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W E R  4 S T Z  A N T A L ,
# /

Magyar-országi Prímás’ , Esztergomi Ér
sek’ , Ország-CancelJariusa' és királyi 
Helytartója’ Élet-képe.

A ’ legmélyebb belátásé országos férjfiak és 
legékesebben szóllók közzé tartozik Werántz 
(W ranchich) A n ta l, azok között, a’ k iket a’ 
magyar históriák az életidőből nékünk mutat
hatnak. Ő Esztergomi-Érsek, Prímás , Ország’ 
Cancelláriusa , és Magyar-országban király i 
Helytartó  volt. Született Sebenicoban Dal- 
mátziában , a’ hol az atyja Ferencz. egy híres 
vitéz lakott. A' Werántz’ ősei, k ik  hasonló
képpen híres vitézek vo ltak , Boszniából szár
m aztak, k ike t vitézségekért Nagy Lajos nem 
csak nemességgel , hanem Boszniában és Ma
gyar-országban szép jószágokkal is megajándé
kozott.

Werántzra Örökség szerint szállott őseiről 
a’ vitézség, m elly belőle már gyenge korában 
is k itetszett, hanem a' mellett a' tudományok
ra is nagy hajlandósága volt. Ama híres Püs
pököknek Beriszló Péternek és Statilius Já
nosnak , k ik  neki közelről való atyafijai vol
ta k , udvaraikban nevekedvén-fel, igen jó mód
ja és alkalmatossága ‘ volt a' maga elméjének
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kifejtegetésében. Nevekedvén benne a hasz
nos tudományok eránt való hajlandóság , azt 
ő benne Statilius nem csak élesztgette , hanem 
Olasz-országba Pádvába küldvén , ott a' tudo
mányok' pályáját dicséretesen megfutotta. I I-  
lyen módon, egyrészint az övéinek ’s pártfo
góinak segedelmek ’s vezérlések , más részint 
pedig és leginkább tulajdon szoigalmatossága 
á lta l, Werántz magának jó idején sokféle Ös- 
méreteket és fundameritomos tudományokat 
gyűjtögetett, és olly tapasztalásokkal ’s okos
sággal volt k ikészü lve; hogy az idejebeliek- 
nek figyelmetességeket jókor magára vonta, 
és ő reá már ifjúságában ollyan dolgokat bíz
ta k , mellyeket külömben csak érett idejű em
berekre szoktak bízni.

A ’ Mohácsi szerencsétlen ütközet után ha
za hívta Statilius a1 mi W erántzunkat, és bel
ső gyönyörűséggel nézte ő a z t , minő talen- 
tomok fejtegetődnek-ki az ifjúból , és h e te 
sen elta lálta, hogy őt tüstént jövendőbeli or
szágos férj fiúvá kezdé formálni. W erántz, Zá
polya K irálynak ajánltatván , ezt a’ tudomá
nyokban, nyelvekben, és hadi dolgokban já r 
tas i f ja t , örömmel elfogadta. Meg is felelt a’ 
felőle igért várakozásnak, mert a’ K irá ly  nem 
sokára nagy hasznát vette ; ’s ugyan azért an
nyira megkedvelte ő t , hogy oldala mellől so
ha el nem bocsátotta. Már ebben az időben 
olly jelesen megkölömböztette m agát, hogy 
Zápolya maga Udvari-Titoknokjának nevezte- 
k i , és jóllehet Pappá felszentelve még nem 
v o lt , még is Ó-Budai Prépostsággal megaján
dékozta. K ivált az ő szép ékesen-szólló te
hetségét szerette és bámul (a Zápolya , mire 
nézve mindjárt eleinte némelly diplomátikai
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követségekre fordította ő t , belől az országnak 
határain , melly reá bízott dolgokat Werántz 
bámulásra méltó ügyességgel. és Urának olly  
tökélletes megelégedésével végezett-el ; hogy 
e z , az amavval vele született ékesen-szóllásá- 
ba és okosságába tökélletes bizodalmát hely- 
heztetvén , számos és fontos követségekbe el- 
küldötte a’ külföldre is. A ’ többek közt elküldé 
őt Zápolya nevezetesen ’Sigmondhoz a' Len- 
g37el K irá lyh o z , —  háromszor pedig Boszniá
b a , az oda való Basákhoz, Asrefhez és Mu- 
hamedhez, két ízben a' Velenczei Respubliká
hoz , egyszer Rómába a' Pápához ; azután is
mét háromszor a' Lengyel K irályhoz 'Sigmond- 
h o z , azután I I I -d ik  Pál Szent Atyához és I l 
d ik  Ferencz Franczia K irá lyhoz, V l I I - ik  Hen
r ik  Angliai K irá lyhoz, és onnan haza jövet 
Bécsbe I. Ferdinándhoz , —  és így a' munkás 
Werántz a’ Zápolya-háznak javára , m ellynek  
hűséges alattvalója vo lt, harmincz követségek
nél is többekben fáradozott hasznosan , részint 
az Ottomanni-Portához, részint sokféle keresz
tyén udvarokhoz, olly szerencsésen; hogy ő 
többnyire majd minden Udvarokat megtudott 
nyerni az ő Urának hasznára.

Zápolya János meghalván , az ő özvegyé
nek ügyét sok nagy emberek elhagyták , 
látván a' Státus nagyobb részének szavát Fer- 
dinánd felé hajlani. Azok közzűl való volt 
Wcráncz is , a’ k ik  ezen változás alkalm ával, 
Isabellát elhagyván, bizonyosabb révpartot ke
restek I. Ferdinánd Királynak pálczája alatt. 
I5á9-ben Erdélyt oda hagyván, elébb Váradra 
jö tt ,  onnan egy kis időre Krakkóba ment Len
gyel-országba, végre viszszatért Magyar-ország
r a , holott a' híres Nádasdy Tamásnál Sárvá-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



8
ion Vas-Vármegyében nyugodalmas menedék
helyet talált.

Ezen utazásában ő nagy veszedelembe e- 
« e tt , mert nem csak minden pénzét, hanem 
életét is majd elvesztette; az ő maga saját 
szolgái esküdtek öszsze ő ellene, hogy őt meg
öljék és minden gazdagságát magok közt meg- 
oszszák; hanem a' kotsis , a' k i maga is az 
öszsze-esküdtek közt v o lt , jó idején kiadta az 
istenteleneket az ő Uroknak. Werántz tehát 
igen szemesen vigyázott az ő szolgáira, és 
minden cselekedeteikre, de még sem szaba
dult volna-ki a' szerencsétlenségből, ha a’ ko
tsis fijúnak többszöri béjelentését egy levél is 
megnem erősítette volna, mellyet ő az útban 
egy jó  barátjától Krakkóból kapott, a’ m elly- 
ben az Werántzot mennyre földre kérte, hogy 
m ihelyt ő azt a levelet k a p ja , azontúl egy 
tapodást, vagy lépést se menjen: mert kii- 
lömben az életének vége lesz. Tökélletesen 
meggyőződvén az istenteleneknek szándékok
r ó l ,  szolgáit mind előhívatta, kifizette és 
azzal dolgokra elbocsátotta, semmi elégtételt, 
vagy boszszúállást nem kívánván rajtok kö
vetni.

Ferdinánd szintúgy tudta Werántzot be
csülni m int Zápolya, —  mire nézve őt 1551- 
ben Nagy-Szombati Préposttá nevezte-ki, 1553- 
ban pedig Pécsi Püspökké, az említett Nagy- 
Szombati Prépostságot is egészen meghagyván 
Itá lia , mivel Pécs még akkor a’ Török hata
lom alatt volt. Werántz Püspök az ő szent 
hivatalának folytatásában buzgó volt , és a' 
Szent - Egyház javát előmozdítani serényen 
igyekezett, hanem az akkori időnek szokott 
ízletje szerint a’ fegyver-forgatáshoz való haj
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landóságáról sem mondhatott-le egészen, és 
azt mondja róla a’ história : hogy ő Püspök-fő
v e l, Zay Ferenczczel egygyesűlvén, egynéhány 
ízben vitézül védelmezte a' Duna' partja it a’ 
Törökök ellen.

A’ Törökök már sok városokat és kör
nyékeket elfog la ltak, melly dolgot nékik a' 
Hazában támadt egyenetlenség és nyugtalan
ság könnyített, és így a' győzedelmes kontyo
sok mindég beljebb beljebb nyomakodtak 
hazánkba. Már Temesvárt és Szolnokot is el
foglalták , és Ferdinánd attól ta r to tt , hogy a' 
győzedelmes Barbárok utoljára egész Magyar- 
országot elfoglalják. Ferdinánd tehát békes
ség után já r t ,  jóllehet a' fegyvert sem tette
l e ,  és minthogy a’ dolgot hoszszú pórázra e- 
reszteni nem lehetett , még abban az esz
tendőben el küldötte az illyen k ö lts é g e k 
ben jártas költés Weránczot (a ’ k i a’ török 
nyelvet is jó l értette) a" feljebb em lített Zay 
Ferenczczel, a'Duna-flottának kormányozójával 
Konstántinápolyba, hogy a’ Portával kössön 
jó  békességet. E lindultak tehát Komáromból 
Julius’ 17-kén Budán által , a' hol a’ Török
vezér Tojgon szívesen látta őket, ; azután a’ 
Duna partjain lementek Belgrádon á lta l, és 
Augusztus’ 25-kén Konstantinápolyban szeren
csésen megérkeztek.

Oda lett érkezések után tüstént a' dolog
hoz fogtak, és eleinte jó l is indúlt a z , úgy 
hogy az előttük volt követet, Málvecz Já
nost, k it a’ Törökök a’ hét toronyba tömlöcz- 
be vetettek v o lt, az ő kérésekre ismét sza
badon bocsátották. Hanem kevés idő múlva 
kezdett minden jó reménységek elenyészni. 
Jóllehet Weráncz mind a' Basáknak, mind a'
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Török-Császárnak sok drága ajándékokat v itt 
v o lt , az ő békességes munkálkodásokat mind- 
azáltal a’ Nagy-Vezér igen megnehezítette, 
ehez já rú lt még az is , hogy a’ Franczia-követ 
a' Werántz és Zay feltételeit minden módon 
igyekezett semmivé tenni. Még az alkudozá
sok’ ideje alatt elment a’ Szultán az tábor
hoz A ’siába, melly ismét nagy akadályokra 
volt a' mi Követeinknek, hanem Werántz az
ért nem tágította a’ dolgot.. Jóllehet könnyen 
nevelkedett és könnyű élethez szokott, de hol 
a' kötelesség kívánta , minden terheknek elvi
selésekre kész v o lt , és társával abban egy- 
gyezett-meg, hogy a’ Török-Császárnak arra 
meszsze földre is utánna m enjenek, és a’ bé
kességes alkudozásokat végre hajtsák.

Mártziusban tehát a\ tenger-szorosson ál
talkeltek , és Amásiába, Kappadócziának fő- 
várossába, a' Strábó születése helyére megér
keztek , és ott azonnal a 'reá jok  bízott dolog
nak és a' K irá ly ' kívánságainak kivitelekhez  
fogtak. Akármi más dologban boldogult vol
na a' serény Werántz máskor; de most a’ Szul
tánt , k i a' Persákat a’ békesség-kérésre kén- 
szerítette, még nehezebb volt valamire b írn i. 
Felfuvalkodván sok győzedelmeiben , nem is 
akart a' Követeknek beszédjeikre jó formán 
hallgatn i, k ivá lt küldettetések' fő -czéljáró l 
még csak nem is emlékezhettek: hogy tudni
i l l ik  Erdély maradjon-meg a’ Ferdinánd' ke
zeiben, mert ollyankor mindég igen meghara
gudott. Az ő követségeknek második czélját 
is : hogy Soliman Ferdinánd Királynak egyné
hány várakat Magyar-országban .adná viszsza , 
el nem érhették.
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Az okos Werántznak igen keservesen e- 
sett a z , hogy olly sok fáradozásai és töreke- 
dései gyümölcstelenekké lettek. És ínég mind 
a' mellett sem csüggedt-el, pedig a* kevély 
kontyosoktól is sok boszszúságot szenvedett, 
minden alacsonyságokat, 's kissebségeket a' 
K irá ly  és Haza eránt viseltető szeretetből el
tűrt , hanem sem egygyiknek sem másiknak 
becsületében piszkálni még sem engedte-meg 
büntetetlen. —  Éppen ekkor készült A li-Eu- 
nuch Sziget-várának ostromlásához, ez Werán- 
tzot és Zayt maga eleibe h ívatta , és kevélyen 
feltartván dölyfös orrát és p ip á já t, előbeszél
te nékik felfújt p o fákka l, minő táborozáshoz 
késziilget ő m ost, és hogy kevés idő alatt 
Sziget-várát kezére kerítené. Intette őket egy- 
szer’smind arra is nagy gőgösen, hogy minden 
további gondolkozás nélkül adják magokat a' 
Solimán akaratjának alája ; mert úgymond 
nagy dőlfel, Magyar-országnak járom alá hajtá
sára nem kellene többé fegyver, hanem csak 
vas-buzogán és görcsös bot. H a tehát ők üres 
szókból álló haszontalan czivódásokkal az időt 
eltö ltenék, Hazájok az alatt elfoglalódván , 
nem találnának abban többé csak egy helysé
get i s , a’ hová haza ballaghatnának. Ez a’ 
gyalázat Werántznak szörnyű keservesen esett. 
Nemes bátorsággal emígy felelt a’ dölfös Mu- 
zelmánnak; csak indúljon Isten hírével, a' ho
va tetszik , hanem még Magyar-országon is 
tfogna férjfiakra találkozni , k ik  őt golyóbisok 
^záporaival és éles fegyverekkel fogják távolról 
és közelről mogköszönteni. —  E ’ jövendölése 
bétellyesedett ; mert az Eunuch’ táborozása 
szerencsétlenül ütött-ki. — Sok idő tőit belé, 
míg Werántz az Ottomanni-Portával a' jó bé-
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kesség’ készítésében fáradozott; még is m in
den törekedései mellett i s , a' győzedelemből 
vett öröm m iatt megrészegedett Szultántól , 
(k it  a' Franczia-követ is szüntelen a'# mi Kö
veteink ellen unszolt), fél esztendei fegyver- 
nyugvásnál többet nem nyerhetett. Kedvetle
nül tért viszsza Jun. 24-kén Konstáncziná- 
polyba, onnan pedig az 1557-ik esztendő' ele
jén Magyar-országba, minekutánna 5. tellyes 
esztendőkig módtalan sokat szenvedett volna. 
Ámbátor Werántz kedvetlenül tért is haza , 
de Ferdinánd még is meg volt ő vele eléged
ve , nem annyira követségének kimenetelére , 
m int hazafiúi fáradhatatlan buzgóságára te
kintvén , mert m indjárt viszszatérése után 
Egri-Püspökké nevezte ő t, m elly méltóságá
ban a' következendő esztendőben a’ Pápa meg 
is erősítette.

Hanem ez a' buzgó hazafi Püspök itthon  
sem nyughatott, sőt mindég a’ Státus javával 
foglalatoskodott, kivált még 1557-ben a’ H a
zának védelmére sokat tett az által , hogy 
U n g , Zemplin , Sáros és Abatij Vármegyéket 
szüntelen arra unszolta , hogy válogatott vité
zeket küldjenek a' támadók ellen viaskodó 
Telekesinek. Az 1559-ben elhívta őt Ferdi
nánd magával az Ágostai Német - D ié tá ra , 
a' K irá ly  tu d n iillik  ismét Rómába vagy An
gliába akarta mint Követet küldeni ; hanem 
ekkor a' követség elhalasztódván, a’ Diétának  
is vége lévén , ő is Egerbe hazatért. <

Áz 1563-ban Werántz is azon Követek? 
között volt , a' kiket. Magyar-ország Bécsbe 
fe lkü ld ö tt, hogy M axim iliánt a' közelgető ko
ronázásra hívják-meg , és minekutánna Fer
dinánd' halála után M axim ilián a' magyar
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thrónusba fe lü lt, ennek is szint ollyan nagy 
buzgósággal szolgált, m int az előtt Ferdinánd- 
nak.

Midőn M axim ilián 1566-ban az Országba 
le jö tt , és a' Törökök ellen m ent, Werántz is 
eleibe sietett sok vitézekből álló sereggel, és 
a' táborozás' ideje alatt mindég K irálya' ol
dala mellett volt.

A ’ Státusnak terhes szolgálatjában W e
rántz túl élt 60. esztendőkön , és még sem a- 
karták a' Követségnek súlyos terheitől megké- 
mélni. M axim ilián , ki őt egész bizodalmával 
megtisztelte, 1567-ben ismét Jvonstántinápoly- 
ba k iild é , hogy a' Törökökkel kössön békes
séget. —  Ez terhes út volt a' mi koros és 
megaggott Werántzunkra nézve , de a’ K irá ly  
és Haza eránt való forró szeretet, mire nem 
bírja reá az embert? ez a' nemes érzés az öre
geket ú jjakká teremti , és bátorsággal 's erő
vel bétőltvén feleleveníti. — Ekkor Tiefenbach 
Kristóf adatott hozzá tá rsú l, kivel Aug. 22-én 
Konstántinápolyba megérkezett.

Ekkor az Osmán-birodalmon egészen kü- 
lömböző indúlatú Fejedelem uralkodott az e- 
lőbbenitől Konstántinápolyban : Selim vitéz
ember v o lt , m int az a ty ja , hanem nem volt 
ollyan vad barbarus, felfuvalkodott , m int a- 
maz. Selim az igazgatónak fő dicsősségét nem 
a’ pusztító hadakozásokban vélte állani , ha
nem a3 boldog békességnek édes gyümölcseit 
is nagyra becsülte. M ihelyt meghallotta, hogy 
a* mi Követeink útban vannak , tüstént visz- 
sza hívatta az Magyar-ország felé indúlt sere
geit ; sőt János 'Sigmond Erdélyi Fejedelmet 
is arra serkentette , hogyr a’ fegyvert egy kis
sé tennc-le. —  Minekutánna Werántz és Tie-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



14

fenbach hat napokig nyugodtak volna a' ter
hes útazás után, azonnal meglátogatták a’ Ba
sákat, * ) kiknek drága ajándékokat is v itte k ,  
és így nem sokára Sept. 21-kén a’ Dívánba 
és a' nagy Úr Selim’ eleibe is béboesátódtak. 
M in t a’ minap , úgy most is sok akadályokat 
szerzett a’ Franczia-követ, úgy hogy az Otto- 
mani-Porta nehezen akart a' Követeknek k í
vánságaikra ügyelni , de még is Weráncznak 
és tiszti-társának sok erőlködéseik után meg
adatott kívánságok, M axim ilián' nagy örö
mére , 8. esztendőkig tartó békességet kötvén 
a' Portával. —  Ezen kívánatos békességnek 
híre az egész Hazában megcsendült, és min
den szíveket örömmel betöltö tt; ugyan azért, 
midőn Werántz 15G8-ban 12. Máj. liécsbe meg
érkezett, nagy örömmel fogadák ő t ,  a' híres 
Sambucus János is viszszaérkezésének alkal
mával igen jeles öröm-énekekkel köszonté-meg.

Ez a’ küldöttség nem csak a' Hazának 
szolgált véghetetlen nagy hasznára, hanem W e- 
rántznak is új h írt és tiszteletet szerzett ; 
1569-ben tu d n iillik  Esztergomi-Érsekké tette 
a' K irá ly  , melly nagy méltóságot Werántz a' 
Státusnak tett számos esztendei szolgálatjai 
által , valóban meg is érdemlett. M ivel még 
ekkor Esztergom a’ Török kezében v o lt , te
hát ő lakásul Érsek - Újvárat választotta , 's 
ezen hivatalt csak azért vállalta-fel , hogy a’ 
Haza’ javát annál inkább előmozdíthassa. —  
1572-ben az érdemekkel tellyes Werántzot k i
rályi Magyar-hely tartóvá választotta M axim i-

#) E zek  között az ajándékok között az akkoriban fe lta lá lt 
zsebbeli órák is vo lta k , m ellyeket a’ fe lta lá lás’ helyétől 
Norim bergai tojásoknak (O lurnberger'C ^er) neveztek.
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lián , és ugyan azon esztendőben 25-dik Sept, 
ő koronázta-meg a' K irálynak legidősb fiját 
Rudolf Herczeget Po’sonyban, sőt Rudolf elei
be is a’ Magyar Mágnásokkal ő m ent, és ékes 
beszéddel fogadta , azután mind a’ két K irá ly  
azon voltak , hogy néki a’ Római-Kárdinálisi 
méltóságot is megszerezzék , mellyet a' Pápa 
néki meg is ad o tt, de minekelőtte a’ Pápa’ 
megegygyezése megérkezett volna Rómából 
Magyar-országra, Werántz 69 esztendős korá
ban megholt Eperjesen, hová ad Judicia Octa- 
valia küidődött. Valam elly kemény hideglelés 
törte k i ott véletlenül , és 21-dik Juh 1573. 
a' Haza’ nagy kárára el is oltotta. Testét 
Nagy-Szombatba hozták, és a’ Sz. M iklós tem
plomába temették.

W erántz magas term etű , hanem vékony 
testalkotású volt ; hoszszas de helyes propor- 
tió jú orra volt , mosolygó vidám tekintete és 
ábrázatja. Hoszszas , tisztességes szakálla fiig- 
gött-le m ejjé re , és göndör hajai félig béfedez- 
ték füleit. — Egéssége olly tartós vo lt, hogy 
még halála előtt kevéssel is azzal kérkedett: 
hogy ő magát nem érzi ollyan korosnak, m int 
a' m iilyen valósággal. —  Azon nagy bizodal- 
m a k , mellyekkel őt annyi K irályok megtisz
te lték , és azon számos Követségek, mellyeket 
reája bíztak v o lt, az ő mély bélátásának, böl
csességének és okosságának ellene mondhatat- 
lan bizonyságai. Az néki tulajdona v o lt, hogy 
a' Török ellen háborút soha sem javallott. 
Werántz gazdag, de fösvény nem v o lt , és a’ 
Haza javára javaiból nagy áldozatokat tett. 
Ferdinánd néki 30000 forintokkal ta rto zo tt, 
hanem azokat soha viszsza nem kívánta. —  
Nagy virtusokkal ékeskedett, k ivá lt engedel-
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inességgel, a méltatlanságot zúgolódás nélkül 
elviselte, és még ellenségeivel is , a' magáé
nak oda engedésével csendességben szokott él
n i , mellyre őt Statilius tan íto tta ; mert ez 
kemény ember v o lt , és annak keménységét 
W erántz még is ollyan nagy békességes-tűrés- 
sel el tudta v ise ln i, hogy maga Statilius is 
azon r itka  szelídség által meggyőződött.

W erántz a* magyar tudósok között is kü
lönös helyet érdem el; m e rt, minekutánna a' 
békességkötés után M axim iliánhoz viszszatért, 
a" Török-Annálisokat is elhozta magával Ma
gyar-országra , m ellyeket Anreben talált-meg. 
Kétség kívül nagy világosságot nyújtanak ezen 
Annálisok azon Nemzeteknek históriájokba , 
m ellyek a' Törökökkel hadakoztak v o lt, es- 
m érik azokat a’ Hazai-tudósok illyen czím 
alatt: CodexWerántianus. —  Követtségének egy 
históriáját is (H istória  Legationis arcanae) ké
szített ő ; és a' m int m ondják, számos leve
leinek gyűjteménye is megvagyon Egerben.—  
Eredeti képe a’. Bécsi Cs. k ir. Könyvtárban 
ta lá ltatik .
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1 .

A’ Régiségek eránt való szerfeletti 
tiszteletről.

E gy szagos hant mondá: én nem vagyok a ’ rózsa^ de rajtam  
te rm e tt , *s most illa tjá v a l felü l h a lad o tt!

A z  emberi Nem’ többféle gyarlóságai között 
a' megjegyzésre legméltóbb a’ könnyen-hívőség; 
úgy lá ts z ik , mintha ez volna ama eredendő 
bűnje, m elly nálla sok egyéb gyengeségeinek 
kútfőjévé válik. A ’ könnyen-hívés annya a’ 
babonának, mesének, ’s azon bámulásnak is , 
m ellyel a’ távul lévő tárgyaknak, sűrű ho
mályban fedett, tőlünk meszsze-haladott szá
zadoknak, akkoron élt ember társainknak, 
az ő testi ’s le lk i kifejtődzéseiknek, ’s ere
jűknek tömjénezni szoktunk; minden a’ mi 
régi, hajdani, —  az előttünk óriási nagyság
ban jelen-meg; az ó nyelvek a’ m ieinknél 
szebbeknek, az elődiek’ ész-szüleménnyeik 
a’ mostani okosságnál felségesebbeknek, men
nyeieknek látszanak; azon felül még annyira 
elfelejtkezünk ön' méltóságunkról, hogy ma
gunkat ezen régiek előtt porig megalázzuk, 
magunkat hozzájok képest törpéknek v a llju k , 
’s végtére, hogy erántok tiszteletünket még 
jobban bebizonyíthassuk, nyelvük', történet- 
je ik ',  szokásaik' megtanulására éltünk’ lég-
r .  M .  O R.  M I N E R V A  1 . N E G Y E D  1 8 3 1 . 2
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legszebb esztendeiből néhányat szentelünk, 
a’ nélkül hogy meg gondolnék, hogy éltünk’ 
ezen zsengéjét hasznosabb , m inket ’s boldog
ságunkat közelebbről érdeklő tárgyaknak ál
dozni kötelesek vagyunk.

Minden nyelv a’ mívelőségre alkalmas le
het; nincs ollyan nye lv , mellyen szépet, fel
ségeset, elragadtatót és gyönyörűt nem lehetne 
írn i ’s mondani, hogy egygyikben jobban, , 
könnyebben, simábban lehet szóllani m in ta ' 
másban, az látni va ló ; de annak nem annyira 
a' nyelv , mint a' rajta beszéllő Nemzet az 
oka; a' minő fokán áll ez a' képességnek, úgy 
hangzik nyelve, ahoz képest az szűk vagy 
tág. A ’ H indostani, Görög, R óm ai, vagy más 
kisimított., tágított nyelv azért szép, kelle
mes hangú , ’s mindenféle ejtegetésre alkal
mas, mivel az őt beszéllő Nemzet a' k im í- 
velődésben előre volt.

Ilogy egygyik Nemzet le lk i tehetségeiben 
hamarább kifejtődzhetett a’ másikánál; hogy 
egyik sebes lépésekkel ment vagy halad előre 
a' kimívelésben, más pedig csiga módjára 
mász, annak bizonyosan lakhelyének fekvé
se , ’s az ezen fekvésben találtató éghajlat ’s 
egyéb külső dolgok is , leginkább pedig pol
gári alkotm ánya, okai lehetnek, noha sok 
népek ezen korlátok’ ellenére is kimívelőd- 
Jiettek. Tekintsünk csak egy keveset a' szi
gorú éghajlat alatt lakozó Svékusok és Dá
nosok’ művelésükre; ezen Nemzetek verset fut
nak minden egyéb pallérozott népek után a’ 
képességben, sőt sokat már felűl-haladának; 
az ő nehéz hangú , az ejtésben keskeny hatá
rok közzé szorítva volt nyelvük naponként 
sim úl, hajlékonyabb ’s tágasbb leve; és val-
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lyon m cllyik fenék-ok az , melly m iatt nyel
vük kimíveltetése olly szembetűnőképen előre 
nyomul? Csekély vélekedésem szerint a' le lk i 
tehetségek szabados kifejtődzésébéu és növé
sében kereshetjük minden nyelv kimxvelésének 
fenék-okát; hol derűit az ész, ott az egész 
ember minden testi ’s le lk i tehetségeiben meg- 
fínom úl; de viszont a’ le lk i kimívelésben csak 
honni nyelven lehet valósággal előre m enni, 
soha nékiink e’ tárgyban idegen nyelvek nem 
fognak tökélyes szolgálatot tenni , bár m it 
mondjanak sok derék és tudós férjfiak. M i- 
olta a’ M uszkáknál, szomszéd Lengyeleknél, 
’s náüunk a' bonni nyelvek lábra kapának, 
csak azólta haladnak am azok, haladunk m i 
is; mert egy Nemzet kimívelődése nem a’ ver
selés és szó-szaporxtó szónokság' mesterségén 
alapúi, a'kimx'velődés nem egy pár oldalú. A.' 
közép-korban sok híres verselők és szónokok 
valának, de az emberi Nemzet aludott.

Méltassuk ezt a’ közép-kort egy pilantat- 
r a ! m elly ik  nemzet vala akkor mívelt ? Ta
lán az Olasz, Á ngoly , vagy Francz ? —  Egyi
ke sem; durvák voltak akkor a’ népek, kor
látok közzé szorulva az eszök, és barbár a’ 
nyelvök, maga a’ deák nyelv átaljában rxisti- 
cus deáksággá változott. Ellenben a’ mostani 
világban (a k á r  m it mondjanak az epe-sárúak )  
több illendőség, humanitás, "s erkölcsi ko
molyság uralkodik a' nagyobb rendít társasá
gokban, és kevesebb bűnösség az alacsonyab
bakban , m int hajdanában. Lehet é olly idő
szakot nevezni, mellyben a' világ erkölcsi ál- 
lapotja jobb lett volna mint a’ mostanié? M ai 
napon meggyőződésen épül az erény, valaha 
fé le lmen  fenéidéit, vagy talán tisztábbak le-

r> fc
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hettek az erkölcsök akk o r, midőn a’ nagy és 
kissebb Urak világ láttára ágyasokat tarthat
tak? vagy talán a' íiranczia ligának idő-kora 
szolgáljon nekünk erkölcs-lukörul ? K im e rn é  
vélünk azt: e lh ite tn i, hogy a' magasztalt régi 
időbeli hősök 's lovagok olly nemes és jám 
bor gondolkozásnak lehettek, és olly szentül 
szerettek , m int a' románzák- és balládok-beli 
hősök? Valóban a’ régi rabló-várak’ omladé- 
kaikból kitetsző töm löczök, kínzó-kamarák  
’s ivó paloták’ dicső emlékjei az akkori em
beriségnek, mellyct most is sokan uj életre 
hozni szeretnének, ’s m ellyet sokan az er- 
kölcsiségben mustrául fe lá llítani nem átalla- 
nak.

Hogy az idegen nyelvek’ megtanulása által 
sokféle esméretekre ju thatunk, tagadhatóan; 
de hogy valam ellyik Nemzet idegen nyelv ál
tal léphetett volna a' tökéiletesűlés nagy fo
kára , példáját nem igen láttuk. H índusok, 
Egyiptom iak, Foenicziaiak, Görögök és Ró
maiak nem igen tanulgatták más Nemzetek' 
nyelvét, midőn nagyok valának, midőn a’ 
képesség' tető-pontján állo ttak; sőt tud juk , 
hogy midőn a’ Rómaiak majmolni kezdették 
a’ Görögöket, sajátságokból kivetkőzvén, m in
den módon hanyatlásnak siettek.

Az Angolyok', Francziák’ és Németeknél 
nem nagy, nem tökélletes vala a' le lk i és az 
ebből származó nyelv’ kimívelése mind addig, 
míg nállok a’ megkorcsosodott idegen, hóit 
latán nyelv uralkodott, míg egy szóval grse- 
cizáltak és latinizáltak. Azon Nemzetek, mel- 
lyeknél udvari-curialis- vagy Sanscrit - nyel
vek virágzanak, a’ képességnek még fölényé
hez sem juthatnak. Semmi sem késleli, sem
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mi sem tartóztatja jobban bátra a' k im ívelt- 
séget, m int az idegen nyelv’ uralkodása, 
m ert annak megtanulására kinszerítetvén, éle
tünk' idejéből nem csak hogy esztendőket pa- 
zérlunk-el, de az ízlésünk is megkorcsosodik, 
úgy hogy minden a’ mi idegen, felségesebbnek 
jobbnak fog látszani, mint a' bonni. Boldog 
az a' Nem zet, m elly házánál, törvény-székei 
elő tt, Egy-házaiban, és mindenütt anyai nyel
vén beszéilhet, és boldog az a’ H a za , mellyben 
a' tudós elő-itéletek nem kaptak lábra; Jmelly- 
ben a’ régi ugyan becses, de a' jelenvaló még 
becsesebb; a’ hol nem a’ régi aprólékosságo
kon rágódnak a' tudósok, de bonnit m ívelnek- 
k i ; hol végtére nem a’ régi erkölcs , nem a’ 
világunkban nem illő  hősök, de az élő gene- 
rátió tétetik-fel remek-példáúl; nagy az ilJy 
Nemzet le lk i ’s testi erejében. Nézzük szom
szédjainkat, nem erőlteti az Angoly, Francz 
vagy Német iífjú  polgárjainak eszét idegen 
nyelv’ tanulásával, ő büszke a’ magáéban, és 
Valóban nagyok is már ők minden tekintet
ben; más népek csak hogy liozzájok járulhas
sanak, nyelvöket megtanulni kéntelenek, a- 
mazok ön’ magokban elegendők, ’s nem szo
rulván mások’ nyelvére, Dictátorai a’ k im í- 
velt világnak. Vannak nékiek Solonjaik, 
M utiussaik, Miltiadesseik , Leonidássaik, A ri- 
stidesseik, C im onjaik, T ítussaik, Trajánus- 
saik , Antoninussaik a’ bonni történet-írásaik
ban, k iket gyermekeiknek mustraképen állít- 
hatnak-elő.

Szembe-tünő különösség az, hogy még a’ 
mostani tudós világ észbeli szüleménnyé is 
pezseg a' görög és római Szcntentziáktól; r itka  
ollyan értekezés, beszéd vagy irom ány, m elly
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Homérosz, V irg il, Cicero, Seneca és a' t. 
régiek' munkáiból vett mondásokkal nem vol
na megtarkítva, mint ha a' hozzánk köze
lebb é lt ,  vagy velünk egykori tudós férjfiak- 
nál nem akadhatnánk szint' ollyan eredeti, de
ré k , kerek , velős és helyes ész-láng szüle- 
ménnyeire. Ezek az Urak gyanúban hozzák 
magokat az eránt, hogy ők is a' mostani tu
dós világgal lépést tartanának, vagy talán ők 
a’ tudósok’ nyavalyájában sinlődnek, 's meg 
akarják nékiink m utatn i, hogy görögül olvas
n i ’s deákul beszélleni tudnak; de alig ha 
értik  a’ franczia vagy német nyelvet. Hiszen 
szép, hasznos is a’ régi írókat esmérni és tud
n i ,  de azokat mindenben 's mindenütt m int 
orákulumokat bálványozni, csak-ugyan ön' 
megalacsonyításunk , mivel ha Homérosz, Ovid , 
Virg ilius , ’s mások jó verselők, Demoszthenes , 
Cicero nagy Szónokok valának; bizonnyára 
az élő tudósok között is vannak szinte úgy 
jó  és derék verselők, 's Orátorok; amazok 
idő-korjokban valók vo ltak , a’ mostaniak a' 
mienkben illő k .

Hogy a' mostani mester-tudósok irom ánja- 
ikban nem ábrándoznak úgy m int a' régiek, 
becsületünkre szolgál; mi felvilágosodottabbak 
lévén, nem i l l ik  hozzánk a’ mesék és tüne
mény' szörnyetegeikkel álmodoznunk, se mint 
becsületes embereknek a' szegény tanulatlan 
nép köztt a' babonát terjesztenünk, nem va
gyunk mi az emberi Nem’ idejében már gyer
m ekek, sem nép-ám ítók; de fé rjfiak , ’s pedig 
egyenes lelkű fé rjfiak , k ik  minden iparkodás
sal azon vagyunk , hogy a’ felvilágosodás, a’ 
tiszta Isteni esméret az egész emberi Nem 
köztt ellerjesztéssék, mi nem akarjuk a’ vilá
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gosságot vcka alatt rejtve tartan i; a' mi köl
teményeinknek nem i l l ik  excentricusoknak 
m int a’ régiekéinek lenni; de azért szint'olly 
felségesek és jó k  lehetnek. En megvagyok 
győződve, hogy Tasso, M ilto n , Racine, és 
Klopstock ollyan karaktereket á llíto ttak -fe l, 
m ellyek a' Homérosz és V irg il hőseiket felől 
halad ják , és pedig ezen karaktereknek leg
szebb vonásaik Keresztyéni elemek. Hogy a' 
verselésről különösen szó lljak : a' Keresztyén 
lyricus vers-költés is felségesebb a’ nálla ré- 
giebbnél. G ellert, Cramer, Klopstock, Nie* 
jneyer, Rousseau Kér. János és mások első 
rangú vers-kőltők, valamint a’ közép-korból 
származott Szent énekek: Dies ira?, dies i l la ,  
Stabat mater dolorosa , Cur mundus m iiita t, 
O miranda vanitas, a' Kereszt} én lyricus vers
költésnek mester-müvei. Valóban a' Keresz
tyén lyrikának sok ódái és énekeivel egyedül 
a’ Dávid ’Soltárait lehet hasonlításban hozni , 
nem pedig a’ Callimachus és Pseudo -Orpheus 
Hym nusaikat, mellyek a' he lyett, hogy az ér
zést fe jeznék-ki, az Istenek’ tselekedeleiket 
ír já k -Ie , a m iért inkább epicusok mint sem 
lyricusok.

V ’ mi az ékesen-szóllást és a’ szó-szóilást 
i l le t i ,  ebben a’ tudományok’ szakaszában is 
nem elkerulhetlen szükség a' majmolás; más 
volt a* görög, más a' római , más ismét a' 
mostani élő Nemzetek' géniusza. Hogy a’ régi 
Szónokok nékünk is még hellyel-hellyel mu
strául szolgálhatnak, elesmérem; de azért nem 
kötelesség mostani Orátióinkat az ő mondá
saikkal kispékeln iink; éljünk saját szépsé
geinkéi, élő tudósaink’ helyes m ondásaikkal, 
mellyek alkalmasint mint korunk' szülémén-
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nyei jobban fognák beszédeinket ékesíteni, 
m int a’ régi világban volt embereknek tselek- 
vés módjokhoz illendő flosculusok. Hogy az 
igaz csak egygyetlen a' maga nemében , és hogy 
a’ szép mindenkor szép m arad, tudni való; 
de az igaznak, a' szépnek számolhatlan arány- 
zatai lévén, nem fedezte azokat még mind  
fel az eldődi-kor, lelünk m i igazságokat 
és szépet a* későbbi irományokban úgymint 
a' legrégiebbekben. A ’ Sanscrit, a' Keresztyén 
Sz. írás , még a' Korán is foglal magában ren- 
díthetlen igazságokat; m iért hát ezekből nem 
szokta a’ tudós kiszemelni a’ jó t és szépet? 
m iért éppen a' pogányok világi munkáikból ? 
e z t, úgy tartom , a’ sötét Századokból iva- 
dékról-ivadékra észre-vehetlenűl leszivárgott 
oskolai módi tselekedheti; avagy talán az 
ész-világában már mindent a' mi igaz, szép, 
helyes, és talpra esett, egyedül a’ Görögök és 
Rómaiak m eritettek-ki ? ezt aligha nem tagad
hatni ; mert az ész országának szélső határára 
nem igen é r t i in k , ’s nem is igen jutunk mos
tani föld-gömbünkön. Most is vannak classicus 
Szónokjaink, —  ha azokat figyelemmel olvas
suk, tapasztalni fogjuk, hogy az ő m unkáik
ban is szinte nagy és szép ész-láng ragyog. 
Minden régiben inkább a’ külső forma ind ít
hat bennünket tiszteletre, mint-sem a* matéria 
vagy is ta rta lé k ; bizonnyára ha Homérosz’ 
gyönyörű eszét, nem a' bűbájos mesék’ k idol
gozására ’s botrankoztató Isteneinek rajzára, 
hanem más valami hasznosbra fordította 
volna; inkább halhatlanabb lehetne, és így 
van majd minden igen régi zsenivel a' dolog.

Azután arról az igazságról se felejtkez- 
ziink-m eg, hogy a' legkijeleltebb világ' bölcsei
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sem szívták ön’ magokból tudománnyaikat, 
mindenik szerzett ’s vett magában fe l; minde- 
nikét idegen náilánál hajdanibb bölcsesség éb
resztett és tett tenyésztővé, egy sem képezte 
magát függetlenül az eldődi és a' vele-korú 
világ nélkü l; lia az Alexandriai Könyv-tár a' 
mostani Századig eljuthatott volna, alkalm a
sént máskép’ ítélnénk a’ görög és római- tudó
sokról. Hindostan’ , Egyiptom’ , Foeniczia’ böl
csességéről annyit tudunk bizonyosat, m int 
semmit; pedig alig-ha Iliiulostan nem volt az 
a' kútfő , mellyből az igen régi világ m erített; 
nyelvének bámulandó bősége, hajlékonysága 
’s igen nagy kimívelése, valamint némelly 
még fennálló művei kezesei állításomnak. A ’ 
Spártaiak ’s az első Rómaiak nem tudhatták, 
hogy ők nagyok; csupán az ő törpe maradék- 
ja ik  láthatták azt követőleg á lta l, és így meg
lehet, hogy a' mi Századunk ’s mi is mind
nyájan fontosok vagyunk; de azt nem m i , ha
nem a' k ik  m inket jövendőben bámulnak, és 
sikeretlenűl utánnunk kapaszkodnak, érezhe
tik . Azon sokféle apró segelmek és mellékes 
körűlállások' nem tudása, nékünk a' régi idő
beli nagynak mondott embereket és tscleke- 
deteket méltóságosabbaknak, mérészebbeknek 
ra jzo lja , m int azok valóban lehettek, úgymint 
a' régi Hegy-várakat meredek , darabos , ’s ösz- 
sze-nőtt szikla csúcsosokon építetve hiszszük; 
holott a’ nagy idő ,'s  az elementumok csupaszí
to ttá k , hegyesítették és élesre mosták-le a' 
h egyet.

Valam int az ész' szüleményeiben mint egy 
tanult módivá vált a' régi iroványoknak szer- 
feletti bálványozása , hasonlóan szokta a' tudós 
világot minden hajdani emlék magán kivűl ra
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gadni. Sok derék okos férj fiat egy sárból ké
szült idomatlan hamvas-veder, mellyben talán 
másfél ezer esztendők előtt élt alávaló lelkű  
emberi test’ maradvánnyai öntettek, egész ész
beli zavarban ejthet; egy csonka kő-szobor , 
töredékeny tégla, vagy valami épület’ alapja, 
néha egy darab öszsze-karmolt ón vagy réz 
táblácska, a’ tudós világ' felét elmebeli zajba 
keverheti; nagy az észbeli mozgás minden or
szágokban, holnapokig tö rik  azon az eszöket 
a' tudósok, vallyon ez vagy amaz emlék da
rab vagy kiásatott tördelék ró m a i, görög, 
foenicziai, vagy talán antidiluvianum lehet; 
holott bizonnyára kár az ollyan porhantokon 
annyit törődni; mert látni va ló , hogy az il-  
lyen forma emlékekből a' történet-tudás vagy 
más hasznos tudomány igenlegesen (  positive )  
ritkán  boldogul, sőt csak zavart és hypolhe- 
siseket szü l, mellyek' árjában úgy is úszunk; 
valóban jobb lenne azon észbeli-tehetséget, 
m elly illyen kétséges és szükségtelen tárgyak’ 
kutatására vesztegettetik, inkább ollyanokra 
fo rd ítan i, mellyek az emberi Nem’ le lk i ’s testi 
boldogságát elő-mozdítanák.

A.’ régi művek’ szépsége ellen nincs kifo
gás , mert olly magas polczon mint hajdani 
Görög-országban, a’ művészség soha és sehol 
nem állo tt; ollyan m űkincsekkel, m illyeket 
a’ Görögök még akkor is b írtak , midőn őket 
a' Rómaiak már k irablották, ( olvassuk-meg 
Pausaniast)  egy Nemzet sem; se Róma se 
Flórenczia megint nem b ir t ; de annál meg mi 
természetesebb, hogy az ollyan vallásnak, 
m elly az érzéki méltóság’ gondolt tárgyait 
imádni tan íto tta , inkább kellett a’ szép mű
veket elő-segíteui. mint azon h itnek, melly
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a’ Látliatlannak imádására buzdít, és az em
bert porból kiragadva az érzékfeletti és kép- 
zelhetlen világra utasítja? Engedjük mi a' 
régi időnek, a' m it tőle meg nem tagadha
tu n k , t. i. a* művészség' tökélletesítésében, 
valam int az isteni tiszteletének érzéki babo- 
naságában az elsőséget; a’ Keresztyén világ még 
is magossabb fokon á l l , m int az előttei á llo tt; 
és ha most valamennyi görög templom az ő 
egész vidor pompájában újra felemelkedne; 
még is bizonyosak lehetnénk, hogy egy Ke
resztyén sem akarná azon egyszerű Egyházat, 
melívben a' világok' Urát lélekben és igazán 
im ádhatja, elhagyni azért: hogy megistenesí- 
tett emberek’ szobrainak, ha maga Phidiás 
legbájolóbb formákban is állítaná azokat e lő , 
véres áldozatokkal hódoljon.

Minden esetre ugyan illő  a' régiségeket 
becsülni, de azok eránt szerfeletti nagy tiszte
lettel len n i, szükségtelen; a' régiségeket csak 
úgy kellene tiszteletben tartanunk, m int a’ 
vén embereket, ha azok tudni i l l ik  hasznos 
részei valának az élő világnak. Nagy korú  
emberben a’ sok esztendők’ múlta nem lehet 
erény, mert a’ vének csak akkor méltók tisz
teletre, ha ők jó  ’s hasznos polgárjai a’ társa
ságnak, minthogy a' vén-kor olly  ajándéka a' 
Terem tőnek, mellyet senki ön’ magából nem 
vehetett; az öreg embert dicsővé teheti az er
kölcs, de kora semmi érdem. —

S t a u t  J ó ’ s k f  ,

Főhadnagy.
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2.
KISFALUDI KÁROLY’ EMLÉKE.

E g y  F e l v o n á s b a n .  

S z e m é l y e k :
a9 Csiűó dósokból, 
á * Leány-őrzőből. 
Stibor V ajdából. 
a* Csalódásokból.

a* L eány-őrzőből. 
ugyan onnan. 
Három egyszerréből.

E l s ő  J e l e n é s .
(  Szabad U dvar, áldalt ’s hátrál zöld fák. )

L id i9 Móricz, Beczko.

Lidim C Kezeben Lant.)

E n  m ászszor olly  v íg ,  olIy fürge v a l é k / m i n t i  az ö z fi  
b erk eib en ;  ’s m ost  m in d en h o l  az öröm* színe |[olIy  
halványan von úl-e l .  —  N é z e k ,  é s jn e m  tu d o m  m it ;  
hijányt é r z e k ,  és n em  tudom  miben. —  Az] idő m elly  
c s e n d e s ,  ’s madár n em  z e n g ;  az| ég 'b o r ú t la n  fde^kékje 
n em  t isz ta !

Móricz.
I g e n ,  m int szép á lom  után a* gyenge se rk en et ,  

tiszta öröm  közt a’ bú sejtés.

L id i.
M ó ricz .
Beczko.
T a m á s , K ertész. 
Egygy ö re g . 
Sándor.
N e lli .
Á dei.
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Beczho.
Öröm közé regyű l a’ ró s z ,
D e sejteni még is gonosz,
H a  bút látasz ne nézd , ne f é l j ,
Roszszat soha, csak jó t  rem élje  
E s z e d , az Ú r , szíved szolga,
’S annak ’s ennek jó l  lesz dolga 
Nézd ! az é g , föld m in t a* malom ,
’S bennem kószál a’ nyugalom,

Móricz•

Csak arczodon  van n yugalom  jó B e c z k o ! de v e
res  ruhád alatt h ev es  sz ív  m ozog .  Mit k üzdöl v e l e ,  
m ikor diadalt rajta n em  vehetsz ! *— L á s d , én sikamló  
vagyok  m int a’ lialfiú, lenge mint a* le p k e ,  enyim* a’ 
tavasz’ m inden v irága , a’ virág’ m inden  illatja; m ind en  
r ó s á é r t  fu to k ,  fáradok, —  és ha győzn öm  n em  le 
h e t ,  m egrázom  sz á r n y a m a t ’s tovább repülök;  —  én  
a9 jelen’ szü lö ttje ,  a ’ víg szeszély’ g y er m ek e ,  az öröm*  
magzatja v a g y o k ; —  's te vagy é boldogabb h ogy  
győzni lá tszato l,  vagy én h ogy  győze tem ?

Beczko. (leveszi sapkáját)

Csörög sapkám , száll a’ süveg. —
Megbuksz útad sima ü veg ,
B o tlik  lábod meszsze n é ze l,
Léget felhőre tetézel. —  —
D e hisz* főd n incs, csak szűd szó l, —
N e hát sem m i, fogd-meg j ó l !

Móricz,
M egfogtam  a’ sem m it én i s , te i s ; m ert én az ész  

tanátslatit n em  fo g h a to m -fe l ; te a’ sz ív’ h evét  n em  
érezheted.

Lid i.
Csak b e n n e m  küzd m ost a’ szív és ész;  óh in el ly 

b o ld og  lennék ha tőletek egygyet cserélhetnék. — D e  
hah! lassú szellő susog a* fa lombjai közt eJ csend u tán ,  
ének jő a* m esz sze  l ig e tb ő l , ’s a* halványúló  levelek  
tavaszra vidúlnak.
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Móricz«

Ig e n ,  szeflő jö tt ,  hogy  a* szép Lidi fürtjeivel játsz- 
h a s s é k ; ének  hangzik , m ert Lidi lángra gyűlasztá; é led  
a1 m e z ő ,  m ert az ő szeme* pilianatja *s keble ieheilete  
élteti,

Lidi (  nem figyelve )

—  Ó h  ezen  ének édes enyhet Önt m ély  t i tk ú , de  
bús sejtésimre. —  A ’ szabadban en gem  öröm  le p - m e g ; 
ked ves  a’ veréb csirippolása , —  de ezen dal,  és m ost  
b e  s z é p , be enyhítő !

Móricz.

V alóban szép a’ sz a b a d , ha főkép* illy ró'sa em e l
kedik b en n e .  K edves a’ madár én ek ,  de k e l le m ese b b ,  
é d e s b ,  ha a* báj-dal piros ajkakról repül. O  ked ves  
K is-aszszon y! keble érzékeny forrásban van , —  enyím et  
nyugtalan vágy hev ít i ,  —  engedjen nyílt útat lángjá
n a k ,  hadd keljen a’ d a l ,  m elly  csak forró érzelm ekről  
buzog.

L id i.

( Lantjával kísérve, Moriczczal danol )

Ke'ny-özönben úszik e’ sz ív ,
E* kebel ’s s z ír még örül ;

’S áh egy titkos bú hom ály lik  
Egy bú érzet leng körűi.

Fenn ragyogva ke lt korányom ,
Fenn hevülve éltein én ;

Ám de bánat szállt az a lkony’
L ág y  hom ályú éjeién.

K e d v , öröm esillam la o tt fenn 
A ’ M enny* tiszta  kék egén;

’S haj ! keserv jö tt  meszsze bérezek*
E rre zúgó fellegén.

A h ! m it é rzesz , m ért remegsz sz ív ! —
Szóljon a’ k i tudja már ! —

Szem m ért s írsz , szám m ért sóhajtasz,
Rám jó ,  vagy ró s z , hol ’s mi vár?  —

Szél nem s zó la l, felleg nem súg,
A  t i t o k  ’s e j  r a j t a  I* sz ,
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És nyögésem és s ira lm am ,
Puszta té r mezőkbe vész.

Beczho.
Hangműv e* világ egészen,
Billeghető a* sors’ szele,
K ibe szebbet fű a’ lészen 
Nagyobb boldogságnak je le .
B a l sors, veszély inség h á t ,
A ’ hang viszássan, ha vát —  —  (k in é z )  

Im h o l! jön  egy közép rósz h arang , 
H a llju k  m it  zúg a’ sors-harang!

M á s o d i k  J e l e n é s .
Az Előbbiek, és Tamás Kertész.

Tamás. (b ú san )

Átok az rajtam U r a im , hogy  kedves hírt soha n em  
hozhatok! (a’ bútúi el kapva) A h ! a’ fa-torony vén  ha
rangja olly keservei s ir t - le ,  a* b érezek ,  vö lg y ek ,  ’s 
fenyvesek  olly bú nyögéssel v iszszonzák; m eily  m élyen  
rázta-m eg a* siránkozó népet. A* torony’ m ohairól szel
lőként fuvaltak a1 gyász hangok , elfonnyaszták a’ zöld  
lom b ok at ,  virágzó ró’sákat K e rtem b e n ,  —  ’s helyettök  
m ár sárga levél z ö r ö g ,  puszta tüskék állanak. —

L id i , Móricz, Beczho. (ny u g ta lan )

S z ó lj ,  —-  m o n d -m eg  m i gyújt illy k eservekre?

Tamas. (nem  figyelve)

—  A’ patak , inelly  fáim köztt olly harsogva zúgott;  
m ost zavartan, halkai m o r o g ,  ’s habjaiban frissítő ned v  
helyett tűz forr ,  m elly  vetemértyeim’ elper’seli. F ü le -  
mile ’s pacsirta nem  ül a’ gallyakon , geriieze nem  búg  
bokra im on , — tán sírjára repültek felette bús dalo
kat zengeni. —  O Kis-aszszonykám ! jöjjön , m etsze  
fáimba a’ két K b etű t ,  koszorút aggasson fe lekbe, de 
halottit; —  ott fogok én lakni a’ leveleden  k ertben , *s 
ápolom  őkei a’ sze lektő l ,  mellyek m ost  üvollve  tépde-
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ük virágjaim ! —  Def e n g e d e le m ! hírt m ár sem m iféle  
én  n em  h ozok;  —  örvendetest n e m , m ert öröm  nékem  
töb b é  nem  derül,; szomorúit s e m ,  m ert illy siralmas  
n em  lehet! —  Áh! úgy v é l t e m ,  hogy  panaszom  ki 
ö n t v é n , búm  k ö n n y ű i , — ’s ím ! a’ teher nálam m egm a
r a d t , bár másoknak is át-adárn ! (m ind hárman szorongva hal
hatnak , 'Becakdtrfl a* szeszély, Mdriiztol a’ vigSág eltünve'n.)

Beczho.

E lm é m  elveszti k orm án yát ,  érzelm eim  háborgani  
kezdenek ’s alig esrnérem magam ; szólj —  e* sejtés a* 
valónál százszor is kinzóbb.

Móricz•

És én elszalasztva a* je len-v igságot ,  búsan n ézek  
a* jövendő* elébe.

Tamás,
O  nincs több é!  ki a’ v irágot,  a’ szerelm et  *s ö r ö 

m et  o lly  édesen  ének lé;  O ,  ki vólt  —  de lészen is;  
O ,  kinek földi pályája hólta után m ég  dicsőbben lé
szen  felesillámlandó, —  A ty á n k , T erem tőn k  nincs  
több é k özöttü nk ,  *s én —  ősz hajakkal e lm e g y e k ,  
örökké keresni fogom  Őt, ’s nyugalm am ’ , raelly vé le  
egygyütt sírba szállt! ( e l , )

H a r m a d i k  J e l  é n é  s,
Lid i, Móricz , Beczko.

Lidi.

Villám  £*z, m elly deríiltt égről zúg-le  a* kesergő  
Pásztorra! O h ég! óh Isten! hát lehet é ez?  hát  
viszsza-vonád lehelle ted’ , m elly  k e d v r e ,  öröm re  é-  
leszté e ’ hazát ? és illy hamar ? ! illy vélet len  ?!

Beczho•

I m h o l ! diadalmam m ellyért o lly  so k á ,  olly  erő
vel vívék —  öszveom lott.  El-fojtám az érze lm ek’ 

• i iz é t , ’s m o s t , mint a1 láng m ellyet a' szük-hely m ég
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dühösbé s z í t ,  annál erősben  lázzad -fe l ,  m e n n é l  to 
vább nyom ta az ész* ig á ja ; —  ki tudja, e ’ rázkódást  
m egb írom  é?

Móricz.
A tyám ! atyám! a’ v íg sz esz é ly t ,  m elly e t  élted  

b e lé m  ter em te tt ,  halálod i m ,  kióltja. N em  íz le lve  tü-  
nik-ei m ár tő lem  a’ j e le n - ö r ö m e , a’ kény és v idám 
ság ; —- búsan tekintek viszsza a1 m ú l t b a , m ikor m é g  
valá l ,  ’s rettegés k ö z t t ,  m int a1 sors* ü ld öz te ,  kesergé-  
lek a’ jöven dőb en  egy gyengye rem ényt.

Lidi.
Bár á lo m ,  bár csak m ély  á lom  voln a  ez ;  panasz- 

talan tü re lem m el n ézn ém  majd a’ legszornyebb  ébre
dést is. E léb b  hittem volna hogy  elsüllyed  a’ Tihany  
b é rc ze ,  kisvárad a’ Balaton habja; —  m inthogy e ’ 
qsiilag, és m o s t ,  legteljesb fényében kialszik. —  «—  
O h !  eljárta O őseink* sírhalmait, lelkes éneket zen ge  
felettek m íg aluvák hoszszú á lm a ik a t , ’s tüzelé  em lé
keikkel az unokákat. Eltanulta a* fülm ile  édes da
lait , a’ term észet’ h ív  képét k ifürkésző , ’s énekével  
szívet és keblet meghata.

Móricz•
O h  Hazám ! Hazám  ! nagy mit vesztél ’s ki m erész  jós-  

lani m ás támad é?  —  Idők szálltak, zázak zúgtak-el ’s 
K i s f a l u d y n k  n em  v o lt ;  hány zúghat ism ét e l ,  
m íg hamvaiból m ás kelend. —  P o r á t , m elly  csendel  
n y u g sz ik ,  n em es tűz ’s m en nye i fénysúgár alkotá; —  
’s a’ dicső feláldozá é l té t ,  hogy  az em e lk e d ő  láng  
vezérfényként lobogjon előttünk. —  Áldott kéz ! szelíd ka
rokkal oszlatád fe lhőinket,  ’s a1 korány’ egy szép  
sugara rólad ragyogott reánk.

Beczko%

É n  látám mint széiedt ifjú leikéről a’ gyenge k ö d ,  
m int d erü lt ,  m int csillogott végre előtte a’ m eszsze  
czél Honja ’s N e m z e te ’ fénye tolté-bé szép le lk é t ,  ez  
izgatá olly m unkára , m ellynek  áldozatja Ion; —  ’s 
úgy h isze m , nincs szög és táj e ’ H az á b a n ,  m elly  bá
natos sóhajjal n em  telnék-bé. —  I g e n , harmat lész  
a* m e z ő k ö n ,  köny a* s z e m e k b e n ,  ’s a’ dicsőült szel-
F, M. OR. MI NERVA 1. N EGYED 1831. 3
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l e m  szerén yen  nézdelheti magát g y ö n gye ib en ,  ’s lát
hatja h ev ö k b ő l  a’ N e m z e t7 háláját.

Móricz.
N em ze té n e k  é l t ,  ’s a’, N em ze t  buzgón  nyújtja 

könnyeit.  Bölcsen  felfogá 0  a’ magyar jelenkor’ szel
lem ét;  virággal hintett ö sv é n y e n ,  *s ró ’sa bokrétákkal  
éd esgetve vezeté a’ népet o d a ,  m ellytől ez annyira  
rettegett. Bokrétáinak illatja a’ vég-helyekre m eszsze  
elszá l longott ,  ’s m inden vágyott a’ fokra, h onnan  a’ 
k edves szag terjedez.

Beczho.
H arcz-koszorúval hagyá ott a’ v é r m e z ő t ,  m ert  

szebb pályán szebb bér csillámlott felé. Midőn nád- 
sipján zengett a’ h a lm ok on  om ló  pataknál Pánnak  
vélted  v o ln a ,  ’s lantjánál Apollónak; —  ’s tüze m ég  
ezrekb e lobbafnt á t ,  ’s ezreknek serkenté h am vadozó  
erejöket. —  O h !  légy m ég mi va lá l ,  ’s m i több é nern 
lészünk a z o k !

Móricz•
A ’ távol lakó láng-elmüek* tüzei az ő sze llem éb en  

egygyesűlének mint köz pontban , —  ’s innen sűgár-  
z#ott-ki a’ legszebb fé n y ,  miólta N em zetünk  fenáll. •—  
O h  kelj-ki sírodból n e m e s ,  harmat helyett könny ra- 
gyog felette ’s füveit hála sóhajok le n g e t ik !

L id i.
Hasztalanok keserveink! Az ég’ kedveltjei itt e’ gőz  

között  soká n em  lehetnek; tisztán kell nékiek viszsza- 
r e p ü ln i ,  mint a* Nap viszsza pattanó sugárénak.

Móricz.
O  soha a’ tiszta fényből nem  vesztett v o ln a ,  ’s 

m i lészünk vala általa a’ hom ályból k iem elen d ő k ,  ha 
itt m ulatt ,  nem  O hom ályba hozzánk süllyedendő,  
(tüzzd) —  ’S avagy nem  bírhatná könyorre az eget  
egygy egész N e m z e t ’ , N é p ’, egygy egész Haza’ igaz ké
re lm e?  nem  nyílna é m eg  a’ s ír ,  a’ lélek nem  szállna  
é  viszsza lakjába? nincs é m eg  az é s z ,  m elly  agyában  
lo b o g o t t ,  a* n em es  tűz m elly  erét fesztté ,  ’s a’ sugár 
m elly  o lly  dicső énekre ihleté?
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Beczko.

M egvannak; de világot ’s m eleget  árasztván re
ánk viszsza-szálltak a*hoz, kitől származának. —  V es-  
sük-m eg Móricz a’ r e m é n y t ,  m elly  lehetőséggel m o so 
lyogna felénk; ne nyújtsuk kezeinket a’ titok-lepelt fel
hajtani, hanem  imádjuk az O rö k -v ég e zé st ,  hogy  O t ed
dig is birhatánk. A z  ég ’ legszentebb ajándékai a* 
n em es lelkű férfiak! —  boldog  a* N e m z e t ,  m ellynek  
ezekből legtöbb rész juta, —  de esztelen a z ,  m elly  
az ég* illy becses kegyelm eit  b ő v e n  kívánni vakmerő*

Móricz.
D e  tán igazságos óhajtás, h o g y  lássa a* szántó  

magját zö ldelleni m ezein ;  hogy  csem etéinek  sűrű lom b  
árnyai alatt nyughassék , ’s leszedhesse  ágairól nyug
talan izzadásának jutalmát.

