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igi£^t^te*3^4^ate^yifr***^'gi^^ HS 

T U D Ó S Í T Á S . 

.A- Magyar Museumbői míadeia g*dík; holnapban^ 
, eggy ekkora-nagyságú Negyed á d a t t a t i t k L Myén. 
n/gf Negyed egy Kötetet téfzets* 

Ás M» Museumnak efztendei árra mindenestül, 
jí (mind a* posta-pénzt9 mind a? bekötésnek árrát 
Sjf belé-fzámlálva } 2.. Rfor. - és 4«». kr. — :.-Itt':&ely-1w 
b ben 5 .ppsta • pénz Beikül x . 2, Rfor.&.. .40., ,kr. . —*| 
p . Azokra nézre pedig , a9 kik ezen pénzt előre le ~ 
jj^nem tefzikj ( v. nem praenumer álnak) miaden Ne 

gyed 2g. kr. 

^ A* pénzt le lehet tenni mi n de n K.P o s t a-T i fz t-, 
rjS se g r i l l ; Könyv-árros boltokban, Kony j j j p t a , Ke-j 
j * reskedő^ vagy más illy-fék pénzt béJzedd Urak

nál; — a* kiknek-is ebbéli fáradtságokért minden^ 
tatíz nyomtatványra eggyct reá adunk f 's postán a^ 

többivel eggyütt ingyen meg-küldflnt 

As pénzt bl-fsedő Urak méltóztassanak a7 

nállak le-téendö summát,, az Elöre-Szetöknek ne-, 
veikkel eggyütt (melíyek-is az utolsó Negyedben4 

mind ki fognak nyomtattatni) az itt-való Fő-Posta-
Tifztséghez imilly titulus alatt bé-küideni: Inclyto* 
Regio Postae Praefectoratm Oficza Cass&viae prS 

•, Museo Hungarieo* — 

Azok az érd. Hazafiak 'pedig/ a* kik egyene
sen mihozzánk akarnak írni t ne terheltessenek %\ 
leveleiket frankőzni* *s a* boríttékra imezt írni : A\ 
Magyar Museun? Ki-adéjinak Kassán. 
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I. 
Ki d Jzep AJJzonyf 

H A Ember az Aüzony, főbb rérze a' lélek. 
Ezt nem tagadhatod, FíUis, úgy ítélek; 
Azért azt sem: hogy, ha erköltsí hibád nágy^ 
Felette rút afizony* és tsak fzép bálvány vagy. 

f Új magfar nevezet 

•JHL' mi Frantzűl Cocu9 Hahnrey £ Németnél^ 

Annak neve-sintsen 'a* Magyar Nemzetnél* 

Régi AÍTzonyaink' tifzta erkőltséhez 
Nem fért, Illy fzót kötni az Urok'* nevéhez* 
De ma az illyen Férj fzokássá kezd válni*" 
Szükség azért, néki nevet-is találni* 
Szarvat-viselőnek mondani nem lehet, 
Mert nem fzarv, a' mivel senki sem öklelhet* 
Mondgyuk hát Vaksinak 9 mert áz azt sem Iáttyáf 

A5 mire más minden ízemét fzáját láttya* 

& . T E L E K I ' J Ó Z S E F . 

Is 
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Pl fez Kép - írd Úrhoz , 
Moldva - Orfzágba. 

JC1 didim ?Biondd-meg: karddal vágtál-e, vagy kézzel? 
Tudom5 azt feléledj hogy leg-inkább éfLel. 
De tu!ajdonod-is ezen három erkőlts; 
Mert, mint Vitéz, erős, 's méréfz-is vagy, és bSlts. 

G. G V A D Á N Y I J Ó Z S E F , 

Nagf~Mélt» B. Orczy Láfzlokoz* 
1 - 7 9 *• 

A * Tcrvény, Ruha, Nyelv: a' Nemzet* bSIyegi. Régi 
Törvényünk* LEOMOLD *S a* HAZA. viffza-tevé. 

B& vezeted Magyar Öltözetünk Honnyunkbá,N agy Orczy; 
ÁJ Nyeiv-is Te-reád vár, kegyes Orczy; segítsd! 

Hogy kiiF bel* difzünk fényességeié hozattváa, 
Mondhasd: Haldoklott a' Magyar; általam éh 

BARÓTI S Z A B Ó D Á V I D , 

.Etehdihez. 1787 *"•'.'• 
u e m Vers, sem Nyelvünk"nem .tetfzik néked, Etendi! 

Hafztalan az; nem fér Űri Nemedhez emez. 
Ügy vagyon! Isteni mulatozása tudomány az: emennek 

,. Mennyei fzépségén nem kap akármi' majom, *) 
B. . 

*) V6It o l l jan vefzedelmes idö" (ifzonyodva fedezd-el 9 . 
Ezt hallván , ízeméi a*, kikí jobb órába' ízületté! I ) 

, A b , volt ollyan idö", bogy Népünk' fzine, Hazája* 
Kégi vitéz- erkoltseivel Nyelvét-is e l-únván, 
E l g J Idegenbeliéit általion rajta be£zéll»i l -~ 
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I I 
A' M A G Y A R O K H O Z . 

1 7 9 o. 

M .ONDÁM, hogy tsak bízzunk az Ég' Királlyában, 
Ki igaz Úr *s. Atya ditsö trónussában* 
Nem siet Ö , nem-is felejt: Orfzágokat 
Ö teremt, 's ezekiíek Ö ad Királyokat. 
Ha ofztán úgy tetfzik Néki: egy fzavára, 
Mind Orfzág, mind Király jut vég' romlására. —• 
Néha az emberi gonofzság, kezeit 
Unfzollya5 hogy fzóqa pufztíttó köveit; 
De nagy kegyessége győzvén igazságát, 
Nem Baggya veretni ember' gyarlóságát. — 
.Magyarok ! Árpádnak Mres Onokáji 5 

István Atyátoknak el-básűltt Árvájí! 
Nemes Hazátoknak kékes éjjelében 
Tsillagokat látok ragyogni egében* 
Ah ! tán el-oíziattyák a* bús fellegeket, 
'S nem könyveztetik már többé fzemeteket I 

V I R Á G B E N E D E K , 
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HL 

Fels. Ildik LEOPOLD KIRÁLYUNÍf 
HALÁLÁRA. 1792. 

T SAK most kezd vak fel-tetfzeni hajnalunk: 

És már a kompr éj újra reapk fzakad. —-

Kíhtsünk, pdes Atyánk, fel-kenetett Fejünk, 

Páílyáját le-futá; meg-hólt. 

Nínts többé LEOFOLB ! •— Könyveld' árjai 

Artzádról ízom^mn fellyanak, oh Magyar: 

A* méltatlan halál* vég* vefzedelmlböl 

ÚJ életre hozód meg-hóití •— 

Honnyodbann idegen, fzámkivetett .valál 

A5 vádló hazugok 's meg-tsalatás miatt. —- •' 

Törvényid' hEQfOLB és igaz ügyedet 

Megrvállá; le-tevé hitét 

Oltalmokra , *s magát ügy viselé, miként 

A* tett alku ízerént egy nemes, h ív , fzabad . 

Orfzágban köteles volt tselekedni. Szép 

' 3 or&ágló Fejedelmeket 

Iitfo példa! — Neved, tlízteíeted, miként 

Kezdett már Ez alatt nőni 1. Ruházatod 
(Európának öröm-képe, tsudája) m ^ t 

Jött egyfzerre megint h%m l ' 
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Nézd,, mostan mi, fs mi volt* hajdani nyelvedet: 
Ez vólt-fenn egyedül. El Fala már ez-is 
Kárhoztatva* •— Le nem festhetem ill Hazánk1 

Belső nagy zokogásait., 

Bé-zárlott ajakiak íme.ki-nyiltanak: 
Nyelvünk5 még azok-is fel-vefzik, a® kiket 
Német, Rá tz— anya ízük. Széítibe mindenütt 

Kelnek már Magyar Oskolák.' 

Melly váratlan orom! melly tsuda változás! 
Mit gondolfz ? nem egéflz Isteni tétel ez ? 
Ef dolgot LEOFOLD tette, Magyar, vele4 

Ö tartotta-meg ei-vefzo 

Nyelved^ melly neked egy nemzeti béllyeged* — 
Hogy-sem minden igaz, bolts 9 kegyes Attyal 
Sok fzázak* folyamin; tsak kis iddkoz-is 

Több jókkal lzeretett-meg Ö. 

Mit tett volna tovább 1 •— Itt hagya dolgai» 
Példás kezdeti közttl Itt hagya; *s .Nemzetünk9 

Könyves gyámba hozá, — Nints L E Ö P O Í B ! Iq leB* 
Bíztod már ez«ntánnf ki le%l>—» 

Szünnyön-meg fzemeid* zápora: végy xc^ttyt?: 
Nem lettünk oda még: fenn-van helyette még 
Nagy Magzattya^ FERENTZ: EZ leízen-oMopodf 

Védőd,''gondviselőd, Atyád* 
S 4 
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u6\ ismeri íiííed% *s bajnoki karfáid'; 

Jól ibméri nemes fzíved% efzed% fzabad 

Léted' , jussaidat, fzámtalan érdemid'; 

Alint-hogy róliok egéfz Világ 

Szolig ?s fog fzóllani, míg emberi njom leiben.—' 

Már orfzáglani tud; tudgya, mi sértheti 

A* Felségeket-is; tudgya, hogy a' Magyar -

Forr érette, fs halálra kéfz, — 

Már vég9 tifzteletet tégy hideg hamuinak. • 

Szívedben lakozott: sírja mi leffz egyéb 

Szívednél ? — ide tedd; 's mondd: LEOPO£3>! mivel 

Kedveilt, Így temet a' Magyar* 

BARÓTI S Z A B Ó D Á V I D . 

IV. 

Á R Y O S . P A L K Ó Z. 
• • ( i 7 7 8 . ) 

J T \ - I K előbb Tersednek voltak tsudálóji, 
Már fényes tuzednek lettek imádóji. — 
ím'! 

az Efztergáli hegyek* ki essége # ) 
Lett erdot-kedvellQ Nimfák' ékessége, 

BH I ' ' ^ , , „ , „ ^ " , \ , | , , | i (, ,-<m~*«m.«^„. 

*) EfztergáL Neve a' helységnek» hol Ányos Jzületett, 
Vefzprém mellett. 
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Lúgos kárpitokkal fáknak fzép árnyéki 
A' tudományt-fzerzö Múzsáknak hajlékL — 
Egyfzer, hogy annak fzép völgyeit visgáltam, 
*S eggyik gyöngy-virágos utfzáján sétáltam-, 
Tsüggedezvén elmém álmélkodásában 
A5 bő Terméfzetnek adakozásában; 
IUy fzózatot hallék: 5> Ez leűz koízoruja, 
„ Jövendölő sípját a* midőn meg-fűjja. „ — 
E* fzép fzózat utánn fzemem *s elmém futott, 
Míg eredetére fzerentsésen jutott. 
Ott eggy ékes Nimfa hársfának tövében, 
Üldögél: kofzorút tartván fzép kezében. 
Zörgő levelek köztt gyakor ki-fzökésse! 
Jáifzadozik Zefír hajának fürtyéveL 
Fekete fzép haja hó-fejér vállait 
Ékítti , mint árnyék Napnak sugarait. — 
Gondoltam, fzemlélvén mennyei termetét, 
Hogy nem halandóktól vette eredetét. 
Vidám és mosolygó ízemmel méltóztatott, 
Mellyel kö-fzívböl-is tüzet lobbanthatott —•* 
Nem tudom, mi hévség ízökdösött ártzámra; 
Szemérem fzememre, Bémálttság ült ízámra* -*+ 
Mint-hogy félelmemet nyilván sajdította* 
Kétségimet önként így bátorítottam 
„ Én'Klíó ! Titkossá PindusMstenének* 
„ Én Örzö-affzonya:KafetafisV Vizének: 

$5 
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„ E1 borostyán-ágot annak kéfzítettem, 
„ Kit itt Énekesink* fzámába bé-vettem. „ —»-
Barátom! már látom fejedenn az ágot, 
Mellyel nemesbítted a* Magyar Világot* 

K R E S K A I I M R E . 

F E L E L E T . 
(Budáról 1778.) 

JlMHE I sokat ígérfz erőtlen lantomról, 
*S hízelkedve itélfz vers-fzerzo tollamről; 
Kit még alig márték ama' fzent forrásba, 
Melly, mint Nílus , Önti Marót Énéásba\ —* 
Tsak meffzérol nézem én e*'nagy Lelkeket, 
Kiknek a3 kilentz Szűz vezeti kezeket; 
3S ba néha közelebb kívánok repülni, 
Már fél-áttyán keidnek feárnyaim gyengülni. 
Mint Pix>gne* fzüiötte, midőn tollasodik, 
Meg-ónván a5 féfzket, égre mosolyodik; 
Annja* repülését kívánnya majmozni. 
De még nem tudgya jól fzárnyát kormányozni. 
Le-esik pihegve mdvar* közepére, 
Kit egy gyermek vígan köt fonál* végére* — 
Be nem-is, tanátsos ugy felemelkedni, 
^•°gy *? nagy elmékkel kezdgyünk vetekedni* 
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Mert példát Tehetünk Thamiris* veizéllyén9 

Ki most vakon sétál Pteleus' vidékjén. 
Mársiás-is látta vetélkedésének 
Kárát , sokat hivén kürtje* zengésének; 
A' midőn bőrétől. meg-fofztott testével 
Vízzé vált, 5s áj folyót jegyezett nevével. 
Szükség tehát, Imre, hűzznk-meg magunkat ; 
A9 mint tudgyuk, tsak $gy pengessük lantunkat* 
Üllyünk-fel Gellértnek hertzes tetejére, 
Küldgyünk egy bűs hangot Rákos' mezejére. *) 

*) Jelentem ez úttal Ányos' kedvellöjínelc, hogy nem 
sokára , és talán még ezen folyó eíztendőben, 
ki fogom adhatni hátra-spraaradtt írásait, mint-
hogy nagyobb réfzént már kezemnél vágynak; a* 
raellyekre pedig még eddig fzert nem tetettem , 
azokat-is rövid nap alatt bizonyosan kezemhez 
veendem. Ügy itéitem, hogy tanátsosabb léízen 
egy kisság várakozni , mint-sem eggy illy jelet 
Poétának maradvánnyait hijánqsan ^ozre botsáfe 
tani. 

-. B A T S A N T L 
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V. 
VÉRSÉGI TÁRSUNKHOZ. *) 

j tsudákat adfz élőnkbe, 
A3 midőn etsetre kelfz, 

5S a' Világnak alkotását 
Versegim ! le-kép ered. 

Fontra, fzámra^ sorral ofztod 
A' zavar' temérdekig 

*S egy rakásra hánytt milétit ..„._ 
Szép tagokra hímezed. 

Tsillagokkal el-borfttod; 

A' nagy Égnek udvarit; 
\S Nappal , Holddal ékesítvén, 

E f Világra fényt emelfz.-

.Áldozatnak és Keletnek. 
Rendbe fzedted úttyait : 

Dupla sarkot adfz az Égnek 
P é F meg* Éjfzak* óldalinn. — 

*) Midőn a* Teremtésről írtt Első Énekét velünk köz* 
lené. Lásd ezen 11-dik Kötet' hsö Negyedét a* 
20-dik oldalon^ 

lEGYZ. Af Kl-ADŐKNAK* 

u 
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A' midőn el-hagyna Földet, 
lily magasra Dédalus, 

Sem, midőn Egekbe menne, 
Pegazus ki nem repült. —• 

Tsak repülij tovább-is S a1 míg 
Talpra nem fog állani 

Mind a z , a' mit ékes elméd 
El-tökélle végzeni 

Néked addig a5 borostyánt 
Meg-kötendik Híreid; 

É s , ha majd le-fzállfz közikbe, 
Homlokodra • fel-tefzík* 

BARÓTI .SZABÓ D Á V I D . 

' . • VI. 
J E R E M I Á S 2 K E S E R V E I , 

Második Keserv* t -

HL 1* van ama* híres Város* fzepsége? Síonnak 
Hoí van most, ragyogó két tsillaga, két fzeme? hol van 
Rózsa9 pirosságát meg-elozd fzine? hol, a* mit 
El-bámúlva tsudált az egéíz Föld, *s af mit irígylett? 
íme-* Királlyá, kevély Fejedelmei, hetyke Vitézi 
Már most rab-fzolgákt kezeken láutz, durva Minisek 
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Kénfm lábaikon fzomoruan pengnek, előtte 
Hajtya az ellenség, de alig léphetnek igijok9 

Sulija miat t , tsak alig ddlöogoek emerre* fs amarra 
Bádgyadtt tagjaikat húzván. így rogy-le ináról 
A* Kos nyár* közepén» mikor a* Nap rétre *s mezőre 
Nagy hévséget ere&t, *s minden fttvet aztal el-éget. 

illy nyomorúságban roffz tetteit esméri, fzánnya 
Ei-koveiett bűnét, fórrá könyvével akarja 
A' Felségesnek ízivét lágyítni, 9s haragját 
Engefztelni. Igen későn jö éízre ! heába 
Hinti fejét gyáfz-porral, hafztalan' 'önti ízeméből 
Vérrel-elegy konyv-záporait: boldogtalan! Akkor 
Kell Tála sírni, mikor ízest Férffiak által előre 
Hirdettette f hogy ő már kéfzen tar tya kezében 
Súlyos memiykÖveit* *s majd-majd le-hagyíttya Sionra. 
Vők még akkor idő meg-térni, 's imádni le*hajtott 
Fővel az Istennek Felségét, félni hatalmát, 
Meg-háiálni ezer jó tettit , drága kegyeimét; 
Mert ő tette Siont naggyá 4 ő fzerze Sionnak 
Xíötset, erőt , fényes nevet; o v&la gyámola mindég. 
Most , mikor a* Várost a* dúló fegyver eméfzti, 
*S vér patakok follyák utfzájit; most , mikor a* nép 
Önnön vérében fetreng* fs aints semmi segéde 
Hogy fz&badűlhasson ; mikoron fzent temploma néki 
El van hányva , *s imádandó p o r a , tsúfja az ádáz • 
Ellenségeknek: késő már sírni* zokogni* 

A* meg-báatádott Istennek .ízent keze régem 
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Már fenyegette, *s az Ég* fzSrnyü dorögési fetettg 
TÖbb ízben zúgtak, fel akarván költeni vétkei 
Almából; de Sión nem gondola semmit ezekkel* 
A* haragos Mennynek rettentd Hyílaí koztt is 
Bátran aludt5 és feslettségét űzte, parázna 
Bordéllyá tévén házát. Hát a* kegyes Isten* 
A' kinek olly sokfzor jő-váltát vette, de viffza-
Élt azzal , most méltán bünteti3 's haggya veretnie 
'S a' mi keservesb még; nem lelhet az Égnek alatta 
Olly helyet, a9 mdlyeü nyűgalma lehetne; gyalázat, 
'S fzégyen késérik, valahol jár, *s merre tekinthet*. 
El-hólt, és maga lett példás sírhalma magának; 
Hogy-ha talán valakit fzem-köztt lát jöni , leg-ottam 
Meg-rémül, *s el-ijedtt fzemeit be-takarja kezével; 
Irtózást*okozó sebeit fzégyenli: —- fekéllyel 
Meg-fertdzt ettek két lábai, teste miriggyel 
Meg-van rakva,, halált fű poshadit mellyé * kivetve 
A* fzáraz földön nyomorog 9 jajgattya keserves 
Napjait éltének * 's nem látván régi barátit 9 

El-pártoltt rokonit, *s fijaít mellette: Magy Isten! 
( így zokog) Ah! egyedül Te segíthetik engem* ezentúl! 
Nézz sebeimre kegyes ízemmel, nézz! 'shogy-baTe-néked 
Tetfzik, könnyítsd-meg fájdalmas terhemet J" a* melly 
A' könyörületlen Babilont katzagásra faka&tya! 

Harmadik Keserv* 

Haj! már nem nyerhet zokogása botsánatot! égd 
Szívének buzgó kérelmei mind el-enyéíznek 
A'. .tarcgSn, Vfe l /aem juthatnak az Égnek Urához,.-
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A* ki s#kat tűrt , várt eddig, *s Bem akarta' haragját 
Jeruzsálem* feslett népére k iönteni : már most 
Súlyosb mennykövivei .nyílván ki-mutattya hatalmát* 
Es nagy Igazságát. ímhol r'á-Csórta negédes 
Jeruzsálemre harag-tüzeít, *s azt földig alázta* 
Sok kíntsétj mellyel tárházai rakva valának> 

Kifzént el-ragadák a* Káldor' körmei, réfzént 
A* rabló tűznek meg-eméfzték lángjai, porrá 
És hamuvá tévén. Ez , ez , annak hafzna, gyiímőltse, 
Hogy, kiket eltiltott Házalói, és ki-rekefztett 
Szent oltáraitól rég* a5 kegyes Isten, azoknak 
Bé-menetelt ada Jeruzsálem, *s frigyet kSte véllek! 

Nem tsak .az ellenség* vérengző fegyvere" által 
Bünteti el-pártoltt fijait Solimának az Isten: 
A h ! kínosb efxköz"ízent tetfzésének az éhség! 
íme, miként nyögnek bádgyadttan az emberek! ah nem 
Emberek!— árnyékok5 borzafztó képel! tsontból-
Álló fzömyetegek! — négy-kéz-láb máfznak .eméfctö 
Kínnyok koztt : ha mit elrejthettek, mellyre sem a tüz9 

Sem pedig a* dálók .nem akadtak ; drága ruhákat , 
Sébor köntöseket, sok gyöngyöt, ezüsttel, arannyal 
Bőven bé-foglaltt tséfzéket, kéfzek od* adni 
Egy falatért, a* melly meg-tartóztassa repülni- ^ 
Kéfzültt leikeiket. — Hol van most régi fzerelmed 
Szent Isten! kedves Solimádhoz ? — Néiz-le Sioora, 
Hallgasd meg fzomöm panafzlt, hallgasd-meg -utolsó 
ínségére fzoráltt nyomorűlttnak jajjalt! Oh! én , 
így sír.fel hozzád, o h ! én boldogtalan árva ! 

Régi 
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Régi fzerentsémből, mi kegyetlen sorsra jutottam! —* 
Oh! te akárki vagy, a* ki felém jőffz, addig-is álly-meg 
Oh, Üton-járó! míglen sebeimre tekéntvén 
Láthasd, nállamnál ki legyen több kínra kitéve, 
A' Szölö-mivelö nem zúzza gerezdéit öfz%re 
Ügy, mint engem' igazsággal r'ám mértté haragja 
Istennek le-tsepült! Látd* a* felhőknek Öléből 
Szórtt tüzivel meg-törte, *s diíibre darabra 
El-fzaggatta egéfz testemnek réfzeit, a* bel* 
És apróbb ereket meg-fertoztette miriggyel. 
Tudn'illik, hogy ezen sanyarú vereségei hozzák* 
Helyre kevély efzemet, *s azt engedeiemre taníttsák 
Lábaimat, mellyek roffz ösvényekre vezettek. 
És örömest járták azokat, békóba vasalta. 
Én-magamat főidhez fzegezett, 9s hogy kínaim annál 
Sülyosbak legyenek, sok vétkemet öfzve-keresie, 
Melly ékből kéfzültt lántzát maga verte nyakamra. 
Ennek terhe gyötör, sőt már, oh fájdalom! el-vett 
Tőllem minden erőt, mellyet valahára megintlen 
Hogy meg-nyerhessek, nem bíztat semmi reménység! 

^Negyedik Keserv. 

Melly ifzonyu fzéivéfz fellegzik, *$ tsattog az éjfzak-
Réfzről! melly fzörnyfi zúgással erefzti magából 
Ordíttó fzeleit! Dávidnak Háza, Királyi 
Széke remegj! rémülly fényes palotája Sionsak! 
'S ti falak, és híres bástyák* rettegjetek! el-jött 
Végső romlástök9 nem vártt órája! haragját 
A' meg-bántódott igaz Isten r'átok el-onti! ~ 

T 
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Ali! de mit emlegetek ? Ha]! gyáfzos sorsa Hazámnak! 
Follyatok, oh fzemeim, 's vér-könyveket öntsetek! íme 
Vétkes Jeruzsálem fel van forgatva fonákul! 
Kö-falait, *s az egekbe-merültt nagy tornyait, ékes 
Szent-egy-házát, és kapuit ki fefzítve helyekből 
A9 földön látom: boffzúlló mérge az Égnek, 
E* Város5 fzomorű hamvát még most-is eméfzti. 
Dávidnak páltzája, ditső koronája, kegyetlen 
Kézbe került; a' Nép9 fel-fzenteltt a t t ya , Királlyá, . 
Minden méltóságától meg-fofztva, pórázon 
Függ, és sokkal alábbra-való egy gyermeki váznál. 
A> fzent Templomnak Fő*Papja , 5s edénnyel fzörnyü 
Átok alat t vágynak: nints ünnep, nínts öröm-ének. 
Hah! mi homályba borölt felséges Napja Sionnak!. 
Sírnak az élemedett Öregek, *s aVfőidre fzegezvén 
Sok könyvtől fáradtt fzemeik', keseregve porozzák 
Öfz fejeket gyáfzos hamuval: fzép dífze Sionnak, 
A' Szüzek, titkos siralommal könyvezik édes 
Honnyoknak fzomorű veízedelmét, mostoha sorsát. 
Ezt siratom magam-is, 's bár könyveim*árja. hafzonnal 
FolynaHazám'nyomorűltt esetén ! Sión, árva Hazámnak 
Hajdani Vára! kinek vagyon olly értz fzíve, ki téged', 
[Mostani állapotod* fzemlélvén, meg' ne siratna? 
Ah! 'k i ne fzánná-meg bünetlen gyermekid*,.a* Mk 
Életeket tsak most kezdették, 5s már-is az annyokV 
Édes dajkájok9, kebelében halva fefeüfznek! 

