
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lasztani; midőn némellyeket elfojt, némellyeket kö
zö l ,  a másik ellenben minden külömbség nélkül azo
kat szavak által kirepíti. A* vigyázás’ ezen nem ének 
mindazájtal a’ meghitt barátok között való társalko- 
dásban nincs helye* lllyenkor a’ legokosabb em bet 
gyakorta úgy beszéli, mint a’ legegyügyübb; m ert 
egy jő  baráttal beszélni, valóban nem  egyéb, mint 
nagyon gondolkodni.

Erre nézve Cicero egy állítás.t, mellyet némelly 
régi í ro k  előadnak, igen jől megfejtett: hogy t. 1.
az ellenségével úgy kelleue élni az em bernek ,  hogy 
az ismét barátunkká lehetne; a’ baráttal pedig úgy ,  
hogy ha ellenségünk lenne is ,  nékiink ne árthatna. 
E nnek  a’ regulának első része , melly ellenségünk eránt 
valő magunkviseletét i l le ti , valóban mind az észszel 
megeggyez , mind az okossággal; de a’ másik része , 
melly arról sző ll , hogyan viseljük magunkat barátunk 
e rán t ,  inkább ravaszságra mint okosságra m u ta t ,  ’s 
az embert az életnek legnagyobb gyönyörűségétől 
tartoztatná m eg ,  melly a* mi jő barálunkal valő sza
bad társalkodás. Ha ezen kívül a* barát ellenséggé, 
’s a’ mint S irák’ fia nevezi,  a’ titkok’ árulójává lesz; 
a' világ elég igazságos, inkább a’ barátnak hívtelen- 
ségé t,  m int annak vigyázatlanságát kárhoztatni, a* ki 
magát reá bízta.

Az okosság nem csak a’ szókban mutatja ki m a
gát, hanem cselekedésiink módjának minden körül- 
állásaiban ; ’s hasonlít a’ gondviselés’ altiszt viselőjé
h ez ,  a' kinek minket az élet* közönséges eseteiben 
igazgatni kell.

Még sok más felséges tulajdonságok is vannak 
az em ber ' le lkében; de egy sem olly hasznos, mint 
az okosság. Valóban a’ többieknek is ez adja m eg 
az érdem ét,  azokat annak idején és helyén m unkába 
veszi és annak hasznára fordítja, a’ ki azzal bír. E*
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nélkül a’ tudomány , azelmésség, szemtelenség; a’ 
virtus maga is hasonlít a puhasághoz.

Az okosság az embert nem csak saját tehetsé
g e i n e k  teszi urává, hanem másokénak is. Az okos 
em ber azoknak alkalmatos voltokat kitalálja, kik
kel társalkodik, 's tud ja ,  hogyan kell azt jó haszon
ra fordítani. Ha tehát a’ különös társaságokra, ’s az 
emberek' felosztásaira nézünk : észre fogjuk venni, 
hogy az okos, nem az elm és, nem a tu d ó s ,  nem a' 
vitéz az, a’ ki a’ társalkodást fenntartja, és útat ’s 
m ódot mutat a* társasági életre. Az, a’ kinek nagy 
ajándékai vannak, de okossága nincs, hasonló poly- 
phem ushqz a* m esében ;  erős és vak, rendkívüli erör 
vei felruházva, de a’ melly annak, mivel világtalan 
sem m it se használ.

Ha valakibep m inden  tökéletességek megvannak 
is ,  de az okosság* híjával van; nem  nagy tekintetre 
m ehet a’ világban, E l l e n b e n , ha ezen egy tulajdon
ságot birja, ’s csak tökéletesen, ’s a’ többiekből ke- 
y e se t ; a* paaga nemében azt teheti,  a* mit akar.

Midőn én így az okosságot leghasznosabb lelki 
tehetségnek tartom , a’ mellyet valaki bírhat, egy
sze rsm in d  a’ ravaszságot vagy álnokságot úgy nézem, 
mint a’ kicsiny, alacsony és nemtelen lelkek’ tökél- 
letességét. Az okosság legnemesebb czélokattesz elen 
b é n k , és leghelyesebb ’s legdicséretesebb eszközöket 
választ azoknak elérésére, a’ ravaszság egyedül a* ma
ga hasznára n é z ,  ’s mindent e lkövet, lelki ösmérete 
ellen is ,  a’ mi azt előmozdíthatja. Az okosságnak 
nagy és meszsze terjedő szándSékai vannak, ’s által
nézi, mint egy éles szem , az egész láthatár t,  az ál
nokságnak rövid látása van, melly a’ legkissebb tár
gyakat felfedezi, mellyek közel vannak, de a’ mesz
sze lévőket nem tudja megkülömböztetni. Mennél 
inkább ki nyilatkozik az okosság , annál nagyobb tekin
tetet ád annak , a* ki azt birja; de ha a’ ravaszság
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egyszer k itudódik, elveszti erejét,  és azt cselekszi 
hogy az ember azokat se viheti végbe, a’ mellyeket 
végre hajthatott volna, ha őt igaz szívünek tartot
ták. Az okosság az észnek tökélletessége, és a’ mi 
ú tm utatónk életünk’ minden kötelességeiben, az ál
nokság a’ természeti ösztönnek egy bizonyos n e m e , 
melly a ’ mi hasznunkra néz. Az okosság csupán ol- 
lyan embereknél találtatik, a kiknek erős eszek és 
jó  elméjek van, a’ ravaszságot sokszor még az álla* 
toknál is feltaláljuk, ’s ollyan szem élyeknél,  a* kik 
azoktól nem  sokat külömboznek, R övideden , az ál
nokság csak az okosságnak m ajm a, *s egyedül az 
együgyűeket csábítja el azon mód sze r in t , mint az 
elevenség gyakortább e lm ésség , és a* komolyság böl
csesség gyanánt vétetik,

A ’ leieknek azon elrendelése, melly az okos em 
berrel vele születik ,  cselekszi, hogy ő a’ jövendőbe 
bélát, és jól gondolóra veszi, hogyan lesz állapotja 
egynéhány száz ezer esztendők m úlva, mint a’ most 
van. O  tud ja ,  hogy az a’ nyomorúság vagy boldog
ság, mellyek a’ másik világon az ő számára fenntar- 
la tnak , az általa* magok valóságából sem m it se vesz
ten ek ,  hogy^ tőle olly nagy távolságban vágynak. A’ 
tárgyak nem  látszanak néki kicsinyeknek, mivel tőle 
olly meszsze esnek. Ő  meggondolja, hogy azon gyö
nyörűségek és k ínok , mellyek az örökkévalóságban 
elrejtve vágynak , m inden szempillantással hozzá kö
zelítenek, ’s hogy azok tellyes erővel és mértékkel 
szintén úgy jelen lesznek, mint azok a' kínok és gyö
nyörűségek , mellyeket ő most érez. Azért gondosan 
vigyáz, hogy azt magának megszerezze, a* mi tulaj
donképpen boldogsága és léteiének végső czélja. G on
dolatait minden cselekedetének végére fordítja *s meg
gondolja annak mind m eszsze , mind közel lévő m un
káit. Által megy minden kicsinyes nyereségeken és 
hasznokon , mellyek itt néki magokat mutatják , ha
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úgy találja, hogy az ő czélzásával a jövendő életre 
nem  állhatnak meg. Egy szóval, az ő reménysége 
tellyes halhata tlansággal; az ő szándékai meszszire 
czélzók és d icsőségesek , magaviseleté illő egy oilyan 
em berhez, a’ ki az ő igaz hasznát esmeri ’s tudja, 
hogyan menjen szükséges eszközök által az után.

E n  ezen vizsgáiásban az oko sság ró l , ezt úgy 
tekintettem mint tökélletességet, és mint v ir tu s t ,  és 
azért tellyes nagyságában leírtam , nem  csak úgy ,  
m int azt a' világi foglalatosságoknál ta lálhatni, hanem 
ú g y ,  mint áz a* mi egész lételünket illeti; nem csak 
a’ szerint; a’ mint az a’ halandónak szolgál, ú tm utató  
gyanánt;  hanem  altaljában, a* mint az egy okos va
lónak vezetője. íg y  adatott elő az okosság a’ bölcs 
fé rjf iu tó l , a’ ki azt majd az okosságnak, majd a’ böl
csességnek neve alatt említi. Bizonyosan ez is a* 
legfőbb bölcsesség ; de azt egyszer'smind m egnyerhe
ti minden ember. Hasznai véghetetlenek v és annak 
megnyerése kö n n y ű ; vagy az apocryphus írónak  sza
vai szerint: ,,a’ bölcsesség szép és rom olhata tlan , és 
„örömest m egm utatja magát azoknak, a’ kik azt sze
d e t i k ,  ’s megtaláltatik azoktól a’ kik keresik , sőt elei- 
„bek megy, ’s maga esmerkedik meg azokkal, kik 
„abban gyönyörködnek. A n n a k ,  a’ ki ham ar megnyer
n i  akarja, nem sok fáradság ke l l ,  ajtaja előtt talál
j a  reá várakozni. Mert ennekutánna lenni,  igaz böl
c s e s s é g ,  és annak a 'k i  az után iparkodik , nem so
k á i g  kell gondoskodni. Mert körül jár és keresi azt, 
„a1 ki méltó re á ,  és az úton öröm est megjelenik né- 
„ki, ’s vigyáz arra, hogy vele öszszetalálkozzék.44

Baranyay Ferencz,
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i3.
Az Eddystonei világittó torony.

A '  tengereken világító tornyok’ feltalálása olly 
régi lehet , mint maga a’ hajózás. Könnyen reá 
juthattak arra, hogy tűz-jelek’ felállításával a* 
sötét éjszakákban hajózó tengeri utasoknak ré
szint a5 veszélyes helyeket kimutassák , részint 
arányzatot szolgáltassanak. A’ régi időkben az 
alexandriai világitó torony volt igen elhíresiil- 
ve. Az újabb időkbeli kereskedő nemzetek hí
ven utánnozták a’ régieket; a világitó tornyo
kat nálok sűrűebben is állították fe l, úgyhogy 
ma már majdnem minden tengerek dicsekesznék 
kikötőkkel, mellyek világitó tornyokkal ékes
kednek. Ezeknek tetejűken vagy kőszénláng, 
vagy olaj-lámpa mutatja a’ hajósoknak, a’ kö
vetendő vagy kerülendő útat. És az az ügyes
ség, mellyel az új idői építő-mesterek, minden 
nehézségek’ legyőzésével, a’ vizek közötti gra- 
nitTSzirteken efféle épitvényeket állítani tudtak, 
az építési mívészetnek valóságos triumphusa. A’ 
leghíresebbek közűi való az, a’ melly Angliában 
a’ Bellrock (szépszikla) nevű kőszirten állott

*) 1829-ben támadott Franczia - országban egy A dm irál, ki 
a’ világitó tornyok h e ly e tt , nautikus kivilágított te le 
gram ot talált fel és ja v a it , ioeIlyi\él fogva, ejs^akána.k 
idején a’ kikötőkből a* hajókkal kényelmesen eprrespon- 
deálhatni. A’ veié tett próbálatok igen szerencsésen ütöt
tek ki.
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fel. Csak nagy vesződséggel és a* hullámokkal 
küzdés közben (mivel a" sziklát egyedül a' duz
zadáskor nem borítja v íz ), lehetett annyira vin
ni a’ dolgot, hogy e’ toronynak alapját 1808. 
megvetették, és 1811. Feb. 1 . lett kivilágítva 
legelsőben. A’ fény vörös színű, és a’ hajósok
nak időközenként tűnik csak fel, mivel a' fényt 
viszszaverő üveg (reflector) körűi fordul. An
nak a' kőtömegnek, mellyből a’ torony épült, 
súllyá 2083 tonnányi nyom, az az 41660 má
zsát; és az építési költségek 61331 font ster
lingre, az az 613000 forintra mentek e. p. A’ 
tornyot szakadatlanul mindég három ember lak
ja; kik közzűl minden hat hétben egy-egy más 
negyediktől sorban felváltatik. Évi bérök 50— 
60 font sterling, és tartás, valamíg e’ helyoken 
vágynak, — a1 mi télen sokszor három hóna
pig is tart. Ez esetben a’ száraz földel galamb
posta által leveleznek. De a' galambok soha 
sem repülnek egyenes lineában , hanem minden
kor előbb a’ legközelebbi föld-csucsra szállanak 
k i, és onnét mennek az ő ösméretes galambhá- 
zokba Arbroathba. A' toronyi lakó-szobák igen 
csinosan vágynak elkészítve. Yan az őröknek 
egy kis könyv-gyüjteményök. Minden felváltás
kor pedig kapnak újságleveleket és folyóíráso
kat is. Egy sárga réz-lépcső, — meliy egyszer’s- 
mind villám vezetőül szolgál, — visz a’ torony’ 
kapujához.

De a’ leghíresebb világító torony ê  mi időnk
ben kétség kívül az Eddystonei s *) PJymouth 
mellett. Ennek ösmertetésére immár közöljük

#) lddy annyit te sz , mint vizöi’ve'ny ; ston e , kő. Tehát: ör
vény kő.
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itten, a' mit róla egy franczia kalmár beszél, 
ki azt 1802. .látogatta meg.

Mulattomból (úgymond ő ) , egyik kísérőm
mel kirándultam Eddystoneba. Ez az izolált hely 
12  ángoly mértföldnyire fekszik a’ tenger-part
tól. Egy kedvező szél néhány órák múlva oda 
vitt bennünket. A’ bárom őröktől nyájassan let
tünk elfogadva; és a’ legidősbik közzülök, — 
egy száz évi öreg, — magára vállalta, bogy min
ket e’ bámulandó építvénynek belső szerkőzte- 
tésével megösmérkedtet. Lakható része négy szo
bákból áll. A’ legfelsőbbikben laknak az őrök. 
A' másodikban van a’ konyha. A’ két legalsók 
pedig az élelmények* eltartására szolgálnak. Mert 
midőn sokszor hetek is múlnak a’ nélkül, hogy 
a' toronyhoz közelíteni lehetne: gondolkodniok 
kell, hogy mindég bőven legyen kéznél eleségök.

„Itt (mint látom), minden czélerányosan 
vagyon elintézve, — szóllék én emberséges ve
zetőmhez; — és a1 lakás olly kényelmes, vala
miilyent csak efféle tanyán kívánhatni. De még 
sem csudálnám, ha kegyeteket néha a' száraz 
földre vágyakodás megkerülné.*4 Engedelmünk 
vagyon (felele ő ) , évenként egy-egy hónapot ott 
tölteni ; de részemről már számos évek Jefolyta- 
nak , a'nélkül, hogy e' kedvezést’ használtam 
volna. Az ember megszokik mindent; ’s aztán 
énnékem, mindjárt itt tartozásom első éveiben 
nagyon megkeserítettek azon látogatások, mel- 
lyeket őrtársaim’ szokása szerint a’ száraz földre 
én is tevegettem. „Hogyhogy ?“ kérdezőm én 
viszont. Szerencsétlen esetek miatt, — válaszolt 
ő. Ide áliíttatásom5 első hat hónapiban (1751-ben 
írtak akkor), alig tudtam bevárni az időt, melly- 
ben az engedelem'sora én rám került. Szemeim 
mindég a’ száraz felé voltak fordítva; egyébről
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sem álmodtam , mint az enyimek viszont látásé- 
ról, mellyből magamnak ezerféle gyönyöreket 
ígértem. De éppen megérkezésem’napján atyám 
lebetegiilt, és szabadságos napjaim’ legutóbbikén 
a’ sírba is kísértem őt. Utánna a’ legközelebbi 
évben húgom’ szemeit fogtam be; és így minden- 
egy esztendőben, szabadságom' ideje valamelly 
halotti esettel lett megjegyezve $ melly úgy lát
szott mintha csak az én haza érkeztemet várta 
volna. Utolján (1760-ban), egy legidősebb és 
legjobb rokonomnál kellett volna szállnom, ki 
Portsmouthban a’ külvárosban akkor telepitté 
le magát új lakásba. Sokon által ment ő a" vi
lágban , és azt hitte, hogy most már bátorságos 
kikötőre talált. Hogy pedig boldogságát min
denképpen éldelhesse, úgy vélekedett a’ hív ál
dott lélek , hogy én, mint legidősbik barátja 1 
legalább egy hónapig legyek tanúja illy boldog 
létének. ,,Ha szeretsz nálam lakni (úgy monda 
5,ő ) ,  tehát jöjj el hozzám esztendőnként, és a' 
„szabadság’ napjait töltsd én nálam; és az em
legetésben éldelni fogjuk azon jó és rósz na- 
„pokat, mellyeket valaha együtt töltöttünk el.“ 
De ez az egyszerű számítás igen siralmassal! mé
né füstbe. Az én jó Richárdom maga akart ér
tem jönni. Már is megláttam bárkáját a’ torony
nak tetejéről; már is keszkenőjével integetett: 
midőn egy szerencsétlen eset által a’ hajócska 
egy rejtélyes sziklának csúcsába ütődvén felbo
rult, és az én derék barátomat, kísérőivel együtt 
szemem láttára a’ tenger3 mélyébe eltemette, titán
ná 24 órával, holt testét a’ torony’ tövében ta
láltuk meg. Én magam vittem őt szárazra, meg
adtam neki az utolsó tisztességet, és soha töb
bé nem tértem viszsza Angliának partjaira.

A’ torony' építése felől az öreg ím' ezt be
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beszélte: A' szikla, mellyet kegyed itt lát, leg
magasabb csúcsa egy szirt-láncznak, melly a’ vi
zek alatt száz Ölnyinél meszszebre nyúlik e l , és 
9 ’ ki Js be járó hajókat veszéllyel fenyegeti. Ha- 

ĵajjít az egy vastag falhoz, melly a’ tenger’ fe
lijé b ő l kél fe l, úgyhogy a’ tenger’ mélysége a’ 
sziklának tövében is még száz ölnyire vet. Ben
ne törnek meg a’ zajos tenger' hullámai; és dél- 
nyugoti szél után, itt még sok napokig eltart 
zúdultsága, mígazomban a’ többi tenger már kö
rös-körűi ismét helyére simulttan és rónán fek
szik. Ollyankor a’ habolások gyakran a’ torony 
felé is felhágnak, — melly pedig száz lábnyi 
magas; és ha dühödésöket az ércz-koszorú, mel
lyel a' torony kerítve van, meg nem törné; te
hát minden illy tenger-zaj’ alkalmával a’ lámpa 
izre porrá zúzódnék. Mindenegy duzzanáskor, 
(mint ezt kegyed maga is mindjárt szemlélheti}, 
elenyészik a' szírt* csúcsa, és ollyankor a’ to
rony úgy látszik, mintha egészen szabadon a’ 
tengerből nőtt volna fel. Illyen körülményekben 
könnyen elgondolhatja kegyed azon nehézsége
ket, mellyeknek az illy helyen munkába vett 
torony-építés ki volt téve. Sokáig lehetetlennek 
is látszott. A’ legelső, ki az eleményekkel da- 
czolni merészkedett, egy Essexi nemes ur yolt, 
Winstanley nevű, igen derék műszerész (mecha- 
nicus}. Dolgát ő azzal kezdte, hogy a* sziklába 
tizenkét lyukakat vágatott, mellyekbe ugyan an
nyi vas-duczokat erősíttetett meg, mellyek az 
egésznek tartalékul és bátorságul szolgáljanak. 
Miután ez a’ munka egy év' lefolyása alatt vég
be ment; a’ másodikban valami teke-formájú tö
meg állítatott fe l, mellynek magossága tizenkét, 
átmérője tizenhat láb; és végre a' harmadikban 
reá rakatott a’ többi egész épitvény is. Tavasz
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szál 16 9 6 , kezdődött el az építés, és November 
14-dikén 1698, gyújtatott meg a’ lámpa legelő
ször. De Winstanley csak hamar meggyőződött 
a felől, hogy a’ 60 lábnyi magasság, melJint 
mívének ő adott, még ingyen sem elegendő. A>bi 
a'falakat erősebre szabta, és még egy emelet
tel fellyebb vitte. így már most az építvény elég 
bátorságosnak lenni látszott. De alig műit el 
négy esztendő, midőn Winstanley azt a' tudósí
tást vévé, hogy a’ tornyot megint igazítani szük
ség. Melly végett midőn Plymoutbba sietne, né- 
meiiy barátjai neki olly aggódásaikat nyilatkoz
tatták k i, hogy in íve a’ viharok és hullámok há
borgásának alig fogna még sokáig ellent állni. 
Winstanley erre azt válaszolá, hogy nem volna 
szívesb óhajtása, mint valamelly dühös szélvész’ 
alkalmával a5 világi tó tornyon személyesen len
ni jelen, hogy annak munkálatját kivizsgálhat
ná. "S ezen óhajtása csak igen is hamar tellye- 
sedett 1703-ban, November 27*dikére virradón 
éjjel (éppen az én születésem5 évében és táján), 
Olly szélvész támadt, melly szokatlan mérges- 
séggel egész éjszakán által diihösködött. Win
stanley néhány munkásokkal együtt a' torony
ban volt. Reggelre kelvén, midőn már a5 v i
har lecsillapodott, és a’ Nap fényét vesztve kélt 
fel, — Plymouth’ lakosai bámulva rettegve ke
resték a’ hatalmas Pharust, — és híjába. Az 
ÖzÖnÖk elnyelték azt építőjével együtt. És pe
dig elamíyira el volt enyészve szem elől, hogy 
csak néhány vasrudak jegyezték a’ helyet, hol 
állott volt. Csak egy követ sem lehetett többé 
látni; sőt a' vaskarók közzűl néhány szikla da
rabokkal szaggattatott ki a' fenékből. Egy rend
kívüli eset még azon felül úgy is hozta magá
val , hogy ugyran azon éjszakán, melly Winstan-
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Ieynek, és míyének végromlást szerzett, a' há
zánál éltévé tartott miuta (modella) is a’ földre 
zuhant, és darabokra széllyehzúzott.

A’ világitó-torony rövid tartóssága* ideje 
alatt sokkal jótékonyabnak mutatta magát, sem
mint annak viszsza-állítását nem óhajtották vol
na. Egy Londoni selyem-kereskedő Rudyard, 
vállalta fel a’ kétes munkát; és három évi dol
gozás után 1709-ben végre hajtotta. Ez az új 
torony valamelly megtompított teke’ formáját 
mutatta; magassága 92 lábnyi, átmérője alant 
22, fent 14 láb; fából készült, és csak belől *s 
félig volt kőből rakva. E’ toronyba én 1751-ben 
jutottam mint Invalid, és négy esztendeig lak
tam benne. Az az építésnek műszeres intézete 
derekassan kiállotta a’ próbát; és noha erős szél
lel olly nagy volt ingadozása, hogy néha a* desz- 
ka-polczokról az edények is lepotyogtak, mind- 
azáital úgy tetszett, mintha éppen ennél fogva 
volt volna téve bátorságba a’ diilés ellen. De 
neki is csakugyan más sors jutott részül. Negy
venhat évi tartóssága után, Deczember 2-án 1755. 
a’ lámpa borítékain tűz gyulladt k i , és kevés 
pillanatok alatt az egész építvény fenékiglen ösz- 
szeégett. A' fenyegető veszély e lő l, melly ellen 
nem volt nálunk semmi eszköz, (mert vizünk 
mindjárt az első fél órában kifogyott), — mi 
őrök a’ sziklának üregében kerestünk menedé
ket; és még itt is közzűlűnk a’ legidősbik, egy 
kilenczvennégy évi férjfiú, olvadt ón miatt, melly 
a' mi bújó helyünk felé csinált magának útat, 
annyira megsebesült, hogy utánna nem sokára 
kiadta lelkét. Fölöttébb nevezetes itt az a* kö
rülmény, hogy holt testének felbontásakor, gyom
rában olvasztott ón találtatott — a’ nélkül, 
hogy valaki megfoghatta volna, miképpen ment
F .  M.  O R .  M I N E R V A  IV. N E G Y E D .  55
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az oda be. — Többire helyezetünk azonkívül 
is elég rettentő volt. Az égett fának vastag füs
té megfojtással fenyegetett, és a’ vizeket min
den pillanatban feljebb feljebb láttuk, mellyek 
bennünket végre irgalom nélkül eltemethettek 
volna. De jókor még, egy ladik érkezett segít
ségünkre, melly felfogott és szárazra kivitt min- 
nyájunkat. Azonban alig tettük ki lábunkat a’ 
száraz földre, midőn a’ harmadik közzfílünk fel
kerekedvén elfutott, és többé soha nem jött elő. 
Hihető, a' tűznek ellátása körűi, melly az na
pon az ő tiszte volt., holmit elhibázott, és így 
a’ szerencsétlen gyulladást vétsége miatt ő okoz
ta. Egy év elforgása után, 1757. kezdetén, vé
tetett munkába a' jelen torony5 építése. 'S mi
vel az utóbbik történet a5 fából építés eránt 
méltó figyelmet gerjesztett, más terv szerint lön 
alkotva. Ez építésnek magam is tanúja voltam, 
sőt abban részt is vettem. Az építő-mesternek, 
ki e5 mívet háromszor munkába vette, Smeaton 
volt a' neve; és egy liajó-építő-mester, Jessop, 
volt segítő társa. Mivel már elhatároztatott, hogy 
kövekből alkottassák a' torony; tehát olly sze
rekről gondolkodtak, mellyekkel a5 köveket úgy 
lehessen egymással öszszekapcsolni, hogy a’ 
sziklával csak egy tömeget képezzenek. Miután 
tehát a’ sziklának kiálló és lejtős felén rovátko- 
kát, vagy is fecskefark-formájú lépcsőket vag
daltak ; az e' szerint kifaragott első köveket azok
ba béeresztették, és reájok kilencz efféle réte
geket raktak , mellyek hasonlólag egymásba kap
csolva lettek. Alapnak örömest választottak vol
na nagyobb kő-böczkeket; de mivel a’ sziklához 
csak kisded hajók közelíthettek veszély nélkül, 
tehát tizenkilencz mázsa volt a' legnagyobb súly, 
mellyet nyomhattak. Mindenegy követ, a’ PJy-
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mouthi haj ó-gyárban, tökélletcssen megfaragtak; 
a’ többivel, mellyekhez ragasztatniok kellett, 
öszszekapcsolták; aztán megjegyelték és leraj
zolták; úgyhogy helyre érkezvén mindent azon 
módon öszszerakhattak. Az építmény' külolda- 
la gránitból áll, de belső falazatja Portlandi kő
ből van felvive; és minden részeket ollyan ra- 
gaszték tart öszsze, melly most immár állandó 
mint maga a’ kő. A’ koszorú, melly a'tornyot 
a’ lámpa’ tövében alant keríti, (mint már mon
dám) arra szolgál, hogy a’ hullámok erejét meg
törje, mellyek néha egész ezen magasságig emel
kednek. Három év és kilencz hét kívántatott az 
egész mív megépítéséhez , de magán a’ kőszik
lán tett munka (mindent számba véve is) alig 
került tizenhat hétbe; melly idő alatt 1493 da
rab követ raktak le. Pedig csak óra számra le
hetett dolgozni. Az időt megkellett lesni. És 
sokszor megtörtént, hogy Smeaton munkásaival 
együtt 8 —12—18 napig is horgonyán állott, 
partra kiszálhatás nélkül. Egyébberánt semmi 
nem volt elfeledve, mi a’ munkának előhaladá- 
sát siettethette. A' munkások két falkára vol
tak osztva, melly egymást felváltotta; és órák
ra számított vastag bérnél fogva arra birattak, 
hogy semmi veszéllyel nem gondoltak, és a’ szik
lán lehetségig helyt állottak. Egyszer’smind pe
dig , hogy nekik minden időben bátorságos me
nedék szereztessék, egy ötven tonnás hajó épí- 
tetett olly móddal, hogy haboláskor szélvészek
kel daczolhatott, és a’ sziklához közel állt hor
gonyán. Még is egyszer a5 hajó elszakasztatott 
horgonyáról, éppen midőn Smeaton maga volt 
rajta , ki aztán rajta sokáig hányattatott, és élel- 
mény hiával lévén a' legszorongatóbb Ínségre ju
tott. — Mihelyt elkészült a' torony, ismét reá

55 *
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jöttem lakni; és el sem hagyom, m/g álló-he
lyemről a' halál el nem szóllít.“ Eddig a’ fran- 
czia kalmár5 elbeszéllése.

Melly különös szenvedély, világittó-torony- 
ban lakást örvendeni, mellynek rémületes vol
tát tollal festeni lehetetlen. Mikor a’ hullámok 
szobába, konykába, — a’ tenger fölületén 60 láb- 
nyi magasságra — beverődnek; a5 dühös szelek 
ord/tnak, a’ lámpa-üvegek mintha korbácsolnák 
őket öszszecsattognak, a5 rézedények zörögnek, 
az egész épület reneg és ing; illyenkor ki óhaj
tana a’ felzúdult eleményck közepettén , minden 
élőktől elzáratva egy toronyban lenni ! Azonban 
mit raegnem szokik ez az emberi állat! Mit nem 
kivált az ángoly vér!

k . i  r .
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14 .
K Ü S Z K Ö D É S ,  

a’ Tudomány, Szerelem , Had és Bor 
kedvellői között.

ASölcsesség’ Szerelemnek , Ivásnak és komoly Hadnak 
Kedvellőji í titek ’ tárgyul fe lvette lek , — értse 
Azt k ik i, m ellyiteket kedveljen , vagy ki kerülje, 
B ölcsesség! Etsetem legelő i rajz , érdemed arra 
Csak ne'ked lehet ó h ! Kezdettől fogra te voltál 
A* mikor a’ földet nem egyéb mint zűrzavar és mely 
Köd vegetlen özönje befogta , vizek’ siirii árja 
A* rendetlen Egészt úsztatta. Midőn a’ setét éj ,
A’ kiderült víg ’s élet-adó nappallal elegy volt. 
B ölcsesség szava, a* levegőn tul , miliőm égi 
T estek m ozgását, hogy meg ne akadna csak eggy is 
Szomszédjába ’s Íté le te t, ott ne okozna ki szabta 
Bár közel egym áshoz, vagy meszsze legyen ki ki uttyát. 
Kezdetben vala már Szeretet ’s Szerelem , mikor Ádáni 
Boldog tájjaiból ki veretve , magával az á tk o t,
V itte , szerette romolt szivu É váját, fiat és Tényt 
Mint maradékot halálok u tán , hogy hagyna. Idővel 
Minden Nem zetek a’ Szeretet’ zálogjai lettek . —
A ’ nagy Egészt egyedül Szeretet tarthattya fel , ériem 
Földünk’ alkotm ánnyat, mert hóidba, ’s akarmelJy 
Csillagzatba halandónak becsúszn i, kutatni,
S ounend megfordulva hírekkel viszsza utazni 

Semmi időbe szabad nem volt. Bár vágya sok ember 
Mint most legközelebb egy kába Olasz feligyekszik  
A* holdnak ragyogó körébe utazni erővel.
A’ nagy Egészt Szeretet m ozgattya, fuvall bele lelket 
Hogy zavar újra ne bontana rend et, ez éltet e’ földön 
Minden N em zeteket, gyarapittya hírökb-e nevükbe.
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A’ hadak, háborúságok őröktől fogva valának 
’S már a’ komoly Kain által , (agyon vervén kegyes öttsét) 
Kezdődtek, ’s az idők sorait v izsgálva , hadakba 
Láttyuk enyészni. Hadakba megősziilt csonka vitézek 
Nem számláltak e lő l , mert papirosom helyet adni 
Nem tud a’ dicső Nevetek ’s csuda tetteiteknek. 
Szóljatok , óh ti híres népek’ jeles h ő se i, Hadnak 
Szükségét egyedül csak tőletek értheti m inden,
Hol vagytok? De hiszem valamint sírotok* lehetetlen  
Tudni , úgy hol lettek kinyomozni semmi halandó 
Nem képes. Legalább egy szem pillantatig álna 
\S kelne fel e g y , ’s szóval, mondhatna világnak hadárób

Dícsér életadó bor ez úttal tégedet is szám.
H ogy Noé részeg v o lt , oka v o ltá l, kedvet is öntött 
Minden erébe erőd , eggyik fia bár k icsufolta;
K edvet, erő t, egyedül jó bor testünkbe te szülhetsz.
A* nyom orúság, ’s bajjok özönjében te vigasztalsz 
A* Bajnok benned le li fel kegyes életadóját 
H ogy ha eszét le nem isz sza , veled mértékletesen ék 
Ártasz sokaknak igaz. Veszedelm es vagy sok ezer *s több 
Miliőm embernek, megalázol akarmi kevélyt is 
Hogy sertvés módjára, hever földön esze nélkül; 
Ellenben ki arany cseppid sziiken isz sza , erőssé 
’S bátorrá teszed a z t , uagy lelkek is általad élnek.
A’ láng é sz , létét tőled veszi. Sok csuda dolgok 
Általad életadó bor történhetnek e’ földön.
„ B ö lcsesség , Szerelem , H adak, és jó Bor* szeretői 
„Földünk hátán alkottok mindent ’s letiportok.**

.4 ' Bölcsességé H a d \ Szeretet’ és Bor Isteni 
küszködnek.

MINERVA.

N é z z  Mars a* nyomorult ’s megromlott emberi Nemre , 
Mint úszik az vétkébe legyek módjára veszéllyel,
Nem gondolva hányát homlok rohan abba. Tanítsd meg 
K érlek , menny! Hadaid’ terjeszd. Dolgot nekik adjunk
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Mert legalább fele elveszhetne ezen gonoszoknak,
Kikbe az ész régen megszűnt m unkálni, csak alszik  
’S kába öröm foglallya szivek’, ravasz és esapodár mind.

