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Hunyadi Mátyás,
Magyar - ország’ XXXIV-dik Királya,

- A - m a ’ nagy lelkű Vitéznek H u n y a d i  J á n o s n a k  fija
vóit  M á t y á s ,  kit néki Szilágyi Erzsébet K oiosvá-  
TO n szűit 14/{3-bán. Mart. 27-kén. I t t  élte ő életének  
gyengébb  korát anyjának karjai k ö z ö t t , {íol egyszer’s-  
m ind a’ t u d o m á n y o k *  első vonásaiban gyak oro lta to tt; 
utóbb külörnhféle városokban  vette oktatásait, m ost  
Budán majd B é csb en ,  végre T em esváron  tartózkodott, 
m elly  utolsót Ternesi G róf  nevezet  alatt Atyja  
bírta. Még mint gyermek eggy ideig a1 Király1 szolgá
latiéban volt Mátyás , a’ kit V. László első n em es ifjai 
közzé szám lá lt ,  nem sejdítvén; bogy Mátyás egykor a* 
Magyar - thronuson fogja őt. követni.

Atyja1 halála után Vitéz P ü s p ö k ,  vette által a’ fi
atal Mátyásnak k épzését;  gondos figyelmetességgel táp-  
Já lá , és n eve ié  annak m ind en  jó indulatit, k ü lönösen  
p ed ig  a’ tu d om án yokh oz von zó  hajlandóságot kívánta  
az ifjúnak szívébe ön ten i ,  m elly  ugyan Mátyásban mind  
inkább gyuladott , és idővel Hazánk1 pallérozásának  
előmozdítására k ülönösen  szolgált.  A zon  időben  hogy  
az áruló Cziilei G róf Belgrádnál feldaraboltatott , Má
tyás anyjával együtt T em e sv á r o n  tartózkodott , ’s bár 
életének  m ég csak tizenharmadik nyárat élte , az örző-  
seregnél ezredes kapitányi hivatalt viselt. A 1 K ir á ly , 
hogy e1 várost is szem re v e g y e ,  Cziilei U lrich  esete  
után Belgrádból ide tért; hol nem csak E r z sé b e tn e k ,  
’fl két fiának tellyes bocsánatot igért ,  hanem Mátyást fé
nyes öltözettel ékesítette ,  és számos öle lések között  
öcsének n evezte .  Viszszatértében László  és Mátyás Bu
dára követték őt olly fényes sereggel , hogy a’ Király  
nagy m egelégedését  nyilván jelentené , és becsülné ;
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m íg végre gonosz h ízelkedők által vakíttatván a’’ n s-  
gyobbikat eivesz te té ;  erre Mátyást is elfogatta, ’s lo in -  
lö c zb e  vete tte ,  sőt ezt ártatlant is szándékozott életé
től m egfosztani,  ’s így a’ Hunyadi fajt egészen kiirtani; 
de Lászlónak méltatlan halálára a* Magyaroknak zendü-  
lésök k övetk eze tt ,  melly egy k ö zö n ség es lázzadással 
fenyegette a’ Királyt , arra birta őt ,  hogy hova hama
rább B éesbe s ie s se n , és Mátyást magával vigye. Az  
E sztergom i Érsek végre egyességet szerzett a* K irá ly ,  
és Hunyadi Özvegye között ,  m elly után Mátyás sza
badságát v iszszan yerte , *s mindaddig kellett E sz te rg o m 
ban kezesül maradnia , míg anyja a* határokon fekvő  
várakat a’ Király’ hatalmába nem  adta. D e  ezen eggyes-  
ségét a' gyanakodó Király korán m egbánta; m eily te  
n ézv e  Mátyás Cseh-országba vittetetett ,  hol reá eggy  
új töm löcz  várt,

László Király* halála után külöm bféle  Herczegek  
vágytak a’ Magyar - k oron ára , Erzsébet is ,  Mátyásnak  
anyja , azon gondolatra jö tt ,  hogy fiát a’ fogságból ki
váltsa , ’s ezen ezélra m egkivántató katonaságot gyűj
tsön. E zen  igyekezetében Szilágyi M ihá ly ,  az ő bátyja 
nagy szorgalom m al se g í te t te , ’s nem  sokára szám os  
katonaságot szedett Öszsze , m ellyel  a1 Rákos-m ezején  
m egjelent .  Ezen e lő in tézetek , n em  külom ben Szilá
gyi ékesenszóllása , m ellyhez járult az is ,  h ogy  a1 Ma
gyar Nagyok közzül sokan á1 nélkül is hajiénak H u 
nyadi* részére —  a1 dolognak kivánt k im enete lt  adtak , 
és Mátyás l / t58-ban Január* 24-kén Magyar-ország1 Ki
rályává választatott; m inth ogy  pedig m ég  csak 15 e sz 
t e n d ő s .v o l t ,  Ország* kormányzójának Szilágyi n evez te 
tett ki. —

Az alatt , míg ezek így történtek Magyar-ország
ban , Cseh-országba követek k ü ld ettettek , kik Mátyás
nak valósággal véghez vitt választatását , Podiebrád  
Györgynek i s ,  Cseh-ország’ igazgatójának je lenten ék ,  
’s Mátyást szabadságba helyheztetnék. E pén  vacsora
kor érkeztek Podiebrádhoz , m időn ez asztalhoz ü lne;  
M átyás ,  a1 ki jelen vol t ,  nem  sajditott sem m it i s ,  
m íg Podiebrád ezen , Mátyásunkra n ézve  örvendetes  
jelentést végig o lv a sv á n ,  kérde ő t :  Miféle ajándékot 
fogna kapni,  ha Mátyásnak egy kedves ’s rem én yte len  
újságot m ondana ? —  Mátyás ki a5 koronáról nem  is
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á lm od ott ,  ’s csupán tellyes szabadságát óhajtotta, azt  
feleié : hogy a’ nagy ’s fonios dolgok gazdag jutalmat
érd em eln ek ,  de ő m ost  más hatalmában lévén  ezt  
se m m i m ódon  nem  cselekedheti.  Erre Podiebrád fel
kelvén  székéről ezt m o n d á : S a l v e  M a t h i a ,  R e x  
H u n g á r i á é !  nékem  nem  p é n z e d r e ,  h anem  barátsá
godra van szük ségem ! örvendek fe le tte ,  hogy m ég fel- 
magasztaltatásod előtt  rokonod  leheltem . —  Élj már  
tellyes szabadságoddal , ’s ettől fogva leányom ban  jö
ven d ő  feleségedet tekintsed.

Nehány nappal ezután elkéséré Podiebrád több  
Cseh-rendü követőjivel Mátyást M orván keresztül egész  
a’ M agyar-országi szélekig. Strasszniez m ellett  a' ha
tárnál várta őt egy a’ Magyar-Rendek közzül válogatott  
k ö v e tsé g ,  kik között az ifjú Királynak anyja is jelen  
vala. —  Itt egy érzékeny Scéna fordult elő ; e lsőben  
a’ Magyaroknak örömkiáltásaik töltötték el a’ levegőt;  
azután az vágyakodó anya függött szerette fiának nya
kán ; ki egykor a* gyötrelem nek könnyeit hullatá , m ost  
az öröm nek  könnyűit sirta ki rajta; akkor a* szo m o 
rúságnak napjai e lk ö ltöztek ,  eggy örvendetes  jövendőt  
sajdított az öröm b en  m er en g ő  szív , m elly  a’ feles  
öröm nek indulatját alig v ise lh eté .  Hogy az első ö le l
kezések  m e g sz ű n te k ,  a1 Aáradi P ü s p ö k  r ö v id ,  de ve
lős  beszéddel fogadá Wlátyást, m elly  re ez a’ hátada-  
tosságnak tüzes kijelentésével , ’s öröm nek  k ön n yeive l  
válaszolt. —  A’ m egígért 40 ,000 arany ezen ne l lefizet- 
tetett a’ Cseheknek , m ellyekhez Erzsébet m ég h úsz  
ezeret adott ; e1 mellett  szoros szövetség köttetett a* 
M a gyarok ,  és Csehek k ö zö t t ,  és a* házassági - kötés 
Mátyás és P od ieb rád ’ leánya között megerosíttefett.

Ezután Budára érkezett Mátyás , hol az egész  O r
szágból öszszesereg le tt  N em ességtő l  kimondhatatlan  
p o m p á v a l ,  ’s öröm  - kifejezésekkel fogadtatott.

A zon  Magyar N a g y o k ,  kik hajdan László  K irá lyt , 
M átyás1 bátyjának vesztére ingerlették , az ország1 bé
kességéhez nem  bíztak, egészen elhitették m a g o k k a l ,  
h ogy  M átyástestvére’ halálát inegboszszulja .M ellyre n ézve  
45 M ágn ások ’s Urak követojikkel eggyútt az úgynevezett  
Bécsi -  Ujhelyben  tartózkodó III. Fridiik  Császárhoz  
fo lyam od tak ,  ő t ,  m int M agyar-ország1 Királyát k öszön 
t ö t t é k ,  ’s inték , járna M agyar-ország’ birtoka u t á n ,
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m ellyhez jussa volna k üiöm ben  is , és  a* Sz. korona  
azon időtől fo g v a ,  hogy azt László Királynak anyja 
alattombari magával elv itte , keze között volna hogy  
azt magáéva tehesse. Ugyan ezen időben Giskra Ján os-  
is felzendült Magyar-országban Mátyás ellen , ’s Kazi-  
x n ir t , a’ Lengyel Királyt hirdeté Magyar Királynak.  
Illy móddal Mátyás mingyárt országiásának kezdetén  
három  ellenséget talált, t. i. Fridrik Császárt , Gis- 
k r á t ,  egy csoport Cseheknek v e z é r é t ,  kik felső M a
gyar-országban ragadozások, és rablások által tetem es  
károkat tettek, kiket Mátyás rövid idő inulva tanyátok
b ó l kivert, ’s egészen kiíriott. "Végre a* T örökök et .

Fridrik Császárral külöm bféle  k e m é n y ,  és vál
tozó  kim enetelű  csatákat v i s e l t ; minthogy azonban  
baja volt  a* T örök ök k e l is , kik ezen alkalm atosságot  
használni akarván O láh-országot elfoglalták, a* Csá
szárral fegyvernyugvást k ö tö tt ,  m ellynek  vége felé kö
vetséget  küldött hozzá a1 b é k e - k ö t é s  iránt,  m elly  vég
re  is hajtattatott; e' szerint m eg - határoztatott a’ töb
bi között az is, hogy  a1 k oron a ,  m elly  már 20 eszten
dőktől fogva az Országon kivül vala , viszsza adattassék, 
és ha Mátyás örökös nélkül találna k im ú ln i , a* Csá
sz á r ,  vagy ennek fia Maximilián lépjen a’ Magyar-thTó
nusra. Azonban a' korona* kiadatásáért 40 ,000  aranyat 
kívánt a1 C sászár ,  m elly summ át a* Magyarok a* ki
rályi kincstárnak sére lm e nélkül szedtek öszsze . így  
hozattatott a’ Magyar korona az egész Nemzetnek^ ki
mondhatatlan öröm ére előbb Sopronyba , utóbb B u 
dára. —  A' Magyarok sem  késtek Királyok’ fejére ten
ni a1 k o r o n á t , n iellyhez ő oliy fáradságos úton jutha
tott , ’s v iselésére igen is m éltó  vala. E z  Márt. 29 -kén  
történt l4(>4-ben Székesf-jérvéron  különös p o m p á v a l ,  
’s a* népnek nagy Örvendezései között.

N em  sokára a7 koronáztatás után J a j c z a  ellen  
indultak a T örök ök  M aliom ed vezér lése  alatt; ’s egy
n éhány erőlködést  tettek má r ,  hogy  a’ Király’ jövete
lének csak hírére is m egrettentek ,  az ostromlást abban  
hagyták, ’s a* szabadásban kerestek m enedéket. Mátyás 
azonban Z o i n i c h i g  n y o m u lt , hol T ö r ö k  őrzőseregre  
ta lá lt ,  ’s azért ezt elfoglalni s z á n d é k o z o t t ;  de hab* 
vári, hogy M ahom ed nagy sereggel érkezik ,  K itéte
lét  m egváltoztatta , ’s egészen viszsza vonta magát. —
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H ogy hadi seregét jobb lábra állífsa , egy űj sereget  
állított f e l ,  f e k e t e  L e g í o  név alatt.

I46ö-bari új háborúra készült Mátyás a* T örök ök  
e l le n ,  de a' készületek alatt az Erdélyi pártosok J á n o s  
Vajdát, Mátyás akaratja ellen  Királynak kiáltották k i ,  
m ellyre  nézve 40,000 embert vezetett  ellenek , vezé
reiket széljel üzé , s az egész Országot rövid idő alatt 
az engedelm ességre térítette. M oldvában három  F ő  
küzdött a1 fő -m éltóságért ,  kik közzül a’ helyet István  
tartotta m e g ,  ki magát a' T öröknek oltalma alá vetette.  
.Ez kinszerítette Mátyást Erdélyből Moldvába m e n n i , 
hol em bereinek gondatlanságok miatt é le te  nagy vesze
d elem b en  fo rg o t t ,  mert a'M oldvaia  k B á n y a  várossá-  
nái setét éjjel rohantak reájok , a1 várost harnúvá tet
ték , és a’ Magyar-seregnek jó részét leö ld ös ték ;  maga  
a’ Király három  sebet kapott ,  és alig m enthette - m eg  
rhagát , a’ futás által. D e  a1 Magyarok a* lángnak v i 
lágánál ismét öszszeszedvén  magokat a1 Wloidvaiakat 
tüzesen m egtám adták , és szakadásba ejtették. Jó l leh e t  
pedig Mátyásnak e’ nagy vesztesége miatt viszsza kellett  
magát v o n n i ,  István a’ Magyar koronának m ég is aláve
tette m a g á t ,  és utóbb a1 T örökök  ellen  hasznos szo l
gálatokat tett.

Podiebrád G yörgy ,  C s e h - K ir á ly ,  a* Huszitáknak  
nagy pártfogójok v o l t ,  m elíyért  II. Pál P á p a ,  mint
h o g y  intései nem  h aszn á ltak ,  őt átok alá ve te tte ,  *s 
egyszer’srnind a’ Császárnak, és a* mi Királyunknak ’*rtf 
hogy a’ Csehekkel való közösülésnek  véget vessenek.

M átyás, félre tévén Ipájának jótétem ényeit ,  a’ P á 
pának jelentését öröm m el fogadta , rernénylvén , hogy  
így a’ C se h -k o r o n á t  sajátjává teheti. Szám os sereget  
gyűjtött e 1 végre ö s z s z e ,  's m egn yervén  az Egr i-G yű 
lésben  a* M agyar-Rendeknek heliyben h agyásokat , Aus-  
tria felé indult m e g ,  és Víctorint a* C seh -H erczeget , 
ezen O rszágból k iűzte ,  *s m ég M orvában  is n yom á
ban volt  m indenütt.  E z alatt a* C s e h - K ir á ly  fiának 
segítségére új sereget vezetet , *s Taja fo lyóv ize  m e l 
lett állott egy holnapig m ind  a’ két tábor a’ nélkül , 
h ogy ütközetbe ereszkedett volna. Oyörgy tartott a* 
Magyar-Királynak szerencséjétől;  Mátyás pedig  az ö r e g ,  
5s nagy tapasztalású V ezértő l.  Végre az t le ségb é li  sziik-  
ség Györgyét fekvésének elhagyására k inszer ítette ,  ’s
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Cseh-ország felé viszsza vonuln i;  fiát azonban eg y n é
h ány  csapattal Trebnicz m eliett  hagyta; ezt Mátyás  
azonnal m egtám adta , a* Várost feladatta, és a’ Herezeg  
alig szabadulhatott-meg seregével a’ szom széd  várban,  
m ellye l  a9 Magyarok k em ény ostrom alá vettek. H e n 
r i k  testvére segítségére jött ugyan egy sere g g e l ,  de  
e lég te len  vo lt  Királyunk' megtámadására. V égre kiü
tött  V ictor in ,  és szerencsésen  egyesült Henrik testvé
ré v e l  ; György maga is elérkezett se r e g é v e l , ’s m ost  
im m ár Polnánál a’ C sa sz la u i-k er ü le tb en , az egész tá
b o r  egyesült. «—• Mátyás M orvába vonta magát 1468-  
ban  , ’s majd m inden kardrántás , ’s vérontás nélkül  
az egész Ország m egadta magát. Hamar ezután ism ét  
Cseh-országba ü tö t t ,  és a* Királyt N é m e t b r o d n á l  
találta. Itt m inden  hadimesterségét kitanulta, m íg G yörgy  
csalogató fordulásai által végre W i l l e m o v  m elle t t  
a1 hegyek közzé szorította. E ’ v idék’ erdejiben a' fák 
m in d  le  voltak félig fűrészelve , hogy annak idejében  
ledőljenek. M ég rninekelőtte Mátyás magán segélthet-  
n e , a' fák lehu llo ttak , az útakat elzárták, ’s Csehek  
kerítették egyszer’sm ind a' Magyarokat. E ’ szükségben  
m ásképen  kezdett Mátyás gon d o lk o d n i ,  Györgynek ál
landó békességet ajánlott. G yörgy  hitt ezen  ajánlás
inak , és Mátyást szabadon eresztette , de Mátyás ko
rán m egszegte  a’ frigyet,  ’s nem  vala m ost is szeren
csésebb* mert minekutánna Morvában B r ü n n , ésHradícs  
m ellett  hasztalanúl nyom ozta a’ hadi sz er en csé t ,  ipar-  
kodásait félben h a g y n i , M orvát odahagyn i,  ’s viszsza-  
térn i 'kénteleníthetett. U gyan ezen esztendőnek S zep 
te m b e r ’ holnapjában viszszaérkezett Magyar-országba , *s 
m inekutánna a’ R en d ek tő l  a* háború’ folytatására p é n z t ,  
a* Pápától pedig egy m egszentelt  kardot , mellette
18,000 aranyat nyert v o ln a ,  M orvába indult i s m é t ,  ’s 
ezt 1469 ben meghódította. M átyás,  Morvának Rendéit  
O im u czba  h í v t a ' m e g ,  hová  a* C seh -K irá ly t  is kívánta  
h ogy  jöjjön; de ez S teinberget nevezé  ki az ÖszszejÖ- 
v e t e lr e ,  ’s itten a' béke m egköttetett;  hanem  a’ 
P ápa’ követje átokkal fen yege tte ,  ha G yörggyel a ’ 
P á p a ’ m egegyezése  ‘nélkül kötött békességet tüstént fei 
n e m  bontja. Mátyás reá bíratta rnagát az új hutelen-  
s é g r e , ’s a’ jelenvaló C s e h - é s  M orva-Uraktó l Királlyá 
n eveztette  ki magát, Brünnbe m ent,  hol a’ Brünni Mária-
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.képéről levett koronával m eg k o ro n á zta to tt ; ez időtől  
fogva C s e h - K ir á ly  nevezettel élt.  Innét B oroszlóba  
m e n t , a’ Sléziaiak’ és Luzátziaiak’ hódolásait elfo
gadta t ’s ezen tartományban Igazgatót,  n e v e z e t t -k i .—  
Folytattatolt azon b an  Györggyel a9 háború ; de m ivel  
ez saját alattvalóival is kénteieníttetett h arczo ln i,  Má
tyás ellen fiait rendelte;  Victorin 1470-ben szeren csét
lenségére  elfogattatott ; Henrik azonban annál vité
zebb en  h arcz o it ,  S léz iá t ,  Luzátziát akadály nélkül járta 
keresztü l;  ezután M orvába ü tött ,  és Mátyást helyéből  
kikergette. György végre m egsokalván az em beri vér t ,  
M a g y a r - B r o d ,  és K r e m s z i r  mellett ü tk ö z e te t ,  
vagy a* két tábornak szemiáttára kettős viadalt aján
lo t t;  de Mátyás egyikét sem  fogadta e l ,  hanem  viszsza-  
tért M agyar-országba, h o g y  ott a* belső  nyughatatlan-  
ságokat lecsendesítse .

E gy  esztendőre erre m egholt  Podiebrád 1 4 7 1 -b e n ,  
és már m ost  Mátyásra kelle jutni a* Cseh-Koronának,  
de a* Csehek félvén a’ Magyar - Királynak szigorúságá
t ó l ,  a* Lengyel királyi H erczeget IV . Ulászlót válasz-  
ták magoknak. íg y  csalattatott m eg M átyás,  ’s azon  
r e m é n y ,  hogy a 'C seh -th ron u sra  juthat, füstbe kezdett  
m en ni;  azon m un k á lód ások , m ellyeket e ’ czélriak m eg
nyerésére fordított ,  egyszer’smind a’ Magyar -  thronust  
is m egrendítették.

A ’ Papi Rendek n em  külom ben  , mint a’ Világiak  
a’ terhes adóért nehezteltek  , m ellyet  a’ C seh-háború-  
nak folytatására kellett fizetniek. A ’ L engye l -  Király , 
a’ ki mind ezekről tudósíttatott, használni akarta e? 
n yughatatlanságot, ’s segíttetvén a* Császártól i s ,  alat
to m o s  útakon annyira vitte a’ d o lg o t ,  hogy egy része  
a1 z e n d ü lő k n e k , kik között különösen  neveztetik az 
E sztergom i É r se k ,  ifjabb f iának, Kazimirnek ajánlaná  
a* Magyar - Koronát. Attya azonnal nagy számú sere
gével kiddé őt Magyar-országba l e ,  m e l ly e l  egyenesen  
E gern ek  indult , hol a’ nyugtalanok magokat hozzá  
k ap cso lták , ’s igy történt osztán * hogy  Kazimir nem  
csekély készét hódította m eg Magyar-országnak, magát  
Magyar-ország* term észetes U rán ak ,  és Örökösének n e 
v e z te ,  ellenségét pedig a* Magyar - K orona’ törvényte
len biríokossának.

E ’ szoros környülállásokban oda hagyta Mátyás
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C seh-országot , és Magyar-országba sietett. Jó l lehet  p e
dig előtte a7 C se h e k ,  utánna a’ Lengyelek  tartották őt  
sz e m m e l ,  csakugyan kikerülte m ind a1 k ettő t ,  ’s h osz-  
szas csavargásai után nehány ezerből álló válogatott  
katonaságával elérkezett Magyar-országba. Itt azonnal 
Budára hivá-m eg azon Be üde  k é t , kik m ég hozzá h ű 
séggel vi se l te t tek,  ’s inditóokaival , h íze lk ed ő  Ígére
teivel annyira birta őket , hogy 18,000, em bert hirte
len  állítottak fegyverbe. .Ezen katonasággal a’ L engye
leket Nyitránál annyira b ek eríte tte ,  hogy magokat az 
éhség  miatt kéntelenek  vóítak m egadni; minekutánna a’ 
m egadás előtt Kazsrnir H erczeget készakarva eiszök-  
tette. Ezután a* Rendek  Budára gyűltek i sm é t ,  ’s a7 
Királyt az E sztergom i Érsekkel m egbékéltették . E 7 
példát a' pártosok csaknem rninnyájan követték.

Most már a* Lengyel - Király Mátyással fegyver-  
nyugvást kívánt kötni , s a’ békességet  egészen h e lyre
állítani; de Mátyás olly  kem ény feltételekkel kínálta  
m eg  ód , hogy az alkudozások féíbeszahasztattak. M á
tyás tehát újjoiag beütött M o r v á b a , a’ városokat szá
m os katonasággal Takta-m eg; sőt beü iő lt  Cseh-országba  
i s ,  7s rövid idő múlva könnyű lovassága már Prága  
kapujinál száguldozott.

Ezalatt elérkezett a* R ó m a i - k ő v e t ,  hogy a* bajt- 
vivók  között  békességet szerezzen; mert a' Római U d 
varnak igyekezete arra cz é io zo t t ,  hogy m ind a* két Ki
rálynak hatalma a’ T örök  ellen fordittassék* Az alku
dozások Troppauban k ezd őd tek ,  de sem m i jót n em  
sz ü ltek ,  minthogy mind a' két fél a’ C seh-országi K o 
ronát egészen kívánta birní. —

D e  értvén M átyás,  hogy a’ T orok  Magyar-országot  
fenyegeti ,  három esztendőkre fegyvernyugvást ajánlott* 
Alig érkezett Mátyás Országába , h o g y  a7 Lengyel zsol
dos keresztes katonák Magyar-országnak több vidékeit  
háborgatni kezdették. A 7 Király fegyveres népet kül
dött el lenek /  rnellytől nagyobb részént lekaszaboitat-  
t a k ; a’ megmaradtak pedig Lengyel * országba viszsza  
kergettettek.

Alig küldé-el Mátyás  a* M oldvai-V ajdának  a’ T ö 
rök ellen kívánt segédsereget,  hogy  a* háború a 1 Cseh-  
h e k ,  L en g y e le k ,  és Magyarok között újra kiütött. 
Kazirnir az ő fiának pénzt k ü ld ö tt ,  hogy C seh-ország-
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bán katonaságot szedjen , maga pedig 60,000  em berek
ből , részént T a tá ro k b ó l , részént L engye lekb ől álló  
seregével Sléziába rohant 1475-ben. Hanem  Mátyás  
m ár nagy erővel nyom ult e lő r e ,  és mind a’ két Király  
B orosz ló  m ellett  táborozott.  Hamar ezután U lászló is 
a’ Lengyel - sereghez kapcsolá magát 2 0 ,000-ből álló  
C seh-katonaságával, ’s eggyes erővel kezdék Boroszló*  
vívását; de a’ kirohanó Magyarok felette m eggyengí
tették a’ v iv ó - se r e g e t , ’s annyit elfogtak közzüle , h ogy  
annak a* városban helyet nem  adhattak; éh sé g ,  ’s nya
valya támadt egyszer smind az e l len ség’ táborában , 
ugyannyira, hogy az béke után vágyott ,  ’s nyert is 
harmadfél esztendőre fegyvernyugvást.

E z  alatt azt az örvendetes  hírt vévé  M átyás , h o g y  
István a’ Moldvai V a jd a , a’ T örökön  fényes győze-  
delm et  vett. A ’ Vajda t. i. magát a 7 M agyar-seregek
kel egyesítvén a’ T örökök et  véres csatával támadta-  
m e g ,  m ellyben a’ Török-tábornak nagyobb része négy  
jeles Generálisokkal együtt a’ csatamezején m arad t,  
’s m inden hutyora 100 zászlókkal együtt zsákm ányra  
került. Ugyan ezen esztendőben ostrornlotta Mátyás  
S a b a c s  török erősséget a ’ Száva partján, rohanás
sal vette azt m e g ,  s m ellette  a’ T örökök  közzül öt  
ezernél többet konczolt le.

1476-ban kiütött azon  h á b o r ú ,  m ellyet  Fjddrik  
Császár el len  viselt. M egvetette t. i. Fridrik Mátyás  
K irá ly t ,  m ivel nem  királyi vérből szárm azott , és ezért  
leányát ,  Kunigundát tőle m egtagadta, m eilyre  Mátyás,  
F erd inan d ’ Nápolyi Király’ leányával Beatrixxel kelt  
egybe. N em  csak ezen m egvetés  keserítette Mátyá
su nk at,  hanem  azt sem nézhette hideg v é r r e l ,  hogy  a’ 
Cseh - h á b o r ú b a n , a’ Császár nyilván hajlott Mátyás* 
ellenségén ek  rész ére ,  és seregének  szabad dú lást ,  rab
lást engedett M agyar-országban .  Felette felgerjedett  
ezen  Mátyás, ’s a’ Császárnak háborút izent,  és 1477-  
b en  három  helyen  ü tö t t - b e  Austriába. Bécset szem é
lyesen  vivta , hol élete veszede lem ben  is forgott;  m ert ,  
h ogy  Bécset vívni k ezd ette ,  ’s ennek m eghódítására  
külön ösen  vágyott ,  a’ nem  régen befagyott D unán  
akart lovasságával által költözni , de alatta a7 jég be
szakadt , ’s csak lovának helyes fordulása m enth ette  
m eg éleié i.  Rövid idő alatt m indenfelé kiosztott se-
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regével majd egész  Austriát meghódította , ’s Lincz  
városán kívül alig volt a’ Császárnak m ás he lye  az 
egész tartományban. Mátyás’ fegyverének illy gyors  
e lőm en ete le  arra vitte a’ Császárt, hogy Beatrix Király
n é ’ k özb en vetése  áítaí m en nél e lőbb békességet kös
sön. Megígérte a* m e l le t t ,  hogy eggy esztendő alatt
100,000 aranyat kész Mátyásnak lefizetni. E* m ellett  
egy  erősitő levelet is adott néki Cseh-ország felől h ogy  
annak birtokába lé p jen ,  a’ Császár mellett maradván  
az ahoz való fő jus azon esetre ,  ha U lász ló  magzat 
nélk ü l h a ln a - m e g ;  és M inden Magyar-országon kere
sett jussáról lem ondott.  Mátyás e l len ben  egész Aus-  
triából kitakarodott, és a1 háború után magát a* tudo
m ányok hoz von zó  indulatjának egészen  általadta.

Már á’ Boroszloi fegyvernyugvás is végéhez köze
lített , ’$ minthogy a* vérontást mind a’ két fél m ege-  
lé g le t te ,  Mátyás és U lász ló  szem élyesen  jöttek Öszsze 
O lm u czban  1478 , és az óhajtott békességet helyre  
állították , m elly  szerint U lász ló  C seh -országo t , Mátyás  
pedig  ennek ezimje mellett M o r v á t ,  S léz iá t ,  s Luzá-  
cziát tartotta-meg. —  H asonló  m ód on  állíttatott helyre  
a’ Lengyel békesség  is 1479-ben.

Az alatt a* T örökök  külörnbféle hadikészületeket  
tettek  9 és E rdély  ellen szándékoztak indulni. M eg
tudván Mátyás ezéljokat , Bátori Istvánt , és Kinisi 
P á lt  e l lenek  m eghatalm azta, a’ kik őket A l i - B é g  ve
zér lése  alatt K enyér -  m ezején  Sz. András havának  
l 3-kári m egtám ad ták , és véres u g y a n ,  de tökéiletes  
diadaímat vettek rajtok annyira, hogy  a* kard’ é lé tő l  
A li is alig m e n e k e d h e te t t -m e g .

F elette  e lkeseredve indult  most ki Mátyás Mars* 
M ezejére a’ Császár ellen. Mert hogy ez m indegyre  
p én z  szűkével v o l t ,  a' megígért sum m át le nem  fizet
h e t te ,  sőt megakadályoztatta m ég ezen  segédpénzt i s ,  
xnellyet egyéb keresztyén Hatalmasságok a’ Magyar-  
Királynak a1 T ö r ö k  ellen viselt háború folytatására 
akartak Öszsze adni; végre annyira m e n t , hogy  m időn  
Mátyás 1482-ben a* Száva mellett a* T örök  ellen m u n 
kálod nék , Soprony V árm egyébe e l len ségesen  ütne be.  
—  Most hogy Kinisi vezér a* T örök öt  m eg v e r te ,  Má
tyás egyenesen Austriának indult, és egyéb helyeken  
kívül elfoglalta H a m b u r g o t ; eleintén ugyan szunya-
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d ózva  viseltetett ezen háború , m ivel a* Pápa szint-  
**8y  * egyéb Hatalmasságok fáradhatatlanok voltak
a1 békesség’ m egszerzéséb en  de m időn m inden  fárad
ságaik gyümöicstelenek le ttek ,  Mátyás Bées elébe n y o 
m u l t ,  ’s azt ostrom  alá v e t te ;  ezen  ostrom  több  
holnapokig tartott, m ellyért  a’ Király’ Hadnagyai majd  
m ind en  békességestüréseket e lvesztették . Mátyás vidá-  
mítá őket m ondván  : Hogy neki Béesb en  két féríiai 
volnának , kik a1 Várost rövid idő alatt kezére kerítik:  
az elsőt é h s é g n e k ,  a’ másodikat e g y e n e t l e n 
s é g n e k  n evezik .  V égre  csakugyan egy k özönséges  
ostrom ía  kellett magát elhatározni a* K irá lyn ak ; d e  
meghalván ezt a’ polgárok , nem  akarták e lv á r n i , ha
n em  1485-ben a’ várost feladták. Mátyás ezen ostrom  
alatt majd életét vesztette;  m ivel kevés nappal a’ V á 
ro s1 feladatása e lő t t ,  attól n em  m eszsze  egy kalyibában  
ü lvén  Tanácsnokival^ ’s Generálisaival haditanácsot  
tartott; a ’ kalyibát egy ágyúgolyóbis  é r t e ,  ’s egyik  
falát bedontötte , ’s kevésbe  m ű i t ,  hogy  ez a’ Királyt  
öszsze  nem  zúzta. E z  által m ég inkább n evekedett  
b en n e  a* k ív á n sá g , B ecs  városának hevesb  ostrom 
lására.

U jhelynek  vette ezután útját, ’s hatalma alá 
hódította ezt is. Seregei pedig  egész Austriát öszsze  
járták, sőt m ég Stiriába, Carinthiába , és Carnioliába  
is kiterjeszkedtek. Mig Ujhely  ostrom olta to tt , egy  
T ö r ö k - k ö v e t  é r k e z e t - m e g ,  kit lí. B a ja ze t , hogy Má
tyástól nehány esztendőre fegyvernyugvást kérjen , 
küldött vala. E z e n  Török  -  k övet több keresztyén  
udvarokban dölyfös ékesenszóllásávai nagy tekintetet  
szerzett magának. Mátyás őt a* szabad levegő  alatt 
h a l lg a t t a - m e g , n em  m essze  a’ vár1 árkaitól i ’s azon  
időben ugyan azon részről parancsolta , hogy az 
ostrom lásh oz  kezdjenek. H o g y  m ost  a’ követnek  
fülei körül nyilak, ’s 'g o ly ó b is - darabok re b d e s te k , 
nagy szorongatások fogták el úgyannyira, hogy  b eszé
dének se fü le ,  se farka nem  vala. Mátyás e l lenben  
rém ültelenűi járt fel al á,  ’s egyenes felelettel vála
szolt a’ k ö v e tn e k ,  de a’ m ellybői ez halálos fé le lm e  
miatt sem m it  nem  h a llo t t ,  és értett;  kérte tehát a’ 
Királyt , hogy más nap’ újjitaná -  m eg válaszszát ; 
de válaszúi ezt kapá : „H a kit Bajazet eggy illy
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követségb en  akar m eg b ízn i ,  erre olly férfiat váiass-  
s z ó n ,  kinek nagyobb bátorsága, 's jobb em lékezete  
v agyon .’*

1487-ben Mátyás országyülést tartóit B e c sb e n ,  ’s 
az Austriai - R endeket olly  szelídséggel fogadta, h ogy  
hajlandóságokat egészen m egn yer te ,  valamint hogy o  

’ is Becs városához nagy hajlandóságát mutatta m ind  
v é g i g ,  ’s falai között öröm est  mulatott.

A ’ Császár egész Austriát Mátyás9 hatalmában  
lá tván  lenni , egészen  elhagyá Örökös tartományait. 
M inekutánna N ém et-országb an ,  és Belgiumban sok esz
tendőkig  hasztalanul keresett segítséget,  a* Királyhoz  
f o ly a m o d o t t , ’s hogy örökös tartományait v iszszaen-  
gedje n é k i ,  alkudozásba ereszk ed ett;  de m inden foga
nat n é lk ü l ,  m ert Mátyás ezen tartományokért 200,000  
aranyat kívánt , Fridriknek pedig sem  p én ze  sem  
katonája nem  v o l t , ’s így M átyásunk ezeket mind ha
láláig csendesen  bírta.

Látván M átyás,  hogy  m ásodik fe leségétől sem  
várhat örö k ö st ,  k ü lön ösen  arra fordította gondolatait ,  
m iképen  ültethesse J á n o s t  az ő természetes fiát a’ 
Királyi-székre. H ogy tehát a’ koronára útai készítsen  
n e k i ,  előbb L ip t ó i -  utóbb O p p e l i -  végre Slavoniai-  
herezegnek  n e v e z te ,  és Blanka Máriával a’ Majlandi 
h erczeg’ leányával párosította. A* Nagyok többnyire  
hajoltak a* Király’ fiához. Hogy pedig ennek részére  
a* Cseh országi koronát is m eg n yerh esse ,  S léz ia i- ,  M or
v á i ,  és Lusacziai - herczeggé akarta ten n i ,  de a’ halál 
hasztalanokká tette igyekezeteit .  Mert M átyás, kit a’ 
P o d a g r a , és egyéb nyavalyák b ántottak , 149Q-ben 
B écsb e  vitette m a g á t , ’s jobban kezdett már le n n i;  
d e m időn Virágvasárnapon sokáig maradna a ’ tem 
p lo m b a n , nagy g y o m o r -g y e n g ü lé s t  é r ze t t ,  ’s egy két  
zöld  fügét k ívánt, v é lv é n ,  hogy ettől m egfrissü l,  de  
ugyan azon napon , m időn épen  a* Királynéval asz
talnál ü ln e ,  a' szél m e g ü t ö t t e ,  's harmad napra k ivé
gezte , életének 4~*dik esztendejében.

Mátyás m éltóságos alkotásu v o l t ,  teste közép m a
gasságú , arcza eleven sz ín ű ,  szőke hajú, tüzes fekete  
s z e m ű ; tekintete b é h a tó ; ha kire beszéllgetés  közit  
e leven en  tek in te t t , tetszésének jele vala , valam int  
szem ének  ide ’s tova forgatásai kedvetlenségét árulták
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eh Magasan nőtt h o m lo k a , szép term etű o r r a , ke-  
v es leg  bőszája ,  m elye  és válla s z é le s ;  teste’ alkotása  
ta r tó s ,  és munkára term ett v o l t ,  a’ m int k edvellte  is 
a’ munkát. Igaz u g y a n , h ogy  több gyengeségei is 
v o l t a k , ’s ezek között nyakas haragja , ’s boszszúkíván-  
sá g a ,  de sokáig is tetteté m a g á t ,  m íg  ezen indulatnak  
zabláját m egeresztette . Ö zvegységéb en  nem  legtisz
tább , életű le h e te t t , hanem  felesége m ellett  ágyasokat  
n e m  tartott. —  M ennyire h a lad ták -m eg  azonban tö -  
k e lle te ssé g e i! M ihelyest a* thronusra lépett, egészen maga  
akarta a’ korm ányt v e z é r le n i ; m ég  a’ fontosabb dol
gokban  is csak kevés m eghitté ivel tanácskozott, ’s a’ m ire  
egyszer eltökélle íte  m agát,  sem m i attól el n em  vonhatta. 
A ’ hadi-m esterséget derék lábra állította, katonaságát fe
nyítékre és rendre szoktatta; ő vo lt  ez e l s ő ,  a’ ki ál
lan dó  regem en tek et  s z e r z e t t , m ellyek  között k ü lön ö
se n  az úgy n evezett  E e k e t e - L e g i o  hiresedett e l ,  
m elly h e z  m indenkor a’ le g v ité z e b b e k e t , és tapasztal
tabbakat választó ki em berei közzül. —  A ’ táborban  
p aran cso ln i ,  de harczolni is tu d o tt ; é t e le ,  itala sem m i
v e l  sem  vala  jobb a’ k ö z e m b e r e k é in é l; a’ betegeket  
lá togatá ,  a’ sebesedetteket gyakran saját kezeivel kö-  
t ö z é ,  ’s annyira ismerte katonáit ,  h ogy  őket jobbára  
neveikrő l szóiiította. Ministereiben m inden  csekély hi
bát k em én yen  b ü n tete tt ,  gazdagon jutalmazó e l len b en  
azokat , a' kik magokat dicséretes tettek által h im utat-  
ták. K ü lön ösen  iparkodott tudósításokat venni az igaz
ság’ kiszolgáltatása felől országában ; ineIly buzgósága  
o i ly  nagy ’s állandó v o l t ,  hogy halála után e l len sége
in é l  n em  k ü löm ben  , mint barátinál közm ondássá vált:  
M e g h o l t  M á t y á s  K i r á l y ,  o d a  az* i g a z s á g !

E m lé k e ze tr e  m éltó  marad m indenkor azon hajlan
dósága i s ,  m ellye l  a’ tudom ányokhoz viseltetett;  ő m a
ga i s ,  szorgalm atos olvasása által jeles bélátásokat szer
zett a’ Literaturának több része ib en ,  ’s m inden E u r ó 
pai nyelven  b eszé i le t t ,  a1 T ö r ö k ö t ,  és G örögöt  kivévérn  
J ó l  tudta Mátyás : hogy  a' tud om án yok 1 virágzása főbb  
b oldogságok  légyen az O rszágoknak; hogy ez t  O rszá
gának is m eg sz e r e z z e ,  semmit el nem  mulatott. M elly-  
re n ézve  több idegen Országi tudósokat h ívott Ma
gyar-országba, kiket jól fizetett; több iskolákat állítoif , 
Budán egy tökélletes Iln iverszitást állapitotbroeg, melly-

*
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h ez  egy különös fén yességű ,  majd nem  Római ízlelő' 
épületet rakatott. Heltai Gáspár ’s mások írásokban  
adják elő ezen  épületnek  p o m p á ssá g á t ,  meliy felmulna  
m ind en  hitelt ,  ha M átyásról nem  im ák  e z t ,  a’ k ir ő l ,  
tudton  tudjuk, hogy előtte sem m i nem  volt lehetetlen.  
E z e n  kivül ugyan Budán állított egy nevezetes  könyv
nyom tató  m ű h ely t ,  ’s azon híres Corvinusi könyvtárt,  
m elly h e z  hasonló akkor időben n em  találtatgtt* E b b e n ,  
az akkor nyomtatás alól kijött m unkákon kivül m int-  
egy  50,000 kéziratokat lehetett  látni , m ellyeket a’ 
napkeleti könyvtárokból feles költséggel szerzett öszsze* 
E g y  gyönyörű  em lékjele e t  azon sz er e te tn e k , m ellyel  
Mátyás a1 tud om ányokhoz v iseltetett!  k ár ,  k imondha
tatlan kár, hogy  ez a’ n e v e z e t e s ,  ’s csak m agához ha
son lító  könyvtár az enyészetet  el n em  kerülhette; az 
O rszág’ vá ltozásainak, és a’ m indent pusztító háborúk
nak lett ez  áldozatijává.

Mind e z t ,  valamit Mátyás jó l ,  ’s n em esü l re n d e lt ,  
senki attól n em  várhatta , ki egykor m egvettetve a* 
tö m lö czb e  sanyargojt; m unkás és rettenthetetlen  le lk e ,  
b ö lc se ssé g e ,  igázság-szeretete , bajnok-tettei —  szóval  
m in d  a z ,  a* mit róla tu d u n k ,  nyilván b izonyítja, in en 
nyire vo lt  ő a* koronára m éltó  , m eliy  néki k ed vező  
szerencsét szült, O volt  az ,  kit jó llehet  uralkodásának  
e lején  égyébb Hatalmasságok alacsony származásáért  
kevésre  becsültek , utóbb m ég is Európának m ind en  
Hatalmasságai előtt nagy tekintetben ta ftá to t t , és IV® 
Sixtus Pápa ó't egykor nehány Cardinálisok előtt  K i 
r á l y o k *  K i r á l y á n a k  nevezte .

Az Austriai - R endek  B ecsb en  neki fényes halotti  
p om p át tevének  , hült hamvai pedig Székesfejér-  
várra hozattattak M agyar-országba, ’s a* Királynétól , 
J á n o s  f iá tó l ,  és az e lszom orod ott  Magyaroktól nagy  
p om p ával fogadtattak, ’s m inthogy ezek valának Má
tyásban egyedül a’ halálnak a lá v e tv e ,  ezek  tétettek a* 
Királyi tem etőbe azon álmát a lu nn i,  m eliy  után nin
csen .serkenés. Felettek  e ’ rövid  írást olvashatta a’ 
haladó unoka :

Corvini brevis hafce urna e s t , quem magna fatentur 
Facta fuisse D euni, fata fuisse hominem.
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i *

Erdélyi Levelek,
í r  t a

KAZINCZY FERENCZ.
(Foly ta tás .)

XVL

A’ Grófné megígérte elholt férjé’ testvérének, 
a’ szépsége ’s nagy kimíveltetése által neveze
tes özvegy Gróf Bethlen Ádámnénak, hogy a’ 
Gyógyi hévvizekben meg fogja látogatni, ’s 
úgy akará, hogy én is. legyek ott;, de én még 
elébb Tordosi Predik. Sípos Pál Úrhoz vágy
tam. Elvégzénk tehát hogy én menjek, de 
lyányomat hagyjam zálogban. Gyógyon viszsza- 
kapom.

Sípos álthívá magához Báró Naláczi Ist
vánt, ’s némelly barátit Szászvárösról, ’s ezek 
közt a’ Szászvárosi Collégiumnak két tagját, 
Pottori Thewrewk József és LéSzai Dániel 
Urakat; ezt most már Orvos-Doctort, amazt 
Magyar- és Erdély-országi felesküdött Ügyészt, 
ki a’ mostani kornak, ’s a' későbbnek még 
inkább, a' maga Magyar-Pantheonjával meg- 
nem becsülhető kincset ad a. Ezek ebéd után 
mingyárt ménének, de Naláczi velünk ma
radt, ’s így a’ nap tamilás és kaczagások közt
t. Mé GR. MINERVA 4nEÖYED 1831. 47
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múla el. Mert a' ki a’ kifogyhatatlan elmés- 
ségu és sok olvasású Naláczival van, az egy- 
gyütt teszi a’ kettőt. A’ fesz és pöf neki nem 
dolga, ’s dévájkodásaival nyer, és nem veszt.

Más nap Sípos és én nála málatánk, ’s is
mét örömre és haszonra. — Naláczi, a' mint 
felkelőnk a’ vacsorától vetkezni kezde, min
den szó nélkül, befordúla a’ fal felé, ’s el
kezdő a’ harsogást. Mi tehát áltmenénk a’ 
szomszéd szobába. — Sípos ellágyúla. Töltsd 
álmatlanul kedvemért az éjjelt, úgymond; ki 
tudja, mikor leszünk egygyiitt. így egész éj
jel nem hányánk be szemeinket. — Naláczi 
reggel felé áltkiálta hozzánk: „ Non amo eru- 
ditum p r —smum.” Mi sokáig kaczagánk a’ 
szót, de ő már ismét hortyogott.

Síposnak három szerelme volt: a' Meta- 
physieázás, a’ Mathesis, ’s a\ Classicusok. 
Kant vala bálványa, ’s ennek tanításait a’ 
Róma’ nyelvén dolgozta fe l, ’s levelekben kül
dözgető meg nekem, fejezetenként. Engemet 
gyönyörködtetett a’ dolog, ’s még inkább a’ 
nyelv. Kértem hogy a’ munkát adja k i, 's mint
hogy ő nem írt olvashatólag, ’s Erdély még 
hibásb orthographiával mint mi szoktunk, ma
gam másoltam le azt neki. Sípos a' munkát 
általadá a' Censornak. Az úgy hitte, hogy az 
nem az ő , hanem a’ Vallás’ emberei' mezejére 
tartozik; Kenderesi látni akará, elborzadt tőle, 
’s Sípos közt és a’ Consiliárius közt elkezdődök 
keserűségek nélkül az ellenkezés. A' munka a’ 
Vallás’ férjfijai’ ítéletek alá méné. Ezek rá azt 
jegyzék meg, hogy a’ munka igen jó , de nem 
jól eggyezik a’ normával, ’s így megjelenését 
nem engedhetik: megengednék, ha világi em
berek volnának. Sípost inkább bánta a’ kérés’
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megtagadása mintha a’ jég egész esztendei jö
vedelmét elverte volna.

Midőn azt a’ fejezetét vevém, mellyben a’ 
metaphysicai Szabadság fordul elő, azt kérdém 
magamtól, ha azt a’ sovány dolgot *s azt a' ba
dar beszédet tudnám e magyarban úgy adni, 
hogy olvasható legyen. — Egy Prológust elébe * 
még pedig dévajkodás’ hangján, ’s végébe egy 
Epilógust, hogy a' sötét tárgy elevenségét kap
jon , mondám magamban, ’s égy két nap alatt 
a’ munka készen állott. Sípos tudta mennyire 
szeretem őt, tudta melly örömmel vettem 
ezeket az ő dolgozásait; és még is egészen le 
Vala verve ártatlan játékom által. Azt szen
vedte a” mit a’ szerelmes ifjú, midőn lyánká- 
jából, bár barátjai, tréfát űznek.

Sípost egy veszedelmes inhideg kikapta 
barátjainak karjai közziil. Szül. Enyeden 1759. 
Octób. 16., ’s megholt Szászvároson 1816. Szep- 
temb. 15-d. Még gyenge gyermek,mutatta mivé 
lesz idővel, ’s szorgalma, lyányi jámborsága, 
’s a’ Classicusok’ szeretete megnyerő előljáró- 
jinak figyelmeket; ’s elébb Báró Naláczi József
nek József fiját, tovább a’ Cancellárius' Feren- 
ezét, ’s a’Koronaőr’ Józsefét nevelte. A’ Szász
városi Collégiumnak 1783. Rectora, 1798. Rec- 
tor-Professora leve. Onnan 1805. Patakra jőve 
Mathezíst és Physicát tanítani, de 1810. Júliusz- 
ban hivataláról lemondott, ’s az Erdély’ leg
gazdagabb jövedelmű Predikátorságát, a’ Tor- 
dosit vette által. — Midőn hozzánk jött, sze
lídségét gyengesége’ érzésének vevőnk; nem 
hiheténk hogy Erdélyből, hogy Szászvárosról 
jó jöhessen; de most a’ Collégium’ Elöljáróji 
vele mondatának egy Halotti-Beszédet, ’s rá- 
galmazóji elnémultak. Sípos az új Philosophiá-

47 *
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ból beszéle, ’s a’ kaczaj ismét elkezdődött; de 
Sípos most egy Epigrammát írt 1810. Austria-
cce stabant a c ie s  s ’s a’ kaczaj tiszteletté,
csudálássá vált. Sípos játszék velek. E’játékban 
nem vala annyi boszszu mint a’ nyugalomban 
nemesség ? Mert a' bántást a’ bölcs is érzi. — 
Úgy hala meg mint Newton és Kant, — szere
lem nélkül.

A* Gyógyi-ferdőben olly nagy vala a’ ven
dégek* száma, hogy ha szállásomról a* Grófné 
ném gondoskodók vala, nekem szekeremben 
kellett volna hálnom. De a* baj és elakadás 
által a* jó Istenek a* föld* szegény lakójinak 
sokszor csak nem várt örömeket akarnak ad
n i, ’s szívem ezt az ő megkedvelt hitét ismét 
igazlotthak találá: — egy férfiú* vendégévé 
tevének, kinél felejtem hogy a’ múlt éjjel Bá
bolnán szemeimet bé nem hunytam volt, míg 
két szomszédunknak egy szava virradtakor ímx- 
tatá, hogy a’ vékony fal lassúbb hangunkat is 
álteresztette. Gazdám itt Erdélynek egygyik 
legnevezetesebb tisztviselője vala, a’ már emlí
tett Baczka-Madarasi Kis József Úr. Semmit 
nem kérdhetek én ettől fcrdélynek Történeteire, 
Statisticájára, hogy válaszát a’ sötét szobában 
is készen ne találjam, *s azok egygyezének ol
vasásból , hallásból tett jegyzésimmel. De ezt 
várnom Jehete attól, a’ kinek dicsérete eltölté 
Erdélyt, és a* ki az öröm’ és pihenés’ helyeire 
is Práyt hozá ki magával, és Smithet, a’ nem
zeti Gazdagságról.

De Kisnek több tisztelője volt, mint ba
rátja; azért e ,  mert a’ más* ragyogása süti a’ 
nem ragyogókat, vagy mivel ez a* Catói lélek
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egyebet keres mint azt, hogy minden szeresse. 
Mit adnék érte, mondám, ha ezt a’ nagy fér
fit a' Zemplényieknek megmutathatnám ! de hogy 
lehetne azt várni hogy ő mihozzánk jöjjön í 
’S íme megleve a' mit nem reménylettem: 
1829 megjelene a’ Pataki Exámenen , ’s barátim 
azt mondák midőn bennünket elhagyott, hogy 
felőle nem sokat mondottam, hanem keveset. 
P á r  negotiiss e t supra, — Gazdag is lévén, 
azon felül Jiogy tanúit is , jó is vala, ’s feleség- 
telen, egy szőlőt veve Patakon 3000 fnton, ’s 
azt a’ Collégiumnak ajándékozta.

’S midőn épen ezt írom, érkezik a' tudósí
tás, hogy ő is megholt, 1830. Jún. 6-d.

Barátim bennem, és már Kolozsvárt, uagy 
várakozást táinasztának hogy Gyógyon egy 
Helvétziai víz-szakadáshoz hasonlót fogok látni. 
A’ szó nekem hihetlennek tetszett míg Gyógyot 
még nem láttam, ’s meg hihetlenebbnek mi
dőn megláttam; mert miként lehetne e' dom
bon, e" nem vad, e' nem sziklás helyen, zu
hanó? Most önkényt vallom, hogy várakozá
somat kevés esetekben látám inkább felülmúlva 
mint e’ nem hivésben, ’s a' természetnek e’ csu
dáját legbuzgóbban én hirdetem.

A’ ferdő e' dombnak épen tetején van, ott 
a’ falu is. Ott bugyog elő a’ föld’ kebeléből a’ 
víz számtalan forrásokban, ’s patakká válván, 
két ágra szakad.

Utunk ide, le a’ ferdő’ sok épűletjei köz- 
zül, azon ága mellett méné el, melly egy két 
rósz malmot forgat, és mivel árkában apróbb 
és nagyobb kődarabok állanak, zajgva ’s tajté
kokat fercsegve fut tovább.
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A’ másik ág egy pár száz lépéssel tovább 
ömöl alá. A’ kettő közt veteményés és gyümöl
csös kertek fekftsznek. Látám a’ gallyak közt, 
hogy a’ domboldal meredekké kezd válni, de 
hihetlenscgem még el nem hagyott. Mentem, 
mert kívánták hogy menjek, ’s bizonyos vol
tam benne, hogy nem fogom dicsérhetni a- mit 
látandók. De végre kiérén k a" kukuriczaszárak 
és szilvafák közzül, ’s a’ cascáde előtt áliánk.

A’ falmeredekségű hegyoldal nem várt, 
nem képzelhetett magasságban, felül el van 
borítva bokrokkal; alól, a’ mélységben vad 
surjány borítá el a’ víz’ futását. Első szabad 
esése, le a’ mogyorós' sötétéből, egy két öl- 
nyi; de itt egy csúcs kél elébe, ’s felkapja a' 
patak’ omlását, melly innen úgy szalad ezer 
apró mozdúlatokban, millió meg? millió szik
rázások közt alá mint egy ezüst eleven lepel. 
Az Armída' kertjeinek nem lehete szebb kút
fője, és a’ ki ezt oda képzelné által, a’ bájos 
tündér’ éltét láthatná elfutni benne. Ama’ leg
felsőbb szökést könnyű képzelni egy kifúrt hor
dónál : de ezt az eleven lep let, a’ mi nyuga
lomban látszik lenni, de szüntelen mozgani is 
látszik, e’ számtalan brillánt’ rezgésiben kép
zelni nem lehet; azt látni kell.

És osztán az a’ szédítő te tő , onnan hol a? 
víz a’ bokrok közzül kicsap, addig, hol lábaink 
alatt a’ surjányban elsuhan, ki vethet ahoz! 
ki képzelheti eleggé nagynak!

A' víz mészrészeket rak le , ’s ezek sokára 
követ teremtenek a' hol az nem volt; de v i
szont az idő azt is cselekszi, hogy a’ holott kő 
volt, ne légyen. A’ melly torok lábaink előtt 
nyílt, hogy az én barátnőm kénytelen vala a’ 
gyümölcscsel gazdagon elhintett szilvafák' ágaiba
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fogózni, ott egy illyen leszakadt iszonyú kőda- 
rab fekszik, befutva sűrűén szederinakkal ’s 
egyéb gazzal. A’ kő’ terhe ’s a’ szakadó víz le- 
repesztették toronynyi magasságáról.

Kászonyi Báró Bornemisza L eopold, Er
délynek eggyikleggazdagabb birtokosa, ’s Gyógy- 
nak is eggyik birtokosa, vendéglé a’ ferdő’ 
szá lló jit; ’s így alkalmam vala az Erdély ed
dig nem látott uraságaival ’s aszszonyságaival 
is közelebbről megismerkednem ; de örömeimet 
elkeserítő az a’ gondolat hogy kevés órák múlva 
mennem kell.

Szekerem a’ kisded falu alatt vára. Gróf 
Gyulainé mind a’ négy gyerm ekeivel, ’s Kis 
József Úr addig kísértek. Némán, elfojtott szív
vel csókolám meg a legjobb anya’ ’s a’ legjobb 
leány’ kezét, ’s még egyszer a’ Grófnőét, ’s lel
kemnek örök kedvel tjei elmaradtak.

XVII.
*

G r ó f  Lázár Benedek, Benczenczen , úgy hivő, 
hogy erántam tartozik valamivel azon részvéte/ 
/é r t , mellyet eránta, midőn katonai sebeit a’ 
Váradi ferdékben gyógyítgatá, az anyám, egy 
szerencsétlen halálú katona’ anyja, bizonyított, 
’s megígérteté velem hogy nála ebédelek. Nem 
akarám elvonni örömeitől, mellyekkel a’ Gyógyi- 
fer^dőkben é lt; de végre As meg kelle maga
mat adnom, ’s fél órával azután hogy Gyógyot 
elhagyónk, Gróf Lázár is fogatott. — ̂ Azomban 
Gyulai bévive Gróf Kún Zsigmond Úrhoz , Al- 
só-Gyógyon, ’s én a’ léteit ott annyira megsze-
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rétéin, hogy midőn vendégleni-akarónk utól
ére, és sürgető menésünket, még én kérém, 
’s inkább mint a’ marasztgató házi-gazda, en
gedne veszteglentink. Ott ebédlénk tehát, ’s csak 
éjszakára menőnk Benczenczre.

Gróf Lázárnál a’ reggeli mellett ülőnk, elr 
fojtott szívvel, mert érzénk a’ vég elválás’ meg
jelent pillantatát; midőn Báró Bornemisza Pál 
Úr betére a* házhoz, ’s beszélé hogy elhagyott 
barátnőink kisírt szemekkel jövőnek elő haló- 
j ik b ó l,’s bennünket emlegetének. Vártam azt; 
tudtam hogy úgy lesz, és még is Örültem a’ 
fairnek, mintha váratlan jött volna. Előttem 
vala a’ Grófné, azzal a’ magába zártnak látszó 
és még is hév lélekkel — angyal és örök gyer
mek egyszer’smind — előttem Lotti, az én örök 
barátném; előttem Fánny és Constance; az; 
első G.B. Frimontné, a’második GrófYVas György- 
n é , a’ harmadik Gróf Kun Lászlóné, ’s ez Gyó- 
gyon és Dédácson; ’s egy történetet a’ két 
utóbbikról, kik felől leveleim eddig nem is em
lékeztek. — De nem; levelemet nem csak te 
olvasod. Életünk’ boldogságai elvesztik becse
ket ha olly tanúji is vannak, kik nem érdem
lik hogy ismerjék. —

Bornemisza ment, ’s jelenté a’ cseléd, hogy 
készen vannak. Lázárnak megköszöném min
den hálát felülmúló jóságait, ’s a’ szó nem vala 
hideg mondás; de Gyulainak köszönni-meg a' 
mit értem teve, arra nem leiék szót. Midőn 
őt öleiéin meg, ő t, ki csupa szív — hány
szor mondottam azt magának, mint másoknak! — 
még inkább érzem a’ mit mondék. t  Kitép
tem magainat karjaiból, ’s mentem.
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Imé elhagyva látám magamat. Harmincz- 
három napot tölték Gyulaival, ’s annyira egy
máshoz szokánk, hogy az elválás nem lehete 
mind kettőnknek nem gyötrelmes. — Kitekin
tek szekeremből a’ Kenyérmezőre, feltekinték 
a’ Csórai bérez felé , hol Barcsai kedvelt alma
fája alatt fekszik, mint barátja Bessenyei 
György is almafa alatt', Berettyó-Kovácsiban, 
Debreczen és Várad között, ’s azonnal ismét 
magamba vonúlék; szívemben nem lele helyt 
több érzés egynél. — Most - körültekintém 
magamat, ha Alvincz meszsze van e m ég, 
hogy ott kiszálljak szekeremből, ’s lássam a’ 
ház’ romjait, mellyben Martínúzi veszett. — 
A’ helyt régen elhagytam volt. —

Maros-Rév — mert mi szükség a’ magyar 
helyt Maros-Portusnak mondani? — el van 
töltve Kamarai épületekkel és sópáhókkal. Az 
itt szolgálók’ száma, ide nem értvén a’ cseléd
séget, igen a’ Papot, iskolai Tanítót, Orvost, 
Seborvost, a’ Tiszti-Kalendáríom szerint har- 
minczkét fejre megyen. A’ só ide Maros-Új
várról és Tordáról szállítalik, "s vizen megyen 
Szegednek. Erdély évenként egy millió mázsát 
ád el, — így mondja Gróf Bethlen Elek An- 
sichten' von Siebenbürgen czímű írásában, 's 
Maros-Újvár olly gazdag sóban, hogy a’ mi 
apróbb darabokat a’ feszítők kénytelenek el
vetni ’s a’ Márosba hánynak, azok annyira el
sózzák a’ vizet hogy Újvárhoz két mföldnyire 
semmi hal a’ Marosban nem találtatik.

Álba Carolinához ez a’ Maros-Rév olly 
közel fekszik, hogy az idegen ezt esak kül
városának veheti. A’ várdomb, innen tekintve, 
balra emelkedik. A’ város téren fekszik, ke
letre a’ vártól, ’s ahoz nem kis távolyban.

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.1



OCTÓBER 1 8 3 1 .

Itt, a' várban, lakának az Erdélyi Feje
delmek; itt a’ Római Proconsul; itt, a' mint 
ugyan én hiszem, Decebál, ’s a’ hely akkor 
Szármicz és Szarmiszegethúsza, tovább Apu- 
Jium, ’s a’ nem-Római időkben Gyula-Fej érvár 
( Álba Jú lia )  nevet visele. Erősségnek, a’ 
mai Stratégia' törvényei szerint, nem alkal
mas többé, mert közel hozzá nyugotra nagyobb 
hegyek emelkednek, igen arra, hogy fegyver, 
élelem, katonai bútorok itt tartassanak. Mert 
Erdély ez egy váránál többet most nem bír;
II. József elbontatta őket. Itt a’ Pénzverő i s , 
’s az Erdélyi verés’ jegye az E betű, mint a’ 
Körmöczié a’ B ., a’ Nagy-Bányaié a’ G.