Beczko.
M eg is nyeré O  e z t , bár kis ré szb en .  Mik v o l

tunk m ég  n em  r é g ,  ’s mik vagyunk m o st?  ’s ezen  
ditsó' diadalnak m elly  nagy része  Ö v é  ! a’ szép dalo
kat, a* víg kedvet m elly  édes alakban tü n te té - fe l , melly 
előtte Hazánkat nem esmeré, *s ki tudja nem vándorol é 
ki a ' víg Thália Honunkból, és a* szökevényt, ki és mikojr 
láttatja köztünk olly nyájasan mosolyogni!  A zom ban  O  
a’ legnem esb  telkeknek volt  egygy ike ,  küzdve hinté  
a’ m a g o t ,  sejté a* b e lő le  tám adandó v ir á g o t ,  ’s en n ’-  
érzésében  fellelte  nyugalmát.

Móricz.
Hasztalan B eczko m ind en  iparkodásod! Ö  néki 

itt kelle  m ég  maradni és fényleni —  higylé az ég  
tán a’ derék férfiút,  vagy nem  látott néki itt m éltó  
jutalm at, ’s m agához v év é  fel a* bért m en nye i kezek
ből f o g a d n i-e l , *s G an ym éd ’ kelyhéből inni az örök  
létet. —  O h  keserves a k ín ,  m elly  engem* em észt;  —  
de büszke v a g y o k ,  m ert ez által érzem  a z t ,  hogy  
néki m éltó  fija valék.

3 *
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N e g y e d i k  J e l e n é s .

Az Elébbieh ’s cgygy Öreg.
(Gyenge léptekkel jó n , botra támaszkodva)

Lidi.

J ó  Ö reg  honnan illy k é ső ,  *3 illy könnyes sze
m ekkel ?

Öreg•
K i s f a l u d y ’ sirhalmától térek H a z á m b a ! —  O h  

gyerm ek eim ! két em b erkor  szállt-el m e l le t te m ,  ’s 
m iket n em  láték támadni ’s ism ét e le n y é sz n i! Lá-  
tám  m ikor m ég  N em ze te m  vad de er ő s ,  m ív elet len ;  de  
tiszta sz ív ü ,  ’s n em es  lelkű v o lt ;  —  Szom szédaink
tó l  fény tort-be éje lünkre ’s a’ többség m egkábúlva  
járt csudálni a’ Külföld* m íve it ,  felejtve H ónát ’s N e m 
zetét* Fájdalom  és bú e m é s z te ,  m időn  más majmá
nak láttam a’ M agyart, *s konyörgék  az é g n e k ,  
n e  engedje látnom  N e m z e te m ’ vég romlását. —  ’S 
ím  férfiak tárnádénak, m illyeket m ég  n em  szült H a
zá n k ,  —  világ-szövétneket tü zén ek -k i,  és a* piruló  
nép  látá mit „bír, mit hozhat létre csudálandót. E gy-  
gyike vo lt  O  ezek közzül a’ főbbeknek , ’s halála  
szom orú  h íré re ,  felkelék súlyos nyavalyám ból sírját 
m egn ézn i a’ d ic ső n e k ! —  Tenyeremmel hordám hant
jára a* patak’ vizét: henyerem elszórám  az én ek lő  m a 
daraknak hogy sírjánál szállongjanak, —  és szirteken  
keresztü l a* völgyekbe vánczorgék , virágokat tépdelni  
ormára. —  Letérdelék a’ dicső szellem  e lő tt ,  a’ sír 
füvei k ö zzé  boc§átám-le ősz fejem’ , és csendesen el- 
szendergék . —  O h  Isten 1 ha ekkor örök á lom ba m e
rítve ott holtam volna e l ,  *— m egvetve  n ézn ém  az 
arany h a m v -v ed re t ,  s a’ legfénylőbb em lékeket!

 ̂ fyforiCZ* ( tű zze l)

O h  jámbor Ő sz!  h ord-öszve a* fél világ* kincseit, 
’s tiszta szíved tedd m e l lé ,  és O , és m inden  ezért 
nyújtja kezét*

Öreg.
Isten veletek gyerm ekeim  I én m e s z s z e , m ég  

m eszsze la k o m , —  ’s ez éjjeli hóidnál és hólnap tán
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kunyhóm hoz viszsza-érek. (Hárman suttognak) L átom  se
gélyt akartok nyújtani, —  n e m ,  — óh n em  k e ll;  e ’ sza-  
rándokságot bajjal k ívánom  végre-hajtani. —  D e  kér
le k ,  a’ sírt ti és m ások m eg n éz zé tek ,  a’ nap ha k é l ,  
a’ nap ha nyugszik; m ég  a' N e m z e t ,  n em esb  fijainak 
tiszteli ham vait ,  jele hogy  e r ő s ,  hogy tiszta* —  Isten  
véletek  g y e r m e k e im ! ( é l j

Ö t ö d i k  J e l e n é s .
Lidú M óricz , Beczko•

Lidi9.. *
N em es Ö reg !  ég és fold védjen utadon* Q h  M ó 

ricz ,  óh B eczk o!  véd-angyal volt  e ’ jámbor Ő sz ;  —  
dühös keservem  m e g k c n n y ü le , ’s csendes szom orrá  
változott* (Harang-szd hallatszik) Hah m elly  búsan szól az  
estveli harang-szó! Jertek m íg az a lk o n y ,  a* já rm á t  
le nem  száll a’ kedves s ir h o z ,  ’s sirassuk-m eg O t ,  kit 
siratni könnyünk nincs elég* ( ei mind.)

H a t o d i k  J e l e n é s .
(ErdÓs vidám halmok; egy sírhalom fa-kereszttel ffízárnyak alatt; mellette 

egy zúgd patak.)

Lidu Móricz• Beczho.

Lidi• ( m egáll, ’s nyugatra mutat )

N éz zé te k !  mint áldozik-le a* nap túl a’ kék h e
gyek’ tetőin; ragyog m ost i s ,  mint költekor ragyogott;  
’s im (keletre tekint) m ég haló világától is a* kelő h ó i d ,  
a* rneszsze csillagok fényt k ö lcsön özve  cs illám lanak; —  
de m ég is a’ Nap csak e lnyugott ,  és e ’ fü v e k ,  e ’ vi
rágok harmat könnyeket sírnak itt* Igaz képe annak  
kit e’ sír fedez! boldogító ,  csillogó volt  az ő  pályája,  
hom ályok on  tort keresztül ragyogása, ’s v ég  Villá
nyától is sok k ö lcsön özött  fényt,  sok láng gyúlt e l ő ! 1

Móricz.

S zent árnyék! ( a*.-sírhoz megy) e ’ ró’sa lánczokat  
fonom  k eresz tedre ,  m ellyeknek  illatja körül-lebegi e1
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durva fát,  m int  n em es  le lked környezé  tüzével teste
d et;  nyugodj csendesen h üves árnyai alatt ,  —  álm aid ,  
ha v á g y n a k , bóldogitók lé g y e n e k , —  hiszen hozzád  
m ár n em  száll-le  sem m i fö ldi zaj. (t^zei) Ir igylem  
szerencséd  f ö ld ,  melly ö led b en  tarthatod a’ legdi-  
csöbb  lé lek’ por  lakát. És m ég  is n em  volt  ki é ltében  
koszorút nyújtott volna h o m lo k á ra ,  — ’s ki tudja lész  
a’ maradék h á lá s , ’s m éltó  babért fűzni fürtjeihez ?!

jBeczko.
O h  M ó r ic z ! felejtem enn* búm at kínos szorongá

sod miatt. H azánk’ jobbjai bért  fűztek neki bár titkon  
i s ; —  m inket pedig és testvéreinket a* jelen és utókor  
ö rö m m el  fog m eg k oszorú zn i ,  9s ez  m ind  az Ö v é ,  
m ind  reá h a lm o z zu k ,  m int  az O lym pi harcz-játékban  
győze lm es  A thénéi ifjak elhalt attyokra.

Móricz.
D e  n e m  em elkedik  sirfokán büszke m árvány em 

lé k ,  m elly  csillogva hirdesse a’ késő kornak a* kedves  
K ö lt ő t ,  m ellyh ez  vezethetné a* n em es apa kisded gyer
m ek ét  H on -szere lm et  önteni b elé  e’ szent h e lyen;  arany  
és p om p a n e m  díszük itt; ( eWkenyen) és a’ vándor ez  
alatsony halm ú sír m elle tt  fütyölve ballag-el,  ’s tán egy  
pillantatra n e m  fogja m é lta tn i! I

Beczko*
Mit ér az e m lé k ,  bár fénylik is , —  el dűl„’s puszta  

k ő-h a lom m á változik. M ég é l t ,  m ég zenge O ,  m időn  
m ind en  igaz honfi keb lében  örök em lék á l l t ,  m elly  
apáról fiúra fog szállani m íg „ é l m a g y a r m íg „ á l l  
B udaa aranynál szebb világgal s ú g á r z ik - le  innen az 
é r d e m , m e lly  csillag-arezban fog itt f é n y le n i; —  —  és 
ha a’ ván dor  Magyar l é s z ,  n em  fog ő ilt bú nélkül 
e lballagni,  meghatja lelkét a’ sirról lengedező gyenge  
szél.

L id i.t
O h !  n em  hagylak-el kedves h e ly ,  m ig e* könn yű 

im ben  feresztett ró ’sa szálat n em  tűzöm  kereszted
h e z ,  —  *s m é g  n em  fogadom h ogy  ezt szem em ’ vizé
v e l  n eve iem -fe l  e ’ hantokon. (kebléből kivédi, keresu
melle lüii-lc )
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Beczko•
(Egy gyenge ágat szúr a’ sírra) INÍojjél-meg k ellem es bo»

korrá kis csem ete;  harmatot ’s lágy essőt fog húllatni 
reád az ég fe l leg e ib ő l , —  ’s óh én  tudom  édes dalú fii- 
lem ile fog beléd  fészkelni,  ’s itt kesergi majd .lágy é n e 
keit ,  m ellyeket attól tanált  ki itt aluszik.

Móricz#
(Száraz tarlót tász a* sír-ormára)

F ogadd-el  Atyám  e’ száraz á ldozatot,  m elly  képe  
k ín a im n a k ! szegény vagyok én m ost és nyom orá lt .  —  
É s ha ezen ártatlan ajándékink k ed v ese k ,  add jelét di
cső l é l e k , —  kérünk add j e l é t !

(A* rrf’saszaT egesz bokorrá nö bimbókkal; a* csemete zöld bokorrá ter
jed , fúlemile száll bele' 's ónekei; — a’ száraz tarló lángba borulva óg-el)

Mind hárman, (csudálkozva)

Hála! ezer hála és köszönet jó atyánk!!

Lidi.
M egenyhült  k e se r v e m , ’s a’ ró’sa bimbókkal egy  

gyen ge rem ény sugár támadott.
Beczko•

A ’ Madár zengzet  e m lé k e z te t , h ogy  az O  énekei  
igy  hangzanak a* legkésőbb  időkbe i s ; a* felnőtt b o 
k o r ,  hogy  em lék e  m ég  szebben  lész  felvirágzandó; —  
*s ez m egnyugovást  ád ism ét búm  között.

Móricz.
M int száraz tarlóm a* láng között : *■— úgy en yé-  

szett-el kínos sz o r o n g á so m ; édes csepp vólt  ez  a* ke
serű k e h e ly b e ,  — *s fény a* h om ály  között.  Hasztalan  
fog körüled köd b oron gan i,  —  hiszen a’ N ap 1 súgára 
szét-oszlatja a’ fellegeket. Élni fogsz T e  nagy férfiá és  
v irágzan i!

H e t e d i k  J e l e n é s .
Az Elébbeniek; Sándor, N elli, Adél.

(Koizorúzott fővel jőnek)

Móricz.
Ti is eljövétek Kedveseink. Légyetek nyűgöt-
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fan —• Ő  m eg h a lt ,  de jelét adá hogy  élni és ragyogni  
f o g ,  —  *s honnan  m ost?

Sándor•
K oszorűzott  éppen m inket a* n ézők ’ serege taps 

k ö z ö t t ,  m időn  a’ gyász hír elszállt; —  és m egszűnt a* 
taps ~  és az öröm  kialutt. Jövénk tüstént a’ setét  
éjek en ,  de előttünk vezér-csillag fényledezett;  a’ bér
ezek’ útain víz fakadt lábaink* n y o m á n ; előttünk lágy  
fűvek támadának; őrsze liem ek  öntének  b elénk  új erőt 
ha lankadánk, *s koszorúinkat frifss szél és harmat é l 
te tő ,  hogy el ne  hervadjanak. O h  k eg y es ,  óh  n em es  
árnyék! vedd e ’ koszorúkat (leveszik fejőkről ’s a* kereszt h á ro m  

afgára aggatják) k ed v ese n ,  n em es  sereg adá ezeket m o s t ,  
’s  n em es  sereg  adandja m ellyek et  jövendőben  lészünk  
n ék ed  nyújtandók. —  B ékén  szunnyadj alattok óh  di
cső !  a* N em ze t  ö r ö m - ’s bú-kön nye ragyog közöltök!

JJdi.
F $ s s ,  fuss el te zúgó kis patak, hirdesse zúgásod  

h o g y  O m eg  h a lt ,  hogy te b óldog  valál csókolni hant
jait! virágozzatok ti ligetes h a lm o k ; Örök tavasz vidúl-  
jon k o z te te k , ’s hűvös szellők  lengjenek felettetek; —  
de ti v ih arok ,  ti téli sárgúlt csörgő levelek m eg  ne za
varjátok édes álmait. —  O h  mi b oldogok! illy közel  
lakván e* szent h e ly h ez !  Itt lészünk ha tavasz k é l ,  ha 
ősz borong; itt idvezléndjük a* Nap ha kél ,  ha nyugo-  
s z i k ; itt hullnak könnyűink az alkony’ harmatjával; és  
itt b o lyongunk  m időn  a* hóid sáppadtan csiliámlik a’ pa
tak* v iz é b e n ,  a’ sír ingó n edves fű ve in ,  —  ’s ekkor a’ 
láthatlan szellem  csendes fuvalraakon fog  mi k öztün k ,  
b óldogok  között lebegni!

(lágy szomorgo mu’sika mellet! e'neklik )
Mind.

Bús nyögések bús siralm ak  
Lengnek e* sírhalmon i t t ,

’S haj ! le nem zengnek porához ;
Ű zn i tá ro l álm ait.

Lidi.
Jő a* vándor alkonyában ,

És ledűl e* fák k ö z ö tt,
És szemébe, és keblébe

M ély  keserv *s könny költözött,
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Óh ne k é rd e z , óh ne útas ! —

S z ó lj—  ’s a’ v iszhangm ajd fe le l;
M enj —. ’s az estnek lágy fnyalma 

Ő t suhongva zengi-el.

Mind .

Bús nyögések bús siralm ak *s. tb.

Nelli.
A* korány ha ké l k e le trő l,

Fénnyé erre száll e lő l ;
Es ha n yu gszik , rég sugára 

E rre  néz nyugat felő l.
Tündér ró ’sák kelnek i t t  k i ,

M in t  a* nyár* szép ha jn a la;
Es fe le ttek  száz madárnak  

Fájdalom m al zeng dala.

Mind .
Bús nyögések bús s ira lm ak *s. tb.

Móricz,

M ély  keserv z ú g , bú lebeg s z é t,
S ir a’ N em zet a* H a z a ,

*S ez legszebb babér a* m ellye l 
N ép-kö ltő t ju ta lm aza.

Csendel á lm o d j, szépen álm odj —
E* homályos p art a la t t ,

M íg  az éj t a r t ,  m íg felébredsz 
M ig  hozzád hang-szó lehat.

Mind .

Bús nyögések bús siralm ak  
Lengnek e* sírhalmon i t t , 1

’S haj 1 le  nem zengnek porához 
Ű zn i távol álm ait.

Csendes ének kél felette
M e lly  a* szívet megtelő ,

És csillogva és lobogva ,
S zá ll a’ meszsze kor felé !

S z***n .
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3.
A* föld-szinén elterjedett külömböző Val

lások száma.

A h ! Sans doute lé  D ieu  dönt la  main tu té la ire ,
A vant P éré dn C h ris t, s* étendait sur la  te r re ,
Q u i re<;ut dans le sein de són eternité  
T a n t de peuples soumis á sa D ir in i té ,

D ’ ls s a , de Mahomed protége les fidéles,
E t  les réconcilie aux sphéres é terne lles ,

Ou P im m orta lité  promise á leurs élus 
Recompensa toujours les humaines y e rtu s ! —  N o kriiy .

H a  a’ világon elterjedett mindenféle vallásokra 
figyelemmel tekintünk, nem lehet nem hálás érzettel 
az Isteni bölcsességnek azon kegyes gondviselését 
imádni, melly szerint az emberi Nemet ön’ magá
ból 9s belsejéből hagyván kifejlődzeni, lassankint 
Felsége esméretéhez vezetgeti, hogy így imádása 
és tisztelete az egész emberiségre nézve való ju
talmat érdemlő nagy erény legyen, és idővel ki- 
vágyúlván a’ sötétségből világosságra, azon lép
csős tökélyesűlést sejdíthesse, melly czélja terem
tésének. A ’ Vallások’ nagy sokasága külömbözése 
az elmebeli dörzsölésnek elemül szolgálnak azért, 
hogy szünteleni öszsze-csapások tüzéből azon fé
nyes világosság szármázhassák, melly a* kimivelt 
emberi észnek megfelelvén; — Istenhez méltó
Vallást szüljön. Mennyekből szálván az emberi 
ész* fókusában ez a’ szikra ott életre kapott, *s a' 
Keresztyénség’ fénnyében máig is uralkodik.
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Tökélyes hasonlatosságot a* testi világban nem 
találunk; emberek, állatok, plánták, sőt, znég 
azoknak leveleik is külömbözők; így van a’ dolog 
a* lelki világban is; a’ mennyi az egy-mi (indi
viduum ), annyi félék a’ megfogások; semmiben 
sem lehet hasonlatosság. Felvetjük szemeinket a* 
mindenség’ elláthatlan pitvarára, ott számolhatlan 
égi gömböket látunk, mellyek se nagyságokra, se 
minémüségökre nem egyenlők ; ott is szembe-tünő 
a? külömbözés; de éppen ez a’ külömbözés egye
düli jele a* mindenhatóságnak. XV  lelki világban 
se kereshetjük hát most az egységet, —  Vallások 
külömbségének lenni k e ll, mert még annyira nem 
érett-meg az emberi Nem, hogy egyenlő elmebeli 
megfogásokkal bírjon., bogy mindenütt a’ világos
ság uralkodjék; távol lehet még az az idő , melly- 
ben az meg történend, gömbünk testének napról 
napra lassan haladó megéréséből sajdíthatjuk an
nak még meszsze létét; majd mikor az egész em
beri Nem a* felvilágosodás’ fő fokára jutánd valaha; 
akkor amaz is tökélyesen megérvén, újra valő 
születése végett szétt-bomolhat.

Valósággal minden vallás az emberi értelem* 
kifejlődzésének typusa; a* minő léptsőjéu állott va- 
lamelly Nemzet a’ képességnek, ollyanok valának 
az érzékfeletti tökélyről megfogásai. Az Egyipto
miak, Syriusok, Phrygiusok és másoknál a* köznép 
mívelődéséhez szabva volt Fetisizmus a’ hit vallás* 
legalsó léptsőjére mutat. A’ Görögök ezen ha
gyományos természet mythologiáját erkölcsi ideálok* 
symbolicájává formálták, de ők is szépséghez szab
ván a* Symbolumot, végképpen eltéveszték a’ hit
beli igazságot; még rejteményeikben is csak sym- 
bolice terjesztették tovább a’ vallási képzeteket; 
azután pedig, midőn az ész-tudomány az igazság 
országában béhatolt, az nép-vallása egészen az ér
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zéki ihletésre szorítatott, ’s a’ szent szeretet és 
mindenhatóság’ hijjával volt. Ellenben Móses a* 
Zsidóknál az egy Istenbeni hitet symbolicus nem
zeti vallássá formálta, mellyben a’ Próféták a* lé* 
lek, a’ véghetlen és az erény’ csirájit fejtegették; 
míg végtére a’ Keresztyénség igazsággal raegegy- 
gyezőleg, legtisztábban, 's legillőbb módon az em
beriségnek érzékfeletti öszsze-köttetését az Istennel 
felfedezte.

A ’ mostani uralkodó Hit-vallásokat csak két 
fő ágazatokra lehet osztani, mert azok vagy a’ 
Monotheismushoz: melly egyetlen egy legfőbb
Valóság’ mint az egész világ teremtőjének ’s Urá
nak tiszteletében áll, vagy Polytheismushoz tar
toznak: melly utolsó szerint több Istenségek imád- 
tatnak. Ezen két hitbeli fő ágazatokból származtak 
a’ többi sok százra menő vallásbeli felekezetek.

Monotheismushoz tartoznak: a’ Keresztyének, 
M uham edánusok, Z s id ó k, Drúzusok és D eis- 
tá k ;  a’ Polytheismushoz a’ F ó ,  Búdba, Bráli- 
m a , Samánus, Zoroaster’ vallásán lévők, és a* 
Fétis  imádók.

Keresztyének.
Kétfélék, u. m. napkeletiek és napnyugotiak. 

A’ napkeleti Keresztyének ismét vagy orthodoxu- 
sok, vagy hereticusok.

Napkeleti Orthodoxus Keresztyének :

í~ör. Minden Moszka országi Görökök, kik a' 
Pétervári Synodus alá tartoznak, s mint-egy 3 tfö 
millióra mehetnek.

2-or. A’ Grúziái, Mingréliai és egyéb moszka 
birtokban lévő Kaukázusi Görögök, kik a’ grűziai 
Katholikosz alatt Péterváry Synodushoz tartanak; 
számok 1/2 millióra mehet.
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3•or. Azon Görögök, kik a’ Török biroda
lomban laknak, *s a* Constantinápolyi Patriarchát 
legfőbb lelki pásztornak elesmérik. Lehetnek 6 mil
liónyik.

l\*er. Jőniai Görögök, lehetnek 50 ,000 .
h-er. Az Austriai birodalomban lakozó Gö

rögök, mintegy 3 ’ iöOjOOO lélek.
Oszvesen lehet az E urópai és A ’siai Ortho- 

doxus Görög 43 ^00,000.

Napkeleti hereticus Keresztyének:

a . M onop hys iták , kik Krisztusban csak egy 
természetet állának; ezek között az Antákiai Patri- 
archa alatt lévő Jacobiták és az Egyiptomi Kopták 
2 l/ 2  millióra mehetnek ; azonkívül 4 milliónyi 
habesiniai, Tigrében, Amharában, Soában, és Nú- 
biában lakozó Keresztyének, valamint azon Ar- 
méniusok, kik az egész Török birodalomban, 
Moszka-országban, Austriában, Egyiptomban ’s 
egyéb tartományokban szét-szórva lévén, vagy 2 
milliót tehetnek. Van öszszesen vagy 8*000,000 
Monophysita.

b. N esztoriánusok; ezek a’ Török biroda
lomban Á ’siában, Turkistánban, Iránban, és Hin- 
dostánban elszélyedve tartózkodnak. Nesztónust 
mint Szentet tisztelik, Krisztusban két természetet 
’s két személyt, Istent és embert hisznek, Sákra- 
mentomot is hármat tartanak. Lehetnek mind üsz- 
sze 4 °0 j°ü0«

c. A’ Moszka-országi Roszkoln ikok és Duc- 
boborzok , kik a’ moszka orosz anyaszentegyháztól 
elszakadott felekezetek.

d. A* Bukovinai Lipporiánusok , vagy 6000.
e. M aron iták  vagy i 5o,ooo. Kik az A ’siai Tö 

rök-országban laknak, ’s többféle hit-vallási pontok
ban a’ római Katholikusokkal egyesültek.
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Valamennyi napkeleti Keresztyének száma 53 
millió lehet.

A* napnyugoti Keresztyének következő feleke
zetitek :

1-ör. Római-Katholikus ok. Európában 98 
millió; napkeleten Hindostánban 400>000 > Chí- 
nában, Anámban, Egyiptomban és Barbáriában 
500,0 0 0 ; Gongo partjain 3 millió; Philippinákon és 
Carolinában i ’8oo,00o; Azorákon, Madeirán, Ga- 
nária, Capo-Verde szigetein és .Guineában 500 ,0 0 0 ; 
éjszaki ’s déli Amerikában és a' franczia , nyugotti 
Indiákon 17 millió; Haytiben 000 ,000 . Oszszesen 
mintegy 120 millió.

a. Ezek kozott a* Német-alfoldön lakozó Jan- 
zeníták heretikusok.

b. Vannak jezeken kivüi is olly Keresztyének, 
kik még a’ reformátió előtt a’ római Katholikusok- 
tól elszakadtak, illyenek a* Valdenzesek, a’ Gseh- 
testvérek (bö£mtfd)eit 33rüber), egy része a* Sléziai- 
Cseh-, és Saxóniai-Huszitáknak, kik vagy 00,000 
lélekre mehetnek.

2-or. Protestánsok 3 u. m.
a. Lutheránusok, kik Hannoverában , Braun- 

schwaigban, Oldenburgban, Meklenburgban, Vürtem- 
bergiában, Bádenben, Dániában, Svécziában, Nor
végiában, Burkus-országban, Lieflandban , Esthland- 
ban, Ingermannlandban, Finnlandban és Kurland- 
ban uralkodók; másutt pedig majd egész világon 
találtatnak. Tehetnek 28 milliót.

b. Reformátusok; mint uralkodók Helvéczia* 
egy részében, Ánhaltban, Naszauban, Brémában, 
Schottlandban, és Hollandiában; másutt pedig majd 
az egész világon. Átaljában mint egy 10 millió.

c. Anglikánusok vagy is Püspökiek, Angliának
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minden birodalmaiban, Amerikában és másutt is; 
lehetnek i 1 milliók.

d. Independensek vagy Congregationalisták, 
éjszaki Amerikában, meg Angliában, vagy i 1/2 
millió.

3-or. Arminiafiusok vagy is Remonstrátusok 
Hollandiában, lehetnek 36 ,000.

4 -er* Anabaptisták vagy Mennoniták, Eu
rópában és Amerikában 300 ,000 .

5 -er. Unitáriusok Erdélyben és Burkus-or- 
szágban ^5,000 .

6-or. Qvakerek5 Európában és Amerikában 
80,000.

%-er. Herrühuterek  szinte Európában és A- 
merikában i\Q,ooo.

8»or. Alethodisták.
Oszszesen lehetnek a* napnyugotti Keresztyének 

175 milliónyik.

Muhamedánusok.
Ezek két fő-ágazatra szakadnak, u. m. Szun- 

nitákra, kik a* Korán mellett a5 Szunnát is tiszte
lik ; és Síitákra, kik a* Szunnát meg vetik, s az 
Alit tisztelik.

Szunniták a* következők:
ű . A* Törökök mind, és az Arnauták* egy ré

ssé. '
b. Nagyobb része a’ Török-és Moszka-biroda- 

lombeli ’s a’ Kirgizek pusztájában lakozó Tatárok
nak.

c. Az Afghánok Kabulisztánban, és Beludsok 
Beludsiztánban.

d. A’ Bucbarok, Karakalpagok és Truchmének.
e. A ’ Szunda és Molukkai szigetben, napke

leti Archipelagusban és Malakka* félszigetén lakozó
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f .  A* Male és Lakedífiánusok.
g. Az Árabsok Yemenben, Egyiptomban, Bar

báriában; a* Szenegambi és Jolibai Marabuták; az 
Afrikai napkeleti parton és Madagaskárban lakozó 
Arabsok és Szerecsenyek.

hé Szunniták a’ Hindostán lakosainak hatod 
része.

Síiták  kik a’ Szunnát megvetik, ’s Alit tiszte
lik mint Prófétát; öt féle felekezetekre vannak 
szakadozva, és egyedül Iránban teszik az uralkodó 
Vallást, noha a’ Kjurdok is részint Síiták.

Átaljában 120 millió Muhamedánus lehet.

Zsidók.
Ezek részint Karaiták, részint Piabbiniták, 

melly utolsók az ó Testamentomon kivül a* T a l- 
mudnak is kötelező erőt tulajdonítanak. Szétt-szórva 
a* világon lehetnek vagy 10, milliók; Európában 
vagy 1*800,000.. Töbnyire csak szenvedő állapot
ban és egyes gyarapokban tételeznek. Európában 
két helység van, mellyben csupán Zsidók laknak, 
egyik Tauriában, másik Dalmátziában. VanTigre tar
tományban, a’ Számeni hegy-lánczolaton egy Falasa 
nevű Zsidó-ország is, melly ugyan Házának adó
zik; de külön országlása, és mint-egy 1005000 
fegyvert fogható népe van; Királyt és Királynét Gi- 
deon és Judith nevezet alatt tisztel.

Druzusok.
Ez egy 160,000 főből álló, a* Libanon he

gyén ’s körülötte lakozó nemzet, mellynek vallása 
a* Keresztyénségből és Zsidóból vett keverék, és a* 
mellett a’ Muhamedánismusra hajlik.

Ezen négyféle Vallások egy Istenben hisznek, 
’s az ő kinyilatkoztatásán építik hitjöket; de nem 
úgy a
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Deismus,
Melly közönséges nép-vallás:
1-ör. Az Arábiai Vehabitaknáis kik vagy 

10 milliók lehetnek. Addue Vahab volt 1760 kö
rül enrrek a’ Vallásnak szerzője; ez a* Prófétának 
Istentüii küldetését megvetvén, helyre állította az 
Al-Koránt maga tisztaságában, ’s a’ kijelentett vallás 
helyett tiszta Deismust iktatott.

2-or. A’ Hindostáni Seikoknál•, kiknek tör- 
vényadójok ’s hit-tudománybeli oktatójok a* X lV -d ik  
században élt Ranak volt.

3-oi\ A 3 Kongfutsze vallása Chínában, 
Koreán, és Japánban, szinte Deismus, melly egye
dül egy legfőbb Valóságot és természeti erkölcs-tu
dományt tanít; de csak a’ nemzet míveltebb részé
nek Vallása.

A' Polytheisiiius mint minden Vallások’ má
sodik fő-osztállya ismét két al-vallásbeü osztályra 
szakad, u. m. az ollyan Polytheismusra, melly egy 
örökké való Valóságot, mint a’ világ’ legfőbb Urát 
ugyan felteszen; de munkálódását más al-istenek 
által, mellyek tőle függnek, viteti véghez, ’s ezeket 
tisztelni tanítja; és a* valóságos pogány-vallásra, 
melly vagy több Istenek’ ; vagy okos valóságok*, p. 0. 
emberek’ , vagy éppen oktalan valóságok, p. o. 
Fétisek imádásában áll.

Azokhoz, kik sok al-istcneket mint a’ legfőbb 
Valóság kifolyását hisznek, tartoznak:

1-óV. A* Fó vallásán lévök, kik a’ legfőbb 
Valóság mellett számtalan Yéd-isteneket hisznek, 
egyszer ’s mint pedig a’ napot és hóidat tisztelik; 
ez Chínában uralkodó Vallás a’ köz-nép kozott.

2-or. A ’ B  ti delhii vallása Kelet i-Asiában , melly 
Famaizmus nevezet alatt egész Tibetben, Chínai 
Mongóliában elterjedett, ’s Chínában udvari vallás
F .  M. OR. M I N E R V A  1 .  N E G Y E D .  1 8 3 1 .  4
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leve; azon kívül Ceylon szigetén ’s egész hátúlsó 
Indiában uralkodó, sőlt Japánban is bevévődött.

3-or. Brahm a vallása Hindostánban, mel- 
lyet több mint 60 millió Hindu hiszen. Ezen 
vallás a* fö Valóságból származott három kifolyá
sokon: Brahmán, Visnun és Sívencn kívül, még 
333 millió Ál-isteneket, vagy is Szenteket tiszteltet.

h? Samám vallás, melly a* legfőbb Va
lóság mellett a’ Gonoszt is tisztelted, csillagok’ 
befolyását hiszi, ’s a* varázslás előtt reszket, a’ 
miért nálla a’ varázslók nagy tiszteletben tartatnak. 
Ezen vallást az Amerikai Indusok töbnyire köve
tik, ’s holmi apró népek a9 moszka birodalomban.

5*er. A 3 Szabceusi természetes vallás, melly 
egygyetlen-egy legfőbb Valóságot hinni tanít; a* 
Napot, Csillagokat és a* tüzet pedig mint az ő 
Symbolumát nézi. Szent könyve a’ Zendavesta; 
törvény adója Zoroaster. Párzok és Geberek köve
tik ezt a’ vrdlást.

Ezen öt polytheismusi Vallások legalább 
millió követőket számolhatnak.

A’ valóságos pogányok, vagy is oktalan dol
gok’ (F é tis ) imádói igen számosak; közönségesen 
a nuvelés legalsóbb fokán álló nemzetek, mint na
gyobb részint az Afrikai Szerecsenek, Austráliaiak 
és sok vad Amerikánusok. Ataljáhan vagy 70^40,000.

Fel lehet tehát az egész föld’ kerekségén mint 
egy 368 millió Monotheistákat, kik csak egygy Istent 
imádnak; és 340 millió Polytheistákat, vagy is sok 
Isten imádókat venni.

K ö z li  S t a u t  J ó ’ s e f ,  
Főhadnagy.
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4- 
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.

( Folytatás,)

Huszonnegyedik Levél. P o lyk le t Krántorhoz,

Falusi jószág , —  Kerteb. —  Kertészség. —  Gyümólts. —. 
Kerlivelemény ’$ a’ t.

A ’ türhetetlenség annyira siettette Syrust, hogy 
nem várakozott reánk felszabadulásának megeró- 
sittetésével. Mihelyt megvirradott elment egyedül 
maga a* Teronia templomába, 9s mikor Luczius és 
én éppen róla beszélgettünk már őt viszsza jönni 
lilánk, fején lévén a’ szabadság jele. Oh kedves 
ifjú barátom, igy szollá, elérzékenyülve Lucziushoz, 
melly édes ez a’ sors, meliyet neked köszönhetek! 
Az én ellankadott lelkem már érzéketlen volt min
den örömök cránt,/s te viszsza hoztad ifjúságom 
gyönyörű napjait. Éppen most járék ide’stova Pió- 
mában, melly ditsőnek látszik az most nekem. Sze- 
rcntsés város, igy gondolkozám magamban hát már 
én is polgáraid közzé rartozom. Vajha szünet nél
kül nevekednék boldogságod, ’s vajha utolsó léleg
zetemet kebledben lehelhetném ki. Azután felém 
lordulván; „Ne gondold monda édes Polykletem, 
hogy ezen haza, melly most hava fogad, valaha el
felejthesse velem azt mellyben születtem, tegnap még 
alávaló rabszolga lévén alig bátorkodtam benned

4 *
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polgár-társomat látni; ma minekutánna Piómai pol
gár vagyok, semmit sem óhajtok inkább, mint 
azt, hogy barátod lehessek/* Ezen szempillantatban 
be lépett hozzánk a’ Consul ’s Syrust új viseleté
ben látván, nyájjasan mosolygott; azután hozzá for
dulván: Nem elég, monda, hogy rangod van kö
zöttünk, szükség, hogy azt illendőképpen fenn is 
tarthassad. Szólj nyílt szívüséggel régi uradhoz ’s 
mond meg mennyiből áll rabszolgai értéked (pe- 
culium )?“ —  „A* te jóságodhoz képest, felele Sy- 
rus, szép értékemnek kellene lenni, bátorkodjam 
e’ megvallani, hogy én azt engcdelmed nélkül 
egy szűkölködő testvérem felsegélésére fordítot
tam.14 — „H a úgy van Syrus,.igy felele a’ C011- 
sul, én téged ollyan állapotba helyheztetlék, melly- 
ben vele még több jót tehess. Fidenaei házam ’s 
jószágom fő-gondviselőjévé teszlek; esmered ezen 
hivatal* jövedelmét, én azt minthogy olly nemes 
czélra akarod fordítani, számodra két annyira eme
lem. “ Azután fájdalmas sóhajtással igy folytató 
beszédét: „ vajha a’ gondoktól, mellyek epeszte- 
nek, ’s a’ veszedelmektől, mellyek környékeznek 
inegszabadúlván, nem sokára követhetnélek tége
det, s találhatnék még egynéhány nyugalmas na
pokat, távol ezen terhes tisztségektől, mellyek ne
kem olly sok áldozatokba kerülnek. „Ezen szók
nál elhalgatott, ’s fejét lehajtván mély gondo
latokba látszott merülve lenni. Nyugtalanul néztünk 
reá, a’ nélkül, hogy valamelyikünk szólni * bátor
kodott volna, ’s híjába igyekeztünk gondolatját el
találni, midőn hirtelen reánk nézvén igy szollá 
méltósággal: „az Istenek osztják sorsainkat, alá- 
jok kell magunkat vetnünk örök végzéseiknek, hí
jába próbálnánk azokat elkerülni.“ Azután Syrushoz 
fordulván: „siess, monda, rendeltetésed’ helyére
elmenni; Luczius elfog késérni Villa Octayiáig; illik
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hogy ő maga jelentse-meg Nagy-attyának, m iilyen  
rangot nyert légyen a’ férjíiak közö tt, talám barátja 
Po lyk le t-is  hajlandó lesz ezen utat egygyütt tenni 
vele. “

Ptendelését örömest te lyesítvén, m ind a* hár
man készültünk az ú tra ; egy bőr - köpönyeget 
(sco rte a ) adtak reánk, m elly az útast az esső ellen 
védelm ezi, fejünket egy széles fa lusi kalappal fed- 
tük-bé, m elly  Petasusnak neveztetik; ’ s e lindu l
tunk , a* Capitolinus hegy alatt lévő győzödelm i ka
pun (p o rta  tr iu m p h a lis ) menyén k i. O nnét a' tibe- 
ris partjára é rvé n , Fidcnae felé m entünk, m e lly  t i
zenkét m é rtfö ldny ire , vagy a’ m i számlálásunk sze
rént 69 S tádium nyira van lló m á tó ].

Tsudálva néztem azon jeles Országotokat, m el- 
lyeket Pióma’ kapu itó l alig lehetett észre venni. 
„ E z t  i t t ,  monda Syrus, Cajus Gracchus ts iná lta tta , 
m iko r a5 népnél legnagyobb kedvességben volt. 
T öbb  egyenlő részekre osztotta azt fe l m érfö ldek 
neve alatt, mellyeknek mirrdenike nyoltz S tádium ot 
te sz , ’s m ellyek szép kő oszlopotskákkal vágynak 
m egje le lve ; hol kissebb távolyságokhan az ú t szé
lén még más kövek is vágynak téve, m ellyek elég 
magassak, hogy ró lok az útas más segétsége nél- 
kű l-is  felülhessen a' lóra. *)

Im it t  amott nemes és egyszerű építésű sír
kövek is láttatnak; ezen gyászos em lékek, úgy lát
szik, azért vágynak ide téve, hogy az embert erőt
len égére emlékeztessék; ’s egyszersmind ném elly 
Ó riási nagyságú munkák* erejét ’s hatalmát-is eszé
be juttassák. I t t  roppant viz-tsatornák, mellyek 
ágyaikból e lv itt folyamokat tartanak ’s a* vizet a’ le
vegőben höm pö lge tik , am ott pompás tem plom ok 
láttatnak. Körös körü l pedig nem mást lá t a’ szem,

* )  L . Plutarchus a’ G racehiuük’ életében.
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m in t palotákat, bájoló falusi épületeket fs híres 
Róm aiak által épített lakhelyeket. Ezeknek a’ fa
lus i élet eránt való hajlandóságok a* szabad köz
társaság kezdetétől fogva soha sem gyengült meg, 
tsak természetében változott-e l. Az e lő tt egy tse- 
kély nagyságú falusi jószág egy számos tagokból 
á lló  famíliának egygyetlenegy öröksége v o lt,  ’s ta r
tós szorgalom által ura it e ltáp lá lta ; mái napon —  —  
pompás kertté tétetvén, gazdagságokról tesz bizony
ságot, a’ né lkü l, hogy kútfe jek volna. M iko r je 
lenlétek Rómában szükséges, akkor al-rendü tisztv i
selők á lta l, k ik  V iá toroknak (s ie tő  követeknek) ne
veztetnek, a’ tisztviselők nevében behivattatnak a’ 
városba; ’s m ihe lyt az őket behivó foglalatosságok 
végződnek ismét kimennek nyugvóhelyekre. I t t  a* 
Nagyok a' n é lkü l, hogy a' népnek, m e lly tő l tar
tani kéntelenek, szemei e lőtt volnának, szabadon 
köve tik  tetszéseket, ’s elvonják magokat alkalmat
lankodó C liense ik tő l, k ik  őket szüntelen ostrom ol
ják. M inekutánna Rómában polgárok vo ltak, i l t  
egész sereg rabszolgákon ura lkodnak, reggel kevély 
szabad po lgárok, estve tellyes hatalmú fejedelmek 
lévén.

Azomban vágynak még némelly régi remekei, 
a* hajdani már tsak nem egészszen kétségbe ho
zott Tényeknek, m in t tiszteiéire méltó maradványai 
egy leom lott épületnek, m ellynek nagyságát bizo
nyítják. Sextus Octavius igy szollá útitársom  egygy 
azon rendkívül való emberek közzül, k ik  hoszszu 
időn végig m entek, a’ n é lkü l, hogy annak biliegét 
magokon viselnék. A* fontos h ivata lok, mellyekkel 
fel vo lt ruházva soha sem változtatták meg régi 
egyszerűségét. Hazáját forrón szeretvén, nem egy
szer ontott vért annak védelmezésére ’s ditsősé- 
gére; de látván m elly meszsze eltávozott az attól a’ 
m i hajdau v o lt, ’s lelkében elkeseredvén, nem tsak
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elallyasíttásában részt nem vesz, hanem még ennek 
tanúja sem akar lenni. Nem fogod lá tn i ezen 
m éltó öreget elérzékenyedés n é lk ü l, ha o lly  Szent 
kö té l nem szorítna-is hozzá, már a’ háladatosság- 
is úgy tisztelietné őt velem m in t atyámat. O  
vigyázott gyermekségemre m ig a’ fia a’ hadi sere
geket vezérletté, 5s az ő bölts beszélgetései tanítot
tak engem a’ jónak szeretetére. “

„ K ié  ez az o lly  szépen mosolygó lakhely, 
mondák Lucziushoz, m elly eme domb oldalán fe l
em elkedik, ’s a’ többiektő l különös építése* módja 
által magát m egkü löm bözte ti? Nem m utat sem osz
lopokat sem boltozatos fo lyósokat, ’s a* kertekben 
nem látok sem virág edényeket sem szobrokat; de 
szerentsés fekvése magára vonnya a’ szemeket, *s 
a’ jószág’ nagy kiterjedése, a1 birtokosnak fő-rang. 
jára mutat “  —  „O d a  fogunk menni fe le le ; o tt egy 
R óm ai hadivezérből le tt kertészt fogsz lá tn i. “  I t t  
fo rró  ölelkezéssel butsut vettünk S yrustó l, k i meg- 
igértette ve lünk, hogy őt ú j lakhelyén nem so
kára m egfogjuk lá toga tn i; \s a’ F idenaei ú tró l el
térvén azon házfelé m entünk, m e lly  fe lö l elébb 
tudakozódtam.

Egy tsuda nagyságú E p irus i kutya őrizte a* 
kaput; a* kunyhója fe lett ez volt írva nagy betűk
k e l: ójjáiok magatokat a kutyától. Ennek ugatá
sára több rabszolgák k ijö tte k ; kik Lucziust meges- 
mérvén bevezettek bennünket a' házba; míg egyik 
közzülök megérkezésünket a' ház-urának h irü l v itte ; 
de mi a’ helyett hogy erre várakoztunk vo lna , a* 
kertbe mentünk őt felkeresni.

A ’ háznak ellenében külö inbfé le  szinü föveny
nyel elválasztott fö ld -osztá lyok, Itá liának legszebb 
virágaival ékeskedtek; alább zöld pázsittal kö rü lve tt 
nagy kádok voltak tiszta vizzel te lve , ’s hoszszan 
elnyúlt kettős sorfás sétáló-helyek, mellyeknek mel-
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lyékei té li zöldéi voltak beültetve, egy igen kelle
mes gyümöltsöshez vezettek.

M ig  Luczius egy pár szem pillantatig némelly 
virágok* szedésével m u la to tt, én tovább haladtam 
az előttem lévő sétáló-helyen. A lig  mentem egy 
kis ide ig , egy öreg embert lá ttam , kinek viselete 
az Eumeuséhoz * )  hason líto tt; a’ fö ld  felé lévén 
lehajolva tsendesen^ fe lá llo tt, m időn engem feléje 
közelgetni lá to tt. Ősz hajának, ’s ábrázatja’ m ély 
rántzainak látására igen szomorú érzés fog la lt-e l. 
H ogy hogy? igy szollék magamban, há t, i l ly  ter
hes munkák kivántatnak i t t  egy ollyan em bertő l, 
kinek vá lla it o lly  sok telek nyom ják ! „ J ó  A tyám , 
„m o n d é k , te kétség k iv iil gondviselőjek vagy ezen 
„  kerteknek, soha sem láttam még i l ly  rendbehozot- 
„ ta k a t *s nagy gyönyörködéssel járok fellyebb alább 
„b e n n e k .“  —  „ I f j ú  em ber, fe le le, Isten hozo tt; 
„h a  Sextus Octaviussal akarsz beszálln i, meges- 
„m e rte tle k  ve le .“  — „ A z  útitársom  felelék én , 
„ tü s té n t bé fog engem neki m u ta tn i; engedd m eg, 
„h o g y  az alatt egy pár szempillantatig veled be- 
„  széllhessek. Idegen lévén ezen tartományban, 
„n e m  ösmérem még m inden szokásait; de abban 
„a z  Országban m e llybő l én jö vö k , nem merne egy 
„ ú r  is illyen koros’ rabszolgától m in t te vagy illyen  
„te rh e s1 m unkát k ívánn i, a’ m illyenne l te foglala- 
„  toskodol. “  —  „V á g yn a k  it t  sok em berek, fe le le , 
„  k ik  jus t nyertek magoknak a’ nyugvásra ; de ol- 
„ ly a n  környülm ények m ia tt, m ellyekért éppen nem 
„z ú g o ló d o m , reám nézve ez az idő még nem jö tt-  
99 e l , m ellynek elérkezésétől inkább fé lek, a’ helyett 
„h o g y  azt kívánnám. En magam plántáltam  mind 
„ezen fákat m ellyek it t  vágynak; m ind együlegyig

* )  Eumeus UJisses disznó - tsordájának gondviselője volt ’s 
hü segítője a’ felesege kérőinek elpusztításában.
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„sa já t kezemmel vágynak o ltva ; magam dajkállom  
„  ’s nyesegetem őket, ’s a' munka-szeretés szoká- 
„  sommá tette a’ dolgozást. Ezen fiatal rabszolgák 
„ lá tv á n , hogy* egy öreg osztozik fáradságokban, 
„  m egkettőztetik szorgalmokat ’s állapotjokat köny- 
„  nyebbülni érzik. “  —  „ O h ,  fel k iá lték én, szeren
c s é s  az, k i illyen szolgákkal van körü lvéve, m elly  
„ ig e n  megérdemli hogy urok légyen! “  Ezen szem- 
p illantatban a* bennünket észrevevő Luczius sietve 
hozzánk jö t t ,  karjaiba vetette magát az öregnek, k i 
őket fo rrón szivéhez szorította; ’s ekkor tudtam  
m eg, hogy Sextus Octavius maga vo lt az, a' k it 
megszóllítottam  a’ né lkü l hogy esmertem volna.

Az első kérdések után így szó llo tt az hozzám ; 
fiatal G örög esmered már foglalatosságimat, ’s úgy 
látszik hogy azok előtted sem idegenek; megfogom 
m utogatni m iilyen  foganattal gyakorlom  azokat. 
Ezen a* napkeleti-szél égető leheljeiének k ite tt ol
dalon szőlőhegyek vágynak , mellyekben a’ sző
lőnek legjelesebb nem eit öszszegyüjtöttem. Némel- 
lyek ezek küzzül idegenek a1 m i hazánkban, \s én 
tettem őket szorgalmam által honniákká. I t t  A m - 
m ineai szőlő , m ellynek szőlő-szemei gyenge pehely- 
lyel látszanak bétakarva le n n i; ez m uskataly, m el
ly  et a’ méhek igen sze re tnek ’s azért m éhek-sző l- 
lő jének hív juk (  uva apia ) ;  it t  a’ Thasosi hires sző
lők vágynak, it t  a’ Chiosiak, m ellyeknck igen finom  
izü  gyiim őltse tsak egy magot foglal magában. Nézd 
ezen különös szőlő - fa jtá t, m ellyet a’ Görögök után 
koronás • szőlőnek fstephanitis) nevezünk; levelei a’ 
szőlő-gerezd kö rü l is jőnnek-k i. Zö lde llő  szőlőle
vélle l ékeskedvén Bachüs’ koronájához hasonlít, a’ 
m it nevc-is je len t. I t t  egy másik fajta van , mel
lye t kétlatú - szőlőnek hívunk (u n c ia lis )  m inthogy 
egy szeme annyit nyom. A ’ hires Dem oeritus az
zal ditsckedett; hogy Görög-országnak m inden
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sző lő-fa jtá it esmerte; én ezen kerítésben többet 
öszszegyüjtöttem nyoltzvan fa jtánál, mellyeknek két 
harmad része I tá l ia i , de k i tudja m ind azokat 
megszámlálni, mellyek termékeny hegyeinket éke
s ít ik ?  azoknak száma naponként szaporodik; a* ter
mészet nem kivan egyebet tsak szorgalmat, hogy 
ú j kintseket teremtsen.

„A *  napnyugotti szélnek ( favonius ) ellenében 
olajfa erdő van plántá lva, ezen fa, m ellyet hasz
nos voltáért Görög-ország Is ten i eredetűnek ta rt, 
Roma* építése után sok ideig alig esmertetett Itá 
liában , *s még 5o5 -d ik  esztendőben is egy font 
olajnak tizenkét as vo lt az á ra , m ig ma egy ason 
tiz  fon to t lehet venni. Hesiodus ki fö ldm ivelést 
tárgyaző esmereteiről o lly  igen híres, azt m ondja : 
hogy egy ember sem szedte még soha a* maga 
által p lántá lt olajfának gy iim ö ltsé t; mindazáltal i t t  
vágynak o liyanok, m ellyek még tsak egynéhány 
esztendősek ’s már is jutalmazzák fáradságomat. *)

„E z e n  o la jgyüm őlts , mellyet form ájáról tojás 
form ájúnak ( orehis ) h ívunk, Olasz-országból szár
mazik ; ezen hoszszukásabbak Pausiánusoknak neve 
alatt esmeretesek; m inekutánna gondosan elkészí
tetnek, télen igen kedves csemegéknek tartatnak. 
A z o la jgyüm őllsnek ezen másik neme, rnelly L u - 
sitanianak Em enta nevű tartományából veszi ere
detét, nem tsináltat tatik-be sós-vizbe, m in t a* 
több iek ; elég ha egy ideig e lté te tik , ’s ollyan édes 
lesz, m in t a' mazsola-szőlő.

* )  P lin ius X V . 1. H ihető  hoe;y Ilesiodus idejeben az o la j
fáknak plántálás á lta l való szaporítása, m elly  most o lly  
igen szokásban van , még nem volt esnieretes. Kétség 
kivü l az o llyan o la jfákró l s z ó ll, m ellyek magról nevel
te tn e k , ’s m ellyek valóban o lly  lassan nőnek, hogy nem 
elébb hanem tsak fel század múlva adnak gviimóltsüt.
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„  Ezen száraz és kövér földben a’ figefának hu- 
szonkilentz fa jtá i vágynak, m ellyek között vad fige- 
fákat is vehetsz észre. E/.eknek gyümőltsében 
számtalan apró legyetskék terem nek, mellyek nem 
sokára élelmekből k ifogyván , a’ szelíd íigekbe men
nek ’s azoknak mcgérését siettetik.

„E m e  iigefát a’ Piómaiak méltán betsü lhetik, 
ez rontotta  le Cárthágót Egykor Cátó a* Sená- 
tusba bémenvén egy figét v itt oda ruhája a la tt; 
egymás után m indenik Senátornak m egm utatta, 
azt kérdvén m in d e n ik tő l: m it gondolnak régen sza- 
kasztatott-é le? mindnyájan azt fe le lték, hogy még 
friss. „  Tud játok-m eg tehát m onda, ez a* gyü- 
m őlts Cárthágóban az e lőtt tsak három nappal 
szakasztatott-le. Hogy hogy Senátorok, igy fo ly - 
tatá szavait hathatos hangon, az ellenség tsak há
rom  napi járású fö ldre  van tő letek és ti tsendesen 
vagytok ?“  A ’ Senatus ezen eleven példázat á lta l 
felbuzdittatván tüstént hadat izent, ’s Cárthágó le- 
rontatott.

„  Nem fárasztlak m inden it t  ta lá ltató gy ii- 
mőlts-nemeknek előszámlálásával; tsak a’ legneve
zetesebbeket adom tudtodra. Im ho l van a’ D eci- 
m us-kö rtvé ly , m ellyet Decimusnak köszönünk; az 
igen tsutsos D o labe lla ; a’ b o ro s tyán -kö rtvé ly , 
m ellynek szaga a* borostyánéhoz hason lít; a’ nár- 
dus-kö rtvé ly , m elíy a’ nárdus’ illa tjá ra  emlékeztet. 
A m az, m ellyet ellentértés által pompásnak neve
zü n k , legkissebb a* maga’ nemében, de leghama- 
rább érik-meg. Tös szomszédságába ellentétel ked
véért a’ fontos-körtvély ( lib e ra le ) van, m ellyet 
tsak az első dér után szoktunk leszedni. Ne fe le j
tsük el Vénus-körtvélyét - is , m elly nevét szép 
formájának ’s eleven szinének köszönni. Ezen b ir
sek, mellyek alatt az ágok legörbcdnek ritkán té .
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tetnek asztalainkra; tsak házi Isteneink* O ltára inak 
ékesítésére szolgálnak.

„  Ezen a* félen kövérebb és porhanyóbb fö ld 
ben almafák vannak. E isőben-is itt van a’ korán 
érő a lm a, mellyet édes izéért mézes a lm ának-is  
h ív u n k ; (m e lim e lu m ) amott a’ Seeptus* almáját 
lá tod, m ellyet egy rabszolgaságból felszabadultnak 
köszönünk; de lég kedvessebbek az A p p iu s - C lau- 
d iu s -M a n liu s - Gestius - almák , m ellyek m indegyig 
azoknak neveit v is e lik , k ik  őket megesmertették. 
Ezen híres emberek sz/ntén annyi ditsősséget nyer
tek ezen alatsony gyözöde lm ekből, m in t azokból 
m ellyeket hadiseregeink* vezérlése által vettek, ’s 
a* köz-háladatosság azzal jutalmazta-meg őket ezen 
jó tétem ényért , hogy annak emlékezetét fennma- 
rasztotta.

„ A *  d ió fa , m elly  Eufrates partja in  terem , a3 
m ondolafa , m e lly  a3 tavasz e lőtt v irágzik, a’ bar- 
kótzafa m elly  o lly  lassan no , a* somfa m ellynek 
gyümőltse betsiná(tátik m in t az o la j-gyum ő lts , a’ 
hazánkba nem rég hozatott lasponyafa ; m ind ezek 
egész a* málna bokorig  feltaláltatnak gyíim őltsö- 
söm ben; m indent láthasz i t t ,  valam it Italia* termé
keny földe előhoz.

De már elég soká vezettelek fá tó l- fá h o z , a* 
fáradság már bádgyasztja lépéseiteket; id e je , hogy 
a’ nyugalom* édességét kósto ljuk. “

Hazafelé menvén a’ kertnek azon részét néz- 
tük-m eg, m ellyben külöm bféle hüvelyes vetemény 
és egyebb főzelék terem. „ I t t  lá tjá tok, monda O o  
tavius a’ Róm ai legfőbb házaknak ’s legelső farni- 
liáknak tisztes neveit. A ’ P isók egy borsó termesz
tő tő l (p is u m ) ,  a’ Lentu lusok egy lentse termesz
tő tő l ( lc n s ) ,  vették eredeteket, ‘s a* Fábiusok h i- 
res nemzetségének torsok - attya babot ( faba ) árult 
a’ piatzon. A ’ konyha - kertnek ( hortus p ingvis)

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



JANÜÁR1USZ 1831. 61

gondviselése különösen a’ házi-aszszonyra vo lt bíz
va , ’s az a’ kinek kertje roszszul m íve lte te tt, rest 
gazda - aszszonynak tartatott. A kko r még nem vo l
tak esmeretesek azon külöm bféle nyalánkságok, 
m ellyeket a’ finnyás inyíiek azolta felta lá ltak. A ’ 
Róm aiak* fő-eledelét egyszerű kerti-vetemény tette. 
E bbő l annyi ke lt-e l, bogy a* kerti-veteményes pia- 
tzon bévett add az Ország’ kintstárába nagy sum
mákat h a jto tt; de a’ nép addig panaszolkodott, 
hogy az egygyetlen egygy eledelért, m ellye l nekik 
a* Nagyok még meghagytak, o liy  nagy adót kell 
fizetn ie, míg végre ezen add-fize tés ald l felnem 
szabadhatott.

„E m e  nagy Spárgákat k ivévén, m ellyek Ra- 
venna’ határából jönnek , ’s m ellyek közzül három 
egy fon to t tesz, semmi ritkaságot sem találsz i t 
ten. Sok tartományokat megjártam ’s tapasztaltam, 
hogy m inden Országban a’ legközönségesebb ter
mések leghasznosabbak. M indazáltal megmutatom 
azt a* helyet, honnét én azon betses fűszereket ka
p o m , mellyeket Roma a’ napkelet* szélső határiró l 
hozat. I t t  van a’ M yrrha ’ képvise lő je , itt a* köm ény, 
m ellynek magva jd il la tú , míg plántájábúl kellem et
len szag párolog k i ;  amott a’ fekete köm ény, m e lly 
nek ize erejére nézve az Ind ia i - borsai vetekedik. 
De jö jj etek utánnam ’s éljetek velem egygyíitt a’ 
természet’ egyszerű ajándékival. “

E kkor egy toronyhoz értünk, m eliy a' háznak 
másik felén em elkedett-íe l, ’s mellynek felső eme
letében rendszerint az ebédlő-szoba lenni szokott. 
A* szobának mind a* négy felén lévő ablakok fris 
levegőt ad lak, ’s egyszer’smind egy jó l m íve lt gyö
nyörű tájékra kellemes kilátás nyílt e lő ttünk.

Ennünk hozlak, ’s ételünknek fő része egy 
sü lt bárányból á llo tt. A ’ mellyek étkeket jó  ízű 
kenyér, te jje l készült eledel, méz és ekkor érő
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gyüm őlls tették. V irággal koszoruzott poharakban 
bonni bor gyöngyözött, \s nyájas galambok turb i- 
koltak kö rü lö ttünk.

