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I . É r t e k e z é s e k . 

l . 
Fölvilágosítások II. Lajos Magyar Király 1518-dik 

évi Bátsi Törvényének 2-dik tzikkelyéröl. 
Kárhozatos veszélyek fenyegették It-dik Lajos 

Magyar Király uralkodása kezdetén Magyar Orszá-
got. A' szomszéd Otsmán Nemzetnek napról napra 
nevekedő hatalma, inelly utóbb rettentő, 's való-
ban gyászos dúlással ellepte Magyar Ország téréi t , a1 

legnagyobb belsó zűrzavar és veszélyes féktelenség 
közepettén is Atyáinkat ébredezésre intette a*1 Haza vé-
delme ügyében. Folyton folyva hozattak erről mind-
untalan Törvények > bár azok a"" puhaság ŝ engedet-
lenség öléből egész pontossággal végre nem haj ta t -
tak is» Kerestettek sokféle eszközök a* nemzeti erő 
kifejtetésére, 's ezek közé számláltatott az i s , 
liogy a' tehetősebb néhány Fő Urak, a' tzélnak sza-
porább végre hajtatása végett, Zászlós Urakká ki-
neveztessenek, Uradalmaikban sietten sietve nem 
a' királyi , vagy megyebeli Tisztviselők, hanem 
maguk gyiíjtsenek Katonaságot. Hlyen okokból ho-
zatott 1518-dikban a' Bátsi Gyűlésnek következő 
2-dik törvény tzikkelye : „Caeteri autem Domitii 
non Banderiati omnes secundam formám Gene-
ralis Decreti, DEUPTIS DEC EM PERSON IS, 
Q VAE V IGORE EJ US l)EM DECRETI EXClPI 
POSSUNT, ET QVAE PER REGIAM MAIÉ-
STATE M STATIM NOMINENTUR, in medium 
Nobilium computentur.u 

Josephi Nicolai Kovacliich , Sylloge Decreiortim Cöfflitiá-
lium lnclyti Regni Hungatiae. Pestliiui, iStS. 8 -o T o w o 
1, pag. 243. 
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E* Törvénynek homályos és tsak nem érthetet* 

len kifejezéseiből nem kételkedhetni, hogy már va-
lamellyik előbbi Ország Gyiílésben törvény hoza-
tott kivételképen TÍZ SZEMÉLYRŐL, hogy ezek , 
a' Királytól ki neveztetvén, ne úgy tek'éntessenek 
valameüy ottan meghatároztatott tárgyra n é z v e 9 
mint a' többi Nemesség. Azonban mostanig e' Tör-
vény napfényre nem botsáttatott , 's azért kedvesen 
kell venni minden Fölvilágosítást, a7 mellyet tsak 
adhatnak az egy korú Oklevelek. Adnak pedig ele-
gendőt II. Lajos Királynak ime figyelemre méltó 
Kegyelem Levelei: 

I . 
1517. 

• 7 „Ludovicus Déi gratia Rex Hungáriáé et Bo-
hemiae etc. Fidelibus nostris Comi t i , vel Vice-
Cornitibus et Judicibus ac Uni versi tati Nobilium 
Comitatus de Bodrog salutem et gratiam. Qnoniam 
nos fidelem nostrum Egregium J o h a n n e m de 
W a r d a Aulae nostrae Familiarem inter illas DE-
CEM PERSONAS , quae iuxta formám Generalis 
Decreti p e r s c G e n t e s E x e r e i t u a l e s t e n e r e 
d e b e n t , eonnumerandum duximus , idque, d e 
G r a t i a S p e c i a l i , eidem annnimus et concessi* 
m u s , út ipse in posterum, quousque scilicet nobis 
et Aulae nosirae serviet , r a t i o n e B o n o r u m 
s u o r u m u b i i I b e t e x i s t e n t i u m , p e r s c 
G e n t e s c o n s e r v a r e p o s s i t , connumeramus-
qué ac annnimus praesentium per vigorem. Idcirco 
Fidelitati Veslrae harum serie firmissime praoei-
pientes mandamus , quatenus aeeeptis praesentibus 
a modo deineeps praefatum Johannem de AVarda, 
quem nos modo praemisso inter DECEM PER-
SONAS connumeravimus, a d d a n d u m G e n t e s 
i n m e d i u m v e s t r i r a t i o n e B o n o r u m su-
o r u m i n i s t o C o m i t a t u e x i s t e n t i u m a r -
c t a r e e t c o m p e l l e r e n e q u a q u a m a u d e -
a t i s , s e d i p s u m i n s t a r a l i a r u m P e r s o -
n a r u m e x e m p t a r u m G e n t e s per se te-
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Ii e r e e t c o n s e r v a r e I i b e r e f i e r m i t t e r e , 
e t p e r m i t t i f a c c r e u> o d i s o m n i b u s d e -
b e a t i s e t t e n e a m i n i . Secus nullo pacto facere 
pfraesumatis* Praesentibus perlectis exhibenti resti-
tutis. Datum Cudae in festo Beati Aegydii Abbatis 
( I . Septembris) Anno Domini 1517." *)• 

( L S ) 
impressi 

IL 
1519. 

„Commissi« propria Domini Rcgis." 
„Ludovicus Dei Gratia Rex Hungáriáé et Bo-

Iiemiae eJc. Fidelibus nostris Bano ac Vice-Banis 
Regni nostri Sclavoniae, nec non Comitibtis, Vice-
Comitibus et Jndicibus, ac Universitati Nobilium 
quorumcunque Comitatnum eiusdem Regni nostri 
Sclavoniae saintem et gratiam. Noveritis, quod nos 

f fidelem nostrum Magnificum F r a n c i s c u m d e 
B a t t h y a n , Pincernarum nostrorum Regalium Ma-
gistrum , inter iílas DECEM PERSONAS , quae 
iuxta formám Generalis Decreti G e n t e s E x e r -
c i t u a l e s r a t i o n e B o n o r u m s u o r u m p e r 
s e d e b e n t t e n e r e , connumerandum, i d q u e , d e 
G r a t i a N o s t r a S p e c i a l i , eidem annuendum 
et eoneedendum duximus, ut ipse in posteriim, 
donec sciHeet et quousque nobis et Aulae nostrae 
servier , de B o n i s s u i s u b i l i b e . t e x i s f e n t i -
b u s G e n t e s t e n e r e e t c o n s e r v a r e p e r s e 
p o s s i t , connumeramasque ac annuimus et conce-
dimus praesentium per vigorem. Idcirco Fidelitati 
Vestrae harum serie firmissime mandamus, quati-
mis a modo deinceps praefatum Franciscum de 
Bat thyan, q u e m n o s m o d o p r a e m i s s o i n -
t e r DECEM PERSONAS c o n n u m e r a v i m u s , 
a d d a n d u m G e n t e s i n m e d i u m Y e s t r i 
B r a t i o n e o n o r u m s u o r u m u b i l i b c t , e t 

*) Az Eredeti Példányból, uiclly a' Iiis Maitoni H e r t « ^ 
Levéltárban őriztetik. 



( 6 ) 
i n <| u i b u 8 c u n q u e C o in i t a t i b tt s i s t i u s 
K o p n i h a b i t o r u m c o g e r e e t c o i n p e l l e r e 
Ii e q u a q u a ni a u d e a t i s , s e d e i d e m i n s t a r 
a l i a r u m P e r s o n a r u m e x e m p t a r u m p e r r 
s e G e n t e s t e n e r e , AC PECUNIAS AD CON-
SERVATIONEM EARUMDEM EX PRAENOMINA-
TIS BON|S SUIS EXIGERE LIBERE PERMITTE-
BE ET PERM1TTI FACERE MODIS OMNIBUS 
DEBEATIS. Secus facere non praesumatis. Prae-* 
gentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Budae, 
feria quarta proxima post Dominicam Judica (13, 
Április) Anno Domini MiJíesimo Quingentesimo De* 
cimo Nono." 