VIRÁG BENEDEK/ 
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VII 
A Z E M B E R I É L E T R Ő L 

( F O L Y T A T Á S , *) 

J L L L Y E N bajok között érfz fzlnte ember-kori; 
Le kell hát már tenni az iskolai port# 

De mit-is hevernél már a9 'tanúiásnál? 
Hifzen, akármit-is Jobban tudfz lnár mismkh 
Ki-jőffz hát , 5s azt kérdem: mi leve belSUed? 
Jót-e 9 avagy roffzat várhatunk te-tölled? 
Ha- roffz vagy, bár inkább ne ízülettel volna. 
Ha ezt így nem hinném * nyelvem így neín ízóllna* 
A3 mit fzívem óhajt \ fel-tefzlek hát jónak; 
?S könyörgök, hogy az légy, k* Mindenhatónakí 
Előtted léiken itt a* Világ* mezeje ; 
Hogy eggy élet' módgyát el-válafzeL, ídefes 
Vagy Katona léfzefz, vagy léfzefz' gazdává; 
Mindenütt tsak képzeltt boldogság' rabjává* 
Mert minden állapot tele van kínokkal* 
Ebben ezzel, abban küfzködöl másokkal*-
Akármellyikké légy, két roffz között • válafgt'fe, 
Igaz jót "magádnak egg}ikben seín vártatfei 
Történhetik .tálán, hogy az ifjai tüz •• 
Oda siet 5 a' hol fzép laurüsokat fűzV 

« — W l » • . . . - i n - l .1.1! • - - - •ii.|«IH - ' I.' : '"' ''" " ' "•" - " l " " " "É ' 

*) Lásd : Ildik Kötet. Ildik 2Sreg^ed. &' XIV. fzám 
alatt j, i45» old, 

X s 
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Szép-Is bizony , fzép-Is Katonának lenni, 
Királyért, Hazáéit életet le-tenni; 
B e abban tsak egyfzer van mód, vagy egyfzer sints, 
Egyebütt bajt találiz, akár-hová tekints* 
H a itt-honn vagy^ Tifztcd* tswfos indulattya* 
Mint egy bálványt, magát veled imádtattya. 
ö vét , még-ís téged5 télzen a* fogságba; 
Ö hazud, te maradfz még-is hazugságba5; 
H a mented magadat, már az ójjabb vétek: 
Méreggé válhatik ekkor minden étek, 
A* háborií könnyen nyomorékká téfzen; 
Tes ted , valamíg élik, barometrom léfzen. 
D e sC ml még ezen bajoknál nehezebb y 

ILeg-alább a5 nemes fzívnek keservesebb; 
JLégy bár serény, jó Tifzt ^ *s hartzban ne tudgy félni* 
D e , ha más te-nálad' jobban tud befzéllni; 
Akármint kotzkáztasd élted* *s egéfzséged** 
Ötét vifzik fellyebb, ?s el-felejtnek téged'* 
Igaz, a* Nagy József hogy az íllyen sebet 
Eí-tőrlí , nem nézvén érdemnél egyebet; 
D e még ő4s gyakran, ámbár tekénteti 
É l é s , az érdemet éfzre nem'vehet i ' ; • 
Mert áztat többnyire fedezi ízemérem, 
*S ezt mondattya: Ma meg-érdemlem, nem kérem* — 
D e ha itt-honn marafzt ezeknek tudása % 

Tsak bajod- nemének léfzen változása, 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



Mert vagy gazda léfzefz, vagy pedig tifztségre 
Vágyfz; bár mi légy, találfz jó helyett ínségre. 
Sokat járfz utánna, míg hivatalt nyerhetfz, 
Holott nagyobb 's több kínt akár-hol sem lelhetfz, 
El-vefzted a3 lelki 's testi nyugodalmat, 
Midőn másnak rajtad adfz egéfz hatalmat. 
El-hagyfz a* képzeittért igaz boldogságot» 
?S árnyékon kapdosván, vefztefz valóságot* 
Úrnak tartod magad', Vvagy leg-nagyobb fzolga; 
Leg-kissebb fzolgádnak jobban vagyon dolga. 
Mindcn-naponn izzadfz, 's görzsedve kutzorogfz, 
De talán másoknak azzal ártani fogfz. 
Ha igen? valaha fzámot miként adhatfz 
Annak, a* ki előtt semmit sem tagadhatfz? 
Ha hafznální kívánfz, gyakran magad ellen 
VétteíFz, *s el kell vefzned másért kéméüetlen*. 
De talán a' híved vígafztalást talál, 
Hogy minden előtted nagy tifztelettel á l l ; 
És hogy a5 kire nézfz, majd magával sem.bir* 
'S leveledre minden hofízá titulust í r? 
Eitsiny fzívhez lehet illy örömnek férni; 
Nem tanulta az meg, hogy* kell a* fót mérni/ 
De e' képzeltt jó-is változik, mint a* fzéL 
Gyakran tsűfol holnap, a' ki ma tolled fél. 
' $ a5 ki leg-nagy óbban tsapta volt a* levet * 
Az az eséseden leg-jobb-ízün nevet. 
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Kivált, ha fzíínteleit rovásra-nem hazudfz, 
JS el-alatsonodni , hogy nagy lehefs, nem tudfz. 
A" Szerentse játízik Teled tsak kénnyéré, 
Most tafzítt, majd Ismét azt mondgyarálly férröf 
Hány fzáz közül van egy$ te-tolled azt kérdem, 
Kit állandó póltzra tett volna az érdem ? 
Némellyiket néha egy-kisség fel-kapta. 
De majd az irigység annál lejjebb tsapta. 
Olvasd bár a' régi ?s űj históriákat, 
Találfz ezt-próbáló fzáz meg* fzáz példákat* 
Sok, végső vefzélytol mentette Hazáját, , 
3S fzámkivettetésben érte vég' óráját* -—• 

Félfz hát a5 tifztségtől, V azért gazda léfzefz; 
De így-Is a' bű , baj köztt, tsak tserét téfzefz. 
Mert, ha jó gazda vagy, minden-nap9 vefzodöl; 
Ha rolíz, fzegénységgel örökké gyötrödöl. 
RoíTzak an fzomfzédok, a* tseléd még roíFzabb, 
Mentől jobb vagy hozzá , Ö annál gonofzabb. 
Szép a' parafzt élet, fzép a' Poétánál; 
De főbb dífzét véfzi tsak az ö tollánáh 
Ollyan e s , mint sok más igen jól festett kép 7 

Hogy a' festés* tárgya koránt sints ollyan fzép; 
" Mellyben nem tsudálom a' dolo'g5 fzépségét^ 
Hanem-a? Festőnek fzemfényvefztőségét 
Nézd av Vers-írókat, 9s olvasd-meg előre, 
3S a1 tőllök-írtt képet • vigyed • a5 mezőre i -
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Öít az orom helyett többfzör kapott gondok 

Meg-gyözhetnek arról, a' mit én itt mondok. 

Ama' smaragd-réten kígyónak módgyára 

Tsergedezo víznek nézz tsak fzokására. 

Ez £ Poétánál tsak kedves álmot hoz, 

Amott többfzör álmot-üző gondot okoz. 
Egy kis zápor-essŐ annyira qeveli ? 

Hogy helyét "a5 maga' árkában nem leli. 
Ki-önt?

 ?s gyüjteni-kéfz rendidet fel-véfzi," 
5S a' fzép smaragd-rétet ifzap-rétté téfzi 
Ekkor, ha keserves bujától lehetne,-
A' Poéta' képén-a** Gazda nevetne; 
A5 vers hogy-ha erdőt ír4e ? fzép a3 hangja; 
De az erdő sokfzor farkasok5 barlangja, —-
A* kik onnan gyakor;portázásra járnak, 
Niatsen fzeri? fzáma, minden-nap* a' kárnak. 
Hányfzor nem fofztyák-meg leg-fzebb tsikajától 
A' gazdát 5 vagy sertés- *s •júh-nyájjá* javátél? —• 

, A5 "Gazd'aíTzony estve egéfz ház-népével",_"•'-
" A* vers fzerént, alig bir már örömével* 

Midőn lankadtt Urát kéfz étellei várja ? 
?S ha jő , nyájassággal karfa közzé zárja* 
De... a* Jó Vers-író hány Gazd'aűzonyt kapott, " 
Ki így rekeíTze-bé igazán 'a*•.-•napot? 

'Hányat, ki zsérrib helyett ts ókra nyissa fzáját,;. 
Midőn lankadtt férje'kéri vatsoráját ? ' — 

/ : " • . " : T 4 " . . .•.•••.••' 
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így a' gazda5 éltet ha rendre visgálod, 
Azt SL Vers-fzerzokről igaznak találod: 
Hogy ők igen heves képzelődés ékkel 
Igazság9 űttyáról gyakran vitetnek-eL 
Ha írni kívánnak gazda' életéről, 
El-felejtik, 5s írnak az arany-időrőL 
De az arany-idő ha vólt-is régentén^ 
Annak boldog voltát kettőben tartom ént 
Eggy az ártatlanság, más a' könnyű élet; 
De ez mind a' kettő már tsak mesévé lett, 
A3 virtussal el-tünt a' gyönyörűsége , 
Ŝ a' könnyű életnek éhség már a* vége; 

Már most a9 fold önként gabonát nem terem, 
Sok izzadás utánn telhetik a5 verem. 
Szép ugyan, mint másízor, most-is af terméfzet* 
Szép a5 Nap3 fel-költte, fzép a* nap-eny éfzet; 
Nem mondhattya méltán senki rútnak a* déli ̂  
Sem a* terméfzetet-pihenteto éj-félt; 
Szép reggel a9 piros hajnal' hasadása, 
Estve a* nap-fénynek lassú el-műlása; 
Éjjel ha el-tűnnek a' komor fellegek f 

Szép boltot mutatnak a' lazur-fzín egek, > 
Szép as mező, patak, erdő, ?s kies liget, 
Szép a® két sebefs víz közzé • fzoraltt fziget* 
Ez mind fzép, de midőn gazdái életről 
Szóllók, arról fzóllok, nem a9 terméíz®tr§l; . ' 
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Mellynek melly fzép 's kedves légjen ábrázattya, 

Azt a' Gazda igen ritkán visgálhattya. 

Mert midőn a' legszebb piros hajnal hasad, 
Nem azt nézed, hanem hol az eke-vasad. 
*S nem a5 nap' sugári9 játékán átsorgafz, 
Hanem setét 's büdös istállódban forgaíi* 
?S tsípás tselédiddel ottan refzekedel, 
Hogy el-fzántt munkádra későn viheted-eL 
Máskor sints visgálni módgya a* Gazdának 
Tárházát Terméfzef hármas Orfzágának, 
Az állatokéból tsak az ökör, 's a* ló , 
Majorság, juh, *s ketske, sertés neki való, 
A5 többiről haggya Linnére > Biiffonra 
A' tzivódást, Ö tsak vigyáz a'hafzonra. 
Az értzekből; pénzzé-vertt arany, ezüst, réa 
Egyedül, a* mellyre gyönyörűséggel néz/ 
Azonn-is, ha másfzor a* roflz pénz meg-tsaltas 

Tsak azt nézi, jó-e, vagy Zsidó-vagdalttá? —* 
A' fűnek hogy lá&sa hím vagy nőstény nemét 4 

Nagyíttó üvegre nem merefzti fzemét; 
95 házassága9 mqdgyát nem sokat kémleli , 
Hanem ie-kafzállya, valamiként leli, 
Ama5 titkon-vonfző erének munkáját* 
A' tsülagok* uttya* görbe Hneáját 
Tzirkalmakkal fs betűs fiámokkal nem m£ri; 

Leg-fellyebb a 'F ias- tyúkot ha ismeri, 

T 5 • 
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7S áztat ha visgállya, de azt-is' tsak azért, 
Hogy meg-tudgya éjjel , melly idő-tájat ért, 
A' többinek hogy- az úttyát ki-mutassák % 
5S fzámok, rendgyek .körűi efzeket futtassák, 
Bízza Kopemikra^ Tíchóra, vagy Hellre, " 
Hogy. a" mit egy hibáz, a* más hozza-helyre. 
így,. a* ki jó Gazda, az soha sem várja, 
Hogy a5 terméfzetnek lehessen búvárja, . 

9S érezhesse azt a5 nagy gyönyörűséget, 
AJ melly-tanálni-kéfz nemes elmét'éget. ^ '•'"" 
De sok gondgya ntánfi egyébütt-is talál 
Mind tsak olly örömre, melly egy haj-fzáionn áll. 
Légyen egy jég-essö,,egy-dér, tűz, vagy fzélvéfz, 
E.gy 's több efztendei fáradttsága el-véfz. — 
Légy azért Katona, Gazda,.-légy tifztségben, 
Válogathatfz tsupán tsak a' baj* neméB^. 
Mindenütt sokkal több roffzaty mint jót, találfz, 
*S*még- annál-is többet magad önként tsinálfz. 
Ha .el-éred, a1 mit kívánfz, vágyfz nagyobbra,, 
Akármelly jó légyen dolgod, annál jobbra, — ; 

(Folytatása követ nézik.) 

G. T E L E K I J Ó Z S E F . 
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VIII 
O S S Z Í Á N, 

l Á N 3 egy • régi Britanniai Bárdus. Elt 
a'III-dik Száznak második felében, és a'IV-diknek 
elején. Énekei ar régi Gailus, vagy Czelta," nyel
ven kéfzűltek; és már nem sokára ezen nyelvvel 
eggyütt ki-holtak volna , ha Macpherson ( egy 
tudós Skótus) által öfzve nem gyűjtettek, rendbe 
nem fzedettek, *s Angliai nyelvre fordíttatva 1762. 
efztendőben közre nem botsáttattak volna. Bá
mulva tsudáiták Oűzián* Énekeit Európának pal
lérozó ttabb Nemzetei, V majd mindnyájan nyel
vekre fordították.™ Majd, ha idővel ki-adandom, 
bővebben fogok irántok fzóllani. Most elég lé* 
gyen 3 imezeket meg-jegyzeni: 

A5 Bárdok, vagy Báréusok $ ollyan különös 
Rendbéli emberek voltak az EjfzakiNépeknél, kik, 
hívatallyok fzerént, azoknak jeles tselekedeteiket 
énekelve magafztákáTc, versekbe foglalták, 's e*-
fzerént emlékezeteket a5 később időkre által-kül-
dötték. Ezek az énekek egyfzer-Vmiríd történetes 
könyvek helyett fzolgáltanak nékiek; és annál több 
hitelt érdemlettenek, mint-hogy azoknak fzerzöjik 
a3 még-énekeltt dolgoknak többnyire fzemmeUátó 
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tanuji; voltának, Akkorban a' Muzsika és Poé
zis a' Politikának fő efzközei voltak; és egjenesen 
a** nemes erkőltsnek terjefztését, és a'nemzeti jó 
fzokásoknak *s fzabadságnak fenn - tartását ara
nyozták* 

Offzián -*— nem tsak ízemmel- látta azon nagy 
dolgokat9 a* mellyekröl énekel, hanem egy. volt; 
ő-maga-is a'fő-fzeméllyek közül ? kik azokat végbe 
vitték. Azokat a9 Vitézeket is, a' kiket énekeiben 
le-ír , nagyobbára fzeméllyesen ismerte* Fingál
nak, az akkori leg~ vitézebb , leg ~ ditsősségesebb 
Királynak, fija; Bárdus, és egyfzer-'s-mind Had-
Vezér* Az attya olly hatalmas erővel birt, hogy 
soha semmi-féle ellensége sem állhatott ellent, né-
kie. Még a' Római *seregekenn-is győzedelmeske
dett. Békesség3 idején, ellenben, a* legszelídebb 
Fejedelem volt. — 

Némellyek azt tartyák, hogy OíTziánnak éne
kei homályosok, és nehezen-érthetők; és hogy az 
azokban elő-fordűló nevek igen idegeii-hangzá-
$úak* —- A9 figyelmetes és jó-érzesü Olvasó önnön-
maga tegyen ez kánt ítéletet. Ha-ki a' dolgoknak 
ofsve-függését által nem láthattya mindgyárt leg-
eiöffzör; olvassa-el másodfzor ; és , ha fzükséges, 
harmadfzor-is. Fogadom, hogy bő gyönyörűség 
léízen fáradttságának jutalma! —• A5 mi pedig az 
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idegen-hangzású nevezeteket illeti: valljon ! isme-
retesehb- 9s kellemetesebb-h^ngzasúak vólnának-e 
Virgilius' Vitéziéinek nevei, ha gyermekségünk^ 
tol-fogva hozzájok nem fzoktatták volna füleiíi-
ket ? söt a9 Tuhutum 9 Ufzubu , 9s több efféle régi 
Magyar nevezetek-is.-, ' "kéllemetesebbén hangza« 
nak-e ? 

K A R T H 0 N. . 
F O G L A L A T.'"" 

J L \ O M H Á L -Fejedelemnek (Fingáf attyának) idejében, KleUzám-
mórt (FíngáV Annyának báttyát ) a' fzélvéíz Klíde* folyó-vizére 
ragadta, mellynek partyán Balklútha5 várossá állott. ííeutbámir, 
a* városfsak feje, barátságosan fogadta, 's eggy étlen egy leányát, 
Moiná t , feleségül néki adta. Azonban egy Keuda nevű kérő-
társa akadott KkíTzámmornak. Szóbéli versengésből bajra megy 
a* két Vetélkedő'; -V-Keudá el-esik. Ezen Britannusnak késé* 
Yoji erőt vefznek Kleffzámmoron; 's kénfzerittik» ufzással keres
ni ízabadulását Jó fzele támadván, a' folyóról tengerre fzáli: 
.de semmidképpen sem fordíthatta-viíTza többé bajóját; b á r m i 
ként igyekezett-is, Kedvessét éjtfzaka magával el-vinni.- Erre 
Moina nem sok idö múlva meg*bólt, minek-utánna egy fiat fzült 
vo lna , kit Reutbámir K á T t h o n nak nevezett. — Kártbon alig 
irala bárom-efztendos , bogy Kombál , eggy a' Británnusok ellen 
yaló tsatázásában , Balklúthát erővel meg - vette , 's el-égette. 
Beutbámir a bartzban maradott: Kártbon, bellyebb-vitettetvén 
az Orfzágba, meg-menekedett. Midőn fei-nőtt, fzülo váiossának 
«l-rontását KombáF maradékin meg-boíTzúlni akarván, Morvába 
laajózott. I t t , meg-gyo'zvén előbb Fingálnak két nevezetes Vi
tézzel , utóllyára tulajdon maga' édes Attyától,, Kleffzámmoitól e 

kettős viadalban tudatlanul meg-ölettetik. 

E z , a* Költeménynek tárgya; fzomorá, mint majd minden 
egyéb munkája OÍTziánnak. Málvínához, Oskárnak ( Oifzián* 
kedves fijának) i§4 Östveiyébe^ vagyon intézve. Kezdődik eggy 
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éjtfzakáral Kárthon' jövetele"^s halála előtt. Fingal-is hasonlóul 
fsak akkorban éikezék-meg egy verekedésből, nielíyben a* Ró-
maiakon győzedelmeskedett. A1 mi az-elott történt* Episodion 
gyanánt hozató dik-bé* 

G Y régi idő-belí történet 1 az Elő-Világnak 
tselekedetei ! 

Habjaidnak zúgása, oh Lóra! . viJÖTza-hozza az 
el-múlttaknak emlékezetét. A ' te ligeteid, Gar-
mallár, kedvesen suhognak füleimben, a) — Nem 
látfz-e amott, Málvíná, egy bokros-tetejű kö-fzik-
lát? b) Három vén fenyö-fzál -hajladozóié homlo
káról; lábainál egy keskeny völgy zöldellik* Ott 
nyílnak av halomnak virági ? V rengetik fejér fejei
ket a' fzellőkben. -Magánosan- állanak a? bogánts* 
kórók, 9s le-háiinyák el*vénültt leveleiket. Két 

kö', féligré a' földbe merülve, mutattya bé-moho-
súltt fejét. A r hegynek fzar vassá ;, kerüli azt, a* 
helyet; itiert láttya á" hálavány Lelket,' íüelly azon 
tájékot őrzi. Mert daliás'Vitézek feküfznek, oh 
Málvíiia! azon kő-fzikláhak fzük üregében! c) 
.:-- .Egy régi időbeli történeti az Elő -Világnak 
tselekedetei ! 

Kitsoda jő amott, idegén orfzágból*"ezéíeítöt 
környűl-vétetve ? A' Nap fény folyamokat itaízt 
előtte ; halmainak fzellőji játízanak ..a* hajában/ 
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Tekéntete nem fenyeget hadakozással; tsende§ az, 
mint a" le-nyugvó. Nap ^melly az enyéfzeti felhők* 
bői Kónának cl) békés mezejiré néztíl Kifsoda* • 
hanera-lia Komhálnak fija9 a' hatalmas tselekede* 
teknek Királlyá ? örömmel nézi bértzes hegyeit; 
parantspl, J$ ezer Éneklőnek fzava zendül-meg:.. 

99 El - fzaladtatok mezeitekre, Fijai..a' meffze 

99 OrfzágnakJ . A' Világnak• Királlyá> t) hajléka* 
„ ban ülvén, hallya népének futását* Fel-emeli 
j 9 büfzkeségének' lángaló fzemét? V kezébe ragad-
_„ gya Elei9 pallossát. El-fzaladtatok, mezeitekre $ 

57 Fijai a'mefíze Orfzágnak! „• 
így éneklettek a' Bárdusok ? Szelma* hajlékiba 

érkezvén. Ezer ídegenből^hozott feövetnek f)-
lobogott fel-felé a' nép között. Kerekben forog
tak az öröm-gerjeíztö tsigák. g) Vígságban töltő-
dött-el az. éjtfzaka*.. 
.. Hol van a" nemes-lelkű Kleffzámmor, kérdezé 

a1 fzép-hajű Fíngál ? Hol van Morna'1 h) báttya, 
örömemnek napján ? Szomorúan 3s bánkódva éli 
.napjait a' suhíttó Lórának.. völgyében,.:,. De f. ™r 
ímhol jő a*"dombról;- úgy jő? mint az;erős paripa, 
melly % társait ízabad• mezőben találván,.tündöklő 
serényi.t a' ízéiben -meg-rázza. /);••—, Üdvözlégy^ 

Kleífzámmor 1 Miért ,távozál-el illy -sokáig Szel-?' 

mától ? —.. • .' 
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Ditsösségének fénnyébeh tér-e-meg a* Király? 

monda vifzontag Kleflzámmor. Hasonló ditsös-
seggéi jött-vifíza Komhál, ifjúságának hartzaibóL 
Hányfzot nem mentünk mi Kárűn* vizén idegen 
Orfzágba! Soha sem tértek-vifíza kardgyaink, ha-
nem-ha vérrel bé-festve; 's a* Világ5 Királlyai nem 
örvendeztek- — De9 minek emlékezem én ifjú
ságom' hartzaira ? Öfzbe vágynak hajaim keverve; 
ki-tanul a* karom az íjjazásból3

 ?s könnyebb dárdát 
emeL Oh ! ha azon örömem térne még viflzaf 

minta* midőn Kedvesemet leg-elöflzör láttam; az 
Idegeneknek fejér-mellyü Leányát, a' setét-kék-fze-
mű Moinát! — 

Befzélld-elö * mond a' hatalmas Fingál* ifjúsá
godnak történeteit. Bánat árnyékozza KleíTzánt-
mor' elméjét, mint valamelly felhő a' Napot. Szo* 
imorűak magános gondolatid, a' suhogó Lórának 
partyahv Hadd hallyuk ifjúságodnak ízenvedésit* 
napjaidnak fzömorűságát ! — 

Békesség9 napjai valának 9 így kezdé KleíTzám-
mor; k) af midőn Balklátha9 tornyos várossába in* 
dúltam. A'fzelek fel-futták vitorláimat; YKlutha* 
vizére fzállott fekete-orm hajóm. Három nap* 
múlattam Reuthámir' hajlékiban* 5s láttam a* Leá
nyát v a' világosságnak ama* sugarát. Kerékben 
forogtak az örömet-gerjeíztö tsigák; meg-nyertem 
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az őfz Vitéztől a9 Kegyest Mellyé olíyan volt, 
mint a' tajtékzó hab; fzemei, mint ragyogó tsilla-
gök: haja fekete, mint a* hollónak fzárnya; fzívé 
nagy, és fzelíd. Nagy volt a'fzerelmem Moiná-
hoz; olvadozott örömében a' fzívem. ^~. Az-alatt 
«ggj idegen Bajnok jőve, ki az én fejér-mellyü 
Moinámat hasonlóul megszerette. Érdeklők valá-
nak fzavai; V gyakorta féligre ki-vonta pallössát; 
Hol vagyon,- monda, a' hatalmas Komhál, amá5 

nyughatatlan Kóborló? Táborával jő-e BalkMthára, 
hogy ez a' KleíTzámmot illy méréfz? — Az én 
bátorságom , felelék, oh Hadakozó ! a* ínaga9 saját 
lángjában ég; Félelem nélkül állók én ezertík kö» 
zött, ha bár az Éressek távol vagynak-is. Jöve
vény! azért kevélyek a* te befzédid, mivel Kleík-
föámmor egyedül vail. De refzket óldalarilonn a* 
pallos, 's kezemben kíván villogni! — Hállgafs 
Komhálról^ tfe kerengő KMthának fija! — Büfzke*-
ségénék haragja fel-lobbaíit. Öfzve-tsaptunk; Le
dőlt kardom alatt.' Klűthánalk partyai hallották él
estét j ^ ezer dárdák villogtaik^ égyízer-Vmind, 
Víttam ; az Idegeíiek győztek 5 éh, Klutha'sebéig 
vizébe; ugrottamé Fejér vitorláim ki-terjedtek ' á* 
habok felett ; ar kék tengerré böísátköztanu —• 
Moina a' partra fzaladt utánnaríi. Könyvekben fö-
iogtak fzemei; íetétlő hajai ki-terjedve lebegtek a* 

. . • • • - : • • ' ' • • • . . , ' ^ 
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Ízéiben. Hallottam jajos kiállásit. Sokfzor viffza-
fordítottam hajómat, de a* Nap-kelti ízéi el-raga-
áott. Az-ólta sem Kluthát, &em a' fekete-hajú 
Moinát nem láttam. Meg-hólt Balkluthában , mert 
láttam a* lelkét. Meg-ismértem, midőn homályos 
éjtízaka a' suhogó Lóra melfett felém lebegett, 
Ollyait volt , mint a' sűrű ködönn ákal-világíttó 
Űj-hóld 5 midőn a3 fellegek pihés havat hintenek, és 
a' Világ tsendességben Ts homályban fekfzik. / ) 

Zengjétek, Bárdusok! ( így fzóllal a1 hatalmas 
Fingál) zengjétek dítséretét a* siratásra-méltó Moi» 
mának! Hyjátok a5 lelkét énekeitekkel halmainkra, 
hogy Morva' m) Leányival nyűgodgyék; a* hajdani 
időknek fénnyeivel^ az Elő-Világ5 Bajnokinak gyö« 
Byöriis égivel* 

„ Láttam én n) Balklűtha1 bástyájit 9 de el« 

f l pufetítva hevertek, A* tüz meg-eméízíette haj-
& léki t ; nem hallik ott többé SL Népnek örven-
^ dezö fzava. Kintijának vize -ki-rekedt árkából, 
„ a* falaknak döledéki miatt. Magános* bogánts in* 

S5 gatta ott fejét » *s moh-növés snhított a' ízéiben* 

5> Az ablakokból kandikált-ki a* róka> a3 falakból 
„ ki-nőtt gaz lebegvén feje körűi. — Pufztán 
•& fekfzik Moina5 lakása; hóltt tsendesség nralkö* 
$, dikŐsei* hajlékában. — Kezdgyétek., oh Bár-

5> du8ok? kesergő énektéket az Idegeneknek Or~ 
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99 fzágán! Tsak előttünk estének 6k c l ; mert mU 

99 nékünk-is el kell majd egykor múlnunk* Minek 

99 építtefz házat9 fija a'' fzámyas időnek? Ma tor-

5, nyokból nézfz-ki; de tsak kevés efztendö, 9s 

99 majd el-érkeznek a' pnfztának fzelei; ordítnak 

99 meg-iirültt pitvaridonií áltál 9 *s fütyölnek féligre 
3, meg~eméfztődott paizsod korul, o) De* tsak 

5, haddjöjjenek a* pufztának fzelei! Ditsőek va« 

9, gyünk mi á' mi napjainkban; fenn-marad karom* 

?, nak jele az ütközetekben, nevem a3 Bárdusok* 

9i énekében. — Kezdgyétek énekeiteket; hadd 
5, kerüllyenek a' tsigákj hadd zengjenek hajiékim 

99 az öröm-hahotáíól I -— Ha egykor te-néked-is 

99 el kell íiinlnod, Égnék Hja J el keü-inalnod* 

99 derék világ! ha á* te fényességed-ís tsak Ideig* 

99- való, mint-fzlnte FIngál: tehát fellyűl-éli.. ditsös-

99 ségünk a' te sugáridat ! -— i€ 

Efc vala Fingálnak éneke, örömének napján* 
Elére hajlottak fzékeikrol ezer Bárdussai, fzavának 
hallására* Ollyan volt , mint a' hárfának zefigése * 
a' tavaízi feellöbené-. Felségesek a* te gondolatid 9 

oh Fingál! Miért nem bír OíTzián á' te elméd* ere
jével ? De j egyedül állafz te ^ oh Atyám! V ki 
lehet hasonló Morva* Királlyához ? 