M Á R S .

A szszonyom , azt régen tudom. Óh de mi lenne belőlük 
H ogy ha karom mindég köztök sujtolna, utóllyán  
Egy se maradna meg ép te s te i, kell várni id ővel,
Jobb lesz lassanként zabolázn i, javitni tanácsosb 
Megromlott erkölcseiket ’s ki emelni bűnökből.
A ’ te tanácsod igaz hasznos, b ö lcs, és teli észsze l!
Jaj de nekünk tűrnünk szükség ezen emberi Nemmel.

V É N U S.
A* nagy Egészt Szeretet kapcsolja, Barátim ez úttal 
Ellenkez veletek szavam , a’ ti javaílatitokra  
H ogy semmit nem adok ne neheztelj , sem te Minerva 
Sem te komoly M árs, óh Egek és titek’ , hát e’ kegyetlen  
Plánoknak koholásában ki vezéröl? Utóbb csak 
Meg ne sirassátok végben vitt ostorozástok.
U g y e  te Bacche velem tartasz ’s  mindég nem okoskodsz? 

BACCHUS.
Úgy vagyon óh kedvelt húgom , én borral tele kancsót 
Somlyaival m egtöltött csutorákat, rendre dicsérek.
Márs ’s ama büszke Minerva szavára űgyelleni éppen 
Nem tudok, — én T okajon, Somlyón term ett borok édes 
Drága arany színű csep jeit, avagy akármi hegyekbe 
Szedve legyen, vígan inni kívánom minden időben •,
’S nem gondol lelkem szamarakkal ’s bor nem ivókkal.

MINERVA.
Csak te ne szólnál részeg idétlen ! Hol te tanyászol 
Ott minden felfordul az értelem alszik az észszel.
Csak téged soha nem látnálak, úgy is te miattad 
Usz millióm bódult ember bűne m ély’ özönébe.
Indulj ! mert szemeim téged nézhetni se tudnak.
És lehetetlen megbüntetni csak eggyet is. Óh menny 
H ogy ha kijózanodol részeg fejű , szólj de okossan !

BACCHUS.
És ha egész létedbe okoskodsz is , de szavadra 
Nem h a lla th a tok ! hát embernek kedve ne légyen?
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Élte úgy is csak baj, nyom orúság, vagy pedig inség.
Hogy ha bor által egész testek m elegittetik oliykor 
M illy’ alkalmatosok minden munkára mi gyorsan 
D olgoznak, minden bút, ’s bajjokat, óh be felejtik, 
lla lgass hat ’s te nekem törvényt soha szabni ne készülj.

VENUS.

A ’ Szerelem sziveket mint forraszt egybe erőddel 
Kedvelt Bacchusom , én te veled tartok, mi ez élet?
’S m illy’ rövid , hát Szerelem ’s Bor nélkül lepni miképpen 
Tudna az em ber, azért tőlts ! Rajta igyunk tele korsók 
E letet és kedvet bennünk gerjeszszenek eg g y ü tt,
Vélünk minden ig y o n , ne búsúllyon. És te Minerva 
Semmi időbe pékünk törvényt készitni ne indulj.

MÁRS.

Mennyetek óh csapodár részeg fejek ’s hogy ha sokáig 
Még késtek, nyakatok’ tekerem k i ,  mi ördögi munka 
A* mit miveitek , magatoknak kellene példát 
A dni, hogy a’ bújaság, részegség , és gonosz é l’tet 
Mindenek elhagynák, ne követné, egyik is a’ bűnt. 
Esküszöm , hogy Hadaimmal az emberi Nemzet egészszen  
E lpusztú l, ha bűnébe marad, ’s nem hagyja vad éltét.

BACCHUS.

Tégedet hát mi talált? borral tellyes csutorámat 
És korsóm kiürítvén, megbántottalak azzal?
Jó bort jobb hogy iszol velem , és azután veszekedhetsz 
Csak vélem ne. Haragra tudod gyulJasztni boroskás 
Embereket nem jó. Nézd sorra butelláim tele édes 
Somlyóival ’s Balaton m ellett szüretelt Máslással.
Nézz e’ palaczkra vígan hajtsd fe l , Tokajon tele telt az

VÉNUS.

A’ Bajnok verekedni ha szűn Szerelem be hevítti ,
Mint ha bizony te kulöinb volnál Márs ! in n i, szeretni 
Nem tudnál mint m ás, mit akadsz fel azon ha Szerelmet 
Erez az ember, hát ne szeressen? Bor ne hevítse?5 
Elfáradt in a it, nyomorúság, sok veszedelmek’
Eltűrése után ? Kedveltjét Hős ne szorítsa
M elyéhez, s vígadozva ne dalljon: Bor’ ’s Szerelemről ?
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M ÁRS#
ll ly  Szédéttőkkel szavakat nem váltok ezen tú l,
Majd ha kegyetlen Hadakkal egész Népek le veretnek, 
H elységek tű z z e l, vassal pusztulnak, enyésznek ;
Majd ha csatákba alig marad egy ki Vitézek* elestét 
F eljegyzh esse, Hadak ’s P estis megemésztik az embert, 
’S két harmaddal azok többen lesznek kik elesnek ; 
Akkor jó kedvel leszek és ti is holtig ihattok.

MINERVA.
Jó Marsom ne heveskedjiink ha ezeknek eszök n in cs; 
Majd az idők hiszem azt mindent jó rendre tanítnak  
Vétkeik elhagyók , vagy azokba örökre merülnek.
A* hideg ész legyen a* vezetőnk. Eme kába halandók 
Bűnben alkodtattak, azért minduntalan őket 
Megbüntetni nehéz. Te utánnad azért magam is csak 
Azt mondom: tűrnünk szükség ezen emberi Nemmel.

(  Megőékülve dalolnak.)

BACCHUS «  V É N U S,

K a n csó t ide ! Ez élet 
Mint egy palaczk b or , ha el 
Fogyott és semmivé le tt  
Nem lehetünk jó kedvel.
Ig a z , minket nem temet 
A* S ír , mint a* H alandót;
Még is úgy lelünk kedvet 
Ha üríttyűk a’ kancsót.

MINERVA és M ÁRS.
Talán e ’ balgatagok  
Kétlik a* mi jó kedvünk 
’S azt h isz ik , hogy csak magok 
Vígadnak. Mi örülünk 
’S m illy’ hidegen megvetünk 
T iteket ha hevültök ,
És jó ízűt nevetünk 
Hogy ha megrészegültök.

V É N U S e's BACCHUS.
A’ V itézt Szerelem ’s Bor 
Mint lelkesít ’s reményű
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Hogy kedveltjét még egykor 
Had múltával szem lé li,
8 melyéhez m iliy édesen 
Szorítja , ha jól iszik  
Sok nagy tetteket frissen  
Végbe v is z , ’s úgy tiindöklik.

MÁRS és MINERVA 
A’ v itézek , ha részeg 
Fővel mennek csatába ;
Elmarad a* fej , süveg ,
Az ész e lv é sz , a’ kába 
F ő b ő l, a’ kard hüvelybe 
K ong, halált nem szikrázik  
V agy nem maradhat kézbe,
’S a’ részeg Hős hanyatlik.

BACCHUS <<s VÉNUS. 
Igyunk mi I Fecseghettek  
T i!  boros csutoráink 
Rendre ha üríttettek  
Be jó l múlnak óráink 
A* víg leányod ’s legények  
Szeressenek ’s igyanak,
Csak minket kövessenek  
Búnak helyt ne adjanak.

MINERVA es M Á R S.
Addig míg ti sertvések  
M ódjára, részeg fővel 
Sárba, vízbe hevertek*,
Mi is ketten jó kedvel 
Mulatunk. Testünk’ ’s lelkünk’ 
Nem fogyasztjuk, — józan ész 
Tanácsára ügyellünk  
M elly’ szerencsésekké tesz.

BACCHUS.
Húgom mint pördiil velem 
’S fejemmel mint kerengnek 
F ö ld , C sillagok, reményiem  
Jó kedve vau nékiek
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Jöjj vígan árnyakába 
Ama terebély fának,
Hogjr tagjaink nyugtába 
Elektrizálódjanak.

YÉNUS.
R észeges beszédiddel 
Kedvelt Bacchuszom , nem mész 
Semmire , nekem hidd el 
Hogy ha józanabb nem lesz  
Téged* nem szenvedhetlek  
Ha m egtérsz, ’s bolondjába 
Nem é ls z , viszont szeretlek  
Minden fia* árnyékába.

MÁRS.
E* kába és részeget 
Még ma be jó l megverem,
H ogy nem lát földet *s eget 
A* sárba eltemetem.
H ogy többet ne ihasson 
Rósz példát ne adhasson ,
’S véle minden részegek  
Örökre elveszszenek.

MINERVA.
Kedvelt Mársom okossan 
Bánjunk eme* it ta ss a l!
Az esze megjön lassan 
Lassan a’ hold* újjával,
Majd ha ki józanul be 
Rendkívül kiesűfoljuk 
É s volt becsületébe 
Legkevés’bé sem hagyjuk.

BACCHUS.
Még Tokaiból nem is 
Ittam szeretett húgom ,
H ogy lehetsz ollyan hamis 
’S ravasz megnem foghatom ? 
A zért ha engem szeretsz 
Hozd lelkem* orvosságát I
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Egésse'gessé tehetsz 
Ha adsz még egy butellát.

VÉNUS.

A’ mi so k , az még is sok 
Heh ! B acche, ha szüntelen  
Bort is z o l , a’ sírásók  
Eltemetnek véletlen.
Ez úttal kérésedet 
Megvetem , csak emlékezz ! 
Én az ígéretem et 
M egtartom , ha józan lész.

MÁRvS.

Jllyenek a’ részegek  
Mint tipratnak ’s veretnek. 
Sár és víz a’ lakhelyek  
A’ ganéhra sepretnek *, 
Bacchének is jó l esnék 
Ha megverné valak i,
K ettő t, hármat szeretnék  
Magam is reá húzni.

MINERVA.

F el se vedd , ne hevülj meg 
Szép M arsom ! minduntalan 
Emészt a* harag 's méreg 
Ne epedj haszontalan*
Életed ne rövidítsd , 

Hagyjuk itt e’ részeget. 
Komoly arczád’ felvidítsd  
*S nyájassá tedd képedet.

b a c c h u s .  Tokait még sem lá tok , 
v e n u s .  Menykő száljon reád ’s 
b a c c h u s .  Nyakadat kitekerem  
v e n u s .  Fejőd’ sárba temetem. 
b a c c h u s .  Ne í (üti) e'rezd tehát 

Karomat, ha bort nem adsz.
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v e n u s . Nem úgy húzzák a’ Nótát 
Bacche ! be jóra akadsz 
Karom által józanul]
(M egveri) nem a* Tokai 
Arany csep p ivel, tanulj 
B ecsü letet te rósz faj.
Már magam sem kedvellek  
Azért a* sárban hagylak,
Előbb csak szenvedtelek  
D e már ki nem álhatlak. 

b a c c h u s . Heh Vénus csak elhagyhatsz?  
v e n u s . R észeg , magad máradhatsz í

MINERVA *  MÁRS.

Kerüljük ezek et, ki 
Korpa közzé k everü l;
A* sertvés m egem észti,
Sárba, iszapba merül.
N éktek H alandók, kik itt  
A ’ Nap alatt pihegtek  
A ’ józan ész* szavait 
Javaljuk; kövessétek  
A’ hideg ész’ szava it:
Kövessétek szüntelen 
M értéket, úgy tarthattak 
A’ Borban ’s Szerelemben. .

Hrabovszhy FáL
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R E G E .

£ a j  oá éá £ d la .

^Múzsám ékes szólló lantod’ 
Pöngesd kérlek kévésé, 

Szerelmemet fellobbantod ,
’S varázsolod édesé ;

Zöngel el Lajos ’s L illa  szívek’ 
Szerelmeknek k e le té t ,

(Kik halálig hívek vo ltak ,)
Zöngd azoknak életét. 

Hevitsd tűzem et keblemben 
Hívjad Pimpla seregét,

Édes kedves ülj ölem be,
Haljad e’ régi R egét:

AT mióta Pannónia
Birtokossá a’ M agyar,

Nem szült szebb párt a’ Hunnia , 
Nem szülhet bár ha akar. 

Lajos , L illa  term észetnek
Remeke volt mindenben , 

Tükre a* józan é letn ek ,
Éltek Magyar Édenben.

Egy üdőben neveldedtek
Ép gyönyörű term etben, 

Vigadozva gyönyörködtek  
Az ifjúi életben.

Rövid boldog szerelmeknek  
Egy vala az e le je , 

Nyughatatlan életeknek
Szerelem volt veleje;

E* pár középszerű testű
Szölke gömböleg képű, 

K artsú, magas szál term etű, 
Érzékeny igaz szivű;

Piros gyönyörű arczájok
Tündökölve ragyogott, 

Csókra termett kitsin szájok
Mint nyilt rózsa mosolygott í 

Szikráztak kökény szem ei, 
Lövettek csillagokat,

Mint felderűit napfénnyel 
Elvetik sugárokat;
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L illa  a’ szép Nem* A ngyala, 
V aró , k ötő , énekes.

Lajos hires Vitéz vala
Kiben az volt negédes.

E ’ párt o lly  tetőre teve
A’ tűzesűlt szerelem ,

A’ hol még senki se lev e , 
H evesűlt gerjedeiem !

Egy más nélkül kész unalom
A* lég vigabb m ulatság, 

Távol létek nagy fájdalom 
Szívbéli nyugtalanság 

Magán létek kész M enyország, 
Körül öröm* á rja i,

E ’ csalátd buborék világ’
Lég boldogabb fiai.

Mértékes közös falatjok
Izübb mint Császár - madár , 

Mértékes közös italjok
A ’ legédesebb Nektár 

Vélek közös beszélgetés
Egy ártatlan mulatság , 

Vélek közös társalkodás
A’ legszentebb Barátság.

Jaj ? Lajosnak m egtiltatott
Imádni e’ szép Bálványt , 

Maga is hogy föllebb kapott 
Szegény lette a’ Leányt. 

(Pedig szegény volt mind kettő) 
Jövény L ’ánynak fülébe , 

Mintha száz meg ezer meny kő 
Csapott volna szívébe.

F élig  halva földre rogyott,
Meg hült benne minden vér, 

Majd megfásúlt , testben bágyott 
Sokára magahoz tér.

A’ sok ápol gatás után
Ugyan , csak meg szólamlott, 

Egy keresztet vetett m agán,
És egy nagyot sóhajtott. 

Mondá törö tt, hagyott hangon: 
Mindenható légy velem í 

Veled felelék minnyajon
Távúi minden félelem. 

Kérjed lányka a* jó Isten t,
Az adhat gyógyitó szert, 

Erősitti az erőtlen t,
Lásd gyöngeséged megvert. 

Eljajdétá a* lány magát
Az ágyba lehanyatlott, 

Jajgat, viszonozzák ja jjá t,
Szint’ a’ szoba harsogott.
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Egyszerre köz néma csend le t t ,
Kívül nagy zaj hallatott 

(Terhes felhő közelgetett)
Szemfény vésztőt villám lott. 

D örrent, d örgött, nagyot csattant, 
D ö rö g , dörrent, csattogott,

Az ablak re sz e g , ’s m egpattant, 
Szüntelenül villogott.

D örög , dörrent, megmeg csa ttog ,
Hátú.1 menykő leü tö tt ,

Az ablak hasadoz, pattog ,
M indegyik térdre esett.

A* szerencsétlen szerelmes 
Felejtvén gyötrelm eit,

Mondván könyörülj k egyelm es!
Öszsze tette kezeit.

V illo g , dörög, dörrent, csattog ,
A* szél dúdul, és m orog ,

Házáról zsindel szétt pattog ,
Föld in d u l, víz háborog.

A* lelkesek megmeredtek
A’ nagy félelem m iatt, 

Teremtőnek könyörögnek ,
Hódúi minden ég alatt.

Ezután a’ szerencsétlen
Merült még mélyebb búba,

V eszély  alatt véghetetlen
Fogadást tett magába’ ;

T iszta  szívből megesküdött 
Az egy élő Istenre,

H ogy minden mulandót m egvet,
Vágy örök dicsősségre, 

Klastromozza rövid éltét.
Fogadja az egekre ,

Felebarát szeretetét
Gyujtya csak a* mennyekre.

Úgy is történt héthét múlva:
Hogy testbe erősödött,

E’ világba bele unva «
Apátza leve Győrött.

B. J. J.
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lí).

TOLDALÉK ÉSZREVÉTELEK, 
a’ magyar nyelvet tárgyazó értekezé

sekhez.

■Akármclly nemzetnek mívelt és míveletlen ré
sze között nincs kissebb hézag, mint az éjszaki 
és déli pól között. M inta’ hévmérőn, a" zérus 
ponton fellyűi minden fok ámlagos (positiv) — 
alól pedig nemleges (negatív), és e’ két tarto
mány egymással olly ellenkezésben van , mint 
erőny a' bűnnel , vagy hazafiúság a’ hazaárulás
sal ; éppen illy  egymás’ ellenébe szegezett tarto
mányba van egymással a’ nemzetnek mívelt és 
míveletlen része, — úgyhogy, ki a'míveletlen- 
ségből átléphet a’ míveltségbe, előbbeni béllye- 
gével ellenkezőt vesz magára; mint a’ bor, ép
pen ellenkező a’ musttal.

Ez az igen természetes dolog még magában 
véve, semmi kárt se tenne, ha az intézetek úgy 
volnának alapítva, hogy csak egyedül a’ mívelt 
emberek szóllanának a’ közjó’ dolgaiba és ren* 
delkődzéseibe, — a’ miveletlenek pedig, mint 
még tútorság alatt lévők száj okát meg se nyit
nák; de ha nem csak arra van jógok, hogy 
mindenben a’ műveltekkel egyformán szovatol- 
hassanak, hanem még azokat el is nj'omhassák, 
minthogy azoknak csekély számokhoz az Övék
F .  M, OR. M I N E R V A  IV. J t E f r Y E Ü i  5 6
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iszonyú; már ez olly szövevény, mellyben a' 
közjó fennakad, megfeneklik, és a' helyélt hogy 
ckessen virágoznék , csak ideig óráig nyomorog, 
a' mint nyomoroghat.

Akármelly dologban kiki csak úgy ítél, mint 
azt érti, 3s melly szempontból tekinti, — ’s kö
vetkezésképpen kinek ezernyi ezer bölcs szem
pontja van, ezekből íté l, — kinek pedig csak 
egyetlen-egy testi nézlete van, csak ez egyből 
teszi ítéletét. Egy kis felvilágosodás után sok
szor egészszen megváltozik ítéletünk, — *s nem 
ritkán van, hogy a’ mit tegnap tűzzel vassal 
pusztítottunk, ma azt ölelő karokkal viszsza- 
állíttanók! Kiváltképpen a’ míveletlen ember, 
ki mindent csak testi szempontból néz , annyira 
ellensége ön boldogságának, hogy rövid látása 
szerint, csak a’ jelenvaló örömön kapkodván, 
boldogsága szilárd alapjának ellene dolgozik, ’s 
nem csak bottal hajtatja magát ön boldogságára, 
de boldogíttóinak ellene szegezi magát; sőt azo
kat kivégezni törekedik. — Melly képtelen le
gyen a míveletlen ember, csak akkor látja, 
akkor iszonyodik el magától, ha mívelté lehet.

A' mit nem tudunk, abban még műveletle
nek vagyunk, — és ezt nem szégyen megvalla- 
nunk, vagy elösmérniink; — de sok emberben 
az a' gyarlóság is megvan, hogy ha 3—4 tárgy
ban magát míveltnek tartja; tehát az 5-dikben 
6-dikban ’s a’ t. is hasonlóképpen mesternek vé
li ön személlyét, — holott legjobb volna, a’ 
mihez nem értünk, halgatnunk, és minden tár
gyat csak dL maga mestereire bíznunk; mert is
mét van olly tíírgy , mellyben azon mesterek 
megnémulnak , mi pedig megszóllalunk.

Ha kertünkbe fát nem ültetünk, hogy kí
vánunk kertünkből gyümölcsöt szedni? — kit
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mire nem tanítottunk: hogy kívánünk abban 
tőle nem mondom tökélyt, de csak értelmet is?

Az ember nevelésnél nincs a’ világon nagyobb 
és fontolatra méltóbb munka; — és mennél kis- 
sebb a' gyermek, annál bölcsebb philozóphustól 
kellene vezéreltetnie. — Kik nevelik az embe
riségnek legnagyobb részét? — az anyák, és 
ludimagisterek, kiknek nagy részét akárminek, 
csak mívelteknek és bölcseknek nem lehet ne
vezni , mert még magok is neveltetés nélkül 
szűkölködnek. És így nevendékjeik is csak ol- 
lyanoklesznek, mint nevelőik, — testiek, dur
vák, bigótok , kényesek , míveletlenek, — úgy 
hogy egy pár kanállal egészszen ki lehetne me- 
rítteni az igazi mívelteket, — a’ nagy rész, az 
egész, úgy szólván míveletlen. Már pedig men
nél nagyobb hézag van a' mívelt és míveletlen 
rész között; annál keservesebb a’ sullyegyent 
feltartani, — és a’ drága erőt, időt, mellyet 
a’ szorgalomra, előmenetelre , boldogságra kelle
ne fordítani, egyedül a’ sullyegyen támogatásá
ra, ’s foltozgatására kell használni.

A’ nő nemet, nem szokás, nem módi — 
nem mondom tudományokra, — de még aszszo- 
nyi , anyai, ’s nevelői kötelességökre is nevel
tetni , — ’s érett testei, de éretlen gyerek ész
szel aszszonyokká, anyákká lésznek, ’s az érett
séget csak a’ testi érettségben helyhezvén, fér
jeik’ cathegoriájába, társaságába, ’s titkaikba 
avatkoznak, keverésznek, 's avatottaknak tart
ják magokat mindenben, mihez egy szálnyit sem 
értenek, — "s gyerekes éretlen észszel ítélik 
azt, mit férjeik m ívelt, bölcs elmével egész
szen más szempontból tekintenek, — holott ha 
míveltettek volna , ők is csak úgy ítélnének.

56 *
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Nem mondom, hogy kivétel, sőt ellenke
ző eset  is nincs ; de az nem regula, — regula 
híjával vagyunk.

Olvasó-publicum’ híjával sinlődiink, — mert 
csak a’ kis mívelt rész olvas, — a’ míveletlen 
sokaság inkább trágárkodik; — a’ kevés olva
só pedig megnem fizetheti a’ könyvsajtói , hát 
még a’ szerző’ költségeit! — —

Tudóssaink ugyan, mint. a’ legpallérozot- 
tabb országban, úgy haladnak elő a' tudomá
nyok' szárnyain, feledve, micsoda országba van
nak; de a’ sokaságot csak annál hátrább hagy
ják magokról, ’s a' köztök lévő hézagot csak 
annál inkább nagyobbítják.

A’ poezissel úgy szólván legtöbbet lehetne 
tenni, és az orvosságot mintegy ezukorba béad- 
n i, a5 míveletlenek. és még az aszszonyok’ tár
saságába is. — Már Tudóssaink az cesztheticus 
érzésben annyira mentek, hogy a’ rímes verse
ket, mintegy haszontalan oskolai reguláknak 
tartják, — ellenben a’ mértékes verseket ismét 
helyre állítják régi thrónussokba.

Ugyde, ki a’ rímes versek' theoriáját soha 
nem tanúlta, a’ legszebb versben sem érez ver
set és gyönyörűséget; — sőt nagyobb erőltetést 
talál, mint a’ rímes versezetben.

Ha pedig Oivasó-publicumunk nincs; ki
nek írunk? — azon kevés nemeseknek, kik 
külömben is velünk együtt érezni és fájlalni 
tudnak, ha érzéköket hasonszeny vünkéi nem in
gerein ők is?

Hol kész a’’ publicum, ott könnyű a’ tudo
mányok’ minden ágain írni, a’ légben szabadon 
repkedni, — a’ múzsákkal enyelegni, és egy 
egy tudománynak minden oldalait megpróbálni, 
azokat feszegetni, váltogatni, ’s így a’ tökélyre
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törekedni: — de hol még nincspublicum, hogy 
bátorkodjék az író pennát is fogni. — Nem az 
írók hibáznak, hanem az oIvrasók, — és Olva
só -publicumot nem a" Szerzők teremthetnek, 
hanem a' bölcs nevelés. —

A' bölcs nevelésen némellyek valami nagy 
mesterséges csudát és chimaerát képzelnek ; — 
sokkal csekéllyebb és könnyebb a z , sokkal egy ű- 
gyűbb,’s nincs olly sok tekervénnyel öszsze-kap- 
csolva , mint a’ szokásbeli gyári nevelés. — Csak 
ne rontsunk, ha többet nem teszünk is ,  már 
bölcsen nevelünk. — A’ kis gyermek sokkal na
gyobb philozophus, mint szövevényes eltekert 
nevelője, mert ő a’ természetet követi. — Csak 
a5 szelíd természet mellett maradjunk , már böl
csen nevelünk; — de éppen itt a’ hiba, hogy 
a’ szelíd természettől elcsikart nevelő, vajmi 
kevéssé ösméri a' természetet, és vajmi kevés 
tud ismét viszszatérni ennek anyai ölébe, — 
kivált midőn még szükségeitől is gyötrettetik, 
"s a’ szegénység’ bajaival küszködik.

Czélt érni, eszköz nélkül, képtelenség. — 
Hogy hazánkat boldoggá kiváltjuk tenni, ennek 
több bizonyítvány nem k ell, csak azt fontoljuk 
meg, hogy hazánk’ Nagyjai az Ország-gyűlésen 
mindég, Js most is ebben izzadnak, 's eszkö
zökről gondoskodnak. Ezen eszközök közölt 
legczélerányosabb a’ bölcs nevelés, melly maga 
egyedül képes volna számtalan egyéb eszközö
ket ’s rendszabásokat egészlen feleslegessé ten
n i, — mellyek mind a’ mellett is ,  e’ nélkül 
nagy részben sikeretlenek maradnak, ’s minden 
haszon nélkül a* törvény könyvben állanak. — 
A’ bölcsen nevelt embernek, tígy szólván tör
vény sem kell!
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Erkölcs nélkül haszontalan  m inden  n evelés ,
  éppen annyi, mint a’ neveletlenség. Hlyen
intézetet pedig állítani, nem egy két író’ dolga.

Kik tehát a’ poézis'szárnyain akar,nak nem
zetünk’ erkölcsére hatni, — és már ők ott jár
nak, hol a’ gyenge szemek őket utói nem érhe
tik; ’s a’ rithmusos vagy rímes verseket egész- 
szen elhagyni akarják; bizonyosak lehetnek ben
ne , hogy nem a' népnek, annyival inkább nem 
az aszszonyoknak, — hanem egyedül csak a' 
tudósoknak írnak, ’s a* közfalat, a’ tudósok és 
tudatlanok között, csak annál inkább nagyob- 
bítják. A' metrumos versben nincs hiba, sem 
nyelvünket vádolni nem lehet, — sőt csodálni 
kell, hogy a' világon minden nyelvek között leg
szebb , legegyűgyűbb, minden tudományra lég- 
alkalmatossabb, a’ metrumok' mezején pedig 
egyedül vitézkedik!

De ha a’ köznépnek akarunk írni, — a’ rí
mes verseket még el nem hagyhatjuk ; mert a’ 
metrumosokra még olvasót se találunk.

Azomban némellyek igen szűk, oskolai kor
látnak tartják a’ rímes verseket, sőt a' magyar 
nyelvet rimszűkivel vádolják, ’s azt mondják: 
hogy a’ legszebb gondolatot fel kell a’ rímnek 
áldozni. — Sőt inkább, ezt felelik az ellenke
zők , több gondolatot kell a’ metrumnak felál
dozni, mert a’ rím csak egy végső korlát, — 
a” métrum pedig csupa korlát, — úgy hogy sok 
vers, nem oda ütött k i, hová kezdett; hanem 
hová a' metrum vitte. Amphora coepit institut 
currente rota  s — és — urceus exit.

Én azt gondolom, egyik vers se hibás, min- 
deniken lehet remekelni, — csak ember legyen 
a’ gáton. Virág Benedek, hoszszúnak veszi az 
a’ e’ articulusokat, valamint a’ h betűt is való
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ságos consonansnak tartja, és ez ellen sulia se 
hibázik, még is remekel. Sok poéták ezen két 
regulát kedvökre tiporják, ’s csak úgy tudnak 
kievezni, — pedig egy sincs közöttök ki ma
ga magát meg ne czát'olná; — sőt ugyan azon 
egy sorban a’ h nem consonans, és ismét az. — 
Gondolkodjunk! — —

Udvardy János , 
F öldm érő ’s Levelező - táp;.

16.

Válogatott darabok az ánglus Szemlélő
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva 

egy Társaság által.

— Múltúm est pietura poema.
Horat.

M á r  sok levelekben panaszkodtam és boszszúságo- 
mat  is kijelentettem arra nézve,  hogy a’ képírás* mes
tersége olly kévésé fordítatik az erkölcsök’ megjobbí- 
tására. Ha meggondol juk,  hogy az ,  az előadott sze
mélynek tselekedetét a’ legkellemctesebb tekintetben 
rajzolja le , hogy az indulatot  vagy történetet  nem 
csak úgy állít ja-elő,  mint annál találtatik, a’ ki le
festetik, hanem a’ képíró* feltalálásának magosságát 
is azon vonások alá rejt i ;  könnyen elgondolhatni ,  
miilyen ritka képeit nem szülnék az e lmében,  a1 ke
gyességnek és emberségnek,  az ecset’ iparkodásai.  Ez
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ollyan pocsis volna,  melly sokkal csekélyebb tehet
ségtől ,  és sokkal kevesebb idő alatt felfogattatnék, 
mint az írások által való oktatás , de a* véle élés ál
táljában viszsza van fordítva,  és ez a’ csudálatos mes
terség,  a* legalacsonyabb *s legutálatosabb czélokra 
szolgált.  Ugyan ki jobbittatik meg az á l t a l , hogy a* 
legszebb V é n u s t ,  még olly szépen metszett  Bacha-  
nalisokat,  az aluvő Á m o r n a k , egy epedő iNympliának 
rajzolásait,  vagy az Is tenek’ és Is tennék9, Fél istenek9 
Satyrusok* Po lyphem usok’ , Sphinxek'  vagy Fau n u -  
sok'  képeit látja? De ha a’ virtusok és vétkek,  a1 
mellyeknek némellykor így kellene előadatni,  a’ kép
írótól valóban élő dolgok’ képe alatt és ollyan szemé
lyekben festetnének le,  kik az ő tetteik által mago
kat a’ dicséretre vagy gyalázatra érdemesekké tet ték;  
nem  nézhetnénk egy illyen jő históriai képet a’ nél
kül,  hogy abból hasznos tanúságot vennénk.

E z e n  igazságnak megbizonyítására nem kell 
egyéb,  mint akármellyik okos embernek bizonyság- 
tétele,  a* ki ő Felségének képgyüj teményjét  Hampton-  
Cour tban látta. Ez t. i. az Idvezitőnek és tanitványi- 
nak tselekedeteit  adjp elő. Még most is, midőn a* jeles 
Ilaphaelnek eleven rajzolásaira viszsza e m lék e z em , 
mivel azokat már két esztendőtől fogva nem lát tam;  
lehetetlen megnem indulnom azon borzadáson és tisz
teleten , melly az egész seregen é sz rev eh e tő ;  a* hol  
a% fösvénykedő halva a’ földre rogyik ; hogy meg ne 
indulnék a’ vakon születettnek csudálkozásán, midőn 
legelsőben napvilágot lát, és a’ bűbájosnak háládat- 
lan megve tésén,  a ki vaksággal verettetett meg. A ’ 
sánták,  a’ kik labaik’ erejét elsőben ismét érzik, ké
telkednek új erejek felől. Midőn Sz. Pál  az Athene- 
béliekoek prédikál ;  bámulásra mél tó ,  melly nagy 
mesterséggel  tétetnek itt ki az embereknek kiilömb- 
féle gondolkozásaik. Egyik úgy látszik, mindent  hisz 
a’ mi mondatik ;  a’ másik mély kétségbe vau kevered
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ve;  a" harmadik azt mond ja ,  van abban valami , a* 
mi t Sz .  Pál  m o n d ; egy másik azon b ú s u l , hogy az 
Apostol ,  egy ő előtte kedves gondolkozást  megvet
n e ,  a meljyről ő nem örömest mondana le; de amaz 
egészszen megvan győzettetve,  ’s kezeit szent e l 
ragadtatásból felemeli,  az egész sereg pedig figyel- 
mez,  ’s várja azoknak vélekedését a’ gyülekezetben,  
a' kik mások vigyázni szoktak.

Nem bátorkodom itt azt a* darabot említeni ,  
mellyben az Urnák megjelenése feltámadása után adat-  
tatik elő. A'  tiszteletre mél tóságot,  a’ minapi szen
vedést ,  az alázatosságot és felséget,  a* határtalan ha
talmat a' parancsolásra,  és az isteni szeretetet egy
szerre láthatni az ő mennyei  képén. A* tizenegy Apos
tolok’ Személyjei mind egyenlő indulatban és csudál- 
kozásban vágynak; de az ő külömböző charactereik 
szerint kölömbféle módon mutatják azokat. Pét er  tér
den állva veszi Urának parancsolatjait ;  de ollyan tisz
telettel ,  a’ melly különös  figyelmet mutat .  A ’ többi 
két közel lévő tanítványok már inkább magokon kí
vül vágynak, ámbár őket is a* tisztelet ezen szent jelenlét 
eránt viszsza tartóztatja.  A ’ szeretett tanítvány, a* ki 
a’ két első képek között ,  jobb felől áll, az ő ábrázat- 
ján csudálatos szeretetet muta t ,  ’s az utolsó személy, 
a* kinek háta a ’ néző felé,  oldala pedig a’ sereg felé 
van fordítva,  úgy látszik majd ,  hogy Sz.  T am á s ,  a 
ki az ő első bizodalmat lansága miatt meg van szégye- 
ní tve;  és a’ mirit észre vehetni ,  Raphael ezek hely- 
heztetés által megval lot ta,  melly nehéz légyen,  an
nak megzavarodott ál lapot ját másként ,  mint illyeu 
móddal  kifejezni.