( L S ) 
impressi 

E' két Őklevél segedelmével már világosan le* 
liet érteni az 1518-dik évi Bátsi Törvénynek homá-
lyos kifejezési! 2-dik tzikkeiyét. Mindenek "elolt, 
minekutána II. Lajos Magyar Király Wárdai Jánost \ 
már 1517-dikben a' Hazai Törvény következesében 
( jux ta Formám Generalis Decreti) a 'TIZ SZEMÉLY 
számba ik ta t ta , nem lehet arról tsak kételkedni is, 
hogy e' TIZ SZEMÉLYRŐL már 1518-dik év elikt 
valamelly mostanig homályban lappangó Törvény 
hozatott , mellyre , mint tudva levii dologra, az 
1518-dik évi Bátsi Törvénynek ÍJ-dik tzikkelye hi* 
vatkozik. Es ez a' hivatkozás magyarázza meg a' 
tzikkelynek nem eléggé világos kifejezéseit. Kitet-
szik továbbá a' két Oklevél évszámából és a* Tör-
vény soraiból mind az, hogy az előbbi Törvénynek 
sikere 1518-dik évben még nem eszközöltetett, az 
a z : mind a' TIZ SZEMÉLY ki nem neveztetett II, 
Lajos Magyar Királytól ; mind az is szembetűnő, 
hogy a' TIZ SZEMÉLY szám még 1518-dikban sem 
töltetett b é , minthogy Batthányi Ferentz tsak 1519-
dik évben emeltetett a TIZ SZEMÉLY szám közé, 

A' Körmendi Hértzegi T.evéllárnak eredeti Példányából. 
Mind e z , mind o fülebbi Óklevél Országbírói Titok* 
Wok&agQW alatt löbbsxör iuegfoidylt kezemé«. 
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A" hadi készületeknek illyetén lassuságuk vonta 
maga után az utóbbi szerentsétlenségeket. Hogy is 
eshetett volna sebesebben a" Katona állítás , ha 
épen 1518-dikban is a1 Törvény kezdetén maguk 
megvallják a' Haza Képviselői: , ,Quamquam hacte-
71US quoque multa, et multoties bo?ia, utiliaque 
statuta, salutem et quietum statum totius Regni, 
et inprimis quidem incrementum Regiminis Maié-
statis Regiae coneernentia ordinata fuerint et 
conclusa : Quia tarnen observatio et executio 
earum constitutioíium subsecuta nunquam juit, 
ideo in irritum omni a transiernnt. Castra fijiiti-
ma plurima peri er mit , moetiia reliquorum cor-
riierunt, innumerabilia per liaec tempóra , tum \ 
mutua caede, tum vero hostium abductione interi-
erunt. Subsidia peeuniarum saepe numero Maié- * 
stati Regiae praestita parum profuerunt. Et bre-
viter: CONFUSO PRA EPOS TER 0 Q VE ORDl-
NE CUNCTA REGNI ET RE1PÜBLICAE FA-

' CTA TAM IN EJUS DEFENSIONIS EXPEDI-
TIONE, QVAM ETIAM JUDICIORUM CELE-
BRAT 10NE PROCESSERUNT« — Keserű vallás-
tétel ! nem tartalmad szűlte-e a* szerentsétlen Mo-
iiátsi Ütközetet ? Folynak idők , midőn a' Nemze-
tek maguk ásnak, észre sem véve, maguknak ver-
meket. Boldogok, ha előbb, mint sem ezekbe es-
nek , viszsza térnek a ' józan okosság és hideg meg-
fontolás útára ! , 

Megtelt-e egészen a1 TIZ SZEMÉLY szám?az t 
idoyel a3 köz figyelem meghatározhatja. Anynyi e 
két Oklevélből is bizonyos, hogy az 1518-dik évi 
Törvénynek 2-dik tzikkelye egy új faját állapította 
meg a' Zászlós Uraságnak, melly tsak anynyiból ál-
lott , hogy a1 Királyi Kegyelem által Zászlós Úrrá 
neveztetett Földes Ur ugyan azon kults szerént , 
melly az Ország Gyűlésén egyenlő sinormérték fe-
jében meghatároztatott, minden jovaiból a' reá eső 
Bajnokszámot nem a' Vármegye, hanem saját Zász-
lója alatt vezette az Ütközet helyére, 's a' pénz-
summákat is , niellyeket otthon maradott Alattva-
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lóinak hasonlóképen az Ország Gyűlése határozása és 
kultsa szerént kellett a' Vitéz Sereg tartatására fizet-
n i ü k , maga vette ál tal , és nem a' Közönség, vagy 
Fejedelem Pénztára szedte be , 's azt Seregének 
élelmére fordítani köteleztetett. Mindezek, a' mint 
maga a' tárgy i n t , a' sebesebb és gyorsabb Katona-
dllítasra tzéloztak a' régi késedelmes és tötyögve 
munkálkodó időkben. 

Horvát István. 

2. 
Ki (i Literátor ? 

Literátor az , ki a' Nyelvet mive l i ;—mive l i 
a5 Nyelvet az , ki azt formálja, formátlanságaitól 
's viszszaéléseitol tisztogatja , annak hi j jánai t , 
szükségeit pótolgatja, vagy is azt bővít i , — még 
pedig mind ezeket a' Nyelv belső természete és tu-
lajdon törvényei szerént. Múlhatatlan feltétele te-
hát a* Nyelvmivelésnek, hogy a' mivelo gyökere-
sen értse a' nyelv természetét , tudja és értse annak 
törvényeit és reguláit, mellyekhez a3 teendő válto-
zásokat helyre hozandó hibákat , víszszaéléseket, 
Ss a' formálandó ú j szavakat szabni kell Ezek sze-
r é n t : Literátor az, ki a Nyelv belső természetét 
V tulajdoTi törvényeit gyökeresen értvén, azt 
ezekhez képest formálja, tisztítja és bővíti, Ön-
ként foly innen ez igazság: a3 ki a>' Nyelv termé-
szetét és törvényeit gyökeresen nem esmeri, tsak 
azért, hogy azt saját véleménye 7s izlése szer ént 
így úgy forgatja, tsüri, t sav arja, még nem Li-
terátor. De önként foly innen ez a* másik igazság is: 
a? nyelv természetét és törvényeit gyökeresen nem 
értőnek, az élő és fenn álló nyelvet változtatni, 
bántani nem lehet, nem is szabad. —Nem lehet: 
mert nem tud ja , mi a* nyelvben törzsökös, eredeti, 
tulajdon, és helyes?leg felyebb tsak gyaní t ja , hogy 
ez vagy amaz talán hiba, talán viszszaélés ; azt pe-
dig még kevésbbé teheti, hogy azt,a* mit hibának 
képzel , igazítsa, mert nints mihez szabja , mérje, 
nints min megpróbálja változtatásának helyes vagy 
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helytelen voltát. Nem szabad: mert , valamint a"1 

polgári Törvényeknek (mellyek az egész nemzetéi} 
változtatását nem bízhatni mindennek, a' ki alatta 
é l , szabad kényére , hanem tsak ahoz értő, mély be-
látásit , bolts Törvényhozókra; kik a 'polgári Törvé-
nyek fiHidamentornát, egybefüggését é r tvén , azok-
nak szükségeit, fogyatkozásait által lá that ják: úgy 
a' Nyelv, melly hasonlóan az egész Nemzeté, ninls 
bizva minden egyes ember önkényére, hogy azt 
ronthassa, bonthassa, mihelyt irni megtanult;«— 
hanem ezt tehetik egyedül a' Literátorok. 

Mind ezek még eddig könnyük és é r the tők ;de 
ha a' kérdést alkalmaztatva teszszük, igy : Ki a 
Magyar Literátor ? meg nehezedik annak meg-
fejtése. Ezt is könnyű ugyan, in abstracto, így meg 
határozni: Magyar Literátor az, ki a Magyar 
Nyelv belső természetét, és törvényeit gyökere-
sen értvén, azt ezek szer ént tökéilet esíti, for-
málja, igazítja i tisztítja és bővíti. — D e miben 
áll a' Magyar Nyelv beiso természete, tulajdonsága, 
eredeti sajátsága? és mellyek annak törvényei ? hol 
vágynak azok megírva? Én Literátor nem lévén, 
nem szégyenlem ki mondani, hogy mind ezek reám 
nézve mélységes kérdések, mellyeknek meg fejté-
sét tsak tapogatva, gyanítás, vélemény után, és tsak 
felületesen tehetem, mint hogy valóságos ut muta-
tást se Révainál,se másoknál ezek felöl nem találni; 
eredeti ki fejtegetésekre pedig több idó, fáradság 
és miveltség kívántat ik, mint a1 m i t t l em telhető, 
•—Már pedig Magyar Nyelv mivelö, a 'szó igaz éiv 
telmében, ezeknek gyökeres értése nélkül senki 
sem lehetvén, mindenek elótt és felett szükség 
ezeket , u. m. a' Magyar Nyelv belsó természetét , 
annak törvényeit az illető fnndamentomokból és kút-
főkből kihozni, kifejteni 's m e g á l l a p í t a n i . V é l e -
kedésem szerént: 