Ezen o lly  egyszerű szép képek nagyon meg- 
ille ték  szivemet; ’s megillettetésemben igy kiá lték- 
fe l:  „szerentsés fé r j f i , az Istenek nyújtsák még soká 
tsendes életedet, *s engedjék, hogy polgár társaid
dal egygyütt élvén kö zö ltö k , azon édes öröm öket 
uralkodókká tehesd mellyekben bennünket részel
tetsz ! “

„ K i ,  én éljek ve le k? “  — felele eleven indu
la tta l: m it ts ináljak én Rómában? Ta lám  tanúja ’s 
nézője legyek a’ tsalárd áskálódás* és a* zabolát- 
lanság’ győzödelmének, ’ s halgató jok azon Szolno
koknak, kik a* szolnoki-széken annak a’ hazának sze- 
rete tétő l láttatnak lángo ln i, m ellynek veszedelmét 
m unká lják ; azt nézzem-é, m in t nyeri-el a’ szemte
len mászkálás azt, a’  m i jeles szolgálatok jutalm a 
tartoznék lenni? N em , valam int a’ Vestfálisok haj
dan a’ G a llusok’ beütésekor, úgy én is szivem szent 
lángjával kifu to ttam  Róm ából. Semmi a’ világon 
engem ,oda többé viszsza nem vihet. “

„ O h !  fel kiálta Lucz ius, elfelejtheted-e, hogy 
az atyám szép tu la jdonaidnak ezen méltó örököse 
Rómában la k ik ; ’s az a’ méltóság, m ellyel fel van 
ruházva, nem azt b izony itja -e , hogy Rómának 
vannak még igaz polgárjai ? “  —  „ M i t  használ fe
lele amaz,,a* hiú kedvesség, ha annak, k i azt meg
nyeri veszedelmes? Ja j kétszeresen jaj a’ jó  em
bernek, ki egy m egrom lott nemzetségnek korm á
nyozására hivat tá t ik ! O h kedves if jú  barátim , m ii
lyen  fá jda lom tó l ke ll annak el fog la lta tn i, k i elég 
soká é lt, hogy a’ régi Róm át az ezen szent nevet 
fe rtózte iő  mostani várossal öszsze hasonlíthassa! 
M e lly  változás! Ugyan ezen embereknek, kiknek 
telhetetlen kívánságaik még a’ fő id  gyomrát-is ki»
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ü r í t ik , o llyan  attyaik v o lta k , kik kevélykedtek sze
génységekben. E lfog ja-e valaha a’ maradék hinni? 
A ’ Senatusból G ornelius R u fin u s , k i kétszer vo lt 
Gonsul kirekesztetett, m inthogy reá b izonyodon, 
hogy tizenöt marka ezüstel b ir t !  Ma azért zárat- 
nék -k i belőlle , hogy többel ne r̂n b ir. ’S bádjadott 
kezeit az ég felé em elvén: Oh Róm a, oh édes 
Hazám m onda, mellyet gyermekségemtől fogva Is 
tenség gyanánt tiszte ltem , ’s mellynek utőlső so- 
hajtásim -is szentelve lesznek, fo rdítsd-cl a’ vesze
delm et, m elly népedet fenyegeti, vagy tselekedd, 
hogy ne legyek tanúja. D e , igy szollá tovább tsen- 
desebb hangon, sajnálom , hogy ártatlan nyugalma
tokat az ifju i-ko rn a k  ezen késérőjét m egháborítom ; 
jertek velem , megmutatom magánosságom’ m ula t
ta tok . “

E kko r könyvtárához vezetett bennünket, m el
lyet egy rabszolga a1 könyvek’ gondviselője, ( lib ra- 
r iu s )  fe lny ito tt e lő ttünk. Ez vigyáz a’ könyvtárra , 
’s ez irja  le a’ szüntelen vásárlott ú j könyveket. 
„N e m  fogtok it t  más könyveket ta láln i monda 
O ctávius, hanem tsak R om aiaka t, nem m intha Go- 
rög-ország’ tüdős m unkáit m egvetném ; de ezen 
gyűjteményt tsak Rom ai munkáló tárházává szándé
kozom tenni. Ezen a* félen táblákra irva láthatjá
tok a törvényeket, a’ nép’ végzéseit, a' Senatus* 
rendelése it, és a’ legnevezetesebb parantsolatokat, 
eredeteknek rendje szerint. Jegyezzétek-meg, m ellv 
igen megszaporodott ezeknek száma az utőlső idők
ben; egy Lustrum  most többet hozott napfényre, 
m in t az e lőtt egy század, ’s ezeknek fele tsak a’ 
többieknek elmellőztetésére szolgál. E m itt a’ törté— 
net-irők vágynak; tovább ismét az ollyan i r ő k , kik 
különös tárgyak felett dolgoztak. Im ho l vágynak 
Gátó’ m unkái; ennek rendszabásai szerint kormá
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nyozom fo ldm ive lésem et; m inden benne tapasztalt 
szerentsémet neki köszönhetem. “

„  Abban legalább megfogsz egygyezni, mondák 
én, hogy a’ takarékosságban épen nem követted re
mekedet. Olvastam m u n k á it, ju t eszembe azt ta- 
nátso lja , hogy a* rabszolgák’ rendszerént való élel
m ét kevesebbre ke ll szabni, m ikor a’ fige érni kezd, 
’ s nagy gonddal azt java llja , hogy őket m ikor vén- 
hedneK, el ke ll adni, ne ke lljen  bennek haszontalan 
kenyérevőket tá p lá ln i.“  —  F ia ta l idegen, felele ke
ményebb hangon, m indent a’ m it egy nagy ember 
tselekszik nagy vigyázassál ke ll m egítélni. Cátó 
régtő l fogva meglévén győződve, hogy egyedül a’ 
m inden polgárok között való takarékosság virágoztat- 
hatja az Országot, egész életében arra törekedett, 
hogy a* takarékosság’ szükséges vo ltá t általláttassa; 
*s ha e* részben néha kelleténél tovább m en t, az 
azért tö rté n t, hogy állításának okfejét jobban meg
akarta erősíteni. Láttam  én, hogy ő a’ sziik esz
tendőkben életes-kamaráját, is tá ló it, p in tzé it, számas 
Clienseinek számokra m egnyitotta, s lékozolva osz
togatta nekik azon java it, mellyeket szoros rendtar
tással m egtakaríto tt; tsak a' takarékos ember lehet 
bőven adakozó. Jusson eszedbe azonkiv íil, hogy 
a’ hős is hibázhat, m ert ember, de még hibáiban- 
is van valami hősi. “

Elszégyenelvén magamat ezen megérdemlett 
szemrehányáson, alig bátorkodtam szemeimet fele
melni. Octavius észrevette  zavarodásomat, ’s o lly  
nemes szivü v o lt, hogy maga igyekezett azt meg
szüntetni. Tudakozódott famiíiám ’s foglalatosságaim 
fe lő l, ’s meggyőződtem, hogy vigyázatlan ellenveté
sem nem gyengítette-meg azon részvételét, mellyet 
erántam m indjárt eleiotén mutatott. Egynéhány 
szem pillant tig tartó beszélgetés u tá n , nyájasan ka
romra támaszkodott, ’s azon szobába vezetett ben
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nünket, melly hálásunkra volt rendelve. „Barátim  
monda, itt nem fogtok péhén fekünni. Ezen ágyru
hák juhaim’ leghnomabb gyapjával vágynak meg
töltve; kívánom, hogy rajtok a’ nappali fáradság tsen- 
des álmot kóstoltasson veletek. “

5 . K. J.

5.
/

Válogatott darabok az Anglus szemlé
lőből , Időnkre és Hazánkra alkalmaz

tatva.

— Quis enim bonus aut face dignus
Areana, qualem Cereris vult esse sacerdos,

Ulla aliena sibi cred'at mala ?
Javén.

E l lé b b i  leveleimnek egyikében szdllottam a’ jdszi- 
vüségről, a’ mennyiben az a’ testi , minémüségnek 
m unkája; most úgy akarom azt fe lvenni, m int er- 
költsi jdságot. Az első az embert maga előtt tsen- 
dessé, mások előtt kellemessé teheti, de annak, a’ 
ki azzal b ír , semmi érdemet sem ád. Nem méltó 
nagyobb dilséretre , m in t ha néki rendes érverése 
vagy jő  gyomra van. M indazáltal ez a’ test’ m i né- 
míiségétől származó jó  szíviiség igen jeles funda- 
mentoma a’ másiknak. Hogy tehát megvisgálhas- 
suk, ha a’ m i jószívűségünk a’ testtől származik-e 
vagy a’ lé lek tő l, ha a’ m i valónknak á lla ti vagy 
okos részében fundá lta tik -e , egy szívvel, ha többre 
ügyel-e a’ léleknek gyönyörűségénél és megelégedé-
F .  M .  O R .  M I N E R V A  1 .  K E G Y E D .  1 8 3 1 .  5
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sénél, és azon barátságos elfogadtatásnál, m ellyel 
nékiink a* világban szerez, a’ következő törvények 
szerént kell azt próbára tennünk :

E lőször, ha egésséges korunkban és a’ beteg
ségben, a* szerentsében és szerentsétlenségben, fo ly
vást és egyeránt munkaidőikbe ? Ha másként van a' 
do log , nem lehet másnak nézni, m in ta ’ lé lek’ meg- 
világosításának az életerők’ u j béfolyása á lta l, vagy 
a’ vér’ jobb mozgásának. Baeo Ferencz em lít egy 
ravasz p róká to rt, a’ k i egy bizonyos nagy embertől 
evés e lőtt soha se kértt semmit is ; hanem arra v i
gyázott, hogy könyörgését addig elhallaszthassa, 
m ig az, a’ k it k é rtt, a’ gondoktól m egszabadult, ’s 
jd  izüen evett. Ez a* hamar e lm úló és tsak egy 
ideig tartó jószívűség nem az a’ philanthrop ia vagy 
emberszeretet, m elly az erköltsi jóságnak nevét 
megérdem li.

A* második eszköz, a’ jószívűség’ megvisgálá- 
sára az, ha az ember gondolóra veszi, vallyon az 
okosságnak és kötelességnek törvényjei szerént, 
m unkálódik-e az. M ert, ha az, még ollyan közön
séges jó  hajlandósággal van is az emberekhez, de 
tárgyai között külömbséget nem tesz; ha egyeránt 
mutatja magát az érdemesekhez és érdemetlenek- 
hez ; ha szintén úgy segít a’ resten, m in t a’ szegé
nyen; ha m indennek megadja magát, a’ k i tő le kér, 
és inkább vaktában, m in t megválasztásból á d ; egy 
ke ll emetes természeti ösztönnek tartathatik ugyan, 
de az erköltsi jóságnak nevét ne vegye fel.

A ’ jószívűségnek harmadik próbája lesz, hogy 
magunkat megvi’sgáljuk, ha alkalmatosok vagyunk- 
e vagy n e m , annak a’ magunk kárával váló meg-bi- 
zonyitására még akkor is , ha m indjárt abból reánk 
egy kis fáradság, kár és ném elly nehézségek hárám- 
lanának is ; egy szívvel, ha örömest kotzkára ten- 
nénk-e egy részét a’ m i vagyonúnknak, betsületünk-
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nek, nyugodalm unknak, egésségiinknek az emberi 
N em zet’ javára. A* jószívűségnek ezen je le i közzül 
tsak azt akarom k ive n n i, m elly a’ Jóltévőségnek kö
zönséges neve alatt esmeretes, és abban á ll, ha az 
ember a* szíikölködőn segít; m ivel ez ollyan próba, 
a’ mellyre nyékünk tsak nem m indenkor is m indenütt 
adattatik alkalmatosság.

M inden embernek; a’ kinek valamivel több 
értéke van , m in t sem élelmére szükséges 5 m in t egy 
törvényt úgy szabom k i,  hogy jövedelmének egy 
bizonyos részét a’ szegények’ számára tegye félre. 
Ezt én úgy nézném, m in t áldozatot annak, aV kinek 
az egészhez jussa van, és a’ ki a’ szegényeket úgy 
irta le , m in t o llyanokat, k ik e’ fö ldön az ő képét 
viselik. Ugyan azon időben jó ltévőségünket ollyan 
okosan és vigyázva kell e lrendelnünk, hogy saját 
barátinknak vagy atyánkfiainak kárt ne tegyünk, m i
dőn azokkal jó t teszünk, a’ kik reánk nézve idege
nek. Ez talán jobb lesz egy példával, m int sem 
törvénnyel megvilágositani :

B ** igen jószivü ember, ’s az ő nagy le lk ii- 
sége sokkal fe lü lm ú lja  vagyonjá t, e’ m e lle it o lly  
okosan tudja házát e lrende ln i, hogy az, a* rni a’ 
jóltévőség által fe lm egy, az okos gazdálkodással 
helyre pó to lta tik . Van néki, a’ m in t közönségesen 
m ond ják, két ezer fo rin t esztendei jövedelm e, de ő 
maga soha se betsüli azt többre tizennyoltz-száz- 
n á l; m ivel azt gondolja, hogy nints jussa a’ tizedik 
részhez, a5 m ellyet m indenkor jó tselekedetekre 
szán. Ezen summához még sokszor önként sokat 
tesz, ú g y h o g y  egy jó  esztendőben, mert igy ne
vezi azokat, a’ mellyekben több jó t tehetett, m in t 
egyébkor, az em lített summát kétszer is kiadta a’ 
betegekre és szegényekre. B ^ *  több bö jtö lő  napo
kat rendel magának, hogy a szegények’ számára 
való pénzét szaporíthassa, és azt, a’ m it külömben
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azon idő a la tt k iadott volna, a’ szegények’ gyámo- 
lítására elteszi. Gyakorta elmegy gyalog oda, a’ 
hová néki dolgai m iatt el ke ll m enni; és ha útját 
le já rta , a’ legelső szegénynek, a’ ki eleibe megy, 
adja azt az egynéhány garast, a’ m ellyet a’ kotsiért 
ke lle tt volna íizetn i. L á ttam , hogy ő ném ellykor, 
m időn a’ Játékszínbe akart m enn i, azt a’ pénzt, 
mellyet oda szánt, egy szegénynek ajándékozta, a’ 
k it az utszán ta lá lt, és azután az estvét valam ellyik 
Kávéházban vagy egyik jó  barátjánál jobb kedvel 
tö ltö tte  e l, m intha a* haszontalan Játékszínben 
gyönyörködött volna. Ezen eszköz által adakozó 
ő , a' né lkü l, hogy elszegénykednék, és értékének 
egy részét másokra fordítja.

Kevés emberek vágynak értékjekre nézve úgy 
megszorítva, hogy ezen mód szerént jó t nem te
hetnének másokkal, a’ né lkü l, hogy magoknak vagy 
nemzetségjeknek kárt tennének. Tsak egy gyönyö
rűséget vagy könnyebbséget kell a’ szegények' ked
véért feláldozni és a1 kiadásoknak közönséges fo
lyását jobban vezetni. E z, Ítéletem szerént, nem 
tsak legokosabb, hanem legérdemesebb munkája 
a’ szeretetnek, mellyet gyakorolhatunk. így osztjuk 
meg bizonyos tekintetben a’ szükséget a' szegé
nyekkel, azon időben, m iko r azokat seg iljük , ’s 
nékiek nem tsak jó l té vő ik , de az ő nyomoruság- 
joknak sorsosi is leszünk.

Brovn Tamás U r ,  az orvosi vallásának utolsó 
részében, a’ hol annak jóltévő.ségét k iilöm bféle 
nagy le lkű  példákban le ír ja , és nemes indu la tta l, 
Salamon példabcszédiből ezt a’ verset előhozza: 
A ’ k i a’ szegényen könyörü l, költsön ád az U rnák: 
azt m ond ja , ezen egyetlenegy mondásban több 
ékesen-szóllás van, m int a’ prédikátziók’ egy egész 
könyvtárában: ’s bizonyosan, ha az olvasó ezen 
példabeszédeket úgy értené’ és szivesen érezné,

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



JANUÁRIUSZ 1831. 69

m int a’ szerző azokat előadja; nem volna szüksé
günk a* tanításoknak illyen  kö te tje lre , hanem egy 
röv id  kivonás által is kegyesekké lehetnénk.

Az írásnak ez a’ helye valóban szivreható; 
m indazáltal, úgy gondo lom , ugyan ez az igazság 
az uj Testamentomban még bővebben előadattatik, 
m időn Idvez itőnk igen hathatósan m ondja , hogy 
azon szolgálatokat, úgy fogja nézni ama’ napon, 
m in t ha ő vele tselekedtük volna, ha a’ mezítele
neket ruháztuk, az éhezőket táp lá ltuk, és a* fog
lyokat meglátogattuk. Em lékezem , hogy egy ada
kozó embernek valahol egy sír-írására akadtam , a’ 
m e liy  a’ Sz. írásnak ezen helyei szerént készült, 
’s abban igen gyönyörködtem. Az em lített sír-írás
nak szavaira nem emlékezhetem; de azoknak ér
telme e’ v o lt: a’ m it e lkö ltö tte m , azt elvesztet
tem ; a’ m it b írtam , másoknak hagytam; a’ m it el
ajándékoztam, a’ magam számára eltettem. —

M ive l illyen  észrevehetetlenül a' Sz. írásra 
jöttem  ; nem kerülhetem el némelly helyeknek k i
vonását, a’ mellyeket én J ó b ’ könyvében nagy 
gyönyörűséggel olvastam. Ezekben a* fe lő l tudó
sit m inket a’ Sz. ember, hogyan viselte magát jó  
állapotjában; ha úgy nézzük is azt m in t emberi 
m unkát, szebben le iratik abban a’ jó ltévő és jó - 
szivü , m int akármelly más iró  által.

Oh vajba valaki azt tselekedhetné én velem , 
hogy ollyan lehetnék m in t az e lm últ hónapokban, 
uapokban, melíyekben az Isten boldogul tart vala. 
M ikoron az ő szövétneke az én fejem felett fény
le tt, m cllynek világosságánál a1 setétségben jártam . 
Még m ikoron a’ mindenható vala én ve lem , és az 
én gyermekeim környülem  állának. M ikoron az én 
ulaim at vajjal mostam vala, és a’ kőszikla is k i- 
önté nékem az o la jt, m int a’ patakot.
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A ’ m elly fül engemet hall vala, boldognak 
m onda; és a’ m elly szem láta, bizonyságot teve 
az én ártatlanságom fe lő l. M ert én a* nyomorúság 
m ia tt k iá ltó  szegényt megszabadítám, az árvát is ,  
a’ kinek semmi segítője nem vala. A* veszede
lemben megtartatott embernek áldása jőve én re- 
ám, és az özvegynek szivét megvigasztaltam. A* 
vaknak én szemei va lék, és a* sántának m integy lá
bai. A ' szükölködőknek attyok valék, és annak pe
ré t, a’ k it nem esmerék jó l meghányom vetem 
vala. Az 6 igazságának serpenyőjével mérjen meg 
engem, és menjen végére az Isten az én tökélletes- 
ségemne k. Ha az én szolgámnak és szolgálómnak 
igaz ügyét, k ik  én velem pereltenek, megvetettem, 
m ert én m it tselekedhettem , ha az erős Isten fe l
ke lt volna az Ítéletre? és m ikoron meglátogatott, 
m it feleltem volna néki ? Nem de nem ugyan az te
remtette-e őt is , a' k i engem anyám* méhében te
rem te tt; és nem ugyan az formáit-e m inket a’ m i 
anyánk méhében? Ha én magamat a5 szegényeknek 
kívánságoktól megtartóztattam avagy az özvegynek 
szemét fárasztottam; ha az én étkemnek falatját 
én magam ettem meg, és hogyha abból árva nem 
evett; ha én tsak néztem a’ ruhátlan veszendő sze
gényt, és a’ szükölködőnek nem adtam ru h á t; ha 
az ő béfedezett ágyékai engemet nem áldottanak, 
m ive l az én juhaim nak gyapjával melegedett meg; 
ba az árva ellen kezemet felhúztam, noha a’ város
ban látnám az én segítségemet: az én vállom a* la- 
potzkájáról leessék, és az én karom az ő forgó- 
tsontjáró l leszakadjon. Ha örvendeztem az engem 
gyűlölőnek nyomorúságán, és örültem  m ikoron őt 
veszedelem találta e lő l, mert én nem engedtem, 
hogy vétkeznék az én szám ő ellene, hogy én át
kot kértem volna az ő lelkére. A ' jövevényt ott kinn 
nem hagyom vala há ln i, és az én ajtómat az u tóm
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jardnak m egnyitottam . Ha én ellenem a’ fo ld  fe l- 
kiáltánd és egyenlőképpen az ő barázdái sirándnak , 
ha annak gyümöltsét pénz né lkü l ettem , avagy a5 
fö ld  szántóinak le lkeket elkeserítettem, a’ búza’ 
helyében teremjen töv is , és az árpa* helyében kon
ko ly.

Közli Babanyay Ferencz.

6.
Epigrammák.

1.

„Könyvem  tökéletes “  így dadog Hangméri,
,, A.’ k ilencz M usáknak fogadott testvéri 

Sem le lnek benne h ibát ;
M e rt  ha s ilány v o ln a , a* sok K önyv-b irá lók  
(T u d ju k ,  m e ily  köm lyen á ll a* kárhozat nálok ) 

M ajd  tennének g a lib á t.“
Csalatkozol B a jtá rs ! az oroszlán medvét 
?S tig ris t fo jt ,  hogy oltsa gyom ra’ tüzes nedvét , —  

De nem bántja a* libá t.

2.
(  Diogenes á  hordóban)

A" sorsnak mosolyogva lesem foi’gásait innét ;
E ’ botor Istennek nincs’ behatása reám.

Sújtó m enyküveit záporként szórja , se* bánom ; —
Ő nem adott nékem semmit is , el se’ vehet.

A r v a y  G e r g e l y ®
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7.
R E G E .

A  3  e m e t  e-  $ a r l  a n

Csendes  Csendes az est’ hüs hom állyá , 
M in t a* sir hás keb e le , 

M elly n e k  ormán száz év zúgott 
E l , ’s D a li nem hato tt bele. 

E l terülve e’ tö lgy a ljá n , 
lm ’ hallgad egy bús rege 

A z ös-időből, szomorú 
M in t az éjjnek fellege.

O tt a’ kopár bértz allyában  
S ö tete llik  , egy mohos 

Rengeteg bús m agányában,
M in t  e* föld majd o lly  koros. 

M éllyében sok dombos h a lo m , 
Sok homállyos völgy vagyon , 

Sok tekergő patak futkos
A ’ kis völgyön *s á nagyon, 

E gy domb a la t t ,  egy sötét völgy  
A lly á n -á ll egy vén cser, melJy 

K ö rü l századokig cserge,
A*] siető kis cserm elly. —  

Id e t já r  a’ két [szerelmes ,
A ’ hom állyos é jjb en , ’s i t t

B o rú it az é g , üvölt a’ vész 
Záport hajt le éjszak a* 

M ord  sze lével, ’s azért ők el 
Jönek minden éjszaka.

E l , ha ezer menykő zúgna 
K orúitok*, el jönek ő k ,

É lik  t is z tá n , a ’ repülő  
É le t ’ édes Örömit.
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A* Százados kedvelt cserhez,

A ’ hűséges szeretők. —  
Tsudákat tesz a ’ Szerelem , 

B átorrá  lesz a* fé lé n k ,
Erőssé a* gyenge, ’s égi

Ö sztönt, erőt önt belénk. —  
F é l év múlva egy világos 

É j je l ,  a’ szép remegő 
L y á n h o z , G yula  a’ derék fi 

Lassudan így rebegő :
,, Áh Kedvesem szép Piroskám 1 

( I t t  hevült keblére d i l i )
, ,F á j  az nekem hogy ide jösz 

M inden é jje l,  egyedül.
Száz meg száz baj érhetne i t t ,

E ’ vadonba, m ellynek mély 
Sűrűjében, sok vad á lla t

L ap pan g , ’s sok ezer veszély. 
Egy más h elyet gondolák m á r, 

E gy más módot m in t em ez, 
V eszé ly e tle n , rejtélyesebb  

Boldogitóbb m in t sem ez. 
F alu to k ra  dűl egy b é r tz , nem 

M agos, annak tetején  
Van egy b arla n g , rég i m ohos, 

Remete o tt leszek én. u  
Ö rü lt em.ek a’ ly á n y , a’ i h iv ,  

M e rt gyanúba vette már 
A t ty a ,  hogy ő éjje lenként

O lly k o r , o lly k o r meszsze jár. 
Egy tüzes csókkal köszönte 

G yulának a ’ lyány  ezt m eg,
’S végig futva a* jövendőt 

A z örömtől már remeg.
’S fel v id ú lv a , fel d erü lv e ,

Szebb rem énnyel mentek el 
A* titkos fa árnyékából

H a z a , ’s öröm léptekkel. —  
H aj ! pedig m elly  igen kétes 

A ’ zugó sors vad szele,
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A kkor tsap l e , midőn vélnéd , 

Hogy meg békéitől vele. —  
Szondi M á rto n , S z ilá i György*

Jó barátja v o lt , m ikor 
Nem borongott a’ M agyar ég ,

Nem tűnt fel a ’ vészes kor.
De hogy üldözőbe vette  

A* sors, az Ég e’ H a z á t ,
H ogy dörögve sujtá re á ,

M enykő vei* halm azát 
H ogy Zápolya gögös vá g y a , 

Thrónust a k a r t ,  azt le s e tt, 
H ogy a* M a g y a r, e’ hős N e m ze t, 

M eg hasonlott *s elesett. 
H o gy Piroska* a t ty a , Szondi 

Zápolyáért iz z a d a ,
H ogy S z ilá i e lle n e , és

A* K irá ly  kemény hada ; 
Gyülölséget forra lának  

L e ik e ik b e n , és átok 
Zúg a jk o k o n , *s ellenségek 

L e tte k  a’ hív B arátok.
*S m egesküdtek, hogy bár a* két 

If jú  m ár rég jegybe já r  
É ltekb en , és hóitok  után

Nem  lesz belő lök egy pár,
A* rengeteg választá el

A ’ két fa lu t ,  a’ hol ők 
L a k ta n a k , a* költsönösen

Egym ást h o ltig  gyűlölők. 
Remete jö t t  a* v id é k re ,

E ’ h ír v illám ként s z á llá , 
BÖlts, j ó ,  jám bor m in t a’ bárány 

Ősz m in t a’ hó szakálla. 
I la l ly a  eztet Szondi M á rto n ,

*S nem sokára ő i s , egy 
D e riilt  n a p , a’ Remetéhez

A* bértz üregébe megy. —
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’ S Öszve ülve emlegettek  

A z ő sko rt, a’ boldogot! 
B o ld o g o t! m ert a’ M agyar meg 

A kkor mind kezet fogott.
’S a’ Remete fel hevülve

T ű zre  , lángra lobban és 
Károm olja hogy Zápolya

Ügyébe nints egygyezés.
,, F e l fo rdu lt (mond) e’ nagy világ !

De leginkább a’ M a g y a r , 
K inek hasznát akarja  más ,

’S ő magának nem akar.
F e l tűn t János H azánk védje , 

N em zetét ez s ze re ti,
A rany időt nyú jt Honjának

’S a* M agyar ezt meg veti. 
Az ős id ő t , a’ boldogot,

T ö r ’ bé hozni Z á p o ly a ,
’S ellene zúg a’ M agyar már 

És ellene vér folya. u 
F e l szökell i t t  Szondi M árton , 

M eg kapja a’ R em eté t,
Á lt  Ö le li , ’s el ragadva

M eg szorítja  egy kezét. 
„ H a jh !  jám bor ősz be igazat 

S zó ltá l te most eze k ke l, 
H a j ! de kevés M ag yar hiszi 

’S ellene sok kard ra  kel.
Jgy b eszé lle tt még sokáig 

Lelkese dve , míg heve 
H ű ln i k e zd e , ’s tsendesebben 

Beszédje illy e n  le v e :
„  Egyre kérlek bölts öreg é n , 

Egyre kér egy bús a ty a ,  
M e lly  le lkem et k ínnal gyö tri 

’S létem öszve rá z h a tja ; 
Szilá i György fija  G y u la ,

M in t az apja esztelen ,
F e l bőszülve küzd a* H aza  

*S a’ hős Zápolya .ellen.
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S az én lyányom  ezt s z e re t i, 

T itk o n  véle egygyet é rt  
A* tz u d a rra l, k i H azá ja

Ellen  v ív , nem H onjáért.
E l küldöm én te hozzád ö t ,

A ’ szerelmetes le á n y t ,
Hogy nézze meg a’ R e m e té t,

S zik la  odvát, ’s e’ magányt 
Mutasd meg néki bölts öreg 

E levenen , hogy H o n ja ,
Á rú ló ja , k i Jánostól

K a r já t ,  k a rd já t meg vonja. 
M agyar lyány  ő ; ’s egy M agyar lyány, 

Készebb sírba s zá lla n i,
M in t H azá ja  árú lóval

Ö szvekeln i, á llan i. “
E zt akarta  az álortzás

R em ete , a’ szép G y u la ,
’S n y íln i látván szép rem ényit 

Érző keble fel gyúla. —
’S ide já r t  a’ szép P iroska

Fénnyes nappal és im i t t , 
É lték  tis z tá n , a* repülő  

É le t’ édes’ öröm it. 
Valahányszor viszsza^térc

Vidám abb és vígabb le tt .
K i az e lő tt csak n yö g ö tt, s ír t ,  

K inek öröm nem ke lle tt.
L á tja  eztet a p ja , M á r to n ,

’S v igán é ln i é letét ,
A z t vélte hogy az ősz tépte

A* szerelm et szerte szót. —  
M it  örü ltök h a jh ! hogy m á r 'e l  

Csendesult a’ büs v ih a r !
Sötét felleg vonói' rá tok

Keble bús veszélyt takar.
A ’ szerelem n yu g h a ta tlan ,

O llyan  a’ k i szerelm es,
A zt a k a rn á , hogy szünetlen

N álla  lenne a’ kedves, —
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Nem volt elég hogy gyanútlan  
N appal öszve jö ttek  ő k , 

Öszve já rta k  é jje l is , a’
T is z tá n  egymást szeretők. — 

Egykor M árton  , é jfélig  ü lt
T ág  kertjében a la n t , ott 

A ’ vár m e lle t t , ’s észrevette 
H ogy lyánya  e lilla n to tt. 

Eoszszat sejtve m ent nyomába , 
H a lk a l lépdelt ő e lé ,

A ’ Rem ete-barlang a la tt
Sötétlő barlang felé* —

Egy vén tö lg y ig  szokott mindég 
Jönni elébe G y u la ,

M ost is o tt v o lt ,  ’s a’ két kebel 
I t t , egymásra símúla,

F e l zúdul vészes haragja ,
A ’ Bokorba re jtező  

M árto n n a k , és mérge m iatt 
M á r csak a lig  lélegz ő, 

l)e  el fo jtja  nagy h ara g já t,
És várába viszsza té r t ,  

Véres boszszút fo rra lt agya 
E ’ tzudar g ya lázatért.

* „ E 1  k e ll néki veszni ( o r d í t )
E l ,  bár veszszek én ve le , 

De még holnap akarom hogy 
Zúzódjon szét kebele 

Egy szoross ú t ,  két szikla közi 
V ezet tsak a’ Rem ete- 

Barlanghoz , o tt veszszen el 
A z álortzás Rem ete . U(- 

’S másnap korán Öszve hívja  
Hűségesebb em berit,

A ’ szoross út felibe egy
N agy kősziklát hem perít. —  

Piroskához igen kegyes,
M indent a’ m it lyánya kér , 

Ö röm est, á d , bár erében
F e l bősziilten forr a ’ vér.
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Alkonyodtán a’ szoros út
Felibe ment ’s várta  ott 

M ig  a* bal sorsú Remete
H alka t a rra  ballagott.

’S meg m ozdítá a’ sz ik lá t hogy 
Az ösvényen jö t t  a la n t,

Es le zördül ’s h a jh ! G yulára
V illá m  sebbel rá  zuhant. — 

V ér boszszúja örömében
M árton  tüstént lábra k é l,  

Édes szín le tt kegyességgel 
Leányához így  b eszé l:

Édes*lyányom  azt h a llo m , hogy 
G yula meg té rt és ( noha 

Apja nem is )  ő H azá ja
E llen  nem h artzo l soha.

M á r nem bánom ke llye tek  hát
Öszve, m inthogy G yula már 

Meg s ze líd ü lt, ’s édes H on ja
Á rta lm ára  már nem já r . “  —  

Könnyen hívő a’ szerelm es,
V a lónak  vesz minden fé n y t,  

F el hevülve ölel á lta l
M inden já ts z i kis re m é n y t, —- 

Öröm telve h ú ll P iroska  
M ord  apja lába e lé ,

’S meg csókolván, át karo lván , 
Sebbel rohant k i felé. —  

H a j ! leányka meszsze csalt e l , 
Meszsze v itt  fel a’ re m é n y , 

F e n t erősben zúg a’ v ih a r ,
’S a ló l tátog m ély örvény. —  

E l siet a’ kedve lt tö lg yh ö z ,
Áh de o tt meg nem le l i ,

’S nyögve sírva az örömtől 
A ’ tö lg ye t át ö le li.

A ’ hóid bájló -fényt lö v e íle t ; —  
’S hogy bé várja i t t  le ü lt ,  

É.s danlani k e zd e , ’s dalia  
A* ligetbe így re p ü lt:
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,, Repülj hozzá kis Csalogány , 

Zengedezzed hogy ő már 
B o ldo g , és fiogy hív jegyese 

A ’ zöld tö lgynél reá vár. 
Leng feléje esti szellő

Sngd meg neki hogy e’ szív 
M eg re p e d , ha soká késik

Ő , k it  kehiem szívem hív. 
Áh ! de ha tán édes álom  

L en g i a’ bértz tetején  
A rtzá t k ö rü l, ne költsétek

F e l, úgy magam m egyek én! {,t- 
Áh leányka ! szépen hangzik  

E ’ ligetben szód n eked , 
M e rt veszélyes élted után ,

Végső h attyú  éneked. —  
M ár tovább nem d a n o lh a to tt,

A* bértz felé indúl m eg ,
És ut közbe nem tud ja  m ért 

Néha néha tsak remeg.
Egy kopasz vén szik la  tetőn  

E gy halá l madár s iv it t ,
’S minden öröm el fu t tőle  

Borzadás lepé meg it t .
M eg  tovább is ,  és a’ m in t megy 

A ’ szoross ösvényen lá t ,  
E g y v a la m it, —  e? kis u tat 

K etté  záró kősziklat.
M egy , néz , reszk e t, lá tja  G yulát 

Öszvetörve, zúzottan , 
Kgygyet s ik o lt , ja jd ú l, ’s szörnyet 

H alva  dőlt rá  legottan. 
Szerentsétlen pár ! csak azért

Szűnt meg a’ sors vad szele 
H ogy nyugodtan új e rő ve l,

Ronthasson rá tok  vele. —  
Ez a la tt mindég fürkészi

A tty a  a* szép hajadont,
De nem le l i ,  és hasztalan

Járj a bé a ’ bús vado nt,
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K iá l t ,  k iá l t ,  de hang nem jön  
Me'g a ’ viszhang sem fe le l,

E l ném últ e z , a’ leányzó
’S G yula kínos v e s z tiv e i, 

Végre fel tö rt az ösvényhez,
A ’ szorosshoz , ’s lá tja  o t t , 

H ogy az öszve rontso lt Gyulán  
L yá n y a  halva m aradott. 

S ír t ,  o rd íto tt a’ m e g lá g y ú lt,
’S meg bánta hogy il ly e t  t e t t , 

De haj ! késő bánatja m ár 
Ezen nem segíthetett. 

Nyögve szedte Öszve a’ két 
H id eg  hü szere tőket,

’S a’ barlangnál egy vén szik la- 
Sírba tem ette őket.

Ő Remete lö n , G yulának  
G yászruháját ölté fe l ,

\S elszáradva k ín ja itó l
Járt a’ bértzen alá ’s fel. 

M indég gyengült a’ szegény ősz , 
M in t a’ száradt vén fenyő 

M ellyn ek  ágát menykő z ú z ta ,  
Gyökerében féreg nyő.

Még egy lassúbb z iv a ta rra ,
S o ha jtozva , vágyva v á r ,

*S öszve rogygyan , Szerentsétlen !
K ö z e l, közel zajog már.

Egy szép est v e , egy bús Vándor 
Nézé meg ezt a ’ s z ik lá t ,

Jó Remete nem lá ttad  i t t
( íg y  s z ó l) fijam at G yu lá t?  

F e l tek in t a’ vén Remete
M egrászkódik ’s hozzá ért 

xV sz ik la -s írh oz , ’s nyöszörgve 
É le te  i t t  véget ért.

E l b orzad va , öszvezúzva
Néz a’ V á n d o r , és legott 

E l tem eti a’ Rem etét
’S eszeveszett el fu to tt. —  

Más nap estve kong a’ harang !
S z ilá i G yörgy meg hala !

A ’ sz ik la-s írba  temessek;
Vég szava ’s az vala.

Sz. B .
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8.
R I M A - S Z É C S I

G R Ó F  S Z É C S I M Á R IA ’
[ a ’  .jflu rc tn iji Uénuá ]  

élet-képe.

A .z o n  Balog-nemzetségtől származék a’ Szé- 
czi-liáz, melly az ősz-korban Balog várát bírá  
Gömör Vármegyében , m ellynek omladékai 
ma is láthatók. IV -d ik  Béla K irá ly  alatt élt 
Balog János , ’s ennek Miklós fijától két uno
kája született; Péter t. i. 1333. évben Nógrádi 
Fő-ispán 's Szondái Kapitány , és Dienes. M i
dőn Péter és Dienes atyjok’ elhunyta után 
megosztoztak , Péternek a’ többi b irtokok kö
zött Felső-Lindva ju to tt Vas Vármegyében, ’s 
ettől vevék azután Htói a' Felső-Lindvai ne
vezetet. Dienes' maradékai a’ Rima-Szécsi ne
vet tarták-meg.

A’ Felső-Lindvai Szécsi-liáz sok lelkes Ma
gyart ada a' Honnak. Nádor-ispánt, Cardi- 
n á lt, Fő Lovász-mestert, több Fő-ispánt ’s 
Hőst á llíta -e lé ; 's Szécsi Istvánban 1535-ben 
szakad’tt magva e' háznak , ’s javai a' Rima- 
Szécsi Szécsieknek ítéltettek.

A' Rima-Szécsiek közzűl D ienes, a fent 
nevezett Balog Jánosnak Miklós nevű fijától 
származott unokája, díszlék k ivá lt m int Sző-
J M 011. M I N  É R V  A 1. N E G Y E D  18 3 1  6
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rényi Bán és Fő-Tálnok I .  Károly K irá ly  alatt. 
Ennek ágyékából fejlének-ki a’ többi Szé- 
csiek. * )

Gróf Szécsi M ária , (m ert akkor már e' 
méltóság díszesíté e’ nemzetséget), a’ mennyi
re a' kéz-iratokból egyben-vethető, Gróf Szérsi 
György F . Magyar-országi Hadvezértő l, attól 
t. i. k i 1620. November’ 4-én a' Zólyom-Lipcsei 
várat elfoglalá, T rib e f örököseit k ifize té , ’s 
négy évig haladott birtoka után Augusztus’ utol
só napján , 1625. Barkov felé folytatott útjá
ban lesből puskával agyon lövette tett, ’s a' 
Murányi vár’ kápolnájába eltem ettetett, és IIo -  
monnai Drugeth M áriától vette származását. 
Gyermek éveiről nincs emlékezet az íróknál. 
Ez kivetkezve az Aszszony-nem’ gyönge termé
szetéből , ágyú-dörgések között érczesedék an
n y ira ; hogy birtokaiban az ostrom-lángnak me
részhős lélekkel á lla -k i, feledve neme’ híjányait.

Rákóczy György az I-ső 1644-ben fegyvert 
villogtata Ferdinánd K irá ly  ellen. Dáczia' hal
mait elborító a’ pártos had , ’s a’ Magyar-hon’ 
felsőbb Megy éji bokrosán csat Iák magokat a’ 
zendfdőhöz. Kassa ’s a' többi várak Rákóczy- 
nak hódolónak csak hamar; Murány' szikláji 
felett egy magyar Amazon parancsolt, ’s on
nan szórá villám ait Ferdinánd' népe ellen. 
G róf Vesselényi Ferencz, a’ Magyar-hon felső 
részeinek Kapitánya, később Nádor, most Ve
zére egy császári Csapatnak ágyúkkal töreté 
Murány’ fa la it ; de a’ Rákóczyhoz szító véd-se- 
reg nem csiiggede o tt , ’s a’ természettől meg
erősített szikla-bástyák lemosolygák a’ nagy 
hős’ törekedéseit. Szécsi Mária a’ virág-korú,

* )  Buday Ferenc*  Mist L e \.  I I I .  Köt. 334. ’s kov lap.
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volt Murány’ véd-angyala ; Bajnok lélek dicsőí- 
té ő t\ Példája erőt adott a* gyávának is ; ’s 
még is bár borostyánt érdemle a’ hős lé le k , 
's bár feddést a’ pártolás’ vétke, csak aszszony 
maradt ő , ha bár kard villoga is markában.

Vesselényi cselt vete a’ férjfi lelkűnek , ’s. 
a' m it nem tehete fegyver , kieszközlé az ár
m ány, ’s tökélletességre hozá a’ szerelem. T it 
kos követségeit elfogadá M ária Vesselényinek, 
’s ez elébb vívá-meg a’ szép Mária' szívét, 
m int a' szikla-várat. Al-utakon bocsájtá-be ő 
a’ várba a' már kedvelt ellenségét, ’s ennek 
vitézeit az őr-sereg közzé. Murány elfoglalta
tott , ’s a’ csata-zajt menyegző követé. Mária  
nem késék kezét nyújtani az özvegy Vesselé
nyinek , k it  ’s nemzetségét a' K irá ly , e’ vár’ 
’s hozzá-tarrozóji’ birtokával ajándékozá-meg. * )

I t t  megszakad Mária' em léke; nincs jegy
zék , melly több m int 20. évig ezután emlí
tésbe hozná. A' sors ezen idő-szak alatt szövé 
ama retteneteseket, m ellyeknek emléke olly  
felette borzasztó. Az 1667. évben tűnt-le Má
ria' boldogságának csillaga , már 12. évig csil- 
loga m int Nádorné. A ’ történet úgy akará, 
hogy ezen évben vete lobbot egy pártütés, 
mellynek fejévé M ária’ férje választaték, a’ 
Besztercze-bányán öszsze-gyűlt Kendek által , 
k ik  a’ tartandó rend k ívü li Hongyűlés' színe 
alatt csoportozának ide. I t t  ütött vég órája 
Vesselényinek Mártzius' 26-án, ’s özvegyen ha- 
gyá erős lelkű , bátor szívű M áriáját. E lha ll
gatom it t  szövevényeit az akkori vad idők  
le lkének; el azt, m int írta-k i a’ tilos párt- 
ütés sok végső nagy csemetét a' honból. Nem

* )  Palatium  Reg. Hung. p. 130.
e *
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említem a’ Zrínyi Péter', Frangepán K ris tó f, 
Nádasdy F e re n c /', Tattenbach Erasrn' gyászos 
gyalázatos halálát. Egy gj'ász-képet emelné- 
nek-fel azok a' képzelet e lő tt, ’s bús elmél
kedésbe hoznák a’ Magyart.

Tudta a’ veszélyes titkokat Mária. Férje’ 
elhunytéval tüstént Öszsze-szedé m indenét, k i
vált az írásokat, föld-abroszokat, plánumo- 
kat 's levelezéseket , mellyeket férje' szobáji- 
ban talált 's a' Murányi várba húzódék. Nem 
tetszők e' tette a' párt-híveknek , ’s rettegésbe 
hozá ezeket, ne-hogy ez által az öszsze-eskii- 
vés' czél-rendje kitudattassék. Tüstént követ
ség indúla Bécsbe, Szelepcsényi vala szószól
ó ja  ennek. Míg Rákóczy Felső Magyar-or
szágot, Zrínyi az Illy r ia i tartományokat fegy- 
verkezteték , az alatt Petróczy , M ária’ szívébe 
az állhatatosságot’s hon-szei etetet csöpögteté.*)

A ’ párt ütés' k itört lángja Z ríny i’ 's mások' 
befogattatása által elfojlaték. Az elfoglalt tá
jak  viszsza-hódíttatfak. Az ingadozatlan Mu- 
rány' kőszálait várta a’ veszély. I t t  borúlt-bc 
napja a’ vakmerő özvegynek. Murány volt 
hiteles helye a’ pártütőknek. I t t  tartattak a' 
zendülést illető iroványok . java lla tok , czél- 
rendek, manifestumok , jegyző-könyvek ’s tör
vények , Yesselényiné’ gondjai alatt. I t t  lap- 
panga a' rettenthetetlen M ária , a’ maga ne
mén túl emelkedett aszszony, Nagy, máskint 
Boer Fcrencz Titoknokjával. M urány, a' ter
mészettől vívhatatlanná tétetett vár , körül
vétetett. Spork Had-vezér szóval kéré fel
adását , de a' karezos Aszszony megvető a’ ké
re lm et, győzhetetlen falaiba vetvén reményét.

#) Egy kézira t a’ történet* korából. — Topogr. M  Heg, 
llung 417—4.4 K
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Nem soká 1670. Károly Lotharingiai H er- 
czeg vette Murányt körűi ágyúival ’s tizenöt
ezerből álló v itéz ive l, de e’ próba-tételt is ne
vetve fogadá Szécsi Mária ; azomban még is 
le hagyá győzetni magát. Feladá Murányt 
Leopold K irá ly ' részire. A’ Ilerczeg, Spork 
Had-vezér' vallatása alá bízá a’ szerencsétlent; 
de mivel ez azon panaszkodék: hogy sem szü
letésével , sem férje' méltóságával nem egygye- 
zik-m eg, hogy egy Vezér bánjék személyével, 
a' nyomozás' folytatása Vollc Grófra bízatta- 
ték. De sem ő , sem czimboráji nem akaró
nak vallani semmit is ; azért a' várnak min
den szege-szuga fel kutat taték.

It t  húlt-el M ária. Egy hordó tömve pár
tos írásokkal fedezteték-fel. Ebből jö tt nap
fényre Nádasdy Ferencz ürszág-bíró’ egygyet- 
értése is . k i utóbb fejével lakolt. Ezen iro- 
ványok adák-elé az öszsze-esküdtek’ más tá r
sait is : Tököli Istvánt, Im re fijáva l, Csáky 
Ferenczet, Barkóczyt , P etróczit, Keczert *s 
másokat, kiket hévvel iildöze Heister Had-ve- 
zér. A’ talált írások gyors sietéssel Bécsbe té- 
tettek-át; oda vitetett âz özvegy Nádorné , 
Nagy Ferencz Titoknokjával. M áriának, foghá
za’ gyász falai között hervadozék-el élete. * )

Egy kézirat szerint Besztercze-Bányára té- 
tettek-át meghűlt hamvai. Azt á llítja  az: hogy 
a' várbeli nagy templomban, arany nap, hold 
és csillagokkal ékesített réz-koporsóban nyug
szanak azok.

A’ Besztercze-Bányai Plébánián találtató 
megholtak' könyvében , az elhunytak 1665. 
Augusztus' 12-től 1674. Május' 19-ig, valamint

* )  Ugyan azon k é z ira t.
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ugyan azon évbeli Október' 9 -tő l, 1693-iki Ok
tóberig nem foglaltatnak. A' „ Sgnopsis re- 
rum  m em orabilium  C o lleg ii e t Paroch iae JVeo- 
soliensis” czímű a' Jesuiták által í r t ,  's most 
a’ Besztereze-Bányai Parochia levél-tárában ál
ló könyvben megszakadnak a'jegyzések, mel- 
lyek  e’ , részben világosítást nyújthatnának 
1661-től egész 14. évig ; 's ezen 1661. év után 
nyilván e’ jegyzék á l l : ,, Subsequis 14. annis 
n ih il p ro rsu s  annota tum  re p e r itu r  . fo rs  ob 
v a ria s  il l iu s  tem poris ca lam ita tes. ”  Továbbá 
ugyan a’ fent-írt Parochián a' Jesuiták' D iá -  
r iu m a  csak 1692-től ta lá lta tik ; a' sír-írások 
pedig az idő’ régisége miatt sok változást szen
vedvén , e' felett a’ Besztercze-Bányai kriptá
nak belső régibb részei azon alkalom m al, m i
dőn 1813. új ravatal á llítta té k , kőfallal rakat- 
ta ttak-be , ’s ennél fogva az emlék is elfedez
tetett , m elly Szécsi Mária' koporsójára útasít- 
hatna. Bővebb fényt nyújthatna e' részben az 
„  Annales C o lleg ii Jesu ita rum  JS'eosoliensis' '  
czímű k íz ir a t ,  melly c’ Szerzetnek 1773-ban 
történt széthányattatása' a lka lm ával, a’ Budai 
Cameral. levél-tárba vitetett. A ’ ,, Sgnopsis 
re ru m  m e m o r a b . ’s a’ t. czímű fent érintett 
kéziratban azomban , Szécsi Máriáról ’s férjé
ről e’ jegyzés ta lá lta tik , az 1657-ik év a la tt, 
,, Jtegn i P a la tín us  T it .  F ranciscus Vesseléni 
cum conjuge sua t saepius p e r  annum in  Sa- 
cello nostro  poenitentem  se s is t i t e t  dein no- 
biscum in  R e fecto rio  p ra n d io  re fe c ti etc.

#) H azá íiú i hálás köszönetéin it t  M éit. ’s Fö T is z t. Belánsz- 
k y  Jó’s e f, Besztercze-Bányai Megyés Püspök U r O N a g y 
ságának, kinek hazájáért lángoló szive , ezen utóbbi Pa- 
rochialis jeg yzéseket, T it .  T it .  Kovács M átyás Beszter-
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Azt írják  : hogy Mária incselkedő ösztö
nözései bírták reá Vesselényit a’ pártütésre; 
lehet a' nádori méltóság’ fénye szelesíté-cl a’ 
gyarló aszszonyt, magossabbakat, nagyobbakat 
is reményhetni. A’ térni vágyó Nádor, vonag- 
lásai között megbáná tettét , ’s bocsánatért a- 
kart esdeni Fejedelme előtt; de a’ m int mon
datik : a’ jó szándékot majd hölgye' stigallási, 
utóbb a' halál fojtá-el. H a igazak ezek Máriá
ról , állhatatos lelke hiba volt benne.

Debre.czeni B Á kÁ ny Á g o s t o n .

9-
Az emberi Szépség’ megfejtése.

Szépség ollyan egy mester-míve a* természet- 
nek , mellynek minden hódol ; nem csak a’ test', 
de az erkölcs-világbeli szép is meghajolja az em
bert ; nem csak az élő valóságok , de az élet nél
küli do'gok is bámulásra gerjesztenek, ha szépek; 
sőt még a’ beszédben is elragadtató a’ szép ; egy 
szóval: mindenhez a’ mi tökélyes ellent-állhatatla* 
núl vonszóaunk egyedül azért, mert minden tökély
nek alakja a’ szép. Némellyek ezen tárgyról okos-

eze-B án ya i, és Hangay A u ta l T ó t-L ipcse i Plebánus Urak  
á lta l írásba té te tn i,  ’s hozzám tellyes készséggel meg
kü lden i m é ltózta lott.
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kodvan azt kérdik, vallyon a’ szépség valami való
ságos vagy csak képzelt dolog é?

Ataljában gondolva ugyan a* szép az , a’ mi 
tetszik; de annak, a* mi tetszik , szükségképen az 
emberek ízlésök’ ’s öneszüségökhöz kellene alkal
mazva lenni; melly esetben hát a5 szépség a* kép
zet* vagy inkább megállapítás lénye volna, mivel a’ 
népek megegygyeztek , hogy némelly kiválogatott vo
nások és színek tartassanak egyedül szépeknek. Az 
igaz, ezen vélekedést némelly nyilvános okok lát
szatnak támogatni, minekulánna a’ szépséget az ég
alj megváltoztatni látszatik; A'siában nem egészen 
az , a1 mi Európában ; Chínában p. o. picziny sze
mek , kis lábak, lapos orr, ’s luzott test a* szép
ség* remekjei, midőn nálunk nagy szem, felemel
kedett orr és karcsú test kívántatik ahoz. Virító ’s 
mérséklett tellycsség nálunk mindenkor egy valódi 
részét tette a’ szépségnek; \s még is volt ollyan 
idő, mellyben a’ franczia udvari aszszonyságok nagy 
érdemet helyhettek abban, ha soványok, sőt szára
zok lehettek ; főkép* ha mejjüket is elveszthették , 
holott az előtt kétségbe estek , ha domború mejj’ 
híjával voltak, úgy hogy el leheteti rólok mondani: 
Quae clune nudo radat et genu pungat.

Lehetne talán még azt is mondani, hogy gyak
ran az ábrándozás és módi’ szüleménye a’ szépség. 
Vallyon nem tartja e majd az egész földön az arez- 
festést szépnek a’ Nő-nem ? pedig hány századok 
ólta mondják már azt neki , hogy az arcz-pirositó 
undokít ’s a* fejér kendőző bőrök’ elevenségét ha- 
laványítja ; azom bán hányát tériteltek-meg eddig ? 
E* mellett az a' legfurcsább , hogy halálra gyötrőd
nének , ha illyen mázzal születnének. Tagadhatat
lan , hogy a’ kis láb szép; de vallyon eszöken van
nak e a’ Chínabeliek , midőn gyermekeik’ lábait 
csecsemős koroktól fogva annyira gyötrik és szoron
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gatják , hogy felserdülten alig biczeghetnek ? ez a* 
kis láb utáni dühösködése a* chinai Nő-nemnek, és 
a’ mi úriaszszonyainknál elterjedve volt pirosítás, a* 
múlt században egy elmés Urat arra mondásra fa
kasztott: hogy a’ szép-nemet se lábáról se fejéről 
megítélni nem lehet.

De egész népségek vagy nemzetek sem egygyez- 
nek-meg egyaránt abban , hogy mi ’s ki a’ Szép ; egy 
szép személyt koránt sem tart mindenki annak , 
mert midőn kedvese’ szemei előtt legszebb , azt ve
télkedő társnéja nem képzelheti. Mind ezeket együ
vé vévén , alig-ha bízvást nem mondhatnék , hogy 
a’ szépség és dísztelenségrőli ítéleteinkben sok ön- 
kénység ’s képzettség uralkodik. Az indulat *s ön
szeretet új kellemet áraszthatnak a* szépségre ; vala
mint azt a’ gyülölség és szerelembeli vetélkedés bi
zonyos részben rúttá tehetik. Nemzeti ízlés ’s rá- 
szokottság nagy benyomást tesznek ugyan fogasa
inkban; mindazonáltal tapasztalni lehet, hogy ezen 
vélekedésbeli külömbség rendesen inkább csak né- 
melly vonásit illeti a* szépségnek , mint sem annak egész 
tulajnonát; és így semmit sem lehet azok ellen kö
vetkeztetni , kik szépséget megesmertető bélyegeket 
állítanak-fel. Mert akárki hogy ’s mimódon okos
kodjék , nem lehet azt meg nem vallani, hogy a1 
természetben csak egy a’ Szép , ’s többféle nem le
het; miv̂ tel mindannak, a’ mi tökélyes, szépnek is 
kell lenni; ’s így a Szép tökélyes lévén, ellenkező 
részekből nem állhat. Ázomban az is bizonyos , 
hogy a’ természet remek-mívjének a’ tökélyesnek t. 
i. meghatározott mérték aránnyal , színek és voná
sok5 alapjával, ’s végtére a kellemek’ öszsze-illősé- 
gével bírni kell , hogy az valódi szép legyen.

Bírni kell tehát a* szépnek és szépségnek olly 
bizonyos a’ természetben meghatározott jelekkel ’s 
alap-szabásokkal . incllyek eredetiek ; az egészben
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minden részek* öszsze-egygyezése az a* sinör-mérték, 
meliy a* tökély képzetének megfelel, melly képzetet 
az érzék-tudomány bizonyos rendre szorított, ’s ki
től, midőn egész népségek vagy egygyes egymik (in- 
dividua) eltávoznak; egyebet nem tesznek , hanem 
megromlott ízlésüket mutatják-ki czégérül.

Hogy az emberi test tökélyesnek mondathasson, 
arra az arcz* szépsége nem elegendő , ahoz a’ többi 
részek* öszsze-hangzása is szükséges. Ha az Apel- 
les tengeréből kiszálló ’s Titián aluvó Venussára te
kintünk , úgy látszik, hogy egy testi tökélyes Szép
séghez négy dolgok megkívántatok : úgymint a’ szí
nek’ vegyülete és vonások* mérték-arányúsága mint 
testi mivoltok ; azután a* belső érzetek* külsőképeni 
kitündöklése és a' kellemesség, mint lelki tulajdo
nok ; próbáljuk csak egy tökélyes szépségű Némber’ 
rajzát, ’s kezdjiik-el az arczulatnál.

A z a rczb e li szmeh' vegyületéről.

Egy virító ékes kép kimondhatlan mágnes! erő
vel b ír, mert ellent-állhatatlanúl magára von min
den szemet ; pedig nem mindenkor azért , hogy tö
kélyes szépség volna ; hanem inkább felületén elára
dott bájoló színében lappangó villámi tüze által ; 
tökélyes szépségű arczulaton a* piros színnek úgy 
kell a’ fejérrel egy szép elegyítésben egymásba ol
vadva lenni, hogy az utolsó kitetszőképen uralkod
ni látszassék amazon , ’s az egészet az igazi test
szín bontva tartsa; ezt inkább csak képzelni, mint 
sem szóval rajzolni lehet. Az elpirulás és őszintü- 
ség állitják-elő a* szép színnek ideálját *s valódi 
módját. Azon test-szín, mellynek az orczákon ra
gyogni ke ll, éppen az , mellyet egy gyengéded 
szűz’ képén olly szívesen látunk ; de kimagyarázni 
nem tudunk,
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A ’ szépség elvaTnatlan az egésségtől és ifjú
ságtól ; ennek a* deli kornak az a* virító jó maga- 
érzése , melly egy helyes test alkatból származik, 
legígézőbb. Nem szabad az arczulat színének min
denütt egyaránt elterülve lenni, hanem azon külömb- 
ség és árnyékolatok tessenek ; a* pirosság pedig fe- 
jérebb legyen az arczulat* vége felé. A' homlok* 
fejérsége , melly fényesebb mint másutt akárhol is, 
a* halántékok felé kékesbeli átmentibe sötétbe ve
rődjék. Az arczák* fénnyé inkább bőséges legyen, 
mintsem szemet-sértve ragyogjon ; semmi sem lehet 
kedvetlenebb a* villogó fényes máznál, ha az mind
járt természetes lenne is. Az ajkak’ pirossá egy ki
fakadó rózsa bimbóhoz hasonlítson ; de a’ száj-kor- 
je alabastrom fejérségü maradjon ; mivel itt van az 
az egygyetlen hely, mellyen e’ két színnek mintegy 
elvágva maradni kell.

Egy finom, gyenge *s át-látszó bőr minden 
egyéb felett való; szükség, hogy észre-vehetlen bar- 
naságú fejérre verjen: mert a’ tejfejérségü kelle
metlen. Ha kíilömben minden jól van bár, még is a* 
szőke nem egészen olly szép , mint a* barna. Az 
eleven és világos barnaságnak még az az elsősége
van, hogy más színekhez jobban oda illik. A ’ nagyon 
tündöklő fejérségen a* pirosság mindég úgy tetszik, 
mintha rá volna mázolva.

Egy szóval: a* legszebb szín lágy, bársony
forma, nedves és friss ; ’s ennek mind természeties
nek kell lenni.

A 3jVO?iásoJt m érték-arányosságáró l.

Ki-ki tudja , hogy nagy száj , keskeny hom
lok , *s lapos orr minő kegyetlenül eléktelenítik a’
Némbert. De ezeken az igen szembe-szökő hibá
kon kivül vannak még mások is , mellyekel az a
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hoz értő azonnal felfedez , bár mindjárt kevesebbet 
láthatok.

Valamennyi hajlásoknak és csavarodásoknak na
gyon gyengéden ’s lágyan kell formálva lenniö'' ; 
illyenek p. o. az orr oidalainak az arczákhozű átme
netele; az alső ajakénak az állhoz; a* gödröcske’ 
ürege, vagyis az állban lévő vályúcska ; a’ hom
lok’ gömbölyüsége, melly kiülő vagy lapos ne le
gyen. Azon hab-forma vonás, melly egygyik fültől 
másikáig az arczákon ’s orron végig nyúl, valamen* 
nyi előszámlált hajlásokat magában foglalja : ’s ezen 
vonásnak valósággal nem lehet csak egy bizonyos 
hajtásának lenni , hogy igazán szép legyen. Az ar- 
czulatok’ nagysága ehez semmit sem tehet ; mert 
akármiilyen nagyságú karikákban még is minden ré
szek, vagy hasonló karéjok ugyan azon görbeségüek. 
Minden húzás, melly igazi vonatjának kitér, a’ sze
rint nagyobb vagy kissebb szépségű , mint attól 
jobban vagy kevesebbet távozik. Ugyan ezt kell 
azon vonásról is érteni, melly a’ homlok’ egygyik ol
daláról a’ szemöldökökön, szemezés arczán keresz
tül húzva a’ torkon végződik. így van a* dolog 
minden egyéb húzásokkal , mellyek a’ derekat, vál- 
lakat, karokat, kezeket, térdeket ’s más efféléket 
befoglalnak ; mert mint mondám , az arczulat nem 
egyedüli lakhelye a’ szépségnek; az egész test al
kalmas arra. A ’ Medicei-Vénuson nem legbájolóbb 
az arczulat, hanem inkább a’ formázat’ nemes mi- 
voltja , a’ rajzolat’ tökélye , ’s a’ test’ minden részei
nek öszsze-egygyezése.

A* fő csak-nem gömbölyű legyen ; de még is 
inkább tojás formájú, mint sem valóságos kereksé- 
günek látszassák.

A’ homlok ha nagy ; nyitott, sima , kerek , t. 
i. az egymás ellenében lévő pontokban helyes göm- 
bölyüségü, akkor részarányos. Az alacsony és kes-
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kény homlok minden egyéb kellemeket meg
zavar.

Hoszszú , sürü , helyesen ndtt, finom sima , 
holló-szín fekeleségü hajak a’ legszebbek. Szőke 
haj inkább a’ serdülő korhoz illik.

Nagy kecsesei bírnak a' jói megnyilatkozott, 
helyes hasadáséi szemek, legyenek ők feketék, gesz
tenye színük, vagy világos kékek. Legszebbek a’ 
nagy szemek ; kissebbekben több az elevenség és a* 
szívre-hatóság ; sok hatalommal bírnak azok , midőn 
csak-nem nedvesen pillantanak.

A ’ szemöldök úgy szép , ha ollyas fél-karéjra 
halkai görbül, melly egy oldalról a’ szem* külső 
szögletjénél; más felől pedig az orr’ kezdeténél vég
ződik. Legszebbek a’ feketék ; de mindenkor a’ fő- 
heli hajakkal egy színűek legyenek , mert a’ külöm- 
bözők szenvedhetlenek.

Az arczák kemények , tömöttek , rózsa színük , 
mértékletes, a’ szemet nem kápráztató, hanem szín 
elevenségéből származott fénnyel birók legyenek ; se 
nem laposak , se nem felette domborúk. Lapos ar
czák vénség bélyege i , az igen domborúk pedig gyer
meki korba valók.

Piövidek ’s könnyű pirossággal lepettek legye
nek a’ fülek.

Az orr egyenlő ’s helyesen felemelkedett. Nem 
annyira rút az egy keveset tompa orr , mint a’ hosz- 
szú vagy horgas.

Szép a’ száj, ha kicsiny és helyes nyílású, a* 
mellett mosolygásakor mind ogygyik arczán gödröes- 
két formál , mellyet Grácziák gódröcskéjének neve
zünk.

Se vastagok, se véknyak ne legyenek az ajkak; 
de mindenkor egy nedveses verességgel lepetve.

A* fogak fejérek, kicsinyek, egyenesek, rend
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sorosak , fcjérségök nem eleget fényűiét ; a’ legie- 
jérebb elefánt-csont szín legjobban illik hozzájok.

Az áll gömbölyű és hasadt.
Fenn álló , húsos V  egy keveset hoszszú nyak 

szép; mellyben a’ bőr gyengéd , fejér és kellemes.
Keskenyebbek legyenek a’ váltak mint a’ csípők.
Gömbölyűk, tömöttek ’s fejérek a* karok.
A ’ kéz keveset hoszszú ’s jó formán karcsú.
Az ujjak gömbölyűk, körmeik felé pirossak , 

de hegyeik felé halaványabbak.
Tágas, egyenlő és gyengéd kebel; mellyen két 

kemény, fejér és gömbölyű fél-golyóbisok hogy e- 
melkedjenek, szükséges alrend-sorhoz; a* bimbó 
egy keveset piros legyék. így van a' Ráphael Ga- 
latheája rajzolva. Igen húsos kebel disztelenít ’s 
egy közönséges tekintetet ád ; az igen kicsiny nem 
olly kellemetlen.