Az-alatt el-mult az éjtfzaka az éneklés-közbeit 
Örömek köztt jeíent-xnég a5 reggel A' hegyek 

\ .; ' ÍJ o 
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ízűikül ve mutatták tetejiket; a* tengernek kékello 
térsége mosolygott. ' Távólról lálfzattak 'a* tajtékzó 
habok a* ko-fzálakba ütődni íme! egy fzürkölo 
köd emelkedik halkal a"" vízből. , Eggy Öregnek 
képében járiíl-ki a* tsendes mezőre. Ifzonyií nagy 
tagjai nem mozdulnak lépéssel ; mert valamelly 
Lélek vilii ötét a' levegőben. Szelma5 hajiékihoz 
jött ?

 9s vér-essövé olvadóit, p) 
Tsak maga látta a* Király e* rémíttö jelenést; 

látta népének jövendő vefzedelmét. Hallgatva 
TOéne hajlékába, 's kezébe ragadá attyának dárdá
ját. Meg-tsendűl mellyen a' fegyvere. Fel kelnek 
köröskörül a' Vitézek. Hallgatva tekéntgetnek 
egymásra^ FingáP fzemeire figyelmezvén. Hartzot 
látnak tekéntetében; seregeknek halálát dárdáján. 
Ezerenként öltik paizssokat karjokra, ezerenként 
rántyák-ki pallossokat* Körös-körül fénylenek Szel-
mának hajléki; körös-körül tsattog a* fegyver. Az 
öfz vadáfz-kutyák ordíttanak rekeflzeikböL De egy 
fzó sem hallik-a* Vitézek között. Ki-ki av Király1 

ízeméire vigyáz 9 's fel-emeli féligre dárdáját. 
Morvának Fijai 1 így fzóllal a1 Király ; nints 

már időnk a' tsiga-tőltésre. A' hadnak fergetege 
gyülekezik reánk; halál lebeg Hazánk felett. Most 
Inte-meg bennünket valamelly jó lélek az ellenség* 
xői Az idegen OrEságnak fijai jőnek ellenünk,;- a? 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



setét-habos tengerről; mert a* vízből kelt-fel Mor
va* rettentő vefzedelmének jele. Ragadgya liát 
ki-ki súlyos dárdáját, ?s kösse-fel altjának kard-
gyát. q) Fedezze-hé árnyékzó sisakkal fejét, '« 
fényes pántzéllal a' meliyét. Mint a* fzélvéfzes fel
leg, úgy nyomul felénk az ütközet; leg-itten meg 
fogjátok a" halár oxdíttását hallani. — 

Mint valamely fellegzet , egy sereg zöldellő 
égi-tüz előtt 9 melly éjtfzaka a5 levegőn kere&tfil-
iö véli vén , a5 révéfznek fzélvéfzt jövendöl : úgy 
méné most seregei előtt a' hatalmas Vezér. Ho
nának magas rengetegén telepedtek-meg. A* fejéi** 
mellyfi Leányzók utánnok néznek 3 és , mint eggy 
erdőt, ugy fzemlélik őket eggyütt-állani ; előre-
láttyák Kedvesseiknek halálokat % 's félve leként-
getnek a' tengerre. A3 tajtékzó habokban meíTze 
vitorlákat'-gondolnak látni; \ könyvek tsordólnak-
le artzájikon ! 
". Fel~kele már a' Nap. a5 tengerbői TíxMtol 
láttunk-meg egy sereg hajót. Mint valamelly ten
geri köd;, úgy közelített; YkL-öni5tte az Ifjúságot 
partunkra. VezérJek.ollyaB trők közöttök3 mint a* 
Mm Szarvas a1 nyáj között. Paizssa aranyba vójt 
foglalva; Y méltóságos a* dárdák' deli--termetű 
Királlyá#ak járása... Szelma felé indult; ezeréitől 
kísértetve*.. 

Ü 3 
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Eredgy a" békesség5 énekével, így fzóllal Fin
gat ; eredgy, Ullín, a*kardok* kírállyához. 'Mondd-
meg néki: hogy erössek vagyunk mi az ütköze
tekben , 's ízámosok ellenségeinknek árnyéki; de 
nevezetesek azok, kik az én vendégségeimben 
réfzt vettek ! Meffze Orfzágokban mutogattyák 
Atyáim'fegyvereit; r) bámulnak rajtok az Idege-
neknek fijai, 's boldogoknak állíttyák a5 Morvái 
Nemzetnek barátit. Mert ditsősséges a1 mi nevünk 
körül-belöl; a* Világ' Urai rettegnek reája, sere
geiknek közepette. —» 

ílüiii el-méne énekével. Fingál , dárdájára tá-
mafzkodva nyugodott: reá függefztette az egéfzlen 
fegyverbe-öltözött erős ellenségre fzemeit, *s ma-
gafzíalta a' Jövevényt: Be deli termeted van, Ten
gernek Fija! így mond az erdős Morvának Királlyá. 
A* pallosod tűz-sügár , oldaladon ; kopjád, egy 
fergeteget-tsufoló fenyő-fzál! Nem feélesebb pai-
zsodnál a? hóidnak változó tzirkalma. Miként pi-
rosollik ifjú artzűlatod ! mi gyönyörűek fodros ha
jadnak rengő fürtyei! D e ? könnyen le-dőlhet ez 
a* nevendék fa, 's feledékenységbe méhet emléke
zete ! — Az idegen Földnek Leánya1 fzpmorkodní 
fog ofztán? *s nézni a' habos tengerre. Mondani 
fogják néki a* gyermekek: Anyánk! tgy hajót lá
tunk! talán Balklűtha'Királlyáé! -*~ Könyvbe bo-
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rul az Anyának ízemé. Meg-emlékezík arról, ki 
most Morvában nyugfzik! •— 

így fzóllott a" Király, Azonban Ullín a* vitéz 
Kárthonhoz érkezek, 5s le-hajtván előtte kopjáját, 
imígy kezdé békesség'- énekét: 

„ Jövel Fingálboz vendégségbe» oh Tengernek 
„ Fija ! végy réfzt a' Királynak ebédében •, vagy 

?? emelly verekedő dárdát Számosok a* mi ellen-

n ségeinknek árnyéki: de nagy-nevöek Morvának 
„ baráti! Nézd ama* pufzta mezőt, oh Eárthon f 

3? sok zöldellő dombotska emelkedik rajta > inga* 
„ dozó fűvel 3 *s mohosúltt tetővel. FingáF ellen-
„ ségeinek — a' zajos tenger"* fijainak - ^ sír-bal* 
„ mai azok 1 "- —• 

Gyáva Fegyver-viselőkkel befzéllfz-e*/mond 
Kártbon, oh erdős Morvának Énekessé? Hala-
vány-e tekéntetem á* félelemtől, oh békes-ének* fija ? 
Azzal véled e meg-komoríttanl lelkemet* hogy 
amaz el-esttekröl befzéllfz? Az én karom ütköze
tekben forgott : körűi-belől fénylik ditsösségem* 
Félénk Hadakozókhoz meimj ; azoknak ja valld 'f 
hogy engedgyenek Fingálnak* Nem láttam-e €u 
Balklútha* le-omlását? 3s én vendégeskedgyem^ 
Komhálnak fíjával? Kombiinak/ ki az Atyáim2 

hajlékiba tüzet vetett ? Gyermek voltam? V n e m 
tudtam 9 miért sírnának Sziízeínki Tetizettejc fef* 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



meimnek a* fííst-gomolyagok , mellyek bástyáim 
felett emelkedtek. Örömmel tekéntgettem még 
akkor-Is viüza, midőn Rokonim a" hegyekre fzalad-
tak. D e , el-érkezvén ifjúságom9 efztendeji, fze~ 
membe akadt el-pu&tított falaimnak bé-mohosúltt 
hamva. A* reggellei emelkedtek foháfzkodásaim ; 
az estvével fzakadtak könyveim. Hogyan!' *s ne 
verekedgyem-e, mondottam magamban, ellensé
gem' gyermekei ellen? — Igen-is, verekedni fo
gok, ohBárdus! Érzem Izívemnek fel-indultt ere
jét 1 — • 

Ekkof öfzve-tsoportoztak körülötte a1 seregek, 
*§ egyfeenre ki-rántották villogó kardgyaikat. Kár-
t t o n , mint egy tüz-ofzlop, ógy állott közöttek. 
Szemel könyvbe borultak; mert le~omlott Bal-
klúthájárél gondolkodott, V léikének egéfz haragja 
fel-indúlt. Oldalaslag nézett-fel a' dombra, hol a* 
IBÍ Vitézink, fegyvereikben villogtak. Refzket 
markában av dárda ; *& előre hajolván, magát a5 

Királyt látfzik fenyegetni. 
Néki mennyek-e, mond Fingál magában, mind

gyárt e* Vitéznek ? Meg-akaűzam-e pállyájának 
közepette, még minek-elötte ditsössége fel-emel
kedik? De majd azt mondhatná idővel a* Bárdus*, 
Kárthonnak sírjánál: Ezereket vitt magával Fingál* 
mikor a* vitéz Kárthont le-ejtette, — N e m , Bár-
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diissa átjövendő nyomnak! soha sem fogod te Fin-
gár ditsösségét így fzeplősítteni ! —« Vitézeim 
víjjanak-meg az Ifjúval; *s Fingál, nézője légyen a* 
viadalnak. Ha gySz az ellenség, akkor rohanok 
majd el5 tellyes erőmben, mint-fzintén Kónának 
suhíttó folyója. — Ki akar Vitézeim közül a* ha
ragos tengernek fijával fzembe fzáilani ? Nagy 
fzámmal vannak- Fegyveressel partunkon: Js erős f 

koros fa dárdája ! 

Az erős Káthul állott-fel, a* vitéz Lormárnak 
fija. Három-fzáz If>ű , folyamos hazájának népe, 
volt é* Vezér' követője. Gyenge volt a* karja Kár
thon ellen. El-esett. Fegyveressel meg-fealad-
tak. .-*- Konnál űjjította-meg a* hartzot; de da
rabokra törött a* kezében nehéz dárdája. Kötözve 
feküdt a* földön: Y Kárthon a* népét kergette. 

KlelFzámmor ! kiáltá Morvának Királlyá, hol 
van a* te erős dárdád ? Nézheted-e Konnált meg
kötözve ; Konnált, a' te barátodat, Lóra* vize 
mellett? Rajta! kelly-fel pallosod* villámi között, 
oh vitéz Komhálnak társa! Éreztesd-meg a* Balk-
luthai Ifúval Morva5 Nemzetének erejét! s) —•• 
Fel-kel erős fegyvériben ; meg-rázván hajának öfe 
fürtyeit. Bal karjára ölti paizssát, '* kí-rohan baj-, 
noki erejének fcüfzkeségébeiu 

U 5 
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Kárthon9 á* domb alatt állván, látta az ellene* 
rohanó Vitézt. Gyönyörködve nézte ki-derültt 
ábrázattyának rettentő örömét f 's öfz öregségében-
is olly tüzes elevenségét Fel-emellyem-e, úgy 
mond 9 é* dárdát, melly az ellenséget tsak egyfzer 
érdekli? avagy békés fzóval tartsam-meg e* Baj
nok* életét? Gyönyörködtetök öregségének lépé
sei ; fzeretetre-méltó ? napjainak le-nyugvása ! -— 
Talán ö Moinának {zerelme; talán a' kotsin-hor-
doztatott Kárthonnak attya! Gyakorta hallottam, 
hogy a" suhogó Lóra mellett légyen lakása. -— így 
fzóllott Kárthpnf midőn Kleffzámmor hozzá-érkez-
vén j dárdáját ellene tsapta* Páizssával fogta-fe! 
&* tsapást a$ Ifj'u, 's ezen békés fzókat mondotta 
hozzája : Öfz Bajnok ! tehát nints közttetek Ifjú f 

dárdát emelni ? Ninisen-e fijad ? ki az attya előtt 
paizst hordozván ? az Ifjúság5 karjának tsapásait el-
háríttsa? Meg-hólt-e fzeretett párod 3 vagy talán 
fijaidnak hantyain sír ? £) — Az Emberek' Ki

rállyal közül vagy-e ? ?s nagy léfzen-e pallosom" 

híre , ha tégedet le-ejt? 

Nagy léfzenj qh kevély Ifjú! felel a* magas 

ÍÜefízámmorf Híres vagyok én a* hadakban ; de 

soh# sem mondtam^meg nevemet az ellenségnek. 

u) Add-meg magadat fhaboknakfi ja! meg-haílod 

ftz-ut&uv* hány m^zö vi&eli pallosom* jeleit 1 «— 
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Soha sem adtam-meg magamat, soka sem enged
tem én még, oli dárdák' királlyá! vifzontaglá Kár-
thon* nemes büfzkesége, En-Is viaskodtam az ütkö
zetekben; *s látom nevelkedő ditsősségem*. Meg 
ne vefs , Emberek' vezére ! erős az én karom, és 
dárdám. Térj-meg inkább barátidhoz, 'saz Ifjakat 
engedd verekedni. — Miért sebheted lelkemet, 
monda Kleűzámmor vifzontag, izeméi könyvbe 
borulván ? Nem refzket az én karom az öregség 
miatt: forgathatom még kardomat. Fingálnak lát
tára fzaladgyak-e ? annak láttára, as kit lelkem fze-
ret? Tengernek Fija! soha sem fzaladtam én még* 
Emeld-fel hegyefs kopjádat!— 

Úgy víttak , mint két tsatázó fzelek a' habok
nak forgatása végett. Kárthon, hibáztatta dárdá
ját; mert még mindég azt vélte, hogy Moina* férje 
lehet ellenségében. El-törte KleíMmmornak fé-

16nyes dárdáját; 's meg-fofztotta villogó pallossátóL 
De midőn meg akarná kötözni, ki-rántya dákossát 
KleiTzámmor, 's meg-sejtvén Kárthonnak fedezet
len oldalát, mélly sebet ejt rajta. 

Fingál látta Kleűzámmort le-dőlnu Fel-rándul 
zörgő fegyverében." Hallgatva állott jelen-létében 
a' tábor: mindnyájoknak a' Királyra lévén ízemeik 
függefztveo Úgy jött-le, mint a9 zivatarnak zúgása, 
minek előtte a5 süvöltő fzelek érkeznek. Hallya a* 
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Vadáfz a1 völgyben f *s fzaladva keresi bátorságai 
a* ko-fziklák között. 

Mozdulatlanul állott Kárthon a* maga3 helyén. 
Vér buzog ki-nyíltt oldalából. Látván a'. Királyt 
érkezni > ditsosség1 reménnyé kelt-fel lelkében, v) 
De meg-halaványodtak artzájí: le-bomlott haja vái-
Iára teqedett: sisakja hajladozott a9 fején. Meg
fogyatkozott testi erejében; de tántoríthatatlan volt 
a' lelke. 

Meg-látta Fingál a' Bajnoknak vérit, 7s viffza-
tartóztattya fel-emeltt dárdáját. 39 Add-meg ma
gadat , pallosok'* királlyá 1 véredet látom. Hatal
mas valál a' viadalban ; soha sem fog -el-.múlni 
díísösséged." — *S te vagy-e hát az a1 nagy-hírű 
Király ? vifzontozá SL > kotsin-hordoztatott Kár-
thon. T e vagy-e a* haFáhiak ama' lángja, a* Vi
lág' Urainak félelme ? De! mit kérdem én azt ? 
Lám ollyan § ? minta5 hegy ekröi-fzakadó zápor ; 
erSs, mint a* sieté folyóvíz; sebefs, mint az égen-
feilengezo sas. Vajha veled víhattam volna, hogy 
fennyen-hangzott volna nevem az énekben! hogy 
majd a* vadáfz, síromat látván 9 azt mondaná : 

n Ez , a5 hatalmas Fingállál viaskodott! ??.—* D e 
ditsösség nélkül kell Kárthonnak megJbalni; tsak 
gyengékre vefztegette -erejét; 
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Nem , nem ícgfz dítscsség nélkül meg-halni ! 
így felel az erdős Morvának Királlyá. Oh Kárthon! 
Izámosok Fingálnak Bárdussai; 's az 5 énekeik 
által-jutnak a' következendő Időkre. A* jövendő 
efztendöknek gyermekei hallani fogják Kárthonnak 
nevét5 midőn az égö tölgy-fa körül ülvén, a* régi 
Világnak énekivei töltik az éjjelt, w) A* mezőben 
heverő Vadáfz hallani fogja a"* fülében sohogó fzel-
lot , 's fel-emelvén fzemeit, azon ko-fziklát nézni > 
hol Karthon el-esett Fijáfaoz fordulván ekkor § 

•mutatni fogja a' helyet néki* mellyehn a5 Hatal
masok víttak : 55 Itt verekedett Balklutha' Királlyá, 
k i , mint ezer folyó-víz, olly-ereju volt. „ • 

Örömre derűit Kárthonnak artzája. Fel-emeli 
még egyfzer, nehéz fzemeit. Fingálnak-nyűjtya pal« 
lossát5 hogy ^ fel-akafztatván hajlékiban, fenn-ma-

. radná Morvában Balklutha' Királlyának emlékeze
te. —* Vége lön a* tsatának; mert a' Bárdus már 
békességei éneklett a' mezőben* Öfzve - gyűlnek 
a* Vezérek a* haldokló Kárthonhoz, *s sóhajtozva 
hallgaítyák befzédit. Hallgatva támafzkodnak dár-
dájikra, míg- Balkltitha* Királlyá befzélh Suhogva 
lebegett_a' haja a9 fzellöben; fzava fzomorá yólt f 

és erőtlen. 
Morvának Királlyá, mond Kárthon, pállyám-

. Bak közejpettt kell 11-esnem.. Idegen fír fogad-
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gj^a-ely ifjúságában, Réuthámir9 utolsó ' tsemetéjét. 

Gyáfz uralkodik Balklűthában; 's bánatnak árnjéki 
Erathmóban. De emeld-fel emlékezetemet Lóra* 
partjain > hol Atyáim laktanak. Talán meg fogja 
Moinának Férjé az él-esett Kártlioiit siratni. 

Által - hatották fzavai KleíTzámmornak fzíyét. 
Meg*-némuivá rogyott-le fijára. Buba-merulve ál
lottak körülötte a' seregek: semmi hang sem hallik 
Lórának vidékin. Le-fzállott volt mát az é j , V 
Keletről nézett-le a* Hold a' bánat' mezejére: még
is merőn állottak; mint-fzintén Gormálnak hallgató 
erdőjey' minek-titánna a* tsatázó fzelek meg-fzüntek, 
V komor Őfz lepi a' térséget 

Három nap* tartott Kárthon felett a' siralom* 
Negyedikre meg-hólt az attya. Amott feküfznek-
eggyütt a' kö-fziklának fzükebb üregében; egy ko
mor Lélek Őrzi sírjokat; Gyakran megjelenik ott 
á* fzépséges Moina ; midőn a' Napnak sugári a5 

kő-fziklák niegé fzállanak , 's árnyékok teleped
nek a1 környékre. Ott jelenik ö meg* Málvína! 
de nem úgy, mint á' mi halmunknak leányi. Ide
gen- Orfzági az o öltözete; *s mindenkor egyedül 
jár* •#) 

Fingál meg-ízömorodott Kárthoíihak halálán, 
Ünnepet parantsolt Éneklöjííiek e? napra^ fala-
liányízör r v ködös öíz yíílza-kerijlt* A' Bárdnsok 

« - ' ' " . . . • 
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iöbbízör meg-űllőttek azon napot , fs imígyen ének-
letíek a' Vitéznek ditséretére: 

„ Ki jő olly süvöltve a' zajos tengerről, mint 
„ az Öfznek setét fellege?. Halál refzket a? kezé
é b e n ! fzemei, tüz-lángok! Ki ordítt erre - felé 
„ Lórának komor tétségin ? Kitsoda, hanem-ha 
„ Kárthon, a5 pallosok' királlyá ? Miként hull a* 
„ n é p ! í m e , hogy3 jő , mint-fzintén Morvának 
„ ijefztő Lelke! D e , ah ! amott fekfzik a' tölgy* 
„fáknak leg - fzebbike, a' fzélvéfztől gyökeréből 

n ki-fzakafztva ! — Mikor fögfz ismét, Balklútha* 
',, gyönyörűsége, Kárthon! mikor fogfz ismét fel* 
„ kelni? —- Ki jő olly süvöltve a' zajos tcnger-
3, ről , míiit az Öfznek setét fellege ? „ 

így éneklettek a* Bárdusok áv gyáíz* napjaiban, 
Közbe-hárfáztam gyakorta én-is, • V éneket függefz-
tettem az énekhez. Szomorú volt a' lelkem Kár-* 
thonért, ifjúságának virágában esvén-eh És t e , 
oh Kleűzámmor ! hol lakol te a'feelekben? El* 
felejtkezett-e sebéről az Ifjú ? Veled jár-e már 
most a5 felhőkben ?—•-*•* Érzem a' Napot;,";Mái~ 
víná í y) vezefs nyugodalomra* Talán meg-jelen-
Bek majd álmámban. Úgy tétfzik $ mintha már~is 
Yalamelly gyenge suhogást hallanék felettem- 'öröm
mel súgárol az Égnek világa Kárthon9 sír-halmára: 
érzem, meleg van körülöttem. 
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Oh te , ki ott a' magasságban járfz> 's kerek-
segéddel Öseiixtv paizssáhöz hasonlíttafz: honnét 
vágynak a' te sűgárid, öh Nap ? honnét ezen örö
kös világod? ElÖ-jőíTz tifzteletet-gerjefztö fzépsé-
gedben; 's leg-ottan el-tünnék az égről £ tsillagok; 

fagyosan és el-halaványodva erefzkedik a5 Hold a* 

Nyűgöti tengerbe. Te tsak egyedül járfz.„ *s ki-is 
követhetne tégedet a* te futásodban 1 A' hegyek
nek tolgy-fáji le-dőlnek: önnön magok a"hegyek-is 
el-enyéíznek az efztendőknek jártával: a' nagy-
tenger mög-árad.,. 9s le-apad ismét: maga a' hóld-is 
el-tunik-az égenn: egyedül tsak te maradfz magad-

- hoz eggyenlő , örvendezvén ragyogó futásodban, z) 
Mikor a' fzélvéfz a' Világot éjjelbe boríttya; mikor 
a' mennykövek tsattognak, 's a" villámok kerefzt-
be forognak: akkor te tellyes fzépségedben nézfzki 
a' felhőkből, 's nevetfz a' fzélvéfzre. De Offzián-
nak híjába* nézik: mert Ö nem láttya többé sűgá~ 
ridat: nem láttya, mikor arany-hajad a' Keleti fel
hőkre foly : sem, mikor a' Nyiigoti kapukról ra~ 
gyogfzi„ De talán te-is tsak ideig^artandó vagy, 
*s végeket érik a' tfe efztendeid-is, Alimni fogfz 
a' felhőkben j nem hajtván a' reggelnek serkeniö 
fzavára, Örvendezz tehát, oh Nap, ifjúságod' ere
jében! Komor az öregség, és kedvetlen; hasön-
lítt a' Hóidnak homályos világához P midőn fzaka-

; \ • dozott 

•ti* • •• • . 
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dozott felhőkén néz4e >
 bs kod telepedik a' hal

m o k r a ; az éjfzaki fzél süvölt a' térségen f 's ű t t j i -

iiak közepette el-fagy aV Bujdosó. 

B A T S Á N Y I 

Jegyzések Kárthönhot, 

a) L6ras egy pataknak, Garmallár pedig eggy er
dős hegynek neve , Szelma' várossá mellett. 

b) Szükséges itt az Olvasónak tudni, hogy Offzián 
az öregség miatt el-vefztette ízemé' világát; és azért 
kérdezi kedves vezetőjétől > ha láttja-e <£ bohros-teteju 
Jtö-fzihlát? 5s a' t 

c) Ügy vélekedett az akkori Világ, hogy a* fzar-
vasok láttyák a' halottaknak leikeiket. Még ma-is 
azt hirzi a' köz nép , hogy a* lovak V egyéb álla
tok, ha minden tudható ok nélkül meg-ijednék* lel
ket látnak. 

d) Kóna. Egy völgynek neve , Szelma mellett 
(Szelma, Fingálnak, üfízián' áttyának, királyi lakó* 
helye^ 's az orfzágnak fő-várossa volt. ) 

ej A* Füágnak Királlyá. & Római Csáfzár. — 
Ez az ének az eredeti nyelven lantos versbeli kéfzít-
tetett. Szokása volt Fingálnak, Bárdussáit énekelve 
élőre küldeni, midőn valamelly hadakozásból viflza-
té r t 

f) Viaíz-gyertyák, mellyeket a9 Római tartomány* 
bői a* többi zsákmány között hoztanak. 

g) Tengeri tsigákból ittanak. A' tsigákról gyakran 
Van emlékezet j éfc mindenkor vendégeskedés é r t e t i 
áik általok* 
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h) Morna. Fingálnak annya , RleíTzámmornak pe
dig testvér hűga volt. 

i) így mondgya Virgilius a' paripáról Lib. XL 
jieneid. 

— airectisque fremit ceruicibus alté 
Luxurians, liiduntque iubae per collá, per armos. 

h) Kleflzámmornak elő befzéllése már magában-is^ 
igen fzép és jeles; de még inkább ki fog ez majd a* 
költeménynek végén tetfzeni. Az Olvasó ( az Olafz 
Fordíttónak jegyzése fzerént) éfzre*vehetetlénül mind 
arról tudósíttatik, a' mit fzükség-képpen kell tudnia 
a* végett, hogy a' történetnek ki-menetelére el-kéfzít-
tessék. 
'•••'lj. így mondgya Virgilius ( Lib. VL Aen.) Éneás-
TÓI és Didó ' le ikéről : •-.; 

_ — __T. _ Agnouit - per vmbram 
ObscurdHíj qualem primo qui surgere mense 
Aut videt\ aut vidisse putat per nubila Lunam. 
m) Morva. Oflzián* Hazájának neve. Így nevez

tettek hajdan Skótziának £jfzakra-hajló Napnyúgoti 
réfzei közönségesen. 

n) Itt Poétái tűzbe )ö Pingál. Az Irlandiai Tör
ténetírók ( úgy mond Macpherson ) nagyon ditsérik 
Poétái tálentomáért, af jövendő dolgoknak elöre-látá-
sáért , és törvény-tévői bőltseségéért. — A' mi Bal-
Jtlútha9 él-romlásának le-írását illeti: ezt öfzve-hason* 
líthatni Izaiás' 13. réfz. 21. ve r s , , hol ezen Próféta 
Babilon' vefzedelmét jövendöli; és 34. réfz. 53. vers,* 
t o l Iduméa* romladékiról vagyon fzó. 

o) Mert oda fzokták őseiknek fegyvereiket fel-
aggatni. 

p) l l ly .egy jelet küldött Zevs Agamemnonnak 
(.llüs* Xtdik könyvében) az ütközet'előtt.-.. 
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4f) Lásd Jerem. 46. réfz. ^ vers. ; és íliás* H-dik 

Könyv, hoi Ágamemncm.a' többi köiött ímezt mond-
g y a : 

Hasiam acuat sibi quisqm; tegat quo corpora, scutum 
Aptet. &c. 

r) A' régi Skóciaiaknál fzokásban volt, vendégeik
kel fegyvert tserélni, aVmelly ofztán barátságoknak 
jeléül gyermekeikre maradt, 's sokáig fenn-tartatott. 

s) Fingál nem tudgya még i t t , hogy KleíTzámmor 
Kárthonnak attya. v . , 

t) Kárthon azt gondollya, hogy bújában keresi 
KleíTzámmor a* halált. 

u)t Nevét , az ellenségnek meg-mondani» annyi volt 
az akkori vitéz időkben, mint a 'v iadal t fzemiáto-
mást kerülni; mert, ha ki-tudódott, hogy a* két el
len félnek ősei jó barátok voltak, kg-ottan íneg-fzünt 
közöltek az ellenségeskedés. Innét régenten a* félénk 
emberről azt fzokták tsúfságból mondani:.. oZtycm 'em
ber , kid magd nevét az ellenségnek meg-mondgfa. 

v) Ennek két értelme v a n ; vagy az , hogy Kár
thon ditsősséget reményi Fingál' el-estébSi, vagy a? 

tulajdon magáéból Fingál' keze által. Ez az utolsó 
hihetőbb, minthogy már meg van sebesítve. 

w) Nem régen fzüntek-meg az EjFzaki Skótziában 
iinnep-napokonn egy vastag tölgy-fát égetni, mellynek 
neve az ottani nyelveim imígy van ; the trunk of ihé 
FeasL Azi idő olly tifzteíetessé tette ezt a5fzokást? 

hogy az al nép félve hagyott*fel rajta. 
x) Mint-hogy ő Britanniai volt, 
y) Emlékezzék*meg az Olvasó, hogy Offzián nem 

iá t . 
•••••'•.*> Lásd a' i&; Zsolt, ő, rm* 

X 2 *' 
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IJX* 

B E S Z É D , , 
Melljet néhai G. K Á R O L Y I A N T A L , Szatmár 
Vármegyei Fő Ispány, i/84* ^zt- Kis-Affz. Hav. első 

nap), a' fzék-újjíttás előtt az egybe-gyültt 
Rendekhez tartott* 

Tekéntétes Rendek! 