Hlyen 's legközelebbi kútfő, bár nem mindenkor 
legbizonyosabb, a3 jen álló közönségesebb Szokás, 
melyből a 'nye lv mostani ál lapotját , ki ter jedését , 
bővségét megtanulni, 's annak természetét 's törvé-
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rij'eit fejtegetni lehet, a.) A' szokás magában is tör-, 
vény , még pedig minden nem Literáforra nézve, 
megszeghetetlen törvény, mellyhez hiven tartozik 
ragaszkodni, a' ki úgy i r , mint nem Literátor, vagy 
i s , a' ki nem irhar úgy, mint Literátor. Ennél fog-
va az illyennek szokatlan újításokra jussa éppen 
iiints , és tsak annyira élhet szabad akarat jával , 
hogy ha több féle irás mód volna ngyan azon egy 
szóra vagy kitételre divatban és folyamatban : azt 
fogadhatja e l , mellyet vagy első tekintettel szebb-
nek , alkalmatosabbnak 's erányosabbnak i té l , vagy 
a mit a* többségnél fel talál. P. o : ha hallja ezt 
nyugodalmas, szorgalmatos, alkalmatos ^ és ezt : 
nyugalmas, szorgalmas, alkalmas, nem vétkezik , ha 
ez utóbbiakat használja az elsőbbek helyet t , mert 
okát adhatja e1 Tserének; nevezetesen ezek ama-
zoknál rövidebbek, talán szebb hangzatnak is , 
szokásban is vágynák (alkalmasint) és éppen egyet 
jelentenek a* közönséges életben. I-Ja pedig hallja, 
hogy a1 Palótz a' bóly hol, tol helyett búlx 
búi, túl, túl- t ragaszt a' névszó végére; — vagy 
a' közönségesebb szokásban lévő e vncalis helyett 
ö vocalissal ejt ki sok szavakat: jól tselekszi a* 
nem Literátor í r ó , ha a' többséggel t a r t , és ból r 
hol , tói , tol végzetet, vagy e vocalist i r , hol azt 
illik i rn i , mind addig , mig a1 Literátorok tör-
vényes, világos próbáit nem adják ( m é g pedig 
egyetéríoleg), hogy ez így nem helyes, hanem amúgy. 
— Mert még a z , az utóbbira nézve, hogy „igen sok 
már Nyelvünkben az e vocálisu nem Törvény. Hát 
ha egy ö egy ü se volna? — A'Németnek van mind ö 
mind ü vocálisa, 's még sints; mert mindenütt e-t és i-t 
mond helyette; de tsak ezért a 'Német Nyelvet alkat-
inatlannak , hibásnak, undoknak helyesen senki nem 
mondta , nem is mondhatta. A1 görög nyelvben ©, 
a' Deák nyelvben sem o sem ü nintsen, ki mondja 

p) Mulla renascentur , quae jam cecidere , cadentque 
Quae nunc sunt in lionore vocabu]a,si volet vsusy  
((licm peties urbilriuui est . et jus et norma loquemli. 

Horat. de arte Poet» 
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\ azért , hogy ezek undok nyelvek ? — Okoson tselek-

szí tehát , mint mondám, a" nem Literátor í r ó , lia 
a' közönségesebb szokástól el nem áll , mind addig, 
mig fundamentomos okokkal meg nem győzettetik 
a' Literátor által a" felól , hogy amaz éppen szo-
katlan , vagy tsak provinciális szokásban álló mód 
helyesebb; — külömben, a' ki egynek vagy más-
nak auctoritása ulán tsak vaktába cl indulna, 's a' 
mit attól látott, százképpen használná a'nélkül, hogy 
ideáljának indító okait esmerje, — nem egyébb lenne 
maj mólón ál. 

A' ki nem Literáior, az is irhát, ir is Tudományt, 
vagy egyebet; sőt a' tudományos Írásnak, mint nem 
grammaticai, hanem másféle oktatást vagy mulattatást 
tárgyazónak köre tágasabb lévén, 's az emberiség 
szükségeire egyenesebben erányozván : többen fogla-
latoskodnak olly Írásokkal, mellyeknek nem betűiket, 

, szavaikat, hanem foglalatjokat kell vizsgálni. Az 
illyen í rók , ha az a' Tzél jok, liogy munkájok min.él 
többeknek, 's többet használjon , böltsen mi vélik, ha 
olly nyelven irnak, mellyel azok élnek, kiknek szá-
mokra irnak ; az az : a3 közönségesen be vett nyelven. 
-—A Literátoroknak szabad e lő re j á rn i , utat tö rn i ; 
de a' nem Literátor tudományos íróknak nem bá-
torságos a' még nem egészen tör t , esmeretlen, szo-
katlan uton el indulni; külömben félő, hogy a' Stí-
lusban és szavakban való módizása' Foglalat eránt 
is bizodalmatlanságot 's unalmat szerez az Olvasó-
b a n , — és igy a' Tzél nints el érve. Az okos Orvos 
a' keserű pilulát édes Malozsába takarva adja be 
a 'kényes belegnek. 

Meg kell pedig külömböztetni a1 közönséges 
szokásra és divatra nézve az írói és közbeszédbeli 
szokást. A' nem Literátor íróra nézve sinor mérté-
kül az írói divat szolgálhat, nem pedig a' Köznép 
konyha beszéde; — ha ez utolsót akarná valaki írói 
követő például venni , igen nehéz volna tsak azt is 
meghatározni, mellyik a' közönséges, vagy mellyik 
a ' több közül közönségesebb ; mert ha. vágynák is 
ullyanok, mellyenben szembetűnő többség egyez ? 
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de vágynák ismét számtalan apróságok, mellyekre 
nézve, nem mondom mieden vidék, de majd min-
den egyes falu kiilönöz. Zemplin Vármegyében a' 
köznép igy beszéli : adi, hánti, e' helyett adja, bánt-
ja; Abaujnak több vidékein s más Vármegyékben 
a1 Palótzok: baraatom, vaasaar e.\\. barátom ^vá-
sár. Bercgbensok faluban : iédes, kiényiér, adjiéh 
' s a ' t. e. h : édes, kenyér, adjon; nagyobb része a' 
Tisza háti köznépnek Szalma helyett Szamát, Ő-
kelme h. ukemét, mond, mert h. mer, már h. mán% 
el megyek h. e meneli 's több e3 f. e j t ; de szinte 
köz az egész Országgal, hogy ezen szavakat: bo r , 
tő, jő, kő, tsŐ, bov, ló, szőni, Öt et, fúl 9 S a' t. 
igy e j t ik : búr, f ű , kű, tsií, biiv, lú , szúni\ út et 

fii, Gömör és Baranya Vármegyékről, N. Körös és 
Kőszeg Vidékiről, Erdélyről szóllni se kell. Elég 
az , hogy a' Köznépnél be vett szokás az írónak 
nem követő példa; hasznát vehetni mind a z á l t a l , 
's figyelmet fordíthat arra az okos író a' végett, 
hogy ha új szavakra van szüksége 's a' köznépnél 
fel találja azokat , nem szükség újakat formálni , 
és könnyebben is divatba hozhatja. így a' Tisza 
háton, régen hallottam, hogy a Gyalom szó Machiná-t 
jelent, mi ha igaz, nem lett volna szükség Moztonyt 
koholni, b) 

Ha azt akarjuk meghatározni, mellyik a' kö-
zönséges írói szokás, vagy írás mód, ezt a' regulát 
vehetjük fel: az «' közönséges Írói szokás ,rnelly-
ben leg több írók meg egyeznek. De itt nem tsak 
a' jelenkor íróit kell tekintetbe vennünk , hanem 
a" régieket is ; nem annyira a' Poétákat, mint a* 
folyó beszédben í rókat , (hanemha az egy Tsoko-

*) Vajha az érdemes Értekező sok illyet közlene a' Tudós 
Sereggel! — Itt egyszer'smind a' Palólz Nyelv keletének 
Geographiája is l>ővűlést nyer.— Mikor fogjuk ezt egész 
kiterjedésben esmérni? 

A' Szerkesztető, 
b) En elkezdettem üszve s/elegei ni a* Tisza melléki köznép-

nél szokásban lévő , de könyvekben 's Lexiconokban nem 
találtató szavakat} — alkalmas időben közölni fogom. 
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nait kiveszed, kinek a' nyelv soha szűk, soha hij-
jános nem volt). Mind két rendbeliek re nézve pedig 
nem az írók számát annyi ra , mint azoknak aucto-
ritásokat 3s fontosságokat kell tekinteni fvota pon-
deranda , non numeranda). így nem lészen nehéz a' 
közönséges írói szokást és nyelvet megkülömböz-
tetni. — Bár Dugonits már sürgette az ö vocálist, 
bár ma is az előkelőbbek közzül is sokan, az után-
nazóknak pedig egész rajja vív mellette; bár nehéz 
elí télni , így írnak-e többen: adja, foglalatja, ta-
nulja , hordják , kívánják , ismerni , ösmerni, 
aránt p. o. egyébaránt, egyébbiránt, tsoda ' s a ' t. 
vagy pedig igy : adgya , foglalattya , tanullya, 
horgyák , kivánnyák , vagy : esmerrti, egyéberánt, 
tsuda c): mindazáltal, ugy Ítélek én , hogy a' ki 
úgy ír , mint Beregszászi Nagy Pál beregben, 
Pétzeli Komáromban , Diószegi Debretzenben , 
Kazintzi ( Prósáiban ) Zemplinben, Fáy András 
Pesten, Kisfaludi Sándor Somogyban , Költsei 

i Szathmárban , Tóth Fereniz Pápán, és igy az Or-
szágnak mind meg annyi részeiben; O i 0 gy 
nagy írókat elhalgassak), az attól nem félhet, hogy 
az egész Magyar közönségből tsak egynek is unal-
mas legyen. 