A’ várdombot, VI. Károly alatt, Generális 
Steinvílle keríteté körül árkokkal és sánczok- 
kal, ’s kapuját olly pompásan építeté, hogy 
az a' Bécsieket meg is szégyenítheti. Ez felett 
a' Károly’ lovagszobra emelkedik, igen me
rész kelésben. Alapköve 1715. Novemb. 4-d. 
téteték le , ’s a’ hely ezentúl nem Gyula; ha
nem Károly-Fejérvárának mondatott. — De 
mint tűnik el az idegen’ várakozása, midőn 
belépvén a’ királyi vesztegetéssel épített ka
pun, pusztúlásnak indúlt, elrongyolt házakat, 
páhókká fordított templomokat lát, ’s nem 
semmit, a' mi ama’ pompához illik. A’ Püs
pöki lak, a’ Bibliothéca, az a’ templom, melly 
valaha az Erdély' Fejedelmeinek hamvait őr- 
zötte, szegénységet mutatnak , és tellyes elha- 
gyatást; ’s a’ tág piaczon szállongó katonáknál 
’s rongyos katona-gyermekeknél egyebet nem 
látni.

Mihelyt ide beértem, mentem a’ Szent- 
Mihály' templomába, látni annak kincseit, 
minekelőtte az, a’ már közelítő ebéd előtt,
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bezáratik. Termés kőből épült; oldalairól 
nagy darabokban pattogzik a* vakolás, ’s ma
gas tornyát alacsony zsindelyezés fedi. Sze
gény, de nagy, de méltóságos. Ez fája sze
memnek, szívemnek kedves is vala. Oda haj
dani fényem ! ezt kiáltozá rám.

Középajtaján léptem belé, melly előtt az 
Erősség’ egygyik kapujától a' másikig megyen 
az ó t , keletről nyugotnak. Ámbár gondom 
egyedül sírköveire volt, ’s oda sieték; a’ nagy 
oltár, minden festés és szobrászi munka nél
kü l, annyira elfogá szemeimet, hogy helyem
ből ki iiem mozdulhaték. Az nem egyéb, 
mint egy rend architectúrai oszlop egészen be- 

* futtatva arannyal, mintha színaranyból volna 
öntve, ’s egy öntéssel. De ez inkább találná 
helyét Református vagy Zsidó cultusú tem
plomban , minekutánna ez a’ kettő , a’ Művész- 
ség’ ’s az Emberiség' nagy kárára, kitiltotta 
a' képeket, mint ide.

Most körűlvivém tekintetemet a’ tágas 
templomon, ’s túl a' székeken három sarco- 
phagust láték-meg fejekkel a’ déli falhoz ér
tetve, minden polczozat nélkül. Koporsó és 
koporsó közt csak annyi hézag, hogy a' néző 
közzéjek férhessem Itt fekszik a’ három Hu
nyadi; a’ Vajda-Gubernátor közben;. jobbja 
mellett íija, László, balra a’ M iles Militum  
testvéröccse a’ Vajda-Gubernátornak. — De a’ 
három sírkő üres. Vad kezek szórák el a’ 
nemzet' szentjeinek hamvaikat.

Felírást egyedül a’ nagy katona’ kövén 
látni. Annak lapos felső táblája’ karimáján e’ 
szók állanak: miíes bocatus fráter gubernotoris 
sít iunctus coelicis cfyorie anno írni m c c c c x x x iu i .
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te  Ijunpofc Ijic est tumulatus io§s miles minor be 
ljunpab öocatus fráter eius.

A’ hős pánczelosan fekszik a' sírfedéf 
tábláján, 's lábai oroszlánt taposnak. Az ol
dalkövek’ közepében boglár, ’s a' három bog
láron czímer: jobbról madár, hihetőleg sas, 
reppenő szárnyakkal; balról a’ haza' négy fo
lyamjai. A’ lábkő bogiárában a’ holló gyűrűstől.

Táblájára van kiterítve a’ Gubernátor is. 
Szakála kerek és rövid. Fején félarasznyi ma
gasságú süveg; nem prémes kalpag; ’s a’ sü
vegből széles hajlangó toll, mint a’ spanyol 
sípakokon; a’ mi nyilván a’ Faragó’ játéka; 
liozzá szokhatott ollyanokat faragni a’ külföl
dön. Jobbjában kormánvpáleza; baljáról szab- 
lya függ. Testén sarkig érő dolmány, ’s annak 
egygyik vége felakasztva övéhez, hogy térde 
kitessék, ’s a’ szem a' dolmányt papi talárisnak 
ne ismerje. Az egygyik oldalköven lovascsata; 
a’ másikon török foglyok, hátrafűzött kezek
kel. A’ lábkő’ felén paizs’ ’s azon a' Gorgon’ 
feje , rettegést terjesztve , és halált. Valamelly 
később kéz’ ’s igen tanulatlan, a’ fej’ vánko
sába ezt véskélé: JOHANNES HUNYADI CoR- 
YIN. — Ha ez a’ Gubernátor' sírköve e ? —  
Az; ezt kiáltja a’ fejedelmi pallást, ezt a’ kor- 
mánypálcza, és a’ két oldaikő reliefje; ’s ez és 
a’ M iles Militum  köve egy korra mutatnak. 
Későbbi fejedelemnek czifrábbat faragtak volna, 
’s nem maradt volna el a' név. Aztán fel sza
bad, fel kell tenni, hogy a’ ki a’ három követ 
előbbi helyéből ide téteté, amott egygyütt leié 
a’ hármat, és ott többeket is talált; ’s hogy 
a’ többek közziil ide e’ hármat azért hozatta, 
mert ez már akkor is a’ Jánosénak ’s Lászlóé
nak tartatott.
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László is oroszlánt tapos a’ maga felső 
tábláján. A’ kő' jobb oldalán Géniusz tartja a* 
Hunyadi-ház' czímerét; másik oldalán ismét 
Géniusz egy oroszlánfőt, melly kínosan nyúj
totta ki nyelvét; a’ lábköven valamelly állat’ 
lába, áltlőve Jánosával. A’ szűkképzeletű Szob
rász ide nem tuda jobbat gondolni mint egygyik 
oldalra a’ vitézség* spóliumát, a’ lábhelyre lá
bakat; hanemha talán az oroszlánfő oda játsza
nék , hogy a* hóhérpallos oroszlánerejű hős
nek vette fejét, és hogy az előre hatalmasan 
hágdosó lábakat a* halál futásokban akasztotta 
el. Ama5 faragcsáló itt is hagyá keze' nyomát. 
LADISL. HUNYA. CoRV — A' lábkő’ bogiá
rán F. C. A. K. ismét a’ kéretlen kéz* karmo- 
lása. — Porondkőből van mind a’ három sar- 
cophagus; a’ boglárokhoz fejér álmárvány van 
véve.

Az orgonakar alatt van az Izabelláé, az 
északnyugoti szegletben; az Izabella* lábánál a' 
fijáé. így a* Királynéénak csak jobb oldalkövét 
és fedelét, a' János-Zsigm ondónak labkövét is 
láthatni. Mind a’ kettő nagy fejérségú már
ványból van faragva, ’s a’ szobrász elhintette 
czifrájival.

A’ János-Zsigmond’ lábainál sok nagy da
rab fekete márvány hever, ügy a' tornáczban, 
a* torony alatt. Azok egykor a* Bethlen Gá
bor’ és I. Rákóczy György* sírköveiket díszesí- 
tették. Midőn a’ templom 1716. a’ Reformátu
soktól elvétetett, Báró Mártonffy György Püs
pök a’ két Fejedelem’ emlékét elhányatta, ’s 
négy oltárt szeldeldete márványaikból, és még 
is mind fel nem tudá dolgoztatni.

Kevés évek előtt rá akadának a5 Bethlen 
István' Fejedelem’ koporsójára is ,  hol most a’
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Hunyadiak1 során a1 márványoltár áll. E' sze
rint nem szenved kérdést, hogy ennek ’s test
vér bátyjának Gábornak, oda voltak temetve 
tetemei, hol az említett oltárt látjuk. A.’ Rá- 
kóczyé, .csak a’ symmetria miatt is , az ezzel 
áltellent állóval fogott helyt.

Martinúzinak nincs emléke, és nem is volt. 
A’ rettegők el sem merék temetni testét. Ha ki 
a’ torony alatt lép a’ templomba, ’s megáll az 
orgonakart tartó oszlopok’ sorában az előtt, 
melly itt jobbra első, hamvai felett fogja lelni 
magát; úgy mag)arázta azt nekem Kanonok 
Cseresznyés Úr. Martinúzinak ma sincs semmi 
jele; de a’ jó itt tisztelettel áll meg, ’s annak 
a1 makacs híu aszszonynak ’s szerencsétlen fijá- 
nak czifra márványaik mellett hidegen fordúl eh

Az Ország’ Levéltárja a’ templom’ délnyu* 
göti szögében őriztetik.

A’ Püspöki lak, a‘ mint gyanítani merem, 
egy része a’ hajdani Fejedelmek’ lakjának. 
Szűk* alkalmatlan, rongyos.

Vezető nélkül nem akadhaték a’ Csillag
nézőre. Batthyáni fukar pazarló volt.

VI. Károly * oda hagyván Catalóniát, Tri- 
nitáriusokat hoza ki magával, ’s ezeknek itt 
templomot és klastromot adott. II. József el- 
törlé a’ Szerzetet* ’s a’ templom és klastrom 
katona-ispotály ’s hadi-páhó leve. II. Leopold 
viszszáadá, Papnevelő házúl. Batthyáni ezeknek 
meghagyá a’ klastromot: a’ templomból Biblio- 
thécát csinált.

A’ templom’ hajója tehát felső és alsó 
sorra osztatott, ’s végéhez egy szoba toldaték. 
A’ felső sort könny vek foglalák e l , az alsót a’ 
Természeti-Dolgok’ és a’ Régiségek’-Muzéuma. 
Templom’ és ragaszték’ hoszsza tizenhat öl*
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szélessége hat. A’ két torony' csutorás fedelét 
elhordák, ’s a' mi a’ kettő közt áll, a' Biblio- 
théca' Orjének adatott lakásúl. Az egygyik to
rony’ csigagrádics, a' másik a’ Bibliothecárius’ 
hálója. A’ homlok-falan ezen egyszerű, de 
csonka felírás olvastatik:

,v  R A N I M  
POS.

COMES IGNATIVS BATTHYÁNI 
EP1SC. TRANS1LVAN.

MDCCXCIIH.

elmarada belőle a’ MVSJSQVE SORORIBVS. —  
A’ Csillag-néző itt legkissebb tekintetű kincs.

Batthyáni, fijaImrének, Pinkafelden, elébb 
Egri Nagy-Prépost, ifjabb éveiben Jezsuita, ide 
nem hoza könyveket, ’s itt nem talált. Elébb 
Lőcsén veve meg egy Bibliothécát, tovább Bárt- 
fán egy másodikat, egy harmadikat Cardinális 
Migázzitól, Scholastica Theologia és Jus Cano- 
nicum’ tanítójit. Az jó , a' mit később Olasz- 
és Német-országban Cardinális Garampi által 
vásároltata; ’s legjobb a' mit Rómában, Ná
polyban, Yelenczében, az oda kiküldött Dániel 
Imre Pap szedett, később Orje e’ Gyűjtemény
nek. Kincseket veve Konstantinápolyban is.

A’ Könyvtár Erdélynek van hagyva azon 
idves tilalommal, hogy sem egészben, sem 
darabjaiban el ne idegenítethessék, ’s egy har- 
mincznyolcz ezer kétszáz forinton vett fekvő 
jószággal. A’ könyvek' száma, midőn a’ Könyv
tárt láttam, mintegy húszezer kötet volt.

Az igazi kincset a’ kissebb szoba bírja; itt 
a’ magyar dolgok, itt az Incunábulák.

A’ Dobai (  Székely ) Sámuel’ Gyűjteménye 
Pécsett áll, a’ Püspöki Bibliothécában ; azomban
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az is figyelmét érdemel, a’ mit a' Könyvtár itt 
bír ezen Eperjesen nyugalomban lakott tudós 
Kapitánytól. Mi itt minden egyéb azon XVI 
folio kötethet, melly az Erdély’ Fejedelminek 
’s más Uralkodóknak, Mi Mistereknek, Generá
lisoknak, Tudósoknak tulajdon kezekkel írt 
vagy neveik’ aláírásával jegyes leveleiket fog
lalja magában. Itt láték többeket Cardinális 
Pázmánytólj tulajdon sebes kezével írva, ’s 
magyar nyelven. Bírja a’ Bibliothéca tintatar- 
tóját, porozóját, tányérostul.

Az elsőbb Rákóczy György feljegyző Viso- 
lyi kiadású Bibliája’ utolsó lapján, hogy ő az 
e g é s z  Biblia’ olvasását Patakon végezte el 
1619. AugusZt. 4-dikén 6 és 7 óra közt. E’jegy
zése mellett még hálákat ád az ő k e g y e lm e s  
Istenének, hogy azt neki k e g y e lm e s e n  meg- 
engedé. Bethlen Gábor is szorgalmasan eljárt 
a’ dologban, 's a’ szent Könyvét, és igy azon 
szakaszait i s ,  mellyeket nem értett, huszon
hat ízben olvasta végig! Apafi a’ reggeli pen- 
summal róvá le a’ tegnap estveli trinkoskodást, 
míg estve ismét leitta magát, hogy reggel le
gyen mit leróvni. —

Heltai Gáspár’ Bibliáját, Kolozsvár 1551« 
4. erősen elrongyolva találtam itt. Vezetőm 
mint ritka különösséget láttatá velem , hogy a’ 
betűszedő a’ X. Parancsolat’ egygyikét kifelej
tette. Én erre neki beszélém el, hogy egy Hálái 
nyomtatású Biblia, a’ mit a’ Vl-diknak tiltania 
kellene, a’ betűszedő’ vigyázatlansága, vagy 
elméden pajkossaga miatt , parancsolja; a’ ver
bum elől kihagyá a’ tilalmazó nicht particulát.

Bethlen Gábörnénak, az elsőbbnek, egygyik 
levele férjéhez saját kezével signálva, e’ szókon 
végződik: -  na’ Kegyelmed’ szolgáló leánya^
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’s a’ mi következik a1 Fejedelemné maga ke
zével írta alá: — „az Felséghez Betthlen Gá- 
brielné Károli Susánna. m. pr.”

Az Incunábulák és Princeps Edítiók' száma 
nagyobb mint reményleni merém; — Incuná- 
buláknak neveztetnek az 1499-ig nyomtatott 
könyvek, ’s ezek egybeesnek a’ régi kézírá
sokkal; a’ Princeps Edítiók a' Classicusoknak 
legelső kiadásai. — Legrégibb itt Apuléjus és 
Gellius, ’s Plíniusnak Természeti Históriája; 
ez Yelenczében, a’ két elsőbb Rómában , mind 
a’ három 1469. — Homérnak minden Mun- 
káji, Florentziában 1488., két Kötet, fól., ’s 
hála érte az isteneknek, olly ember’ birtoká
b ó l, ki a’ könyvet soha megnem olvasá; 
mert így a’ könyv szenny, gúzsolás, és befír- 
kálások nélkül jött által a' mi időnkre.

A’ csak nézni jövők magoknak egy gyö
nyörű kéziratot mutattatnak: a’ két elsőbb 
Evangélista' munkáját. Az pergamenre van 
írva, unciális betűkkel, in folio , hasított osz
lopokkal; anno Christi DCCC. — Festése 'kor
látjain, ’s az aranytinta, nem lehetne szebb, 
nem lehetne elevenebb, ha tegnap készült 
volna-is. Batthyáni azt nyolezszáz aranyon 
vette-meg.

Bír a* Bibliothéca egy magyar nyelven 
készült Psaltériumot-is, mellyet siettem tu
datni nyelvünk’ barátjaival, ( Tudom. Gyűj
teni. 1817. IV. Köt. 35 lap.) — Fordító
ja ekként . jegyzé nevét: „ Bertalan pap ,
„bereg varmegyei, halabori faluból nemzett, 
„ez zoltart irta ziletes után ezer ptzaz nyolc 
„ esztendpben.” — Zsoltárjai mellett az úgy 
nevezett Passió, a’ négy Evangélisták szerint. 
Rósz magyarság, de gyönyörű; ’s mutatja mit

HU ŐR. MIKBUVA 4 NEGYED 1831. 48
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iiyeréiik vala , ha elhányánk articulusainkat, 
a’ hol haszon nélkül állanak; ’s ha nem csak 
azt nézénk, mi van jól magyarul, azaz: mi 
van most szokásban, hanem azt i s ,  a’ mi nyel
vünket megnemesííheti.

„ Zent david zidosagnak kiral’a zer- 
zette Zoltar.”

„Bodog embers ki nem ta rt heget len ek
ének tanacaba, 3  es ki dögnek %ekiben nem v It♦ 
„ De v akarat f  a vrnak tornenikben tjei es nap- 
»pal *> v^neki tprueri ebe gondolkodik. Es oVan 
»lezen mikint fö l o vizek m ellett v fte le t f a s ki 
„ v idein v g gmplciit ag'a. Es v leuele le nem 
55 hull 5 es valam it teuends zerenceztetik

Ugyan-eztharminczeggy évvel később, 1539, 
fordítá Fráter Paulus de Pápa:

„ Bodog ember s kij keg*etleneknec tanachi- 
vjaba nem ijarth  5 ees kij bijuesekuec wtaba 
„ nem alloth 3  és kij vezedelemnec zekijbe nem 
„ wlth . De w akaratija wm ac tenvenijebe 
, 5  gondolkodijk ; ívneki terwenijebe eijel es nap- 
,5jval. Es lezen mijképpen folijo viznec m ellette  
5, i j l te te t t  fa  ki w ideijebe adija w gijemwl- 
,5 ehet. Es w lewele el nem h w l e e s  mindene
ik e t tezen bewltetlmec” ( bő vüknek.) —
Yessíik öszsze a' ílaiabori Bertalan’ és a1 Pápai 
Pál fordításaikat a’ Károli Gáspáréval, ’s érez
zük mint alacsonyítatott meg nyelvünk az ál
tal , hogy íróink nem bíztak oívasójikhoz, ’s 
a’ helyett hogy ezeket vonták volna fel magok
h oz , ők süIJyedtcnek le ezekhez. Bár a’ mit
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én siket füleknek mondok, a’ mi lelkes 
Vörösmartynk, Bajzánk, Tóldynk egy hajdan- 
korból vett szerencsés Novellájok által érez
tetnék.

Még egyszer mentem el a’ Vajda-Guber
nátor’ sírkövéhez, ’s rá tettéin ősi zsebórámat 
’s jegygyűrűmet, hogy gyermekeimre meg
szentelve mehessenek által.

A’ Sz. Miklósi kertben egy parányi miniatűr
képe annak az óriásinak Gyógyön. A’ patak előtt 
elkapartatott az ott hajlani kezdő főid, ’s elébe 
egy egyölnyi hoszszaságú ’s nyolcztalpnyi ma
gasságú fal rakatott, a’ fal’ elébe pedig, is
mét egyö I nyíre ,* két oszlop, hogy a’ fal és a’ 
két oszlop egy három oldalain nyitva maradt 
cabínetecskét csináljon. A’ patak most báldog 
medren vonatott a’ cabinet felibe, hogy a' két 
oszlop közt szakadjon alá. A’ ki így a’ cabi- 
netbe lép , ’s kinéz onnan a’ szakadó vizen ke
resztül, csuda alakban lát minden tárgyat; a’ 
ki pedig kívülről tekint keresztül a’ vízen is
mét a’ cabinetbe, a' lebegő vízkárpitot ezer 
szikrázásban fogja látn i, a’ hogyan azzal szél 
és nap játszanak^ A’ kertész a’ hely’ szépségét 
azzal nevelheti, ha virágcsuprait a' két oszlop’ 
sorában rakja le. Ez a’ kertek’ játékai közt ta
lán a’ legelmésebb a’ mit rezekben láthatni.

Gessner így adja Erythiáját Idylljeinek 
pompás négyrétű kiadásában, mellyet a' hazá
ban talán csak én, ’s a’ mivel kevélykedem, 
és nagyon kevélykedem, az özvegy Gessnerné’ 
.ajándékából, bírok; mert a’ nymutatványok, 
csakhamar azután hogy megjelentek, elkap- 
dostattak, ’s boltokban már nem találhatám. — 
A' kert egykor négyszegű táblákra volt osztva; 
új ízlésűvé a' ház’ mívelt lelkű aszszonya vál-

-is *
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toztatá, ’s minthogy így holmit sajnálottak ki
vagdalni, a’ kert nem egészen titkolhatja, 
hogy az új ruha ócskából van varrva. De az 
a’ szép nyolczoszlopú peripteron (gömbölyű 
tetejű templomocska ) ,  ’s az a’ szép nagy rét, 
melly most a’ kerthez kapcsoltatott, az erdős 
rengetegek ’s a' szálkás csúcsú kecskekő' lá
tásában, felejteti a’ ház előtt ejtett hibákat, 
és az a’ szép vad topolyliget, melly a’ kas
télytól a’ Küküllő’ folytáig nyíl. — Oh az a’ 
Dédácsi delta! Az még is mindennél szebb 
a' mit valaha láttam; a’ mesterségnek ott nincs 
egyéb nyoma mint játékosan futó útjai.

A' Gróf, akkor Küküllő, később Alsó- 
Fej ér-Vár megyei Fő-Ispány, végre megérkezék 
Dicső-Szent-Mártonból, hol Gyűlést tarta. —  
Valahol arra alkaltnam volt, magyaráztatám 
magamnak, Erdély tőlünk miben külömbözik; 
’s Csereivel, Krasznán, magamat a' legújabb 
Tiszti-Kalendárioinmal megajándékoztatám; de 
itt városokban, számosabb vendégek közt, az 
alfélé bajos; itt egyedül valék, ’s Erdélynek 
egygyik fő Tisztviselőjével, ’s hasznomra for
dítóm az óra’ kedvezésit. ő  Excell. Játtata ve
lem egy csomó Kormányszéki Rendeléseket, 
egy két Gyűlés’ Jegyző-Könyvét, Vármegyének 
Vármegyéhez írt levelét; ’s minthogy a’ Kor
mányszék a’ Megyékhez magyar nyelven ereszti 
Rendeléseit, egy illj et kérésemre le is másol
tatott. — Eggy újabbat később vettem a’ tavaly 
eiholt Kormányszéki Tanácsnok Inczédy László 
Úrtól, ’s közlöm azt Olvasóimmal, minden ki
hagyás és változtatás nélkül.

K ivül: „ 4549. Inclytae Universitati Inclyti 
Cottus de Küküllő eonsignandum. — Ex Oifo.— 
Dieső-Szent-Márton.”
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Belől: p4549. 1828.— Sacrae Caes. Reg. 
et Apóst. Majestatis, Magni Principis Transil- 
vaniae et Siculorum Comitis, Dni Dni nostri 
clementissimi nomine. — Inclyta Universitas! 
Salutem et gratiae Caes. Regiae incrementum. 
Idei Július 21-d. napjáról ide tett azon jelenté
sekre, melly szerint Serbán Péter részére Virág 
András ellen 5000 Rfor (iszta adósság’ felvé
tele végett Vármegyei erőt ajánlottak rendel
tetni, a’ záratékok’ lekiildése mellett viszsza- 
íratik ezennel Kgylmetekuek, hogy a’ Kir. Gu- 
bernium az ajánlott Vármegyei erőt mai napon 
megadatni határozta, 's azt annál fogva Kgyl- 
inetek az ellentálló adós Virág Ádám ellen eggy 
előre való tizenötöd napi inegintés után kivitet
hetik. In rcliquo altefata Sua Majestas Sacra- 
tiss. benigne propensa manet. E Regio Magni 
Principatus Transilvaniae Gubernio. Claudio- 
poli; die 5-ta Septembr. 1828. — B. Joannes 
Jósika, m. pr. — Comes Ladisl. Lázár, Can- 
cellarius, m. pr. —  Baro Franc. Kemény, Se- 
cretárius, in. pr.

*S most a’ Bethlen-ház eránt óhajtottam 
venni tudósításokat, ’s ' előmutatám jegyzései
met e’ végre Benkőnelc Tíansilvaniajabóí, *s 
a’ mit Dr. Gyarmathy Úrtól vettem; ’s a’ Fő- 
Ispány e' részben is teljesítő kéréseimet. — A’ 
megbecsülhetetlen óra' örömeit Comtesse Nína, 
most Báró Bánffy azzal nevelte, hogy atyjának 
oktató leczkéje alatt fülemet fortepiánója’ zen
géseivel gyönyörködtető a’ szomszéd szobában; 
az estve pedig a' Grófné’ társaságában tölt e l, ki 
Erdélynek legszebb és leggondosabban nevelt 
leányai’ számában fennt helyt foglalt el.

Én kivált Miklóst, a’ Cancelláriust óhaj
tottam bővebben ismerni, és igazabban. Melly
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nagy férfi! és meliy nagy, már ifjú korában 
is ,  ’s a' francziák közt, 's Zrínyinél! és osztán, 
utolsó esztendejiben, melly kicsiny! ezt mon
dám mindég magamban; de nem mervén vá
dolni a' kinek környiilállásait ’s okait köze
lebbről nem ismerém, 's irtózván azoknak gon
dolkozásoktól, kik a" jóktól a’ lehetetlent is 
kívánják. — Egy Emlék-könyvbe a’ nem ér
demlett szerencsétlenségei által levert férjfiu 
ezt írá: — » P er multas afflictiones oportet 
nos ingredi in regnum Dei. Acíor. XIV. 22. In 
se quotidie experiens scripsit magnis\ mut\di 
honoribus indutus et exutuss vano titulo Co- 
mes JVicolaus de Bethlen 9 anno Saír. nati 
1711., scribentis septuagesimos captivitatis  
die octavo j VienncB 2. Septembr. — Vay 
József egy illyenbe ezt írta: „ ego utrum nave 
fe ra r  magna s anparva s fe ra r  unus et idein.' — 
Való, hogy Vayt nem érte az a' baj melly Beth
lent; de ha érte volna is , Vay hallgatva szen
vedett volna. — És osztán: Szabadon ereszte- 
tett végre, és még sem jőve le honja’ földjére, 
sőt meghagyta, a’ nem jó Római példa után % 
hogy oda hamvai se vitessenek le. — Borzadva 
jrom le a’ szót: A’ jó ott akarna fekünni, ha 
társai megölték volna is.

Gróf Kornis Mihály Úr Autographiai Gyűj
teményemet, egyéb nagybecsű papirosok közt, 
Cancellárius Bethlen Jánosnak egy levelével 
gazdagítá, mellyet nem kéteskedem itt felvenni, 
minthogy szíve’ nemességét festi. Melly bol
dogok a’ fejedelmek, lia illy emberek forognak 
körökben ! lm hol az :

Kívül: Az Méltoságos Erdély Fejedelem
nek nekem kegjelmos Uramnak adassek.
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Belől: Kegjelmes Uram. Az Ngd méltósá- 
gos levelet az töb levelekkel edgyütt ma kj- 
Jencz óra tajba alázatoson vettem ; Az Székely- 
hídi sok árasokat ntegh olvastam, aboz való 
jedzést Nagjságodk jnclnsive elis költeni. Az 
Vajdane eo Nga felől való Ngd jrasatis látom, 
két extremum van, egjszersmind fen az dolog
ban Kis Uram, egyfelől az keresztén) segh , 
melÍvnek serelme nélkül aligb leliet aszszonj álla
tot illjen óránként várandós állapattjába be nem 
fogadni, más felől az hatals nemzetnek felelme, 
ha kezében kezdi kérni. Valamit ád az Ur In, 
it  kevesed inagáual ’s igen titkon len helyt 
adatnék nekj, sok cseledgyeit boczátana e l ,  
jovait eő dolga volna hova tenni. Az én tc- 
czésem Kgls Uram ez, mindazaltal álljon az 
Nsgd kgls dispositioja, consulallj'on Ngd más 
böczülletes hívejtis rolla, *s ha ez fog teczeni, 
titkon éjjel Zerneszről Pojana Marul fe lé , on
nét Fogarasba mehetne az Vajdáné, ott js az 
várba fel fele lehetne három négy' házán, 's 
állaná nemet az külső a itot, senki oda ne jár
na, Georgj Deák Uram tudna erről dispositiot 
tenni. Nem tudgya senki mit ér, megjs kell 
halni embernek; de az mint felljebbjs iram, 
Ngod consulallja töb beczülletes hiveitjs, nem 
árt. Ajánlom ezekk utanna Ngdot Innék gond
viselése alá. Ex Kis Bún, 21. Novembr. 1664.

Nagyságodk legh kisseb hive 

Bethlen János,  m. pr.
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XVIII.

G r ó f  Bethlen azzal tetézé erántam megbe
csülhetetlen kegyeit, hogy előre tudaté ittlé te 
met az Enyedi Collégium' Professoraival, sőt 
Enyedre maga bekísért, ’s itt gondja vo lt, 
hogy a' mi méltó vala láttatni ., meglássam.

Enyednek fekvése sokat hasonlítana a' mi 
Ujhelyünkéhez, ha sokkal tetősebbek volná
nak hegyei, ’s téré kelet felé tágasabb, annak 
tudniillik, a’ ki itt Gáldtő és- Tövis, amott 
Patak felől jő belé. Collégium és Professorok* 
lakásai egész hoszszú úczát foglalnak el a’ vá
ros* éjszaki- szélében a* szőlőkertek* lábaikig. 
A* Togátusok’ lakásai, az Auditóriumok, a’ 
Bibliothéca, irtóztató. De el lesz törölve a’ 
szenny; az új Collégium’ alapköve 1827. van 
letéve, ’s a’ Múzák kétszáz esztendős, földbe 
sippadt sziirdékjaikból díszes lakba költöznek.

Az iskola ide Fejérvárról jött; ottan az 
Unitáriusoké volt, hihetőleg számokra János- 
Zsigmond által építve. Birtokába 1580. a’ Re
formátusok következtek. Bethlen Gábor újjá 
teremtette , ’s megajándékozta Décse, Miriszló, 
Felenyed, Murzsína, Orbó, Henningfalva egész 
helységekkel, ’s elnevezé Fejérvári Bethlenia- 
num Collégiumnak, mint a’ Német-országi Fe
jedelmek a’ magok iskolájikat a’ magok’ ne
veikről. Tanítő-székeikbe nevezetes férfiakat 
híva b e, mint Opitz, a’ németeknek akkor 
első költőjök, ’s Alstéd, és Biesterfeld. De az 
iskolát gazdag Bibliothecájával 's a’ várossal 
felégeték II. Rákóczy Györgyöt űző Tatárok,
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’s tanítók és tanúlók elszéledtenek. — Cancel- 
lárius Bethlen János őket 1663. Kolozsvárról 
a’ maga Apafija által viszszahívatá, ’s az is
kola’ igazi újabb státora Pápai-Páriz Ferencz 
vala , a' Lexicographus.

Rendes Professora Enyednek hét vagyon, 
’s tanúlójinak száma az ezret meg nem ha
ladja. Tógás és tógátlan ifjú , a’ legfelsőbb 
osztályokban, mintegy kétszáz; kevesebb mint 
Debreczennek, mint Pataknak.

Könyveinek száma mintegy nyolczezer 
volt. A’ nagyon elöregedett Prof. Benkő Fe
rencz ezer forint tőkepénzt hagya az iskolá
nak, hogy az egy tőkepénz’ kezdete legyen 
mellynek kamatjain évenként az akkor legú
jabb philosophiai munkákat megszerezhessék. 
Úgy tetszik, Philosophiát tanító embertől, bár 
öreg és igen. elgyengűlt embertől, egyebet 
várni nem lehet, mint a’ mit itt teve; és még 
is csudáltam azt, mert némelly Philosophus 
nem a’ Philosophiát szeretné boldogítva látni, 
hanem a’ maga Philosophiáját.

A’ Bibliothéca Bőd Péternek három mun
káját tartja itt nagy becsben, ’s nyomtatlanúl 
mindenikét: 1. História Literaria Hungáriáé,
III. Köt. 2. Antiquitates Ilungaricae; 3. Magyar 
Ecclesiák’ Történetei, — és mind a z t, a’ mit 
Benkő Józseftől nyomtatott és nyomtatatlán 
könyvekben veve. Hlyen az a’ folio Kötet, 
inellyben az első Teleki Mihály’ levelei és az 
ő hozzá írottak állanak. Erdélynek speciális 
Geographiáját Gonsil. Kenderesi engedé végig 
forgatnom ; azt némellyek közre akarák eresz
teni , de a’ szándék nem éré teljesülést. Most 
viszont Transilvaniájának újra kiadását hirdeté 
ki a’ Kolozsvári Typographia; de az is elma-
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rada. Én minden munkáji közt, meltyeket is
merek, ennek adom az elsőséget; de a’ könyv 
nem kevés igazítást, bővítést, kihagyást kí
vánna; Benkő sok haszontalant, bugyogót, in
gót, hamisat, csonkát ád a’ hasznos és való 
mellett.

A’ Báróczi’ hagyománya latin és franczia 
Classicusokból áll, és theosophiára tartozó 
nyomtatott és írott munkákból. A' Kórháznak 
tízezer forintot, ’s a' Collégiumnak, köny
vein k ivü l, Fuchs által olajban festett képét is. 
De ez neki nem hív képe, mint mind azok 
a’ mellyeket Olvasóink eddig ismerhettek.

A’ Bibliothepá Báró Bánffy Farkas Erdélyi 
Kincstartó ’s Szent-István3 Középkeresztese, ’s 
Gróf Bethlen Gergely Kormányszéki Tanács
nok Fő-Curátoraitól is nagybecsű ajándékokat 
veve: az elsőbbtől az 1462. pergamenre írt Ma
gyar Chronicont, mellyből Thuróczi szóról szóra 
vévé által az elsőbb Fejezeteket, ’s magának 
BáníFynak tulajdon kezével írt Autobiographiá- 
já t , 's Hollandiában írogatott iskolai Köteteit; 
Bethlentől egy gazdag Ásványgyüjteményt.

( F o ly ta tá sa  következik .)

\
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2.

l ü n k e ü s z .

A’ hoszszú (időnek irigy foga, nem csak a’ festés
nek, és faragásnak számos remekeitől fosztottmeg 
bennünket; hanem, a mi még annalis sokkal fájdal
masabb; számtalan becses írásokat-is elemésztett; sőt 
némclly tudós nemzeteknek, minden iparkodásait- 
jS, kiragadta a maradék kézéből. Ezeken tebat, 
a" mennyiben lehet, fordítani, a’ legszentebb szán-
dék.

Én tehát, attól élesztetvén , illyen gondolatok
ra jutottam. Mivel a’ Pompejopoliszban, és védé- 
kén, tanáltató írásokat, a’ rajtok, darab üdéig, for
rón fekvő tíízmoslék, haszonvehetetlenekké rontotta : 
és mivel, a’ mi másutt tanáltatik, e’féle, az Olasz- 
főldön, az a’ későbbi, tudatlan korban, lett a’ ter
mészetnek mártalékjává; és így, semmi, igen nagy 
segítséget attól várni nem lehet; tehát, a szemei
met, más tájakra vetettem. Nevezetesen, magokra 
vonták figyelmetességemet, azon Kis-Azsiai, tizen
két fényes városok ; mellyek Tiberiusz üdét, és 
így, a’ homályos vadságnak kezdete előtt, jobbára 
elsüllyedtek: mellyeknek a’ fekvések bizonyos
eléggé; és a nrellyeket megásni, még nem jutott 
senkinek eszeágába sem. Azokban, nem csak a’ 
szép mesterségeknek remekeit kaphatnámeg a’ mos
tani világ; hanem az írásokatis tökéiletes állapotok
ban tauáluá; mivel azokat semmi tüzmoslék nem
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tette haszonvehetetlenné; a’ tüzokadó hegyeknek, 
káros szomszédságától, tiszta lévén Kis-Ázsia. A* 
víztől sem lehet pedig azokat félteni; mivel a’ Pom- 
pejopoliszhan tanáltató jegyzéseket-is, csupán a* tüz- 
moslék ragadtaki a’ mostaniak kezéből: a’ víz sem
mi hátramaradásra nem vala, vagy csekélyre. Sőt, 
a’ még annál-is tudósabb üdőben-is, midőn Thera, 
és Therásia között, uj sziget tolakodék fel a’ ten
geri habokból, néhány városok bocsátkoztak alá a’ 
mélységbe, Ázsiában, és mindenestől. Hátha, még 
azoknak-is nyomokba lehetne akadni?

Az egy; de lehet, és még sokkal nagyobb 
számmal várni, Egíiptoszi régiségeket-is, és pedig 
irásokat-is: melly, főképpen a* történetre nézve még 
sokkal óhajtottabb tanálmány. Már pedig csalhatat
lanul lehet: én azokra reáigazítom, az azokban gyö
nyörűséget tanálókat, és álmélkodom rajta, mi okon 
nem látta ezeket, még eddig által a’ világ.

Hiszem a’ kellemetes Hérodotosz, az Eüterpé- 
ben, világos szavakkal említ, földön alól való szo
bákat azon piiramisz alatt, melly a’ Cheopszénak 
tartatik : sőt csatornát^, mellyen az alá a’ Neilosz- 
ból, víz szakad; sót említ valami földön alól lévő 
útat-is, melly a* labiirinthoszhoz ragasztót püramisz- 
ba vezet: és a’ mi még azokná!-;s sokkal több, a 
labürinthosznak ezerötszázra menő, földön alól lévő, 
titkos rejtekei-is, mellyekbe Herodoíosznak-is meg- 
tagadtatott a* bemenetel; és a* mellyekben nyugsza
nak, több más látatlan ritkaságokon kívül, Egüp- 
tosznak azon tizenkét Királyjai, kik azon, az emberi 
kéznek, minden épületbéli munzái között, legrop
pantabbat rakatták; éppen úgy vágynak, a’ hogy 
azoknak ajtaját, valami ezer és ötszáz esztendő e- 
lőtt, az Egüptoszi Papság betette. Mostan egygyik 
píiramisznak sincsen, a’ földön alól lévő, rejtekc 
kinyílva; nem-is említi, sem valami hagyomány , sem

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



OCTÓBER 1 8 3 1 . 76 5

élő ember, sem író semmiféle, annak valaha tátva , 
nyitva álltát: sértetlen tehát a’ rejteke mindeniknek; 
úgy a’ labürinthosz-is. Ez ám a’ valami! Hogy nem 
jutott még senkinek eszébe, azon csudálatos épüle
tet megnyitni! hiszem, a’ hasonlóképpen ezerötszáz 
felsó szobáiból, még valami száz megvagyon, sót 
még ötven-is felől rajta; tudatik tehát, hol fekvék a 
labürinthosz! E’ megfoghatatlan dolog; hány ezer 
sem olvasta ezeket? Csudálatos emberek lehetnek 
azok! a* kiket, ezeket olvasván-is, még-is semmi ész 
nem ütött. De, a’ többi Egiiptoszi, Núbiai, és In
diai píiramiszokbanis, jobbára tanáltatnak, bizo
nyosan, a’ földön alólis, alkalmatosságok ; mellyek- 
böl, mennyi festések, íaragmányok, régiségek, írá
sok fognak kikerülni, könnyű elgondolni, Es ám
bár nincsen-is minden püramisz felkészítve, földön 
alól való, alkalmatossággal; de vágynak mindenik
nek, a’ felső részében, számos, és a’ hajdani Egüp- 
toszi Iliinek csökkenése olta, látatlan rejtekek: inel- 
lyekbe csak földönalól való útak vezetnek; és a’ mel- 
lyek közzül, bizonyosan, egy sem áll iiressen. 
Hátha még a* többi elnyeletett, és feldúlatott váro- 
sokat-is megássuk; és el nem mellőzzük, gondatla- 
núl, a’ száz kapujú, Thébáknak, Mcmphisznek, Si- 
donnak, Türosznak , Babülonnak, líárthágónak, 
Palmürának omladékait-is ? Ekképpen Egüptosznak , 
és Görög-országnak, sőt a’ régi Indiának és a’ tel
jességgel homályos néhai Núbiának-is, minden tu
dós foglalatossága napvilágra jön bizonyosan, és 
több ezeresztendős sírjából, új, és hoszszabb élet
re feltámad. Mennyi haszon ! melly boldog nye
reség! micsoda váratlan megvilágosodása minden tu
dományoknak! főképpen a’ hajdani történetnek; 
melly ezután, magához sem fog hasonlítani.

Miképpen kellessék pedig, a’ püramiszoknak 
titkosabb rejtekeibe behatni? megmutatom, Mon-
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dóm, a’ titkosabbakba, mivel már mai napon, egy 
sem tanálkozik ollyan; azon Egüptoszi pürarni- 
szok között, mellyek az építő kezektől, valami te- 
kéntetesebb magasságot kaptak, mellynek közepe 
táján lévő, és a’ rakató Királyoknak, és házok népé
nek szunnyadozó tetemeit, magában rejtegető, cse- 
kélytanuságd szobáit, fel ne kutatta, és ki ne tolvaj- 
kodta volna, a’ nemtelen haszonkeresés. Hanem a* 
legtitkosabbakat, legtanuságosabbakat értem; mel- 
lyekkel még senki ingyen sem, álmodozott. így 
lehet tehát bejutni azokba. Leges legelébb, azon 
püramiszban, mellyben világos szavakkal állít lenni, 
földön alólvaló alkalmatosságokat, a* történetnek ké- 
tségbehozhatallan szava: be kell törni, akármellyik, 
nyitvalévő szobának az alját; és azonnal leér a’ kereső, az 
alsó, vég nélkül tanuságosabb alkalmatosságokba. így 
kell tenni a' többivel-is az után, és magával, a’ még 
sokkal bámúlásraméltóbb labürinthoszszal-is. Ott-is, 
akármellyik felmaradott szobának, .vagy szobahelly- 
nek, be kell az alját rontatni darab hellyen;és 
azonnal lejut a* néző az alsó rejtekekbe; és szeme 
előtt fognak állatit azok: meliyeknek szemlélése
után, élannyira esdeklett heában, a’ tisztes Hérodo
tosz. Hanem ez, valami kevéssel több munkát fog 
adni ; mivel abban, minden, bár melly tágas szobá- 
nak-is, egygye *lenegy terméskőből áll a’ fedele: 
melly, élek avval a* gyanúval, vastag lesz. Arra 
jó tanúm vagyon, úgy gondolom neve Sztrabó; 
ki a’felső szobáit, szája tátva, be-is álmélkodta. De- 
csak azokat, mellyek a’ földön felől tanáltattak; 
mivel az alsóbb rejtekeknek ajtaira, minden idegen 
vizsgaság előtt lakatot vete, az Egüptoszi Papság
nak titoktartó, sanyarú bölcsessége. De bemehet 
a* kívánkozó, más úton-is, a’ piiramiszokba, ha 
több költéssel fog-is járni. Mivel, talám mindenikbe 
vezet valami földön alólmenő út ; tehát környöskö-

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.1



OCTÓBER 1 8 3 1 . 767

rül kell ásatni mindeniket; valahol csak reá tanál, 
a’ régiségszerető sem, a* bejárásra. Már pedig, ha 
azon alsó rejtékekbe lejut a’ vizsgálódó; ott, kétsé
gen kívül, elég kincset tanál, a’ többi fürkészések- 
nek végrehajtására. Itt kell kezdeni a’ dolgot, nem 
a’ Görög világnak omladékain.

Ezekre kívántam, figyelmetessé tenni, a* tudo
mányoknak minden kedvellőit, nem külömben azon 
a* községnél magossabb lelkeketis; kik a* szép mes
terségeknek elbájoló remekeiben tanálnak nemes 
gyönyörűséget: én ezen ásásoktól, véghetetlen az, 
a’ mit várok ; és bizonyosan, megfogják azokat orvo
solni, főképpen mivel az Egiiptoszi rejtekekben, 
Görög írásokis említetnek a’ régi írók által; csak 
nem egészszen, azon sebeket, mellyeket a tudo
mányokon, és szép mesterségeken, a’ tudatlan szi
laj kor ejtett.

O rmós J ózsef.

3.
Levél T. Ormós József Úrhoz ,

a F. M. Orsz. Minervában közlőit Ariadne eránt.

M  egpillantván a’ mélytitkú czímet azt gondoltam: 
Kegyed valami mytbus-darabot akart fordításban 
közieni a’ magyar Publicummal. E’ hiszemben ma
radtam vezérszavainak olvasásánál is. De a* mint 
az első lap’ alsó rendjeit fejtegetém — fejtegetém 
mondom; mert hogy azokat a' bévezetéshez hason-
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Jóknak talaljam, fejtegetéshez kelie folyamodnom •— 
világosban kitünék Kegyed’ czélja, szándéka az em
lítettem töredékében,

r> Mindenkinek szabad Ítélni a’ nyelvf dolgai
ban, minden illyes ítélet egyedíílcsak annyit nyom, 
a' mennyit az itélő’ szempontja, ’s ez ismét annyit, 
a* mennyit az itélőnek értelmi sphaerája a* megítél- 
tetendő tárgyhoz.'’ — •) Ezt szükségképp előre kel
lett bocsátanom, mielőtt Kegyed-szempontjainak a’ 
szőszaporítás mesterségében taglálatjához fogjak. 
Nem felfuvalkodott nyegleség állíttatá-fel vélem e* 
mondalékot, hogy csupáncsak Kegyed’ ellen hasz
náljam fegyverül: ellenem is legyen az fegyver.
Csalhatlannak magát állítani nagy gyöngeség, ’s a’ 
világító rés eleibe úgy állani akarni, hogy másra ne 
hathasson a’ fénysugár: hiú kívánság ’s gyümölcs
léién igyekezet. Mennél inkább kitisztúl földi po
rából az elme; annál szerényebb az vitályban, ’s tü- 
redékenyb a* viszályos pártok’ meghalgatásában. 
Látjuk, hogy a’ világbámulta Carthesius és Newton 
felfedezetinek elég ostromlói akadtak, hogy Kant’ 
Philosophiáját, Pestalozzi nevelésmódját sokan ros- 
tálgaták ’s feszegeték: mindazáltal ki vegye azt kö
zűlök — ha élnének is mind ezek — rossz néven, 
hogy így történt a* ddog? Régi ’s igaz közmondás 
az: 'több szem többet lát, és gyöngeség azt vitatni, 
hogy a* sok szem között csak egy láthat jól, a* többi 
mind vak.

Ebből talán megláthatja Kegyed:’ a’ beleszó
lásra nekem is van igazságom ’s jussom, és meg
vallom, hogy sem az érdemes Szerkőzet’ figyelte- 
lése — mert minekelőtte ezt láttam volna, elhatá- 
rozám magamat a’ felelésre — sem Kegyed’ nyelv- 
tudományi töredéke — a’ melly csak nehány homá

*) Heimeczy Mih.
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lyos példára terjed-ki — hanem egyedül a’ benne- 
íoglalt méltatlan ’s alaptalan megtámadások birtak 
arra, hogy bele avatkozzak, jóllehet Kegyed száj- 
hedugással fenyegetődzik paranesosztó székében. 
Ázomban hogy sokkal könnyebb valamit kimon
dani, mint cselekedet által léteire hozni, lássa s 
tapasztalja Kegyed tulajdon példájából,

Főerányja Kegyed-írásának a’ szószármazta
tás’ büszke leple alá burkozott alaptalan olcsárlat, 
eggyik azok közzül, mellyekből a’ honi literatura’ 
gyógyházában már régóta tartarus emeticus készül. —  

Ha valami törvényt — legyen az a’ Kormány’ 
művészet’ vagy tudomány’ körében — szerzeni 
akarok; legelső tulajdona legyen annak a’ világos
ság, azután az értelmesség mindenesség — hogy, 
a’ miért állíttatott az fel, azon tárgyat belőle ki- ’s 
reá ismét viszsza-hozni lehessen. Ezen tulajdonsá
gok tészik tökéletessé a’ szabott törvényt,

Milly’ sete törvény lenne ez: Minden, d  mi 
nem kör , négy szeg. Quasi verő! nem lehet hat, 
hét, nyólcz ’s több-szeg? nem lehet tojásdad, 
hengerded? De az emiíly általányos törvények’ 
támasztásában felette nagy vigyázat, elő- ’s balíté
letektől ment lélek megkivántatik. Mit mondanánk 
majd akkor, ha az előhoztam matézisi törvényt 
valaki így vitatná, ’s ez által kívánná csalhatlansá- 
gát bébizonyítani: .A’ hol hat ’s több szeglet van 
ott vagyon négy is; a5 tojásdad vagy hengerded 
figurát ugyanazon vonal formálja, meíly a’ tökéle
tes kort, csakhogy egykevéssé más módosítással: 
tehát — ? Nem-de ő azt állítná , hogy lehetlen itt 
gáncsot találni, és hogy annál biztosb lehessen vé- 
leményjében, sanctiót is ragasztana törvényéhez?

Uj rendszer- vagy is törvénynek hozhatását én 
nagyon lehetségesnek tartom, hanem azt megkívá
nom, hogy az mindenkép’/ eleget tegyen mind a’ 
F. Alt or. m in sr v a 4 negyed  1831. 49
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tárgynak, miről szőll, mind azok’ várakozásának 9 
kikhez intéztetik. Á’ t árgynak eleget teszen, ha 
azt kimeritőleg, világosan, 3s tiszta okfőkből adja- 
elő. Mások-várakozásának eleget teszen, ha a’ ter
mészet’, okosság', ’s illés’ közönséges törvényeivel 
nem ellenkezik, ha újságával szinte meglepi olva- 
sójit, vagy halgatőjit.

Megvallom, hogy a’ Kegyed' Ariadnéja* első 
sorait többszöri olvasás után sem érthettem-meg, 
de meglehet, hogy valami helyes ok kimenthetné 
ügyetlenségem’. Eleinte azt hittem, hogy Kegyed 
már ez előtt valahol valami törvényt megállapított, 
de eléggé vagy bé nem bizonyította, vagy ha ez 
meg is történt, némelly könyvbirák most is hi« 
jányt lelnek benne: azért újólag f e l t e t t  d o lo g  Ke
gyednél’ m e g b iz o n y íta n i nem  c sa k  a  h o z o tt  tö r v é n y 
n ek  m in d en k o r  c s a lh a ta tla n  és tö k é le te s  v o l t á t ; h a 
n em  ’s c l  í .  és végre arra is akadok, hogy valami 
ú j  tö r v é n y n e k  b e h o zá sa  is  Kegyed’ ó h a jtá s a . Hanem — 
mint csalatkozik az ember hirtelenkedésében! —- 
ismét ezen új törvény a  b e s zé d  g a z d a g í tá s n a k  l á 
b á ra  se m m i b é k ly ó k a t  sem  v e tv é n  is  — hatalma
san ! ! — a  m á r  a d o tt  tö r v é n y n e k  — hol ’s mikor? — 
nem  csa k  n a g yo b b  e r ő s s é g e t  a já n d é k o z ; h a n em  a n 
n a k  c sa lh a ta tla n  v o l tá t  is  — erről már ez imént is 
volt említés? — v i lá g o s s á g r a  h o z z a \  nem  h illő m b en  , 
n é m e lly  id e  ta r to z ó  é s z r e v é te le k e t  is  k ív á n s á g o m  
k ö z z é  s z ó r n i  e z e n  é r te k e z é s n e k . — Mi Ilyen homály ! 
mint a’ Pythia’ jövendölése! Ez mindazáital sokat 
igér, ’s annál fényesb az érdem, ha végrehajtja; 
végrehajtania pedig okvetetlen kell: mert kiilömben 
a’ felállított törvény esalhatlansága bé nem bizo- 
nyodik.

Kegyed’ új törvénye, ha nem csalatkozom, 
ez — kár, hogy igen hosszú jó lett volna azt 
§~okra osztani: — / t  s zó  s z á r m a z ta tá s b a n  v íg y á -
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zattal kelletik ( ! )  lenni ci dolgoknak belső rokkon- 
ságára *— talán ez e’ szótól rokka származik? —■ 
iS ? és csupán csak az ollyan szavakat lehet a példa — 
mellyik példa? — után származtatni: mellyek hoz
zá  — mihez? példa-vagy rokonsághoz? vagy tán 
más alkalommal fejté-meg ezt Kegyed, mire most 
oliy bizalmasan hivatkozik? *) — belső , az az:  
értelembéli vér ség gél is táp ászt altatnak viseltetni. 
Nem óhajtásom az egész törvényt felelemzeni; mi
vel mennél beljebb ereszkedem a’ beszéde’ töm
kelegébe: annál inkább eltévesztem annak értelmét, 
*s majd végre Daedalusként kellene szabadulást 
keresnem* Megelégszem azzal, a’ mit rendes fi
gyelem állal felfoghattam belőle, ’s a* szerint köz- 
lendem jegyzeteimet.

Legelőbb szándékom Kegyednek egész illen
dőséggel azt tudtára adni, hogy a* felállított tör
vénye nem t ö k é l e t e s ,  nem v i l ágos ,  nem 
új,  és nem k ö z ö n s é g e s :

Ne m t ö k é l e t e s ;  — Akkor tökéletes a* 
dolog, ha mindene meg van, a’ mi léti czéljához 
megkívántatik; ’s így tökéletes a’ törvény, ha az 
egész tárgyat, vagy annak némelly részét olly iga
zán ’s tisztán adja-elő, hogy a’ ki csaK a’ szavak 
értelmét képes felfogni, legott megértse a’ törvény
hozó' kívánságát, ’s tettel is utánozhatja. Nincsen 
itt szó a’ honi, katonai, papi, vagy más néven 
nevezendő törvényekről, hanem bizonyos rendszer- 
rendszabás- vagy reguláról, mellynek voltakép’

Midőn levelemet tisztázám , eszembe ju t a , m intha tavaly 
láttam  volna Kegyed Philoxenosza’ h irdetésé t, de még 
eddig a* munka nem akadhata kezem be, alkalm asint ebben 
foglaltatik a’ ,, hoztam törvény.” Sajnálom , hogy nem bír 
hatom az em lített munkát.

49 *
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tudományos dolgokban van baszna ’s ereje. Szoros 
értelemben a’ törvény csak azon felsőségi rendelés, 
minek áthágása meghatárzott fenyitéket von maga 
után. A’ művészet’ rendszerében emilly fenyíték 
nem terhelheti a’ vétkes lépést, kivévén, hogy an
nak cselekvője sokszor nevetségül, néha boszszusá- 
gul szolgál a’ józanabb félnek. E’ szót törvény kü
lönösen csak azért tartom-meg levelemben, hogy 
Kegyednek szende türelmemet megmutassam, ’s 
Írásom az érthetőségből annál többet nyerjen az ál
tal, Ez úttal engedelmet is kérek Kegyedtől, ha 
valahol tollhibából másért elcserélném ezt a’ szót, 
vagy ha valamit méltó unalmára kétszer megemlí
tenék.

Kegyed’ törvénye, a’ mint mondám, nem tö
kéletes; mert az szerint, ’s az után ugyan senki 
sem alkot egy új szót is, ha szerencsére az utánna- 
vetett példa mint valami bolygó-fény egy kis gyönge 
világot nem villanna ködös-egészen sötétnek még 
sem mondhatom ■— éjjébe. — Miben áll a’ dolgok* 
belső rokonsága? Ha ezt közönséges szempontból 
tekintjük, úgy valóban nem lessz olly szó, meliy- 
nek legalább csak annyi rokonsága a’ másikhoz nem 
lenne, mint tűznek van a’ jéghez. Mivel kétségkí
vül minden teremtett lény legalább a’ létesülete’ , 
vagy enyészete’ pontján öszszejön, a’ hol előáll a’ 
világoknak, ’s minden alkotmánynak anyja, a’ ter
mészet. E’ szerint tehát a’ dolgok’ rokonsága a’ szó
származtatásra nézve nem lévén eléggé kipéczezve: 
mindegy akárhonnan állítsak én elő valami rokon
ságot, tüstént lehet igazatom új szót faragni — ha 
egyébberánt a* többi szükséges készületeim meg van
nak ehez. Elosztja ugyan Kegyed a’ megkivántató 
atyafiságot külsőre is belsőre is — ámbár a’ törvény* 
elején csak a' belsői említette, meglehet, ez ké
sőbben elégtelennek tapasztaltaiéit a’ szavak annyi

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



OCTÓBER 1.831. 7 7 3

új ezredéinek öszszeseregítésére. Már úgy csak
ugyan közönséges törvény ám ez, sőt minden ily
nemű törvényeknek essentiája. Lehet é valamit szé- 
lesbre osztani, mint a’ külső és belső atyafiságra? 
A’ mi külsőkép’ nem hasonlít máshoz, hasonlíthat 
az belsőképen; a’ mellett számtalan mődositásai le
hetnek eme rokonságoknak, ’s e’ szerint valóban 
könnyen elhihetni, hogy Kegyed negyvenezer töké
letes új szóval győzné bővíteni a’ Magyar (magyar) 
ajakot. De — tessék megbocsátani — mind a’ mel
lett még is csak azt mondom, ’s a’ mellett mara
dok, a’ mit ez imént mondtam. — Horácz levelét 
de arte Poetica Kegyed is jól ösmeri, ’s annak ok
tatásaiból tudja, rnilly nehéz a' közép-pontot valami 
tudományos munkában megtalálni. Kegyed’ törvé
nye szinte így járt: a* helyett hogy középen, ’s 
azon a’ helyen, mellyre készüle, maradt volna, 
magasra szállott, ’s következőleg — tökéletlen.

Nem vi lágos;  —- Nehogy hoszszas, és igy 
unalmas is legyen levelem: világosnak egyedül azon 
érteményjét iktatom ide, mellyro^’ felvett tárgyhoz 
legnagyobb szükségünk vagyon. Világosnak neve
zem azt a’ tárgyat, mellynek természete olly sor
ban terjesztetik-elő, a* mint annak az olvasó' vagy 
halgaíó’ eszébe omlania kell, és egyszer’smind oly 
kitétellel, melly a’ megfogásra legalkalmasb, az az: 
legkönnyebb. Ezen tulajdonság ugyan már a’ tö
kéletesség’ határában foglaltatik, de minthogy ez oly 
tetemesen mindennemű előadásban megkivántatik: 
jónak láttam annak elkülönözését amattól. — H0gy 
Kegyednek szóban-forgó rendszabása nem világos 
onnan kitetszik, mivel az szerint azon módon, mint 
Kegyed gondolá, senki sem csinál új szót, legalább 
nem húszezerét, és ha csinál is, nem lenne kö
szönet benne. Igen jól tudom, hogy a’ szógyártást 
nem mindenki’ orrára bízták, ’s így elég, ha egye-
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dűl Kegyedre kedvezőleg mosolygand a’ szómiV 
angyala. Hanem ha valamit közlünk; legyen-meg 
annak minden tulajdonsága, mi által az szívbe, ’s 
lélekbe béfolyhasson. Ne függeszszük egy mellékes, 
fs tán épen kellemetlen gondolatra egész figyelmün
ket, ’s a* miatt a’ hasznosbra kevés maradjon.

Régi 's már egészen kopott panasz az, hogy 
sok a’ szófaragó. Hadd faragjon kiki kedvére, miat
tam; azért én csak azt választom, ’s azt választandja 
más is, a’ mi az Ítéletünk’ mérlegén megmarad. 
Nem kell azon aggódni, hogy sok szó van nyel
vünkben, holott még sokkal több tárgy van a’ ter
mészetben, mellynek nálunk nem juta még képjel. 
Ennek következésében megvallom magamnak is 
kedvem lenne e’ sík mezőn •— ha valamitől nem 
tartanék — megpróbálkozni, ’s nagyon sajnálom, 
hogy Kegyed új törvénye semmi biztos utasítást nem 
ad vágyam’ tellyesíthetésére. Vegyük-fel: — már 
én kikerestem a* dolgok’ külső vagy belső rokonsá
gát, mikép’ induljak már most tovább? p. o. hó , 
és eső között ki nem látja a’ legnagyobb külső ’s 
belső vérséget? Az eső húll, a’ hó is; az eső víz
ből áll: a* hó is. Mi az esőnek a* gyökere? az eső
zés vagy esés; hát a* hónak? a’ havazás. Hát az 
esőzés micsoda? természetes tulajdonság; hát a’ ha
vazás micsoda? az is természetes tulajdonság. Most 
már hozzá állok az esztergályhoz, ’s ime hevenyi- 
ben kanyaritok két új szót; esödékeny, vagy lá
gyítva esékeny; és havadékony, vagy lágyítva havé- 
kony. Már ebben vallyon micsoda szem fedezné- 
fel valami nemét a’ fogyatkozásnak? En legalább az 
adott törvény után indultam; jó szavak is azok, a’ 
kinek tetszenek. Hanem azt kérdezem most Kegyed
től; I. Minden igének (mert terméketlen és novéket• 
len hibátalan i g é k  — sic! — ’) -tékeoy, -dékeny, 
-ékeny, és -dékony végezetekkel kell formálódnia,
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’s nincs e ezek közt valami külömbség? II. Egyenlő 
c a -atlan, és -talan, -etlen és -telen végezet is? 
azután III. -ány -ény -ag, -eg, -ha -pe, -za, -ás -és 
-ály, -ély, -al, -el, -ék mind egyforma természetű
ragasztékok?

Addig is, míg Kegyed ezen kérdéseimet fel
oldaná — ámbár kötelessége lett volna az állított 
törvénye* csalhatatlanságának megmutatása mellett 
azokat megfejteni, hogy előadása világosságot nyer
jen — kijelentem röviden e’ tárgybani véleménye
met.

Az I. Kérdést önként elmellőzöm; annak fel- 
hüvelyezése a* többiből következik, sokkal is ös- 
meretesb módja a* szóformálásnak a’ benne foglajt 
ragasztékok által, hogysem azon tovább felakadjak.