ELLY nagy, mellj valóságos ? és érzékeny 
légyen örömem e' mái naponn, a' midőn ezen Ns 
Vármegyének Rendéit, illy ditsö munkálkodásra, 
ű. itt. törvényes Szék-újjíttásra, illy nagy fzámmal, 
illy vidám erőben , illy egyenes fzívvel öfzve
gyül ve látnom 's tifztelnem, fzerentsém van ; ki-
ki ? ha tsak nevemet ismeri-is ? el-hiheti. Mon
dom •— a9 ki tsak nevemet isméri-is 5 eí-hihetL 
Mert ugyan-is.": minden alkalmatosságban vidám 
fzemmel néztem édes Nemzetemet; betsültem, tifk-
teltem, fzerettem. 

Én úgy vélem, Tek, Rendek! hogy főbb bol
dogságunk közzé ízámlálháttyuk azt3 hogy még Is
ten* jó-vóltából hajdani törvényes fzokásunk fze-
xént* mí-magunk (a9 kik egymást közelebbről Is
merjük) válafzthatunk köz dolgaink'el-rendelésére 
dől-járókat ss kormányozókat ? ükjeinknek tökél-

M 
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etes és serényebb el-végzésére alkalmatos bírákat 
az el-intézett dolgoknak végbe-vitel érc gyorsan-
tellyesíttö tifzt-viselöket. 

Ha tehát minden igaz törvény az Örökké-való 
Böltseségnek mint-egy képe; ha édes Hazánknak 
arany fzabadsággal virágzó törvénnyel - is arra a* 
végre kéfzíttettek-el , hogy a* nagy Isten' dits$ssé~ 
ge nevekedgyék ? f$abadságunk fenn-tartassék,az 
cgéfz Nép az 5 Kiriilyához engedelmes hívséggel* 
fzeretettel kaptsoltassék, a* gyengébbek az erővel 
9s hatalommal viflza-élok* agyarkodása V dúlása 
ellen védelmeztesseiiek, az árvák, özvegyek gyá-
molíttassanak 9 és a* tokéUetlenség meg-zaboláz-
tassék, ki-irtassék : melly egyenes fzíwel, mell/ 
jól meg-gondoltt ítélettel kelletik a* válafztásban 
azokra voksolnunk K a' kiknek tdkélletes életek *s 
buzgóságok által a* nagy Isten* ditsossége gyara-
podgyék; eleven hívségek által a' ditsosségesen 
orfzágló Fels* Urunkhoz tartozó hív ? engedelmes 
izerstet; %z egéfz Népnek feívé^en gyökereztessék; 
bölts és egyenes ítéletek által az igazság ki-fzolgál-
tassék ; serény *s elore-látó munkálkodások által 
a' köz dolgok* rendelések, tökéüetesen végbe-vites-
sen^k ? Méltó léízen tehát a' mai napona öromei% 
ha én mindi ezen elő-feámláltt ditsosséges végekre 
vezethetem y segíthetem a? Nemes Vármegyét* 

x 1 ' : ' 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



Már huízon-hat efztendos Fö-Ispányságomba» 
meg-Öfzűlvén, bátran ígérhetem a' T . Rendeknek, 
hogy, kötelességem fzerént, ollyan fzeméllyeket 
adok elejékbe a' válaíztásra, f s , a* mint fzoktnk-
mondani, kandidálok : a5 millyeneket a* Törvén/ 
rendel, é s , minden dolgokat körül-nézvén, alkaí-
matosóknak ítélhettem. Ezt~is rettegve tselek-
Izem; mert tudom, melly nagy léfzen Isten előtt 
fzám-adásom, ha hivatalomban igazán el nem já
rok. Azért a' yálafztásban-is hasonló figyelmetes-
ségetj egyenes fzívet, ígérek magamnak a* Tek. 
Rendek* réízéröl; mert tndgya kíki, hogy egy lé-
ízen ezen dologban mind a* Kándidálónak , mind 
a* Valaíztónak fzám-adása. 

Szóllok már azokhoz, kik af tifztségeket fel-' 
Tallallyák; — hivatalomból fzóllok, — intem-is 
mindnyáj okát: hogy, mivel magát kiki jobban is
merheti , mint én , tehát ízámot vessen magával, 
minek-előtte a5 tifztséget fel-vállallya t vagyon-e 
#lég-erŐs ízíve, hogy az igazságot minden alkal
matosságban minden fzemélly-váiogatás nélkül ki 
merje mondani ? vagyon-e elég arra-valósága 's 
kéfzsége, hogy tifztiben híven és serényen el-jár-
jon? mert én , hivatalom fzerént, mind a9 rendes 
függést, mind a* hív és serénj tiíztviselést pontra 
raeg fogom kívánni. 
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Talán ftobb és rendesebben öfeve-fzedett fzók-
kal kellett volna mind ezeket a* T . N. Vármegye-
Bek eleibe tennem, —. ha a' pufzta fzó tökélik 
tességre indíthatna bennünket. De tsgy tetfzik » 
hogy illy emberséges, egyenes-fzívü, Haza-fzeret& 
Magyaroknak eleget mondottam. 

X. 
RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK. 

( Első MÁRIA' Magyar Király' életének folytatása. 
Lásd az előbbi Negyed. 188- óid. ) 

A, Öregeknek élete tsak egy gyenge haj-fzálon 
függ, mellyet leg-kissebb eröltetés-Is könnyen ketté 
fzakafzt. Mennél bizonyosabban el-tünt a* múló 
idővel Lajosnak reménysége-is, hogy még valaha 
íérjfi örökössé lehessen; annál inkább emlékeztet* 
íék ötét hanyatló napjai, Leányának (Máriának) 
el-jegyzésére. Számos követeket küld azért Ká
roly Csáfzárhoz, kik a* már előre meg-esett vége-
zés fzerént Zsigmondot Magyar-Oríiágra le - hoz
zák; és Zsigmond, minek-elötte gondolták vólna^ 
Budára érkezett fzeréntsésen. Melly hűséges Ma* 
gyár nem érzette volna ekkor Lajos* atyai feívének 

A 4 
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örömmel - tellyes indúlatit > midőn a* kellemetes 
Ifjat elöffzör meg-látván ? egy kezével öfzibe-elegye-
dett hollzű fzakállát álla alá tsapta, a' másikkal 
válafztott vejét dobogó mellyéhez fzorította! mi
dőn j sűrii tsókjal liláim könyvekben lábbagó fze-
meit az egekre fel-vetvén 5 a* mennyei Atyához 
foháfzkodott, hogy Zsigmondot fzámos férjfi gyer
mekekkel áldgya-meg ; a' miért 6 olly hafzonta-
lanúl esedezett vala! Áment mondott reá az egéfz 
jelen-Iévo Magyarság; és k?vés n^poíc múlva el
mentek Nagy-Szombatba. 

Mária már ekkor 13-dik efztendejébe fordult. 
Szelíd és valóban ártatlan 3 de még-is elég idős 
már arra > hogy a' fzerelemnek , vagy-isg inkább 
hajlandóságnak első kedves indúlatit érezhesse, 
Zsigmondot a' 15-dik tavafz ékesítette-fel az ifjú
ságnak mosolygó rózsájival $ 's adott eleven tekén-
tetébe eggy oUy terméfzeti kedvelltetést, melly a* 
leg~elsö látásra éízre-velieteüenul meg-nyerte az 
embernek {zivét* Kiilömben termetére nézve már 
ekkor-is elég magas; ép-testű, és eros-alkotásű. 
Fel-tételében és fogadásában állhatatlan, indulatinak 
minden tartózkodás nélkül engedelmeskedő., a* jóra 
és rolTzra eggy-a^ánt egé£z a' mértékletlenségig haj

landó , és már gyermek-korában éppen a z , á* 

roillyennek később tselekedetei ípgják ik ta tn i . 
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Sokat ártott erköltseinek az atlya' iránta való lágy-
$ága ; kivált a' mióita Mária* férjéül-való válafz-

, tása utánn kebelbéli fzerclmesse lett. De sokkal 
többet ártott még, eggy az Udvarban lakó ei~fe. 
jukt Olafz Úrfinak példája, ki az oltár ctótt fcent-
nek és buzgónak mutatta magát, de a' templomon 
•kívül Vallás, és Isten.tagadó ; ki ellenségének 
ízembe nyájas és édes s háta niegett a* halálig ül
dözni kefe; külsö-képpen tsendes, de valaki ellen 
való 'haragjában a' boffz&állás ntmn*m engefetel-
hetetlen; ki tsak a' maga9 kívánságinak bé-töltését 
tartotta leg-főbb boldogságnak;, és a1 ki mind azt, 

. a' mi az emberiség előtt fzent* az irgalmasságot, 
fzelídséget* és ártatlanságot* kinevette. Olljan 
az éretlen ifjúságnak a* roffz példa, mint a' gyenge 
fzöllo-fzemnek a' ragya. Ritka elme^ ritka fziv, 
mellyet meg nem vestegetne ; és a* meliy inkább 
idegenséget, mint kedvet, kapna iránta. Zsig^ 
mond-is mind azokat tanűita-meg ettől az Qiaíztó}, 
a' mellyeknek örökké-való. homályban keli vala 
maradniok előtte, Egynehíny alkalmatosság ne
velte benne a* rendetlenségre hajlandó, indulatot; 
és az idő,% a' mint több-több feabads%ot kapott * 
terméfzetévé változtatta* 

'Az'első tekéntét, a* mint Zsigmond és Mária 
ipeg4átták egymást* meg-határozta mind a' kettő-
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nek örökös boldogtalanságát; Ki néni tudgya* 
mellj sok függ attól a' Ízem-pillantástól, a* melljet 
cggy Ifjú. valamelly Leányra vet l§g-előffzör ? melly 
nagy hatalmat Tegyen az első ítélet az embernek 
fzivén, *s mint walkodgyék benne tsak-nem élete* 
fogytáig ? Ah! örökre el-törölhetetlenek az illye« 
tén első bé-hatások a* fzerelemnek dolgában! A* 
gondatlan Ifúság tsak arra hallgat egyedül, a* mi 
fzemeínek meg-tetfzik , és külső érzékenységeit 
tsikiándoztattya; de a' későbbre meg-értt okosság 
és értelem sem íttd ezen első hajlandóságon vál
toztatni, melly ezer boldog érzések között, sok 
efztendők málva-is* ismét meg-újjűL El-mulik as 

fzerelem sokfzor ? midőn az első kedves képnek 
viíTza-tértt emlékezete a* tsalárd fzívet még-Is gyö
nyörködteti. Zsigmondnak éppen nem tetfzett 
Mária. Maga fzép lévén, nem kapott semmi más 
egyében 9 mint Igen fzembe-tiinö ritka fzépségen'; 
és az Ő tüzes elevensége igen kevés meg^eggyezést 
talált a* fzelíd- Máriának tsendes erkőltséveh Bor-
bára' fzépségére nyílt-meg Zsigmond' ízi ve. Édes
deden fzftta-bé azon ságárokat 5 mellyek annak 
kellemetes artzájiról tündöklöttek; de sokkal job
ban tudta magát tettetni, mínt-sem hogy azt, a* 
mit kebelében Borbáráért érzett, Máriának ne ha
zudta volna. És Mária, azon első fzerelmes te-
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kéntetre, mellyel ártatlan érzékenységeit meg-tsal-
ía , az ekö kéz-fzoríttás uíáiw '", mclly fzemérmes 
artzáját fzokaílan el-pirúlás' tüzével bé-borftotta* 
soha többé élnem felejthette Zsigmondot Zsig
mondról gondolkozott fzünetlenül; ezerfzer meg* 
ézerfzer ötlött elméjébe a* ruhája, mellyet viselt* 
test-állása,' maga' viselete, fiája' mozdulása, ha 
valamit fzóllott, karjai'ki-terjefetése, midőn kezét 
meg-tsókolta, és nyájas pillantása, mellyel fefve* 
nyugodalmát meg-vefztegette. Alig várta öfzve-
keléseket, hogy eggyütt-keressék a*" madár-féfike-
ket; hogy fzüntelenül eggyütt-üllyenek-valamelly 
magános hárfa' hangja mellett. Zsigmond Borba-
rával mulatta magát; és Mária tsak úgy jelent-meg 
néha-néha képzelödésében,mint midőn valamelly 
test utánn az árnyékot minden illetődé* nélkül 
éfzre-veflzük., 

Kinek jutott volna efzébe, még tsak kételkedő 
ni-is, hogy Zsigmond és Mária fzívesen ne fzeres-
sék egymást? Űgy-is közönséges gyarlósága ez 
az emberi fzívnek, hogy a' mit valóban kíván, azt 
mint egy már meg-esett dolognak tartsa, úgy hogy 
többé annak bé-tellyesedésében uiég tsak kételked-

. ni se fieressen. Még a3 külömben fzemes Gara 
Istvánné-is, ki réfire-hajlás nélkül vigyázott min* 
áen leg-kissebb mozdűlásra-is, aem talált semmit. 
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a* mivel meg nem* elégedhetett volna* Lajos nem 
tartóztathatta öröm-könyveit, mellyek meg-indultt 
fzívéből tx&teletes fzakállára le-görgöttek. Erzsé
bet Királyné , ezen rövid fzempillantásban egéfz 
fzerentsé^ házassági életét meg-jelenní látván, fenn-
fzóval zokogott; és a9 Vének f kikben a' jól-tévo 
képzelödés első ízerelmeknek boldog emlékezetét 
elevenen meg-ujjította, le-sütött fővel ? mélly meg-
illetodéssel állottak az ifjú fejedelmi pár korul. 
Szent látás ! Lajos % leánya9 jövendő-béli boldog-
ságának ezen fzerelmetes képével fzállott koporsó
jába. Erzsébetet meg-tanította a5 bölts idő, melJy 
ki-tanúlhatatlan légyen az embernek ízíve, 

Még egynehány napokig múlatott ez-utánji a* 
Királyi Udvar Nagy-Szombat5 Várossának barátsá
gos környékiben. Lajos örömmel engedett magá
nak egy két nappal többet, mind ^zért* hogy ter
hes íoglaiatosságitól meg-pihpnnyen » mind hogy 
fzerelmetes leányának ártatlan, társalkodásában to
vább gyönyörködhessék. A' Királyné az Apátzák-* 
kal3 Máriával,, ^s Gara Istvánnéval mulatta ma
gát^ 5 s , kegyei AÍFzony lévén 3 leg-Jöbb idejét a' 
templom' sekrestyéjében töltötte* Az üdvari Ne , 
me$ Ifjúság? idejéhez *s neveltetéséhez képest a3 

yadáfzatot keclvellvéii^ a1 körűl-belől íévő magas 
bértzek* erdejiben lövöldözte az őzeket, fzarvaso-
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kat , 's gazdagította a** királyi konyhát. Zsigmond 
keveset lehetett reggel Máriával; a* hoffzas imád
kozás nagy r.éfzét el-vette a' délnek * és kikí tarto
zott itt-is , . eleibe^adott kötelességeit el-végezni : 
Mária a' gazd** aflzonyságot, Zsigmond a' fegyver
fogást és forgatást Tsak a7 vékony fölöstökömö* 
zés mellett jöttek-öízVe, midőn az egéfz Királyi 
Udvar fenn-állvá sajtot és kenyeret kézből falato* 
zott; ellenban az egéfz del-ntánni időt egymás* tár
saságában tölthették, vagy az Apátzák' magános 
kertyékben , vagy a* Város alatt fekvő gyönyörű 
pázsinton fel *s alá sétálva* 

• A3 vidám tavafzi napok annál inkább fel-nyitot* 
ták Máriának édes indulatokra hajlandó fzívét,_ a* 
Zsigmond iránt való fzerelemnek érzésére. Miőlta 
Zsigmondot meg-lát ta , tifztábban hasadt néki af 

hajnal, cierölttebb volt a' reggel, mosolygóbbak az 
illatozó virágok , és kellemetesebb a* madarak1 

tsevegése* Az-ólta örömestebb nézte az apró kÖ~ 
vetseken fel-akadtt víznek ízökdösö kis habjait, a* 
tarka, baraízk-fák* fakadásit; fzíveáebben Imádko
zott , soha sem fzerette jobban Gara Istvánnét, és 
nem érzett méllyebb tifzteletet felséges fzöléji iránt* 
Jól látta Garáné Mária' fzívének változásait, fze-
relme* nevekedését ; igazán örvendezett rajta, '$ 
kívánt hasonló érzékenységeket Zsigraondnak-is. 
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Örömmel nézte volna, ha a* sétálás közben külö

nösen társalkodott volna Máriával, Js njilvábban 

mutatóit volna fzerelmet iránta. De i Zsigmond 

egy fzempíllantást sem .akart el-vefzteni, mellyet 

kedves Borbárája mellett el-tölthetett; és Gara 

Istvánná refzketve látta már most kétséges felel-

mének bé-tellyesedését; látta átjövendő-időt fekete 
ábrázatban meg-jelenni előtte ; látta mind azt , a* 
mi Mária előtt olly sokáig titokban maradott,, *s 
annál inkább refzketett , mivel nem segíthetett 
rajta- • 

Minek-utánna tehát buzgón meg-tsókolgatták 
volna a* fzent ereklyéket, 3s az Apátzákat juhok
kal , barmokkal , ?s egyéb konyhára-valókkal és 
hufz arany-forintokkal gazdagon meg-ajándékozták 
volna : víffza-tére az egéfz Királyi Udvar Nagy
szombatból, 's el-vivé magával Zsigmondot~is Bu
dára; hogy a' Magyarok' ízokásit, törvénnyit, és 
a* katonaságot meg-tanűllya. Felette nehezen esett 
az öreg Királynak, kedves leányától meg-válni. 
A5 Királyné három-reildbéli tsókjai utánn háromfzor 
isókolta-meg újra Máriát, és még sem erefzthette-

1 ki ölelő karjai közül. Mária hallgatva, de ezer 
jó kívánságokkal tellyes fzívvel kísérte kedves fzü-
léjit a* hintóig•; és , a* mint el akart tőllök bűtsiíz-
öi s egy beltö nyughatatlanság meg-akadályoztaíta 
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nyelvét a* dadqgásig, Zsigmond* látására, ki utol* 
lyára ült-fel a' hintóba ? egéfzlen meg-némáit* 
Földre fiiggefztvén fzemérmes artzáját, könnyen 
meg-engedte kezeit tsókolni az álnok Zsigmondnak, 
ki az-alatt lopva* még-is Borbárára tekén tett. De, 
á* mint a' Királynak fzavára n Isten hozzád, édes 
leányom I „ a" kotsis, • meg-tsapkodvan pajkos lo
vait , sebessen el-nyargalt volna: ágy-állott refz-
ketve j mint a' magasra fel-nőti fzekfü-fzál f melly, 
hirtelen el-rántatván mellöle támafztó-vefizeje, re
megve ingadoz. Egy meg-nevezhetetlen érzékeny
ség foglálta-el fiiívét.*' Sokáig nem mozdulhatott-
meg álló-helyéböl, 5s érzékenységei* terhe alatt 
annál inkább fzenvedett, mivel a' jól-tévo könyv-
húllatások nem segítettek fzíve* . fzorongatásán, 
Gara Istvánné mint-egy magán kivul vítte-vilTza a* 
klastromba ; fzánakodott áilapottyán, *s af maga-
énn-is, hogy ö soha. a' Tzerelemnek sem édességét f 

sem fzomorúságát nem érezhette, Véá ember volt 
Garaa István akkor-is? mikor őtet nékie feleségű 
adták; az orfzág* terhes gondgyaitól meg~rántzo~ 

• sűltt tekéntetében nem vett éfzre soha semmi íze* 
relmet-jelentö pillantatot; az-elott más Ifjat nem 
ismert , és most tsak Mária5 társalkodásával- kellett 
ki-pótolnia 's el-felejtenie a' fzerelem\ gyönyörű
ségeit > xnellyekre mind ifjúságára f mind keik-
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metes fzépségére nézve méltán ízámot tarthatott 

volna. 
Mária , bé4épvén fzobájába P mellyben Zsig-

mondót leg-előiTzőr látta, el-fakad sírva ; és sem 
Gara Istvánné barátságos vígaíitalásival > sem a" 
Fejedelem-Aflzonj a' Szentek' fájdalminak elq-be-
fzéllésérel 5 nem fzüntetbették-meg zokogásit. Tsak 
akkor , midőn a5 meg-búsultt terméfzet bö könyv* 
hűllatásokkal enyhített fájdalmain, tsak akkor fzünt-
meg nehéz sírásától , 's hármaztatta sohajtásit. Ah í 
mert soha sem ért még Illy feomoru napot! A* 
midőn a' Nagy- Szombati klastromba küldettetett, 
Gara Istvánnénak híves barátságában könnyebben 
el-felejtette fzüléjitől való első meg-válását; de a1 

Zsigmond' el~távozása által fzívében ejtett üressé
get nem pótolhatta-ki senki5 barátsága* Híjába 
feabadította-fel a' Fejedeiem-AÍTzony az Apátzákat 
egéfz napra klastromi kötelességeik alól, híjába 
adott laptát ^kezeikbe > hijába hajtatta-bé a* bárá
nyokat: Mária semmiben sem tálalta kedvét. Tsak 
a5 magánosságot óhajtyák a' boldogtalanok és fze-
relmesek, kik a' tsergedezö patakokkal 's a' len
gedezd fzellökkel leg-fzívesebben közlik titkos pa-
naíTzokat. Mária soha sem volt víg-kedvű,' *s a*' 
mint Zsigmonddal eggyütt fzüléji el-mentek, el-
veíztette kevés terméízeti elevenségét-is. Egy 

vak-
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valamelly fzívét-fzoríttó nehézség érzéketlenné tette 
minden örömhez, és komor kedvetlenség borította-
bé egéfz ábrázattyát. Le-sütött fővel ült párna-
Izékén , méllj andálodásba merülve. Kern fájt 
semmi teteme, semmi baját, semmi testi nyava
lyáját nem érzette3 nem haragította-meg senki; af 

fzüléji' el-menetelét sem fzénvedte már olly nehe
zen: 'még sem volt semmihez-is kedve* Ha imád
kozott ,' ízüntelenűl tétovázlak gondolati; ha af 

kertbe , ment , vagy valamely munkához fogott, 
töstént meg-űnia magát; neheztelt, ha mást ví
gadni vagy nevetni látott; eznéfztSdött magában, 
ha meg-fzóllították ; minden érzékenység nélkül 
hallotta a'tavafzi bárányok' bégetését, a' madarak* 
harigitsálását"; el-felejtétté meg-étettii ^galambjait, 
meg-öntözni virágjait:- ssmég sem tudta izegényké, 
hogy fzeret. • Leg-siilyosabban az esett néki, ha 
a9 Fejedelem-AÍIzony5 eggyfigyü buzgóságból, a3 

Szentek' fzenvedésivel kezdte vígafztaíni. Leg-
kissebb hasonlatosságot, vagy meg-eggyezést sem 
talált a' Mártíroknak fájdalmai és a* maga* fzívének 
érzékenységei között: ellenben mindgyárt el-pirúlt* 
ha valaki Zsigmondot-találta említteni;- Zsigmoii* 
'döt, a3 ki 3 ha mindenről el-felejtkezett-is 7 fzünte-
lenül elméjében forgott* av kiről- való gondolkodás 
«ában aludt-el, és a' kinek emlékezetével serkent* 

Y 
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fel. Mcg-is titok volt magának ez a' fzerelem. 
Valóban nem tudta belső nvughatatlanságának okát 
és eredetét , noha mindenkor leg-örömestebb3 né
zett arra a* helyre, a* hol Zsigmond leg-előíTzör 
kezeit meg-tsókoita; a7 hol boldog ártatlanságának 
nyugodalmát tudtta-nélkül el-vefztette. De mi-
képpen-is merte volna egy 13. efztendös, a* klas-
tromnak tudatlan kö-falai között nevelkedett leány
ka , olly helyen, hol a9 fzerelmet 's minden termé-
fzeti hajlandóságokat, mint egy kárhozatos vétket, 
fekete fzínekkel festettek-le előtte ; mi-képpen 
merte volna magának meg-vallani, hogy fzeret ? 
A5 nyelvén hólt volna el ez a' vallás-tétel^ és a' 
fzemérem miatt meg-repedt volna artzája. 