A’ termet finom és természetes.
A ’ czombok fejérek, húsosok ’s a’ térd felé 

mindenkor véknyabbak; melly utolsó gömbölyű, 
egyenlő és helyesen fordúlva legyen.

Éhez finom , súgár , egy keveset domború és 
tömött ikrával ékesített szárak kívántainak.

Végtére kicsiny láb , mellynek ujjai egyenetle
nül ’s úgy álljanak, hogy az csak nem hegyesen
v é g z ő d j é k .

Hlyen a’ természet* mester-müve! közönségesen 
kiváncsi szemekkel szoktuk nézni a* Szépséget ; de 
rnáskint fognánk róla ítélni , ha meggondolnék : 
hogy annak legingerlőbb kecse az ártatlanság.

A 9 belső érzeteit kiilsőképeni k itündöklésérőL

A’ lelki hajlandóságok , gondolatok és vágyó
dások külömbsége ezerféle bájt hintenek a’ Szépség
re ; elevenítik a’ nézést, mozgást és mozdulatokat.
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Különösen a’ szemek, szemöldökök 5s a’ száj, azon 
részek, mellyek leghívebb tolmácsai a’ belső ember
nek. A ’ lélek* tükre a* szemek; semmi-sem hódol- 
tatőbb , mint az ollyan tekintet, mellyet egy szíves 
érzékenység vagy fájdalom, remény és kívánás, ő- 
szinteség ’s jámborság lelkesítnek. A ’ szíves és il
lő érzetek azon vidámság által, mellyet az arczu- 
latra árasztanak , véghetlen fénybe bontják a1 ter
mészeti kellemet. De az erénynek szövetsége az, 
úgymint a* szerénységé , érzékenységé, szelídségé 's 
ártatlanságé, melly által a’ szépség legnagyobb ér
demében koronáztatik-meg. Ezen tulajdonok* mind 
egygyike is elég arra, hogy tessék ; de öszsze-kapcso- 
lások csudája a* lélek kitündöklésének. Ez a’ Me- 
dicei Vénus’ czímere : kezei, piilanásai ’s egész sze
mélye kitündökö I tetik azt.

A ' kellemességről.

A ’ kellemesség többnyire kipótolja a* szépsé
get, ’s azt jobban lehet érzeni, mint szóval elő-ad- 
ni ; csudálatos az és kinyomozhatlan, ő egy titok’ 
neme a* természetben. Egy iSémber p. o. tetszik : 
minden vonásait megvizsgálván az ember azt találja, 
hogy egygyel sem bír, melly a’ szépséget czímerez- 
né; mindazonáltal tetszik; sőt jobban tetszik, mint 
egy valóságos szép. A ’ kellemesség nálla termé
szet’ ajándéka, —  egy nem tudom mi; de híjában, 
ő kellemes. Ezen kellemesség talán egy bizonyos 
Illendő, könnyű, természetes ’s igazi fordulásból 
áll, mellyet a’ vele bíró mindenre, a’ mit szóll vagy 
teszen , alkalmazni tud.

Vannak olly szerencsésen született személyek, 
kik mindent kellemmel tselekesznek.

Közli  SxAUT JÓ’SEF, 
Főhadnagy.
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10.

Figyelmeztetés.

E g g y  előfizetési Jelentésből esvén értésemre, 
hogy eggy a’ többinél tellyesebb Magyar-Szótár
nak kiadása lenne készülőben. Czélerányos- 
nak látom annak tudós Kiadóját emlékeztetni:

1-ör. Baróti Szabó Dávid volt Kassai Pro- 
fessornak azon Szótárotskájára, mellynek se
gedelme nélkül igen nagy lenne a’ többinél 
tellyesebb Magyar-Szótár’ hijánnya.

2-or. A’ Székely Nemzetnek azon magya
ru l hangzó régi Törvényeire , mellyek 1555-ben 
Á prilis ' 28-án Udvarhelyen tartatott Ország
gyűlésén öszsze-szedettek, és Dobó István ’s 
Kendi Ferencz akkori Yajdák által megerősí
tettek , ’s a' Székely Nemzet Constitutióinak 
nevezete alatt Pesten 1818-ban Trattner János’ 
betűivel nyomtatott m unkátska, 40-ik ’s kö
vetkező lapjain találtatnak. Megtetszik ezek
ből nevezetesen a' 61-ik czikkelyből a' töb
bek köztt az is : hogy E leink koránt sem Táb
la-Bírónak, m int ma; hanem Szék-iilőnek hív
ták a' latán Tabulae Judiciariae Assessort.

3-or. A' Szegedy János Tripartitum  Juris 
Hungarici Tyrocinimnának 1747-ben a' Nagy- 
Szombati Collegiuni' betűivel nyomtatott 644- 
d ik  lapján olvasható magyar nyelven szólló 
régi Statútumaira T . Ns. Po’sony Vármegyének.
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Nem Bírói foglalásnak, m int m a, hanem Meg- 
dúlásnak mondják ott dicső E leink a’ latán 
Executiót ’s a’ t.

4-er. M ikolai Hegedűs Jánosnak azon „Men
nyei Igazság’ tüzes oszlopa” nevezetű munká
já r a ,  m elly Ultrajectumban Vassberg János ál
tal 1648-ik esztendőben Tavaszi második H o w - 
ban nyomtatódon. K iláthatn i ebből, hogy a' 
Magyar az Esztendő négy részeinek, úgym int: 
T é l , Tavasz , Nyár és Ősz neveiből származ
tatva a’ hónapokat is , úgym int: M ártáidat, 
Tavasz első; Á p rilis t, Tavasz másod; M ájust, 
Tavasz harmad ; Júniust, Nyár első ; Jú liust, 
Nyár másod havának ’s a’ t. h ívták.

5-ör. Hogy nem m indenik a’ huzamos é- 
lésnél" fogva első tekintettel magyarnak látszó 
szót lehet igaz Magyarnak venni. IUyen a' 
számtalanok köztt a’ D olom ány s m elly hogy 
hajtásig, vagy törésig-né! nem egyéb, ’s így  
van a’ hajlásig érő ruhára nevezetűi alkalm az
tatva, minden tudja a’ k i Tótól ért. Illyen  
a' kótyavetye s m elly szó , hogy ráczosodott, 
Tót nyelven annyit tészen , m int „ k i  akar töb
bet” , kétségbe csak az ollyan hozhatja, a’ k i 
nem tud ja , hogy k o , Tótól k i  vagy k itso d á t s 
ty e , k tze , ráczosan ty a , a k a r , ve tze j, vctyej 
pedig többet tészen ’s a' t.

6-or. Hogy a’ fonák élés által igaz értel
métől félre csavart magyar szóknak helyre 
igazításáról sem kellene egy két szót a' k i 
adandó Szótárban sajnáln i, a’ m it a’ Wagner 
Phraseologiájában is több helyeken látunk ; 
nevezetesen ama latán szó után: „asinus” , k i 
teszi ugyan a' tódós szerző, hogy sza m á r; de 
utánna veti azt is , hogy idegen szó, minthogy 
úgymond ez az állat a’ mi A'siai eleinknél
F .  M .  O R .  M I N E R V A  l t  N E G Y E D  1 8 3 1 -  7
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f  •  1 ♦egészen ösmeretlen volt. így teszi-ki a vicus 

latán szót magyarul ótznak ;  de utánna v e t i, 
hogy antiquum , unde hodiernum útsza. M elly  
jegyzés nélkül legalább nálam Örökre megfejt
hetetlenül maradt volna a’ Tisza környékén 
ócz kimenetelű nevezetek alatt fekvő olly szá
mos faluk , helységek, sőt még város neveik
nek kezdetkori értelme ; illyenek a' többek 
közt: Agócz, Bajnócz, Bánócz, Iíardócz , Bá- 
rócz, Benyakócz, Bukócz, Csabócz , Csekócz, 
D^m ócz, Darócz , Dobronócz , Galgócz , Gá- 
nócz , Garbócz , Hatkócz , Istócz , Kamarócz , 
Komárócz , Lasztócz , Lipócz , Mátyócz , Mis- 
kócz , Ozorócz , Pálócz , Papócz , Pápócz , 
Pesztalócz , Petrócz , Pinkócz , Prim ócz, Rá- 
kócz, Tamásócz , Tarnócz, Túrócz? Vajlcócz^ 
Varbócz , Yaskócz , Veskócz, V itkócz, Zsat- 
kócz, 's a' t. így lia a' most. felkapott év- és 
év-könyv szókat gyökereztetjük ; annak ere
detét vagy a' latán aevum , aevi-ben, 's így 
nem a’ magyar nyelvben, vagy pedig a’ fűvön 
legelő marhák idejének mennyiségét az eszten- 
dőnkint termő új-fűnek evésétől határozó 
ama: harmad-fű evő, vagy rövidebben, har
mad-evő , negyed-evő ; magyar ugyan , de a’ 
nyelv ú jjító k  év-könyvének éppen meg nem 
felelő szóllásbeli szokásban találjuk-fel.

7-er. Hogy magához ama nagy7 h írű , nevű 
Páriz Pápaynak még azon szótárjához sem le
het tellyes bátorsággal ragaszkodni, melly7et 
ama sokat ígérő homlok-írással: „Nunc verő 
tam ex ejusdem Philoponi F. P. Pápay secun- 
dis curis et notationibus M ss, et aliorutn ob- 
servationibus, expletis quae defuerunt, ampu- 
tatis quae superfuerunt, et vocibus quibusvis 
in  sulim ordinem redactis,"  Bód Péter Sze-
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benben a' Sárdi Sámuel könyvnyomtató' kö lt
ségén 1767-ikben adott-ki. Minthogy ebben is 
igen számosok ’s szembetűnők is a’ fogyatko
zások. M ellyek közzűl elég legyen it t  felhoz
ni ama minden Magyarok’ szájában egy érte
lemmel forgó igét: „teregetem ." Ezt Páriz 
Pápay a’ Hungarico-Latinum részben gyro , ro- 
to és verso szavakkal deákosítja. Ellenben 
a’ Latino-Hungaricum részben maga is megös- 
m e r i, hogy teregetem , sem nem gyro , sem 
nem roto , sem nem verso ; hanem pando,
vagy is inkább a' pando igének frequentativu- 
in a , midőn ama latán kifejezést, ,,alas ad só
iéin pandere" a' melegen teregetni szárnyait, 
szókkal magyarázza.

8-or. Hogy a’ Márton József neve alatt 
legközelebb t. i. 1818-ban k ijö tt Lexiconhoz 
is mennyire lehessen támaszkodni ; abból lát
ha tn i, hogy abban nem hogy a’ naponként gya
rapodó m agyar, de még a’ rég bevett ’s huza
mos élés által közönségessé vált deák szók 
sincsenek mind meg. Illyen  az :
Alumneum Devalvatio
A q u is g r a n u m  Devalvo
Augustae-V indelicoriim  D ifform is
Bravium  D iíform itas
Camomillum Dispersio
Celebris Elem osina
C im e lio n , Szent-ed Ínyek E llypsio
Conim agisiratualis Esonus
Consipatio Exhaereo
Consipo Fallim entarius
Conunnonieter Fallim entum
Conus F a r t io ,  is ,  ire
Crucifer G abellae, guas Clerus Gallica-
Crucigei* nus praestabat.
Cm  dón Gallicago , Szalonka , Schnepf\

7 *
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Implementum.
In d ig ita tio
Ind ig ito  , a s , are.
Irro tu la t io
Locupletatio
L yrip ip iu m  * Duda
M era s a , or. Megy
Merasus
M ucillago
M yrh a
N o to rie tas
Oggero , i s , re.
Paederia  ,
Polyanthea

nő orsóban.
V o lv a , esős-orsó a ’ kerekes

guzsalyban 
Zincuin , i. ’s a ’ t.

Torneam en ta , or. (in  arm alib .) 
V a n ilo q u iu m , ii.
V e rtic illu s  , i. Per észtén a9 fo -

Praetextno
K eeen tia , ae
Eespectivns
Salsam enta, orum
Sudes, (sudibusque praeustis)

Dorong

H át ha még ez a’ Szótár az Astrologusok, Bo- 
tanicusok , Medicusok , Anatomicusok , - Ch»- 
m icusok, Apothecariusok 's töhb más illyenek- 
től vétetnék rostára!! ! ’s így

9-er. A' Pesti Orvos Doktor Kováts Úr ál
tal 1829rben kiadott Forensis medicináját sem 
lehet elmellőzni kár nélkül. De

10-er. A' magyar Lexicon tellyességéhez lát
szik tartozni még az is , hogy a' magyar koro
nához tartozó , ’s bár akárm ikor is tartozott 
nevezetesebb tartományoknak , helyeknek cs 
városoknak magyar neveik is jö jjenek elé ab
ban. így hát a’ Fő-Tisztelendő Fejér György 
Ú r 1816-ban k ijö tt Geographiai Lexiconját sem 
le h e t, ha csak bár ebben az egy tekintetben 
is k ikerü ln i fogyatkozás nélkül. Ámbár (a' 
m it sajnálni is ’s csudálni is lehet) ezen kü- 
lömben nevezetes tudós, mind a’ m ellett, hogy 
munkájának 69-ik lapján Bessarábia’ fő-város- 
sát A kkerm ant, Lengyelül is Biolográdnak , Gö
rögül is Moncastronnak, Oláhul is Csetetáté 
Albának pontosan kiteszi; annak mindazálta! 
magyar Neszter-Fejérvár nevezetét úgy halgat-
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ja -e l; mintha soha semmit sem hallott volna 
felőle.

Örülni fogok, ha tapasztalandom, hogy 
ezen csekély emlékeztetésemmel a’ kiadandó 
Magyar Szótárnak tökélletesebbítésére valam it 
tehettem.

K é zd fP o ly á n i  S im o n y  J ó ’ s e f  ,  

Tábla-bíró ’s több Uras. Fó-ügyésze.

11.

Válogatott darabok az Anglus Szemlélőből, 
Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva.

H is lacrym is vitám  dam us, et miserescimus u ltro .

Virg .

A z  ollyan le v é l, m elly a' természetes ész
nek jeleivel van ír v a , nékem jobban te tsz ik , 
mint az , a’ m elly teljes elmésséggel. Hlyen a’ 
következő levé l:

U ram  /

Jóllehet sokféle bajokról emlékezett is 
„a z  Ű r ,  mellyek a’ famíliákban esnek; mind- 
„ azáltal nem ju t eszembe, hogy a' gyermekek
n e k  az ő szülőik’ akaratja ellen való házas- 
óságáról szóllott volna. Én vagyok egyike 
„ezen szerencsétlen személyeknek. Mintegy

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



102 FEBRUÁRIUSZ 1831.

tizenöt esztendős vo ltam , midőn szabad tet
szésem szerint választottam , de attól fogva 
egy megkérlelhetetlen atyának sanyargatása 
alatt kellett nyögnöm; a' k i t ,  ámbár lá tja , 
hogy a’ világon legjobb férj boldogít ’s igen 
szép gyermekekkel vagyok megáldva, még 
se lehet arra venni, hogy nékem megbocsás
son. Ezen boldogtalan eset előtt nékem an
nyira kedvezett ő , hogy e’ m iatt kötelessé
gem’ általhágását alig lehet m enteni, ’s ben
nem ő eránta olly nagy szeretetet gerjesz
tett , hogy őt mindenek felett szeretem ’s 
örömest meghalnék, csak vele megbékélhet
nék. Lábaihoz borultam ’s könnyező sze
mekkel kértem , hogy nékem engedjen-meg ; 
de mindenkor elfaszitott és elkergetett ma
gától. Sok leveleket írtam neki ; de se fel
n y itn i, sem elvenni nem akarja azokat. Ez 
előtt két esztendővel a' kis fijamat küldöf- 
tem-el hozzá új ruhában , azomban a’ gyer
mek nagy kiáltással jö tt viszsza hozzám, m i
vel a’ m int m ondotta, látni sem akarta ; sőt 
azt parancsolta, hogy vessék-ki a’ házból. 
Az anyámat már a’ magam részére hódítot
tam ; de ő neki se szabad felőlem az atyám
nak szó lln i, hogy őt meg ne haragítsa. 
Valam i egy hónappal ez előtt beteg ágyon 
feküd t, élete' nagy veszedelmével; vérzett 
a’ szívem , m ikor ezt hallo ttam , ’s az oda 
meneteltől nem tudtam magamat megtartóz
tatni , hogy állapotja felől tudakozódjam. 
Az anyám élt ezzel az alkalmatossággal , 
hogy őt részemre megnyerhesse; ezer kön
nyek között elbeszéllte n ék i, hogy vele szóll
ni akarnék, hogy szüntelen sírnék, ’s hihe
tőképpen meg is halnék, ha az áldást reám

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



FKBHUÁRIUSZ 1831. 103

nem adná, ’s velem meg nem békélne. De 
,, ő annyira idegen volt erántam, hogy inkább 
„ megtiltotta néki a' rólam való megemléke- 
,.zé s t, ha csak őt végső szempillantásaiban 
„  megháborítani nem akarná. Mert azt is 
„mondhatom az Ú rn ak , hogy az atyámat be- 
„csiiletes és Isten-félő embernek ta rtják , a' m i 
,, szerencsétlenségemet még nagyobbá teszi. 
„  Hálá légyen az Istennek, hogy ismét meg- 
„gyógyú lt! de az ő keménysége erántam an- 
,, nyira szívemre h a to tt, hogy e' m iatt nem 
„ sokára oda leszek ; ha csak némelly bényo- 
,, mások , a' mellyeket ezen Írásnak elolvasása 
„ a z ú rn a k  levelei között, okoznának ő benne, 
,, engem’ újra fel nem élesztenek. Vagyok ’s a’ t.

A' szívnek megkeményítései között egygyet 
se lehet kevesebbé m enteni, mint a' szülőkét 
az ő gyermekeik eránt. A' kem ény, megkér- 
lelheteílen és meg nem bocsátó lélek minden 
esetekben utálatos ugyan ; it t  pedig éppen ter
mészet ellen való. A' szeretet, hajlandóság és 
szánakodás , m ellyek mi bennünk azok eránt 
támadnak, a' k ik  mi alattunk vágynak, azok, 
a' mellyek által a' világ megtartatik. A' leg
főbb Való , az ő megmérhetetlen irgalma és 
jósága szerint, künyöriileíességét minden mun
káira kiterjeszti ; ’s mivel az ő teremtményei 
nem éreznek önként illyen jóságot azok eránt, 
a' k ik  az ő gondviselésekre és oltalmokra bí- 
zattatíak ; az Isten ezekbe olly belső ösztönt 
plántált, melly ezen jóságnak helyét kipótol
ja. Ez a5 természeti ösztön az oktalan álla
toknak minden nemeinél feltaláltatik , mivel 
valóban az egész állati teremtés attól is függ.

Ez az ösztön tehát az embereknél sokkal 
közönségesebb és szabadabb , m int az állatok
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nál , m ivel az okosságnak és kötelességnek 
törvényei által meszszebb terjesztetik. M ert 
ha magunkra jó l vigyázunk, nem csak a z , 
hogy hajlandók vagyunk azoknak szeretetére, 
a’ k ik  m i tőlünk származnak; hanem bizonyos 
szívességet is érzünk magunkban, minden e- 
rá n t, valami az ő tartását és javát várja mi 
tőlünk. Az érdemetlenség mindenkor ember
ségre szollít," ’s nagyobb ösztön a’ szeretetre 
és könyörületességre akármelly más oknál.

E ’ szerint az ollyan ember, a’ k i ezt a’ 
hatalmas ösztönt képes elnyomni ’s a’ termé
szeti szeretetet magából k i ir ta n i, lealacsonyít
ja  az ő le lk é t, ha mindjárt valamelly indulat, 
vagy a’ boszszú-állástól ind ítta tik  is , az okta
lan állatokon is a ló l; a’ mennyire ő rajta á l l , 
a’ gondviselés’ szándékát gátolja , és a’ maga 
természetéből eggy igen isteni ösztönt írt-k i.

Számtalan okok közzűl , m ellyeket eggy 
i I ly  esztelen tselekedet ellen felhozni lehet, 
csak egygyetlen egyet említek A ’ bocsánatot 
ollyan feltétel alatt, kérjük , hogy mi mások
nak meg fogunk bocsátani. Még imádságaink
ban se kívánunk többet annál, hogy m inékünk 
is így fizettessék viszsza. A ’ dolog , m elly e- 
lőttiink v a n , úgy látszik , igen hasonlít egy
máshoz, mivel az öszsze-köttetés az atya és 
gyermek között legközelebb já r ahoz, melly 
a’ Teremtő és teremtmény között vagyon. Ha  
már az atya az ő gyermeke irá n t , a’ ki őt 
megbántotta, engesztelhetetlen; ha ez a’ meg- 
bántás még olly nagy volna is , hogyan folya
m odik az Istenhez , m int attyához , ’s hogyan 
kér tőle bocsánatot, midőn ő maga nem akar 
megengedni ?

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



KEBRUÁRIUSZ 1831, 105
«

Sokat mondhatnék még it t  akár a' Sz. írás, 
akár a’ világi bölcselkedés szerint: de, ha az 
em lített ok nem elégséges ; rem ényiem , más
sal se mehetek többre. Éhez képest ezt a' da
rabot eggy igen emlékezetes történettel rekesz- 
tem -be, mellyet egy régi Chronikábap olvas
hatni.

Eginhard, Nagy Károly Császárnak T ito k - 
noka volt , ’s az ő maga alkalmaztatásával 
ezen hivatalban megnyerte az egész népnek 
kedvét. Nagy ügyessége urának szeretetét ’s 
az egész udvarnak tiszteletét megszerezte néki. 
Emma a’ Császár' leánya annyira gyönyörkö- 
dött annak személyében és társalkodásában, 
hogy bele szeretett; mivel pedig a' maga ide
jében egygyike volt a' legszebbeknek , Eginhard 
is szintén ollyan hajlandósággal volt hozzá. 
Eggy ideig elnyomták ugyan a’ szerelem’ láng
j a i t , m ivel tartottak a’ veszedelmes követke
zésektől ; végre Eginhard feltette magában , 
hogy inkább mindent megpróbál, mint-sem to
vább is megfosztva legyen eggy ollyan személy- 
tő f ,  a' kihez szíve olly igen ragaszkodott. 
Egy estve titkon a’ herczeg-aszszony’ szobájá
hoz m en t, ’s mivel az ajtót lassan megkoczo- 
gatta , m int ollyan ember bébocsáttatott, a’ k i 
a’ Császártól valamit akarna jelenteni. Az éj
szakának nagyobb részét vele egygyütt töltötte- 
el ; mivel pedig még napkelte előtt el akai'a 
tőle menni : észre ve tte , hogy az a la tt , míg 
ő a’ herczeg-aszszonynál v o lt , nagy hó esettí 
erre igen m egijjedett, m ivel az ő láb-nyomai 
elárulnák őt a’ K irá ly  e lő tt , a' k i gyakorta 
reggel az ő leányát meglátogatta. Elbeszélte 
ezen ijedését Em m ának, a’ ki némelly tanács
kozások után ezen dolog fe lő l, őt arra bir-
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ta , hogy vitetné magát ő általa a’ havon keresz
tül. T ö rtén t, hogy a" Császár, a’ k i nem al- 
hato tt, éppen fe lk e lt , és a’ szobában fellyebb 
alább sétált, ’s m eglátta, hogy leánya egy te- 
réhvel menvén , az ő első Ministerét viszi a’ 
havon keresztül, ’s azután legnagyobb serénység- 
gel szobájába ismét viszsza-tért. A’ Császár e’ 
m iatt igen megzavarodott ’s m egijedett; de 
feltette magában , hogy addig semmit se szóll, 
míg arra alkalmatos idő nem lesz. Azomban 
Eginhard , a’ k i jó l tu d ta , hogy tette sokáig 
titokban nem fogna m aradni, eltökéllette ma
gában , hogy az udvart elhagyja , ’s erre néz
ve kérte a’ Császárt, hogy őt bocsátaná-el ; 
e' mellett bizonyos kedvetlenséget mutatott , 
mintha az ő hoszszas szolgálati nem lettek  
volna megjutalmazva. A ’ Császár a’ kérésre 
nem akart világos feleletet adni ; hanem azt 
ígérte , hogy a' dolgot megfontolja, és egy bi
zonyos napot te tt, a’ mellyen akaratját meg
tudhatná. Ezen öszsze-luvta leghívebb Taná
csosait, ’s minekutánna ezeknek, a' T itoknok- 
ja ' vétkét elbeszéllte, kérdőre v e tte , m it 
gondolnának ezen csiklandékos dolog felől. 
Töbnyire úgy vélekedtek, hogy azt, a’ k i az 
ő Urokat illyen móddal megbántotta, nem le
hetne elegendő keménységgel megbüntetni. A ’ 
Császár ellenben így nyiiatkoztatta-ki a* dolog 
felől gondolatját : Eginhard' büntetése inkább 
nevelné, m int kevesítené az ő házának gyalá- 
z a tjá t; azért ő néki legtanácsosabbnak látsza
nék , ha ezen tettnek emlékezetét k iirtaná és 
Egir\hardot leányával öszsze-házasítaná. Egin
hard tehát béhívattatván, a' Császár néki tud
tára adta , hogy tovább oka ne legyen az ő 
meg nem jutalmaztatott szolgálatjai m iatt pana-
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szolkodni, Emma herczeg-aszszonyt akarnák 
néki feleségűi adni ’s őt rangjához képest 
kiházasítani, a' m i kevés idő múlva meg is 
történt.

A ’ mesék az elmésségnek legelső nemei 
voltak a’ világon, és azokat nem csak a’ leg
nagyobb egygyűgyűség* idejében , hanem az em
beri Nemzet’ míveltségének szakaszaiban is 
nagyra becsülték. Jothamnak meséje a' fákról 
legrégiebb, de szintén olly szép, m int akár- 
m elly ik  azok k ö zzű l, m ellyek utóbb készül
tek. Náthán' meséje a' szegény emberről és 
bárányjárói hasonlóképpen régiebb azoknál, a’ 
m ellyekkel b íru n k , kivévén a z t , a’ m ellyet 
elébb em líte ttünk; ’s olly jó foganatja le t t , 
hogy egy K irálynak hasznos tanítást ad o tt, a' 
nélkül , hogy őt megbántotta, és az Isten’ 
szíve szerint való embert bűnének meggondo
lására ’s kötelességére indította. AEsopust Gö
rög-országnak legrégiebb idejében ta lá lju k , ’s 
ha a' római köz-társaság’ első kezdetére né
zünk , úgy találjuk , hogy a’ nép között egy 
támadás, a' gyomorról és többi tagokról való 
mese által lecsendesítetett, a’ melly valóban 
igen alkalmatos volt egy megzúdult sereg’ fi
gyelmének megnyerésére, a’ k i ugyan akkor 
eggy ollyan embert darabokra szaggatott volna, 
a’ k i néki ezt az oktatást nyilván adni k í
vánná. Valam int a' mesék a' tudományok' 
gyermeki idejében szárm aztak, úgy soha se 
voltak nagyobb virágzásban, m int m ikor a’ 
kiiníveltség legmagasabb pólczon állott. E n 
nek erősítésére , olvasóimat csak Horatiusra , 
a’ ki legelmésebb ember és legjobb criticus
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volt Augusztus' idejében , és Boileaura, a* k i 
az újabbak között legegyenesebb Poéta, em
lékeztetem ; Fontamét elhallgatván, a' k i az 
írásnak ezen neme által nagyobb tekintetet 
n y e rt, m int akárm ellyik más író a’ mi időnk
ből.

A ' mesék, a' mellyeket itt elő-hoztam , 
m ind az állatokról és plántákról vétettek, a' 
m ellyek közzé néha egynéhány emberek is e- 
legy íte ttek , ha az erkölcsi tanítás úgy kíván
ta. De a’ meséknek ezen nemén kivű l van 
még egy másik is , a’ mellyben indulatok, v ir 
tusok és v é tk e k , ’s egyéb képzelt ’s költött 
személyek fordulnak-elő. Némellyek a’ régi 
criticusok közzűl úgy gondolkoznak , hogy 
Homerus' Iliássa és Odysseája is illyen mesék 
volnának ; 's az Istenek’ és vitézek’ külömb- 
féle nevei nem egyebet terjesztenének - elő , 
m int a’ léleknek tulajdonságait látható formá
ban. Azt á llítják  tehát, Achilles s az Iliás’ 
első könyvében , a’ haragot s vagy az emberi 
szívnek arra való hajlandóságát ábrázolja ; 
P  alias > a’ k i őt tartóztatja és in t i ,  midőn 
a' tellyes gyűlésben fellyebb-valója ellen fegy
vert rá n t , az okosságnak csak más neve; ’s 
azért ragadja-meg őt. első jelenésekor fejénél 
fogva, m ivel az embernek ez a’ része az ész' 
lakhelyének tartatik. És így van az egész 
költeménynek többi részeivel is a’ dolog.

A' m i az Odysseát ille ti : úgy gondolom , 
nyilván való , hogy azt Horatius illyen alle- 
goriás mesének ta rto tta ; mivel ő annak több 
részeiről erkölcsi oktatást adott minékünk. 
Az Ölaszok között a’ legjobb fejek iparkodtak 
illyen  nemű meséket írn i : a’ m int Spencer- 
nek , boszorkány-királynéja is , ezen szép mun
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kának elejétől fogva egész végéig, eggy öszsze- 
függő sora az efféle meséknek. H a a1 régisége 
nek legszebb prosaicus író ira  nézünk, a’ m il- 
Jyenek Cicero , P láto , Xenophon ’s mások so
kan ; úgy fogjuk ta lá ln i, hogy a' meséknek 
ezt a' nemét ők is nagyra becsülték. Még csak 
azt jegyzem-meg, hogy az első illy  nemű me
se , melly a' világ előtt nevezetessé le t t , volt 
a' Herculesről szólló , a’ k inek a’ gyönyörű
ség és virtus eleibe mentek. Ezt Prodikus ta- 
lá lta -fe l, a' k i Sokrates e lő tt, a’ bölcselkedés’ 
első hajnalában élt. O ezen mesével Görög
országban szokott utazni. E ’ volt az oka , 
hogy őt minden városokban szívesen fogad
ták , a’ hol mindenkor elmondotta meséjét , 
m ihelyt csak egynéhány hallgatót látott maga 
körűi.

Ezen rövid elő-beszéd után, mcllyet ollyan 
dolgokról tettem , a’ m ellyek most eszembe 
ju to tta k , minekelőtte olvasóimat illyen mesé
vel megajándékoznám , kevés szavakkal az al
kalmatosságot is ezen mesére meg kell jelen
tenem.

Azon tudósításban , mellyet nékiink Pláto 
ád Sokrates' beszélgetése és maga-viselete fe
lől akkor reggel, m ikor néki meg kellett hal
n i , a' következő környülállást hozza-elő r

Midőn Sokratesről a’ bilincseket levették, 
(a ’ mi közönségesen az nap történt , a’ mel
lyen a’ halálra ítéltetett személyeket kivégez
ték) : elkezdé ő , tanítványi között ülvén és 
csendes ábrázattal egymásra rakván lába it, azt 
a helyet v a k a rn i, a’ hol lábait a’ vas meg
dörgölte. A kár azt a' megnyugovást, mellyel 
kozelgctő halálát tekintette , kívánta is meg
m utatn i, akár szokása szerint, minden alka
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lommal élni valamelly hasznos dologról való 
bölcselkedésre; észre-vette a' gyönyörűségnek 
azt az érzését, melly az ő lábának azon a’ ré
szén tám adt, a' hol az előtt a' vas miatt an
ny i fájdalmakat szenvedett. Erre elmélkedé
seket tártott a’ gyönyörűségnek és fájdalom
nak természete és tulajdonsága felől áltáljá
b a n , *s megfontolta, m iként következzenek 
mindenkor egymás után. Azt is hozzá tette , 
hogy ha v a la k i, a’ k i a' mese tsinálásra alkal
mas volna, a' gyönyörűségnek és fájdalomnak 
természetét élő akarná ad n i, kétség kivűl olly  
móddal egygyeztetné azokat egymással, hogy 
lehetetlen volna nékiek egy helyre m enni, a’ 
hová egymást nem követnék.

H a  Pláto szükségesnek ítélte vo lna, i l-  
lyenkor Sokratest úgj? írn i- le , hogy ő hosz- 
szas beszédbe ereszkedett, de a' m elly annak 
a' napnak foglalatosságához éppen nem ille tt  
vo ln a ; talán ezt a' dolgot bővebben és egy 
szép allegóriában vagy mesében adta volna 
elő. De mivel ő ezt nem tette : megpróbálom 
eggy illyen mesét írn i ezen isteni szerzőnek 
módja szerint.

,,V o It  két fa m ilia , a" m ellyek a’ világ' 
„kezdetétől fogva úgy ellenkeztek egymással, 
„ m in t a’ világosság és setétség. Az egygyik 
„ azok közzűl az égben é l t , a’ másik a’ pokol- 
„ban . Az első fam íliának legfiatalabbik ága 
„ v o lt  a' gyönyörűség ’ , a' boldogság’ leánya; 
„ a ’ v irtusnak  pedig gyermeke, a' k i az Iste
n e k tő l  származott. A ’ másik nemzetségből 
„ a ' legifjabbik volt a' fá jd a lo m , fija a nyo- 
„m o rú s á g n a k s a' ki a' bűnnek gyermeke vala , 
„ és a 'fu riáktó l vette eredetét; ezeknek laká- 
„ sa a pokolban volt.
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„ A ' természetnek közép-állása, ezen két 
„egymásnak ellenébe tétetett végek kö zö tt, 
„ v o lt  a' fö ld , a' mellyen közép nemű teremt- 
„m ények la k ta k , a’ k ik  sem ollyan jó k  nem 
„v o lta k  mint az é lő ik , sem ollyan roszszak, 
„  m int az utólsók ; hanem részt vettek ezen 
„ k é t  egymással ellenkező fam íliák' jó és rósz 
„tulajdonságaiban. Jupiter úgy gondolkodott, 
„  hogy ez a' Nemzet , mellyet közönségesen 
,, embereknek neveznek , spkkal jobb , m int- 
„sem  nyom orult; és sokkal roszszabb, mint- 
„sem  boldog legyen. Hogy azért külümbséget 
„tehessen a’ jó  és rósz között: azt parancsol
j a ,  hogy a’ két legfiatalabbak a’ fenn-említett 
„nemzetségekből, t. i. a' gyönyörűség, a' k i 
„ a ’ boldogság3 leánya vo lt; és a' fájdalom  5 
„ a ’ k i a’ nyomorúság’ fija v a la , a’ természet
i e k  ezen részén öszsze-találkoznának , a' 
„m e lly  is ő közöttök fele útján volt. Meg- 
„ ígérte, hogy ezt kettőjüknek által akarná 
„ engedni, ha egj'éberánt annak elosztásában 
„  egymással megegygyezhetnének , "s az embe- 
,, r i Nemzetet illőképpen felosztanák magok 
„kö zö tt.

„ A lig  érkeztek a' gyönyörűség és féíjda- 
„ lom új lakásokra; m indjárt megegygyeztek 
„ebben a' pontban , hogy a' gyönyörűség a' jó ,  
„és a’ fájdalom a' rósz részét venné bírásába 
„  annak a' Nemzetségnek , a' melly nékiek ál- 
„ tál adatott. De midőn megvi’sgálták , mel- 
,, ly iké  lennének némelly egygyes személyek 
„azok  közzűl a' leikre akadtak, azt találták: 
„hogy mind a' kettőjüknek volt azokhoz jus- 
„ sa; mert itt  egészen máskint találtak min- 
, ,d e n t, m int az ő régi lakhelyeikben, és sen- 
„ k i  se volt olly rósz, hogy valami jó ne lett
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,, volna benne ; se pedig olly jó  , hogy akármi 
,,rosz is ne találtatott volna nála. Bizonyos 
„  további vi'sgálás után , áltáljában azt talál
j á k ,  hogy a’ gyönyörűség a' legroszszabb em- 
, ,  bérnél életének század részére számot tart- 
,, hatna, és hogy a’ fájdalom a’ legjobbnál is 
„legalább két harmad részt elfoglalhatna. Lát- 
, ,  tá k , hogy ez ő köz’ttök véghetetlen versen-* 
,, géseket fogna okozni , ha csak ez iránt va- 
„  lamennyire meg nem egygyezhetnének magok 
,* között. Erre nézve házasság tétetvén ő kö- 
„  zöttölc javallatba , meg is köttetett. Innen 
„ v a n ,  hogy a’ gyönyörűséget és fájdalmat 
„m indenkor egymás mellett ta lá lju k , és hogy 
„ a z  ő látogatásokat vagy egygyütt te s z ik , 
„vag y  soha nincsenek meszsze egymástól.

„Ám bár ez a' házasítás mind a' két rész- 
„  re igen jó v o lt ; inindazáltal úgy lá tszott, 
,, hogy Jupiter’ szándékával nem egygyezett- 
„ m e g , a* mellyre nézve mind a’ kettőt az 
„  emberekhez küldötte. Enhek megorvoslásá- 
,, ra mind a’ két nemzetség’ megegygyezésével 
,, meghatároztatott: hogy , ámbár itt az embe
r e k e t  minden külömbség nélkül bírnák is ;  
,, mindazáltal holta u tán . mi m id iik  személy- 
,, n e k , ha úgy találtatnék , hogy a’ rósz bizo- 
„  nyos mértékben volt ő benne egy passus mel- 
„ lett a’ fájdalomtól , a’ pokol' vidékeire kel- 
„  lene küldettetni , hogy ott a’ nyomorúságnál, 
„bűnnél és furiáknál lakjék. Ellenben, ha a’ 
,, jónak bizonyos mértékével b ir t ; a' gyönyö- 
,,rűségnek passusával az égbe kellene őt bo
c s á ta n i,  hogy ott a' boldogságnál, virtusnál 
„és az Isteneknél légyen lakása."

Közli Baranyay Ff.rf.ncz.
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12.
A’ Krisztus-fejekről.

A ’ festő-mi vészek , kik közönséges tárgyaikat is 
nein ezeknek puszta valójában , hanem idealizálva 
szokták szem eleibe állíttani , minden esetre nagyra 
vetették fejőket, midőn a’ Világ’ Megváltójának ké
pét próbálták kirajzolni ; úgymint a’ ki már önma
gában a’ minden tökélyeknek megtestesült ideálja. 
Azonban próbálgatták ők ezt csakugyan , a’ ke- 
resztyénség kora* idejétől fogva mind e’ napig, 
majd kissebb , majd nagyobb szerencsével. Es így 
lettek az úgy nevezeti Krisztus- vagy Idvezítő-fejek.

Legidősb példányok az Európában esméretessé 
lett minden Krisztus-fejeknek egy márványból ké
szült Bas-relief, *) rnelly Rómában a* Vaticáni 6 
temető-kertben valameliy Sarcophagon ** )  szemlél- 
telik, és vagy á’ második, vagy a’ harmadik szá
zadból való , ’s tehát Antik. ***) Mint még sza-

#) Bas-reJief, franczia mester-szó , szóról szóra te'szen ké
réssé felem elt m unkát, t. i. köfaragásit, vagy metszésit- 
E£oy/] régenten •, e llenfele az cí<?o^y]-nak, m élyre vé

sett munkának.
* * )  Sareophag, görög szókból öszsze-alkotott mester-szó. 

Az eredeti je lentinény szerin t ezt teszi : hós-emésztő. 
A ’ mester-szó pedig annyit tesz , m int kö-koporsó , vagy: 
régiség fzlete szerin t é p ü lt, koporsó-formájíi s ir-bo lt.

* * * )  A n tik , an tiqu e , viszont franczia mester-szó-, tészen igaz  
régiségből való mívet. Az iJJy A ntikok pedig N agy Sán- 
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kállatlan ifjú ember, alá-eregetett és szendén kon- 
dorított hajjal ül itt a* Krisztus, tanítványai kö
zött egy Curulis-széken , és tógába van öltöztetve. 
De arcz-vonási szembetünőleg olaszok. Ugyan-azon 
temető-kertben egy másik Sarcophagon rövid ritka 
szakállal jelenik-meg. A’ nuv Nagy Constantin utáni 
körből valő, és az alap-vonások tagadhatlan kele
tiesek. Es ez a’ kép az, mellyhez szabtak mago
kat átaljában minden festők , egészen Raphael és 
Angelo Mihály (megh. i 563 .) idejéig. Oáltalok 
a’ mívészség, és így a* festés’ ezen czikkelye is , 
szabadabban emelkedett a’ fönségeshez. Most már 
Apoll , Jupiter *s t. lettek modellák az ideálizált 
Krisztus-fejekhez ; mellyek azután ezen okbői min- 
denegy Klastrombán és képes-gyüjteményben , más 
más alakot vettek-fel. Raphael, da Vinci, Caracci, 
Dürer ’s t. mint ugyan azon korbeli festők által ké
szült Krisztus-fejek, egymástól külömböző megan
nyi fejek. Romában , Párisban, Londonban, Bées- 
ben , Moskvában , Drezdában , sőt mindenegy Or
szágban külön külön a* Jézus , mi előtt a’ mívész’ 
kezéből kikerülne , jobbára nemzetisittetik. *)

dór idejétől fogva szám iá lta tnak , és N agy Constantiné 
elő tt valam ivel végeződnek.

Ezen h ibáért a’ mivészek nem menthetők egyébbel a n n á l, 
hogy ezt ők k ite rjes z tik  minden históriai tá rg y a k ra , és 
hogy közttök gyakran éppen a’ zsenik teszik  a’ legva
dabb botlásokat. Az ideálokat vá ltozta tják  ő k , a’ nem
z e t ,  é g -a l, kor- és nemhez képest. Néha a’ Mívész az 
ideá lo kh oz, á lta la  lá to tt  szén embereket vesz mustrául, 
íg y  a’ Cnidusi Yenushoz P rax ite lesnek Phryné adott vo
násokat; Cratine nevű szerelmese pedig adta neki a bá- 
jo ló  mosolygást. M ercurius’ fejét Alcibiadesé után abrá- 
zo lták -k i. Rafael , Boldogs. Szűzét olasz paraszt leány  
m ódjára ö ltö zte tte . Le  B ru n , a’ Jézust szent Rajosko- 
dónak akarván fes ten i, aszszonyi fejet festett. Rembrand
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Természet szerint az itten a’ legfőbb kérdés , 
minémü híradások és kútfők vágynak kezeinknél, 
meliyekre a’ mívészek építhetnek, hogy azután 
Krisztus-fejeiket éppen illyeneknek vagy amollyanok- 
nak festik. Az ide szolgáló kútfőket fogjuk tehát 
előszámlálni, kétfélékre osztván-fel azokat, bizony
talanokra és bizonyosabbakra.

Mik a' bizonytalan hír-adományokhoz számlá- 
landók , iUy renddel következnek :

1. O Testamentomi jövendölések a’ Krisztus 
felől; mellyekben az, majd rút ábrázatúnak (Es. 
5 2 ,  14.) majd minden emberek’ fiainál szebbnek 
rajzoltatik, kinek kedvesség öntetett ajakira. (Zsolt. 
4 5 , 3 . I. Mos. 4 9 » 10— 12.)

2 . Valamelly Jézus-kép, melly fekete Abgár, 
Ed eszszai (Mezopotámiának fő-városában, az Eufra- 
tes mellett lakozó) Királynak volt volna bírásában. 
E ’ felől az a’ monda, *) hogy Abgár, a’ Jézus e

a’ K risztus’ keresztfá ja  m elle lengyel huszárt á llíto tt . 
T in to re tto , a’ vörös tengeren átköltöző Zsidókat tűz i 
fegyverrel ruházta-fe l. Shakespeare egy h e ly e n , hajó
törést szenvedtet a’ Csfeh-országi tenger-parton. Camoe- 
us Bacchussal miséztet. M ilto n  a’ mennyben egy á lgyut 
süttet-el. M alherbe Szent P éter’ könyhu llatásit patak
k a l ,  fohászkodásait menydörgéssel hasonlítja Öszsze. 
Sophocles, E lec tra jában , a’ P y th ia i já tékokat em le g eti} 
m ellyek  pedig azon időnél sokkal későbben szereztettek , 
m ellyben E lectra  hősei é lte k , ’s t.

* )  Ezen K irá lyocska felől még az a’ hagyomány is vagyon , 
hogy az ü ldöztetett Jézust országába meghívta vo lna , 
neki menedéket ajánlván. M e lly re  adott válaszát Jézus
nak o lvashatn i, Euzebius után ezen könyvben: Joan. 
A lb . F ab rie ii Codex Apocryphus Növi T es tam en ti, H am 
burg. 1719. 8-vo 3. dar. M agyaru l pedig ezen fölötte ta- 
nuságos eredeti könyvben: Keresztyén A rch iv á riu s , ír ta  
H u nyad i F c re n c z , V á c z , 1794. M ásodik D ar. lap 334. • •

8 *
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ránt való mély tiszteletének jeléül, kívánta volna 
őt lerajzoltatni; melly végre egy kép-írót küldött 
volna ahoz ; mivel pedig a’ mívész, az előtte ülő 
Jézusnak arczulatját, annak fényessége miatt nem 
nézhetné, Jézus a’ maga képét a’ festőnek kaftán
jába (innepi köntösébe) nyomta-bé.

3. A z a* képe Jézusnak , mellyet ő Veronicá- 
nak törölő-keszkenőjébe nyomolt. E* felöl így ír 
a* Legenda : az az Evangyeliomhan (Mát. ()•) emlí
tett vérfolyásos aszszony-személy, kit az Ur meg
gyógyított , Veronika nevet viselt. Utóbb , midón 
Krisztus keresztfára jutott, és a’ nehéz keresztfa-ka
rót vállán vivén , vérrel verejtékezett, ez a’ Veroni- 
nika nyújtott neki, arczája’ letörlésére keszkenő; , 
mellyben a’ Krisztus* arczájának képe benyomva 
maradott, és a’ melly máiglan Romában, a* Szent 
Péter’ templomában tartahk. — De a’ Szent írás 
csak egy Berenicéről tud (Cselek. 2 5 , t 3. 23 . ) ,  
ifjabb Heródes Agrippa Királynak vér-húgáról ; a’ 
ki pedig igen is szentségtelen életű aszszony-sze- 
mélynek rajzoltatik az akkorbeli világi íróktól. *)

#) Testver volt ez D ru z illá v a l, F é lix  római H ely  tartónak  
hitvesével, és az ifjúbbik Heródes Agrippával. M ind hár
mán annak a’ Heródes Agrippa K irá lyn ak  gyerm ekei vol
ta k ,  k i Jakabot es Kér. Jánost megölette. József, a' zsi
dó tö rté n e t-író , Tacitus és Svetónius egyeránt ágy em
lékeznek ró la , m int tisztátalan  személyről , ki legelsőben 
(még csak 10. esztendős lév én ), atyja* testvéréhez ment 
férjhez-, az m ellőle e lha lván , t e s t v é r - b á t y j á n á l  tartózko 
d o tt ,  nein nagy gyanúja nélkül a’ vérfertőzésnek. M e lly  
gyanúból hogy magát k itisz títsa  , e lkö ltözött Polemon- 
h o z, C ilic iai K irá ly h o z , k it  annyira magához széd íte tt, 
hogy az kedvéért körny•ü l-m etélkedett, és úgy feleségül 
vette. De jobban kedve szerént való élete lehetett a* 
bátyjánál ; azért Polemont hííségteleniil elhagyván, viszont 
amahoz ment. Fíóbh , T itu s  róm ai Fő-vezér is élt vele
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4. Egy még más képe Jézusnak, raellyet Sz. 
Lukács festett volna. Ugyde Lukács (tud tunkra) 
Orvos Doetor vo lt és nem kép-író.

5 . Azok a’ festett Jézus-képek, mellyeket Eu- 
zébius, Egyházi görög író (megholt 34o.) szemei
vel látott , és mellyeket Péter és Pál Apostoloknak 
képeik mellett, a’ pegányok is házaikban tartottak. 
Ki váltképpen Alexander Severus Császár, mint nagy 
tisztelője Jézusnak , ennek képét udvari-kápolnájá
ban tartogatta, a’ Tiánai Apollonius, Abrahám és 
Örpheus* képeik közzé állítva, —  Mind ezek között 
pedig legnevezetesebb az a’ réz-szobra a’ Jézusnak, 
meliyet Euzcbius szemeivel látott Páneás nevű. vá
rosban. Volt ez Zsidó-országnak azon vSzélén , melly 
Siriával és Phoeniciával határos ; más nevezettel 
Csézárea Philippi ; az ó Testamentomban pedig 
Lais és Dán nevek alatt esméretes. Tartatott ez 
a* szobor ugyan ama’ vérfolyásos aszszonytól , a’ 
Krisztus' tisztességére emeltetettnek ; t. i. a’ ki Pa- 
neási volt volna. Állott is tehát a* szobor azon 
aszszony házának ajtaja előtt, két személyt ábrázol
ván , mellynek egygyike egy térdepelve esedező asz
szony , másika a Krisztus főn állva, hoszszú ruhá
ban ékessen felöltözve, és kezét az aszszonynak fel
ségéi lésére kinyújtva. Lábai alatt (a’ piedestálon) 
—  mint Euzebiusnak mondottak , —  egy esméret
len fű szokott nőni; melly, miután a' Krisztus ké
pének palástjáig felnőtt, minden nyavalyák' gyógyí
tására hasznos volt. A* God ex Apocryphus közli 
még azt a' kéreleirv-Ievelet is, meliyet Veronica, c- 
zen szobor állítására megnyerendő engedelemért , 
Meródes Királyhoz nyújtott. Sozoménus (ki az 5-

agvaskeppcn , sót Császárnéra is tenni szándékozott, ha 
vallása akadékban nem forgott volna; a z é rt , m ikor Csá
szárrá le t t ,  viszont haza küldötte a’ bátyjához.
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dik Században élt) azt mondja, bogy Juliánus Csá
szár ezt a* képet ledöntötte, öszsze-zúzatta, és a’ 
magáét tétette helyébe , mellyel a’ inenykő nem so
kára azután megütött. (Histor. Eccles. L. V. c. 2 1 .) 
Philostorgius , ki a* VLdik Században élt, azt írja, 
hogy ezt a’ képet idő-jártával a’ sok esőzés földdel 
bemosta, és nem tudták, micsoda. Kiásván pedig 
a’ földből az eltemetett részét, az alól-irás megmu
tatta , ki képe és miért emeltetett volt régenten ; de 
lábtól a’ növemény nem látszott többé. Vitték azu
tán a’ keresztyének a' templom’ rejtek-helyére, és 
ott tartogatták. Juliánus idejében a* pogányok e’ 
képet, lábaira kötelet hurkolván , az úlszákon fel *s 
alá huzgálták , végre öszsze-törték. Fejét a’ keresz
tyének titkon ellopván, sokáig tartották, és Philo
storgius látta még maga is. (Histor. Eccles. Lib. V I I .  
c. 3.) *) —  Kritika* fáklyájánál nézve, ez a* mív a’ 
második vagy harmadik Századból lehetett.

6 . Beritben is (Siriában) egy szobrát látott a’ 
Jézusnak, Athanázius Egyházi görög-író (-j- 371.) 
állítva annak tisztességére Nicodémus, Synedriumi 
tanácsos által.

7. Pénzeken is fordulnak-elő a’ Jézus’ képének 
kiilömbféle kimeizései. De ezek* ál-mivoltát elárul
ják azok a’ német-zsidó felirások, mellyek rajtok 
olvastatnak.

Ezeknél bizonyosabb hír-adományokat lelünk a’ 
Krisztus testi alakja és személye felől, részint két 
világi hagyományokban , részint pedig magában a* 
Szent-írásban. Amazoknak egygyike az a* hivatalos 
levél, mellyel Publius Leniulus, Pilátus előtti Hely
tartó Palesztinában, a’ Római Senátushoz Jézus fe
lől í r t ; másika Nicephorus , Egyházi történet-író. 
Halljuk renddel mind a* kettőt :

#) Lásd: Keresztyen A rch iva rius , I I .  D ar. 1. 332. 333,
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i .  Len túl us tudósítása, a* már felidézett Co- 
dex Apocryphus-ban szóról szóra így adatik: „Len- 
„ tulus, Hierosolymitanorum Praeses S. P, Q . R . S. 
„ —  Apparuit temporibus nostris, et adhuc est ho- 
„ mo magnae virtutis, nominatus Christus Jesus, 
„ qui dicitur a gentibus propheta veritatis ; quem e- 
„jus discipuli vocant íilium D ei; suscitans mortu- 
„ os et sanans languores. Homo quidem staturae 
„procerae, spectabilis, vultum habens venerabílem, 
„quem intuentes possunt et diligere et formidare. 
„ Capillos verő circinos et crispos , aliquantum coe- 
„ ruliores et fulgentiores, ab humeris volitantes, di- 
„scrimen habens in medio capitis , more Nazarcno- 
„rum ; frontem planam et serenissimam , cum facie 
„sine ruga ac macula aliqua , quam rubor modera- 
„ tus venustat. Nasi et oris nulla prorsus est repre- 
„ hensio ; barbam habens copiosam et rubram , ca« 
„ pillorum colore, non longam, séd bifurcatam ; o- 
„ eulis variis et claris existentibus. In increpatione 
„terribibs, in admonitione piacidus et amabilis; hi- 
„laris , servata gravitate ; qui nunquam visus est ri- 
„dere, ílere autem saepe. Sic in statura corporis 
„ propagatus ; manus habens et membra visu dele- 
„ctabilia; in eloquio gravis, rarus et modestus ; 
„ speciosus inter filios hominum. Valete!” (Ugyan 
az magyarul: Megjelent nálunk ez időben, és mu
tatja magát még most is egy rendkívül való erényü 
ember, Jézus Krisztus nevezetű; kit a1 népek igaz
ság’ Prófétájának mondanak , tanítványi pedig Isten* 
fiának neveznek; ki halottakat támaszt, és ereje 
vesztetteket megorvosol. Külsejére nézve az ember 
magas termetű, deli tekintetű, és olly méltóságos 
ábrázatú, hogy a’ kik őt közelebről szemlélik, e- 
ránta szeretetre és félelemre gerjedezneki Haját, 
melly kondor, fényes, és valamennyire sótétes sár
gás színű, vállára fürtösen lecregotve viseli, feje
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tetején (Nazarenusok szokása szerint) két választék
ra véve ; homloka sima és v íd u lt ; arezái ráncz és 
szeplő n é lkü l, mellyeket azon fő iü l egy kis mérsé
ke lt p irholyag is díszesít. O rra és szájjá te ljesség
gel hibátlanok. Szakálla sürü és hajával egygyező 
vörösses színá , nem is hoszszú, hanem ketté vá
lasztott. Szemei kékek és csillognak mód né lkü l. 
M iko r do rgá l, rettenetes; m ikor in t és tan ít, nyá
jas és édességes. V ígkedvű , de elegy komolyság
gal. Nem láttatott elmosolyodni soha ; ellenben kön
nyezni gyakran. Teste ' alkarjára nézve iilyen lévén, 
kezei és tagai is ahoz képest egyenesek és tetszető- 
sek. Beszédében m éllóságos, m eggondold, kevés 
beszédű és szerény. Szóval: ő az embereknek leg- 
szebbike. Isten hozzá tok !)

2. Nicephorus, egy a’ Bizantzi görög Chronis- 
ták közzül , a* IX-dik Századi>ol ; megholt K.
u. 828. Ez a’ történet-író egész Egyházi Appelles. 
Cazaubonus, Beza és Baronius már régen úgy je- 
lelték-meg őt, rnint virtuóz Legenda-írót. O szál
lított által reánk hagyományképpen némelly jelem
mé nyes vonásokat Pál Apostol’ külsejéről is, hogy 
p. o. kopasz-fejű, csekély termetű, sáppadt hypo- 
chondricus képű ember volt volna. Mit a* Krisztus
ról írva hagyott, az, első Könyvének 40-dik részé
ben találtatik , és hűséges fordítás szerint ekképpen 
szóll : „Urunk Jézus Krisztusnak külső formáját és 
„alkatját a’ mi illelti , az (Üsdnk állitlása szerint, 
„és a* mennyire vontatás emberi szókkal kitejezhe- 
„ t ő , )  ím e’ következendő volt: Arczulatja szép
„volt és nagyon élénk. Testének nagysága tellyes 
„hét arasznyi magas. Aranyszínű sárgás volt a’ 
„feje* haja; nem éppen tömött, de szendén-kon- 
„dor. Szeműidéi feketék és valamennyire meghaj
lo tta k . Kékellő és fényes szemeiből valami bá« 
„mulatós kellem sugárzott-ki, és nézésük szerfölött
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„ általható veit. Orra hoszszacskáb , mint rendsze- 
„ rint az embereknél szokott lenni. Szakál-haja a- 
„ rany-sárga és egészen alá kunyult. Egyéberánt 
j, feje haját hoszszúan szokta viselni; mert az ő fe- 
„ jét ugyan soha borotva nem illette, sőt álaljában 
„semmi emberi kéz sem, —  édes anyjáét kivévén, 
„ de azé is csak míg gyermek volt. Nyaka menetele- 
„ sen lejtős, úgy, hogy azután test-állása se fölötte 
„magasnak, se nagyon szemet-szurőnak nem lát- 
„ szott. Színe a’ piruld és most érő búzáé. Ar- 
„ czulatja nem volt sem csúcsos , sem gömbölyű , 
„hanem (mint édes anyjáé Máriáé) lefelé ereszkedő 
„és vérmes; kinyomva lévén rajta mind a’ komoly- 
„ ság és szelídséggel vegyített okosság, mind a* 
„ nyájaskodás^ melly egész a’ haragig soha fel nem 
„tudott háborodni. Végre igen nagyon hasonlított 
„ ő isteni és szeplőtelen édes anyjához mindenek- 
„ ben.”

Mind ezen rajzolásokat fölüi-haladja hitelessé
gével az, a1 mit ez eránt a' Szent írásban feltalá
lunk. De ez , — azon fö lü l, hogy az Ur Jé
zusnak semmi nyavalyáját nem emlitti , —  apró 
környülményekre ki nem terjeszkedik. A* mi nyom- 
dékok és ujmutatások még is a’ Megváltónak külse
je eránt benne fellelhetők, ím itt következnek:

I. Mentes volt ő inindennémű elmebéli és tes
ti fogyatkozástól , úgymint a’ mellyek vallásnak nyil
vános szolgálatjára, Mozses szerint ( 3. Mos. 2 i , 
17 — 2 1 .), alkalmatlanná tették volna. A' korabeli 
Zsidók ugyan azzal vádollak őt több ízben is, 
hogy ördöge van és bolondoskodik (Ján, 8 , 48. 
1 0 , 20.). Szent Márk 3 , 21. verséből pedig, hol 
a* körűle valók magán kívül lenni állították , maga 
Beza , Cazaubonus és t. is, testében valamelly nya
valya-törésre hajlandóságnak nyomát vélik feltalálni, 
vagy görcs-nemű változásokat, a* léleknek szerfölött
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nagy megerőltetései miatt. De legföllyebb is , ha 
exstazisról lehet itt szó. Görcsi rángolódások, va
lóságos víziók, elragadtatások, fő-gyulladások, mint 
Pál Apostolnál (2 . Kor. 12, 4 *) őt soha nem jár
ták; mivel ő nála a’ képzelődés’ tehetsége alája volt 
vetve a’ lélek’ felsőbb tehetségeinek.

I I .  Rút formájú a’ Krisztus semmi esetre nem 
lehetett. Jákobnak Juda felől tett jövendöléséből 
( l .  Mos. 49 > iO*)> Zsidók a* Meszsziás szépségé
ről sok mindenfélét tudtak elbeszélni. Es ha a’ 
Krisztusnak, Jéruzsálemben még aző  Galileai szó
ejtésén is fönn-akadtak, és azt neki felhányták ; 
idomtalan test-alkatját bizonnyal el nem 
volna,

I I I .  Azonban valami nagyon szembetűnő és 
különöző még sem volt neki sem ruhazatján, sem 
formáján. Mert lám feltámadása után, Mária nem 
tudja megválasztani a* kertésztől (Ján. 20 , 15 . ) ;  
az Emausba utazó tanítványok is csak akkor esmér- 
nek reá, mikor velők egygyütt be-tért a’ szállásra 
és kenyerezett (Luk. 24-)« Maga az Urnák köntöse 
is; Jan. 19, 23 . (Chrysostomus Egyház-atya sze
rint) csak ollyan közönséges és két darabból öszsze 
szőtt öltözet volt, miilyent akkor Palesztinában rend 
szerint viselni szoktak. Szinte tanítványból sem kü- 
lömböztette-meg magát külsőképpen , és Judásnak 
is csók adtai kellett őt, az értté jött katonák hozzá- 
érkezésükkor , tanítványt közzül kiesmértetni és kü
lön választani.

IV . Bizonyos az is , hogy az Ur Jézusnak 
gyermek korában , mind testére nézve szép növése 
volt, mind egész valóján sok kellem öntetett-el 
(Luk, 2 , 52 .). Nagy mértékben feltalálkozó volt 
benne a’ kedveitető nyíltság, elfogódotlanság, a’ 
nagyra induló dicső elme; azért, mikor Jeruzsálem
ben , mint elhagyott gyermek, a’ templomba ment:

hallgatták
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(Luk. 2 , 4 6 ) a* tanítók őt azonnal felvették ma
gok közzé, —  Egyéberánt is, Winkelman szerint, 
átaljában a’ meleg ég allak (minő volt Palesztináé), 
rendszerint szép embereket szoktak teremni. Az 
írás pedig a’ rendkívül való emberekről megjegyzi 
több helyen is , mint hozzávalót és értendőt , hogy 
már gyermek-korokban szépek voltak , p. o. Mózses- 
ről (Csel. 7 , 2 0 .), Dánielről (Dán. 1 , 4* 6 .) ’s t.