A* II-dikra ez az észrevételem: — A* ki szó- 
származtatási pályán dicsőséget keres, szükséges: 
hogy a' külömbféle nyelvek’ ösméretin kívül ön 
ügyessége, finom sejtése, ’s minden heves indula- 
toskodáslól szabad lelke legyen. Hogy azt a’ nyel
vet, mellyet új szókkal bővíteni szándékozik, alapo
san tudnia, ’s annak minden titkait kifürkésznie is 
kell; önként következik. Ennél fogva a* külömbféle 
szokott \s elavult gyökerek*, szóvégzetek, és válto
zatok’ természetét úgy kell ösmernie, mint a’ gyap
jú-áros ügyes tapintás által tudja meg az alkus árú
nak finomságát. — En arról nem tehetek, hogy 
ezen végzeteket -atlan, és -talan, -etlen és -telen 
egyformáknak nem tarthatom, *s egymással fel nem 
zavarhatom. De Kegyed ne úgy értse eme’ felzava
rást, mintha azon szavaknál, mellyekben a, o, u ,  
a’ vezérbe,tü, az -etlen és -leien ragasztékot valaki 
által tétetni képzelnék, és viszont. En itt másnemű 
felcserélést, ’s az által eredhető zavart értek, hogy 
t. i. nem mind egy ugyanazon gyökhöz -atlan vagy 
-talan -etlen vagy -telen végzetet tenni az értelmes-
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ségre nézve. Nálam e’ külömbség vagyon ezek 
közt, hogy -talan és -telen ragaszték egészen ellen* 
kező értelmet állit-elő azon névből, mellybez ra- 
gasztatik annyira, hogy abban az előbbeni eggyes- 
kori értelméből ’s természetéből semmi sem marad- 
meg; -atlan pedig és -etlen ragasztékok ellenkező 
értelemre fordítják ugyan a' gyökszót, hanem még 
is valamit hagynak rajta az előbbeni állapotából, 
az az: hogy a’ dolognak az úgynevezett subjeetuma 
megmarad —- a5 mi az előbbi végzetek által meg- 
semmisíttetik — csak az objectuma ’s kerülete vál
tozik. Talán nevetséges lessz Kegyed előtt az efféle 
szőrszálhasogatás, de — ha csakugyan igazi ősz-? 
töne *s idomzatja van a’ szószaporításhoz — velős 
megvizsgálás után szükségesnek fogja látni észrevé
telemet terhes foglalatosságához. Szükséges ez arra 
is, hogy praecisjo* finomság, ’s rövidség növeked
jen ez által nyelvünkben. Vegye, kérem, vizsgád 
lóra Kegyed e’ szavakat: világát lan, ’s világtalan; 
teremetlen ’s teremtelen; éketlen's éktelen; kegyet
len ’s kegytelen; járatlan, ’s jártalan; szemtelen és 
szemetlen ’s a5 t. — és ő szintén valja-meg nem 
talál e köztök külömbséget? —

III. Altal-megyek az utolsó kérdésemre. A’ 
feleletem erre hoszszabb lessz, minthogy maga a’ 
kérdés többfelé ágazik. — Csudálkozva, vagy épen 
boszszankodva, mint hajdan Cicero in Catilinam 
tudakozódik Kegyed: vallyon a’ hivatlan szó-fara
góknak g í z g a z z a tudja é okát adni minden ujdo- 
nansült szavának? ’s a’ t. Itten előleg azt jegyzem- 
meg: Kegyed igen jól tette, hogy az érintett szó
faragókat névszennt elő nem citálta töredéke’ sorai
ban; úgy valóban Kegyednek is köztök kellett vala 
állama. Meg ne ütközzön Kegyed ezen kitétele
men. Őszinteség a’ megállapodott Karakternek első 
tulajdona! Vallyon ki vagyon meghiva különösen a
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szófaragasra, és ha illyforrna meghívás történik is: 
nemde az egész országra — valamint ezt a* tudós 
Academiának, az egész haza képviselőjének a’ tu
dományos tárgyakban, a’ készítendő uj Szótár eránti 
kijelentett szándékából nyilván láthatni. Kicsoda te
hat a’ hívatlan,’s ki viszont a* hivatalos? és így 
gizgaz kinekkinek a’ cselekedete, ki a* szófaragaV 
korongjához merészkedik nyúlni. Nagyérdemű, ’s 
mélytudományú fértiak kezdék e’ parlagot mívelni 
a’ külföldön. Erről olvashat Kegyed Helmeczy M. 
Kalauz értekezésében, melly találtatik Berzsenyi 
Dániel* versei előtt. — Buzgó tisztelet ömlik-el 
egész Valómon, ’s dicső Jövendőnek arany alakjai 
tűnnek olykor elmémbe, midőn azon nagy szeren
cséről gondolkodom, melly e’ részben — t. i. honi 
literaturank gazdagításában — számunkra is juta. 
Születtek nekünk is nehány oly magas elmék, oly 
jeles, ’s az egész Nemzet’ háláját megérdemlett hő
sök, kiknek mink — oilyanok mint Kegyed, meg 
én — nem vagyunk méltók; hogy — szentirás- 
ként — saruszijjaikat feloldjuk. Szent bor/alom 
fut-el végig testemen, ’s egy forró hálaérzet tolong 
melyembe , midőn fennséges tetteiket emlegetni hal
lom, vagy talpra-esett miveiket szívilletve olvasha
tom. Kegyed is megfogja talán üdővel bánni, hogy 
a* szósokasítók körül oly keskeny kört, ’s azt is oly 
feketét tudott vonni, nem értvén az érdemet a’ hi- 
jánytól megválasztani. „Igen — itt azt fogja Ke
gyed mondani— ne vegye magára, a' ki nem olyan.’4 
Igazság! — de ugyan — könyörgöm — találkozik 
e oly ember, a’ ki önként megösmerné gáncsait? 
Kegyed bár mondja „hibázásomat megösmerni szo
kásom” de még sem szeretné dolgozásait mások 
által igaznak kurholtatni. *) Azután V ki valamit

*) N e c  e n in i  tan i  g r a v e  h o m i n i b ü s  i n g e n u i s  v e r b e r a r i , q n a m -  
q u a m  e t  h o c  g r a v e ,  q ua ip  p e r  eoH tum eJ ian i  v e r b e r a r i .

Demos lJt .
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közre bocsát, nemde legjobb szándékkal cselekszi 
azt, gondolván az által szinte használhatni a* Köz
jónak. Előlép osztán egy ügyesb kéz, ’s az ő állí
tásait hibásoknak találja: vallyon ebben az esetben 
megérdemli c az elsőbbik a’ megtámadást? A’ ter
mészet’ törvénye parancsolja, hogy mindenkiről jől 
vélekedjünk, ’s becsületét megne tagadjuk, míg az 
ellenkező nincs eléggé felőle megbizonyttva; men
nyivel inkább kell ezt szemünk előtt tartani a* csu
pán böcsvágyu dolgozatok’ megítélésében. Jóllehet 
Kegyed csak a’ szavak* gizgazzát mondja töredé
kében ; mindazáltal lehetlen ezt nem azok’ szerző- 
jire érteni; mivel tettekből ösmertetnek-meg az 
emberek. Kinek miilyen a’ tette, ollyan maga is, 
’s következőleg a’ kinek cselekedetül gizgaz tulaj- 
donittatik, ennek cselekvője is ollyannak az az: 
gizgaznak tartatik. Kijelenté Kegyed ebbéli Ítéletét 
másutt is, hol vakondok seregnek nevezi a’ hivat- 
lan szófaragókat, ’s nagy-hatalmasan másnak *— 
tán épen szolgájának — kezébe1 adja őket, bogy 
vérüket vegye. Más helyen megint emberkéknek 
csúfolja őket, és szüzesség-utálóknak; pedig Ke
gyed is az, mihelyt a* szósokasitásról értekezik. 
Szűz, ’s a’ mellett szódús pallérozott nyelv kész 
contraszt az Értelmes előtt. — Ne mondja aztán 
Kegyed, hogy én azért taréjoskodom ennyire, mi
vel beszédének marczona fulánkja talán az elevenig 
ért. Korántsem! mások becsülete szintoly szent előt
tem, mint a* tulajdon magamé, én meg nem is 
dicsekedhetek azzal, hogy valaha új szól faragtam 
Volna. Szükséges, és minden tekintetben hasznos 
a’ hibákat felfedezni, ’s a’ mint legjobban lehet 
megjobbítani; de az gyöngéd óva-bánással történ
jék, hogy czélt’ érhessünk vele. —* De térjünk- 
viszsza a* kijelelt útra.
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a) Kegyed előtt az -ány -ény szóképző vége
zetek oly valami, minek okát nem tudja senki ad
ni, s azért azoknak felcserélését más végzetekkel 
felette közömbösnek tartja. Kegyed e’ szerint még 
eddig magyar nyelvtudományt vagy nem olvasott, 
vagy annak még léteiét is lehetlennek tartja, és 
egyedül tulajdon képzelete után akar indúlni a* 
nyelv* síkjára. Most csak arra a* magyar Gramma
tikára utasitom Kegyedet, mellyet Debreczenben 
egy Magyar-társaság készített ( i 7 9 5 ) ;  annak ne
vezetesen a’ 1 4 2  lapjától fogva kezdje az olvasást, 
’s e* részbeíi kétsége eloszland. Meg fogja ott Ke
gyed látni a’ külömhséget. — Csudálkozom, hogy 
még ezen a’ szón: szerény is felakad, holott azzal 
Zrinyitől kezdve minden honi író élt, ’s még ed
dig egynek sem jutott eszébe azt: szereg, szerbe, 
vagy szerpe — jó hogy nem szerep — korcs-sza
vaknak változtatni. Hogy szerény valamint komoly 
*s t. eff. jó szavak; abban, az én véleményem 
szerint, ma egy Nyelvmester sem kéteskedik. Jól 
van! maradjanak-meg a’ szereg , példág ’s t. eff. 
nevek is, — nem árt az — hanem okvetetlen kü
lönös meghatározott értelmet lehet, ’s kell is nekik 
tulajdonítani. így is bővül a’ nyelv, ’s ez a’ bő- 
vülhetésének egygyik biztos kutforrása. E* szerint 
lett: erény, elem, lény ’s a ’t. Azonban az orszá
gos-jó szón soha sem aggódjunk többé: 'miért 
nem mondták azt így vagy amúgy. Bizonyosan a* 
dohány-nak, ágyú-nak is eleinte egynél több neve 
volt, és most kinek jutna többé eszébe, a' do- 
hány-X dohczá-nzV, az ágyút ágyalom-wzV keresz
telni. A* szószaporítónak szükség az illyenekre 
ügyelni!

b) Kegyed’ értekezéséből azt is látom, hogy 
az -ás -és szóképző ragasztékok’ igazi értelmét sem 
tudja. Imhol egy kurta felvilágosítás ehez! —
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Minden dolognál vagy cselekedetnél e* három üdo- 
szak nevezetes: a' cselekvő, annak munkája, ’s a" 
munkájának okozatja, vagy is foganatja. E’ há
rom íidőpont egy tárgy korul lévén, a’ változását 
jelentő szavaknak is ugyanazon egy gyökből szár- 
mazniok kell; valamint tehát a* tárgy vagy maga, 
vagy annak művelése, vagy ennek míve; úgy há
rom atyafiságos kifejezet-is támad, p. o. szeret, 
ez a’ tárgy, vagy is a* beszédfőnek tulajdonsága; 
ebből lessz szerelés a’ tárgy' munkája, a* mint az 
mozgásban vagyon, hogy egy okozatot állítson-eiő, 
melly lessz: szeretet, vagy szerelem; ez tehát oko
zatja-a' szerelésnek. Hogy honi nyelvünkön prae- 
cise szólhassunk: az efféléket helyesen kell meg- 
külömhöztetni. *) Innend a’ fü-üsmérés, \s erdő- 
ösmérés nem az, a* mi fü-ösméret, és erdő-rsméret.

c) Vírágály, hegyély. Kegyed tetemes szépsé
get ígér iliyenekből a* nyelvnek: megvallom, kü
lönöst épen nem látok bennök. Az efféle szár
maztatásokban igen megcsalja Kegyedet az önfel- 
álhtott törvénye a5 bel- ’s külső atyafiságok eránt. 
Mert, ha nem tévedek, Kegyed az említettem ro
konságok’ nevében a’ szavak’ értelmének közelebbi 
vagy távolabbi megeggyezését akarja velünk értetni. 
Hanem -ály -ély -oly végzetek mellett nem lehet 
ama* állitásnak sikere; mivel ezek oly tárgyat je
lentenek, melly másból lessz, vagy ahoz tartozik. 
Nem bánom, módosítsa Kegyed a* hegyes ’s virá
gos vidékre e’ kitételemet, de még is kötve-hi- 
szem, hogy utánozókra találjon kellemtelen szóla* 
gokat fiadzó törvényje. Azt is mondja Kegyed, T. 
Ormós Ur, hogy a’ csupán széphangú — elég 
hogy az! — de törvénytelen virány-nak utat kell

*) L. Nyiry Istv. Tudományok’ Öszszesege. S. Patak 1820. 
1. Köt. 105 -  1Ö7 I.
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adni. Hogyhogy! ez törvénytelen? Mi lessz már 
Kegyed előtt törvényes?! Talán jobb lenne a* he
lyett: virga ? Ez olasz-végzetü, felette alkalmas
sző az énekes rímekbe; és csak ugyan illyforma 
két szőra van szükségünk, meily a* német Blume, 
és Bllxthe névszókat fejezze. Már én részemről 
csak e’ mellett maradnék: Blüíhe legyen virág — 
melly származik e* gyökből vír (elevenség, újuiás) 
ág ragasztékkal; Blume pedig legyen virány, melly- 
nek az előbbenivel egy a* törzsöké, a* természet
ben is sokban megeggyezik a* természetök, egye
dül azon külümbség találtatik köztök — ’s ezt a* 
ragasztékok mutatják — hogy az elsőnek gyümölcs 
a’ kö vetkezetje, a* másiknak a szem gyönyörködte
tése utáni elhervadás, elmúlás. — Mivel pedig 
Kegyed annak végére járt, hogy virány nevű hely
ség sehol sincsen hazánkban: én meg azt mondom, 
hogy hasonló hozzá van ezer is — az az: végezetre 
nézve; — és itt leginkább ez vétetik — a* mint 
kell is — tekintetbe. Illyenek: Ibrány, Surány, 
Murány, S^okány, Szitány, Seredény, Zovány, "Vo- 
lány, Tárkány, Harsány ’s a* t. Ellenben én is bi
zonyossá tehetem Kegyedet, hogy Hegyély nevű falu 
sincs hazánkban, hanem a’ helyett: Hegyes, He
gyesei, Hegyi, Hegyköz ’s a’ t; azután máskép is 
tudjuk az illyes tájakat ’s terjedséget jelentő szava
kat — pedig eredetileg — kitenni; ú. m* Kunság, 
Hegység,*) Szilágyság, térség, síkság ’s a’ t, ide 
tartozhatnak ezek is: Hegyallyá, Kemenesallya’s a’t. 
Ezek nem jutottak eszébe Kegyednek!

d) Most következik a’ lövél, löveiék, vagy is 
löték mint kötél, köteték, vagy köték (?) Szomorú 
képe lenne literaturánknak — az én gyönge belátá
som szerint — ha csak illyen szavakkal telne meg

#) L. ugyanaz. Műnk. 2. Köt, 137. 1.
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teres rakháza. így minden főszó ige is, más is le
hetne, ’s vallyon nyerne e az - értelmcsség ez által 
valamit? Yan elég emily kétértelmű szavunk, mi
nek azoknak szaporítani számát? Hát lövet mint 
szünet; lövetel mint jövete l, menetel nem jó? Ide 
való vágat *) is; csak hogy nem tudom igének veszt 
e Kegyed vagy magánérthetőnek* A’ könyves és le
veles származtatásokat valamint az egész írásmód
ját is önként elhalgatom; mert nagyon tova terjed
hetne külömben beszédem. — Ezekből nyilván ki
tetszik, hogy Kegyed* törvénye nem v i l á g o s ,  
’s — a’ mit előre kellett vala mondanom — töké
letlen. Valamit állítani, ’s azt megnyugtatóig fel 
nem világosítni hasonló 0=0.

Tovább következik annak megmutatása , hogy 
Kegyed’ törvénye

Nem új~ —• Kegyed vagy abban helyezi tör
vényének újságát: hogy az a’ szószármaztatást külső 
és belső atyaliságok által parancsolja; vagy mivel 
azt állítja: ugyanazon szónak, ugyanazon gyökértől, 
ugyanazon végezettel, és ugyanazon értelemben 
származnia kell; vagy: hogy a szóképző végzetek 
bizonyos jelentéssel bírnak — de a’ mellyet m'ég- 
nem határozá Kegyed — ’s azért nem szabad azo
kat minden gyökérhez oda lökni.

Az említettem Debreczeni Grammatikában — 
hogy hoszszas ne legyek több illyes munkák* emlí
tésével — ezeket olvasom: Ha valaki új szót akar 
formálni, vigyázni kell az egyformaságra, az az: a* 
származtatásnak arra a módjára, melly a’ szokás- 
ban-lévő, és kétség nélkül igaz* magyar szavainkban 
feltalálta tik; úgy hogy három vagy négy esmeretes 
jó szónak kell lenni ollyan formájúnak, a* mellyet 
akarunk származtatni. De ez az egyformaság — a’

#) L. N yiry Istv. Tudomány. Öszszes. I. Köt. 160. 1.
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njit Kegyed atyafiságnak nevez — nem a’ puszta 
hangok' egyenlőségében, hanem a’ dolgoknak, d  
szóknak, a* végezeteknek természetiben, ^  jelen
tésében legyen fundálva. — Nemde itten a’ dolgok
nak, vagy is inkább a* dolgokat jelentő neveknek 
mind külső, mind belső atyafisága említtetik ? kö
vetkezőleg Kegyed semmi újat nem hozott-fel a* 
nyelvmivelés’ színére.

Hogy ugyanazon szónak ugyanazon gyökértől 
’s a* t. származnia kell, ebben sincs egy mákszem- 
nyi újság is. Az a’ világgaí-együdős igazság, hogy 
a* tüzből tűznek, vizbő! víznek s a* t, eredni kell. 
Kicsoda kételkedhetik abban , hogy ezen szónak: 
tudomány tud gyökérből, ama végezettel, ’s a’ gyö
kérhez rokon-értelemben származnia kell? ’sa’t.

Hogy a’ szóképző végezetek bizonyos értelem
mel birnak ’s a’ t, ez sem új állítás; minden Gra- 
matikusunk tudja, ’s valóban bámúlnom kell, hogy 
Kegyed az egész értekezésében csupán oly futólag, 
’s kivételkép’ megemlékezik róla, a’ mellett pedig 
minden előbbi ’s utóbbi kifejezetei ellenkeznek az
zal. Innen kitetszik, hogy még’ sincs telyesen meg
győződve eme’ észrevétel’ igazvoltáról. Külömben 
minek kérdezte volna: szerény miért nem lehetett 
inkább szereg , szerep ’s a’ t. — Olvassunk csak to
vább a’ Gramalikában: Nem minden szókhoz illik 
minden végezet. Van olyan , a melly csak nevekhez 
’s a’ t. Valljuk-meg már magyarán, hogy Kegyed’ 
törvénye e’ tekintetből sem új. — Miben áll tehát 
annak újsága ? talán hogy a5 két ellenkező feleknek 
öszszebocsátását még egyszer ajánlja? Illyen nótát 
is hallottam már nem egyszer.

Mind ezekből kiki megértheti azt is, hogy a’ 
Kegyed’ törvénye — melly tulajdonkép csupa ki
vételeknek öszszehalmozása —
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Nem is köz öns é ge s ;  — Akkor lenne ko* 
zönséges, ha azt minden előforduló esetre kiterje
déséhez képest alkalmazni lehetne. De ugyan, ké
rem, tehetni é ezt? holott még a’ legkissebb szó
formáló ragasztók sincsen annak reöde szerint meg
magyarázva, külömbözve! Ezen tulajdonságok úgy 
megkívántainak egy törvényhez, hogy azok nélkül 
lehetetlen nem csak csalhatlannak neveztetnie, ha
nem egy pilanatig meg is állania. — Még itten szó 
nélkül nem hagyhatom Kegyednek nevelvényes szá
nakozásból eredt intését a’ harapdálók ellen. Több
féle neme van a’ harapdálóknak, ’s hogy azon jeles 
íróinkat érti Kegyed ez alatt, kik az unalmas hoszszu 
szavakból kedves-rövideket létre hoznak, ’s ekkép* 
csudálatosán szépítik a* nyelvet — azt felette saj
nálom, és e’ mellett szót sem találok gondolatimat 
ez eránt kifejezhetni. Úgy van az, ha kíméljük, 
külömbféle haviratok’ és egyébb jeles új munkák' 
megszerzésétől, nem tudjuk azután, hogy megyen 
a* literaturánk’ dolga./ O

így tehát az eddig-felhordott okoknál fogva 
Kegyed’ törvénye — mellyet „törtem ösvénynek” 
nevez! — nem egyébb, mint —- a' hogy fellyebb 
mondtam — a* szószármaztatás’ gőzleple alá rej
tezett nyegleség, ’s alaptalan olcsárlat. -— De ké
rem, meg ne induljon Kegyed ezen az ítéletemen; 
egyedül azt akarom általa jelenteni: mivelhogy
Kegyed kívánsága borostyánnal díszesítenihálántékját:

ha szép szerrel nem férhet czéljához, a* sokaságon 
— . keresztül —

Rontja magát dühödő haraggal.

Ezen dícsvágy — vagy minek is nevezzem? — 
sok helyütt sűrű zavarulatba ejté előadását, a’ miért 
azt majd nehéz meg is érteni.
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Fogadja Kegyed barátságos érzettel hoszszacska 
levelemet, ’s ha benne akaratom ellen is — mert 
valóban czélom nem vala! — okot boszszúságra 
adtam volna; ezennel bocsánatot kérek vétlen tet
temért, azt legalább mélyen érzem, ’s Kegyedet 
bizonyossá tehetem; hogy én minden érdemes hon- 
társomnak, így Kegyednek is vagyok

igaz tisztelője
M—fy Dániel•

4-
Pecot Franczia Missionariusnak levele  

Malakka Fél-szigetből.

t

.Asiában a’ Kelet-Indiai szigetekben tartóz
kodó , és a’ Pogányok’ megtérétésében buzgó 
szorgalommal munkálkodó Franczia Missionari- 
usok, többféle tudósításokat küldenek Hazájok- 
b a, sőtt máshova is a' körülöttük lévő dolgok
ról. így a’ többek között Pecot Apostoli Mis- 
sionarius 1822, Május’ első napján Quedából a* 
Pulo-Peenangban lévő Chinai-Seminarium Elöl
járójának Loliviernek ezt irá:

Fó-Tisztelendő Elöljáró !
Mindekorig Quedában vagyok, de ma estvére 

hajóra ülök, hogy Tangamba evezhessek. A’ 
Malayiak’ részéről többféle szerencsétlen esetek
kel rémétenek, de én, meglévén az Istennek
F .  M,  OR.  M I N E R V A  4 N E G Y E D  1831. 60
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azok ciánt való jóságáról győződve, kik illyes 
próba-tételekben csupán csak ember-társaik’ 
üdvösségét keresik , semmitől sem tartok. Vég 
rendelésiiaket én is ,  utitársom is tegnap meg te
vénk , Bentónak hagytam órámat, ő pedig né
kem bör-táskáját, Uraságod is veend valamit 
hagyományomból, Pupier Úr lesz rendelésünk'5 
végre hajtója. Itt igazán katonai módon a' 
mezőn tanyázunk. Semmi Malay-f'amiiia nincs 
többé Quedában csak néhány Sziámi katonákat 
látni még. Minthogy a" Malayiak elmentekkor 
házaikat mind felgyújtották, az ujj szállét- 
ványoknak mind sátort kellett verni, az idő’ 
rövidsége miatt az emberek’ elkülönözésére 
még eddig ajtókat nem lehetett készíteni 
ugyanazért mind együtt, ’s úgy szóllván majd 
csak nem egymás hátán laknak, mind Pogá- 
nyok , magamat, és cselédemet kivévén. Itten 
a' Misének híre sincs, noha közönséges religyiói 
szabadság uralkodik. A’ sátornak egyik olda
lára felfüggesztém Feszületem et,’s ez előtt nap
jában többször térdre esvén imádkozzak olva
sónkat a’ Pogány ok között, ők engem’ gyakran 
körülvesznek, kívánnák látni, mi vagyon 
imádságos könyvemben (Breviárium). Tegnap a’ 
sebes szél kikapott könyvemből egy képet, 
nézőim egész a’ tengerig utánna szaladtak , éret
te a' vizbe ugrottak, ’s nagy tisztelettel hozták 
nékem azt viszsza.

Két nappal ezelőtt köztünk egy katonát 
igen meg sanyart a’ Cholera morbus, hívattaték"' 
azonnal a’ Sziámi Jósló, ki ezen nyavalya ellen 
való szereit szemem előtt készítette, ’s ez nem 
másból állott, mint valami különös levelekből, 
és kevés Bhebarbarábol, mindezek megtöret
tek egy sima kövön, mellyet a’ Jósló előbb jó
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vastagon bemázolt; én e’ dolgöt magamnak 
megmágyaráztatám; egy imádság volt t. i. az 
ördöghöz intézve, hogy a’ beteg életének meg
tartását eszközölné. Az ördög-kővön készültt 
porból, azután gyúrt egy pilulát, 's azt egy 
vízzel félig megtöltött üvegbe tette, a’ beteg 
a’ vizet meg itta, az orvos pedig a' pilulát el
nyelte, még e’ mellett a’ szegény betegnek ágyé
kát sziámi lánczat körülövedzették. Kétség
kívül tőlem , vagy Feszületemtől félt az ördöge 
minthogy a’ végbe vitt orvoslásra semmi job- 
bulás nem következett, sőtt inkább a’ beteg a’ 
legélesebb fájdalmaktól gyötörtetve kezdett 
rettenetesen kiábálni. Más egyébb orvosi szert 
hát nem tudván, a’ síulődőnek Rokoni azon 
gondolatra jöttek: hogy megkellene kérni a’ 
bölcset, (IMissionariuSt) hogy a’ beteg fájdalmi- 
nak szerezne enyhülést; szerencsémre volt ládi- 
kámban egy üveg keserű ita l, mellyel a’ bete
get, leoldatván róla mindenek előtt a' lánczot* 
rövid idő alatt helyre állítottam.

Mpst már a' Sziámiak figyelemmel látszat
nak erántam lenni, ’s a’ mint veszem észre, ipar
kodnak kedvemet megnyerni. A' mennyire 
csak lehetett mindent körüljártam, noha a1 
a’ töhb helyeken ki állított őrök utamban visz- 
sza tartóztatni akarónak. Több Malayiakkal 
öszsze találkoztam, kik mély fájdalomba voltak 
el merülve, ’s rimánkodva kértek, hogy szólnék 
mcllettek a' Királynál, vigasztaltam őket a’ 
mint lehetett és sajnosán érzém, hogy ezen jó 
lelkek nem Keresztények. Örömömre a’ váro
son kívül egy pogány Templomot sem találtam , 
bent pedig csak egyetlen egyet. Yallyon nem 
lenne é hasznos dolog ezen népnekis valahára
az Evangyéliomot hirdetni? — A’ multt étzaka

80 *
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eggy esmeretlen szerencsét,len embernek irtóztató 
verettetése álmunkból felriasztott, Indiai-nád" 
szállal 150 ütést kapott, még midőn az első 
négy vént reá mérték, hallottunk jajgatását, 
nem sokára azután vagy meghaltt, vagy a’ 
fájdalmas ütések alatt erejéből ki fogyyán, el- 
ájultt, mert többé szavát nem baliánk, de hal
lottuk még azutánis a' vcszszőknek suhagását, 
mellyekkel két ember a’ mezítelen holtt tes
tet mindegyre verte. Ki nem mondhatom, 
melly fájdalmasan esett nékem ezen fenyéték, 
alkalmasint, gondolám magamban, illyes va
lami ünneplést fognak egykor veled is kezdeni 's 
a’ helyett, hogy illyes valami után a5 Jézus e- 
ránt való szeretetből sóhajtoznék, reszkedtem 
minden tagjaimban. Ma reggel egy másik ke
vesebbé szomorú jelenésnek valánk szemihel
látó tanúi, több Malayiak jönnek vala t. i. e- 
lőnkbe kezeik öszszekötözve, kik az itten lévő 
szerencsétlenek' számát nevelik, azon erdősé
gekben, mellyekben magokat elrejteni akar
ván elbújtak, lepték meg őket, hogy eleikbe 
érék, mély' szomorúsággal köszöntének engem ; 
voltak közöttök több aszszonyok, s némellyek 
már annyira elgyengültek, hogy magok erejé
vel még a’ fogházba sem mehettek; leginkább 
azon való aggódás szorongatta szivemet, hogy 
ezen szegény hitetlenek üdvösségekért semmit 
nem tehetek. Óh mely sok gyermekek lialnak- 
meg naponként a’ fogságban ! melly sok Malayiak 
térnének-meg, ha néha néha a’ mi Sz. Religyi- 
ónknak vígasztalásit vehetnék! — De nekem 
Sziámba kell utaznom. Ma estvére az Udvar
hoz várnak, a’ beszélgetés gondolom soká fog 
tartani, noha még nem tudom voltaképpen.
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hogy mit akarnak velem. Sok mondani valóm 
volna a’ Királyhoz, mert az Evarígyéliom hir
detésének valahára itt is csak cl kell kezdődni.

S zaró N epoih u k.

5.
A’ Gyermek - gyilkosság Kelet - Indiában.

(H o zzá v a ló  azon Értekezéshez  , melly  «’ Minervának  1826. 
111. K öte tében  , a * 783 —• 786 lapokon o lv a s ta t ik . )

^^agynak oly gonosztétek, mellyektől a’ meg- 
nem romlott természeti érzelem irtózkodik, 
míg a’ vallásos vakbuzgás bennök, tisztét te- 
lyesítni véli. Ilozzájok számlálandó az a’ gya
kori gyilkosság Kelet-Indiában , mellyet a" Hin
duk (a' Rayport Castából va lók ,) aszszonyi- 
nemü gyermekeiken elkövetnek. Ez1 embertgya- 
lázó szokás felöl, már egykor Angliában oly hír 
terjedett el és talált hitelt, hogy az efféle ál
dozatok Indiában többé nem fordulnak elő. Al
kalmat szolgáltatott erre valami e’’ tárgyú iro
mánya Moorenak 1811. és Wellesley Marquis- 
nak szoros rendtartása, mellyel a’ borzasztó 
vétket a’ Sargus tartományi Hinduk között 
1815. kiirtani törekedett. Azonban a' dolog 
nem úgy vagyon; mint egy mostanság Outiak
ban missionárkodó Papnak Pegg Jánosnak leg
újabb híradásából kiláthatni. Divatban vagyon

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



7 9 0 QCTÓRKR J831 .

a' gonosz szokás máig is , és pedig inegmérhctleii 
lei t érj ed tségben. Oka, a’ helytelen a állásos 
ideákon k ívü l, a’ Hinduk kevélységében kere
sendő ; kiken nagyobb gyalázat nem történhe
tik annál, ha leányjok vagyon, és azt kiházasi- 
tani nincsen módjok. Ward Doctor (k i a’ 
Hinduk mythologiájok, literaturájok és törté
neteik áltnézését ir ta ,) azt b ezélli: hogy keleti 
Bengalában az Orissai Iákosok sokszor az ő 
elsőszülöttjöket a’ Gangénak viszik áldoza
tu l, ezzel a’ famíliának többi részére azon Yíz- 
Istennéjénelc áldásait akarván megnyerni. Az 
oly gyermeket rendszerint négy vagy öt eszten
deig nevelik , akkor egy bizonyos napon a’ folyóra 
v iszik ; felbíztatják mind mélyebre mélyebre 
m en n i, mígnem annyira m egy, hogy az erős 
folyás elragadja és halál' fiává te sz i, —  hanem- 
lia valainelly szánakozó Idegen a’ vízből még 
jokor^ kimentheti és gyermeke gyanánt felfogad
ja. Éjszaki Bengálában még borzasztóbb szo
kás diszlik. Ila  a' kisded édes anyjának em
lőit elvenni vonakodik, ebből azt következtetik; 
hogy'a’ gyermek valami gonosz léleknek esett 
hatalmába; azért bölcsőstől kiakasztják a’ szaba
don eggy élőfára , hol hangyák és ragadozó ma
darak emésztik meg. Ha pedig e’ rettenetes 
próbát három napok elforgása alatt úgy általe
s ik , hogy megél; akkor anyja érette m egy, 
haza viszi és táplálja. De ez ollyan eset melly 
nagyon ritkán történik meg. Valamelly Angol- 
Miszszionár egykor megmentett ily szerencsét
len kis gyermeket, kit a’ bölcsőből kiesvén  
egy Schakal elragadott. Nem sokára ugyan azon 
helyen járván, viszont más kisdedet talált egy

£) C*ÍH!£f‘Sl|ekc
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kosárban; kinek már csak a'' csontváza volt 
meg, róla a’ hús a’ hangyáktól egészen lerágva 
lévén.

A’gyermek-gyilkosságnak telj esítésére mir- 
den tartománynak külön legendái és traditiói 
vágynak, mellyekben olly erősen hisznek, hogy 
az anya gondolóra sem veszi a’ dolgot, mikor 
méhéje gyümölcsének gy ilkosa leszsz. Sokszor 
a’ gyermeket megfojtja mingyárt születésekor; 
vagy nem gondolván vele és nem tisztázván 
veszni hagyja. — Eleget rajta vágynak az An
golok, hogy a’ méllyeu gyökeresült bal véle
ményt kiirthassák ; és a’ szép szándékban való 
boldogulás eránt minden jó reménnyel lehetni.

E. J. 1‘.

6.

Az Antóniátokról.

H o g y  mesterséges Automátoknak az ollyaii 
mesterségesen készülő müvek neveztetnek, 
mellyek magokban ’s magoktól mozognak, azt 
kiki tudja. — A’ régiek a’ kézimesterségek
ben egyébb eránt nem igen igyekeztek mago
kat megkülömböztetni; de az Autóm átok' ké
szítésében még-is sokra mentek. Krisztus szü
letése előtt iOS-díí esztendőben Archytas egy 
Tarentumi művész, egy repülő galambot tsi- 
nált fából. Még fontosabb volt, 's nagyobb el- 
mésséget mutatott eggy iiveggolyóbis, melly
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kerengésével az égi testek’ járását le ábrázolta, 
’s mellyet a’ nagy Archimedes tsinált.

Az ujjabbak-is ditséretesen vetélkedtek 
a’ mozgás tudományának tökélletesítésében a’ 
régiekkel. Az a’ gallya, mellyet Schlottlieim 
János Augsburgban 1581 -ben W-dik Rudolf Tsá- 
szár számára készített, a’ maga nemében tö- 
kélletes hely behagy ást érdemel. A’ Schwáb-Ke- 
rület Német-Országban eleitől fogva hazájok 
volt a’ legjelesebb kézi-mesterségeknek. Azon 
remek mu’sikáló szerszámot i s , melly kétezer 
taktusból álló mu’sika-darabot tudott jádzani 
Langenbucher Achilles egy Augsburgi művész 
tsinálta, a’ ki ezen szerszám által 1610-fovz 
magát híressé tette. Egy másik Augsburgi-ii 
Trefler Kristóf 1683-áű/z egy ollyan Machinát 
készített, melly az egész világot le ábrázolta, 
kerekek' segítségével magától mozgott ’s a’ 
Tsászári udvarig sétált. 1769-ben a’ Pán Isten 
képe tette magát nevezetessé, melly nád-síp
ján egynéhány igen szép dallokat fújt, ’s mel
lyet Bavariai születésű Eppinger Joakim tsi
nált. Yaucanson-is híressé tette magát, az ő 
mesterséges kátsájival, mellyek tsaknem min
dent tudtak tenni, a' mit a’ természeti eleven 
kátsák tenni szoktak.

Egy bizonyos Offrens egy hatvan fontnyi 
nehézségű kereket tsinált, melly magától fu
tott. Azon magok szerént menő szekerek-is 
esméretesek, mellyeket több rendbeli ujabb 
Mechánikusok készíteni próbáltak, de foganat- 
lanul. Azon oroszlán és tigris, mellyek 30. 
vagy 40, lépésnyire tudtak menni, ’s mellye
ket egy Thibaut nevű Missiónárius 1760-bán 
készített, a’ Chinai Tsászárt méltán tsudálko- 
zásra ragadták; ’s még merészebb volt egy
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másik Ventavon nevű Missionáriusnak mun
kája, a’ ki 1768-áa« oliyari emberekből álló 
macbinának készítésében fáradozott, mellyel 
virágtartó edényeket akart egy helyből más
hová vitetni. Kempelen’ Schachhozó Auto- 
mátjának ki nem hallotta hirét, melly ezen 
nehéz játékban mindenkor nyerni szokott ?

M.

7*

A’ közép időbéli játékoknak némelly 
nemei.

A .z o k , a’ kik a’ múlt időket tsak romá
nokból esmérék, azt gondolják, hogy a’ közép 
időben a’ Turnérokon kivül semmi egyébb 
játékok sem voltak szokásban; ’s igaz-is, hogy 
akkor majd minden játékok tsak hadakat áb
rázoltak, és hadakra mutattak; mindazáltal a’ 
következendő jegyzésekből tsak ugyan kitet
szik, hogy a' Turnérokon kivül más mulatsá- 
gokat-is keresett és talál tt az emberi nyugha
tatlan szív.

Tréfából hadakozni már az ötödik Szá
zadban szokás volt. Egy közép időbéli író 
azt beszéli: hogy Páviában az Ifjak minden 
vasárnapokon ’s innepeken egy bizonyos já
tékkal mulatták magokat, mellyet kis ütkö
zetnek hívtak. A’ fegyverviselésre alkalma
tos emberek felosztattak két hadi seregre.
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mellyeknek mindenike több osztályból ál
lott; ’s majd az egész sereg hartzolt a’ másik 
sereg ellen , majd kettenként viaskodtak egy
mással. Ezen jádszó katonák fa-sisakot visel
tek, melly mind belől posztóval volt megbél- 
lelve, mind kiviil-is azzal volt bévonva, hogy 
az ütést kevesebbé lehessen érezni. Abrázatjok 
a’ fejek felé hajló vas-rostélyozattai bé-horítva. 
De mind a’ mellett ezen játékok olly vesze
delmesek voltak, hogy azokban sokan meg- 
sebesíttetíek, sokan agyon-is verettettek.

Ezen hadakozásra hajlandó időkben né- 
mellykor még az aszszonyok-is próbáltak apró 
tsatákat ábrázolni ; de nemek' kiilömbbsége az 
illyen alkalmatosságokkal-is igen ki-mutatta 
magát; mert nem ontottak vért. Egy 13~dik 
századbéli író következendőképpen ír-le egy 
illyen tsatát: Trevisoban 1214-ben egy Tsók-
vár építetett, mellyet tsupa Dámák védelmez
tek minden férjfiak . nélkül nagy okossággal, 
bátorsággal és vitézséggel. A' vár felállított 
hoszszú indákból állott, mellyekre külömbféle 
szinti selyem-bársony-tsipke ‘s más drága öl
tözetnek való müvek ’s matériák voltak kifc- 
szétve, ’s kőfalak 's bástyák gyanánt szolgál
tak, Fejeiken az aszszonyok arany koronákat 
viseltek, mindenféle drága kövekkel, igaz 
gyöngyökkel 's egyébb tzifraságokkal felékesí
tett ollyan főkötőket, a’ mellyek fejeket az 
ellenség lövöldözései ellen védelmezhették. A’ 
tábort vívni kellett, a' vívás pedig almával, 
pálma-dióval, körtvélyel, gesztenyével, liliom
mal, violával, bal'samos üvegetskékkel ’s más 
e’féle fegyverekkel ment véghez. Ezen néző- 
játékokra seregesen, még pedig katonai rend.
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ben és zászlókkal tódultak öszsze Velenczének 
és Paduának lakosai.

Midőn ezer egyszáz hatvan kettőben, az 
Aglári Püspök a-’ Velentz^iek’ tartományába 
bé-ütött, de megverettetett ’s Yelentzébe fogva 
vitetett, nem botsáttatott előbb szabadon, míg 
azt az ajánlást nem te tte ; hogy a’ Velentzei 
Poge’ vagy Ilertzeg’ számára esztendőnként egy 
Ökröt, tizenkét hizlalt sertést és tizenkét ke
nyeret fog hamvazó Szeredán küldeni. Attól 
fogva ezen nap a’ Velentzeiek által követke- 
zendőképpen innepeltetctt-m eg esztendőnként. 
A’ Hertzeg a’ néppel eggyütt kiment a* nagy 
piatzra, a’ hol tábor volt építve. Ezen tábort 
győzödelmének emlékezetére egy vas pózmá
val eldöntötte. Azután az ökörnek és serté
seknek fejeik vétettek V  a’ hús a’ kenyérrel 
eggyütt a* nép között kiosztogattatott.

A5 színjátszók, kötélen tánczolók, ámíttó 
orvosok, szemfény vésztők , bolondozok ’s más 
e’féle mesterségbéliek-is idején mutatták mago
kat a' Fejedelmek' udvarai bán ’s a’ köz-helye
ken. Többnyire nagy kedvességet nyertek ’s a’ 
Fejedelmektől gazdagon megajándékoztattak. 
Szokás volt tudniillik , hogy a’ fő Nemesek 
midőn valami lakadalomra, vagy valami más 
pompás midatságra a’ Fejedelem által invitál
tattak, soha sem jelenhettek m eg, kivált Olasz
országban üres kezekkel. Ajándékaik szép lo
vakból, ezüst- vagy arany-edényekből ’s más 
ékességekből, kiváltképpen pedig pompás öltö
zetekből állottak. Az öltözetek többnyire az 
említett alakosoknak osztogattattak-ki. Egy 
Aiiprand nevű költő azt beszélli: hogy egy me
nyegző alkalmatosságával, inellyet a’ Oonzaga
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família tartott a’ színjátszóknak és énekesek
nek 338 öltözetek adattattak.

Különösen igen pompás voit az Angliai Ki
rályi Hertzegnek Szonellnek, Yiolantával Gróf 
Galeazzi leányával 1368-n Majlandban történt 
házassági egybekelésének innepe. Ezen alkal
matossággal a’ komédiások, énekesek, tántzo- 
sok ’s a’ t. 500 Öltözetet ’s azon kivül pénzt is 
sokat kaptak. A' városokban-is megjelentek a’ 
köz-innepeken és mulatságokon az említett já
tékosok, a* kik akkor udvari embereknek ne
veztettek, ’s kitsinyenként igen elszaporodtak, 
minthogy olty jól fizettettek. Midőn 1356, 
IY-dik Károly Tsászár Metz városában köz
vendégséget adott, a' vendégek lovagolva men
tek a’ vendégség’ helyére ’s lovaikat a’ jád- 
tzóknak ajándékozták. Egy Scaliger familiabeli 
fc Nemesnek lakodalmán többen jelentek-meg 
illyen nevettetők’ kétszáznál, a’ kik közzül min
den ik egy uj öltözetet kapott, még pedig tá- 
lentomához képest ki drágábbat, ki oltsóbbat, 
de a’ legoltsóbb-is ért húsz aranysat.

A’ Németek, úgy látszik, nem kedvelték 
annyira mint másféle Nemzetek, az e’féle játé
kokat. Mert midőn 1053-ó<2« II-dik Henrik 
Tsászár Ingelheimban lakadalmát tartotta ; min
denféle Színjátszók is nagy számmal megjelen
tek , de úgy a’ mint jöttek kéntelenek voltak 
viszsza menni. Azt a' pénzt, úgymond a' Kró
nika-író, mellyel az ördögnek ezen rabjaitól 
el-fogott, a’ szegényeknek ajándékozta. — Egé
szen másként fogadtattak 1300-óű/z Gróf Galeaz- 
zinak az Eszte Beatrixxa! Majlandban lett egybe
kelésekor; mert ekkor többet ajándékoztak né- 
kielc 7008 vég posztónál. Sokszor ha öltözetek 
készen nem voltak, kész-pénz adatott nékik.
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Hertzeg Malatesta Udvarában \ Z‘M-ben egyszerre 
ezer Ötszázan voltak eggyütt, hozzájok szárn- 
iáltatván az udvari-költök, vagy inkább min
denkor kész versfaragók-is, a’ kik rendszerint 
a’ hires Rolandnak és Nagy-Károlynak tetteit 
énekelték. Nagy-Károlynak és Lovagjainak ezen 
magasztalásából eredett, a’ mint sokan tartják, 
ez a' szó Charlataneria, melly nagyíttó kérke
dést jelent, minthogy az énekesek, a’ mint 
könnyen lehet gondolni, a’ viselt dolgok elő
adásában a’ valóság’ követését nem tették fő 
törvényekké.

A’ Játékszínek sem voltak egészlen csmé- 
retlenek, de azokban tsak nevettető és több
nyire az illendőséget általhágó bolondosságok 
adattak-elő. Alcuin azt mondja rólok: a' ki 
komédiásokat vagy tántzosokat botsát házába, 
az nem gondolja-meg, hogy azokkal eggyütt 
tisztátalan lelkek-is nagy sereggel mennek-bé. 
A' 13~dik Században eggyetlen egy tulajdonkép
pen való Víg-játékot találunk, melly az Anti- 
krisztusnak eljövetelét és veszedelmét adja-elő. 
1298-áa/z Olasz-Országnak egy városában a’ 
Krisztus' kínszenvedése, feltámadása, mennybe 
menetele, a’ Szent Lélek’ elküldetése, az utolsó 
ítélet adattak-elő. — 1304-ben egy oda semmi
képpen nem illő tárgy, az első ember’ 'terem
tése vitetett a’ Játékszínre. — Egy más alkal
matossággal pedig a’ pokolbéli elkárhozottak- 
nak büntetése; de ekkor nagy szerentsétlenség 
történt, mert az Arnó vizén tsinált hid, mel
lyen számlálhatatlan sok nézők gyűltek öszsze, 
letörött úgy, hogy sokan a’ vízben fultak.

1336-bán Víz-Kereszt innepén a’ napkeleti 
Böltseknek jövetele adatolt-elő. Három koro
nás Királyok, három igen nagy lovakon jöttek
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és nagy számú szolgáktól ’s inasoktól késértet-* 
tek. Előttök egy tsillag futott. Midőn Szent 
Lőrintz oszlopához értek, Meródes Királyt az 
írás-tudókkal eggyütt ott találták, Js tudako
zódtak tőle a’ Zsidóknak újonnan született Ki
rályok felől. Heródes, Máthé Evangélista sze
rint felelt nékik; inelly meg lévén tovább in
dultak. Kezeikben arany poharakat tartván ’s 
a’ tsiliagot előttök vitetvén. A.’ trombiták har
sogtak , a' kürtök sikoltottak, előtüök minden
féle állat és megszámlálhatatlan sokaság ment, 
mellyet ez a" különös játék mindenfelől ősz* 
szetsalt vala. E’képen a’ fő Templomban men
tek, a’ hol a' nagy oltár mellett a’ jászolt, ’s 
a’ körül ökröket és szamarakat-is lehetett látni. 
A’ jászolban a’ gyermek Jésust karján tartotta 
az annya, a' kit a' három Királyok gazdagon 
megajándékoztak. Azután a’ Királyok lefeküd
tek ’s elaludtak, 's egy Angyal meg-jelent né
k ik , a' ki meghagyta, hogy ne Szent Lörintz 
útszáján, hanem a’ Római - kapu felé {térjenek 
viszsza; a5 mit azok utóbb pontosan meg-is 
tettek. Ezen játéknak számtalan sok nézői 
voltak nem tsak a" köz-nép, hanem a' katonák, 
katona-tisztek ’s minden rendű uraságok és 
aszszonyságok közzül-is.

1268-bán Rómában eggy egészen másnemű 
Játékszín láttatott Konradin Király’ pompás 
bé-menetelének alkalmatosságával. Legelői ment 
egy sereg katonaság tarka barka szinii ’s igen 
drága ruhákban. Azután következtek: £ igy 
szólt egy akkori író ) temérdek sok fő-rendű 
aszszonyságok, a’ kik tzimbalmokkal, dobok
kal és külömbféle sípokkal, kürtökkel ’s trom
bitákkal elragadó muzsikát tsináltak. Minthogy 
ezek az ő drága ékességeiket-is fitogtatni akar
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ták,  azért az utszán, mellyen végig mentek a’ 
h a z a k  felett eggyik sortól fogva a" másikig kö
teleket köttettek keresztül, s ezeket nem vi
rágokkal vagy zöld ágokkal, hanem pompás 
és drága készületü mentékkel és bundákkal te- 
ríítették-bé; ’s egyszersmind keszkenőket, vál- 
lakat, kar-kötőket , fülön-függőket, drága gyű
rűket, pántlikákat, koszorúkat, selyem erszé
nyeket, arannyal és selyemmel kivart gyolts 
patyolat ruhákat, egész öltözeteket ’s más ezer
féle aszszonyi piperéhez tartozó tzifraságokat- 
is agattak reájok. — Az író nem jegyzi-meg 
miként tetszhettek a’ Királynak ezen tzifrás 
boltok és boltbéli portékák; de azt mondja: 
hogy a Luxus Olasz-Országban utóbb még na
gyobb mértékben mutatta-ki magát, midőn az 
Anjoui Hertzeggel, a' ki lvonradin' Országát ál
tal vette nagy számú Frantzia fő Nemesek 
mentek oda, a' kik már akkor-is legelső mes
terek voltak a* pompázásnak és tsitsomázás- 
nak minden nemeiben. A’ Jlómai Pápák ugyan 
több ízben tilalmazták kemény és bölts törvé
nyek által a’ Luxust; de ezen törvényeknek-is 
az lett a' sorsok, a’ mi minden öltözeteket illető 
rendelésekké szokott lenni.

M.

8.
A’ Téntáról.

ü /  ténta igen régi; már Jeremiás, Diosco- 
rides és Pliriius-is emlékeznek róla. A’ ré
gieknél veres m ustból, szeder levéből, korom
ból és a’ ténta-fereg n evű , Italnak nedvességé.
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bői készítettek, 35 Chinabeliek pedig mets-ko- 
romból. A’ veres téntát a' régiek veres föld
b ő l, milliómból, tzinnóbriomból és kochenillá- 
ból tsinálták. Az a' veres ténta pedig, mel
lyel a’ Görög-Tsászárok az ő neveiket irták , 
a’ bársony tsiga nedvességéből állott ’s en- 
kausztumnak neveztetett, néha a’ Tsászárok 
arannyal-is írtak. A’ Tsászárok’ tutorai az ő 
neveiket zöld téntával szokták alá írni.

Az úgy nevezett sympatlietikus vagy tit
kos erejű ténta már a’ régieknél-is esmeretes 
volt; már Ovidius-is tanátsolja a’ titkolódók
nak a' tejjel irást, minthogy a’ téj fejér és 
nyulós ’s azt javasolja, hogy a' téj jel irt be
tűkkel azok, a' kik azokat olvasni akarják, 
hintsék-meg korommal. Mások másféle készít- 
tést-is javasoltak. 1653-bari Boréi Péter eggy 
ollyan titkos erejű téntát talált-fel, mellyet 
egy vékony falon által-is ellehetett olvasni.

1705-ben eggy aszszony adott-ki egy köny
vet, mellyben ollyan sympatheticus ténta’ ké
szítésére tanít, mellyet hidegben nem lehet 
látni, melegben pedig ellehet olvasni. Ezen 
találmányt egy Hellot nevű Frantzia 1744-ben. 
megtanulta és esméretesebbé tette. Azolta sok 
módjait találták-fel a’ sympatheticus vagy mes
terséges téntártak.
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9*
Némelly physicai észrevételek (*) a’ most 
uralkodó epe-mirigy nyavalyára, és a’ le* 

vegő’ különös béfolyására nézve.
measSssscxaassslBsasía

i
Óhajtva várja a Haza tudós Orvossaitól, hogy 
ézen mostan Hazánkban dühösködő cholera’ termé- 
szetét nem ,tsak empiriee, hanem analytice-is kö
zölnék, és Ujság-Ieveleinkben köz hiré boesájtanák; 
hogy ebből, ’s előladott szomorú tüneményeiből, 
és a* gyökeres Systemán megállapított orvoslás- 
módjábóí , a* pallérozott része Nemzetünknek lát
hatná: Ragadvótiy-e? (Contagio)? a’ tisztátalan tes
ti-levegői betegségekből, belső *s külső béfolyások- 
tol eredett, ’s térjedétt Epidemia-e? vagy pedig 
csupán a’ levegőben lévő tniasma-e?

Tudtomra (az orVösi-tárokat ki vévén) ez 
még talán még nem történt*

Nem orvosi tekintettél (melly tudományban 
héereszkedni nem akarok) hanem physicai észrevé
telekkel némelly természetes okokat egy nemor- 
Vosnak-is állittani, és ebből a* nyavalya gyökere
sebb megesmérésére, következőleg némelly fclvilá-

(#) Ezen értekezés’ kiadása hémélJy teVedés m iatt e lk é s e tt ,— 
minthogy azonban Orígiiialitássán Hazánkba jön k i ,  és 
a* tudományos következtetései a’ m egtörtént ’s bétellye- 
sedett valót a’ priori nem csak jövendölik , hanem a” 
consequenti bebizonyítják, érdemes Hazánkat későbben-is 
közleni;

T i  M.  OR.  M I NE R V A  4 N E G Y E D  1831. 51
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gosíttásokat köziem Hazafiui indulatból szabad le
gyen !

A* tapasztalás tanít bennünket, hogy ezen na- 
valya kezdetétől fogva egész a* legfőbb culmina- 
tiójáig, és viszszamenve az ereje gyengülésig, 
kik a’ betegekkel bátor lélekkel bántak, körülöt- 
tek fél napig, sőt továbh-is szakadatlanul fáradoz
tak, a’ görcsös testeket dörzsölték, és míg éh gyo
morral az izzadás kipárolgásai körében (testi ath- 
mosphaerában) voltak, a’ ragadvány által ( conta- 
gies) a* nyavalyát el-nem kapták, friss egésségben 
maradtak. Ebből tehát azt következtethetjük: hogy
1-szor: ezen nyavalya, pestisi contagióval nem bir.
2-szor: hogy a’ bátor, és csendes lélek a’ fő óvás 
módja, — ellenben 3-szór: a* félelem, a’ képzelődés 
legelső oka emberi társaságban az elragadásnak, 
és a’ nervusok* syslemáját legelőbb foganhatóvá, 
és a’ dögleletes kipárolgást legelőbb bészihatóva 
teheti. — Ez szomorú példák által, kik a’ betegek 
körül rettegésben voltak ; mások, kik félelemből 
magokat szobájokban zárták, bébizonyodott. Hozzá 
járulhat l\*szer a’ receptibilitás, ok a’ foganhatóságra, 
és a' természeti előkészület (naturális praedispo- 
sitio) hogy a* nyavalya nagyobb, ’s kissebb mér
tékben kiüssön. — Mellyekből kitetszik, hogy a* 
nyavalya nem pestisi ragadvány. — Azonban bő
vebb tapasztalásokból egy szobában rekesztett cho- 
lera-nyavalyások* kipárolgási, vagy kisded, alatsony, 
*s nedves szobában rekesztett eggyes nyavalyás ki- 
párolgásai-is, ha nagy tisztaság erre nem fordittatik, 
az élőkre nézve, veszedelmes contagiót gerjeszte
nek, — különösen pedig az epe-mirigyben holt 
testeknél a’ fekete dögleletes természetüknél fogva 
legnagyobb eontagió tapasztaltatott, midőn a* holt 
dög-test csókolgatásai, virrogatások, sirások, és a* 
megholt* ruháji hordozás;* által számtalanok a’ ha-
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láP áldozatjai lettek — azért itt a# legnagyobb óvás* 
módjai szükségesek.

Epidémiának azon tekintetből, a* mennyire 
nagyobb népességnél a’ betegek, és holt testektől 
eredett, ei hatalmazó veszedelem említtetett, né- 
melly hellyekre nézve talán nevezni lehetne; de 
minthogy az Epidémia grassans inkább a’ hosz- 
szas, *s tisztátalan betegségekbe!, ’s Ispotályokból 
eredett, Hadak, ’s rakásra halmozott holt testek 
kipárolgásai, mirigyes, és dogleletes gőzölgések 
által terjedett, némellykor nedves levegő változásai 
által, mellyek a’ foganhatóságot előmozdítják, ne
velkedett , és így ragadványos nyavalya grádussára 
emeltt mirigynek, és pedig változó természetekkel 
nevezni lehetne; talán a’ mostani öldöklő cpemi- 
rigy* természetét ( ha eggyes némelly hellyeket ki-is 
veszünk) Epidémia nevezet ki nem merítti, ha 
tsak az Epidémiát a’ talán levegőben lévő Miasmá- 
val analógiában nem veszszíik.

Az athmosphaerieai levegő’ (mellynek közel 
|  része Azotam, fojtó-levegő — Slickstoff‘ Salpe- 
terstoffgas — a’ többi részéből pedig közel \  része 
Oxygenum, — éltetőlevegő — Lebensluft —  
Feuerluft — a’ többi integráns részetskéji az egész
ben egyeledve, környülállásaihoz képsest az idő
nek, és a’ tájnak, kipárolgásoknak, ’s külömbféle 
szeleknek tesznek vizet, Levegő-savanyút, Luftsaure, 
és más apróbb sokszor még esméretlen részetskéket- 
is) némelly hellyeken múlt Julius, és Augusztus 
holnapjaiban tett próbáiból tűnik ki: hogy a’ szo
kott athmosphaerieai részekből a* többi kiilömbsé- 
gek közt különösen a’ Levegő-savanyú, Luftsaure 
hibázik : melly az állati testeket a* hamari rothadás
tól óvná ; ugyan az tehát eggyik oka, hogy a’ mos
tani holtak’ bőre mindjárt kékül, mindjárt feketedik,
és rothadásba mégyen által. — Ezen Levegő-sayany

51  ^
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hiányosságának physicai okát talán adhatjuk a” te
mérdek essőzéseket, a’ kevés szeleket, és az ezen 
okokból származó plánták’ rothadásbau való által- 
inentét, és így a’ dögleletes kipárolgásait némelly 
zöldségeknek —■ figyelemre méltó e’ mostani év
ben, hogy a’ legszebb gyümölcsök a' fákon, di- 
nyék, és egyébb növevények’ nagy része fél érett 
korában megrepedez, sött ideje korán rothadásba 
mén által, mellyek rendes növését hogy a* szokott 
athmosphaericai levegő némelly hijánya bizonyo
san akadályoztatja, és rontja, természetes, és phy
sicai okoknál fogva tagadhatatlan.

Hogy a’ levegőnek, és az egész külső az 
emberiséget környékező természetnek igen nagy 
béfolyása van az emberben, és tsak a’ kettőnek 
kölcsönös munkássága által az élet fennmaradhat, 
minden kétségen kivííl van. Ez lelki, és testikép
pen eszközöltetik ; a’ lelki béfolyások részszerént az 
érző foganhatóság által az inak systemájában, és 
az agyvelőben közvetőleg; részszerént pedig köz- 
vetetleniil a* lélekérzelmi által a’ testre munká- 
lódnak, úgymint legerőssebb tehetségű külömbféle 
indulatok, és indulatosságok: a' nagy öröm, a’ nagy 
rettegés, a’ nagy bú, rémittő félelem, mint e’ 
mostani időszakaszban irigység, boszszúság, bá
nat ’s több éff.— mellyek az inak systemájára lélekszen- 
vedelmi béfolyással vannak. — A’ testi béfolyások 
az inak systemája által, az érzőorganumok mun- 
kálódása mellett, különösen az érzelmekre altaljá
ban nyomúlnak ; részszerént pedig külső részets- 
kék munkálódása, és bészívása által, az éltető, és 
emésztő élet’ folyamatjában, és a* lélegzetvétel 
systemájában béhatnak. — A* mi a* külső termé
szetben van , hasonló homogeneumot kiván az em
beri organismusban gerjeszteni; ellenben a’ mi a 
külső természettel ellenkező, azt ellenkező moz
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gásban hozni; azért a’ testnek eggyik munkássága 
némelly külső befolyás által erősíttetik, másik ál
tal pedig gyengíttetik. — Ha a* külső béfolyások 
oliyan neműek, hogy az emberi organismus syste- 
májára mélyen, *s hirtelen hatnak, és ki nem ke
rülhetők; akkor, minekelőtte az ellenkező termé
szeti erő ellent álhatna, nevezetes romlást okoznak 
az emberi természet organismussa’ alaprendjében, — 
ekkor erednek lehat a* betegségek, — közönséges 
külső béfolyások az athdiosphaerai levegőbéliek: a* 
hirtelen forróság, hirtelen hideg, mellyek nem tsak 
a * lélegző tehetségre bé hatnak, és a' belső em
beri organismust mélyen érdeklik, hanem hirtelen 
a* minémüségeikben változnak; minthogy részint 
temperatúrájában, részint az éltetőlevegő (oxyge- 
num) részeiben; részint más levegői, nedves, vi
zes, külömbféle gőzös, ’s ködös idegen részetské- 
jiben változhatnak. — Minthogy pedig ezen athmo- 
sphaericai levegő kiilömbsége sokszor hirtelen meg
lepi az emberi természetet, és senki ki nem ke
rülheti; akkor erednek az emberi test organismus- 
sát meglepő, ’s betegséget mutató jelek, mellyek 
előmenetellel nevekednek, ’s végre nyavalya lép
csőjére emelkednek ; a* mellyek ugyan a’ fő meg
jelenésükben, hasonló, természetűek; mindazonáltal 
a’ nagyobb, ’s lussebb mértékű foganhatóság ( re- 
ceptibilitas) és az emberi organismus kü
lömbféle erejű munkássága által mint nagyságok
ban, mint öszszeköttetésökben, mint természetük
ben majd minden embernél kiilombözők ; követke
zésképpen eggyik emberi természetet nagyobb , má
sikát kissebb mértékben lepik meg, sokan pedig 
egészlen mentek maradnak. — Illy befolyással van 
a’ mostani szomorú időszakaszban a’ levegői Mi- 
asma az emberiségre; az epe-mirigy nagyobb ’s 
kissebb mértékben lévő foganhatóságára, vagy nem
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foganhatóságára nézve. Láthatni ebből azt-is; hogy 
egy bölcs orvosnak az emberek különféle termé
szetekhez változó időjárásokhoz, ’s levegői tulaj
donságokhoz képest különkülönféle megfontolás
sal, arányai, és bélátó, megfontoló Ítélettel a’ vá
lasztandó orvoslás módját tenni szükséges! szem
lélhetni a * nagy kiterjedésű emberiséget oltalmazó 
tudomány* (de nem a* Charlatan, és eharlatanerie 
mechanicus orvoslás-mód) hanem valódi tudo
mány’ kimeríthetetlen érdemét!