Az egész munka a képíró’ legfőbb kegyességének 
gyakor lása ; és egy istenfélő szívnek minden érzései 
itt sokkal hathatósabban adattatnak elő,  mint ezt a’ 
leghatalmasabb ékesen szőllás tehetné.
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Pereunctatorem fu g ito , nam garrulus idem est.
Horat.

A l k a d h a t u n k  egy ollyan teremtményre,  melly a’ nyelv
nek minden nemeivel,  és alkalmas tehetséggel hír 
annak megfogására,  a’ mi néki mondal ta t ik , illendő 
magaviselettel együtt, a’ közönséges életnek minden ese
tiben ; de a1 melly teremtmény magában igen üres a* 
gondolatoktól és idegen segítségre szorul. Ezen nem
ből való az ollyan em b er ,  a’ ki sokat tudakozódik* 
Gyakorta észre lehet ven n i , hogy ámbár  valamelly, ő 
előtte esmeretes dologról, szintén ollyan okosan beszéli  
i s , mint akárki , még se bízhatik az ő elméjéhez annyi
r a ,  hogy a* dolognak velejére m ehetne ;  hanem min
denkor áj kérdéseket kell néki tenni.  Jó l lehet  tudja 
is az ember felőle,  hogy a’ legszebb társaságba is be
illik,  még is láthatni őt nagy megelégedéssel  a* ló
kereskedőnél ü ln i ,  a* ki lova betegségének külömb- 
íéle változásairól,  az i talról,  mellyet annak beadot t ,  
és miilyen foganattal,  hogyan jöt t-meg arra a’ lónak 
étele,  's hogyan gyakorlottá azt 's e’féle illetlen dol
gokról tudósítást ád. O ezekben szintén olly nagy 
gyönyörűséget talál,  mintha vele a* legfontosabb igaz
ságról beszélnének.  Ez a' gondolkozás az ember t  
é p p e n n e m  teszi sze rencsé t lenné, ámbár  őt nevetsé
gessé teheti;  mert  ő közönségesen magát ollyan sze
mélyhez adja,  a’ ki úgy látszik, ,hogy az ő számára 
született ;  ez pedig a* fecsegő. Ügy van el rendelve,  
hogy ezen két elmék közöt t,  egymás fogyatkozásai
nak kipótolására,  titkos hajlandóság találtatik , melly 
éppen ollyan természetes mint a’ szerelem,  mel
lyel a* két nem egymáshoz viseltetik. Volt a’ minap 
szerencsém egy közönséges helyen ülni , és ott lát
t am ,  hogy egy illyen kérdezősködő egyet a’ fecsegők 
közül nagy gyönyörűséggel látott maga felé jönni. Az
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ember ,  a’ ki kész volt csacsogni 9 leült  melléje,  hom
lokát dörgöl te ,  savanyűs képet  csinált ,  ’s végre így 
szállott:  „ma semmi újság sints. Nem tudom hogyan 
„vagyok; de a5 múlt éjjel nem jöl aludtam. Nem tu
d o m  , ha náthát kapok e; úgy gondolom,  igen vé- 
„kony csizmáim vágynak az időhöz képes t ,  *s az egész 
„héten köhögtem.  Nem lehet másként ; mivel a’ fe- 
„jecriet télen nyáron megszoktam hideg vízzel mosni, 
„’s ez által megelőzöm azon alkalmatlanságokat,  mel
l e k e t  az idő hoz magával ,  és így a' lábaimtól kell 
„annak lenni.  Mindazáltal nem sokat gondolok vele ; 
„a* mint j ö n ,  úgy el is múlik. Többnyi re  minden 
„betegségeink,  az igen nagy kényességből származ
ó n a k ,  szintén úgy nem képes természettől  a’ hideg- 
„nek ellene állani,  mint a’ testnek egyéb részei. Egy 
„Indus  igen jól felelt egy Európainak ,  a ki tőle kér
d e z t e ,  hogyan járhatna mezí telen,  illyen fo rm á n :  
„én mindenüt t  ábrázat vagyok/4

Úgy vettem észre,  hogy ez a' beszélgetés az én 
közönséges tudakozómnak szintén olly kellemetes volt, 
mint  a’ legfontosabb dologról való lett volna. De  mi
vel valaki a' fecsegőt a’ subának más szegeletébe hív
ta ;  a’ kérdezősködő annak,  a’ ki hozzá legközelebb 
ül t ,  elbeszél te,  hogy az az ú r ,  a’ ki éppen most  el
ment ,  fejét minden reggel hideg vízzel megszokta 
mosni ;  és csaknem szóról szóra ismételte mind azt,  
a’ mit néki az előtt mondottak.  B izo nyos , hogy a* 
kérdezősködők a’ társaságnak tölcsérjei.  Semmit  se 
tartanak meg saját hasznokra , hanem mindent  mago
kon által másokra eresztenek. O k  ollyan csatornák,  
a’ meliyeken minden elvezettetik,  a’ mit a* városban 
jó t  vagy roszszat mondanak.  Azok, kik bennek meg
ütköznek,  vagy azt gondol ják,  hogy az ő magokvise- 
letek miatt sokat  szenvednek, ezen alkalmatlanságon 
magok segí thetnek;  mivel ők nem rósz emberek. *S 
ha  az ember  kisegíti őket;  úgy egy ollyan dolognak,
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mellyel kevéssel az előtt mondot tak,  tulajdon szájok 
által ellene lehet mondani.  További tudósítás vala- 
melly dologról ,  legkedvesebb nékiek,  és ritkán tör
ténik,  hogy valamelly különösebb körülállást hozná
nak elő,  minthogy ezt mon dják ;  ilíyen hír van a* 
városban,  vagy hiteles kútfőből t u dom ;  úgy hogy 
mindenkor ,  mivel a ’ város a’ dolgot köríilállásosabban 
megtudta ,  vagy hitelesebb kútfőből vet ték,  van még 
alkalmatosság annak ellene m ondan i ,  a* mi jó kút
főből származik.

Ezt  a' szokást sohol se találtam nevetségesebb
nek,  mint egy ollyan atyánál ,  a’ ki igen iparkodot t 
arról tudósítást  venni ,  hogyan tölti el a’ fia üres órá
it. Jó l lehet  ez ollyan móddal  történt is, a’ mi se m 
mit se jelentett ,  még se találhatott a’ tudakozó na
gyobb gyönyörűséget ,  mint mikor lát ta,  hogy a’ 
reménységgel  tellyes ifjú, annak nyomdokiba híven 
lépett.  D e ez a* szokás még mulatságosabb, midőn 
két ollyan személyek egymással valamit beszélnek,  
a’ mit egy harmadiknak nem kell hal lani ,  ámbár  ma
gában semmit  se jelent.

A* minap egy fiatal csinosan öl tözött  ember  jött  
bé  a5 kávéházba; mindjárt  elkezdett egy pár illyenfé- 
le urak,  annak nemzetségéről suttogni.  Csak részeu- 
kint hallhattam abból valamit :  az ő nénnye vol t;  
erre a’ felelet, úgy de az annyáról.  Azután valami
vel lassabban: az attya valamivel setétebb parókát  
viselt. Fe le le t :  nem sokkal setétebbet.  De  ennek 
az úrnak rnagassabb sarkú csizmái vágynak.

Mivel,  a’ mint én gondolom , a* kérdezősködők 
csak azért i llyenek, mert  az ő fejek ü re s :  erre nézve 
nékem úgy tetszik nincs veszedelmesebb,  mint reá- 
jok titkokat bízni;  mert  éppen azon újságkívánás,  
melly őket a' tudakozásra ösztönözi,  teszi ,  hogy ők 
mindent  örömest  kimondanak. De azért senkinek se 
szükség,  ámbár  velek társalkodik i s ,  magát  az ő ha
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talmokba adni ; mert  a’ csekély dolgokkal szintén 
úgy megelégesznek, mint a* fontosabbakkal.  Csak 
tárgy legyen,  nem sokat kérdezik,  miilyen.

Ezt az indulatot némellykor azzal a* telhetetlen 
kívánsággal öszszekapcsolva találjuk, melly mindent  
akar tudni ,  a’ mi történik,  a* nélkü l ,  hogy az más
ra forditatnék,  mint egyedül a’ magok gyönyörűsé
gére. Az ollyan e lm ék ,  kiknek abban kedvek telik,  
a* tréfára és vígságra haj landók,  és arra valók,  hogy 
ollyan embereket  mutassanak a* világon, a’ kik nem  
sok czeremoniát tesznek , és mint é n , csak szemlé
lők. Ez  az ú jságkívánó,  melly gonoszság és haszon
keresés nélkül van, a’ képzelődésben sok körülállá- 
sokat öszszegyíij t , a’ mellyeknek , másoknak gyönyö
rűséget  kell sze rezni , ha a* társaságban előhozattat- 
nak.  H a  valaki a' legfőbb rangú személyektől fogva, 
a’ legalább valő szolgáig , a* külömbféle mestersége
ket ,  gondola tokat ,  gyönyörűségeket ,  és a* külömb
féle haszonkeresést  az emberi  nemzet körül  t u d n á ;  
nem lenne e legvigabb mulatság,  mellyel csak gon
dolni lehet ,  hogy az ember mindenkor  ollyan víg já
tékot lát,  a’ hol észre veszi ,  hogy az emberek az ő 
titkos gondolataikban és közönséges munkáikban , in
kább külömböznek egym ás tó l , mint  hálósüvegeikben ?

Szemlélő Uram!
„Plutarchus  beszél l i , hogy Cajus G ra cc h u s , egy 

„ r ó m a i , gyakorta az ő megindulása által olly nagyon 
, ,és tüzesen beszélt ,  és szavát annyira erőltette , hogy 
„tovább nem szólhatott .  Ezen hibának megorvosiá- 
„sára volt neki egy in a s sa , Licinius neveze tű ,  a* ki 
„mindenkor egy síppal vagy más muzsikai szerszám- 
„ m a l , az urára vigyázott,  hogy szavát ahoz alkalmaz
hassa .  Ha  tehát ez hallotta,  hogy az ura elkezdett 
„heveskedni ; mindjárt egy csendes darabot játszott.
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„a* mellyre Cajus ,  mint mondják,  azonnal alább ha
g y o t t  és csendesebb lett .“

„Mikor ezen történetről  megemlékeztem, sokszor 
„csudál t am, hogy ezzel a' hasznos szerszámmal olly 
„sokáig nem él tek,  leginkább,  mivel úgy találjuk, 
„hogy Liciníusnak ez a* jő szolgalatja,  az ő emléke
z e t é t  olly sok száz esztendőkig fenntartotta. Gondo
l a t o m  szerint ennek a* körülálíásnak valakit arra kel
l e t t  volna ösztönözni,  hogy azt,  ha a' közjóra nem 
„is,  legalább tulajdon tekintetéért ,  i smét szokásba 
„hozza. Ez ellen azt lehetne mondani ,  hogy a’ mi 
„csacsogóink a* magok lármájába úgy bele volnának 
„szere tve ,  hogy nem vennék jó néven ,  ha inassaik 
„azt félbe szakasztanák. De megengedjük,  hogy ez 
„igaz: mindazáltal bizonyosan mindenik haigatójok- 
„nak van mél tó jussa , tulajdon védelmére egy csen- 
„des darabotskát játszani. Röviden mondva:  mi- 
„vel egy Licinius se mutatja magát ,  ’s a’ zajgás ne- 
„vekedik; feltettem magamban , hogy utolsó üres idő- 
„met  hazám* javára fordítsam. Végre egy elmés m ű 
r é s z n e k  segí tségével , szándékomat  csaknem végbe 
„is vi t tem,  ’s rövid idő alatt a’ kedvellőknek ezen 
„szerszámból annyi darabokkal szolgálhatok,  a’ men- 
„nyit kívánnak,  hogy vagy a* kávéházokba tegyék, 
„vagy tulajdon hasznokra magokkal hordozzák. Egy 
„úttal t iszteletemet fogom mutatni azon urak eránt ,  
„a* kik felől tu d o m ,  hogy az említett eszköz által meg- 
„bántatnának,  és őket levelek által fogom tudósí ta
n i ,  a* mellyekbe nem akarok egyebet írni ,  mint 
„ezt: vegyétek egy Liciniust.“ Egyéberánt  vagyok 
s a’ t. N. N.

Baranyay Ferencz.
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17-

A’ RÓMAI TÖRTÉNETEK’ VELEJE.
E V T R O P I Ü S B Ó L .

(F o ly ta tó i . )

N yolczad ik  Könyv.

1.

A ’ város ’ építtetése után , a5 nyolczszáz Ötvene
dik esztendőben 1) Yeter, és ValensConsulságok 
alatt, a’ Római birodalom jó fejedelmekre bí- 
zattatván, viszont nagyon virágzó állapotra ju
tott. Mert ama veszedelmes fejedelem Domitiá- 
nus után Nerva következett az uralkodásban, 
egy közép rendű nemességből származott, és 
ollyan férjfiu, ki már a5 fejedelmi székre emel
tetés előtt is nagy magamérséklést, ’s jeles v i
tézséget mutatott. Nagyon éltes korában téte
tett a’ testőrző sereg vezérének, Petronius Se- 
cundusnak, és Domitiánus kivégzőjének Parthe- 
niusnak közbenjárások által Császárrá,’s minden
ben igazság szeretőnek, és alattvalóit becsülőnek 
bizonyította magát lenni. Az ország’javát mint
egy isteni intésből eszközlötte az által, hogy 
Trajánust fijává fogadta. Minekutánna egy esz
tendeig, négy hónapig és nyoícz napig uralko
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dott, meghalt Rómában, életének hetvenkettő- 
dik esztendejében, és az Istenek közzé szám
ialtatott#

2. Utánna Ulpius Crinitus Trajánns követ
kezett, ki Hispániának Italica nevű városában 
nem annyira nagy tekintetű, mint régi famíliá
ból született. Mert famíliájából elsőben azattya 
volt Consul. CsászárráGalliának 3), Agrippina ne
vű városában választatott, ’s az uralkodást úgy 
folytatta, hogy méltán fellyebb becsültetik min
den fejedelmeknél. Mind emberszeretete , mind 
vitézsége rendkívül nagy volt. A’ Római biro
dalmat, melly Augusztustól fogva inkább védel
meztetek, mint dicsőségesen nagyobbítatott, 
meszsze kiterjesztette, ’s Germániának Rajnán 
túli részében a' városokat felépítette. Deceba- 
lust meggyőzvén, Dáciát meghódoltatta, ’s a’ 
Dunán túl azon tartományokat, mellyekben 
most a'Talphalusok 4),Victophalusok 5) és Thero- 
ingusok 6) laknak, Római birtokká tette, melly- 
nek kerülete tízszázezer lépést tesz.

3. Arméniát, mellyet a' Parthusok elfog
laltak, annak urát Parthemasirist megölvén, 
viszsza vette. Az Albanusoknak királyt adott. 
Az Iberusok’ Sauromaták’ 7), Bosporánusok’, Ara
bok’ 8), Ostroenusok’ 9) és Colchusok' királyjai 
önként megadták néki magokat. A’ Corduenusokat 
és Marcomedusokat 10) fegyverrel hatalma alá haj
totta. Anthemusiumot is 11) melly egy nagy tar
tomány Per’siában.Seleuciát 12) Ktesifont 13), Ba- 
bylont 14) és a' Messeniusokat 15) is meggyőzte’s 
meghódoltatta. Egész Indiáig ’s a’ vörös tengerig 
16) előnyomult. Ott három Római tartományt csi
nált, Arméniát, Assyriát és Mesopotámiát 17) azon 
népekkel együtt, mellyek Madeneig 18) terjednek. 
Arábiát utóbb tette Római provinciává. A’ vörös
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tengeren hajó sereget állított-fel, hogy az állal 
az indiai Parthokat háborgatná.

4. Emberszeretetével ’s magamérséklésével 
még nagyobb dicséretet érdemlett, mint hadi je
les tetteivel. Mind Rómában, mind egyéb tar
tományokban mindenek eránt lebocsátkozó volt, 
Barátjai’ házaiba gyakran elment, rész szerint 
beszélgetés’ kedvéért , rész szerint betegek’láto
gatása végett, rész szerint vendégségek’ alkal
mával , mellyekben a’ nélkül vett részt, hogy 
méltóságához illő megkiilömbözletést kívánt vol
na. Gyakran velekegy kocsiban ü lt; egy Senátort 
sem bántott meg soha; kincstára' gazdagítása vé
gett semmi igazságtalanságot el nem követett; 
mindenek eránt bőkezűséget bizonyított, ’s mind 
azokat valakiket társalkodásból valamennyire 
esmert, tisztségekre emelvén őket, nem csak az 
ország’jövedelméből, hanem a’ magáéból is meg
gazdagította. Az egész Római birodalmat sokké
pen gyarapította; a’ városoknak kiilömbféle sza
badságokat adott. Mindent valamit cselekedet, 
csendesen és szelíden vitt véghez, ógyhogy egész 
uralkodása alatt csak egy Senátor ellen mondatott 
kárhoztató íté le t, ‘s az ellen is a' Senátus által’s 
az ő tudta nélkül. Mindezekért az egész föld’ 
kerekségén az Istenhez leginkább közelítőnek 
tartatott lenni, ’s a' tiszteletnek.minden nemeit 
megnyerte mind életében , mind halála után.

5. Egyéb szavai között különösen ezen 
szép mondása maradott emlékezetben; midőn 
barátjai sokallották azt a’ jóságot, mellyel min
denek érát viseltetett, azt felelte: „hogy úgy bá
nik Császár létére a’ jobbágyokkal, a’ miképpen 
ha jobbágy volna kívánná, hogy vele a’ fejedel
mek bánnának.44 Midőn e' szerint mind a’ tábor
ban , mint otthon magának nagy dicsősséget szer-
í .  Hí# OR. M I N E R V A  IV# N E G Y E D .  57
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zctt, Pcr’siából haza felé utazván, Isauriának 
Scleucia városában meghalt vérhasban. Kimúlt 
pedig, minekutánna hatvanhárom esztendeig, 
kilencz hónapig, és négy napig élt, ’s tizen- 
kilencz esztendeig, hat hónapig és tizenöt na
pig uralkodott. Az Istenek közé számláltatott, 
’s egyedül maga v o lt , ki a’ város kerítésen be
lől temettetett el 19). Tetem ei, meliyek arany 
urnába tétettek, a’ maga által csinált piaczon 
egy oszlop alatt feküsznek, mcllynek magas
sága száz negyvennégy lábat tesz. Emlékeze
te olly nagy tiszteletben van, hogy mind ez 
ideig ez mondattatik a’ fejedelmek’ idvezlé- 
sekor: légy Augusztusnál szerencsésebb, ’s Tra- 
jánusnál jobb. Jósága olly dicsősségre tett szert, 
hogy azt mindenek követésre méltó remeknek 
nézik, valakik akár hízelkednek, akár igazán 
dicsérnek.

6. Trajánus’ halála után, Aelius Hadriánus 
tétetett Császárrá, nem Trajánus’ rendeléséből 
ugyan, hanem Trajánus feleségének Plotinának 
eszközléséből. Mert Trajánus őt, jóllehet ma
ga az attyával unoka-rokon volt, nem akarta 
ltjává fogadni. Ez is Hispániának Italica nevű 
városában született. Minthogy Trajánus' dicsős- 
ségét irígylette, három tartományokat, mellyek- 
kel Trajánus a’ Római birodalmat nagyobbítot- 
ta, felszabadított, ’s Assyriából, Mesopotámiá- 
ból és Arméniából a' hadi seregeket viszsza 
hívta , ’s Euphratest tette a’ Római birodalom’ 
határává. Midőn Dácziával is ezt akarta cseleked
n i, ezen szándékától barátjai viszsza tartóztat
ták, eleibe terjesztvén, hogy az által sok Ró
mai polgárok adattatnának által a’ Barbarusok- 
nak , minthogy Trajánus Dáczia meghódoltatása 
után, az egész Római birodalomból igen sok
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embereket küldött alföldnek mívelése, ’s a'' vá
rosoknak népesítése végett Dácziába, mellyben 
Decebalus alatt a’ hoszszas háborúk miatt, a’ 
lakosok nagyon megvalának kevesedve.

7. Mindazáltal uralkodásának egész ideje 
alatt békességben é lt , ’s csak egyszer viselt egyik 
helytartója által háborút. Az egész Római bi
rodalmat beútazta, ’s benne sokat épített. A’ 
diák nyelvben nagy ékesszóllással bírt, ’s a’ 
görögben igen jártas volt. Kegyessége által nem 
nagy hírt szerzett magának; de a’ kincstára, ’s 
a’ katonák' fenyítékben tartására nagy gondot 
fordított. Meghalt Campaniában hatvan eszten
dős korán tul 20), miuekutánna huszonegy eszten
deig, tíz hónapig és lmszonkilencz napig ural
kodott. A1 Senatus nem akarta az Istenek köz
zé számláltatását megengedni; de midőn követ
kezője , Titus Aurelius Fnlvius Antoninus azt 
igen sürgette; végre megnyerte kívánságát, 
jóllehet minden Senatorok nyilvánosan ellene 
voltak.

8. Hadriánus Után tehát Titus Antoninus 
Fulvius Bojonius, vezeték névvel Pius 21) kö
vetkezett , egy nevezetes, de nem igen régi fa
míliából. Ez igen jeles ember vo lt, ’s valamint 
Trajánus Romulushoz, úgy ő Numa Pompili- 
ushoz méltán hasonlítathatik. Még minekelőt- 
te fejedelemmé lett, megkülömböztette magát 
jámbor erkölcseivel, azután pedig még inkább. 
Senki eránt sem volt kegyetlen, sőt inkább min
denek eránt kegyes. A’ hadi dolgokban csak kö
zépszerű dicsősséget nyert, minthogy a’ biro
dalom’ tartományait inkább igyekezett védelmez
ni, mint terjeszteni. Az országos hivatalokra 
igazság szerető férjíiakat válogatott, a’ jó em
bereket becsülte, a’ roszszakat utálta a’ nélkül,

57 *
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hogy erántok kegyetlen volt volna. A’ vele szö
vetséges Királyok nem kevesebbé tisztelték mint 
félték őt , úgyhogy sok barbarus népek fegyve
reiket letévén pőréik’ elintézését reá bízták, ’s 
ítélet tételén megnyugodtak. Császárrá léte előtt 
nagyon gazdag lévén, saját értékét a* katonák 
zsokljának fizetése, ’s barátjai eránt bizonyított 
adakozása által megkevesíteííe; de a5 közös kincs
tárt jó állapotban hagyta. Fiúsnak jóságáért ne
veztetett. Meghalt a5 maga falusi jószágán Lo- 
riumban, a’ várostól tizenkét mértföldnyire, 
életének hetvcnharmadik, ’s uralkodásának hu- 
szonharmadik esztendejében 2 2 ), a’ mint meg- 
érdemlette az Istenek közzé felvétetett.

9. Ezután Marcus Aníoninus Verus uralko
dott , ki minden kétségen kívül legnemesebb 
származású volt, minthogy attya után Nnma Pom- 
piliustól, anny^ után pedig egy Salentinus Ki
rálytól vette eredetét. Vele Lucius 23) Anto- 
ninus Verus együtt birta az országot, mellynek 
ekkor legelsőben lett egyszerre két fejedelme, 
minthogy addig csak egy-egy uralkodott vaia.

10. Ezek nem csak yérség, hanem sógorság 
által is öszsze voltak kapcsolva Mert Verus An- 
toninus, Marcus Antoninusnak leányát birta fe
leségül ; Marcus Antoninus pedig Antoninus Fi
úsnak veje volt, a' testvér húga, Saleria Faus
ti na mostoha testvér húga lévén felesége. Hábo
rút a’ Farthusok ellen viseltek, kik Trajánus 
által meggy őze ttetések után ekkor pártoltak el 
legelsőben. Ezen háborúba Verus Aníoninus 
ment e l, ki Antiochia körűi, és Ármeniában 
vezérei által sok és nagy dolgokat vitt véghez. 
Seleueiát 21) a' Syria egyik legnevezetesebb vá
rosát elfoglalta, hol negyvenezer embert fogott 
e l , ’s a’ Farthusokon győzedelmeskedvén, fe
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lettek testvérével vagy ipával együtt triumphi- 
pompát tartott. Azután nem sokára, midőn 
Coneordia városából 25) Altinumba utazott, Js 
testvérével egy kocsiban ült, Venetzia 26) tar
tományában, a’ vér’ hirtelen öszsze tódulása 
miatt meghalt azon betegségben, mellyel a’ gö
rögök Apoplexiának hívnak. Természetére néz
ve kévéssé hajlott a’ jóságra; mindaz által test
vérétől tartván, nem követett el semmi kegyet
lenséget is. Midőn uralkodásának tizennegyedik 
esztendejében 27) kimúlt, az Istenek közzé 
számiáltatott.

11. Utánna Marcus Antoninus maga uralko
dott; kit inkább lehet csudálni , mint dicsérni. 
Élete’ első esztendeiben felette csendes indula
tot mutatott, úgyhogy már gyermek korában 
sem öröm, sem szomorúság miatt ábrázatján 
semmi változást sem lehetett észre venni. A’ 
Stoikusok’ 28) bölcselkedését követte , ’s tudo
mányára nézve is bölcselkedő volt. Már fiatal 
korában annyira csudáltatott, hogy Hadrianus 
őt akarta az uralkodásban következőjévé ten
ni; ’s ha bár csakugyan Antonius Piust fogadta 
is fijává, még is őt vejévé választotta, hogy 
ezen az úton az uralkodásra juttathatná.

12. A’ bölcselkedésre Chalcedoni Apolloni- 
us, a1 görögök* tudományára, Chaeronai -29) 
Sextus Plutarchus’ unokája által tanítatott. A' 
Ilómai literaturában pedig Fronto, egy igen hí
res szónok oktatta. Rómában mindenekkel úgy 
bánt, mintha vele egyenlők lettek volna, ’s fe
jedelemmé léteié által sem vetemedett kevély
ségre , ’s felette adakozó volt. A’ Római külső 
tartományok eránt nagy szelídséget mutatott. A’ 
Germanusok ellen jó szerencsével hadakozott. 
Maga, személye szerint egy háborúban . ludniil-
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lik a? Marcomanusok 30) ellen viselt vezérsé- 
get, de ollyanban, mellynek párjára senki sem 
e m l é k e z i k ,úgyhogy a’ Foenicziaival hasonlítatik 
öszsze. Mert ezen háború nagyon megnehezíte
tett az által, hogy minden Római hadi seregek 
tehetetlenekké lettek , minthogy ő alatta olly ret
tenetes pestis uralkodott, hogy a’Per’sákon nyert 
győzedelem után Rómában, Itáliában 's a’ kül
ső tartományokban is az emberek” legnagyobb 
része, ’s csaknem az egész hadi sereg megbete
gedett ’s elerőtlenedett.

13. Nagy munkával tehát, ’s egyszer’smind 
népének szorgalmas kímélésével, minekutánna 
Cornuntum 31) táján három esztendeig folyvást 
tartózkodott, elvégezte a” Marcomannus háborút, 
mellyet ezekkel együtt a’ Quadusok 32), Van- 
dalusok 33), Szarmaták, Svevusok 34), ’s csak
nem minden egyéb barbarus nemzetek indítot
tak. Sok ezer embert elejtett, ’s minekutánna 
a’ Pannoniusokat a’ rabság alól felszabadította, 
fijával Commodus Antoninussal együtt, kit már 
Császárrá 35) tett vala, Rómában triumphi-pom- 
pát tartott. Minthogy ezen háború miatt a’ kincs
tár kiürülvén, jutalmakat nem osztogathatott, 
’s adót sem a’ külső tartományokra, sem a’ Se- 
nátusra vetni nem akart: a’ császári drágaságo
kat, arany edényeket, kristál és murrha poha
rakat 36), a’ maga és felesége selyem és aranyos 
öltözeteit, ’s sok drága köves ékességeit, Tra- 
jánus piaczán a’ többet igérő’ útján eladatta. Ezen 
eladás két hónapig folyvást tartott és nagy sum
ma pénzt hajtott be. Mindazáltal a’ győzedelem 
után azon vevőknek, kik a’ vett portékákat visz- 
sza akarták adni, pénzüket viszsza fizettette; 
azoknak pedig, kik azt a' mit vettek , megakar
ták tartani, semmi alkalmatlanságot sem okozott.
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14. A’ nagyobb tekintetű embereknek meg
engedte, hogy vendégségeiket olly pompával ’s 
oMy öltözetű inasokkal tarthatták, mint maga. 
A’ győzedelem után adott néző-játékok’ alkalmá
val a’ fényűzésben annyira ment, hogy egyszer
re, a’ mint írják, száz oroszlánt állított ki. Mi- 
nekutánna e’ szerint vitézsége ’s jósága állal az 
országot szerencsés állapotra emelte; meghalt, 
uralkodásának tizennyolezadik, életének hatvan- 
egyedik esztendejében 37}, ’s mindenek buz
gó óhajtása szerint, az Istenek közzé számlál- 
tatott.

15. Ennek következője Lucius Antoninus 
Commodus , az attyai jelességekből semmit sem 
birt, egyéb hogy a’ Germanusok ellen ő is sze
rencsésen hadakozott 38). Szeptember' hónapját a’ 
maga nevére akarta változtatni, úgyhogy az Com- 
modusnak mondatnék. De bujasága és szemte
lensége által annyira megvesztegettetett, hogy 
sokszor a’ bajvívók’ oskolájában, sőt utóbb az 
Amphitheátrumban is az e’féle emberekkel vias
kodott. Minekutánna az attya után tizenkét esz
tendeig, és nyolez hónapig uralkodott 39), igen 
hirtelen halállal múlt ki, azt vélték, hogy vagy 
megfojtatott, vagy méreggel öletett meg. An
nyira utáltatott mindenektől, hogy még halála 
után is az emberi nemzet’ ellenségének tartatott.

16. Utánna Pertinax következett, nagyon 
idős korában, úgymint a’ ki már hetvenedik esz
tendejét 40) elérte. Róma városában helytartó
ságot viselt, midőn a’ Senátus’ végzése által fe
jedelmi méltóságra emeltetett. Uralkodásának 
nyolezvanadik napján, a* testőrző sereg’ egy fel- 
zendülésében , Juliánus vétkes bujtogatásából kö
vetkezésében megöletett.
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17. L tanna Salvius Juliánus ragadta magá
hoz az ország’ kormányát, ki jeles származású, 
a' törvény" tudományban nagyon jártas, ’s an
nak a* Salvius Juliánusnak unokája volt, kil-Iad- 
riánus alatt az állandó rendszabást készítette 
41). Hét hónapig tartott uralkodása után, Seve- 
rus által a" Milvius hídnál 42) meggyőzetett,
a’ császári palotában megöletett 43).

18. Azután a’ Kómái birodalom’ igazgatá
sát Septimius Servins vette által, ki Afrikában, 
a' Tripolisi tartománynak, Leptis nevű városá
ban született. Mindenek’ emlékezete szerint egye
dül ő volt mind az előtte élők, mind az után- 
na következők között Afrikából származott Csá
szár. Először az ország kincstárának prókátora 
4 4 ), azután katonai tribunus volt, ’s utóbb mi- 
nekutánna külömbféle hivatalokat ’s tisztsége
ket viselt, végre az egész ország’ kormányozá
sára lépett. Pertinaxnak kívánta magát nevez
tetni, azon Pertinax’ tiszteletére, kit Juliánus 
megölt. Felette fösvény és kegyetlen természe
tű volt, sok háborúkat viselt, még pedig szeren
csésen. Pescennius Nigert, ki Aegyiptusban és 
Syriában pártot ütött, Cyzicusnál megölte, a’ 
Parthusokat, a" belső Arabiabélieket és Adia- 
bénusokat 45) meggyőzte; még pedig az Ara
biabélieket oliy igen, hogy országokat Római 
tartománnyá tette. Ezért Parthicus és Arabicus 
vezeték nevet kapott. Az egész Római biroda
lomban sok dolgokat jobb karba helyhezett. O 
alatta és az a’ Clodius Albinus, ki Pertinax’ meg- 
Ölettetésében Juliánusnak társa volt, Galliában 
Császárrá tétette magát; de Lugdunumnál 40) 
meggyőzettetvén, megöletett.

19. Severus a’ hadi dicsősségen kívül, az 
országiás’ mesterségében is hírt szerzett magá

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



DECZEMBER 1 8 3 2 . 9 0 5

nak, ’s a-' tudományokból is sokat tanult, 's a' 
bölcselkedésnek főgrádicsára lépett. Utolsó há
borúja Britanniában 47) volt, ’s hogy az elfoglalt 
tartományokat bátorságba tenné, egyik tenger
től a' másikig, harminc/ezer lépésnyi hoszsza- 
ságú sánczot csináltatott 48). Nagyon éltes ko
rában bolt meg, uralkodásának tizenhatodik esz
tendejében, ’s harmadik hónapjában 49), és az 
Istenek közzé számláltatott. Ivét fijat hagyott 
következőinek, Bassiánust és Getát. Bassiánus- 
nak a’ Senátus által Antoninus nevet adatott, ki 
ugyan azért Marcus Aurelius Antoninus Bassiá- 
nusnak neveztetett, ’s az attya után az uralko
dásban következett. Mert Geta az ország ellen
ségének ítéltetett lenni, ’s nem sokára kivégez
tetett.