Valamint tehát a' nem Literátor í rónak, a' 
már fenálló 's divatban lévő szavakra 's kitételekre 
nézve , egyedül való sinórmérték a' közönséges 
szokás: úgy a' Literátoroknak egyik kútfő gyanánt 
szolgálhat ez a r ra , hogy a' nyelv természetét, 's 
törvényeit , ebből kiindulva , — ennél fogva — 
nyomozzák, fejtegessék, vagy merítsék. — Köte-
lessége innen a* Literátornak minden szokásban 
lévő egyes szót, külön külön felvenni , meghányni 
vetni , eredetiségét, helyes vagy helytelen szárma-
zását , igaz értelmét és jelentését megvitatni; ki-

c) Vallyon a' törzsök szó változzon-e el a* származott szó 
kedvéért, hogy legyen, mitsoda kedveért a' tsudá-bút 
tsoda; — a' humánus, humüis kedvéért a7 homo-búi 
humol '8 a* t. 
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váltképpen a'' már kérdést és változtatást szenve-
dett szavakat. Erre nézve igen jó lenne aVtzélba 
vett közönséges Magyar-Szótár helyett , a' mi tö-
kélletes még most külömbcn sem lehet , tsak a-1 két" 
ség 's kérdés alatt lévő szavaknak Lexiconát ké-
szíteni , — egyiigyii Ítéletem szerént, — azokat 
nyomosán megvitatni, 1s ágy végtére, valamikor* 
egy Criticum Lexicon-wíx. érlelni, Adelung formá-
jára . — Ennek sikeresebb eszközlésére i 

Alkalmatos kutfó gyanánt szolgálhat másodszori 
A Magyar Nyelv sajátságainak gyűjteménye, ha 
kinek birtokában volna. Igen óhajtani va ló , hogy 
ha van készen illy gyűj temény, melly a' Magyar 
Nyelv sajátságait, 's különösségeit tartja magába, 
közre botsáttasson, hogy a' kik nem tudják azokat 
tisztán, tanulnák meg belőle, 's a' ki többet tudna 
még felfedezni, adhatná hozzá. — Hlyen sajátsága 
már a' Magyar nyelvnek: hogy gyökér szavai több-
nyire egy -tagnak $ m i n t / o , kéz , láb , tag, hegy, 
víz, tűz, szép, jó, nagy, rút 's a' t. Nevezete-
sebb ennél a z , hogy két kemény consonanst egy-
más mellett meg nem szenved, hanem egymástól 
vocalissal választja; hogy az adjectivumokat kötött 
vagy függő állapotban f in statu Constructo) nem 
változtatja 's a' t. Az e'féle sajátságoknak minél 
nagyobb számmal kikeresett és öszveszedett gyűj-
teménye nagy könnyebbséget szolgáltatna a3 kér-
dés alá vett szavaknak megrostálásában , felette 
nagy hasznú vólna az új szavak készítésében is , —-
legalább megóvná a' német és tót szabású kitételek-
től 's szavaktól nyelvünket. 

• Harmadik kútfő gyanánt szolgálhatnak a' Li-
terátornak , a' Magyar Nyelv természetének 3s tör-
vényeinek esmertetésére, az idegen nyelvek. — Az 
Európai nyelveknek a' Magyar Nyelvvel semmi ro-
konsága, bár ha ige szavainak egy tizedrészét, név 
szavainak pedig egy harmad részét azokból költsö-
nözte ; u. m. Tót , Oláh, Német, F ran tz , Olasz és 
Deák nyelvekből. Mindazáltal , az ezekkel való 
öszvehasonlításból, nem kevés világosság sugárzik 
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a* Magyar nyelv homályos oldalaira ; (Contraria 
sibi opposita ciarius elucescunt), kivált a5 Magyar 
Nyelv sajátságainak kinyomozásában jó szolgálatot 
tehetnek azok. 

De fontosabbak a" Magyar Nyelvre nézve a1 

Napkeleti , Ásiai, részszerént élő , részszerént már 
ki hólt nyelve^ , u. m. az Arabs , Persa, Khál-
deai, Syrus és Sidó nyelvek; különösön az utolsó 
Hazánkban is sok helyeken taníttatván, számos jói 
kidolgozott Grammatikákban is találtatván, a' Li-
terátorok könnyen juthatnak hozzá. Hogy a' kész 
regulákat és a' nyelv természetét könnyebb kész 
Grammatikákból kitanulni, mint o t t , hol még sem-
mi n in ts , újonnan léteire hozni , ezt senki sem 
ké t l i : már pedig olly nagy a" rokonság és egyezés 
a' 'Sidó és Magyar Nyelv között , — nem a' szavak 
hasonlatosságára nézve, hanem a1 nyelv belső al-
kottatására, geniusára 's természetére nézve, hogy 
a' 'Sidó Grammatikából Magyar Nyelv Grammatiká-

é ját formálni nem nehéz vólna. Ezért is a' Literá-
torban ha tsak ez egy napkeleti nyelvnek is fun-
damentomos esmerése múlhatatlanul megkívántatik. 

A' többek között e' következendők mutatják 
a' Sidó és Magyar Nyelv közt való hasonlatossá-
got, rokonságot, 's világosításul szolgálhatnak: 

a) i i ' határozó Név szót svával való élés. Ez-
zel élt a' 3Sidó mindenütt , hol a' szónak határozott 
értelmet kell adni ; ezt szeme előtt tartja minden 
magyarul tudó magyar is , tudván, hogy az articulns 
nélkül való Deák Nyelv a' Magyarnak nem Modell-
je. Falu mellett foly egy patak, ezt az Olvasó jó 
magyar helybe nem hagyhatja, mert tsak azt jelen-
ti , hogy nem város, nem hegy 's a' t. mellett foly 
hanem falu mellet , pedig azt akarja ki fejezni , 
hogy a ' szóban forgó, 's felyebb említett meghatá-
rozott falu mellett. Meg tanulhatná ugyan az í ró , 
a' nagyábol , a* Német, Frantz, Görög 's több nyel-
vekből i s , hol kell articulussal élni, hol nem; de 
meg taníthatná erre tulajdon füle is , ha figyelmez-
ne reá. A' közönséges regula igen együgyű: Vala* 
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hol a Névszó határozott értelmű akar lenni, hatá-
rozó articulust kell eleibe tenni, és nem is sok ki 
fogást szenved: annyival inkább lehet tehát raj ta 
tsudálkozní, hogy az újabb írók közzül olly so-
k a n , olly számosan vétkeznek ellene. Ezek hihető-
leg egyik víszszaéíésből estek a' másikba, Chary-
bdist kertiivén Scyllába tsapódtak, — meg utálták a' 
mind untalan, kelletlen rakott articulust, tehát el 
hagyták a' szükségest i s .—Medium tenuere beati. 
— Ha helytelen ez a' ki tétel : a barátságnak a' 
próbája a nyomorúság, av mint az aranynak cC 
íiiz : szinte olly helytelen volna ez is : barátságnak 
próbája nyomorúság , mint aranynak próbája tiiz. 