Mi vezérelheti tehát az embert azon gondolatra, 
liogy a* most uralkodó epemirigynek a’ levegői 
Miasma légyen az oka? jóllehet régiebb physicai 
systemák ellen; de a’ vélekedés éppen most phy* 
sicai okokon épül; l-s zö r: hogy a’ levegőben az oxy- 
genum némelly héjanya mellett az athmosphaerai 
savanyú, Luftsaure hibázik; mellynek valóságát 
a’ holtak fekete bőre, a’ gyümölcsök, zöldségek hir
telen való rothadása , és a* megmaradattak’ ízetlensége 
bizonyítják, — bizonyítják ugyan ezt a* száraz szo
bában lévő almáriomok*, könyvek* hirtelen való pe
nészedése; a* mi az előtt száraz helyen nem tapasz- 
taltatott — ez 2-szór azt-is bizonyítja: hogy a* levegő 
rósz kipárolgásokkal, melly a’ földivalókat rendet* 
lenül, és szokatlanúl meglepvén, mirigyes béfolyá- 
sokat okoz, megterhelve vagyon. Z-szor: hogy az 
epemirigy kiütésekor a’ levegő-ég, és főképpen 
a* lat-határ horizon többnyire sárga, vékony zöU 
des szinnel, ködös remegő földi-párával, le mirage 
és szomorú felhővel, valamint a* midőn a* döglele- 
tes arabiai Samiel szél, Sirocco olasz, és a’ min
dent leölő afrikai Harmattan szelek az emberiség* 
és plánták* romlására fújni szoktak, azon módon 
hé vonva; vagy a’ midőn a’ föld-indulásokat meg* 
előzni szokott kellemetlen, ’s mely* szoríttó szag 
tapasztaltatott, —• úgy volt az éltető Napvilág szó*
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morú fátyollal bévonva. — lőszer: hogy hiteles elő
adások szerént microscopiumok által a’ kalapon, 
vagy fekete ruhákon sok ezernyi ezer veres allatots- 
kák (mellyek hihetőképpen mindannyi miasmaticai 
állatok) sokszor, és a’ legnagyobb csudára szemlél
tettek Julius és Augusztus hónapban éppen olly he
lyeken, hol a* cholera legjobban uralkodott. — 5-szőr: 
hogy valamint a' merre a* dögleletes* levegő húzamja 
Éjszak-keletről Nordost, progressio szerént jönni 
tapasztaltatott; úgy ezzel mint infusoria a’ miasma- 
ból eredeti állatotskák, úgymint a' rósz levegő szü
leményei, az ártalmas dögleletet helyről helyre vit
ték, nagy tájokat által ugrották, és a’ ragadványt 
láthatatlanúl közlötték; — azért vehettük észre, 
hogy a Cordon-lineát 5, ’s 6 mértföldel, a’ nya
valya által ugrottá; melly miasmaticai princípium 
szerént a’ Cordon-linea egyedül, ha tsak helybéli 
geographiai helyheztetések, 's localis szelek nem 
óvják, az elterjedését meg nem menti. — így ne
vezhetünk sok helyeket Hazánkban, mellyek a’ Cho- 
lera-nyavalyától egészlen menten maradtak, jóllehet 
körül belől a’ mirigy leginkább duhösködött — mert 
a’ localis helyheztetése, ’s localis szelek a* Miasmát 
más részre fordították, — holott ha Contagio lett 
volna, a* szomszéd helyek által a* mindennapi közö
sülés ragadványá tette volna. 6-szor; hogy szokatlan, 
és úgy szólván minden physicai princípiumok ellen, 
a sokszori volt igen sebes essők, ’s záporok mán, 
mellyek theoriá szerént a’ levegő oszlopait meg
rendíteni, és szelet okozni szoktak, a' physicai tu
domány’ váratlan ellenére semmi szél nem fújt, ha
nem a' rémittő csend, sőt nehéz, rekkenő gőzös 
meleg uralkodott; — melly az athmosphaerai leve
gőt a’ fellyebb említett plánták, ’s gyümölcsök rot
hadási okainál fogva  ̂ megvesztegetvén, büdös 
kipárolgásai által, a* szomszéd Országokból jövő
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dögleletes levegőnek, a* Miasmának okát, ’s létét 
természetesen nagyobbította, és terjesztette. — Ezt 
sok helyeken a* tapasztalás, és a* Magyar-kurir elő
adása szerint Debreczennél-is a’ cholerát megelőző 
esetek bébizonyítják; a’ midőn még Debreczen vá
rosa, ment volt; már akkora5 közel lévő pusztákon 
a* rémíttő csendü ég alatt legelőször hullottak a’ 
pásztorok, rettenetes emésztő szagot a’ levegőben, 
melly sárga zöldes szinnel burkolva volt, érezvén, 
és kábultan a’ földre terülvén.

Gontagio tehát lehet-e, a* midőn a* szabad ég 
alatt a’ legegésségesebb ember, minden közösülés 
nélkül a* földre omlik, és rövid idő alatt vonyaglá* 
sok közt kiadja lelkét?

Ezek tehát a’ természet, és tapasztalás forrá- 
siból merített észrevételek, mellyekhez még temér
dek más physicai okok a5 nagy természet’, kimerít
hetetlen tárházából járulhatnak, hogy a’ levegői Mi- 
asmát physicai okoknál fogva elhihetjük -r- nem-is 
kételkedvén; hogy ha a’ külföldi Universitások, ’s 
tüdős társaságok a’ cholera’ természetét bővebben 
visgálni fogják , ugyan hasonló princípiumhoz ragaszr 
kodnak; — nem akarván többnyire a’ jövő eszten
dőben megjelenő üstökös-rcsillag', ezen ritkább égi 
vendég’ némelly a* földünk athmosphaerájában hat
hatós béfolyását még most ernlítteni! —

Melly előadattak szerént (hatsak a’ mindenható 
Egi-hatalom nagyobb erejíi tiszta szelekkel; a* Nap 
jótévő, ’s tisztán földünkre ható sugárival nagyobb 
electricitású menydörgés, ’s villámok által levegőn
ket megnem tisztitja) elhat a’ mirigy minden Gor
donon keresztül Bécsig, Berlinig, Párisig, (*) még

(*) A* midőn ezen tudományos értekezés békuldetett, akkor 
még sem Becsben, sem Berlinben cholera nem volt. —• 
Originális tehát ezen értekezés maga nemében már azért;
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talán a’ Sirocco természeténél fogva a* tengeren 
túl Londonba-is egész Európán által; a’ hova megy, 
ujjabb, *s ujjabb erővel hatvan; az előbbeni helye
ken pedig erejét, természeti tulajdonságát a* köz
tapasztalás szerént gyengébb neműre átváltoztatván, 
sőt létét-is végre elvesztvén, — mert van minden 
helyen gyengébb ereje , legerőssebb culminátiőja; 
mellytől alább szálván lépcsönkint ismét gyengül 
jobban,*s jobban egész az elenyészésig! — a’ mi 
az emberiséget méltán vigasztalhatja; vigasztalhatja 
az-is; hogy practicai észrevételeknél fogva Hazánk
ban e* nyavalya sem Indiai, sem Huszsziai, sem Len
gyel , vagy Gallicziai cholera-mérgével nem bír; — 
vigasztalhatja végre még az is méltán Nemzetün
ket, hogy physico-geographicai helyheztetésére néz
ve némelly helyeket kis-mértékben érdekleni, né- 
melly helyeket pedig, a* merre a’ miasmai folyam 
nem hat, elkerülni, és tökélletesen megmenteni 
fogja! — sőt a’ Mindenhatóság* elementumai hatha
tósága által egyszerre megállítja! —-

Ezen csekély a* tapasztaláson, *s természet* be
folyásán épült észrevételeimet, tudományos szabad
sággal tiszta hazaíiui indulatból-e szomorú év, sza
kaszban kedves Hazámmal közlöm.

V iz e k  I s t v á n  , 
tijőb T tts. Vgyck T* B írá ja .

hogy az a’ mi tudományi analysissel psychologiai következé
sekkel hypothetice lehetőnek á llítta to tt előre, következőleg 
valóság grádtissára em eltetett.
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10.

Erdélyi Levelek,
i r t  a

KAZINCZY FERENCZ.
(  Folytatás,)

XIX.

' V asárnap vala, ’s templomba harangozának 
az Unitáriusoknál , midőn Tordára beértem. — 
Látni fogom, mondám; ’s , mentem Prof. Ab- 
rudbányai Szabó Sámuel Úrhoz, kérni, hogy 
vinne magával. Nem vala hazánál. Most Pré
dikátor Barabás Úrhoz mentem. Azért jövök , 
mondám, hogy az Úrnak hallgatója legyek mai 
predikálása alatt. Bejárául Erdélyt, mindég 
vágytam hallani azokat a’ dicsért és nem di
csért predikátziókat, ’s íme sehol sem vala al
kalmam hallani. — ’S itt sem lesz, felele, 
mert ma nálunk a’ Kolozsvári aratási-suppli- 
cánsnak kell papolni. Engedje hát, hogy az 
Ur' mellett ülhessek a’ templomban ; ha magya
rázatra lesz szükségem, úgy azt, mingyárt ott 
fogom vehetni. — Prédikátor Úr elébb rám 
akará tolni némelly theologusait, hihetőleg mi
vel hallá Rector-Professor Úrtól, hogy véle lé
vén, dogmájik eránt kértem felvilágosításokat; 
de szekerem annyira meg vala tömve, hogy 
ajándékit el nem fogadhatám.
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Bemenvén a’ templomba, Prédikátor Úr 
befordítja székébe, ’s elmondá Invocátioját. Kö
rültekintvén itt, azt hihettem volna hogy a’ 
inagarnéi közt vagyok; a’ két felekezetnek tem
plomi ékességeik, énekeik, melodiájok azon 
egyek. Úgy teszik Invocatiójokat is a’ férfiak, 
mint a’ mieink; de az ő aszszonyaik ülve ’s a’ 
szék’ fejének görbülve.

A’ Supplicáns a’ papiszék’ végében ü lt, 
hogy onnan egyenesen mehessen cathedrajába; 
fekete rövid dolmányban, sinórból vett és nem 
lapos, övvel, sarkat verő franczia kékszínű, 
Erdélyi fekete báránnyal prémzett magyar men
tében , mellyet váliain pallást gyanánt lebegtete. 
Mi Calvint követők, predikátzióinkat imádsá- 
gon • kezdjük; ők előbb elmondjak tanításai
kat miről fogják tartani. A’ Supplicáns ekkor 
imádkozék osztán , ’s felolvasá szent leczkéjét. 
Tanítása Cóllégiomosan fel valá czifrázva az 
Egyiptombéli, Görög , Zsidó , Persa, Assyria- 
beli ■ Királyok’ Bölcsek’ , Hadi-Vezérek’ neveik
kel. — Nagyon megbánám hogy életemnek két 
becses óráját így vesztém el minden öröm és 
minden haszon nélkül.

Lestem az arczokat, öltözeteket, a’ férfi
ak és aszszonyok, az ifjak’ és öregek' bánásai
kat, ezeknek suttongását, azoknak szunnyado- 
zásikat fejek’ hullongásit; ’s minthogy mind 
azt illyennek lelém máshol is , ’s az nekem itt 
tyság nem vala, erősen eluntam magamat. De 
végre valahára nekem is üte órám , ’s a’ Kolozs
vári Supplicáns buzdítást tarta hallgatójihoz, 
hogy egy megnevezett Lutheránus felekezetet 
segélenének a’ templom-építés' terlíeiben. Er
délyben minden Lutheránus-ember Szász-ember 
egyszer’smind; miért itt Lutheránus és Szász, ’s
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Szász és Lutheránus, synonymumok; tudván 
tehát hogy ezeu osztály’ papjai melly igen gaz
dagok, úgy hittem, hogy Ecclesiájik is azok 
lesznek, ’s midőn templomok és iskolájok épí
tést ’s igazítást kíván, nem szorulnak idegen 
segédre. Kérdésemre hogy a’ prédikáló deák’ 
nyelve nem botlott e meg a’ hirdetésben, Bar
nabás Úr tudatá velem , hogy a’ melly gyüle
kezet Erdélyben templomot építeni vagy igazí
tani akar; bejelenti szükségét a’ Kormányszék
nél, ’s az szükségesnek találván az épitést és 
segédet, az elakadt helység’ szándékát és szük
ségét, akármelly Valláshoz tartozzék, Erdély
nek minden templomaiban kihirdetteti, ’s a’ 
pénz a* kéregetök fáradsága nélkül begyűl. — 
Soha én életemnek két óráját, melly nekem 
eggy rossz templomi-tanítás' hallgatásában el
veszett, szebb örömmel mint ez vala itt , meg
jutalmazva nem láthatám.

XX.

C^onsil. Kenderesinek számot kelle adnom min
dentől a mit útam, alatt láttam, hallottam, ta
pasztaltam, ’s meg kedveltem vagy nem kedvel
tem , ’s javalok, vagy nem javalltatok. Megiga- 
zítá a’ mi jegyzésitnben hibás vala, ’s ki bőví- 
té a' mi csonka. Az ebédnél komoly és dévaj 
kedv élesztgeték egymást, mert Kenderesi, 
és az egyéb vendégek , nevetni is tudtak.

’S azok az apró olmésségek, mellyeket ked
vem volna lélek’ perczengésinek nevezni; azok 
az apró bohó történetek, mellyek papirosra 
vetve és nyomtatásban alacsonyoknak tetszhet
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nének,' de [élőszóval, és az öröm’ helyén mond
v a , életünk’ igen szép pillantásait teszik. — 
Próbát teszek, tisztelt barátom, nem, ha c’ 
bohóságok’ elmondása által tudnék e neked ad
ni mulatságot, ki facetiákban is felülmúlsz 
minden másokat; hanem ha velek azt a'hatást 
tehetném e Olvasóimnál, a' mit Kenderesi ’s 
az asztal' más vendégei tevének rám.

Eggy szíve, lelke, tudományai által tekin
tetet érdemlő de különösségeket kedvelő valaki 
bővebben költe mint szokás, ’s Excellentziás 
rokona jónak véle meginteni az abnormis böl
cset hogy élne mint mások. A' levél xiagyócs
kán fogta éreztetni a' tanácsié’ felsőbbségét; 
a’ szeretetre-méltó bűnös tehát, áltesvén a’ le
vél megolvasásán, gyertyája felibe tartotta azt, 
’s vígan nézé mint ég hamvá. Ekkor vévé tol- 
lá t, ’s az inkább feddeni mint tanácslani aka
rónak ezt írá : Megismerem hogy a’ tanács igen 
bölcs, ’s hogy egyenesen az én hibám hogy nin
csen sikere. Ha ifjabb éveimben vehetőm vala 
azt, volt volna sikere nálam is. De épen jut 
eszembe , hogy Excellencziádnak még közelebbi 
rokonai vannak mint én, hogy olly gondolatla- 
nok, mint én ’s hogy ifjabbak ; mint én. Az 
illy  tanács nem tévesztheti el a’ maga hatható
ságát ezeknél, ha nekik dózisokra osztott po
rokban fog beadatni. Mire nézve az engem 
tanácsló kegyes levelet hamuvá égetve viszsza- 
küldöm. Én öregebb vagyok minthogy egyéb 
tudjak lenni mint eddig voltam.

A' költés sequestert vona birtokára. A- 
zonban némelly liitelezőji’ újabb adósságai 
eránt tőnek panaszt, ’s magokat abból kívá
nók kifizettetni, a’ mi élelmére vala hagyva. — 
A’ bevádlott eg\ ességre lépett hitelezőjivel, ’s
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áltadván nekik bizonyos számú czigányait, 
őket teljesen kielégítette. De akkor jelentést 
is teve a' kielégítés fe lő l, ’s igazlptta a’ bá
nást. Czigányokkal elégítettem ki hitelezőimet, 
úgymond, 1. mert míg az adósság mobilis jó
szágból kitelik ; addig az immobilig fundust 
illetni nem szabad; már pedig mobilisabb por
téka mint a’ Czigány, széles e’világon nincs. — 
2. Minthogy a' hitelezők’ sötétszíml arcza és 
az álteresztett Czigányoké , azt bizonyítják: 
hogy a’ kettő egymással atyafiságban á l l; ő e- 
zeknek hatalmokba eresztvén által Czigányait, 
a’ Humanitás’ sugallatit is követte; oda czél- 
zott tudniillik , hogy könnyíthessen ezeknek 
sorsán. Atyafi új urok alatt bizonyosan job
ban lesz dolgok ; mert vér nem változik vizé.—■ 
Két három franczia játékú okait kénytelen va
gyok felejteni.

És még eggy történetet, másról, és más
neműt. — Udvarhelyszékben a’ Fő-Ispány ( a’ 
székelyeknél Fő-Kírálybírónak ’s Fő-Tisztnek 
mondatik ) meghala. A’ Székelyek e* hivatal
ra magok választanak; öszszegyiilekezének te
hát, és erről is arról is tévén szót, végre is 
abban állapodénak meg , hogy nekik nem kell 
senki más Fő-Királybírónak, mint özvegy Bá
ró Kordáné; eggy lelkes, nagybirtokú, éltes 
aszszonyság. — Voltak, a' kik kérékgondolnák 
meg mit csinálnak; a’ Gubernium soha nem 
fogna abba megegyezni; 's aszszony úgy nem le
het Fő-Ispány mint Pap nem lehet. — Jobban 
tudjuk mi azt, mondák ezek a* természet' 
jámbor gyermekei. Ha aszszony lehet király, 
még pedig'jobb mint sok férfi-király, lehet 
Udvarhely széki Fő-Tiszt is. — Szeretném, ki 
mutatná meg, hogy nem jól van fonva syllo- 
gismusok.

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet:



NOVEMBER 1 8 3 1 . 815

Rá nem érvén minap hogy a' Tlieátrum’ 
épűletjét megtekintsem, most vevék eránta né- 
melJy tudósításokat ’s közlöm azt:

Elkezdett épülni 1804. a’ Magyar és Szé
kely nép’ buzgósága által, tökéletességre vite
tett 1821. Nagy, bölcsen van elrendelve, 's 
olly pompás, hogy Budán, Pesten, és Bécsett 
is állhatna.

A' Magyar Színjátszó-Társaság Pesten fel- 
állván 1790, az Erdélyiek mingyárt pártfogás
sal viseltetének eránta, buzdítatván erre leg
inkább Báró Wesselényi által, ki érzette hogy 
annak nagy következései lesznek aJ culturára. 
Két esztendő múlva azután a’ Társaság' né- 
melly főbb tagjai, mutatványaikat Kolozsvárt 
kezdek adni. Azolta ezt sok csapások érték, 
de nem olthaták el egészen, sőt a’ Társaság 
az anyahonban is az Erdélyi gyökérről sarjad- 
zott ki több helyeken. Fennmaradását Kolozs
várt azon'nagylelkű pártfogásnak köszönhető, 
mellyel eránta nem csak némelly magányosok, 
hanem a’ Kormányszék is viselteték. Már az 
1794. és 1795. tartott Diéta felvette ügyét, ’s 
eggy ezeránt tett tanácslatot, hogy a'Játékszín’ 
építésére 20, egyéb oda tartozó szükségekre 
pedig 10, öszveleg 30 ezer forint szabad ada
kozásként gyüjtessék, elfogadta,’s Biztosoknak , 
kik a’ dolgot teljesedésre hajtsák, kinevező, a’ 
tanácslaf* készítőjét, Fricsi Fekete Ferenczet, 
eggykor az Erdélyi Királyi-Tábla' Bíráját, ’s 
Gróf Teleki Lajost, akkor Kormányszéki Ta
nácsost, később Rendek’ Elölülőjét Obristlieu- 
tenant Gróf Teleki Ferenczet, Gróf Bethlen 
Farkast, Báró Wesselényi Miklóst. Azonban 
a’ Társaság bérbe kivett házban adogatta 
mutatványit.
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Ezeknek első dolgok az vala, liögy a’ 
Reform. Collegiumtól a’ Farkas-úczán eggy  
telket vásárlottak meg ötezer forinton, mellyet 
Gróf Teleki Lajos és FerenZ, Wesselényi Mik
lós, ’s Gróf Toroczkai és Ráró Bánffy Józse
fek, tulajdon erszényeikből fizettek meg.

Az adakozások mintegy tizenhatezer forin
tokra mentek fe l , ’s a’ Biztosok hozzá fogának 
az építéshez. De a' Biztosok közzűl többen 
kiholtak; a’ költséges háborúk bekövetkeztek , 
a’ begyült pénz elfogyott; ’s így az elkezdett 
munkának félbe kelle szakadni. Az 1811diki 
Diéta tehát határzást hoza, hogy minden ura
ság eggy-eggy paraszt telkétől fizessen a’ Játék
szín’ építésére ötven x r t , ’s abból százezer 
forintnak kell vala begyülni. De a’ papiros
pénz eránt érkezet parancs a’ százezret húsz
ezerre olvasztotta,

A’ kiholt Biztosok’ helyébe újjak válasz
tattak, ’s Elölülő leve Kolozsvári Fő-Ispáíty 
Báró Kemény Ignátz, Epítési-Bíztoznak pedig 
az eml. Várm. Fő-Bírája Nagy Lázár.

Báró Jósika János Excell. most Elölülője 
a’ Fels. Kormányszéknek, a’ Yalkói hava
sokból annyi fát igére, a’ mennyit az épület 
kívánni fog. Annak behozatásai pedig a’ Ko- 
lozs Vármegyei Nemesség vállalá magára.

Az építés 1814. annyira haladott, hogy 
fedelét rá lehete tenni; sőt a’ belső fakészűle- 
tek’ eggy része is ki vala már faragva. De eggy 
része a’ pénznek be nem jőve, a’ másikat a’ 
munka megemésztette.

A’ Biztosság kénytelen vala a’ Lózsikat örö
kös áron eladni azoknak, a’ kik eggy illye- 
nért kétszáz forintot letesznek; ’s így kevés 
napok alatt 2000 fór. begyűlt.
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Tetézek azt Erdélyi Püspök Mártónffi 
József 1000, — Gróf Teleki László és József 
testvérek pedig 1500 futtái; Szamos-Újvár, 
Szent-Erzsébet, ’s Abrudbánya, Fejérvár, és 
más városok ismét 1500 fnttal; ’s minekutána 
a’ Biztosság a’ Kormányszék’ engedelmével 
Kolozsvár Várostól 12,000 fntot kölcsön v ev e , 
az épület elkészűle.

Széle 12 ö l, hoszsza 22, ’s ebből a' Ját
szó-hely 6 ölet fog el , magossága 6 öl. Lózsija 
50, ’s mindenikében bőven megfér négy sze
m ély, a' Gubernátoriban pedig, és a’ melly
ennek alatta és felette áll , hat fér meg. E’ 
három lózsisoron kívül van a’ parterre, ’s az 
úgynevezett paradicsom. Elfér az épületben 
2500 néző, ’s 1600 ülést is talál.

Megnyittatott 1821. Martz. 12d. ’s a' leg- 
elsőbb játszott darab Zrínyi Miklós volt; más 
nap Mátyás Király. Zrínyit Uraságok, ezt a’ 
Társaság’ emberei adták.

XXI.

A’ szegény halandót néha öröm, néha baj 
veszi űzőbe ; nem mintha kedvezést érdemlett 
volna, vagy boszszút, hanem mivel a' szeren
cse szabadon szilajkodik, ’s az a’ láthatlan kéz 
bennünket örömöknél fogva vezet ínségekbe, 
és Örömekbe bajok között.

Megindúlván reggel Kolozsvárról, éjtszaká- 
ra Esküllőre értem , ’s a’ hogyan a’ Tordai úton 
nem találtam egész nap falut j úgy ma nem
F .  M.  OH.  M I NE R V A  4 K E G Y E D ,  52
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az Esküllőin. Láték falukat, de az út rajtok 
nem méné keresztül.

’S eső reggel olta estig; lomha, hideg, 
szomorú. Nem, a’ mi víg csapatokban jött és 
m ent; nem szép-szikrázású, nem muzsikai 
dörgésű. Az illyen rettenti a’ lelket, de é- 
leszti i s ,  és mulattatja: az a’ lassú csak el- 
búsítja , leveri.

Dragon nem Ielém Báró Wesselényi István 
Óbester Urat, László testvér öcsémnek ka
tonai szeretett barátját. Most eggy kies völgyen, 
mellyet játékos csapongásokban fut végig az 
Almás-vize, éjszakára Erdélynek eggyik leg
lelkesebb férfijához, tisztviselőjéhez, Szolnok
jához, Nagy-Ajtai Cserei Miklós Úrhoz juték, 
Tíhóra. Életemnek eggyik legszebb órája volt 
az, mellyben a’ régolta szeretett ’s csudáit 
férfiút láthatám, hallhatám. Többet én senki’ 
beszédéből nem tanúltam mint a’ Generális 
Báró Vay Miklóséból, nem senki’ leveléből 
többet miqt a’ Cserei Miklóséból; ’s ítéletei 
felvilágosodotíak, gondolkozása józan, érzése 
hív és szent. ’S Csereit Wesselényi Miklós, 
az atya , szeretetére bízodalmára mind végig 
méltónak találá, méltónak mások is ,  ’s eggy 
időben közönségesen: de a' mindenek’ szerete- 
tét megnyerni ollykor igen is könnyű, sokáig 
bírni nehéz, állandóan megtartani csaknem lehe
tetlen , elveszteni' némelly esetekben nem rút. 
Kiki maga szemével Iát; ’s bár melly szerényen 
gondolkozzunk magunk ’s tisztelettel mások fe
lő l, nekünk saját szemünk az a’ mérték, mel
lyel a' dolgokat mérjük; ’s én sok dolog eránt 
eggy vélekedésben lelém magamat Csereivel; ’s 
ha én Ieheték illyenben mellékczélzások nélkül, 
akarnám tudni, mért kell Csereit vádolnunk
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ezekért mellék czélzásokkal. Cserei nagy te
kintetben állott Cancellárius Teleki ’s Septem- 
vir Yay előtt, ’s a’ ki e’ kettőnek nagyon tetsz
hetett, nem lehet nem jó*

Cserei sok ideig Assessora volt a’ Királyi 
Táblának Maros-Vásárhelyt. Azután a’ Három
széknek nevezett fényes Székelyföldi Megyében 
Fő-Ispányi hatalommal viselé Gróf Nemesnek 
képét, ’s nagy dicsérettel végze be némelly 
nem kedvetlen , nehéz tárgyú Biztosságot. To
vábbad a’ Guberniumhoz tétetett által Tanácsos
nak , míg végre , czímjét és fizetését megtartván 
nyugalomba tért. Üres órájinak, most hivata
laiban, a’ Classicusok voltak rzerelm ei, ’s Ta- 
citust ő is fordítá, mint nálunk Ócsai Balogh 
Péter. Zólyomi Fő-Ispány.

XXII.

O ser e i Miklós áltkísére Tihóról Zsibóra, melly 
oda két órányira fekszik. A’ völgy á’ kettő 
közt nevezetes történeteinkben. A' Nagy-Sza- 
mos Dézs felől jő v e , megkerüli a' Turbucza- 
hegyet, ’s ezt jobbra, Kürika helységet balra 
hagyja. Rákóczy Ferencz a’ dombon sánczólá 
körül magát, hogy a’ közelitő ellenséggel, míg 
Bercsényi a’ várt lengyel segéddel megérkezend 
megütközni kénytelen ne légyen. Hadaival 
megtörné a' völgyet, meg nem gondolván , hogy 
szoros yápakon meglepethetik, ’s eggy oláh-pap 
az ellenséget a’ nyitva hagyott résnek igazítá. 
A' győzők itt leginkább a' Rákóczy' elfogásá
ra törekedtek. Ez áltúszá lován a’ Szamost, ’s

52 *
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a’ Turbucza-hegynek vévén útját , Kővár-vidé
kén és Máratnaroson keresztül méné Lengyel-or
szágba, honnan többé soha viszsza nem jött.

A’ Zsibói Istáló úgy dísze Erdélynek mint 
a’ Vásárhelyi és Fejérvári Bibliothéca 's a’ Sze- 
beni Képgyűjtemény , ’s érdemli hogy arról szól
ják.

Ménest itt Wesselényi Pál állíta, nagya- 
tyja a’ most élő második Miklós’ nagyatyjának, 
1660 körül , Erdélyi válogatott anyalovakból. 
Pálnak íija, István, Rendek’ Elölülője, látá a’ 
szerencsés kezdetet, ’s ménesét török és tatár 
kanczák által nemesítette.

Istvánnak két fiijai, Ferencz és István, 
megosztozának a’ lovakban is, István . Nápolyi 
méneket hoza be, hogy a’ török apró faj ma- 
gasb termetűvé váljon. Látta hogy a’ két faj 
eggyüvé nem illik, ’s mind azt, a’ mi megkor- 
csosult, ki hányta.

Most megveve Generális Brentánótól eggy 
huszonnyolcz esztendős Galant nevű mént, két
száz aranyon és tizennégy darab harmadfű csi
kón. A’ Galant atyját a’ VI. Károly’ Barcello- 
nai koronázásakor, 1?11. hozák ki a’ Pyrenée- 
ken. Ezentúl minden Zsibón ellett lovak’ törzs- 
atyja, atyai vagy anyai ágon ez a’ Galant, 
más nevével Brentáno, leve.

Istvánnak özvegye, Vargyasi Báró Dániel 
Polyxéna, a’ ménest óvá minden nemtelen lo
vaktól, megkülömbözteté a’ fajokat, Jegyző
könyveit nagy gonddal v itette , az ifjú lovakat 
költségesen neveltette, taníttatta ; ügyes lovász
mestereket fogada szolgálatjába, nevezetesen 
Gründelt, ki mestere levele az elsőbb Miklósnak.

Ez Kapitány a’ Bethlen Ádám’ huszárjai 
közt, eggy Monárch és eggy Brillant e r e d e t ű
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mént lioza ki 1775. a’ Lengyel Király’ istálójá- 
ból, és eggy törököt.

Anyja’ halála után megvevé 1776, Cicerót 
a’ Haller János' Gorbói istálójából, melly I. 
Ferencz Császár’ spanyol ménű és spanyol kan- 
czáji közzül erede; tovább 1783. eggy négyesz
tendős Alexander szürke mént; Herczeg Kau- 
nitz Domonkostól 1790. eggy Andalúzó nevűt, 
inellyet a’ Herczeg’ atyja, a’ Minister, hozott 
vala ki Madritból. Végre 1792. megveve Gróf 
Mikótól eggy Müzir nevű, szürke, originális 
arabot.

Zsibó nem tartá meg a’ Monárch és Bri liánt 
maradékit, mert nem feleiének meg a* várako
zásnak; ’s annál nagyobb gonddal neveié a’ Ga- 
lant’, a’ Ciceró’ ’s az Andalúzó’ faját, ’s eggy 
angolyt Alexandertől, eggy arabot Muzírról.

Miklósnak Miklós fija 1822. Februáriusban 
útazott Angliába, eggyütt Gróf Széchenyi Ist
vánnal , ’s onnan hozta ki magával Cátót. —

A’ Breutáno’ nemében fényt vona Zsibóra 
a’ II. és III. Galant, Superbo , Daru , Amico, 
Kakas, Kedves, Bucephai, Jupiter, Darunak 
Bucephál hja, Hannibál, Pajzán és Philosoph. — 
Bucephál 1816. huszonnjyolcz esztendős vala; 
színe sárgás fakó, serénye ’s farka 1805. igen 
tömött és egészen fejér, haja hoszszan nyúlt 
alá pcrpendiculáris vonásokban. Feje busa, há
ta horpadt; és mégis eggyik fő dísze az istáló- 
nak, és még is nehéz-ízlésű urának eggyik fő 
öröme. — Philosoph tizenhat markos , szürke; 
remekje a’ tanult lovaknak ’s innen a’ név. 
Jupiter barnapelly; olly hattyunyakkal, millyet 
ritkán látni. Pajzán szürke kancza; úszó trap- 
p o s, ’s mozdulatai pattanósok, ’s fáradhatatlan. 
Amico, urának már katonaságában is kedvese;
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harminczhat esztendeig élt. Kedves, legtanúl- 
tabb ló azok k ö z t , mellyeket Zsibó nevelt. 
Miklós a' maga nyolcz esztendős Miklósát 1805 
ezen kezdé iskolázni.

Ciceró' nemzetségében legnevezetesb volt a? 
lángszínű Elsőbb Caesár, Zsibónak és egész Er
délynek örök dísze, a’ külföldnek irigysége. 
Ki holt 1804. maga helyett hagyván a’ hasonló 
színű 's szépségű Második Caesárt, a’ Csinost, 
a’ courbettolásairól híres ifjabb Cicerót ’s Ar- 
midórt, az ifjabb Caesár' anyai testvérét a’ szép 
Madár kanczát, és Scípiót.

Andalúzó’ nemében ragyogtanak az iljabb 
Andalúzó , a? Tüzes , a’ Spagnióló , Superbo, 
Ráró, es Spagnióla. Az utolsó nem tetszett 
szépnek, de mindég nagy szépségű íiakat szüle. 
Gróf Károlyi József ezért hétszáz aranyat igére, 
de Wesselényi a' lovat a' barátságnak sem adá. 
Annyit nem ér, úgymond; de én lovak’ neve
lésével őseim’ árnyékának tartozom.

Alexandernek leghíresb gyermekei: F ox, 
Pitt, Admirál, Eclips, ifjabb Alexander, Fan-, 
ny és Jenny.

Muzírnek minden hím maradéki közzül 
én itt egyedül a' szép Almanzort találtam. Nep- 
tún ennél szebbet nem teremte, ’s a’ Kochláni 
ménes, melly lovai’ Genealógiáját szinte Sala
mon Királyig viszi fe l, ezt kevélykedve nevez-, 
lietné íijának.
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TÖREDÉK - JEGYZETEK  

a’ Szent hajdan’ Gyöngyei felett elmon
dott bírálatra.

(  L á s d  k r i t ik a i  L a p o k  13—23.

O ii )  r hévvel, kedvel könyvbírálathoz még soha 
nem nyúlék, mint ehez itt. Egy magasztalt 
német ajkú költőnek szép munkája, kit a' 
gazdag német literatura poézisének olly dicső 
mezején első fényű csillagjaihoz emel , Kazin- 
czynktól dicső pályája’ végén fordítva, bírál- 
tatik , kinek őszfürtjein annyi érdemkoszoru 
lebeg; — ’s mi és mikor kell több, erősebb 
feszülésben tartani lelkünket? pedig jaj! az 
írónak, a’ kritikusnak, ki többet ígér mint 
tenni erős, ’s lángot, világot mutatván fel je
lűi , alatta ő homályban vagy félsötétben té- 
velyeg. Mondhatnám, fortélyai éle a’ bíráló, 
midőn honszerelem’ tüzében jelenék meg, mel
lyel, hiszem, minden lángkeblü Magyart meg
győze, — csak a’ gondolkodó olvasót nem. 
És megvallom, kedves volt látnom a' büszke 
nemzeti lángot azon szép szavakban hévvel 
emelkedni fe l, ’s hajlandó valék tüzes érzel
meiért, hazafiuságáért, bár túl lépe határain 
megbocsátani a' bírálónak; — de nem lehete,
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mert fájdalmas volt érzenem ’s most ki kell 
mondanom, minek lép az fel bírói tribunálba, 
kit féktelen ragadoz lángja, ki ítéletei helyt 
érzelmeit harsogtatja! Szent hely a’ bírói szék, 
érzéki képe nyugalmas elménknek, ezt profa
náim indulatoknak, sőt honszerelmi lángnak 
(  kivált ha szertelen ) sem szabad. — Jaj ! az 
appiuszoknak bírói thrónuszon, tekintet és ha
talom őket bukkástól meg nem menthetik. Jő
jön olly bíráló, ki hideg ítéletinek fanyarsá
gát szivének szelídségével tudja párosítani, —- 
ki pálczájának súlyát részvéttel, vigasztaló 
arczal vesse ránk; és szeretni fogjuk kelleti- 
nél keményebb veszszéjét is ,  ’s türelmünk 
csendes leszen: de bírálónk dühös, lealatso- 
nyitott hazaszeretettel, vakdölfel kiáltja ba- 
bonájit, ’s azt és olly bizodalommal teszi, mit 
és millyennel tenni könnyelműség, igazságta
lanság vala. Igazságtalanságot szép, szelídített 
szín alatt érzeni fáj: de igazságtalansággal mél
tatlanul megtámadtatni, kettős szenvedés. — 

Igaz, mindent cselekvék a’ sors, Pyrker- 
ben egykoron országos nagy férfiat, ragyogó 
fényű költőt tisztelhetnünk; de fájdalom, hogy 
nem tekintő által bírálónk azon vészt, mellyen 
neki elébb mint felhőkön kellett által vergőd
n ie , hogy utóbb mostani fényében jelenhessék 
meg felettünk. Életéből nyilván láthatni, mi
ként munkálkodók szövésében a’ sors’ keze, 
’s nagy kérdés de bizonyos, azon kemény 
idők nélkül lett vólna e az ember és kőltő 
benne olly szép ragyogásban feltűnendő? De a’ 
végzet titkait mozdíthatlan lepel fed i, illet
nünk azt nem szabad; mondjuk ezt: a’ sors 
úgy hozá, hogy Pyrkernek, ha bár legvakabb 
patriotizmus duzzitotta vólna is keblét, Ma
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gyár szívű lelkű, de német ajkú költőnek 
kellett lennie. Kár vala G** úrnak nem fon
tolni meg, hova ’s mikor kőltözék ő honjá
ból. Korunknak dísze Kazinczy előszavában 
igy ír: „1792. Triestben kele hajóra.... Leke- 
rűle Velenczébe, ’s az Adria’ habjain ment 
Manfredoniáig, ’s onnan szárazon Nápolyba. 
Ott ismét hajóra ü lt, ’s kiállván egy rettene
tes vészt, Génuánál lépe partra, honnan Grau- 
bündtenen és a’ Sváb főidőn téré honjába. En- 
gede meghívattatásának, ’s még azon esztendő' 
Octoberében Ausztriának Lilienfeldi Monosto
rában a’ Cisterciensisek’ Szerzetébe lépe, ’s ott 
négy észt. után Pappá avattatott. 1798. Oecono- 
musa vala a’ Szerzetnek, 1800. Kamarása és 
Erdőmestere. 1807. ólta pedig, négy észt. le
forgása alatt Plébánus Tirniczen. — Tudja é 
G** úr hol álla az időben vagy vala é litera- 
turánk? vólt é könyv eredeti bélyegű, vagy 
fennebb tökélyű fordítás ( egy kettő annyi, 
mint csepp a’ tengerben)? voltak é férfiak 
olly ragyogó fényűek, kik hatalommal ragad- 
haták vala meg a’ nagyra menendő ifjakat ? 
lángolt é hév és kedv a’ tudományok iránt még 
férfiainkban is? •— Valóban ezekre tagadólag 
kell felelnünk. — Pyrker ifjúkorába mene ki 
honjából, ifjúkorában német társak közt ölté 
fel szerzetes köntösét, ”s tudományi fény és 
világ vévé körűi és hatá meg keblét, millyet 
ő honn nem ismert, nem érzett, mert mi még 
hátra, meszsze valánk. Virágzó nyelvben szép 
munkák ajánlkozának fiatal lelkének, nemzete 
azonban még homályban tespedett, nyelve da
rabos ’s ekkor rósz úton tévelygő. Magyar 
könyveket külföldön nem olvasott nem olvas
hatott ( most is ritka helyt )  nyelvét sem gram
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matikai törvények, sem szebb példányok után 
nem emelheté; foglalatosságai terhesek, széles 
terjedékűek, nagy gondnak valának. „1812. 
Apátúrnak választék — — — 1818. Szepesi 
Püspökké neveztetett. —■ — De Szepes sem bir- 
liatá sokáig, ’s 1820 már Velenczei Pátriárchá-
vá látta ’stb. magát emelve ” — Külföldön
tőlté ő virágzóbb napjait, kis időig lakék hon
jának szinte német ajkú fijai között, ’s mint 
szorgalmas Főpapnak, mint férfinak késő volt 
egy virágzatba most indult nyelvnek hoszszas 
’s tán sikertelen stúdiuma által költői nyűgös 
nyelvet formálni magának, ’s igy tanult nyelv
ben inkább akará adni a' szépet, mint igazgat- 
tatni hagyni magát dolgozásiban a’ neki nem 
könyű nyelv által. Miért nem pillanta G** úr 
a’ szomszéd Németekre , kiknek első fényű íróik 
literaturájok' legcsillogóbb szakában sem szé
gyenlének írni a’ nem olly sok oldalú franczia 
nyelven. Fridriket és Herdert említem csak, 
a’ nagyokat, mert hiszem, G** úr ismer töb
beket is. — Azokat kár vala nem em líteni, 
kik latin nyelven zengetvén idegjeiket, ho
mályba sülyedének egy Virgil’ egy Horácz’ ra
gyogása mellett; mert Pyrker ott fénylik hol 
Voss és mások, ’s a’ német nyelv munkáji- 
ban azon diadalát üli, azon csillogással világ
aik, melly díszt Hellász’ nyelve Szophoklesz’, 
Albioné Milton’ , Lálziuiné Virgil’ remekjeiben 
éré el. ’S nem dicsőség, nem öröm látnunk, 
mikép mutatá meg egy Magyar, mi tökélyre, 
erőre, fokra vihető Germánia zengzetlen nyel
ve is ? ’s mint vivá ki magának a' helyt egy 
külhazában, niellynél magasbra saját fiai is 
aligha hágának? — Hogy szebb, dicsőbb vólt 
vólna Nemzetünkre, nyelvünkön bírni a' halba-
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íatlan munkát, tagadhatatlan; de igy haszno
sabb, és ezt igy a’ sors hozá, ’s kárunk nem is 
negativus ; mert a’vagy nem fogja é tudni az , 
kinek jó véleménye felőlünk kívánatos, hogy 
léteit Pyrkernek hazánk ada, de külföldeken la- 
kozék ? mondhatja é a’ Francz silánynak szűk
nek a' Németek’ nyelvét, mivel sokan ’s ki
vált régebben francziául irának? ( ’s a’ miénk 
még nem is b ő !) . — Azonban még elébb dol
goznunk, tennünk kell, hogy a’ külföld nyel
vünknek nem hajlékonyságát, de csak szorgal
munkat megismerje. Ismeri Germánia a’ Magyart 
Pyrkerben, ’s magyar nagy embernek verete 
Velencze örök hálául einlékpénzeket. —

Azt mondja G** úr: ne kínozzuk szere- 
tetünkel, ki nem tartotta azt méltónak kivívni, 
megérdemleni, ki Nemzetét egy kincstől idegen 
hanghoz való szokás által fosztá meg. — Mi
ként becsüli Pyr kér Nemzetét, tettei bizonyít
ják, ’s utálom azon bírálót, ki a’ nemzet’ bi
zonyító szava ellen belsőt és hamisan itélget. — 
Azt nem tudhatom, mi kincstől fosztá meg Ha
záját; de kétlem, hogy honi nem tökéletes, 
nem tisztult nyelven írni nagyobb érdem és 
dicsőség vólna; mint külnyelvet a’ tökély’ leg- 
fennebb fokára emelni, ’s ezen szép nyelven 
örök díszű munkákat teremteni; ’s végre úgy 
vélem , hamisan róla nem szólok ha mondom, 
hogy ő illy szeretetre nem vágya, nem törek- 
vék, millytől G** úr szándékozik őt megfosztani. 
A' történet hozá, hogy Pyrker német nyelven 
zengje épószait, de ha szinte szabad akaratból 
cselekedte vólna is azt, a’ józanabb rész öröm- 
tapsal nyújtaná koszorújit honja olly dicső fiá
nak. Szép , bár idegen nyelvében , magyar szív 
és kebel, lélek és ész lobog, ’s nem mienk ér
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deme, kit a’ történet, nem maga, azért kész
lete külföldi nyelven szólani, hogy általa disze 
és díszünk emeltetnék. AVagy nem mienk e 
a* ró'sa, mellyet egy kertész’ keze már bimbó- 
jiból fejlendőt meszszebb vidékre ültete, ’s meg
utáljuk é baját és illatjait azért, hogy keblét 
idegen földön, idegen szellő fejté-ki, ’s tán ékes
ben mint honunkban lehető vala. Hajtunk és 
szorgalmunkon áll birni műveit az eredeti tö
kélyben , ’s belőle hasznunk, positivus hasznunk 
származand; a’ német literaturájának első fé
nyű csillagai közt Magyart lát tündökleni, ’s 
látjuk m i, látja a’ Német azt, mit Pyrker a' Né
meteknek ada, egünkön hasonló csillogással su- 
gárzani viszsza. — Még ezt mondom, szép tűz 
a’ hazafiui tűz, de könnyen túlcsap határain. 
Rettegjünk illy habozás közt tollat, birói tollat 
fogni fel, hideg észnek keli kormán) zania azt, 
ki birói-székben ü l, de ítéletét meleg szívvel 
mondja k i; — külömben ha csak vadindulat, 
vaktűz adja ajkára szavait, bitangló’s buktatni 
kell székéből. — Ennyit Pyrker' igaz ügyében; 
oka annak, hogy hevesben szólék, nem va
gyok, hiszem hogy ész, hogy ok lángot nem 
győz, ha lángal nem párosul, ’s óhajtnám érez
tetni G** úrral, hogy a’ nyíl, mellyet vaktűz 
ártatlanra vona f e l , gyakran ijaszára viszsza 
is pattana. — —

Nincsenek veszedelmesbek a’ félszeg prin
cípiumoknál, mellyek részint lévén igazak, 
helytelenül alkalmaztatnak vagy általánosan 
mondatnak el; de nincsenek kárhozatosbak, 
ha még az igaz' színe árad el rajtok, mert vaj
mi keveseknek adatott' megvi'sgálhatniok igaz 
e mind az, a' mi annak külsőjét viseli, a'm i 
szép, ■— ’s a’ szóló' önhitsége, önbizalma a'
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nem , vagy roszszul, vagy felszinleg gondolkodó 
olvasóra is könnyen által száll.

„Verselt munkát prosában adni mindég 
bal gondolat, egyedül a’ jambusos mívnél’ va
lamennyire tűrhető,” mond a’ bíráló. Igaz ez 
bizonyos szempontból ’s környűlmények kö
zött; de illy általánosan , jelenkorunkban mond
va , ’s Kazinczy’ fordítására alkalmazva fonák 
beszéd. — Ha valamellyr neme a’ költésnek ret
teg prosába vonatni, a' Jyra a z , melly szök- 
döső, repkedő Jángu szárnyalásaival fennebb 
hangzatu beszédet kíván, ’s melly et, rövid 
helybe lévén szorítva lángjai, prosába vonni 
nem lehet, erő, tűz ’s fennpégvesztés nélkül. 
A’ lyra szép gondolatainak, ideájinak fentebb 
modulátiója, mu'sikaibb hangzatu szavakkal 
kell eggyesűlniök; leülöm ben minden tüze, bája 
elvész, mint a’ szép hangok’ soksága elocsmá-
nyul öszszehangzás , hármonia nélkül. —---------
G** úr lennebb azt mondja vakmerőn: hogy 
Kazinczy ezt nem érezé; — de kérjük, gon
dolja meg lelkében mit mondott, gondolja meg 
a’ kort mellyben ő élt, a' czélt melíy'hez kell 
vala neki jutnia; látta ő hol álla Hazánk, látta 
hogy a’ magy ar korszellem nem elég érzeni a’ 
szépet tisztult magasságaiban, el kell hagyni a’ 
szépségi tökély’ némeliy postulátumát, hogy 
túl ne feküdjék a’ még borongó lelkű nép’ ér
zetén, ’s alkalmazni kell magát az illy nemű 
reformátornak a’ közönséghez, hogy utóbb 
megnyervén a’ Nemzet’ bizodalmát, sikerrel 
lobogtathassa vezérlángját a’ felriasztott nép 
között. Ez okért teve ő által mértékletlenűl 
nyelvünkre, kivált ifjú korában, némelly ly- 
rai habzásit műveket; érzé, ébreszteni kell 
elébb a’ népet, irtani a’ küzdhelyet, az útat,
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melly a’ ragybgás’ pályájára vezetend, ’s alap*» 
árkot szükség némellyeknek ásniok, bár azé 
a’ dicsőség, ki szerencsével fut az irtott pá
lyán , ’s bokrétát emel az épület’ ormain. „ Mi
csak kezdénk a' m en ést------------ közel az idő,
hogy istenfiak lépnek a’ pályára. de mi
enk a’ dicsőség, hogy el van készítve útjok 
’stb.’’ így szól ő , tetteinek szerény érzetében, 
’s piruljon G** úr, ki illy és kivált e’ nemben 
illy nagy férfiat mere vádlani, 's akará, feledte 
volna ő azon kornak szükségeit, mellyet is
mére, hagyta volna az útat, mellyen mostani 
emelkedésünk támadott, csakhogy meg ne sér
tse a' theoriák' emberét. —

Mi hiszük, G** úrnál nagyobb általánoság
gal állíthatjuk, hogy serdűlő literaturában mint 
a* mienk, mellynek küzdő tisztuló szaka most 
forr, mellyet csak erősb hatás, szebb mun
kák’ terjedése emelhet kissebb idő alatt ma- 
gassabb fokra, sőt gazdagabb literaturában is 
a’ prosai fordítások hasznosabbak, mert föl- és 
alrendű, túdós *s nem-túdós, ifjú és öreg egyenlő 
Örömmel és kedvel olvashatja. — Szeretém én 
a’ rhytmust mint a’ rimet is , melly által lesz 
a’ költés valósággal költésé; de a’ mi egyedül 
és erővel hat ránk, mivel és emel, boldogít 
és mulattat, a z , a’ mi a’ ltőltő’ munkájiban 
maradand, midőn prosába fordíttatik, Ekkor 
marad fenn tiszta, tökéletesb tartalma a’ mun
kának, mellyet egy csillogó külső, ha nincs 
is élőnkbe sugároztat, ’s néha midőn jelen van 
elfedez. Sokkal hasznosabb (nekünk mé,ghasz
nos kell inkább mint szép, az a z : ezt ama' 
nélkül ritkán ismerjük e l)  tehát prosába for
dítani, mint versekbe; mert láthatjuk, az if
jú-férfik és férfi-ifjak melly örömmel figyelnek
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a’ szavak" szép hangjaira, a" tagok' hangzásá
ra, ’s igy csudálván a’ küldísznek, nyelvnek 
bájait, a’ legdicsőbb munkák’ tartalma nélkül 
homályba hatás sülyed előlök, ’s elszáll, mint 
a felhő nézőji elől, kik széleinek aranyát bá
mulván , felejtik szemlélni a' nyugvó napot. — 
Sőt erősen állítom, hogyha a’ sokaságra, népre 
kell és szükség hatnunk, egy meglehetős prosai 
fordítás haladja azt, melly versben tökélyével 
ereditéjét elérte; mert azon kritikai magyará
zatok , mellyek az orginállal elsőségről verseny- 
genek, leginkább csak a’ tudósok’ gyönyörkö
désökre szolgálnak, megmutatni nyelvök mi 
hajlékony, szorgalom és erő mit tehetnek ’stb. 
’s ki tagadhatja, nem volna e nagy hasznú 
munka Homér’ Virgil’ ’s több nagyok’ remekjei
ket nyelvünkre általtenni; de megkivántatnék, 
hogy az literaturánk’ jelen állapotjához "s azon 
nagyokhoz méltónak találtatnék.

Kazinczy prosába fordítá a" Szent hajdan’ 
Gyöngyeit, de ki áll mint fordító nem felette, 
de csak mellette is? kinek van . olly bájos, 
mélységeiben is olly tiszta, magasságaiban is 
olly könnyű, olly szép, annyi stúdium által 
kimivelt nyelve, mint neki? Valóban másként 
érze ő mint G** úr, de hála, köszönet hogy 
másként érze, mert jobban, bőlcsebben érze.

Végig pillantván Kazinczynak félszázadnál 
idősb pályáján, fényt és üdvet látunk kelni 
nyomain Nemzetünk' javára kisugárzottat és 
ezután kisugárzandót. Alig van író és táj , kibe 
és hova ereje nem munkált; ’s ezt csak erős 
lélek tehette, erős lélek pedig az aesthetikai 
pályán könnyű ingásu princípiumok nélkül olly 
dicsőséggel, annyi időkig nem vívhat. Mi ál
tal leve Kazinczy az, a’ minek látjuk, mi által
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leve Iiteraturánkban legnagyobb, legdicsőbb be- 
hatású? én úgy hiszem nemes populáritása ál
tal, melly a' gyengébbekhez lesimulván feljebb 
emelé tüzével; ’s a’ fennszárnyaliókat alább 
voná le egyszerűen szép tolla. Nem említem 
több Kötet fordításait, mellyek Kisfaludy’ Hym- 
íijével, Regéjivel olvasó (nem esebb) publicu- 
mot legelébb formáidnak; állandó, bölcs prin
cípiumainak jelei a’ Gyöngyök, és azon volt 
czélja, hogy Klopstock’ Messiását kötetlen be
szédben adná. — Pyrker midőn a’ Gyöngyöket 
írá, erkölcsi Eposzt akara adni és adott, de 
költői színben, költői lángals mert tudá, hogy 
azon szent tárgyak, hogy a’ vallás poétái gló
riával környezve tisztább, igazabb, legalább 
erősebb tűzre gyulasztják a' szívet, mint a’ nem
szent költés, vagy nem földi hevűletű vallás. 
Az erkölcsnek és költésnek itt egymást kölcsö
nösen kelle emelniek, ’s ha a’ költői tökély 
ritkán magasabbra emelkedik amannál, egye
dül azért történik, hogy a’ láthatlannak imádá- 
sára, vallásos ahitatra lobogóbb lángal ragadtas
sunk. Én úgy hiszem ’s úgy vagyon, hogy itt 
főczél a' vallás, az erkölcs, ’s éppen azért kelle 
a’ költői lángnak magasb mértékben mutatkoz
nia, melly által lelkünk merészen emelkedik 
a’ menny felé poétái erő és lelkesűlet közt, 
mellytől különben rettegnénk ’s restek vólnánk 
cselekedni. Igen, imádságos, épületes könyv 
ez, „még pedig eggyike a' legjobbaknak, miket 
a’ nem jók’ számtalan sokaságában bírunk. A’ 
melly érzéseket Éneklőnk lelkeinkben gyúlaszt, 
nem betegeskedő pietismus, hanem ép érzés, 
egésséges, erős és magas, ’s azok előtt is tisz- 
teletes, kik érzeni nem akarnak, csak látni.” — 
’S G** úr azt akarná, hogy ezt nem prosában,
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nem olly tündér szépségű prosában fordította 
légyen? ’s ezt ítéli méltatlannak Kazinczyhoz?

Fájdalom! hogy bírálni mernek, kik litera- 
turánkat, hiányait 's jelenkorát nem ismerik. 
Én örömmel látám a’ Gjöngyöket aszszonyok, 
lyányok, ’s öregek által olvastatni, kiknek ide
jük, kedvök j egyebet olvasni nem vala. ’S nem 
lyányaink, nem aszszonyaink és öregeink, 
de ifjaink, férfiaink fogták volna e ezt ennyi 
hévvel olvasni hexameterekben ? fogták volna 
e venni? pedig még ott vagyunk, hol a’ több
ségre szükség elébb hatnunk, mig csak szem
betűnő olvasó-publicum támadjon. — Hála ’s 
üdv ismét Kazinczynak, hogy popularitását a' 
fennebbet most és ennyi idők, illy hiúság, 
név, hír után való kapdozások között is meg- 
tartá, mert versekben a’ Gyöngyöket vagy val
lásos tanításokat vennünk , csaknem egy lett 
volna, már fordítsa hexameterekbe akárki, mi
után Kazinczytól prosában bírjuk, örömmel, 
igen nagy Örömmel veendjük, de higyje el 
G** tír, hogy azon idő illy kevés írók között, 
mellyben az originállal vetélkedjünk nincs je
len, de erősen hiszem, majdan eljövendő.

Bal idea vólt, mond a' bíráló, hogy Ka
zinczy 40 évvel ez előtt a’ Klopstocki Messiást 
is kötetlen beszédben készűle adni. — Mi jó
nak ’s olly mértékben jónak hiszszük, mii
lyenben halnak véli G** úr, ’s jobbnak mint 
Kazinczy' minden eddigieméit. Klopstock leg
szentebb tárgyat legfölségesebb ihlettel zenge 
eddig minden költők között, ’s olly szép nyel
ven , millyhez hasonlót előtte Germánia nem, 
szebbet, ragyogóbbat pedig utánna sem láthata. 
’S Kazinczy ezen magas ideálban lebegő ’s fenn 
nyelvű költeményt akará adni fenn prosájában,
F .  M .  O R .  M I N E R V A  4 NE G3TED * 53
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’s akará megismertetni a’ néppel gyengéi)!) csil
logása de színtőlly dicső alakban a’ német poe- 
sis örök virúlatú díszét, költője’ magas ideálé
nak fölségét vesztetvén a’ nyelv’ gyengébb mu- 
'sikájával, ’s egykorúit felemelíntvén a’ dicső 
kőltőhez. — De ím’ azt mind ez ideig sem bír
ju k , m it, és Kazinczytól bírbatni mindenek 
annyira ohajtának, ’s mit mond G** úr, nye- 
rénk e ez által, negative gazdagula e litera- 
turánk?! — Csak kérem, feleleteiben conse- 
quens legyen.

„Kazinczy feledé magát, midőn ezen Gyön
gyöket fordítá,” mond G** úr. Rósz beszéd ez 
is ,  mert ő azt tévé most, miket ezelőtt teve. 
Olly művvel gazdagíta bennünket, régenten 
millyeket nem bíránk, ollyal gazdagíta most; 
sőt csak honunk’ egy ró sáját liozá viszsza, 
melly külföldön virúll fe l , ’s egy lobogó haza
finak lelkét ismérteté meg velünk, mellyet a’ 
külországok’ népe rég csudái és magasztal. ’S 
Kazinczy elfeledő magát! E' koldulás! nekiek 
nem kell! ! Horror per ossa cucurrit.

„Kazinczy soha nem érzé eléggé, hogy 
nem prosában írt költeményt prosában adni 
akarni nem jó.” Kell é erre felelnem ? kell ö 
szólnom ? nem , nem fogok; szóljon a’ kor, 
mellynek ő csillaga vólt, szóljon a’ nép, melly- 
nek ő feláldozd magát, ’s mellynek literaturát, 
úgy mondván , csaknem egyedül ada. —

G** úr továbbá fájlalja, hogy ezen észre
vételt ft.i. „nem mindég ’s mindenütt érzé, 
(??) hogy minden csak a' maga helyén szép”) 
ő teszi neki először, ’s még most, 40 év előtt 
nagyobb sikerű vólt volna. — Valóban lehet is 
fájlalni, hogy G** úr illy semmi észrevételeket 
teszen, ’s tudom, nem hiendi ha mondom.
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hogy 40 év előtt sem vólt volna nagyobb si
kerű, mert készülten, nem lengeteg princípium
mal, önállással, korának szükségeit mélyen is
merve futá és futhatá meg ő olly dicsőén pá
lyáját, ’s hiszem

Ha azt újra elkezdhetne
Ismét a’ múltat követné. —-

Pyrker' és Kazinczy' fordítása olly tűzzel 
’s könnyedén valának megtámadva, hogy né
hány töredék gondolatim nem mondanom el 
nem lehete. H ivém , az, mint kőltő fennebb 
á ll, hogy sem vakindulattal viaskodnék; ez di
csőbb, kedvesb a Nemzet előtt és szerényebb, 
minthogy illy nemű támadásban Önvédelmére 
szállana; így én szólamiám meg, nem Pyrker, 
nem Kazinczy ( rnindkettejöknek érdemeik ma
gasbak lévén puszta rágalmaknál )  , hanem az igaz 
tiszta ügy mellett. Kev esebb tűzzel de több 
nyugalommal és erővel lépjen fel az, ki a' nagy 
költőt, embert, liferátort, korunk’ és körünk' 
díszét bírálni készül és szándékozik ( quid va- 
leant humeri, quid ferre recusent.)  Ősz bajno
kunk fejéről csillagképben villog az érdem és 
rény, szilaj láng azt nem illetheti, kinek em
lék ét, tetteit, a’ Nemzet’ közszava örök díszle- 
tűvé avatja. — Építeni tekintetre nem szeretek, 
nem fogok, de ha mutatványról az árura kö
vetkezést húzni szabad; engedjen meg G** ú r, 
de Kazinczyval hibázni előttem nagyohb ér
dem , mint illy bírálóval, vagy inkább nembí
rálóval nem botlani.

Sz***n.

53 *
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12.

Hogyan szállíttatnak tengerre a’ gálja- 
rabok Franczia - Országban.

(Kivonás az Courier des Tribunaux  Párisi Pjságlovtflliíil.)

1.

éhány napok óba azt hit lelik, hogy a Bi- 
cetre-ből (igy neveztetik a’ fényitékliáz Paris 
mellett,) nem sokára egy láncznyi gálya-rab 
fogna útnak in d ítta tn i; s a’ dolog azután csak 
hamar hivatalosan is bizonyosnak hirdettetett. 
A’ gonosztevők , kiknek e’ lánczban indulni 
kellett, öszszehivattak, és a' foghíiznak leghá
tul só udvarába mentek, hol nekik utazó-ruhaji- 
kat kiosztották, mellyck szürke vászonból vol
tak varva. A’ megbélyegzettek azokat mingyárt 
ottan felöltötték. A’ rendelés szerint fejükről 
tövig a’ haj lenyiretik; hogy megszökés eseté
ben , annál könnyebben reájok lehessen esrnér- 
ni. E’ szolgálatot pedig minnyájan magok tet
ték egymásnak kölcsönösen. Bizonyosképpen 
beszélte nékem valaki, hogy szerfölött meggya
lázottaknak fognák magokat tartani, ha őket 
haj-ékességöktől idegen kéz fosztaná meg. Ez 
meglevőn, miután Yidocnak és ágenseinek je
lenlétükben, rajtok az u. n. Vizitát megtették, 
minden gonosztévők a’ hoszszu sörből egyen
ként előlépvén, az udvar közepére mentek, 
hol egyiilő-vas mellett valamelly nagy szekrény 
állott, mellyben emlékhaladó idők olta azon
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vasak tartatnak éltévé, mellyek szolgalatjával 
élnek egymásután mind azok a’ rabok , kik a’ 
büntető törvényszék által erőszakos dolgozásra 
ítéltettek. Az ülő-vason (a z  ö kifejezésök sze
rint ,) öszszekelnek. Letérdepelnek, és e’ helye
zetheti megpróbálják nekik azon nyakvasakat 
(Cravate) mellynek nyakokra leginkább illenek. 
Azon pillantatig, mellyben e’ háromszegű vasat 
rájok zárják, pajtásaikkal *) vihognak, haho- 
táznak, és galád-nyelvőken **) holmi ízetlen 
szurkálásokkal kedvökre mutatkoznak; de nem 
sokára ezután irtózatos elhalgatás következik, 
midőn kettőztetett ütései alá kerülnek azon ka
lapácsnak, melly az ülőn a’ vasat nyakok köré 
kovácsolja. Itten t. i. a’ legcsekélyebb megmoz
dulás okveíetlenül kaponyájokat öszszezuzná.

Hlyen módon mindenik pár egy 2 0 — 30 
emberből álló lánczra] csatoltatik, és akkor 
aztán csak maszszában mozoghatnak. Ez a' 
mivel kedés majdnem két óráig tartott. Ezút
tal hetvenhat gonosztévőket késztettek útra. 
Három csapatra osztották fel őket. Az elsőt és 
másodikat a’ legnyugtalanabbak tették; a har
madikra a’ legvesztéglőbbeket hagyták.

Mindenik csapat letelepült az udvaron kő
röskörül találkozó padokra, *s m osta’ felvigyá
zók mcllőlök félre vonultak.

Azt hinné az ember, hogy egy illy rettene
tes fogságban és eggy olly rémítő jövendőnek 
kapujinál, a' fájdalomnak sulyja alatt lehetet
len volna el nem csüggedniük. Dé itt ugyan

*) Kalmár Prodromusa szerint e’ szót így kellene i r n i : baj- 
elás *, Öszszealkatva lévén e’ két szóból: ba j ,  és dás (ma már 
társ) melly utóbbik Persa nyelven sociust jelent.