20. Marcus Aurelius Antoninus Bassiánus, 
ki Carracalla nevet is viselt, majd mindenben 
az attya’ erkölcseit követte, csak hogy kemé
nyebb és kegyetlenebb volt. Nevezetes munká
ja volt Rómában az a3 jeles ferdőház , melly An
toninus ferdéjének hívatik; de azonkívül sem
mi emlékezetre méltót sem tett. A’ bujálkodás- 
ban határt nem esmért, úgĵ  mint a’ ki saját 
mostoha annyát Júliát vette el feleségül. 50) Meg
holt. Edissa körűi Osdroéne tartományában , mi
dőn a’ Parthusok ellen készült hadakozni, ural
kodásának hatodik esztendejében ’s második hó
napjában, midőn alig lépvén ki életének hatvan
harmadik esztendejéből. Az ország költségén 
temettetett el.

21. Azután Opilius Macrinus, a3 testőrző-se- 
reg‘ fővezére választatott a’ Senátus által iijával 
Diadumenussal együtt Császárrá. Minthogy igen 
rövid ideig uralkodtak, semmi nevezetest sem 
tettek. Mert uralkodások csak egy esztendeig és
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két hónapig tartott. Mind a’ ketten egyszerre 
megölettek a’ katonák pártütésében.

22. Utánnok Marcus Aurelius Antoninus ne
veztetett ki Császárnak. Ez Antoninus Carracal- 
la fijának tartatott ienni 5 1 ), ’s Elagabalus 52) 
templomának papja volt. Rómába mind a' ka
tonáknak, mind a’ Senátusnak nagy reményei 
között ment bé, de mindenféle gonoszsággal 
megfertőztette magát. Szerfelett fajtalan és ocs- 
mány életű volt, ‘s uralkodásra lépése után, 
két esztendővel és nyolcz hónappal 53) a5 ka
tonák1 fellázadásában , az annyával Syriai Soe- 
miával együtt megöletett.

23. Helyébe az igen fiatal Aurelius Alexan
der választatott a’ hadi sereg és Senátus által 
Császárrá, ki a’ Per’sák ellen háborút indítván, 
azoknak királyát Xerxest 54) dicsősségesen meg
győzte. A" katonák között szoros fenyítéket 
tartott, ’s némelly Légiókat, mellyek a1 zene- 
bonáskodásra hajlandók voltak , a’ szolgálatból 
egyszerre elbocsátott. Lüpiánus, ki a” törvényt 
jobb rendbe szedte, titkos tanácsossá ’s ítélő 
társa volt. Rómában is szerettetett. Kimúlt Gal
liábán egy katonai pártütés' alkalmával, uralko
dásának tizenharmadik esztendejében 's nyolcza- 
dik napján. 55) Az annya Mám inda eránt rend
kívül nagy tisztelettel viseltetett.

( Folytatása következik.)
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Jegyzetek a’ VIII. Könyvhez.

I. *#azabban nyolczszáz negyvennyolezadik esztendejében.
2) Hetvenöt esztendeig , tíz hónapig és tíz napig élt.
3) Egy német n ép , m elly kévéssé esmeretes.
4) Pannóniában laktak.
5) Ezek is Pannóniában laktak.
6) A ’ Caspium tenger m elle tt, és a’ Caucasus hegyek kö

rül laktak.
7) Itt az Á’siai Sauromatákról van szó , kik ott laktak 

hol ma Kasan , Astrakan és Circassia vágynak.
8) Trajánus Arábiát nem tette Itómai tartománnyá.
9) Ostroene egy része volt Mesopotámiának.
10) A’ Corduenusok és M arcomedusok, a* Tigrisen tá l 

laktak Á’siában.
11) Anthemusium egy tartomány v o lt , m elly Mesopotámiá

nak egy részét tette.
12) Ezen város ott feküdt, hol a’ T igris az Euphratesbe 

foly.
13) Assyriának egy városa nem meszsze Babylontól.
14) Assyriának vagy Chaldaeának fő városa az Etiphrates 

mellett.
15) Mesopotámia* fővárosa az Euphrates’ bal partján.
16) Vörös tengernek a’ régieknél nem az Arábiai tenger, 

hanem a* Per’siai tengeröböl neveztetett.
17) Mesopotámia az Euphrates és Tigris vize között feküdt.
18) M adene, Arméniának egy része a’ Cyrus és Ciraxes 

vizei között.
19) Minekutánna Rómában a ’ Görög-országból hozott tör

vények bevétettek , egy Római sem tem ettetett el a’ városon 
b e lő l, m inthogy azt ezen törvények megtiltották. Az előtt 
csaknem mindenek a’ magok házaiknál tem ettettek e l ,  azután 
pedig a’ városon k ívü l, 'vagy falusi jószágaikon. Eleintén a> 
holt testek a* földbe ásattak , mint most nálunk , de utóbb el-
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égette ttek ; a* csontjaik és hamvaik pedig Öszsze szedettek ’s 
cserép edényből készült urnába té te ttek , ’s úgy temettettek el.

20) Hatvankét eszten d eig , öt hónapig és tizenhét napig 
élt. Uralkodása húsz esztendeig és tizenegy hónapig tartott.

21) Pius itt annyit te s z , mint tiszteletre m éltó. Azért ne
veztetett íg y , minthogy Hadrianus eránt annak halála után is 
nagy tisztelettel viseltetett.

22) Hetvennégy esztendeig , Öt hónapig és tizenkét napig 
é lt ,  *s huszonkét esztend eig , hét hónapig és huszonhét napig 
uralkodott.

23) Nem L u c iu s, hanem Aurelins.
24) Seleucia ott feküdt, a’ hol ma Bagdad.
25) Venetzia felső Olasz-országnak egy tartománya v o lt , 

az adriai tenger m ellett.
26) Ezen két város az adriai tenger m ellett feküdt.
27) A’ kilenczedik esztendőben.

28) Az akkori bÖlcselkedők különféle felekezetekre osztat
tak , rész szerint annak nevéről, kinek tanítását követték, rész 
szerint más környülményekről. A* Stoieusok, kiknek törzsők- 
attyok Zeno v o lt , egy Stoa nevű folyosóról neveztettek , m elly- 
ben ez tanított.

29) Egy város Boeotziában.
30) A’ Marcomannusok németek vo ltak , kik Moráviában 

és Cseh-országnak egy részében laktak.
31) Cornuntum felső Pannóniának városa volt.
32) Moráviában laktak , ’s már Antonius P iustól királyt 

kaptak^ de most magok választottak magoknak Királyt.
33) A’ Vandalusok, hihetőképpen az A lpis’ partjain lak

tak.
34) Svevusoknak neveztettek azok a’ népek, kik az Albis 

és V istula között laktak.
35) A’ legfelsőbb fejedelem ezen időben Augusztusnak ne

veztetett*, azok pedig kik a’ fejedelemnek következőjévé, vagy 
az uralkodásban segédjévé választattak, Caesaroknak hivattak.

36) A’ mai porczellánhoz hasonlított, de igaz mivoltát nem 
esmerjiik.

37) Tizenkilencz esztend eig , és tizenegy hónapig uralko
dott, ;s ötvennyolcz esztendeig , tíz hónapig és huszonkét 
napig élt.
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38) Sut inkább magára n ézve, nem kedvező feltételek alatt 
lepett yele békességre.

39) Tizenke't eszten d eig , kilencz hónapig és tizennégy 
napig uralkodott, ’s harminczegy esztendeig , és négy hónapig 
élt.

40) Igazabban hatvanhetedik esztendejét.
41) A* Praetorok (kik a’ Consulok után elsó tisztv iselők , 

*s egyszersm ind a’ pörökben jó itélő-birák is voltak) bizonyos 
rendszabásokat szoktak kiadni, meJlyek szerint az igazság* ki
szolgáltatását intézték. De a’ helyekbe következők többnyire 
ismét új rendszabásokat készítettek. Az ebből származott visz- 
sza élések meggátolása végett, Salvius Juliánus az úgy neve
zett edictum perpetuum á lta l, állandó sinór mértéket rendelt, 
m elly szerint minden Praetor tartozott igazságot szolgáltatni.

42) A* Pons M ilvius, vagy Mulvius egy hid a* T iberisen , 
Rómától m integy olasz mértföldnyire.

43) Két hónapig , és öt napig uralkodott.
44) Az advocatus F isé i , a’ Római Császárok* jövedelmeit 

szokta bészedni.
45) Az Adiabenusok Assyriában laktak.
40) Lugdunum a* mai Lyon.
47) Anglia és Scotia szélén.
48) A ’ mai neve York.
49) Hatvanöt esztendeig , kilencz hónapig és huszonöt 

napig é lt ,  ’s tizenhét esztendeig , nyolcz hónapig és három 
napig uralkodott.

50) Igazabban a’ huszonkilenczediket.
51) Az attya egy Római Senator, Varius Marcellus volt.
52) Elagábal szórol-szóra annyit t e s z , mint h egyisten e, 

*s magát a* Napot jelentette. Emesának Foeniczia egy váro
sának lak ossa i, hol Marcus Aurelius Antoninus Császárrá lé 
te előtt tartózkodott, ezen Istenséget im ádták, *s őt annak 
fő papjává tették.

53) Három esztendeig, kilencz hónapig és négy napig ural
kodott.

54) Kit némellyek Artaxerxesnek is neveznek.
55) Huszonkilencz esztendeig , három hónapig és hét napig

élt.
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18 .

Két új Egyesületek a’ Szász-V ei már-Ei- 
szenáki Nagy - Herczegségben.

Atyámfiai I ha valaki köziíletek eltévelyedett az igazság tó l , és 
ót valaki megtéríti : annak tudtára  legyen , hogy ay ki egy 
bűnöst megtérít annak az ó tévelygésének d i já bó l; az egy 
lelket szabadított meg a’ halálból , és a' bűnnek s o k a s é i g á t  

elfedezi.
Jak. 5 ,  19. 20.

K  iki méltán kívánja és várja személyjének ’s birto
kának bátorságát KormányjátóL Hogy azonban ezen 
bátorságot sem törvények,  sem kemény fenyítések 
nem eszközölhessék eléggé; hogy a’ bátorságra ügyel
lő legszemesebb biztosság,  meghatározott  törvények 
szerént itélő legigazságosabb bíróság, helyesen és czél- 
arányosan szerkeztetett fenyítő és dolgozó ház sem fe
leljen me-g tökélletesen árvárakozásnak; hogy a’ több 
ízben 9s féleképen megbüntetet t  gonosztévő ritkán 
vezéreltessen mind azok által őszinte és tartós job- 
b ú lá s ra : bizonyítják nyilván azon számtalan ese tek ,  
mellyekben a* szabadon eresztetett gonosztévők előb- 
beni romlot tságokban,  nemcsak hogy nem alább 
hagynának:  hanem még hallatlanabb vétkekre vete
mednek. Míg a* kiszabadult gonosztévők fölügyel- 
lés nélkül engedtetnek tébolyogniok; míg azon esz
közök, mellyek által igaz úton tulajdon munkájokkal 
kereshetnék élelmöket ,  nehezítetnek szeméiyjeikre 
nézve; míg az előbb eltévelyedett ,  de már  most ál
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nokságokon bánkódó rabok, minden részvétel és gon
doskodás nélkül, kéntelenek előbbi helyheztetéseikbe 
lépniök; mind addig, a’ szükség, elkeseredés, sót 
gyakran a’ kétségbe esés is könnyen, igen könnyen 
új vétkekre, új gonoszságokra tévesztheti, sőt ösz
tönözheti őket. Régen tudták fs ösmérték már ezen 
igazságot a’ kormányok ; de csupán az újabb idők
ben gondolkoztak azon eszközökről, mellyek a’ gyak
ran megtörtént tévelyedés4k et , ’s ismételt gonoszsá
gokat akadályoztatnák. Végre csakugyan meg is ala
pitattak azon módok és szerek, mellyek által a* bün
tetést kiállott gonosztévőknek tartós jobbúlások esz
közöltethetne. Több kormányoknak példájokra, egy 
illy: a szabadon ereszt eteti gonosztévőhet szemügy 
alatt tartó *s jobbító Egyesület 1829 . esztendőben  
alapíttatott meg a’ Száz - Veimár-Eiszenaki Nagy- 
Herczegségben, M ária Pavlovna Nagy-Herczegnének  
születése napján , és hathatós pártfogása mellett.

Az első alapítók közé tartoznak majd mind azon 
férjíiak, kik a’ Nagy-Herczegség* határjai között rész- 
szerint hivataljokbeli helyheztetésök, részszerént tu
dományos munkállódások miatt kül és belföldön hí
resek , Veimár, Jéna, Eiszenák ’s a’ t. várossaíban 
lakoznak. Az Egyesület' tagjai számosak, mindenféle 
karú ’s rendű honfiakból szerkeztetve, hogy azt a’ 
terhes, de felséges czéljokat mennél nyomosabban 
valósíthassák; különösen a’ Nagy-Uerczegség* majd 
minden lelkipásztorai jelenték magokat felvétetésók- 
re. —  A* tagok lekötelezik magokat, hogy vagy esz
tendőnként fizetendő pénzbeli segedelem m el, vagy 
az által előmenetelesitendik az Egyesületet, hogy a’ 
szabadon eresztetett munka nélkül tévelygő gonoszok
nak foglalatosságot; az elhagyatottaknak tanácsot és 
segedelmet; az eltévelyedetteknek oktatást és intést; 
a’ kétségbe sanyargóknak vigasztalást és ösztönt szol- 
gáltatandanak. Ezen Jobbító - E gyesü let igazgatása
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egy Élölüloségre vagyon bízatva, melly ismét Veimá* 
r i  é s  Eiszenáki íiókszékekre oszlik; S eg éd eg yesü le tek  
kspeződtek ezenkívül Jénában, Orla mellett fekvő Új
városban (Neustadt an dér Orla) és Veidábaa. Az ed
dig megjelent esztendei tudósítások, ezen Egyesület’ 
munkáliódássáról és gyarapodássárói igen örvendetes 
bizonyságokat terjesztenek élénkbe, czélja nyomos rész
vételre talált, nem csupán belföldi, hanem több külföldi 
emberszerető férjíiaknak szíveikben; már több szaba
don ereszteíett gonosztévők jobbíttattak a’ polgári társa
ság* hasznos és munkás tagjaivá. Ezen Egyesület ál
lal az 183 l-dik esztendei jelentés szerint, 228 gonosz
tévők fogadtattak a* két első év* lefolytában, ezen 
Egyesület’ gondviselése alá. Kik közül 18-an sege
delempénzt kaptak, mesterségök’ vagy más akármelly 
éietnemök* folytathatására; 29-en urasági szolgála
tokra segítettek ; 28-án országúti, vagy más napszá- 
m osi munkákra serkentettek ; u - e n  tőlök választa
tott mesterségeknek megtanulásokra, ügyes mesterek
hez adattak; 76-án cselédes gazdákhoz szegődtettek; 
n * e n  részszerént mostantól, részszerént az d öb b e
ni esztendőtől fogva jobbító házakba kerültek; 6-an 
részszerént az e l s ő , részszerént a’ második esztendő
től fogva viszont felügyellés alá vétettek; 8-an eltá
vozások miatt kivonák magokat a’ szemügy alól ; 7-en 
külföldön vándoroltak; 8 felől sem m isem ; 20 felől 
pedig keves végezhetődön mind az ideig; 7Ö-en kap
tak pénzbeli segedelmet; különösen jól viselték ma
gokat 1 9 -en ; a? felügyellek által részszerént megdi- 
csértetiek , részszerént ajándékokkal nagyobb (igyeke
zetre serkentettek 5-en ; ellenben rósz viseletűk miatt 
feddődést érdemlettek 16-an. —  Vajha ezen tisztelet
r e ,  *s követésre méltó Egyesület, hathatós segede
lemre találván ezután is , gazdag és bő áldásoktól ko- 
szoruztatva , valósíthatná örökre legnemesebb szán- 
dékját! Nem hinni, hanem cselekedni való igazsá-
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goinkban igyekezzük felebarátinkat az egyetlen - egy 
igaz útba igazítanunk ! —  Mikor dicsekedhetendünk 
mi Magyarok hasonló intézetekkel? hamarább talán 
mint reményleriénk ! Gyorsan haladunk ! Tökélletese- 
dő Nemzetiségünk egy szívet ’s lelket létesít közöl
tünk! Egy szív, egy lélek , egy akarat pedig bár meliy 
Nemzetben csudákat, ’s még most képteleneknek vélt 
intézeteket vívhat ki korunk' szellemében!!

Az érintettem jobbító 's szabadságba heiyzett 
gonosztévőkre ügyelő Társasággal czéljáhan egyezik 
a’ mértékletességi Egyesület, melly ugyan csak Vei- 
márban 183a. esztendőben, az örökös Nagy-herczeg 
Károly védelme alatt keletkeze léteire, ’s a’ kormány
tól mégis erősítetett és helyben hagyatott. Ennek 
arányja ugyan az ,  mi több keresztyén tartományok
ban már fennálló illy nemű Egyesületeké, hogy t. i. 
minden étel és italbeli élésnek veszedelmes szertelensé
géi közönségesen, különösen pedig az égetett szeszes 
italok káli mértékletlenkedésnek, úgy a' lelki, mint a’ 
testi gyarapodást, úgy a’ polgári, minta' házi boldo- 
godást sírba temető terjedezését akadályoztassa. Er
re nézve kötelességük és lélekösméretök szerint kö
telezik magokat az Egyesület’ tagjai, magok eránt és 
egymás között , a* következendő határozásoknak pon
tos megtartásokra:

1. Tulajdon személtjeikre nézte megtartóztatják 
magokat bár melly névvel nevezendő égetett szeszes 
italokkaii é lé s tő l; — > kivévén : a) betegségi állapotok
ban, az Orvosnak nyilvános parancsolatjára; vagy 
b) egészséget tédlŐ szerül, némelly betegségek’ ve
szedelmei e l len , különös körülállások között, mint: 
nedveshideg vagy igen forró időben, m ezőn , útazás 
közben ’s tulajdonképen! hivatal’ viszonyjaiban; ■—  
kimért, a* tehetségig csekély mennyiségben.

2. Másokra nézte: úgy tulajdon házokí tagjai- 
naki mint szinte cselédjeiknek, napszámossaiknak ’s
*. M. GR.  M I NE R V A  IV. KEG YE D*
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azon szem élyeknek , kikkel bár incIly öszszeköltelésbe 
lépnek, nem másként: hanem közönségesen az Egye
sület’ arányjához, ’s az í-ső  szám alatt a) és b) jegy
zésben előadott határozáshoz szabva magokat, —  cn- 
gedéndik meg az, ugyan azon italokkali élést.

3 . Az égetett szeszes italoknak készíitetés'ökröl 
ugyan le nem mondanak a* polgári társaság’ szüksé
geire nézve: hanem méreiésökkel minden esetre fel
hagynak.

4 - Ezen határozásoknak sértegetőjei, vagy ön
kényt álljanak el az Egyesületben kezdett részvételük
től , vagy az igazgató Elöljáróságtól hirdetendő nyil
vános kizáratásoknak engedelmeskedjenek.

5 . Az Egyesület’ mostani tagjai igyekezzenek czél- 
arányos erkölcsi munkállődássaik és ajánlássaik által, 
mennél több részvényeseket nyerniök, a* társaságot 
számosítaniok, ’s azon könyvecskéknek közönsége
sekké tételüket barátságosan előmozdítaniok, mellyek, 
a’ feljebb nevezett aránynak valósítására czélarányo- 
soknak ítéltetvén, részszerint tulajdon költségén ke- 
ríttetnek ki sajtó alól, részszerint helybehagyatnak 
és ajánltatnak az Egyesület által.

6. Törvényesen szabad úton törekedjenek, hogy 
az égetett szeszes italokkali rendes élésnek , — jó 
ízű , egészséges, tápláló és olcsó ser mindenütti fő- 
zetése, helyesen szerkeztetett áruitatása, és hol a’ 
körülállások engednék , a’ szegényekre és szükségben 
sínlődőkre nézve már most is jótévőleg munkállódó le
vesintézetek9 felálhtatása ’s előmozdíttatása által, határ 
és korlát szabattassék.

Az Egyesület Veimárban választatott Elöljáróság  
által igazgattatik, mellynek érdemes tagjai között 
diszlik D. Rohr is ,  a* Veimári cvangyelikus Püspök. 
Ezen Elöljáróság ügyel az Egyesület’ arányjának ’s 
nagyobbodásának eszközlésére; valamint a’ közötte, 
’s egyéb helyeken felállítandó hókegyesiiletek között
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szükségesített közleményeknek, pontos lehetségcsíté-  
sökre is kötelezé magát. Alapszabályjai megküldet
tek a* Tartomány* minden Papjaihoz azon íelszóllt- 
tással, hogy erkölcsi czélarányos eszközök által igye
keznének a* különösen veszedelmes erős italokkali, 
naponként hova tovább harapódző mértékletlen élés
nek ellene dolgozniok, ’s Gyülekezetjeikben liők- 
egyesületeknek életbe hozásokról szorgoskodniok. Mi 
áldást terjeszszenek ílly nemű Egyesületek emberisé
günkre? mi előmenetelt tegyenek szomszédjaink* ha
tárjaik között? midőn csupán a9 legújabb időkben 
szerkeztetődtek légyen; csalhatatlan bizonysággal meg- 
nem határozhatjuk. Keménylenünk lehet azonban, 
hogy ezen Egyesület sem lészen minden gyümölcs 
és követés nélkül szűkölködő!!

K özli Némethy VáL

19.
Gusztáv A dolf kétszázados ünnepe.

J&L harmincz esztendős, Német-országot végveszél
lyel fenyegetett háború kiütött. Fészkében azonban 
Cseh - országban, csak hamar győzedelmeskedett #s 
mindent meghódoltatott a* császári fél. Azután T íl l y  
és W a lle n s te in  vezérségök alatt, egész N ém et-ország  
remegett, a’ segítségre fölszőllíttatott *s biratott IV *  
K e r e s té l y , Dán Király viszsza verettetett’s tönkre téte
tett általa. Most már ezen pusztító had* 12-dik évé-

58 *
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ben , i 630 -ban Kardinál Richelieu intselkedéseire, 
Wallenstein szolgalatjából eleresztetett; Júniusz io»kén 

*5 Gusztáv Adolfé Svéd-ország' vitéz és bölcs Királyja, 
13,000 katonáival köte ki Júniusz 24-kén Német
ország partjain. Szövetségeseket kerese ő előbb a* 
protestáns Fejedelmekben. D e vonakodának több
nyire mindnyájan mind addig, míglen előre nyomul
na, ’s tettetésből kénszeritené őket a* hozzája csato- 
lódásra. Csak a’ H aszsziai Landgróf és Magdebuig 
várossá csatolák magokat hozzája: a’ nélkül mind
azonáltal, hogy a’ távolság miatt seregeikkel egyesül
hetnének. Esztendőnél tovább vesztegle Gusztáv a* 
partokon; 's munkátlanul engedé, sőt szemléié Mag- 
deburg várossának borzasztó pillanatját elközellednie, 
mellynek következésében az egész derék város porrá 
és hamuvá égettetelt Tilly vezérkedése alatt, olly 
szörnyű kegyetlenkedések között, mint maga Tilly 
megjegyzé: sjiogy Trója’ és Jerusáleni romlásait ki
véve , nem látott még hasonló győzedelmet d  világ “ 
Elkeseredtek mostan minden Protestánsok, ’s a* vá
ros' szerencsétlenségét Gusztávra háriták, ki közel 
lévén a’ városhoz, szövetségessének felmentetésére 
nem sietett. Erzé a* Király is ezen vád' igazságát; 
öszszehúzá azért seregeit; a* Brandenburgi és Szász 
Választófejedelmeket, kénszerité tettetésből segédse-  
reg’ állítására ; egyesülve vonult Lipcse a lá , hová meg
érkezvén Magdeburglól T illy ; véres csata kerekedett, 
mellyben az 5o. ütközetekben győzedelmes császári 
Vezér szörnyen megveretett, tetemesen megsebesítte- 
tett, ’s alig szabadűlhatott Hála1 falai közé hüségesb  
vitézzeitől védelmeztetve. —

A* Szászok  Cseh-ország: Gusztáv a’ Rajna felé 
nyomult; felszabadítván a’ Palatinátust, Bődén’ és 
W ürtemberg’ seregeivel egyesülve, Bajor - országba 
rontott *s a’ Lech vizénél meggyőzi 1632. Sz. György 
hava 5-kén T y llit , sőt magát a' Vezért is megöleti*
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—  A1 Császár C$eh-országot sem képes az előre nyo
muló Szászok ellen védelmeznie ,  határtalan halá lom
mal felruházva, megnyeri részére ismét Wal lens te in t ,  
kiken zászlőjai alá csoportosan tódulván az újonczok, 
m ár  tetemes tábort  állíthat az ellenség* viszszatar- 
tőztatására. Wallenstein azonban vesztegel ; csupán
sok kérések után indúl Cseh-országnak, innen pedig 
Norimbergának.  Gusztáv is ide siet Bajor-országból .  
Mind a' két tábor sánczokban vesztegel.  Fogyván  
azonban az eleség Gusztáv* táborában ; megtámadja  
W a l l e n s te in t :  de viszszaveretik. Ekkor  a* Kirá ly  is
m ét  Bajor-országba: Wal l ens te in  el lenben S z á s z - o r 
szágba vonúla. A’ Szász Választófejedelemnek hitet
lenségétől tartván Gusztáv:  F u ld án ,  Erfur ton és Na um- 
burgon keresztül,  Szász-országnak tart. Wal lens te in  
eleibe sjet ,  és Lüczennél megütközik vele November  
6 -á n  *632-ben. Örökre  elszunyadott  ezen csatában a* 
győzedelmes éjszaki H ő s ;  5 lövés ,  2 vágás és 1 szú
rás okozák halálát;  elestének helyét közel az ország
úiho z,  hársfák* árnyékában jeleli egy gránit.  Tes t e  
Weiszenfe lszben  bontatott  fel f és Svéd - országba vi
tetvén,  nagy pompával  temettetett  el.

Gusztáv Adolf elestének második százados ün
nepe tehát 18352-dik év* November 6-ká ra  esvén :  
hivatalos tudósítások után, egész S v éd o r s z ág b a n  őszin
t e ,  és köz megillelődéssel ünnepeltetet t .  Stockholm• 
bán kü lö n ö sen , az ország* fő várossában, e* napon 
tétetett  által a* gusztávi sírboltból, a Ritterholm ne- 
vü templomban,  fekete márványból készült sí rbol tjá
b a ,  halhatatlan hősünknek koporsója.  Felékes ít tetet t  
ez mostan Gusztáv Adolf által nyert  minden diadal
mi jelekkel. —  Minden harangoknak zúgások buzdí* 
tá templomba menetelre a* népet; —  a’ katonaság 
kiállíttatott; az ország* Nagyjai, Tanácsossal, fel
sőbb és alsóbb rendű Karai, a* főtörvényszékek* és 
városi Tanács’ minden Tagjai; valamint a* hül és beG

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



9 1 8 d e c z e m b e r  1 8 3 2 .

földi Miniszterek, Követek, és követségi Biztosok, 
a* Putterholm nevű Szentegyházba gyülekezének, ho
va déli 12 órakor a’ királyi Fölség és Koronaörökös 
Herczegaszszony is megjelenének,  Valiin Püspöktől 
és két udvari Papoktól fogadtatva. A* nevezett P ü s 
pö k  által tartatott beszéd előtt ,  elénekeltetett  ama' 
Gusztáv Adolftól magától szereztetett é n e k , melly 
a* régiebb énekes könyvekben így kezdőd ik : „Ne re- 
megj! kis sereg* — a’ beszéd után pedig Luthernek 
am a ’gyönyörű éneke : „Erős várunk nekünk az Isten“ 
svéd nyelvre fordítva zenge minden jelenlévőknek szí
veikből. — Erre következett a* koporsónak új sír
boltba t é t e l e , *s kívül az adott  jel re,  a’ pattantyúság
nak ropogó durranatja.  Ezután áldás adatván a* nép 
re , buzgó zengzetek között hagyák el mindnyájan a' 
Szentegyházat.  — Estve Gusztáv A d o l f  piacczán, 
ugyan ezen Vitéz'  ál lóképe körül,  négy gazdagon meg- 
világosíttatott,  és koronákkal körül vétetett Piramisok 
díszlet tek;  az állókép* fején pedig halhatatlansági csil
lag koszorú ragyoga kristályban. Különösen jeles lát
vány türidökle a* Jakab* temploma’ déli oldalán ,  hol 
a* győzedelmes Megváltónknak keresztjére támasz
kodó Vallás^ győzedelmi pálmáját  nyújtja Gusztáv 
Adolfnak neve’ vonása felé, illy körülirással:  „Az 
evangyéliomi szabadság hősének n e v e , áldatva Krisz
tusnak Szentegyházában,  nem töröltethetik az élet
nek könyvéből.4< Ján. Jel. 3 , i 2 .

Az egész Országnak minden egyéb várossaiban,  
hasonló pompával  mentt  véghez az isteni tisztelet,  
mellynek alkalmával forró hálák buzogtak mindenüt t 
a’ vallásbeli szabadság kivívása’ és virágzásáért.  Né*- 
melly helyeken versezetek is olvastattak fel tisztelem 
téré!!

Néme t- o rs zágban ,  különösen Drezdába* , em? 
lékpénzek verettek ezen jeles ünnep* emlékezetére.  
Krüger Károly, a* drezdai királyi Múzeumban talál-
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talo rézből ontott  ál lóképét vévé mustrául  Gusztávnak,  
*s következendő alakot szaba ezen pénznek : e lőlap
ján látható a% Királynak kifejezésekkel tellyes mejj- 
képe ,  nevét jelelő körülírással;  másik lapján pedig 
olvashatok ezen szavak : „<elesett az evangyeliha hi
tért Lüczen mellett történt csatában 1632 . év Nőre ni- 
bér 6-kán“ alól végre :  „Nevének tiszteletére i 83a-ik 
eve'November 6-kán. ‘* Ezen cmlékpénz ezüstből ké
szítve s  forint i 5 kr. bronczből  el lenben í  forinton 
árultatik pengő pénzben.

Közli Némethi/ VűL

20 .

A S P Á S l A.

A ’ m ennyit bajolő  kecseivel, ’s szivet hódító  talen- 
tom ival nyer a’ Szép-nem a’ nagy világban , szin t an
ny it veszt erénnyének egyszerűségével; ezt a ’ házi k o r
lá to lj kö z it a’ h iű  csapodárságtól m egm enti 5 am azt 
pedig kevesebbé fe jth e ti k i , ’s igy ugyan azon egy idő
ben nehezen tehet szert a ’ házi bo ldogságra , és szivet 
andalító  világi öröm ökre is. E ’ k é t vég pon to t egye
síte tték  a ’ G örögök , m ert nálok  zárkózva é ltek  az 
a n y á k , nők és le á n y o k ; szabadon p ed ig , és ny il
ván a r csábi tó n é k , de ezek Görög - országnak legvirag- 
zóbb korában még nem voltak  annyira lealacsonyítva , 
m int p. o. m o s t, vagy pedig m ar a ’ Görögök a la tt is
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L ueiánnak , A lciphrousnak , es A ristaenesnek ide jében , 
hanem dk egy koszorúba fűzték a ’ m ulékony öröm nek 
majd majd hervadozó rózsáit a" kom oly bölcsességnek 
m indenkor szépen virító  v irá g iv a l; ’s ha egy felól sze
relem re gerjesz te ttek  , tehá t más részről erkölcsre is buz
d íto ttak  , ú g y , hogy az d lakások / nem erkölcsöt vesz
tegető b o rd é ly -h á z , hanem a’ hasznos m ivészeteknek, 
és szép m esterségeknek valódi Sacrarium a volt. Phry- 
nénél tanu lta  A pelles V enusát ra jz o ln i; L eontium nál 
tanu lták  többen a’ boldogság’ p h ilo so p h iá já t; A spásiá- 
nái Peric les a ’ po litica -tu d o m án y o k at, és Socrates a’ 
R h e to rieá t, ’s P h ilo so p h iá t; egy illy  szerelm eskedő gö
rög bálványban —  bölcset —  hazafit —  ’s hőst nem 
ritkaság  vo lt szemlélni. Leonéban lá tty u k  az erős szi- 
vüségnek majd csak nem hihetetlen  r itk a  p é ld á já t, mi
dőn t. i. a’ re ttenetes k ínok  kozott bizonyos esküvést 
k e lle tt volna felfedeznie hogy hazafiait el ne á ru ln á , 
maga m agának nyelvét e lh a ra p ta , és az ő t k ínokka l 
vallató  b írónak szeme közé k ö p te ; em lékezetére az 
A thenabéliek egy nyelv nélkül való oroszlányt ábrázoló 
álványt em eltek. A ’ szépet m indenkiben igaz m érték
kel becsülni tudó G örögök, nem á ta llo tták  illyes sze- 
inéllyeknek oszlopot em e ln i, ső t őket szinte meg iste- 
nesíteni. P lutarchus h ite le s í t i : hogy a ’ leg je leseb b ,
’s erkölcsösebb A thenabéii aszszony-szem éllyek különös 
becsületnek ta r to t tá k , ha fé rje ik tő l A spásia csábítóné- 
hoz látogatóba vezettettek. Ezen tek in te tbő l hát a ’ sok 
közül k é t neyezetesebbek m egérdem lik , hogy felölök 
valam it azt rövideden m ondjunk; m ert valóban a ’ tisz
tább p h ilo soph ia , és m orál fák lyájánál ezen rajzolaton 
ném elly szép vonásokra ak ad h a tu n k , a’ m ellyeken t, i. 
szemünk Örömest m u la t, szivünk öröm est an d a lo g , és 
ha a’ mái század’ korcs fiaiban naponként lá t ty u k , mL 
képpen élnek sokan yiszsza azzní i a' Miit szere lem nek ,
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szen tnek , és jó n ak  nevezünk, ’s a’ m it az Isten  az 
emberi szivekbe o l to t t , ennek olvasásával annál inkább 
felbuzduljunk az olly  fonák cselekedeteknek igazságos 
neheztelésére , és u tá lá sá ra ; m ennél több tö ké le tessége t, 
es finomabb cu ltu rá t veszünk észre a ’ szép G örögnék- 
ben — k ik  közö tt m éltán első helyet érdemel 

M IL É T O M I A S P Á S IA , 
k i az ő finom elm éssége, szívet hódító szépsége, ta- 
lentom a , ’s tudom ányos bőv esm éretei á lta l napon
k én t csoportosan vonzotta magához a’ legnevezetesebb 
’s tudósabb A thenabélieket.