Ugyan tsak az articuiussal való élésben ott is 
egyez a' Sidó és Magyar Nyelv hogy a' Sidó ^f t -hal 
és magyar az, ha Mássalhangzó eleibe esik, az^ és z 
consonanst el haggyák, és helyette a"' követő Con-
sonanst megkettőztetik (per Dagesch fo r t e ) , min t : 

mélech Király articuiussal lenne ^Ü^n-Äa / -
mélech : az király; de leszsz: "p^-hammélech ah- * 
király, vagy mint apostropházva szoktuk i r n i : cC 
Király. — Innen láthatja a' mértékes Verselő, hogy az 
apostropházott OP1 articulus Consonans előtt positiót 
tsinál, tehát nem rövid. 

b.) A' Nun paragogicum használása: ez felta-
láltatik a* Magyar Nyelvben is mint házbaházban % 
megy - megyen, visz - viszen, most-mostan, ígyen, 
hogyan, 's a3 t. 

c.) A' Hangjelek (accentusok) Változása. Ha 
valamelly kéttagú szóban a1 hangjel az első vocális 
felett áll , ragaszték járulván a' szó végére, el vesz 
a' hangjel , mind a' Sidó, mind a' Magyar Nyelvben; 
p. o. "^pXl-mélech , illyen forma a5 magyarban : lélek 
ragasztékkal: ^Jft-melc/ri, leikig leszsz. így több más 
esetekben is. 

d.} A' Vocális okkal való élés mód; mikor a* 
gyökér és egyszerű szóhoz öszvetételkor, vagy szár-
mazta táskor , ejtegetéskor és hajtogatáskor, más 
szó vagy valami ragaszték ( su f f ixum) járul. Meg 
jegyzésre méltó dolog, hogy a' Magyarnak eredeti-

• képpen 



képpen szintúgy nem voltak egyébb betűi Consonan-
soknál, mint a' 'Sidónak nints, hanem valamint a* 
*Sidó betűk hangjait bizonyos pontok és vonások 
(Kametz , Pathach , Czere , Scgol, Cholem , Schu-
r e k , Kibbutz s a' t . ) vagy legfeJyebb az úgy neve-
zett Matres Lectiofiis határozták meg: úgy a'Magyar 
Consonansok hangjait is tsak illyen forma jelek mu-
tathatták d). Az illy jelek könnyen változhattak rö-
vidből hoszszuvá, hoszszuból röviddé; könnyen*fel 
tserélődhettek egymással, vagy éppen ki is marad-
hattak ú g y , mint a ' s zebb ' s könnyebb kimondás (eu-
phonia) kivánta, min t : haszon , haszna , hasznáért; 
adnék, adna , adnánakj 5'úp;Katál, ebből n ^ ' E p » - i '1 
Ketolnáli. —• 

Ezen szempontból nézvén a' Magyar szavakban 
álló Magánhangzókat, mellyeket a' Magyar â  Nap-
nyugotiak betűivel kezdvén í rn i , külön betűkkel 
meg tanult kijelelni: természetesnek látszik ez a' 
regula a* vocálisokkal való élésre, a' ragasztékok-
nál és öszve tételeknél: mindenkor ollyan vocálist 
vegyen fel «' ragaszték, tnelly a? Gyökérszóban 
uralkodó hanggal atyafias. Ezért nem mondhatja 
már a1 Magyar: embernak, állatnék, házból, ke-
ny ért ól 9 s a ' t . hanem embernek, állatnak , házból^ 
kény értől; ezért nem mondhatja: v isznak , hoznék 
hanem visznek, hoznak, 's a' t. —• Ezen szempontból 
lehet az e és ö vocálisra is az illető regulát ki néz-
ni ( 's nein onnan, hogy sok már az e , legyen ö is a1 

beszédben). — Hogy több az e mint az ö bizonyos, 
de azért van Ö is elég; ÚrdÖg soha sem irja ezt a' 
Magyar erdegnek. Hogy több az e mint az ö , azért 
van , mert a1 szólló organuinnak könnyebb, termé-
szetesebb, a' fülnek tetszőbb a' nyilt hangú e , mint 

d) Emlékezem, Ijogy valamikor láttam T . Szathinár Várme-
gyében A. Újvárosi Prédikátor 's Esperest Tisztelendő 
Tétsy Dániel Urnái bizonyos a. b. c-ét vocálisok nélkül» 
mellynek 2l-nél jóval több betiíi inkább Plioeniciai , mint 
Khaliieai betű figurájuk voltak} ezekr )l azt ál l ította: 
hogy Asiai Magyar betűk volnának, 'a nagy ritkaságnak 
tartotta. 

\ 

» 

Tud. Gyújt. /. Köt. 
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a* süvöltő ö ; — n e m tudnám, ha minden ehelyet t 
o vocáíist raknánk a1 beszédbe, vagy minden ö he= 
lyett e vocáíist, mellyiket tűrhetné el könnyebben 
a' fül a' két időtlenség közzül ? Egyébheránt itt a' 
szó gyökeres minemüségére kell leg inkább figyel-
mezni. Hogy veres a1 vér gyökérből származott, 
természetes: innen se vérös\ (minthogy es ragasz-
ték az e uralkodó után szintúgy törvényes , mint 6 
uralkodó után az ös p* o. ebben szór, gyümölts \ 
szoros, gyümöltsös ; — így viZ, vizes , fölt, foltos 
's a' t .) se vörös előttem ugyan törvényesnek nem 
Játszik. Ezen szóban: kezök,az ö vocális hasonlóan 
erőltetet t ; — törhető mindazáltal azért , mert (az 
övé re provocálva) külömböztetésí akar tenni a' ke* 
zek (manus plnraliter) és kezök (manUs eorúm) 
közt» — Számtalan illyes jegyzéseket lehetne még 
fel hordani ;de egy az , hogy itten arra Sem idő sem 
hely, más pedig az, hogy a1 nem Literátornak illyen 
észrevételei inkább tsak gyanításon, mint erős fun° 
damentamon [épülhetnek: ez okon mind ezeknek 
megvitatását a' Literátorokra bizom. 

ei) A* ragaszték Névmássaival való élés, az 
igék hajtogatásában (Suffixa Yerborum). A' Nap-
nyugoti Nyelvekben az igék tsak egy féle, u. m. 
szabad állapotban fin statu absoluta) hajtagattatnak; 
ellenben a' 'Sidó és Magyar nyelvben mind szabad 

.á l lapotban, mind kötött állapotban (in statu con-
structo). A1 Deák tsak egyképpen mondhatja: amo> 
amas, árnat, etc. a" Magyar pedig mondhatja így 
is : szeretek, szeretsz ^ szeret; így is : szeretem, sze-
reted , szereti \ és még így i s : szeretlek (amo te). 
A' 'Sidó nyelvben formálják a végzeteket az eltson* 
kázott birtokos névmássai: éppen így a1 Magyar 
nyelvben is el tsonkázott birtokos névmássai for-
málják ugyan azokat. 

Ugyan illy hasonlatosságot fedezhet fel a' Li-
terátor a Birtokos Névmássaival való élésben, a' 
ragasztékos Név szókban is : enyém, tied, övé, v. 
öjé (mert a' v és j , \ és > egy mással mind kettő-
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ben gyakran fel tsercliklik), miénk , tiétek, övék 
(v. ) ; ezek el tsoukázva így vágynák: 

Egyes szám 
1 'so Személy : m ; többnyire e, o, o, vocálissal, p. o. 

/*«/- am = hajam ; lo-aui vagy pótolék i? vei : 
lovam; - em = kezem , 's a' t. 
Személy; d; többnyire a , e , o , ö vocálissal, 
p. o. hajdan, lovad, kezed, orrod, könyö-
köd. 'ä a ' 

3-ik Személy: ja, je ; vagy inkább / és t? betíí több-
nyire a , e vocálissal; — melly ; eV » azomban a' 
gyökér szónak eonsonans characteristicájával. 
nélia öszve olvad, néha assimilálódik (min t 
a' gy , ly , n y , ty , sz. tz , ts. kettősöknél); 
így p* o. Ortzája, / o r a , í ^ o m o r a , oáre (a* 
/ az r be olvadván) e' helyett : s z a m á r - j a , 
ökö r - ye ; anynya, e' h. a n y - j a \ lovász - sza 
e h. Lovász - ja, vagy rövidítve : annya, lo-
vászsza, 's így tovább. 

* Többes szám 
I-só Személy : nk; a , e , i , o , u , ö , ő , ü , vocális-

sal , p. o. atyánk, nénénk, szülőink, szolgá-
lónk, 's a' t. 
Személy. tk\ többnyire e , o , Ö vocálist vévén 
közre , min t : atyátok, nétiétek, szülőtök, 
's a' t. 
Személy ; többnyire e , o , ó" vocálissal , 

p. o. haragjok, kedvek, (igazán kedvjek\ 
de mivel illy nehéz tódulást a' Magyar nyelv 
meg nem szenved, a' j egygyé leszsz a' t> ve i ; 
— ebből már , mint hogy az absolutus státusban 
is a' kedvnek többesse kedvek, ne hogy ho-
mályt okozzon, ö vei irják az újabbak, így: 
kedvök, örömök, e. h. örörnjök\ kár hogy itt 
már , és még ezekben : lábok, orrok *s a' t. ha-
sonló világos külömböztetést nem lehet tenni. 