**) Gálád, Bösewioht, Verbrecher.
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mind ebből semmit észre venni nem lehetett; 
és ezek a* nyomoruk, — kiknek egész jö
vendő létezésök, rabszolgaságnak és elvettetés- 
nek vegyülete fogna lenni, — úgy látszott, 
mintha valami jeles Innepre gyülekeztek 
volna öszsze. Közzülük csak hárman látszat
tak érezni nyomorúságjokat; ők voltak egy- 
magok, kik valami csekély oktatásban része
sültek. A’ többiek majd állati örömkiabálásra 
fakadtak, majd egymással kötekedtek és egy
mást a’ legdurvább módon titulázták, majd 
önmagokból, öltözetükből és a’ rajtok való 
drágaságokból csúfos tréfát űzni erőlkedtek; 
de a’ mi olly esztelenül hangzott, hogy csak 
hozzájok hasonló elfajult embereket ingerel
hetett nevetségre. Ekkor Boucher-nak, vala
hai fiáker-kocsisnak *) felszóllittására (k i hol
tig való gályarabságra van kárhoztatva,) egy
szerre felkelt az első csapat, egy forduló sé- 
tálást tenni. Az általa adatott jelre minnyá- 
jan felfogták lánczaikat, és járdaltak az Ud
var körül. Ezt követte a’ második csapat, és 
végre a* harmadik, melly csak nagyon bös- 
törködve engedett a’ másik kettő kívánságá
nak. A’ súly, mellyet mindeniknek hordozni 
k ell. mintegy tizenkét fontot tehet. Boucher 
és bűntársa Gerard pedig legalább húsz font- 
nyi vassal vágynak megterhelve. A' felsőség

#) F iacre ,  egy franczia Szentnek neve, kinek Párisban is 
temploma vagyon. A* róla nevezett Vende'gfogadóban 
szoktak állani azon szekeresek, kik a’ városi jövők-me- 
nők szolgalatjára legelőszer Párisban keletkeztek 1680, 
és ma már minden nagy városokban , külön czéhbe ősz- 
szeállva, feles számmal találkoznak. Mindenütt Fiacre- 
szekereseknek szokás hívni őket; kivévén B erl in t ,  hol. 
nevök: Droschken.
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kénytelen erántok illyen elő vigyázassál lenni, 
mert már többszer is próbát tettek, szökés 
által a’ tömlöczből szabadulni. .jS Üljü>ili le!  
kiálta Boucber; és az udvar közepén álló 
szekrény körül azonnal karikában letelepedtek. 
Savette-t játszani készültek éppen , midőn egy 
vén felvigyázó nagy sietséggel oda rohant, 
pálczáját reájok felfogta, és- őket onnét el
kelni kényszerítette. Ily velök-bánáson én el
bámultam és annak okát tudakoztam. Min
den további tartózkodás nélkül Viszonolt a’ 
felvigyázó: „már 32 álló esztendeje, miólta 
„ őrizem e’ czudarokat; többet 30000-nél el- 
„ eregettem a’ gályákra; de nem egy könnyen 
„szed rá valaki ily vén rókát, mint én va- 
„gyok. Lássa kegyed , azért ültek oda öszsze 
„egy csoportba, hogy a’ szekrényben álló re- 
„ szelőket elcsenhessék. Azokkal aztán ma 
„éjjel jól bedolgoztak volna vasaiknak; és 
„holnap korán reggel, utszu neki! hült he
gyeket hagyták volna. De ez az én béke-bí- 
„róm ( a ’ pálczája) való ezek közzé, és ha 
„csak motzanik is közziilök valamellyik, ad- 
„ dig vágom, mig a’ karom el nem fárad/'’ 
Most a' gonosztévők egy Chorálra kezdtek, 
mellyet végezvén ismét a padokra ültek és 
közziilök többen is elaluttak.

Estvéli öt óra felé egy éltes pap jött hoz- 
zájok, két fiatal Tisztelendő Atyákkal egy- 
gyütt; hogy e' szerencsétleneknek és famíliáik
tól clhagyat.tak.nak, némiinémü vigasztalást 
nyújtson. Minnyájan figyelinezve halgatták az 
Öregnek általbató előadásait, ki egy Dutrec 
nevű huszonkét esztendős ifjúval kiilönössen 
sokat időzett, és az ifjú szintén olvadozott a” 
sürii könyhullásokban. Gonosztéte a bbau ál-
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Iott, hogy — szegény beteg anyjának ke
nyér- és segítség-szerzés végett, — lopott. Si
ránkozott mindegyre, de nem önmagáért, liá
néin ezen ő édes anyjáért, kit minduntalan 
nevezett; és a' ki (m int ő mondd,) szive’ 
fájdalmában megfogna halni. „Kétség kívül 
„súlyos vétket követett e l, mivel iliy kemé- 
„nyen büntettetett; de szívszaggató dolog, 
„midőn azt kell magunkban gondolni, hogy 
„ezen fő-gonoszok között nem sokára szintén 
„úgy elfog romolva lenni, mint ők; holott 
„akármi más módjával még könnyen viszsza 
„lehetett volna vezérelni az erényhez!” Én azt 
képzeltem , hogy Boucher és Gerard a’ Lelki
atyjának intéseire majd csak csufolkodással 
fogna felelgetni ; de melly igen elálmélkodtam 
azon a’ mély tiszteleten és áhitatosságon, melly 
annak közelítésekor arczáikon látszató vólt. 
Az elsőbbik nagy kívánsággal reá halgatott a’ 
vigasztalásnak igéjire; meílyeknek ő , szivébe 
hőhatást szives-örömest engedett, ha azok visz
sza nem taszittattak volna azon meggyőződés
től, hogy a’ reá kimondatott ítélet őt örökre 
a' rablánczhoz csatolva rartja. „ Édes Apát 
„Uram! ( igy nyilatkoztatta ki m agát,) én azt 
„jól tudom, hogy vétkeztem kétség k ivü l; mert 
„ itt vagyok; de ha szerét tehetem , igyekezni 
„fogok - - - tehát - - - úgy biz’ én! de az is 
„ mit használhat most már nekem ? Ki vagyok 
„taszítva az emberi társaságból teljes életem
b e ! ” — Mi hátra vonultunk; és másokról ér
tettük, hogy a’ gonosztévők a’ következő éj
szakát a' széles folyosókon elterített szalmán 
töltötték el.

Reggelre kelvén, hatodfél órakor még ép
pen azon szerint találtam, a' mint előtte való

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



NOVEMBER 1 8 3 1 . 8 4 1

est ve hagytam őket; csakhogy nem látszottak 
lenni olly vígaknak, •— mígnem egy újságot 
megértettek, melly nekik nagy örömökre lett 
szemlátomást. Tudniillik még néhány nyomo
rukat elbéíyegeztek, kiknek a’ lánczczal meg- 
kellett indittatniok. Az elsők mindketten ha
mar megjelentek. Eggyike minden nevelés 
nélkül való ember volt; a’ másikat úgy esmér- 
tettek meg velem mint Mignon Jakabot, ki 
eleintén ügyvédő volt Corbeilban, azután bíró 
az ottani törvényszéknél, és végre ( 1816. ) bé
ke-bíróvá lett. lS21-ben, Ápr. 5-dikén, vala- 
melly írásnak meghamisíttása miatt gályákra 
ítéltetett. Arczulatját mély barázdák borítot
ták , mellyeket az igen éles fájdalom és búbá
nat látszott vésni. Ő és vonós-társa majdnem 
közakarati taps-kiáltás között kovácsoltalak 
öszsze. — Ez alig hogy meglett, midőn Bou- 
cher felszóllamlott: „még nincs ám meg min- 
„den; hej! hát a’ Prókátor hol marad?” „Azt 
„véli é (úgymond egy m ásik ,) az ő pápa-szc- 
„meivel, hogy örökkén betegnek tartják?” És 
minnyájan kiabáltak, fönebb hangon mint az
előtt: „Ki vele! Ide vele a*Prókátorral! nincs 
„kegyelem a’ Prókátornak!” Erre azonnal sze
membe tűnt az a’ szerencsétlen, ki e’ zabolátlan 
kiabálásnak oka vala. Harminczöt esztendő kö
rül lehet, és Rey a’ neve. Felesküdvén Ügy vé
dőnek Coulommiersben lakozott. Az ő gonosz- 
téte is hasonlóképpen irás-hamisíttásban áll. 
A’ törvényszék néhány hajdúi nagy vesződség- 
gel tudták előállíttani. Arczvonásiban a’ halál 
volt festve; nem merészelte szemeit fel is emel
ni. A’ többi gonosztévőktől csúfolással és gyalá- 
zással halmozva lévén, úgy látszott, mintha 
minden léptén elakarna siilyedni a’ főid alá.
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Én közelebb járultam hozzá, hogy neki némelly 
vigasztaló szókat mondjak. „ Az én eggyetlen- 
„egy reménységem ( viszonlá ő , )  abban va- 
„gyon, hogy a' nyomorúságnak és kétségbeesés- 
„ nek ezen erőthalladó mértéke alatt nem so- 
„ kára elfogok veszni. Bizonnyal tudom, hogy 
„az én Istenem megfog halgatni nem sokára, és 
„magához szóllít talán még Brestbe érkezésem 
„ előtt.”

Hét órakor a’ gonosztevőket nevenként elő- 
szóllították, és miután feleltek, Öszszeálltak 
három sorba. Most bilincseiket megvisgálták, 
"s ezután egy széles lábtón *) több hoszszu 
szekerekbe feltelepedtek, mellyeken egymás
nak hátat fordítva és lábaikat lelógatva öltek, 
így 120 mértföldnyi közföldet kell haladniok; 
és éjjente nagy pajtákba vagy nyilvános épüle
tekbe rekesztetnek.

Már reggeli öt órakor töménytelen népsereg 
gyülekezett öszsze a’ Fontaineblau-i sorompónál 
és a’ nagy utsza hoszszában, hogy a’ gálya-ra
bok’ lánczának arra elmenését várják ; — mert 
az ő indulások’ napja a’ Szent Marceau-i kül
városra nézve valóságos innep. A' sütők itt 
megállapodtak szekereikkel, és jó barátaik szá
mára helyeket készítettek. Hellyel-közel egy- 
egy édes anyja is megjelenik gyermekeivel, 
hogy ezeknek azt a’ morált prédikálja, mcl- 
lyet ezen látományból kölcsönözhet.

A’ gonosztevők önrészükről úgy látszottak, 
mintha az ő kedvükért öszszesereglett sokaság
nak szemlélésén kellemesen mulatkoztak volna; 
és minden környiilményen, melly nekik az el
méskedésre és csufolkodásra valamiképpen kel-

#) Lábtó — lajtorja. IJagtó — lajtorja-fok*
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met nyújtott, mohón kaptak. Kevés számuakat 
kivévén ( kik ábrázatjokat is eltakarni töreked
tek , )  mind a’ többiek büszkélkedtek, hogy 
illy nagymértékben figyelmet gerjeszthettek; 
mellyre nézve mozdulataik és szóllások által 
minden módon rajta is voltak, hogy magokra 
vonják a’ figyelmet. Ez az iparkodás, valamint 
az egésznek szemlélése , lelkemet szomorúsággal 
töltötte el, és azzal az erős megyőződéssel 
tértem meg lakásomba: hogy „azon büntetések, 
„ mellyeket az igazságra ügyelő törvényhatóság 
„ a' gonosztétekre elmér; ritkán járnak ollyan 
„foganattal, millyent tőle az emberi társaság 
„többíéle tekintetből méltán megvárhatna.”

%

Eggy iIly gályarab-láncznak megérkezéséről 
Rocheforlba, többek között ezeket irja a’ Tu
dósittó: „Állott a’ láncz 114 emberből, és há
rom sorra volt elosztva. Nyakokon minnyájan 
lánczot viselnek, melly testűkhez van ková
csolva és annyira alányulik, hogy azon láncz- 
hoz csatolhatni, mellyre minnyájan bilincselve 
vágynak és a' mellynek terhét nekik amaz hor
dozni segítti. Midőn a’ meneteli csapat a’ Bagno 
( rabok-háza ) előtt megérkezett, és a’ boldog
talan kapu felnyittatik, hogy sok mögött ismét 
örökre bezárlódjék; a’ néphullám, melly mind
addig folyton folyvást dagadozott, hátra ma
rad. Belől, elfogadásokra az egész elöljáróság 
tellyes díszöltözetben ( gálában) van öszsze- 
gyülve, körülfogva a' házbeli legénységtől, 
melly fegyverben á ll; a’ rendszerínti és al-adju- 
tánsoktól. A’ jövények elülnek szélyt az udvar 
körül, kiki egy meszszely bort kap, és a pro-
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visori Iábcsöngetyü reájok vettetik. Ezután ve
szik munkába a’ békék leszedését. Melly végre 
a' rab az u. n. mankóra teszi nyakát. Ez egy 
bőczek’ neme, melly a' főidbe van megerősítve, 
és fönt akkora nyílása vagyon, hogy a’ nyak 
éppen bele férhet. {Ilyenkor egy másik rab 
amannak fejét és*nyakszorítóját tartja, mig az
alatt a’ vas forraszték néhány kalapács ütéssel 
róla leveretik. E‘ foglalkozáshoz olly emberek 
szolgalatjával élnek, kik fa-fejeken magokat 
azelőtt már sokáig gyakorlották. Ez alkalommal 
egy Lengyel, ki a’ Bagnoban a’ hohéri és botos- 
birói hivatalt v ise li, olly ügyességgel mívelke- 
dett, hogy egy minutában három emberrel ké
szen lett. — A’ békék beszedése után a’ rabo
kat levetkőztetik, minden zeke-zukáiikat egy 
halomra hányják, öszszerakják és utóbb zsib- 
vásárosoknak elárulják. A’ bevett pénz hivő- 
legessen közöttük elosztatik. Ila mi pénz pedig 
egyébberánt is volna bírásokban, azt az Adju
tánsok tőlük általveszik, kik arról külön köny
vet folytatnak, mellyet elbocsáttatásök eseté
ben magoknak nekik, halálok után pedig fami- 
liájoknak kezekhez méltatnak. Magoknál csak 
igen csekély summát tarthatnak meg. — Ezu
tán nagy kádokban megföresztik őket és lemos
sák szivacsokkal ( Spongyia.) E’ pillanatban 
lehet a’ gonosztévőket classificálni. Reájok es- 
merhetni a’ bélyeg jegyeknél fogva a' viszsza- 
esett bűnösökre (rctour-Jovaknak hívják őket,) 
a’ hamissíttókra 's t. e. körülbelől harminczan 
találkoztak köztök, kik teílyes életökre meg- 
itéltettek; ezek majdnem minnyájan Olvasót 
viseltek nyakokban és Imádságos-könyv volt 
nálok. — Meglévőn föresztve, az egészségre- 
tigyelő Tiszt előtt általesnek a’ visgáláson. A’
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Tisztek kitanulják és felírják, vallyon beoltat- 
tak e, vagy volt é rajtok a’ természeti himlő. 
Ha úgy tapasztalják, hogy valamellyiken sön- 
nyedék van , az a’ többitől külön választatik. — 
Ekkor beigazíttatnak a’ dobba ( igy nevezik a’ 
rabok’ házában a’ két nagy teremek közötti 
helyet); egy Adjutáns kérdőre veszi őket bün
tetésük idejének tartóssága felől, és áltadja 
nekik a’ házi-ruhát, melly áll egy vörös kön
tösből, ’s rajta e’ három betű olvastatik g a l ; * )  
továbbá gatyákból, mellyek számmal jegyezve 
vágynak, egy ingből és egy vörös sipkából 
az ideig, zöldből pedig a’ holtig megitéltettek 
számára. A’ sipkán egy bádog-darab lóg, im- 
matriculáltatások számjegyével. Öltözetök mi- 
néműsége , büntetési idejük, tartósságához ké
pest külömböző. A' bizonyos időre megitélfet- 
tek a’ Saint-Gilles-i terembe jutnak; a’ holtig 
vág}7 legalább hoszszu időre megitéltettek vi
szont, és a' gyanúsok a’Saint-Antoine-i terembe. 
Oda semmit magokkal bevinniök nem szabad. 
Egy közzülök, ki hóna alatt kenyeret vitt, 
azt az Adjutánsnak adni kényszerít tetett, ki 
azt elmetélte apró darabokra, meggyőződés vé
gett a’ felő l, hogy abban semmi veszedelmes 
nincs elrejtve. — Végre a’ pádhoz bilincsel- 
tetnek, és egy hétig időt engednek nekiek, 
hogy az ide-szállíttatás fáradságaiból magokat 
kinyugodhassák. — Ötnegyed óra alatt minden
nek vége lett.

*) Gale kimondva g á l, franczia szó , sönnyedéket jelent.
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3.

Brestbe, Rochefortba és más kikötős Vá
rosokba, úgymint elrendeltetésök helyére a’ 
rabok megérkezvén, és magokat kinyugodván, 
a’ rendszerinti sarczokra szoríttatnak. Mellyek 
miben álljanak, és átaljában a' gályákon mii
lyen sorsok legyen a’ Sclávoknak; ennek raj
zolatja következnék immár itten, és ezt vár
hatná még méltán az Olvasó, mint az eddigi 
rajzolathoz olly szükségképpen tartozó részt, 
jnelly azt egy egészszé tenné, ’s melly nélkül 
az most csonkán marad. De tőlem ez nem ke
rülvén, szívesen óhajtom, hogy az érdemes 
Olvasó-publicum kedvéért ezen hiányt minél 
előbb valaki pótolná helyre, és ez érdekleles 
tárgyat bevégezvén adná meg ezzel neki ko
ronáját.

E dvi V i.Es P á l .
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13.
Válogatott Darabok az Anglus Szemlélő

ből. Időnkre ’s Hazánkra almaztatva 
egy Társaság által.

Síepe decem vitiis instruetior odit et horret.
Hor.

M  ikor a* minap egy utszán keresztül mentem: 
láttam eggy erős és eleven inast, a’ ki egy kotsis- 
sál perelt, ’s hirtelen némelly sértő szavakra, an
nak kalapját lerántván, azt ököllel fejbe verte: e 
mellett őt akasztani valónak mondotta, említvén 
egyszer’smind, hogy ő nemes ember tija volna. 
A’ nemes ifjú, a’ mint látszott, egy kovátsnál ta
nult mesterséget, ’s a’ veszekedés a’ munkáért járd 
fizetésért támadt, éppen azon kotsira lévén a* 
munka fordítva, melly mellett történt a’ viadal. 
A’ kováts-mester a’ verekedés alatt eiőhordta ina
sának érdemeit; ’s midőn neki azt kiáltotta: hogy 
kézzel lábbal hartzoljon, ’s a’ kotsisnak hajába es
sék, minnyájunkat, a’ kik körülötte állottunk, an
nak a’ részére huzott, midőn arra is kiereszkedett; 
hogy az ifjúnak derék attyafijai volnának, és ő ol
vasat lan pénzt is bizhatna reá.

En, ki az emberekről altaljában örömest el
mélkedem, nem tartoztathattam meg gondolatimat 
a' sokaság felől, melly egy szempillantásra az ifjat 
körülvette, ’s reménytelen egy barátommal ollyan 
gondolatokra fakadtam, mellyek az alkalmatosság
hoz képest igen is hoszszasok voltak. Azonban ezt
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a' közönséges bajlandósa'got ollyan okoknak tulaj* 
donítátn, mellyeknek ehez a’ dologhoz semmi kö
zök se volt. Mind ezek közzül, azt a’ kedvezést, 
mellyet a’ kováts-inas nyert, abból származtatom* 
hogy ő született nemes, ’s még most egyenlő volt 
ahoz a’ köznéphez, melly ő mellette állott. Tegyük 
ehez még azt is, hogy ő még se volt annyira ne
mes, hogy a’ maga védelmére szintén ollyan esz-3 
közökkel ne éllfetett volna, mint ellenkezője. Azon 
elsőség, hogy néki derék attyaíijai voltak, a* mint 
mestere mondotta, nem híjába hozatott elő; mert a’ 
gyerkőtze megmutatta elsőségét a’ kotsis felett, az ő 
személyes tulajdonságai, bátorsága és gyorsasága ál
tal, annak megbizouyitására: hogy ő valóban jó
nemzetségből származott légyen, minekelőtte szüle
tése néki legkissebb hasznot hajtott volna.

Ha ezeu történet felől tovább akarnánk gon
dolkodni: azt mondatnánk, hogy az embereknek, 
ha még olly sok elsőségeivel bírnak i s , a’ szeren- 
tsének, születésnek vagy más jónak, ezen elsőségek 
mellett más hasonló jeleségeket is kellene mutatni; 
külömben az ő szerentsés környülállásaik tsak bizo
nyos tisztességnek és tzeremoniáknak megnyerésére 
fognak szolgálni; nem pedig arra, hogy nékiek az 
ő embertársaik igaz szeretetét és tiszteletét meg
szerezzék.

Azoknak esztelensége, a’ kik azt gondolják, arra, 
hogy magokat bizonyos magasságban megtarthassák, 
semmi se szükségesebb, mint az érték és a* szeren
tsés környülállások, ez sohol se tetszik úgy ki, 
mint a* házi állapotban. Itt közönséges, hogy az ő 
lelkeket, ha úgy szabad ssóllnom, természet ellen 
való kinövésre hizlalják, és egész élteket kedvetlen, 
*s fáradságos állapottá teszik; mivel azon esmeretes 
igazságot nem tudják, hogy az emberi élet’ minden 
részei egy mesterségből állanak. Nem tsak a* bér
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nek fizetése, és a’ parantsolatok* kiadására való ha
talom, teszik a* férliat tselédes atyává; hanem az 
ész, az okos magaviselet, az oltalmazásra és szere
lésre való készség adják néki ezen elsőséget az övei
nek szivében. JElég nevetséges, hogy valaki az ő 
alattvalóinak tsupa félelmétől, mind azon jó követ
kezéseket ígérheti magának, mellyeket a’ jó neve
lés, a’ szerentsének bővsége és sok más megkíilöm- 
böztetések magánál elől nem állíthatnak. Egy valaki 
azt kívánja, hogy az ő szolgája igaz, szorgalmatos, 
mértékletes és tiszta életű legyen; ’s ezt nem más 
okból, mint abból, hogy urának kedvéből ki ne es
sék; ámbár minden isteni és világi törvények se 
tudják azt, a kit ez a' tseléd szolgál, tsak egyre 
nézve is ezen jó erkültsök körül, az illő határok 
között megtartani. Minden magasság, a’ nagy és kö
zönséges foglalatosságokban, melly nem az érdemre 
és erköltsre épül, tsak fogások és ravaszság által 
tartja fenn magát. így látjuk, hogy a’ hizelkedők a 
tsudálatos tselédtartóknak jobb kezét teszik; látunk 
ollyanokat, kik az ő dolgaikat mindenhez, tsak az 
okossághoz nem alkalmaztatják. Fülbesugók, mesz- 
széről való esmerősök, szegény atyafiak, és nyomo
rult tányérnyalogatók teszik azt a társaságot, mel- 
lyet a’ magafejíi gazdag tart házánál. Mindenkor 
azt súgják fülébe, ki hiv vagy hivlelen valamelly 
tsekély dologban; és busz barátot is tart, hogy tsak 
egytől maradhasson bátorságban, a’ ki talán őt 
egy viselt dolmánytól mentené meg.

Nem akarok ezen gondolatoknál tovább késni; 
mivel hiszem ; hogy a* következő levelek a’ dolgot 
eléggé megfogják világosítani:

„ Szemlélő Uram !
» En egy öreg Dámánál vagyok szolgálatban, 

» a ki egy ollyan személytől vezettetik, aWdt ő jó 
baráínéjának nevez; és ez magának olly nagy sza

r a  M. OK. M IN E R V A  4  N E G Y E D  1 8 3 1 .  5 4
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„badságot vesz, hogy a’ maga véleményjét min- 
„ denről megmondja, ha az eránt nem kérdeztetik 
„is, ’s az aszszonyunkat mindenek ellen felingerli, 
„a’ kik körűié vannak. Kérem, kedves Ur! közöl
tjén velünk némelly gondolatokat az efféle tanáts- 
„ adókról, ’s mondja meg nékiek, hogy valakire a* 
„tanátsot reá verni, szintén annyi, mint neki azt 
„mondani: én okosabb vagyok, mint te. Áh, ked- 
„ves Ur! irja tsak N. aszszonyt, mint a’ famíliák’ 
„ megháborítoját, olly természetesen, a* mint tudja; 
„a* ki t. i. minden házakban futkároz, ’s az em- 
„bereket, tulajdon szavai szerént, útba igazítja. Ha 
„a* dolgot tsak annyira viheti is az Ur, hogy egy 
„estve otthon marad; közönséges jötévőjök lesz az 
„Ur az egész városban minden szobalányoknak, 
„különösen pedig nékem, a* ki vagyok

igaz h aráin éj a

N.N.

Kedves szemlélő Ur!
*

„ En inas vagyok, és időmet eggyiknél kell 
„töltenem azok közzul, a’ kik felől közönségesen 
„azt tartják, hogy ők a’ világon legjobb szivii Urak, 
„tsak egy kévésé hevesek. Kérem az Urat, mondja- 
„meg az illyen embereknek, hogy az, a’ ki heves, 
„’s nem igyekezik heveségét mérsékelni, az ő ba- 
„rátinak és inasainak fél őrá alatt több kárt tesz, 
„mint egész esztendők ismét jővá tehetnek. Az 
„én Uram, a’ ki a* közönséges vélekedés szerént, 
„a’ világon legjobb ember, minden Istenadta nap 
„valakire megharagszik, ’s engem az első dolgo- 
„mon, mellyhez kezdek, megver; mivel haragszik. 
„ Ha az efféle tudnák, hogy egyedül ők okozzák 
„azon gonoszokat, mellyek valaha a’ társaságokban 
„történtek; megjobbítanák magokat: és én, a’ ki
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„sok esztendőktől fogva voltam  az asztalnál az ifjú  
„Uraknak n ézője , láttam , Hogy a’ m eggondolatlan- 
„ ság tízszer több hibákat követ e l , mint a’ rósz 
„ indulat. D e  az Ur ezt mind sokkal jobban elő  
» fogja adni, mint Uraságodnak

roszszultartott alázatos szolgája
N . N .

Qiianto quisque sibi plura negaverit 
A Dis plura feret.

Horat*

Á lz embereknek van arra bizonyos hivatala, hogy 
azokat nagyra betsüljék, a’ kik saját érdemeikben 
nem kevéiykednek. A! maga megtagadás sokszor 
egészen váratlan jutalmakat nyer, mellyek végre 
azt a’ veszteséget gazdagon kipótolják, mellyet az 
alázatosság ez életnek több eseteiben szenvedni 
látszik. Az okosak azt erősítik * hogy a’ mi első 
tekintetünk az embereknél mi nékünk kedvezést 
vagy megvetést szerez, elébb mint sem ők gon* 
dolgozásunk felől legkevesebbet tudnak; ezt ki le
hetne venni, tsupán a' mi képünknek és ábráza- 
tunknak látásából. Ok azt mondják: hogy az em
ber az ő lelkének rajzolatját ábrázatján viseli, és 
az ő szemei gyakorta egy másiknak ollyan tárgy 
volnának, a’ mellyen által annak egészen a* szivébe 
lát* Azonban, jóllehet az Ítéletnek ez a’ neme azok
ról* a* kiket közönséges helyeken látunk, minket 
igen könnyen megtsalhat; tsakugyan bizonyos, hogy 
azok, a* kik szavaik és tselekedeteik állal annyit 
kivesznek magoknak, a’ mennyit tulajdon érde-

54 *
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meik* megvizsgálása után, alig kívánhatnak, úgy 
találják , hogy azokból napról napra vesztenek. A ’ 
szerény ember megtartja characterét, szintén úgy 
mint a’ takarékos az ő vagyonját. Ha eggyik a* 
kettő közzül valamelly másikhoz akarja magát 
szabni; eggyik veszteségre, a’ másik tévelygésekre 
akad, a* mellyeket nem tudnak magoknál eléggé 
kipótolni. Melíyre nézve szép rendszabás, az ő kí
vánságait, szavait és tselekedeteit valamivel alább 
tartani azon betsülésnél, mellyel barátink vannak 
erántunk; ’s a* mennyire tehetségünkben áll, soha 
se venni fel annyi elsőséget és hirt, a’ mennyit ta
lán nyerhetnénk.

En a’ minap a’ kalmárok között sétáltam, 9s 
közönségesen azoknak nyelvén beszél az ember, a* 
kikkel társalkodik. Azt mondom tehát, hogy az, a* 
ki külsejében, mások eránt való magaviseletében, 
vagy az ő szokott kevélységében, magát tsak leg
kevesebbé teszi is, a’ nagyobb elméségnek, böl- 
tsességnek, jószívűségnek vagy bátorságnak hitelé
be, mint a* szükség’ esetében valósággal mutathat: 
észre fogja venni, hogy az egész világ rá tódul, ’s 
ollyan embernek nézi, a’ ki őt azon tisztelet
ben, mellyel egyéberánt volt hozzá, megtsalta. Ez 
bizonyos hanyatlást okoz neki; és ez, a’ ki talán 
holtáig szerentsés maradtt volna, de nagyobbra ter
jeszkedett, mint kellett, még annak bírásában se 
marad meg, a* mit elébb valóban birt; hanem az ő 
kívánságai tsak oílyan szerentsével folynak, mint 
más dolgok, mellyeket elszakaszt az ember a* he
lyett hogy elosztaná.

Nints senki is, a’ ki egy bizonyos urtól a’ kel- 
lemetes és tréfás elmét megtagadná, vagy meg nem 
esmérné, hogy az ő gondolatait a’ társaságban el
érhetetlen grátziával, ’s minden erőltetés nélkül 
tudja előladni; tsak a* ditséretre való vágyást tudná
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eltitkolni, mellyet minden szavával elárul. De azok 
ü kikkel társalkodik, igen jól tudják, hogy minden 
udvariságok, mellyeket néki mondhatnának, sokkal 
kevesebbek lennének azoknál, mellyeket ő vár; ’s 
innen van, hogy az ő érdemei eránt való tisztelet* 
megbizonyitása helyett, ellenkező gondolatokra adják 
magokat.

Ha az aszszonyok* társaságába megyünk, és 
látja Glorianát, mint egy Színjátszónét minden szép
ségeinek kimutatásával a’ szobába lépni; Mirtillát, 
tagjainak mesterséges mozgatásaival; Chloet kö
zönséges bizodalommal; Corinnát buja közelítésével 
és Rozanét pippes öltözetével, a’ melly mindenek
től tiszteletet kiván; azt vészük észre: hogy a’ Szép- 
nemnek többi része, a’ melly magát esmeri ’s ter
mészetesen viseli, ezen személyeknek tsak elbutsu- 
zását várja, hogy ezt mondhassák: mind ezen Dá
mák minket akarnak megtsalni, ’s mindenik azt mu
tatja magaviseletével, hogy többet érez magában, 
mint igazság szerént kívánhat; sőt ezen feliil azt is 
elveszti, a' mit külörnben mindenik megadna néki.

Emlékezem, midőn utolszor Macbeth szomorú- 
játékot láttam, a’ költőnek ügyessége oagy benyo
mást tett reám; midőn a’ gyilkosban félelmet tá
maszt maga ellen, mivel a’ Hertzeg, a’ kinek életét 
el akarja venni, olly igen tudta magát mérsékelni. 
Azt mondja a* Király felől: hatalmával szelidség- 
gel él, ’s abból ezt a* következést hozta, hogy 
minden isteni és emberi erő eggyesülne annak ha
lálát megboszszulni, a’ ki az ő uraságával illy alá
zatosan élt volna. Minden, a’ mi az embernek te
hetségében áll, hogy azzal betsületét és pompáját 
nevelje, ’s azt magától megtagadja, a* szerentsét- 
lenség idején megadatik néki; és a’ szánakozás a* 
nyomorúságban mindenkor annak része lesz, a* ki 
a’ jó szerentsében magát szelídnek mutatta.
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Az a* nagy hivatalt viselő; a* ki azon haszno
kat félre teszi, mellyeket magának tehetne, ’s a’ 
veszedelmekben azon tiszteletről okosan lemond, 
mert őt különben illetné, a’ szabad akaratunak 
érdemeivel bír; ’s az ő tisztségét és hatalmát senki 
sem irigyli, mivel a' közönséges sorsnak szintén 
ollyan szabadsággal veti magát alája, mint azok, a’ 
kik nintsenek olly kedvező állapotban. De ha nem 
volnának is illyen indító okok, mint a' maga meg-; 
tagadásnak jó következése más embereknél mi erán
tunk; még is minden tulajdonságok között megér
demli, hogy az ember azt magának leginkább kí
vánja még pedig azért, mivel a* mi lelkünket igen 
kellemetes állapotba teszi. Nem mondhatok a* felől 
jobbat, minj: azt, hogy a’ nagyravágyással egészen 
ellenkezik, *s hogy az alázatosság mind azon indu-r 
latokat és nyughatatlanságokat letsendesíti, mel- 
lyekbe minket átnevezett vétek dönt. Az, ki az ő 
kívánságaiban az okosság és választás szerént mér-; 
tékletes, ’s a' kedvetlenségtől, boszszuságtól el nem 
foglaltatik, életének minden gyönyörűségeit megket- 
tpzteti. A’ levegő, az idő járás, a’ tiszta napfény, 
vagya* szép kilátás, ő nála a’ boldogság’ részei: ’s 
a miben az egész világgal eggyiitt részesül, az néki 
különös jótétemény és uj nyerevség lesz. Egésségét 
a’ gondok nem emésztik w gyönyörűségeit az irigység 
nem szakasztja f̂élben. O azzal nem gondol, miért 
ollyan hires ez az ember, vagy miért teszik azt eleibe 
a’ másiknak; tudja, hogy egy bizonyos jó sétálás 
esik, és egy bizonyos társaságban jól lehet mulatni. 
O benne nints féltés, senkivel se vetélkedik, hanem 
mindennek barátja és jóakarója; gyönyörködve néz
heti a’ szerentsést, mivel azt gondolja és reményű, 
hogy az is ollyan, mint maga; ’s a’ mennyire az 
Okosság engedi, a’ szerentsétlenck* és idegenek* szá
mára mindenkor nyitya áll szive és erszényje.
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N. urnák van tudományja, éles elmeje, ele
vensége, ékesenszóllása; de nintsen nagyravágyó 
szándéka ezen tulajdonságok’ megszerzésére. E* sze
rént talán a’ közrendű, emberek azt gondolják, 
hogy neki nints bátorsága; de az ő baráti tudják, 
hogy tökéletes magas lélekkel bír. Az emberek ót 
tsudálják ’s nints szüksége z pompára. Ruhái néki 
tetszenek, ha módi szerént valók és melegek. Es- 
merősei kedvesek neki, ha betsület tudók és jó 
szivüek. O nála nints alkalmatosság a* nagy ven- 
dégségekre, z tobzódó társaságokra, szóval, vala- 
melly rendkivül való dologra, a’ mi néki gyönyö
rűséget hozna. Az előítéletektől való megszaba
dulás és kívánságain uralkodás, ezek az utitársai, 
a’ kik élete’ folyását ollyan kellemessé teszik, hogy 
ő mindenütt több elmésséggel, vigabb tekintettel 
és jobb kedvel jelenik meg, mint a’ mennyi néki 
szükséges arra nézve, hogy önnön magával gyö
nyörködve és megelégedve élhessen.

Omnibus in te r r is , quae sunt a Gadibus usque 
Aurorám et Gangem , pauci dignoscere possunt 
Vera bon a , atque illis múltúm diversa rem ota 
Erroris nebula -

Juven.

ü l ' múlt alkalmatossággal az isteni félelemről 
altaljában elől adtam gondolataimat, ’s most azt 
akarom megmutatni, hogyan gondolkoztak a* felől 
legeszesebb pogányok, a* mint ez Platónak az imád
ságról szólló beszélgetésében, melly másik Alcibia- 
desnek neveztetik; le van irva. Kétségkívül ez 
adott alkalmatosságot Juvenalisnak, tizedik, és Per- 
siusnak második Satyrájára; a’ mint az utolsó ezen 
írók kÖzzül az előtte való beszélgetést, melly első
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Alcibiadesnek neveztetik, az ő negyedik Satyrájá- 
ban csaknem egészen kiirta. A’ beszéilő szemé
lyek ezen beszélgetésben az imádságról Sokrates 
és Álcibiades; ’s annak foglalatja, ha az ember a* 
kitéréseket elhagyja, következő:

Midőn Sokrates az ő tanitványját, Alcibiadest 
abban az állapotban találja, mikor áhítatosságát végbe 
akarja vinni, ’s észre veszi, hogy annak szemei 
nagy komolysággal és figyelemmel a* földre vannak 
függesztve; azt mondja neki: volna oka illyen al
kalmatossággal a’ mély gondolkodásra, mivel meg
lehetne, hogy az ember tulajdon imádsága által 
roszat vonna magára, ’s hogy azon dolgok, mel- 
lyeket az Istenek az ő kérése szerént megadnának, 
néki veszedelmére lennének. Ez, úgymond, nem 
tsak úgy történhetik, ha az ember ollyanért könyö
rög, a* miről tudja, hogy természete szerint ártal
mas, mint mikor Oedipus az Isteneket kéri, hogy 
íijai között viszszavonást szerezzenek; hanem mikor 
azt kéri, a’ mi felől tudja, hogy néki javára lesz, 
és viszont, a’ miről hiszi, hogy abból kára követ
keznék. A* bölts megmutatja, hogy ennek köz’üünk 
szükségképpen igy kell történni; mivel az emberek
nek nagyobb része, a’ tudatlanság, előítélet vagy 
indulatok miatt vakságban vagyon, mellyek nem en
gedik nékiek azt látni, a’ mi valóban hasznos. Azt 
kérdi p. o. Alcibiadestől, ha nem örülne-e annak 
mód nélkül, ha az’ az Isten, a’ kit ő kérne, néki 
azt igémé, hogy őt az egész világ’ urává teszi. 
Álcibiades azt feleli, hogy ő igen is ezen Ígéretet 
úgy nézné, mint legnagyobb kedvezést, melly vele 
közöltethetnék. Azután kérdi tőle Sokrates: ha örö
mest elvesztené-e életét, ha ezt a* kegyelmet meg
nyerhette volna, vagy elfogadná-e, ha bizonyosan 
tudná, hogy azt roszra fordítandja? Álcibiades mind 
a’ kél kérdésre nemmel felel. Erre Sokrates meg
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mutatja mások* példájával, hogy ezek lehetnének 
hihetőképpen illyen szerentsének a* következései. 
Azt is hozzá teszi, hogy a* szerentsének más kép
zelt nemei is, t. i. ha valakinek fija van, vagy az 
országban a’ legfőbb hivatalt viseli, éppen illy sze- 
rentsétlen következéseknek vannak kitéve. Még is, 
úgymond, törekednek az emberek azok után, *s 
nem mulasztanák azokért könyörögni, ha tudnák, 
hogy imádságaikkal megnyerhetik.

M  infekutánna ezen főpontot megállapította, hogy 
ez életbéli boldogság illy rettenetes következéseknek 
van kitéve, *s hogy egy ember se tudja, mi szolgál 
utóbb javára vagy kárára; Alcibiadest tanítja, ho
gyan imádkozzék.

Elsőben ajánl neki egy rövid imádságot, _mel- 
lyet egy görög költő barátjai kedvéért ezen sza
vakba foglalt: Oh Jupiter, adj minéküúk mindent, 
a’ mi jő; akár ollyan dolgok legyenek, a* mellye- 
kért könyörgünk; akár ollyanok, a’ mellyeket nem 
kérünk; és fordítsd el rólunk mind azt, a’ mi né- 
künk káros, ha mindjárt olíyan dolgok lennék is, 
a* mellyekért esedezünk.

Azután, hogy az ő tamtványja ollyan dolgo
kat kérjen, mellyek néki hasznosok, megmutatja, 
rnelly igen szükséges légyen, magát az igaz böl- 
tsességnek tanulására és annak megesmérésére adni, 
a* mi az embernek legfőbb java, ’s az ő természe
tének jelességéhez legjobban illik. Harmadszor őt 
arra tanítja, hogy az áldásnak megnyerésére legjobb 
eszköz, mellyel élhetne, az lenne: ha minden köte
lességeiben az Isten és emberek eránt eljárna. Itt 
az imádságnak egy formáját ditséri néki, mellyel a*
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Lacedaemonbéliek éltek, ’s a’ mellyben az Istene® 
két kérték, hogy adjanak nékiek minden jót, a’ 
mig jó erköltsüek lennének. Ezen pont alatt egy 
igen emlékezetes tudósítást ad az Oraculuoi’ mon
dása felől, mellynek foglalatja itt következik:

Midón az Athenebéliek háborút viselvén a5 
Lacedaemonbéliekkel vízen és szárazon sokszor 
megveretlek; követséget küldöttek a' Jupiter Iíam- 
mon oraculumához, ’s azt kérdeztették, honnan 
volna, hogy ők, kik az Isteneknek olly sok tem
plomokat építettek ’s azokat sok drágaságokkal meg
ékesítették; ők; kik olly sok innepeket rendeltek, 
’s azokat olly nagy pompával és fénnyel megtar
tották, egyszóval, a’ kik az oltárokon olly sok ál
dozatokat tettek, nem lehetnének ollyan szerentsé- 
sek, mint a’ Lacedaemonbéliek, a* kik mind ezen 
dolgokból sokkal kevesebbet tennének? Az oracu- 
lum, mondá, iliyen választ adott nékiek: a* Lace- 
dacmonbéliek* imádsága nékem jobban tetszik, mint 
a’ Görögöknek minden áldozatjai. Mivel ezen 
imádság azoknál, a* kik azt véghez viszik, a’ vir
tust előre felteszi és arra őket tovább is ébreszti: 
folyvást megmutatja a’ bölcs, hogy a’ legroszszab- 
bik ember is áhítatos lehetne, ha az áldozatok va
lakit istenfélővé tehetnének; holott annak áldozat
jai az Istenektől úgy fognának tekintetni, mint 
megvesztegetések, és az ő imádságai, mint isten- 
káromlások. Ezen alkalmatosságai egyszer’smind 
két verset is hoz elő Homerusból, mellyekben a* 
költő azt mondja: hogy a’ Trójai áldozatok’ sza
gát a’ szelek felvitték az ég felé, de az Istenek 
előtt nem lett volna kedves; mivel Priamus és az 
ő népe nem tetszett nékiek.

Ezen beszélgetésnek vége igen emlékezetes* 
Minekutánna Sokrates, Aleibiadest az imádságtól 
és áldozattól elijesztette, mellyel véghez akart viu-
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ni, ’s elejbe adta a’ nehézségeket, mellyek ezen 
kötelesség' gyakorlásával járnak; még ezt tette hoz
zá: azért addig kell várakoznunk, mig megtanul
tuk , hogyan viseljük magunkat az Istenek és em
berek eránt. De mikor jön el az az idő, monda 
Alcibiades, ’s ki az, a’ ki minket erre megtanít? 
Mert még is szeretném azt az embert látni. Az 
az, felele Sokrates, a’ ki te rólad gondoskodik. 
De valamint Minerva, Homerus* előadása szerént, 
a’ ködöt Diomedes' szemeiről eliizi, hogy az Iste
neket és embereket egymástól megtudja külömböz- 
tetni; úgy a* segítségnek is, melly a’ te lelkedet 
körülveszi, elébb el kell oszlattatni, mintsem 
alkalmatos lészesz, a* jónak a' rosztól való megvá
lasztására. Vegye ki, igy szóll Alcibiades, a* setét- 
$éget és egyebet, az ő tetszése szerént, az én szi
vemből. Kész vagyok mindenre, a’ mit nekem 
parantsol, akár ki Jegyen is, tsak hogy jobb le
hessek ez által. A’ beszélgetésnek másik része 
igen homályos. Találtatik abban ollyas valami, a’ 
mi bennünket arra a’ gondolatra vezethetne, hogy 
Sokrates magát érti, mikor arról az isteni tanító
ról szóll, a’ kinek e* világra jönni kellene; ha tsak 
maga meg nem valianá, hogy ő e* felől szintén 
ollyan kétség és gond között volna, mint egyéb 
emberek.

Némelly Tudósok ezt úgy nézik mint Idvezi- 
tőnkről szól ló jövendölést, vagy legalább azt vé
lik, hogy Sokrates, mint a’ fő pap, tudta nélkül 
prófétáit és az isteni tanítóra tzélzott, a’ ki kevés 
idővel ő utánna a* világra jött. Akár hogyan lé
gyen is a’ dolog, bizonyos, hogy ez a’ nagy bölcs 
az észnek világosságából megesmértc, melly illő 
volna az isteni természet" jóságához, valakit e" vi
lágra botsátani, a* ki az emberi Nemzetet a" val
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lásos* kötelességeiben oktatná, ’s különösen arra is 
tanítaná, hogy kellene néki imádkozni.

A’ ki Plató* ezen beszélgetésének kivonását 
olvassa, az, a’ mint hiszem, természet szerént ü- 
lyen gondolatra jut; hogy a’ mi vallásunknak nagy 
szerzője, mind tulajdon példája, mind azon imád
ság által, mellyre az ő tanitványit tanította, nem 
tsak megerősítette ezen rendszabásokat, mellyeket 
az ész’ világossága adott az említett bölcsnek; ha
nem a* tanítványokat ennek a* kötelességnek egész 
kiterjedésében igazgatta is. Az imádásnak valóságos 
tárgyára teszi őket figyelmetesekké, ’s a’ harmadik 
fenn nevezett törvény szerént arra tanítja, hogy 
kamarajokba menyén minden pompa és tettetés 
nélkül imádják az Istent lélekben és igazságban. 
Mint a’ Lacedaemonbéliek az ő imádságjokban az 
Isteneket áltáljában kérték, hogy nékiek minden 
jót adjanak, inig jó erköltsíiek lennének; úgy mi 
is különösen künyörgünk, hogy a’ mi vétkeink 
mcgbotsáttassanak, miképpen mi is megbotsátunk 
ellenünk vétetteknek. Ha a* második regulára né
zünk, mellyet Sokrates adott, t. i. hogy azt meg 
kellene esmernünk, a’ mi jó nékiink ; ez az Evan- 
géliom* tanításaiban bőven meg van magyarázva, 
midőn külömbféle helyeken arra tanítatunk; hogy 
azon dolgokat, úgy nézzük mint gonoszt, mellyek 
a* világ* szemei előtt jónak látszanak; azokat el
lenben jóknak tartsuk, mellyek az embereknek kö
zönségesen, gonosznak tetszenek. E* szerént azon 
imádságban, mellyet az Urtól tanultunk, egyedül 
ollyan boldogságért könyörgünk, melly legfőbb ja
vunk, és lételünk’ fő tzélja, midőn az Istentől azt 
kérjük, hogy az ő országa jöjjen el; ’s e' mellett 
egyéb ideig való boldogságról nem gondoskodunk, 
mint á’ mindennapi kenyérről. Más felől altaljában 
tsak a* bűnnek és gonosznak elfordításáért esede
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zünk, ’s a* mindentudóra hagyjuk annak meghatá
rozását, a’ mi valóban az. Ha Sokratesnek az 
imádságról adott első rendszabására nézünk, a* 
mellyben egy régi költőnek imádkozása módját 
ditséri; azt találjnk, hogy ez a’ mód nem tsak ma
gában foglalja, de bővebben is kifejezi ezt a* ké
rést: Jé gyen meg az ő akaratja; mellynek egyenlő 
ereje van azon imádsággal, mellyel Idvezítőnk ek
kor élt, mikor a’ legfájdalmasabb és gyalázatosabb 
halálra nézve konyörgött: mindazáltal ne úgy lé
gyen , a’ mint én akarom, hanem a’ mint te aka
rod; Ez a’ rövid kérés legalázatosabb és legoko
sabb, mellyet a* teremtmény tehet az ő Teremtő
jéhez; mivel előre felteszi, hogy a* legfőbbvalő 
semmit sem akar mást, mint a* mi nékünk jó; és 
hogy jobban tudja9 mint mi magunk, mi szolgál 
javunkra.

.-«► — Véniunt spectentur ut ips*.
Ovid.

Kkülömbféle leveleket vettem okos emberektől, 
a* kik az Ízlésnek megromlása vagy fogyatkozása fe
lől, különösen a’ Játékszínre nézve, panaszkodnak. 
Nevezetesen egy aszszony azt-a* jegyzést teszi: hogy 
az ő Neme között olly nagy könnyenvevés uralko
dik, melly szerént ritkán vigyáz másra, mini a* 
bolondságra. Valóban, kevesen ügyelnek Schakes- 
pear’ legjobb Szomorú-játékainak legfelségesebb 
helyeire; sót nem tsak azt láthatni, hogy az érzé
kiség a* lélek’ minden nagyságát nálunk elnyelte; 
hanem hogy még az aiatsonyabb indulat is, melly 
a’ nemés léleknél találtatik, ha úgy szabad szólla- 
nom, értem a’ szánakodást, a’ nézők1 nagy serege

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.«



8 6 2 NOVEMBER 1 8 3 1 .

előtt idegen. A# nemes szivü és komoly gondolkő- 
zásu ember, jobban gyönyörködik a* nagy lelküség- 
nek és sajnálkodásnak példáiban, mint a* könnyelmű 
és változó eszű a’ tréfának és nevetségnek akár mi 
tárgyában gyönyörködhetik. Igen szomorú látás te
hát az, ha egy számos gyülekezet minden komoly 
előladások eránt viselését elvesztette, ’s hogy ollyan 
esetek j mellyeknek az embert bizonyos aggódásra 
kellene buzdítani, ő benne éppen ellenkező indula
tot támasztanak.

A* Mackbeth Szomorú-játéknál, melly a* minap 
előladatott, illyeseket vettem észre. Ha azon asz- 
szonyi-személy, a* ki a* király’ megölettetése felől 
tud valamit, ’s még is ezen tudósításon bámulni 
látszik, és kiált. Ez az előadás nagy nevetéssel fo* 
gadtatik a* helyett, hogy arra utálattal kellene nézni, 
melly Hlyen alkalmatossággal otly természetes. Szin
tén úgy vígan voltak akkor is, midőn egy gonosz- 
téyő agyon szuratott. Az ugyan alkalmatosság az 
örömre, ha a* roszszak az ő gonosz szándékjokon 
megforgattatnak; de úgy tartom, ez még sem ol- 
lyan győzödelem, a* mellyet nevetés által kellene 
kifejezni.

Altaljában azt lehet megjegyezni, hogy a* kí
vánságokat könnyebb felingerleni, mint az indula- 
tokát. Egy síkos kifejezés, melly illetlenségre tzéloz, 
egy egész sereg nézőkben mosolygást okoz; midőn 
ellenben egy jó erköltsi mondás, melly a’ nemes 
léleknek belső érzése, legnagyobb hidegséggel véte
tik fel. Egy correspondensem ezen tekintetben at  
aszszony Nemből való nézőket bizonyos rendekre 
osztotta fel, ’s azoknak előítéleteikről az eszes mu
latság ellen, igy ád számot: A’ magát erőltető, a 
mint mindenkor másokkal ellenkezni akar, úgy igen 
kedvetlen a’ vígjátékban, ’s nagyon jó kedvű a’ Szo
morú-játéknál. A* buja annyira függeszti a’ nézőkre
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köröskörül az ő szemeit, és vigyáz azon bényo- 
másra, mellyet azokra tesz; hogy inast nem lehet 
tőle várni, mint azt, hogy a' játszó-személyeket 
mind vetélkedő társainak nézi, a* kik a’ nézők sze
meit ő róla elvonni akarják. Az aszszonyoknak 
ezen nemein kívül vannak még az uj módiknak 
példája. Ezek azt, a* mit a* játszó mondani akar* 
sokkal jobban tudják, minthogy az által megilletőd- 
nének. Ezek után még egy bizonyos tsatsogó nemét 
lehetne megjegyezni az aszszonyoknak, a* kik a* 
kőrüláiidk* külömbőző magokviseletében igen gyö
nyörködnek, annyira, hogy ők tsak a* nézők* néző- 
néji. De a’ mit leginkább lehet sajnálni, az egy 
ollyan felekezet’ fogyatkozása, melly igen megér- 
demlené, hogy a’ maga vélekedése mellett megtar- 
tassék; 9s ezek azok, a* kiket minden külömbség 
nélkül ártatlanoknak, vagy igazaknak lehet nevezni. 
Néha láthatni eggyet ezek közzül, valamelly jól ki
dolgozott előadástól igen érzékenyen megillettetni; 
de azon szempillantásban a* férfiak oily szemtele
nül néznek reá, *s némelly kedvetlen öregektől az ő 
neméből oily savanyu képeket kap, hogy szégyen- 
letében elpirul, és a’ legszebb \s a’ ditséretre leg
méltóbb érzést, értem, a* sajnáikodást, elveszti. 
Ennyire átalja az egész néző-sereg tsak egy könnyet 
is ejteni; ennyire kerüljük a* legjobb és igen illő 
nemét a’ mi emberiségünknek, szintén úgy, mint 
ha ez valamelly gyengeség volna!

N escio, quomodo inhseret in mentibus quasi seculortun 
quoddam augurium futurornm , idqne in maximis ingeniis al- 
tissimisque átíimís exístit maximé et apparet facíllime.

Cic. Tnsc. quaest.

J^legvagyok a’ felől győzettetve, hogy) a’ nagy 
lelkű és jeles tselekedeteknek legjobb kútfeje az, ha
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az ember maga felől nagy lelkíi és nemes gondolko
zással van. A’ ki az ő temészetéről alatsony vélekedést 
táplál magában; az nem fog magasabb rangú tsele- 
kedésekre emelkedni, tsak a’ mellyet a’ maga eránt 
való tiszteletben magának tett. Ha léteiét úgy nézi, 
mint ollyan tzélt, inelly kevés esztendők közzé vau 
szorítva ; az ő szándékai is azon szíik körbe rekesz- 
tetnek, melly léteiének, a’ mint képzeli, határokat 
tesz. Hogyan emelheti fel gondolatait valami nagyra 
és jelesre, ha azt hiszi, hogy egy rövid fellépés 
után e’ világ’ nézőhelyén, feledékenységbe megy és 
elvesz örökre? Azért én azt gondolom, hogy ollyan 
hasznos és felséges elmélkedést, 'a’ miilyen a’ lélek 
halhatatlanságáról való , nem lehet igen sokszor elő
hozni. Nem is találtatik jobb gyakorlás, az emberi 
léleknek tökéletesítésére, mint ha az ember saját 
elsőségeit és hasznait szorgalmatosan vizsgálja. Nints 
is erősebb eszköz, a’ betsÜlet’ szereidének felindí
tására, melly az alatsony tárgyak és tsekélységek 
felett felemelkedik, a5 mellyek után vágyódunk; 
mintha magunkat úgy nézzük mint örökösit az 
örökkévalóságnak.

Nagy gyönyörűség, látni, miként a’ legjelesebb 
és legböltsebb emberek, minden népek között és 
minden időkben, ezen születési jussokat, egyenlő 
értelemben védelmezték, ’s azután úgy találni, 
hogy ez nyilván való kijelentés által megerősíttetett. 
Ha e* mellett gondolatainkat belsőképpen mi magunkra 
fordítjuk; vatamelly titkos érzésre akadunk, melly a* 
mj halhatatlanságunk’ bizonyságaival megeggyez.

A’ léleknek nevelkedő vágyódása az esméretre 
és az ő tehetségeinek nagyobbítására, melly a’ rö
vid életnek határai között bé nem teljesedhetik, 
ezt hihetőképpen bizonyítja. Éhez lehetne még tenni 
az életnek kívánságát is, valamint az általmenetelt 
annak külörabféle jelenésein. Panaszkodunk az élet*
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nek rövidségére, *s még is olly hamar által sietünk 
annak részein, hogy hamar bizonyos apró nyugvó- 
helyekre , vagy képzelt nyugalompontokra juthas
sunk, a mellyek abban itt ott találtatnak.

Vegyük már gondolóra, mi történik rajtunk, 
ha ezen képzelt nyugalompontokhoz érünk. Meg
állapodunk e mozgásunkban, ’s leülünk e megelé
gedve arra a* helyre, mellyel elértünk? vagy nem 
teszük e tovább a5 határ követ, ’s nem keresünk e 
magunknak uj nyugvóhelyeket, a’ mellyek mind
járt megszűnnek ollyanok lenni, mihelyt azokhoz 
érünk? E’ részben szintén úgy vagyunk, mint a* 
ki az Alpeseken keresztül utaz, ’s azt gondolná, 
hogy a’ legközelebb lévő hegytető, utazásának véget 
fogna vetni, mivel a* további kilátást elzárná előtte; 
de alig ér oda, már más hegyeket lát és útját 
folytatja, mint elébb.

Ez olly nyilván való minémüség minden em
ber’ életében, hogy egy se találkozik, a’ ki észre 
nem vette volna magában a’ jövendő után való 
óhajtozást, ámbár az ő ideje hamar elsiet is. Ezzel 
ezt akarám megmutatni: mivel a’ természet, a’ mint 
némellyek akarják, semmit hijában nem tesz; vagy 
igazság szerént, mivel a’ mi valónknak Szerzője, 
abba egy indulatot, és kívánságot se tett, a* melly- 
nek tárgya nem volna; tehát a’ jövendő tulajdon 
tárgya azon indulatnak, melly annak mindenkor 
utánna van; ’s a’ nyugodalomnak ez a’ fogyatko
zása mostani állapotunkban, ez az utasítás, mellyel 
magunknak az életnek következő nézőhelyeire adunk, 
ez a' törekedés arra, a* mi ez után jön, nékem 
úgy látszik, akár mit gondoljanak is mások, hogy 
az emberi lélek’ halhatatlanságának ösztöne és jele 
mi bennünk.

Azt is felteszem, hogy a’ halhatatlanság más 
okokkal is eléggé megbizonyíttatott; ’s ha ez úgy
F . M .  O R .  M I N E R V A  4  N E G Y E D  1 8 3 1 .  5 5
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van, az a* kívánság igen okosnak tetszik, és a* kö
vetkeztetésnek bizonyos erőt ad. De tsudálkozom, 
ha meggondolom, hogy vannak gondolkodő teremt
mények, a’ kik minden bizonyításokat megvetvén, 
abban gyönyörködnek, hogy más vélekedésben le
hetnek. Oily rósz az ollyan embernek felfordult 
nagyravágyása, a* ki az ő semmivé léteiét reményű 
és ezen gondolatban gyönyörködik; hogy az ő egész 
épülete porrá lesz, ’s a’ lelketlen dolgok közzé ke
veredik, hogy mind tsudálásunkat, mind sajnálko- 
dásunkat megérdemli. Az illyenek’ hitetlenségének 
titkát nem nehéz általlátni, ’s ez nem áll másbői, 
mint ezen igen utálatos reménységből: nem lesznek 
halhatatlanok, mivel azok lenni nem mernek.

Ez ismét viszszavisz engem első elmélkedé
semre és alkalmatosságot ád egy másik gondolatra, 
hogy a’ mint a* nemes tselekedetek nemes gondola
tokból származnak, úgy szintén a* nemes gondola
tok következései a* nemes tetteknek. De az a* nyo
morult ember, a* ki magát a' halhatatlanságtól meg
fosztja, igen kész az ahoz való jussáról lemondani, 
’s a* helyett egy homályos, megtagadó boldogságot, 
az ő valójának kiirtásába helyheztetni.

A* derék Schakespear tsudálatosan leirja egy 
illyen személynek vigasztalás nélkül való állapotját 
annak utolsó szempillantásaiban: VI-dik Henrik Ki
rály, második részében, a' hol Beaufort Cardinalis, 
a* ki a’ nemes Humphrey Hertzeg’ megölettetésében 
részt vett, az ő halálos ágyán adattatik elő. Egyné
hány rövid, de zavarodott szavak után, mellyek egy 
a* vétkek miatt nyughatatlan elmére mutatnak, azt 
mondja, néki Henrik Király, a’ ki sajnálkodva ál
lott mellette, mikor meghalt:

„ H a  C ard in á lis , em lék eze l am a boldogságra
„K in yú jtván  k ezed e t, m utasd rem én y ed et
„Meghala, és nem tévé. —
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A* kétségbeesés, rnelly itt jelentetik  ̂ midőn 
a’ meghaló eggyet se szóll, legkevesebbet se tse- 
lekszik, mindent feliül halad, a’ mit a* legerősebb 
szavakkal ki lehetett volna tenni.

Nem akarom ezen gondolatokat tovább folya
tatni* hanem tsak ezt teszem még azokhoz; mivel 
a* semmivélételt nem nyerhetni meg kívánás által* 
igen alávaló dolog azt kívánni. Mitsoda a’ becsület, 
ditsősség, szerentse és hatalom, ha ezek a’ vég nél
kül való léteinek nagy lelkű reményjéhez, és az ehez 
illő boldogsághoz hasonlíttatnak ?

B a r a n y a y  F erencz*

i/*.

A’ hajdani Oörög fejérnép, a’ Thea- 
trumra nézve.

A’ kik, kizárják a’ Görög fejérnépet a’ Thea- 
trumból, azt mondják: a’ rabszolgák’ társa
sága mutatja, mitsoda caracterbeli aszszonyok 
legyenek azok, a’ kik ott megjelennek. Hihe
tetlen , hogy Elpinike, Isomachus’ felesége, kit 
Xenophon olly tiszteletesnek rajzol, vagy Lysis- 
trata, kinek Aristophanes , különös vig-játékot 
szentelt, vagy, kit az ifjú Anacharsis' utazása’ 
irója Diniás feleségének mond, a' Theatrumon 
megjelent, vagy más férjíiakkal öszszeült vol
na. De megkell jegyezni, mikor azt állítják:

55 *
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egy tisztes aszszony sem jelent meg ott, a’ gyű" 
mölts-árulók, vagy, más közönséges leányok 
meg jelenhettek, hanem ezek nem fizettek sem
mit is a' bemenetelért; mert a' játtzókat a’ gaz
dag polgárok tulajdon erszényekből fizették. 
Theophrast' caracteréből látjuk, hogy a’ zsub- 
rák akkor jelent meg, mikor a’ bemenetel min
denkinek szabadon állott. Továbbá a’ nemes 
Athénéi aszszony, csak Véd-Istennéje innepén 
jelent meg az innepi processiókon , vagy áldo
zatokon. Egyébkor mindég magán voltak ők 
a’ ház’ belsejében, leányaikkal mintegy bézár- 
va a’ gynaecocosmos felvigyázása alatt. A’ 
melly aszszonyról, oda ki keveset hall vagy 
lát az ember, és a’ ki hát maga is ,  keveset 
hall vagy lá t; az Pericles, és Xenophon sze
rint a’ legjobb. Azért helyheztette az Athénéi 
Phidiás, Elisbé, Vénus mellé a’ tekenős-békát; 
azért vo lt, az ő Istennéjét, soha elnem hagyó 
házi-sárkány, fent a’ várban, az aszszonyi ház
ban iilés’ jelképe. Nem is kívánta az Athénéi 
polgár feleségétől, a’ mit mi aestheticai művelt
ségnek nevezünk. A’ muzsika, tántz, éneklés, 
Aspázia iskolájába való volt Corinthus , Syracus, 
vagy Milétus várossában. A’ muzsikás-leány 
a’ gyönyörűség’ léanya volt, ésinnepekre, bér
be úgy fogadtatott. A’ tudományos (Jiteraria) 
hisztéria, szintúgy nemesmer Athénében verse
lő- vagy köny^víró-aszszonyt, mint a’ politica 
hisztéria bajnoknőt. Plutark az aszszonyok' 
vitézi tetteiről széllé, hisztériái rajzolatjában, 
nints eggy Athénéi aszszony is. •—■ Házasságból 
eredt törvényes gyermekeket örökösöket nevel
ni volt a’ fő-czél, a’ meltyet betű szerint, sze
me előtt kellett tartani mint Sólon’ törvénnyé 
kívánta, az Athénéi házasulandónak. — Tér-
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mészetesen, a’gyönyörűség'' leányai pótolták ki 
a’ társaság’ hijánjait. Nem is beszéllett volna , 
sem Euripides , Ion és Menalippe,, sem Aristo- 
phanes a' békákról írt darabjában úgy, ha, 
tisztes Athénéi polgár-aszszonyok lettek volna 
a’ nézők, vagy halgatók. így hát, sokkal férj- 
fiasabb tendentiája volt a’ görög Theatrumnak. 
Hogy is jelenhettek volna meg a’ Tlieátrumon a 
tisztes aszszonyságok ’s leányzók, ha már Ne- 
pos’ elöljáró beszédéből tudjuk: hogy egy tisztes 
aszszony , vagy leány sem jött ki a’ gynaeceum- 
bol az andronitis, vagy ebédlő-szobába; ha ide
gen férjfiak voltak ott jelen, — Akadalyoztatta 
e ez, az aszszonyok’ a’ társaságból való elma
radása a’ férjfiak’ culturáját? mi északiak, hol 
a’ Szép-nem egészen más rangban van eléggé 
meg nem ítélhetjük. Vágynak mindazáltal, a’ 
kik azt állítják: az aszszonyokkal való gyakori 
társálkodás, a’ férjfiui caractert igen el gyengí
ti , megaszszonyosítja ( Betrachtungen iíber 
den Zeitgeist in Deutschland von Brandes. 
S. 141.) Midőn a’ Szép-nem is meg jelenik a’ 
Theátrumon, sok felséges helyheztetéseket alig 
mondhat-ki a' szerző, vagy játtzó. Hányszor 
nem mondották illetlennek Stuárt Máriában {azt 
a’ scénát, midőn Mortimer, Máriát szerelme 
dühével gyötri; és mégis Schiller maga azt hit
te ’s vallotta, hogy ez a' lég trágicussabb eset 
az egész darabban. — D e, mi következik ebi
ből? Az é ,  hogy mi is el hagyjuk erkölcsi szo
kásainkat, és Görögökké legyünk? Mentsen at
tól jó Géniuszunk ! — Schiller jobban is csak 
honnyosaira mondható:

K atim  hat das halté  F ieber d ér G allom anie ans verlassen  * 

B rie h l in G raecom anie g a r  noch das h itz iy e  ans.
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G rich h eit w as w a r sie  ? Ver s ta n d  und M aas und R la rh e it , 

drum  d'ucht* ich  

E l was G edu lt noch ih r  H erren  , eh1 ih r  von G r ic h h e i t  

uns sp rech t. —

i5.
Brindízi Lőrincz, vagy a’ Fejérvár’ el
foglalása után történt fő-ütközet J601 len.