Az ő b íráló  széke e lő tt hozato tt íté le t a ’ R ajzo
lóknak , K ép farag ó k n ak , K ö ltő k n e k , és más M űvé
szeknek rem ek darabjaikról. T anácsadónéja vo lt ő a ’ 
ta n á c sn a k , tan itó n é ja  a’ növendék if jú sá g n a k , ’s öröm 
Istennéje  minden kornak . Szerencsétlenítve az első 
szerelem  á l ta l ,  igen elidegenült m inden u jj ta rtó s szö
v e tség tő l, ’s ha bár ifjabb éveiben a’ szabadabb é le t’ 
sikam lós ösvénnyét nem kerü lte  i s , noha i t t  is m ent
ségül szolgál néki időkorának sze llem e, ’s éghaj la ttyá- 
nak hősége, m indazonáltal a’ tisz taság’ szent törvénnyét 
alávaló áruba bocsátással soha megnem szegte. P e ri-  
clessel való Öszsze-párosulása ó ta , az ő élete a ’ közjó 
v iszontagságival szoros egybe függésbe volt m indenkor. 
M időn egykor bizonyos beszédje m iatt b é v ád o lta to tt, 
maga a’ nagy Pericles leve védelm ezője, k in ek  is szív- 
reható b eszéd jére , ’s szánakozást gerjesztő könyhulla- 
tá s ira  m egilletődvén a’ b írá k , nő jé t szabadon bocsátók. 
A ristophanes nyilván em líti A spásiának P eric lesre  nézve 
a ’ köz-dolgokban igen nagy béfolyását. Nem csak a’ 
pajkos A ristophanes, hanem még a ’ kom oly P lutarchus 
is azt i r ja :  hogy a’ fő o k , m ellyért Pericles M egaera 
városát tűzzel vassal ü ld ö z te , az v o l t : hogy A spásiá
nak k é t hiv társalkodónál oda v itettek.
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A sp ásia , k irő l i t t  sző v a n , meg a’ hymeni frigy 

e lő tt egy férfi m agzattal örvendeztette meg P eric le s t, 
k i a ’ házassági szövetség u tán  minden úton mádon 
azon ip a rk o d o tt, hogy fiának a’ po lgári ju s t  megsze
rezze , ám bátor előbb azt még a ’ törvényes gyerme
k ek tő l is m eg tagad ta , m indazonáltal az ő kedviért még 
bs ez a ’ törvény e ltö rö lte te tt, ’s azután A spásiának 
szülottye a’ legjelesebb m éltóságokkal tisz te lte te tt m eg ; 
ő is egy volt azon szerencsétlen hadi vezérek k ö zű i, 
k ik  az A rgenusiai ü tközet u tán  halálokkal áldoztak 
a z é r t , hogy a ’ győzödelem’ fo lytában e lese ttek ’ el te- 
m ette tésének  szent kö telességét elm ulatták . Dió. Sic. L, 13# 
•3— P ericles’ halála u tán  kevés idő múlva A spásia meg
unván az özvegység’ bánatos poharát szörp ö ln i , gyű
rű t vá lto tt Lysiclessel eggy igen dús kereskedővel, a ’ 
k inn  ügyes társalkodása á lta l an ny it f in o m íto tt, .  hogy 
ő t azután az országnak első dísz - poltzaira emelné. 
É le tének  késő ko rá ig  m eg tarto tta  szépségének virágát, 
m ellyet m ost sokan olly  ham ar h e rv asz tan ak , ’s te s ti 
kecse it le lk i kellem eivel szüntelen nevelte. Több je les 
m unkák tu la jdon íta tnak  n e k i, m ellyeknek tudom ányos 
kidolgozásával űzte az olly  igen veszedelmes u n a lm a t, 
’s é letének kom or te lé t v id ám íto tta ; különösen dicséri 
A thenaeus az ő d ia ló g u sa it, és verseit. —  H a ennyi 
századok u tán  az ő nagy le ikérő l helyes fogato t aka
runk  m agunknak fo rm á ln i, teh á t csak azon felséges 
beszédet ke ll olvasnunk P la tó n á l , m ellyet Aspásia So~ 
cratesnek b e n y ú jto tt; ez egy emlék-beszéd azon Athe- 
n a b é lie k rő l, k ik  a’ hazáért v ív a , dicsőül e lh a lta k ; ez 
a ’ beszéd olly közkedvességet n y e rt, hogy A thénében 
év enként nagy ünnepléssel o lvastatnék fel. Cic. de Oral. 4 4 . 
O lvasni lehet ezt M enexenus beszélgetései között, Aspá
siának  a’ philosophálásban socratiea methodussa volt. — 
T ő le  valónak lenni m ondja Cicer. Aeschinesből X eno-
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phon^ feleségével való eme beszélgetést : ^dsp. Ha
„szomszédnédnak drágább ékességei volnának m int sem 
„n ek ed , nem becsülnéd e azokat többre a’ magadénál ? — 
„M inden kétségen kívül.66 —  „ A sp . ha az ő ruházattya 
^jobb ízléssel volna választva m in t a’ t ié d , m ellyik 
„te tszenék  neked inkább ? Az övé ; —  Asp. H e ly esen ! —
„és m o s t  ha az ő férje  derékjebb volna m int a’
„ tié d ?  —  A ’ dáma h a llg a to tt , és p iru lt.66 —  A spásia 
pedig hasonló kérdésekkel lepte meg a’ dám ának urát- 
i s , és ez sem szabadulhatott k i a ’ kelepczébó l; végre 
há t a ’ szép Philosophné azt m ondá: X enophon legde- 
rékjehb n ő t ;  —  nője pedig legderékjebb fé rje t kíván 
m inden em berek k ö z ö t t ; tö reked je tek  h á t úgymond 
mind a’ k e tten  a’ legnagyobb tö k é le tesség re , és b írn i 
fog já tok  a z t,  a ’ m it k ívántok.

M ásodik k i ezen szem éllyek közül em lítést érdem el: 
P H O C A E A I A SPÁ SIA .

Ez történetbő l éppen azon időközben , midőn P ericles’ 
A spásiája  G örög - országon , az ifjabb C yrusnak A spá- 
siá ja  pedig K is - á’s iá b a n , és P e r’siában uralkodo tt. 
Plui. in PericU Aelian . Variar. Hist. 12. 1. Szü letett ez 
P hocaeában , ’s születése annyának életébe k e r ü l t ; —  
a’ szorgos anyai gondviseléstől igen korán  megfosz- 
ta tva  sanyarú  nevelést kapott. Nevendék korában  ál
ián  egy nagy kelevény tám ad o tt, m ellytől a ’ Sebész nem 
m ásképp, m in t 15 ta llé rnak  lefizetése m e lle tt , akará  
ő t m egszabadítan i, ez a ’ summa pedig m eghaladta 
örökségben n y ertt minden v agyom át; nem találván sen
kiben v ig asz ta ló t, neki keseredve ágyba veti m agát 
olly  szán d ék k a l; hogy éhséggel fosztaná meg m agát 
azon é le ttő l, m elly szépség n é lk ü l, az ő vélekedése 
szerén t, ugy is hasz ta lan ; midőn eme szivet szaggató 
gondolatokkal tűnődve tépelődnék , im e ! h irtelen  feje 
felé röppen Venus g a lam b ja , s tő le azon ú tm utatást
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v esz i; hogy a ’ szerelem Istenaszszonynak oltárán lévő 
rozsa koszorúból venne k i nehány szál száraz rózsákat, 
törné p o rrá , ’s azzal hintefté be kelevénnyét. Aspásia 
engedett a ’ tan ácsn ak , a’ daganat e lm ú lt, ő pedig az
után a ’ legbájolóbb szépséggel nő it fel, kellem eit különösen 
nevelte szerény öltözetének egyszerűsége, és szelíd ma
gaviseleté. E gy  K is-á’siai Satrapa elragadta  őt Phoeaeá- 
b ó l , ’s erővel az ifjú  C yrus’ udvarába v itte . Itten  más 
három  G örögnékre ta lá l t ,  k ik  hasonlóképpen m in t ő 
Serail szépítésére valának ren d e lv e , ezek m agokat kü 
lönös szorgalom m al cziczom ázták, p iperéz ték , h a jfü rt
je ik e t  drága illa tta l k e n e g e tté k , a rczaikat csalóka szin- 
nel m á z o ltá k ; de A spásia a ’ körü lö tte  forgolódó em
bereket boszűs nehezteléssel p iro n g a tá , ’s minden néki 
ho rdo tt ruha ékességeket elvetett. Az emésztő nagy 
fájdalom  m ia tt m in t egy m agánkívül fohászkodott —  
Görög-ország’ Is ten e ih ez , a ’ szabadságnak , és függet
lenségnek Isten ihez só h a jto z o tt; á tkozta  a’ S a tra p á t, 
k i ő t nyólczvan esztendők terhes gond jaitó l meggÖr- 
bed tt a tty án ak  rem egő k a rja i közül k iragad ta . Oh 
szerencsétlen p o m p a! így k iá lt vala fel könnyes sze
m ekkel , m elly igen is bőven je len tg e ti a’ rabszolgasá
g ig  való lea lacsony ításom at! —  M indazonáltal kén te- 
len vo lt engedni az e rő n e k , fe lö ltöz te te tt há t ő is a ’ 
S e ra ili ékességekben , ’s bem u ta tta to tt az ifjú  Cyrusnak. 
A ’ véle lévő három  G örögnék vetekedtek pajkos mo
solygással a ’ k íváncsiságnak , ’s a’ nem legszerényebb 
szerelm eskedésnek czinkos m esterkedéseivel C yrusnak 
figyelm ét m agokra v o n n i, ’s szerelm ét m egnyerni. 
JVem így Aspásia. —  N éki egyedül csak a’ tartózkodó 
szemérem volt p irosító  k e n e te , földre szegezett szemek
k e l ,  ’s az ezekben gyöngyellő  könyhulla tásokat nehezen 
tartoz ta tva  búsongva áll vala. Cyrus elfordul az erő l
ködve is te tszen i vágyó három csapodár S zép ek tő l, k ik
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csak te s ti érzékit in g e rü k  vala , és te k in te té t a rra  for
d ítja  ? k i szerény m aga tartóz ta tásával , ’s nemes ellent- 
á llássál szivét m egnyerte. C yrusnak gyakortábbi esik* 
lándékos unszolási ellen olly  kom olysággal védelmezte 
m agát A sp ásia , hogy erkölcsének tisztasága felöl leg
kevesebbé sem lehete kételkednie. M ost m ár , úgy
mond C y ru s5 a’ négy G orögnéket szem űgyre v e ttem , 
Aspásia lesz szivem nek kedveltt bá lv án n y á , távozzatok 
ama három  csáb íto n ék k a l; ezen szem pillan tatto l fogva 
k ém élte , tisz te lte  Cyrus A sp á s iá t, mivel ő t s z e re tte , 
’s érzékenyen tapaszta lta  azt a’ v iszszatartózkodást, 
m elly egy illyen  egészen ha tá rta lan  hatalom nál igen 
r i tk a ,  m in t az üstökös-csillag. D e végre A spásia is a ’ 
sok tap asz ta ltt szívesség u tán  engedett Cyrusnak. —  
M int K is - á’siának uralkodónéja sem feledkezett meg 
szegény a t ty á rő l , ő t jő  állapotba h e ly h ez te tte , ’s büsz
kélk ed e tt a b b a n , hogy a tty á t az udvarnál a ’ S atrapák  
közé bé ik ta th a tta . —

V alam int pedig a t ty á t ,  úgy V éd-istennéjé t is hálás 
érzéssel tis z te lte , ’s azon m eggyőződésből, hogy Ve- 
nus v o l t , k i ő t th ronusra  e m e lte ; annak  tiszte le tére  
egy a ra n y -o sz lo p o t á l l í ta to t t ,  m ellynek ta lp -á llásánál 
egy pár galam bot k ész íte te tt drága k ö v ek b ő l, ’s i t t  
szoko tt v irág  koszorúval áldozni az Istennének. A ’ szép 
egyességet is Cyrus és ennek annya közö tt h o ltá ig lan  
szakadatlanul m eg tarto tta . M időn Cyrus Sicziliából m eg- 
becsülhetetlén áru  nyak-ékességet k a p o tt , azzal tü s tén t 
kedveltt Szépéhez s ie te tt mondván : V alid meg A sp ás ia , 
hogy ezen ékesség m éltó a r r a , hogy egy K irály-annyá- 
tó l h o rdoz tassék ! —  teh á t m éltó ez te  reád is. N em ! 
n e m ! —  viszonozó A sp ásia , m aradj első szavadnál, és 
ezt a’ drága ékességet szenteld a’ te  jó  anyádnak , 
m ert én e’ nélkül is  fogok te tszen i a n n a k , k i olly igen 
m egérdemli az én szere te teinet! —  e’ szavakra egy köny-
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csep gördült Cyrus’ szeméből a' kedvesnek m ejjére * — 
’s az ékességet elküldé a ’ P e r 's ia i k irá ly n én ak , k i 
m egértvén A spásiának nemes sziviiségét, nagy summa 
pénz m elle tt viszsza küldé A spasiának a’ drága cleno- 
d ium ot, ezt A spásia m e g ta r to tta , de a’? pénzt á lta l 
ad ta C yrusnak m ondván: B ará tom ! T e  tőled sok em
ber vár élel^net, használd ezen p én z t, nekem  nincs reá  
szükségem , m inthogy nékem m inden kincsem  —  szeren
csém —  ’s boldogságom  a’ m i valódi tisz ta  szerelmünk.

Cyrus a’ külső tartom ányokban m inden főbb ha
talom ’ gyakorlásá t m egszokván, m agát m ost a’ G örö
gökkel e g y e s íte tte , hogy tes tv érjé t A rtax e rx es t a ’ P e r- 
s ia i k o ro n á tó l, ső t ha le h e t , életétő l is m egfoszsza; 
azonban a’ szerencse kereke  anny it fordulván viszsza 
m in t e lő re , az ütközetben m aga e s e tt-e l , és A sp á s ia , 
k i  so rsá t Cyruséval m egakará o sz tan i, m int fogoly 
b ilincselve v ite ték  A rtax e rx es eleibe. B ár m elly kevély, 
’s büszke vo lt is egyébkint ezen fejedelem , m ost még is 
m egilletődött a’ siránkozó A spásiának te k in te té n , meg
oldató lánczait azon p a ran csa i: hogy herczegi ékesség
ben öltöztetve vinnék e le ib e ; ezen időtől fogva ural
k o do tt A spásia A rtax e rx es’ S e ra iléb an , és ha a ’ fon- 
dorkodó gögös P arisa tis  nem fo rté ly o sk o d ik , u ra lk o 
d o tt volna egész P e r’sián is ; azonban még jó  ideig meg
tagad ta  szerelm ét az u jj D esp o tán ak , m inthogy szíve 
m indég csak a’ m egöletett Cyrushoz vonzott. A ’ szilaj 
kicsapóngásu A rtax erx es m egosztotta lepkekénti sze
relm ét A sp ás ia , és egy bizonyos T irida tes k ö z ö tt; ezen 
u to lsónak  h irte len  tö rtén t halálán  annyira  e lkeseredett 
A r ta x e rx e s , hogy e lh a ltt kedvesének ham vedrével 
p a lo tá jának  egyik  re jtek  szobájába m agát e lz á r ta ; a ’ 
minden gond nélkül m agára hag y a tta to tt népnek lárm á
já n  és siránkozásán  m egilletődött A sp ásia , midőn h á t 
a’ fejedelem a’ ferdőbe m enne, eleibe állván ő t így
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s z á llt tá : azért jövök  e lődbe, hogy tégedet önnön ma
gadnak 5 e's az országnak viszsza a d ja la k ; ha ezen érán- 
tad  valő bizodalmam , és jószívűségem  előtted alkal
m atlan , úgy viszsza té rek  , és egy kedvezőbb szempil- 
lan ta tra  v á ro k ; gyász ruhában je le n t m e g , e lfo jto tt 
fájdalom m al , ’s töredezett szavakkal rebegé e z t ; — 
A rtax erx es ugyan nem kévésé m egille tődö tt, de még
is , m inthogy még az elveszett T iridatesnek  képe lebe
ge tt e lő t te , azt pa ran cso ld : hogy A spásia T irida tesnek  
ruhájába öltözködve je lenne meg e lő tte , a ’ mi m egtör
ténvén , a ’ kedvesének elhunytét olly  igen kesergő 
fejedelem  azt h it te :  hogy Aspásiában elvesztett T ir i-  
datesét fe lle lte , —  tehát m ár akkor is igaz v o l t , hogy 

Quisguis amat ranam , ranam pniat esse Diánám♦
Ezen A spásia is a ’ szépségnek báj-kecseit késő vén- 

ségig m egtarto tta . H a P lu tarchusnak  h ite lt akarunk  
a d n i, még D á riu s tisA rta x e rx e sn ek  egyik  fiát háló jába 
keríte tte . Plniar. in A riax. —  M időn t. i. ezen H er- 
czeg a ’ thronus örökösének fényesen k i neveztetett , 
a tty á tó l k ik é rte  m agának A sp ásiá t, a’ fé ltékeny  a ty a  
ugyan sohajtozo tt ezen kérésre  , de mivel régi szent szo
kás v o lt ,  hogy a’ fejedelem  a’ th ronus örökösítésének 
nyilván való elösm érése alkalm ával örökösétől sem m it 
m egne tag ad jo n ; így  h á t á lta l add néki a’ kedveltt 
Sultánnét. K ésőbben azután még is alattom ban el lo- 
p a tta , ’s m in t V esta lis t az E kbatanai templomba zá
ra tta  , a ’ m i legvérengzőbb háborúra ado tt okot az a tty a , 
és fia között. —  A spásiának vég sorsáról h a llga t a ’ 
tö rténet.

Szabó Nepomuk.
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21.
Az elfojtott boszszúállásnak nemes példája.

J o l id o n  a’ X Y -ik  Században leginkább dűhösködne'nek 
a ’ háborúságok a ' M agyarok és T örökök  között , Veduf 
egy sereggel, m eilyet jobbágyiból szedett ö szsze , a’ kon 
tyosok ’ vidékének h atárán  tanyáz v a la , hogy boszsziít á ll
jo n  azon vad k eg y e tlen ség é rt, m eilyet az O sm ánnok ré 
sz in t vérrel szerzett ősi ja v a in , részin t pedig honnfiain 
elkövettek . A ’ m arezona pogányok m ár anny ira  vete
m ed tek , hogy még a’ bölcsőben lévő csecsemőknek sem 
kegye lm eztek , a ’ nehézkeseket sem k ím é lté k , ső t még 
az aggo tt ősz i s , noha m ár bo tra  h a jlo tt erő tlensége 
m ia tt n ék ik  éppen nem á r th a to tt ,  fé lhe te tt az ő dühös 
gy ilkok tő l. A ’ vad düh egész tá ja k a t p u sz títo tt, csör
g ö tt m indenfelé a ’ m egölettek’ gőzölgő vére , ha lla
to t t  m indenhol a ’ haldoklók’ nyöszörgése, m időn Rező 
Veduf vitéz seregével azon tá jra  b év o n u lt, ’s álm élko- 
do tt azon em bertelen te t te k e n , m ellyeket o tt lá t vala# 

Férfias báto rsággal p árosu ltt v itézi hevülés fogja 
el s o rs o s it , szentül esküsznek a r r a , hogy az övéiken el
k ö ve te tt borzasztó kegyetlenségért boszszut á llanak  ; Rezó 
Veduf h allja  az esk ü v ést, és azt helybe hagyja ; de egye
dül csak a’ vétkesekre nézve , m ert úgym ond: m it te 
hetnek  arró l a ’ dadogó k isdedek , a ’ nehézkes aszszo- 
n y o k , és az évek súllyá a la tt m eggörbedtt ö reg ek , 
hogy pogány sorsosik  olly  kegyetlenek. Rezónak ezen 
szavait parancs gyanánt vette a ’ vitézi se re g , ’s ha bár
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voltak is némelly morgolódó különczok , azokat is szép 
módjával lecsendesitette , érzékenyen eleikbe ad v án : 
hogy a ’ roszszért roszszal fizetni nem helyes, nem ke
resztény vitézekhez illő  cselekedet , hogy a’ háború iszo
nyú rom lást vonz maga után az á rta tlan  vérrel megfer- 
tőz te te ttek re  , —  hogy a’ háborgók ellen am úgy is m in
denkor készen a ’ halál —  hogy mind azoknak Öldöklése, 
k ik  fegyver viselésre a lk a lm atlan o k , nem egyéb , m int 
szántszándékkal való gyilkosság. Rezónak szivreható be
szédje á lta l csak ham ar meggyőződtek errő l m innyájan , 
’s örömmel látván ebben á’ köz m egegyezést, biztosan 
reruéllette, hogy követni is fogják  a z t , a’ m it nek ik  h ir
dete tt ; táborozó serege tisz te le tre  m éltóvá le tt  e lő t te , 
m inthogy az em beriséggel fogott kezet. K orul nézte 
m ost a’ pusztaság’ u tá la to ssá g á t, és azt vette fo n to ló ra , 
hová forduljon először is segedelm ével; a’ szenvedő, ’s 
m inden vagyom jktól m egfosztatott szerencsétlenek las- 
san-lassan elől jö tte k  a ’ barlangokbó l, hová előbb a’ ke
gy etlenkedők’ dühe elöl re jtezked tek , és m agokat Veduf 
seregével Öszsze kapcso lván , ő t esdeklőleg nem annyira 
önnön m agok’ fe lseg é llé s íé rt, m int azért k é ré k : hogy 
szapora lépésekkel siettesse fegyveres e re jé t a’ szomszéd
ság b a , hová a ’ rabló T örökök  b éesap tak , hogy dühös- 
ködő kegyetlenség]Ő ket o tt is éreztessék.

V érzett Rezónak érzékeny szíve ezen tudósításra 5 
ellenségét jó i e sm érte , ’s nem ta r to tt a t tó l ,  hogy a’ szá
mos tö rö k -c sa p a t eddigleni győzödelmében m int egy 
elkábu lván , az ő kisded seregét tönkre ziízza, m inek 
elő tte  ez vitézségét vélek megesmértetné* Egy szágul
dozó kanyaru lást tesz há t a’ tö rök -ha tá rokon , ’s igy 
próbálgattya e re jé t ,  m inekelőtte a ’ pogánysággalharczi- 
kép öszsze ereszkednék* A ’ magyar h a tá rtó l nem meszsze 
lévő török  - várban tartózkodott bizonyos B a sa , kivel az 
o ttan i fegyveres népnek nagyobb része beü tö tt a’ m agyar 
r .  M. OR, MINERVA I V ,  NEGYED. 5 9
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földre , hogy a" rablásban o tt reszt vegyen. Rezónak jö 
vetele titokban  v o l t , senki nem h itte  volna , hogy egy 
fegyveres csapat nem az ellenség e leibe, hanem egy 
nepetlen t á j r a , induljon. S ie te tt Rezó a’ határokon ál
t a l ,  ’s m inekelőtte csak m égis álm odták vo ln a , minde
nek’ álm élkodására m ár a’ V áros’ kapuja e lő tt á llo tt;  az 
ő m egérkezését nyomba követte a’ zűrzavar, a’ préda- 
lásnak  vége l e t t ,  fu tásnak eredtek a’ T ö rö k ö k , maga a ’ 
Basa is  alig  illan th a to tt el felcserélt! ruházatban. Ezen 
B asának egyik ágyasátó l volt k é t f ia , k ik e t ,  midőn rab
lásra  k iin d u ln a , m agával elnem vihete tt a’ n é lk ü l, 
hogy m agát elne á ru ln á ; a’ szegény aszszony térdre 
esik  Rezó e lő t t , és kéri ő t , hogy ha m ár m agának 
é le té t veszi i s , könyörüljön legalább k é t árta tlan  gyer
mekén. —  K elj fel úgymond R ezó , én illegnem ölök 
sem aszszony f , sem g y erm ek e t, de ha u ra toka t itt érém, 
annak megnem kegyelm eztem  v o ln a ; t i  nekem nem á r t
h a tto k  , de elviszlek benneteket m agam m al, hogy pél
dát adjak az én javaim on ta lán  még m ost is kegyetlen- 
kedő so rso sito k n ak , m iképpen cselekedjenek ők is az el
lenség’ földjén. A ’ szép aszszony még térden állva meg
köszönő Rezó’ nemes sziv iiségét, azután szive kedves 
z á lo g it, k é t gyerm ekeit Rezóhoz vezetvén, igy szállító  
ő k e t: im ádjátok őt* ő a ’ ti  Is tenetek  —  ő szabadított 
meg t i te k e t ,  m ellyen m eghajtók m agokat a ’ gyerm ekek, 
és csókolták Rezó’ ru h á já t, —  ezen látom ányra a ’ szána- 
kodásnak köny-cseppei csordultak k i Vedtif’ szem eiből; 
katonái pedig az ő parancsát pontosan te llyesíte tték  , csak 
egyedül azokat gy ilko lván , k ik  ellenek fegyvert ragad
ta k ,  fegyveres erővel te ttek  igazságot a’ ra jto k  elköve
te t t  g y a lá z a té rt, ’s a’ városból minden fegyvert fogható 
em bert k ipusztíta ttak .

Rezó azonban okosan elgondolván a z t , hogy az á l
öltözetben eltávozott Basa m indent el fog követni a ’ szük
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séges erő ' öszszeszedésére, m ellyel az ellenséget ha
tárjából k iűzhesse ; felkerekedik  h á t , ’s bajnok sere
gevei ism ét M agyar-országba s ie t ,  m agával hozván több 
fogoly T ö rö k ö k e t, k ik e t az itten  prédálók lá tv án , igen 
megszeppentek azt gondolván , hogy m ár egész T örök
ország fel volna prédáivá, ’s hogy m ost őkét m int végső 
fogyatékot fog ják  semmivé tenni. M ég m inekelőtte a’ 
T örökök öszsze szedhették volna m agokat, m ár Rezó ár- 
viz gyanánt m indenfelé e lön tö tte  k a to n á it , k ik  meg- 
gy ilk o ltt a ttyok fia iért tüzzel-vassal boszszut á llo ttak . D e 
ha bár idejek le tt  volna is m agokat öszsze szedni, azt ne
hezen te tté k  v o lv a , m inthogy m ár nagyon m egbátorta- 
la n o d ta k , ’s az e llen tállhatásró l nem is gondo lkod tak , 
többnyire fegyver á lta l veszték életűket.

M ost h á t Rezó diadalmas fegyverével tovább in d u l, 
hogy H azájának  a’ dűhösködő T ö rö k ’ bérontása ellen 
segéd kezeket nyú jthasson , azonban n ttyában  győzödel- 
mén Való Örömét nagyon m egszom ontá azon h ír : hogy 
egy baráttyának  ̂  k ivel gyerm ek korá tó l fogva a’ leg
szentebb szövetségben é l t ,  jószágán egy T örök  tartóz
k o d ik , k i  hihetőképpen az ő m egérkezéséről semmit 
nem tu d o tt ; oda siet Rezó , ’s uttyában Öszsze talá lkozik  
b a rá tty áv a l, ’s egym ást á ltá l karolva hallga ttya  annak 
panaszát, m inthogy felesége, gyermekei az em berte len , 
T ö rö k ’ kezében voltak. Rezó esmervén a’ T öröknek  
dühösségét, ny il Sebességgel oda s ie t, de minő irtóz ta tó  
te k in te t!  —  lá tty a  baráttyának  feleségét a’ szép höl
gyet kardvágással m eggyilkolva a’ földön vérében fe- 
tre n g e n i, ’s halva körü lö tte  három g y e rm e k e it; a’ po
gány , k i ezt cseleked te , egy ládán ü l t , ’s dohányozva 
gyönyörköd tette  szemeit e’ rettenetes látom ánnyal. 
A ’ m int Rezót bélépni m egsajditja , felugrik  bőszültt 
dühösséggel, ’s boszankodik , hogy még egyszer keresz
tén y t l á t ,  kardjához k a p , de Rezónak legényei csak ha-

m *

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



932 DKCZKMBF.R 1832.
mar m egfoszták feg y v eré tő l, 's  fogollyá tevék. E kkor 
B ezó, értvén jó l a ’ tö rök -n y e lv e t, igy szóllíta meg ő t :
JPogány! m it véte ttek  néked ezen á rta tlanok  ?  K eresz
tények v o lta k 5 felel a ’ pogány ; —  je l t  ád Rezó, és a’ 
Basának felesége , ’s gyerm ekei b é lép n ek ; és e zek , 
mond Rezó, T ö rö k ö k , ’s én még sem Ölettem meg o k é t; 
—  erre meg nem űit az egyébbei án t igen m egátalkodott 
pogány. — Á ’ Basa felesége testvérje  volt ezen T örök 
n e k , m egtám adja hevesen b á tty á t, sok szem rehányáso
k a t tesz neki a z é r t , hogy mindég csak a’ kegyetlensé
gekben g y ö n y ö rk ö d ö tt: ’s midőn őt m ást is siralm as sze
m ekkel dorgálna, sem m it bizonyosabbaf nem gondolt m int 
az t: hogy báttya  gyalázatos te tte it önnön m aga, és á r
ta tlan  gyerm ekeinek életével k e ll e ltö rö ln ie ; ezután 
Bezőnak lábaihoz b o ru l, és k é r i ,  hogy őt előbb ölesse 
meg m int ezt a’ p o g án y t, hogy igy láthassa m it okozott 
többszöri kegyetlenségével. N em ! —  fele l R ezó , én 
sem tégedet —  sem gyerm ekeidet megnem ö le tem , te  
árta tlan  vagy , ha bár ő legnagyobb gonosztévő i s ,  m ert 
vallyon feleleveníthetem  e ezeket a’ te  halálod á l ta l ,  
és viszsza adhatom  e barátom nak a z t ,  a ’ m it e lvesztett?  
M enj te  viszsza a ’ Basához gyerm ekeiddel e g y ü tt, és 
mond meg n é k i:  hogy ezeket én szabadítottam  m eg ; 
de ezt a ’ m egbilincseltett v id d -e l m agaddal, m inthogy 
igen nagy gonosztévő, nem akarom  őt meg Ítélni. Beszéld- 
el a ’ B asán ak , minő irtóztató  dolgát l á t t á l ; beszéld el 
hogy ez á ltá l m eggyilkolva ta lá ltad  barátom nak felesé
gét három  gyerm ekeivel e g y ü tt ; beszéld e l : hogy ez a’ 
gonosz ember rű t te tte  á lta l a ’ páros é le t’ szerencséjét 
m egzavarta, hogy á lta la  még te  is veszedelembe jö tté l  
ezen kisdedekkel együtt. Az em beriségnek vonása gon
dolom érdekelni fogja ő t , hogy m áskor ő is emberi mó
don bánnyon m ásokkal, és az em beriségnek ezen ször
nyetegét büntetetlen  ne hadja. —  Az aszszony á lta l ölelte
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Rezd’ lábait , és ezerszer köszönte jo  szivüségét; bizton 
késeret m elle tt tiszsza  kü ld e te tt h o n n jáb a , ’s véle együtt 
m egbilincselt! gonosz b á tty a  is. A ’ Basa olvassa Kezd’ 
lev e le t, ir tó zo tt az em bertelen cselekedeten , a’ gonosz
tevő t elevenen nyársra  h ű za tta , ’s fe je t Rezdnak á lta l 
küldötte.

Szabó Nepomuh.

22.

Polykletus* utazása, vagy Római Levelek.
(F oly ta tás .)

Harminczhat odik Levél. — Polyklet Krántorhoz.

Büntetési törvény szolgáltatás. —  Népgyülések. —  Védelme-
ZŐk. —  Kárhoztató ítélet.