Itt méltó észre venni, hogy a* Jézus szent fa
míliájának sok lefestéseit látni, mellyeken Jézus 
mint kisded, de igen keveset, mellyen mint neven- 
dék rajzoltatik. Amaz könnyebb is ; mert a5 kis
dedben meg van ugyan az ő elrendellségéhez szol
gáló alkalmas lét , de nem határozottan : ellenben 
a’ gyermeknél már némelly egyes vonások előtűn
nek , és pedig szorosan meghatározott , még akkor 
sincsen semmi. A’ növeményhez értő sokszor va- 
lamelly növemény’ magvát esméri; de ha valamelly 
halai plántál tudakozunk tőle, —  bátor az már jó) 
felnyúlt, sőt levelet és ágokat is hajtott, —-  azt fe
leli : 5, Szükség , hogy a’ növemény előbb, mintsem 
„ meg tudnám határozni , miféle legyen , virágzásba 
„jöjjön. 99 Gyermekben már némelly műszerek ki
fejlődtek , de még sok van hátra. Nehéz festeni a’ 
Világ’ Idvczítőjének képét azon hélyezetben, melly- 
ben tanított; de a’ gyerkőcze Jézust festeni még 
nehezebb. Éppen illyen bajos rajzolni akarni, a' 
mi akkor az ő lelkében történt és miként fejlett-ki. 
A’ kik ebben legmérészebb próbálatot tettek , leg
inkább nem boldogultak. Némellyik a’ gyerkőcze Jé
zusra a’ nemesnek tartott maga saját gyermeki büsz
keségét ruházta. Némellyik a* mindenség-szerető- 
nek későbbi maga-viseletében a’ Farizeusok eránt , 
cmber-gyiilölést sejtett feltalálni , mint azt ön kebe
lében találta. Miképpen fejlett legyen ki Jézus 
mint ember: azt semmi okoskodás ki nem találja *
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ám ha az elmés szemlélődő előtt egygyes egygyevS 
vonás felfedetik is.

V. Erős és tartós egésségre mutatnak , Szent 
írásban említett ezen környiilmények:

1 .)  Hogy atyjának hivatalját követte, Luk. 2 , 
5 i. Erről a’ hagyományokban is sokféle nagyított 
elbeszéllés találkozik, mint forgódott Jézus az asz
talos mesterség* üzésében ; mint készített különös 
alkatú szekrényeket; mint oktatta még atyját is, 
szorultságában tanácsot adván nekie.

2 .) Hogy a pusztában bőjtöit ; ám , ha csak 
a’ puszta növeményekkel élést veszsziik is.

3.) Hogy járdáit a’ tenger* föliiletén (Máth. 1 4  ) 
ha bátor az úszást ki nem rekesztjük is ; és hogy 
a* süppedező Pétert fönn tartotta.

4.) Hogy erős gyalog-útakat tett, p. o. gyer
mek-korában Názáretből Jeruzsálembe ; utóbb em
ber-korban Jeruzsálemből, a’ templom-szentelés1 in- 
nepéről, egyszerre a* Jordán partjára odáig, hol 
János keresztelt; viszont a’ Jordántól Júdeába (Ján. 
1 0 , 4 0 . 11 , 7.)

5 .) Hogy huzomosan foglalatoskodott , mint ta- 
nitó és csuda-tévő.

6 .)  Hogy sok alvástalan éjszakákat töltött, 
egéssége változása nélkül; ellenben:

7 .) Máskor a1 háborgó tengeri szélvészben is 
a’ hajón jó ízűén alunni tudott, a’ mihez nem ér
zékeny nervusok kívántainak.

ö.) Sehol nem olvassuk, hogy valaha félt vagy 
csak megfélemlett volna.

VI. Ekés beszédének és emberekre ható erős 
szavának bébizonyitására még számosabb hir-adomá- 
nyaink vágynak feljegyezve. Mikor hazájában leg
előszer felállott nyilván tanítani ; szónoki dicső tá-

* )  A lvás, a lm á s ,  SehJaí, álom - Traum.
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lentoma még az irigységet is megrendítette (Math. 
i 3 , 54*) —  A* hegyen tartott hoszszas prédikálása 
milly nagy bényomással hatott a* községre, ugyan 
Szent Máté megjegyzi (7 , 29.) —  Mikor Jeruzsá
lemben a* Sátoros Innepeken lévén , a’ Synedrium 
kiküldötte katonáit , hogy fogják-meg : ezeket szavá
nak és szemeinek fönséges erejével úgy lefegyver- 
keztette , hogy nem bátorkodtak hozzá nyúlni. (Jáu. 
7 , 46.) —  A* Getzemáne majoros kertben ugyan 
a’ fegyveresek érette küldetvén , megdördülő szavá
nak hallására úgy megrettentek , hogy hátra dűltek 
és inaikról földre rogytak (Ján. 1 8 ,6 .)  —  Az ör- 
döngösekkel , hó-számosokkal olly áthatólag tudott 
beszélgetni , hogy meg-gyógyultak. ( Mark 1 , 27. 
Luk. 9 , 29. Mát. 17, 18.) —  Minden képzelődést 
fölül halad , minő bényomást tehetett a’ Krisztussal 
való személyes társalkodás azokra , kik körűié hu- 
zomosan vagy csak gyakran voltak. Mikor amaz 
aszszony-szcmély szívbeli tiszteletének jeléül, Jézus’ 
fejét drága kenettel öntözé, lábait csókjaival füresz- 
té ; mikor Betániában olly bizodalmasan betért szi
ves rokonihoz ; mikor tanítványnak feltámadtan ma
gát megmutatta ; minő Scénák ! János Apostol (az 
ölbeli kedvencz) az Urnák mennybe-mentte után fél 
századdal is még, immár magas vénségben lévén, 
lelkendezve örül, hogy testi szemeivel láthatta an
nak dicsőségét , mint magáét az Istenét ; hogy lát
hatta , miként vala iellyes kegyelemmel és igazság
gal (Evang. 1 , i 4 * Lev. J , 1.) Péter hason
lóképpen nagyra van azzal a* gyülekezetek előtt , 
hogy ő szemeivel látta a' Jézusnak méltóságát, és 
füleivel hallotta a’ menyből alá szólló szózatot, (mi- 
kor egygyütt volt véle a* Tábor hegyén) , mellyel 
az Isten őt megtisztelte : „ ez az én szerelmes fi-

, kiben nékem kedvem tö lt!” Pál Apostol is 
több helyeken dicsekszik azzal , hogy lélekben eira-
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gadtatva színről színre látta őt; — azt, a* ki néki leg
elsőben ama* mennyei világosságban megjelent. 
(Csel. 2 2 , 3. i  Kor. i5 ,  8 .)

V I I .  Végre a* Fiziognomisták a’ kézírásról is 
akarnak az embernek esmértetésére következéseket 
húzni ; de ez, a’ miilyen bizonytalan és csekély je- 
leritményű, olly kévésé is tudatik a’ Jézus felől. 
Hogy írni tudott , az Ján. 8 , 6 -dik verséből vélik 
némellyek bébizonyíthatni. Az Ápocryphus Codex 
szóll a’ Krisztusnak írás nélkül való tanulmányairól 
(de studiis Christi ocvtp Azomban annyi
bizonyos, hogy Urunk Jézus maga ugyan írásban 
semmit nem hagyott; és kézírásának egészen híjá
val vagyunk.

’S  ennyiből állanak tehát azon tudósítások, 
mellyek a* Krisztus* külseje felől ránk maradtak. 
Ezeknek öszsze-vevések után kell már a’ mivészek- 
nek , a* Krisztus-fejek rajzolásához ideált teremteni. 
Ezt pedig cselekedniek , mind ennyi dátumok meg
lett is nem olly csekély munka, mint festeni kö
zönséges emberi alak’ ideálját.

Az újabb mívészek (Winkelman #) előadása 
szerint a’ Görögök* mívészségéről szóiló czikkelyé-

* )  W inkelm ann  Joachint János, a* régi m ívek’ vizsgálásában 
ez az O raculuni, szü letett 1717. Stendal városában, pro- 
tesztans szüléktől. A ty ja  varga volt. Tanulm ányinak vé- 
gezése után G ró f Bünau Im re könyvtárnokává tette  D rez 
dában ; hol a’ könyvtáron Frankéval dolgozott sokat. A* 
D rezdai képes-galíeriában g yakorlo ttá  magát a’ nmek" 
esméretében és a’ festésben Ö zem éi. Tálentom ának Ili
re terjedvén , Archinto Papai Nuncius őt Rómába meg
hívta. E lm ent G ró fjá tó l R óm ába, hol a’ régiségek’ e lö l
ülőjévé té te te tt. Nagy jóakaró  barátja  le tt  A lbani Cardi- 
n a lis , k inek V illá jában  sokat tan u lt és vizsgálódott. 1768- 
ban tavaszszal mivészi utazást te tt Bécsbe , hóimét megint 
viszsza-térni zándékozván R óm ába, útnak indu lt. L t i 
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ben munkájának) az ideális szép emberi alakot, és 
a’ szép stilust, — melly Nagy Sándor’ korában Pra- 
xitelessel kezdődött és Apellessel culminált, —  ím* 
ezekben keresik és találják : Rajzolásban legyen-
meg a’ folyamatos, hullámos és gömbölyeg forma ; 
kifejezésben mutasson a’ kép grátziát, mellynek ne
mei között legmagasb helyen áll a’ fönséges; kö
zel járván ez, azon isteni természet* boldog csen
dességéhez , mellynek a’ nagy mívészek képét adni 
eleitől fogva igyekeztek. Ez önmagának elégséges 
és nem változékony. — A’ nyugalmasságről és vesz-

társul hozzá-adá magát m ingyárt Becsben Archangeli ne
vű k iszo lgált szakács-m ester, k i nála igen betudá magat 
hízelkedn i. Triestben a’ vendágházban nehány napokig 
időzniek ás ilnconába útazó-hajóra varakozniok k e lle tt. 
W in ke lm an  az a la tt H om árra l m u la to zák , ás a’ fogadás
nak egy száp fiáv a l, k ive l nagyon szeretett játszadozni. 
G yakran elánekelte ezen kedvencz énekét i s : Én minden 
dolgaimban az Urnák tanácsában. E gykor jo  nagy h irte 
len A rchangeli búcsút venni ; k ívánja pedig W in ke lm an- 
nak Becsben nyert M e d á ille -a it  meg egyszer lá tn i. "W. 
éppen az ő em lékezetre va ló it í r ta ;  az 5-d ik  számnál fe l
be hagyván, siet m ingyárt b őr-ládájához, Archangeli u- 
tánna o ro zva , kö te le t hurkol nyakára ; W . védelmezi 
m ag át, de A. késsél hasban á lta l-d o fi, öt sebet ejtvén 
ra jta . A ’ gyermek éppen akkor koczogat az a jtó n , A. 
fu tn i e re d , de e lfogattatik . W . testamentomot tes z , 
hagyván mindenét A lban i Cardinálisnak ; ás így hát óra 
m úlva le ik á t k ia d á , Júniusz’ 8-kán. M inden vi’sgálódá- 
sainak resultátum át kinyom tatva olvassuk i l ly  Czím a la tt : 
„  Geschichte dér Knnst des A lterthum s , W ie n ,  1776.4. 
8 8 1 .” M e lly  m unka töm énytelen tudom ánnyal készült 
és ra k o tt ; ás rem ek ezen Nemben. Olvasása sőt studeá- 
lása nem is egyedül csak m űvészeknek, hanem tudomá
nyosságra vágyó minden férj fiúnak ajánlandó. If jú  H it-  
tudósokat p. o. ide útasít H e rd e r , hogy e? munkából ta
nuljanak szoros logieai módon disponálni.
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légiesről átaljában úgy tartották, hogy a* léleknek 
ez állapotja leginkább sajátja a’ való szépnek. Ezt 
úgy nézhetni, mint azon erkölcsösség’ következé
sét , mellyet a’ Görögök járásban, cselekvésben , 
arcz-vonulatokban megőrizni igyekeztek. Halk moz
gását a* testnek tartották a’ nagy lelkek5 tulajdoná
nak ; azért leghíresebb Orátoraik is, az ékes-szol- 
lásnak még meg nem romlott korában, (mint p. o. 
Pericles) vesztég állva, kezeiket öszsze-dugva de- 
clamáltak. * )  — Arcz’ képezésében a1 Piégieknél az
u. n. görög profil tartatott a’ fünséges szépség’ tu
lajdonának. Ez majdnem egyenes, szendén eresz
kedő linea, melly a’ homlokot az orral írja-le. A5 
homlok legyen rövid, magas homlok rútnak ítél
tetett. A’ hajnövés , — a’ homlok’ szépségének töké- 
lyessé tételéül, és az ábrázatnak tojásdad alak adás 
végett, —  a’ homlokon kerekdeden menjen egész a’ 
halánték felé; miként találni minden szép szemé
lyeknél ; az előre hajlott rövidke hajak Ilercuiesre 
és nagy erőre mutatnak , valamint a* hátra simított 
haj is Jupiteren és Nagy Sándoron (as/â oX*/) r/jc xopjc). 
Színre nézve a’ szőke haj tartatott legszebbnek;

[xzXiyo'jyjz ; mi Ilyen volt Apollónak , Bacchus- 
nak, Nagy Sándornak; de csak az elsőbb kettőnek 
lóg le haja mindkét vállán alá. —  A’ szemeket a’ 
mivész kevésbé, színük mint formájok szerint veszi- 
fe l; a’ nagy szemek szépek ((3oŵ jc Homérnál), és 
a’ méllyen-íilők. A5 szemöidek annál szebbek 
mennél vékonyabb hajszálakból öszsze-állítva látsza
nak; a’ mi azután #a’ szemek fölötti csontnak met- 
szős élét jelenti. Oszsze-nőtt szemöidek nem szé
pek, és kevélységnek, kesernyüs indulatnak jelei.—  
A ’ száj az Isteneken nincs egészen bézárolva; az 
alsó ajak mindég tellyesehb a* felsőnél. Az álP

* )  í f j .  Auaeharsis  út azása ,  I ! .  'tar. J. 187.
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szépsége abban keresendő , hogy boltozott formája* 
nak legyen gömbölyeg tőltsége , és ne szakaszszá 
félbe lyukacska (csípett ajak, wpcpi);) melly egyéb
ként a’ szerelem* ujja’ nyomának tartatott, és La- 
vater tiziognomiája szerint jámbor indulatra mutat* 
—  De af régi művészek, a' főnek egy részére sem 
fordítottak kidolgozásokban annyi szorgalmat, mint 
a* fülre* Ideális figurákon ez laposra ütve jelenik- 
meg, porczogós szárnyain megdagadva ; melly által 
a* belső menetel szorosahb , maga pedig az egész 
külső fül öszsze-huzottabb és kicsinyebb lett.

Mellyek szerint a’ mindennapi ember szépsé
gének ideálja is elég magas és fönségesebb , sem 
mint azt sok mívészek elérhetnék. Ugyde még ez az 
Ideál micsoda ama’ Logoszhoz, az Istenségnek ama* 
kimetszett bélyegéhez és ragyogványához képest, 
mellynek az írás a’ Krisztust mondja. Nem csuda 
tehát, hogy a’ legdicsőebb Krisztus-fejek is a* Lo- 
gosz ideáljánál még sokkal alantabb állanak ? ha 
mindazáltal a’ sok *) közzül választanunk kellene, 
Winkelman* ítéletére hallgatván , azon Krisztus-fe
jeké az elsőség , mellyek a’ Florentziai nagy mí- 
vész Leonardo da Vinci’ munkája után festetnek. 
Ez a* mívész (megholt i520.) legkivált a’ szent Úr
vacsorájának fresco-festéséről nevezetes ; mellyet ő 
Sforza Lajos Ilerczegnek költségein , Florentziában 
a’ Dominikánusok* Refectoriumában (ebédkező szo
bájában) készített-el. Maga ez az eredeti festés u- 
gyan idővel, gondatlanság és értetlenség miatt el
romlott ; de megtartatott a* hasonló böcsü és híres* 
ségü réz-metszésben, mellyet arról Morghen má
solt. Ezt a’ hív másolatot viszont (melly 2 8  lábnyi

* )  A ’ Képes-gyűjtem ényeken k ív ü l, Hazánkban P es te n , az 
árus olaj-festem ények rakhelyén K risztus-fejeket lá th a tn i 
kiilömbféle mívészektől.

M .  O R t M I N E R V A  L  N E G Y E D  1 8 3 1 .  9
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hoszszú, és majdnem ugyan annyi magas), nem ré
giben felséges Urunk I. Ferencz Császár, Piafaélli, 
Májlandi Professor által, muzaik *) munkára kira
katta , és ezt Bécsbe szállíttatta, hol mostan a* H. 
Liechtensteini Cabinetben meglátható.

Edvi I l l ^ s  P á l .

í3.
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.

( Folytatás.)
*

H uszonötödik Levél. Polyklét Krántorhoz.

Földmivelés• —  Szántás, —  Marhák. —  Szántó-eszközök.

M ásnap a" kakasok* szavára idején felébredvén , 
siettünk gazdánkat felkeresni; a’ ház-kapujánál ta
láltuk ő t , hol legelőre menő marháit nézegette. 
„NagyAtyus! monda Lucius , ügyé hadi-seregedet 
szemléled előtted elmenni” ? — „jól mondod fiam, 
felele vidámon az öreg. Vágynak más katonák, ki
ket vezérleni nagyobb dicsőség; de ezek itt jobban

* )  M u z a ik , vagy M o z a ik , vagy M uziv-m unka, m ester-szó; 
je le n t színes finom kő- vagy üveg-táblácskák’ oszsze-ra- 
kásával készült festeményt. A ’ szó származása bizony
ta la n , de ré g i; m ert a’ régieknél m ár esméretes ; k ik  az 
üveggel mívelődésben sokkal előbbre is v o lta k , m int m i 
vagyunk.
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illenek, egy elnehezedett hadi-vezérhez. A* te kö- 
telességed Lucius, vitéz Légióinkat győzedelmekre 
vezetni, én hozzám jobban illik lassú ökröket kísér
ni , ’s velek barázdákat csináltatni. ”

Midőn marháinak vi'sgálását elvégezte , ’s 
minden cselédeknek azon napi munkájok eránt ren
delést tett, így kezde hozzánk szóllani: „ tegnap ifjú 
barátim, a’ kertészt láttátok bennem, ma a’ föld- 
mívelőt fogom megmutatni. Itt csak egynéhány 
hold földet munkálok , a’ mennyi ezen ház* eltartá
sára elég; innét két mértföldnyire van egy jószá
gom , most oda foglak benneteket vezetni, azt én 
magam alkottam, ’s benne minden a* magam mun
kája; ’s örömmel fogom ezen müvnek, melly en
gem mindennap nagyobb mértékben gyönyörködtet, 
külömbféle részeit magyarázgatni. Jertek mind a* 
kelten : te Lucius, egygy ollyan birtokot fogsz meg- 
esmerni, mellynek utóbb a’ tiednek kell lenni; ösz- 
szchasonlithatod foglalatosságimat azokéival, kik 
Rómában laknak, ’s kiket én alig merek Rómaiak
nak nevezni , ’s talán még meg nem romlott ízlé
sed igazságos ítéletet mondathat veled ő rólok és 
én rólajm; te fiatal Görög, földmívelésünket tanul
hatod esmerni, jegyzéseidet figyelmemre fogom mél
tatni ; már sokszor hallottam idegenektől hasznos 
tanácsot, néha olly szerencsés voltam , hogy én 
használtam nékik tanácsommal.”

Elindultunk mind a* hárman, csupán egy biz
tos öreg rabszolgától kísértetve. Octáviushoz men
tem , ’s kértem, hogy fogódzók karomba. „Engedd 
által, monda mosolyogva vén szolgámnak, ezt a’ 
foglalatosságot, mellyet már olly sok esztendők ól- 
ta gyakorol; te sebesebb lépéseiddel az enyimeket 
siettetnéd, én pedig a' tieidet hátráltatnám , ’s az 
útazásnak akármelly nem is csak egygycnlő ’s ösz- 
sze-illő úti* társak között lehet kellemes. ” Lucius

9 *
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és én élőre elmentünk , míg az öreg lassabban kö
vetett bennünket; \s időről időre megvártuk, ’s tő
le magyarázatokat kértünk külömbféle tárgyak e- 
ránt , mellyek szemeinkbe ötlöttek. „Ez a* mező, 
monda: melly ettől fogva ama kis erdőig terjed, 
teszi az én jószágomat. Soká bizonytalan voltam, 
miilyen helyet válaszszak annak alkotására; a’ la
pály egésségtelen , a* száraz föld terméketlen. "Vég
re nyomos meggondolás utári ezen domb oldalt vá
lasztottam , melly azon három dolgokat, mellyek a* 
jó haszon-vételre elmúlhatatlanul szükségesek, a* 
vizet, az erdőt és a' legelőt magában foglalja. Itt 
egygyütt találom a* termékeny földet, a’ tiszta le
gelőt , a* közel levő országutat, és a’ jó szomszéd
ságot.”

„Az én birtokom nem igen nagy, ebben egy- 
gyik legértelmesebb földmívelők’ törvényét követ
tem , ki ezt mondja : dicsérd másoknál a’ nagy jó
szágot , /s  magad részéről a’ kicsinyt míveld.M

„En 400 holdból álló jószágot birok ; ez u- 
gyan sok, igen Sok, ha meggondoljuk, hogy Quin- 
tus Cincinnátus csak négyet birt , 's azok* munká- 
lásában foglalatoskodott, mikor a’ Senátus’ követei 
tudtára adták, hogy Dictátorrá neveztetett. Cajus 
Fabricius és Curius Dentatus hetet birtak, mint a* 
legutolsó polgárok. De az idők megváltoztak , ’s 
azon hogy nékem magamnak annyi van , a* mennyi 
hajdan ennyi polgárok’ értékét tette, nincs okom 
elpirulni, midőn olly sokakat látok, kik száz annyi
val bírnak , mint én. ”

„ Otven ezen négyszáz hold közzül erdőnek, 
ugyan annyi pedig legelőnek van használva ; a’ föld- 
mívelésre csak háromszáz marad, mellyeknek egy 
harmada minden esztendőn parlagnak hagyatik , ügy 
hogy csak kétszáz hold föld ád termést. A’ föld* 
mívelők af jó földet többnyire minden esztendőn
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használják, ’s csak a’ soványokat hagyják pihenni; 
de akármiilyen legyen is a’ fold, ha egyszer egygy 
aratást ád , az arra következő esztendőn nem; kell 
gabonát termeszteni rajta. ”

Egy keskeny gyalog útra tértünk a’ száíitő-föl- 
dek között. „ Itt köröskörül, monda Octavuis, csak 
parlag-földet láttok, tavaly ezek adtak termést; ezek 
több ízben megszántatnak , hogy a’ földet minden
felől érhesse a’ levegő, ’s úgy vettetik beléjek a5 
vetés’ idején jő bizodalommal az a’ mag, melly az 
emberi nemzetet táplálja.”

„Nézzétek, folytatá az öreg, melly nagy gond
dal van ez a’ föld szántva , melly egyenesek és e- 
gyenlők minden barázdák ! ha a* szántő görbe ba
rázdákat csinál, azt szoktuk mondani , hogy elbő- 
dul (delirat de lira). Ezen kifejezés utóbb erkölcsi 
értelembe vétetett, ’s most az elbődulásnak minden 
nemeiről mondatik. ”

Azt a* kívánságomat jelenteltem , hogy szeret
nék egy romai ekét közelebbről uicgvi’sgálni , ’s a* 
mienkkel öszsze-hasonlítani. „ Csak egy szempillan- 
tatig várakozzál , monda Octavius : ama szántő ezen 
földnek túlsó végéről mindjárt hozzánk ér, akkor 
kívánságodnak eleget tehetsz , míg ökrei a’ szokás 
szerint egy kicsinyt pihennek , \s munkájokat azu
tán folytatják.” A’ szántő nem sokára hozzánk ér
kezett, egyik kezével az ek|ít tartotta, másikban 
egy hegyes-végü botot fogott (stimmulus) , mellyel 
az ökröket serkentgette ’s arra hajtotta , a’ merre 
akarta. Az ökrök szarvaiknál fogva húznak egy szé
pen faragott igán. Rendszerint vagy két ökrön , 
vagy négyen szokás szántaui , a’ szerint, mint a’ 
föld termékenyebb vagy porhanyúbb , néha három 
ökör is fogattatik igába. „ Mi többféle ekékkel szok
tunk élni, folytatá szavait a* romai Ősz; némellyek 
kerekeken járnak , mások azok nélkül vannak, ’s
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csak a’ földön csúsznak. Az illyen mint ez, itt 
leginkább van szokásban; ennek részei a* követke
zők: a’ rúd , raellyhez az iga akasztatik vagy köt
tetik ; az ekének másik végén van az eke-szarva, 
mellyel a’ szántő az ekét tartja; a’ szántóvas, melly 
a’ földet felhasítja, a* csoroszlya , melly ennek ki
szabja, mennyi földet hasítson-el. Az ekének leg
fontosabb része ez a’ görbe fa , melly a’ rúd és a* 
szántó-vas között van , -s mellyet gerendelynek ner 
mezünk. Ennek készítésénél abban áll a’ mester
ség, hogy a’ görbeségnek szükséges mértéke jól el- 
találtassék; mind az igen nagy, mind az igen ke
vés görbeség egyeránt ártalmas. A* szántó-vas az 
ekefővel van a’ gerendelyhez csinálva, *s utánna az 
ekeszárok vannak, mellyek a’ barázdák* kiszélesíté
sére szolgálnak.**

„Egyébberánt ne gondold, hogy ezen olly 
hasznos eszköz mindenütt bévett okos regulák sze
rint volna csinálva. Sok tartományokban útaztarn, 
mindenütt másforma ekéket láttam; ollyan okok , 
mellyeket a* vi’sgáló el nem talál , minden tarto
mányokban különös szokásokat szülnek a’ lakosok
nál , kiket az okoskodás helyett a’ hoszszas szokás 
vezérel ítéletükben. ”

Utunkat tovább folytattuk, ’s nem sokára el
értünk a* majorba, hol a’ Földes-úr’ elérkezésének 
híre mindeneket mozgásba hozott, Legelsőben a’ 
tiszttartó mutatta magát, „no, édes Mőrisem! mint 
folynak dolgaink ? ’* —  „ Minden jól megyen Uram , 
gabonánknak legnagyokb része már bé van hordva, 
9s szorgalmasan hasznát veszszük a’ jó időnek, mel
lyet az Istenek adnak. De holnap Neptunus inne- 
pe lesz ’s nagyon sajnálom , hogy azt a’ mi még 
ott kin van, ezen környülmény miatt bé nem takarít
hatjuk.” — „Édes Mőrisem! az Istenek nem kíván
ják, hogy tiszteletek miatt elveszejtsük azon áldá*
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sokat, mellyeket kegyességek ajándékoz. Tudod, 
hogy a* nekik • szentelt napokon is szabad juhokat 
nyírni, szüretelni, fát hordani, ’s a’ t. Ceresz* aján
dékai még becsesebbek; de hogy azon kötelességek
nek , mellyeket a’ vallás élőnkbe szab, tellyesen 
eleget tegyünk, holnap reggel egy kutya-kölket 
fogsz az aratás Istennéjének áldozni, ’s azután sza
badon folytathatod munkádat. ”

n Fiatal Görög! monda azután hozzám ; innét 
minden részeit megláthatod Majoromnak. Ezen} a’ 
félen itt a’ lő- és marha-istállők láttatnak , kevés 
lovaim vágynak, de ökröt sokat tartok. A ’ lő a* 
katonák’ úti-társa, az ökör a’ béke-szerető gazda’ 
pajtása. Ez előtt néhány esztendővel itt találtad 
volna Itáliának legszebb paripáit; élemedett korom 
elhagyatta velem ebbéli hajlandóságomat , mellynek 
most semmi czélja sem volna. Az ökröt, mellyet 
öregségében meglehet hizlalni, jobban szeretem , 
mint a’ reám nézve haszontalan lovat, meliy ha 
vénhedik , naponként alább száll becsében. Amott 
tovább aklaim (ovile) látszanak ; nagy sereg juhaim 
vágynak, mellyeknek fajtáját a’ Tarentumi juhok
kal valő párosítás által megnemesítettem, *s mel- 
lyek sok gyapjút is adnak, szépet is. Emitt a* 
disznő-ől (suile) van, hol a* sertvések tartatnak. 
Kecskéket nálam nem látsz; jóllehet ezen állat ke
vésbe kerül , és jó hasznot hajt, mindazáltal még 
is több kár van belőle mint haszon , minthogy foga 
a* fáknak halálos ; sőt az olajfát már megnyalásá- 
val is terméketlenné teszi.’’

„Ezen épületekhez általellenben más kissebbek 
találtatnak, mellyek közzül mindenik különös végre 
van készítve. Itt van a’ tyúk-ól (gallinarium), a* 
csirkék*, tyúkok’ és kappanok* számára , amott a# 
lud-ól (chenoboscium) a’ ludaknak cs rétzéknek* 
Ezen udvar végén van éjszak felé egy magas fa l,
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melly csiga-dombnak (cochleare) hívattalik, mint
hogy azon mohban, melly azt béfedi, a* nálunk 
olly kedves csemegének tartott csigák nagyon sza
porodnak, Ezen kis nyalánkságot megengedem ma
gamnak, minthogy a' természet maga látszik azt 
adpi ; de nem fogsz itt találni sem nyúlás-kertet 
(leporarium), hol mezei és tengeri nyulak neveltet
nek ; sem madár-ketreczet (aviarium), hol külömb- 
féle kedves ízű. és kapós külföldi madarak gyüjtet- 
nek-öszsze; ’s annál inkább sem fallal békerített 
igen tágas vadas-kertet (theriotrophium), hol szar
vasok , őzek *s egyéb vad állatok tartatnak. A* va
lóságos hasznú dolgokhoz tartván magamat, eltá- 
voztatom azokat, mellyek csak a’ hiú pompázáshoz 
tartoznak, és sem hajlandóságommal, sem értékem
mel nem férnek öszsze.

Ezen udvar közepén vízzel tölt ’s a* földbe 
leásott két nagy kádot látsz ; egygyik a’ marhák’ ita
tására *s a* ludak és katsák’ nevelésére használta
i k  , a’ másikban friss rekettye-veszsző ázik, mellyel 
részszerint a* kertész fordít haszonra, részszerint be
lőle a* szorgalmas rab-szolgák , innepi üres óráikat 
ártatlan munkában töltvén gazdaság körül, sokféle
képpen szükséges kissebb és nagyobb kosarakat fon
nak, Az illyen foglalatosság a’ vallás által megvan 
engedve, ’s nyomot hágy maga után; az olly mu
latságok , mellyek semmi kedves emlékezetet sem 
hagynak, nem igaz mulatságok.

Azután egy más udvarba mentünk, hol sok 
munkások a’ gabonának kicsépelésével foglalatoskod
tak, Hozzájok mentem, kívánván foglalatosságok’ 
módját látni ; némellyek csépelték, azt mondották, 
hogy ez által tisztább elvetni való gabonát kapni ; 
mások sok kéyéket raktak a’ szürüre kerekben egy
más mellé , ’s a* végre megtanított ökrök által nyom- 
tattatták-ki azokból a* magoU Ezen helytől égy kis
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távolyságban egy nagy épületet mutattak, melly paj
tának (nubilarium) hívattatik; ’s arra valő, hogy 
mind a' munkások, mind a’ gabona szárazon le
hessen, ha hamarjában eső jő.

A' gabona igen hamar, ’s egyszer’smind igen 
egyszerűen tisztíttatik-meg ; felszdrattatik a’ szél ^lei
be , melly a* könnyű részetskéket elviszi, ’s a* szű- 
rüre leeső gabonát azután csak az öregebb szemét
től kell elválasztani. Minekutánna egészen meg van 
tisztítva, nagy életes-házakba hordatik , mellyek föl
del ’s olajfa-törköllel padimentomoztatuak-meg, ’s 
ezeknek fölibe olaj-fa levelek szoratnak, mellyek a* 
gabonát a’ zsizséktől megmentik.

Ezen szempillantatban több szekerek jártak-be 
az udvarba ; csudálkoztam az azokba fogott ökrök' 
erején és nagyságán, de leginkább szemembe tűnt 
szarvaiknak rendkívül vald hoszszúsága. Említést 
tettem ezen észrevételemről. „ Eszre-vételed igen 
helyes, monda Octavius; azt minden egyéb idege
nek is tették. Voltam Spanyol-országban, Afriká
ban , Á ’siában, ’s nem láttam sohol ezekhez ha
sonlót ; a' szarvak' ezen nagysága csak az Itáliai 
ökrök’ tulajdona szokott lenni.” —  Ebből tudok 
magamnak megmagyarázni, mondék én,egygy ösme- 
retes történetet, mellyről mindenkor kételkedtem. 
Hannibál, a’ mint a' történet-írdk beszéllik, az ál
tal szabadította-meg egy szerencsétlen környülmény- 
ből a’ maga hadi-seregét, hogy nagy sereg ökrök 
szarvai közzé száraz szalmát köttetett, ’s azt meg- 
gyújtatta. Most általlátom azt, a’ mit eléb értenem 
lehetetlen vo lt; mert a' te ökreid’ szarvai közzé e- 
gész petrenczéket lehet kötözni.

Minekutánna a’ Majornak minden részeit mcg- 
vi’sgáltuk, viszsza-indultunk Octavius’ háza felé de 
niás úton. Elsőben cgygy ollyan magas cser- és gesz- 
tenye-fákbdl álld erdőben mentünk , a' miilyeneket
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még soha sem láttam. „ It t  annyi fám terem mon
da Octavius, a* mennyi nálam a’ tüzelésre , keríté
seim* palánkolására, házom’ tatarozására ’s új épü
letek’ tevésére szükséges. Azon kívül itt sok gesz
tenye is terem , mellyeknek a’ java és szépe sülve 
eledelül szolgál, a’ többi pedig a’ szegények’ szá
mára darává őröltetik. Minekutánna a* gesztenye 
leszedésnek vége van, a’ mi még a’ fákon marad, 
a’ sertéseknek hagyatik ; ezek három napig koplal- 
tatnak, hogy éhesebbek legyenek, ’s azután két hó
nap elég nekik arra, hogy igen meghízhassanak. ”

Midőn ezen szókat elvégezte , egy sürü fáktól 
körülvett völgybe értünk. Dél volt, a’ nap felette 
melegen sütött, hozzánk közel egy nem látott pa
taknak csergése hallatott. Leültünk egy puha ’s kö
vér pá’sitra, hogy ezen kies helynek szépségében 
jobban gyönyörködhessünk, ’s mikor észre sem vet
tük , elnyomott bennünket az álom.

Talán egy óráig nyugodtunk, mikor hirtelen 
sok kutyák’ ugatása felébresztett bennünket, mel- 
lyek egy nyulat kergettek, ’s azt tőlünk egynéhány 
lépésnyire el is fogták, meliy meglévén, a’ vadászok 
kik házbéli szolgák voltak, a’ földes-úrhoz hozták azt. 
Ez viszsza-adta nékik egynéhány általam nem értett 
szót súgván füleikbe , kik azonnal eltávoztak.

Az erdőből kimenvén egy szép rétre értünk. 
„ E z , monda Octavius, jószágomnak leghasznosabb 
része; ha jól megtrágyáztatik , ’s gyomlálás által a’ 
haszontalan füvektől megtisztíttatik, minden eszten
dőn kétszer kaszáltathatik-meg ; ’s azután a’ marhák 
eresztetnek reája, mellyek még ott egynéhány hó
napokig találnak élelmet. Egy jól munkált rét szün
telen megújuló kincs, mint neve is bizonyítja (pra- 
tum) , meily ezen szóból van megrövidítve: paratum , 
kész , az az : mindenkor kész teremni. ”
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Minekutánna a* réten végig mentünk , mívelt 
szántó-földek közzé tértünk. Itt mindenfelől kü- 
lömbféle munkákban foglalatoskodó napszámoso
kat láttunk. Némellyek a* gabonát egy fűrész 
forma szerszámmal (batillum) aratták , csak a* 
kalászokat metélvén-le, mellyek azután az aratok 
után lévő aszszonyok és gyermekek által öszsze-sze- 
dettek. A ’ gabona-szár utóbb lekaszáltatott. Mások 
sarlóval aratták a* szerint, mint a’ gabona fenn-ál- 
íott vagy megdőlt. Némelly esetekben tövestől 
nyüték-ki a’ gabonát 5 vagy azért, hogy több szal
mát kapjanak; vagy inkább azért, hogy az igen 
megérett kalászokból a’ mag ki ne rázódjék.

Oetávius olly szívességgel vo lt, hogy mindent 
megmagyarázott, a’ mi szemembe tiint. „E z  a* ga
bona , mellynek hoszszu szálkáju kalásza ’s erős szá
ra van , tönkölynek (far) hívattatik ; sikeres és mé
lyen szántót földet kíván. Ez míveltetett Olasz-or
szágban legrégebben, neve nyelvünkben gyökér-szó
vá lett; ettől származnak ezen szók: farina (liszt), 
faragó (dara) , furfur (korpa). Most inkább szokjuk 
a* tar-buzát termeszteni, mellyet halicarnassumnak 
hívunk ; ez érik legbamarább , azután a* tönköly ’s 
végre a* tavasz-buza (siligo), melly legszebb kenye
ret ad.

„A z árpa Ceresz’ adományai között a’ második 
helyet foglalja-el. A ’ hat sorú árpa legtöbbet ád ’s 
őszszel vettetik. Azután következik a’ Galátiai ár
pa , melly Mártziusban vettetik, ’s csak két sorú ; 
ez sokkal kevesebbet ád, mint a’ másik, de min
den földben megterem , ’s a’ másikat kipótolja, mi
dőn azt a* tél* keménysége elrontotta.”

„ A’ gabonának ezen nemei után, mellyekből 
„Geresz1 országa tulajdonképpen á ll, kevesebb fon- 
„ tosságú termések következnek. lm  ez a’ föld bab- 
?>bal vau beültetve, melly egy formán eledelül szol-
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» gál mind az embereknek, mind a* barmoknak. 
99 Odább soványabb földben lencse van., Ugyan ott 
99 csicseri-borsót is (cicer) látsz , melly arietinumnak 
99 vagy kosfejü - borsónak is neveztetik, minthogy 
99 mihelyt hüvelyében kiformálódik, kosnak fejéhez 
99 hasonlít. A’ füge-bab (lupinus) csak a’ föld kö- 
9*vérítése végett plántáltatik; mindjárt a’ föld alá 
9rSzántatik, mihelyt nagyságának felére no , ’s töb- 
99bet ad viszsza az anya-földnek, mint a’ mennyit 
99 tőle elvett. Még a’ len is nevezetes termés, de 
99 a* mellyből csak nagy munka után lehet jó ara- 
55tást várni. Az könnyű és egyszersmind termé- 
99 kény földet kíván , mellyel igen harnar elsoványít 
99 *s ritkán díszük. En másoknak hagyom egy il- 
99 lyen növevénynek mívelését, melly nélkül ellehe- 
99 tek , 9s az eleinknél esméretlen, de a* barbarusok- 
99 nál szokásban lévő gyolcsnál fellyebb becsülöm 
99 a% mi finom gyapjú vásznunkat, melly aszszonya- 
„inknak hasznos foglalatosságot ad, ’s nyájáink* 
99 gyapját kelendőbbé teszi. ”

Míg Octavius ekképpen bennünket egygyik 
mezőről a9 másikra vezetett, kicsinyenként lefelé 
ment a* nap. Még ebéd nélkül voltunk, ’s Luci- 
ús nem álhatta-meg, hogy ezt ne említette volna. 
Az öreg mosolygott; „ ne csüggedjetek-el , ifjú ba
rátim , monda: a’ minden jót adó Istenek talán 
itt is segédségiil lesznek. ” így szóllván, egy ke
pe felé vezetett bennünket; itt nagy örömünkre egy 
számunkra készített mezei ebédet találtunk, melly 
egy nagy tál borsóból, szalonnából és az előttünk 
fogatott nyulból állott. A* kévékből székeket csi
náltunk magunknak, \s a’ föld szolgált asztal gya* 
nánt. Az öreg rabszolga , ki bennünket mindenütt 
késért, egynéhány lépésnyiről egy korsó közönsé
ges bort hozott, melly hűtés végett egy patakba 
volt téve. Egy régi szabású czin-pohár, ezen bor-
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ból tele töltve körül-járt, s illyéxi ebédünk volt, 
mellyet a’ fáradság és éhség igen jó ízűvé tett. 
„Édes* gyermekeim ! monda Octavius: látjátok,
hogy nem az étkek* külömbfélesége és válogatott 
volta teszi az ételt jó ízűvé. Ezen a nyulon kí
vül , mellyet a* gondviselés a* végre küldött, hogy 
vendégeimet jobban tarthassam, a’ többi étkek egé
szen azok, a miket a* körülöttünk lévő aratók esz
nek. A ’ munka ’s a’ fáradság olly igen jó ízt ád 
nekik, a’ miilyent a* henyélők a* legválogatottabb 
étkekben se találnak. Minden örömöt vásárolni 
kell ; csendes éjtzakát csak a munkában töltött nap, 
gazdagságot csak a* takarékosság, ’s megelégedést 
csak az azt megelőző szorgalom szerez. Hlyen a* 
természet’ ^törvénye ; annak én szintén úgy alatta 
vagyok , mint ezen rabszolgák. Lássátok ezeket , 
monda továbbá : ők szerencsések azért, hogy dől- 
goznak. ** —  „ ’S azért is, mondék én, minthogy 
jó urok van , én meglánczolt rabszolgákról, kegyet
len büntetésekről, földhöz sújtott aszszonyokról hal
lottam beszélni, ’s itt minden felől sorsokkal meg
elégedni látszó embereket szemlélek. ” — „ Hogy
hogy nem volnának megelégedve, felkiálta Lucius, 
a’ nélkül, hogy az öregnek a’ felelésre időt hagyott 
volna; a’ legöregebbek ezen házban vénültek-meg, 
a’ legfiatalabbak itt születtek , ’s mindnyájan inkább 
szegény sorsú barátok , mint szolgák gyanánt tartat
nak. Mind az a* mit hallottál, igen is igaz; de 
itt egy szolga homlokára sütött billeg sem tesz Ura* 
kegyetlenségéről kitörölhetetlen bizonyságot. Itt 
minden anya, ha három gyermeke van, felszabadí- 
tatik a’ mezei munka alól ; ’s négy gyermek tellyes 
szabadságot szerez neki. Még a’ barmokkal is sze
líden bánnak, azok is pihenést találnak a’ munka 
után ; ’s itt megczáfoltatik egy bölcsnek azon mon
dása : hogy a’ tereh*hordó állatoknak nincsen innepjek.”
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A* nap hanyatlott már* Felkeltünk utunkat 
tovább folytatni; egy mezőn vitt az bennünket ke
resztül, meüyet eleinten rétnek tartottam. Egy nagy 
sereg-aszszony villákkal petrenczékbe rakott öszsze 
akkor kaszált füvet, egy kévésé tovább mások a’ 
petrenczékből baglyákat csináltak. „ It t  #) médiai fü
vet látsz, monda Octavius; mellynek eredetét már 
a# neve megmutatja. Négyszer, sőt hatszor is le
het azt egygy esztendőben kaszálni; harmiqcz illyen 
rendkívül való termésű esztendők után a’ föld alá 
szántatik, mellyet nem csak el nem sovánít, hanem 
inkább termékenyebbé tesz. A’ Görögök a* Dárius 
ellen folytatott háború alatt bévitték ezen plántát 
hazájokba ; ennél hasznosabb ajándékot a’ napkelet 
nekünk nem adott. ” —

Ezen szempillantatban csudáivá láttam , hogy 
a' mezőnek egy része el volt borítva apró rakás tíi- 
zekkel , mellyek az éjtszaka közelítésével még fé
nyesebben égtek ; a* gyermekek gyorsan futkoztak 
örömkiáltások között egygyik rakás tüztől a* másik
hoz , *s úgy látszott, mintha ezen néző-játék a’ na
pot inneppel akarta volna béfejezni. „ Ezek, mon
da Octavius: tarlóból és száraz gazból álló raká
sok, mellyek a’ földnek megtisztítása végett eléget- 
tetnek. Hamvok kövéríti a’ földet, sőtt még a* 
melegség' általjárása is használ neki. Minden el- 
erőtlenedik, monda továbbá; még a’ legterméke
nyebb föld sem hozna termést, ha elvesztett ned
vei szünet nélkül való trágyázás által neki ismét 
viszsza nem adatnának. A ’ trágyának sok neme 
van , ’s a* gazda’ mestersége abban á ll , hogy azt a' 
földnek és a’ belőle nyerendő termésnek természe
téhez alkalmaztassa. A ’ madarak legjobbat adnak; 
azután következik az ember-ganaj. A* barmok kö-

#) P lin . X V I I I .  16. Ez a’ Lutzerna.
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zott af szamaraké, kecskéké és juhoké leghaszno
sabb , a’ lovaké és ökröké is jó , de még is keve
sebb hasznú, legalább való a* sertvéseké. Azon
ban a’ jó gazda mindeniknek tudja hasznát venni, 
’s ha más trágyára nem tehet szert, páfrányt kever 
öszsze szeméttel vagy földdel, ’s nagy határba rak- 
van meghagyja rothadni. ” Midőn ezen szókat el
végezte , szénával rakott szekér ment-el mellettünk; 
mind a’ hárman egyeránt fáradtak voltunk ’s felül
tünk reá. „ Most győzödelmi szekéren ülünk, mon
da Lucius mosolyogva. ” — „ A* győzödelmi pom
pának több mint egy neme van, felele az öreg: 
az a* hadi-vezér, ki egy országot hódoltat-rrieg, ér
demes ezen tiszteletre ; az a* földmívelő , ki a rósz 
földet megjavítja, *s haszon-hajtóvá teszi, hasonló
képpen győzödelmet nyer. Hajdan a leghíresebb 
Rómaiak a’ győzödelem mind a’ két nemére vágy
tak. A* Capitoliumból szántóföldjeikhez mentek. 
A’ királyok’ felségét a’ polgárnak méltóságával egy- 
gyesitvéu, erős karjaik borostyánnal ékesített ekét 
tartottak. A’ föld kevélykedni látszott benne, hogy 
olly dicső kezek által míveltetett, ’s az ő iparko
dásoknak tékozolva adta-meg azt, a7 mit ma a’ bé
resektől megtagad.

„Ezen a’ mienktől olly távol lévő időben a* 
szántó-vető fontos ember volt; ’s szerencsés ejő- 
menetele sokszor irigységet támasztott ellene. így 
járt Cajus Furius Cresinus, ki közönséges polgár 
lévén , a’ leányával egygyütt egy kicsiny teleket mí
velt , mellyből több gabonát és egyébb termést 
kapott, mint a’ mennyit szomszédjai jóval nagyobb 
jószágból kapni tudtak. Ezek megirigyelvén sze
rencséjét , bévádolták őt a’ tisztviselőknél, mint 
büvös-bájost ’s a’ nép-gyülése eleibe idéztetik. A ’ 
gyűlés* napján megjelent a’ Fórumon derék terme
tű erős leányával, ki egy a’ földmívelés’ minden
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eszközeivel megrakott eke eleibe fogott szép kövér 
ökröket hajtott. Romai nép ! így szollá Cresinus, 
fenn-szóval, ezek teszik azt a’ büvölést-bájolást , 
mellyel vádoltatom, a’ többit pedig vígyázásom és 
izzadásom viszik véghez. Dicsérettel tetézve tért 
viszsza , ’s vádolói szégyenbe maradtak. ”

A’ szekér, mellyen ültünk, nem haladott olly 
sebesen e lő , mint valamelly ifjú Patrícius’ kocsija; 
olly lassan mentünk , hogy sokkal elébb besetéte- 
dett, mint haza értünk. Alig érkeztünk-meg, Oc* 
tavius számot adatott magának az aznapi foglala
tosságról ; azután felénk fordulván : „ barátim ! mon
da , elég legyen ez egy napra, keressük most af 
nyugalmat, mellyre mindnyájunknak egyeránt szük
ségünk van. ” Ezzel bément szobájába, mi is bé- 
mentünk a’ mienkbe.

Egy semmi nehéz álom altal nem nyugtalaní
tott csendes éjtszaka után búcsút mentünk venni 
gazdáinktól. „ Édes gyermekeim ! monda; atyáink 
szokásaihoz hiy lévén, csak egyszer szoktam napjá
ban asztalhoz ü ln i; azonban azt akarom, hogy egy 
kis étel nektek erőt adjon az útra. ” Ekkor tön
kölből sült s a’ búzából sültnél jobb kenyeret, fris 
tojást és bésózott ’s füstölt disznólábot (perna) fs 
öntött salátát tétetett élőnkbe ; azután forrón meg
ölelvén , a5 Rómába vivő útra kikésért bennünket.

S. K. J.
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14-

A’ Székelyek’ Ló-fejű nevéről.

1^1 em én vagyok a’ legelső, k it a’ Székelyek’ 
Ló-fejű csudálatos neve gondolkozóba ej
te tt, magára vonta már az méltán figyelmetes- 
ségét más elmélkedő hazafiaknak is , és né
hány vélekedésre szolgáltatott alkalmatossá
got , m ellyek között a’ látszik az igazságot 
legjobban megközelíteni , melly a' ló-tejnek e- 
vésétól származtatná azon bátor nép nevét. 
Hérodotosznak a' maradékra ju to tt jegyzései
ben , valóban Ló-fejő név alatt jelenik-meg a’ 
Scytháknak egygyik nem zete; és abban az 
egész régi világ’ tudósítása, egy szájjal e- 
rősíti a' történet tiszteletes atyjának tanu-val- 
lását;de nekem még is súlyos okaim vágynak, 
ezen ámbár igen színes magyarázaton kiad
ni , és a' szót egyenesen a' ló-fejből világosí- 
tani-meg.

K i , vagy mi vett engemet az ezen bátor- 
ságosnak tetsző ösvényről való eltérésre ? F la- 
viusz Józsefnek néhány sorai bírtak reá gon
dolataimnak megváltoztatására. Ezen , a' nem
zete m ellett, a' dühösségig fogó szörnyítő , több 
bizonyságainak sorjában, mellyekkel Apion- 
nak szándékozott fejére rakni a’ Zsidó népnek 
mohos régiségét, magokra erőlteti az iidősebb 
Choirilosznak némelly verseit is , mellyeket
I  51 .  O R .  M I N  E R V A  1 .  N E G Y E D  1 8 3 1  . J ö
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azon jeles K ö ltő , a’ Görög - tartományokat 
haddal elborító Xerxesznek táborában vitézlett 
Philisztaioszokról énekle világosan:

Exin  m iranda spécié gens castra secuta es t,
Phoenicum ignoto quae voces ederet őre*, 
ílaec  Sólymos habitans montes , stagnum prope vastum , 
Circiimtonsa comis , squalienti vertice equini 
Exuvias cap itis , duratas ig n e , gerebat.

Ezen versek a’ Zsidóknak nemzetségére 
tellyességgel reá nem ille n e k , sőt Jesírnak ró- 
lo k ; csupán elcsavarás e z , azon fűhöz fához 
ragaszkodó tökélletlen oltalmazótól ; mivel a' 
Phoinixoknak magyar volta, és a’ Zsidó-ajak
hoz az ő beszédjeknek még csak legkissebb 
rokonsággal sem viseltetése, ollyan igazságok, 
m ellyeket számtalan és elleneszóllhatatlan ta
núkkal kitellenék tőlem m egm utatni, ha az 
ide tartozó lenne, és h a , miképpen mondani 
szokásban vagyon, a’ sarlómat más búzájába 
vágni, kedvem tartaná. Phoinikének la k ó it, 
a' Zsidóknak véreivé Flaviusz József sem te
szi; egy szóval sem pedig de igen a’ Chaldai- 
oszokat. A ’ mi pedig a’ Jeruzsálemnek nevét 
hordozó hegyeket n é z i, és azon tágas tavat , 
mellyeken épül egyedül azon Szerzőnek gyen
gélkedő állapottal lévő okoskodása: soha sem 
esett a’ Philisztaioszok maradékainak lakása 
távol azoktó l; a’ Zsidó tartomány' csóvái pe
dig , minden időben nagyon tetemes változá
soknak voltak alája vetve, és soha sem vol
tak azok forgandóbbak , hogysem a’ Xcrxesz 
hatalmaskodásának korában, hogy a’ költés
nek soha tóhegyre semmit sem vevő tulajdon
ságát , és a' csekély hibázásoknak minden 
munkába könnyen becsúszhatását, hallgatással 
mellőzzem-el.
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Ismét más oldalról is világosságot nyer a’ 
dolog, ha a’ Zsidó népnek vizsgálóra veszed 
szokásait, és a’ Philisztaioszokkal kérdésen 
kívül rokkon Phoinixoknak ruházatját is te
kintetbe húzod. Hiszem a’ Choirilosznál elő
forduló Nemzet, kopasz fővel lépdel a' csatára, 
már pedig a' Zsidóknak szemei előtt nem 
vala kedves dolog bőrig learatni a’ fejnek 
azon természetes díszét. K i  a z , kinek előtte 
nem volna a’ képe annak, a' k i közzíílök  
futtában a' fán akadott. hajainál fogva? de más 
helyütt is számtalanszor emlegetik a’ Zsidók
nak h a ja it, azon népnek saját írásai; jusson 
eszedbe a z , kinek ereje hajainak állott szá
laiban sok másokon kívül. A’ Zsidó törvény- 
szabó ugyan le nem parancsolta egészen népé
nek fejéről a’ borotvát; miképpen más, csak
nem minden M agyar, és így Philisztaiosz szo
kásokat kemény tilalom alá vetett az féltében: 
de még is azon idegen gy űlölő Nemzetség, 
legalább a' hajdanibb időben , minekelőtte az 
a' Chaldaioszoknak boldog téréin csaknem e- 
gészen mássá változott, úgy látszik minden
ből , csupán olló helyett fordította haszonra 
azon éles nemét a' késnek; az alkalmatosabb 
nyíró eszköznek elsőségét nem tudván még ak
k o r , hihető a’ zsidó egyiigyűség. A' magyar 
Nemzetek pedig az előtt csaknem egyről egy- 

> gyönyörűséget tanáltak a’ fej-szőreinek 
gyökerestől való kiirtásában, és megeléglették 
három varkocsot bocsátani alá. M e lly ik  Nem
zethez húz hát jobban ezen Palaisztinai fele
kezet? és lehet e az Zsidó-ivadék?

De nézzük már a' ruházatot is. H ijában  
keresnél ollyan í r ó t ,  k i valamelly Zsidónak 
agyán, süveg vagy ékesség h e lye tt, valami ál-

10#
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latnak fejét , vagy annak csak a' képét is em
lítené ; lássad mostan , m iilyeneket hagyott 
írva amazokról Eüszebiosz a’ Phoinixoknak , 
ha őt meghallgatod , Astarte nevű réges-régi 
K irálynéja, bikafejet bűzött fejébe a' K irá ly 
ságnak jeléül. Látod ! és valljon nem éppen 
azon Nemzethez ille tt e pedig lófej-siivegben 
járn i , mellynek K irálynéja bika-fővel ékes- 
gette magát? nem? nekem úgy ré m lik , igen; 
még akkor is , ha azon bika-fejnek ábrázatját 
csak valami nemes érczekből követte is az 
ötvös ; miképpen más K irályok is viselték a’ 
kos-főnek aranyhasonlatosságát; szarvakkal 
pedig , hatalmát szándékozván példázni , szá
mos Fejedelem rakla-meg sisakját, és a’ töb
bi között Sándor is , Fülepnek dicső fia ; sőt 
az ájtatosság sem tudta külömben tiszteletbe 
hozni Isteneinek o ltá ra it, mellyet a’ zsidó 
buzgólkodás sem általlott bevenni. De kü
lömben is , világ tudtára vagyon, miilyen szű
két látta Flaviusz József vérsége azon ne
mes á lla tnak; és egyedül a’ szamaraknak vol
tak bővében. Hol vették volna hát azon sok 
bőreit a' ló-fejnek ?

Azután pedig még valamit kérdek : Hány  
ezer Nemzetet táplál az adakozó természet 
mostan a’ kerék földön? és hány ezer halálo- 
zott már k i ? ímé annyi ezer élő és kihalálo- 
zott népek között, csak cgygyetlenegy tanál
la tik  , tu d n iillik  azon Choirilosz felhozta , 
melly a’ csudálatos ló-fejű nevet megérdemel
né, és az Magyar! és hasonlóképpen csak egy- 
gyetlenegy akad , m elly viselné vagy hordozta 
volna valaha, és az is Magyar! valíyon nin
csenek e ezek valami öszsze-köttetéssel egy
máshoz? vallyon nem ugyan azon okon juto tt
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e ezen mai Magyar-nemzet azon csudálatos 
névhez, mellyen azon hajdani megérdemlette?

De vagyon még m ás, és éppen nem meg
vetni való jele is , a' ló-fejű név csinos és hi- 
bátalan voltának ezen a’ helyen : éppen úgy 
olvastatik az a' Székely - népnek eléggé új 
időből való pecsétjén is. Az ollyan korban 
metszetett, mellyben m ára ’ ló-fejőt a* ló-fejű- 
től közszokás tartotta m egkiilöm böztetni, és 
vallyon hol illendőbb a' gondos írás , hogy- 
sem a’ Nemzeteknek pecsétjein ?

A’ lovaglásból , és lóról való hadakozás
ból akarni pedig a’ ló-fejű nevet megfejteni , 
kaczagásra fakasztó igyekezet. Mutassa-meg, 
a' k i ebben a' gondolatban vagyon , m ikor hív
ta a' Nemzet a’ lovasokat ló-fejűknek? vagy, 
m i adott neki okot ezen lábatlan gyanúra?

Én a’ vélekedésemet csalhatatlan igazság 
h elye tt, senkire ugyan nem to lom , nem var
rom , nem kötöm ; de benne addig mindég 
állhatatos leszek, míg az ellenkező felől valaki 
meg nem győz. Ha pedig valaki a’ ló-fejű nevet 
csupán a' tehetősebb részére kívánná szorítani 
a’ Székely szabad népségnek; avval állításom
nak igaz voltát éppen megnem csonkítaná : 
úgy lehetett az a' Philisztaioszoknál is , m i
vel főképpen a' bérezés Palaisztinában , bizo
nyosan nem vala tehetségében a’ hajadon köz
ségnek a' paripáknak délezeg testeit neveln i, 
és így a’ ló-fejnek bőrét hordozni is kalpag 
h e lye tt; de a’ részről az egész Nemzetre is a' 
név , idő jártával könnyen elragadhatott.

OciYió" Józsr.c.
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i5.
K ü l ö m b f é l é k .

T esti könnyűségek.

JHLüIönös, hogy sok kövér testűek , könnyű
létekről nevezetesek. Nagy hírű volt M occia  
P á l  Nápolyban , k i maga is tudós lévén , kü
lönös testi tulajdonságával vi'sgálódásra tár
gyat adott a5 tudósoknak. Úszni nem tanul
ván , a' habok alá le nem siilyede , sőt mej- 
jéig merültcn kényére já rt a' hullámok közt. 
A' patak őt elragadá magával mint egy darab 
fát ; ’s a’ tengerben mind azt végbe vitte , a’ 
m it szobában tenni lehet. Színén a’ tenger
nek úgy hömpölygött, m int a' kemény földön; 
’s könyökére támaszkodva e ln y ú lt, mintha 
nyugodnék. De szerfelett is nehéz volt néki 
m eghajolni, ’s alá m erülni; sőt a' búvárok is 
nagy erőlködéssel vonhatták lábainál fogva 
mélyebbre, m int teste’ súlya engedé. —  Több 
v i’sgálatok után k ite tsze tt, hogy teste 30 font
tal könnyebb vo lt, m int ugyan ollyan terjedt- 
ségű v í z  rész. —  Ezt testi könnyűsége segíté 
azon ügyességre ; Colaszt pedig uszásbeli gya- 
korlotsága, k it  igazán Katanna Miklósnak hív- 
tanak. Ennek olly elmulhatatlan szüksége led 
vízben való lé te , hogy ha habok közt vala- 
m elíy nap nem vitzkándozhatott , mejjbeli 
fájdalom gyötré ; ’s innen halnak nevezők. 
Egész napon szökdösött a' szabad tengerben ,
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meszsze hajókhoz még a' háborgó hullámok 
közt is elúszott, és pedig egy folytában több 
mértföldeket. Ezen két éltünek elhunyta gyá
szos volt. •  Ferdinánd Nápolyi K irá ly  paran- 
csolá, hogy a’ Charybdisbe rohanjon , ’s mély 
fenekét v i’sgálná-meg. Colász vonatkoza, és 
a’ K irá ly  egygy arany billikom ot sújta-be. E k 
kor Colász mérészen szökött a lá , ’s fertály 
múlva viszsza-tér, 's csuda dolgokról ’s ször
nyekről beszélIt. A ’ K irá ly  ismét parancsolá, 
hogy száljon alá; ’s minthogy erőssen vonat
koza, a’ második arany billikom hoz egy gaz
dag erszényt tőn , —  de a' szegény Colász 
nem jö tt többé fel , — kinek ügyességét fon
tos dolgok’ felfedezésére lehetett volna hasz
nálni. Colász szomorú halála gyújtá-fel Schil
le r t , ezen dicső Balládának: Dér Taucher (a ’ 
Búvár) teremtésére, (1826. Auróra).

Kőszénbányák a tenger a la t t .

Egy utazó, Angol- és Skott-országi útazá 
saiban így ír : ,, Megérkezénk Alva , K lakm a- 
nau- ’s Kulroszba, hol a’ kőszén-ásás szépen 
virágzik. —  Nevezetes, hogy ezen kőszén-bá
nyák meszszire nyúlnak-el a' tenger medre 
a la tt, ‘s nem rettegted őket a' fejők felett zaj- 
gó özönvíz. — Míg ezen fáradhatatlan merész 
bányászok, mécseknek szomorú fényétől hal
ványan világítva , csákány ütéseikkel hangoz
tatják a' mély barlang’ öb le it, hajók repülnek 
felettek kedvező szelektől rengetve, ’s a’ v i
dám időtől derülten víg dallokat zengenek az 
evező legények ; — de máskor viharos felleg 
em elkedik, a' láthatár lángban ég, a' meny
kövek dörgenek, a’ tenger dühei háborog,
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minden borzadoz; —  ekkor a' kőszén-ásók , 
nem tudván m i történik felettek , vidám ked
vel öröm ’s szerelem dalokat énekelnek, míg 
felettek szét hull a’ hajó ’s elsülyed. Fájda
lom ! igaz képe az emberi élet gyors változá
sainak ! ” — —

A ’ szelek kiilöm böző mérséklete.