Borbára sem volt már gyermek, hogy Máriá
nak fzemmel-látható nagy változását, és Zsigmond
nak iránta való kedvező figyelmetességét y éfzre 
ne vette volna. Érzette-e azonban éppen azt ma
gában, a' mit Zsigmond tölle nem titkolhatott, 
nehéz meg-itélni. Az bizonyos, hogy valamint Má
ria' terméfzetévei az övé éppen öfzve nem illett, 
és a** Zsigmond9 *s maga5 tulajdon elevensége kö
zött sokkal nagyobb hasonlatosságot 's nveg-eggye-
zést talált, űgy napról napra idegenebb lett Má
riához* ítéletet tenni nem tudó, a' jövendőkkel 
keveset gondoló 9 gyermekségének ártatlan idejében 
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édesdedet! mulatta, ugyan magát Máriával Egy. 
másra ízüntelen' fziikségek lévén, hoflzas czeremo-
nia nélkül, könnyen-is meg-eggyezhettek a* :áfé-
konn; ' és-valamint-hogy eggyik sem úmért közö
lök senkit-is mást , a' kit jobban fzerethetett volna : 
úgy tökélletesen 's minden ki-fogás nélkül megmele
gedett a' társasággal. Mária, leg alább, soha sem 
felejthette-el ezen gond nélkül töltött jó napjait ; 
tsak emlékezetekért-is mindenkor fzerette Borba
rát , és még az-uíánn-ís, midőn halálos ellenségévé 
lett , nehezen esett néki, néhai jó barátnéját kár
hoztatnia. De mindenkor-is vígabb volt Borbára f 

hogy-sem Máriának-ís több vidámságot ne kívánt 
volna, sokkal elevenebb és állhatatlanabb, hogy* 
sem az eggyenlö íerméfzet* eggyügyü mdiatsági el
törölhetetlenül be-hatottak volna fzívébe. Gyér-
xnek-korában-is sokfzor kotzódott Máriával, ha ez 
a-nállánál hamarább el-hagyta a* futkározást ; és 
örömestebb' játfzott a? tarka követskékkel, ha fzok* 
fzor egéfzlen félbe fzakafztván a' játékot * bé-menf 
Gara Istvánnéhoz^." A' mint nevekedett, és-már 
mindeniknek ' hajlandósága ' a' mulatság1 nemeiben 
külömbözött, őgy hogy gyakorta-két-felé-is von* 
tak ; annál több-több okát talált naponként az ide-. 
genkedésre, A* mint, idejével eggyütt, értelme 
si tüzes elevensége jobban - ki-fejtödött, és tsinta-

Y 2 
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lanságaiban Mária* réfzéröi nem tsak helybenha
gyást nem talált, hanem több ízben meg-is akadá
lyoztatott 9 sőt néha bé-is vádoltatott ; illyenkor 
gyakorta fél-nap'-is nehezteltek egymásra. Fő
képpen pedig â  miólta, Mária Zsigmondat meg-
Izeretvén , Borbára az ő andalgásait 9, titkos izo-
moriiságát 3 és gyakor sóhajtásait tsak ki-nevette 
volna ; egéfzlen el-idegenedtck egymástól Bor
bálának halál vólt3 a' klastromban tovább lakni. 
Sokkal nagyobban-is utálta annak fzoros fenyítté-
két 3 mint-sem hogy fzabadabb életet ne kívánt 
volna. Tudta , hogy., eggyétlen egy leány lévén, 
az édes annyát61 mindent megnyerhet. Hallotta 
a* Budán gyakorta meg-torténni fzokott. mulatsá
gokat ^ az' Udvari bolondnak tréfájit, az aranyos 
ruhákba öltözött fzép Ifjaknak viaskodásokat, a* 
hegedű-fzónál való tántzokat5 a' lármás vígasságo
kat f meHyek az udvari életet követni fzokták. Ez 
volt az ö • hajlandóságihoz illendő mulatsága nem 
a' Szentek' Legendája. Erre a' fzabad életre vá-
gyakodott ö fzüntelenül ; és a* leg-első keserves 
izenetre-, mellyet halálos unalma felől az annyának 
tétetett , könnyen ki-dolgozta az attya Lajos Ki
rálynál ? hogy Borbára Nagy-Szombatból eljöhes
sen^ és Budán a? Királyné' fzolgálattyába állhas
son > az akkori időhe^ képest emberséget tanulni; 
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annyival-is inkább , miut-Iiogy Máriát sem akar

ták már fél-elztendönél tovább af klastromban 

hagyni. 
( Folytatása következik.) 

XI. 
A ' . M U Z S I K Á R Ó L . 

( Lásd: Sidzers- alig. Tkeor* d. s. X. Art. Mus.) 

jf Muzsikának mz emberi fiivrt Dalé hathatós 
ereje, 

A ezek a* • módok és efiskizofc minden kuionos 
esetben okosan .öfevé-kaptsöltatnak, és eggyes érivel 
a* Muzsika ' tzMjának el-érésére intéztetnek 5 a* mu
zsika-darab olly hathatásságot nyer, hogy az érzékeny 
lelkeknek leg-rejtekebb - réfzeibe mellyen bé-enyé&ik, 
*s azokban akármelly indulatot nagy hevességre lob
bant. Melly nagy légyen az említett médok által jól 
el-rendeltt "és egy helyesen meg-béltpegezett egéfzbe 
öfzve-vontt hangoknak ereje, kiki, ha egy kevés ér
zékenysége vagyon, tsak azokból a* hathatós váko* 
zásokbőHs éfzre vehe t i , mellyeket az emberben a* 
küiömb-féle tántz - melódiák» ha. különös béilyegeik 
fzerént helyesen vágynak kéfzítve % okozni fzoktak* 
Lehetetlen ezeket a'-nélkQl hallani, hogy az ember a* 

H 
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bennek-uralkodé lélektől el ne ragadtassák. Akarat
i j a ellen arra kénízeríttetik f hogy a* mit azoknál 
magában érez, azt a ' testnek mozdulásai és a* tagok
nak kiilÖmb-féle vonogatá$ai által kíilso-képpen-is - ki
fejezze. Tapafztalásbói tudgyuk, hogy muzsika nél
kül a* tániz nem 'sokáig t a r tha t : a' muzsika tehát a* 
testet mozgásra kéfcteíi, és minden bizonnyal olly 
testi erővel bir5 mellytől a' mozdulásra fzolgáló inak 
megragadtatnak. Igen hihető, hogy a' muzsika által 
A* vérnek kerengését valamennyire meg-akadályoztat* 
n i , vagy ellenben elő-mozdíttani lehet. Ismeretesek 
a* történetek * mellyek némelly nyavalyákra nézve a* 
Muzsikának gyágyíttó erejét bizonyíttyák; é s , jól-le. 
het ezekben sok oliyas tudósíttások találtatnak, mel
lyé^ a* mesékhez nagyon kÖzelíttenek, az mind-az* 
által , a' ki a' Muzsikának test-mozdíttó erejét ponto
sabban meg-visgállya , leg-kissebbet sem kételkedik, 
hogy a' Muzsika némelly nyavalyákat meg-enyhíthet, 
némelly eket pedig meg - gyarapíthat. Hogy az ollya* 
mokat* a* kik az eíkelősségbeE sülyosb nyavalygáso* 
kat fzenvednek, a* Miizsika áltál valamennyire meg* 
fzelídítteni, az egéfzséges embert pedig olly hathatós 
indulatra lehet lobbantani * hogy majd-nem a ' dühös
ségnek leg alsó garádittsáig ragadtassák , senki okosan 
nem tagadhattya. 

Ki4etfzik ezekből, hogy a9 Muzsika a* hathatos
ságra nézve a5 többi Mesterségeket mind fellyül-ha-
ladgya; mivel egytől sem tap^fztallyuk, hogy a* fzí-
vet olly sebessen és olly ellent - állhatatlánál meg-
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ragadná. Nem említlem én itt a" Görögök'-rés;! 
Péeannyainak % vagy akármeily rendetlen oröm-kiál-
tásnak kimondhatatlan erejét: a*" ki a* Muzsikának 
.hathatósságát magában akarja érezni, nem fziikséges 
egyéb , hanem hogy az Operában eggy ollyan Ariit 
vagy Duétot hal lyon, melly a* poézisra, dalra f har
móniára, és az elö-adásra nézve mindenképp' tökét-
letes. A' mint Salimheni eggy iliyen Adagiát énekelt, 
egynehány ezer Hallgatók álmélkodó elragadtatás
ban úgy állottak , mint-ha kövekké váltak válna. 
Hallyuk ez iránt ROUSSEAU* jegyzéseit, dam, la, Julié. 
X I. p. 48- « A* mint őtet énekelni hallottam» úgy 
„ mond, egy meg-írhatatlan gyönyörűség foglalta-el 
„ lassanként egéfz lelkemet. — Minden ízavára lel-
i, kémben egy kép , vagy fzívemben eggy indulat tá-

9, madott. Az éneknek tündöklőbb és erős ki fejezé-
, , sekkel tellyesebb Téfzeínél, mellyek által a* leg-he-
„ vesebb indulatoknak rendetlensége le-festetik, 's 
„ egyfzer-'s mind valóban fel-is gerjefztetik, a* muzsi-
„ kának , a5 dalnak , és a* követésnek képezettyel 
„ egéíTzen el-enyéfztek elmémböL Ezekr51 el-felejt-

s> kezvén, úgy tetfzett, mint-ha magát a' fájdalomnak, 
„ a* haragnak, és a' kétségbe$«esisnek saját fzayát, 
„ magokat a* jajgató Anyákat , meg-tsalattatott fze-
„ relmeseket, dühösködő Tiránnuspkat hallottam vől-
„ n a , és belsd meg-rezzenésera miatt alig hogy he» 
„ lyemen vefzteg maradhattam. — Nem! az illyen 
„ érzés soha sem félig - való ; vagy minden ijiáúlat 
„ nélkül maraduul:, vagy mértékietlen. tü?re lobba-

v . Y4 
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„ mink; vagy semmit nem hallunk esyebet érteimet-
„ len zörgésnél, vagy az indulatoknak olly fzélvéfzes 
„ háborgását érezzük , melly bennünket el-ragad, 5s 
„ mellynek lelkünk ellent nem állhat. u 

A* kik a' Muzsikának tsudálatos erejéről való tu
dósí tásokat , mellyek a* régi íróknál olvastatnak , 
egéflzen kétségeseknek tar tyák, azok vagy soha tö
kéilet es Muzsikát nem hallottak, vagy belső érzékeny
ség nélkül fzukölködnek. Az bizonyos, hogy az in
dulatoknak hevessége az inak' mozgásitői és a5 vérnek 
sebessebb- kerengésétől fzármazik; azt pedig, hogy a* 
muzsika, valamint az inakat, űgy a* vért-is mozgásba 
hozza, senki nem tagadhattya. Mert a' hang a' leve
gőnek mozgásából ál lván, meíly a' hallásnak felette 
Ingerelhető fzerfzámait nagyon meg-ragadgya, lehe* 
tétlen, hogy a* testet meg ne illesse; a' mi annyival 
bizonyosabb , mivel tudgyuk , hogy még az életnél-
kül-való fzereket, az ablakokát, sőt ROUSSEAU' jegy
zése fzerént? JDi&ionnaire de Musique. art, Musi* még 
az erős falakat-is meg-rezzentL Nem kételkedhetünk 
tehát arról-is, hogy az érzékeny inaknak és a' vér
nek meg-indíttása által az indulatokat is olly heves
ségre gerjeíztheti , a* millyenbe azokat semmi egyéb 
Mesterség nem hozhattya. K ki a' Muzsikának tsu
dálatos erejéről való tudósíttásokat olvasni akarja, fel-
talállya azokat B A R T O M N I ' munkájában & Régieü Síp-
jaikról, és a' Párisi Akadémiának gyűjteménnyében. 

Nem. mind mese bizonnyára, a? mit a' Görög ha
gyomány Orpheiisról mond? ki a9 Görögöket a' Muzsi-
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ka által a* vaáságBőI kx-ragadta. Mittoda jobb mó
dot lehetne valljon annak] végbe-vitelére rála&tanx, 
hogy egy vad Nép néminemű figyelmetess£gre Is bel-

s5 érzékenységre faozattassék ? A1 mi a* testi rzüksé-

geknek meg-elégíttésére kívántatik, a'-nélkűl az illyeo 
"vad emberek többnyire nem fzükölkodnek; de annyi 
éh ellenben és annyi okosság ő-bennek nem találta-
l ik , hogy az t , a* ki vélek az erkdltsokről, a* religyiő-
ről 5 és a9 polgári rend - tartásokról értekezni akar, 
meg-hallgassák. Erre tehát őket a* nagyobb bővelke-
desnek ígérése által birni nem lehet. A* Poézis pe-

, dig9 valamint az £kesen-fzőllás, az ő fzíveiket meg 
Bem illethetik ; úgy fzintén a* Kép-írás sem, a* mel
lyen leg-fellyebb-is talán tsak a' fzép, ragyogó, fzíneket 

' fognák fzémlélni 9 meily ékben stemmi kí-fejezés nem 
találtatik. A9 muzsika ellenben, bé-hat nállok* mivel 
az inakat meg-ragadgya,k és aMneUett sokaf-is mond
hat nékik 9 mivel fzíveikben, akarattjok ellen % k i -
lomb - féle indulatokat támafzt A* feilyebb - említett 
tiidósíttáspk tehát , ha mindgyárt történetbéli hiteles
ség nélkül vólnának-ls , terméfzetes igazsággal mii*-
den-képp* bővelkednek. 

Ennél a*- világos elsőségnél, melly a* Muzsikának 
minden "egyéb Mesterségek előtt adatik, azt még-is 
fel jegyzeni :el nem málathattyuk t hogy altiak foga-
pa t t j a $>kk$l mulandóbbnak látfzik* minisem a* többi 
Mesterségeké: Aknait egyfzer láttunk* ágy ízinte* a* 
piit az olvasott vagy hallott beízéd által meg-értet-
tünk, azt emlékezetünkbe könnyebben vif&a idézhet-

Y 5 
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tyük , mint a* ts«pa hangokat. Innen van, hogy a* 
Kép írástól és a' Foézistől fel-ébrefztett érzéseket ma
gunkban meg-űjjíthattyuk, ha mindgyárt, azoknak mü
vei előttünk nintsenck-is. De a' muzsika-darabokat 
többfzor kell hallani , ha azt akarjuk, hogy fog&iat-
tyok állandó légyen. Akkor ellenben, mikor vala* 
uaclly hirtelen és múlható érzést kell támafztani, ezt 
a* tzélt a* Muzsika, akármelfy -egyéb fortélyoknál, 
sokkal könnyebben és bizonyosabban el-éri. 

Az eddig-tett jegyzésekből önként következik, hogy 
ezzel a* Mesterséggel a' Politika a' leg-fontosabb fog-
lalatosságoknak végbe-vitetésére igen fzerentsésen &* 
betne. -Melly M-mondhatatlan nagy hiba tehát , hogy 
a5 Muzsika tsupán tsak hivalkodó emberek* mulatsá
gának nézettetik.i Kell-e vallyon több ennél, annak 
meg-bizonyí tására : hogy 42 ollyan fzázad , melly 
egyéb-aránt a' tudományokra, a* gépelyes mestersé
gekre, és az elmésségnek műveire nézve felette gaz
dag; józan okosság nélkül, melly amazokkal faafzno-
san élni tudna, nagyon fzlikölködhetik ? 

{ Következik : d Muzsikának mire-vaUsága és polgár« 
hqfznai% } 
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* • XII. 
B E S Z É L L G E T É S . 

J Ű N Ö , SZEMIRAMIS, ASPAZIA, L ÍVIA, 
és 1 R S É B E T Angliai Királyné. *) 

J Ú N Ó . 

J L UDGYÁTOK már , kedves Barátnéim I miért 
hívattalak légyen benneteket ezen titkos befzéllge* 
lésre. K Monárkhíák, meliyeknek én oltalmazó-
jok vagyok. f vefzedelmekkel vannak korul-vétetve, 
mellyek naponként több-több nyughatatlankodtató 
gondokat okoznak, Fondamentomaikban fzenved* 
tek eröfzakot; 5s iiémellyek utolsó romlással fe
nyegetnek, ha-tsak annak idejében nem találtat
nak-fel valamelly efzközök segíttségekre, Leg-
roíFzabb az , hogy a" Férjem — ki egy darab, idő
től fogva általlyában'igen meg - változott , 9s a* 
minap nagy Moralistává lett ~ a' Demokratákhoz 
látfzatik hajlani, *s a1 jó dolog mellett való buzgód: 
ságomnak, leg-alább az efzközök' válafztásában , 
határokat téfzen, a* mellyeket én által-hágni nem. 
bátorkodhatom. Ezen környií-állások között fzük-p 

*) L$sd: Neue Gőttergejprácke van C. M. W % BLAKD, 
Leipzig 1791. 
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ségesnek tartottam,. hogy *ez iránt az Égnek leg-
böltsebb és legnagyobb tapafztalású Lakosnéjival. 
ianátskozzam; és valljon kiket válafzthattam vol
na e1 végre lnk4bb, mint-sem titeket ? Mindenik 
közülietek, a' nélkül hogy Fejedelmi páltzára feü-
letett volna, az első helyenn állott a?on Népnél, 
melly az akkori időben leg-elso volt. T e , Szemi-
mmisj egy pafztori kunyhóból, tsiipán-tsak fzc-
méllyes tulajdonságaidnak nagysága által, az akko-
ri világnak első trónussára. emelkedtél,. a* nagy 
Sinustól kezdett Orfzág-hódoltatásokat előbbre vit
ted és sok meg-gyözettetett népekenn olly fzeren-
tsével uralkodtál, melly negyven efztendeig magát 
mint-egy hozzád tsatojni látfzott. Te% 'jfspázm, 
egy Miléziumi Metérábál olly méltóságra emelted 
magadat, hogy Fmklesmh felesége lettéi, és-azt 
érdemletted rajta-való hatalmad ál tal , bogy ezen 
Attikai Jbpitexy Mnéjának•neveztetnél, olly érte
lemben, a1 melyet éR-magapi4s meg-irígyelhettem 
volna. Te - , Lima % m• clsd Gzézir ötökassére 
nézve 'ötven" efztendökig még spkkal több ra lá l , 
p in tyem Aspázia az Athéna « béli Nép^vezér^ 
nézve* T e pótoltad-ki ö-néki Meczmást. és Jgrip-. 
I ?# ,> l ly \ét jó barátit x a* kii; nélkül ellnem l ? v 

b e t e t t ; és t e n é k e d , az a fefre* kedvedének \ 
tanáts«adóianakf kö&önbette a r ¥ i l á g , hogy az a* 
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kegyetlen és gyülSllt Üsurpator cggy-—egéfe az 
imádásig fzeretett Fejedelemmé változott» kinek 
uralkodása alatt törtérit leg-elöflzör,hogy az Emberi 
Nemzet negyven e&tendeig tartó közönséges nyu
godalomban élt. Te végre, Szűz Erzsébet 9 mi
nek-utánna eggy ollyan karakter által, melly a* 
leg-könnyebben hajló aíFzönyí okosságot bajnoki 
állhatatossággál-kaptsolta-öfzve,. ezer veizedelme-
ket 9s akadályokat, mellyek mind orfzágodat, mind 
magadat utolsó fomlással fenyegettenek, fzerentsé-
sen meg-gyöztél volna ,, te hagytad a5 Világnak 
magad utániig a' fzabad - tetfzésü uralkodásnak 
amaz — a* maga' nemében eggyetlen-egy példáját; 
egy fzalai Népen való uralkodásnak •, melly té
gedet, bálványozva fzetetett vaia, és .'a* xneílynek 
hajlandóságát *s íetfzését meg-íiyeraí i dítsösségre-
vágyódó lelkednek; fö tárgya volt Négy illy ta-
náts-adóktól olly segíttséget várhatok é e , mellynek 
igyekezetimet fziikség-képpen a' lég-fzerentsésebb 
ki-menetellei kell meg-koronázni. Nyilatkoztassa-
tok-ki tehát gondolatitokat tartózkodás nélkül : 
mitsoda efzközök által, minémfi álakon lehetne *s 
kellene, a3 még fenn-álló Mohárkhiáknak végsS 
romlását el-távoztatni, a* Fejedelmi üékeknek régi 
fényességét ismét helyre állíttani, a" Népeknek el
veikéit bizodalmát újra meg-nyenu. és az afféle 
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erofzakos változásokat, a* millyeneknek ízemmel-
látó tanúji valánk, jövendőre lehetetlenekké tenni, 
Szálly te elöíTzör, Szemíramis! 

S Z E M Í R A M I S . Nagy Királynéja az Égnek ! 
Bár mi nagy légyen-is meg-tifztel te tésem azon ked
vező vélekedés által, mellyel orfzáglásbélir. értel
mem h tehetségim iránt lenni látfzol; mind-az-által-
nem titkolhatoni-el magam előtt, hogy én-nékem 
talán mindeniknél alkalmatlanabbnak kell látfza-
nom arra, hogy e7 jelen-való dologban helyes ta* 
nátsöt adgyak ; él-annyira küiömböznek a5 kör-
nyui-állások,. mellyek között én az én időmben a* 
napkeleti leg-els& tróimsonn ültem, a' napnyűgoti 
orfzágoknak mostani állapottyoktól. Azonban, mi
vel úgy kívánod töllem, annál ízabadabban fogom 
ki-mondani gondolatimat , mint-hogy talán ez a* 
küiömbség maga fog bennünket azon egyedűl-igaz 
prmcipmmoknaM nyomára vezetni , mellyek által 
a1 Monárkhai Igazgatásnak állandósága és fényes
sége a' Népnek boldogságával öízve - kaptsoltat-
hátik. 

-Mindeneknek-előtte fel-téfzem azt, ' mint ellene 
mondhatatlan igazságot»'hogy a5 Monárkhia az 
örfzáglásnak minden formájl között a1 leg-terméfze* 
tesebb j és ugyan-azért a* leg-eggyügyűbb , leg
könnyebb ^ és a' maga* tzéllyának leg-jobban meg-* 
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meg-felelő Igazgatás légyen ; olljan, a* mellyhez 
az. embereknek leg-több bízodalmok, és úgy fzóll-
ván valamelly beléjek-óltatott kívánságok vagyon, 
a' mellyhez következés-képpen leg - könny ebben 
hozzá fkoknak; és a' mellyben leg-bizonyosaLban 
el-érhetni azt az utolsó véget, a* mellyre minden 
polgári társaságok aranyoznak. így kellett leg-alább 
gondolkodtok a' leg-régiebb idő-béli embereknek, 
kik- az egéfz földön Királyok által igazgattatták 
magokat; és ugyan hogy"-is gondolkodhattak vol
na másaképpen? A1 Terméfzet, melly az embert 
gyermekségétol fogva az atyai hatalom-alá rendel
t e , maga vetette-meg az illyetén gondolkodásnak 
első fondamentpmát ; az emberek áltaí-vitték azt 
magokkal,, a rpolgári társaságba, és, meg-fzokván 
eggy olljan atyának, kit ok nem magok adtának 
magoknak, határ - nélkül való igazgatását, annál 
könnyebben engedték magokat egy közönséges 
gátjától igazgattatni", kit vagy önnön-magok válqfö-
tottak azzá, vagy az Isteneknek kezeikből nyerlek. 
Mert így néztek Ők ( a5 mint tulajdon magam! ta-
pafztalásából tuáom ) minden Királyt, kinek pál-
tzája alá" a* hadakozás*- kotzkája által jutottak. 
Mihelyt az, a' kinek eddig engedelmeskedtenek, 
a' -hartzonn el-esett, a* győzedelmes állott helyébe: 
az ő réfzin voltának az- Istenek , és a" mcg-gy5-
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zettetett népnek nem jutott efzébe , eggy ollj tökél-
,ctes meg-liatározásnak ellene, mondani; annyival* 
\s Inkább, mivel az uj Moíiárkha rend-fzerént több 
érövei birt. oltalmazására; és mivel ennek a* ma
ga' saját hafznát nem kellett volna ismernie, ha 
uj jobbágyait nem éppen ol l j atyai módon akarta 
Volna igazgatni , mint-fzintén af régieketa Innen 
Van* hogy a* világnak első idejiben mindenütt, a* 
hol nagyobb- vagy kissebb-fzámu famíliák *s nem
zetségek eggyikt-éitenek, találhatni nagyobb vagy 
kissebb Királyokat, és , a9 mennyire én tudom , 
tsak eggyetlen-egy példát sem » Iiögy durva ter-
roéfzet-emberek -öízve-jöttek volna, Demokratziai 
vagy Aristokratziai igazgatást 's rend-tartást fze-
rezni magoknak. ?S ugyan mi- is vihette volna 
okét , o l l j mesterséges f .o l l j fzö ve vényes, és a' 
társaság5 végére iiézve még-is ollj alkalmatlan igaz
gatás* formájinak fei-tálálására ?. Midőn Királyok 
alá "adták magokat , ' : mindeniknek tsak arra volt 
gondgyá, hogy attyátől - maradott tkis örökségén^ 
azoíi fáknak árnyékában , mellyeket Ősei ültette-
i i ek , földének ys nyájának gyümöltseivei, hozzá-
tartozandőjival eggyetemben , bátorságban elljen; 
Ezen köz bátorságra rígykzni *s gondot viselni ^ 
kinek-kinek az igazságot ki-fzolgáltatni, és a r ' k§ -
sönséges tsendességnek meg-háboríttójit 'meg-b.un-

tetni^ 
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MS ^ ^ 383 
m^ ; . te tni , a' Királynak tifeti kötelessége vélt; és Ök 

/ í n é g , a* mim-hogy iöcndö-is vél t , nagyon le-kö-
-̂  telezetteknek taitották magokat iránta, hogy egey 
/ f f iy fáradttságcs hivatalt magára vállalt; kiki fee-
--'Httsésnek állította magát, ha fsak magáréi és d 
'magáéiról feergalmatoskodkatott, 5s i r ^ c n sem 

: gondolkodott arról , hogy még feercnt:ésebb lenne, 
•ha foglalatosságaitól, nyugodalmáé], és gyery-ü-
'"rfiségétól idejének egy réfzét eI-vorn:a kellene, 

hogy a* l:bzbnség€s dolgokról való gondolkodásban 
réfzt vegyen. A' gondolkodásnak ezen medgja, ' 
meíly az én Idomkor minden Napkeleti kis orfzá-
goknál fzekásban volt, fenn-roaradt ínég akkor-is, 
minek-utánna az én férjejn' uralkodása alaít fzámos 
kis tartományok az eggy Affziriai Birodalommá 
lenének. Ekkor a5 Monárkhiának fzélessége meg-
kívánta, hogy, egy fényes Udvaron 5s fzámos hadi 
seregen kivül, sok elöl-járói tifztségek 's hivatal-
béli méltóságok rendeltessenek; rneliyek között a' 
Monárkha a3 maga' fő hatalmát renddel úgy ofz~ 
totta-íel, hogy az igazgató gyeplöt mind-az-áltai 
a" maga3 kezében megtartotta; é s , valamint-hogy 
ö volt minden hatalom" *s méltóságnak kik-feje* 
%J ' egyízer-Vmind iíélö-bíró maradt mind azok-
íiak magok*-viseletekre nézve, a* kikre annak egy 
féfzét bízta vala* Terméfeet-ízerént, hadi .'s békés* 

' ' Z • 
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iégbéli fzeméllyes érdemek voltának eleintén, á? | | 
mellyek mint-egy fzembe-tünő jnst adtak az affélg| 
hivatalokra »s tifztségekre: d e , noh# idővel , azé | 
utánn a' Királyoknak és az Orfzág* fó-fS T i f z t W g | ^ 
selöjinek maradékiból némfinémü örUh'ós Nemeft^^ 
fzármazott, mellynek ízületé* é> nevelés, ösi; & r i : g j | 
demek 's örökségben-maradtt gazdagság, Izembe-,-'|jl 
tüno elsőséget adtak a' nép' legnagyobb r é f z ^ g ^ 
előtt: mind-az-által ezt az illendőségnek terméfzetí *'••** 
érzése igen könnyen reá ízoktátta , ollyan-nemií 
embereket fzemlélni maga felett, kik azon hafz. 
nokhoz, mellyekkel mások előtt éltek, érdemmel-
fzerzett vagy örökségben-nyertt jussal birni lát-
fzottak, és a' mellyeket a' kötelességnek mindea.^*; 
ízavára, a' Monárkhának első intésére, az O r f z á g - ^ | | 
nak annál nagyobb áldozatok által kellett le-fizet- >;f 
niek. A' nép annál tsendesebben maradt e'-mek 
lett , mivel utóllyára-is a' Monárkha előtt mind
nyájan hasonlók voltak egymáshoz ? és mivel a' 
Nép azokat, kik fzerentsebéli elsőségeikkel fel
fuvalkodva éltének, elég gyakran annál rettenete
sebben látta le-esni? mennél magassabb volt a* 
póltz9 mellyröl le-döltenek. 

JÚNö. ( kalkal Líviához. ) Gondoltad vólna-e> 

hogy ez a' régi Babilóniai Királyné olly beízédes 

lexme ? * -
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L Í V I A , ( u&ran**ar láaóáös ) Meg ktü vallanom, 

^ | : ^ € B távólról fog hozzá. 