Illy móddal való használását a' birtokos 
név mássának minden napnyugoti holt és élő nyel-
vekben hijába keressük; atyánk, ezt egy szóval 
egyik se mondhat ja k i ; a' Deák Pater noster^ tC 
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Görög xartQ • qfiw ; a' Néme t : Mein Valér; a* 
Fran tz : Notre Pere, 's a' t. mindenik két szóval; 
— de egy szóval ki mondja a' napkeleti Arabs, 'Si-
dó 's a' t. — Nem fontosság nélkül való pedig ennek 
józan vi'sgálása, mert egy sajátságát teszi ez is 
nemzeti nyelvünknek, mellyböl tovább okoskodha-
tik a' Literátor; de Tsak azért is fontos az Ortho-
graphiában, bogy innen ítélhetjük meg az iliy kü-
lömbözó írásmód között igondgya , akarattya ; vagy 
gondja, akaratja, mellyiket kelljen helyesnek > vagy 
helytelennek tartani, e ) — 

Az is megjegyzést érdemel, hogy Constructus 
Infinitivus, vagy az igék Határozatlan módja kö-
tött állapotban, mely a' 'Sidó Nyelvben fel találta-
t i k , nap nj'ugoton egyedül a'Magyar Nyelvben van 
m e g ; mint tudni szabadon ; kötött állapotban: 
tudnom , tudnod , tudnia, tudnunk, tudnotok, tud-
fiiok. 

f.J Leg nagyobb figyelmét meg érdemli a' Lite-
rátornak a' 'Sidó Igeszók hajtogatása ; az az : azok-
nak formákon , módokon , időkön , számokon és 
személyeken való változtatása; hogy annak rendét 
és reguláit per analogiam alkalmaztathassa á' Ma-
gyar Igeszók hajtogatására. — A' kik még eddig 
Magyar Grammatikát i r t ak , inkább tsak a' nap-
nyugoti Conjugálás módját tartották szemek előtt ; 
azért is , hogy tökélletes Magyar Conjugátiót adtak 
légyen, várni se lehetett. 

Én rövidségnek okáért említem tsak a' formá-
kat. Jó lesz, ha a' Literátor , kivált pedig az ú j 
Magyar Grammaticán dolgozók, figyelemre veszik, 

e) Én legalább helyesnek az utolsót tartom, mind addig, mig 
a' Magyar Orthograp hiúnak írója ellenkező állításának 
fontosabb okát nem adja, mint adta említett Könyvetshé-
jében; mellynek is előbb jó lett volna keresztül menni 
a* Literátorok rostáló kezén, mint sem elszélesztetni 
a' Nemzeti Oskolákba, sok állításokat foglalván magában, 
mellyek ad forum Contradictorium relegálni valók $ — 
ne hogy per gvlog tya a' gyermekek Sz. írás gyanánt el-
fogadván hrbat tanuljanak. 



( 21 ) 
hogy a' Magyar igeszókat nem két , nem is három, 
(Activa, Passiva és Media) formákon, hanem töb-
beken lehet hajtogatni, még pedig többnyire mind 
absolutus, mind constructus s tátusban; szintúgy, 
mint a' 'Sidó igeszók Kai, Niphal , Piel, Voely 
Hipliil, Bophal, Hitpael 's több formákon haj-
togatódíiak. Egy igét és egy darab szót teszen itt : 
perfici curare , vagy períicere posse ; 's ebből ú j 
forma áll elő. 

A' Deák igéknek Activa formából Passivára 
való változtatása történik aJ hajtogatás végzeteinek 
változtatása által: ez a' ('Sidó és) Magyar nyelvben 
másként megyen; ugyan is a1 szenvedő formában 
ugyan ollyanok a' végzetek (Terminátiók), mint az 
Activában, hanem: 

Szülik a1 Magyar ígeszókban a' formákat bi-
zonyos Szótagok , mellyek a' gyökér igeszó és 
hajtogatás végzetei közzé tétetnek. Hlyen formati-

^ vumok már a ' szenvedő formában az ód v. Öd; az 
okozó formában a' tat , tet\ a' ható formában a' 
hat, het; a' gyakorló formában a' gat, get Szó-
tagok. Tehát : 

Á3 'S idd (Kai, Niphal, Hiphil , Hophal , Piel, 
Poel 's a' t.) formáknak megfelelő Magyar Ige for-
mái e' következők: 
1) Tselekvö forma: az Ige magán, p. o. tsinálni. 
2) Szenvedő forma: ód, öd taggal: tsinál-ód-ni*) 
3 ) Okozó forma: tat ,tet — tsinál-tat-ni 
4) Ható forma : hat, het — tsináj-hat-ni 
5) Gyakorlóformai gat,get— tsinál-gat-ni. 
Ezen formák közzül egyik a ' másiknak formativu-
mát ismét felveheti , a' honnan nem lehetetlen a 
magyarban k é t , három 's több formát egybe húzva, 
többféle állapotját az igének egy szóval jelentve 
találni, m i n t : tsináltatódni , tsinálhatódni, tsinál-

*) Ez talán a' Magyar Nyelvben tsak m a g a m a g á t ó l , és nem 
m á s t ó l , s z e n v e d ő F o r m a ? — A' bor öszsze hnzódik} 
a' baj öszsze kuazálódik. — A' húr néha öszsze sodródik» 
's a' t. 

A' Szerkeszle<ó> 



< 2 2 ) 

gatódni , ísinálgattatni , tsinalgathatni , — vagy 
éppen: tsinálgattatódhatni, — ennek is értelmes 
jelentése van ugyan, tsak hogy a"1 sokféle állapot 
Öszve tsoportozása miatt nehéz felfoghatásu lévén 
vele így élni nem szokás. 

A' szenvedő forma igen gyakran feltserélődik 
az okozó formával a' közönséges életben, a' jelen-
tésnek rokonsága miat t ; p. o. egy szekér tsinálta-
tik (én általam vagy más által, az én vagy más 
meghagyásából) , itt igen rokon a ' je lentés , — e g y 
a' reíultátum , egy az értelem, ha igy mondom i s : 
egy szekér tsinálódik (t. i. a' kerekgyártótól) mert 
mindenik esetben azt (? ) jelenti , hogy egy szekér 
készül. Mindazáltal hogy nem mind egy, a 'ke t tő , és 
hogy a' tat, tet szótag nem szenvedő formát állít 
elő, megtetszik e' következőkből: 

1) IIa öszve zavarnánk e' kettőt , sokszor ké-
tes és bizonytalan lenne a' jelentés, p. o. megvere-
tett ; ezt ha szenvedőnek vennénk, annyit kellene 
rajta ér tenünk, mint valaki valakitől (?) megverődött 
(vapulavit , verberatus est) , ha pedig okozónak 
veszszük , ezt jelenti: Curavit ine verherari. Úgy 
de a' homály, ambiguitás, két értel/niiség terhes a* 
nyelvben , tehát tsak ez is javallja a' külömbözte-
tést; — de , hogy valósággal külömböznek , mutatja: 

2 ) A' szokás, inert mind ódni, odrit folya-
matban van , sőt néhol, passiva értelemben tsupán 
a a ódni, ódni használtatik, mint ez ige, várni , ha 
az tat v. at tétetik hozzá, passive éppen nem je-
lent , p. o, varrass, varrasson ( ruhá t ) ; ellenben: 
meg hell annak varr ódni, egyenesen , 's közön-
ségesen passive je lent , 's több e'féie. Jele hogy 
az ódni, ódni, nem korts forma, mellyet tsak 
«' Tiszaháti viszsza élés tsusztatott volna he 
«' Magyar nyelvbe a ) . „Soka t kell az ember-
nek hányódni , vetődni ezen a' roszsz világon4 6 , 
ezt ország szerte minden Magyar így mondja , és a' 
ki így mondaná: sokat kell az embernek hányatni\ 
vettetni, erőltetett , feszes begzédünek tartanák. 

a) Tud, Gydjt. 1829. V. Kötet. 
\ 
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3) A" Neutrum Verbumoknak természetekre 
tartozik az , hogy Passiva formát ne vegyenek f e l , 
hogy Passive ne jelenthessenek, mint: ülök, fek-
$,%e.v? . — ezek már az orf, ód tagokat, mint ere-
det *keppen Passivumok formativumit teljességgel 
nem is szenvedik , mert , mit tenne ez : ü lődni , 
fekvődni? de a' tat, tet okozó formativumokat, 
bár neutrumok, felvehetik, mint ültetem, fektetem. 