E lv o lt  már foglalva, Ilerczeg Mercoeur' fő
vezérlése alatt Fejérvár, a’ Töröknek 58 esz
tendeig volt birtoka után. Izoláni, ezer Né
metjeivel; Yatay Ferencz 600 Magyarjaival a’ 
városban maradt 20 Sept. Most jön még, en
nek hírére, Budai Hassán Basa, és Mahomed, 
Eiaja Dervis Bosniai Basa a’ fő-ütközetre, Ve- 
lencze körül Jön Mátyás Herczeg is , testőr
jeivel, ’s fekete német lovagjaival, és Rosvurm 
2000 lovagjaival, de nem elégséges ; 50,000 em
bere van Mohamed Eiajának. Rettenetes ro
bajjal jön ez, hogy a’ Magyaroknak, vagy le- 
konczoltatása, vagy megfuttatasa által a’ ve
szélyt elhárítsa népéről. Már futamodásra haj
lanak amazok, midőn Althán, Kolonics , és Ho- 
dics segítségükre jön. Nádasdy Ferencz, Tur- 
zó György, Forgács’ Sigmond megragadó sza
vaikkal le tartóztatják őket. A' hol, az ellen
ségtől, minden felől körülvétettek, kétségbe 
esve, a7 veszély elöl el futni akarnak, oda fúr
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ja magát Brindízi Lőrincz, Caputzinus-barát, 
tele lelkierővel, a' felfeszíttetett Megváltó ké
pét feltartván, a’ tűz közepére elejbök; inti, 
lelkesíti, megáldja, feltüzeli őket. Megkettőz- 
teíett erővel mcgujjul a liarcz. A’ Budai Muratli 
Basa, és Mohamed K iaja, a’ Magyar lándzsá- 
soktól főidre verettetnek. Fejők fegyverre vo
natva mutat tá tik , jelül a' futásra a’ Moslemi- 
táknak. Ezerek hullanak el a' Bárándi hegyen 
Muratli fiával Kélebbel, 7 Bég, és 6 Sangiáka. 
A* mieink közzül ezeren, leginkábh Magyarok 
múltak e l, ifjú Battyáni Kristóf, Keserű István , 
Ostrosics Mátyás , Mérey István, Thurzó György 
fél holtan lováról le hu Jva, a' golyók által meg 
liggalt ruhájin, mutatta vitézsége jeleit. Az ide
gen vezérek közzül csak Poppel és LobkovicZ 
scbesedtek-meg. — A' Nagy-vezér, még 10 nap 
maradt a'táborban, a’ nélkül, hogy valami ne
vezeteset tehetett volna. E! költözködézse előtt, 
néhány gyors lovagot küldött a’ királyi tá
bor elejbe, ezen kiáltással: még soha és sohol 
nem harczolt illy jártas és vitéz hadi néppel. 
Most haza tér; de el jő kikeletre megpróbálni: 
ha vallyon a’ Magj-ar, hasonló vitéz küzdéssel 
vagy Fejérvárt el veszti e , vágj' Budát el fog
lalja. (  Lásd Feszier Magyar Orsz. Hisztériája. —

N , T aká tsi H o r v á th  J^ n 'o s .
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16.

A’ Gondviselés.

M ié r t  rejted vidám orczád' e’ komor fel!cg 
bús leple alá ragyogó ifja az égnek ? talán irigy- 
led a’ porba csúszóknak azon ártatlan öröm1’ 
gerjedelm et, mellyet éltető fényed teremt ben- 
nek? ! — im’ már éjjeli homályba vonád ma
gad" , már tornyosodnak tűzszekered alatt az 
élőket rémitő barna fellegek, —r- véget jöven
dölő zajjal omol víz a’ szomjú földre, s1 áthág
ván természeti rendét, dühöd a’ vihar, csattan 
a’ villám , gyújt, ront, bont m indent, — özön , 
vagy földrengeteg fenyegeti a" vidéket, — El
vesztvén a’ csergeteg m edrét, tengerbe úsz az 
elöbbeni száraz vidék. — halomra kergeti, a’ 
sétálás közben halálos ágyán fekvő beteg fér-! 
jének gyógyerejü fü veket szedegető rémiiltt Em- 
m it, melly szigetet képez a’ sürü hullámokból 
tengerré váltt síkon, — látja miként kiizdnek 
az ártatlan tollas-nép pelyhes fajzati, az öldök
lő habok’ kegytelen ereje ellen , kiket egy mér
ges forgó-szél, vetett le szalma-rejtekjekből a’ ha
bok’ prédájának. — Háh mostoha üldözője e’ kis 
állatoknak dühödtt zápor, miért ölöd meg e’ 
csak most élni kezdőket, talán abban vétkeztek 
hogy élnek?! kiált most az át-ázott bús Erarai 
sajdítván, hogy hasonló lészen sorsa a’ megsira
tott madarakéhoz, ha meg nem szűn dühödni a’ 
fergeteg.
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De im’ melly kedvező kora változás! — egy 
az élőknek vesztét nem akaró alkotó lény’ hatal
mat jelentő szava, viszsza hívja lakjába a’ for- 
go-szélt, gátot vet az árnak, — s' csendet pa
rancsol a’ dűhödtt viharnak, mellyet mindjárt 
követ a’ kedves permeteg, ’s mutatni kezdi vi
dám arczát a’ méltoságos kegyelet, mellyre 
megmenekedvén bezártt erkélyéből a' lelkesítő 
lebel, szárazt kezd teremt’ni az előbbi tenger
ből, — ’s ekkor megjelenvén az urkékén feje
delmi kólyáján Phoebus, lelket önt a’ földre, 
’s már is hangzik a' fris lég a’ tollas-nép ékes 
öszsz’hangjátol, ’s lassú nesz hallatik a’ porba, 
melly igaz postája a’ bogarak' hálájának, mel
lyel fizetnek a’ Gondviselésnek éltek' megtar
tásáért.

Ekkor a' veszélyből kigázoltt Emmi mint 
e’ földi valók’ aszszonya, nem bírván az öröm
től reszkető lábai tagjait, a’ földre bukott ’s 
háláját vegyite a’ bogarak’ hálás neszével, áldá 
a’ Gondviselést, ’s erejét öszszeszedvefelkele — 
’s beteg férjéhez siete.

Távol vala még lakjától Em m i, hogy a’ 
feléje száguldó ház’öri szolgálatjában megvénültt 
hív kutyáját megpillanta, — máskori öröm hi- 
zelkedései helyet, bánkódva látzott közelítni 
aszszonyához, nyivogó vad lármájával jelentge- 
te fájdalmát, ’s tettzet mintha hirdetne a’ sze
rencsétlenséget , melly aszszonya’ távollétében 
a’ házat érte.

A’ szeretet, a’ beteg férjét fenyegető ve
szély, sietette a’ szerencsétlenséget gyanitó hű 
feleség’ haladását, csak hamar elére házához, 
ekkor feltüzeltt képzetei, elejébe idézték a' ré
mek országa’ durva lelkeit, *s gyors sebességgel 
futa, a' halálcsend lepte folyosón keresztül fér
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je szobájába, — hah ég pusztító villámjai! inért 
nem zúztatok öszsze a’ halmon ! — sikolt — s' 
áléivá rogyott holtt férje'’ érzéketlen tetemeire.

Ugyan is a’ lankasztó betegség, a' kedves 
neje miatt kit a’’ fergeteggel küzdői tudott, — 
eredett félelem, megfoszták érzékeitől a’ beteg 
férjfiút, ’s mi korára neje megtérít, már akkor 
élet nélkül nyújtva vala halálos ágyán.

Most a' házi cselédek jÖvének kedves asz- 
szonyok’ felsegéllésére, mindent elkövettek, a' 
mit az ész illy esetben javasoltt, ’s nem kevés 
fáradságokba kerültt, míg az elálétt felesz- 
méltt. — Miért nem hagytok férjem’ leikével 
egyesülni rebege a’ bús Em ini, ’s elakarta ma
gától inteni a’ cselédeket, a’ midőn a’ ház előtt 
megálló -postakotsin egy tárogató hang, az ab
lak .felé ragada minden jelenlévőknek figyel
mét.

Egy deli jférjfiút rendkeresztekkel tündöklő 
in ej jel látták kilépni a’ kotsiból, ’s a’ kapun 
bemenni, — nem sokára nyílik az ajtó, s’ Em- 
mi karjai közzé vete magát a’ jöv evény. — Is
mét látlak kedves anyáin! szollá — a’ külfö- 
dön tett annyi évi múlatásom után, ’s ajkához 
nyomá édes anyja’halvány kezét, — hol atyám 
kérdé, — vezess hozzá hogy atyai keblébe önt
hessem hálátbuzgó szívem’ tiszta érzeteit.

A’ váratlan öröm és keserűség meggátolták 
most a’ meglepett Eminit szobásában, ’s közé
véi mutatá a’ helyet, hol férje érzés nélkül fe« 
kiide.

Rémitő vala e’ látás az ifjúra nézve, tiz 
évek oltanem látta már szüleit, ’s ezek viszont 
nem haliának felöle semmit, öt évet a’ királyi 
udvarnál Bétsbe, ötöt az Ottománi Portánál 
Konstantzinápolyba töltött, mind a’ két helyen
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hasznos szolgálatokat tett a’ hon’ ügyében, ’s 
átlátta a’ Király hogy P. Miklós inegfeleltt v;r 
rakozásának, és ezért érdem-keresztekkel ju
talmazta a’ derék honfi’ érdemeit. — Most a' 
midőn Királyától viszsza hivatott véletlen a- 
karta meglepni régen látott szüleit, ’s öreg nap
jaikra örömet hozni — és ime most apja’ ha
lála által egészen eltemetve látta ezen remé
nyét.  Elég csapás vala ez, egy a’ fiúi sze
retettől égő szívre, bajnoki lélekkel törte mind
azonáltal a' káján sors’ ezen mérges csapását, 
mert látta hogy bár vérzene sz íve , még is 
anyja vigasztalójának kell lennie, igyekeze te
hát szétoszlatni anyja’ kinzó gondolatjait, ’s 
mint egy kiragadni látzatott már őt bús an- 
dalgásából, a’ midőn kétségbe esve vadlármá
val berohan a’ szolga, ’s oda vagyunk ordít, 
a’ pinczébe mindent megemészt a' tűz.

Ki ragadta már most e' borzasztó hír sze
szélyéből a' béketürő érzékeny Emmit, ’s nem 
vethete féket nyelvének, hogy túl a’ feli ege
ken az ég Urán szidalmat ne ejtsen, — hah 
kegyetlen hatalom! kiált, e’ napot választód 
egy erőtlen aszszony kínzására? ! — mért nem 
rengeted meg alattam a' földet, hogy hajlé
kom’ omladékai közzé temettetvén enyéimmel 
megszűnjek lenni! — ha lételem bántott meg, 
miért hittál ki a’ semmiből, hol érzés nélkül 
szunnyadtam nem tudván van e világ! — mi
nek mutattad meg előttem az élet,’ szebb olda
lát, ha ennek elfordítItával annál inkább érez
teted szerentsétlenségem’ ! — miért tartotta 
meg kardod a’ menykövek között éltemet, ha 
jó férjem elvesztél) nyögni, fiam \ iszszat él
tén nem ör\ endni, de inkább keseregni kin 
szerítesz! — ’s vagyonomat, mellyet még n e -
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veletlen három gyermekeimre szántam hamuba 
temeted! — mit késel testemen is megtenni 
az utolsó öldöklő csapást, legalább csontjai
mat, férjem teste maradványaival egy ravatal 
boriinál! — Ekeppen szórta zúgolódó panaszát 
Emmi, 's vad ordítással szalad a’ pinczéhez 
hol mindene vala, tüzes képzetei egész lángba 
képzelteték vele a' pinczét, segédeimért kiál
tozott , ’s zavarodva ide ’s tova szaladgált.

Illy állapotba vala épen a’ midőn a' ház
ból kirohanó fija, olly hanggal, mellyet csak az 
Öröm képes okozni feléje kiáltott : — jöjj 
anyám! szüntesd keserveidet ’s érezd fájdal
maid után a’ boldog öröm édes szüleményeit; — 
él édes atyám — azon álom mellj' minden ér
zéseitől megfoszta, tartotta meg életét.

Ez új öröm a’ földre vetette volna Emmit, 
ha előbbi vad-tűzétől származott ereje meg 
nem tartóztatta volna. — Szaladt a’ szoba 
felé, ’s nem sokára élő férje karjai közzé ro- 
hana. — A’ nem vártt új öröm által okozott 
andalgásba, az egész ház elfelejtkezni látszatott 
a’ tűzről, ’s az ifjú vala első, kinek a’ pin
czét megvi'sgálni eszébe jutott. Kimene tehát, —
’s nagy csudálkozására a’ pinczébe mindent jó 
rendbe talált, — v i’sgálódik, ’s némelly ércz- 
darabokat látott a’ földön, mellyre mindjárt 
elméjébe ötlött, hogy a’ föld alatt ásványok
nak kell lenni , mellyek belső tüzeket, a’ föl
dön épen most esett résen kiokádták, — mint
hogy pedig a' szolga valóban tüzet látott, anjja > 
is csoportos bajai között a’ dolgot nagyobbnak 
képzelvén mint vala, azért történt az előbbeni 
lárma, — embereket hívatott tehát mindjárt 
’s a’ pinczébe ásata, — csudálatos dolog ! nem

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



NOVEMBER 1 8 3 1 . 8 7 7

sokára egy rakás római ezüst- ’s arany- edé
nyekre találtak.

Ekkor lehívatá Miklós édes annyát, ’s 
megmutató neki a’ felásott kincset, — nem 
akart mindjárt szemeinek hinni Emmi, — 
álom e szóla az egynapi esetem vagy való ? de 
nem sokára meggyőződött a’ történtek valósá
gáról ’s térdeire esvén, engesztelő-szavait az 
ég fele küldé: „ Engedj meg Isten! szollá a'meg
bánás’ hangján, egy kétségbe esett erőtlen asz- 
szony' káromló panaszának, — most látom melly 
vi'sgálhatatlanak szent útaid, látom melly ha
talmas szavad az elemek öszszeesküdt erejé
nek is parancsolni, — látom mint távoznak 
egy intésedre az embert csoportosan környékező 
veszélyek, megnyugszom ezentúl rendeléseiden, 
mert látom melly bölcsen lebeg a’ föld lakosi 
felett, az Isteni Gondviselés.

Ezen hálát’s köszönetét buzgó szavai után, 
felmene fijával eggyütt férjéhez, megnyugtata 
magzatait, ’s nem zavartt örömbe férjével egy- 
gyiitt boldog lijok társaságába, kit nem sokára 
a’ királyi adomány-levél, érdemeiért az egész 
helység’ örökös birtokába helyheztetett, éltek 
még sok éveket, nem lévén okok zúgolódni a’ 
Gondviselés ellen.

MÁczy.
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17-

Áz utolsó Földindulás Limában.

1828-d«'^'Martzius’ 30-kán állott „D ér Fiat* 
terhafté” nevű ángoly tengeri hajó vasmats- 
káin Callaoi kikötőben. A’ levegő különösen 
tündöklő tiszta vélt. Csupán nyolczadfél óra
kor e’ tengeri állásban tapasztaltatok az égen 
egy kisded felhő ; ezt azonnal követte egy tompa 
dördiilés, melly egy meszsziről jövő dobszó 
zavar dörgéséhez hasonlítható vala. A’ tenger 
azonnal háborgásban jőve; és a’ hajó erős moz
dulatokkal ide, ’s tova hányatott. — A’ viz  
környös-körül sziporgott, úgy, mintha tüzes 
vasak környékében ójtattak volna le a’ viz alá.

Temérdek apró vizi-buborékok, kétségen 
kivül a’ vizalatti gúztól eredetiek, jelenének 
meg a' viz színén, és az elterjedek szokatlan 
szag egy nagy posvány dögleletes kipárolgásihoz 
hasonló volt.

Ezen pillantatban nagy felkiáltások a* ki
kötőben hallattak: „ A3 város! a’ város !” Ret
tenetes volt ezen szemlélete Lima várossának, 
melly egy kékes por fellegében úszott. — Ezen 
felleg felett szemléltetett egyedül a' Garnison- 
templom tornya, melly egynéhány másod per
czenekig erős, ’s szemmel látható jobbra, ’s 
balra való kengésben mozgott, míg a’ kengések 
által öszszetörettvén, leomlott. A' Sz. Lőrin-
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ezi sziget' keleti végén lévő nagy meredek kő- 
szirt, ezen zengés által a’ közepén elhasíttatott, 
és egy 30 lábnyi általmérőjii szikla magát a* 
fenállótól elválasztván, irtóztató zuhanással 
rohana a’ tenger öblében.

A' kikötő’ tenger partjai-is megrepedeztek , 
másfél lábni nyílásokat hagyván e’ szerentsét- 
len természet' esete maga után. — Temérdek 
emberek veszték életöket. — Nevezetes eset, 
eggy a’ városban lévő templom' óltára előtt tér
den ájtatos fohászkodásit az egek-urához nyújtó 
Pappal történt, ki ezen pillantatban a’ leomló 
óltár által öszszezúzatott. — Szörnyű emlé
kezet i Ily eggyes esetekre nézve-is! — de 
mennél rettentőbb , ’s a’ lelket borZadásra eme- 
lőbb látomány volt az; a’ midőn az ég, föld , 
tenger, ’s felzavarodott elemek dühös küszkö
désben eggyesülvén, Lima várossának elenyésző 
létét egy pillantati idő alatt, a’ tengeri néző
pontból illy szörnyű természet-tüneményében 
embernek szemlélni kell va la!!! — Mellyr fel
séges a’ Mindenhatóságnak munkája újjakat al
kotni! de melly rettentő egyszer'smind a' ha
talma; a' századoktól, ’s ezer évektől fenálló 
valókat egy pillantatban, és egyszerre semmivé 
tenni! —

V*
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18.
Miilyen a’ magyar szív %

■ M a g y a r  sz ív  holtig h ív ,
L ángo l, dobog kebele, —*

Csatában bátran v ív ,
Nagy lelkű tűzzel tele j 

Otthon pedig nyájas.
defjedez ő is néha , —

De ha Ámor bájos
Rénnyét czélerányozza.

Tanyáját 's falatját
A* vendéggel meg osztja ,

A'* te rhe t mint lehet
A’ szenyvedőn fogyasztja#

H a hű karjá t kéri
Barátjának védelme*,

Jutalm át nem m éri,
Közös véle szerelme.

H iú gőz , ra jt  nem győz
Valót k e re s , valót kér 

Puszta fény, vak remény
Előtte mind silány bér.

H a csorbulni érzi
Szent sajátja ellenét *

Orozva nem vérz i,
Nyilván sújtja menykövét. 

K irá ly é rt, 's Honnyáért
Megmérkőzni készdelke, — 

Im ádott tárgyáért
Fentebb lebeg kebele. —

Igazságot s z e re t,
’S ahhoz haláláig hív j 

De senkit meg nem vet. —
Hlyen ám a\ magyar szív  /  —

K adáry Is tvá n *

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet:



DECZEMBER 1831. 881

19. '

A’ szenyvekről, ’s szeszélyekről *) ( JLei- 
d e n s c h a f t '— L a u n e )  a’ mennyiben ezek  
a’ nevelést tárgyazzák.

l l í in c s  az a' józan ész, melly ezen axiómát 
tagadhassá: könnyebb as bajnak eleit venni mint 
a z t orvosolni.

Minthogy a" Teremtő e’ mi földünkre min
dent teremtett; tehát ezen mindent, — egy 
végére mehetetlen Bölcsesség ok nélkül nem te
remtette, — ha bár mi, gyarló, — de inkább 
lusta emberek, ennek kitapogatásában még igen 
kevésre mentünk i s ; — ’s megelégedvén egy 
két találmány kával, a' további keresgélést, ’s 
a’ természetbe való elmerűlést csak a’ kiilön- 
czökre bízzuk, kiket sokszor ki is nevetünk, 
sőt nem ritkán eszelősöknek csúfolunk, a’ he
lyett, hogy őket segíttenők; — jóllehet ha va
lami titkot kitalálnak; azt tüstént mi is hasz
nálni készek vagyunk, — pedig hát ha még

#) Mig authentieus Szótárunk nem lesz: reményiem egy- 
gyiknek csak úgy szabad önkánykedni a* szó-tsinállás- 
han , mint másiknak. Én hát szenvedelem vagy szenvedély 
helyett ,  írom; szenyv , jóllehet a’ kény, tehetne Leiden- 
schafto t, — a’ kéjj  pedig Launát.

*  O R .  M I N E R V A  4 N E G Y E D  1831. 56
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segíttenők is őket: melly szörnyű titkokat ki 
nem találnának!

Még csak annyira mentünk a’ józanságban , 
észrevettük, hogy ez a' világi élet, csupa baj, 
félelem és nyomorúság! — jóllehet sok ember 
kit Plútó ringat, még ennyire sem ment, —■ 
holott, minthogy az egész természet analógián 
áll: önként kell folyni akár mikor azon észre
vételünknek is3 hogy az Isten minden bajnak 
teremtett szinte orvosságot is, — és, mennyi 
a’ baj: annyi az orvosság i s , mert sullyegyen 
nélkül fel nem álhatna a" természet, — és ez, 
még csak physikus észrevételünk lenne; — ha 
pedig philosophice és moraliter is folytatjuk az 
analógiát: többre megyünk, és látni fogjuk, 
hogy nem csak bajt nem teremtett az Isten; de 
sőt mindent — jót és tökélletest teremlett; — 
a’ bajt, mi emberek teremtjük az egész vilá
gon, részint lustaságunkkal, részint tudatlansá
gunkkal, részint szenyveinkkel, részint hiúsá
gunkkal, leginkább pedig viszszaélésünkkel. — 
Egész bajunk, ha van baj a’ világon, onnan 
van, hogy a' Teremtő szabad akarattal felru
házván bennünket, az egész földet hatalmunk 
alá adta, — és hogy annál menthetetlenebbek 
légyünk a‘ számadáskor, belénk adta a’ maga 
képét, az okos lelket, — ’s m i, ezt, a’ szabad 
akaratnak urává, — azt pedig ennek szolgájává 
tenni nem akarván; ez az oka minden bajnak, 
a’ mi van miattunk e* világon, mellyet para
dicsommá, vagy pokollá tenni, egyedül ma
gunktól függ.

Akárhol a’ természetben baj van; azon 
segítteni, orvosolni kell, — kiilömben a’ ter
mészet fel nem állhat, — vagy maga orvosolja 
magát, ’s viszszaszerzi elrablóit jussait, — de
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nekünk, kik okai voltunk, siralmas tanúsá
gunkkal!

A’ bajon való segíttésnek két módja van: 
t. i. vagy a’ bajnak orvosságot ’s ellenható szert 
nyújtani; — vagy annak elejét venni. Mind 
kettőre a’ fáradhatatlan fürkészés, búvárság* 
’s természet* m eglesése;— nem pedig a’ heve- 
rés j könnyelműség, tátott szájjali bámulás, és 
sültt galamb várás tanítja emberi társaságun
kat. A’ honnét nyilván vari, —- mit a’ szünte
len haladó idő’ lelke és század’ szelleme is erő
vel fejünkbe akar verni, — hogy egy fixpont
nál soha az emberi-társaság meg nem állhat, —  
hanem az örökös munka, szorgalom, búvár- 
ság, keresgélés, és tökélyre való törekedés vé
geden kötelessége.

így tehát, akármi bajnak orvosságát, — 
vagy annyival inkább, hogy még orvosság se 
kelljen* annak megelőzését, ülő helyünkben 
ki nem találjuk; — hanem utánna kell látnunk, 
azt jól kitanúlnunk, inegösmérnünk, és 
leginkább szerző okait kitapogatnunk; — mert 
csak így lehet orvoslást, ’s ellensúlyt tennünk, 
külömben lehetetlen. — Néha maga az orvos
lás éppen foganatlan: holott annak csekély 
okain segítteni, úgy szólván csak gyerek-já
ték; — ezt kiki tudhatja magáról vagy élet- 
praxissáróh

Nem háládatlan munka tehát az egész ter
mészetet* ’s e' köztt magunkat is , legkiváltt

#) Egygyik í r j a : Ösmérem, m ásik : esmérem , — m ásik: is 
mérem , — így szinté, a r á n t , erá n t ,  i r á n t . ’stb. A* 
nagy zavarba nem tudok választani, hanem sorsot ve
t e k ,  a’ mint jön. így több szókkal is.

56 *
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indulatinkat, ’s szívünket tráncsérozni, bon- 
czolgatni, ’s felvilágosodásra törekedni: mert 
ezen mnnkában olly felfedezéseket találunk, 
mellyekről soha képzeletünk sem volt, ’s mel- 
lyek földi-boldogságunknak újj mezőt nyitnak, 
’s egészszen más fordulatot adnak.

Csak képzeljük azon esetet, ha egy sereg 
Hottentot találna egy zsebórát; ők ezt száza
dokról századokra bámulnák, 's egyebet nem 
tennének; — de ha idővel egy kis jobb szikra 
világolna nékik; találkoznék olly elme közöt- 
tök, melly a’ felett okoskodnék is ,  — ’s lát
ván az órán függő kulcsot, ’s az órában lévő 
lyukat, legalább életében annyira menne, hogy 
halálakor ezt mondaná: a' maradék még va
laha, azon eszköznek titkát kitalálhatja; —  
mert a' rajta függő kufbs, nem ok nélkül van 
véle 5s a’ t. — ’s így valósággal a’ maradék köztt 
némelly méllyebben látó lelkek, mindaddig 
találgatnák, míg a' kulcsai az órát felhúzván, 
az elkezd járni’s a’ t.

így vagyunk mi a’ természettel, — minde
nütt látjuk a’ sok millió kulcsot; — de, hogy 
mint kell használni? azt nem tudjuk, és sokan 
tudni sem akarjuk ; sőt a’ kik ösztönöznek 
bennünket, azokat, mint gonosztévőket kár
hoztatjuk, holott kezünkben van a’ legdrágább 
kincs, a’ tudomány, ( küiömben mire való 
hát?) — a’ világnak története, a’ hisztoriák 
tárháza, — a’ mindennapi tapasztalás; — de 
mindenek felett a’ keresztyén-vallás, melly 
egyedül ezt parancsolja: — mind kezünkben 
van! mind erre serkent! és még is sok em
ber, igen sok, ezen intést eí nem érti, sőt 
érteni sem akarja! — hanem csak megáll egy 
fixpontnál, hol elei állottak, ’s ítélete szerint
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még is (kérdés?) boldogok voltak! — Melly 
slendrián minő képtelenség légyen ? megtetszik 
a' természetnek azon örökös törvénnjéből, 
hogy ugyanazon okok mindég csak ugyanazon 
sikereket is szülik, ’s következésképpen m a, 
midőn az idő' szelleme, sokkal több szüksé
geket állított e lő , mint őseink korában, kik 
számtalan dolgok nélkül, inellyeket mi meg
kívánunk, szűkölködtek; ma mondom: új
sikereket régi okokkal előállíttani akarni, ép
pen olly fonákság, mint róka torkos térdig 
érő mentében , hoszszú czopfal, szíjjas nadrág
b a n ,’s bájos csizmában a' jövő [Bálban megje
len n i, ’s azt kívánni, hogy mások nyíreit ha
jú , fekete frakba, pantalonba, vixelt topányba 
öltözött Cavalérnak nézzenek bennünket! — 
Az idő emelkedő szellemével egygyütt kell járni 
az okoknak is ,  ha a’ sikereket eggyütt járat
juk; mért a’ természetet megerőltetni; nem so
káig lehet.

Ha tehát magunk restek vagyunk is a’ 
lermészet’ búvárkodásában : legalább a’ fáradha
tatlan, túdós, mellyen látó, ’s az emberiség’ 
paradicsoma minél elébbi felállíttását szomju- 
hozó nemes lelkeknek hagyjunk békét, ’s en
gedjük őket csendesen (  holott segíttenünk kel
lene ! )  a’ természet titkai, eszközei, okai után 
leselkedni; — nem az az ő czéljok, mit a’ mi 
henyélésünk, önszeretetünk rájok fog, hogy 
t. i. az emberi társaságot akarják felforgatni; — 
sőt azt minél elébb azzá tenni, mivé a’ teremtő 
teremtette, ’s szoros felelet terhe alatt a’ nép 
vezéreire bízta, — paradicsommá, — melly- 
ben úr, szolga, mind boldog, és senkinek sincs 
oka meg nem elégedni, ’s ez életből egymás
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ellen temérdek panaszokkal megterhelve kiköl
tözni, 's az ítélő napra sietni.

A’ szorgalmatos trancsérozás által bajaink
nak okait kitanú Iván , nem csak azoknak or
vosságát kitaláljuk; de még fellyebb is mehe
tünk, t. i. hogy még orvosság se kelljen, las- 
sankint mindenféle bajainknak elejét is ve
gyük. — Melly iszonyú nagy kincs ez földi 
jóllétünkre! — A’ bajnak csak orvoslását ta
lálni is ,  már olly boldogság, melly megérdem- 
Iette az utánna való költségeket és fáradságo
kat ,  — ’s kétszeresen szerencséssé _ teszi az 
emberi társaságot, türhetőbbe a’ világi bajo
kat, szelídebbekké erköjcsössebbekké az ele- 
mekkeli szüntelen küzdésben megtompúlt nyers 
testi embereket, ’s a’ t. de a’ bajoknak még eler 
jét is venni, hogy t. i. még oi'vosságra se lé
gyen szükség, ’s így az emberi nemzet, eddig 
az elemekkel való küzdésre töltött idejét már 
ezután erkölcs nemesíttésére, a’ nagy Teremtő 
erántti hálára,’s ennek minden lépten nyomon 
való kimutatására fordíthassa: már ez nem 
egyéb valóságos paradicsomnál, mellyet hogy 
elérni nem lehetetlen, megmutatták sok egygyes 
személlyek ; és ha egygyes személlyek tudtak ma
gokon annyira uralkodni; egy egész Státus ép? 
pen mindenható.

Törekedő, fürkésző, keresgéllő, vagy a’ 
mint mi gúnyoljuk, nyughatatlan lelkek nélkül 
még ennyire sem ment volna, mennyire ment 
csak ekkoráig is jóllétünk és földi boldogsá
gunk; — még most is csak erdőkben laknánk, 
makkal, gyökerekkel élnénk, vadak’ bőreivel 
takaróznánk, — hát még lelkünk hol szunnya- 
doznék ! — Ki nem látja hát az analógiát, és 
természet törvénnyét, hogy mennél terhesebb
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a' munka; annál édesebb annak gyümölcse; — 
’s mennél végtelenebbek leszünk a’ tökélyrei 
törekedésben; annál végtelenebbek lészünk an
nak hasznában is ,  — örökös igazság lévén az: 
hogy mennél olcsóbb a’ hús: annál lu'gabb 
leve is?

De ha van valami, a' mi legdrágább kin
csünk lenne; egyedül a’ paradicsom feláüíttása 
volna az; — és ha van valami, a’ mi legtöbb 
akadályokkal és küzködésekkel való liarczba 
kerül; egyedül az emberi-nemzet fö ld i- ( ’s ez 
által mennyei-) boldogsága az, mellynek maga 
az emberi nemzet az ő bobósága miatt, leg
több köveket hengerget útjába! — Nem elég 
a’ természeti akadály, — nem elég, hogy csak 
nagy elme kívántatik rá , mellyel külömben 
is csak ritkán és fösvényen ajándékozzák meg 
az idők, tévelygő századjaikat; — nem elég 
hogy csak nagy tudomány, erő és kedv kell 
hozzá, melly miatt a’ született zsenik ismét 
megtizedelteinek, mert vagy nem tanúihat 
mindenik, vagy ereje és kedve nincs a’ nagy 
munkához "s a’ t. — hanem még maga az alanttá 
mindennapi egyformasághoz petrificálódott em
beri gyengeség , maga is bottal állja útját az őt 
boldogítójának! óh ez fájdalom eggy ollyan 
szívnek, melly tselekedettel akar Keresztyén 
lenni azok között, kik csak szájjal Keresz
tyének !

Az még legkülönösebb az emberben ,|l hogy 
a’ drága árron, sok kínokkal és fáradságokkal, 
's a' nagy félelmek közt, mintegy lopva kita
lált! orvosság, ha foganatját bebizonyítja; véle 
élni, hasznát venni, készen van mindenik, 
ki IegdiihÖssebben ellene állott is; — de, hogy 
a' feltaláló nagy talentumokat} többre is segít-
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tené, — vagy magábatérve elpirulna, meghűli- 
nyászkodnék, — mocskoló szavait viszsza- 
húzná, ’s a' tudománynaks mellyet ő nem ért, 
illendő tiszteletet, ’s elsőséget adna, — ’s a’ 
kitalált analógián tovább okoskodnék; erről 
szót sem lehet tenni!

Többet mondok: — olly gyarlók va
gyunk, — az orvosságot többre becsüljük, bár 
mennyi költségünkbe kerüljön is , csak hasz
náljon; mint azon bölcs tudományt, mellyet 
minden ember ingyen megszerezhet, ’s melly 
által minden bajának úgy elejét veheti, hogy 
még orvosságra sem kell költeni eggy fillért 
is !  — Ha eggy Orvos drága árron, még is csak 
gyengédeden kigyógyít hektikából egy kisasz- 
szonyt; nagyobb becsülete és jutalma van, mint 
azon orvosnak, ki abbéli tanáttsával, hogy a’ 
kisaszszony bálkori tánczolása után akár ital
lal akár hűss-léggel meg ne merje magát hir
telen liűvítteni, a’ betegségtől is megmentette, 
’s egész test alkatját eredeti virgonczságában 
halálig megtartotta volna! — ügy v a n ! csak 
azért becsüljük az orvosságot, hogy annak ro- 
vássára az erkölcstelenség’ és viszszaéllések’ or
szágában annál bátrabban garázdálkodhassunk! 
és a’ mi pénzünkbe nem kerül, legyen az bár 
százszorta becsesebb is , előttünk értéktelen! — 
Ha egy Generális a' csatát el nem vesztette 
légyen; sokkal nagyobb dicsősségekkel ’s jó
tétekkel tetéztetnék, mint azon bölcs Minister, 
a’ ki előre ellenzette még a' csata’ elkezdését 
is! Ha valamelly író egy hibát ejt, ezt tüs
tént trombitáljuk; de elhalgatjuk száz jó tet
teit. — Ha valaki merne olly vakmerő lenni, 
hogy látván valamelly erkölcstelen Fejedelem
nek magából elfelejtkezését, ’s a’ sok hizel-

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



DECZEMBF.R 1831. 8 S 9

kedő nyalakodók által rövid időnni megbukta
tását, szánakozásból sírva hozzá menne, ’s 
megjövendölné, hogy rövid idő múlva egész 
famíliája semmivé lessz, — (m int olvassuk, 
hogy Jeruzsálem' pusztulása előtt való napokon 
egy Jézus nevű öreg ember a' vár falain ide’s- 
tova futkosván siratta ’s kiabálta a’ város' vég 
pusztulását) — mert jövendőt, és pedig rósz 
jövendőt jövendölni ott, hol az erkölcsiségnek 
minden legkissebb szikrája kioltatott, ’s az 
erkölcsiség politikává változott, nem nagy 
munka; — az illyen ember bizonyosan életé
vel jádzanék, — holott ha jelen lehetne akkor, 
mikor a’ jövendölése bétellyesedik, ‘s tudna 
valami módot nyújtani a' bajnak orvoslására 
úgy, mint annak megelőzésére tudott; nincs az 
a’ drága jó , mellyel őt fel ne ruházná a' meg
szabadult Tyran. — A' koldusoknak, raboknak 
enni adni, enyhülést szerezni, szép; — de 
őket olly állapotba vagy intézetbe helyhetni, 
hogy ne csak koldúlással ’s erkölcstelenséggel 
a’ drága időt ne töltsék, hanem még a’ magok 
élelmét is megkeressék; sőt fundusokat, ’s ez 
által jóllét őket, ’s ez által erkölcsöket napon
kint tökélletesíthessék: ez még sokkal szebb 
és keresztyénibb, — ’s nem pium desiderium, 
bár sok időkig annak tartatott i s ! — A’ rósz 
és gonosz embereket, Önhasznúkat, irigyeket, 
bujákat, fösvényeket, ravaszokat tolvajokat, 
rósz vagy nem hazafiakat ’s a' t. zabolázni, re- 
gulázni, fenyítteni, szép és óhajtandó; de őket 
úgy nevelni, hogy a’ gonosznak és erkölcste
lennek csak nevétől is irtózzanak; sokkal szebb, 
nemesebb és felségesebb; — mellyre minek- 
utánna elég példát látunk, elhihetjük, hogy ez 
sem pium desiderium, — mert az emberi tár
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saság valódi boldogságára nézve, csak az piurn 
desiderium, a' mit nem akarunk, más minden 
lehetséges, ha akarjuk. A’ nem bölcs ember, 
csak a’ negatívumból, a’ kárból tud okoskod
ni , a’ positivumot — *) vagy hasznot, Isten 
áldásának el sem ösméri. — Egy kényesen 
nevelt makacs fattyú miatt az egész falu porrá 
égett; — eleget dorgálták, intették szüléit má
sok, legkivált a’ lelki-pásztor; de nem volt fo
ganatja: most már van é orvossága a* bajnak?

Ha tehát életünk nem csak nem boldog
s á g ^ ’ mire alkatiunk egyedül e’ világra; de 
sőt csupa baj, rettegés, bizonytalanság és nyo
morúság, — (ide nem értvén egy két practi- 
cus cosmopolitát, és némelly külföldön ok nél
kül kuktáskodó, ’s csak orráig látó, vagy ép
pen mély álomban szendergő Aristocratát) — 
és bizonyos az, hogy boldogságunk sen k itő l,— 
egyedül a’ magunk megerőltetésétől függ, — 
mert az Isten mindent kiadott legbővebb mér
tékben, valami csak e’ föld’ kerekségén a’ leg
utolsó koldust olly boldoggá teheti, mint a’

Pösitivum, negatívum , ezeket nélkülözzük: de nem ab- 
solute, — mert mindenikre van szó. — Tagadó particu- 
lánk , nem — neilt, — állíttó pedig, ám — ja ,  p. o. 
ámj lássad — bu foífí ja fedett, ’s a’ t. Hibássan használ
tuk hát az ám vagy ja helyett ez t:  ig en , vagy: igen 
i s , — melly az ám—nak úgy szóllván superlativusa: —• 
de ha egy tégla elégséges eggy egeret agyon zúzni; 
minek teszünk a’ csaptára tíz mázsás követ? Eggy inas 
egész nap koplalt ,  estve egy kis levest adatott u ra ,  —■ 
’s kérdi: e ttél e ma? felel: igen is 1 bizony nagyon két
lem, de ha feleli: á m :  úgy nem kétlem. — í>ejat)en s s  
ám lani, — í>evneiiteí$ ssr nemleni, —. positiv —  mleg, —• 
negatív —  nemleg. Áiníttani =  pusitivumot véle elhitetni, 
nemítteni —  ’s a’ t.
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legelső urat; úgy hát nincs egyéb hátra, mint, 
hogy lássunk a’ dologhoz, ’s úr, szolga tehetsé
géhez, értékéhez és köréhez képpest egy czélra 
dolgozzék, — bajainknak fő okait minél elébb 
fürkészszük-ki ,• háríttsuk-el; tüstént czélt 
érünk , — mert az Isten csak az illyeneket sze
reti, segítti, ’s nem hagyja el.

Ha a’ részegnek nincs esze, ’s bolond fő
vel olly fertelmességeket tesz gyermekei előtt, 
mellyeket józan korában meggondolni is szé- 
gyenl; — és bizonyos abban, hogy a* bor volt 
egyedül oka esztelenségének; úgy hát kész az 
prvosság, sőt a’ baj’ megelőzése, t. i. ne része- 
gedjék meg többé, ’s így azon gyalázatba sem 
keveredik soha.

Ha minden bajunkon illy könnyű volna 
segíteni; úgy az emberi társaság’ boldogsága 
már talán czélt ért volna; — de az a’ baj, hogy 
nem minden bajnak okát olly könnyű elta
lálni, mint a’ részegségét; sőt legtöbb bajaink
nak igen elrejtett, vagy meszsze lévő okai van
nak, mellyeket vagy soha sem, vagy csak nagy 
elmék, ha őket nem háborgatjuk, találhatják 
ki; — és Valamint a’ botanikusok, némelly vi
rágoknak nemző részeit, .mint p. o. a’ fejér 
liliomét, puszta szemmel is egyszerre meglát
hatják , másokét ellenben nagyíttó üveggel is 
alig külömböztethetik-meg; így az emberi tár
saság bajainak is olly elrejtett okai vannak, 
hogy sokszor a’ Jegméllyebb elméknek is dolgot 
ád azoknak felfedezése ’s'világosságra hozása

Azt ugyan már kitalálták a’ tudósok, hogy 
átallyában az emberi társaság boldogtalanságá
nak oka, neveltetésünktől függ; — mert, eggy 
az, hogy a' bölcsen nevelt emberrel semmi baja 
sincs a’ Státusnak, sőt kimondhatatlan hasznát
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veszi, — míg a’ roszszúl nevelttekkel semmire 
sem mehet, szüntelen vesződik, és századokon 
által is csak a’ dolognak külső kérgén kénte- 
len rágódni, míg az alatt más Nemzetek, a' 
drága időt megragadván, a' dolognak lelkén 
indúlván, véghetetleníil előre haladnak; — 
más az, hogy a’ legdurvább Hottentot' íijából is 
legmorálisabb keresztyént lehet nevelni; va
lamint a’ legnemesebb keresztyén szülék gyer
mekéből is legduzzadtabb fanaticus törököt 
tehet a’ muzulmán nevelés; — más ismét az 
is , hogy a* vetemény alá legelőbb is a’ földet 
kell jól elkészíteni, külömben híjába vetjük 
bele a’ drága magvakat, — elvesznek azok 
örökre, gyalázatot vallanak; midőn ellenben 
a’ jó földben gyönyörűen virítanak, ’s a’ t. — 
de mivel még is találkozik sok ember, ki a’ 
nevelésre vagy nem is ügyel, vagy annál előbb 
valónak tartja a’ természetet, t. i. a’ tempera
mentumot, a’ test alkatot, vért, kényt, sz’eny- 
v e t , szeszélyt ’stb. mintha ezeken a’ nevelés 
nem tudna diadalmaskodni; tehát úgy gondo
lom , nem lessz érdemeljen munka, ha a’ sok
féle ezen tárgyban tett javallatok köztt a’ dol
got ezen szempontból is megvi’sgáljuk, ’s egy 
kis időt szánunk magunknak, a’ szenyveknek 
és szeszéllyeknek megvi’sgállására, megösméré- 
sére , és közelébbi megitéliésére, mennyiben ez 
a’ neveléstől függ : alászállani.

Hogy az emberi indulatok, szenyvek és 
szeszéllyek annyifélék, mennyi az ember e’ vi
lágon; ezt, minthogy újjal mutathatni, argu
mentummal mutogatni felesleges; — holott még 
azt sem lehet tagadni, hogy az embereknek 
eledelük, italok, szokások, climájok VJb. nagy 
befolyással hatnak az ő erkölcsi tulajdonságaik
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ra, — mellyeknek alapját még az anyatej
ben , sőt anyaméhében is lehetne keresni. — 

A’ fecske, varjú, gólya, tigris, elefánt 
’s a’ t. talán mind egyforma, és ki egygyet látott, 
mind látta; de az ember valamennyi, annyi
féle indulatú is ,  úgy hogy az emberesméret 
maga egy kimeríthetetlen tudományt tesz. — 
De hát következik é ebből, hogy a’ természet 
hatalmasabb a’ nevelésnél? — és nem az é 
éppen a’ nevelés’ czélja, vagy, nem éppen az
ért kénteleníttetett e az emberi társaság a’ ne
velés’ tudománnyá! kitalálni, hogy a’ természeti 
durvaság kisímíttassék, ’s a’ sokfelé kóvalygó 
önneszűség, mennyire csak lehet, egy bizo
nyosabb központra, a’ morálra, concentráltas- 
sék? — lám ha szenyvedélyes embert látunk, 
nem azt mondjuk é mingyárt magunkban: en
nek, vagy rósz, vagy éppen semmi nevelése 
sem volt? — Hiszen ha minden emberi lélek 
tudna magától xa' testen uralkodni, akkor ne
velés sem kellene; de éppen az a’ czélja és 
kötelessége a’ nevelésnek, hogy a’ lelket a’ test 
uradalmából kiszabadítván, ezt annak szolgá
jává, azt pedig ennek urává tegye, ’s az ural
kodást egésszen megfordítsa, a’ vadságot sze
lídítse, nyerseséget érlelje, szenyveket kiir
tsa, ’s azindulatokonniuradalmat, felállítsa, —  
melly valamíg fel nem áll; addig soha sem fe
lelünk meg azon felséges czélnak, mellyel a’ 
Teremtő bennünk elérni kívánt, — boldogta
lanná teszszlik társaságunkat, ’s egygyenkint 
magunkat. Ha minden ember ollyan betűkkel 
írna, minő nékitetszik; mi lenne így a’ társa
ságból? ki értené meg egymást? — és így, va
lamint az írás’ mestersége minden ember ke
zét egyforma jegyekkel való írásra tanítja, eon-
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Centrálja, így a' nevelés’ mestersége isi, mindéri 
embernek testi szilaj, korlátlan indulatit, egy 
rámára, egy normára, a' morál' normájára 
egygyesűlni intézi. — És jóllehet a’ kéziratok 
mind e' mellett is külömböznek, (ámbár az 
ángolyok már ezt is egygyességre hozták, és ha 
minden ember tudná az újj ángoly írást, még 
a’ kéziratok is mind egyenlők volnának) — 
de a' fő czélban csakugyan egygyesűlvén, esz
közük a’ társaságban azon boldogságot, hogy 
néki e' tárgyban legalább többé semmi baja és 
processusa nincsen; — de van bezzeg a’ neve
lés' tárgyában! és lesz i s , valamíg ez tökélle- 
tes egygyességre nem fog a’ morálban alapulni. 
Ha az erkölcsök csak úgy külömböznének, 
mint a’ kéziratok; jól volna a’ dolog!

De tegyük fe l, hogy az ember tökélletlen, 
gyarló, és külömböző talentomú; hát ebből kö
vetkezik é , hogy minden embert egy bizo
nyos nevelési centrumra, a’ maga boldogságára, 
a’ morálra, melly külömben is feltéttélen kö
telességünk, nem lehetne formálni ? — hát nincs 
é szíve mindeniknek ? nincs é józan észszel 
ékesítve? és nem sokkal hajlandóbb é minden 
ember a’ maga jobbvoltáért is a' jóra, mint a* 
roszra, mellyre csak a* szokás, test, szegény
ség, kéntelenség, a’ nagyók telhetetlensége, 
vagy a’ rósz nevelés tudta őt eltántorítani? 
De még, sokkal könnyebb is jó , mint rosZ 
lenni, mert amaz negative is lehet; ezért már 
fáradni ’s tenni k e ll, hogy lehessen. — Hogy 
minden kéz ángoly írást írjon, nem is kíván 
juk; — de hogy minden kéz a’ betűket egy
forma jegygyei írja; ez nélkülözhetetlen feltét, 
külömben mi lesz1 a1 társaságból? —> Hogy 
minden ember szeszély nélkül legyen, ezt ki-
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vánni képtelenség, mert az étel, ital, egésség, 
betegség, jó idő, rósz’ idő, jó hír, rósz hír 
’s a t. tüstént ingerük a’ vért, melly azomban 
magában ismét lecsendesűl, ’s ha külső bosz- 
szantások által nem potentzíroztatik, semmi 
kárt V társaságnak nem tesz; — de hogy min
den ember a’ szenyveket és testi kényeket le- 
vetkezze, azokat, ha boldogságot akar, utálni 
megtanulja, külömben hasonló a’ baromhoz; 
ezt kívánni nem csak lehet, de elmúlhatatlan 
kötelessége a’ nevelésnek, minthogy minden 
baj, melly e’ világot nyomorgalja, és sem urat 
sem szegényt békével élni rövid, külömben is 
bajos életét nem engedi; innen származik, és 
egy terhbe esvén ezereket kölkezik. -— A’ sze- 
széllyeket kárhoztatni nem lehet, mert azok 
még hasznára és tanúságára is vannak az em
bernek , és magát a’ természetet követik, melly 
néha vidám napokat, néha pedig borongás ko
moly időket hoz elő, — ’s ezért mondatik az 
évangyéliumbán is : örüljetek az örűlőkkel, és 
sírjatok a' sírókkal; — de ha a'szeszély szenyv- 

' vé válnék, ha az ember nem mindent, a’ mit 
Isten szeretett szeretne, hanem csak némelly 
tárgyakat akarná magának, egyebek kizárásá
val , kedvencz eszközeiül választani; ez éppen 
olly veszedelmes volpp, mintha a' természet 
arra capricirozná magat: hogy vagy mindég 
egyforma jó időt, vagy mindég egyforma rósz 
időt változás nélkül hozna elől. Mi lenne így 
az emberi társaságból, ha minden ember magát 
kénnyeire capricirozná? — Ha minden ember 
Aristocrata volna, — pedig ehez egygyiknek 
csak ollyan jussa van moraliter, mint a’ másik
nak, ha ugyan eggy Isten teremtette mindeni- 
ket; — ha minden ember csak magát tekin
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tené személynek attyafiaival, vagy jó barátjai' 
val egygyütt, más embereket pedig csak dolog
nak , és eszköznek tartana; — ha minden em
ber csak vadászni , kártyázni, dolgot kerülni, 
vagy dolog nélkül meggazdagodni akarna; —• 
ha minden ember csak a' készszet éldelni, de 
érette fáradni nem , szeretne, ’s a’ t. felálhatna 
e csak egy Társaság is ? — pedig ezt akarja 
minden, ki vagy rósz, vagy éppen semmi ne
veltetést nem kapott, — holott csak egy pa
rányi okoskodás által kihozhatná: hogy a' mi 
senkinek sem szabad; az egygyes személynek 
is tilos.

Hogy tehát az emberi társaságoknak csak 
ennyi boldogságok van is ,  mennyi van; azt 
egyedül a’ nevelésnek köszönhetjük, — melly 
nélkül, valamennyi az ember, annyiféleképpen 
akarná szenyveit, kénnyeit, mint hajdan az 
ököljussú nyers századokban, kielégítteni, 
senki nem volna, ki indulatjának, boszszút le
hellő tajtékjának határt tudna szabni! Igaz, 
hogy polgári törvényekkel, kegyetlen szoros 
policzájjal is sokat lehetne tenni; de szomorú 
jó az, melly erővel préseltetik, nem pedig a’ 
tiszta szív meggyőzettetéséből önként folyik! — 
és még e’ mellett, állandó bátorságot éppen 
nem, de ám örökös félelmet, és rettegést sze
rez a’ társaság alapjának, ha csak minden sze
mélyt egy policzáj-szolga nem késér. — És 
minthogy a’ nevelés által boldogságunkat csak 
annjdra is kieszközölhettük; ezen analógián 
tovább menvén elgondolhatjuk, hogy a' bölcs 
nevelés által, melly azomban nem nagy tudo
mányt , — egyedül csak azt tárgyazza: hogy 
ú r, szolga, egy morális centrumra egygyesűlve 
neveltessenek, — melly boldoggá tehetjük tár
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saságunkat! ha ugyan a’ nevelés, még a’ ter
mészeten is tud uralkodni, mint ezt a' meg
szelídített, sőt természetével ellenkező dévaj- 
ságokra tanított tigris és fenevad kölykeken, 
testiszemmel szemlélhetjük.

De ha tulajdon hasznunk és boldogságunk 
nem forogna is kérdésben, még akkor is köte
lességünk a’ nevelés által egy morális szem
pontra törekednünk; — mert mi czélja van a’ 
Teremtőnek e’ világban, mi ennyi sok min- 
denségnek teremtésében?— O semmiben örö
mét és gyönyörűségét, a’ morálon kívül nem 
találja, — erre az egy harmóniára teremtette 
az egész világot, mint ezt láthatja minden nyílt 
szem fűvekben fákban, ’s a’ legnagyobb test
ben csak úgy, mint a’ legkissebb férgecské- 
ben, — minden nyílt szem, mondom; mert ha 
a’ vak nem látja, vagy az ő kényes szenyve 
látni nem hagyja; annak egyedül az ő hibás 
neveltetése az oka; — de látja egy hív keresz
tyén, látja egy nemes lélek, látja egy fáradha
tatlan vallás-szolgája, ’s szüntelen ezt prédi
kálja, — látja egy természet búvárja, ’s si
ránkozó szívvel akarja a’ fennhéjjazó kevély 
tudatlan vak sokaságot erre nevelni, — ezért 
iratnak szakadatlanul a’ sok könyvek, írások, 
mellyek élő-szóval mind azt tanítják, mit a’ 
természet szólni nem tudván, újjal mutat, 
hogy t. i. ez a’ temérdek mindenség, mellyet 
az Isten élőnkbe teremtett, semmi egyéb, 
mint eszköz, egyedül a’ morálnak eszköze, — 
’s fő czél a’ morálon kívül nincs e' világban. — 
A’ pénz, bor, mu'sika, egyszóval minden, a’ 
mi előttünk olly kedves, nem czél tehát, — 
’s nem azért van teremtve hogy véle viszsza 
éljünk; — hanem hogy mindennel bölcsen,
F .  M.  O R .  M I N E R V A  4  N E G Y E D .  1 8 3 1 .  5 7
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és egyedül az Isteni jóság’ megösmérésérc él* 
jfink, ’s eránta minduntalan hálákönnyekro 
lobbanjunk; — mindúntalanj mondom, mert 
minden lépten nyomon találunk erre serkentő 
eszközöket , minthogy még a’ 'világi bajok sem 
egyebek, mint jótétemény, vagy ha rosznak 
nézzük, ollyan rósz, mellyet magunk szerzünk 
magunknak, ’s mell) bennünket oskoláz, jóra 
tanít, ha taníttását elértenők!

Rend, a’ lelke mindennek, — chaosban 
semmire sem mehetünk; — úgyde a’ nevelet
len ember csupa chaos, — nem nézi ő sem 
elejét, sem utolját sem közepét; hogy kíván- 
hatnók hát nevelés nélkül a’ morális rendet 
felállíttani? — eszköz nélkül czélt érni?

Sőt az egész emberi élet, az úgy neve
zett nagy világ, csupa chaos, — még a' tu
dósoknak nagy része is , csak a hivatalos tár
gyakban követi a' systemát; — ide kintt a’ 
practicus életben a' tudatlan köznéppel egy- 
gyiitt tesz, vesz, mozog, (néha csal i s )  min
den systematica consequentia, vagy calculus 
nélkül, mint a' legtudatlanabb, csak elcsúszik, 
elvegyül a’ sokaság közit holott az igazi 
bölcs ember, magával soha sem inconsequent, — 
szíve a’ morálon kívül semmit nem táplál, — 
keze, lába pedig szívével soha nem ellenke
zik , szájjá azt mondja, keze azt teszi, a' mit 
szíve gondol, — egész élete egy harmónia, 
egy tökélletes syllogismus, mellyben a’ májor- 
ból folyik a’ mínor, ebből a’ conclusio, — 
és minden csak az Isten dicsősségére, ’s em
ber társai’ boldogíttására.

Ki tagadhatja ezen majort?:
A z Isten semmi roszszat nem akar * egye

dül csak j ó t ;
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Ki tagadhatja ezen mínört?:
/  * 

Vgy de a* szenyv s minden gonoszságnak 
kútfeje ;
és még is. hány ember van , ki az innen 
egyenesen következő conclusiót követné ? — 
Többnyire sem májorral , sem mínorral nem 
gondolván, mint a’ legtudatlanabb ember in- 
dulatinktól ragadtatunk oda, hová ők akarják, 
mint bivaly a’ veres posztó után, — ’s így 
keverjük magunkat ezer meg ezer bajokba, 
’s felzavarván az emberi társaságot keserűvé 
teszsziik az életet, — Jiolott ezt ártatlanul 
elkerülhettük volna! — Es ha még tanúltt fő
vel is lehetünk illy inconsequentek; elgondol
hatjuk, mit várhassunk a’ tudatlanok’ neve
letlenek’ legiójjálól, melly sem májort, sem 
mínort nem ösmérvén, egész élete siralmas 
conclusiókból áll. — Mire való hát a’ tudo
mány , ha nem a’ morálnak legfelségesebb esz
köze ? és hogy tartsuk azt tudósnak, ki még 
élni sem tud? ki a’ tudományt czélnak tartja? — 
A' tudósok lámpási a’ társaságnak.

Azomba, ha a’ tudós hibázik is: ez csak 
szem edhető, mert ő többny ire csak mások 
miatt hibázik, és ő sem tehet egyebet, mint 
mások; — de meg, a’ tudóssal könnyebb is 
megegy gyezni, könnyebb világosságra jönni, 
mert ő megért bennünket, érti szándékunkat, 
Ailágos sy stema van fejében ’s a’ t. — de a’ 
tudatlannal A7an legtöbb baj, mert ő A7ele, 
minthogy az antecedenseket nem tudja, semmi 
consequenseket megnem értethetünk, ha csak 
véle legelői nem kezdjük, a’ mi képtelenség, 
mintha mikor háborúba kell indúlni, akkor 
akarnánk még a’’ ló-tenyésztéshez, hogy Jo-

57 *
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vünk legyen, hozza fogni. így tehát látni való , 
hogy csak egyedül a’ szülék és nevelő intéze
tek tehetik azt, kogv morális polgárok nevel
kedjenek, ’s az ember az ő testiségén uralkodni 
megtanulván, vagy is inkább rászoktathatván, 
a’ szenyvek kiríhassanak, ’s az emberi társa
ság valaha czélt érhessen. — Lesz nékiink 
Örökké küzdeni való foglalatosságunk, — mert 
itt a’ földszine, itt a’ sok árvíz, mocsár, rósz 
út, — itt a’ terméketlen zsivatag pusztaság, 
itt a' sok féreg, hernyó, sáska, szárazság, ned
vesség, éhség, döghalál ’s a’ t. — ez örökös 
munkát ád emberi társaságunknak, — és bár 
már ott volnánk, hogy ezt kezdhetnék; — de 
még mikor lesz ez? ha még mindég csak az 
erkölcsökkel kell bajmolódnunk! — kell pe
dig, — mert mást addig híjába kezdünk, sem
mire sem megyünk. — A’ tudóst nem féltem 
én a’ luxustól, módikórságtól, veszedelmes 
helyektől, ’s a’ t. mert őt könnyű észre hozni; 
de féltem a’ tudatlant, — mert míg amaz 
mindent csak tréfának tart, — ez, tudatlan fő
vel valóságnak n ézi, belem erül, bele vész, ’s 
szeii) veinek áldozatjává lesz.

A’ szenyv, semmi nem egyéb, mint a' 
testnek kénnyé, mell}' a’ józan okosság szavára 
nem ügyelvén, niachinaként hajtja az embert a’ 
maga kcdvencz tárgyaira. Van ugyan lelki-szeny v, 
és lelki-kény is: de ha jói feltrancsírozzuk, ez 
is csak a’ testtől függ, mihelyt morálon kívül 
más az őkedvencze, — adnak bókol, és szint- 
ollyan nyavalya, mint a’ testi-kény. — Az Is
ten minden teremtett dolgot egyaránt szeret: — 
ezen ideáltól a’ mennyire eltávozunk; annyira 
vagyunk rabjai a’ szenyveknek is. — Minden 
teremtett dolgot, nem egyaránt, hanem értéké-
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hez képpest való szeretettel kell szeretnünk, 
mindennek a’ maga igazi becsét megadnunk , 
nem pedig egygyiket a’ másik felett, ’s néha 
az érdemetlenebbet, az érdemesebb felett kü
lönösen bálványolnunk; — és minden tárgyat 
egyedül morálitásunk eszközének elösmérniink, 
’s halálunkig arra használnunk; ebben áll a’ 
szenyvektől üres józan ész, mellyel ki nem 
követ, ellensége ön magának, hazájának, Iste
nének! — Minden szenyv betegség, — és 
minden betegség drágába kerül, mivel haszonta
lan költség, mert egy krajczár nélkül is el le
hetett volna kerülni, elejét venni; — így pe
dig kárt tesz mind magának, mind mások
nak, — minthogy nyilvánságos ellensége a’ 
közboldogságnak, mellyel sem maga el nem 
érhet, sem másoknak elérni nem engedi, a’ 
szénán fekvő ebhez leghasonlóbb. — Igaz, 
hogy a’ szenyves ember után néha sok ember 
jól él; de hol van itt a’ morál? — nem egye
nesen czélelleni cselekedet e ez ? — még má
sokat is elrontani ?!