:';% :̂;; SZEMIRÁMISZ { egy Ms Mlg&tis tttinn ) Nem le* 

:>;;;;fcei 'tagadni.*- hogy as illy-féle Monárkhlában — 

.V v l o i minden f eggyetlen-eggy embernek akaratiján 

:;;,: tói ftigg vala* é* az ezen határozatlan hatalom-

;t, i( nal-való víflza-élés ellen semmi egyéb efzköz nem 

'"'; / ;"rak* miüt-sem a* mit a' kétségbe-esés a* le-nyo-

mattatottaknak javallhatott — a' iR?p t£ak addig 

vala fzerentsés állapotban > és a* 31onárkha tsak 

#ddíg bátorságban, a' míg ez a5 maga5 alatta-va* 

lójít gyermekei gyanánt fzemlélte3 és 6-töllök vi-

fzontag attyok gyanánt nézetfetett* Idővel, Igaz* 
igen-is gyakran meg-történt, iiogy a* Népeknek 
igen rofíz anyaik* és croilen atyáknak Igen el
fajult gyermekeik voltak. Semmi emberi rendelés -
$em marad-meg állandóul as maga" eredeti eggyii* 
gyűségében 's jóságában. Terméfzet-fzerént való 
dolog Vőlt> hogy a' Monárkhiák lassanként meg
változtak 9 hogy a'^bőlts, munkás, és jó Királyok 
utánn , rest* buja* 's kegyetlenkedő fejedelmek-ig 
következtek; hogy á^Népek nyomorgattattak *s 
le-tapodtattak ? és ellenben sok uralkodó famíliák 
a' trónusról le-verettettek, 7s a' királyi páltza ide* 
gen kézbe jött, vagy eggyík hatalmas birodalom 
a1 másiktól el-nyelettetett* De mind ezek mellett* 

Z 2 
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Is igen különös dolog a s , hogy, fzámfakn Hfjí 
változások utánra*, tsak''egy fij^k&űli lgé^$ 
vetődött arra a* gondolatra, hogy. bizonyos > 
latos törvények által TOég-featlpr©^tt M© 
annál kevesebbé pedig Demokratái ig a k ^ | ; ^ 
Cserezni magának! Vall jon, nem le&6tite~é 
méltán azt ki-hezni, hogy a* Népek* .iÜ3#^^ 
ollyan Igazgatás'- formájához , mellyt§| f a k o r é 
olly sokat kellett fzenvedniek, illy álJBatiites; 
landósággal viseltetnek, azt, általlyában ? 
jónak V hafznosnak Ipnni esmérik; és hogy 
olly jeles tulajdonságokkal kellessék "bírnia",'' 
lyek minden hibájit *s fogyatkozásait fellyül-hals 
gyák? És valójában így-is van á' dolog, ha tsa; 
en nagyon meg nem tsalatkozom; söt > a' mi több,1 

meg vagyok gyozettetve az iránt, hogy â  Nép á 
* Napnyngoti Orfzágokban-is fzinte így gondolkodik; 

és a"* jármot hasonló békességes-tűréssel fzenvedné 
nyakán, ha némelly nyughatatlan 's uralkodásra* 
vágyódó emberektől fel nem lázíttatnék, és egy 
képzeltt 5s tündéres fzabadságnak fzíne alatt vefze-
delmes tévelygő utakra nem vezetteínék. Egy 
Monárkhai Igazgatás, bár melly hibás és rendetlen 
légyen4s az , még sem olly roflz, hogy még ekkor* 
is többet ne é̂rfen az Anárkhiánál, meliybe a5 Nép 
el-kerulhetetlenül belé esik P ha egyízerre ollyan 
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•* olyankor az értetlen és kegyetlen törvények tö-

*V^"^9l lcssene^"e"» a'helytelen elsőségek, tervény-alól 
. .-. ££*aló ki-vételek, rontassanak-el ; a' mód-nélkul-
; * való adó kissebbíttessék-meg, a 'köz jövedelmek

nek gond-viselésében tapafztaltt gazdátlanság *s té

kozlás határoztassék-meg: de maga a' Monárkhra, 

mell/ nem vMTza-élés, maradgyon sérelem nélkül; 

és tsak egy hagymázban-lévo Orvos fogja a* beteg* 

nek fejét el-vágni, hogy többé ne fájhasson néki. 

De tégy ük-fel bár azt-is5 hogy valamelly Nemzet 

mind azon kárt 's gonofzt, a* mellynek y „régi álla** 

pottya5 fel-forgatásából, fzukség-képpen következ

ni kell, jobb időknek reménysége alatt mind el 
akarná fzenvedni : miként reményiheti, hogy a5 

Demokrátziai Igazgatás alatt jobban léfzen dolga ? 
Vagy az ö Törvény-tévojinek kellene az emberi 
terméfzetet magát másként formálhatni, 5s mint* 

Z 3 
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eggy ű,'r& alkotni: vagy az Orfzág, a' Néppt-I-
kczes igazgatásnak fzíne a-att5 lassanként Qtigár* 
k.Liávéicg válio-ni; melly a* Népnek még károsabb 
's :zsi:veclietet:er:ebb léfzen, ir.iat-seír * Egynek 
dcspo'.iamiíssa, mr-cen alkalmatlanságaival eggyé* 
íerr.bei.. — De hlfzcn, nem arrci van a* fzó> ha 
=' roíTz. ?S rve'.'-.y eíien orrosságot keresiir-Á, roflz-e^ 
hanem, ha lehet-e rajta segélyteni? 

JŰKŐ. Ez az a* tsomó valójában 3 a* mell vet 
én örömest fel-oldozva látnék. A* míg mi itt 
tanátskozunk, körűl-terjed ez a* Demokrátziai dög* 
lelő nyavalya , melly már a* földnek eggyik leg-
fzebb orfzágát el-rontotta; 's nintsen mit időznünk* 
ha azt akarjuk « hogy későn ne érkezzék orvos* 
ságunk* 

SzEMíRAMIS. Nints fzüki az Orvosoknak az 
Hlyen esetekben , kik, félvén sok időt vefzteni $ 

sem siethetnek elegendő-képpen a' gonofz' ki-üté-
iiiíek meg - akadály öztatásában : de a* palliativu-
moknak toKz foganattyok lenne itten, és a* heves 
efzközök 3L gonofzt még inkább el-rontanák. Hogy 
as nyavalyát.a* maga' belső helyében meg-támadni* 
V gyökeréből ki-gyógyíttani lehessen/ mindenek 
előtt fzükiéges , táplálásától meg - fofztani, %s a* 
forrását e:-f ojtani 9 melly bői mindég líj-űj roffz ned
vességeket kapott A' Népek nem fognak elöbfe 
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azon állapo:tyokkrJ-raV, v.eg-f'é^íi/sre - r.v.-'.'y 
rrlkül soha a' belső iEe:ttí€*ség sck^i* ie;:n :i?!n 
állhat, sem a* !Moi>á:khiá;c elObbi íér.nyekre i-rr.éi 
viffza tél//' • valamíg a" régi aran-Crság u* Yz°£c~\-

íriek és Népek kőzett ismét krivre r.err. iűlítav.k: 
valamíg a"' Fejedelem a' maga' Sé?4t :=rr.c: a:; a! 
fzívvel, h a* Nép a' maga' Fejedelmét Urr.ít ;?_ ;-. 
auítlan 's halár-nélkül-való fiúi bízodalcmm*: :-e:r 
fogja nézni; valamíg el-végre 6 ar maga' leg-íócb 
büízkeségát ucm alatta--'aló;ínak bó" c::gsígiVc ?,:: 
helyhezteti: ezek ellenben, tökéiletesen-ir.eg-gyc. 
zodvén arról, hogy 3 az 6 javokon kívül semmit 
egyebet nem akarhat, arról nem-is gondolkodhat
nak , hogy igazgatása ellen zúgolódni, "s parantsc-
latitól a5 minden fel-tétel nélkül való engedelmes-

W séget meg-tagadni lehetne. Ebből a' vifzont ará
nyosságból fzinte olly tsalKatatianűl fog a* jó rend5 

tsendesség, és boldogság azon nagy famíliákban,, 
mellyek polgári társaságoknak ( Statusoknak,} 
neveztetnek, fzármazni, valamint-hogy az eggyes 
házi-népeknek boldogságok a* férj és feleség \ feu-
lék és gyermekek köztt való eggyességnek 's tifzta 
arányosságnak gjruraöltse fzokott lenni. De hogy' 
lehetne valaha oda jutni,, a' míg a5 Népek és Fe
jedelmek között fenn-forgó bízodalmátlanságnak ** 

* egymás9 meg-nem-értésének valóságos kát-feje t 

Z 4 
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fonása, hé mm dugattatík ? —• Előre látom-»>|j§ 
melly igen nagyon ellenek léiken ax az efzkős fr a*v|Sfe 
melljet én javallani fogok, a1 most uralkodó wé&^ff^ 
kedéseknek; és alig bátorkodnám fsak eiBlít leii i^;}| | Í 
ha kevesebbé volnék mtg-gyozetteWe iránta f i i c ^ ; ^ | Í 
fzintén olly ártatlan és jól-tévö, ralaminl. Ibgaatat^.'^4 
ty ára nézve bizonyos és tsalhatatlan. :',-< *' \ /rv*'fiv' 

JtJNÓ. Egéfz figyelmetességerrset fel-gerjed
ted , Szemiramis. Mitsoda efzköz lehet az? 

S Z E M I R Á M I S , Igen eggyűgyü az, nagy Isten-
AlTzony. ~ Azt a' fzabadságot, melly fzerént a' 
Népeknek közönséges dolgaikról, az embernek 
terméfzeti és polgári jussairól, az orfzágló Feje
delmeknek törvény-adások' 9s kormányozásokróí , 
kiki nyilván azt befzélli és írja, a' mit — gyakorta 
helytelen néző-pontból , 's homályos vagy irigy 
fzemekkel igaz gyanánt néz; ezt a' fzabadságot, 
mondom, annak kell tartani, a* mi valósággál, az 
az , a 'köz tsendesség' meg-háboríttójának; és min
den lehető módok ?s efzközök által el kell nyomni. 

• A* Tudományokat közönségesen, és különösen 
azokat, mellyek a* Filozófiának neve alatt értetőd
nek 5 ismét a' titkoknak fzent fátyolával,- mellyet 
a9 néhai. Görögök olly meg-gondolatlanúl vonta-
nak-le róllok , kell bé - fedezni, és kevés - fzámá 
Möltseknek Rendire bízni, a* mellynek belső inté* 
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pS ' ^e t é t *s i&aga* viseletét az Igazgaté Fejeáe'.em 5 a* 
^Ct; | j tól örökös és tokéQetes függésben kell maradnia, 
^^ .^ ta l4á iba l tya ? meg-vttágosíthattya. és illendő ha-
$!l0^mk:MmU tarthattjra. A' !S7pnek ellenben, 
^'i,:^ mélynek semmi sem ártalmasabb, mint igen sokai 

fudrn5 és igen világosan látni, misden Rendire 
nézve a* foglalatosság , 's munkálkodásnak azon 
kerületébe 's határába kell fzoríítatni, a* mellybe 
mindenik Rend tartozik, és ollj lehetetlenségbe 

. hel^heztettetni, hogy ismeretekre ne tehessen fzerfc 
tetfzése fzerént magának, a3 mellvekkel-való élés 
©Ily könnyen viiíza-éléssé válto.zhatik, és a9 mel-
lyeknek bitanglása mind önnön - magának, mind 
az orfzágnak , olíy könnyen vefeedelmére fzol-
gálhat, 

ASPÁZIA. (Elevenséggel fzavába esve) Hogy<-bogy \ 

Szemiramis ? ?S hát t e , a' te Királlyaidnak ked
vekért ,, illyen zárt akarnál-e a' Terméfzet1 nagy 
rendinek , az Emberiség* mindenkor-nevekedő tö-
kélletességének eleibe vonni ? ?S hát az éf^nek 
meg-világosodását 

S Z E M I R A M I S . Meg - botsáfs, Aspázia, hogy 
félbe fzakafztom fzavaidat* — Nem akarok én 
egyebet, hanem, hogy a9 Tudományokkal-való 
vigyázatlan élés akadályoztassék-meg, és a9 Nép 
abba a' jóltévö lehetetlenségbe tétettessék, hogy 

z 5 
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orrosság gyanánt méigei ne veg^.sn, a-'*gy meg 
jó orvosságok által-is , mellyekre ninta fziiksége , 
maga magát « • . :• iwsse. Légyen fMO».d a' Bol-
tseknek, a= s i ro ín ismeretek' közön. íg-;s kíntsé-
nek gyarapításában, és , *ia lehetséges, még az 
emberi értelem' határinai terjefziisében-is m u ^ á i -
kodniok , tetfzések fzerent ; s3t kötelességekben 
álljon, aJ Néppel, a' Felsőségnek vigyázása alatt, 
mind azon új tapaíztalásokat 's találmányokat kö
zölni , a' mellyekről bizonyosan tudhatni, hogy 
állapottyán jobbíttani fognak, a' nélkül, hogy más 
réfzről nagyobb kárára válnának. Tsak az ne en-
gedtessék-meg a' Boltseknek, hogy mind azt , a' 
mit tudnak 's gondolnak, minden külömbség nélkül 
közönségessé tegyék; annyival inkább ne hagyat-
tassék fzabad tetfzésekre a' nem-bplisehneh, hogy 
efztelenségeiknek terjefztése által az Emberi Tár
saságnak boldogságát 's tsendességét háborgassák. 
A' mi a* meg-világosodást illeti : úgy tetfzik én
nékem , cire'rís reá ülik a z , a* mit ízoktak mon
dani : hogy az egymás' ellenébe tétetett dolgok, 
leg-.végsö. pontyaikkal egymásba folynak, vgy lát-
fzik, hogy e z , a' jelen-való időben leg-felsö pon
tyára jutott; és ennek egy közönségesen-érezheto 
következése a z , hogy minden amaz arany időknek 
Tiűza-térésére vágyódik, mellyekberi az Emberi-
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iégt nem-mcsterkíltt e?gy3gyfiség>, egyer.*ssé?\ 's 

meieg érzékenységgel élve, 's egéíz erejével birva, 
oliy ból-Jo* vóh , hogy V , , ' -]igb&n é i ő k g . 
pallJrozoti^b 's legkényesebb Szere^e'-Sjai, ar 
6 leg-mesterségesebb 's keresve keresett gyönyö
rűségeiknek közepette, sem tartóztathattyák - meg 
magokat, hogy a*Terméket' azon mlveletlen. gyer
mekeinek fzerentséjeket ne irígylenék. Avagy 
honnan vagyon, hogy a' meg-nem-romlott termé, 
fceti-embereknek eleven festegetése az majd egye
dül, a' mi egy bizonyos ellent-állhatatlan édesge
téssel 's meg-bájoló kedvességgel hat minden fzí-
*ekre; honnan van ez, mondom, ha n e m onnan, 
hogy ez az érzés hová tovább mind inkább kö, 
zönséges ? Kékem úgy tetfzik, hogy mi-nékünh, 
kik innét az Emberiségnek egéfz állapottyát alkal-
masii;t által-láttyuk, majd akaratunk ellen-is fze-. 
műnkbe kell ötlenr annak, hogy a' leg-mértéklet-
lenebb puhaságnak közepette-is (mellyet némellyek 
igen helytelenül fzoktak a' tökéHetesedéssel fel, 
tserélni) éfzre-vehetetlenul minden oda ha)lik ismét 
riffza, a' honnan az egéíz Emberi Nemzet egy-
néhány ezer efztendők előtt el-indult vált. A' 
Terméfzet a* maga4 örökös pállyáját, kerekben-
forgó úttyát, követi ebben. D e , ha olly tehetsé
get adott mí-nékunk, hogymeg-gondelva 's okosan 
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ir-unki'ko^sryunk ve?e, íel-ieli végeinek el-érésére; 
Kit íseiekedhe'.ünk jobbat, wint-sem ha olly ;en-
del ieket téfzünk * meíiyek által az S leg-jobb ? 

leg-Iuu r.osabb tzéliya és fzándéka, az embereknek 
rí} úgodalrna *s rr,eg-elégedése 9 leg-rövidebben \ 
Ieg-há:orságosabban e'iö-segély tetik ? 

JŰNÓ. A* te javallasd ? Szemiramis Királyné, 
íreg-érdemlik . hogy gondolóra vétessenek y *s kö
zelebbről fontoltassanak-meg ; és úgy tetfzik né
kem, mint-ha Aspázia' ízeméiben valami kis nyug-
hatatlanságot látnék s hogy erről való gondolatit 
ki-nyilatkoztassa. 

A S P Á Z Í A . Mint-hogy a' Fels. Királyné, véle
kedésének meg-erosíttésére , fzükségesnek Ítélte 9 

egéfz a5 Polgári Társaságoknak eredetéig vifíza-
menni 9 tehát légyen nékem fzabad, általlyában 
meg-jegyeznem t hogy az ég-vonásnak s földnek s 

és minden különös helyből 's állapotból fzármazó 
tulajdon fzükségeknek külömbsége ? a' Napkeleti 
termékeny orfzágoknak lakossai között ? és azon 
kóborló tsoporíok t ö z ö t t , mellyek az Ejfzaki és 
Naprnyúgoti tartományokat lassanként meg-népe~ 
SÍtetfcélc 9 nagy külömbséget okozott. Azokhaji % 

^incfen emlékezetet fellyül-múló időtől fogva egy-
gyetlen-eggy embernek határozatlan igazgatása ? 

ezekben vtdig^fza&adságyólt mint-egy hazájában. 
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Nem akarom azt vitatni , hogy azokban: egy íOJt?. 
mi velő, és ugyan szert fzelíd 5s tsendef, yér . i í i ÓZ 
eredeti atyai házi-igazgatás achatta Jegyen az e'so 
tsJp-ko-et í i példái a' li'apkdcli 2Iutzr7J<:ár7ak: 
de bizonros az , hegy azok a' bujdosó Nemzetségek, 
a' mellvek barom-tartásból, vadáfzatból, és raga-
dozá&ból éhének, több ezer efztendök á:ftal eggy 
ollvan társaságban maradtak-eggyiitt, melly a? tei> 
méfzeti fzabadságnak semmi egyéb kárára íiem 
volt , hanem hogy kiki, a' maga' tula;don meg-tar-
tása végett * a' köz jót efzközlő törvénynek önként 
alája vetette magát. Ezek a' durva emberek, 
br'őkké-tartó hartzban éltének az erdei vadakkal 5 

és magok között-is egymással. Eggy illyen életben 
el - múlhatatlanul fzükséges volt egy Vezér; és 
mint-hogy egyedül tsak fzeméllyes érdemek külöm-
böztették-meg őket egymástól, tehát semmi sém 
volt terméfzetesebb , mint-sem hogy SL leg-jobb 
vadáfz, és a* leg-vitézebb katona, hogy az a* férj
fiú , a' ki fzorúltt állapottyokban legjobb tanátsot 
adott? minden vefzedelemben első volt, minden 
alkalmatlanságot leg-tovább ki-ízen védett , meg-
eggyezett akarattal a* sereg* vezérévé fs fejévé vá-
iafztatotto A* fzabad Czelta tsoportoknak, 7s ezek-
töl-fzáraiazó más kissebb Nemzetségeknek, mel-
lyek a? Főidnek Éjfzaki 's NapnyűgotI réíkeií lak* 
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ták | ezeknek fejeik-is Királyoknak 9 vagy Fejedel
meknek neveztettek idővel; de mitsoda külöznhség 
ran ezen Királyok és a? Napkeleti Despóíák kö
zött I egy fzabaá Képnek válafziott ieje és eggy 
ollyanMonárkha között? k i , ason hatalomnak ere
je által, meliyet hadi fzolgájinak fegyvere bejSs.es 
séget-fiereto 's oltalom nélkül való föld' népin fze-
fez iiékie, azt a* határozatlan hatalmat $ meliyet 
a* Terméfzet az Atyáknak ad nevelellen gyerme
keiken, sok milliom emberek felett magának tulaj* 
doníttya, a* kiknek fzínte annyi jussok vagyon a* 
fzabadsághoz, mint Ő-iiéki; és a' fzelíd atyai név
vel tsak á* végre él , hogy az 5 úgy-nevezett ujaitól 
r ak *s mindent el-Jzenvedo engedelmességet ki* 
vánhasson, és Őket* az igaz jusnak leg-alább va-
lamelly fzíne alatt > örökös jobbágyaivá tehesse. 
Európának régi lakossai az illy-féle nap-keleti ki-
rályságot soha sem ismerték; és * ámbár a3 később 
időkben külömb-külömblféle nagyobb *s kissebb 
Monárkhiákra ofzlottak; ámbár a* Rómiai és Ázsiai 
Despótáküak példájok > és még inkább önnön* 
magának, a' Mqnárkhíai Igazgatásnak a' fö hata
lom' minden határon-túl való terjefztésén igyekező 
belső törekedése, eggy u/ relígyiónok és sok egyéb" 
történetbéli környűl-állásoknak segélytö kedvezésé-
re l $ a' királyi méltóságnak hová tovább mind 
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nagyobb erőt adott: £ fzciaáságnak eredeti Ltiht 

mind-azon-áhal 5 m d l j a* Világnak leg-ir.kább ezen 

réfzében siiv sck fz-'zadokig ls>c-; t t , még-is oI> 

kevéssé ftjí*üiatott-e! egé-felei, , "-alan-.ir.t - fzinte 

hogy a'&abadsághoz valé eredeti jus, akárrr-i által, 

a' mit a2 emberek valaha tselekedtek vagy ízen* 

veátek 9 el nem vefzheí* 

S Z E M I R A M I S . A' mit a' fzép Aspázia ezeíi 

fzempillantásban az én tételeim* *s az Emberek' 

Igazgatásáról és Monárkhiáról jelentett értelmem * 

ellen clö-hosott, az, az én ítéletem fzerént* olíy 

kevéssé gyengítheti-meg azokat5 hogy még ellen

ben annál nagyobb világosságba heljhezteti ereje-

ket. Légyen úgy ámbátor > hogy az egéfz Fold* 

Népeinek régi Elejik fzabad terméfzeti - emberek 

voltának, és hogy tsupa vadáfzi, barom-páfztori, 

*s ragadozó életet élve , ezen fzabadságban — 

melly őket az erdőknek -négy-lábú lakosaihoz olly 
igen hasonlókká tette, — több ezer efztendökig 
meg-maradtak légyen: elég az, hogy a' Terméfzet 
az ő leg-nemesebb gyermekét éppen olly kevéssé 
rendelhette arra? hogy örökké Qgy bujdosó barom-
páfztor maradgyon, valamint-fzintén, hogy egy ra
gadozó vad állatéhoz hasonló életet éllyen. Éppeu 
ez , hogy az ember, elejétől-fogva , tsak addig 
helyheztette függetlenségben a5 maga' fő javát, a* 
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míg vad volt , ellenben miheljt: a* maga* igaz w ^ f f 

géhez alkalmaztatta magát ( arra U L hogy a* M | ; ^ ^ 

det nuve!lye, ss a* nyers* mi véletlen t e rméfee t ^^ ! t 

mesterség által hafznára's gyönyöribégére fojtsa | j v j ^ 

leg~ottan, éízre-rchetetlenfil fzelídebb gondöíltö-,^!?;; 

dáshoz fzokott, *s illendőbb erkoltsökei v e t t * M - ^ -
a7 tulajdonságnak torvénnyit ismerni *s betsülni ta
nulta -9 és Egynek uralkodása alá adta magát ; és 
hogj ( a9 mint-hogy ezt Aspáziának magának-is 
m e g k e l l vallania) idő'-jártára! cl-végre még a* 
Czelta és Szittyái ragadozó seregeknél-is így volt 
a* dolog: éppen ez erosítti-meg az én állíttásómat; 
inert meg-mutáttya ^ hogy nem fzabadság , hanem 
eggy ollyan Uralkodónak, ki a* törvény-tévő, bí
rói 5 és végre-hajtó hatalmat (az atyai hatalomnak 
károm fö ágait ) mint az Orfzágnak közönséges 
áttya? magában foglallya ?s éggyesítti, hogy iliyen 
eggy Uralkodónak páltzája , alá való vettetés , és 
alatta-való békés maradás, mondom , légyen az 
az igaz ?

 ?s önnön magától a' Terméfzettol kéfzí-
tett ss rendeltt állapot, meliyben, az embereknek 
társalkodó 's erköksi életre kell neveltetniek, ésf 

a' polgári eggyesüléshek miiidén hafznaival élve* 
lételekben gyönyorködriieki 

A S P Á Z I A , 'A* helyett, hogy a1 nagy és min-
, _ • • # ' . - . 

d$nkor gyami feökott Királynéval egyenetlen ve-
'.. te« 
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tekedést folytassak, ülendő ki-vétel mellett inkább 

•; '» ő értelmére állok, *s nyilván k imondom: hogy 
eggyetlen eggy embernek igazgatása a* leg-termé-
feetesebb és leg-hafznosabb légjen mind azon for
mák között, a' mellyeket eggy akármelly Kép' 
közönséges dolgainak kormányozása fel-vehet. 
Ennek az állíttásnak valósága talán sohol sem bizo-
nyodott-meg világosabban elejétől-fbgva, mint-sem 
önnön magokban a' ízabad Társaságokban, mel-
iyek, mint p . o. Athéna Perikies által, Róma az 
Afrikai Scípió által, Gehua Doria András által, 
boldogságoknak felső pontyára akkor jutottak , 
midőn a"' Kép , a' fzabadságnak minden kára nél
kül , legfontosabb dolgainak el-intézését Vfolyta
tását határ-nélkűl való bizodalommal eggyetlen egy 
nagy emberre hagyta. Perikies, a' nélkül hogy a' 
Vezéri néven kivül valaha egyéb titulust viselt vól* 
na, határozatlanabbá! uralkodott Athéna' fzabad 
Varossán egéfz haláláig, mint-sem Pisisttatas, a' 
kit 6 , -a ' nép' fzeretetét ki-véve* talán semmiben 
sem haladott-meg : ö , tulajdon-képpen mindent 
tselekedett, a' mit akart, mert értette azt a' mes* 
térséget, hogy az Athéna-béliektŐl semmit egyebet 
nem parantsoltatott magának,, hanem a'mit ö-maga 
jónak itélt; és birt azzal az okossággal •> hogy sem* 
mit | em tselekedett magától, hanem ha a' mi di* 

A. a 
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tsösséges vagy kedves volt nékiek. Ez a* példa t : 
hogy eggjetlen egy fzeméiíynek majd határ-néh.ül- , 
való hatalma még a* Demckrátziával-is öfzre-^ 
eggyeztethetö légyen, azt látfzik énnékem meg-.*; 
mutatni, hogy eggy ollyan üvionárkha, a7 ki egy 
Perikiesnek elméjével 's tálentcmival bírna, i ^ e i i ^ 
nagy fzabadságot engedhetne népének, a'-nélkul, , ^ 
hegy a' maga' méltóságán , 's a' közönséges 
dolgok* folytatásában való hatalmán , valameliyf!|t 
tsorbát ejtene. Ennek a* mesterségnek nagy ti.ka 
tsak abban áll. hogy a' Népnek tifzteletére Jze-
méllybéli különös érték és érdem által, hailandósá*: >-í 
gára pedig barátkozó nyájasság állal tegyen fzert" 
tz által a' leg keskenyebb határokba fzoríttatott ha
talmú Király-is inkább teífzése fzerént fog uralkod- -% 
ni a'fzabad embereknek fzíveik* 's elméjiken, hogy
sem akármelly Ásiai Despóta az ö rab-fzolgájinak 
testeiken. Igaz ugyan, hogy én ez által olly dol
got kívánok a' .Királyoktól, a' mellynek tellyesít-
téséfe kétség kivül igen kevesen alkalmatosok, 
Eggy ollyan igazgatás, melly a' népnek fzenvedo 
engedelmességén és a* Monárkha' atyai fzfyében 
való fiűi hitén 's bízodalmán épült, ö-reá nézve 
kétség-kivűl sokkal könnyebb Valkalmatosabb le
t e t : de igen tartok tőlle, hogy az az idő, melly-
ben a* Fejedelmek és Alatt-valók között lévő illye-
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' r l tán atyai és gyermeki eggyenlö arányosságnak fei-

- *tétele iehetecges volc, nem fog többé viíTza-hozat-
; tathatní. Az Európaiakról leg-alább ugy látfzik^ 

hogy 6k ei-érték már valahára az autonómiának 
efzLtí*ide;it, és hogy nem hajlandók többé, Feje
delmeiknek több atyai tekéntetet engedni, mint
sem a* miUyennel eg^y atya, ember-korra jutott fi-
Jaira nézve, bírhat és élhet. A1 nagy Királynénak 
azou javaílása tehát, hogy a* meg-világosodásnak 
határok fzabattassanak , és a* tudományok ismét 
egy Rend' vagy Szerzetnek titkos foglalatosságai
vá tétessenek, a' mint hajdan Perzsiában, Jgyip-
tusban, és Indiában voltának; ez a'javallás, mon
dom, nagy Nemzeteknél, mellyek már meflze ki-
terjedett kultúrával birnak, nehezen lenne végbe-
vihető. Előbb merném Herkulesnek buzogánnyát, 
mint-sem eggy olly Népnek, melly magát a'maga* 
saját efzévei-való élésnek már egyfzer birtokába 
telte, ezt a' minden fegyverek között leg-rettene-
tesebb fegyvert, kezéből ismét ki-tekernL Eggy 
illyen Nép ugy nézi a* tapafztálasnak, tudomány
nak, és mesterségnek azt az egéfz kíntsét, mellyet 
a5 mostani Század az el-multtaktóL „örökségben ka
pott^ és a' maga5 saját fzorgalmatossága által olly 
igen meg-fzaporított; mint az Emberiségnek éppen 
olly közönséges javát *s tulajdonát, valamint-fzihté 

A a 2 
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a* levegőt és nap-világot; és minden olljan igye--;£jf 

kezet ? melly ötét ezen közös kut-föböl való feabaí;^. 