Minthogy mindazáltal e' két forma annyira 
öszve zavartatik a ' köz szokásban: nem tanátsol-
nám senkinek, hogy még mostanájban szorossan meg-
különböztesse; kivált a' ki nem űgy ir, mint Lite-
rá tor ; — mert az íllyenre nézve egyedül való tör-
vény , régula, és sinór mérték , mint feljebb elő-í 
a d ó d ó t , a' közönséges szokás lévén, a1 nyelvben 
semmi erőltetett változást be nem hozhat. Ne vesse 
meg az iWyen az ódtti, Ódni formát ott , hol azt a' 
köz szokás használja, de Írhatja a* tatni tetni for-
mát is passiva gyanánt ott , hol hasonlóan a1 szokás 
vagy a' fül javai íj a. 

Az eddig valókban annyi adódott elő, mit te-
szen a' Magyar nyelv belső természetét és törvé-
nyeit gyökeresen tudni és esmerni; mit teszen Ma-
gyar Literátorban megkívántató tulajdonságokkal 
birni , mellyekkel a' ki nem b i r , nem Literátor; — 
ismét hogy m i , kik illy tulajdonságokkal, elő es-
méretekkel , tudományokkal nem birunk, ne Lite-
rátorkodjunk erőnk felett , ne utánazzunk ; ne 
majmoljuk az új í tókat , hanem maradjunk a* régi* 
ségtől Canonisált köz szokásnál; bízzuk az útnak 
megtöréséta*Literátorokra , várjuk el annak teilyes 
megegyengettetésének idejét. 

Érintetett az is , hogy a' nyelv, belső természe-
tének *s törvényeinek ki«smerésére, circiter , mitso-
da kútfők szolgálhatnak ; melly itten említetteken 
kivi'il lehetnek még mások is számoson , de a' 
mellyeket én nem esmervén róllok nem szóllhattani, 
— Tsak ennyit is pedig melly n£héz legyen, úgy 
mint egy Literátornak illik, ki meríteni, melly ne-
héz legyen ennyi kútfőknek is tellycs birtokában len» 
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III, könnyű cl látni, és egy igaz Literátort nem lehet 
tudományának mértékéhez illő betsben nem tartani. 

Által megyek már a' Fő Feltételnek további 
fejtésére : A9 Magyar Nyelvnek belső természetet 
és törvényeit gyökeresen esmero Literátor a' 
Nyelvet 

1-ször Formálja, az az: alkalmatossá készíti 
ezt minden nérnü tárgyaknak Írására, mind folyó, 
mind kötött beszédbeli előadásra. Ide tartozik a' 
viszszaéléseknek helyre hozása 's a' nyelvnek azok-
tól való tisztítása, -r- Olly határtalan nagy mező ez, 
hogy tsekély ember képzelete el téved benne; ha 
fel gondolja, minő szorgalom, béketűrés, minő be-
lá tás , éles itélő tehetség, minő Logica "s fundamen-
tomos esmerettség a' Nyelv mostani, múltkori, haj-
dani állapotjával, — kívántatik meg a' Literátorban 
a r ra , hogy megítélhesse, mi a' nyelvben valóságos 
és nem tsupán képzelt formátlanság i mi vissza 
élés, mi nem az? mi tisztítani való, mi nem az? 
-— A' mi formálatlan , azt a' Literátor a' nyelv 
természete szerént formál ja ; a' mi h iba , igazít ja; 
a' bele nem tartozót kiküszöböli , k ihánnya, tolle 
a' nyelvet megtisztítja; szüntelen nyitva tartván 
maga előtt a' nyelv természetének 's törvényeinek 
nagy Könyvét , mellyből kinézvén a' fő proposi-
l iókat , azokat alkalmaztatja minden egyes esetek-
r e , azoknak vezérlése alatt okoskodik, majd syn-
thetice , majd anaiytice fej teget , egységet tsinál, 
majd deducál, majd combinál 's a' t. Megrázogat 
minden szót , származására vagy gyökeres voltára 
nézve 's így a' Criticum Le&iconbati t isztán, meg-
rostálva terjeszti a' nemzet eleibe; meg hány vet 
minden szót törvényes jelentésére nézve i s , 's így 
Syjiofiimicum Lexicont hoz éretlségre; kiterjeszti 
figyelmét a' betűkre, a' szavak kiírására is , 's ki-
szabja réguláit 's törvényeit a' Magyar Orthogra-

Íihiúnak , meghatározza a' névszótskákkal (Articu-
usokkal) való élés m ó d j á t ; a' név és ige szók ejte-

getését, hajtogatását 's mindennémü változásait, va? 
Jainint a' szóbontás és szófiízés rendét , módját a' 
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Magyar Grammatikában, 's a ' t . Dc mind ezek-
ben a' legnagyobb vigyázás és mérséklés az újí-
tásokban, tűredelem a' tudatlanok eránt , vezérlik 
a" Literátor kezeit , böltsen felgondolván, hogy a' 
mit ő hibának tud és lá t , azt a' profánus nem lát-
hat ja mindjárt annak ; hogy sok léptsők vágynák 
még azon helytől, hol köz ember társai állanak, 
addig, hol ő már á l l , melly léptsőkön, kézenfog-
va , lassan kell azokat felvezetni , mert az ugrás 
veszedelmes, sot lehetetlen ; tudván azt is , hogy 
nagy tzélhoz tsak lassan lehet közelíteni; és hogy 
nem úgy haladunk mint akarunk, hanem a' mint 
lehet, 's az időtől kell legtöbbet várni g). 

2-szor A1 Literátor a' nyelvet bővíti , részsze-» 
rént az ál tal , hogy a' feledékenységbe ment jó sza-
vakat feleleveníti fp . o. a' jó gyökér szavakat , 
mellyek tsak öszvetett, vagy származott szavakban 
vágynák f e n n , újra felhozza, p. o - pir, ebben pi~ 
ros, vágy ebben vágyakozni, enyh, ebben eny-
hülni 's a' t . ) ; a' köz divatba még nem jöt t , de itt 
ott élő szavakat divatba hozza; — részszerént pe-
dig ú j szavakat formál o t t , hol szükség van reájok. 
— IIa a' Magyar Kálmán Király idejétől fogva Tör" 
vényszékein , 's Oskoláiban mai napig magyarul be-
szélt volna, úgy bizonyosan annyi szava volna ma, 
a 'mennyi re szüksége: de mivel a1 Magyar eleitől 
fogva deákul hozta Törvényszékein az í téletet , ide-
gen Könyvből tanulta a' mit tudott , a' Mivésznek 
idegen volt Mestere : törvényes, tudományos és 

g) Wer zu einem löblichen Ziele stürmend zu Werke geht, 
alles stürzen, ändern, alles zerstören wi l l , der arbeitet 
nur für seinen Stolz , um des lästigen Dranges zur Thä-
tigkeit sich zu entledigen. Ismét: 

Ich baue mein Stück Land so gut ich kann ; Steine 
die ich nicht wegwälzen kann , lasse ich da liegen , und 
pfropfe dazwieschen Bäume, in der frohen Hoffnung, 
dass einst der fromme Wanderer sich in deren Schatten 
kühlen wird; und sehe in stiller Erwartung ihrer lang-
samen aber sicheren Wacbstume zu. Fessler , Math. Cpyy, 
II. 13» 
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mivészi mester-szavakban annál nagyobb a' szdke , 
mennél szélesebb kiterjedésű lett a' Tudomány V 
Mesterség mezeje. Itt egy másik terhes pája nyílik 
fel a' Literátor e lő t t , mellyet megkellene futnia, 
— De már erre nem elégséges magában a' nyelv 
természetének s törvényeinek, vagy ezeket ma-, 
gokban foglaló kútfőknek bár mi gyökeres esmére-

f. t e ; — erre több kívántatik. Tudni kellene neveze-
tesen az egész Tudományt , mellyet új Magyar sza-
vakba kiván öltöztetni; érteni kellene minden mes-
terséget, minden szép vagy hasznos mi vet , mellyet 
magyarosítani akar.Ez hát több ,min t egy embertói 
ki telhet , több mint maga Leibnitz meggyőzhetett; 
mert: non omnia possumus omnes. Annakokáért a^ 
bölts Literátor, a' Törvénybeli mester szavak for-
málását bizza a' Törvénytudókra, a' Böltselkedé-
sieket Philosophusokra , a' Theologiára tartozókat 
Theologusokra, a"1 Musikára , Képírásra , 's egyébb, 
Mívekre tartozókat, az azokat gyakorló Mívészek«^ 
r e ; — <1® f e n n tartja magának az utólsó rostát ; 
minden újonnan született Mester szót a' maga kri-v 
tikájának próba kövére t a r t , és ott a' nyelv belső, 
természetéhez 's törvényeihez egyengeti. 