. , -v

H  V,
■íwdmábaii egy időtől fogva, egy fontos dolog v o n 

ta magára a* közönség’ figyelmét * egy fő ember be*’ 
vadoltatott, -hogy k ö z h i v a t a l á b a n 1. a s n é p e t  z s a r o l t a . .  
Több holnapokig c s a k  e z e n  ' v é t e k n e k  k ü l ö n ö s  k Vr  
nyülményeiről folyt a’ b e s z é l g e t é s  ? ’s a ’ n c p s vn?IU 
a törvénynek mind egyetlen-egy gyámolánal* len-iar- 
tásara mindenkor gondosan ügyel, nyugtalanul várta 
a’ megbüntetést. Úgy Játszott, hogy a’ vétkesnek 
ra n g ja ,  tekintete és gazdagsága az igazság* kiszolgál* 
tatását gátolni fogja; af p ő rn e k ,  minthogy igen fon
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tos volt, a nép által kellett volna a' nagy gyűlésben 
megitéltetqi; de a* gyanúst csak valamellv főtisztvW- 
selönek vádolására lehetett perhe idézni, 9s  ezek 
kozzál spká senki se jelentette magát; míg végre a* 
népnek zúgolódása a* homályban lappangó kedvezést 
meggyőzte. A* Praetor fellépett a’ szolnoki - székre, 
*s kinyilatkoztatta, hogy ő e z e n ’s ezen napon Spurius 
Aquilius Proconsult, az ország’ jövedelmeivel elkö
vetett hüségtelenségért befogja vádolni, ’s fe lszó lí
totta azt a’ meghatározott napon való megjelenésre. 
Iilyenkor a* gyanúst megkellene fogni és őrizet alá 
tenni, de hogy magát védelmezni módja lehessen, 
elég, ha valamelly főbb rendű ember, a’ megjelenés 
eránt kezességet válal magára. Az ülyen valaki mel
lett felelők vadeseknek hívattatnak. Egy előbbeni ka
tonai Tribunus illyennek vallotta magát a’ gyanús* 
részére, ki ettől fogva szabadon tehetett minden a’ 
maga igazítására szükséges lépéseket, ’s mindenek 
várva-várták ezen az első jelentésnél, sokkal több 
dolgot kívánó vádolásnak kimenetelét.

A ’ meghatározott napon a’ Praetor ismét fellé
pett a* szolnoki-székre ’s előadta panaszait. Mennyi 
rút vétkek* szövevénye, kirabolt templomok, szabad- 
kényű adóztatás által megromlott városok, megpál- 
czáztatott vagy vasra vertt polgárok —  ezek csak 
legkissebbek voltak a: gyanúsra előhozott vétkek kö
zött. Ollyan időben , midőn Rómában éhség uraikor 
dott, a* reá bízott Provincziában sietséggel gabona 
szedetett öszsze, ’s hajókra rakatott, melly^ek az el
terjesztett hír szerint út jókban hajótörést szenvedtek, 
míg alattomban más kikötő helyben viszsxa mentek, 
és terhek titkon a' Proconsul által eladat látott.

Ennek hallására a* nép, meily, mikor élelméről 
van a* szó , mindenkor könnyen haragra gyullad , nagy 
zúgolódásra fakadott, ’s kaczagva gúnyolta a* vétkest, 
ki ócska ruhában állott a* szpinoki-szék alatt, ü g y
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látszott, mintha szelídséggel akart volna az árvíz gya.  
nánt reá omló sértegetésre felelni; maga tartása csen- 
dességet mutatott; azt lehetett róla gondolni, hogy 
ügyének kimenetele eránt nyugodt szívvel lévén azok
nak vakságát szánja, kik őt vétkesnek tarthatják.

A’ hévádolás háromszor újiItatott m eg, egy egy 
nap’ közbevetésével, ’s mindenkor meghalgattattak a’ 
tanúk, ’s előmutattattak a’ tetteket bizonyító írások. 
Azután egy parancsolat, melly három vásári napok 
alatt, azaz: az elsőtől és utolsótól számlálva, tizen- 
nyolcz napok közbevetésével hirdettetett k i, újra elől
adta a* vétkest, és az arra rendeltetett büntetést. Ezen 
elöljáró’ lépése után, a* Praetor a’ Consulhoz fordult, 
’s attól a’ százaokint való gyűlésnek a* rendelt napra 
leendő öszszehívását kérte , hogy ezen gyűlés a’ bé- 
vádollnak sorsát elhatározhassa. Ennek rokonai 
baráíjai azon egész idő alatt, míg ezek véghez men
tek, tőlek kitelhetőképpen igyekeztek a* vádolót szán
dékának félbehagyására b írni; mert az vaiamíg a’ 
nép Ítéletet nem hoz, viszsza veheti vádlását , ’s ak
kor a* per akármeddig ment is már, megszűnik ; mert 
mihelyt a* főtisztviselők, kiknek egyedül magoknak 
van jussok az illyen gyűlésekben előadni, a' halgatást 
jónak találják, senkinek sem szabad a’ dologról szól
jam. Semmi sem múlt e l ,  a* mi által a’ Praetort a’ 
szándékáról lemondásra lehetett volna birni; de az 
akár igazság szerelésből, akár politikából minden kö- 
nyörgést sikeretlenné tett, ’s végre a’ Gyűlés’ napja 
kihirdet letett.

A’ Gyűlést megelőző napon, Lucius sietett ma
gát egyik Légió közzé feliratni; a* mi elmúlhatatlan 
szükséges aunak, a’ ki a’ gyűlésben mint Római pol
gár voksolni akar.

Jóllehet a’ Ivómai dolgok engem nem illettek, 
mindazáltal még is vagy az igazság szeretés, melly 
minden emberrel vele születik, vagy talánt annak,
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hogy a* saját polgártársaimon elkövetett igazságtalan
ságot egy Kőmaiban megbiintettetni lássam, titkos 
kívánása arra bírtak ; hogy én is óhajtottam'ezen nagy 
dolognak kimenetelét tudni. Alig hasadott a' hajnal , 
midőn a* trombita harsogott. Mindenkor ezen mu
zsika szerszám által hirdettetik ki a’ nép között a’ 
gyűlésnek elkezdődése, mikor valamelly polgár bün
tetéséről van a* szó. A* jeladásra számtalan sokaság 
tódult öszsze az útszákon és piaczokon, mind a* vá
ros’ minden részeiből, mind a’ falukról. Nagyon saj
náltam , hogy idegen létem annak, a* mi ezen neve
zetes alkat ómmal történendő volt, nem engedte meg 
tanúja lennem, midőn Lucius kívánságomat sejtvén 
így szollá hozzám: „Kedves Polykletem , egy szán
dékomnak végrehajtására szükségem van reád. Sies* 
sünk a’ Márs mezején megjelenni, minekelőtte a* nép 
ott öszszegyül; ott fogom megmondani mit várok 
tő le d .4

Oda értünk : sok munkások \s mesteremberek 
dolgoztak ott, alsóbb rendű tisztviselők vigyázása alatt, 
azon készületek* tevéséri mellyek e’féle esetekben szük
ségesek. Némellyek egy magas állást csináltak, ’s ar
ra egy Curulis széket helybeliek; mások egy széles 
bársony posztót vontak felibe , hogy az azon ülő a* 
napsugárjaitól óltalmaztassék ; még mások az egész 
Márs* mezejét kötelekkel elzárták, *s bizonyos számú 
embereknek üres helyeket szabtak ki.

Azok között, kik ezen munkásokra vigyáztak, 
Lucius megesmért egyet, ki az attyának szabadosa 
volt. „Édes Dávusom! így szollá ehez, örülök raj
ta, hogy itt talállak: ugy e megmagyarázod nekem 
mind ezen készületeket. Én most először fogok itt 
mint polgár megjelenni, ’s akarnám, hogy ne legyek 
tudatlan abban , a* mi történni fog.“ — Örömest meg
cselekszem, felele a1 szabados; Cnejus Octaviusnak 
köszönöm ezen hivatalomat; szerencsémnek tartom,
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hogy szolgája voltam; ’s kész vagyok fiának szolgá
latára lenni. Kezdjük el a' szemeitek előtt lévő tár
gyaknál. Ez a’ magas állás az Elölülő’ helye lesz; 
ezen foglalatosságot maga a* ConsúI fogja gyakorol
n i; mert a’ Praetor nem tartotta illendőnek egy ol- 
lyan dologban maga ítélni, mellyben úgy jelenik meg 
mint vádold. Általellenben egy kis távolyságra eme 
négyszegletű helyeken, mellyek kötelekkel vágynak 
elválasztva, a* száz kilenczvenhárom Centúriák fog
nak lenni, mellyek a’ Piómai népet teszik. A’ Con- 
sul és a* nép kozott a* vádló, a* tanúk és a* mentők 
lesznek; a* vádló is ott lehet, hogy biráit szánako
zásra birhassa.

„Egy kevéssé távolabb, eme széles árkon túl 
egy deszka kerítést látsz, az ovilének neveztetik; 
minthogy juhok* (ovis) aklához hasonlít; ott vágy
nak azon Urnák, meilyekbe a' Centuriáknak minden 
tagjai adják voksaikat. Ezen voksok bizonyos altisz
teknek (Custodes) vigyázása alatt vágynak, kiknek 
kötelességek a’ voksolásbeli csalárdságot gátolni, *s 
mindjárt a* dolog* véghez menetele után, a* voksokat 
számba venni.

„Ha egyszer a* per elegendőképen megvilágosít- 
tatik, a* tanúk meghalgattatnak, ’s a* mentő eleget 
tesz kötelességének, akkor a* tanácskozás elvégződik 
*s a* nép ítéletet mond ; de hogy a’ voksálás jd rend
del történhessék, következőképpen megy az véghez: 
ha egyszer kiki a* maga Centurájában v a n , sors vet
tetik; mellyik Centuria voksoljon elsőben; az első- 
séges Centuriának (Centuria praerogativa) nevezte
tik. Mind azok, kik ahoz tartoznak elöljáróink’ ve
zérlése alatt elindulnak, ’s ama deszkahidon által az 
ovilébe mennek. A* hid’ végénél vannak az osztoga
tok (diribitores) kik voksoló táblákkal tellyes kosa
rat tartanak kezökben, ’s azokat az előttök elmenő 
polgárok között elosztják. Ha választás van , aiuuká-
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han kiki annyi táblácskákat kap, a’ hány hivatalke
reső van; ha törvényt kell vagy elfogadni, vagy visz- 
szavetni, a* voksolónak két táblácska adatik; mellyek- 
nek egyike ezen betűkkel U. R. (úti rogas) a’ tör
vény javallatnak elfogadását, a’ másika pedig ezen 
betűvel A. (antiquo) annak viszszavetését, vagy iga
zabban a* régi mellett megmaradását jelenti. Ha mint 
most vétekről ketl ítélni, minden polgárnak három 
táblácska osztatik, egyiken A. van (absolvo, felsza
badítom) a’ másikon C. (con d em n o , kárhoztatom) 
harmadikon N. L. (uon liquet, bizonytalanságban 
vagyok).

„Az ovilébe bém envén, mindnyájan azon asz
talhoz közelítnek mellyen az Urna van , ’s ebbe bé- 
teszik táblácskáikat egy felvigyázó előtt, ki elkérő- 
nek (rogator) neveztetik, minthogy mindeniktol el
kéri azon táblácskákat, mellyekre szüksége nincsen. 
Minekutánna az egész Centuria voksolt, a’ Gustosok 
az Urnából egyenkint kiszedik a’ voksokat, ’s egy táb
lára pontokkal feljegyzik az egyforma voksok’ számát. 
Mihelyt a’ voksok* mennyisége tudva van, egy kiálló 
hirdeti azt; ’s egyik a’ rogátorok küzzül az Elölülőhöz  
viszi.

„Azután a’ többi Centuriák hívattatnak elöl egy
másután ollyan renddel, mint a* sorsvetés meghatá
rozza; azok is hasonlóképpen cselekesznek ’s a* mun
ka mindaddig folytattatik, míg a’ Centuriák’ többsé
ge egyenlő vélekedéssel van. Mihelyt ez magát ki
mutatja, azonnal illendő czeremoniával kihirdettetik, 
a* nélkül, hogy a’ többi Centuriák’ már kiiiömben 
is haszontalan voksa öszszeszedettetnék.

„Ebben á l l , röviden monda tovább a’ szabados, 
az a* foglalatosság, melly most véghez fog menni. 
Azon fortélyoskodásról, melly a5 bévádoll mellett 
vagy ellen gyakoroltatni fog ,  nem szóllok. Egy rész
ről úgy fog az előtted festetni, mint a* Római név
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re érdemetlen; más felől pedig, mint az irigység és 
rágalmazás' áldozatja. A ’ te Ítéleted* egyenessége fe
lől nem kételkedem; eleid* igazság* szeretető a' tié
det is felteteti velem.“

„Feltevésedet jövendölés gyanánt fogadom el fe
lele Lucius. D e  monda tovább: néked miilyen fog
lalatosságod lesz itten?“ —  Uram! felele Dávus,  
én egyike vagyok a’ diribitoroknak. Ezen hivatal rend
szerint nagyobb rangú emberekre bízatik ; én ezt a* 
kedvezést csak a* Consul védelmének köszönöm; 
ezennel kosarat fogok kezemben tartani, fs voksos 
táblácskákat fogok elébbeni Uram fiának adni.4‘ —  
„Nem cselekednél e nekem egy szívességet, monda 
Lucius; mellyet soha sem felejtenék el. —  Kölcsö
nözd ruhádat ezen kísérőmnek, add neki kosaradat, 
*s engedd meg hogy ma ez viselje hivatalodat.**

Bámulván ezen javallaton, nem kételkedtem, 
hogy azt Dávus tüstént megne tagadná; de még is 
csalatkoztam. Az a’ mély tisztelet, mellyel elébbeni 
Ura eránt v iseltetett, nem engedett ellenvetést tenni.“ 
„Uram monda: ha bár nem örömest cselekszem is 
kívánságodat, még is engedek , csak ments meg a* 
Consul haragjától, ha meg találná ezen elcserélést 
tudni/4 Lucius megnyugtatta őt, ’s azután felém 
fordulván így szollá mosolyogva: „Athéné* fia, én 
téged Római polgárrá teszlek, ’s közhivatallal felru
házlak; siess hivatalodba lépni.

A* dolog* új volta által elragadtatván, és saját 
hazámtörvényeiről megfelejtkezvén , egészen elmulat
tam meggondolni, meíly igazságtalan és veszedelmes 
lehetne ezen lépés, ’s csak azt forgattam elmémben, 
hogyan fordíthassam haszonra tisztességes újság* kí
vánásom kielégíttésének, ezen egyetlen-egy módját. 
Haladék nélkül ruhát cseréltem a* szabadossal, ki 
egynéhány szókkal megtanított, mit hogyan kell ten
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n em , ’s elment tisztitársait a* dologról tudósítani ’$ 
annak  titokban tartására megkérni.

Alig voltam új helyem en, midőn Oetávius a* 
Lictorok’ nyomában megjelent; mellette egy Jósoló  
(augur) lévén, kinek az Istenek’ akaratját kellett a* 
jelekből megtudni; melly czeremonia egy félre lévő 
sátorban szokott véghez menni. Az e’féíe gyűlések
ben semmihez sem lehet kedvező jelenségek nélkül 
fo g n i; ha ezek szerencsétlenségre mutatnak, a* gyű* 
lés eloszlattatik *s mászorra halasztatik. A ’ Consul 
tellyes consuli pompában tündöklőtt; számos udvar
ló kísérőkkel volt körülvéve; utánna szép renddel ’s 
lassú lépésekkel jött a* polgárok* temérdek sokasága; 
mindenütt mély csendesség uralkodott, ’s a’ nép 
ezen szempillantatban bírói hivatalt v iselvén , annak 
csendes lelküségével ’s méltóságával látszott birni. A ’ 
külömbféle apró tisztviselők, kikhez én is tartoztam, 
fejőknek közelgetésekor rendbe állottak azon helyen , 
hol annak elkellett menni; mikor előttem elment, 
élesen reám nézett. Ábrázatjának eddig volt komoly
sága tiszteletet parancsoló komorsággá változott. En  
lesütöttem szemeimet ’s remegtem féltemben annak 
meggondolására, hogy talán nyilvánosan szégyent 
kell vallanom. Octavius elég erős lelkű volt nehez
telését elnyomni, ’s megelégedett azzal, hogy tőlem 
megvető tekintettel elfordult, ’s tovább ment. Mi
helyt helyét elfoglalta, parancsolta a’ Jósolónak vi
gye véghez dolgát: az Istenek akaratjának magyará
zója félre ment az a* végre rendelt sátorba; egyné
hány szempillantat után viszsza jött ’s azt mondotta: 
hogy a’ jelek kedvezők. Akkor a’ Consul egy kiál
tó által kihirdettetle a’ gyűlésnek kezdődését.

En annyira megvoltam háborodva, hogy alig 
vettem észre mi történt körülöttem, ’s csak akkor 
jöttem magamhoz, midőn a* bévádolt megjelent. Nem  
láthattam őt megindulás nélkül; az a’ bátorság,
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mellyel a* mull napokban mutatott, elenyészett rőla. 
Nem volt ő már többé az a* merész ember, ki elébb 
az egész népet megvetni látszott; maga tartása csupa 
alázatosságbői állott, szemeit a’ földre szegezte, s  
csak bíráinak könyörületességétől látszott még sza
badulást reményleni. Annak gerjesztésére mindent 
megtett; szakadozott ruhát vett magára, hoszszú kó- 
csos szakáit v iselt; szívbéli szorongattatásának leg
főbb jeléül feje hamuval volt meghintve. Mellette 
ment megélemedett altya gyász ruhába; utánna kö
vetkeztek eltűnt szerencséjükre emlékeztető prémes 
öltözetben neveletlen gyermekei, kik a* nagy készü
letet csendes újság kívánással nézték ; a’ legsze/nbe- 
tünőbb tárgyakat egymásnak mutogatták. Az ártat
lanságnak és szerencsétlenségnek ezen elegyedése 
mindenütt száriakozó zúgást támasztott. Mulékony 
érzés, mellyet a’ szoros igazság csak hamar megszün
tetett! Ezen gyászos kísérők , a’ nekik útat nyitó pol
gárok, minden sorain végig mentek, ’s azután a* tör
vényszék zsámolyánál a* védelmező mellett megál
lónak.

Ekkor egy Jegyző (Scriba) a’ vádoló írást fen- 
szóval elolvasta. Ebben azon tettek, mellyekkel a’ 
gyanús már az elébbeni gyűlésekben vádoltatott; újon
nan pontról pontra előadattak a* tanúknak, kik itt is 
mindnyájan jelen voltak, vallástételeik feljegyeztet
tek, ’s  minden egyes véteknél, az arra rendelt bün
tetés újonnan emlittetett. Minden velősen ki volt 
dolgozva ; a* bizonyságok czáfolhatatlanok voltak r ’s 
lehetetlennek tartottam, hogy akármelly ügyes Szol
nok is bátorkodnék egy illy ügyefogyottat védelmez
ni; de csak hamar tapasztaltam, hogy csalatkoztam 
vélekedésemben, ’s láttam hogy az ékesszóllás még 
még akkor is csudáltathatja magát, mikor meggyőz
ni nem tud.
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A ’ vétkek’ előterjesztése» a’ népnek egy szém- 
pillantatig lecsillapodott haragját újra felelevenítette* 
A ’ védelmező ezen első felindulást elhagyta múlni, 
azután kezdett szullani. Minthogy tőle távolatska volA 
tam, attól tartottam eleintén, hogy beszédének egy 
része reám nézve el fog veszni; de nem sokára meg
szűnt ezen félelem. Fellépése komoly volt; előadá
sa pontos; fs erős és hangos szavát a’ gyűlésnek min
den még legutolsó soraiban is meglehetett hallani. 
Szeretném egész beszédét veled közölni; de hogyan 
lehetne egy ékes szóllási darabot idegen nyelvben meg
tartani; megelégedvén azzal, hogy azt megérthettem, 
békét hagyok aunak a* koczkázásnak, hogy szépsé
geit egy mindenkor hijános fordítással talám eltávoz- 
tassarn; ’s csak azt fogom megmondani: miilyen bé- 
hatást tett egy értelmes emberek’ gyűlésére.

Egy dicséretekkel tellyes élőbeszédben a’ Piómai 
népnek nagyságát, bölcsességét, nemes lelküségét 
magasztalta, *s azt észrevehetlenül a’ hatalom és jó
ság között való viszonyoknak, ügyes említésével a’ 
kegyelmezésre igyekezett készítteni. Azután, mikor 
már a* boszonkodás* első bényomásait elenyészni vél
te , renddel végig ment a* Proconsul ellen felhozott 
tetteken. A ’ kényesebb pontokon sebesen elsietvén 
úgy látszott, mintha csak azért nem terjeszkedett vol
na ki bővebben azokra, hogy a* haszontalan aprósá
goknak elszámolásával egy tiszteletre méltó gyűlés
nek terhére ne legyen. D e melly mesterséget, melly 
ügyességet mutatott a’ bizonyító okok' megvizsgálá
sában. A’ külömbféle vádoló előadásokban olly el
lenkezéseket fedezett fel, mellyeket soha senki észre 
nem vett vo lna; a* legvilágosabb tettek is kétsége
sekké lettek, az azon egy dologról tett vallásokban egy 
szó helyett más szóval vájó é lé s , neki a’ tanúk csalárd
ságának világos bizonysága volt; ’s hogy egy vétkest 
megmenthetne, húsz tisztes polgárok* becsületét felál
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dozta ! azután a* hévádolt tudva lévő életét kornyülmé- 
nycscn lerajzolván, melly forró részvétellel terjeszke
dett ki annak az ország eránt tett szolgalatjaira vitézsé
gének, és nemes szívüségének tetteire! Megvetvén a ve
szendő gazdagságot, így szollá: a’ magáéból veszte
getve, adakozott ’s ha néha a* köztársaság javait is téko- 
zolta, az azért történt; mert polgár társairól saját ne
mes lelküsége után Ítélvén, azoknak nevében azt tet
te, a* mit a* maga nemében tett volna. Tekintsetek 
így szollá tovább egy forró szeretetik édes anyára, ki 
dicsekedve látja maga körül számos gyermekeit; #ha 
ezek mindnyájan egyeránt mennek a’ jóság és fedhe- 
tetlenség’ keskeny útján , a' szeretet keze tüstént visz- 
sza vezeti arra, az egy két szempillantatig félre térő- 
ket, *s jóságával véghez viszi azt, a' mit keménysé
gével véghez nem vihetett volna. Róma ez a’ szere
tő szívü anya; ő megbocsát a’ vétket alázatosan meg- 
bánóknak; minden gyermekeit, még akkor is , mikor 
tévelyegnek egyenlő szeretettel öleli; szolgálataikat 
a* Capitolium' falaira metszi f e l ; hibáikat pedig alig 
írja fel piaczainak folyó homokjára.

égre egy jeles Római vétkekkel vádoltatik , 
mellyek alig vágynak elégtelen bizonyságokkal támo
gatva; én szolgalatjait juttatom eszetekbe, ’s lássátok 
az én tanúimat." Akkor ruhája alól elővett két arany 
koronát, mellyeket a* Proeonsul fiatalabb korában az 
ütközetekben nyert; azután azt előszóllitván , fejszag
gatta hirtelenséggel köntösét és sebhelyeire mutatván, 
így kiálta fel hathatós hangon: ^Polgárok! vallyou 
utolsó cseppjeit is kiontjátok e annak a’ vérnek, melly 
boldogságtokért tékozoltatott ?“

Elhalgatott. Mindenfelől javalló zúgás hallatta 
magát; de még is úgy látszott, hogy a’ hép, míg a* 
szólnok talentomainak igazságot szolgáltatott k i , más
felől a* bévádolt eránt is hasonlót szándékozott csele
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kedni; milly esetben ez nem mást, csak veszedelmét
várhatta.

A* védelmező* meghalgattatása után egy kiálló 
csendességet parancsolt a’ nép között, ’s a* Consul 
így szollá: „Rómaiak, hallottatok a’ Spurius Aquili- 
us Proconsul ellen tett vádokat, ő az ország’ javait 
tékozlotta, ’s az egész nép’ léteiét koczkára tette.

Más felől nagy tettei is eszetekbe juttattak. A ’ 
ti kötelességtek már azon szolgálatokat, mellyeket a* 
haza eránt tett, ’s azon nyomorúságot mellyet neki 
okozott, ’s azon veszedelmeket, mellyekkel azt fenye
gette egymással Öszszehasonlitani. Legyetek igazsá
gosak, íiiggeszszétek figyelmetöket Rómára, ’s Ítél
jetek.

Akkor minden polgárok tulajdon centuriájokha 
mentek; és sors vettetett miilyen renddel kelljen vok
solni. Az a’ Centuria, mellyben Lucius volt, nyer
vén el az elsőséget, legelőször nem a’ hidvégénél lé
vő ovilébe. En minden előttem elmenőnek nagy bá
torsággal adtam általa* három táblácskákat, ’s mikor 
Lucius következett, annak is úgy adtam mint a* töb
binek ; a' nélkül hogy szemeimet reá vetettem vol
na. O hideg vérrel vette el ezeket, ’s mosolygott 
midőn látta, hogy a’ felszabadító táblácskát a’ másik 
kettőnek íelibe tettem.

Minekutánna az egész Centuria voksolt, *s a’ 
voksolás* helyes volta gondosan megvizsgáltatott, a’ 
legöregebbik Custos fenszóval kinyilatkoztatta , hogy 
a’ többség a* Proconsult halálra Ítélte. A* bévádolt- 
nak egy barátja ezen kezdettől méltán megijedvén 
azt kiáltotta: hogy menydörgést hall , és hogy a’ gyű
lést tüstént el kell oszlatni; *s valóban az istenek* 
haragjának ezen jele ha megbizonyíttathatik, elégsé
ges is a* nép tanácskozásának félbeszakasztására. De  
a’ Consul, sőt maga az Augur is azt erősítvén , hogy 
az ég tiszta és felhőtlen, mindenek által-láíták ezen
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baráti csalárdságnak czélját, ’s a'gyűlés tovább foly. 
láttatott. Az elsőséges Centuria’ vélekedése, a’ töb
biek nagy részének sinórmértékül szolgált: egymás
után kilenczvenhat Centuria kárhoztatta halálra a’ be- 
vádoltat, öt voksolt szabadon bocsáttatásáért; ezek  
utánna következő viszont halálos büntetést kívánt; ’s 
minthogy kilenczvenhét Centuria egyenlőképpen véle
kedett, a’ kiáltó a’ Gonsul’ parancsolatjára kihirdette : 
hogy a’ Római nép* többsége már íté lt; és hogy a* 
dolog elvan végezve. Mihelyt a' védelmező ezen ki
nyilatkoztatást hallottá j bétetté fejét Tógája szélivel 
’s eltűnt a* gyűlésből.

Ezen szent pillantatban minden polgárok elhagy
ván rendjeiket, a’ törvényszékhez siettek. A ’ Gousul 
felkelt helyéből, ’s jeladással halgatást parancsolván 
ezt mondotta fenszóval: „az öszszegyült Római nép,  
áf törvények által kiszabott forma szerint, ’s az Iste
nek’ m egegyezésével Spurius Aqüiliilst halálos bün
tetésre kárhoztatja/4 Azután a’ Lictorokhoz fordulván 
így szóilott: „menjetek vigyétek fogságba a’ vétkest, 
hogy a’ törvények által rendelt büntetést szenvedje/1 

Ezen rettenetes Ítélet’ kimondásakor, mély hal- 
gatás uralkodott a’ nagy számú gyűlésben. Mindenek  
a* szerencsétlen áldozat felé fordították szemeiket; én  
féltem reá nézni; mihelyt lehetett kimentem a* gyű
lé s b ő l ; felkerestem Lüciust, ’s mind a* ketten meg
köszönvén a’ szabados’ emberségét; siettünk még af 
Consul’ megjövetele előtt haza érni. —-

& K. x

* .  M. OR. M I N E R V A  IV, W E G Y E P*  60
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23.

IGAZSÁG és TÉVEDÉS.

H a  eszmélkedésünkkel az emberiség' tö rténe te it, vi
szontagságait 9 és iparkodásait fontolgatjuk; olly valami 
Ösztönre találunk az emberi természetben , melly hatását 
a’ gyermeki kor túl egész sírig te rje sz ti, melly mindent 
magának tulajdonít , mert mindent erre épitve lenni ál
lít ; ugyan i s , alig fejledez a’ zsenge kor , már kérdései
vel ostromolja mind azo k at, k ik  körülötte járdáinak , 
már bémerulni akar az okozatok’ tárába, mellyben hogy 
annál kellemetessebben tartózkodhassék * és magának ne
mű nemű elveket szerezhessen; az okokruli kérdések 
egyik a’ másikat váltják fel — megelégedetten halja a’ 
gyenge gyermek dajkájá tó l, hogy a’ csillagok mindan
nyi lámpással a’ M indenhatónak, mellyekkel reánk vi
lágít , ne talán a’ setétség’ örvényében éltünket vesze- 
delm eztessük; megelégedetten h a lja ; hogy a’ villámlá
sok , és dörgések az Isten’ haragját némelly rósz emberek 
eránt je len tik ; ő azomban félelem nélkül látja és halja 
azokat, mert szíve á r ta tlan , mert még rósz nem is fér
kezhetett hozzá , még elégedetten halja láthatárunk’ kék
jé rő l, hogy az gyám ja, és menyezetje az égnek — nem 
értél még meg gyenge kor az alapos igazságra! ha hal
lanád i s , néked eleget nem ten n e , mert nem értenéd! 
örömmel haljuk mindazonáltal kérdéseidet, mert azokkal 
igazság után szomjáhozó lelkedet nyilvánítod, — sördül
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a’ gyerm ek, örömmel halja a’ természet’ munkálkodásait 
maga m ivoltában; vágyódva halja az emberi nemzet 
tö rténete it, vidáman munkálkodik kiszabott körében, 
csak hogy eleget tegyen a’ felfogott rem ényeknek, s 
magát érdemesítse arra , hogy őt azo k , k ik  most kimí- 
velődésén m unkálkodnak, valahára munkás polgár tá r
sokká elválolják — a’ gyermekből ifjú lesz — ’s már 
önnön szemeivel akar lá tn i, a’ bevett elveket szemlélge- 
t i ,  ’s némellyiken örü l, hogy gondolkozása módjával 
megegyeznek , némellyeket mosolyogja , mert csak zsen
ge korának lehettek vezető fonalul, némellyeket kétség
be hozá&a, mert se tagadni, se tökélletesen elfogadni 
még nincs elegendő o k a , ’s további fontolgatása tárgyául 
veszi ő k e t, másokat mint megrendíthetetlen alapokat 
élte’ vezéreinek fogadja; azonban fontolgatásai nagyon 
egyoldalúak, könnyelm űek, darabossak, mert a’ komo
lyabb eszmélkedést gátolja az érzékiségnek e’ korban 
leghevültebb pÖzsgése^ melly míg le nem lohad, az igaz
ság után vágyó lángja lobog ugyan , de el el lankad , 
egészlen még sem alszik él —* végre a’ heves ifjú partra 
száll, szerzett ism ereteiből, tapasztalásból tudományos 
rendszert alkot m agának, tudományos határkörét kijegy- 
z i , eszmélkedése szabadabb szárnyra k e l , tú l hat az ér
zéki tárgyakon, izzadt homlokkal tö lti el nappalát, ’s 
ezt még éjjeli nyugalmából ellopott néhány órákkal is 
to ldo^atja; ’s mi a’ fáradsága gyümölcse? az igazság, 
és ezen alapult csendesség *— elkorhad végre a’ testei 
az érzékiség, melly az igazságnak annyiszor volt akadá
lyára , a’ lélek szabadabb hatásra készül, ’s i t t  hagyja 
porterem ét, felszáll az igazságok’ kútfejéhez, alkotójá
hoz , ’s a’ mi után annyira szomjúhozott; elérni. Egész 
éltünk tehát szünteleni búvárkodása, kémlelése és szaka
datlan találgatása az igazságnak.

60 *
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Hogy nemünk minden iparkodásának kitűzött czélja 
az igazság, bebizonyítják könyvtáraink, mellyek mik 
egyebek ?' mint az igazságra vezérlő utaknak kiegyenge- 
tése ik , igazságra vezérlő kalauzok, a’ kémlelődőknek 
világító oszlopaik; ugyan is mondjunk köszönetét el
hunyt a tyáinknak , k ik  a’ felfedezett igazságokat magok
kal sírba vinni nem a k a rtá k , hanem rólunk is unokáik
ról gondolkodtak; így gondolkodnak a’ most velünk elő 
koszorús íróink is , kiknek érdemeit csak a’ jövendő kor 
fogja megismerni és koszorűzni, mert ezek nékiink most 
ugyan v ilág ítanak , ’s mi a’ m eggyujtott világnál örö
mest já rká ltunk , de a’ világosság m iatt a’ világítókat 
nem veszszük elegendőképpen szemügyre. — Valóban 
nagy boldogsága nemünknek az, hogy polgár társaink 
a’ felfedezett igazságokat e lrejte tt kincs gyanánt nem 
tartják  önm agoknak, m ert ez által nemünk mindenkor 
fellyebb haliad, és csak így lehet lelkűnknek tulajdona 
a’ tökélletesébülés, ’s miben áll ezen tökélletesébiilés ? 
abban tudn iillik , hogy napról-napra boldogabbak, és 
jobbak legyünk; pedig mind a’ boldogságnak, mind az 
erkölcsi jóságnak alapja az igazság, ezt bémutatni nem 
szükséges, mert elegendőképpen hirdeti a’ színlett bol
dogságnak változékonysága, ugyan is a’ bitang elveknek 
csak fattyű sarjadékai lehetnek ; elegendőképpen nyil
vánítja a’ képmutatóknak korcs serege, mélly néha az 
erkölcsöt hazudja ugy an , de a’ levont álarcza czudarsá- 
gát annál inkább k itün teti ; nincs tehát boldogság , nincs 
erkölcs igazság nélkül. Az igazság azon rendíthetetlen 
oszlop, mellyen az erkölcsiség és boldogság nyugszik t 
ha az m egrendül, szomorú romjai látszatnak ezeknek; 
ha az igazság nem v ilág ít, éltünk’ legsűrűbb setétség- 
ben k ín lód ik ; boldogtalan tehát az az em ber, kinek az 
igazság’ fáklája nem világít, k it annak heve nem mele
g ít,  ő néki azon boldogtalan sors ju to tt , hogy szüntelen
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setétben b o to rk á ljo n , ’s fosztva legyen azon öröm öktől, 
m ellyek egyedül az igazságnak szülöttjei. H ol tévedés 
és e lő íté le t u ra lk o d ik , onnént szám kivette te tt az élet’ 
jó l lé te ; az igazság fő ezélja minden eszes lé n y n e k , ez 
egyedül a lap ja  csendességünknek és boldogságunknak.