Hieríttésben akadályoztatná, olly tiránnusi eröía-\*:íl£ 

koskodás volna az ö fzemeiben f m e l y eggj <e&é& 4:;r' 

állatnak leg-el-vefzthetetlenebb terméfzetí fussál gár- •'<'"' 

t ené ; egy fzóval: nagyon kellene tsala'koznom ? 

vagy, a' mitsoda állapotban a' dolgok most vágy

nak , a' Fejedelmeknek a9 világosodás ellen való 

fzövétségek -leg-tsalhatatl-ánabb efzköz lenne, a'Ki

rályi Székeknek el-romlását siettetni, és a' Népe* 

ket által-láthatatlan nyomorúságba 7s vefzedelembe 

dönteni. Erre nézve, igen távol vagyok á t to l j 

hogy a5 nagy Királyné9 tanáttsát helyben haggyam; 

sot meg vagyok arról győződve ? hogy a' mit a* 
Monárkhák? méltóságaiknak meg-erösíttésére Ieg« 
jobbat tselekedhetnek, éppen abban áll 9 hogy a3at-
tok-valójiknak tellyes fzabadságot engedgyenek, az 
ö lelki eiejik* 's elmebéli tehetségeikkel való élés
r e ; és inkább minden lehető módok által igyekéz
zenek ? az emberi elme' minden-némü ismereti' 9s 
fziileménnyeinek fzabad járását és terjedését elö-
segélyteni 9 hogy-sem meg-gátolhi. Tapafztalásból 
mondom én ezeket; mezt bizonyos vagyok benne, 
hogy Perikies leg-Inkább az-által tartotta-meg ma
gát olly sokáig azon nagy hatalomnak birtokában 5 

mellyel as& Áthéna-béliek reája Mztariak, hogy as 
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Akkori Tudósoknak és Mfivéfeeknek táíeníomit oliy 
jiagy hafzonnal tudta mind az ö magok' ki-palle-
sózásokra, mind várossoknak ki-tsínosíítására *s fel
ékesítésére fordíitani; és hogy ö, a* Teárromnak. 
JSjphista-hlLolaknsk 5 és öfzve-gyalö közönséees 
helyeknek fzabadsága által alkalmatosságot ízcigái-
t&tváii eleven és nyughatatlan elméjiknek a' ked
ves mulatságokra ss ártalmatlan kirobbanásokra •, 
a* maga9 igazgatásának fzorgos és igen félytő meg» 
visgálásától el tudta vonni figyelmetességeket. Én 
merem azt áüíttani, hogy akármelíy Monárkha-isf 

ha ezenn az utonn indulna (fel-tévén azt 5 hogy 
kiilömben türheto-képpen bánna népével ) ugyan» 
azon hafznokát vehetné belölle* Arra nézve, hogy 
az emberi elme' rettenetes , és bizonyos értelemben 
meg-mérhetetlen erejének hathatóssága károtlanná 
tétetodgyék 5 leg-bizonyosabb efzköz: fzabad ját* 
fzó-tért engedni nékie. Az az ember 9 a* ki ab
ban foglalatoskodik $ hogy vakmelly képzeltt íz.a» 
•bad polgári társaságnak fzabjon törvényeket, el
felejtkezik az-által a1 valóságosról; és a* k r a* néző-
telyre fzomoyá játékokat tsinál 9 bizonyosan nem 
játfzik 5 maga a* Történet-jegyzSkBek ízámokra. 
A* Mázsáknak mesterségeik > és eggy-általlyában 
mind azok a* mesterségek -9 mellyek m életnek 
gyönyörűségére *s meg-fzépíttésére dolgoznak, ?ok 

Aa,3 ; 
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erőt *s nagy tehetségeket foglalatoskodtatnak r éá' 
mint-egy ki-merfttenck , a* mel l r rk , eggy illy kel- ' 
lemetes és ártatlan munkálkodhat ásnak nem-léi e 
miatt, gyakorta, tsekélyéknek te? fzo környűl-állá* 
sok által fel-gerjefztetvén, igen könnyen más-felé 
üthetnének-ki, és a"* társaságnak fzinte úgy ártal
mára lehetnének, valamint-hogy most nagy I^fz-
nára fzolgálnak, Eggy-általlyában , a' minden
kori közönséges tapafztalás tanírtya, hogy annál 
könnyebb akármelly Népet igazgatni, mennél ked
vezőbb illendőséggel igazgattatik ; és hogy igen 
örömest fel-hágy minden polgári fzabadsághoz való 
jussával , hogy-ha fzeméllyes fzabadsága sérelem 
nélkül hagyattatik. Egéfz bizodalommal lehet ar-
ra-is f^mot tartani, hogy az emberek eggy illyetén 
ki-pótolás mellett kéfzek lefznek tetemes fel-áldo
zásokra hajlani. Közönségesen semmi sints hely
telenebb azon képzelődésnél, mint-ha bizony az 
emberi elmének-fel-derülése 's fzabadsága valamelly 
Népet hajlandóvá tenne arra , hogy magát azon 
hatalom' fzükséges nyomásának, melly a5 társasá
got öfzve-vonnya és fenn-tartya, ellene fzegezze. 
A* tapafztalás mindenkor ellenkezőt mutatott. : Men
nél világosabban láttyák az emberek minden do
logban a?t, a' mi mellette vagy ellene van , annál 
kevesebbé lefznek hajlandók, jelen-való állapot-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



r'r t , ****'' " 355 
tyokat, ha-t$ak nem tellyességgel elviselhetetlen f 

éggy ismeretlennel és bizonytalannal fel-tserélni: és, 
a? polgári éleinek ezernyi fzövevényekkel egymás-
ba-folyó arányosságai között , mint Vulkánusnak 
ama' hálójában, bár miként beléjek keverodtenek-
is . mennyit nem fognak cl-viselhetni, minek-előtte 
er.vel próbálnák magokat ki-fejteni? 

Mind ezek mellett-is , nagy Királynéja az Iste
neknek! igen tartok tölle, hogy a' Fejedelmeknek, 
a' mint a' dolgok ö-közönök és az alatt ok-valók 
között most állanak, minden jó akaratunkkal sem 
sokat izolgálhatunk. Mert mit tanátsolhatunk mi 
aékiek? A' Bölts maga tud magán segélyteni; az 
Oktalan ellenben aMeg-jobb tanátsot-is vagy nem 
fogja hallgatni , vagy, ha követendi, oktalartM 
fogja követni , és így éppen a' mi tanátsimk által 
még roíTzabbiíl léfzen dolga, hogy-sem az-elott 
rólt . Egy fzóval: jaj annak, a9 ki vakmelíy Nép
nek kormánnyán 4113 és nem a5 leg-értelmesebb ** 
leg-derekasabb ember ar maga* népében ! Azon* 
ban ( hogy af magam' kis réfzét énris le-fizessem) 
minden jobb vélekedésnek kára nélkül, azt javai* 
lom: hogy intessenek-meg a5 Királyok, nehogy 
a' tompa-értelmű Tanáts-adóktól magokat valami--
fcént el-tsábíttatni engedgyék , hogy azon nagy 
íráitosásnak^ melly az emberi éfzben el-kezdödötí > 
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ú-tykba. lépni akarjanak: a' helyett, hogy minden 
lusoitlíttás nélkül ditsosségesebb és bátorságosabb 
léfzen nekiek , az éüzel eggyet érteniek, azt as 

maga' sa'át úttyán menni engedniek, és eggy-ál-
tallyában nyugodva 's békével maradniok, ha Mü 
úgy gondolkodik, a' mint érez, úgy befzéll a' rrint 
gondolkodik, azt hifzi a'mit óhajt, és azt tse:eic« 
ízi a' mit nem hagyhat..— Hogy-ha talán ezen 
barátságos intéshez még egy jó tanátsot-is hozzá
adni akarnál, tehát az enyim ez volna: azoknak, 
a' kiknek nintsen okok, magokhoz olly bizoda
lommal lenniek, hogy ők az idejekbéli történetes 
könyveket ditséretre-méltó tselekedetekkeí bé-tőlt-
hessék, füleikbe súgni : hogy még elég jeles dol
got tselekednének , — ha azt tennék , hogy as 

Történet-jegyzők — éppen semmit se írhassanak 
felöllek. 

JÚNÓ. Nem mí-nállunk tanúltál-le, Aspázia, 
azon hangról, mellyet két-ezer efztendo előtt Athé-
na' Várossában a' Szokroieseknek és jílcibiadesek-
nek adtál volt; és a' Királyoknak, a' mint látom, 
aem igen nagy védelmezőjek van benned. Remény
iem, Augufzta Júlia, a'kinn most a'sor van,.job
ban fog Ügyökhöz fzóllani. Eggy ollyan Affzony, 
a' kinek bé-folyása alatt a' minden közönséges tár, 
saságok között leg-nagyobb fzabad társaság oüy 
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nyugodalmas Monárkhiává változott > a* millyen 
valaha isak nagy-áámu Királyokról az utánnok-
kőve kezeitekre örökségben maradott; felesége és 
annya két oü,an Fejedelmeknek, kik az orfzáglás* 
n.e&ter»égének leg-finomabb fogásaiban senkitől 
nrístói meg nem haladtattak: eggy illyen AÍTzony 
fog én«nékem ezen nyughatatlan fel-találhatatlan-
gágomban, a' mellyben híveim miau vagyok, bi
zonyos utat mutathatni. 

L Í V I A . Nem tagadhatni, hogy Augufztus Csk» 
fzárnak nem kevés mesterségre volt fziiksége, hogy 
magát ötven efztendökig tarthassa-meg eggy olly 
magas póltzon, mellyenn az ö-elŐUe vóltt nagy em
ber (talán SL leg-nagyobb minden halandók köztt, 
és mindnyájoknak önnön-magától a9 Terméfzettöl 
rendeltt 9s neveltt Fejedelme) eggy eíztendeig alig 
maradhatott* Azonban, a'mint az emberi bSltsc-
ségnek abból, a' mi a' Világon történik, közön
ségesen nagyobb réfzt fzoktak tulajdomttani , mint
sem a' mennyi van valósággal: tehát meg-lehet* 
hogy sok dolgok a férjemnek fzámára* sőt talán 
az enyimreis, írattatnak, a' mellyeknek érdeme 
%s ditsossége inkább á* fzerentsének, xmnt-sem a3 

mi okosságunknak, tulajdona. Valósággal, olly 
jnód-nélkűl való fzerentsével birt Augufztus a hogy 
mem tsak az az elég-könnyű mesterség, mellyel 

A a 5 
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mind a* maga" állapotíját *s kornyfil-állásait, nrind.J.^ 
vetélkedő társainak jhibájit, a* maga* hafznára, for
dította ; hanem ( nyilván *s igazán kt~mondtfltL) 
még az ő saját hibáji '$ erkokstelenségei~is, míntr 
hogy történetből hafznosok voltának s érdcmtŰ;"la-' 
lajdoníttattak nékie. A* mi leg-inkáhb 's mindsii* 
kor fzerentséjére fzolgált, az vala : hogy a9 Ro
maiak, 's az egéfz akkori világ, oilyan állapotban 
voltának , mint egy hajó-törést fzenvedett ember 9 

ki fzorűlttságában akármelly defzka - darabonn - is 
kapva k a p , a5 mellyhez leg-előíTzör juthat. Lett 
volna tsak az Aktziumi ütközetnek Antonitisra 

. nézve fzerentsés ki-menetele; lett volna tsak Oktá-
viánus* halála, nem pedig az övé , annak követ
kezése: bizonnyára fzinte olly nagy, 's talán még 
sokkal nagyobb hevességgel vetették volna mago
kat Antonius' karjai közzé* Akármint lett légyen 
azonban $ dolog , még-ia nehezen fogok sokat 
mondani, ha Augüfztusnak a' Rómaiak iránt való 
maga9- viselését —? azon naptól fogva , mellyenn 
egéfz hatalmát az ö kebelekbe le-tette, hogy azt , 
azon külömb-küiömb-féle nevezetek alatt , a 'mel* 
lyekhez fzokva voltának füleik, kezeikből vegye 
ismét vilTza, egéfz ama' híres plaudite-ig, a'mellyel 
életének mimussat bé-rekefztette —* a* Királyok5 

eggyik leg-oktatóbb oskolájoknak nevezem; külö* 
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nősen as& ollyan Királyokra nézve, kik ollyan né
pet igazgatnak , melly a fzabadságnak nevéhez , 
es ás Igazgatás* deniúkrátziai forrnájihoz félytS 
fzeretettel ragafzkodik : vagy eggy ollyan — ed-
dig-elé kéje-fzerént uralkodó Monárkhára nézve-is, 
a5 k ; (rr.int a* minap a9 Frantziák' Királlyá) ken
teién lenne 9 Népének a* törvény-fzerzö hatalmat 
által-adni ; és maga' eleibe eggy olly Igazgatás* 
módgykt fzabattatni, a* mellyben ö-nékie a* tsupa 
királyi néven kivül alig maradna valami. Igaz 
ugyan, hogy Augufztus éppen ellenkező állapotban 
volt : ő mind azok között, a' mik egy királyt 
tefznek, egyedül tsak a' név* híjával volt , holott a5 

Rómaiaknak, előbbi Igazgatások5 pufzta formájinál 
egyéb, semmijek sem maradott: de az a* fo pont, 
a* meDyre itt mégyen~ki minden, ez az, hogy Au
gufztus mind e%mellett-is úgy viselte magát, mint
ha a> Római Nép minden, és Ő-maga semmi seru 
volna egyéb, mint-sem a' mit ok akarnának belolle 
tenni- Olly fzoros vigyázassál vette mértékre min
den lépéseit, olly figyelmetességgel fbntolta-meg 
minden befzédit 's tselekedeteit, még magános 
életében-is ; olly mértékletesen és tartózkodva élt 
méltóságával; mindenben, a' mit kívánt, vagy a' 
mihez kezdett, olly igen látfzatott arról fzorgalma* 
toskodni? ha vallyoa az £ népnek kedvére léfzcn-e; 
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akármelly rendelésének-is s meíly az ö minden-te* 
hetöségét gyűlöletessé tehette volna , olíy alkalma
tosan tudta a* Nép* kívánságai iránt való kedvezés* 
tekéntetét adni ; és, egy fzóval, as Néppel való 
nyájas bánást olly titkoltt mesterség' és illendő
séggel játfzotta% hogy egy fzabad Nemzetnek Jeg-
meg-batározottabb Igazgató Fejedelme nem élhetne: 
több mesterséggel 9 hogy eggy olly méltóságot és 
hatalmat, a* melly nints nékie, kezére keríttsen, 
mint af mennyivel Augufztus é l t , hogy azt , &* 
mellyel birt* tl-fedezze. Többnyire: az az egye
nesség, a\mellyel én azt az embert, kinek dit-os-
sége az enyimmel olly fzorossan öfzve van köttet
v e , éppen azon réferől mutattam-meg, a* mellyet 
íeg-fzorgalmatosabban igyekezett el-titkolni, igaz 
just M nékem ime* jegyzésnek ide-fiiggefztésére; 
hogy, ha ö erre a* környűl-állásoktól kénfzeríttetett, 
cs néki mind ezen mesterséges fogásokra fzüfesége 
vol t , SÍ végett , hogy egy bizonytalan efovel-birtt 
hatalmat törvényessé és állandóvá változtasson; az 
a* mód , a' melly fzerént ezen utolsóval élt, a' leg
jobb Fejedelmek között , kik valaha trónusra fzíi-
let tek, tifztességes helyet érdemlett nékie. Augufz
tus mind öfzve-eggyeztette magában azt , a* mit 
Szemiramis és Aspázia egy jő Fejedelem* leg-fzük-
ségesebb erköltsének lenni állíttának; és bizonyé* 
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vBBttBNrvífá*'^*'? % V } &''*'* ' ' " * ' ; • • ' •. '« ."í * '., .f , 

fefjg?p^iH'íS£,'?, * ' v ' ' ''/' .' " '*>'",' 

ívv"', *an atyai mádra orfeáglott o*» &* ki nem kólduíő 
és előre meg-fizetett hízelkedőktől $ hanem a' haP-
adatos Rómaiaknak tellves fzívekböl nyerte-el a* 
Hoxí Attyánok fzép nevét. Ha meg-vallom, hogy 
az ő nyájas le-erefzkedésében nagy mesterség és 
feemfényvefztés v o l t : nagy igazságtalanság lenne 
vi!zontag? meg nem ismémig hogy meg ez a'Jzem-

jfényvefztés-is, mivel-hogy a5 Rómaiaknak járókra 
fzolgált, érdemei közzé tartozik. Eggy olly meg
romlott Nép, mint az ő idejebéli Rómulldesek vol
tának, és a'miílyenek most, nagyobb vagy kissebb 
mértékben? minden Európai Nemzetek, Ualattat-
ni akar, és gyakorta a' maga5 javáért tellyességgel 
*s fzükség-képpen kell tsalattatnia : de , hogy arany 
álmaiból minden fzempillantásban fel ne serkentes
sék, fzökség, hogy azon édes vélekedésnek vala-
melíy igaz és valóságos fenék-köve légyen $ ízük-
ség, előbb a' füvét és bizodalmát meg~nyemi; és 
ezen utolsót leg-alább nehezen tarthatni-meg egyéb
képpen, haneiíi-ha állapottyának javára tett való
ságos érdemek által* És . ha mind az , a9 mivel 
a' Nép av ínaga^ Fejedelmének tartoznék, tsupáii 
fsak egy keliemetesebb élet' módgyábaii állana-ist 
mind*afc-által az emberek azt,--a* mi érzékenysé* 
geiknek hízelkedik , fzokás - fzerént fellyebbre be* 

. tsulik, mint-sem sokkal, nagyobb oüyan-nenu* jik 
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téteményeket, a' mellyeknek betse tsak az értelem 

által ismértetik-meg, és lassan-érÖ gyümoltsökben 

éreztetik* 
Látod, nagy Isten-Affzory, aogy az én gondo

latim az Aspáziáéitcl talán tsak ezen egyben kii-
lömböznek, hogy Ő a' te fejedelmi-páitzái viselő 
fzolgáidról nem elég jól látfzik gondolkodni, nem 
lévén bennek annyi bizodalma, Hogy azon eggyet-
l e n egy tanátsnak , a' mellyet nékiek adhatunk , 
nem léfzen nállok illendő helye \ .foganattya. Meg
vallom , hogy némellyekröl közöttök én jobb véle
kedéssel vagyok; különösen egyről, kinek a' sors 
igen nehéz játékot adott, és a \ k i , a* játfzásra meg
kívántató minden tehetségekkel fel-ruházva, nem 
régen fzáíla-ki aT néző helyre. Terméfzetes dolog,, 
ha egy jeles Fejedelemnek azon képe, a' mellyet 
mindenikünk most rajzola, ahhoz, a' kit kiki kö
zölünk hajdan az igazgatásban leg-nagyobb mester
nek ismert, hasonlítt: de nagyon * kellene tsalat-
ko2nom, vagy pedig azon fo méximak, a3 mel
lyeknek követését SL bőlts és fzerentsés orfzáglásra 
mindenikünk leg-fzüks egesebb fel-tételül kívánta, 
jól öízve-eggyeztetlietők; vagy-is inkább Augufz-
tus* igazgatása valóságos példája ezen öfzve-égy-
gyeztetésnek, és ehhez-képest meg-érdemli, hogy 
(mint régenten Poliklétusnak híres Canoms? Kép-



faragókról) minden Fejedelmektől, akármelly nagy 
vagy kiísiny légyen bár munkálkodásoknak határa, 
példa gyanánt verettessék. Igen jól tudom, melly 
sokat kívánok én -z-által ezen Uraktól; de tellyes-
séfgel nints-is fzándékomban, hogy ez-által fzerez-
sek orvosságot nékiek. A' ki orfzágolni akar, a* 
nélkül, hogy a" megkívántató tehetségekkel bír
jon ; a* ki akármelly munkától és fáradttságtól , 
melly azzal egy be-köttetve van, fél's tartózkodik, 
és nints el-tökéllett akarativá, magát az első hely-
r e , Népének boldogulására nézve minden lehető 
érdemek által, méltónak mutatni: annak én nem 
adhatok egyéb tanátsot, mint-sem hogy eggy ol-
lyan terhet, a' mellyet nem viselhet, vagy viselni 
nem okar^ hová hamarább tegyen-le. Még az örök-
ségben-nyertt korona-is törvénytelenül viseltetik * 
ha érdem nints hozzá. 

JÚNÓ. Te~is, Júlia? •— te-is olly sokat ki-
vánfz a* Királyoktól?* 

LÍVIA* Meg.-botsáfi, Isten-ÁIFzonyl én neim 
kívánok többet töllök, mint az én ídömbéli .Ró
mai gyermekek az ö játék.- királlyaiktól : a3 ki 
leg-jobban tud hozzá? mondották ok , az legyen 
király 1 

JüNÓ. Éppen ez "az, a9 mit én igen kemény 
kívánságnak tartok. Ha a5 Népnek azt a'just akar-
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nók engedni, hogy ezen serpenyőben inér}e-meg 
Fejedelmeit: mit gondolfz, hámban fognának 
örökségben-nyertt fzékeiken békével ülhetni ? Ho* 
lőtt még-is ? meg-mutatta a' UoiTzú tapafztaíás. 
hogy az Orfzágoknak nyugodalmára jobb, és al~ 
kalmatosabb : Fejedelmeiknek válafztását 9 egy 
meg-liatározott örökös következés által, a9 Sorsra 

hagyni? 
L Í V I A . Nékem éppen nints fzándékomban, a* 

Népnek eggy ollyan just engedni, a* meliynek gya
korlása önnön magának fzolgálna yefzedelmére, é§* 
nem sokára minden polgári rendet el-rontana 5 öfz-
ve-keverne* A* Nép az Igaztaíó Fejedelemtől sem-
ítiit sem kívánhat egyebet^ hanem hogy bátorságot 
fzerezzen *s igazságot fzolgáltasson nékie: de a' Fe
jedelemnek annál többet kell önnön magától meg
kívánnia; avagy, ha ő tsak olly-féle király> mint 
ama* darab-fa a" mesében: tehát nem látom-által* 
mitsoda jussal panafzolkodhatnék 9 hogy-ha a' bé
kák félelem nélkül ugrálnak rajta, 

JŰNÓ* Így "tehát utóllyára-is az jö-ki belölle, 
hogy nem könnyű dolog, a* békáknak ollyan ki
rályt adni, a* millyenre fzükségek vagyon. D e , 
úgy tetfzik nékem > hogy tanátskozásunk' tulajdon 
tárgyától éfzre-vehetetlenűl el-távoztunk; a* te, dol
god leffz tehát * Erzsébet Királyné* bennünket is* 

mét 
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mit reá vifltza-vinm, és azon rofik ellen, a9 mellyen 
segélyteniink keli, ollv efzkőzöket javalíani, mel~ 
Ijek BZ időnek mostani környül-áílásaihoz illendők* 
és ? a* mint tsak lehetséges, olly közel vágynak 
kezünknél; és egyfzer-Vmind olly bizonyosok ** 
bátorságosok az alkalmaztatásban, bogy nints miért 
tartanunk9 ne-hogy ollyan orvoslást tegyünk, a* 
snelly még magánál a9 nyavalyánál*!* roffzabb ** 
veízedelmesebb. 

( Erzsébet Királynénak tanátUa ct következendő Wegyed* 
re marad.) 