A’ szelek azon tartományok’ mérsékletét 
vészik-fel, mellyeken át zúgnak. A ’ bérezés 
Cordillerák magas völgyein kem ény, de nem 
dühös szél u ra lko d ik , m elly észre-vehetetlen 
öli-meg az utast, vagy annyira áthatja, hogy 
láb- és kéz-ujjai elhullnak. Acosta P á ter, Kos- 
t illa  Kapitánnyal beszéllett, ki ezen úton 3— 4 
ujját elveszté. Azomban még szerencsésnek 
vallá m agát, mert kis seregének nagy része 
e lh u llt; —  sőt azt állítá : hogy épen leié azok
nak testeket, k ik  Chili' első hódítójával Die- 
gro Almagróyal erre utazónak.

A’sia ’s A frika  lapályain égető hévségűek 
a’ szelek. Az úgy nevezett Szűrnie! vagy Szá
mum , több útazók’ bizonyításokként a’ Persiai 
tenger-öböl hoszszában pusztít, 18-dik Június 
és 25. Augusztus k ö z t, midőn e' tájakon a' 
leghőbb forróság van. Lármával zúg, láng-vö- 
rösségű , ’s lehelletével mindent m egfojt, k i
vált nappal. Ellene egygyetlen egyszer födött 
arczal földre ború ln i, "s így maradni egy fer
tályig , midőn már elrepül. Egy útazó azt 
jegyzi-meg , hogy a’ nedves köntöst ’s a’ t. fa
gyossá teszi.

Arabiában égető-szél az E ri , de egy ne
gyed múlva elzúg. —  Gvinea tenger-partjain 
A frika belsőiből bizonyos időkben fuj a' H ar
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mattan nevű vész, az Atlánti tenger felé. Ezt 
követi egy sűrű gőz-torlat vagy felleg, mel
lyen alig hat át a’ déli nap' sugár-özöne. M i
dőn fúj , a' fű elhervad 's száraz szénává lész. 
A ’ fa-lombok elJankadnak, levelei megsárgúl- 
nak , úgy, hogy ha 1 0 — 1 2  napig dühöng a' 
szél, porrá lehet újainkkal dörzsölni. Szeme
i k , szájok ’s ínnyeik kiszáradnak, "s hét nap 
múlva kezeikről lehám lik a’ bőr az emberek
nek ; az izzadság pedig csípős.

A ' S z ib é ria i kemény hideg oka.

Többen , a' Szibériai szerfelett kemény 
hideg' o k á t, ezen tartomány’ magas fekvésé
ben keres ik ; ellenben mások azt á llítják  , 
hogy éppen nem olly magas helj hezetű, ’s a’ 
kemény hidegnek oka a’ só bősége. —  Igaz 
okát megmutatja a' derék Pallász , k inek vé
leménye fényt hint átaljában a’ mérsékletek 
okára: „E jszak i tájai Szibériának alacsony, 
erdős, ’s gyakran mocsáros lapályok , délre 
pedig a' határ hegy lánczolatokig, emelkedett 
vidékek terjednek. És mennél inkább elte
rülnek ezen bérezek nyugotra, annál magasab
bak Szibériának lap á lya i, ’s meredekebbek a’ 
jeges-tenger felé. Ezen éjszak felé való lejtő
sége , midőn az éjszak , ’s éjszak-keleti sze
leknek nyitva lévén , a' hő déli , ’s nyugoti 
szellőktől örök havakban rejtőző bérezek , ’s 
az Ural-hegy sorok által elzárattatik, igaz oka 
azon fagylaló hidegnek. Ezt bizonyítja a' Ber- 
nauli olvasztó-műhely környéke az Ob folyam 
m ellett, melly meglehetős hoszszan nyúló he
gyek 's erdőktől védtetvén az éjszaki vészek 
ellen, megérlel mindennemű zöldségeket, még
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a' görög dinnyét is szabad ege a la tt ; ellenben 
2  grádussal alább délre , az Altai hegyek' é- 
szaki oldalán, az illyenek tökélletességre nem 
jutnak. Továbbá az Abakan vize körül fekvő 
völgyek, hol Aprilban a' meleg ég alatt virág
z ik  m inden, ’s az alatt pedig a* bérezek észa
k i részét Júniusig hó fedi.

Egy része Európának mérséklet egét a' 
Scandinávi , ’s Scott hegyeknek köszönheti , 
m ellyek az északi szeleket e lté rítik ; és még 
annak, hogy az éjszaki jég-toriatok Európa ’s 
Am érika közt szabadon úszhatnak-Ie. —  Az 
északi Fok és Spitzberga közzé zárt jég-bér- 
czek béfolynak Orosz-ország' egére. Az Asz- 
trakáni ’s K rim ia i néinelly helyek azon me
leget , m elly nálok a’ Persiából 's Arábiából 
eredt gyümölcsöket is m egérleli, helyhezetek- 
nek köszönhetik; nyitva lévén a' déli ’s dél
keleti szeleknek , és elfedetvén magasb tarto
mányoktól , az északi viharok elől.

* * *

16.
A’ Dionüsziosz Periegetesz neve alatt 

ösmeretes munkának igaz írójáról és 
idejéről.

K i  legyen azon Szerző , kinek munkája Dionü- 
sziosz Periegetcsznek ? annak tudniillik . ki Oclaviá-
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nusznak szemfiilsége, a* szélső napkelet tartomá
nyainak hajókoztatott-el megvizsgálására , neve alatt 
forog kezén a* tüdős világnak ? mellyik időszakasz
ban éneklé azon Költő világfestő verseit ? szemlél
te e az valaha szemeivel azon távol eső tájékokat? 
vagy pedig hajlékából soha lábát sem húzván-ki, 
csak mások után beszél azon Énekes ? és íg y , el- 
töltötte e’ nagyra menő számú tóvedésekkel a’ mit 
írva hagyott; vagy pedig tiszteletre méltó tudósító 
ez? ollyan dolgok: mellyekre senki sem vethet gon
datlan szemet; kinek lelke a’ községénél valamen
nyire feilyebb bírta magát emelni. De főképpen 
derék állapot, ez azokra nézve, kiktől a* kötött-sze
mű szerencse , a’ magyar dicső vérből való erede
tet megnem tagadta, mivel imádásra méltó elein
ket ez az író nevezi legelébb a' szokott Hunnusz 
neven ; meily szó , némelly kiadásaiban egész tisz
taságában jelenik-rneg; másokban pedig Thunnusz 
ábrázat alatt lappangott, de az az ige sem vezeti 
léire a* tudományos olvasót, mivel a’ Caucaszusz- 
nak sziklájai alatt fekvő vidéket fosztogató Kuno
kat , Thunn neven is érti a’ mostani öltőbéli em
ber is, melly felől bizonyságot tesznek a’ mai ide
gen útazókuak gyanúba hozhatatlan jelentései.

-En azon verseknek Dioniisziosz Periegetesztől 
való származását, tagadtan tagadom , és a’ Szerzőjét 
keveset látott, hallott, forgott, honn-ülő , árnyék
szerető Danolónak kiáltom-ki , és ollyan írónak te
kintem , kinek* csak kötve tanácsos hinni ; elég csu
da is előttem , miképpen lehetett azon Költőt , a’ 
sok viszontagságok által megedzett, sokat látott, 
hallott, forgott Dioniisziosz Periegetcszszel , ugyan 
azon személynek tartani ? sőt a’ mi több : Octaviá- 
nusznak idejéből a’ Trajánusz után következett al
konyodó korba tolom viszsza azon verselőt.
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Igen is , nem kerülhettek azon sorok, az úgy 
nevezett Dionüsziosz Periegetesz szájából ; mivel az 
a’ nagyhírű útazó, Charaxban látta először a’ nap
nak fényjét, melly városnak falait a’ veres tenger
nek mosogatták játékos árjai ; e’ pedig saját köny
vének homlokán , azon roppantabb telepedésnek te
szi magát polgárjává ; melly a' Makedónjai foglaló
nak nevével , m nők felett kivála nagy méltán. 
Hogy lehet pedig ugyan azon személynek több szü
lő-földe ? e* már egy ok , de nagy , súlyos ; hanem 
mivel még is csak egy, tehát szaporítani el nem 
mulasztom. Nemde nem Dionüsziosz Periegetesz- 
nek csupán a’ napkeletnek megvizsgálása és leírása 
vala kötelességévé téve a’ római birtoknak kormá- 
nyozója által? a’ pedig a’ napnyugoti Országokról, 
a’ Spanyoloknak és Olaszoknak tartományjairól, sőt 
magáról a* szélesen uralkodó városról is , mellyet 
Octaviánusz nála minden bizonnyal jobban ösmere, 
hangos verseket zengedeze. Vallyon mi lehetett 
volna nevetségesebb ezen haszontalankodásnál, ha 
Dionüsziosz Periegetesz lenne kútfeje ezen munká
nak? Es a’ mi még annál is mulatságosabb színe-

r . „két valtatna Írásaival , ha tőle volnának ; semmivel 
sem boesátkozik-ki bővebben az író , midőn azon 
birodalmak* képeit állítja elébe az ujság-vadászó ú- 
tazatlanoknak , hol az illatozó füszerszámoknak csí
pős ízeit főzi kifelé az Indiai égnek tikkasztó for
rósága , hogysem midőn azon tudva lévő tájakat 
hozza szóba, mellyeket a* hanyatló csillagzatnak 
végső súgárai öltöztetnek bíbor színbe. Yallyon ez 
okosság lett volna e azon meszsziről jött hírhozó
tól ? de bizonyosan megillette az ollyat , ki az egész 
lakható földet meg kívánta ösmertetni kellemetes 
úton a3 tanulatlanabb elmékkel. Továbbá , nem is 
eredhetett ez a’ munka ollyan szerzőtől, ki nagy 
utakon esett á ltal, és a’ Gangesznek ágaiból is ol
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totta szomjúságát, mivel ez az író  ámbár a’ kérke
désnek vádja alól fel nem lehet szabadítani, és e- 
zer meg kétszázra sem haladó versei m ia tt, már 
jutalmat kíván ; még is azon iszonyú útazását , 
melly nem csak azon kevéssé mozgó korban sze
met szúra , de ma is nem kis becsületére vá lnék, 
és a’ melly életének tetemes szakaszába keriile be
lé ; soha fel sem hozza, de még csak egy szóval is : 
melly fényfutó szemérmetességre még csak jó pél
dát sem mutatott soha senki, még e* mai napig is ! 
A ’ m e lle tt, ha A'siának belső tartományaiba is be
hatott volna az í ró ,  nem fosztanák-meg ékességétől 
ollyan szarvas hibázások tudósításait, és sem a’ 
Cászpiumi tava t, mellynek tökélletes ösmérésére 
már hajdanibb Görög írók  is eljutottak; nem tenné 
a* felolvadni nem tudó tengernek öblévé, sem ha
zát a’ Szeresz-népnek, nem mutatna-ki ollyan közel 
Európának széleihez. Azután a’ Qaucaszusznak bér- 
czeit is , mellyek pedig A ’siának csak a’ pitvarában 
mereszkednek , már meszszelli ez az író  , és ollyan tá
vollévő vidék az előtte, a’ mennyire eljárni neki szo
kása nem tartotta. De hová kell több tanú, mikor 
maga magát világos szavakkal veszteglő, űtazni nem 
szokott, a’ tartományoknak minémüségeit csupán a* 
Moüszától tanuló embernek irja-le ? és ollyannak, 
ki az idegen Országoknak határait is, miképpen a’ 
csillagoknak kékellő köze it, csupán eszével léple- 
meg ? már pedig ezeknek mindenikét állítja magá- 
161, így énekelvén :

Hős propter rapidum Caspi maris aestuat aequor,
Qtiod facile expressum claro tibi carmine pandam , 
Qnannis nec procul aspectum , nec nave secatnm.
Nam ncque 1111 teritur nigris in puppibus aetas,
Nec patrins mihi mercatus, nec Gangis ad undas , 
l t ni ni ti penetro , rubii per flumina ponti ,
Vitae conteniptor , opmn corn ptus amore .
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Hy rcanis neque congredior: valleisve requiro 
Longe Caucaseas, et Erythraeos Arienos:
Séd me Musarum rapit impetus. Iíae mihi possunt «, 
Errore absque vago, pontúm metiri eromnem, 
Monteisque, traetusque soli, volventiaque astra.

Imhol nézzed! maga szája vallása; soha sem 
lábbott az ő gályája a’ veres tengernek habjain, sem 
a’ Gangesznek vidékéig ki nem csaponga ez a’ ház
őrző Éneklő. Kell e még több ?

De végre, ez a’ Költő nem is virágozhatott 
Oetaviánusznak idejében, már csak azon okból is, 
mivel a’ római népnek fejet több alkalmatossággal, 
Király névvel tiszteli-meg ; meüy szavával fel nem 
kapott volna a1 tettetésnek azon álnok fő-mesteré
nél , ki a* szabadságnak árnyékát fel szerette tartani 
mindenekben. De nem csak nem Oetaviánusznak 
idejéből valók ezek a’ versek, de még Trajánusz- 
nak kimultánál is fiatalabb a’ Szerzőnek iparkodása, 
mivel annak a’ Párthuszokkal való csekély viasko- 
dását is em líti, melly pedig utolsó tette azon k ii- 
lömben jeles , de gyermeki hiúságú Fejedelemnek. 
Már pedig említi , mivel így zárja-be a* Párthuszok- 
ról mondott dícséretét:

Séd tameii illorum genus insuperabile bello 7 
Ausonii ltegis docuit mansvescere mucro.

Itten háborúról vagyon szó , már pedig Octa- 
viánusz soha sem csapott öszsze azon hatalmas Nem
zettel , sem más Római Vezér Trajánusznak előtte, 
őket megnem merte támadni, csak Antoniusznak 
vakmerő dühössége, ki is az ő gazdag tőreiken rút 
kudarezot valla ; meg Craszszusz, kinek arannyal 
dugta-be a’ száját a* Párthusz pajkosság.

A ’ kinek még e* sem elég, annak többet mon
dani lomhának érzem magamat, de annak ezeket is 
kár vala előhozni.

O riyiós J ó z s e f .
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17-

Győr Vármegye’ Hódolása,

E L S Ő  F E R E N C Z
Felséges K irá lyunk5 ’s kegyelmes Atyánk’ 

születése’ napján.

N u liiu s  est ta n tu m  (lum en  in g e n ii , n u lla  s er íb e n d i a^ t̂ d ie e n d i tanta  v is ,  

ta n ta q u e  co p ia  , non  d ic a m  e x o r n a r e , séd e n a rra re  C a e s a r, rés T u a s  

gestas possit. fC ic e r o ) .  —  O p to  , et h u n c  N a ta lem  , e t p lu r im o s  a lio s  

quarn fe lic iss im os  agas ; ae te rn a q u e  la u d e  v ir tu tis  T u a e  g ló r iá m  , a liis  

s u p er a lia  op e ríb u s  augeas. D i e m , q uan ta  m e re r is  la e t i t ia  c e le b ra v i-  

nius : p re c a ti D e o s , u t T e  g e n eri h u m a n o  , in c o lu m e m  ílo re n te m q u e  

p ra e s ta re n t! —  ( P l in iu s ) .

Dicső Nap ! — a’ rejtett jövendő’ éjjének 
Homályából áldott fénnyel kideriilte'1,

’S a’ hármos dombtető" kettős keresztjének 
Árnyékában lakó Magyarok" népének

Kívánva óhajtott örömtapsot szültél._

A’ Capitolium, hajdan büszke fővel,
Marc-Aurel és Titusz örök díszeinek 

Vídulva terjengő örömláng erővel —
A 1 szívekbe mindég előbbre verővel

Hódolt, mint a’ Haza’ legjobb Fejeinek. _

Fedeztetve a’ Sas" kegyelő szárnyával
Most is sok Nemzetek Paeánt zengedeznek,

*S a" Mennyhez járulván Ömlékeny hálával 
Füstölnek az érdem’ oltárján myrhával

FKRENCZ jó Attyokért —• ’s vígan örvendeznek.
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De méltán in ! — mert a’ béke* zöld pálmáját 
Themis’ jobbja mellé ékesen feltűzte, — 

Bédugván a’ veszélyt szerző hydra’ száját 
Ápolja Minerva’, Ce'res’ ’s Pán* munkáját,

’S az erény* jeleslő koszorúját fűzte.

Hazánk* jő fijai ezért Őt bocs ül ven
Hív ’s nemes Őseik’ nemes példájára 

Ér’tte vért ontani készek. — Óh örülvén 
A’ Győri Megye is , és tűzre hevülvén ;

így zeng B e z e r é d y *  ’s Szabó*  jelszavára; * )

Isten ! tartsd-meg FERENCZ K irá lt,
Kiért népünk Hozzád kiált;

Engedj Néki esztendőket 
Szerencsével kelendőket !

Óh ! vedd környül áldásoddal 
Egész H ázát! ’s malasztoddal:

Szívünk’ gyönyörűségére 
Vigyázz drága életére 1 !

Szentelt feje’ koronája,
S kegyelmes keze* pálczája,

Hadd boldogítsa Honnunkat!
Isten ! — tartsd-meg Királunkat! ! !

P e r l a k i  D á v id .

* )  Győr Vármegyei első ej másoáik AbEpányokr
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18.
S E R K E I

LÓRÁNTFFY ’SU’SÁNA’
ÉLETK ÉPE.

A ’ hajdankor, a" Lórántffy-nemzetséget azon 
Ratóld nevű személytől származtatja: k i K ál
mán K irá ly ’ idejében Apátiából szakada bo
nunkba, 1098. év’ táján. E ’ Katóidnak utóji 
közűi való volt Roland, fija Leustáknak, ’s 
annak gyermekei De'ső és Lóránd. De'ső’ fija 
Miklós a’ F e led i, Lóránd pedig a' Lórándfi- 
vagy Lórántffv-nemzetségek' törzsöké lett. Ló
ránd 1321. évben Serke várát —  a' Gömöri 
Megyében — magáénak tévé, ’s innen a’ Ser
kei Lórántffy név. 1)

A' viszontagságok’ tépdelő ostorai között 
is , habár változó szerentsével, megtartó e’ 
Nemzetség széles b irtokait; ’s ámbár Giskra 
elrabló tőle a' Serkei várat; de 1460. viszsza- 
vette azt Mátyás K irá ly , ’s elébbeni birtoko
sainak átadá. A' származás’ hoszszú útján Ser
kei Lórántffy M ihály jelenék-meg idővel; k i
nek mint a’ Ruszkai Dobó Anna' unokájának 
’s sok Uradalom’ birtokosának, a' Pataki-vár

I ) Buday F ér. H ist. Lex. I I .  D ar. 585 I.

*  .11 , o r .  M i n e r v a  1. n e g y e d .  1831.
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1609— 14 ment-által kezére. M ihály nemzé 
tehát Serkei Lórántffy ’Su’sánát; ő adott éle
tet Máriának is Felső-Vadászi Rákóczy Sig- 
mond’ hölgyének ki férjével egygyütt maradék 
nélkül húnyt-el 2 .)

A* nagy tekintetű Felső-Vadászi Rákóczy 
György e’ néven I-ső , váltott jegyet ’Su'sáná- 
val, M ihálynak vagy Zeleméri Borbála, vagy 
Csik-Sz. K irá ly i Andrásy K ata , második h it
vesétől született leányával; ’s menyegzője a’ 
gyász után, —  mert György a' Bethlen-ház- 
ból származott első Hölgyét sírba temeté, —  
1616. Április ' 18-án tartatott. A' fényre fény 
áradott e’ hites öszszeköttetésből. A' Rákó- 
czy^ak’ dós birtokait gazdag vagyonok tetézék, 
's egygy oliy Aszszony; kinek em léke, nemes 
tu la jdoni, szép le lke , nem fogy-ki, míg H a 
zánk á l l , a' Magyar’ szívéből.

A' szerencse' ölében boldogíthatva haladott 
kora ’Su'sánának férjével; 's Lórántffy M i
hály’ elhunyta után a’ Sárosnagypataki-vár’ 
birtokához ju tván , az ezen Oskola' virágzá
sára fordíták figyelőtöket e ianny ira ; hogy 
ehez hasonlítható Protestáns intézet akkor 
nem volt a’ Honban. Rákóczy György 1621. 
a' Collegium’ régi törvényeit, mellyek az os
kolai rendtartásokra nézve a' Ileidelbergi 
Academia' törvényeinek példánya után ké
szültek, rendbe szedte, u jjakkal szaporító, 
megerősítette, ’s a’ tanulás’ módjának 1629. 
új rendet szabott. A ’ m irigy elborítván a’ 
H o n t, esztendő alatt mind a’ három T an ító t, 
’s sok Tanulót k iirto tt a’ halál ; ’s az ez által 
kiü rü lt oskolát ú jra György éleszté-fel , ’s ké-

2.) Tud. Gyűjt. ISIS- Y. köt. lap 8, 9* 13 14. ’s masok.
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sőbben mint már Erdélyi-Fejedelem olly czél- 
lal volt: hogy a' Pataki Oskolát Magyar-or
szágnak azzá tehesse, a" m i Erdélynek Enyed, 
áj jövedelmekkel gazdagítá a z t , új épületeket 
alkota, ’s három négy Tanítót nagyobb rész
ben önköltségén tartott. 3.)

Hogy e' tettek ’Su’sána’ szép lelkének su- 
galásiból is történtek, a’ következő tellyesen 
meggyőz az iránt.

A’ honlángú E rd é ly , Fejedelmét Bethlen 
Gábort, 1629. Nov. 15-én, a’ halál által el
vesztő Gyula-Fejérváratt. Hölgye Brandeburgi 
Katalin , ámbár még 1626. megvolt Fejede
lemmé választva, csak hamar eltolatott Dá- 
czia’ bíbori közzű l; ’s az Elhunytnak testvére 
Bethlen István, keveset bízva a’ szerencsében, 
Bákóczy György Nagy-Váradi Kapitányt szó- 
lítá-fel. Rákóczy megindult; de csakugyan 
minden reménye e llen , Bethlen István válasz- 
taték Fejedelemmé. Rákóczy úgy vivé dol
gait; hogy Bethlennek nyugalomra kelie lépni.
4 .) Lórántffy 'Su’sána megérte azon boldogsá
got is: hogy F érje , 1630. Sept. 20. Segesvárit 
Erdélyi Fejedelemi méltósággal tisztelteték- 
meg, azon évben t. i. midőn a’ Munkácsi-vá
rat sok épülettel neveié, ágyúzó battériákkal, 
sánczokkal ’s oltalom-eszközökkel véteté-körűl.

Azon jóltévő szikra, melly 'Su’sána' anyai 
kebelét honjává választá, Erdélyben vete 
újabb lobbot szívében. L e lk e , mellyet a’ tudo
mányok' szeretete elfoglalt buzgón iparkodék 
ezeknek terjesztésén. Honja’ ügye sem ma- 
rad’tt feledve előtte. Atyjának Lórántffy M i-

3-) Tud. G yűjt, u g y a n o tt. —  4 .) F . M . 0 .  M inerva  1826. 951. 
lai». .1827. 1359. 1.

11 *
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hálynak elhunyta, a' kellemes vidékű Sáros- 
Pataki-vár aszszonyává tévén ő t, mindenes
től azon vo lt; hogy azt ellentállhatóvá ’s ma
radandóvá tegye. Ekkoráig a’ Pataki-vár két 
egyenes líneából á llo tt, ’s ennek szegletéből az 
úgy nevezett veres torony nyúlék-ki a' közel 
oda zuhogó Bodrog felé. Tetején egykor négy 
őrházat leliete lá tn i, m ellyek közzűl ma már 
csak három szemlélhető. I-ső András K irá ly ’ 
Hölgye, ’s utóbbi birtokosi Pataknak, e' há
rom egymáshoz ragasztott épületekben laktak. 
Serkei Lórántffy ’Su'sána 1643. a’ két egyenes 
sort egygy ferde fordúlatú rendel csatlá egy
máshoz. Felülírása ez vo lt: „ SVSANNA LÓ
R Á N TF FY . D . D . PRINC. TRANS. E T  PART. 
R. H VN G . DN A. 1643. “ 5.)

Lórántffyr ’Su’sána átvivé birtokait utóira. 
Férje , Hölgyének Pataki b irtoka ira , I l l - ik  Fer- 
dinándtól, 1647. megerősítő levelet nyert ön
személyére is. M á ria , Rákóczy ’Sigmondné 
nem örvendhete az anjanevezetnek, ’s így a’ 
nagy birtok Györgyre szállott.

’Su'sánát magassal nagygyal bíztatá hely
zete, ’s majd kikapá a' Mag)arhon' kebléből. 
V I. Ulászló Lengyel-király elhunyván, György , 
hívét Bethlen Ferenczet Varsóba küldé, hogy 
a' királyi-székre utat nyitna neki.

Csak egy két lépésre álla már a' fény- 
tető; a’ dolog jól in d ú lt, 6 .) ’s a’ szép lelkű  
Aszszonyhoz Férje által nem meszsze csilloga 
a' Lengyel-nemzet’ k irá ly i bíbora. Ah de eloltá 
a' nagy reményt a’ kérlelhetetlen! Rákóczy 
Györgyöt Gyula-Fejérváratt Octóber' 11-kén 
sírba dönté a’ halandóság, ’s ez ’Su’sána' magas

5 .) Tud. G yűjt, ugyan ott. 6 .) M inerva ugyan ott.
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szívébe döíe a bánat’ g y ilka it, ’s Valójára 
gyászfátyolt vont.

Férje emlékét a' következő felűl-írással 
tisztelé-meg bánatos Özvegye:

„Monumentum Serenissimi Celsissimique 
Prineipis Dni G EORGII R Á K Ó C ZY , Principis 
Transilvaniae, potiorum Regni Hung. Partium  
D o m in i, ac Siculorum Comitis, Principis sum
ma sapientia, sancta temperantia, incredibili 
vig ilantia , adm irabili felicitate laudatissim i, 
optimi pátriáé defensoris, acerrimi publicae 
pacis vindicis, addictissimi Musarum Maece- 
natis, sincerissimi Ecclesiae p a tro n i, cum 
ineffabili Christiani orbis damno, Albae Jú
liáé , M D C X L V III. Octobr. X I.  hóra antemeri- 
diana aet. LY. mense IV . die I I I .  sanctissime 
d efu n c ti,X . verő Január, anni seqv. honorifi- 
centissime tumulati.

’Su'sána oda hagyá Erdélyt nagy reményű 
ifjabb fijával ’Sigiiiondal, ’s Magyar-országra 
hozá fátyolát. Szép lelke boldogítani kívánt 
a' hol lehete; ’s özvegysége ama' nemes gond
ja inak ada foglalatosságot; hogy a’ S. Pataki 
Oskolát díszre hírre hozza. Soha inkább ez, 
nem virágzék m int most. 1650 ide szólítá a’ 
külföldről Coménius Ámos Jánost, jobb lábra 
állítani a’ tanítás’ módját. Későbben nyomtató
műhellyel ajándékozá-meg a' Collegiumot o lly  
czélból: hogy a' kézi-könyvek ’s a’ Tam ilok  
által készített értekezések kinyomtattathassa
nak. Majd világi Curatort rendelt, (K lobu- 
siczky András volt első 1652.) A' Tanítók’ 
számát ötre hatra szaporítá. Az alsóbb osztá
lyok’ Tanítójinak fizetést nyújtott. Nemes ér- 
zése gyarapító a' Collegium' b irtokait, ’s a’
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könyvtárt mind pénzel, mind ’Sigmond íijának 
számos és becses könyveivel gazdagítá.

A ’ nemes ösvényen il ly  dicsőül haladva 
múlongának ’Su’sána' napjai. Özvegyi ege fe
lett új homály boronga ismét; ’s egy csapás 
megrázkodtatá a’ szép lelkűt. Henrica a’ Pfalz- 
Rheini Herczegaszszony’ elhunyván, Férjét 
Rakóczyné’ ifjabb fiját 'Sigmondot is , 1652. 
Febr. 2-án elnyelé a' sír; 7.) ’s magára ma- 
rad’tt csendes magányában, biztosabban gyako
rolhatni a’ rén yt, ’s árasztani a’ világosodás' 
boldogító fényét a' Honra.

A ’ gyászóra ü tö tt, ’s egygy istápot tört 
ketté a’ Sors kárára a’ közjónak. ’Su'sána a' 
Pataki-várban adá-viszsza lelkét az Istennek 
1660-ban, Sz. György ünnepe körűi. Meghűlt 
’s k irá ly i öltözettel ékesített ham vait, ezüst 
koporsó fogadá-be ezt, azon templom, m elly  
a’ régi k irá ly i Város’ éjszaki kerítésén ’s árka 
falán emelkedik.

Három iijat szült ő: Györgyöt, a’ magát 
és E rdé ly t, boldogtalanná te tt, ’s a' Török  
Császár által megerősített Erdélyi Fejedelm et, 
k i Gyalunál vett sebeiben, ugyancsak 1660. 
Junius' 7-én Váradon húnyt-el. Zsigmondot 
a' nagy rem ényűt, k i közönségesen Erdély’ 
Marcellussának neveztetett, ’s mag nélkül 
halt-meg; és Ferenczet, ki gyermekkorában 
m últ-ki.

7.) Hibásan té te tik  az. 1818. Tud . G yú jt. V . köt. 14. lapján : 
hogy Rákóczy ’Sigmond I_,órántííy ’Su’sána’ f ija , 1620- 
ban halt-meg. Rákóczy ’Sigmondnak Gerendi Annától 
született ’Sigmond fija húnyt-el 1620. Decemb. 26-án , ’s 
ez nagy bátyja  volt a’ ’Su’sánától születe tt ’Siginond- 
uak-, a’ m it a' F . M . O. M inerva ’ 1826. IV \” Negyedének  
9 5 1  l á p j á n  l á l h a l ó  sírírás b izonyít.
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Ama hoszszú évsor, mellyen '’Su'sána' élete 
keresztülhaladóit, a’ tudományokra ’s kézi
művekre csaknem epochát szült. Számos elő
számlált Intézetén k iv ű l, e’ Fejedelem-asz- 
szony’ ajándékából nyert pénz által szerezte
tett 1668-ban, a’ Kolosvári Ref. Collegiumnak 
Ajtoni részjószága, mellyre ugyan-azon évben, 
Fejedelem I-ső Apafi M ihály a’ maga megegy- 
gyezését adta, cum collatione Juris Regii. 8.)

A' bájos Király-Helm ecz szerze több örö
met ’s gondszélesztést a' lelkes Aszszonynak. 
I t t  folytak-le csendesebb óráji lelkének ; ’s ő 
vo lt, ki a' kastélyt itt  megigazíttatá. 9 .)

Én leomlom porrá vált csontjaid előtt Te  
korod' nagy dísze! örökké tisztelve benned 
a' nagyságot. A’ ravata l, melly keblébe zárt 
bár homályos is ; de a' fény, melly titkos sú- 
gárait még most is bőven szórja felénk sírod’ 
zárai felett, hódolásra in t az irá n t, a’ m i ben
ned halhatatlan volt.

Debrecieni BÁrÁny Á g o s t o k .

8.) Tud. Gyűjt. 1829. V II köt. lap. 95. — 9.) Math. Bee'l Comp, 
Hung. Geogr. p. 208. Kaprinay in hist. Dipl. P. II. 
!>■ 224.
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19.
r Az Indusok’ Istenről Faló tudomá

nyokról.

L* koinme est f a i t  poiir connaitre la v e r i t é , i l  la désire ar~ 
r demment. P a s c a l ,

S o k  tudósok azt állítják, hogy valamint a* test-vi
lágbeli dolgok a* tökélletesíilésben kerek módjára 
alólról fel-felé, Js elérvén a’ tetőt ismét le-fele 
viszsza-forgattatnak; úgy az emberi Nemzet’ lelki 
pallérozása is itt e* földön csak egy bizonyos pontig 
hathat-fel, mellyhez eljutván, közönségesen vagy 
megállapodik, vagy külső okok által régi tudatlan
ságába hanyat-homlok viszsza-döntetik; melly küsz
ködés beléje lévén plántálva meghatározott ’s ellen- 
állhailan tulajdona lenne. Hogy a* mívelődés ’s 
felvilágosodás egygyik világ’ részéből a5 másikba, 
nemzettől nemzethez vándorol, tagadhatlan, és noha 
az emberi lélek1 halhatatlansága végetlen kimive- 
Jődhetésének záloga, mindazonáltal nem szűkölkö
dünk példák nélkül, hogy az elébbi állítmány nem 
üres álom ; mert vessük csak szemeinket az Indu
sokra, azonnal tapasztalni fogjuk, hogy a’ legpal- 
lérozottabb Nemzet is bizonyos körülmények közti 
oda viszsza taszittathatik, honnét kiindúla.

Ila  a1 régi történet-irást, ’s egyébb nagy számú 
századokon által számtalan zivatarok között hellyel- 
hellyel nieginenekedett hajdani iroványokat vi’sga 
szemekkel olvassuk, akaratunk ellen is vonszódást
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fogunk érzeni magunkban egy már nagyobb részint 
elavult vén Nemzet, t. i. az Indusok eránt, melly 
minden tekintetben a’ maga idejébe nagy lehetett, 
és nem lehet nem tisztelnünk egy népet, mellynek 
bölcsessége’ forrásából az utóbbi emberi Nem tudo
mányt és felvilágosodást merített. A ’ Sanscritbe, 
Védába, ’s egyéb indus-irásokba van az a’ kút-fö, 
mellyből az egész világ’ bölcsei ész-tudománnyokat 
hörpölték. Ha azon itidusi maradványokból, mel- 
lyek ezeredeken által a’ mindent feloszlató időnek 
makacson ellen-állva korunkig fenmaradtak, fel-fele 
következtetést formálni mérészlünk, úgy nem lehet 
meg nem vallanunk, hogy mi minden mívelődésünk 
mellett is még törpék vagyunk. Egy oly nép, 
inelly az emberi elme’ ’s Iélek’-tehetségeinek tökéi— 
létesítésében úgy szóllván a’ legfőbb fokig felhágott, 
csalhatlanul a5 tudásnak minden nemeiben eminens 
lehetett. A’ vers-szerzésbeni tökéllyét Poezissének 
töred^ékjei, ’s nyelvének általunk nem is képzelhető 
simasága, és majd csaknem határtalan bősége; bi
zonyítják; müvészsége’ nagy voltának pedig némelly 
utánozhatlan omladékok tanúi.

A ’ mi vallásokat ille ti; annak is a’ veleje men
nyei, és sehol se lehet úgy az Istenség-képzete5 
geneticus kifejtődzését következősebben nyomozni, 
mint a’ hajdani Indusoknál; egy gyönyörű Ország
ban, hová számtalan időkig hódoltató benem nyo
mult, hogy a* bölcselkedő’ nyugalmát felzavarja, 
szíikségképen tel kellett az értelemnek a’ vallás fe- 
nek-igazságainak feltalálására ébresztetni, ’s a’ ter
mészetből az istenit következtetni, és valóban ezen 
Nemzet’ literaturája mutatja, (h a  minő szűkén 
szivárognak is hozzánk forrásai ) a’ szakadatlan ösz- 
sze-küttetést, ’s a’ vastag érzéki terinészet-cultushól 
a' sidericns-cosmicus megfogásokra — a’ pantheis-
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musra, elvégre pedig a* lelki tökélyre való által
menetelt.

Gyönyörrel telik-el az ember, ha írásaikban 
az istcnrőli tanításaikat olvassa, és ha ezen Nép* 
bölcsességét minden előítélet nélkül fontolóra vesz- 
szük,nem fogunk kételkedni arról, hogy az emberi 
észnek valósággal vallásbeli képzetek adattak, és 
azoknak magvát minden ember magában hordozza, 
mellyből azok előbb-utóbb a* mennyei súgárok’ hoz- 
zájárultával kifejtődznek; lelkében lévén azon ere
deti erő is, melly által azon képzetek elő-hozattat- 
hatnak. De csak mint aluvó hangok lappangnak 
ők, várakozván a’ felébresztésnek idejére, a’ mint 
ezt mind a’ történet-irás, mind aV tapasztalat bizo
nyítja; mert az emberbeni ész egygy oly tehetség, 
melly az érzékeken túl valót is részint felfogni, ré
szint sajdítani képes.

Legjobban fogják ezen állításomat az Indusok’ 
írásaik gyámolítani. A* Véda-köny vökben irva van: 
„Egy élő \s valóságos Isten van, ki öröktől fogva 
test, részek és indulatoskodás nélküli; ki minden
ható, legfőbb bölcsességü és kegyességíí; ki minden 
dolgoknak teremtője ’s megtartója/* Másutt: „ő  
mindent-Ludó, de őt senki sem esmeri; nagy ’s 
bölcs lénynek neveztetik Ő. Az Isten, ki tÖkél- 
lyes bölcsesség, végső menedékje oly embernek, ki 
gazdagságát bőkezűséggel osztogatja; ki az erény
ben állhatatos volt; ki azt az egy Nagyot esmeri és 
tiszteli. Ő az Isten, ki uralkodva minden téreken 
által-hat; ő volt az első szülött, ’s folyvást nyug
szik az anya*méhben; eljött a’ létei világába, lakik 
a’ világosságba, és mindenben, a’ mi van. Hama
rább volt a’ teremtés’ Ura, mint a’ Mindenség; ő 
minden lényekben munkálódik, ’s ön’ teremtésének 
örül. Kinek áldozzunk másnak vér nélküli áldozat
tal egyéb néki, ki mind a’ híg levegőt, mind a*
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földet teremtette; néki, ki a* Nap’ karikáját és a* 
mennyei lakást állandóan fíiggesztette-fel; néki, ki 
az alanti levegő-kor* eseppjeit formába hozta; kinek 
kínáljuk mi adományaikat, hanem ő néki, kit az 
ég és föld lélekben megnézegetnek. Ki tudja 
bizonnyal, ’s ki fogja e’ világon megmagyarázni, 
honnét és miért lett légyen ez a’ teremtés? Az Is
tenek későbbiek a5 teremtésnél,— az, ki a* legfel
sőbb egekbe van, ezen Mindenség igazgatója tudja 
egyedül, de más senki se tudhatja. Túl a’ napo
kon már semmiféle Nap, semmiféle Hold nem vi
lágít, ott a’ villám nem csillog, hanem egyedül az 
Istenség ragyog ott, megvilágosítja a* Mindenséget 
’s annak világosságot ád. Az — ez a' legfőbb 
Istenség, minden haladó időkön által igazságosan 
osztogatja-ki a’ megjutalrnaztatást.”

Azomban ezen tiszta megfogások koránt sem 
esoreticusok, mert már a* Véda-Könyv is a’ nép* 
három első rendjének kezei között egyaránt forog, 
’s az Istenségről szint-oly felséges elő-adások talál
tatnak sok egyéb szent-versezetjeikbe, mellyek a* 
nép előtt nyilván énekeltetnek; sőt némelly Írások, 
mellyek kirekesztőleg az Istenségről értekeznek, 
még a’ pór-nép által is olvastatnak. Csak némelly 
kivonások Jégyenek ennek bizonysági: „Ne visgá- 
lódjál az Örökkévalónak mívoltjáról, sem azon tör
vényekről, mellyek szerint uralkodik; mind a’ kettő 
hiú és büntetésre méltó lenne, elégedjél-meg te az
zal, hogy naponkint bölcsességét, hatalmát és jósá
gát az ő munkáiban szemlélheted, —  ez légyen bol
dogságod.*’ Ismét másutt: „T e , oh Isten! minden 
időknek és térségeknek valóságos örökké boldog vi
lágossága vagy; a* Te bölcsességed elesmér ezer és 
ezernél is több törvényeket, még is Te mindenkor 
szabadon ’s ön* becsületedre munkálódol. Te mind 
az előli valál; a’ mit tisztelünk, — Tiéd a’ dicsé
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rét ’s imádás”. —  „Meg ismerhetjük az Istent azon 
torvényből, mellyet adott, és azon csudákból, mel- 
lyeket a* világon véghezviszen ; feltalálja őt az em
ber az ész és értelem által, meliyeket az embernek 
adott; valamint a’ dolgok teremtése és megtartása 
által is. A* mit az embertől kíván, kiváltképpen a’ 
szeretetben és hitben áll, mert így van a’ mi tör
vényünkben, melly a’ legfőbb Isten' tiszteletéről 
szóll, megírva: szeresse őt az ember, benne szájjal 
és szívvel hidjék, ’s mindent ezen két ok-fők sze
rint tselekedjék; azon szerint folyamodjék hozzá, és 
parancsinak engedelmeskedjék úgy, hogy magát 
sérthetlenül mindenekbe akaratjához alkalmazza’5. — 
„A* legfőbb Valóság láthat ián, azt soha senki se 
látta, az idő magába nem foglalhatta. Minden tel- 
lyes az ő mivoltjával, és minden dolgok tőle szár
maznak; minden erő, minden bölcsesség, minden 
tudomány, minden szentség és minden igazság 
benne van; az véghetlenül kegyes, igaz és könyö
rületes; az teremtett minden dolgokat, mindeneket 
megtart, és szívesen lételezik az emberek’ fiaik 
között, hogy őket az örökkévaló boldogságra ve
zesse, melly abban áll, hogy ezt a* véghetlen lényt 
szeressük ’s néki szolgáljunk”. —  „E n  azon Ur
nák szolgálok, ki a’ Világot teremtette, melly ő 
benne van, a’ kihez az egyszer ,viszsza*tér, ’s ki
nek fényjében ragyog az; azon Úrnak, kinek mél
tósága örökkévaló ’s kimondhatlan, ki változhatla- 
nul nyugodván, örökké lészen, és kihez a’ szent 
emberek felemelkednek, midőn a’ sötétséget elosz
latták” — „O tt (m int remete) kell néked az Is
tenről tiszta szivvel gondolkozni, azon Istenről, 
ki meg nem vénül, ’s ki véghetlen, ki legnagyobb, 
ki mindennek, ha őt keresik, értelmet ácl; —  
egyedül ő róla elmélkedjél . — „Micsoda haszna 
van az embernek, ha Védát, Purauászt és Sas-
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trászt olvassa? Mindenkor jó az Istenről gondol
kozni, ’s úgy ön’ lelkét megőrizni, mert ez min
denkor állandó marad.

Egy kimívelt Catholicus az Indusokról kö
vetkezően szóll: Hogy az Indusok egygyetlen egy 
legfőbb Valóságot elesmernek, következőleg koránt 
se bálványozok, mint azt vélünk elakarják hitetni, 
az bizonyos. Ok az Ál-istenségeik* képeiket éppen 
úgy tartják tiszteletben , mint más némelly Keresz- 
tény-vallásuak; noha egyébaránt a’ tudatlan *s os
toba pór-nép Indiában szint-ugy mint másutt nem 
tudja, hogy mit gondol, mit mivel *s mit hiszen. 
Ugyan ezen véleményben Colebrooke is tökélyesen 
megegyez, ki az indiai tudományokban inegőszült; 
ő azt mondja: hogy igazán szóllván, az Indusok 
vallása nem egyéb a’ tiszta Monotheismusnál.

Mindazonáltal az indiai köz-népnél divatba 
lévő képek* tisztelete, az embert tsakugyan bámu
lásra ragadja, midőn értésére esik, hogy 333 mil
lió alsó-rendíí Istenségek tiszteltetnek nálok; és a* 
közülök sokakról folyamban lévő számtalan költe
mények nem kis kedvetlenséget gerjesztenek, melly 
regéket a* pór-nép elő-beszéll *s alkalmasint hiszi 
is ;9 — de azonnal kifejlődnek ezen mesék, ha az 
indusi iroványokat és verselőiket vizsgálat alá vcsz- 
sziik, kik hogy a’ lelki és testi világ közötti ösz- 
sze-köttetést magoknak megfoghatólag magyarázhas
sák, számoihatlan képzett lényeket mint a* legfőbb 
"Valóság* tulajdonait és szolgáit állítanak-elő, ’s 
azokat a’ poezis által megtestesítik. Hlyen először 
a’ Vischnu megjelenése; —  tehát már egy szár
maztatott intelligentiája az eredeti Valóságnak; 
mert Ásiai népeknél az egy méllyen általható hit, 
hogy az Istenség időről-időre az embereknek egy 
vagy más formába magát kinyilatkoztatván, az ő 
javokra munkásán ügyel. Továbbá azok példázaton
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Allegóriák; már a’ Véda-könyvben az a* sző Te
remtő személyesíttetik. Mind ehez végtére még az 
eldődi vitézi regékből apotheozált hősök is járul
tak, ’s így támadott az a’ fényes Pantheon , melly- 
nek felállításában maga a* nyelv is elhatározott 
befolyással vala. A ’ mindenkor virító természet, és 
mérész ábrándozás itt egészen más Symbolikát 
szült, mint a’ minőt egyéb népeknél találunk; —  
az Indusi nem búsul azon, vallyon csak egy gon
dolt tárgyat ábrázol e '; — a* Vénust sok emlők
kel ’s undorító mődon formálja, csak hogy a’ ter
mékenységnek és a’ nemző természetnek képzeletét 
jől elő-adhassa; a1 plasztikus müvészség az illyen 
formákat annyival szívesebben vette, a’ mennyiben 
a * költemény öszsze-vala szövődve a’ vallással, *s 
a' mennyivel ez szentebbül tartatott-meg. így let
tek gyakran az Indusoknál köiteményes mással-ért- 
hető szavakból is valóságos szörnyetegek, p. o, 
sok karú, hatalmas; ezer szemű, mindent-tudó he
lyett; — nálok a' vallás müvészséget teremtett, 
holott a* későbbi Hellászoknál a* müvészség rész- 
szerint csak vallást. Tudakozza azonban az ember 
valamelly míveltebb Industól, hogy ő Mythologiá- 
jokről mit ítél, azonnal kifog feleletjéből tetszeni: 
hogy egy Nemzetnek a’ köznéphez alkalmazott is
teni-tiszteletének megítélésében a* legfőbb vigyá
zattal szükség lenni. Az Indusok azt mondják: 
mivel az Isten test nélküli ’s láthatlan; tehát az 
ábrázolás által nékünk elménkben lehetetlen róla 
valami alkalmas képzetet szereznünk, az Isten tu
lajdonait az ész ugyan megfoghatja, mivel munká- 
lódásai nyilván valók, de a' véges képzetek köré
ben senki az egészet benem foghatja, azért sza
bad a’ sokaságot az Isten tulajdonságainak némelly 
ábrázolatival megilletni, ne hogy a’ vallás . eránt 
elméjéből minden érzés eltűnjön. Ataljában két
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módja van az isteni tiszteletnek: egy belső t. i. mi
dőn a5 lélek magát egészen az emberek attyának 
alája veti, ’s őt munkáiba titkon csudálja; —  és 
egy külső , vallásbeli czeremóniákból, áldozatból és 
imádságból álló. Ez utóbbi nélkül, úgy mondják 
ők, az igaz Istentfélő ellehet, sőt azt gyakran 
mint Istenséghez nem illőt úgy tekintheti. Ugyan 
azért az illyen okíők mellett az Indusok vallásbeli 
vélekedésökben a* legtíiredelmesebb nép e földön. 
A i Mennyek’-országa, azt mondják ók, egy sok 
ajtajú palota, mellybe minden-ki ön* módja szerint 
bejuthat; ők még a’ Törökök’ Moskheaikat is Isten
ség templomának tartják, mivel az Isten minden
féle tiszteletnek tárgya, ha minő külömbözők len
nének is a* szokások vagy állítások.

Egykor a’ Sziámi-Király bizonyos franczia kö
vetnek, kinek amazt megtéríteni parancsa vala, kö
vetkező szép választ adott: Csudálkozom, úgy
mond, hogy jó barátom a’ Franczia-Király oly egy 
dolgon nyughatatlankodik, melly az Isteni ille ti, és 
mellyet a' kegyes, a’ mint látszik, egészen hajlan
dóságunkra bízta a’ nélkül, hogy ö benne részt 
venne; mert vallyon az igaz Isten, ki az eget és 
földet teremtette , nem tudott e* minden ember’ 
szivébe egyforma indúlatot csepegtetni azon Cultus 
eránt, melly előtte legkellemesebb lenne ? Barátom ! 
bízd Istenre az Ítéletet, és ne szabjad senki elejébe, 
hogy mi módon áldja valaki a’ Felségest. Bernier- 
nek egykor az Indusok azt felelték: mi nem me
részeljük vallásunkat igaznak, a’ tiéteket pedig ha
misnak állítani, mert a’ mienk is jó, és az Isten 
minden-kinek az útat ő hozzája megmutatta. De azt 
egyátaljában megesmerni nem akarták, hogy a* di
cső Keresztény-Vallás az egész világnak való, az 
övék pedig csak rege ’s találmány lenne. Mellyik 
emberiség’ barátja ne kívánná, hogy illy Nemzetnek,
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raeliynek vallása* veleje oly felséges, európai míve- 
lődés mi elébb ne adatódna! a* mit az Angoly-nem- 
zet’ biblia-társaságok’ és a’ sokféle Missionáriusoktól 
csak ugyan idővel várhatni.

Közli Szepsibol S t a u t  J ó s e f  , 

Főhadnagy .

20.

Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.)

Huszonhatodik Levél. Polyklét Krántorhoz.

Egy pompa-szerető Rómainak falusi kastélya. —  Feredők. —  
Ebéd-kertek, ’s a ’ t.

E l- Ié v é n  mind a’ ketten hajolva azon egyszerű 
szépségű ’s külömbféle képektől, mellyeket látánk, 
a’ falusi élet’ őröméiről beszélgetőnk magunk kö
zött. „ Melly boldogság! felkiálta Lucius, szorgal
mas és megelégedő szolgáktól körülvétetve é ln i, az 
esztendő’ forgása alatt csak hasznos és bőven meg
jutalmazott munkák’ sorát látni, ’s napjait csendes 
békességben tö lten i; nem alkalmatlankodván az Is
teneken ollyan kívánságokkal , mellyeket kegyessé
gek legnagyobb bizonyságául tagadnak-meg tőlünk. 
Melly kiilömhség ezen méltó öregnek , kit most el
hagytunk , ’s a’ mi kevély városi lakosainknak éle
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tek között. Ezek szünet nélkül ide ’s tova hányat
tatnak , ő mindenkor csendes nyugalmat kóstol; 
ezek megvetik amannak egyszerű foglalatosságait; 
ő szánakozva nézi ezekne.v ravasz mesterkedéseit, 
mellyek nyugtalan napokat ’s alkalmatlan éjszaká
kat szoktat magok után húzni. Oh kedves Poly- 
kletem ! folytató felhevülve, vajha minekutánna első 
esztendeimet Róma’ dicsőítésére szentelendem , u- 
tóbb magamnak élhetnék csendes magányban egy 
szerencsés háznépnek közepette, ott mind a’ ter
mészetnek, mind a* müvészségnek remekeit tanul
hatnám , ’s azt a’ pályát, mellyet az Istenek szá
momra kimértek , békességben végezhetném-el.

„ Szívemből óhajtom , feleiét én , hogy állha
tatosan kövesd ezen szándékot, mellyet szerencsés 
hajlandóságod sugall ! Hazájának szolgálni, ’s föl
deit mívelni; —  ezek egygy igaz polgárnak legelső 
kötelességei ; az ezeknek gyakorlásából származó 
boldogságot az a’ mit egy bölcsünktől hallottam, 
jobban megmagyarázza, mint én megmagyarázhat
nám. Gyges Király legszerencsésebbnek tartotta 
magát a’ halandók között; erről még jobban meg
akarván győződni , Delphibe utazott, hogy megtud
ná , ki legyen legboldogabb ember? Az Isten azt 
felelte : hogy csak két igazán boldog embereket ne
vezhet. A ’ Király kérdi ezeknek neveit, erősen el
hitetvén magával, hogy a’ maga nevét fogja halla
n i, reményében megesalatko?ott; Phoediust és A- 
glaust hallotta nevezni. Az első hazájának védel- 
mezésében halt-meg. A ’ másikat senki sem esmer- 
te, sokáig haszontalanúl keresték, végre megtud
ták , hogy az egy szegény sorsú ’s közép idejű 
ember , ki Árkádiában é lt , hol saját kezeivel mi- 
velte attyaitól nyert örökségét.”
, M[g így beszélgetőnk, az ég dörögni kezdett, 
s az egész látkört sűrű felhőkkel borítva szemlél- 

F.  m . o r . M i n e r v a  1 .  n e g y e d  1 8 3 1 .  1 2
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vén, közel lévő menedék-helyet kerestünk. Sze
rencsénkre az úthoz közel egy szép és nagy házat 
vettünk .észre, ’s éppen oda érkeztünk, mire az 
esső leomlott.

„Ez a’ ház, mellyet itt látni fogsz, monda 
Lucius , tökélletesen ellenkezőt mutat, mint az 
mutatott, mellyet elhagyánk. Amott minden régi 
eleink’ egyszerűségét festette, itt azt fogod látni , 
melly pompával élnek most azoknak maradékai. 
Csudáim fogod melly igen ellenkező szokásaik vágy
nak két azon egy rangbéli személyeknek ; mert Sex
tus Octavius annyival hátrább van a’ maga század
jánál , a’ mennyivel Marcus Minutius Piufus azon 
túl haladott. Ezen Romai férjfi , ki legelső famí
liáinknak egygyikéből származik , Consulságot viselt 
személy. Véghetetlen gazdagsággal b ír, ’s hogy 
azzal szabadabban élhessen , itt tartja lakását. E ’- 
képpen mezeink az egész ellenkező használtatás ál
tal egyszerre mind a* mértékletességnek menedéké
vé , mind a* határtalan pompának játékszínévé let
tek. ”

Bemenénk a' házba. Minekutánna a' kapussal 
szállottunk , egy szabados, ki arany fülön-függőket 
’s egy bizonyos gazdag prémezetü süveget viselt, 
azzal a’ kérdéssel jött élőnkbe: kik volnánk ’s mit 
akarnánk? Mihelyt Lucius magát megnevezte, bé- 
vezettettünk számtalan mások között a* házi-úr’ szo
bájába , ki egy pompás párna-széken elnyújtózva 
nagy figyelemmel egy plánt vi’sgált , mellyet egy 
építő-mester terjesztett eleibe. Alig hallotta úti-tár- 
som’ nevét, azonnal sietve felkelt, ’s mind a’ ket
tőnkkel kezet fogott, 's maga mellé ültetvén, tuda
kozódott hozzá jövetelünk’ okáról. Minekutánna 
ezt tőlünk megtudta : » hát Sextus Octáviustól jöt
tök felkiálta mosolyogva ! óh melly valóságos méltó 
Róm ai! egy nála töltött napom egészen viszsza-visz
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a’ szabad köz-társaság’ első esztendeibe. Öreg Ű r, 
öreg szolgák, régi szokások, minden újra lefesti 
régi szabású házában azt az olly igen magasztalt 
hajdani kort, melly nem annyira az igaz történetek* 
mint a’ költemények* országába látszik tartozni. I t t , 
ifjú barátim ! más embereket, más szokásokat fog
tok találni; szégyennel vallom-meg, mi Romaiak 
nem hasonlítunk többé atyáinkhoz. A ’ birodalmunk’ 
alá vetett népekkel sokszor és sokféleképpen ele
gyedvén" öszsze , végre eltanultuk vétkeiket. Sok
szor dicsekszünk , hogy minden népeket meghódol- 
tattunk ; de ellenkezőképpen van a’ dolog, ők hó- 
doltattak-meg bennünket. Eszre-vétetlenül meghon- 
nosodott nálunk a’ Jóniaiak* puhasága, a’ Gallu- 
sok* mértékletlensége ’s a’ Görögök* elmés ravasz- 
sága.'*

Ezen szóknál hirtelen pirulás boritoita-el or- 
czáimat , Lucius sietve kezde szóllani; „ Uram !
monda: az úti-társam Görög és szerencsétlen. ’’ Mi- 
nutius még jobban látszott magát szégyenleni mint 
én; azomban sokkal finomabb ízlésű volt, mintsem 
hogy arra, a’ mit száján kiejtett, ismét mindjárt 
viszsza tért volna ; ellenben velünk bánása leeresz- 
kedőbb ’s beszéllgetése szívesebb le tt, ’s gyakrab
ban szóllott hozzám, hogy ezen kis megkiilömböz- 
tetés által a’ nekem akaratja ellen okozott sérelmet 
velem elfelejtetné.

„Fiatal Görög, monda: én jobban tisztelem 
mint akárki azt a' jeles férjfiat, kitől jöttök ; egye
nes szívvel mondom , szeretnék hozzá hasonlítani ; 
s vallyon ki is nem volna kéntelen a’ hozzá hason
lítást kívánni ? de a * folyó soha sem megy viszsza 
forrásához ; lehetetlen, hogy azon sanyari erkölcsök 
közöttünk többé megújúljaoak , mellyek inkább fé- 
jelmet, mint tiszteletet gerjesztenek bennünk. Az 
38az bölcs nem küszködik szünet nélkül a’ maga

1 2 #
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századjának erkölcsei ellen ; megelégszik azzal, hogy 
azoknál jobbakat gyakorol; mert azoknak megvetése 
utóbb gyíilölséggel tölti-el szivét a’ 'maga idejebé- 
liek eránt, ’s magát ezeknek szeretetétől megfosztja. 
Sextus Octavius bizonyítja példájával ezen szomorú 
igazságot; ő kerüli az embereket, ’s fényes rényei, 
mellyek azokat jobbíthatnák , foganatlanokká ’s ter
méketlenekké lesznek azon magányban, mellybe 
magát zárja. Cátónak igen buzgó követője lévén, 
nem gondolta*meg, hogy ezen nagy embert, ke
ménysége minden Rómaiak előtt a* legszerencsétle
nebbé tette. Elhiheted e ? a* híres, a’ dicső ’s olly 
jeles Cátó negyvennégyszer vádoltatott-bé a’ nép- 
gyülése előtt , ’s az illyen szüntelen ismételt ám
bár mindenkor megesmert igazságtalanság egy bizo
nyos keserűséget hagyott viszsza lelkében, melly- 
nek minden tselekedeteiben , valamint minden írá
saiban is vágynak nyomai.

„Hány tévelygés, hány ellenmondás van, folv- 
tatá tovább , mindenben , valamit ezen híres Cen- 
sor tselekedett ! viszsza akarta hozni a’ régi Ténye
ket , ’s megvetette a; jósolókat (Augures), kik 
nagyságunk’ legfőbb előmozdítói voltak ; azt akar
ta , hogy Róma mindennel bírjon, és semminek se 
vegye hasznát; igazságot prédikált, ’s nem szünt- 
meg a’ haldokló Chartágtf lerontására ösztönözni, 
mérséklést javait, ’s engesztelhetetlen volt. El
felejtette , hogy vágynak hasznos ellentállások és 
hasznos vetélkedések. Róma elvolt veszve az er
kölcsökre nézve, mihelyt nem volt ellenség, melly- 
től félnie kellett volna, ’s egy bölcs okozta ezen 
veszedelmet ! 5*

„ Hlyen formán , mondék én mosolyogva , egy 
Római maga bánja Carthagó’ esetét.” —  „En  
nem bánom , felele elevenen , hanem következéseit 
megösmcrem , ’s Cátó maga is megösmerné azo-
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kát. Valóban a* szabad Köz-társaság olly csudál- 
kozásra méltó , ’s olly álhatatos erölködésü iparko
dást nem azért tett, hogy elébbeni áJlapotjában 
megmaradjon ; titokban állapotiának megjobbítására 
törekedett, ’s midőn utóbb sok áldozat - tétele, vi
tézsége és szerencséje által minden ellenségeit meg
győzte, gyermekei akartak élni az illyen sok és 
nagy fáradtságnak gyümölcseivel. ”

„Erre a’ pontra értünk most-el, folytatá szava
it:  Urai lévén a’ világnak, szeretjük egy helyre 
öszsze-gyüjteni mind azon csudákat, mellyek a’ 
föld’ kerekségén el vágynak szórva , ’s azt akarjuk, 
hogy utóbb a* bámuló útas így kiálthasson*feI : 
„Rómát láttam, ’s láttam a’ világot!5’

Ezen szempillantatban egy szabados azt a* je
lentést tette : hogy a’ feredők készen vágynak.*
„ Barátim ! így szollá hozzánk gazdánk: ti elfárad
tatok, egy gondosan készített feredő viszsza fogja 
a’ hoszszas útazá* által elbádjadott erőtöket adni, 
’s jobban érezhetitek velem egygyütt a* vendéges
kedés* örömeit. ” Elmentünk a’ szabadossal , ki 
minket a’ feredő-házba (balneum) vezetett, melly 
szón magános házbéli feredő-hely értetik ; a* kö
zönség’ számára készültek , feredőknek (balnea) 
neveztetnek. Egy szolga , ki foglalatosságáról bal- 
ncatornak vagy ferdő-mesternek neveztetett, egy fe
jér márvánnyal kirakott szobába vezetett, hol egy 
porphirkő-kád hideg vízzel volt megtöltve, ez hi
deg feredőnek (frigidarium) hívattatik ; innét egy 
másik szobába a’ tepidariumba vagy langy-ferdőbe 
fen tü n k; egy harmadik szoba (calidarium) meleg 
leredőt tartott készen. Ebben megállapodtunk , nem 
irtván tanácsosnak a5 negyedikbe az izzasztó fere- 
dőbe (laconicum) menni, hol forró gőzök a* test* 
lnmden részeiből patak módra csurgó izzadást pré- 
semek-ki. Pieggeli úlazásunk már e* részben tökéi-
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letesen eleget tett. Szépen öltözött gyermekek igen 
finom spongiákkal kezdettek bennünket dör’sölrii, 
kik azután egy elefánt-csontból készült kasza forma*? 
jú (strigilis) szerszámmal a’ porral vegyült ’s reánk 
ragadott verejtéket rólunk nagy gonddal levakarták, 
's boriink’ minden egyenetlenségét megsímították. 
Minekutánna a’ feredőben elegendő ideig késtünk , 
igen finom gyapjú-gyolcsai letöröltettünk, ’s egy 
másik szobába, melly kenő-szobának (unctuarium) 
hívattatik, vezettettünk. Itt mindenféle napkeleti 
drága illatú szerekkel tellyes edények tartatnak. 
Mindenikünk azt az illatos szert választotta, melly 
neki tetszett. Lucius myrhával kente-meg magát, 
én nardussal. Azután reánk adták ruháinkat , ’s 
minekutánna egynéhány szempillantatig nyugodtunk , 
viszsza-mentünk a’ házi-úrhoz.