M egérdem li teh á t az ig azság , hogy felfedezésében 
se id ő n k k e l, se fáradságunkkal ne fösvényked jünk , k i 
m inden erejéből keresi a z t , m egérdem li, hogy bölcsnek 
nev ez tessék , és csak egyedül az érzi em beri m é ltó ság á t, 
k i az igazságnak lé tünk re  boldogító befolyását m egism e
r i ; de éppen erre szükséges az elcsüggedhetetlen e ré n y , 
és a ’ rendülhetetlen  le lk e ssé g , m ellyek nélkül az embe
rek  közzül sokan szűkölködnek; egy része az em berek
nek  csekély  értelm i lehetséggel b i r , m elly nélkül a’ leg- 
fontossabb igazságok rejtve m aradnak , egy részének nincs 
báto rsága a’ felfedezőiteket m indenek e lő tt nyilvánítan i, 
nagyobb része értelem  és bátorság nélkü l bo to rkál böl
csőjétől fogva egész sírjá ig . K i az igazságok’ véghetetlen  
országában tokélle tesebbűln i a k a r , azt az okos észn ek , 
is ten i h itva llásnak  és tudom ányoknak kell kórm ányoz- 
n io k ; annak  ezekben m indenét ke ll fe lle ln ie , m ellyre 
bátorság  , m unkásság , erény , és lelkesség k ivántató .

Jó lleh e t az igazságok’ országa h a tá r ta la n , azonban 
azzal még sem dicsekedhetik  s e n k i, hogy valam i iij igaz
ságo t ta lá lt volna fe l ,  m ert az igazság nem ta lá l ta t ik ,  
hanem felfedeztetik  ; az igazság , az érte lm i te h e tsé g e k , 
m ély belátás , e lő íté le tek tő l m ent eszm élkedés, hoszszű 
tapasztalás és józan íté le t á lta l jö n  n ap fén y re , k i vala- 
m elly e lism ért, e lc sav art, vagy hom ályba b u rk o lt igaz
ságot fe lfedez; nagyobb jó t  tesz az em beriségnek , m int 
a z ,  k i fegyvere á lta l országokat hódít és a lk o t ,  m ert 
a ’ földi birodalom  elébb utóbb rom jait s i r a t ja ; az igaz
ság’ országa pedig elenyészhetetlen. A ’ t is z ta , szilárd , 
és részre nem hajló  igazságszeretet szüntelen azon m un
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k á lk o d ik , hogy az értelem  és s z í v  öszszehangzásba jö j 
jö n  , m ert az ism eretek és érzelm ek nincsenek minden
ko r öszszetartó szövetségben; a’ fellengezo ész , ha k i
csapongó érzelm ekkel b o k ro su l, boldogtalanságot áraszt 
maga k ö rű i, m ert ő lá tja  ugyan az igazságo t, de annál 
veszedelmesebben csavarja azt el érzelm ei’ vadsága m i
a t t ,  és így elcsavarttan nyú jtja  á lta l gyengébb bélátásű 
p o lg á rtá rsa in ak , k ik  a ’ csalódást csak akkor veszik ész
r e ; midőn m ár m egorvosulhatatlanok sé rv e ik , és elke
rü lhete tlenek  vesz teség e ik ; ugyan azon egy virág  kér 
helyből a ’ fürge méh m éze t, a’ pók m érget sz ív ; így  az 
igazság is a’ szelid érzelmű kebe lbő l, m int egy boldog- 
ságo t árasztó fény lövöllődik k i ; a ’ vad érzelm ű szív
ből p e d ig , m integy ölő gy ilk  rándul e lő , m elly sebe
k e t te rjesz t maga körűi.

G yakorta nagyobb bátorság k iván ta tik  a’ felfedezett 
igazságnak n y ilv án ítá sá ra , m int erő ltetés a ’ felfedezés
r e ,  m ert sokan nem öröm est ha lják  a z t,  ha nem más
é rt csak azért i s , hogy az eddig m egrögzött gondolko
dások’ m ódját zavarja, Az igazságnak kim ondása nem 
m egszá llás, ’s azt az ember nem g y ű lö li; k inek  k i m eri 
mondani az ig azság o t, m ert ez előleges bizodalm at k í
ván ; a’ hol pedig közös bizodalom u ra lk o d ik , onnánt 
távol van a’ g y ű lő lség , de ezt az emberek el nem ak ar
já k  h in n i, inkább töm jéneztetik  m agokat hízelkedések- 
k e l , álnok  kép m u ta tássa l, jó l lehet ezek m in t a ’ töm-, 
jénezőnek m éltóságát karczo lják  és ta p o d já k ; de az ön
szeretet ta rk a  leplével e ltak arja  a’ k arczo lást; hálogot 
hűz a ’ le lk i szem re, ne ta lán  a’ sérvet lá s s a , és önlétét 
m eg ism érje ; te tszik  teh á t az önszeretetnek a’ b itang  
töm jénezés , ső t néha lé té tő l is megfosztja. K ülönös egy 
lény az em b er, ha feje és szíve megnem egyeznek ; ön
nön m agát csalódásba és tévedésbe ho zza ; ’s kellem esen 
andalog ezen bitang v á ráb an , sőt őrödet rendel, tudni
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ill ik  a ’ m aga m egbízottságot , és a ’ tudatlanságot , mel- 
lyekkel az igazságot m in t egy békételen vendéget m agá
tó l örökre szám kivesse; ’s inkább a’ fa tty ű  gyönyörök
k e l to lt  p o h ara ta irítg e tiag g o d a lm ak  k ö z ö tt , m in t a’ va
lódi boldogság’ se rleg é t, m ellyet csak az igazság’ folyam 
ja i  tö lthetnek  m eg , nyugalm as csendességgel ízlelje  , jo b b  
kedvel já rd á i a’ se té tségben ; hogy bagolyként öldökölhes
se az á r ta tla n o k a t, m intsem  hogy az igazság’ világánál 
ön szivének szennyét lá s sa , ’s maga e lő tt szégyenü ljön , 
—  azonban az igazság’ v ilá g a , valam int bo ldogítja  a’ jó 
zan o k a t, szintúgy üldözi a’ czudaroka t; m ert ha bár fá- 
ty o lt ta rtan ak  is e le jb e , á lta l tö r m in d azo n á lta l, ’s m ér
g e t vegyít a ’ képzelt gyönyörök’ p o h a ráb a , m elly lassií, 
de még is élénk hatással boszulja meg e llen ség e it; ’s így 
k i m egtagadja igazság u tán  szomjuhozó te rm észe té t, szun- 
nyadozhat ugyan egy darabig szenvedélyes á g y áb an , de 
annál kínzóbb lesz felébredése ; m ert az e lnyom ato tt szik
ra  annál élénkebben harapódzik szíve környékén.

Ig a z , hogy az olly  igazságnak k im ondása , m elly 
valam i lé ta lko tm ánnyal e llen k ez ik , nagy veszedelm et 
hozhat a ’ k im o n d ó ra ; m ert sokan egyedül a ’ fonák lé t
alko tm ánynak  köszönik szerencsés h e ly h ez te téso k é t, ha 
annak  fonáksága napvilágra h o z a tik , az egész nyer ugyan, 
de ném elly bagolyként a ’ seté tség’ hom ályában boldogu
lo k  a’ világosság9 fényétő l ny ilaztatnak  , seb es ítte tn ek , 
sőt néha le is v e re tte tn e k , azért félnek az illyes fény
tő l ,  ’s zsarnok iparkodással szövik a ’ se té tség’ árm ányos 
f á ty o ljá t , m elly e l le n , ha az igazság’ hőssé egy élénk 
sz ik rá t vetn i m ern e , m erészségének d íjjáu l m egvetést, 
e lt ip rá s t , sőt örökké tartó  k ín t a ratna m ag án ak , az il
lyes igazság’ szekerét nagyon kényesen és vigyázva kell 
kó rm ányozn i, m ert m áskülöm ben a ’ kórm ányozó Phae- 
to n ’ sorsára  ju ta n d , k i  a ’ napszekerét mind maga , m ind 
világ’ veszedelmére vezérlé ; azonban m indenkor voltak
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az igazságnak h ő sse i, xígy a n n y ira , hogy ta lán  egy a la
pos igazság s in c s , m elly vérrel ne volna megpecsételve.
— Nemünknek az a’ boldogsága, hogy az illyen áldozat 
szintannyi magva az életfájának , melly a’ jövendőséget 
táplálja éltető gyüm ölcsével, ’s a’ háládatos emberiség 
illy  bajnokoknak o ltárt emel szivében , mellyen az öröm
könnyek , haladd érzelmek , és a’ hív emlékezet legilla? 
tossabb töm jénkint illatoznak. —  A ’ márvány-oszlopok , 
pompás sírkövek, mellyek némelykor az emberiség’ el
lenségeinek is em eltetnek5 elenyésznek, de az érzelgő 
szívekben emelt o ltá r; minthogy az igazság gyémántjai
ban alapul, soha el nem enyészhet.

Az igazságnak próbakövét keblünkben hordozzuk; 
m ert azt az A lkotő  belénk o lto tta . Az igazság a z , mi 
bennünket m agunkkal m egegyez tet, az igazság az , mel
lyel m agunkat ’s körü llévő inket tisztábban és világos- 
sabban é r t jü k ; az igazság a z , m elly a’ hom ályt elszél- 
le sz ti, a ’ t i tk o t k in y ila tk o z ta tja , m elly  bennünket erő
s í t ,  fe lem el, vigasztal és m egnyug ta t; az igazság nem 
csak egy m űlékony kellem et g e rje sz t, hanem o lly  erős 
a lapo t a lk o t , m ellyre csendességünk és nyugalm unk 
tem plom át ép íth e tjü k , és azt á lta la  m inden viszontagsá
gok  , veszedelmek és csapások ellen v éd h e tjü k ; az igaz
ságnak  köre  teh á t m agában foglalja  a ’ bö lcsességet, jó 
zanságo t, öszszehangzást, czélerányosságot, kölcsönös 
v iszony t, szóval a ’ létező lényeknek lé t’ , és hatő a lk a t-  
já t .  ' E lő ttem  ezen iptfndottak határozzák be az igazság’ 
k ö r é t , m ellyen k ívül meg nem á lh a t ; ’s így  ha valam ely 
vélem ény m agának zsarnokul akarná  tu la jdon ítan i ezen 
szent nevezetet, az em líte tt próbakőre kell v e tn i, ha k i 
nem á l j a , m int b itang lő t m egvetésre kell kárhoztatnunk.
— N éha-néha az illyes vélem ény lábra  k a p , ’s varázslő 
erővel békába h a jtja  a ’ v ig y áz ta lan o k a t, néhány percze- 
netig  tartő  nyugalom m al k ín á lk o z ik ; de midőn alapos
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csendességgel akarná bírni az em beriség, akkor tünteti 
elő tévedő szárnyait, ’s a’ ra jta  repülőket örvénybe so
dorja. — A ’ valódi igazság el nem enyészhető, így a’ 
boldogság i s , melly reá épül ö rökös; a’ műlékony bol
dogság tehát csak véleményre ép ü lt, a’ vélemények’ ko
holmányait pedig az idő e ltö r li; a’ természet’ igazait el
lenben napról-napra megerősíti.

Az igazságot m inden bizonnyal f e lle ljü k , ha az t á l- 
hatatosan  és józanan  k e re ssü k ; az á lhata tosság  á lap ítja - 
meg az e lv ek e t, a ’ józanság ta lá lg a tja  e zek e t, az álha
ta to sság  ép ítge t a z o k ra , a’ józanság  próba-kőre teszi az 
épületet, az á lhata tosság  védi a z t , a’ jó zan ság , ha megnem 
álha t, k i ke l ellene, ’s végre a’ józan  á lhatatosság  csak azon 
e lveket ta r t ja  m eg , m ellyek a ’ szoros b irá la ton  keresztü l 
m e n te k , m ellyekre azután bá tran  é p í t ; m ert ha a ’ küt* 
fo rrás t is z ta , tisz tán  adja fo lyam jait is. Az igazság bú
v árjának  az egész term észet nyitva á l l ; m elly ám bár re jt
ve ta r tja  k in c se it, de éppen ez á lta l n y ú jt alkalm atossá
go t a ’ tisz ta  és sa lag talan  kincsnek  k ik u ta tá sá ra , 'm ert 
ha a’ tévelygés9 és az igazság9 anyag já t egy m iután hor* 
d o zn á ; könnyen m egtörténhetne^ hogy vegyülten  fog
nánk  fel ő k e t, pedig az igazság semmi vegyü lete t meg
nem szenved , m ost azonban a’ józan  eszm élkedés, a ’ 
részre nem hajló  Í té le t ,  a’ szorgos tapasztalás m élyen 
behatván a ’ term észet’ te rem éb e , tisztán  , és sa lag ta lanu l 
hozza napfényre a ’ k e rese tt kincset. Az igazságnak Íté
lő  b írá ja  a ’ józan  é s z , term észetünket kell teh á t először 
ism e rn i, m ert ha a ’ bíró i széket nem ism é rjü k , hogyan 
já ru lu n k  hozzá ? vagy m it viszünk eleibe ? ha nem tud
ju k  , m ennyire terjed  hatósága ? a ’ tisz ta  érzelm ek ad ják  
fel a’ tá rg y a t, m ellyek ha m egegyeznek az ész9 paran
csolatjaival , tétovázás nélkül k im ondatik  az Í té le t , mel- 
ly e t m int igazságot ke ll tek in tenünk. A ’ józan ész íté 
leteiben nem daczos, nem dagályos maga m eghittségé
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b e n , m agának k irekesztő  elsőseget zsarnokul nem tu la j
donit , m egism eri h a tá ro z o ttsá g á t, azért is egy fentebbi 
bíró i szék e lő tt öröm est m egalázza m a g á t, ha i t t  Ítéle
te i helyben hagyattnak  , tán to ríth a ta tlan u l védi a z o k a t; 
ha fényt kap segedelm ére, m élyen im ádja a z t ,  ’s véle 
párosulva te rje sz ti az igazság’ országát. H a  illy  utakon 
anny ira  m e n tü n k ; hogy m ár m ag u n k ró l, term észetünk 
á lla p o tjá ró i, A lk o tó n k h o z , v ilághoz, ’s em bertársaink
hoz csatló v iszo n y ró l, földi lé tü n k ’ czé ljá ró l, földi pá'l- 
ly án k ’ bevégzéséről h a lh a ta tlan ság u n k ró l, és a’ jövendő- 
ségről b irjuk  az alapos elveket, b irju k  bizonnyára azon fon
to s igazságokat is , m ellyek életünket v ilág ító  oszlopként 
v e z e tik , tehetségeinket m unkásságba és erőbe helyhezte- 
t i k , szívünket v ig asz ta lássa l, bátorsággal és csendesség
gel b e tö lt ik ; érte lm ünket nem csalóka , hanem  csalhatat
lan  fénnyel v e z é rlik ; szóval oda ju t ta tn a k , hová szívünk 
és le lkünk  öszszehangzó vágyódással ju th a tn i kívánnak.

Ám bár az eddig m ondottak’ bizonyságáról senki nem 
k é te lk e d h e tik ; m indazonáltal nem tagadhatjuk , hogy tisz
t a ,  szilárd  és részre hajla tlan  igazság szeretet az embe
re k  közö tt nagyon r itk a . V annak olly em berek , k ik  
m inden m ódot arra  fo rd íta n a k , hogy az igazságot elnyom 
já k  , vannak k ik  azt legalacsonyabb czélokból m egtagad
j á k ,  m egham isítják  ’s e lfedezik , vannak rem egő rablel- 
k ű e k , b é rszo lg ák , és elvetem edett kép m u ta tó k , k ik  em
beri te k in te tb ő l, vagy nyereség vágyból tu lajdon meg
győződések ellen e lá ru l já k , sokan lom hák és e lijednek  
a ’ nyomóssabb eszm élkedéstő l, sokan az igazságot csak 
azért i s , m ert ig a z sá g , ’s így zabolátlan  érzékiségeknek 
nem kedvező , g y ű lö lik ; ném ellyek csak az érzékiekben 
ta lá ljá k  gyönyörűségeket, ’s mind a z t, a ’ mi értelm i 
kellem etlennek ta lá l já k ; m ások m egelégesznek a’ mé- 
nyek’ felületes ism érésében , mélyebb v izsgálódásokba 
pedig nem ereszk ed n ek ; m ások a ’ kalandozásban . ’s
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rendkívüli gondolatokban helyheztetik  fe lsőségöket, ’s 
ö rü ln e k , ha az igazság’ ellenére m agokat szabad te lkek
nek n ev ez te th e tik ; vannak p á r to so k , k ik  csak tu lajdon 
felekezetjek’ vélem ényeit gondolják  jó k n a k , k igunyo lják  
ellenben a’ m ásik  felekezetnek legjózanabb á ll í tá sa it ;  
vannak k ik  a’ korszellem ’ elpuhult fiait m ajom képpen 
u tán o zzák , ’s mind a z t , a ’ mi a ’ pulyaság’ gyáva hang
já v a l öszszeütközik , gúnym egvetéssel ü ldözik , szóval: 
v a n n a k , k ik n ek  m indegy akár já r ja n a k  em bertársai az 
igazság’ boldogító fényében, akár a’ veszedelm eztető setét- 
ségben bo torkáljanak . E zekből csak az te tsz ik  k i , hogy 
érzékiségünk legnagyobb ellensége az igazságnak. Az 
indu la toskodás, m elly á lta l érzékiségünk m agát nyilvá
n ítja  , nem ig azság o t, hanem csak k ie lég ítést h a jh ász ; 
a z é r t , k i bennünket meg akar c sa ln i, először érzékisé
g ü n k e t ingerli szeszélyes cselvetése ivel, m elly  ha felinge- 
re lte te tt, veszedelmére is vakon rohan ; m ert a ’ vérnek za
jo s  hullám jaiból szükségképpen fellegek tám ad n ak , mel
ly  ek az igazság’ fényét béh o m ály o sítják ; m elly hom ályt 
az értelm i tehetség  addig el nem szé lle sz th e ti, m íg az 
érzékiség’ zajlása  le nem csillapul.

Az érzékiség  m indeniknél m egkülöm böztetett sa já t
sággal m uta tja  k i m agát az igazság e llen ; ennek az é r
te lm ét lo m h a , am annak élénk ingerje ivel hom ályosítja  
m e g ; ezt haszonvógygyal, am azt te s ti gyönyörök’ hajhá- 
szásával tom pítja  e l ;  am azt a5 fa rag a tlan ság , em ezt az 
elfinomodás tasz ítja  v iszsza; i t t  a’ nyom orúság , o tt a ’ 
jó llé t  tesz ak ad á ly t; i t t  a’ k icsapongások’ fu llán k ja , o tt 
az e lfogultság’ hom álya vet g á to t ; igen sokaknál m ár a’ 
tévedő nevelés’ férge rág icskálja  a’ fejledező igazság’ gyö
k é ré ,  m ert ném ellyeknél csak a’ te s ti nevelés vetetik  
szemügyrv>, a’ le lk i pedig parlagon h a g y a tik ; m ások 
csak a ’ pulyaság’ k a rja in  r in g a tta tn a k , ’s m ár korán  el
kényeztetnek  ; m ert k ik  veszik körü l zsenge korában
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sok  kényes uracsot ? m in t a’ legalacsonyabb h íze lkedők ; 
a ’ testi gyönyöröknek  bérszo lg á ik , a ’ pulyaság’ meste
rei , a ’ h iúság’ v ad ásza i, szóval az igazságnak becsmér
lő i , különös e teh á t ? ha az illy  uracs k ikelvén bölcső
jéb ő l , csak a ’ h ízelkedőket h a lg a tja ; u tá lja  pedig azo
k a t ,  k ik  néha ta lán  vigyáztalanul egy k é t igazsággal 
elő m ernek á l la n i ; m i különös ? ha szüntelenül csak a’ 
te s ti  gyönyörök u tán  vágyód ik , és csak az érzékiség’ 
ra b ja it választja  tá rsa iv á , gúnyolja  pedig az erény’ szó- 
sz ó lló it, különös e?  ha a’ pulyaságban egész gyávaságig 
elm erülve fe tre n g , különös e ? ha gondolkodása m ódjá
ban , beszédjében és cse lekedetében , csak h iúság  u ra lk o 
d ik  —  vagy ta lá n  a ’ term észetet vádoljuk? hogy az il- 
lyenekben az igazság’ ösztönét nagyon gyéren o lto tta  —  
ne kárhoztassuk  a’ te rm é sz e te t, ez édes a n y a ; hanem  a ’ 
tévedő nevelés tapodta  meg ápolgató k a r ja i t ,  és gá to lta  
meg boldogító b é fo ly ásá t, és így  le t t  az édes anyának  
m ostoha gyerm eke —  hiában u ta lu n k  a r r a ,  hogy a’ ne
velőnek h ivata lja  a ’ gyenge gyerm eket az igazság’ ú tjá 
ba b év eze tn i; m ert bár m in t tö rje  is az m ag á t, ném elly 
ó c sá rló k n ak , k ik  a’ gyerm eket kö rű i v e sz ik , rózsa pár
nán  n y ú jto tt b itang  édességeik , m élyebben behatnak  az 
egészlen érzéki gyerm ekbe, m in t a ’ józan  nevelőnek leg
nagyobb iparkodással előadott e lv e i ; m ert hogy az igaz
ság’ fénye legyen vezér fo n a lu n k , nem elég az igazságot 
h a lla n i, elm énkben fe n ta r ta n i, hanem szükséges azt szí
vünkbe v é sn i; szóval sa já tu n k k á  ten n i —  a’ m egtanult, 
de sa já tunkká  nem te t t  igazság , igazságnak nevét meg- 
nem  érdem li; hasonló ez a’ fe s te tt világossághoz, m elly 
valóban nem v ilá g ít , hasonló a’ fe s te tt tűzhöz, m elly nem 
m e le g ít, hasonló egy kétes útonálló  ú tm utatóhoz, m elly- 
nek m utató je le i m ár n incsenek , az illyes igazságok 
csak a ’ szívnek felületén feküsznek , de bé nem h a tn a k ; 
*s illyenek  a’ legjobb nevelőnek is e lv e i, ha azoknak
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befogadását a" rósz példák , vagy az elcsavart finomság 
és kecsesség mételyei g á to lják ; mennél jobban eltávo
zik a’ nevelés az egyűgyű természet’ lítjától ., a’ neven- 
dék annál távolabb esik az igazság’ országátó l; pedig 
miilyen a’ zsenge, ollyan az érett k o r ; inért miilyen az 
a lap , ollyan az épület. Ha tehát az igazságnak orszá
gát terjeszteni, a’ tévelygő utakat pedig gátolni akar
juk  , az érzékiséget lígy korm ányozzuk, hogy ez az ész
nek parancsától fügjön, nem pedig hogy az ész annak 
pulya ágyán szunnyadozván, vélünk azt is elfelejtesse; 
hogy em berek, az a z : nem csupa állati lények vagyunk.

A zonban akárm iképpen iparkodjunk  is az igazság 
országát te rjesz ten i , a la p íta n i, és erősíten i ; m indazon
á lta l az ó h a jto tt pon to t földi éltünkben  soha el nem ér
jü k  , az e lfogultságoktó l szabad ész sokat teh e t u g y a n , 
de még lé tünk  határos az á lla tiság tó l 5 tö k é lle te s , zavar
hata tlan  és tellyes tisztaságú  fényünk fel nem d erü l; 
ső t m indenkor nagy szerencse a z , ha a’ hom ályon győ
zedelm eskedik —  em berek vagyunk , teh á t a’ tévedés 
hatá ro zo tt term észetünkkel nem e llen k ez ik , e ltévesztjük - 
tehá t gyakorta  az igazság’ ö sv én y é t, de a’ józan b ö lcs, 
a ’ vezérfényt szüntelenül szeme e lő tt ta rtván  ú jra  bé ta 
lá l ;  ’s ezen já rd á i ,  m íg ú jra  egy kétes ösvény hom ályt 
nem b o rít szem eire ; hu llám ként h á n y a tta tu n k , míg az 
örökkévalóság’ kapuja  megnem  n y í l ik , ’s a ’ fáradhatat
lan  vándorokat k ies terem ébe bé nem fogadja. V alam int 
az erkölcsök’ országában legjobb a z , k i legkevesebbé 
v é tk e s ; úgy az igazságokéban legbölcsebb a z , k i legke
vesebbé tévedez ; tudván a z t , hogy e’ földön a z , a ’ mi 
nagy , felséges , tökélle tes , józan  , szép és ig a z , későn  
ver g y ö k e re t; lassan fe jled ez , lassabban virágzik  és 
legkésőbben hozza gyüm ölcsét; azonban egész század’ 
iparkodásait egy dölfös zivatar tönkre te sz i, ’s m ajd 
csaknem m egsem m isíti, —  gyom lá lju n k , ir tsu n k , épít-
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tsünk, jobbítgassunk, csak azt tartsuk szemeink előtt, 
hogy emberek vagyunk; ’s hogy kívülünk más ember
társaink is, kik szintúgy; mint mi emberek, élnek; ha 
ezen elv vezérli cselekedeteinket az igazság országában 
lassan lassan, de még is hathatósan eléhre haladunk.

Körmendy Camill.

2 4 .

Scittyákhoz Erdélyben!

F é n y e s  a’ Scytha Nemzet 
Mint a* tanú Napkelet,
Benne az éles e lm e,
Fel világnak félelme.
Scythának minden mivé,
T iszta  le lk e ,  jó szíve *
Gondolod fö ld i , benne 
Nemzetiség nem élne ?
A ’ Scythának fegyvere  
Hét Ördögöt megvere \
A T merre ő csak tekint,
Mind annyi menykövet hint.
Csillog villog a* kardja,
Mint az ég’ boltozatja 5 

Achillesi ereje ,
Emberiség* védlője.
Áldjon meg a’ Teremtő,
Magyar , S zék e ly , Egyket tő ;
Fogadd e* kis éneket  
Fényes dicső kis N em zet!

B . X  X
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Tudósítás ,
a’ F. M. 0 . Minerva Folyó-irás’ 1832(lik észt. 

és 8-dik évi fotytatásáról.

(J'iójteletre méltó (éjIvaóo-J'lö^cmóécj

I f i  int a’ szörnyű erőszaknak végre csakugyan 
meghódolt kissebb szerencséjű de dicső bajnok- 
szelJemü Syracusa piatzán a’ durva római kato
na, a’ méjj gondolatokba merült Archimedesi 
megháborítá, szentségtelen lábaival véd erőmü
veket teremtődni készülő 's a’ porba mélázott 
firkált Figuráit eltörlé , letiporá, gyilkos kezé
vel életét a’ hajdankor első Geometrájának el
oltó ; így egy magas elme számtalan embrióit 
éretségre jutni és születni nem engedvén, a’ tu
dományos világ' míveltségét hátráltatá, ’s az egész 
emberiségnek nagy kárt okoza ; óg}' lepé-meg 
az A’sia barbarus vidékeiről érkezett dühös Cho- 
lera tavaly, mívelt Európánkat közelebb édes 
Magyar Hazánkat, bút bánatot a’ szívekben, za
vart rendetlenséget hagyván maga után az öl
döklő Angyal, mind a" Polgári- mind a' Tudomá
nyos -Intézetekben.

Bézárródtak a’ főbb Törvényszéki Paloták- 
i s , kikőitek székeikből a’ Birák, látván hogy 
a’ mennyei hatalom in t i , látogatja, dorgálja 
bűnös népét a’ természet útján. A’ Haza bölcs 
és tudós Bernijei a' közjót elő mozdítni, a’ 
Jelenkor’ szelleméhez illő törvényeket hozni, 
tanácskozni, öszsze nem gyülhetének. Mint az 
ölyv mikor lecsap, a’ Majorba rémülve futkos
nak ide ’s oda a’ tyúk' csirkéi; úgy oszlottak a’ 
Minerva gyámfiai a’ tanúlók , szerteszét isko
láikból' remegve , midőn a' pusztító nyavalya 
a’ közel Megyékbe ’s Városokba beütött. Ki-
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húllonga Tudósaink kezükből az író-tol, ’s hóid- 
napok folytak-el, míg ismét reszketve író-aszta
laikhoz ültek; sőt fájdalom 1 sok elgyengűltek 
vallást tévén a’ könyveket irt bölcs Salamonnal, 
hogy: minden hijjábavalóság ’s megismérvén az 
Evangyéliomtnal: hogy oggy a’ szükséges dolog 
(t. i. a’ vallásosság) lehajták tálentomos fejüket, 
’s kibocsáták szép lelkűket. —

A' fellj ebb mondottak talán elég mentsé
gül szolgálván; a’ Minerva Kiadója csak most 
nyújthatja még a' majd három hóldnappal elké
sett tavalyi 4-dik Kötetjét ’s egyszer’smindj alá
zatos tisztelettel jelenti, hogy az 1832-^?'első kö- 
tetje Minervánknak ezentúl nem sokára elké
szül, és ha a’ kegyes Ég életünknek kedvezend s 
e’ nehéz pályát a1 Magyar tudományos világ’ hasz
nára megújjított erővel ezután-is folytatni szán
dékozván , ujjabb meg ujjabb becses tartalmú 
kötetekkel kedveskedni fogunk. —

Tellyes bizodalommal megkérettetnek to
vábbra ílonnunk* minden rendű tudós Iróji, kik
nek édes anya-nyelvünk’ előmozdítása valóban 
szíveiken fekszik;— ezen szent czéiunkat, — 
e’ honi ügyet, ezután is becses munkáik’ bekül
dése által segélgetni ne terheltessenek.

E’ Folyó-írás' kezdete olta megjelent min
den esztendei Negyedeket akár külön, akár ösz- 
szesen Kassán, a’ Kiadó’ Könyvárujában meg
lehet szerezni. Az 1832-ik IY. Kötetek’ előfi
zetési árra szabad Postán - küldéssel, J médián 
nyomtató-papiroson hat, azaz : 6 Rft. — Velín- 
papiroson 10 Rft. ezüstben. — Kassán a’ Kiadó
nál, távolabb helyeken pedig minden Cs. Kir. 
Posta-hivataloknál ugyan a’ fellyebb kitett árron 
lehet előre-fizetni; mivel a’ Fels. Aeráriom* ré
szire itt hellyben a' küldés* takszája letétetik.—

Kassán , Bojt más Havában  1832.

A’ Kiadó és a’ Red.
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A’ Minerva’ kiadójánál Kassán, a’ malom- 
útszán 355-ik szám alatt lévő házánál, 
egyéb közhasznú, Oskolai és Imádságos 
Könyveken kivííl, e’ következendők is 

találtatnak és ezennel ajánltatnak:

A d o l f  és Hedvig;, vagy az Indulatok’ szélvészéi. Kassán, 36 1̂%
Az emberi józan elme'nek első gyakorlásai 8 -vo Kassan. J2xr.
A ’ Tokai bornak termesztéséről, szűréséről és forrásáról, egy  

főid természeti tulajdonságot magyarázó Toldalékkal. 8 -vo 
Kassan :12 xr.

A’ jó Gazda ember, vagy is olly hasznos Könyv, mellyben a’ 
szorgalmatos és gondos Gazdáknak számokra, hazaik és 
gazdasagjok körűi fordulandó hasznos dolgok fejjegyeztet
nek. Fekete Gergely altal , 20 xr.

Aranka G yörgy, a’ Keresztyén léleknek halál’ félelmei ellen 
való Orvosságai 8 -vo. 1 fi.

A ’ Protestáns közemberek’ Olvasó - Könyve 8 -vo. 2 0  xr.
A ’ tisztségre vágyódók. Vígjáték 2 Felvon. 20 kr.
A ’ szép Uránia Amerikában egy érzékeny Játék 3 Felvonás

ban. 2 0  xr.
A ’ Horátziusok és Kuriátziusok. Szomorú Játék 5 Felvonás

ban. 2 0  xr.
Atilla és Buda Tragoediája 5 Felvonásban 20 xr.
Az Androszi Leány. P. Terentius Afer’ Vígjátékja 5 Felvon. 

8 -vo Kassán, 1829. 20 xr.
Adeline. Kgy érzékeny Rajzolat 8 -vo. Kassán 1832. két Kötet 

szép Rézmettszéssel . 1 fl. 12 xr.
A ’ bujdosó Leányka. Rézmetszéssel 8 -vo, Kassán 1832. 24 xr.
A ’ Világnak három részeiben Bujdosó, Rézképpel. 1832. 24xr.
Az elragadtatott Lyánkák. Rézm. 1832. 24 xr.
A ’ három jó Barátok. Rézképpel Kassán 1832. 24 xr.
A ’ Természet’ Fija. 8 -vo Rézképpel. Kassán 1832. 24 xr.
Benkő S. Dr. A ’ hójagos himlőről való tanács-adás. Kassán 

8 -vo. 1 2  xr.
Bessenyei Sándor, az el vesztett Paraditsom Milton által. For- 

ditatott Francziaból. II. Darab. 1. fl. 30 xr.
.------------György, a’ Sz. Apostol Tamás ellene állhatatlan

bizonysága a' Jézus Krisztus Istenségének a’ Keresztyén 
Vallás Igazságának a’ mai hitetlertek ellen. 12xr.