XIH. 
A* MAGYAR KORONÁRÓL 

Hl-dik Elmélkedés* a) 

T Hazánk'-fi)ai a* Magyar Koronáról tté* 
melly "tckéntetekre nézve világosabb értelemben 
lehessenek\ fzükségesnek lenni láttatott előttem^ 
Hetedik Gergely Hildebránd nevezetű Mres Pápád
nak 1074-dikben Salamon Magyar Királyhoz írtt 

-«) Lásd az előbbi Hegyed, 229* óIcL 
Jegyz* Ö' Ki*pdókk* 

Bb 
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366 ^^ 
Levelét b) itt közönségessé tenni 9 asellyet Baro-
niiis Kardinál 9 és az-utánn Harduinus Jesuita 9 az 
Ekklésiai dolgokról írtt esniéretes nagy munkaiak
ban ki-adtak; a' fzerént, a9 mint az a' Római Va~ 
iicana nevű Bibliáthecában kéz-írásban találtatik, 
a'-hol-is a5 nevezett Sz. Atjának öfzve-fzedett Le
velei5 II-dik Könyvének tizenharmadik Levele 
fzóról fzóra Deák ny elvenn, a5 mellyenn íratottf 

ekképpen vagyon: 

Gregorius Episcopus seruus seruorurn Dei, Salo~ 
moni Regi Hungarorum salutcm 9 et Aposto-
licam benedictionem* 

„ Litterae tuae ad nos tarde propter moram nuntü 
„ tui adlatae sünt : quas quidem multo benignius ma-
9, nus nostra suscepisset, si tua incauta conditio noa 
9> adeo bcatum Petrum offendisset. Nam, sicut a ma-
„ ioribus patriae tuae cognoscere potes, regnum Hun-
,, gariae Sanctae Romanae Ecclesiae proprium est, a 

é) Mint-hogy a* második Elmélkedésben világoson meg-
mutálódott az, hogy nem a' mostani Koronánkkal 
koronáztatott-meg Sz. István Király; de ellenben 
az-is tagadhatatlan dolog ? - hogy a* sok tanúknak 
bizonyság-tételek ízerént ő-nékie-is, vagy az At-
tyának Geysánák^ Koronát ne küldöttek volna, a* 
mellyel minden kétség kivül ő megkoronáztatott 
légyen : azért méltán kívánhatták az Érdemes Ha
zafiak : hová lett tehát Sz. Istvánnak a' maga' ide-
febéli koronája ? Ezen kérdésnek meg-fejtésére 
íratott íme ez s? XU-dik Elmélkedés! 
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w rege Stephaao clim beato Petro cum omni iure et 

„ potestate sua cblatum, et devote traditum. Prae-

„ terea Henricus piae memóriáé Imperátor, ad ho* 

„ Borem Saacti Petri Regnum illud expugoans, vicco 

»t « g e ? «t facta victoria, ad corpus beati Petri Lan» 

„ ceam- Coronamque transmisit, et pro glória trhtimhi 

„ sui, illuc regni diréxxt insigöia, quo principatura 

w dignitatis eius attincre cogoouit. Quae cum ita sint, 

„ tu tamen in ceteris quoque a regia virtute et móri-

*, bus longe discedens, i u s c t honorem Sanctl Petri é 

„ quantum ad t e , immínuisti, et alienasti, dum eius 

f , regnum a rege Teutonicorum in beneficium, sicut 

,, audiuimus, suscepisti. Quod si verum est, qualiíer 

„ gratiam beati Pe t r i , aut nostram beneuolentiam spe-

,, rare debeas* tu ipse , si iustitiam vis attendere, non 

3, ignöras: videlicet te non aliter eam habiturum, nec 

f , sine Apostolica ahimaduersione diu regnaturum, ni-

„ si sceptrum regni, quod teaes, correcto errore tuo , 

3) Apostolicae, non regiae, maiestatis beneficium re-

9, cognoscas. Neque etiim nos ürnore^ vei amore , aut 

„ aliqua personali acceptione, quantum Deo adiuuan-

„ te poíerimus , debitum honorem eius, cuius serux 

9, sumus , irrequisitum relinquemus. Verum si haee 

„ emendare, et vitám tuam* vt regem decet, institue-

5? r e , et Deo miserante adornare volueris; procul du-

„ bio dilectionem Sanctae Romanaé Écclesiafc, sicut 

S9 matris dilectus filius, et nostram in Christö amici-

„ tiam plene habere póteris.-. Data Romáé* V. Kaién-

w das ííoüembris. indictione decimatértia; <c 
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Ebben â  Levélben Gergely Pápa* a* mint lát*'' ^ £ 

tyúk, hathatós és kemény igékkel dorgállya, s6fe ' ' y 

egyízer-Vmind fenyegeti-is Salamon Magyar Ki

rályt , hogy minek-utánna Ggwítól s JBe/a Kirá« 

lyunk'Fijától, az orfzágból ki-veretett volna, miért 

folyamodott Henrikhez 9 JSfémet Orfzág* Királ-

lyához, olly formán segedelemért, hogy még az 

Örfzágot-is adó-fhzetés alá ajánlaná, ha ötét Királyi 

Székébe ismét viffza - állíttaná, és abban meg-

erosíttené ; holott Ő~hozzá kelletett volna az af
féle segedelemért folyamodnia, mint a' kinek tel-
lyes hatalom adattatott volna arra onnan fellyül az 
Égből , hogy minden földi Királyokat, 's Fejedel
meket fzabad jó-tetízése fzerént ő erosíthet-meg * 
uralkodó fzékeikben, sőt méltóságaiktól azokat 
rneg-is fofztfaattya, c) Ezen Levelében a5 fzentsé-

é) iftyetén nem fcsak az Egyházi Karokon , hanem 
ínég a* Világi Fcjedelemségekeno-is uralkodó fel
séges hatalmat tulajdonított magának Hildebránd% 
a9 mint az Európai Királyokhoz küldözött önnön 
snaga* Levelei nyilván mutattyák ; nevezeteseit 
Libr. III. epist. 6. IK 2. 3. fzámtalan sok Íróktól 
fel-jegyzett tselekedeti-is hasonlóul mint-eggy %9 

Világ* Monáfkhájának lenni bizonyíttyák, Ptosper 
Aquiiánicus* mondása feerént: —» 

Quicquid non possidet mrmis% 
Melligiem tmtt* 
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ges Atya, a' maga* dorgáló és fenyegeti befzédének 
meg-erösíttésére, az egyéo okokon kivül Péter Ma
gyar Királynik példáját hozza-elö, hogy, midőn 
ez előtt hasonlóul őtet-is a" Magyarok Orfzágjokból 
ki-uzték, és helyette Ahát válafztották volna ma
gok* Királlyoknak, azt a* Római Sz. Széknek kell 
méltán tulajdoníttani , hogy Péter Király ismét 
őjjolag KiráJlyá lehetett ; mert ugyan-ís, midőn 
Harmadik Henrik Csáfzár, Hermannus Cúntmctui 
fzámlálása fzerént 1044-dikben Magyar Orízágpt 
Péter Magyar Királynak húségére fegyverrel meg
hódoltatta 5 azt, Sz, Péter Apostolnak tifzteletét 
maga előtt tartván., abbéli buzgóságából tseleked-
t e , mellynek bővebb meg-bizonyíttására a* Koro* 
nát% és Tárótzinak jelentése fzerénj, Péter Kőalj
tól néki áítal-adatott arany Lantsát, magával Rór 
mába el-vitte $ és az Orfzágnak ezen tzímereit Sz» 
Péter" lábainál annak templomában le-tette áUaudó 
xálagűl, annak bizonyos Jeléül, hogy azon Magyar 
Orfeágban uralkodni akaró minden Királyoknak ha^ 
talmok avSz. Péter' Székitol függefztetnék-feh 

Láttyuk azért Hildebrand Pápának fellyebb 
clö-adott Leveléből% hogy a* Magyarok* Koronája? 
mellyel Sz6 István njeg-kuronáztatott; volt, Péter 
Király' idejében, a* lantsával eggyüjt Rómába örö
kül fi-vitetett % é$ Királlyainknak a5 királyi méltó-

B b 3. . 
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ság felett egymás ellen való sok rendbeli törekedé
sek 5s pártoskodások alatt ott fzoros őrizetben tar-
tátott, hogy annál fogva inkább lehetne a* Sz, Szék
nek , va?y eggyik , vagy másik FéP viJTzálkodását 
zabolán tartani: és vallyon Hildehrándt Politikája 
ízerént mind ez ideiglen-is nem tartatik-e még 
ottan ? 

Ha azért ezek fzerént az igék ízerént Hazánk 
a* maga' első Koronájától ekképpen meg-fofztatott, 
az a* nehézség adgya itt elő magát , hogy Sz. István, 
Péter , és Aba Királyok utánn a' következett Ki
rályok minémü Koronával koronáztathattak - meg 
mind addig, míg ez a* mostani másodfzori Koro
nánk kezünkbe nem került volna ? Mind külső , *t 
mind Hazánkbéli Historikusoknak c' dolog aránt 
való méllységes hallgatások utánn, mit tudunk an^ 
nál egyebet mondani, r hanem hogy azon idő-köz<r 
ben vóltt Királlyaink, vagyX Károly, vagy ugyan 
X WlaMslaus Magyar Királyoknak példájok fze-
tént koronáztattak-meg, kik közül az elsőről azt 
olvassuk, hogy VlII-dik Bonifacius Pápának pa-
rantsplattyából Gergely nevfi Efztergomi Érsek által 
rendes Királyságra Korona nélkfil-is fel-kenettetett; 
sC másikról-is közönségesen nyilván tudgyuk, hogy 
Erzsébeth Királynéval lévén az Qrfzágnak akkori 
koronája, Székes-Fejérvárott le-vették Sz. István-
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nak az oltárom* álló képének fejéről z* koronát, 
és azzal koronázták-meg a* mi Alagyaraink említett 
Első Lengyel Láfzló Királyunkat. 

Mint-hogy a' minapában a' Magyar Koronáról 
írott ll-dík Elmélkedésemben ellene-mondhatatlanól 
xneg-mutattam, hogy nem ezen mi mostani Koro
nánkkal koronáztatott légyen meg Sz* István Kirá
lyunk , ezen fő okokra nézve leg-inkább, hogy 
Ducás Mihály Görög Csáfzárnak, és ennek édes 
Fijának Ifjú Constantinus PorphyrogenMus Impe-
ratornak, nem külömben Mls'ö Geysa Magyar Ki
rálynak képeik fzemléltetnek ázonn, és neveik ol-
rastatnak rajta: annak-okáért azt kellene már itt 
nékünk világoson meg-mutatni * hogy ez a* Görög-
Orfzági műhelyben kéfzíttetett Koronánk a* Nap
keleti Birodalomból minemű űtonn és módon ke
rülhetett tehát a' mi kezünkbe ? De mint-hogy ezen 
dologról sem a* Byzantinus Görög íróknál, sem 
másidegen-orfzági, vagy Hazánkbéli Historikusok
nál tsak egy fzóval sints sphol semmi emlékezet j , 
azért illyetén homályos dologban nem külömben, 
hanem a* mint a* setétben feoktunk tselekedni s tsu-
pán tsak lassanként tapogatódva találkozhatunk 
valamire. Réfzemröl én azt mondanám: hogy mi-
aek-utánna Bucas Mihály Görög Csáfzárt Nice-
•phprus. Bötaniaics fejedelmi méltóságából eröfea* 

• Bb. 4 
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kos-képpen le-vetkeztette volna, ofztán Efezusi Ér
iek-korában Baronms Kárdinálnak hiteles tudósíi* 
íása fzerént Oláh-Orfzágba által-meni, és Vll-dik 
Gergely Pápa előtt esedezett, hogy ötét állíttsa-
vifíza elöbbeni Csáfzári Székébe, Kapott á* jó 
alkalmatosságon Gergely Pápa , és az o VÍII-dik 
Könyvének 3 . Levele fzerént mind a' Világi, mind 
a' Papi Renden valókat hathatós igékkel serkent
gette, siessenek a5 fzerentsétlenül-jártt Ducásnak 
fegyverrel leendő védelmezésére, reménylvén azt, 
hogy majd annál-fogva fzintén úgy a' Napkeleti 
Birodalomra-is hatalmát ki-terjefztheii, a9 mint már 
minden Napnyugati Királyokat és Fejedelmeket ma
gához tartozó engedelmességre meg-hódított volt; 
azért a' fzentséges Atya fegyverbe öltözteti neve
zetesen Robertus Guiscard Northmannusx, Apúliá-
nak s és Sicüiának Fejedelmét, ki Hadi Fő-Vezérül 
rendeltetvén, roppantt táborával küldetik a' Gö
rög Birodalom ellen, és majd Alexius Comnenust 
akkori Görög Imperátori 1081 -ben olly fzörnyen 
meg-verte, és , a' mint Atma ComnenaÁs írja Ale~ 
jeiéssknak IV-dik Könyvében, táborát fel-dúlta, '& 
prédálta, magát-is sebbe ejtvén mindenütt nyom
ban űzte 9s kergette, el-annyira, hogy íiinte már 
könnyű lett volna Ducást Konstántzinápolyba bé-
vinni, és Csáfzári Székibe újra bé-ültetni, hanem-
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; :; : ' ; Im'Gmgúy Pápa kénketíttetett vófna Gui&cárdoi 

jprdzedelmeskedő táborával eggvíitt Róma* Város
iának oltalmazására rifiza-híhi, a* melljet W~dik 
Henrik Csáfzár azonban ostrommal környül-vett* 
hogy Róma9 Várossán, kivált a' &z. Atyán, hoiz, 
fzúját példás-képpen tölthesse, 

így lévén a' dolog, vallyon nem lehetne-e méh 
ián így gondolkodnunk, hogy Ducás Mihály az 
akkori időknek forgása fzerént a* maga* Csáfziri 
Koronáját engedelmességének meg-bizony ittasára 
Gergely Pápának által-adta, vagy pedig a* győze
delmeskedő GuiscércP táborának kezébe akadván 
gyözedelmének jeléül a9 Sz, Péter* templomába be
vitte a* fzerént, a' mint feilyefab említtök , hogy 
lll-dik Henrik tselekedett volt qem régiben, midőn 
Péter Királyt Királyi Székibe bé~ültette, a1 Ma-
gyár Koronát Rómába a? Sz. Helyre gyozedeli^ének 
állandó zálogául el-vitte* d) 

d) A* miólta ez a' raí Koronánk az első kokból ki-ke-
rűlt, nyilván némelly váítoztatásokonn* igazítta* 
tásokoit mehetett az által, fzélly^l imitt amott lett 
vándorlása 9 hurtzolta|ása, *s el-zálogosíttatása * 
gőzben; mint-bogy a't$bbír&Jl hallgat az írás, drá
ga köveire nézve meg-esett hijánosságát ugyau-
tsak a* magunk* Hi|torikusi-ís emlegetik Minapá-
baj^ ugyan a5 Budai Tudások a* Deák Újságokban 
azt láttattak állítUni* hogy a* Koronának kari^. 

B b 5 . . 
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De Rómától ( az itten ismét a* kérdés ) mi i 
módon kőltőztethetett-által a* mi második Koro
nánk a* Magyar Hazába ? mint-kogy VII-tfá! Ger~ 
gelv minden Historikusoknak meg-eggyezések íze-
rént mind az előtte - mind az utánna-éht Pápáknál 
leg-bátrabb fzívü, leg-buzgóbb, és leghatalma
sabb Atya lévén 9 a' fzerént már EIs'ő Geyza Ki-
rályt-is a* maga* engedelmességére egéíTzen meg* 
nyerté ugyan, a9 mint ez, az egymás között vaié 
levelezésekből ki-tetfzik, a* mellyek Baroni?isnk\% 

és Mardvinusnkl olvastatnak, tle azt el nem nyer
hette ; mert a' Koronának Rómába lett vitele előtt 

májáról le-tsüggő arany lántzokon ki-nyíltt Lilio
mok fzemléltetnek; de ingyen sem Liliom az, a* 
mit annak lenni gondolnak, hanem világoson Há» 
rom - levelű ?ofnántzoltt tzifrázat, Trifolium en-
e&u$tq incrustaturn; inkább meg lehet engedni * 
hogy az Arany-Almán, vagy Golyóbison két rend
béli Liliomoknak formáji vágynak le rajzoltatva a9 

fzerént, mint ama* hfres hajdani ^fndegávtHázból 
fzármazott Királyoknak tzímerén fzemléltetnek, a* 
mellyet Robext Kdrolf Nedpoljb&l a' XIV-dik fzá-
zadnak eleinn ide-kerültt Királyunknak idejére 
lehet meg-határozni; mivel-hogy ö-is azont Házból 
fzármazván a' maga;* pénzeire oUyatén Liliomokat 
veretett; mert ngyan-is az-eiött mi köze lehetett 
volna a* Magyar Hazának a* ki-nyíltt Liliomok
hoz ? 
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aégy efztendövel meg-hólt: azért inkább lehet gon
dolni , hogy Sz. LafzlSnak küldötte légyen azon 
birtokában lévő Koronát Gergely Pápa annak nyil
ván meg-mutatott buzgóságáért, mellyel mind a' 
Római Anyafzentegyház iránt, mind pedig a' fzent-
séges Atyának Személlyé iránt példásan viseltetett, 
a* mint Gergelynek ahhoz küldött Levelei, és egyéb 
Historiák-is bizonyíttyák; nevezetesen annyira buz
gott IV-dik Henrii Csáfeár ellen, a' Sz. Péter* 
Székinek ellensége ellen, a* ki Róma* Yárossára 
fegyveres néppel rohant volt, hogy az abban-nral-
kodőt mind Szent Hívatallyátói, mind Sz. Péter* 
röl reá-fzállott örökségétől meg-foffza, hogy Ger
gely Pápának ügyét annak még halála uthm4$ 

• " # 

rajta végbe-vítt méltatlanságáért kívánta meg~bofz-
fzűllani: mert midőn Nemettmi Varossában Henrik 
ellen a' Katholikusok közönséges Zsinatot tartót-
tanak volna, Sz. Láfzló-is* oda küldött követtyei 
által, Bertholdus Constantiensii tudósíttása íze-
rént, 20-ezer fegyveres Magyar Lovas katonákból 
álló sereget ajánlott j, hogy a? Sz. Szék ellen töre
kedő Henriinek zene-bonáskodása animál könnyeb
ben le-tsillapíttathatnék. Ekképpen küldött Ger
gely Pápa MudolfhakAs Koronát Rómából, midőn 
Henrik Csáfzárt hívataUyából ki-vetette volna, éa 
amaz válafztattftt vólna helyette Római birodalom-
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béli Királynak, a' mint £«? Ostiensis, Ottó Wri« 

imgensis, és mások hitelesen bizonyíttyák. 

De ellenbe azonban valljon nem érdemli-e 

meg az-is méltán figyelmetességünket, ha némelly 

Tudósoknak vélekedések feerént így-is okoskod

nánk: Mint-hogy Első Geisa Királyunk' képe ne
vével eggyütt Koronánkat dífzesítti, azXDucás Mi
hály Geisának fzámára kéfzíthette, és ugyan nékie-
is küldhette, űgy-mint a' ki Geisához Követeket 
küldött ajándékokkal a' yele-kötött követségnek és 
barátságnak meg - erősíttésére , mellyen Salamon 
felettébb meg-háhorodott. E' miatt mikor Láfz-
lóval, az Öttsével, kéfzülnének a' Salamon ellen 
való ütközetre, 's tanátskoznának arról, mi módon 
kezdenék a' viadalt a' Vátzi erdő' környékén , 
Láfzló álmát láta , és meg-befcéllte a' Báttyának, 
hogy látott volna eggy Ángyalt, ki arany koronát 
tett-fel a' Getia* fejébe?; a* mit ez hallván nagyon 

"meg-örule, 's néki bizakodott. Meg-is verte ek
kor Salamont, és a'diadalom utánn, a' mint Táró' 
lzi5 és több előtte- 's utánna-éltt Magyar Histo
rikusok írják, nem sokára Székes-Fejérvárott meg-
is koronázták. Hát ha az akkori tudatlan vak 
világban élit, 's akármit-is könnyen el-hiyö embe
reknek ízokáspk feerént amaz ajtatp's fcáfzlé, buz-
góságától indíttatván, az álmot.tsak a' Népnek bá-
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toríttására gondolta * és mit akkor ott-is vók a' 
Görög Csáfzártól küldőn Korona: és így mikor 
ez*utánn (?<?«•<* ezen áimadozott Koronával meg-
koronáztatott, SLZ álom-is ofztán ekképpen cgéfz-
fzen bé-tellyesedeit: ez pedig igen nagyot tett ezen 
törvényes Királlyok ellen pártoskodó két Atyafiak' 
muctoritássáhak '3 fö méltóságának meg-erősítté* 
sere* Nyilván-való dolog ez-Is, hogy Dueás még 
Csáfzár-korában Yll-dik Gergtllfé jó barátságban 
élt , a' mint ezen Pápának Mihály Irnperatorhoá 
írtt tizen-nyóltzadik leveléből az L Könyvben ki* 
tétfzik,- és így hogy Geisa magát egéffzen a* Pápa* 
tatalma alá ajánlotta Gergelynek *vüágos Levelei 
fzerént, Ducas-is űyilv&n arra nézte kívánt annak 
pártyára állani, elannyira, a' mint fellyebb-is em-
líttők, hogy ajándékokat küldvén Köveítyei által 
Geisávid barátságoson öfzve-fitovetkezett, nem pe
dig Salamonnal, mint a* ki Henriknek a1 Pápa ellen
ségének Cliense volt; mellyenn igen meg-háborod-
ván Salamon meg-békélhetetlenül háborgott a' két 
öttseivel, sőt, ez októl indíttatván, még a' Görög 
Birodalom ellen-is nagyon törekedett. 

A" mint az előbbi Elmélkedésirnben-is jelentet
tem , ez a' mi Koronánk eleintén, a* mint alkot-
mánnyából ki-tetfzik, a'Görög Imperátoroknak Ko
ronájuk fzerént > mellyet Anna Comnena Ak&iás* 
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sának III-dik Könyvében le-ír* tsak ki-nyflttj és, 
letétien Korona lehetett * azt az-utánn valamelly 
tudós Római Mesterek tsínosan tetővel gömbölje-
gen bé-fedezték, és rajta által két féltabrontsos 
formájú pléheket kerefztül-vonván, az Apostolok
nak képeit sorban azokra helyheztették, és Deák 
neveiket Göthusoktól vett Deák betűkkel reá-írták-
Ha már a' Diplomatica Tudományhoz jól-érto va* 
lamelly Tudósoknak az a' fzerentséjek lehetne 9 

hogy azon Göthusoktól és Longobárdusoktól köl-
tsönözött Deák bejüket fzoros visgálóra vehetnék, 
nem kétlem, hogy ki ne tapogathatnák avagy tsak 
a 'betűknek formájiról j *s azoknak vonásiról, rnel-
lyik fzázadra * !s annak-is mellyik fzakaflzára le
hetne annak tsinálmánnyát meg-határozni; remény
lem 5 hogy eddig elö-fzámláltt vélekedésimbeií ne-
hezen tsalattatnám - meg. é) A ' ki pedig ezeknél 

e) Ámbár ez á' mi mostani Koronánk más légyeü-is a* 
Sz. István* Koronájától; de azért sém betsire, sem 
illendő tiízteletire nézve attól semmire hem kü-
lömböz; hasonlóul's fzintén úgy Szent és apostoli 
Koronának mondattathatik, a* mint ezt T. nagy
érdemű K O P P I KáRoiYj Pesti Professor Ür* 
a' Budai Deák Űjságökban ezen Elmélkedéshez 
raga&tótt tudós Jegyyéseiben fityilván elö-adta. 
Méltók a* befzédi^ hogy ide egéffzen ki-íraitassa« 
ü&k': 9i Fundamentals Regni Lege* itm m Regm 
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Tilágüsafiban többet tud, ám izéilyon bozfcá, & 
lefon, de nem faragatlan pennával; mert az a" mf 

„ Aoc ordinatae sünt, vt dignitas, et vemratiű Co-
9S lonae a coronatis, jirmitas verő legibus^u pactis 
5, occasione solennium eoronaiiotús ictis accedaU 
„ Verum quidem est, iam Seculo XF» Regum ali-
9, quorum illegitimeim coronationem f fwo<£ ^a£ Co-

5, r^«a redimiti non fuerini:, reputatam fuissei üsth 

„ J Í TYZÍ/O ^ZÍÍWJ i>z praeuertendis intestinis múiibui 

5, propter arnbiguam non stabilitae tiereditatis suc-

3, cessionem quaeratur, nostra quidem opinione 41* 

5, lustratum iri assertum hoc speramus* Sacra^ 

5, ^ZÍOÍ? vnctis chrismate Regum a sanctitatis laude 

„ clarorum eapitibus imponatúr; Apostolica% 

„ 97£<rá Reges Hungáriáé Apostolotum munia in Re~ 

9, #«ö Hungáriáé herőditate obtinuerint, nomw iure 
2? quoque dici potest ? Anne, J Í Carthuitii i 

?, Surii, Bollandi, et aliorum Legendistarum, medii 
s , tfff^í opiniones aiferentium adstipulari sententiae 
35 recusent, eam mónitu Angeli Syluestrum IL 
,* sancto Stephano Protoregi submisisse, quid ve-
2, nerationi eiüsdem decedet ? Haec omnia iis^ qui 
-, saíebrosam hanc inuestigandarum de Corona opi-
-y Jiionum viam ingredi cüpiunt f expendenda; Di-
„ piomata, cöaeuis Historicis non existentibus, ,*(?/-
,j /z7?zfr vbiuis exeittienda &c. " 

Végezetre m i n d ezeknek olvasása utána^ nem ár
t a n a a5 t öbbek közö t t l eg -a l ább* i s ásna* Hol land ia i 
h í res Ehivir neveze tű tüdős Könyv-nyomta ióknak 
Gyüjteméimyi közö t t a z i l ly titulus a l a t t : Respubliea. 
& Status Regni Hungáriáé, k i -bo t sá to t t Könyvetské* 
uek VILdik Ré&ét-U meg-olvasai, 
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tudósHazánk'-fijaihoz nem Illik, —• Debrfctzenbén,' ' ;; 
Bojt' rnás3 Havának 13-dik napján , 1791-dik K&. 
tendöben. *) ^ 

*) Még két más űj Elmélkedést küldött-bé hozzánk 
az érdemes és tudós Szerzd Úr; de a* helynek 
fzük volta miatt kénteleníttetünk azokat mát* -
korra hagyni. 

Jegyzése é Ri-adkk. 

Í Ö G L A L A T T Y A 
I Z E H Ill-dik N Í 6 Y I D N K K. 

Öldah 
í. Külömb-féle Versek * .. # .••. . '.• * . 255 
IL A' Magyarokhoz . . .• •• .. ..• • - * • 257 
III. Fels. H-dik Leopold Kir. Halálára .. "•• , 258 
IV* Ányos Pálhoz . . » . . . . ' . ® • » 2óa 
V. Vérségi Társunkhoz . . ••. ' » * * « • 264 
VI. Jeremiás' Keservei . . . - . . • • . . 265 
VII. Az Emberi SletxöL Folytatás* . . . . 271 
VIII. OÍTzián * . . . • * . * a * « * . 2 7 $ 
IX. Befzéd 6 0 « . « « * . . o a o o 304 
X. Régi Magyar Történetek. Folytatás* . \ 307 
XL A* Muzsikáról. Folytatás. . '. . ». •• . • 321 
Xl l Befzéllgetés . . >' . . ; " . . . . . * '327 
XHL A' Magyar Koronáról. Ill-dik Elmelked* .. 3Ó5 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



f JS^f Levélnek toredcíke. 

^59 —> — •— ifeí/í nmnigyak ? mikor Hlyet 
plátói* hallok: fel-éled bennem a* reménysége 
i hogy • virágozhatnak még Magyar Nyelven ?$j 
isöt általlyában Magyar Hazánkban^ eí tudo»Á 
-manyhk* Leg-oftad hathatos- öjktöni '.érxekfy 
• magamban * régen Jel-tett fzándékimnak végbe 
'vitelére. Ellenben, mikor Nemzetünknek álla 
^ pötty át meg-gondolom^ és abbéli állapotíyán 
* jelenségeit magamonn4s tapqfztalom: vifzontag 
minden reménységről le-téfzék 9 és el-rest&lök. 
jf tudományoknak virágzása kettőm Ml: a 
sokaságon, vagy as hatalmasokonn* A* soka-1 

sag Hallunk nem olvas ; a* hatalmasok akár* 
mire inkább fzeretik költeni jövedelmeket, mint* 

t sem' £ hazabéli könyvekre* Hiteles emberektől 
hallottam ^ hogy # # Vármegyében hét ezer 
N - : - - 'A laknak; de eggyetlen-egy K&nyv~J 

. kötő seíra találtatik !' — V«f fc 

;s^Élls*jggatÉ^^ 

ne 

IP 
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PANASZOS- ÉBZÉKENYSÉG 

S E L L Y E I 

fN A G .¥ I G N Á T Z" 
Első Székes-Fejéncári Püspök* 

p#fzta, sír - halminál i?%u Hsr* i$>iik4m» 

HL ÁROMSzat hullatták a" fák leveleket r 
_ Éxezvén . az oki hervafztd fzeleket: 

|.Miőlta BAGY IGNÁTZ el-bútsúzott töüünk,j 
\S mint eggy árnyék el-tiiht rég-képpen előliünk.^ 
Itt, e*" temetőben nyugo&nak Kamrai* } 
Hol mellette ragynak bóldogultt juhai. 
Nints ebeken kiről más jele sírjának!" '; 

p Ki J ó .páf2tora rólt mind káliig nyájának, \ * 
El-felejtre nyugfzik a" földnek gyomrában, . i 

Mint ki soha nem volt az élők' fzámábanl. 1 
Ti"! kisded" megy 'élek* jámbor gáfztorai! 

Ignáft' tifetelöj'í^ érzékeny fijaíf ' 
Tűdön*, hegy könyv 'árad- fzemetek' héjára. 
Ha aéztek atyátok* pufeta sír*halmára/;. " ' 
Mit tegyetek? Légyen hál'-adó- Myejejt.. - • 
Ahhoz, Mén méltán harmatoz fzemetek!. 
Szent fájdalmatokat velem-is oflzátokp 
Ki-, hír izírrel vagyok mindenkor hozzátok! 

VIRÁG. 
& 
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