Ez egy tágas ebédlő-szobába várakozott reánk, 
melly Coenatiőnak neveztetik ’s a’ háznak földszí- 
nén való részében vagyon , ’s at.zal külömbözik a’ 
Coenaculumtól , hogy ez mindenkor felső emelet
ben találtatik. Csudálkozva láttam az asztal felett 
egy nagy mennyezetet, melly a' pornak a’ tálokra 
hullását akadályoztatta. Szükségtelen volna monda
nom , hogy igen pompás ebéd volt számunkra ké
szítve. Csak azt jegyzem-meg , hogy az egészen, Ita
liában nem találtató eledelekből állott, miilyenek a’ 
Pontusi halak, Máltai daruk, Ambraciai gödöllye, 
’s egy igen jóízű húsú lagopus nevű madár, melly 
Hel vetzia’ hegyeiben lakik. Minulius uagy örömet 
találta benne elmondani, mellyik étel honnét veszi 
eredetét, inig előtte való napon Sextus Octavius 
abban látszott kevélykedni, hogy csak hazai-étkeket 
tétetett élőnkbe. Lucius illendő kémélléssel erről 
említést tett. „ Octaviushak igaza van , felele Mi- 
nutius, ’s talám én sem hibázom. 0  minthogy 
csak az allyai gazdagságával b ir , tartozik úgy élni
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a' mint azok éltek ; nekem némeily szerencsés kör- 
nyülményeik véghetetlen nagy gazdagságot adtak,
’s én más útat tartoztam választani. A* takarékos
ság a’ szegény sorsban rény, a’ középszerűben böl
csesség , a’ gazdagságban vétek. Azt kérdem, mi 
lenne a* többi emberekből , ha a’ nagy urak halom
ra gyűjtenék a’ győzödelem által nyert kincseket ? 
mi lenne Rómából, ha némeily polgárjai több a- 
rannyal birnának, mint maga az Ország bir ? A' / 
gazdag, ki rakásra gyűjt, hazájára nézve veszedel
mes, a’ ki bőven költ, az emberi nemzetnek vi
gasztalására szolgál ; fényűzése által viszszaadja a’ 
szorgalomnak azt , a’ mit tőle az erő elragadozott,
\s bővelkedésével ezer szűkölködő familiákat táplál.”

» Ura rn ! mondék én , midőn a' nagy gazdag
ságnak ügyét iIly ékes-szói lássál védelmezed , ho
gyan foghatnám én a* középszerű sorsnak pártját ? 
engedd-meg, hogy csak egy kérdést tegyek: fél
század folyt-le Carthágo’ elenyészésétől fogva, ’s 
már nem vagytok az a’ nép , niclly előbb voltatok ; 
ha illy mértékben mentek előre, hová vihet benne
teket a’ század’ másik fele ? ” — Azt az Istenek 
tudják, felele Minutius , talám azon jótétemények, 
mellyekkel ők bennünket tetéznek, reánk nézve ve
szedelmesek lesznek , ’s én is azt mondom Ennius- 
sal: egyedül őseink’ rényei tartják fenn mái napon 
Rómát. Ezen rények már nincsenek , ’s nem is 
jöhetnek többé viszsza. Fabricius Curius, és olly 
sok egyebek, kiket gyönyörködve emlegetünk, sze
génységekkel kiilömböztették-meg magokat ; de ak
kor a’ szegénység tisztesség volt, ’s éppen ollyan 
tekintetet szerzett nekik, a’ miilyent mái napon ne
künk a’ gazdagság szerez; ők az ő idejek’ lelke 

, S2jerént eltek, nekünk a' mienké szerént kell él
eink. En szeretem , megvallom a’ fényűzést, de 
az,i akarom , hogy az nagyságos ; nemes , finom íz-
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lésü, egy szóval : oliyan legyen, a* miilyennek egy 
Rómainál , kî  Cliensei között Királyokat számlál , 
lennie kell, En nem festetem-meg juhaimnak gyap- 
ját a’ természet’ megszégyenítésére , még életekben 
bársonnyal, nem hizlaltatok afrikai csigákat forró 
borral és liszttel, mint Fulvius Hirpinus ; nem kér
dezem , ha az asztalomra jövő h a l, a* Sublicius hí
don felül fogatott e vagy a ló l; de szeretem látni, 
ha meghódoltatott tartományainknak minden termé
sei egymás után ékesítik asztalomat, ’s ezeknek kü- 
lümbfélesége nekem kellemes bizonyságot tesz Ró
ma’ hatalmáról.

Ezen szempillantatban belépett egy rabszolga 
gyönyörű, szőllő-fürteket hozván egy kosárban ’s Mi- 
iiutiusnak ezen szókkal adván által; „Uram vedd 
kegyesen szüretünk* zsengéjét. Az az Isten , ki azt 
nékünk adja, még nem vett belőle hódolást, ’s 
magad ékesítheted vele szobrait.’* —  „Elfogadom 
az ajándékot, ki küldi azt nekem?” —  „U ram ! 
nem ajándék, hanem adó, mellyet Oenophilus, szó- 
leid’ gondviselője küld. ” —  „ Kedvesen veszem fi
gyelmét, lesz gondom megjutalmazására; hát te 
kié vagy?” — „Uram a’ tied.” —  „ Mellyik tri- 
bunusból?’’ — „ A ’ tizedikből.” —  Az én házom- 
ban születtél e ? ” —  „ Vajha itt születtem volna! 
szerencsésebb volnék, mint vagyok. Barátod Lici- 
nius Crassus adott engem neked testamentomban, 
az Antiumi házához tartozó ingó-javakkal egygyiití; 
ő nekem megígérte a' szabadságot, de halálával 
mindent elvesztettem. ” —  „ Jut eszembe azon öt
száz között voltál , kiknek felénél többet felszaba
dítottam. ” —  „ Úgy vagyon Uram ! akkor én fiatal 
voltam , ’s azt gondolták , hogy még dolgozhatom , 
de azólta megöregedtem.” —  „ M i neved?” —  
„Dares. " —  „Jól van Dares, tudakozódni fogok 
felőled f ’s ha jó bizonyságot tesznek róiad , meg
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adom azt, a' mit régi Urad ígért.M A ’ szegény 
rabszolga örömmel telve menl-el , ’s Minutius azon
nal felírta nevét jegyző-könyvecskéjébe.

Felkeltünk az asztaltól, a' napnak hátra lévő 
része abban tölt-el, hogy a’ házat szemlélgettük, 
mellynek minden részeit egygyenkéot megmutogatta 
maga Minutius. Innét pompás kertekbe mentünk. 
Ott hoszszú, ’s a* napsugáraitől általjárhatatlan sor
fák , szobrok, magas Platanusokkal körül-ültetett csa
tornák ’s külföldi fák látszottak. Ezen utolsók kö
zött különösen figyelmeztettek bennünket a’ Mediá
ból hozott czitromfák , mellyek kifúrt fenekű edé
nyekben voltak plántálva , de minden reájok- fordí
tott gond melleü is honjokat látszottak sajnálni. 
Azután egygy igen magas , mesterségesen készült 
dombra mentíink-fel, honnét az Appenninus he
gyek’ hoszszú, sora úgy tűnt szemünkbe a’ nagy 
távolságban , mintegy kékellő linea *, lábaink alatt a’ 
Tiberis hömpelygette nap sugaraitól ragyogó hab
jait ; másfelől Róma vetett távolról határt szeme
inknek. Csudáltam ezen látást, Lucius bámult, ’s 
gazdánk minden vonásinkra figyelmezvén, inkább 
látszott gyönyörködni abban, hogy mi csudátkoz- 
tunk , mint ezen szép helynek bírásában. Midőn a’ 
házba viszsza mentünk , így szollá hozzám : „ Fia
tal Görög ! vágynak e hazádban mosolygóbb , szebb 
és gazdagabb falusi lakhelyek mint ez , ’s nagyobb 
és szebben elrendelt kertek, mint itt? Felelj nyílt- 
szívűséggel, egy Athénéi születésűnek javallása még 
nagyobb mértékre nevelné azon hitemet, hogy Itá 
lia a’ földnek minden tartományait felülhaladja.” —

„U ram ! felelék én, minthogy azt kívánod, 
hogy nyíltszívű legyek, habozás nélkül elmondom, 
hogy ezen olly sok tekintetben megösmert elsőség 
több más tekinlctekbo.il kétségessé tétethetik. Athé
nének keskeny határja, sőt egész Görög-ország sem

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



186 MÁRTZIUSZ 1831.

hasonlítathatik öszsze azon véghetetlen kiterjedésű 
birodalommal, melly tinektek hódol. Az olly sok 
Nemzetek’ adózása annyi kincset ad a* tiéteknek, 
a* mennyiről mi nem is álmodhatunk ; végre vitéz- 
ségtek megelőzte a’ miénket. De vallyon nincse
nek e ezeken kívül más jelességek, mellyekkei egy 
nép a’ másikat felyül-haladhatja ? egyedül csak fegy
veres kézzel nyerhetnek e a’ népek győzödelmeket? 
vágynak nehezebbek, ’s talám dicsősségesebbek is 
mint azok, mellyekkei Róma kérkedik , ’s ezután 
nekünk az illyeuekre kell számot tartanunk. A* 
tudományok és szép mesterségek teszik mái napon 
az én hazámnak egygyetlen egy birtokát, ’s e’ rész
ben Róma még nem készül tőle az uraságot el
venni. Az a’ gazdag könyvtár, mellyet gyönyör
ködve mutattál, vallyon miilyen írók’ munkáiból 
áll leginkább ? melly országból származtak azon 
bölcselkedők, költők, történet-írók és Szolnokok, 
kiknek olvasása , a’ mint mondád, üres óráidban 
megbájol ? ha a* hadakozás és igazgatás’ tudomá
nyát kiveszsziik, melly tudományok miveltetnek Ró
mában ? a’ mivészségek ezen a’ Görögök előtt olly 
igen kedves mesterségek nálatok alig esmertetnek 
annál inkább is nem becsültetnek. A ’ folyosóitokat 
és kertjeiteket ékesítő számtalan szobrok között 
hány eredeti Római van ? legszebb templomaitok 
nem görög építő mesterek által építtettek e? öszsze 
lehet e hasonlítani a’ ti esetlen Toskánai oszlopai
tokat azokkal, mellyeknek ékes öszsze-illését Co- 
rinthus és Jonia szabták*ki ? ha csekélyebb tár
gyakra leszállunk, ezen ágyak, asztalok, pompás 
edények , gazdag gyertya-tartók is minden szempil- 
lantatban emlékeztetnek arra a’ szerencsés országra, 
hol még a’ legkissebb mívekben is kellem és ékes
ség uralkodik. ”
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Ezen szoknál elhallgattam, nem ok nélkül fél
vén , hogy hazám’ szeretetétől igen elhagytam ma
gamat ragadtatni. V i’sgáló szemekkel néztem M i- 
nutiusra, ki szavaimat nagy figyelemmel hallgatta ; 
egy mosolygása azt adta értésemre, hogy szabad 
lelküségem nem bántotta-meg.

Egy szempillantatni hallgatás után így szollá 
hozzám : „ Fiatal ember, szeretem látni ezt a’ gö
rög elevenséget, az engem legkevesebbé sem bánt- 
meg, ’s helybe hagyom azt a’ buzgóságot , mellyel 
hazád’ ügyét védelmezed. De minthogy viszálkodás- 
ban vagyunk, engedd-meg, hogy vélekedésedet 
megtámadjam , ’s az enyimet elődbe terjeszszem.

„ T e  Romában csak az erő’ győzüdelmét látod, 
valamint Görög-országban az elméjét. Akármiilyen 
fontosságot tulajdonítasz is akár egygyiknek , akár 
a1 másiknak, ezek elégtelenek valamclly Nemzetet a’ 
dicsőségnek azon tetején , mellyre azt egy szempil- 
lantatig felemelték , állhatatosan megtartani ; csak a’ 
bölcsesség ’s csak a’ jő igazgatás adhatnak neki
maradandó dicsőséget. Aristoteles , ez az olly mé
lyen gondolkodó Polyticus, tudott volna e egy Or
szágot ollyan erős alapra építeni , mint Romulus
épített ? a’ ti híres íróitok gyújtottak e népeitekben
olly haza-szeretetet , mint a’ mieinkben a’ mieink,
ha bár az Atheneieknél kevesebb talentumokkal bír
tak is ? azon jeles emberek , kik szabad köztársasá
gokat külömbféle időkben igazgatták , annak legna
gyobb hasznára fordították e azt a’ hatalmat, mel
lyel fel voltak ruházva? miilyen hasznát vette Peri- 
eles, ez a’ nagy és ritka elme egész Görög-ország’ 
kincseinek, mellyekről olly igazságtalan rendelése
ket lett? Minerva számára egy pompás Templomot 
emelt, ’s Athéné’ megvételére utat készített. Ő gyö
nyörködtette a5 ti népeteket , mi tápláltuk a’ mién
ket* A’ szövetségesektől kicsikart arannyal az Athe-
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neiek annyi mulatságai füzettettek-meg; Romában 
a’ meggyöződtektől elvett préda az add* leszállításá
ra fordittatott. T i a* játékszíneiteknek, mi a’ mi 
vízcsatornáinkat, országútainkat *s atyai gondoskodá
sunknak sok egyéb emlékeit tehetjük ellenekbe. A’ 
hol ti fényűzők vagytok , ott mi adakozók vagyunk 
’s a* t. Görög városaitok birodalmunkkoz kapcsol
tatván, ollyan hasznokba fognak részesülni, mellye- 
ket magokra hagyattatva, soha sem ösmertek volna.” 

„M i még többet tettünk; erkölcseiteket is job
bítottuk, a’ Senatusnak egy végzése eltorlötte a’ za
bolátlan Bacchusi-Innepeket, mellyek Isteni tiszte
leteteknek gyalázatjára szolgáltak; ’s ezen nagy lecz- 
két annak a’ népnek köszönitek, mellyet vadnak 
szoktatok nevezni. ”

„Mentsenek az Istenek, hogy alázzam azon 
minden rendbéli remek munkáknak érdemét, mel- 
lyekben hazátok kevélykedik! az a’ buzgó szorga
lom , mellyel azokat öszsze-gyüjtjük, eléggé bizo
nyítja , melly nagy fontosságot tulajdonítunk nekik.” 

„Becsüljük költőiteket, szólnokaitokat, történet
íróitokat; csudáljuk művészeitek’ munkáit, de hidd- 
el nekem, hogy minden Nemzet, melly a' müvész- 
séget egygyetlen egy tárgyává teszi , legfőbb javá
nak azon függetlenségnek elvesztésétől félhet, melly 
nélkül még ezen mesterségek sem boldogulhatnak.” 

„M it mondok? még ezen tárgyaknak elveszté
sét is várhatja, mellyektől dicsősségét kölcsönözi. 
Azok, kik a5 hatalommal bírtak, könnyen megsze
rezhették magoknak eme pompás edényeket , szo
brokat , képeket, mig ezeknek tudós készítő azo
kat megtartani nem tudták. Most efféle müvek na
gyobb számmal vágynak Rómában, mint egész Gö
rög-országban. Ha Athéné az Inncpi-játékokra té- 
kozlott summákat falainak védelmezésére fordította 
volna; Spárta által nem aláztatott , lalám még
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Szilla által sem győzettetett volna-meg. Csak ak
kor adhatja magát igazságosan valamelly Nemzet a’ 
fényűzésre, mikor egyszer eme fontos kötelességek
nek eleget tett. Ám vadászsza ezentúl Pióma ezen 
ragyogó hiúságokat, van jussa reá, mert népe’ szük
ségeit kielégítette. A* görög építés-mesterségét el
lenibe tetted a’ miénknek, én másfelől ebben a’ két 
Nemzetek igazgatásának példázatját láttam : nálatok 
könyelmüséggel egygyesített kellemet mutat minden, 
Rómában pedig komorságot és tartósságot; ti a’ ti 
időtökért dolgoztok , mi minden századokért dolgo
zunk. ”

Az a’ jóságos indulat és hang , mellyel Minu- 
tius ezen jegyzéseket tette , nagyon szívemre hatott. 
A ’ nélkül , hogy vélekedésében megegygyeztem vol
n a , megkellett ösmernem , hogy az nincs minden 
fundamentom nélkül. Az a’ vesztegető pompa, 
melly eleinten tőle elidegenített, kicsinyenként ment
hetőbbnek látszott lenni. Úgy ítéltem , hogy meg
kell azt külömböztetni ollyan esztelen tékozlástól , 
miilyenről Minutius példákat említett; ’s általláttam, 
hogy egy fejedelmi nép Királyok’ módjára élhet *s 
mint ezek igazságosan részesülhet költséges örö
mökben , minthogy az által a’ népek’ fenn-maradá- 
sára szükséges dolgokat nem fogyasztja.

Minekutánna gazdánknak azt a’ szívességét, 
mellyel bennünket látott, megköszöntük, búcsút 
vettünk tőle ’s két vivő székre ültünk, mellyeket 
unszolására el kellett fogadnunk.

5 . K. J.
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21 .
t

Válogatott darabok azAnglus-Szemlélőből, 
Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva.

—  T^nitene aniniis ccelestibns ira e .
Virg.

A . z  emberek semmiben se tsalják meg an
nyira magokat, m int abban, a' m it közönsé
gesen buzgóságnak nevezünk. O lly sokféle 
indulatok rejteznek az a la tt, és olly sok szár
m azik abból, hogy nem kevesen állították  
már a' fe lő l: az emberi nemzetre nézve sok
kal jobb lett volna; ha az soha se vétetett vol
na fel a’ virtusok számába. Bizonyos, mig a' 
buzgóság egyszer ditséretes és okos, százszor 
vétkes és hibás szokott lenni. Nem is lehet 
másként, ha tsak azt vészük is gondolóra, 
hogy minden vallásokban, akár mennyire el
lenkezzenek is egymással; sőt minden Vallás
nak különös felekezetiben is , egyenlő diihös- 
séggel foglalatos.

Nemelly ’Sidó Rabbinusok úgy adják 
elő a dolgot, hogy az első gyilkosság a val
lásbeli villongás által okoztatott; ’s ha a' val- 
lásbeii buzgóság’ történeteit Kain' napjaitól 
fogva, egész a’ mi időnkig tudhatnánk; annyi 
gyilkosságot és vérontást látnánk azokban, 
hogy az okos ember félne magát ezen indulat
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nak álta ladni, leginkább ha a kérdés tsupa 
véleményeket és gondolatokat ille t.

Én kívánnám , hogy minden buzgó, az ő 
szívét mindenként megvizsgálná; ’s bizonyo
san tudom, gyakorta úgy találná, hogy az, a' 
m it buzgóságnak nevez az ő vallásáért, nem 
egyéb, m int kevélység, saját haszonkeresés 
vagy gonoszság. A z , a’ k i mástól a’ vélemé
nyekben külöm böz, eleibe teszi magát annak 
és sok dolgokra nézve okosabbnak ’s tudósabb- 
nak akar tartatni. Ez már nagy ösztön a’ ke- 
vélynek arra , a' m it vallási buzgóságnak ne
vez , ’s hogy ez igy tö rtén ik , azt látjuk né- 
m ellyeknek magokviseletéből, a' k ik  az Or- 
thodoxia mellett igen hevesen buzognak, de 
a' k ik  még is a' bűnös és rósz erköltsü em
berekkel nagy barátságot tartanak, tsak a' 
h it’ pontjaiban egyezzenek velek. Énnek az 
oka az, mivel a' tévelygő hitű a' kegyes em
bernek elsőséget ád , ’s a’ jó keresztényt leg
nagyobb betsben tartja ; midőn maga ezen tö. 
kéletességre nem juthat. Megvilágositva talál
ju k  ezt egy esmeretes mondásban, a’ mellyet 
tsaknem minden erköltsi könyvekben, ámbár 
más alkalmatossággal, olvashatunk:

—  videó m e lio ra , proboque 
D eterio ra  sequor.

Ovid .

Ellenben bizonyos, ha a’ mi buzgóságunk 
igaz és jó ,  sokkal inkább kell haragudnunk a' 
bűnösre, m int az eretnekre: mivel kűlömbféle 
esetek vágynak, a’ m ellyek az utóisót ama’ 
u a g y  biró előtt m enthetik; de egy sints, mel
lyel az első magát menthetné.
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Az önnön haszonkeresés hasonló nagy fel
ingerlő, ’s ném elly iket, a' vallási buzgóság' 
színe alatt, üldözésbe dönti. Ezen okból senki 
sem olly kész és hajlandó az igaz Isteni-szol
gálatnak tűzzel ’s vassal való terjesztésére, 
m int azok, a' k ik  abból hasznot reménylenek. 
Mindazáltal ezt a' szót, önön haszonkeresés 
tágasabb értelemben akarom ven n i, m int azt 
közönségesen veszik, mivel az mind le lk i id- 
vességünket és boldogságunkat, mind ideig 
való javunkat ille ti. Az ember örü l, ha sokan 
vágynak m ellette; m ivel azok néki az ő külö
nös véleményeiben erősítésére szolgálnak. 
Minden újonnan térített mintegy uj bizony
sága az ő hitének. Azt gondolja, hogy az ő 
alaptörvényei magokkal hordozzák a’ meg
győződést, ’s annál igazabbak, ba úgy ta lá lja , 
hogy mások' okossága szintén úgy helyben
hagyja azokat, mint az övé. Hogy ez a' gon
dolkozás gyakran az embert a’ buzgóságra tsá- 
b ítja , kitetszik az Atheistáknak (Istentaga
dóknak) magokviseléséből, a' k ik  az ő véle
kedéseiket szintén ollyan heveséggei védelme
z ik  és terjesztik, m int azok, a’ k ik  azt h i
szik , hogy egyedül az Isten’ ditsősége mellett 
buzognak.

A' gonoszság is egy uj rettenetes követője 
a' buzgóságnak. Sok jó  emberben van termé
szeti epe és ellenséges indulat, mellyck a' val
lás által elnyomattatnak és letsendesítetnek; 
de mindent félre tesz és diihösködik, ha a’ 
kiii tésre valami szint ta lá l, a’ melly a' keresz
ténység' kötelességivel nem látszik ellenkezés
ben lenni. A' vallási buzgóság tehát nagy 
gyönyörűség a’ gonosz emberre nézve; m ivel 
azt hiteti el vele. hogy az Istennek tesz szol-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



MÁRTZIUSZ 1831. 193

gálatot, midőn még is az ő rósz és boszuálló 
szivét elégíti k i. Azért ta lá ljuk , hogy a' vér
ontások’ és pusztításoknak nagy része, mel- 
lyek a’ világon voltak , a' dühösködő vallási 
buzgóságból eredeti.

Azt örömest látom , ha valaki a' jó dolog
ban buzgó, ’s különösen, ha ezen buzgóság ál
tal a’ jó erköltsök terjesztetnek és az emberek’ 
boldogsága előmozdíttatik. De ha azt találom , 
hogy az eszközök a’ m ellyekkel é l, akasz
tóik és kerék , gályák és tüm lötzök, ha az em
berek’ testét fogságra v e ti, jószágaikat elveszi, 
fám iliájokat k iir tja  és testeiket elégeti , hogy 
le ikeiket megtartsa; nem állhatom meg, hogy 
az illyen fe lő l, akárm it gondoljon is az ő hite 
és vallása felől, ezt ne mondjam: ennek hite 
hijába va ló , ’s az ő vallása nem terem jó gyü- 
m ültsöket!

Minekutánna ezen hamis buzgókról a’ 
vallásban, szállottam; nem kerülhetem e l,  
hogy az embereknek egy iszonyú neméről is 
említést ne tegyek, a’ k ik  felől nem hinné az 
ember, hogy vannak a' világon, ha a’ m in
dennapi társalkodásban nem találtatnának: ér
tem azokat, k ik  az Athcismus (Istentagadás) 
mellett buzognak. K i gondolná, hogy ezek az 
emberek, a’ k ik  minden egyéb dolgokban, 
azoktól, a' kiknek van vallások, elm aradnak, 
még is ebben őket feliül haladják, ’s nem 
tiszták ettől az egy hibától, m elly úgy lá tszik , 
hogy a’ meggondolatlan heveségből származik 
a’ vallás’ dolgaiban? De azt lá tju k , hogy a' 
hitetlenség szintén azon diihösséggel és tűzze l, 
szintén azon haraggal és méreggel terjesztetik 
tovább, m int ha az embereknek idvessége at
tól függne. A’ buzgóknak ez a’ neme olly
*• M. Olt, MINERVA 1. KE GY E D ,  1831,  13
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nevetséges és felfordult, hogy az ember nem 
tudja azt illendő színekkel rajzolni. Ezek ol- 
lyan vagdalkozók, a’ k ik  mindég fegyverben 
állanak, jóllehet semmiért se viaskodnak. Ba
rá ta ik n a k  szünet nélkül in tenek, hogy men
jenek által hozzájok; ámbár e' mellett meg- 
va llják , hogy azzal egy se nyer közülük 
semmit is. Rövideden az a’ buzgóság, m elly  
az Atheismust (Istentagadást) terjeszti, még 
sokkal ízetlenebb és tsúfosabb, m int az Athe- 
ismus maga.

M ivel ezt a' buzgóságot, m elly az Isten
tagadókban és hitetlenekben van , előhoztam; 
azt is meg kell jegyeznem: hogy ők is kü
lönös módon, a’ babonának leikétől el van
nak foglaltatva. Ollyan véleményekhez ra
gaszkodnak , mellyek teli vannak ellenmon
dással és lehetetlenséggel; még is ők ugyan 
akkor minden kis nehézséget a’ hit-ágazatban 
úgy néznek , mint elegendő okot annak félre 
vetésére. Ollyan gondolatok, m ellyek a' jó 
zan észel megegyeznek, és az emberi nem
zetnek véleményeihez minden időkben, ’s 
minden népeknél közel já r ta k , nem em lít
vén, hogy azok a' társaságok’ Vagy egyes 
személyek’ boldogságának előmozdítására tzé- 
loznak; ezen gondolatok mondom, mint té
velygések és előítéletek kitsúfoltatnak, azok 
helyett ellenben ollyan tanítások állítatnak- 
fe l , m ellyek iszonyúak és ész nélkül valók, 
sőt legnagyobb könnyenhívőséget k ívánnak, 
ha valaki bé akarja venni. Szeretném egyik
től ezen babonás hitetlenek közül azt kér
dezni : ha az Atheismusnak minden nagy ál
lításait fundamentomul felvennénk, a’ m illyc- 
nek ezek, hogy a' világ vak történet által
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lett; hogy az élő va ló , matériából á ll;  hogy 
a lélek halandó; hogy a’ mi mesterségesen 
építetett testünk történetből szerkeztetett így 
öszsze; hogy a testek magoktól mozgattatnak 
’s neliézségjek van ’s a' t. és ezeket a' leg
híresebb Atheisták’ vélekedése szerint, m int 
hitvallást öszsze tenné, azután pedig azt egy 
népre akarná az ember v e tn i; azt kérdezem 
tőlek: nem kivántatnék-e ehez a’ hitnek sok
kal nagyobb m értéke, m int akárm elly más 
hitágazalhoz, a’ mellynek magokat annyira 
ellene szegezik? Engedtessék-meg azért né
kem , hogy ezen rágalmazókat mind saját hasz
nok’ kedvéért, mind a’ közjóra nézve , arra 
inthessem: tselekedjenek legalább magokkal 
megegyezőleg, ’s ne buzogjanak ollyan igen 
a’ hitetlenség és a' babonás esztelenség mellett.

Ccelum ipsum petimus s tu ltit ia  —
H o r .

Midőn tegnap estve haza m entem , egygy 
igen érdemes Pap barátomtól egy levelet talál
tam. Ebben nékem azt jelentette, hogy teg
napi elmélkedésem' utolsó része néki különö
sen tetszett. Melléje tette annak a’ következő 
értekezést is, hogy ezt az ő kívánságára kö
zönségesé tenném. A ll pedig az részént nem 
igen esméretes jegyzésekből, részént ollyanok- 
ból, a’ mellyek már szokásban voltak ugyan, 
de úgy a’ m int ille tt volna megnem világo
sítanak :

»A ’ H ivő t a’ legnyakasabb Istentagadó is 
mentheti, hogy őt megtéríteni iparkodott; 
mivel ezt ollyan szándékkal teszi, hogy 
mind a' kettőjöknek hasznára lehessen. De

1 3  *
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az Istentagadót nem lehet m enteni, a’ k i a' 
H ivő t megnyerni igyekszik; m ivel az illyen  
térítés által se magának, sem a’ Hívőnek hasz
not tenni nem iparkodik.

,, A ’ jövendő életnek képzelése [az én lel
kemnek titkos vigasztalása és enyhítése. Ez 
azt tselekszi, hogy az egész természet körü
löttem vig és örömmel teljes. Megkettőzteti 
minden gyönyörűségeimet, 's megerősít m in
den szenvedéseimben. Könnyen nézhetem a’ 
viszontagságokat és szerentsétlen eseteket, 
fájdalmakat és betegségeket, magát a halá lt, 
és a' mi roszszabb a" halá lnál, még azoknak el
vesztését is , a’ k ik  a’ világon nékem legked
vesebbek, inig az örökkévalóság és amaz élet 
van előttem , a* meliyben se félelem se rette
gés, se gond, se k in , se betegség, sem elválás 
nem lesz többé. M iért akar más nékem ollyan 
szemtelenül szolgálni és engemet arra b írn i, 
hogy ez mind tsupa képzelés ’s merő szem
fényvesztés? Ollyan szép dolog-e, ha valaki 
rósz írjságokat hirdet? H a álom az: hagyjanak 
engem' azzal éln i; mivel mind boldogabbá, 
mind jobb emberré tészen.

„Megvallom , nem látom á lta l, hogyan 
bízhatnám magamat ollyan emberre, a’ k i se 
menny-országot se poklot nem h isz, vagy más 
szavakkal, semmit se tart a' jövendő megju- 
talmazás vagy büntetés felől. Nem tsak a' 
természeti magunk szeretete, hanem az okos
ság is arra ösztönöz bennünket, hogy saját 
hasznunkat mindenek felett előmozdítsuk. A’ 
Hívőnek soha se lehet hasznára, ha nekem 
kárt tesz; mivel tudja, hogy ő maga is veszt 
az á lta l, midőn egykor számot kell neki adni. 
Ellenben, ha tulajdon javát az erántam való
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magaviseleténél meggondolja: ez őt oda fogja 
vezetni, hogy velem annyi jó t tegyen, a' men
nyi tőle k ite lh e tik , és őt tartóztatni fogja 
a’ velem való roszszúl bánástól. A' H itetlen  
nem tselekszik úgy, m int okos teremtmény, 
ha nékem akaratja ellen javamra van , vagy 
ha engem szerentsétlenné nem tesz , ha ez neki 
most hasznot hoz. A' betsiilet és jószívűség 
megköthetik ugyan keze it, de valam int ezek 
az okosság és bizonyos törvények által erő- 
sítetnek meg; úgy azok nélkül tsak ösztö
nök , vagy kétséges, megnem határozott gon
dolatok, minden fundamentom nélkül.

„ A' Hitetlenség az utolsó esztendőkben 
ollyan jó következéssel támadtatott meg, hogy 
minden külső hegeiből kifizettetnék. Az Is
tentagadó nem tarthatía-meg az ő helyét, ’s 
azért a' Deismushoz szökött á lta l , a' hol tsak 
a' kijelentett Vallást hozza kétségbe. Mind- 
azáltal annyi bizonyos, hogy az efféle emberek 
között azok vágynak legnagyobb számmal, a* 
k ik ,  m ivel nem volt jó és kegyes nevelések, 
és a’ vallás' igazságait nem vizsgálták-meg, 
olly keveset értenek az előttek lévő dologhoz; 
hogy hitetlenségjek tsak más neve tudatlan- 
ságjoknak.

„Valam int az esztelenség és meggondolat
lanság alapjai a’ hitetlenségnek; úgy ennek 
nagy oszlopai és támaszai, vagy a’ hiúság, 
hogy az ember okosabbnak akarja magát mu
ta tn i, mint e g y e b e k v a g y  az ő bátorságával 
való ditsekedés, melly szerént a' másik világ
nak rettentését megtudja ve tn i, mellynek  
°Uy nagy béfolyása van azoknál, a' k ike t ők 
gyenge lelkeknek neveznek; vagy annak meg
vetése , a' mi őket sok gyönyörűségektől tar
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tóztatja, mellyeket magokban feltesznek, "s 
a’ mi őket a' lelkiesméret’ vádolásivai tö lti- 
bé azok m ia tt, a’ meilyekben már részesültek.

„A* Keresztény-vallásnak bévett főágazati 
az isteni kijelentésnek tekintete á lta l, olly  
világosan bébizonyítattak, hogy lehetetlen 
azoknak, a' k iknek fü le ik vannak a hallásra, 
és szemeik a' látásra, felőlek megnem győ- 
zettetni. Azonban, ha lehetséges volna is ,  
hogy a’ Keresztény-vallásban valamelly tévely
gés találtatnék; még sem találom a z t, hogy 
abból rósz következések származnak, ha az 
ember ahoz ragaszkodik. Idvezítőnk’ emberré 
léteiének és szenvedésének pontjai természet 
szerént ollyan hajlandóságot gerjesztenek az 
emberi szívben a’ kegyességre; hogy, ámbár 
mondom lehetséges volna is ebben a’ tévely
gés, magának a' hitetlennek is meg kell val
la n i, egy vallás se tehet annyit valósággal a' 
jó  erköltsök' emelésére és előmozdítására. Ma
gas gondolatokat adnak nékünk az emberi ter
mészetnek méltósága, és azon szeretet fe lő l, 
mellyel a' legfőbb való az ő teremtményjeihez 
viselte tik , 's következésképpen arra kötelez
n ek , hogy tartozásainkat az Isten, felebará
tunk ’s önnön magunk eránt legnagyobb hű
séggel gyakoroljuk. M elly sok jeles bizony
ságokat huzott ki Sz. Pál Apostol, vallásunk
nak ezen fő-tanításaiból, a' kegyes életnek 
előmozdítására? Hogy mindenikből tsak egy 
példát hozzunk is elő: mi lehet erősebb indí
tó ok az Istenben való bizodalomra, úgy a' 
Teremtőnek irgalma felől szükséges meggyő
ződésre, m int ez: hogy az ő F ijá t adta mi 
érettünk a' szenvedésekre? M i ösztönözhet 
m inket inkább a’ legalábbvaló embernek sze-
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retetére és betsiilésére, m int ez a' gondolat, 
hogy a’ Krisztus ő érette meghalt? Vagy mi 
indíthat minket jobban a’ mi szívünknek tisz
tán tartására, mint ez: hogy a Krisztus’ tag
ja i , és azon társaságnak egy része vagyunk; 
a' mellynck feje bűn nélkül való személy? 
De ez tsak próba azon jeles buzdításokból a' 
kegyes életre, mellyeket az Apostol megvál
tónknak történeteiből vett.

, , I Ia  a’ mái hitetlenek mind ezeket ollyan 
igaz szívüséggel és komolysággal meggondol
n ák , a' mellyet érdemlenek; úgy nem látnánk 
ő bennek olly nagy elkeseredést, gonoszságot 
és kevélységet. Nem hoznának-fel ollyan h í
jába való tsúf beszédeket, ellenvetéseket és 
kétségeket, a' m iilyeneket minden dolgok el
len lehet tenni, mellyeket mathematice bé-bi- 
zonyítani lehetetlen, hogy a' tudatlanok’ el
méjét bizonytalanságba hozzák, a’ köz tsen- 
dességet megháborítsák, a’ jó erköltsoket meg
vesztegessék, és mindenütt zavarodást ’s ren
detlenséget okozzanak. Ha ezen elmélkedések 
közzül egyik se lesz nálok foganatos , van még 
egy, melly talán az lehet; mivel az ő hiúság- 
jokhoz van alkalm aztatva, a’ mellyet jobban 
követnek, a 'm in t látszik , az okosságnál. Ezt 
a’ gondolatot akarnám tehát eleibek adn i, 
hogy a’ világon minden időkben a’ legokossabb 
és legjobb emberek azok vol tak,  a’ k ik  az ő 
hazájok’ vallása szerint éltek ; ha abban sem
mit se láttak a’ jó erköltsök és a' legjobb es- 
méretek ellen, mellyekkel bírtak az isteni 
"Való felől. Pythagorásnak első regulája azt 
kívánja tőlünk, hogy az Isteneket úgy tisztel
jü k , a' mint a' törvények által el van rendel
ve. Mert ez legtermészetesebb magyarázatja
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ennek a’ tanításnak. Sokrates, a’ k i mind böl- 
tsességére mind erköltsére nézve leghíresebb 
volt a' pogányok közö tt, azt kívánja végső 
óráján, hogy az ő baráti Eskulápnak egy ka
kast vigyenek, kétség k ivü l alázatos tisztelet
ből, hazájának bévett isteni szolgálatja eránt. 
Xenophon azt beszélli, hogy az ő líe rczege, 
a’ k it  m int a' tökéletesség' remekét úgy ír  le , 
m ikor lcözelgető halálát észre vette; a’ hegye
ken a’ persiai Jupiternek és a' napnak, a’ Per- 
sák' szokása szerént, áldozatot v it t ,  a’ m int a' 
történetírónak szavai vannak. Sőt az Epiku- 
reusok, és azok a’ böltsek, a’ k ik  azt á llít já k , 
hogy minden lebegő porotskákból származott, 
ezen tekintetben különös alázatosságot mutat
nak. Mert ámbár, az egy Istennek valósága az 
ő természet tudományjok' alkotmányja ellen 
vo lt; mindazáltal megelégedtek azzal, hogy 
tsak a' gondviselést tagadják, midőn éppen 
akkor az Istenek’ léteiét erősítették, mivel 
az embereknek közönséges h ité t, és hazájok' 
Vallását megtámadni nem akarták.

Kuzli Bakanyay Ferencz.

'A.'\

A>
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22 .
Nemes tett és dicsó Dali.

E g y  nemes tettet méltóan zengeni, legédesbb , 
nehezbb, és dicsőbb munka. Ez csak istenibb Költők 
tulajdona, kik olly környíilményekben erőssek vol
nának hasonló tetteket vívni ki, —  Legszebb jele
net e’ földön, midőn egy boldogító munkáival di- 
csöült ifjút, a1 Költő igaz hevüiései közt idvezel. —  

A ’ Dán Korona-örökös a’ múlt század vé
gén, megtiltá népeinek a’ rab-kereskedést, ’s a* 
pirúló Európát példája felgerjeszté; —  alattvalóit 
némelly sulyosbb terhek alól felóldozá, és egy nép
nek kereskedését szorító lántzait szét tőré; —  és 
ezek még mind csak elő-jelei voltak a’ reménnyel 
teljes Királyfi jövő kormányának. Dániát boldo
gba ezen remény-csillag, ’s szép jövendőt sejdí- 
tettek mindenek ezen dicső-pálya kezdet után; és 
megzendült G róf Stolberg koszorús Költőnek lantja, 
méltóan ’s igaz fényben világitva-meg ezen nemes 
tetteket. Az eredeti, mértékre van; mi itt szaba
don közöljük :

főcím e i J£otona-(D t'dk'óáéehejj !

T V  — ’em zenge még lantomon Ifjú  ! egy Hatalmas’ 
neve sem; Istennek és örömnek szentelém, a’ házi 
édes boldogságnak, a1 szerelem hö könnyeinek,—

És néked szent természet, berkeinkben ’s a’ zúgó 
tengerpartokon, és néked szabadság ! szabadság! dicső
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érzelme magasbb lelkeknek ! merész szárnyalialú dál
iáim csak kelyhed koszorúzzák zengzeteikkél.

És csak azt lösznek koszorúzandók, mert keblem
ben egy láng lobog! ’ s meg fogom ízlelni reszketve 
lankadó ajakkal, midőn egy bús pillanatban halvány 
halál-kéz nyújtja ált*

Most dicső if jú ! kellemes virágokat kötözök ko
szorúkban, mert korán megútáiád rabokon uralkodni 
mert kémléi, ha llá l, végzél ’s meg tevéd.

Századokig nyöge a* honfi súlyos iga a latt, és te 
szét tö réd ! Hald Atyám szent árnyéka, ki példát adál 
itt és a’ tengeren túl. * )

Szét töréd ifjú ! ’ s pirúlva fordulál-el az Ország 
hálája elől, — a’ tengerre tekintél *s meg láttad a* ke
reskedés nyűgjét, mellyet az irigység ’s haszonvágy* 
keze szőtt:

Elszakítáa, könnyen mintegy pókhálót, ’s a’ Nor
máim’ repülő hajója nem hódol a’ szomszéd révnek, mi- 
nekelótte lobogó vitorlák emelnék Kelet-Indiák felé. **) 

Az ég nem egyenlően osztá-el ajándékait népei 
között. O jt vasat olvasztanak lángokkal, itt értt kalá
szok habzanak, ’s meszsze hegy-tetökön terem a’ ked
vet hozó nedv.

Égi Atyánk szabad cserét engede; de a* vak ember 
fortélyaival békókba szorítja ; a’ derék Normánnok 
élelmeket kínnal vásárolják.

*) A’ Költő’ attya volt* az első Holsteinban, ki alattvalóinak 
jószágbeli szabadságot engedett. A’ Királyné is (a ’ 
Brandenburgi ’Sófia Magdolna) az ő javallatára adott 
némelly helyeken illy  személy-’s jószágbeli szabadságot.

##) A’ Norvégoknak Nyugot-lndiában evezni könnyebb, mint 
a’ Dánoknak. Hogy tehát ezen haszontól megfoszszák, 
ők kénytelenek valanak, minekelőtte Nyugot-Indiába ha
józnának; a’ Koppenhágai révbe térni, ’s magokat je
lenteni.
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Most idegen sikon terem kenyerek, ha a’ zúgó tél 

korán le száll a’ bértzekre, ’s fagyos vállairól fényle- 
dező havakat ráz alá a* völgyekbe.

Láttam ó If jú ! mit tettél! ’s öröm lepett-meg, — 
de nem teljes. Nem halmazódtak e’ meg Dániának 
vállaira , a’ széttiprott ’s öszszedúlt népnek átkai, el
felejtve a’ szent igéket, ’s azon érzést, mellyet isteni 
kéz tön szivünkbe, hogy dobogásával éreztetné mi igaz 
és helytelen ?

Embert vevének emberektől az emberek, — ’s 
levének ördögök! — K i nézheti bús szemeivel a’ sze
gény Feketék nyomorúságokat, gyötrelmüket ’s kíno
kat ?

A* terhes Aszszonyt, ki siralmak közt tördeli ke
zeit a’ tenger magas partjain ; ■— nem ejthetvén már 
könnyeket, bámúl aléltán a’ távol hajók után; míg 
homályosan fülébe zúg. —

A’ rablóknak gúny-kaczajok, a’ lántz’ bús csörgése , 
férjeiknek bús panaszok, ’s remegő sikóltások ifjabb 
lyánykájoknak, kit a’ dühösök elszakítának karjai kÖz- 
zűl.

E ’ borzasztó rablásnak végét siettetéd! Pirúltan 
bámúl ’s követi nyomod a’ büszke Brittus, ha azon 
szabadsághoz méltó vágyik lenn i, 'melly bölcsességen 
’s igazságon alapúi.

Meszsze csillámjon vége életednek dicső ¥I f jú ! de 
végetlen légyen egykori boldogságod. Légy még sokáig 
testvére Jobbágyaidnak !’ hiszen mindenikünknek egygy 
Atyánk vagyon !

G r ó f  S t o l l b e r g  F. L.

Adja jó ‘Istenünk, hogy iIly  alkalomkor iIly  énekeket 
gvakor halhassunk! mert avagy Horácz ‘s Pindar dicsőbb 
tettet, nemesebb ianggal zengenek é valaha? —
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23.

Magára-vigyázási regulák nagy égi-hábo- 
rúkor. *)

ö za b a d  mezőn óvakodjék az ember , ha nagy 
égi-háború a' tető-ponthoz k ö z e lít , azon v i
déknek legmagasabb helyére avagy csak ehez 
közel is menni. Á lljon vagy feküdjék-le va- 
lam elly alacsony helyre , de magas tárgyaktól, 
p. o. épülettől élő-fának (k iv á lt cserfának) 
ágaitó l, kaza ltó l, baglyától ’s t. e'f. legalább 
is 5— 10 ölnyi távolságra. Előfák alatt védel
met éppen ne keressen ; mert ezek ugyan leg
inkább magasságjoknál fogva, villám -vezetők; 
de az electromosságnak roszszabb vezető i, az 
állati testeknél , (m in t ezt azon pusztítások 
bizonyítják , mellyeket a' villám  okoz,  midőn 
a' fának legtöbb nedvű részén, az az : a kü l
ső és belső héj között száll rendszerin alá ,)  
innét gyakran a’ villám  fá k ró l, közel találko

*) E’ tárgyról ugyan már közlött észreadásokat a’ Tudom. 
Gyűjtemény is 1823, IX . 1824, X . az ómban a* dolog 
sokkal fontosabb le've'n, hogysem azt több helyen ’s íz
be* előford-ttani méltó nem volna -, itt is szóba vetetik 
annyival inkább, mivel az itt moudottak Sehol/.’ jeles 
Pbys Icájából vágynak kölcsönözve , es ke vés szókkal 
minden tudni-sziikségest magokban foglalnak.
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zó emberekre vagy állatokra ugrik á lta l, eze
ken keresvén könnyebb lefolyást a' földre. 
Ugyan illy  eset van azon víz-esések’ közéleté
ben , m ellyek magasról, p. o. liázfödél-csator- 
nákról omolnak-le. Vágynak példák , hogy a’ 
villám  állatokat víz alatt is agyon ütött. Na
gyobb víz-maszszáktól éppen meszsze kell tá
vozni ; mivel a’ villám  , melly ezekre legki
vált szeret esni, útját az emberi testen keresz
tül vehetné. Az érczből készült jó villám -ve
zető’ közéletében ugy an meny kő meg nem ü t
het ; d e , ha nagyon közel állunk hozzá, az 
electromos levég, viszsza-pattanás és t. e' f. m i
att sérülést kaphatunk. Azért átaljában taná
csos minden magasabb tárgyaktól , mellyekben 
sok érez re jte z ik , p. o. szekerektől, félre- 
inenni. Sőt olly ankor ércz-gombok , ‘ kés , sok 
pénz, ásó, kapa se legyen nálunk. Erősen k i
gőzölő állatok is , minéműek az izzadó lovak, 
m int jó  vezetők , az eleetromosságot magok
hoz vonják ; mellyé okra nézve az ember sebes 
mozgás által önmagát se hozza erős izzadásba.

Szobában tartsa magát az ember vesztég ; 
eltávozva ab lakoktó l, fa lak tó l, (k iv á lt  ha 
nedvesek) , oszlopoktól , kályháktól , függő 
gyertya-tartóktó l, tükröktől , harang-huzatok
tól , de kiváltképpen a' tűzhelytől. Az abla
kokban érczek rejtezkednek , és a’ kéményt 
leggyakrabban éri villám  ; részint mivel ez 
egymaga nyú lik  legföllebb a' házfödélen , ré
szint mivel a' belőle felemelkedő füst-oszlop 
azt még közelebb vezetői öszsze-köttetésbe te
szi az electromos felhővel ; részint azért is , 
mivel a’ korom , mellytől befogva vagy on , az 
electromos matériának jó vezetőül szolgál; — 
íonnet a' konyhai tűzhely logveszélyesb hely
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a’ házban* Ha félékenyek, az elővígyázást 
még föliebb akarják v in n i, tehát fa-széket ál
líthatnak szőrrel tömött párnára (matratzra) , 
és arra ülhetnek vagy fekhetnek. —  Ágyban 
izzadni illyenkor veszedelmes, kivált ha az 
ágy közel fal mellett van és igen meleg tol
las. —  Kezekkel és kinyújtott iijjakkal fölfelé 
nyuládozni sem tanácsos.

A' földszinti szobákban az ember több bá
torságban vagyon, mint a' magasabb emele
tekben. Pinczében még nagyobb a’ bátorság , 
ha egyéberánt tanácsos volna az ott tartózko
dás a’ veszedelem m ia tt, mellybe a’ hirtelen 
támadható tűzgyulladás dönthetne. * )  Az ab
lakok' kinyitása, és az ez által eszközlött le- 
vég-folyás égi-háborukor szintén úgy n em árt, 
mint a’ harangozás , hanem a’ harangozó min
denkor nagy veszélyre teszi-ki magát. Az a' 
kis é rez , mellyet a' fegyvertelen ember ma
gával hordozni szokott, ú. m. kevés pénz, óra 
"s t. e'f. a’ veszélyt olly kévésé nagyobbítják , 
mint azt a' selyem-ruhák (ha csak egészen be
lőjek nem varratjuk magunkat) , kevesítik.

Mellesleg legyen ide iktatva azoknak né- 
münémű megnyugtatásokra , k ik  a' menydör
géstől , vagy inkább az élet-oltó villámtól, és 
az ez által okoztatott hirtelen haláltól szerfö
lött irtóznak , hogy az efféle meghalás-mód egygy 
a’ legkönnyebb közül való és tisztességes ha
lá l; úgymint melly a' Szent-Írási példákkal is 
megszenteltetett (p. o. Enoché, Illésé) ; és 
minden bölcsektől, sőt egész Nemzetektől tisz-

#) Nagy füstöt gyulladáskor k iá ll hatni m£§fnlás nélkül , ha 
az ember fe jé t , ábrázatját vizes selyem keszkenővel le 
takarja.
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tességesnek tartatik. Különösen a' kaukázusi 
népek felől beszéllik az útazók , hogy azok a’ 
menydörgés eránt rendkívüli tisztelettel visel
tetnek. Ha közülök valakit a kő megüt, a* 
felől azt mondják : hogy Illés Próféta találta- 
el , és a’ jó Isten külömbüztette-meg a’ többi 
között. Nagy örömkiáltásokra fakadnak ek
kor , tánczolnak , énekelnek a' holttest körül. 
Minden vidékekről öszszefutnak hálákodni és 
Illés’ jótétét magasztalni. A ’ menydörgés el
távozván , a' holtat más ruhába öltöztetik, és 
valameJIy nyoszolyára olly helyezelben teszik, 
miilyenben meghalálozáskor találtatott ; ’s 
most líjra kezdik a' sokféle czeremoniázást, 
melly éjig eltart. A ’ legközelebbi rokonok is 
szintolly vígak és jókedvnek, mint a' többi
ek; és a' k i csak a’ száját elvoníttaná is , I l 
lés Próféta ellen vétkeznék. Egy hétig tart 
a’ jubilálás , csak akkor fognak a’ temetéshez , 
melly körül a’ dolog még vígabban foiy.

„Igen sokat tesz illycnkor (úgymond Ka
tona Mihályi az ő Természeti-Földleírásában *) 
az embernek, maga bátorítására még azt is 
tudni , mennyire van tőle a’ veszedelem. Ezt 
pedig a’ Jegegyügyííebb ember is megtudhatja 
'Ilyenképpen. Valamint megpillantja a’ v il
lámlást , azonnal tegye ujját pulszusára és 
számlálja, hányat üt ez, a’ villámlástól kezd
ve addig, midőn a’ menydörgést hallja. Ha 
ez időközben verő-ere húszat i i t ; bizonyos , 
1,0gy a' való égi-háboru vagy- a’ meny kő még 
egy egész mértföldnyi távolságra vágjon tőle. 
ta csak tizet számlálhat , fél ; ha ötöt, ne

gyed mértföldny ir e ; ha kettőt, hármat, kürii-

te s te n , T ra ttn e rn á l 1821. 8. a’ 3i<Jdik lapon.
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lőtte; ha együtt tűnik érzékeibe mind villám
lás, mind menydörgés, éppen feje fölött van 
a’ veszedelem. Erről pedig senki nem kétel- 
kedhetik; mert a természet-vizsgálók, a’ v i 

lágosság és hang terjedésének gyorsaságát nyo
mozván , úgy találták , hogy a’ hang egy per- 
czentet alatt (vagy mig a’ pulszus egyet üt) 
ezer lábnyi útat haliad, és így kerékszámmal 
egy mértföldbe húszezer lábat számlálván, húsz 
pulszus-ütés alatt terjed egy mértföldnyire. 
A’ világosság’ terjedése pedig olly végetlen 
gyors, hogy arra (úgy szóllván) majd semmi 
időt sem számlálhatunk. Ha tehát a’ villám
lástól fogva a’ menydörgésig húszat üthet a’ 
pulszus ; úgy egy mértföldnyire történt az a’ 
villámlás, melly öldöklő, ’s mellynek hangja 
a’ menydörgés; —  és így a' veszedelem is. 
Egyéb eránt a’ v illám lást, ha a' felhő egy ne
gyed mértf. magasságra van , 22 és több mért
földre is megláthatni, de a' menydörgés 2— 3 
mértföldnél tovább nem halla tik ."

Edvi I l i  E s PÁ l.
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2 4 .

Az emberi erkölcs’ és erkölcstelenség’ 
táköre, az-az : az előbbeni századok
ban élt némelly pogány és keresztény 
nevezetes, vagy gyalázatos emberek
nek helyes vagy helytelen mondásaik 
’s cselekedeteik.

E rk ö lc s  nevezet alatt az emberi Nemnek minden 
névvel nevezendő jó és rósz tulajdonságai értetőd
nek. Hogy tehát ezen egybefoglaltatott tulajdon
ságok egymástól külömböztessenek, két részre szok
tuk azokat osztani, u. m. erkölcsre , és erkölcste
lenségre.

Az első általán fogva azon jó tulajdonságo
kat , mellyek az emberi köztársaságnak hasznára 
vagynalc , foglalja magába. A ’ második ellenben 
öszszeséggel azokat, mellyek az előbbeniekkel ellen
keznek , ’s a’ köztársaságnak kárára vágynak. De 
mivel ezen nevezettel Erkölcs, sokan viszsza-élnek, 
u. m. e’ helyett: ez a  f i j ú  rósz erkölcsű , így mond
ják: ez c? f i j ú  erkölcsös, mások ismét abban az 
ételemben veszik : makacs, tehát közönségesen így 
mondjuk : j ó  erkölcs , ’s rósz erkölcs. Következés
képpen jó erkölcsű embereknek azokat szoktuk tar
tam , a kik Istenjek’ 9s Ilonjok1 parancsolata szen-
Tt M 0 R * M I N e R V A  1 .  N E G Y E D  1 8 3 1  - 1 1
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tűi tartják ’s követik, 's az emberi társaságban jám
borok , szelídek , nyájasak ’s kellemetesek ; egy szó
val : a’ kikben azon jó tulajdonságok, mellyek ön
magoknak és a* köztársaságnak javára vágynak , felta
láltatnak. Rósz erköicsüeknek ellenben azokat, a1 
kikben az előszámlált tulajdonságok felnem találtat
nak , következésképpen magok’ kárára , ’s a’ polgári 
köztársaság* veszedelmére , boszszúságára és botrán- 
koztatására vágynak.

A* jó erkölcs ’s jó viselet, valamint a’ test, 
lélek nélkül, szinte ügy e* két fő jó tulajdonság 
sem lehet egymás nélkül, mellyek szülik ’s nevelik 
a’ jó hírt ’s becsületet, ezek viszont az érdemet, 
melly ős anyjára , t. i. a’ jó erkölcsre méltó juta
lomul viszsza háramlik , tovább :

A' jó hír és becsület úgy kíséri ’s követi a’ 
jó erkölcsöt, valamint az árnyék a’ testet, és a* 
kellemetes illat a’ fűszert , melly szerént a* ki a* jó 
erkölcsnek birtokába jutand, ’s azt csorbulhatatla- 
núl fenn tudja tartani , abban bizonyos lehet; hogy 
nem sokára a’ jó hírnek szárnyaira kelend , ’s azo
kon lépcsőkről lépcsőkre felfelé a’ dicsőségig fog 
felemelkedni, a’ mint azt bölcs Aristoteles is követ
kezőképpen bizonítja: A ’ jó erkölcsöt ’s jó téteményt 
jutalomúl kíséri a dicsőség. — Ismét: Libr. 1-mo 
Eth. c. 9. azt mondja : A? jó erkölcsnek jutalma leg
boldogabb *s néminémüképpen isteni dolog. —  Bölcs 
Sokrates pedig azt mondá : az embernek éltére lég- 
szükségesebb a jó erkölcs, hogy ha mint ember, nem 
pedig mint oktalan állat akar élni. ** )

Már csak e’ két pogány bölcs’ helyes mondá
sából is eléggé kitetszik, hogy ők a’ dicsőségnek 
’s jó hírnek, mellyhez jó erkölcs nélkül jutni ne
hezen , ’s ritkán lehet, nagy imádóji valának , noha

* )  Cicero 5. Tusc. 5 : 32.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



MÁRTZIUSZ 1831. 211

ollykor az is megtörténik , hogy ahoz erkölcs nél
kül is, pénz vagy más tekintetből jutnak némellyek? 
de hogy az ez esetben állandó nem lehet, alább 
maga helyén több példákkal bébizonyítom. A* mint 
tehát már feljebb érintém, ők, t. i. az úgy nevezett 
pogány bölcsek a* jó hír ’s dicsőség forró kívánsá
gából semmi után annyira nem gerjedezének , mint 
a’ jó erkölcs után; az aranyat, ezüstöt, gyémántot, 
gyöngyöt, ’s más efféle drága kincseket a’ jó er
kölcshöz képest, mind semminek tárták. A* mint 
Sokratesről Laertius így í r t : Sokrates gyakor mon- 
dogatá : az arany és ezüst, drága bársony és bíbor, 
bátor az emberek’ szeme-fényél kecsegtetik, ’s d  szí
vet hiúságra ingerük ; azomban még sem egyebek, 
mint haszontalan szemfényvesztő hiúságok , mellyek 
a boldog életre való nézve inkább károsak, mint 
sem hasznosak.

De azt mondhatná valaki : ama’ nagy erkölcsű 
férjíiak, ú. m. Sokrates, Seneka , Cicero, és még 
mások többen, minden erkölcseik mellett is, sőt 
éppen azok miatt lettének szerencsétlenek , *) arra 
csak azt felelem : hogy a’ ki minden boldogságát e’ 
világi múlandó gyönyörűségekben találja , és a* sí
ron túl semmi más boldogságot vagy jutalmat nem 
vár, sem boldogtalanságtól, sem büntetéstől nem 
fé l, azt ezeknek üldöztetésök, és halá-jok a’ jó er
kölcstől elidegenítheti, noha még arra azt lehet fe
lelni : hogy néhány fecske nem szül nyárat, mivel 
naponként tapasztaljuk , hogy általán fogva csak u- 
gyan még is inkább jutalmaztatnak a* jó , mint a* 
rósz erkölcsű emberek.

* )  ú. m. Sokrates m éreg, Seneka ereinek m egnyitta tása, 
Cicero feje vétele á lta l k ínszeríttetének k im ú ln i e* v i
lágból,

14 *
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*4 ' j ó  erkölcs szüleménye 9 "s annak megjntal- 
m aztatása .

Ama’ világ rémítő ’s hódító hajdani Rómának 
egykori Tanácsa, Cincinatus polgár-társát különös 
jó ’s fényes erkölcseire nézve távollétében Dictáto- 
rának választá, és őt a’ mezőről, sőt éppen az eke
szarvától azon fényes hivatalra Rómába hívá, de 
koránt sem azért ncvezé éppen őt azzá , mintha a- 
zon terhes hivatalt más valaki a* Tanácsbéliek köz- 
zül elfogadni nem akarta volna ; mert az akkor már 
szinte, mint in őst is az afféle zsíros hivatal olly ka
pós volt, hogy annak elnyerése végett sokan erszé
nyeiket üríteni nem sajnálák , hanem egyedül csak 
azért, hogy Cincinátusnak feddhetetlen erkölcse, 
melly még azon időben minden kincseknél hatható
sabb vala, mindnyájokét felül haladá , ’s az által ő 
magának nagy hírt ’s érdemet szerze.