Beniczky Magyar Rithmusok. Első Ré^ze szép Isteni dicsérete
ket, a’ Il-dik Magyar Példabeszédeket foglal magában. 12xr.

Bertalanfi P á l ,  a* nagyra vágyó Világa fiának az embernek vál
tozó sorsáról siralmas panaszsza j8 -vo Kassán. 12 xr.

Bojári és Eliza’ Történetei , vagy a’ yáltezó Szerelem’ bús ál
dozatják Kassán 8 -vo 1829. 20 xr.

Bellafont Gróf, egy érzékeny Tört. Réz^éppel. 8 -vo. Kasa. 48 xr.
Csemiczky Sándor, A’ XVI. Száz. gyászos alkonya, egy a’ Pári’si 

fogházat (Bastille) ábrázoló rajzolattal. Kassán, 1830. 1 fl.
Décsy Antal, A’ Magy. Oroszokról való Elméik. 8 -vo Kasa. 12 xr.

 -----------Magyar-országi Királynék, az ő kir. Jussokkal egy-
gyiitt 8 -vo. 36 xr. ~
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Domby Dr. Sámuel Orvosi taníts* a’ Gyermekek nyavalyáiknak 
megesmértetésekről ás orvoslásokról 8 -vo. 1 fl.

 Bába Mesterség. 8 -vo. 18 xr.
•— —• Fontos Kérdés, miképpen kelljen a’ Gyermekeket úgy  

nevelni, hogy egésségesek lehessenek? 8 -vo. 30 xr.
Egésséget targyazó Katekisinus a* köznépnek és az Oskolába 

járó Gyermekeknek szamokra, hogy tudhassák egésségjö- 
ket becsülni és őrizni 8 -vo. 18 xr.

Erkölcsi Rajzolatok, a! nevezetesebb Írók* munkáiból forditva. 
II. Darab 8 -vo Kassán, tsinos rézmettszésekkel és boríték
kal 1 fl. 36 xr.

É let példázó Regék, és lélek-esmértető Ábrázolatok. Kassán 
II. Kötet szép Rézképpel. 1 fl. 30 xr.

Eufemia, vagy a* Vallas’ Győzedelme. Szomorú Játék. 20 xr.
Fáber B. Kr. Farkas Hadi-embernek oktatása, mellyet a’ magyar 

Katona Ifjúságnak kedvéért írásba foglaltatott 8 -vo.Kas. 12xr«
Falud! Ferencz, a* bölcs és figyelmetes Udvari - ember. For- 

díttatott Spanyol nyelvből 8 -vo. 30 xr.
— —. — Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott  

Nemes-ember. 8 -vo. Kassán. 30 xr.
Falusi Kertész , az-az : Kérdésekbe és Feleletekbe foglalt Okta

tás , mimódon lehessen óltsó , és könnyű munkával jó ne
m ű, nagyobb - szálú Gyümölts - fákat szaporítani ? melly  
időben azok körül muukálkodni ? Hibáit ,  betegségeit or
vosolni?* és hasznos Kertészségre nevelni ? 2. lerajzolt Táb
lákkal. Kötve. 20 xr.

Fédra és Hypolitus. Szomorú Játék. 8 -vo. 20 xr.
Gánem és Fernáh napkeleti|  Történet. 8 -vo. 20 xr.
Gergelyfi. Andr. Technológia, vagy - is a’ Mesterségek és né- 

melly alkotmányok rövid le - irá sa  8 -vo. Kötve. 20 xr.
Házi-Kincs (Catechismusi) a* Házi-Gazdáknak boldog meg-gaz- 

dagítására 4 -to. 1 fl. 1 2  xr.
Haller Albertnek a* Sz. írásban lévő Igazságokról írott Leve

lei.  Fordíttáttak magyarra Szilágyi Márton Pataki Pro- 
fessor által. 8 -vo. 24 xr.

— —. — É lete ,  és a’ kijelentetett Vallást Voltér és más hihe- 
tetlenkedők ellen védelmező Levelei. Őri Fülöp G. által
II. Szakasz. Kassán. 1 fl.

Házi Kertész, az-az hasznos oktatás, mint kellessék Gyümölcs
fákat és konyhabéE zöldségeket haszon-vétellel nevelni. 
8 -vo. 2 0  xr.

Jetta ,  a* szép tündér Aízszony. Egy Rézképpel. 24 xr.
Ketskeméti ’Sigmond, á* Magyaroknak eredetekről, ezeknek  

Királyaik életökről^ viselt dolgaikról, rövid versekben 
foglalt  Histór. 12 xr.

 Falusi Prédikátzlói 2 Darabb. 1 fl.
Kempis Tamásnak Krisztus követéséről IV. Könyvei a’ Magyar 

Nemzetnek lelki épületire. 8 -vo. Kassán. 24 xr.
Kis’ J. Sokrates nevezetfességei Görögből, ’s a* t. 1 fl. 20 xr.
Léta Magyar V itéz ,  és Zamira Pannóniái Kis-aszszonynak a* 

földön és tengereken történt viszontagságai 8 -ro. 18 xr.
Makó P á l ,  a’ Mennykődek mivoltáról és eltávoztatásáról való 

böltselkedés. 8 -vo. 24 xr.
Molnár Borbála Munkájí 8 -vo. II. Darabb. 24 xr.

  Petrovszky Sándorhoz irtXV.Levelei midőn őt a’ jó neve-
lésről való írásra össstönözné 8 -vo. Kas. egy réz táblával. 30xr.
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----------- A ’ Természetiekről, Nevton Tanítrányinak nyomdoka
szerőnt VI. Könyv. II. Szak. 8 -vo Kassán. 1 fl. 12 xr.

Magyarázattya azon Szóknak, mellyek a’ Magyar Országi,  
Polgári ’s Törvényes dolgokban elő fordulnak, némeíly 
rövidebb formákkal. 8 -vo. 2 0  xr.

Magyar író Deák , avagy kiilöinbféle írásbeli Feltételek , a* Le
vői-írásban való gyakorlásra. 8 -vo. 1 2  xr.

Minerva (Felső Magyar-országi) Nemzeti Folyó-lrás’ 1832. 6  fl.
-----------  1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 és 1832-ik

Esztendei Folyamatok 32 Kötetekben ugyan annyi mejké- 
pekkel egygyiitt öszvesen 40 fl.

Miklós Sógor. Mulattató Történet egy Rézkép. 24 xr.
Némethi Sámuel, a’ hív Lelki Pásztor, avagy annak lerajzolá

sa: miképpen kelljen az Egyházi-Szolgának az Istentől reá 
bízatott Juhait Tanáes-adasokkal és vigasztalásokkal legel
tetni és erősíteni. Kassán 8 -vo. 48 xr.

Nagy Ferencz, a’ Pártos Jerusálem IX. Énekekben. 36 xr.
Okosdi Sebestyén a’ köznép’ számara íratott Könyv, Salczmanu 

altal Német nyelven , Igaz Simon által kiadatott Magyar 
nyelven. 8 -vo. 18 xr.

Orosz Ferencz, Lelki Kincsekkel rakott Tárház, az-az: az Sz. 
Iras’ titkos helyeiből öszveszedegetett jeles példákkal 
tellyes Könyv. Kassán 8 -vo. 36 xr.

Pázmány Péter Kardinális és Esztergomi Érsek’ Imádságos Köny
ve 4 ’rétb.j egy Rézkép. 30 xr.

Rajnis Jó’sef ,  a’ Magyar Helikonra vezető Kalauz, a z - a z :  a’ 
Magyar vers-szerzésnek Regulái. 8 -vo. 30 xr.

Rabnernek Szatirai, vagy-is gúnyoló beszédei 8 -vo. 18 xr.
Szabó (Baróti) Dávid A’ paraszti Majorság II. Dar. 4-to. Kass. 1 fl.

—  Vers Koszorú 8 -vo Kassan II. Szakaszban. 24 xr.
—. —.— Kisded Szótár, melly a’ ritkább Magyar (szókat elő

adja 8 -vo. Kassán. 20 xr.
Szilagyi S. Az Ausztriai paraszt, Ifjúságot a*jó rendelt Mezei- 

gazdaságra oktató Kézi-könyv 8 -vo. Kassan. 18 xr.
Sándor Jó’sef ,  az erkölcsi nevelésről. 8 -vo. 12 xr.
Spangár András’ Magyar Krónikája, elő-adván kezdődét régi 

és mostani osztását, része i t ,  Tartományit, Vármegyéit,  
Varosait , Királyait, T isz tv ise lő it , mivoltat, a* Magyar 
Nemzetnek eredetét, Scythiaból való kijövetelét, terjedé
sé t ,  szaporodását, előmenetelét, hadakozásit,  Törvényit, 
’s mind Magyar ,Jí mind más Országokban történt emléke
zetre méltó dolgait. 4-to. Kassán. 2 fl.

Székely Tasnádi István LI. Prédikátziói 2 Dar. 1 fl.
Somogyi E lek ,  idvességes Mulatság az-az: Kérdések és Felele

tek az Anya-szentegyházban elő-fordúló ajtatosságokról 
8 -vo. 2 0  xr.

Schihulszky Jó’se f ,  a’ Méheknek kettős Kőpűkben leendő kön
nyű új , és hasznos .Tartásokról, melly szerént a’ Méhek 
könnyen szapöríttathatiiak, és kis fáradtsággal felette nagy 
hasznot hajthatnak. Egy rézre metszett Táblával. 8 -vo. 
Kassán. 12 xr.

Salczman, K. G. A’ Menny-Ország* már itt e’ földön, magya
rul F. Őri Fiilep Gábor, Sz. I. M. D. és Ref. Ekkié’siáknak 
Superintendense által. 8 -vo. Második Kiadás. 36 xr.

Taxonyi P. J. Az Emberek erköltseinek és az Isten igazságának 
Tüköréi,  ritka és válogatott Történetekben 8 -vo. 1 11.
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^Veszprémi István Dr. Gazda ember Könyvetskéje, mellvben  
arra tanittatik; hogy az 6 rendes hivataljában mi módon 
viselje magát, hogy munkája Istennek kedves, lelkére pe
dig idvességes lehessen. 8 -vo. 18 xr.

Zolikolí’er ,  az erkölcsi nevelésről irt Könyvetske. 8 . Kass. 24 xr.

Annátus Petrus, de Sacris Ecclesiae Conciliis 8 -vo Cassov. 24 xr.
Anonymi Belae Regis Notarii História Hungáriáé de septem 

prnnis Dncihus. Cassoviae 8 -vo. 1 2  xr.
Algebra, sive Analysis speciosa ad Arithineticam usualem ap- 

plicata. Cassoviae. 12 xr.
Benkö TopographiaOppidi Miskolcz Historico-Medica4-to. 20 xr.
— —• Dr. S. Probléma Chyrurgicnm : quaPsnam potest esse 

aninii pathematum in morbos chyrurgicos influxus , et quae 
remedia sunt contra ellectus, qui ex ejusmodi iníluxu ori- 
ri possunt? 8 -vo. Cassoviae. 20 xr.

Bel M. Conipendium Hungáriáé Geographicum in Partes IV. 
divisum 8 -vo. Cassoviae. 36 xr.

Bellarmini lloberti S. R. E. Cardinalis Epistolae familiares 
4to. Cassoviae. 48 xr.

Bohuslai Balbini, Bohemia docta , Opus posthumum , editum 
a R. Ungar. Pragae 8 -ro 11. Tóm. 2 fi.

Bárdossy J. Supplementuni Analectorum Terrae Scepusiensis 
4-to Leutschoviae. 2 fi.

Calendariuin Oeconomicum perpetuum Cassoviae 4-to. 36 xr.
Conipendium vitae Andreae 11-di Regis Hungáriáé Hierosoly- 

mitani 8 -ro. Cassoviae. 20 xr.
Consilium politicum praecavendi et exstingvendi Incendia in 

Crbibus, Oppidis et Pagis Hungáriáé 8 -vo. Cassov. 20 xr.
Directorium Itinerantium juxta Stationes, ex pruecipuis focis 

lnclytorum ad Districtum Cassoviensem spectantium Co- 
mitatuuiu Abaujváriensis, Borsodiensis, Gömöriensis, Saa- 
rosiensis, Scepusiensis, Tornensis, Ungváriensis, et omnes 
Regni Hungáriáé , Croatiae, Slavoniae , Comitatus, et Di- 
str ic tus; nec non vicinas Provincias Austriacas, ordine 
Alphabetico expositas. 1 fi.

Kpistolae Matthiae Corvin! Regis Hungáriáé, ad Pontifices, 
lmperatores, R eg es ,  Principes aliosque Viros illustres da- 
tae , et notis illustratae 4-to. Cassoviae. 1 fi.

Dugonicsii Andr. Argonauticorum sive de vellere Aureo Libri 
XXIV. 8 -vo. Cassoviae. 30 xr.

Enchiridion ex Opere Benedicti XIV. P. M. de Sacrificio Mis- 
sae conftatum. Ad usiim Sacerdotum. 8 -vo. 30 xr.

Fenelonii T. Telemachus Gallice conscriptus , nitidiori latiul-  
taté donatus a G. Tvautwein 8 -vo Cassoviae. 36 xr.

Gubernath Ant. Institutio Lingvae et Literaturae Hungaricae. 
8 -vo. II. Tóm. 40xr.

História Poetica ad facilitandam Poetarum et veterum Aucto- 
rum intelligentiam. Cassoviae. 12 xr.

Izzó Joan. Elementa Architecturae Civilis Vindobonae 8 -vo. 
cum multis Tabulis aere incisis. 2 fi.

 Elementa Architecturae Militaris. 2 fi.
Kistler Ignatii. Idea veri poenitentis ad vivum descripta. 8 -vo. 

Cassoviae. 12 xr.
Kirclveri A. Itinerarii exstatici Partes duae, qu-a Opificium
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coelestis expansi, siderumque tam errantium quam iixorum 
natura, vires ("te. exponi túr 4-to. Cassoviae. 1 fi.

Klein Epb. Specimen enucleationis Grammaticae Hungarieae. 
Cassoviae. 18 xr.

KÖvesdi J. Elementa Lingvae Hungaricae 8 -vo Cassoviae. 6  xr.
Kölcseri Sam. Auraria Romano-Daeica, ima cum Valachiae 

Cis-Alutanae Subterr. deseriptione. 8 -vo. adnexa Mappa 
Valachiae. 40 xr.

Kaprinai Institutio Eloquentiae Sacrae generatim Libri 111. 8 -vo. 
Cassoviae. 48 xr.

Kalmar G. Prodronnis Idiomatis Scythico - Mogorico - Chuno- 
Avarici, sive adparatusCriticus adLingvam Hong. 8 -vo. 41 fi.

M öller, Elementa Lingvae Gallicae 4-to. Cassoviae. 12 xr.
Manuale pii Studiosi ex probatis Praecationum Libris concin- 

natum. 6  xr.
Kova commodissima ac utilissima Apum cultura in duplicatis 

Alvearibus , cum nova Theoria de propagatione Apum, a 
Josepbo Scbibulszky, cum ima Tabula aenea. 8 -vo. 18 xr.

Oeconomia Suburbanae Cbrist. Fischer. Partes II. 4-to. Cas
soviae. 1 fi.

Ordo Judicarius pro omnibus Tribunalibus et Foris Judiciariis 
Regni Hungáriáé praeseriptus 8 -vo. Cassoviae. 12 xr.

Ostervald P e tr i , de Religiosis Ordinibus et eoruiii Reforina- 
tione. 8 -vo. 30 xr.

Politi A. Orationes omnes in unó VoJumine 8 -vo. 1 fi.
Prima quinque Saecula Regni Ilung. eth ice i adumbrata. Cas

soviae. 1 2  xr.
Pray Georg. Dissertationes Historico-criticae de Sanctis Sala

moné Rege et Emerico Duce Hung. 4-to. 40 xr.
Pázmandy Sam. Schediasmata praeludialia Cogitationum con- 

jecturalium circa Originem, Sedesque antiquas et Lingvam 
Vbro-Magarum populorum 8 -vo. 2 fi.

Quadripartitum Opus Juris consvetudiuarii Regni Hungáriáé. 
Zágrábiae. 4-to. 2 íl.

Responsorium ad eas hujus temporis objectiones, quibus Fide- 
lium animi percellwntur Tomi II. 48 xr.

Stimulus compunetionis et Soliloquia verbis S. Scripturae in- 
tertexta 8 -vo. Cassoviae. 30 xr.

Sandini A. Disputationes Históriáé ad vitás Pontificnm Roma- 
norum. 8 -vo. Cassoviae. 30 kr.

Sz. Györgyi Steph. Theologia naturális in L b u i i i  Auditorum 
Collegii S Patakiensis Cassoviae 8 -vo. 1 fi.

Szirmay Ant. Notit ia Historica, Polit ica , Oeconomica, Mon- 
tium et Locorum Viniferorum Comitatus Zemplöniensis 
8 -vo. Cassoviae. 20 xr.

 Notitia politica, Historica, topograpbica Inclyti Comita
tus Ugochiensis. 8 -vo. 1 fi.

Synopsis Cbronologica Historiarum 8 -vo. Partes II. 40 xr.
Specimen Vocabiilarii Theologico Canonistici Latino - Hunga- 

ricum in Usum junioris Cl éri. 20 xr.
Szuhányi Fr. Xav. Notitia Orbis , e variis peregrinationibus ab 

Illustris viris susceptis deprompta. 4-to. Cassoviae. 40 xr.
Stobaei G. Historica Religionis Reformatio, penna Theologica  

conscripta 8 -vo. Cassoviae. 12 xr.
Syntagma Juris Ungarici una peculiares Principatus Transyl- 

vauiae Leges complectens* S-vo. Cassoviae. 24 xr.
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Szászky J. T. íntroductio in Orbis antiqui et hodierni Geogra- 
phiani in duos Tonins divisi. 8-vo. Cassoviae. 48 xr.

Szerdahelyi G. celebrium Hungáriáé Llrbiuni et Oppidorimi 
Chorographia, in prima parte veterem, in Ií-a novam Hun
gáriám complectens 8-vo. Cassoviae. 40 xr.

Szklenar G. Hypercritic-on Examinis vetustissimi M. Moraviae 
situs et vindiciorum Anonymi Belae Regis Scribae 8-vo. 30 xr,

Tolnay A. Artis veterinariae Compendiurn Pathologicum, de 
cognoscendis et curandis Animaiium epidemico-contagiosis 
et praecipins sporadicis morbis 8-vo. 1 íl.

Timon S. Imago antiqnae Hungáriáé , repraesentans Terras 
adventus et rés gestas Gentis Hunnicae, Historico genere  
strictim perscripta. 8-vo. Cassoviae. 1 fl.

Virgilii  Publii Maroüis opera, Scholiis , argumentisque e pro- 
batissimis Authoribus petitis. Cassoviae. 20 xr.

Vuchetich M. Conspectus Légiim Criminalium apud Hungaros 
ab Exordio Regni nsque ad hódiéi num Diem. Folio , Cas
soviae. 1 íl.

Valentint J. Parochi Znyo-Varallyensis lucubrata opuscula 
8-vo. Budae. 1 fl.

Vanieri J. Praedium Rusticum enni figuris aeneis 8-vo, 1 íl.

A t t i l a  S tőn ig  b é r  § u n n e n ,  m i t  c in e m  X i t t e l f u p f e r  u n b  Q3ig* 
n e t t e  8 . g e b u n b e n .  f r .

M a r t o s ,  9 H .  X .  5C urjer  3 rib e g t i f f  n o t í ; i g e r  u n b  n ű § í id ; e t  
fe n fc d a f te n ,  f ű t  j u n g e  g r a u e n j i m m e r  o o rn  (ztanbt. 2 0  í r .  

£ )eutfd}e ( S t ; r e f fo m o tb i e , cin leb r re id p e s  £efebud? f ű t  bie ermad;*  
fene  3 u g e n b  j u t  c<Bilbung bcs  © c i f í e s  u n b  § e t j e n s ,  £ a *  
f c b a u , 8 . 2 4  f r .

£>oIj  , CJK .  3 %£ l ; r .  2 e i t f a b e n  j u m  U n t e r r i ^ t e  in  b é r  a l ígem ei*  
n e n  dRenfd^engefcbicbtc f ű t  B ű r g e r f c b u íe u  8 . g e b u n b .  4 0  f r .  

g e u e r » S o f c d o t b n u n g  f ú r  bic E o n i g í .  g r e p f t a b t e  bes  SCönigteicds 
U n g a r n  j u  g e b ra u d ^ e n .  2 0  é r .

© e b id j te  o o n  3 a ^C)b  f f l e l j e r .  3 n 2 SSanbtfyen in t  X ofc^enfor*  
m á t ,  g c b u n b c n  in  b í a u e n  Umfcfylag u n b  t$<duber. 4 0  f r .  

© lo f f e n  ű b e r  bie o o rgeb l icbe  <2 3 e r ro a n b lu n g  bcs  £ a f e r s  in  £ o r r t  
u n b  (.£Gei§en. 8 . 23on e in c m  2 o n b b a u e r .  £ a f c ^ a u .  3o f r .  

9 TíeI$er 3 . D í te r f ro ű rb ig e  O c r j á p lu n g e n  o u s  b é r  © e f# i« $ te  b é r  
O T a g p a t e n .  X)en ebien  U n g a r n  g e r r ib m e t .  8 . S tafcbau. 1 fí.

 3 3 io g t a p d ie e n  b e r ű í ; m t e r  3 i p f e t .  O T it  b e m  33 ilbnip  b es
G e n e r a l  g .  3 . 941. 9 5 a r o n  Svrop. 3 tt U m f d j l a g  g e b u n b e n .  
8 . i832 .  1 f[. 2 0  f t .

T O e r f a n t i í i f d j e  3 3 e m e r f u n g e n  in  9 5 e ju g  o u f  b ő s  £ ő n i g r e i $  Un* 
g n r n .  8 . 2 4  f t .

^ r a m i e n b u í ^  f ű r  f íeipige u n b  f i t t f a m e  S t in b e r ,  beftefyertb in  3o 
'R b b i íb u n g e n  o u s  b é r  J t o t u r g e f ^ i ^ t e .  2 0  f r .

O t o f a ,  93efcbre ibuug  v o n  Ü l t *  u n b  9Teu * 2 ő e i£ e n .  4 . ^ r e p b u r g ,  
f a m m t  X i t e l f u p f e r .  13 f r .

O tu f f in p ,  S tu r j e  2 l n í e i t u n g ,  j u r  ^ 5 e rb e f f e r u n g  b é r  g e m ő f m í i ^ e n  
í B ie n e n ju i^ t .  12 f r .

© i t t e n i e d r e  f ú r  S finber  b o n  3 * (5 a m p e  m i t  4  S lu p fe r t .  2 4  f r .  
© a m m í u n g  bé r  u n g a t i f t d e n  9 te id?sgcfc§e  r o m  3 odE J7 9 1—-9 3 o u s  

b e m  Ö a te in i f id en  u b e r f e g t .  g r .  8 . 4 0  f r .
© d d r e g e r ,  ® e i b l i d ; e  © c b o n p e i te p f íe g e  f ű r  jeg l id je s  f i l t e r  u n b  £e* 

b e n s o e rd d í tn i f f e .  3Tttt  1 E u p f e r .  t ö e u t l i n g e n ,  i8 3 o .  20 ft.
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ÚJABB JELENTÉS
a'

F.M.O. M I N E R V A
' ” c r  / ' Cí f >elin n i

1833-diki , mint IX-dik évi folytatássáról.

H a z a i  .Literattíránk* gyorsan haladó tokélletesedéssei 
serkenték ezen Folyőírás’ Kiadóját; hogy, ámbár kü
lönbféle áj időszaki testvér - folyóírásoknak megjelené
seikről tétessenek is korunkban a’ sűríí hirdetmények 
’s jelentések* mindazonáltal kezdett pályáján megmarad
jon ; ’s nyereségvágy, sőt nem minden tetemes’b áldoz
zatok nélkül ezután is munkállődjon; Ha érzéki vagy 
testi világunknak t a k a r é k o s s á g i  t ö r v é n y  j e ,  
melly szerént hasztalan * hijábavalő, czéláránytalan és 
szerfeletti tárgyakat nem képzelhetünk ,* nem is szemlél
hetünk az egész roppant természetben , —- ha érzéki 
vagy testi világunknak t a k a r é k o s s á g i  t ö r v é n y -  
j e az erkölcsi vagy lelki világ’ Örök és egyedül változ- 
hatatlan tárgyjaiban is szemlélhető és kétségtelenül hi
hető ; akkor nem lehet nem örvendeznünk, hogy a’ ko- 
zelébbi két utőlső tizedekben vetélkedve élledeztek Lite- 
ratúránk’ érintettük ágának viruld bogai; — ’s nem le
het nem reménylenünk, hogy vidorabb egünk derűlend 
ma holnap olvasd Közönségünk’ feleszmélt *s hazafiáso- 
dott körében^ —

Azon Haza’ és nemzeti Literatára’ barátjaiban, ’s 
pártfogőjaiban * — kik FolyőÍrásunknak kezdetétől fogva 
méltdztattak nagylelkű részvételeikre érdemesíteni ben
nünket , teljes bizodalommal szabad helyheztetnünk 
reményünket; az ujabb időkben keletkezett számos 01®
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vasó - tá rsaságok  , és nem zetesitő E gyesületek  előmozdí- 
tand ják  bizonyosan őszinte tö rek v ésü n k e t: ’s e’ szeren 
nevekedvén T it. E lőfizetőinknek hazafi lelkesedéssel buzo
gó szám u k ; nem lehet azon mind eddig gyakran  halha? 
to t t  panasztól M inervánk’ tek in te tében  re ttegnünk  , hogy 
olvasó K özönségünk’ csekély k iterjedéssé  m ia tt , hűza- 
mosb időkre fel nem állha tnak  m íg hason arányú  In té 
zeteink H azánkban. F elszó llíta tn ak  ez arányból minden 
eddigi T it. E l ő f i z e t ő i n k ,  m éltóságos N a g y j a 
i n k ,  főtisztelendő P á s z t o r a i n k ,  K ö z ö n s é g e 
i n k  és E g y e s ü l e t e i n k :  m éltóztassanak nem zeti 
művelődésünk’ és ébredezésünk’ ügyét nemes szíveiken 
v iselvén , hathatós pártfogásukra  kegyesíten iök  igyeke
zetünket.

F elszó llíta tnak  ezennel ú jra  m inden tudós és nem? 
zetesulésünk m elle tt buzogd H azánkfiai h aso n ló an : méb? 
tóztassanak  k özhasznú , és po lgári éfetre törekvő Nem? 
zetünk’ előm eneteleit czélba v e tt szándékunkat m in t ed? 
d ig ; úgy ezután is fo lyvást a p o lg a tn io k , gazdagítaniok, 
egyenesen hozánk küldendő becses irom ányjaikkal.

A ’ V lII-d ik  évi Folyam at’ épen m egjelen t negyedik 
és, utolsó K ö te té t , K i s f a l u é i  K i s f a l u d y  K á r o l y ’ 
m ejjképe é k e s íti; több eredeti értekezéseken k ív ü l, L i- 
te ra tú r^n k ’ m ezején m ár is dicső fényben ragyogd U  d- 
v á r d y  J á n o s  Ú r n a k  három  m egkülönböztetett ér
demű és becsű m unkája  díszesíti. A ’ k i elgondolja mind 
azon szám talan a k a d á ly o k a t, m ellyekkel lbár m elly  F o - 
ly ó irá s’ m egjelenéssé szakadatlanul kén te len  k ü zd n ie ; a ’ 
k i  elgondolja mind azon há tram aradha tásoka t, m ellye- 
k e t a’ b ekü ldö tt értekezéseknek b irá lta tá su k , általnéze- 
tésök  és he lybenhagyatásuk ; a ’ vá laszto tt m ejjképeknek 
és é le tra jzoknak  kézhez k e r ít te té s ö k , lem ásoltatásuk 
és szerkeztetésök szü lnek , a’ k i  m ind ezeket őszintén 
elgondolja ’s m eg fo n to lja ; az bizonyosan szelíd engede- 
Jemmel veéndi ezen negyedik K öte tnek  valam ivel későb
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bi m egjelenhetéssét, —  annyival in k á b b ; m időn a’ Ki
adó több tudós és igaz hazafi érzésű F érjfiakka l egyesül
ve 5 megnem szűnik ezután sem a ’ m ár m eg tört líton 
előbbre h a lad n ia , ’s napról napra tökélletesebb m unká
jáv a l kedveskednie az édes H azának.

Ezen Fo lyó írásnak  mind a ’ 8 évi F o lyam atjaibau  
m egjelent érdekes életrajzokon , értekezéseken és verse- 
zeteken k ív ü l, m ellyek mind öszszeséggel, m ind eszten
dei F o ly am ato k b an , m ind egyes K ötetekben  (K ö te tjé t 
1 fi. 30 x r-ra  szám ítván pengő pénzben) m egszereztet
hetnek  K assán ugyan a’ K iad ó n á l, E llin g er Is tv á n , Cs. 
K ir. privil. K önyvnyom tató In tézet’ tu la jd o n o ssán á l: 
egyebü tt pedig minden jelesebb K önyváros u ra k n á l; —  
fo g la lta tn ak  a’ következendő, többnyire jó l  e lta lá lt 
m e jjk é p e k :

Az 1825-diki folyamatban megjelent: FőrHerczeg Ambrus 
K ároly , Magyar-ország’ Prímássá; — Fő-Herczeg Sándor Leo-  
pold , Nádor. — Herczeg Eszterházy P á l , ugyan Nádora Ha
zánknak; — Futaki Gróf Hadik András, Fő-Vezér. —

Az 1826fdiki folyamatban: Országunk’ Prímássá, Kardi
nál Pázmány Péter *, —• Ország-Birája és Minisztere, Ürményi 
Jó’sef; — Nádora, Gróf Illésházy István; — ugyan Nádora,  
Gróf Forgách ’Sigmond. —

1827-dik esztendőben: Nádor, Erdődi Gróf Pálfy Miklós;  
*— Munkácsi Görög-egyestllí; Püspök, Bacsinszky András; — 
Kassai Orvos Doktor, Kis-Viczai V iczay Jó’sef; — Nádor, Ha- 
dadi Gróf Vesselényi Ferencz. —

1828-dik észt. Generál, Báró Vécsey P éter; —  Gróf Zrí
nyi Ilona; — Hazánk királynéja, I. Mária. — Országunk Al- 
Nádora ’s Történetészsze, lstvánfy Miklós. —

1829-dik észt. Hazánk Prímássá, Kardinál Trakostyányi  
Gróf Draskovics György; — Nádor, Gróf Thurzó György; — 
Verbőczy István, a’ Magyar hármas Törvény’ Szerzője; —  
Nádor, Gróf Zápolya István. —

1830-dik észt. Generális , Gróf Nádasdy F erencz; — Práy  
G yörgy, magyar Történet-író ; — Fő Hadi - Tármester Báró 
Kray P á l ; — Gróf T elekyné, született Báró Mészáros Jo
hanna. —
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1831-diki folyamatban: Magyar-országi Prímás, Verancz An
ta l ;  — Somlyai Báthory István, Lengyel - ország* királlyá *, —- 
Kazinczy Ferencz 71 esztendős korában; —• I. Mátyás, Ha
zánk’ halhatatlan Csillaga. —

1832-dik esztendei folyamatban: Kazinczy Ferencz , élete’ 
44-dik évében, rézre metszve John által Bécsben ; — Szalai  
Gróf Barkóczy Ferencz , Magyar-ország* Herczegi Prímássá és 
Esztergomi É rsek ; — Cserneki és Tarkői Dessewffy János. —~ 
Kisfaludi Kisfaludy Károly. —

A ’ kilenczedik év i, csinos iíj be tűkkel nyom atott 
kijövendő 4 K ö te te k re , előfizetni lehet Bécsben Lech* 
ner M ih á ly , P esten  E ggenberger Jő ’sef és K ilián  György* 
Pozsonyban, G yőrö tt és K ésm árkon Schw aiger A ndrás , 
K o losvára tt T il ts c h , K önyvárosokná l, és minden Cs. 
K ir. Postah ivata loknál a’ k é t Ns. H azáb an , fe jér nyom
ta té  p ap iro so n , 6 ezüst fo r in to k k a l, velinpapiroson 
nyom tato tt példányokra 10 forin tokkal. Ám bár p ed ig , 
a ’ m in t az itten i Főpostah ivatal’ L ajstrom a bizonyságul 
szo lg á l, a’ sa jté  aló l m egjelent K öte tek  a ’ (T it t l .)  elő* 
fizető U raságok’ szám okra rendesen é lin d ítta tn a k ; mind* 
azónálta l ollyan ese tb en , hogyha a’ tisz te lt előfizető’ 
tu la jdon  példányja a ’ P é s ta ’ lítján  (a ’ mi m ár gyakran  
tö r té n t)  elveszett v o ln a ; az o ttan i Cs. K ír. P éstah iv a ta l’ 
je len téssére  azonnal a ’ h íjános példány péto léku l ism ét 
elküldődik.

Költ Kassán , 
Bőjt-más havában 1833,

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830