A’ szeszély csak árnyéka a’ szonyvnek, 
csak álma a’ valóságnak, — és ez t , az imént 
látók példa szerént kiirtani nem kell, nem is 
lehet, mellytől a’ legnagyobb bölcs sem ment: — 
de hogy szenyvé el ne fajzzék; szükség ezt is 
jó eleve bölcs nevelés által elkészítteni, tiszta 
világos értelemre hozni, ’s az emberrel jól 
megösmértetni, — mert a‘ mivel ember Ös- 
méretes, ha gyakorolja is , (é s  inkább tudós 
fővel gyakorolja, mint tudatlannal) — soha 
sem bukhatik úgy bele, mint a’ mivel ösmé- 
retlen.

Ha az atya, gyermekével fiiéba játszik, 
néha dorgálja, ez szeszély; — de ha annak

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



9 0 2 DECZEMBER 1831 .

bókol, azt bálványozza, korona-örökösét mo
solyogja benne, mindent megenged néki, sem
mi hibáját nem látja, sőt legnagyobb hibáját is 
elmének, ’s erénynek tartja ’s a’ t. már ez 
szenyv, — eggy olly gonoszság, melly miatt 
eleitől fogva mind e mái napig, minden szü
lék sírva mentek a’ koporsóba, a’ miatt, kit 
bályányoltak; — ’s nem is szabhatott a’ tér 
remtő ennél jobb büntetést a’ majom szülék
nek, — Nincs a’ világon rósz gyermek; — de 
van ostoba szüle! van nevelőnek nem született 
nevelő.

Csinosságban, tisztaságban másokkal vete
kedni, szeszély; de a’ módinak annyira bolond
jává lenni, hogy élj halj érette, és minden
ben a’ nagy urakat majmold, — erszényben 
akár majmolhatod akár nem; ez már szenyv,—  
olíy gonosz, melly mind magadat, mind veled 
együtt másokat is veszedelembe ragad.

Kártyázni, biliárdozni, agarászni, bálozni,
’s a’ t. mikor annak ideje van, és fontossabb 
dolgod megengedi: szeszély; — de akármel
yiknek örökös betege lenni, szenyv, — olly 
gonosz, melly jó véggel soha sem koronáz. 
Sok ember él hal a’ biliárdért, ’s szinte hízik  
bele, ha mások körűlállva, tátott szájjal bá- - 
múlják az ő ügyességét; — megnem gondol
ván, hogy az okos ember éppen sajnálja ezen 
ügyességet, mellyet jobb szeretne más morális 
szorgalmában látni. ■— A’ biliárd’ theoriáját ér
ten i, a' physicában könnyű megtanulni, — de 
a' practicai jólértése egyebet nem árúi e l ,  
mint sok drága elveszett időt, és egy betegséget.

Enni, hogy élj, szeszély; — élni, hogy 
egyél szenyv. Mindenben egyformán gyönyör-
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ködni, szeszély; — de különösen akárminek 
betege lenni, szenyv.

A’ nagy urak, nagy részént külömbbféle- 
képpen szenyvesek, — mellynek oka, a agy a' 
kényes puha nevelésben, vagy szinte 'szeny vés 
nevelőjükben, vagy abban fekszik, hogy nincs 
egy jó barátjok, ki hibájokról megintené, sőt 
ha megintené is ,  a’ jó tanácsot bé nem ven
nék. — A’ szenyv, a’ legnagyobb gazdagságot 
is könnyen tönkre tészi, mint ezt naponként 
szemlélhetjük, — mert a’ természet nem sze
mély-válogató, m intáz emberek, — ő minde
nütt egyenlő törvénnyel munkállódik. — A’ 
nagy urak nevelhetnék legbölcsebben gyerme
keiket, mert minden eszköz hatalmokban van ; 
azomba sokszor megesik, hogy az illyen nö
vendék mindenre ki van nevelve, a’ mi valaha 
a’ szenyveknek tanyája lehet, — egyedül a’ 
morál van feledékenységbe merítve? A’ nevelés' 
czélját puha ágyon elérhetni ne is képzeljük, 
ha milliókat költünk is reá, — itt a"' kényes
ségről egészen le kell mondani, mert szenve
dés nélkül soha sem lett még senki nagy em
berré, — mennél többet szenvedett az ifjú, ’s 
az élet’ praxissát practice kitanulta, annál nc- 
messebb férfiú vált belőle, — a’ theoreticus ka
tona, csak asztalnál győz. A’ ki nem szenve
dett, uralkodni sem tud, — sőt egy valaki 
azt mondotta : hogy a’ ki tengeren nem volt, 
még imádkozni sem tud. — Szükséges hát a’ 
bölcs nevelés , és jó könyvek’ olvasása minden
nek, a’ legutolsó jobbágytól fogva, a’ legfelső 
aristocratáig, — sőt ennek legjobban, mert 
nincs néki nagyobb ellensége, mint maga ma
gának. -------
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Vannak nagy urak, kik különös lelki- 
szenyvektől látszanak vonattatni. — Némellyek 
liallatlán és példátlan jótéteményekben találják 
belső örömöket, ha t. i. vagy a' hazával, vagy 
szegény ember társaikkal, még titkon is jót 
tehetnek; — mások szüntelen építtetnek, és 
ebből soha ki nem fogynak; — mások, mindég 
a" haza boldogíttásán nagy plánumokban *) tö
rik elméjjeket, — mások külföldi új találmá
nyok behozására költvén, terjesztik a5 felvilá
gosodást;— ösmértem egy nagy Grófot, ki a’ 
maga falujában, kastéllyában patikát tartott, 
maga gyógyított ingyen mindenféle szegénye
k et, kik őt meszsze földekről megkeresték; — 
V a ’ t. azt lehetne kérdezni, vallyon az illyen 
nagy urakban ezen indulat, valamint némelly 
liivatalt-viselőkben is az a’ szorgalom, hogy 
mindennek kizárásával egyedül hivataljok tár
gyait studérozzák, — szeszély e ez? vagy 
szenyv? — De ezen kérdést egyszerre eldönti 
ezen másik kérdés: vallyon morális czélból, 
és emberi kötelességöknek érzéséből, ’s az em
beri társaság boldogíttásából teszik é ők e z t ,— 
vagy hogy ez nékik olly édes mulattságokra 
szolgál, mint másoknak az, ha ők, szabadsá
gokat fogsággal felcserélhetik, azaz: a’ Magyar
hazából külföldre mehetnek költeni, ’s az ot
tani burgereknek rabjává lenni ? — A’ testi 
embert csak a' test’ kénnyei vonzzák, a’ lé
leké rá nem hatnak; — de a’ melly ember egy
szer a’ lélek eledelét igazán megízelítette; hiú
ság ő előtte minden, a' mi a’ testet csiklán-

Planumot, némellyek terv -nek ír ják ,  de meg bizonyta
lan , jó lesz e ?
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dozza, — nem Örül ő többé a’ csecsebecsének, — 
lelki eledelt keres ő mindenütt, ’s ha nagyobb 
tárgyakon nem lelheti, megtalálja álló helyé
ben, a' legkissebb tárgyon, egy fűszálon, egy 
férgecskén, — és ki a' haza küszöbén belől 
illy nemes morális szenyvekkel ékesíti emberi 
méltóságát; az már felette van azon alacsony 
hiú testi-szenyveknek, mellyek egyebeket ron
gálnak.

Ha nagy urak nem volnának, nagyot, fel
ségest, és bámúlandót soha sem láthatnánk, — 
a’ zseni elmék, híjába iparkodnának, senki az 
ő fenséges munkáikat megfizetni és becsülni 
nem tudná, a' szép mesterségek megszűnné
nek; — de még más oldalról tekintve is ,  a’ 
haza boldogíttására a’ külföldről senki szépet 
és jót be nem hozna, hanem századokról szá
zadokra, változás nélkül az örökös egyforma 
slendriánban nyomorognánk; de ha némelly 
nagy urak honni kötelességökről megfeledkez
vén, a’ morált szemök elől eltévesztik, 's ve
szedelmes sophismában lélegzenek; úgy ők a’ 
természettel ellenkezvén, egyenesen magok 
alatt vágják a’ fát, és sem magok soha czélt 
nem érnek, sem a’ hazának ezt nem engedik.

Csak a’ neveléstől függ minden, mert az 
ember mindenre hajlandó, a’ mire nevelik, 
ha gyenge korában jól kezdjük, — de a’ vén 
kamaszon kezdeni már késő, annak csak Stift 
kell, még az is sokszor már késő és elégte
len. — Híjába panaszkodik sok szüle, hogy 
az Isten őt rósz gyermekekkel látogatta meg; — 
inkább a’ gyermek panaszkodhatnék így szü
léi ellen, — a’ minthogy panaszsza helyett 
idővel boszszút is áll szüléin az ő rósz nevel
tetéséért és elkényeztetéséért. A’ rósz gyermek
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soha sem magát gyalázza, hanem szüléi bal
gatagságát czégérezi, trombitálja, — ő ártat
lan, mert ő nem tudja az utat, mellyen in
dulnia kellene, és ha nem igazgatják, ő más 
törvényt nem ösmér a’ testiség törvénnyénél, 
’s ennek lám híven követője is volt. — Hogy 
gazdag, szép, vagy tudós legyen valaki, ez 
nincs mindennek önnön hatalmában, ’s nem 
is kívánjuk, mert a’ fő dologra nem tarto
zik; — de hogy minden, a’ ki csak emberi 
nevet visel morális légyen, indulatain ural
kodjék, szenyveit regulázza; ez valamint 
minden embertől magától függ, úgy meg is 
kívánja a’ haza mindentől, annyival is inkább, 
minthogy ez a' fődolog, ez teszi a' haza bol
dogságát, és az Isten is csak ezeknek ígérte 
a’ mennyországot.

Minthogy sok hazad van, ki nem csak 
nem úgy gondolkodik, mint a’ jobbak; de sőt 
azokkal mindenben ellenkezik, úgy hogy a’ 
drága időnek nagy része csak a’ haszontalan 
sóhajtásban, kérésben, vagy disputállásban 
múlik el; a’ disputálásnak pedig soha addig 
vége nem lesz, míg minden hazad a’ fő-prin- 
cipiumokban *) meg nem egygyez; — melly ha 
meglenne, boldog Isten! be könnyen és ön
ként folynék akkor minden, mint ezt hálá az 
egeknek! a’ magyar-nyelv ügyében minden Vár
megyében egy szívvel lélekkel tapasztaljuk, — 
mert a’ fő-principiumban mindnyájan egygyet- 
értünk, — bár más tárgyakban is így megegy- 
gyeznénk már a’ princípiumokban, de még

*) Princípium, némellyek szerént oh fő , mások szerént elv. 
Még nem tudom niellyik fog authenticállódni ?
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sok az ellenmondó, vagy mint mondják, a’ 
parancsoló; tehát én azt gondolnám, hogy min
deneknek előtte a’ princípiumokat kellene kö
zönségessé tenni, a’ czélt megértetni, ’s minden 
hazafival alá Íratni, ’s ha alá írja , segíttségére 
számot tartani, — ha pedig alá nem írja; 
nyilván elárulja, hogy ő csak szájjal hazafia’ 
jövedelem kedvéért, külömben nem bánja, a’ 
haza, és az emberiség akármint sínlődik is. 
Ezen princípiumok illy formák lennének:
1. Akarod e , hogy a’ haza boldog légyen?
2. Akarod e a’ czélnak eszközeit is ?
3. Illőnek, és igazságosnak tartod é a’ ha

zának azon kívánságát, hogy a’ haza jö
vedelme, akármire is,, csak a’ hazában 
költessék el ?

4. Hiszed e, hogy van egy gyalázatos slen-
drián, mellytől eltérni örökös kötelessé
günk ?

5. Hiszed é , hogy a’ Magyarok’ Istene az ő
népét csak úgy oltalmazza-meg; ha a’ mo
ráltól el nem tér ?

0. Kötelessége é minden hazafinak értéke 
aránt, az hazát ápolni is ? proportio sze
rént, — mellyet ha ki tagad, adja át bir
tokát másnak, tüstént találkozik, ki a’ 
proportiót tellyesíteni fogja.

7. Kötelessége é minden úrnak, alatta va
lóinak erkölcseit nemesílteni? ’s a’ t.

Már a’ ki a’ princípiumokban megnem 
cgygyez ; azzal híjába vesződünk, disputálunk; — 
és ha ezeket alá nem írja; nyilván maga ki
zárja magát a' hazafiak számából; — ha pedig 
alá írja; akkor a5 disputatio felesleges, mert 
magától önként foly minden.
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Hogy a’ hazafiak még minden princípiu

mokban megnem egygyeztek; ennek oka a' 
szenyvek’ sokasága, melly a" mint lassanként 
egy részről fogy, úgy erősödik más részről az 
egygyesség’ kötele is. A’ szenyvedélyeket irtani 
nincs más mód, mint a’jó könyvek5 olvasása — 
elfojtani pedig, mint a' bölcs nevelés. — De 
fájdalom! könyveket éppen azok nem olvas
nak, kiknek legjobban kellene! A' tudatlan 
ember fél a' tudománytól, mint bagoly a’ vi
lágosságtól, — mert képzete sincs mi az, a' 
mit nem tud? holott ha egyszer azt igazán meg- 
ízelítheti, ki nem fogy többé az olvasásból, és 
csudálja, ’s ekkor látja, mit nem tudott, ’s 
mit nélkülözött ő?

Mivel az Isten mindent a’ morál’ eszközévé 
teremtett, tehát a’ jó könyvek is , akármelly 
tárgyról értekeznek, mind ezen morális fő- 
czélra irányoznak. A' melly könyvnek más a' 
czélja, az nem jó könyv. Melly gyönyörű volt 
a’ Jezsuitáknál, minden könyveik végén ezen 
betűket látni: O. A. M. D. G., melly jelentette : 
Omnia ad majoréin Dei glóriám. Ezen forma 
szerént, mi is minden magyar könyvünk vé
gére ezt tehetnők: Á M E N ,  az az.... A’ Morális 
Egygyesség" Nevelésére.

U d v A K D Y ,  

Földmérő, Egerben.
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20.

Találmányok és felfedezések.

A .z  ember a’ maga eredeti ártatlan egygyűgyű- 
ségébe, midőn még a’ fényűzést nem esmerte, 
midőn még a’ kigondolt, képzelt ’s felesleg 
való szükségek esmeretlenek voltak előtte, 
midőn még a’ nagyravágyás’ telhetetlenség’ 
erőszak’ ’s másokon uralkodni törekedő hata
lom' mindent öszszezúzó indulatja el nem fog
lalta lelkét és szivét; kevéssel megelégedett és 
a’ jóltévő anyatermészet önként 's kevés 
munka után nyújtott adományaiba feltalálta 
elkerülhetetlen szükségeinek kipótolását. Teste 
táplálására ’s élete fenntartására elmúlhatatla- 
núl megkívántató eledelét ’s mezítelenségét el
fedező egyszerű öltözetét, könnyen feltalál
ván , nyugodtan pihent a’ megelégedés édes 
ölébe ’s boldog volt, és a’ mesterséges fűsze
res étkek és italok nem csiklándoztatván ínyeit, 
esmeretlenek vóltak előtte a’ mértékletlenség- 
ből ezután bé következett élet rövidítő nyava
lyáknak és betegségeknek már most tsak nem 
számlálhatatlan nemei. A' levegő-ég’ ártalmaitól 
’s viszontagságaitól megoltalmazta, nem dóriai 
oszlopokon épült kunyhója, ’s egy meghegye- 
sített ’s tűzbe megkeményített fa-rúd volt
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fegyvere a’ vad-állatok’ megtámadásaik ellen.
De minekutánna az emberi Nemzet szaporodni 
kezdett ’s az egész főldszinén elterjedett, a’ 
társasági élet külömbkiilömbféie viszszonyainál 
fogva, megszaporodtak annak szükségei is , a’ 
mellyeknek kipótolások végett, a' teremtő lé
lek külömbkülömbféle utakat módokat és esz
közöket talált fél, ’s azokat időjártával ujabb 
találmányokkal tökélletesítette. így jutott min
den Tudomány ’s Mesterség a’ tökélletesség’ 
azon pontjára, a* mellyen az most áll ’s így 
fog az tökélletesíttetni napról napra mind v i
lág’ végezetéig. **) A’ természeti tudományok
nak Physicáriak Cíiemiának, Mathesisnek’s a't. 
szélesebben lett kiterjedésekkel ’s tökélleteseb- 
bedésekkel, tökélletesebbedtek a’ mesterségek 
is , és a' mai újj-találrnányokkal gazdag időbe 
a’ találós észszüleményei nagyon is kezdenek 
elszaporodni, valamint az azokba való viszsza- 
élés i s , úgyhogy ha valaki már valamelly di
vatba lévő mozgonyt, mivszert vagy eszközt 
tsak egy szegetskével vagy srófotskával gazda* 
gít is ,  annak készítésétől másokat kirekesztő

*) Az észak Amerikai vad-nemzetek és a’ déli tenger szi
geteinek bardolatlan lakosai, még most is hajjal ’s inak
kal élnek fonal helyett a’ varrásba: tövis és halszálka 
ta rró-tojök, éles tson t ,  kések és ollójok.
M/g a* csapó- ( percussions) most divatba jö tt  puska 4 

mostani tökélletességére vite te tt ,  sok észnek és kéznek 
kellett azon dolgozni. — Egy áíiglus 1 2 0  ágyús Lineá- 
hajó melly távol van ma attól a’ kivésett fa-tönkölytől, 
mellyen az elsó hajós a’ tenger partot tsak néhány ölnyiré 
is elhagyni merészkedett. A* hajókázás’ kezdetét ’s ti>- 
kéllefeesebbedését szépen leírja Cl. Claudianus a’ Pro- 
serpina elragadtatásaról »11 első Könyve élőbeszédjébe;
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jussal tilt e l, ’s régen fennforgó kérdés már 
az: hogy a’ kirekesztő Jussok ( exclusiva pri- 
v i i e g ia )  nagyobb hasznára vágynak é a’ K ö 
zönségnek, mint kárára ? de a*' melly kérdésre 
való felelet, még mind e' mái napig sints el
döntve.

A’ találmányok' és felfedezések’ Hisztériáját, 
a maga egész kiterjedésébe olvasni, minden 
tudományokat és mesterségeket becsülő, ’s azok
nak előmeneteleken ’s tökélletesebbedéseken 
örvendő előtt, minden kéltségen kívül interes- 
sans ’s gyönyörködtető foglalatosság. Ezen te
kintetbe az ezt tudni vágyók’ kívánságokat ki
elégítheti egy Magdeburgba 1829-dik eszten
dőbe ezen czím alatt kijött könyv: K. S. A. 
Michters Hcmdelsgeschichte s und ein chrono- 
logisch geordneter Abrisz s dér wichtigsten Er- 

finditngen mid Entdeckungen. Ennek rövid 
summába szedett foglalatját közlöm én itt , az 
eífélékbe gyönyörködő Titt. Magyar-olvasók
kal, a’ Norimbergai közönséges Kereskedő- 
újjságból kölcsönözve:

In re n ta  secuit qui primus nave profundum 
Et rudibus remis sollicitavit aquas *

Qui dubiis ausus committere flatibus alnum 
Quas natura negat,  praebuit arte viös. 

Tranquillis primum trepidus se eredidit undis 
Litora securo tramite summa legens.

Mox longos tentare sinus et linquere terras 
Et leni ccepít pandere vela Noto.

Ast ubi paullatim praaceps audacia crevit;
Cordaque langventem dedidieere metum , 

Jam vagus exultat pelago , ccelumque secutus, 
iEgeas hyemes Ioniasque dómat.
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A ’ n á d ,  egy bizonyos nem éből (P ap yru s ,  

B y b lo s )  készült Egyiptom i papiros igen régi ta lá l 
m á n y  nieliy a’ Kr. sz. e. 2 8 0 0  Esztendőre tevődik. A* 
Rom aiak e lő tt ,  mára* Numa Pom pilius u r a l k o d á s a  
alatt esmeretes volt. A ’ v i l á g h ó d í t ó  N a g y - S á n d o r  
finomította tök é le tes íte tte  5s közönségesebbé tette azt.

Az orvosi T u d om án y legrégibb nyomára az 
Egyiptomiaknál találunk 2 0 0 0  Észt. táján a’ Kr. sz. e. 
Azt ott, a* papok gyakorlották. A* Mó'ses ideje  
után tökélletesebbíttetett a z , és már akkor az orvo
soknak fizetősök járt ( 2 .  Mos. 21 : 1 9 . )

A* legrégibb időbeli E gy ip tom iak , Indusok ,  
Ghínaiak, Babyloniaiak és Arabsok már vizsgálták 
az eget és az ég-vi*sgálás (A s tr o n o m ia )  valamint  
a* csillag-magyarázás (A s tr o lo g ia )  eredetét i s ,  az 
agg időbe kell keresnünk. —  N em  küiöm ben az 
email-festés (Em aillm ahlerey), ruha-festés (Fárberey),  
bőr-készítés vagy timárság (G á r b e r e y ) ,  fü v é sz sé g , 
( B o t a n ic a ) ,  ’s lakírozás (L a e k ir e n ) ,  a’ Ghínaiak* ta
lálmánya, —  a’ fonás és szövés az E gy ip tom iak é , —  
a’ márvány munka a* Fenítziaiaké és ’S id ó k é ,  —  
a’ portzellán készítés a* Ghínaiaké és Japoniaiaké, —  
az aranyozás a* ’S id ó k é ,  —  a* métsekkel és lámpá
sokkal való élés a* Egyiptomiaké, —  az Ország
utak* csinálása a* Persáké és Ghínaiaké ’s a1 t.

A* sütő-kementzéket az Egyiptom i Annus ta
lálta fel. Az Izraeliták előtt Egyiptomba lettek azok  
esmeretesek. Annakelőtte m eleg hamuval *s pár 
tűzzel m e g h in te t t ’s felmelegített kövek között esett-  
meg a* sütés. —  Már a’ J ó ’se f  idejébe voltak  
Egyiptomba pékek 1 8 0 0  Észt. a* Kr. sz. e. (  1 M os.  
40 : l . )

1 9 6 0 .  Észt. a* Kr. sz. e. az árpából készült ser,  
Egyiptomnak pelusium  nevű várossába, az Osiris* 
találmánya.
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1 6 9 0 .  Az esztendőt az Egyiptomiak osztották, 
3o napokból álló hónapokra, a* mellyek ( i 322 
táján) 5 napokkal tóldodlak meg.

l 65o .  Sesostris állított legelőször Egyiptomba  
lovas-katonaságot. Ugyan ő készíttetett legelőször  
föld-abroszokat vagy mappákat i s ,  ámbár már J ó -  
sue 1 7 7 0  táján a’ Szent F ö ld et  (P a la est in á t) föld
abroszra vétette le ’s azt hét részekre osztatta.

A' bányászság már a’ Mó’ses idejében divatban 
volt. Nevezetesek a’ régiek* bányászságokra nézve  
J ó b ’ 28  részének 1 — 11 versei. Már Abrahám  
2 0 0 0  Észt. táján a* Kr. sz. e. igen gazdag volt arany 
és ezüst dolgában. (  1. Mos. 13 : 2. 2 3 : 16 . 2/j.: 2 2 ,  
53.) Vasból Tubalkain dolgozott legelőször. Az 
ezüst-és  arany-mívről szó vagyon l .  Mos. 2 4 :  2 2 ,  
53. 38: 18 .  4* • 4 4 • J ó b .  4^: Mos.
35: 3o ,  3 2 , 34. 3 1: 2 ,  4 * 5.

1500. Már az Izraeliták minden ho-dik észtén-  
dobén félszázados O röm -Innepet ültek ( 3. Mos.  
2Ö: 9 . ’s a’ t . )  A* Kómaiak p ed ig ,  a’ város’ épí
tése után minden század első esztendejét inneplet-  
ték-meg.

1Ö22. D orus Achájának és Peloponesusnak  
Királlyá, találta-fel a’ G örögök között legrég ib b ,  
úgy  nevezett Dóriai oszlopokat.

i 463 . A ’ füge-fa , Görög-országba plántáló-  
dott legelőször. Ugyan ezen esztendőben kezdették  
az Athenebéliek a’ szőllőmivelést.

1 0 8 4 . A’ Könyvnyomtatás’ legrégibb neme 
a’ fa-betüs (X ylographia) a’ Chínaiak előtt már 
esmeretes volt. A ’ hetüket fa-táblára m etszették, ’s 
azokat fekete festékkel kenték-bé ’s úgy nyomták  
papírosra ( e lé b b  b ő rre .)  A ’ forma-metszés mes
terségének, vagy a’ fába metszett képek tsinálásának 
(F o rm sch n e id ek u n st ,  H o lz seh n it te )  eredetét is 
ide lehet felvinni. —
F . M.  OR. M I N E R V A  4 N E G Y E D  1831. 58
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9 0 0 .  Az Athenebéli Pronapides tanított legelő

ször balról jobbra írni, vagy az úgy nevezett Jóniai 
írás-módot ő kezdette el.

8 5 1. A ’ Chínaiak már ezen e sz te n d ő b e i /k é sz i - 
tettek Arrakot ri’skásáhól.

6 4 0 .  Psammetichus Egyiptomi-Király ezen esz
tendőben végeztc-bé, a1 hihetően több Királyok által 
építtetett hires Labyrinthust, melly a’ Moeris - tava’ 
felső részén volt \s állott 3000 tekervényes már
vány szálákból, 12 palotákból és egy 4 $  öl ma- 
gosságú Pyramisból. Ugyan ez a* Király vett leg
először sóldjába idegen (Joriiai és Cariai) hadi
sereget.

6 1 0 .  Eudoxus hajókázta legelőször körül Afri
kát. A ’ vezérlése alá bízott ’s Necho E gyiptom i  
Király’ parantsolatjára felkészített hajós-sereg , a’ 
veres tenger' partjait elhagy ván , körülvitorlázta Afri
kát ’s a’ Gibraltári szoros tengeren jővén v iszsza , 
három esztendő múlva evedzett-bé a' N ílu s’ torko
latjába.

6 0 0 .  Ezen esztendőben lett a’ gyújtó-üveg cs« 
m éretessé ,  melly golyóbis forma metszett kristály
ból állott. —  T hales  ( a ’ Mileturni) fedezte*fel leg
először a* gyantába a’ rúgó tüz-erőt ( E lectr ic itas .)  
Ennek tanítványa Anaximander készítette a’ legelső  
főid golyóbist.

5g 4- Mimnermus ( S m ir n a i )  találta fel az öt  
lábú verset ( p e n ta m e te r ) , mellyet hat lábú versel  
(h e x a m e te r )  kötött öszsze.

S g o .  Pylhagoras az Egyiptomiaktól tanúlta a* 
számolás' mesterségét ’s ő találta-fel az egyszer egy- 
gyet (A b acu s  pythagoricus.)

5 4 2 .  A ’ Phociabeliek hozták kis Á ’siából az 
olajfát Marseillébe, valamint a’ szőllő-tőt is.

500 . Hanno (K a r th á g ó i)  6 0  hajókból álló ha
jós-sereggel körülhajókázta Afrikának nyugoti part
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jait. —  Cyrus volt a' legelső a’ ki postákat állítoü- 
fel, bizonyos távolyságra státiókat állítván, a’ hol a* 
lovak mindég készen állanának, az érkezett hivatalos 
tudósítások sebesebb előmozdítások végett. iV G ö
rögöknek és Piómaiaknak valónak izenet vagy levél  
hordóik, a’ napkeleti tartományokban galamb-posták  
is voltak. ( V e s d  öszsze az 1 1 8 0 -dik esz te n d ő v e l . )

420. Pármenides volt a1 lege lső ,  a* ki a’ föl
det golyóbis formának vagy göm bölyűnek állította 
lenni. Mások ezt Thaiesnek tulajdonítják.

36o« Pytheas (M arsiliai)  adta az Ekliptika  
görbeségéről való legelső fundamentomos észrevé** 
teleket 23°,  49\  23m.

35o. Artemisia, a* Cariai Királyné, m egholt  
Férjének Mausolusnak egy pompás emléket (M a u -  
soleum ) építtetett, melly a’ világ’ hét csudái közzé  
számláiódott.

320. Nagy Sándor egy roppant hajós-sereggel  
az egész Indust béhajókáztatta. Nearch, a’ hajós-  
sereg* V ezére ,  nyilván em lékezik , az India nyugoti  
partjain, a’ Ceyloni szoros tengerbe űzött gyöngy
halászatról. —  Ezen esztendőben hajókázta körül 
Pytheas Marsiliából kiindúlva Spanyol- és Portugál-  
országokat, valamint az ő honnfia Éuthyménes is 
Afrika nyugoti partjait.

284* Ptolem eus Philadelphus Egyiptom i Király  
építtette Pharus-szigetén a’ legelső világosító tornyot.

2 0 0 .  A ’ Chinaiak találták-fel a* bambus nád’ 
második hajából való papíros-tsinálás mesterségét;  
ezután m integy 5o esztendővel későbben, az eperfa 
héjjáhól, kenderből r iV  és gabona-szalmából va
lót. —  Ezen idő tájban találta fel Ctesibius Alexan
driába a3 vízi-puskát és víz-szívattyút (M achina  
Ctesibica. ) O tartatik a’ vízi-orgona (W asserorge ln )  
feltalálójának is. 4° °  Észt. táján már Jérusálemben  
volt orgona. 7 9 3 •bari az orgonák a* deák-szertar-
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iású templomokba m ég nagy ritkaságok voltak. A* 
m ost divatban lévő orgonák XlILdib Században ta- 
lálódtak-fel Német-orszagban. \  esd öszsze 8 2 6  Észt.

160 . A ’ Chinaiak taláiták-fel a* külömbkülömb-  
féle plánta részek b ől, ’s pamutból k észü lt , úgy ne
vezett pam ut, görög pergamen-karton papirost. O  
tőlök jött annak készítése mestersége Samarkandba 
Buchariában 65o -ben; Persiaban 6b2-ben; Mekkában 
7 0 6 -bán 8 0 0  táján, már Német-országban esmerték  
ezt a' papirost; de annak készítése módja a’ X I -dik 
Században lett az AraLsok által Európába esmere- 
tessé.

74* Lucullus hozta Pontusból Cesarontóból a* 
cseresznye-fát R ó m á b a , ’s ezeu várostól vette ez a* 
fa a’ Cerasus nevet.

58 . Már a* Caesár idejébe voltak Galliába és  
Német-országba vashámorok.

45 . Julius Caesar osztotta az esztendőt, Sosi- 
genesnek egy Egyiptomi Mathematicusnak segedel
m ével 365 napokra, és 6  órákra és minden negye
dik esztendőben egy szökő-napot, a’ 2 8 •dik Februá-  
rius után ő iktatott-be. \ e s d - o s z s z e  az 1ÖÖ2-dik 
É szt.  a’ Kr. sz. után és 1 6 9 0 .  Észt. a’ Kr. sz. előtt.

i -só Észt. a’ Kr. sz. után. A 'g ő z -v a g y  szél-go-  
lyóbist ( iE o l ip i la ,  D am pf- o. W in d k u g e l )  m ellynek  
segítségével a’ gőzök’ tulajdonságit voltaképpen ki 
lehet tanulni, már Vitruvius leírja de Árchiteet. 1. 6 .

58. A ’ Hálái sós-forrás miatt, a’ C attok , a* 
Hermundurokkal háborút viseltek. Svéviába a’ Halli 
só-bánya az A rnulf  idejében ( 8 8 8 — 8 9 9 folya
matban volt.

6 0 .  Az éreznek kénesővel való elválasztása 
( Amalgamatio ) a* Plinius és Vitruvius bizonyságok  
szerint, már a* Rómaiak előtt esmereies v o l t ,  va
lamint a’ kőrös-bogárnak szívó-flastrom készítésére  
való fordítása is.
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79. Herculanum és Pom peji Varosok ezen  

e s z te n d ő b e n  süllyedtek el.
135 . Az Astrolabium ot, mellynek feltalálója 

nincs tudva, már Ptolernaeus esmerte. Synesius  
(C y r é n e b é l i )  tokéi létesítette azt. Ptolernaeus hatá- 
rozta-meg legelőször a* helyek’ fekvését, a' bősz-  
szúság és szélesség grádusainál fogva.

2 2 1 .  Július A fr ic a n u s  irta-le legelőször a’ lám
pásokat. —  Már Nagy Sándor és Július Caesar az 
éjjeli marsokba éltek velek , mellyek bőrből vagy  
vékony szárú táblákból készitődtek.

23 i .  Ezen esztendő tájára esik a* sző llő-m íve-  
lé s’ első nyoma N ém et-országban, ámbár az közön
ségesen a' 2 7 6 -dik esztendőre tevődik. —  Ottó 
Bambergi P ü sp ö k ,  1 1 2 8 -b a n  hozott Pomeraniába  
egy sző llő  fürtökkel tele hordót. Stendal körül 
\ü 8 h - b e n .  Norimberga körül \ 3 g2-ben ültettek 
szőllő t.

2Ö0. E gy  Armoricumi vagy Bretagtiei Szerze
te s ,  G v in c la n , a’ Nap’ és Hóid' járásáról irt eszten-  
dőnkint egy kis könyvet ezen czim alatt: D iago  
non al Manach G vinclan, az az: Gvinclan Szerzetes* 
jövendölése i.  Ezen időtől fogva élnek, a’ Kalendá-  
riom név helyett, az Almanach névvel. —

2 8 2 .  P ro b u s  Császár Galliában és Magyar-or
szágban , sok hegyeket plántáltatott-bé szellővel.

2 9 6 .  Ezen esztendőben adta-ki Diocletianus azt 
a* parancsolatot: hogy minden Alchimiát tanító
Egyiptom i könyvek égettessenek-m eg. Ebből vilá
g o s ,  hogy az arany-tsinálás m eglehetős divatban 
volt ,  mellynek eredetét az első Századra lehet fel
vinni. Ez a’ m esterség , E gyiptom ból ment G örög
országba, onnan A ’siába, annakutánna úgy jött Eu* 
rópábn.

3oo .  Már a’ I \ - d i h  Század* elein , Ném et-or
szágban volt fűrész-malom. —  Augsburgban i 32X-ben\
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líorimbergában \t\%\-ben\ Boroszlőba 1 4 2 7 - ^ / °  
Norvégiában i 53o -bán. Holsteinban l 55o-Z><?/z.

35o . Ulphilas Püspök  hozta bé a’ gothus írás
módot.

3ŐO. Diophantus (A lex a n d r ia i)  vetette-m eg a* 
szám olás’ mesterségéről írt i 3 könyveiben ( a ’ mel-  
lyekből tsak a* 6  első m aradt-m eg) legelőször a’ 
Algebra5 alapját. Az esmeretlen számokat 9 betűvel 
j e g y z e t t é - m e g , a’ Quadrátumot I V v e l  a’
Cubust zu-vel (xopoc) ’s a* t. Az Algebra a’ Görö
göktől ment az Arabsokhoz által és nem megfor
dítva. Nevét egy Sevillai V IIW Z£ vagy IX-dik Szá
zadban élt Geber nevű Arabsiói származtatják 5s 
ném ellyek feltalálójának is őt tartják. Müller J á 
nos ( K ön igsberg i, m egholt  1 4 76-Zwz;) volt a* leg
első tüzes Algebraista.

4 0 0 .  Az A érom etrum , H ydrom etrnm , Hygro-  
scop iu m , H ygrobaroscopium , Ilydroscopium és Ba-  
ryilion képzetét vagy ideáját, Archimedes (m e g h o lt  
2 1 2  Észt. a’ Ks. e lő t t )  fo g ta - fe l  legelőször ’s az 
ezen lassan lassan ő általa tökéietesittete11 ’s kü- 
löm bkülöm b haszonvételre alkalmaztatott rnívszerek- 
nek ő volt tulajdonképpen első feltaláld jó k , Hieró-  
nak a’ Szicziliai Királynak parancsolatjára egy arany 
koronát vetvén próba a lá ; hanem Sinesius ( Cyre-  
n é i )  a’ Ptolemaisi Püspök  volt a’ lege lső ,  a’ ki egy  
illy általa Baryllionnak nevezett mívszerről írt leg 
először. Ugyan ezen esztendő táján hozta - bé leg
először a’ harangal való élést Paulinus Nolai P ü s
pök Gampániában.

500 . A ’ P ergam ent,  melly a* legrégibb időtől  
fogva szokásban v o lt ,  ’s nevét Pergam us városától 
v e t te ,  már a’ \ I -dik Században Ném et-országba  
esmeretes vo lt ,  ’s azt 1280-zy a5 legfontosabb ok
levelekre használták. Guttenberg í^bo-ben nyom 
tatta a1 Bibliát pergamenre.

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.1



UKCZElUBElt JS31. 919
536. Belisarius a’ Justinianus Császár’ Hadi-  

vezére taiáita-fei R ó m á b a n , annak a’ Gothusoktól 
Jelt ostromoltatásakor a’ hajókra épített malmot.

550 . Ez en esztendő’ táján vivődtek-bé a’ Frau- 
tzia Ekklésiákban a’ harangok.

555 . A ’ Chínában, Persiában ’s a’ t. már az 
agg időktől fogva gyakorlott selyem-bogár tenyész-  
letést Justinianus Császár hozta - bé Európába, In 
diából sok selyem  bogár tojásokat hozatván. Con-  
stantzinápolyban, A th én éb en , Korinthusban és 
T h éb éb e  építődtek a’ leg-első selyem-fábrikák is;  
Szicziliába, 8 2 7 - / 0 /  fogva az Árabsok készítettek 
selyem rmveket. {Frantzia - országban p e d i T o u r s -  
b a n , X I. Lajos építtetett 1 4 'JO-ben legelőször se-  
lyem-fábrikát.

6 0 4 . Sabinianus Pápa rendelte legelőször ,  
hogy minden óra , harang-ütés által jeleltessen-ki.

636 , Iró-tollal vagy pennával ezen esztendő
ben kezdettek élni.

668 . A ’ Görög-tüznek a’ háborúban vald 
használása, a’ Constantzinápolyt ostromló Arabsok 
ellen próbáltatott legelőször, melly egy a’ mi pus
kaporunkhoz hasonló keverékből állott.

674* Uvegtsináiók vagy készítők, Franczia- 
országból vivődtek Angliába.

7 4 2 .  A ’ Ilegensburgi Ekklésiai ’Sinat rendelt  
tábori Papokat.

7 6 0 .  Pipinus Királynak a’ legelső kerekes órát 
I-50 Pál Pápa küldötte ( minden kerekes órák he
lyett a’ X I -dik s zázadig nagyobb részént vízi órák 
v o lta k .)  Harun al Raschid y6o-ban küldött N. Ká
roly Császárnak ajándékba egy mesterséges órát. 
V esd  öszsze az iül\Q-dik Észt.

784* A* Pyrmonti ásványos fürdők már ezen  
esztendőben esmeretesek v o ltak ,  és %í\()0-ig szá
m os vendégek megkeresték.
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800. A’ német arany- és ezüst-mívesek már 

a* IX-dik Században minden más Nemzeteket feiyül 
haladtak.

8 2 6 .  A z  első N em et-orszagi tem plom béh  
Orgona a kegyes Lajos kőlcségén épült Aachen
ben . Vesd öszsze az 200-dik Észt. Ks. előtt.

85o . Cordova városa volt Spanyol-országbau  
az e lső ,  meliy ezen esztendő* táján kővel legelő
ször kirakodott; Páris 1 1 8 4 -^ /2 ;  Dijon 1391 -ben 
i 42 4dg, Norimberga i 368Aű/z. Augsburg 1 3 9 1 -  
ben\ London 14*7*^72; Berlin a* X V II .  S z .  első  
felében.

8 6 0 .  Islándia* szigete a’ Norvégusok által fe
deződött fel.

8 9 6 .  Grönlandia a’ Normannusok által. —  
A z  első D á n u s -é s  Norvégus-gyarmatok itt rész- 
szerint p es t is ,  részszerint az északi Amerikából 
ide nyomúlt vad csordák által em észtettek-meg, 
E n n él fogva Grönlandia feledékenységbe m e n t , 
útja elenyészett *s az egész tartomány* léte k écség-  
be hozódott.

9 0 0 .  Az Izats ( Isatis tinctoria L . )  már a* 
IL-dik Században Thűringiába termesztődött. Er
furt, G otha , Langensalza , T ennstedt  és Arnstadt, 
öt izatstsal kereskedő Városoknak neveződtek.

9 6 0 .  A ’ Vásárok, a* kereskedés *s adás-vevés  
e lőm eneteles ítése  ’s élesztése végett ,  Flandriában  
állittattak-fel lege lőször .

9 6 3 .  Campániában már ezen e sz te n d ő b e n , 
híres Vásárok estek.

9 7 0 .  Az arabiai számokat ll-dik S y lvester  
Pápa vitte Franczia-országba ( i 25o . )

9 7 7 .  A ’ Sz . Márk temploma Velentzében ezen  
esztendőben kezdett épülni *s lújl-ben végződött-bé,

1 0 0 0 .  A ’ hollandus hajók a5 X I•dik Század
ban már foglak a* heringet. ^  hering* bcsózása
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mestersége 1334-ben már csmeretes volt. B ökel  
V̂Vilmds ál tal  j ö t t  az, 8o esztendővel későbben 

F l a n d r i á b a .  (Einbőkeln. — Böcklinge oder Bück-  
linge — füstös heringek.)

1015 . A’ híres Münster* alapját, Werner a* 
Straszburgi Püspök vetette-meg \s építése 1438-bán 
végződött bé.

1028. Aretín Gvido ( Arezzői) egy Sz. Bene-  ̂
dek Rendén lévő Szerzetes ’s egy Ferrarai Klas- >• \  
tromban mu’sika-igazgató , találta-fel a* Klavirt.

103 .̂ Már ezen esztendőben éltek a* batka 
nevű. pénzel (Heller o. Haller.) melly Svéviának 
Hall nevű városában verődött legelőször.

1040. Ezen idő’ táján találodtak-fel a* függö- 
nyös őrák (lásd 760.) Az első toronybéli őrát egy 
Páduai orvos, Dondi Giovanni készítette l 344~ben\ 
melly ott a’ Pajota tornyába állittatott-fel. Az első 
kerekes őrát Angliában, Walingfort Richard Apát 
készítette i 326-ban; — az első Párisban 13 ?0-ben; 
állítődott-fel; Bolognyában 135ó ban; Boroszlőban 
%3 6 8 -ban; Straszburgban i 3 yo-ben\ Augsburgban 
i 3g8 -ban-, Sevillában i/\OQ-ban; Páviában 1402-ben\ 
Norimbergában \l\62-beri\ Veientzében -ben9

10Ö0. A’ régi Egyiptomiak és Görögök közt 
divatban volt üveg-festés' mestersége, hihetően a*
XI ~iik Századba lett esmeretes.

íoög. Az Apúliai és Kalabriai Herczcg, Ró» 
bért volt hihetőképpen az első, a’ ki arany Duca- 
tonokat veretett. Hertzegségnek vagy Dueatusnak 
(il  ducato) megkülömböztetve Apulia neveződött, ’s 
innen vette az arany-pénz ezen nevezetet.

1070. Már ezen esztendő’ táján. Magdeburg 
körül termesztődön Komlő, ámbár a’ N. Károly 
Császár famíliájából uralkodott Fejedelmek idejében, 
Német-országban már esmeretes volt.
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1090. Remete Sz. Péter (Amiensi) II-dik Or

bán Pápa alatt találta-fel, az úgy nevezett Patcr- 
Nostert, az az: azon golyóbisos sinórt, mellynek
segedelménél fogva imádkozódott az idvezlet (Ave 
Maria) és a' Mi Atyánk’ (Páter noster.) Ez állott 
5 5 , a' Mi Atyánk részére 5 , az Idvezlet’ részére 
5 o golyóbisotskákból. — Az olvasót pedig, melly 
142 golyóbisotskákból állott ’$ a7 közepén egy ke
reszt volt, a’ Credo, vagy Apostoli Hit formája el
mondásának kijelelésére, Guzman Dominicus a’ Do- 
minicanusok Rendje felállitója találta - fel i<lQl\-ben.

l i O O .  Ezen esztendő tájára esik Roccában 
(Edessza) az első timsót-főző Fábrika’ felállítása. — 
Ischia-szigetén 119Sl-ben \ már divatban volt a* 
timsó-főzés. —* Agnanóban i<l/\$-ban ; Tolfában 
(Civita Vechiától 6 mértfőldnyire,) 1465•ben  ̂ Ober- 
kaufungban Hassiában i 554 -^tf.

1104. A’ legrégibb garasok (grossus, vastag, 
a* vékony piéhből vert garasok ellenébe ) Franczia- 
országban verődtek.

I l i i .  Ezen idő1 tájára esik az első titkos ítélő
szék ( Yehmgerichte) felállításáról való bizonyos 
tudósítás.

1116. Fundalódott Bolognában az Egyetem, 
( Universitas ) ; Párisban 1200-ban *, Salamancában 
1 i 3 l\-ben (1200 és \ 2 3 g-ben jobb rendbe hozattatott) 
Orleansban 121 2-ben ; Nápolyban 1219-ben> Aberde- 
enben 1240-ben, Coinbrában 1279-Z /̂z, Leridában 
l?>00-ban , Cah'orsban 1 l\3 %ben, Heidelbergában i 34Ő- 
ben, ( felszentelődött 1386 -̂ zz/z,) Prágában i 34§-ban\ 
Magyar-országban Pécsett i364-3<?/2; Bélsben i 388 - 
ban\ Genevában i 368-ban \ Coloniában 13 8 8 -ban: Er
furtban l 3 gi-ben; Würzburgban i4o3$<?/2, Krakkóban 
1400-ban; Lipsziában 1 dog-ben; Rostockban í 4 *9* 
ben, Löwenben i^ 'ő -ben ; Rómában l 432-Ẑ /z; Greifs- 
Waldban ii\b6-ban ; Basileábau , Freyburgban és Nan-
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tesben %i\6o-ban\ Trierben és Zugolstadban 1472-ben 
Tübingában és Upszalában 1 ^ jy-ben; Wittembergá- 
ban lÖ02-ben; Oderai-Frankfurtban l 5o 6-ban; Mar- 
burgban (a* lég első Evangelicus) i 5 2 Ó~ban; Lau- 
sannéban l 5 3 6 -ban; Kopenhágában i 5 3 8 -ban; König- 
bergben \ 5 l\l\-ben; Lisabonában lh/\8-ban; Diliin- 
genben l§ 49•ben; Jénában i 5 5 8 -ban\ Leydában és 
líelmstedtben 15 5̂-ben; Franeckerában és Grátzben 
ih8h-ben ; Dublinban ibgi-ben; Paderbornban 
1.692-ben; Giessenben i6o?-be/z; Grőningában és 
Limában 1614-ben; Hintelnben és Straszburgban 
\62\-ben; Szalzburgban és Mantuában 1025-ben; 
Osnabrückben\ 6 3 2 -ben ; Ulrechtben \6b6-ban; Har- 
derwickben l6l\8-ban; Bambergben i6i\g-ben; Duis- 
burgban \6bb-ben;Kielben i 665 -ben; Lundban 1668- 
ban; Inspruckban 16'ff-ben; Hálában 1692-ben; 
Boroszlóban 1 y02-ben; Göttingában i 733 -bán; ( fel- 
szentelődött 1 3̂ y-ben) Moskauban íjbb-ben; Bü- 
tzowban 1760-ban; Bonnban 1784-fe^

n 3 i .  Két Gróf Abenberg a’ hadból viszsza jő
vén Frankoniába, eggy tiszta forráshoz érkezett. 
Az eggyik a' hadba megsebesittetett lábát a* for
rásba megmosván, fájdalma enyhült, \s sebe nem 
sokára begyógyult. A’ testvér Grófok itt egy 
Klastromot építettek, mellynek Heilsbrun (Gyógy
forrás, Heilbronn, fons salntis) nevet adtak.

x i40. Az épülni ezen esztendőben kezdett 
Sz. István’ Temploma épitése Becsben i 3 6o-ban 
végeztetelt-bé.

n 5o. Olajos festései által Bajor-országban leg
először Henrik külömböztette-meg magát. Ez a* 
mesterség, Angliában már 1289-ben folyamatba 
yólt. A* Belvedéri Császári Képes-gyűjteményben 
lévő Olajos-festések közzül legrégiebbeknek tar
tódnak , a* Mutinai Tamásiól készült azon három 
darabok, mellynek Cseh-országbau a’ Karlsteini
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Várban találtattak. A* XIV-/& Században van É y k  
Húbert és János testvérek hozták ezen mestersé
get újjra virágzásban.

1175. A' Warmbruni meleg fürdőket a’ Bo- 
leslaus Crispus Ilerczeg vadászszai fedezték fel.

1180. VII. Lajos, a’ ki ezen esztendőben holt 
meg, a’ tanulók’ könnyebbségére Postákat állított, 
mellyek XI-ik Lajos alatt ( 1462 és 1467 ) tö- 
kélletesebbittéttek. A* Postát Dániában i 5 2 /$-ben 
YS-ik Keresztély ; Svétziában pedig ifáú-ban  Kris- 
tina Királyné álhtotta-fel. Maszka - országban 
\ 6 6 3 -ban; Német-országban Brüssel és Bécs kö
zött l 5 i 6-ban Norimberga és Bécs között pedig 
i 5 2 l -ben állottak-fel a’ Posták.

1190. A* Német Vitézi Piend a* Sz. Földi Ke
resztes háború’ alkalmával állott-fel Palacstinában.

1200. Ezen esztendő’ táján kezdették Német
országban az Ország-átakat kővel kirakni. Már N. 
Károly Császár, a* Piómai Ország-útak* példán- 
nyára, az útakat megjobbittatta és ujjakat készíttetett..

1201. Az Accise vagy Assissa ( t. i. 1-óVa* Biro
dalom vagy Ország’ Rendje Gyülésők, 2~or az
azok által rendelt adó ) Franczia-országba bevi
vődött, írásban 1201 táján tevődik róla ernlités.

1208. Az Inquisitiót vagy Sz. Nyomozó-széket 
III-/£ Incze Pápa álhtotta-fel.

1218. ll-ik Fridrik Császár adott a’ Patikáknak 
törvényes elintéztetést. — A* Xl-z# Században az A- 
rabs-orvosok a* magok kitanitott szolgaik által 
készíttették az orvosságokat. Ezek idővel külön
váltak az orvosoktól. Udvari Patikáriussa Angli
ában 1337 -ben Eduard királynak volt legelőször. 
Nri mbergában már 13 j 3-ban volt Patika. Lipsziábau 
íföQ-ben; Augsburgban i^fó-ben; Ménusi - Frank
furtban MZ2mben\ Berlinbe 1488-̂ 2̂7/; Hálában
\ jfyb-ban% Joachimsthálbau 1026-ban: Fmitzia-or*
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szagban a’ Patikák YII Károly alat nyerttek Rend
szabásokat. A' legrégibb Patika-taksa 1498-^0/ a* 
Florentziai.

1229. A* Florentziaiak vették legelőször szokás
ba a' Csere-vagy Váltó-kereskedést ( Tauschhan- 
del. )

ia 3 i. XI. Gergely Pápa gondolta-ki legelő
ször a’ négy Facultásokat.

124°* Hugó de St. Caro ( Viennei ) Domini- 
canus Baráí és Cardinalis, készitette a’ deák Bi
bliára a* legelső nagy Concordantiát.

ia 5o. A’ Német (tulajdonképpen Arabs ) szá
mokkal, ezen esztendő körül kezdettek Német
országban élni. Ezeket az Arabsok hozták Spanyol- 
országban *s onnan vivődtek által Franczia-országban 
( 1. 970) Ezen idő tájban találta-íel a’ Camera 
Obscurát, Rogerius Bákö nevű Angoly születésű, 
Sz. Ferencz Szerzetebeli Barát. Mások a* XV1L 
Század’ közepe táján élt Jésus Társaságabeli Kir- 
chernek tulajdonítják annak feltalálását.

120a. Arany pénz, Florentziában verődött leg
először. Innen lett annak Florenus neve ( Flore- 
ni aurei.) A’ Florenus először csak aranyból ve
rődött és  ̂ Ducatorit az az: 2 íl. 3o xr. tett, 
i 5 5 i-/é7 fogva ezüstből verődött az, a’ Rhénusi 
Választó-Fejedelem* parancsolatjára. Innen< vette 
a* Rhénes forint nevezetet. ( Rheinische Gulden, 
Reichsgulden. )

1264. Ezen esztendőben készítődön Chinába a* 
legelső papiros-pénz.

1 2 6 8 .  Ekkor kezdődött a’ Lipsziai Országos-vá
sár. Apróbb Vásáruk már ott voltak I i 34-/ó7 
fogva.

1280. A* Regensburgi Püspök Albert d  Nagy 
( a* ki i 28o-3ű/z hólt-meg) tartatik a’ pattantyuk- 
kal és nagy ágyúkkal váló élés* feltalálójának len
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ni; lég alább néki tulajdonítják az ágviípor felta
lálását. iV puskapor Ásiai ( Chinaiak, Japánok 
vagy Arabsok által, még a' Ks. sz. e. minteggy 80 
esztendővel felfedezett ) találmány. Közönsége
sen Sckwartz Berthold tartódik annak feltalálójá
nak; de valamint az idő és hely, úgy a’ név is 
kétes. Annyi bizonyos, hogy a’ puskapor a’ XIII. 
és XlV-ztf Századokban közönségesebb lett.

1282. A’ mágneses-tő vagy kompász’ feltalálá
sának ideje ha nincs is tudva , annyi mindazáltal 
bizonyos, hogy a’ hajókon, ezen esztendőben már 
éltek vele. Hogy a* Phoenitziaiak ; Chinaiak ’s 
a* t. előtt már esmeretes lett volna, megmutatni 
nem lehet. Boussole nevét, hihetően a* Boxel 
hollandus szótól vette, melly pikszist jelent.

1295. A’ városi Posztó-tsináiok , posztóikat ad
dig nem küldhették a* vidékre, míg azok törvénye
sen megnem visgáltatiak. ( Schaugerichte. )

I296. II. Ventzel Cseh-Király veretett legelőször 
Kuttenbergbe ezüst garasokat. A’ Prágai garasok 
( grossi Pragenses ) mog-ben már előfordulnak.

1299. A’ Fayanee, Faenzába találódott fel.— 
Az Olaszok játszottak legelőször kártyával. Ez a* 
Játék nerne, a’ napkeleti tartományokból jött Eu-

i 3oo. "VIII. Bonifacius Pápa rendelte legelőször 
a* félszázados Oröm-Innepet (Jubeljahr) 1. i 5oo. 
a’ Ks. e . ) Ezen esztendő táján hozta Ásiából 
Európába egy florentziai lakos ( Ferro v. Fede- 
rico ) az Örleannal ( Orseille , Lichen roccella 
L. ) való festés-mesterségét.

1307. A’ Franczia-országban legrégibb időktől 
fogva szokásban volt Vándorló-törvényszék ( Parla
ment > a’ parler szótól) a* maga üléseit Párizsba 
tette által, a’ hol az, az Ország* 14 Parlamentumi 
felett, elsőséget nyert.
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i 3 i 6 . Líibecknek már volt puskaporos malma 
]N~crimbergának i 3 j  3-ban\ Angliában, Er’sébet K i 
rá lyné  alatt építőd ött egy Kémet által a’ legelső 
puskaporos malom.

1340. A* legrégibb papiros - malmok közzé 
tartozik Etiropóban az, melly az Anconai Kerület
ben a’ Fabrianői Várban volt. E’ volt. egyszer’smind 
a’ legelső zúző kölyüs vízi-malom. JNorimbergá- 
ban 1390-ben épitődött papiros - malom. Basileá- 
ban í^jo-ben  ; Kemptenben 1477-^^z; Svéd-or
szágban Linköpingben 10 2 3 -ban ; Erdélyben 1646- 
ban\ Angliában ib 3 3 -ban.

i 343 . II. Ilumbert, Viennoisi Daupbin, Filep 
(Valoisi) Királynak, Dauphine tartományát azzal 
a’ feltétellel adta-el, hogy a’ Franczia-országi Ko- 
rona-Herczeg, Dauphin nevet viseljen, melly felté
tel (a’ legutolsó párisi Revolutióig) pontosan tel- 
lyesiíődött.

i 3 5 o. A’ legrégibb Festő-Akadémia a’ Flo- 
rentziai, — melly Szent-Lukáts-társasága nevet 
viselt. — Ezen esztendő táján kezdettek legelőször 
tüzelő-fegyverrel élni. A’ Pattantyúk és Agyúk, 
eleinte csak ostromláskor használódtak, azután vi
vődtek a* hajókra, minekelőtte az ütközetekben 
használták volna. Tcirtaglia Miklós alkalmaztatta 
legelőször a’ Pattantyús-mesterséget vagy tudományt 
a’ mathematicai princípiumokra.

i 3 6a. I. Amurath Török-Császár állította - fel 
a’ Jantsárokat (Jegni új-tscheri, katona.)

i 365 . Ezen esztendőben fedeztetett-fel legelő
ször a’ Francziák által Gvinea, a’ hol gyarmatokat 
állítottak.

1370. I \ - d i í  Károly Császár fedezte-fel egy 
szarvas-vadászat alkalmával, a’ Karlsbádi fürdőnek for
rását. — A’ Karlsbádi fürdőről már a* VIII. Szá
zadban van emlékezet.
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1538* Norimbergaban mar volt Hűr-tsinaló. 
i 389 . Augsburgban mar volt Köszörü-malom. 
i 4 ü .  Monípeilierbe már volt Krispán-fábrika. 
i 4 t4 « Londonban világosíttattak-ki legelőször 

lámpások által az útszák.
14^0. A* Jóreménység’ fokához ezen eszten

dőben ért legelőször egy portugallus hajó. D iát 
Bertalan *s Péter portugallus testvérek és János 
Infans fedezték azt fel 1486.' Vasco de Gama ha- 
jókázta azt körül il\ty()-ban\ (1. 619 a’ Kr. sz. e. ) 

1432. Henrik portugalliai Herczeg fedezte-fel, 
a’ régiek előtt hihetően esmeretes, a* Normannu- 
soktól *s Venctziaiaktól pedig meglátogatott Azori- 
vagy Tereeirai-szigeteket.

1437. Ekkor nyittattak-meg Suhi mellett a* vas
bányák.

1440. Guttenberg János (sz. Maintzban i 397- 
ben\) ezen esztendő előtt találta-fel a’ mozgó be
tűket, következésképpen a’ könyv-nyomtatás mes
tersége* alapját ő vetette-meg. Faust Jánossal és 
Schoiffer vagy Schöjfer Péterrel i/\bb*ben\ állott 
társaságba. Német-országban a’ réz-metszés mes
terségéről való bizonyos tudósítás ezen esztendőből 
való. Ki lett légyen feltalálója? nem tudatik.

í 4 4 4* Norimbergában ezen esztendőben állí- 
tódott-fel a* legelső vászon-fejéritő Intézet. Ugyan 
ekkor fedeződtek-fel a’ Portugallusok által a* zöld 
vagy Gap Verdi szigetek (Inselri des grünen Vor- 
gebirges oder die Capverdischen.)

1449. VIl-dik Károly Frantzia Király* uralkodása 
alatt ásódtak Hafleur ostromlása* alkalmával a* leg
első futó-sánezok, mellyeknek feltalálói Bureau 
János és Gáspár testvérek voltak.

1450. A’ Guttenberg sajtója alól került-ki a* 
legelső deák Biblia. Ezen esztendőben vetette-meg 
alapját V-d» Miklós Pápa Ptómában a* Vaticanumi 
Könyvtárnak, «—
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1461. Az első német könyvet (Boner Meséit) 
P fis íer  Albert nyomtatta-Bambergben.

l 4 A ’ legelső Csillag-vi’sgáló torony, Ma
gyar-országban állíttatott fel. A’ Párisi 1664— 1672. 
A’ Greenwicki 1672.

1476. Müller János (Joh. MíiIIer B.egiomon- 
tanus) készítette a’ legelső nagy égető-tükröt (pa- 
rabolischer Brennspiegel.)

1480. Sulpitius János, (a’ ki Verulámiusnak 
is neveztetik) tartődik az Énekes - Játék feltalálójá
nak. Velentzében az első Énekes-Játék il\§h-ben 
adódott.

1482. A’ Német-országi Klastromokban az 
erős sert (Patersbier) a* Páterek itták; a* gyenge 
vagy másod ser (Kovent) a’ Conventnek maradt.

1484. Ekkor fedeződött fel Afrikában Kongo 
országa W^dik János portugalliai Király alatt. — 
Ezen esziendőben állíttattak-fel a’ tellyes, az az 4 ° 
napos veszteglő - házak (Qvarantaine) a* Venetziaiak 
által.

1487. Abyssinia ekkor fedeződött-fel a* Por- 
tugallusok által.

1488. Ezen esztendőben sok Parkét-szövők 
mentek Norimbergába, a’ hol nékiek házakat épí
tettek ’s 5 esztendőre minden adó alól felóldoztattak.

1489. Mumme Kerestely találta - fel Braun- 
sehweigban az ő neve alatt esmeretes sert.

1492. Ebben az esztendőben született Nunnéz 
vagy Nonius Péter Portugalliában, a* kitől vette a* 
Nonii/s nevét. Ezt a' mívszert Verníer Péter írta - le 
legelőször i 6 3 i-ben. A’Nonius üvegét Brander G. F. 
( Königsbergi) találta-fel 5s irta-le 1772-ben. — 
Ezen 1492• d ik  esztendőben - fedezte fel Amerikát 
Columbus Kristóf.

1493 . A* legelső fcrtályos óra Norimbergában 
készült.

í .  M. OR.  MI NERVA 4 N E G Y E D .  1 8 3 1 .  3 9
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1494. Paccioli Luk át 5 Olasz, irt legelőször 
a’ (kettős vagy olasz, eladott portékák beírását ma
gában foglaló) Jegyző-vagy Számtartó-könyvről.—■ 
Ezen esztendőben verődtek, pénzverő Mester Lerch 
Márton alatt, Sveviának Hall nevű városában, a’ 
legelső fillérek.

1496. Pane vagy Pano Román spanyol Szerze
tes telt legelőször tudósítást a’ Sz. Domingói do
hányról. Yakutánban találtatott a’ fel legelőször 
ibzo-ban. A’ gyarmatokba 1535 -ben már sok 
dohány termesztődön. Nicot János (a’ kitől vette 
a’ Tabaca v. Herba JNicotiana nevet) Franczia-követ 
lévén Lisbonában ’s ibbg  ben ajándékba néhány 
plántál kapván, annak magvát Medicéi Katalinnak 
küldötte.

1497. Americus Vespucius déli Amerikában ki
száll. Cabot Sebestyén pedig északi Amerikában.

1Ö00. Cabral Portugalltis, Brasiliát felfedezi. 
A* bernai Bazenek ezen esztendőben verődtek, va
lamint a* Tallérok is Joachimsthálban. A’ vad-sá- 
fránt (Safflor, Zaffer, Zaffera, Zafflor) és Smaltét 
(Schmalte, sáchsiches Blau, blaue Starke) ekkor 
kezdették Saxoniában készíteni. — János György 
Saxoniai Herlzeg ugyan ezen esztendőben erősítetle- 
jneg a’ Langensaizi posztó Fábrikások’ articulusait.

i 5 i 0 o Hele Péter Norimbergai órás találta - fel 
a’ ’Seb-órát.

i 5 n .  Oderái Frankfurtban, Joachim Választó
fejedelem állította - fel a' vásárt. Ugyan ezen esz
tendőben fedezték - fel a’Portugallusok Jáva-szigelét# 

i 5 ia. Dürer Albrechttól (szül* Norimbergában 
1471. m. h. l 5 a8 ) került ezen esztendőben a’ 
legelső betétetett pléh (geátztes Blatt.) Igen hihető 
hogy ő a' beetetés - mestersége (iEtzkunst) felta
lálója, ámbár azt mások más mesternuveseknek tu
lajdonítják. Ugyan ezen esztendőben tette le Diego
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Velciskez Kúba-szigeién az első Városnak Baracoá- 
nak fundamen tornát.

i 5 i 6 . Az Indigó Európába ezen esztendőben 
lett mint kereskedési articulus esmeretes.

i 5 i 8 . Mekszikót, Corles Ferdinand Spanyol 
Generális fedezte - fel.