Ama nevezetes mind eszére , mind különös jó 
erkölcsére való nézve híres Lelki-atya Sz. Ambrus, 
egy Constantin nevű fő rendű férjímak (de nem a- 
ma nagy Constantin Római Császárnak) a’ többek 
között azt irá : K e ttő re  van szükséged , úgymint: j ó  
le lh  i-esm éret r e , és jó  h írre  ; jó  le lk i-esm éreire  az. Is 
tenért , m eri va la m it d  n é lk ü l ieendesz , annak az 
Istenre  va ló  nézve semmi k e ll em e , m agadra  va ló  
nézve semmi sikere nem lehet. J ó  h írre  pedig fé le* 
b a rá to d é r t ; m eri a n é lk ü l az sem fo g ja  do lga ida t 
igen kedvelni , dicséi n i , ja v a lla n i ’s a já n la n i, m elly  
nem kevés a ka d á lyá ra  vagyon d  jó  előmenetelnek. *) 
Mert valamint a' fűszer az étket kedvesebb ízűé, ’s 
a’ finomabb festék a’ durvább rajzolatot is tetszető
sebbé tészi ; szinte úgy a* jó hír némclly bár rse-

#) Kpistola ad Const.
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kélyebb tettet is nem kevéssé díszesíti, magasztalja 
*s ajánlja ; de mind a’ mellett vigyáz, nehogy an
nak határát által hágd, ne talántán úgy járj, mint 
amaz , a’ dicsőségben , ’s nagy hírben , névben 
telhetetlen Világ-hódító Nagy-Sándor, a’ ki a’ di
csőség’ fényétől annyira elszédíttetett, hogy több 
dísztelen cselekedeteivel az érdemlett dicsőségének 
valódi fényét is meghomályosította. A ’ többek kö
zött , már csak ezzel is , t. i. midőn szoptató daj
kája’ íiját, ’s tulajdon életének megmentőjét, a’ hős 
Clitust egyedül csak azért, hogy midőn e’ gőgös , 
édes Attya Filep eránt háladatlan fijú, említett At- 
tyát vérrel szerzett borostyánjaitól megfosztani töre- 
kede, annak, mint hálaaatos jobbágya, ’s alatta vi
tézkedett hív katonája , pártját fogta ; ’s azon felül , 
azzal talála kérkedni , noha méltán , hogy éltét a* 
büszke Sándor nékie köszönheti, #) részeg fővel 
tulajdon kezeivel megölé. Nem kíilömben : egy bú
ja ágyasának kedvéért ama* századok ólta fényeske- 
dő Persiának ősi fő-városát, Persianopolist szinte 
részeg fővel ágyasának kezéből a* lánggal lobogd 
szövétneket kiragadván s azon bal véleménnyel: hogy 
ez ocsmány tettével, jó hírét ’s nevét öregbíti, ön
nön maga felgyújtá ’s porrá égeté. De ennél még 
gyalázatosabb tette volt Sándornak, az öreg hív 
Parmenio hős vezérnek alattomos megölettetése, 
melly undok gyilkoságot egyedül csak azért vivé 
végbe, nehogy ezen a’ katonaságtól fölötte szerette
tett hadi-vezér utolsó, újáért, kit Sándor a’ maga 
ellen való öszsze-esküvésért öletett-meg, rajta bosz- 
szúját állja , melly öszsze-eskiivésnek fő eszközlője 
Parmenio hja azért leve , hogy őt Sándor egyedül 
csak azért , hogy a’ reá rohanó vadkant előtte ke

* )  M iv e i a’ G ran icus foJyó jáná i tö r té n t  csa tako r é le té t ó 
ta rtá -m eg.
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resztül nyilazta, ’s azon csekély dicsőségtől őt meg
fosztotta, keményen megveszszőztette. Végre tulaj
don házi Isteneit , Nemzetét megveté , édes attyát 
Fülöpet megtagadá, ’s mint Jupiter Amon’ Istenfija, 
magát még éltében Isten gyanánt imádtatni nem 
átallotta.

A ’ valódi jó hírt ’s nevet nem ez ösvényen 
keresék az igaz bölcsek, sem nem a* hízelkedők 
ajánlások ’s dicsőítésük által, a’ kik külömben is 
adományokért, nyalakodásokért, más afféle jó téte- 
ményekért viszik azt végbe; ’s azt, a’ mit magok 
sem hisznek, gyalázatosán hirdetik, valamint a* töb
bek között ama’ gyáva ’s haszontalan Caracalla Ró
mai Császár is , az illy hízelkedő tányér-nyalókkal 
akará magát nagygyá tétetni; de híjába rnegyen az 
a* vásárra, kinek pénze nincsen ; mert a’ dicséret 
érdem nélkül, az álhatatos jó hírnek annya ’s ne
velő dajkája soha sem lészen. Ügy kell ám a’ jó 
hírről gondolkodni, hogy az nem a’ puszta szónak 
múlandó hangzatja , hanem mint azt ama’ Latium- 
beli bölcs Seneka mondja: egygy egész községnek áll
hatatos jó  vélekedése, még pedig úgy, hogy valaki 
ezt, ’s azt az embert mindenekben érdemes ’s méh 
tó személynek esméri. Tovább: a’ kinek nincs igaz 
érdeme, akár mennyit dicsérted az magát azok ál
tal, kiket gyakor jóltartásával arra bérlett, soha ab
ból igaz híre nem támad ; mert ha egy keltő el
hiszi is azt, miben ’s miért ajánltatik , de más szá
zak lesznek, kik annak minden voltát és jártát tud-? 
van, minden ajánlásival éppen ellenkezőt fognak 
szóllani; mert könnyű azt által látni, hogy az igaz 
érdem nélkül való ajánlás többnyire a’ nép között 
inkább sok rágalmazót támaszt, hogy sem igaz jó 
b ír t ; mert a* szép hímes lepel, ha a’ szél felhajt
ja , az alatta lappangó alakost gyalázat czégérévé 
tészi.
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Ismét azt mondja Seneka : az embernek ember- 
társa eránt való jó vélekedése jobb ’s hasznosabb 
a sok pénznéL *) Melly bölcs mondását Cassiodo- 
rus helyben hagyván , annak azt az okát adja; 
mert , úgymond: mindenütt es méretes és kedves, ki 
a jó hírnek bizonyság-tételével dícsértetik ; és ugyan 
a mihez néha pénzzel, vagy más világi fortéllyal 
senki nem juthat, azt cl tisztességes jó  hír meg
szerzi•

Ázomban , koránt sem olly balgatagűl kell a’ 
hírt, nevet szerzeni, mint a’ fennemlített Jupiter 
Ámon’ íija, avagy ama’ bomlott eszű. Herostratus , 
a’ ki hogy magát jövendőre híressé tégye, az Ephe- 
susi Dianna’ templomát, az akkori világ* ama csu
dára méltó remekjét felgyújtá, Nemde balgatagság 
e az efféle dicsőségre való vágyakodás ? és még is 
nem kevesen vágynak a’ mostani élők között is 
kissebb ’s nagyobb mértékben ollyanok , kik vagy 
irigységből, vagy a’ kevélység szeszétől megrésze
gedvén , mások helyes munkájikat csak azért ezáfol- 
ják, hogy az által magokat feljebb magasztalják, 
de csak magasztalják, nem magasztaltassák , jól 
tudván ; hogy azt nehezen nyerendik-meg ; nem kül
lőmben , sokan t. i. egygyik a’ másika által tétetett 
épületet szét szőratja, *s helyette gyakor még alább 
valót tétet, egyedül csak azért, hogy amannak ne
vét az ő neve meghomályosíttsa, avagy egészen el- 
enyésztesse; mások ismét csekély, avagy éppen 
hasztalan tetteikkel, ’s hiú kérkedékenységekkel hí- 
röket nevöket nagy szemtelenséggel vadászszák ; de 
bár néminémüképpen czéljokat elérik is , az efféle 
erőszakolt hír név , előbb avagy utóbb kinyilatkoz- 
tatik , ’s előbbeni semmiségébe viszsza tér, és mint 

hajnali harmat a’ napfénye által, szinte az is az

* )  Sencca de medio lóriimat*.
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igazság által elenyésztetik, vagy mint az egykori 
czifrán felpiperézett ’s menyaszszonynak alakolt maj- 
motska, alakja letételével ön tulajdonságában meg
jelenvén , köznevetség’ tárgyáúl szolgált. Avagy: 
mint az üres hordónak ürege, hangos kongása ál
tal elárúltatik; szinte úgy az ocsmány kérkedékeny- 
ségnek gyalázatos hazugsága , a’ szemtelen dicseke- 
dőnek tetemes lealacsonyítására, sőt gyakorta kárá
ra nyilatkoztatik*ki.

Bölcs Aristoteles is azt mondá e’ tárgyról: A' 
kérkedő, á  mivel magát nagygyá , 9s jelessé akarja 
tenni; ugyan azzal esmérteti-meg Önnön maga cse
kélységét. *) Mellyre azt mondhatjuk ezen uép 
példa-beszéd szerént: d  melly fának sok d  füstje, 
kevés a parázs tüze; hasonlóképpen a’ hol sok a’ 
kérkedés, igen kevés ott a* dicséretet érdemlő té- 
temény.

Számtalan példákat tudnék e’ tárgyra még elő
hozni, légyen azonban most e’ következő két példa 
elegendő , u. m.

Ama’ kegyetlen Hon-nyomorgató Laelius Sylla 
egykor a’ Római Tanátsházban fő-bírói hatalmával 
kérkedvén, mintha a’hoz valami jeles érdemmel ju
tott volna, C. Julius Caesarnak azt taláiá monda
ni: —  H o g y  még ő  tő le  sem fo g ja  k im é llen i az ö  
b író i h a ta lm á t. Melly fenyegetésére C. Julius Cae
sar nevetve azt feleié: Helyesen m ondád a z t m aga
dénak le n n i; m ert hogy az t m agadévá tehetéd , sok 

pénzedbe k e rü lt. —  E ’ rövid, de súlyos, és csípős 
feleletével Caesar a’ Sylla arczájáról lerántván az 
alakot, őt tulajdon képében, ’s a’ maga valóságá
ban mutatá-bé a’ Tanátsnak, t. i. hogy az mind, 
a’ mit ő érdemnek tulajdonít, tulajdonképpen nem 
az ő érdeme , hanem csak pénzéé.

#) Aris to teles L. i. h'thi
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Píem külömben Vatinius Romai Tanátsbeli 
személy, hogy Polgár-mesterré lehetett, sok pén
zébe került; de mi hasznát vehette ? Sőt haszon, 
avagy dicsőség helyett nem kitsiny gyalázatjára 
szolgált az nékie; mert kevés napok múlva, minek- 
utánna őt a’ Tanáts azon fényes, de terhes hiva
talnak elviselésére elégtelennek lenni tapasztalta, 
tetemes őn gyalázatjára hivatalából kitette; melly 
esetre őt az éles eszü Cicero e’ következő furcsa 
mondásával tévé nevetségessé: Vatínius Polgár- 
mesternek esztendejében —  úgymond —  nagy tsuda 
történt; mert abban sem télünk, sem tavaszunk, 
sem nyárunk, sem őszünk nem vala, * )  mivel t. i. 
csak néhány napig tartott Polgár-mesteri hivatala*

E ’ tárgyról még azt terjesztem nagy érdemű 
Olvasóim elejokbe; hogy a’ valódi jó erkölcsnek 
bötse, még a’ leggonoszabb, ’s kegyetlenebb embe
rek előtt is gyakorta győzött, ’s méltó tekintetbe 
vétetett, mellyről annyi a’ példa, hogy ha azokat 
mind öszszeszedném , azokból csak nem egész 
könyvtár lenne, légyenek azonban most annák bé- 
bizonyítására e* következő példák elegendők, ú. m* 
Tóbiás, és Dániel, a* kik feddhetetlen erkölcseikre 
való nézve, az első Senakerib, a* második Dárius 
által kegyelembe vétettek, által látván e’ két vad 
pogány Király, hogy fényes erkölcseiktől sem ke- 
csegtetések, sem fenyegetések által el nem távozlat- 
hatnak, sőt ahoz tulajdon életök fel áldozásával, 
’s meg vetésével tántoríthatatlanúl ragaszkodának.

A* jó erkölcsnek sok, ’s meszszire kiterjedő 
ágazatjai vágynak, mellyeket mind egygyenként itt 
elő számlálni a’ hely szűke miatt nem vagyok ké

*) Macrobius. Mivel közönségeseit csak igy szokták inon- 
dani: Cicero, Cató, ’s a’ t* évében az az; Consulságá- 
bán.
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pes, a* többek közzűl e’ következő példát, melly 
ide illő, elnem halgathatoni, t. i. „ Agesilaus La- 
„cedemoniai nevezetes Király egy valakinek, ki vele 
„az eránt értekeze:” „Vallyon melly móddal, ’s 
„ miképpen kellessen magát az embernek az erkölcs
i e n  leginkább kimutatni, hogy az emberi társaság- 
„ban kedvesen fogadtasson?” Mellyre Agesilaus 
azt feleié: A 9 jó  lelkiig ’s erkölcsű emberek előtt, 
hogy a jó erkölcsre szert tehess, ’s az által becsü
letre kaphass, illő , és szükséges, úgymond; hogy 
örökké jó l szállj, ’s a lég tisztességesebb dolgokat 
cselekedd' * )  E ’ rövid oktatásával Agesilaus a’ jő 
erkölcsöt egybe szorítván, elejébe terjeszté az érteke- 
zőnek, mert a’ ki teljes éltében örökké jót szóll, ’s 
a* lég tesztességesebb dolgokban foglalatoskodik, 
az a’ jő erkölcsnek tökélletes birtokában vagyon, 
Melly rövid légyen tehát annak meg szerzésére az 
út? kiki által látja: t. i. Jót szállj, ’s jót cselekedj. 
Ezen igékben középpontosíttatnak a* jó erkölcsnek 
szélesen kiterjedő ágazatjai.

Ámbátor az is meg történik, és nem ritkán, 
hogy a* jó erkölcsnek írígyei támadnak, ’s azok ál
tal az, ideig óráig elnyomattatni látszatik, mint már 
Sokrates, Cicero, és Seaeka példájokból láttuk, 
de csak ideig óráig, végre még is fel jön annak 
előbbeni fényje, ’s annak fel magasztaltaíása száza
dokról századokra, mint a’ hamvaiból újra született 
Phoenix a’ dicsőség láthatárán úgy tündöklik.

Hogy a’ jó erkölcsnek gyakorta írígyei támad
nak, mint feljebb mondám, az tagadhatatlan; de 
miféle emberek azok a’ jó erkölcs ellen agyarkodó 
hóhérok? Valóban nem mások, mint azon erkölcs
telenek, kik mind azon jó tulajdonságokat, mel- 
lyekkel ők nem bírnak, azt óhajtván: hogy azokkal

* )  Plátó.
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mások se bírjanak, írígylik, 9s kábaságjok miatt 
annak dicső voltát az irigység által meg csipásodott 
szemeikkel annak napfény módra tündöklő fényét 
nem nézhetik, mellyen az igaz bölts keveset, vagy 
éppen egy cseppet sem aggódik; mivel az a' féle 
rágalmazás a' jó erköltsü halandóknak megkissebbí- 
tése helyett ajánltatására, ’s dicsőítésére szolgál; mi
vel Agesilaus Lacedemoniai Király* ítélete szerént 
nem csak azt kell tekintenünk, a* ki dícsértetik, 
vagy gyaláztatik, hanem azt is, a* ki dícsér, vagy 
gyaláz; mert úgy minden józanan gondolkozó ember 
könnyen által láthatja, milly ítélettel kellessen az 
ítéltetett eránt lenni, azt jól tudván; hogy a’ szén
égető újján megszenyesedhetik ugyan a’ gyémántos 
gyürií, a’vagy a’ füstös gunyhóban a’ napkeleti 
gyöngy; de értékét, és árát azért el nem vesztheti, 
*s azokat kevéssé megtörülgetvén előbbeni fényjét 
mi hamar újra meg nyeri.

És így ezen állításomra, t. i, hogy arra kel
lessen figyelmezni: —  Ki által dícsértetik, vagy 
gyaláztatik valaki, szolgáljon példáúl Antagenes Gö- 
rög-bölts’ mondása, a’ ki, midőn nékie egy barátja 
azt adná hírül: hogy ő az emberi társaság’ mind
nyájától dícsértetik, azt feleié: Mikor soka dicsé- 
rom, éppen akkor vélem magamat alávalónak lenni, 
és csak akkor hiszem jelességemet, mikor kevesen, 
de válogatott jó  erkölcsitek dicsérnek.

Nemde bölcshöz illő mondás é ez? Mert a* 
sok dícsérők között lehetetlen dolog a z , hogy iri
gyek is ne találkozzanak, mivel annál valóságosabb 
dolog sintsen, hogy a’ jó erkölcsöt az irigység ül- 
dö z i.a ’ mint azt Ciceró így adá elő : Az irigység 
a jó erkölcsnek kísérője, és minden jónak köz-iildö- 
zóje: (C ic. 4 * ad Ilereni) — Seneka is szinte úgy 
ítél arról: Rósz velekedéssel v agynak, ágymond: 

jelöled az emberek: de csak a gonoszok, fe l se ve dd !
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Szívemre venném azt\ ha Márius, Cátó, bölcs Lae- 
hús, a második Cátó, a’ két Scípiók roszszúl szól- 
lanának felölem, V /o /̂z nehezemre esne, Aogy ha 
azt ezek a jeles emberek igazsággal mondanák, a* 
/zz// a* roszszak megveszett elméjeknek nyavalyáján 
ból mondanak. ( Seneca de remed, fortunae) Oliyba 
tartsd tehát az efféle oesmány irigység gyümölcseit, 
’s rágalmazásait, mint a’ hold fényét cziholó eV  
hasztalan ugatását. Bölcs Sokratest követvén, mi
dőn nékie egy valaki azt mondá vala: Ha tudnád 
óh Sokrates! melly roszszúl beszéllenek te rólad\ 
Mellyre Sokrates ezt feleié: Lelkem esmérete semmi 
roszszal nem vádolván, beszéltjének bár, mint né- 
kiek tetszik, sőt ha megvernek is, csak ne fájjon, 
nem bánom. De csak az olly nagy lelkű bölcs 
mondhatja azt, miut Sokrates vala, a* ki e* világi 
gyönyörűségeket meg vetvén, a* síron túl reményié 
tökélletes boldogságát, melly nagy lelküségét azzal 
bizonyítá, hogy midőn a’ halált okozó mérget hi
deg vérrel megivá, az ő bal sorsán siránkozó jó 
akaróinak még akkor-is mosolygó ajakakkal a5 jó 
erkölcs’ dicső fényéről szonokoskodék vala* ’s midőn 
egyikétől kérdeztetnék, miért lenne olly jó kedvel? 
azt feleié: Azért, úgymond: Mivel a síron túl sok
kal dicsőbb állapotot reményiek magamnak találni, 
mint itt ezen gonosz emberek társaságában. Es a* 
mit ő mondott, azt cselekedettel-is bébizonyította; 
mert midőn egy gazdag barátja arra unszolá, hogy 
pénzével a’ reá ügyelő Őröket meg vesztegetvén, 
a* veszedelemtől fusson el; de ő barátját rnegczí- 
rogatván, nékie mosolyogva azt feleié: Mi gyö
nyörűséged lenne az illyetén m e g  szabadulás ómban, 
mellyel ártatlanságomat m egfertézte tném , 's ugyan 
az á lta l m agam at bűnössé tenném ? Nem de sokka l 
szebben hangzik é az Sokrates b a rá tja  fü le ib e ; So-
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krates ártatlanul ítéltetett d  halálra, mellyre ö jó 
kedvvel menni kész.

Végre e’ tárgyat azzal fejezem -bé, hogy a’ 
jó viselettel tulajdonává tétetett jó hírnek, ’s di
csőségnek birtokába maradhasson az ember, elke
rülhetetlenül szükséges azt, ugyan azon jó erkölcs’ , 
’s viselet* állhatatos gyakorlásával, mellyel meg
szereztetett, mindenki szemeláttára szorgalmato
sán, örökké egyenlőképpen gyakorolni, ápolgatni; 
sőt azt még dicsőbbé tenni igyekezni; mert a’ jó 
erkölcsű ember, mindenek szeme láttára folytatja 
minden dolgait; mivel abba megvan győződve, 
hogy jót cselekszik. —  Mellyre Julius Drusus szép 
példát ada: Midőn t. i. egy Építő-mester azt lát
ná, hogy mindenfelől bé lehetne nézni a’ házába, 
hozzá járúla, azt ígérvén nékie, hogy kevés köl
tséggel, ú. m. öt talentommal, az az: Négy ezer 
arany pénzzel majd úgy alkalmaztatja a’ házát, 
hogy senki sehonnan többe abba bé ne láthasson: 
Mellyre nékie Drusus azt feleié: S ó t én tenéked  
barátom  tíz  ta len tom ot a d o k , ha a házam at o lly  á l- 
t o l l  á tha t óvá teended\ hogy abba nem csak a szóm- 
szédság , hanem az egész V á ros  is bé nézhessen, 
’s lá th a s s a , micsoda élet v ise lte tik  abban. Mivel Dru
sus abban bizonyos vala, hogy az ő erkölcse fed
hetetlen, és hogy ő abban állhatatosan meg is fog 
maradni. Méltó-is az egyszer megszerzett jó 
hírre, névre jól fel vigyázni, hogy az meg ne 
szeplősíttessen, mert azután azt ismét előbbeni 
fényébe heiyheztetni sokkal bajosabb lészen, mint 
annak előbbeni meg szerzése vala ; hogy ha pedig 
másodszor is meg történik, akkor még nehezebb, 
avagy éppen lehetetlen, mivel ahoz újra jutni, 
valamint a’ recidíva nyavalya után, az előbbeni 
egésséget viszsza nyerni, olly nehéz. — A* mint 
Plutarchus mondja : A z  égő tüzet könnyű tá j lá trn i ,
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’s n e v e l n i , az e l  a l u d t a t  p e d ig  n e h é z  ú j ó l a g  f e l g e r - 
j e s z t e n i , Szint* a’ szerént az egyszer megnyert jó 
hírt, ’s nevet könnyebb megtartani, ’s gyarapí
tan i, hogy sem az el veszettet előbbi fényébe hely- 
heztetni, noha a z , ha meg történne is , mellytől 
az embernek magát szorgalommal óvni kell, idő
vel egy állhatatos magunk új jó viseletével némi- 
néműképpen viszsza lehet nyernünk, de még is 
annak előbbeni teljes fénye alig fog megtérni, 
mert azon vétkünknek emlékezete, melly által jó 
hírünk meghomályosíttatott, igen bajosan fog ki
tisztulhatni, ’s legalább valamelly kis része homály
ban fog maradni, valamint a’ késben esett csorba 
köszörültessen az bár m int-is, sőt ha az által an-. 
nak héjánossága kipótoltatik-is, azért előbbeni 
nagyságát viszsza soha sem nyerheti, ’s így az ol- 
lyaténtól, kit e’ szerentsétlenség ért, örökké tart- 
hatni azon deák köz jaélda-beszéd értelme sze
rént: —-  Semel depreheusus, centies reus.

semiczei C s e b i ic z k y  S á n d o r ,

Csé K ir . L ovas-K apitány.

25.
A’ nap veszteg-állásának első erős meg

mutatása.

A l i g  találnál ugyan ollyan igazságot, mellynek 
hitele ollyan nagyon lábra kapott volna azoknál,
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kik a* tudós nevezetre reávágynak; a* mennyire 
köz»kedvességgel fogadtatik, alkalmas ideje már, 
az a' valóban józan és megczáfolhatatlan vélekedés, 
melly a’ napot az érzékenységre nézve ugyan nyu
godalomban hagyja ; ellenben a* földet örök moz
gásban szereti tartani. De el birod e titkolni ál- 
mélkodásodat, ha okaikat, mellyekből ők azon fő
igazságot csak gyanították, de éppen meg nem mu
tatták ; oilyan hitvány gyarlóságoknak olcsárolom e- 
lő tted, mellyek már a* kis újjomnak súlya alatt is 
ízre porrá töredeznek , és méltatlanok még csak a* 
feleletre is. Ázomban nincsen külömben a* dolog, 
de én rajtok nem mulatozom , hanem inkább azon 
bizonyságaimat adom elődbe , mellyek csak mostan 
fogják először erős karba helyheztetni a’ csillag-ös- 
mérésnek legfőbb igazságát.

Ig e n - is , a* nap veszteg marad mindenkor, 
mivel saját fényével ragyog ; már pedig minden sa
ját fénnyel bíró testek állanak, eleven példák reá 
az úgy nevezett álló-csillagok , meliyeknek számok 
sok ezerre telik , meliyeknek azomban egygyike sem 
változtatja el a’ helyét; józan ész ellen való, és 
a’ természet’ egyenlőségét háborodásba hozó vak
merőség volna tehát, ki akarni rekeszteni a* közös 
törvény alól azon társokat, melly tőlök csupán az 
ide közelébb létele miatt látszik elütni.

Ellenben a’ földet mozgásban állítom lenni; 
mivel saját fényével nem bír ; már pedig minden 
kölcsön sugárokkal ragyogó testek örökké útban 
vágynak , mellyre kész bizonyságok az úgy neve
zett bújdosók, és a’ több százakra felmenő, már 
eddig ösmeretes üstökösöknok állhatatlan tévelygé
sei. Azután pedig, ha az álló - csillagok és azok
nak csak egygyik társok a’ nap , forognának ; ak- 

or a20n ezer meg ezer testek 9 ugyan azon egy 
1 ° alatt futnák*meg egyrői egygyig útjaikat ; úgy
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de a* természet ellen való dolog lenne , nem szol
gáltatnak arra példát a’ bújdosók , sem az üstökö
söknek számos jelenései , meliyekben csak kettő 
sem akad, a’ melly ugyan annyi idő alatt futná- 
meg a* kiszabott útat. Ism ét: ha állani hiszed a* 
mi földünket, úgy hát a* nap-is csillag társaival 
egygyütt, m inden, valami huszonnégy óra alatt 
megkerüli az útját ; úgy de nem találtatik az egen 
ollyan csillagzat , melly hoszszabb, és pedig sok
szorta hoszszabb idő alatt fordulna-meg saját ten
gelye kö rü l: hogysem a’ mennyi alatt megfutja
egész ú tjá t; már pedig a’ napnak a’ tengelye kö
rül való megfordúlásra, valami huszonnégy órányi 
idő valóban nem elégséges !

A zo k , kik a’ mi aranypetyekkel beszóratott 
kék mezőnkön járatlanok, minden bizonnyal nem 
érezhetik, miilyen óriási karokkal szorítják a’ fel
hoztam okok a’ gyakorlott elméket ; de a’ ki előtt 
a’ tudományoknak dicső királyában a’ dörgés nem 
ösméretlen; a* tu d ja , mit nyomnak abban a’ ha
sonlatoságból vett megmutatások , főképpen , ha 
a’ hasonlatoságok illyen csoportokban seregeinek , 
és az ellenkezőre egygy'etlenegy példát sem ád a’ 
tapasztalás.

O r m ó s  J ó z s e f.
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26.

KISFALUDY KÁROLY.
Meghalt Pesten, Nov. 2 1 .  1 8 3 0 .

Századunk* harminczadik esztendeje literaturánk’ 
évkönyveiben a* legörvendetesbek ’s a’ legbusabbak 
közé tartozik. A* legörvendetesbek közé : mert a’ 
Nemzet félszázados óhajtását látta a* magyar Akadé
miában teljesedésre ju tn i; de szinte egykorúlag vesz- 
tette-el koszorúzolt fejeinek egyikét, A zt, kijiek el
tűnte hteraturánkon csak igen lassan behegedhető 
sebet ejte ; mert olly időpontban történt, mellyben 
egy nemzeti-játékszín* felállása több jussal kecseg
teti reményünket, mint valaha —  ’s tudjuk mit 
nyújtott az Elvesztett, ’s mit vala még ezentúl 
nyújtandó a’ dráma’ mezején.

Kéretve a* Minerva* kiadója á lta l, hogy K öl
tőnk’ nekrológját, néhány élettörténeti jegyzékkel 
kísérjem, elmondom itt is , miket három év előtt 
poétái kézikönyvemben közlöttem fe lő le , de kiegé
szítve azokkal , mik élte’ utolsó éveit *s azon tisz
teletet érdeklik, mellyet barátjai a’ Nemzet’ sege
delmével emlékezetének eszközleni óhajtanak.

 ̂K is fa lu d y  K á r o l y  , egyik ivadéka a’ Csák nem
zetségnek , melly már a’ vezérek’ korát dicsőítette ; 

undornak, a’ lyrai költőnek legifjabb testvére, 
tZ^-ben született, Martzius’ 19. Téten Győr vár- 
egyében. A ’ győri iskolákat 1804-ben hagyta-el, 
az szterházy herczeg* ezredébe állott, ’s jövő év-
F * M ‘ 0 R - M l » B ü V A  1 . N E G Y E D  1 8 3 1 .  1 5
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ben az olasz-országi —  íÖOQben a' német-országi 
háborúban részt veve. A ’ hónát elhagyó tizennégy 
esztendős gyermek Kimfyn kívül nem ismert poé
tái mívet, de ez maga is elég hathatós volt, a* 
benne szunnyadó erőket ébresztgetni. Énekei már 
olasz-országban gyűltek füzetekre ; a’ drámai Musa 
német-országban hódította-meg. így támadtak a Ta
tárok magyar-országban , így Záh és Brutus, mes
terség de nem nyomai nélkül a* benne nyugvó 
magvaknak. Ezen odavetett dolgozások próbák vol
tak inkább mint egyéb , ’s ő azokat csak némelly 
barátival közlötte. 181 o-ben a* húsz évű főhadnagy 
elhagyta a’ katonaságot, ’s egy időt déli német-or
szágban ’s Helvecziábau ,• utóbb esztendőket Bécsben 
töltött, hol Körnerrel , a’ német Zrínyi írójával, 
barátságos viszonyokban élt. Az alatt a’ Tatárok
nak egy másolata a’ fejérvári színjátszó-társaság' ke
zei közé jutott, ’s midőn Kisfaludy 1817-ben De- 
czemberben hónába térne , már több ízben elé is 
adatott. Utóbb (1819) az említett társaság Pestnek 
nagy játékszínén is megjelent, ’s a' darabot olly 
tapssal adta , hogy a’ Költő alig szabadúlhata-meg 
tüzétői az ifjú publicunmak, melly a5 színre akarta 
hurczolni zajos örömében. A ’ régi poétái kedv, 
mellyet a’ képírás* szeretete és üzése szorított-ki 
kebléből, újra feléledt benne ; újra keresztül nézte 
Záhoi, általadta a* társaságnak; ez készült azt ad
ni ’s már jelentette is, midőn a* darab a* színtől 
eltiltatott. Brutussú a’ Költő,már akkor sem vala 
megelégedve, ezen felül a’ tárgy nem vala hazai, 
hazai kellett: ’s így Ion Ilka négy nap alatt, no
ha öt felvonásban és jambusokban, ha nem jó jam- 
busokban is. A* könnyűség, mellyet magában fel
fedezett a’ dolgozások’ ezen nemében, a’ büzditás , 
mellyet a5 publicum nyújtott *s barátjai neveltek, 
elhatározák őt azon pályára, mellyen első megjele
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nésekor annyi veszedelmes helybenhagyás köszön
tötte. Ennél fogva a’ Tatárokat és Ilkát nyomta
tásban adta , ’s a’ Pesten-kivűli község is örömmel 
idvezlé a’ második Kisfaludy’ nevét. 1820-ban ke
csegtetve a’ múlt évi tapsok által, a* fejérvári szín
játszók újra megjelentek Pesten ; Slibornak csak tíz 
nap kelle, még kevesebb Szécsi Máriának és Ke
mény Simonnak, ’s Iréné első felvonásait már már ta
nulta a5 társaság, midőn az utolsók még toll alatt 
valának. Nem több szorgalommal , de feltíinőleg 
nagyobb ’s valódi sikerrel készültek a’ Kérők, 
Pártütök ’s Mikor pattant, nem hittem volna czímü 
víg darabok, mellyeknek ezen felül még az a' sze
rencse juta, hogy igen jól játszattak. Ez a* két 
darab , ’s a’ Janus Pannonius’ apotheosisa : Barát
ság és nagylelkűség, ugyan ezen évben jöttek-ki 
nyomtatásban ; ’s nagy része olvasóinknak már azt 
hívé , hogy Kisfaludy elérte a’ tökéletességet —  mi
dőn ő llelmeczivel öszszebarátkozván, általa figyel
messé tétetett arra , mit kíván a* nyelv ’s a’ sche- 
m a; figyelmessé , melly veszedelmes a’ könnyűség, 
ha stúdiummal nincsen párosítva. Neki nem kelle 
egyéb, mint ez az intés. Hiúsága nem volt olly 
nagy, hogy a’ popularitás* vadászása elragadhatná. 
O féltévé magában , hogy a’ Musa’ olcsó ajándékit 
ezentúl viszszaigazítja, ’s gonddal, áldozattal kincse
ket vív-ki tőle.

Pályája* ezen első időszakát, mellyen a’ pu- 
blicum az ifjú költőt kezein hordta, felváltotta egy 
második, ’s itt a* mesterség’ ismerőji idvezlék ha
zafiúi örvendezéssel. Az átmenetei' és küzdés’ ezen 
pontját több históriai tragoediák’ plánumai jelelik- 
meg, mellyeknek kivitelét —  híjában igyekezvén ön
magával megegyezni — későbbre halasztá. De an
nál állandóbban fogialatoskodtatá egy Almanach’
plánuma , melly a’ szép literatúrai jobb dolgozások’

15 *
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központja f egyszer’smind az új iskola* képviselője 
’s terjesztője lenne. így támadt barátjav segedel
mével az Aurora , melly poesisunknak a’ felállított 
példányok által nemesebb irányt; a* nyelvnek előre 
nem láthatott díszt kölcsönöze.

Kisfaludy* munkájinak nagyobb *s hasonlítha- 
tatlanúl becsesb része az Aurora’ tíz kötetében, a* 
magyar poesis* kézikönyvében *s az Elet és Litera- 
túrában foglaltatik. Ezek teszik nevét örök zengé
sűvé közöttünk, ezek állanak literaturánk’ kertében 
hervadhatatlan dísszel , múlhatatlan ragyogásban. 
Nem tudjuk, elméje’ hajlékonyságát dicsérjük e , 
mellyel a’ költés’ annyi nemeit mivelte ; vagy a# 
szerencsét magasztaljuk, mellyel többekben koszo
rúkat vitt-ki magának. Azonban neki ez a* pálya 
csak készület* pályája volt, ’s ő maga mind ezek 
által tehetségeit csak teljes kifejtésre akará juttatni: 
míg a’ férfikor’ egész komolyságával, egész erejé
vel egy magosabbra lépne — arra , hol a’ cothur- 
nus osztja borostyánit. Csák M áté , Trencsén’ sze
rencsétlen Grófja , volt azon nagy históriai tragoe- 
diának hőse , mellynek elvégzésében a’ halál meg- 
gátlotta.

Kisfaludy nem csak Költő vo lt, hanem Képíró 
is; de olajban csak 1822 őta dolgozott. Képzele
te a’ fellázadt természet’ scenájiban gyönyörködött; 
innen az ő darabjai jobbára tengeri szélvészeket , 
viharokat ábrázolnak ; de bírunk tőle néhány nyu
galmas tájakat is és fiatalabb koráből két maga ke
zével készült rézmetszetet — csak önnön arczképét 
nem bírjuk. 0  , szerénységében , nem hitetheté-el 
magával , hogy a’ községnek kedves dolog leszen 
egykor vonásait látni annak , kit az annyira tisztel. 
Ezen sorok’ iroja a* kárt, a* mennyire lehetséges 
vala, ki akarván pötolni, legolt barátjának halála 
után képét gipszben levétette, ’s így az arczot
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megmenté a* feledségtől, ha úgy nem is , miilyen 
az ép napjaiban vala. De festő és szobrász Ígérik, 
hogy a’ gipszkép' segedelmével hasouló képét fog* 
jak adni.

Kisfaludy Károly éltében vette jeleit a* felséges 
uralkodó ház' kegyes figyelmének , a* hazafiak’ koz 
tiszteletének. A* felséges Császárné és Királyné az 
Aurora* első évének felajánlását Kisfaludynak „a* 
magyar literatura körül szerzett érdemeire nézve*’ 
kegyelmesen elfogadta ; a* másodiknak ő fensége* 
a* Nádorné’ neve ada fényt és ragyogást* A* múlt 
évben pedig fels. öregbik Királyunk egy politikai 
újság* (A ' jelenkor) *s egy tudományos és mulattató 
folyóírás’ (A * társalkodó) kiadását engedé-meg neki 
kegyelmesen. Több nemes vármegye táblabíróság- 
gal , a* Marczibányi-bíztosság jutalommal tisztelék- 
meg; a’ magyar tudós társaság* igazgató tanácsa 
pedig Pozsonyban, November’ 19. tartott ülésében 
a’ nyelvtudomány* osztályára első rendes taggá őt 
választotta. Pesti barátjai a’ hírt November* 21. 
vették azon pillantatban , mikor az elfelejthetetlen , 
telkét, iszonyú szenvedések után , már kilehelte. 
Tetemei a’ váczi-gát melletti temetőben takaríttat- 
tak-el, ’s noha az idő esős volt, tisztelőji még is 
olly számosán jelentek-meg, hogy az utczákat, meU 
lyeken a’ holttest keresztül vitetett, egészen eltölte- 
nék. A’ tudományok* egyetemének Rectora felszólí
totta az ifjúságot is, ’s ez felesen követte a’ koporsót.

Barátjai az elhunytnak elhatározák egymás közt 
az Aurora’ folytatását, 's a’ szerkeztetést B a j z a ’ ke
zeire bízták. De munkáji* gyűjteményét is veendi a’ 
közönség csinos kiadásban ; ’s csak a’ Nemzet’ nagy
lelkűségétől függ, felálland e az az emlék, melly- 
r°l az ide ragasztott felszólítás szól.

T oldy F erencz,

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



230 MÁRTZ1USZ 1831.

F E L S Z Ó L Í T Á S

a M a  M e  m-j e t  ke jf !

L ite ra tú rá n k  's nem zeti művelődésünkre nőzve Örök gyászu 
nap vala a* n iu lt esztendei November 12 -d ike , m ellyen Kisfa
ludy Károlyt, nyelvünk* egyik legszerencsésebb bajnokát k ira 
gadta közülünk a ’ halál. E z e lő tt tizen k é t évvel, midőn ő az 
iró i pályán fe llé p e tt, fellépése a’ legédesebb rem ényekkel tö l- 
tö tte -e l szíve in ket, m ert tehetségei o liy  mezőn m u ta tko ztak , 
m ellynek parlagsága legérzékenyebb h iányát te tte  a’ nem zeti 
cultúra* kifejlésének —  értjük  a* játékszín* mezejét. F e ltű n t  
Pestnek színén első próbatétele a* kom oly dráma’ nemében : 
A* T a tá ro k  M agyar-országban. M inden fogyatkozásai, minden 
h ib á ji és gyengéji m e lle tt a’ darab zajgó , sőt fendörgő le lke 
sedéssel fog ad ta to tt, m ert szokatlan jelenés volt ’s k im utatta  
az Ösvényt, m e llje n  a* hazai színköltőnek ezentúl já rn ia  —  
k i az i r á n y t , m e llye t játékszínünknek követnie k e l l , hogy 
rendeltetésének m egfelelni. A ’ hazát s ze re tn i, annak nagy fi- 
ja i t  t is z te ln i, példa jik  után in d u ln i! ez vala a* nagy le c zk e , 
m ellye t a* honi ifjúságnak —• ez az irá n y , m ellyet csecsemő 
já tékszínünknek adni akart. U tób b , érezvén töké letlenségeit, 
félbe hagyta e’ nehéz p á ly á t, hogy azt egykor férfiképen és 
nagyobb készülettel ú jra  megfuthassa , ’s méltóbb —  talán  el 
nem múlandó érdemű —  m unkákkal gazdagíthassa azon nem
ze ti já té k s z ín -in té ze te t, m ellynek elébb vagy utóbbi felállását 
a ’ nem zet’ buzgóságátói biztosan rem ényié. De aza latt is ben
nünket kedves ajándék nélkü l hagyni nem a k a rt , ’s az A uró
rában évenként sok el nem hervadható virágokat nyú jta  az á l
ta la  igen nevekedő m agyar közönségnek. V íg já té k a it , m ellye- 
ket i t t  ve ttü n k , drámai gyakorlásoknak szokta inkább tartan i 
m int egyébnek; de olvasóji tu d já k , m illy  becses adományai 
azok a’ mosolygó M ázá n a k , ’s m elly  igen kevés rem énnyel va
gyunk jeleim en ebbeli veszteségünk* megorvoslusához. Nem  
em lítjük  a’ kellő elbeszélőt, nem a’ lelkes ly ra i festő t, a ’ ma
sokat buzdító l i te r á to r t ,  a’ nemzeti Akadém iának leendő nagv 
cselekvési! ta g já t, első rendbéli ékességét; em lítjük csak nem
zetünk’ egykori jeles tragikus költő jét. T . i. a’ legközelebb
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múlt télben, felkészültnek érezvén azon m ű kö rre , mellyben  
fénvlenie régi és fő óhajtása v o lt ,  egy nagynemű munkára fór-
dítá minden gondjait: Trencse'nyi Csák M á té ra ! Az a* tű z , 
m ellyel nappalai és éjjelei fel valának tárgyának á ldozva, már 
gyengélkedő egészségét rongálni kezde'. A* töredékeiben is 
nagy műv ekként felbe szakad t, ’s m it az meg h átra  hagya 
erejéből, betegsége végkép elem észtette. Nem zetének hagyott 
öröksége azon számos m u n ká ji, m ellyeket a’ költés’ több ne
meiben a d o tt, ’s az a’ fá jda lom , meUy veszteségünk* érzését 
kiséri. M időn a* negyven évű , ’s még egy esztendő elő tt erő
vel teljes férfiúban e’ szép élet* reménye hoszszű szenvedések 
után szűnni k e zd e tt, b a rá tja i, k ik  ágyától r itk á n  távoztanak- 
e l , egyéb panaszt nem hallánk a jk a iró l, m in t a’ m elly  füstbe 
osztandó szép fe lté te le it , be nem teljesedendő plánum ait ’s a ’ 
várt dicső jövendő* meg nem élhetését tá rg y a z á !

llazankfija i ! O elment közü lün k , el örökre. Ü ljük  emlé
k eze té t, m int egy háladatos nép ü li hőseiét. Em eljünk neki 
em léket! M e lly  méltó ő ezen tis z te le tre !

De mi n e k i  ezen tiszte le t?  O annak tanúja többé nem 
le h e t, *s magának állandóbb emléket emelt munkájiban.

I I  igy é te k -e l, h azá n k fija i, az az e m lé k , m ellyet mi K isfa
ludénak á llítu n k , a’ hazát t is z te li ,  m ert az a* hazai ügy’ m él
tóságát, a’ hazai ügy’ becsben-lételét fogja h irde tn i nem csak 
egyébnyelvű polgártársainknak, de az idegennek is : ez lá tn i 
fog ja , hogy végkép nem a lszunk, nem tespedünk, hogy van
n a k , k ik  dolgoznak, vannak, k ik  a’ dolgozót m éltánylani tud
ják-, az a’ hazafiakat t is z te li, k ik  a’ hazát lángolva s z e re tik , 
az érdemet becsülik-, az ifjúinkat tan ítan i fo g ja , hogy ők is 
kövessék p é ld á to ka t, midőn áldozatitok á lta l m u ta tjá to k , hogy 
háladók vagytok az érdem irá n t;  ta n íta n i, hogy ők is köves
sék az e lhunyt bajnok’ p é ld á já t; hogy é rezzék , m elly  édes a* 
m i közanyánkért faradni , ’s m elly  szép a’ polgártársak’ hálá
já ra  érdemet tenni —  buzd íttassanak, hogy ők is talán i I ly  
tömjént n yerjen ek , m ikor fejeik őszülni vagy már föld alá  
szállani fogtak. Hiúság ez? Ig e n , de m elly nem es, m elly  
hasznos, m elly megbecsülhetetlen hiúság! V aj ha többen inge- 
J,(dtetnének á lta la  és munkálkodnának a’ h e ly e tt, hogy nem 
hiúk és nem munkásak.

T iszte lő ji az E lhunytnak ! M i ,  kik bátorkodunk érzésiíek- 
nek ezen utat k im u ta tn i, hiszszúk és remén yJjük , hogy felh i-
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vásunk, hogy kérésüuk foganat nélkül elhangzani nem fog. 
R em én yijü k , segítséget fogtok n y ú jta n i, hogy az érdemes fér
fin ezen tiszte le t nélkü l ne dúlt legyen k i. E nged jétek-m eg, 
hogy példát is m utassunk-fel, m e llye t követni nem lesz ke- 
vésbbé szép, m in t azt adni szép volt. M íg  m i Pesten e’ tárgy
ban tanácskozánk, Arad* több szép le lk e i ,  lego tt a’ szomorú 
h ír  u tá n , a* M eghalt* emlékezete* dicsőítésére, buzgó kész
séggel két száz fo rin to t tevének öszsze, ’s tő lünk k é rd e z ik , 
m itévők lészünk? V annak egyéb áldozatok is ,  m ellyeket még 
tilos megneveznünk. Hazánk* földe m árványt fog a d n i, ha
zánk’ első szobrásza abba é le te t! *s hála az égnek , hogy nem 
vagyunk kénytelenek azokat kü lfö ld tő l vennünk: egyedül T ő 
le tek  függ te h á t, hogy a* hazafiúi és nem zeti műv fe lá lljo n !

K ét ú t n y ílik  ezen emlék* fa iá llításának elősegélésére. 
E g y ik  az Arad* nemes p éld á jakén t, a ’ szabad adakozás , m e lly - 
re  a* nagy E lhúnytnak minden tisz te lő ji ezennel fe lszó lítta t-  
nak ’s kére tnek , hogy a* magok’ körében ezen valóban nem zeti 
iigyet mindenkép előm ozdítani ne terheltessenek. K ik  szíve
sek lesznek az adakozásokat e lfo g a d n i, méltóztassanak a* se- 
gélők’ neve ike t, rangjok’ jegyzékével *s a* begyűlt pénzzel —  
m elly  Méltóságos G ró f K áro ly i György’ pénztárában fog le té 
te tn i —  P e s tre , a* nevezett M é lt. G ró f titoknokához T áb la 
bíró  B á rtfa y  Lászlóhoz biztos alkalom á lta l beküldeni. K ö te
lességünknek fogjuk ta r ta n i, minden félévben az ujsaglevelek  
á lta l a’ közönséget az á ldozattevők’ neveivel buzdításul és há
la ’ je léü l m egism ertetni. Az emlék’ ra jzo la tja , rézre metszve 
meg fog je len n i az 1832-diki A urórában ; ’s felem eltetése’ he
lyérő l —. m ih e ly t az meg lesz határozva —  valam int magának 
a' m unkának, m ellyet hazánk* elism ert tehetségű művésze Fe- 
renczy István  v á lla lt m agara , haladásáról és költségeiről az 
adakozók koronként tudósítta tn i.

M ásodik út ezen nemes czéira az Kihunytnak m unkájira  
való előfizetés. T . i. töm érdek költségeket kivánván egy i l l y ,  
szabad ég a la tt állandó nagynemű em lék , az a la írtak  megfon
tolván barátjok* iró i nagy h íré t és p op u la ritását, ezeknek k i
adásából annál nagyobb, az emlék’ fe lá llításá t segélendő, hasz
not rem énylenek: m ivel az előfizetők czélunk’ mind annyi elő- 
m ozdító jinak fognak tek in te tn i. A* gyűjtem ény ezen czím a la tt:

K IS F A L U D Y  K Á R O L Y
minden m unkáji

t í z  k ö t e t b e n ,  é le té t , v e rs e it, kom oly drám ájit és vígjáté
k a it ,  n o v e llá jit , elbeszéléseit ’s nénielly vegyes írásait fogja 
magúban fo g la ln i, *s a* Költő* képével lesz ékesítve.
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A ’ kiadás nagyobb 12-edrétben , ízléssel és csínnal fog 

aján lkozn i, minden kötet 180— 206 lapot tö lte n i,  *s az egész 
három osztályban m egjelenni ú g y , hogy az első három kötet* 
bői á l ló , haladék nélkü l ez ide i pesti M edárd-napi vásárban —  
a* m ásodik, hasonlókép három k ö te t , Novem beri —  a’ harma
d ik ,  négy köte tny i osztály okvetetlen jövő évi M arcziusi vá
sárban lesz a' részvevők* kezeiben.

N yom t. p a p ír . Velin p a p ir .
A z egészre az előfizetés 6 f l .  CP. 9 f l . ----------- CP.
Egy egy osztá lyra  —  2 —  20 k r. —  3 —  30 k r. —
Egyes kötetekre — ----------50 k r. —  1 —  15 k r. —

E lő fizethetni minden hiteles könyvárosnál az országban. 
Kassán, a ’ M inerva* kiadójánál. D e legbiztosabb rem ényünk  
a z ,  hogy az E lhunytnak számos ro k o n a i, b ará tja i és tisz te lő ji 
mind annyi ügyészei lesznek ezen előfizetésnek A* bekerülő  
pénzt ismét B á rtfa y  L ászlóh oz , vagy Eggenberger ú rh o z ,  
m int ebben m egbízott középponti könyvároshoz b ekü ldetn i 
kérjük.

A ján lju k  a* nemzetünk* dicsőségét tárgyazó szándékot pol
gár-társaink* hazafiúi buzgóságába, m e lly  egyedül képes azt 
m egérlelni és lé tre  hozni.

F este ti, Januárius9 2b-dik. 1831.

JCiéJatudtf fCázofy* emféáéze éé muufcajt 

éiabáéiza ü^tjefó tázéaéá^ :

B ajza  , Ügyvéd.
B á r tfa y  L á sz ló , Táb lab iró .
B ugát F á i , k ir . Egyetem béli Professor.
Forgó G yörgy , Ns. Pest Várm egye Főorvosa. 
Helmeczy M ih á ly , T áb lab író .
Schedel F eren cz , D r . ’s a* Pesti orvosi kar* tagja. 
Stettn er György , Táb lab író .
Szalag Im re , k ir .  Egyetem béli Theo l. P rof. 
Vörösm arty  , Ügyvéd.
W altherr L á s z ló , Táb lab . *s a* M é lt. G ró f K áro ly i 

Nemzetség* levéltárnoka.
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27.
iKül  ö m b f é l é k b ő l .

( F o ly ta tás .)

Yíz-szorulatok.

A z  Amazonok vizének a' Cordillerák ma
gas bérczei közt 4 szorulatjai vannak. Leg
nevezetesebb a z , melly Szent Jágo és Borja 
közt van. A' folyam ezen szorulat előtt 250. 
öl szélességű lévén, két egyenlő erányba vo
nuló szikla-falak közt nyomul á t, melly fa
lak' legszűkebb köze 25. öl. Itt a’ habok olly 
gyorsak, hogy bár semmi víz-esések nincsenek, 
alá látszanak omlani.

Még nevezetesebb Connecticut vizének szo- 
rulatja Új-ángliában. Iloszsza ezen nagy fo- 
lyónak 500. ángol mértföld , ’s torkolatjánál 4. 
200 mértföldel torkolatja előtt, két bérezek 
kö zt, 15. lábnyi szélességű helyen fo ly , 400. 
rőfnyire. It t  láthatni a' természet' egy csuda 
jelenetjét. A’ víz i t t ,  a’ két rendíthetlen 
bérczfalak nyomása, "s a' rettentő gyorsaság 
á lta l, olly keménnyé szoríttatik, hogy befe
szíteni semmi éles vas-rudat nem lehet ; a’ 
vas , ón , dugófa itt. egyenlő nehézségnek. A’ 
víz öszsze-nyomhatóságát itt maga a' természet 
hozza fényre. Hihetetlen sebbel zúg itt a’ vas 
keménységű dühös folyam keresztül, 's a’ leg
roppantabb fákat villámként dönti szét. —  
Földrengés által váltak é szét azon bércz-fa- 
la k , vagy a' dühös habok mosták é át. í meg
határozni nem lehet; mert tapasztalások bizo
nyítják mind ennek, mind annak lehetőségét.
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28.
Ns. Nógrád Vármegye’ fényi tő Intézetje.

N e m z e ti türvénnyiluk’ a lko tm ánnyal a/, igazság’
Útján védni tu d ó , az egész  hont tiszte letedre  
G erjesztő N ó grád i —  a’ sphaerak’ fent kebelekben 
Érzem  lé te le m e t; m ikor a’ szép nem zeti le lked  
Themis* szentségét, a’ törvényt v é l i ,  hogy ép azt 
Senki se bántja-, M inerva  vezéred az emberiségnek 
Köz hasznára ü gye lsz: a ’ mesterség folyam atba  
Jön még a* durvább’ , rab ló ’ , heverő’ keze közt is.

Óh be követni v a ló , k im iv e lt ész’ bölcs szüleménye 
Intézet-, hogyr ezentúl a’ több roszra törekső 
M indenféle  gonosz, jö tt-m e n t vagyr m unka-kerü lő , 
H o nta lan  és ko lduln i s zo k o tt, de dologra erős é p ,
Más kenyerén élő szemet ember-, akár ha szegény és 
N incs m u n ká ja , hogy' éhségtől ment lenne: azonképp 
A ’ füst lepte czigány' „  pokróczot szőni vitessék. ” 

M en n yi gonosztévő m eghízott eddig az álom’
És henyeség’ karjan  a’ töm löcz’ csendes ölében?
Több több roszra csinált heverésében veszedelmes 
P lá n u m o t, és nevekedve erőben ú jra  orozni 
K ezdett-, m ert dolgot nem szokván, nem tuda élni. 
Vagy ha verések után nyom orúlt lón • bűne ju ta lm a t 
Vesz^ m ert kéregét: így holtig  tartó  kenyeret nyer. 
Sok gyengébb pedig a’ fogház’ büszhödt üregében 
Elvesz elébb, sem m int ártatlansága k is ü lu e :
V agy csíntéte m ia tt a’ bán-bér lenne kiszabva. 
M unkához szokik így és élhet friss levegővel.

) Homcrus szerint most kíilönö>cn ií;:y enetik , m i n i  TnináeníVIe íunásnuk 

e's szövésnek fcltalalo'yv
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H ó w árt* le lke  lebeg N ógrád  jó  Rendje f e le i t ,  szent 
H áládásra fakad *, czélt é rt hát holta után i t t .

A* leb’seini szokott kapa és kaszanyel k ikerü lő  
Átsorgó piatzos ,  ’s arm er R e isend er: az o llyan  
A’ k i ja v á t fe liv á : vagy dolgot tenne ; —  de n in cs: a* 
Singara városi nép #) k ó ld ú l, csal vagy lop azért*, m ert 
É h ezik  és heveréshez van már szokva. A z éhség 
És henyeség számos roszszaknak m esterek-annyok.

Szent em lékezeted J ózsef  /  k i az annyira  elmés 
R enyhe czigányt a k a rá d , hogy szántó le n n e , tanúina  
M esterséget, —  im igy hasznossá tenni igyekszél.
R óm ai o lly  század ’s F r id r ik *  kora jö n -fe l eg ü n kre ,
A ’ m ikoron minden köteles vala vallan i-bé *, m it  
D o lgo zik  és m ineimi é lte t fo ly ta t : heverőt nem 
Szenyvede a’ korm ány. A* N agy  F r id r ik  pedig éppen 
N em  hagya népe között senkit k o ld u ln i, ha mászni 
M ég gunyhójából k itu d o tt ,  tö ltést igazita .

H onunk’ géniusát szeretet bölcs Nádor U ru n k a t, 
M en n yi öröm lep i-m eg , m ikor értésére fog esni 
E ’ M egye’ ln té z e tje : m ivel felséges igen jó  
Szive H azánk’ gyarapúló díszén mind igen örvend , 
M ind  ju ta lom m al előviszi a’ szép tétre  igyekszőt. 
Képzelem  érdemmel tellyes G rő f K eglevits  Ú r is 
M e lly  igaz édes öröm’ hevitó l fog lelkesedésbe 
Jönni ezen h íren. M éltónak nézi M egyénket 
M ind  inkább születési te te jé h e z ; hogy az i l ly  szent 
C zélra s ietn i tudó Rendeknek vette kezébe 
K orm ányok’ ; mi után elhervadt B run tzvik  az á ldo tt.
M it  m ondok; m ikoron N agy M éltósága ezen köz 
Jóra derék summát k ö z lö tt : ig y  Rudnay H e rc ze g , 
íg y  Kóburg  , N ádasdy , je les G yurtsányi , K ubinyi ,
És Sréter . B izonnyára egész H aza  fogja becsülni 
N em zeti jó ra  haszon-keresés nélkül M agyarokhoz  
Illő  dolgotokat. V a la k ik  pénzel vagy egyébként 
E z t s ik e re z te tté k ; a* v irtus ’ , nemzetiség* szent 
Em lékjéhe bevési nevek* b iz ’ az érdemesítő 
F ám a , hogy a’ maradék követőjök légyen örökké.

) Singara h.ndan Mesopotainia’ városai nem lehetetlen , hogy a’ lusta £/.i- 

gány-n**p (S in g a ri)  innét eredt
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Égbe verő hegyeid várakkal rakva valónak
Nógrác*: a* vas idő* dühödő hada fö ldre sodorta —  
Eldőd id ’ nagyságok azokban tű n t-k i ’s ama’ fő 
Bajnok N agy M átyás’ győzhetlen hős-seregében. #)
Más százban élünk*, Felséges bölcs Fejedelmünk 
M ars ’ dühítő i védlőnk : M agyarom  tudom ányra ügyelgess !

I .  H o m o n n a y  I m r e .

11 A* Haza j6 néven veszi mindentől, a* mivel és a’ mennyivel bír, érté
kéhez mérsékleti szolgálatiét."

(F . M. O. M inerva . 1829. A p r .)

R o  m á n  ez.

A ’ roszszúl v á la s z to tt Vő.

„ t k e l j  -fö l L é n á m ! ne szunnyadozz 1 —  
D e ,  a h , m i szép, mi bájos ő , 

K itű n t hó keble duzzadoz,
’S szívéből bús sóhajtás jő  !’*

A* h a jn a l, m e lly  piros szárnnyal 
L e g y in g e té , búcsú-csókot 

H in t  szem héjjára, ’s e ls zá rn y a l,
F ö l nem ke lthetve  e’ nyugvót

A* kelő nap is fénysugárt —.
K üld  harmatcsöpp közepette  

Rá*, de körűle bár m int já r t  — 
B ájfénye föl nem kelthette.

*) Fekete sereg.
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„ S e rk e n j Szerelm em ! — Ali dobog

IJzőnk’ vasas paripája :
H a lló ra , csikorg foga ’s lobog 

T o lla  ’s tűz szem karikája.’5

T ib á ld  tűn őd ik , —\ ’s [a’ lyánynak  
Mejje're keltő  csókot s z ó r; —

H ah , de zúg G ú r , ’s szikrát hánynak 
V ité z i ’s a’ száguldó pór, —

G úr vágya a’ szép L é n á ra ,
D e o T ib á ld o t s ze re tte ,

’S ha csókot szórt T ib á ld já ra ,  
M indent m egvetett fe le t te ;

De A ty ja ,  a’ gőgös Z arta  
G yűlö lte  e z t ,  és Vejének  

Ég ’s föld ellen nem a k a rta ,
M e rt ez csekély vo lt gőgjének.

Közéig a* m ennyekző , G úr m ár 
M in t Vőlegény büszkén forog;

De Léna csak zord h a lá lt v á r ,
’S keblében vad zaj háborog.

K ijö tt T ib á ld  sülyedt a rc c za l,
Vég búcsút nyög; —  de Léna szól: 

,,  T é p j-k i p ok lom bó l!” — bent harczol 
T ib á ld , ’s utóbb5 reá-hajó l,

T e rű i az a lkon y ’ fá ty o la ,
É g , föld komor homályban re n g , 

T ib á ld  most előszárnyola
L o v á n , ’s Lénával elkereng.

Ragadja, m in t szél a5 p ih e ly t,
Döngése a* csendben r iv a d , —

’S é jfé lkor egy vad erdős h e lly t
M ind  kettő  nyugton elszunyad. —

K el m ár Léna *, de borzadás 
Ú jont lezá rta  szög szemét.

„ I t t  G ú r !” fo ly t ra jt ’ hő i z z a d á s ,

’S gyú jtá  vad szíve’ szellemét.
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MÁRTZIUSZ 1831. 239
„  Hah , lyányzsivány ! a ttó l fosztod

É lte m ; m elly  egy csillagzata?! —
Lezúz dühöm ú tá lt porod’

V ak  ej ebe pór’ fa jza tja .”

'S vág G ú r; —  de az ótalom ra 
Szőkéit H ív  rogy-le  előtte.

Dühöng T ib á ld , és halom ra  
Vágna m indent k ö rü lö tte ;

De meszszéről egy n y íl suhan 
R á , hű szívét á lta i- já r ja ,

\S hörgő Lénájára  zuhan. —
A h már őket hűs hant z á r ja !

# „ #■
Nyúgodj sorszúzta p á r ! rokon  

Hűségtek szenderíttsen it t .
Hűs szel lengesse sírtokon

Rengő virág’ n y ílt  ke lyh e it.

B ará tom hoz ú j esztendőkor !

N é z d  eme’ dű lt vár’ agg rom ladékit. Ennek 
Fénylő tornyai a’ felhőt fenyegették :
D e hős parancslóji m ár porban p ihennek,
’S érez fa la it a’ mord idők le fektették .

Kérdezd e z t : hányadik esztendő korho lja  
Mohos d iiledékit?  —  csak figyelm ezz e rre ,  
H allhadd  m a jd , a’ m á llo tt hasadék’ bágolyja  
A* m it viszsza-huhog, rá-m egy majd ezerre.

A z idő’ sas szárnyán gyorsan elsuhantak  
Ezek ő felette. F é l Századok éppen 
M in t egy perez a’ Semmi keblébe ro h an tak , 
Gyorsabban m int a’ n y í l ,  m elly a’ czélba röppen.

Ig en ! gyors az id ő , előzi a* villám ’
Tűnését, ’s gondolat’ szárnyait h a lad ja ,
Ir ig y  e z , a’ szépet ra b o lja , *s a’ csilláin 
Porban nyög előtte csak in t ’s megtámadja.
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M i marad hát nekü nk , m e lly  dúló erejét 
Győztesen kaczagja? Oh az erkölcs *s nemes 
T e t t  ennek járm ából felem eli f e jé t ,
A* v irtus örökön fényleni érdemes;

A* porból ve tt test bár szép *s id e á l, léte  
M ég is csak m ú ló , *s majd ke llem i porzanak;
D e a* nagy te ttek  m ind díesőtilve L é th e ’
Túlsó  p artiró l is viszsza-sugárzanak.

É rted  ezt B arátom ? hallod kong az ó ra .
Élted* egy szakaszsza ismét elszárnyala.
K e lj ! a* renyhe Álom* keblén szunnyadóra  
H é j , kárttéve  bukkan a’ mélység* angyala.

M ive ld  *s használd az Ég* le lke  á lta l beléd  
L e h e lle tt  erőket. B orú id  szélytűzik  
E z e k , *s ha szorgalmad* reá jok  szente léd , 
N evedet az egek* fényi közzé tű z ik .

E 'kén t bár számos új év rád  ne v irra d jo n ,
Sokat é lté i im m á r, nem törődhetsz véle.
M e r t  bár s irpadlanja korán rá  szakad jon ,
K i keveset, de jó l  é l t ,  eleget éle.

S í *  D *
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