15 J Q. Magellan Ferdinand Augusztus* 10-dikén 
indúlván-el Sevillától, felfedezte a’ déli Amerika felső 
részén eső tenger-szorúlatot, az úgy nevezett Ma- 
gellan - útját vagy szorossát, és azon a* déli vagy 
csendes tengerre, onnan A’siába evezett. A’ Phi- 
lippinai - szigeteken \ 5 2 i-ben egy csatában esett-el.

l 5 aü. Dürer Albrecht és Leydai Lukáts (sz. 
1494*ben% m. h. i 533•ban\) az üveg - festést nagy 
tökélletességre vitték.

i 5al. Carvajo J. az Arrakot, Palavang- vagy 
Suluh-szigetén esmerte-rneg. Ázólta esmeretes Eu
rópában. Egyébbaráiit az Arrak az Indusok előtt 
már a* N. Sándor idejében esmeretes volt.

1Ö22 . Ekkor állítódott - fel a’ himlőt gyógyító 
legelső kórház, a’ betegekkel való illendő bánás 
és a* ragadó nyavalya’ elterjedése megakadályoztatá- 
sa végett.

1524. A’ kézi Gránátok , mellyeket a* Grana- 
térosok az ellenség közzé hánynak , ekkor jöttek 
szokásba. A’ Párisi háztulajdonosok ezen eszten
dőben kaptak az eránt parancsolatot, hogy házaik* 
eleit égo-gyertyákkal vagy mécsesekkel kivilágo- 
sittsák. Az utszák1 kivilágositása Pári’sban 1667- 
ben ment tökélletességre. Hágában kezdődött i 553 - 
ben; Amsterdamban 1 ÓÖQ-ben ; Hamburgban löjö-  
ben; Berlinben 1679-ben\ Koppenhágában 1681- 
ben ; Bétsben 1687-ben; Lipsziában 17O1 -ben; Dres- 
dában 1 ’joh-ben; Frankfurtban 170y-ben; Eisenach- 
han 1712-^/2; Hálában 1728-bán] Königsbergben 
173 i-ben; Gothábari ifi-ben; Braunschweigban

59 *
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%7bl\-ben ’s á t. ( 1. 1 4 1 4 )  E zen  esztendőben kez
dették az aranyat és ezüstöt kénesővel  tisztítani- 

1Ö2Ő. Hannovera mellett Stöckeni  serfőző Covd 
Broihán találta-fel Hannoverában az ő neve alatt 
esmeretes  sert ,  mel ly helytelenül neveződik Brey-  
lian vagy Brühán névvel .  Ezen esztendőben tanítot
ta legelőször  K ristó f Rudolf a’ Láncz-Reguiát (Ke t-  
tenregel  )  mellyet  a’ kereskedési  számolásra Grau~ 
mán alkalmaztatott.

i 5a8. Ujj Gvinea ekkor fedeződött-fei  a' Spa
nyolok által.

i 53o. A ’ Lotteria Florentziába ekkor kezdő
dött ,  ( a ’ Lotteria-czedulának polizza volt a’ ne ve )  
valamint Velenízében és Genuában is. Franczia-or-  
szágban az első Lottéria 1 6Ó0-Zw/; állott fel. An g
liában 1569-^72; Amsterdamban 1 6 4 9 - ^ ^ ;  Del ft -  
ben 159 ;  Osnabriickben 162 1 -ben\ Hamburg
ban i 6 i 5-ben\ Norimbergában 1 6 9 9 - ^ / 2 ;  Berl in
ben 1 7 4 O-ben. —  A ’ Logarithrnust ezen esztendő
ben találta-fel T .  Prédikátor Stiefel Mihály (  rn. h. 
Jénaba 1 6 6 7 . }  O utánna ezen tekintetben nevezete
sekké lettek Helvétziában Byrge Jobst vagy Justus , 
( 1 5 9 7 . )  Neper János;  Skótziai Báró von Merchis-  
ion ( 1 6 1 4 )  Ursinus Benjámin ( 1 6 1 8 ) ,  Angliában  
Briggs Henrik ( ^ 1 6 2 4 )  és mások.

i 53a.  Sulykos nnvszerrel Hamm - Maschine , 
R a m m e  zum Einrammen dér Pfáhle )  W e b e r  
György Á c s - m e s t e r  élt legelőször Norimbergában.

i 533. A* Venétziaiak építettek legelőször Pa-  
duában F üvé sz  - kertet. A ’ tengeri sző 1 lő - veszsző  
Zante szigetéből  hozódott  l egelőször iAngliába, az 
Olaszok finomították legelőször a’ Pál inkát,  holmi  
füszerszámot tevén belé ’s úgy nevezett Licjveurt 
készítvén be lő le ,  és ezen esztendőben már szembe
tűnő kereskedést űztek v e le ,  kivált Francia-ország
ban.
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i 538. Két Gö rögök  tettek legelőször próbát  
V-ik Károly Császár’ jelenlétében a’ búvárharangal.  
yerulatiii Bákó ( m. h. 162Ó) irta - le környülállá-  
sosan ezen mívszert.

1 5 40 .  A ’ Königsbergi királyi Könyvtár’ alapja 
ezen esztendőben vetődött-meg.

1541 .  A ' Valdivias vezérsége  alatt ekkor fog-  
lalták-el a’ Spanyolok Chilit.

1542.  III .  János Portugalliai Király alatt fe-  
deződött-fel  Japán.

1 5 4 7 .  II .  Henrik Franczia Király viselte a5 
lege lső selyemből kötött harisnyát. Angliában Er-  
’sébet Királyné az elsőt 1561 -ben.

l 55o -ik táján találódotí-:el a’ Spanyol -v iasz , mi-  
nekelőtte pecsétes agyagot ,  viaszt,  ostyát, ónat ’s a ’ t. 
használtak volna a’ pecsételésre.  Ekkor épült No-  
rimbergában az a’ malom,  mellyben a’ sárga-réz mí-  
vek meg-esztergályoztatnak- Ugyan ezen esztendőben  
vivődtek - b é  a’ Tem plom bé l i  székek Ulmában a’ 
Miinsterbe.  Az  előtt kiki ,  a* ki a’ T e m p lo m b a  
ülni akart, maga vitt magának széket.

1552. Konstantzinápolyban állitódtak-fel a’ leg
első kávéházak. Innen jöttek szokásba a’ kávé-  
házak a’ keresztyén Európában. Marsei l lében 1671-  
ben\ Parisban 1 6 7 2 - ^ / 2 ;  Hamburgban és Norimber-  
gában i6g6*bant

1553. A z  Archangel  felé vivő tengeri - útat 
Chanceller Richárd Angoly fed ez te *  fel.

1555. Ezen esztendőben h ó i t - m e g  Gemma 
Reiner a* földmérő -  asztal’ feltalálója, a’ ki Frisi- 
usnak is neveztetett.

1 5 5 7 .  London O-Varósában ál l í tódott  -  fel az 
Anglia legelső üveghutája.

i 56o. Lobsinger János találta - fel Norimbergá-  
ban a* szélpuskát.  Augusztus a’ Saxóniai  Választó-  
F ejed  elem állitolta fel Német-országban a’ legelső
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mestermívek tárát. Már ezen esztendőben van em
lékezet a’ Ilelvéták’ patyolattal való kereskedésökről.

1 561. Uttman Borbála taláita-fei Ánnabergben 
a* csipkekötést.

i 563 . Henuebergi Herczeg , Ernest György, 
ajándékozta-meg a’ puskamiveseket czehes jussokkal.

i 5Ő5 . Hawkin János hozta legelőször a' 
krumplit Európába. ( I. 1684 ) Hollandiába 
i 58^-ben jött. Olasz-országba i 588-Z>zr/z; Német
országba iÓQi~ben; Franczia-országba 1616-ban; 
Hclvétziába lydö-ban. — Az ezen esztendőben 
megholt Gesner Konrád állitotta-fel a* legelső Fü- 
vész-rendszert ( Systema ) a’ mellyben előadta a’ 
Pláriták* rendjét, faját, nemét és azoknak karakter* 
jeket gyümölcseikben kereste.

1B67. Alvarez Mendoza fedezte-fel a* Sala
mon-szigeteit.

1Ö70. Tycho de Brdhe készítette a* legelső 
Sextánst.

1573. A* legelső Német-országi nádmézfőzp 
Intézet Augsburgban álittatott-fel.

1574. Kook második útjában fedezte-fel a’ 
Hebridi- és Kaledoniai szigeteket.

1075. Pénzverő mívszerekkel (  AValzwerke, 
Prágewerke, Werkzeuge um die Münze zu pragen )  
Tirolisnak Hall nevű városában éltek legelőször.

1677. Drake Ferencz ezen esztendőben indúLt 
Plimöáthból tengeri útjára. A’ puska-szerszámot 
(  Flintenschlösser, Feuerschlösser, Piadschlösser ) 
ugyan ezen esztendőben találták-fel Norimbergában.

1678 Drake Ferencz újj Alhiont felfedezi.
1579, Meth Máté Langensalsi Orvos Nauheim- 

han, állitotta-fel a’ legelső szalmafalu sót-kristályozó 
házat (Gradirhaus aus Strohwánden), iSgg ben pe
dig a' másodikat Kötschauban.
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í 582* Ekkor kezdődött Straszburg mellet a’Piénus 
fövényéből az aranymosás. Ugyan ezen esztendő
ben jobbitotta-meg XIIÍ. Gergely Pápa a’ Kalendá- 
rioniot az által, hogy kihagyott minden 100 esz
tendőből egy szökő-esztendőt és azt 400 Eszten
dőről l\00~ra fordultatta elő. ( 1. 45 és 1690 a’ Kr. e.)

1 0 8 4 .  Raleigh Valter angoly Admiral hozta 
legelőször a’ krumplit Virginiából Hiberniaba. 
D̂ áke Ferencz pedig i 586-Zw/2 Angliába. (1. l 5Ő5 ) 
Ugyan ezen esztendőben kezdett ama nevezetes épí
tő-mester de Foix Lajos  a’ bámulásra méltó Cor- 
douani világositó-torony* építéséhez, melly 1611- 
ben végeztetett-béf

l 58 5 . Davis János Angoly által fedezte telt-fel 
az úgy nevezett Davis útja.

1587- É verard Digby Angoly, vette legelőször 
rendszerbe (systenia) az úszás* mesterségét.

15 8 8 . A' dresdai fejedelmi könyvtár’ alapja 
ekkor vetődött-meg.

1589. A* harisnya * ézövő széket Cambridgébe 
hihetően Lee Villiam Angoly 'találta*fel.

lögo. Jansen Zachariás Middelburgi pápaszem- 
tsináló találta-fel a' Teíeskopiumot.

i 5gi. Az első zálogos-vagy költsönöző - ház 
( Leildiaus ) Német-országban az Augsburgi volt. 
Savonában \lfi()-ben  állott fel eggy. Egy még e- 
lébb Perugiában. Nápolybán ib^Q'beny Norimber- 
gában 161 ö-ban; Berlinben 1692Len.

i 5g 5. Mendanna a’ Markesas-szigetei közzül 
néhányat fel fedez. O utánna fedezték-fel a’ Marke- 
sas-és Washingthoa kettős szigeteit, meflyek 
Mendanna Archipelagusának neveztetnek.

íőoOe Gvido JJbaldi, a’ ki előtt Dürer Albrecht 
ezen tekintetben ucvezetessé tette magát, mélyebben 
ereszkedett a’ meszszelátó-cső ( perspcctiva) alapja’ 
vi'sgálásába, és azt a’ Matheniaticai-tudomány szerint
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magyarázta. — A* legrégibb meszszelátőeső - festő 
a'Görögök közit A g alkar chus volt, a* ki eggy időben 
élt Aeschilussal. A’ meszszelátó-csőt Anaxagoras (Ac- 
ginai) irta-Ie legelőször.

A’ XVII. Század, eleitől fogva már tudták a* 
Gránátokat az ágyából kilőni. — A* mágnesről, 
mellynek felfedezése a’ legrégibb időkre esik, Gil- 
bert William Angoly írt legelőször fundamentomo- 
san. Plinius szerént egy Mágnes nevű Pásztor talált 
mágnes-követ az Ida hegyén. A* Káldeaiak,Egyip
tomiak , ’Sidök előtt a’ Görög és Romai orvosok 
előtt nagy becsben volt a* mágnes-kő.

1602. A' Német-alföldiek éltek legelőször kar- 
tátsokkal a’ Spanyolok ellen, Ostende’ ostromlása 
alkalmával.

iőo3 . A* legrégibb Német-országi Pénzváltó 
Intézet, a’ Hamburgi. A’ Norimbergai 1621 -ben;
kezdődött.

1604. Ekkor fundálta Ágoston Ilerczeg a* Wol- 
fenbütteli könyvtárat, melly először a’ Hitzackeri 
várban volt, annakutánna Braunschweigba ’s végre 
Wolfenbáttelbe tevődött által.

16 05. Ezen esztendőben fedeződött - fel Fér- 
nandes de Qviros alatti a* Spanyolok által Új-Hol
landia. — Hollandus Kapitány Dirck Hariog 1616- 
ban fedezte-fel annak napnyugoti partjait, mellye- 
ket hajója’ nevéről Cendracht főidének nevezett. Arn- 
heimi Zechaen vagy Zeachen 1618-ban fedezte-fel 
annak északi részét, mellyel Arnheim főidének ’s az 
akkori Bataviai Gubernátor van Diemen Antal ne
véről v. Diemen főidének nevezett; de Édels János 
1619-ben Edels főidének. 1627-ben Nuits P éter; 
1628-ban de W itt Wilhelrn ’s a* t.

1607. Jludson Angoly ekkor evezett azon ten
ger-öbölbe, melly az ő nevéről Hudson-öblének 
neveztetett.
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1609. Ezen esztendőben állíttatott• fel Amster
damban a’ második Girobank. Az első£ a’ többinek 
példányúi (il Banco dél Giro) Velentzében állott- 
fel. — Hamburgban 1619 •ben', Norimbergában 

Stockholmban \ 6 5 y-ben; ’s a’ t.
1611. Scheiner K ristó f  Jézus társaságabeli 

Szerzetes, találta-fel a’ másoló - rajzmívet (Storch- 
schnabel.)

1613. Ezen esztendőből való az eladó porté* 
kák ára meghatározásáról való legrégibb Amster- 
dami rendelés. Londonban l 634 -ben\ adódott az 
ki legelőször.

1617. A’ hires búzából készitett sert, Arm- 
stadti Polgármester F isch er  főzte legelőször.

1618. Nagyon hihető , hogy Janzen L . *s ennek 
fia Janzen J . L . voltak az oszszetet* Mikroscopium’ 
feltalálói ( nem Drebbel> nem is Galilaei. )

1624• Bachet de Meziriac Franczia - Algebrais
ta találta fel a* Láncz-hídat. Ezen esztendőben vivődött- 
bé Hollandiában a’ bélyeges papiros (Stempelpapier}, 
Spanyol - országba 1ŐŐ8-bán; Francia - országba 
iQfó-ban; Saxoniába és Brandenburgba 1682-benm

i 6 3o. Ekkor készítettek az Olaszok czitrom- 
ból legelőször limonádét vagy czitromos-vizet. Ezen 
esztendőben adta-elő Galilaei (szül. Florentziában 
156  4'ben, m. h. 1642-ben;) a’ függönyről ( pendu- 
dulum ) való fontos tudományt és azt a’ Physicába 
’s Mechanicába bivelte. Egyszer’smind ő terjesztette- 
elő a’ legelső megfogást a* függöny-órákról, *s e 
szerint tett az ő fia legelső szerencsés próbát Velen
cében 1649-^z.

l 638 . Drebbel Cornelius északi Hollandiában 
Alkmaari földmivelő , találta • fel a’ Thermometrumot, 
vízzel kevert választó vizet töltvén abba. — A’ Fio- 
rentziai borszeszszel töltődött - meg ( 1673. ) Halbey
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( 168o-ban') a* kénesőt javaslotta, — A’ Chinahéjj’ 
( Fieberrinde, Cinchona officinalis ) hathatos volta 
a’ Limai Vicze - Király’ Cinchon felesége által lett 
Európában (ismeretessé.

1640. Gascoigne VFilhelm Angoly találta-fel a’ 
Mikromeírumot, irielly eggy astronomiai eszköz, az 
égen lévő kitsiny köz’ megmérésére. Ugyan ezen 
esztendőben verette XIII. Lajos Frauczia-Király a’ La
jos aranyakat ( Louis d’or. )

1641. Az első üveghuta Svetziában hihelően 
Németek által álittatott - fel.

1643. Toricelli Evangélista a’ Galilaei tanít
ványa ’s a’ Florentziai Nagy-Herczeg Udvari orvosa 
találta-fel a' Barometrumot. Ennek feltalálása után 
csak hamar, ugyan azon esztendőben Pascal példát 
adott, a’ magasságnak Barometrummal valő mérésé
re. Ezen esztendőben találődott - fel a* Bagnét-is 
Bayonnéba, mellyel legelőször a’ franezia Gyalog
ság használt Németalfőldön 1647-ben.

1649* Kircher Athanasius Szerzetes találta-fel
Ptómáhan a* Haliocsőt. (Hörrohr, Sprachrohr) melly-
ről már de la Porta Kei\ János \b6o-ban emléke
zetet tett.

i 65o. A5 dunna hidpehely’ (Eiderdunen) hasz
nálása ’s az azzal való kereskedés ezen esztendőben 
kezdődött. Ugyan ekkor találta-fel a’ levegő szivat
tyút ( Luftpumpc) Brandenburgi Tanácsos és Magde- 
burgi Polgár - mester Gvericke Ottó, valamint Flui- 
gen is az ismétlő Órát ( Bepetiruhr. )

1 0 5 2 .  Az Octánst Hoffman Henrick irta-le leg
először voltaképpen. A’ tükör-oclánsokat Hadley 
és Brander találták - fel i^^i-ben.

i 655 . Marqvis de Worchester találta-fel a* 
Gozmív-szert Q Dampfmaschine ) , mellynek segedel
mével a* források’ vizét 4 lábnyi magosságra szöktette.

l 6 5 i> Pénzváltó folyamati Czédulák (VVechscl-
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l c u r s - Z e t t e l )  ezen esztendőben adódlak-ki legelőször 
H a m b u r g b a n .

1660. A’ legelső darát őrlő-malom az, melly 
Hollandiában Saardámban építtetett*

1662. A’ nagyítás’ négyesitését ( Quadratur 
dcr Hyperbel) Huddenius János hollandus taláita-fel*

1666. Lord Arlington vitte Hollandiából An
gliába a’legelső fontTheát, rnellynek fontjának 170y-ig 
3 font Sterling volt az ára.

1668. Ezen esztendőben hóltmeg Glauber Já~ 
nos Rudolf, ki a'keserű sót (Sál mirabile, Glauber- 
salz) a* közönséges konyha sóba, a’mellyel az öszsze- 
elegyedve van, felfedezte.

1670. Morland Sámuel találta - fel a* tökéletesí
tett beszéllő-csőt. G vérieké pedig az electrica-machinát.

1671. Comenius Amos János Evangelicus Pap 
irta a’ legelső Orbis Pici üst. *

1673. A’ himlő - oltás’ mesterségét egy Görög- 
aszszony hozta Konstantzinápolyba, a* honnan ezt a’ 
jóltévő találmányt az Angoly-követ’ felesége Wort- 
le j Montague Mária terjesztette-el Angliában i^zl-ben 
-  Egy m  s zázadbeli Arabs - orvos Aharum , irta le 
a* himlőt legelőször voltaképpen* Német-országban, 
nevezetesen Hannoverában 1724-^z dltották-bé leg
először a* himlőt (1* 1790.) — Ámbár a’ Dávidhár- 
fája, ha azt éjfélkor az északi szél megillette, han- 
gott adott légyen is, mindazáltal a’ szél - hárfa
(Aeolusharfe) feltalálása méltán a’ Jézus Társasága- 
beli Kirchernek tulajdonittathatik. Oswald Scotus 
több próbákat tett vele és Doktor Quandt Nieskybe 
lygh-ben tökéletesítette azt.

1674. A’ sebóra regulátorját (Spiralfeder) 
Huigens találta-fel.

1676* Az experimentális Physicából, Német
országban Altorfi Professor Sturm adott legelőször- 
íeczkéket.
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1 6 7 9 .  Balbin tudós Cseh Jesui ta,  i r ta - l e  leg
e lőször,  a’ Cseh - országi óriás hegyén ta l ál t  p l a t i n á t .

1680. A* Kakaő-bab ezen esztendőben lett ke
reskedési árticuius.

1682. A ’ legelső Kereskedő - T ö r v é n y s z é k ’ 
(  Handelsgerieht ) felállítása Lipsziában ezen eszten
dőben történt. — Ugyan ekkor találta- fel  az eleges-  
rezet ( Prinzmetal l )  Angoly  Admirális ’s Palatinátusi  
Herczeg Rupert•

1687. Van dér Helde találta-fel Amsterdamban 
a* tömlőjét mindenfelé igazítható ’s hordozható kacs- 
karingos fecskendezőt (Schlangenspritze.)

1689. A’ sárga hideg Marlinique szigetén ütött- 
ki legelőször.

1690. Denner János Kristóf találta-fel Norirn- 
bergában a* Ciarinétet.

1692. Vauban állitotta-fel a’ legelső agyú-sánez 
házat (Blockhaus.)

1693. Az Etna-hegye több izbeli kirohanása s* 
az azzal öszszeköttetésbe lévő földrengések, három 
nap alatt 16 városokat és sok majorokat nyeltek - el 
’s go,000-né! több embert fosztottak - meg életöktől.

1696. A’ Plymothoz közelfekvő koszirtón az 
Eddystónei világitó - torony* építéséhez ezen eszten
dőben kezdett Winstanley Henrik. iyo?>-ban egy 
iszonyú szélvész le ontotta azt. A’ fából ismét fel— 
építtetett torony íjhh-hen  leégett. A’ még most 
is fen-álló kő-torony’ építése Smeaton epitő’mester 
igazgatása alatt 1760-ban végeztetett-bé.

1701. I. Péter Czár veretett legelőször fél Rá’ 
beleket. Ezelőtt Orosz - országba kopek nevű pénz 
volt csak folyamatba. I. Péter Czár 1704-^2 egész 
Rubeleket is veretett.

17 0 3 .  Ezen esztendőben hól í -meg Hook Róberl- 
a’ Telegráph* tulajdonképpen való feltalálója. A*
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franczia születésű Chappe o tőle kölcsönözte annak 
e l in tézésé t  ’s jegyeit (1793.)

1706. Berlini festék Fabrikás Diesbach találta
iéi a* kék keményitőt ( Berlinerblau). — A’ Porczel- 
lán készítése mesterségétpedig Schleitzi Botticher J. F.

1708. A* szélmérőt ( Anemometer, Windmes- 
ser) W olf Kér est ely találta-fel. Kiilömbözik ettől 
a’ Cyrrestes Andronicus által legelőször Athénébe 
készíttetett Szél-vitorla ( Anemoscopium, Plagoscopi- 
um, Wmdzeiger, Wetterfahne.)

1709. A' Barometrumriak , Thermometrumnak, 
és Levegő - szivattyúnak feltalálása által, a’ levegő
mérés tudományának (Aérornetria, Luftmesskunst) 
alapja megvetődött ugyan , de von W olf Kerestely 
volt az, a’ ki ezt legelőször tudomány formába 
öntve elő-adta. — Hawskbee találta- fel íevegő-szi
vattyújánál fogva az iiveg-harang alatt lévő matéria 
elasticitássa általános nagyságát meghatározó elastici- 
tást mutató vagy kényeső grádusát mutató Barome- 
trumot (Elasticitátszeiger, Mercurialzeiger.)

1710. Meissenben ezen esztendőben épitődött 
Porczellán-Fábrika.

1714* Az érez- vagy bánya fúrót (Be rgbohrer)  az 
egymáson fekvő fö-drétek’ vi’sgálására Lipsziai Physicát  
tanító Professzor Dr. Lehman Chr. J. találta-fel.

1 7 1 7 .  Schroder Chr. C f s z i i l ,  Hohensteinban Sa-  
xoniában]) ta lá l ta- fe l  a’ Fortepiánót.

1 7 2 0 .  Franklin még Bostoni  könyvnyomtató
legény korában állította - fel a’ legelső kölcsönöző  
Könyvtárat ,  néhány ifjú emberekkel társaságba á lva,  
közhaszonra könyveket gyiijtvén Öszsze.

1 7 2 6 .  A* legelső Leve les - ta l lérok  XV-ik La
jos alatt Toursba verődtek;  Franczia - országban a* 
Koronás-tallérok 1 7 0 9 - / 0 /  fogva 1718-% verettettek.

1 7 2 7 . Olvasztó - kemenezék (Alochöfen)  leg
először a’ Mansfeldi-kerülelben épitődtek.
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1728# Stockholmban állíttatott fel a’ legelső ha- 
jókázást tanító oskola. Angliábau lj5 () bán, Am
sterdamban 1784-ben.

1740. Az egész Burkus-tábornak már ezen 
esztendőben vas-puskaveszszői voltak, mellyeket I. 
Fridrik Wilhelm vitt-bé. Az Austriaiak még 1741- 
ben fa-puskaveszszővel éltek. — Grossenhayni Bá
nya-tauácsos Barik találta-fel a’ szász-kéket és szász
zöldet ( Sachsischblau und Sáchsischgrün. )

1747. Az electrikos kereket Franklin találta fel*
17Ö0. FreytagJ. G. (Gérai) ezen esztendő’ táján 

találta-fel a’ buzogány készítő mívszert (Rappirma- 
schine, die Rappe.)

17Ö1. A’ Villámhárítót (Blitzableiter) Dr. Fran
klin találta fel.

1755. Angoly Természet - vi’sgáló Ellis János 
fedezte-fel legelőször, hogy a’ korallok, a' mellyek 
eddig tengeri növevényeknek tartódtak, apró féreg 
forma polypusok, mellyek magoktól épített házats- 
kákban lakuak. — Montpellieri orvos és Chemicus 
volt az első, a’ ki a’ (Selterwasser) mesterséges készí
tése által, útat nyitott a* mesterséges ásványos vi
zek* készítésére.

175Ő. Lamberi vetette - meg a* Pyrometria 
alapját.

1760. Ugyan csak az említett Lambert adott 
azon tudománynak, mellynél fogva a* világosság’ ereje 
megmérődik, Photometria uevet ’s azt az applicata 
Mathesisbe ő iktatta bé.

17Ő2. Canton Angoly, mutatta-meg legelőször 
a’ víz’ elasticitássát. —

1768. Cuok ezen esztendőben indúlt először 
útnak Aug. 20•kán ’s 1771 -ben Julius* Iz-kén tért 
viszsza.

1770. von Hagen Finaatziai - Minister , állította- 
fel Berlinben az első erdő-tenyésztetési Academiát.
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1772. Dr. Priestley találta-fel azon mérő-esz
közt, melly által a* levegő - ég’ jósága megmérő- 
dik , (Éndiometer — Luftgutemesser.)

1773. Iíergueles földét de Pages az ő déli 
Pólus felé tett második útjában fedezte-fel.

1774. A* fonó mív-eszközt ^Spinnmaschine) 
Arkwright Richárd találta-fel Angliában.

1775. Páviai Professor Volta A . tette közönsé
gessé az Electrophorumot. O a’ Condensator, (Electro- 
Microscop , Micro - Electrometer ) feltalálója is , 
melly eggy, az electricitás legkissebb grádusát meg
érző eszköz.

1778. Az első szerecsen - dió (Macisbohnen ) 
Hollandián keresztül jött Európába.

1780. Fiirstenberg találta-fel Basileában az ele- 
ctrikos tüztsináló eszközt (electrische Feuerzeuge.— 
Electrische Lampen , Luftzünder, Tachypirien etc.)

1781. Raikes Róbert Glocesteri Könyv-nyom
tató, és Prédikátor S/ock, álhtották-fel Angliában a* leg
első Vasárnapi - Oskolát (Sontagsschulen) , — von 
Winterfeld Burkus Fő - Strá’samester találta-fel az 
ágyú - igazgató vezért ( Visir.)

1782. Kasseli Paticarius Flilgger a’ (Kasseler- 
Mineralgeljr) feltalálója. — Az úgy nevezett Levegő
hajó feltalálói Mongoljier István és Róbert Anno- 
nayi Papiros - fabrikások.

1784* R'öllig találta-fel Berlinben a* clávisos 
harmonicát (̂ mit Tastatur) és Görlizi udvari Orga- 
nista az újj Harang-hármonikát.

1787. Dr. Baader Jo séf találta-fel a’ vízi hen
ger-fúvót ( ĥydrostatische Cylindergeblase) ámbár a* 
henger-fúvó korábbi találmányok az Anglusoknak. *̂J

1788. von Kregting Hassiai erdő-mester találta- 
fel a* fa-mérőt, (Dendrometer, Baummesser3 — 
Skőiziába Dumfriesbe, használta legelőször Müler 
a’ gőzt, kdt kerek* segedelmével, a’ hajónak víz
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ellenébe való hajtására. Londonban 1802-ben ezzel 
szerencsés próbát tettek.

1789. Az úgy nevezett Telluriumot Adams G. 
találta-fel Londonban.— Dr. Chladny találta-fel Wit- 
tembergában Euphonia név alatt esmeretes mu’sikai 
eszközt.

1790. Angliában a’ nép* azon tapasztalását, hogy
a’ ki a’ tehénhimlőt elkapta, a’ közönséges vagy 
gyermek-himlőt nem kapja-el, Orvos Doktor Jenner 
folytatta a* tehén-himlő’ béóltása által. — A’ Gal- 
vanismus’ felfedezője Galvani Alajos Bolognában.

1792. de Betancourt tett legelőször a’ gőz’ nagy 
erejéről és a’ melegség4 meghatározott grádusa erán- 
nyáról szoros vis’gálatot.

Balajthy Jó'séf.

21 .
A’ Kath. Religyiónak mostani állapottyáról 

Persiában.

ITEidőn Péter Sándor Babyloniai Püspök 1827, 
Decemb. 7. a' déli Franczia - ország belső ta
nácsának Elölülőjéhez hálaadó köszönetét kül
dené azon 95000 frankból álló summáért, mel
lyel több buzgó jámborok4 szíves adakozásából 
a’ Missionáriusok’ számára öszsze-szedegettek ; 
a' többek között a’ Religyiónak Per'siában levő 
mostani állapottyáról illy tudósítást teve:

Per’siának Királlyai mindenkor idegenked
tek a’ K. Religyiótól. Nagy Sándor’ holta után 
Seleucus a’ Macedói hősnek egygyik vezére lépett
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a’ Per’siai Thrónra, hogy széles terjedésű biro
dalmának közepette árgusi szemekkel uralkod
hatna, nevéről Seleucia Városát építette a' Ti
gris íolyónak jobb part) án , ennek alapítása 
igen sokat teve Babyioié romlására, melly csak 
15 mértföldnyire feküdtt az Euphrátesnek déli 
részén, minthogy Mesopotámiának ezen táján 
igen közel vágynak az említett folyók. A’ 
Seleucidák’ országlása nem egész 300 észt. tar
tott; ennek maradványiból emelkedett Per’siában 
a’ Pártliusok' birodalma, mellynek Fő-városa 
Ispahán. A’ történetekben az Arsacidák’ neve 
alatt esmeretes Királyok , vezérlették a’ biroda
lom’ kormánnyát akkor, midőn a' világ’ Meg
váltója született, ’s közziilök Artabanus uralko
dott akkor, midőn, az Apostolok napkeletre in
dultak az ő Isteni-mestereknek tanítását hir
detni, terjeszteni. A* hitnek ezen Sz. követi 
közzül jelenlétekkel, és munkáikkal többen meg
dicsőítették Mesopotámiát, és Per’siát, de leg
inkább Sz. Simont, Judást, és Tamást vezérelte 
oda az Isteni bölcs gondviselés; különösen pe
dig Sz. Tamás maradandó emlékét hagyta ezen 
tartományokban az Isten dicsőségéért való 
buzgó törelcedésének. A’ most említett Aposto
loknak tanítvánnyá Sz. Máris letelepedett Se- 
leuciában, ’s alkotója leve ama nevezetes Seleu- 
ciai, és Ctesiphoni Pátriárkái-széknek, melly 
két városok a’ közeliét miatt mindenkor egye
sülve vajának, és csak egy Püspökséget képe- 
zének. Seleucia a’ mint fellyebb mondánk a’ Ti
gris jobb partyán , Ctesiplion pedig sokkal 
későbben ugyan azon folyónak bal partyán 
épültt az elsőnek által ellenébe; időfolytával, 
minthogy csak egy uralkodójok v o lt , a’ két 
város is eggyé le tt , keresztül hasítván azt a’ Ti-
F .  M.  O R ,  M I N E R V A  4  N E G Y E D  1 8 3 1 .  6 0
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gris- folyó, mellyen a’ könnyebb közösülés 
végett több hidak verettek.

Az Arsacidák' birodalma a' keresztény szá
molás szerint egész a* 3-ik Századig fentállott) 
kiknek a’ türedelemről nevezetes országlása 
alatt a’ K. Religyió nem csak magában Per’siá- 
ban, lianem mind azon tartományokban-is, mel- 
lyek Per'sa hatalomnak hódoltak, p. o. Mesopo- 
támiában , Assyriában , Mediában, — nagyon 
előre kapott. Az Egyházi - történetek több ne
vezetes Püspökségeket említenek, mellyek ezen 
széles kiterjedésű birodalomban még a’ 3-ik 
Század’ elején vették eredetüket. Azonban Per- 
’siában egy polgári nagy változás az Arsacidák 
birodalmának végét szakasztá, 's helyébe a’ 
Sassanidáké lépett, ezen törzsökből szármoztak 
a Sáporok, a’ keresztény névnek engesztelhe
tetlen dühös üldözői; 2 -ik Sápornak hoszszas, 
és véres üldözése a’ történetekből elég esmerc- 
tes. A’ Sassanidák’ Királlyainak lakása közön
ségesen Ctesiphonban volt, mellynek hajdani 
helyén láttam némeliy omladékit egy Templom
nak , melly a’ Napnak volt szentelve, ’s melly- 
ben hibetően a' Jézus eránt való gyiilölségnek 
több száz emberek lettek áldozativá.

Több K. Mártíroknak kinos halála, és Sá
pornak minden dühös kegyetlenkedése mellett-is 
elterjedtt a’ K. Religyió az egész birodalomban. 
De későbben az emberi Nemnek ellensége olly 
veszedelmet támasztott, melly pusztításával 
mindazokat fellyül múlta, mellyek eddig a’ 
Religyiót zaklatták, értem Nestoriusnak, és 
Eutichesnek eretnekségét, ezek az egyházi szint
úgy mint a’ polgári hatalomtól megvettetett 
pártosok, inkább elhagyók hazájokat, mintsem 
tévelygéseiket; az 5-ik és 6 -ik Században nagy
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ssííímmítl jöttek azon tartományokba* mellyek 
Per’sa parancs alatt állottak. A’ Görög Császá
roknak örökös hadat esküdtt Fejedelmek, szíves 
halandósággal fogadták e’ bujdosókat, azt gon
doltán : hogy ezekben a’ Görög Császároknak 
engesztelhetetlen ellenségeire fognak találni. Az 
országiásnak védő oltalma alatt ezen eretnekek 
csak hamar elfoglalták az ó Katholika Anyaszent- 
egyházokat, mellyekhez még ujjakat-is építettek, 
Klastromokat állítottak, és mindenféle Intéze
teket rendeltek. Az 5-ik Századnak vége felé 
a’ Seleuciai, és Ctesiphoni Pátriárka-is Nesto- 
riushoz pártolt, ’s ez az ő példája majd csak
nem minden K. felekezeteket maga után von
zott, ’s ez időpontban a’ K. Religyió Per’siában 
majd csaknem vég veszedelemre jutott.

Midőn illy szomorú változásokkal vegyest 
folydogálnának a’’ magokban nagy viszontagsá
gokat forraló időszakok, a’ 7-ik Század’ közepe 
táján Omár, és Othman Kalifák’ vezérlése alatt 
betörtek az Arabsok a' Per’sa birodalomba an
nak felforgatására, ’s ez alkalommal, valamint 
mindenütt máshol, úgy itt-is a’ vad Muselmán- 
nok minden Keresztényeket megfojtották. Most 
már több Századokig Per’siában nem más ural
kodott mint zűrzavar, rendetlenség, melly az 
Arabsoknak, Törököknek* és Tatároknak véres 
harczait szülte és táplálta. Több polgári válto
zásokon hol jobb, hol bal szerencsével általver
gődvén Per’sia, a’ 16-ik Századnak végével bi
zonyos Schaeh - Abbas nevű nagy Király lépett
fel a’ birodalom’ kormánnyára, ezen Fejedelem 
használta hatalmát az olly Intézeteknek orszá
gában való megalapítására, mellyek népének 
boldogságát czélerányosan mozdítják vala elől. 
Lakását Ispahánba vette, ’s ezzel olly fényes

ed *
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ségre emelte, melly a’közönséges álmélkodást ma
gára vonta; azt nem csak belsőképpen pompás 
épületekkel szépítette, hanem kellemes elren
deléssel kivülről-is csinosította, ’s a’ lég kiter
jedtebb kereskedésnek közép-pontyává tette; 
e’ végre számos Örményeket m eg-hívott, kik  
akarattya szerint a' Fő-városban megfészkel
tek , a’ népszaporodás szükségképpen megkí
vánta a’ térség’ nagyobbodását-is, letevék hát 
alap - kövét Julfának , melly későbbén Ispahán- 
nak kül-városa leve, ’s 1 2 0 0 0  ház épüle benne. 
Az Örményeknek nagyobb része eretnek , a’ 
többiek Katholikusok, mindenik tökélletes lelki- 
esméreti szabadsággal bir, ’s külön Templomot- 
Is gyakorol.

A’ 18-ik Század’ elején Per’siában iij pol
gári változás történt, a’ iázzadók Ispahán váro
sát elfoglalták, és az 50 évekik tartó polgári 
véres háborúk alatt a’ szerencsétlen ország na
gyon megrongáltatott , a’ város pedig végső 
pusztulásra jutott. Julfa kül-városnak számos 
házaiból csak 500 maradott, ezek is a’ legrom- 
ladozottabb állapotban, az Örmények el szél- 
ledtek mindenfelé; vágynak még közöttük igen 
kevés Katholikusok de minden Papi segedelem 
nélkül, Templomaik romladozoltak, ‘s majd 
csaknem az Isteni-szolgálatra nézve haszon- 
vehetetlenek, miólta a’ Missiónáriusok e’ tar
tományt elhagyták, azólta az egész Missió meg
szűnt.

Minekutánna pedig Ő Szentsége engemet a’ 
Congregatio de propaganda Fide által az Ispaháni 
Püspökségnek kormányozójává nevezett, min
den gondomat arra fordítám, ho-gy egy Missió- 
náriust keresnék , kit ezen tartományba az 
ottan lévő kevés Katholikusok’ lelki vigasztalá-
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sokra küldhetnek , ’s szerencsémre találtam is 
Bgy derék Katholikus Örmény-papot a’ Libanus 
hegyén, ő már másodszor vagyon most kiildette- 
tése helyén, és vigasztalásomra látom, hogy buzgó 
serénykedéssel folytatott munkáját az Isteni áldás 
koronázza. Elment ő Ispahánba, hogy az ott 
lév ő , és a’ hitnek dolgában magára hagyott 
keresztény kis sereget felkeresse, 's nékik a’ 
Szentségeket ki-szolgáltassa; minden tőle ki
telhető buzgósággal bátorította őket, hogy, nem 
tekintvén szomorú helyheztetésöket, a’ hitben 
álhatatossak maradnának. — Ispahánból The- 
ránba ment, hol több K. kereskedőkre talált, 
kik kereskedés végett Asiának több városiból 
jelentek-meg e' fő Városban. Az idő, és kör- 
nyiilállás szerint ezeknek számok majd na
gyobb, majd kissebb ; minden tisztelettel fogadák 
ő t, ’s kérésökre még lakhelyét-is köztök vé
vé; ezen kereskedőknek egyik házában nyitott 
egy Kápolnátskát, mellyben misézett, és az 
örmény-szokás szerint lehető ünnepi pompával 
tartotta az Isteni-szolgálatot. Nekem azt je
lenté: hogy a’ kormány a’ Religyióra nézve
igen töredelmes, ennél fogva őt a' Theránban 
tartózkodó eretnek Örmények nem igen nyug- 
liatatlaiútyák, részént talán azért, mivel az 
országban több Katholikusok igen nagy tekintet
ben vágynak, vagy talán azért, hogy e’ rész
ben-is a’ kormányozás’ parancsát megne szeg
jék. Eleget biztatám, hogy minden tőle ki
telhetőképpen azon legyen, hogy ezen kis Mis
siót, melly reménységem szerint ezen vidéken 
az Isten' dicsőítését nagyon elöl fogja mozdí
tani, mennél jobban megerősítse.

Reménységem’ alapjai ím ezek: 1 -ör ezen 
megtelepedés nyilván fogja mutatni, hogy a’mi
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Anyaszentegyházunk igazán Katholika, vagy is 
közönséges, minthogy annak tagjai, emberi 
mód szóllván, a' föld’ kerekségén mindenütt 
elszélledtek, ’s ez által bétellyesedik a' Pró
fétának eme jövendölése: hogy napkelettől, 
napnyugottig drága áldozat áldoztatik az Isten
nek az emberek üdvösségéért Per’siában, Chi- 
nában, Canadában, Cairóban, Londonban, Pé- 
tervárában. 2 -or az Európai hatalmasságok-1 

követei között gyakran Katholikusok-is vágynak, 
kik különös kedvezés gyanánt veendik, ha az 
ő Anyaszentegyházoktól eleikbe adott rendsza
básokat olly távol lévő tartómányokban-is tellye- 
síthetik. 3-or a’ Katholikus kereskedők, kik 
közziil néhányan mindég találtatnak ezen város
ban, édes vigasztalást fognak érezni, ha a’K. 
tudománynak magyarázását hallhattják, és az 
üdvösségre elkerülhetetlen szükséges szentsé
gekben részesülhetnek. Végre 4-er használhat 
ezen Missió abban: hogy több eretnek Örmé
nyeket az Anyaszentegyház kebelébe viszsza térít
het, mert az embereket egyenként vévén, és 
oktatván, könyebben beveszik az igazságot. 
Ezen szegény emberek rendkívül való tudat
lanságban élnek, ’s minden Religyiójok nem 
másban áll, mint némelly nevetséges, és babo
nás tettekben. Vágynak azonban köztök min
denkor néhányan, kik természeti hajlandóságot 
éreznek magokban a’ jámborság, és becsületes 
magaviselet eránt, ’s örömmel hallgattják a’ 
Missiónáriusokat, kik nékik az Isten igéjét buz- 
gósággal, éz minden önnhaszon vadászat nél
kül hirdetik. Azonban az egész népet a' Katho
lika Anyaszentegyházzal akarni egyesíteni, majd 
csaknem lehetetlen dolognak látszik lenni , 
minthogy ezen egyességnek polgári erős ok-fők
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uttját állják, ’s ezek mostanában legalább 
ollyanok, mellyeket egy könnyen nem lehet el
hárítani. Mind ezen hittől szakadott Örmé
nyek, kik Per’siában elég számosak, egyházi 
tekéntetben függenek egy Pátriárkától, kinek 
közönséges lakhelye -Etelt - Miadjin, 4 m. f. 
Erivántól. 5—6 . évekkel ez előtt az Eriváni 
helytartóság méltatlanul bánván a’ Pátriár
kával, lakhelyét elhagyta, és Tiflisbe az Oro
szok’ oltalma alá folyamodott.

Egyébberánt a'; tulajdonképpen való Per
’siában más Keresztényeket nem esmérek, mint 
részént több ezer hitetlen Örményeket, kik több 
osztályokra Széliednek, részént pedig számos 
Iiatholikusokat, kik Ispahánban , és Theránban 
tartózkodnak. A’ Per’siával szomszédos, és egye- 
siiltt tartományokban , u. m. Sniában, Sal- 
masban, Orbiában sokkal nagyobb a’ Katholiku- 
sok' száma, kik eredetekre nézve mind Chal- 
daeusok, de az Anyaszentegyházzal már rég ideje 
hogy egyesültek. Vélekedésem szerint az egész 
világon nyomorultabb, és szerencsétlenebb Ke
resztények nincsenek ezeknél, akár tekintsük 
szegénységüket, melly már a legfőbb fokra ju
tott, akár pedig nézzük ama kegyetlen kicsi
karásokat, mellyekkel a’ Muzelmánni Per’sák, 
mint a' tartománynak Urai, sanyargatják őket; 
ha nem fizethetnek, a’ mi többnyire lehetetlen
ség, akkor igen embertelenül megverettetnek, 
kínoztatnak. Feleségeik, gyermekeik tőlük el
vétetnek, magok pedig a’ legsanyarúbb, ’s leg
gyalázatosabb rabszolgaságra hurczoltatnak.

IIly szomorú helyheztetésben méltán kérd
hetni hát: hogy vallyon mi jót tehet Per’siában 
a’ hitetlenek, és tévelygő hitiiek között a’ mi kis 
Missiónk ? De minden e' béli aggodalmam mellett-
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is bíztat a’ reménység, hogy valamit azt, fog tenni 
az Isten dicsősségére , és hogy némelly jámbo
rokkal, fogja szaporítani a' mennyei boldogul
tak’ számát. Alapítását pedig a’ mi kis Missiónk 
köszönheti a’ hit - terjesztői társaság imádságá
nak, és alamisnálkodásának; ezen kegyes ada
kozásnak egy részét én az Isteni-szolgálatnak 
némelly szükségeire , és a' Missiónáriusoknak 
élelmére fordítom, igen kívánatos, volna , hogy 
ők lég alább-is kelten lennének, hogy t. i. illy  
fáradságos helyheztetésben, mellyben egyedül 
csak az erős hit lehet állandó, egymás eránt 
egyetértéssel, és kölcsönös segedelemmel lehet
nének; bízom a’ mindenekre bölcs gondviselés
sel ügyelő Isteni Sz. rendelésben, hogy valaha 
még ezen vigasztalást-is meg engedi érnünk.

IVtost már az eddig mondottakat öszsze vé- 
vén , azokból következik 1 -ör hogy az első öt 
Századok alatt Per'siában igen sok Keresztények 
voltak, kiknek nagyobb része úgy halt-meg, 
mint a’ hitnek vér-tanúja. 2 -or hogy azon 
időtől fogva az igaz hit azon széles ki terjedé
sű birodalomban majd csaknem egészen el
tűnt, minthogy a' népek részént bálványimá
dásban maradtak, részént Máhomednek álmo- 
dozásihoz ragaszkodtak, részént pedig Nesto- 
riu s, Eutiches, és más ábrándozók’ zászlói alá 
állottak. 3-or hogy ezen birodalomnak Ural
kodói közzül a’ K. hitet soha egy sem v ette-fe l, 
4-er végre, hogy ezen pillantatban, midőn ezt 
irom, talán 2 0 0  Keresztény sints azon egy Mis- 
siónáriusnak vezérlése alatt, kinek lakhelye 
Theránban vagyon. Imádjuk az Istennek vis- 
gálhatatlan ítéletit, és iparkodjunk jóra fordí
tani azon eszközöket, mellyeket az Istennek 
ingyen való irgalmassága nyújt; imádkozzunk
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magunkért,  és másokért, alázzuk-m eg magun
kat, és az Idvezítővel mondjuk: Spiritus spi- 
i-at ubi vult.

A' melly pénzt a' társaságnak szives ada
kozásából ez évben kaptam, azt 1 -ör a’ The- 
ránban való Missiónak fentartására, 2-or pedig 
az ujj megtérteknek gyámolítására fordítom. 
Szivbéli édes vigasztalásomra , Mardin városából 
és annak környékéből három Jakobita-Püspö
kök, 6  Papok, 3—400 más személlyekkel tér
tek viszsza az igaz Anyaszentegyház’ kebelébe. 
A' Jakobiták' Pátriárkája ez eránt panaszt tett 
a’ helytartónál, ki a’ K. hit eránt ugyan törö- 
detlennek ( indifferens) mutattja magát, de 
még is semmi alkalmat elnem mulaszt, a* hol 
a’ Keresztényektől valamit csak elfoglalhat; a’ 
bévádoltattakra hát pénzbeli büntetést szabott, 
kik a' kivántt summát megfizették, de az el
kezdett jóban álhatatosak maradtak. Ezzel hát 
megnem elégedvén a’ Pátriárka Constantiná- 
polyba folyamodott, hogy ott az első helyen nyúj
taná-be panaszos folyamodását, de reméllem, 
hogy gonosz törekedése ott sem fog elsülni. 
Már bizonyos summa pénzt Mardinba-is kül
döttem hit - sorsosink’ első szükségben való fel- 
segéllésére, ’s ezt ennekutánna- i s , ha a’ mód 
engedi, fogom cselekedni. Az illy megtérések 
olly reménytelenül történnek , hogy azokban 
nyilván azon bő kegyelmek’ munkálkodását lá
tom, melly eket a'hit-terjesztői társaság buzgó 
imádsága 1 1 3 'er mennyből, múltúm valet depre- 
catio ju s ti  assidua. 3-or a’ küldött alamisna 
több olly Keresztényeket fog enyhíteni, kiknek 
szomorú sorsán most éjjel nappal bánkódó ér
zéssel sóhajtozunk. Már két évek olta némelly 
Ba,sák Mesopotamiában, és a' néhai Assyriában

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



9 5 4 DECZEMBER 1 8 3 1 .

véres li4borút folytatnak egymással; — hogy 
felekezetét egyik úgy mint a’ másik megerő
sítse, a’ Kurdistánusokat a’ hegyekből, az Arab
sokat pedig a" kietlen pusztákból hívják szol
gálatitokba, ezen bárdolatlan emberek pedig 
örömöst csak oda tódulnak, hova őket valami 
dús zsákmány csalogattja; ezek mindenfelé 
terjesztik a’ tévelygést, és rendetlenséget, pusz
títják a’ nem ellenségnek szintúgy, mint az el
lenségnek tartomannyát; több helységek az 
emésztő tűznek prédái levének , ’s a’ lakosok
tól egészen megiiriilének. Tudok hat, vagy 
hét helységet , mellyeknek lakosi öszszesen 
mintegy 30000 mind Katholikusok , ezen sze
rencsétlenek mindeneket elvesztvén majd ide, 
majd amoda vándorolnak, az éhség, és nyomo
rúság felétis megemészti, a’ többiek a’ jó sze
rencsére támaszkodva mendegélnek, követvén 
azon ösztönt, melly őket vezérli. Bag
dadba sok férfiak, aszszonyok ’s gyermekek 
jövének, minnyájan végső szegénységben, va
lóban szívet szaggató szomorú tekintet! — Haj
lékot kell keresni béfogadásokra, — ruhát
mezítelenségek’ fedezésére, — kenyeret éhsé
gek’ lecsillapítására.

Más részről ezen szerencsétlenek veszede
lemnek tészik-ki magokat, mellyről nem is ál
modnak, illyes alkalommal a’ kontyosok így 
szóllítják-meg őket: legyetek Muzelmánnokká, 
’s mi szorgoskodni fogunk gyermekéitckről, 
adjátok-el őket, élhetnek nálunk; megkell 
vallanom, hogy illyes esetekben vágynak el
pártolok, ugyan-is találkoztak szülők, kik  
magzatjokat eladák ; de a z-is  bizonyos, hogy 
többnyire álhatatosak maradtak a' hitben , bár 
melly nagy volt-is az őket sujtoló szükség. Ilá
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l»át némellyek’ elvesztén könnyezhetünk, szint- 
ugy örülhetünk azon hitetlenek' nagy sokaságá
nak, kik az igaz hitre való viszszatérésekkel 
nevelik az igaz Katliolikusok' számát. A’ szü
lőknek megtérése ugyan nem mindenkor tiszta 
és minden qnnhaszon nélkül való, de az ő 
megtérésekből még-is nevezetes nyereség az ő 
gyermekeik, kik a’ mi Sz. Religyiónkban ne
veltetnek, ’s mint reménylni lehet, abban híven 
mégis fognak maradni. A’ társaságnak alamis- 
nája nélkül ezen szerencsétleneknek könyhulla- 
tásimon kívül semmi egyebet nem szentelhet
nék, de a’ társaság' kegyes adakozása által 
most, és jövendőben-is sokak’ szükségén egészen 
segítek, némellyekén pedig enyhítek. Hogy 
pedig az adakozásban rendet, és takarékossá
got tartsak, több jámbor személlyek’ segítsé
gévei é lek , kik megosztják velem azon gon
dot, és aggodalmat, meily engem ezen környül- 
állásban szüntelen nyughatatlanít. Almélko- 
dom a’ szeretetnek munkálkodásán, a‘ nap- 
nyugotti keresztények kenyeret keresnek a’ 
nap-keletieknek, mivel minnyájan csak egy 
famíliát képeznek, mert Isten az ő attyok, 
Jézus Krisztus az ő fejők, és a’ hitnek szava 
szerint, Mennyország lesz valaha aző érdemlett 
jutalmok.

Szabó Nepomuk.
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2 1 .

A z  iiju  P a p ir iu s ,  

vagy az eszes halgatékonyság’ példája.

I ^ /é g e n te n  Rómában oly szokás volt, a’ Senatorok  
m ég csak gyerkőcze íiiaikat is elvitték magokkal a 
tanács-gyiilésbe. Történt egy ü lésben , hogy valami 
fontos dolognak elvégzését más napra halasztották-el, 
és magok között azt határozták-meg, hogy e dolog  
fe lö l senki ne hireszteljen ki semmit. Haza jővén te
hát az ifjú , még nevendék Papirius, kit atyja elvitt ma
gával a’ tanácsházba ; kérte tőle édes anyja, miket vé
gezlek volna ottan? Erre a’ fiú azt felelte: hogy neki 
azokból semmit kibeszélni nem szabad , mivel min- 
nyájoknak mély halgatás vau megparancsolva. D e  az 
édes anya ezzel csak még kíváncsibb l e t t , és a’ hun  
olly igen rajta hajtott, hogy ez végre egy kis ravasz 
hazugsággal segített magán és ezt mondta: arról a 
kérdésről vitálkodtak: váljon a’ közjóra nézve mel-  
lyik lenne hasznosabb, az e hogy egy férnek két nője , 
vagy egy nőnek két férje legyen? Ijedségében az anya 
egészen e ln é m u l , reszketve fut ki a’ háztól minden
fele ; *és más aszszonyokkal is közli a’ mit hallott. 
Más napra kelvén seregessen futottak az aszszonyok  
az öszszegyült Senálorok;eleibe nagy lélektelen , és sok  
könyhullások köztt esdekeltek, h o g y ,  ha már a’ kellő  
közziil valamellyiket végezni akarnák, legyen szabad 
inkább eggy aszszonyoak  két férjét venni, mint egy  
íérjfiunak két aszszonyt. A ’ Senálorok bámulva néztek
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ezen aszszonyokra, mint eszelősekre; midőn az ifjú 
Papirius gyorsan előlépett, és az egész esetet elbe
szélte. Most a’ Senátus a’ gyerköczét ugyan szerfölött 
megdicsérte hűségéért és okosságáért; de azt is rendel
te egyúttal, hogy többé semmi gyerköcze ( a z  egy  
Papiriust magát kivévén) a’ Seuátusba ne jöjjön. 
Az ifjú Papirius p e d ig ,  eszes halgatásának jutalmául 
ezt a’ melléknevet nyerte: praetextatus, ( t. i. a’ 
föranguak’ mindkét nemű gyermekeik hoszszu kön
töst v iseltek , melly bársonnyal volt prém ezve, és 
azért praetextának neveztetett, —  (h o zz á  kell ér
teni tó g a .)

E dvi Illés Pál.

22 .

T E K I N T E T E S  

KAZINCZl KAZINCZY FERENCZ ÚR’ 

HALÁLÁRA.

•H át már néma homáj fedez é be örökre szerette 
Honnoin ! bús egeden fellegek árja lebeg ?

Meg egy retten tő  felleg nem tűnt el egedről 
Már más ádáz is szórja le m ennyköveit!

Meg sebed é l, vérzik hegedetlen, m ellyet az irigy 
Sors teve nem régen K i s f a l u d y  n k esetén , 

Még nem tűne elő ragyogó N ap , melly ki aludt volt 
A* hejjet , már m ást veszte el a ’ Magyar ég; 

Most mikor a’ míveltség, lelke lebegne fe le ttünk , 
Nemzeti nyelvünk is ,  felszabadülva kemény 

Záraiból emelődne ki mint egy sziklai sasi!,
Melly láncz közt nyögvén vágyva tekinti miként
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Szárnyalnak sebesen fel társai napfele, óidra
Kell ki pihent szárnyai, ’s hátra maradnak azo k , 

Nyelvünkéi egygyütt a’ Nemzet kezdne virulni
M int zöld r é t ,  mellyen íágy patak árja tsörög. 

(M ert a ’ míg idegén nyelvnek szolgája vagy addig 
Nints míveltséged, Nemzeti lelkesedés.)

Most fene , durva halál ismét most dönte le ijjad 
Egy d a liá t, ki erős karral előre nyoműlt 

O tt ,  hol ezer vészek fenyegettek Nemzeti nyelvünk’ , 
Poenusi hérosként hágta m eg, ’s ált tőre a’

Ilonn nyelvészetnek sziklás bértzin , ’s mikor a’ nagy 
H artzo t megvívná, verte le durva karod!

Egy Mósest döntél le ,  ki vastag , durva homájból 
Fény oszlopba elő menve, vezette so rá t,

M egállt bálvány ként a’ zaj , mint botja meg ii’tte  
A’ n ép , vész nélkül ment Kanaánba e lé ,

Ah de nem érte egész Örömét a ’ mit teve annak ^
Út közt fáradván lelke egekbe repült.

Egy délszint ragyogó nap tűne el a’ Magyar égről , 
M eíly’ , m int a’ napfény küld örök éltet ada 

A* nagy term észetnek, lelke’ sugárai akkép , 
Ébresztették a’ nemzeti lelkesedést ;

A lt tö rt a’ meredek sziklán építeni könnyű ,
Áldottak legyenek hamvai te t te ié r t !

Áh ki ez? a’ tis z te lt,  s z e re te tt, nagylelkű KAZINCZY* 
A’ felem elt, a’ szép , a’ nemes , ’s angyali é sz ;

6  a z , k it váljon minden szem’ zápora vérré
Még sem tudna elég könnyözön érni soha.

E l tűn t O !! köztünk érzékink nem le lik  ő te t , 
Hasztalanul kérik viszsza Ölelni karunk.

Haj de nem es, ’s mennyet rokon érdemi megszabadítják 
A’ mohosult sírnak néma homájaitól.

T e tte i a’ hoszszu évszázak romjain is tú l
É lnek , ’s erős fények álttö rik  a* ravatalt ; 

Sirhalmán mindég fénylő az az égi szövétnek,•
Mellyel elosztá a ’ századok* éjjeit 6 . —

W arga János*
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DÉCZEMBER 1 8 3 1 .  9 5 9

F O G L A L A T .

Tizedik Füzet. — October.

ÍIUNYADI MÁTYÁS (C orvinus) Magyar-ország’ XXX1V-& 
K irály’ élet-rajza. Az ebben a’ Kötetben lévő 
ábrázolása, T ttes. Jankovich M. Úr képgyűjtemé
nyében ta láltató  festése után m ásoltatott.

L a p .
1. E rdélyi L etelek  , irta  Kazinczy Ferenci.  ( Foly

ta tá s .)  - - - - -  737*
2. Lünkeüsz. (Ormos József.)  - 763.
3. Levél T. Ormós József Úrhoz , a’ F. M. Ör. Miner

vában közlött Ariadne eránt. (M —ty  Dániel.)  - 767.
4. Pecot F ranczia - Missionáriusnak levele Malakka- 

félszigetéből. (Szabó Nepomuh.) - - 785.
5. A’ Gyermek-gyilkosság kelet Indiában. Hozzá

való azon Értekezéshez, melly a’ Minervának 
1826* III. kö tetében, a’ 783—786 lapokon olvas-
tatik . ( Edvi Illés Fái.)  - 789.

6 . Az Automátokról. (M**&) - 792.
7. A* közép időbeli játékok’ némelly nemei ( M'*#&) 793.
8 . A’ Téntáról. (W ***)t - - 799.

Tizenegygyedik Füzet. — November.

9. Ném elly physicaí észrevételek , a’ most uralkodó 
epemirigy nyavalyára, és a’ levegő’ béfolyására 
nézve. - - - - -  go i.

10. Erdélyi Levelek írta K a zin czy  F erencz  (F o ly ta tá s .)  810.
11. Töredék-jegyzetek, a’ Sz. hajdan’ Gyöngyei fe

lett elmondott bírálatra. — (Sz**#n.) - - 823.
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960 deczember 1831
12. Hogyan szállíttatnak tengerre a’ gálya-rabok Fran- 

czia-*országban. ( Edvi Illés P á l , )
13. Válogatott Darabok az Ánglus-SzemlélőbóL Időnk

re ésH azánkra alkalmaztatva egy Társaság által*
14. A ’ hajdani Görög-fejőrnép, a’ Theátrumra nőzve. 

(H orváth  János.)  -
15. Brindízi L őrin cz , vagy Fejér vár’ elfoglalása  

után történt fő-ütközet 1601 -ben (H orváth  János)
16. A* Gondviselés. (M áczy .)  -
17. Az utolsó földindulás Limában. ( V***)
18. M iilyen a* Magyar sz ív?  (K a dá ry  Is tván .)

Tizenkettedik F ü z  —

19. A1 szenyvekről *s szeszélyek rő l, a ’ mennyiben  
ezek a’ nevelést tárgyázzák. (U dvardy  József.)

20. Tálálmányok és felfedezések. (B ala j thy  J ó z s e f . )
21. Az ifjú Papirius. (E d v i  Illés P á l . )
22. T ttes. Kazinczi Kazinczy Ferencz Úr’ halálára.

(IV. J.)  -

KáHYTTÜl í
{ u $ J i  a  g  i -ü tM iii  w i f e a a :
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836.

847.

867.

870.
872.
878.
880.

881.
909.
956.

957.

Jelzet: 260.830



Hetedik évi Folyamat,

KASSÁN
Elling tr  I s tv á n 5 Cs. k ir . p r i v . Könyvngomtatd-Intézetéből.
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