3-szor Felvigyáz a ' Fordítókra. Űrt áll, hogy 
ííj viszsza élések a' Nyelvbe be ne tsuszszanak , hogy 
av Nyelven erőszak ne történjen> hogy a1 Deák 
vagy Német Idiotismus a 'Magyar Nyelvet eine kor-
tsosítsa;-—- az e féle ki té te leket : Bakony erdeje 
ellátja a' szomszéd vidéket fával 's a' t. ki mus-
t rá l j a : mert nem azt teszi a' Magyarban ellátni, a* 
mit a' németben verseken. — Intést ád az apróbb 
I ró tskáknak, hogy, mig nem Literátorok, érjék be 
a ' Nyelvvel úgy, a' mint ta lál ták, a' kész szavakat 
ne tsonkázzák, ne gyötörjék ; olvassanak jó Magyar 
könyveket előbb, minekutána a' Deák Oskolából k i 
l ép tek , mint magyar Irományaikat ezer példányok« 
ban Világ elibe botsássák, a' mostani kornak későb-
bi időkre fenn maradandó gyalázatjára ; —1 mert 
olvasás nélkül magyar Szavak bővségébe nem juthat 
senki : külömben minden lépten megszorulván, nem 
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tehetnek egyebet, mint vagy á j szót bütykölnek 
szükségtelen, mellyet tsak magok é r t enek ,— vagy 
Deák 's egyébb szavakkal tarkázzák a' Magyar irást, 
— a'mi még tűrhető;—vagy pedig hallgatnak: a' mi 
leg is leg jóbb. 

* ^ * 
Ezekből meg lehetett a* nagygyából egy Magyar 

Literátort esmerni , lehetett látni ki az? és mit 
mivel az? De lehetett látni azt i s , hogy a' nem Li-
terátornak mennyi és minő áldozatot lehet és sza-
bad a* Haza és Nemzet oltárára tenni, bár mint szo-
rongatja is kebelét a" használni kivánás. Farre l i te t , 
qui nequit hecatombe. — A' nem annak rendén 
módján való erőlködés többször káros, mint hasznos. 
— A1 Nyelv a* Nemzeté és nem egyikünké, vagy má-
sikunké levén, szinte úgy tartozunk azt, mint sért-
hetetlen szentséget, őr izni , ' s épségben tar tani , mint 
a* Polgári Törvényt, melly hasonlóan az egész 
Nemzeté. Nem szabad ehez folyamodni; Ki forrja 
a• Nyelv, a' mi nem bele való; mert ám forrja k i 
a* mi actu nem bele való, de több nem bele valót 
ne zavarjunk bele ; már pedig mind az nem bele va-
ló , valamit az a'hoz nem értő szokás ellen bele 
kever. — A' Tudós nem Literátor a1 reá bizott pro-
vinciában lehet jó sáfár ; a' Historicus, Statista , 
Jurista , Politicus, Theologus, Philosophus, Me-
dicus, Geometra, Pictor, Musicus 's a' t. tsinálhat 
ú j szót a' maga körében, de a' más körébe nem 
vághat. 

Yalyon a' Poéta lehet e' Literátor? Ezen kér-
dést könnyű megfejteni in hypothesi, nehéz in thesi. 
— Miért ne lehetne ? — a ' Poétáknak egyik fő tzél-
ja a' haszonnal való mulattatás, gyönyörködtetés y 
másik a' Nyelv Mivelése. — Úgy de ha Literátor va-. 
laki , a' Nyelv törvényeit és réguláit tudja és ki 
mond ja : azokat semmi szin alatt meg nem ronthat-
j a ; hogy férhet ez öszve a' poétái (mostani magyar 
Grammaticai) licentiával ? Ha a' Literátor egyszer ki 
mondta a' Törvényt :fel vagy felejteni korts SEÓ , HE-
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lyes tsak fői és feledni : nem szabad el állnia e' tör-
vénytől: Lám de az illyes törvény által mennyire 
meg szorul a' Cadentiás vagy néha Metrumos Poéta 
játékának kö re ! és mellyik Poéta leszsz hiv tu-
lajdon Literátori törvényének? ha pedig önnön tör-
vényeit megszegte, bár Poéta jó maradhat, de bizony 
nem erős Literátor. 

Gáthy János. 

3. 
Mellyik Médiai Király Arphaxad% 

1. A' nyomozó igazság után törő elme 
semmit sem tart figyelemre méltat lannak, legyen 
az bár k i ts iny, a' mi vizsgálat alá jöhet. Nem is 
roszszul; mert a' tapasztalás elégkép megmutatta 
már , hogy kezdetében sok parányi bámulatos na-
gyot szxilt, 's némelly kitsinynek nyomozása fon-
tos felfedezéssel záratott. Ennyit eloben mondani 
helyen valónak Ítélek, midőn az ó kor egy olly 
személyjét készülök meghatározni, ki a1 tudomá-
nyos szék előtt igazulást k iván , a' né lkül , hogy 
igazulásán kivűl egyébb jót tehetni volna reményje. 

2. §. Tzél e' néhány lapon az a' Médiai Király 
Arphaxad, kiről a' Merari leányjának, Manasses 
fiatal és szép és hős lelkli özvegyének, az Assyriai 
rettentő 's foglaló tábor vezetője Holofernes meg-
ölojének , Juditnak könyvében mingyárt elől imígy 
tudósít tatunk: Arphaxad birá a ' Médek országát 
Ecbatanában. 

3. Tekintvén azonban az Ős világ dolgairól 
eredetien Írókat, Arphaxad néven Médiai Királyt 
egynél sem találunk. Arbaces ugyan is Médiai, 's 
Phul Beloch Babyloniai Praefectus, unván a' férj-
fiakon uralkodásra nem méltó Sardanapalt, ketten 
ellene táipadának, 's feloszták az Assyriai birodal-
mat függetlenül magok közt. Arbacesnek jutott Mé-
d i a , 's tőle kezdve Astyagesig kilentz Király ural-
kodott ez országon, midőn Cyrus felállítá Persa 



( 2 9 ) 
birodalmát, 's hozzá tsatoíta Médiát. lm a' kilentz 
Király különféle Íróknál különböző neveken, hogy 
meglássék, miként nints tsak egynél is Médiai Ki-
rály Arphaxad. 

I. Arbaces, Arbatus , Arbactus. 
II. Mandanes, Mandauces, Eusebiusnál és Jor-

nandesnél Medidus. 
III. Sosarmus Eusebiusnál 's Jornandesnél, So* 

sarmon J \ I e t a s t h e n e s ? i é l , Sosarmenes Ctesiasnál 
és Diodorus Siculusnál. 

IV. Articas, Ctesiasnál és Diodorusnál Arte-
carmis. 

V. Arbianes Ctesiasnál V Diodorusnál és Me-
tasthenesnél , Cardices Jornandesnél, Cardiceas 
Eusebiusnál. 

VI. Deioces Herodotnál, Diocles Polyaenus-
«0/, Orosiusnál , Eusebiusnál és Jornandesnél ^ 
Artaeus Ctesiasnál és Diodorusnál. 

VII. Phraortes Herodotnál, Aphraortes Paw 
saniasiiál, Artynes Diodorusnál. 

VIII. Cyaxares Herodotnál, Astybarus j / ^Wo-
rusnált Astybares. 

IX. Astyages Herodotnál, Apanda Diodorusnál. 
4. §• Kérdetik tehát : lehet-e valamellyik é* 

kilentz Király közül Arphaxad ? V ha lehet, ki-
tsodal vagy tsak költött személyi — A' mennyi-
ben azon dolgokat, mellyek Judit könyvében a' 
Zsidókkal letteknek mondatnak, hiteles történetek-
kel öszszehangzásba hozni sehogy sem lehet, 's ré-
szént már ezért sem a3 Canonba , hanem az Apo-
cryphok közé teszik ezt a' könyvet mind a' Pro-
testánsok, mind a' Zsidók; a' mennyiben költött 
név is fordúl elö benne, mint Bethulia, melly vá* 
rosnak régiségben semmi hiteles nyoma sem ta-
láltatik a ) ; a' mennyiben ezen és más okoknál 

a) Cellar. Notit. Orb. anliqu. Asia. L. I I I . C. 13. Sunt 
praeterea íicta quaedaiu aut pravato nomine, quae etiam 
huic Galileae tribuuntur. Bethulia hujus generis est , 
quam Tabulaß et peregrinatores in Galilaea iuemoiant. 
Quod vero nihil praesiflii iu aatiquiUte habent, niai 



( 30 ) 
fogya Grotius, több tudósokkal egytttl, Judit köny-
vét parabolánál egyébnek nem t a r t j a , mellyben 
Syriai Király Antiochus Epiphanesnek a' Zsidók 
ellen intézett üldözése ábrázoltatik l e , 's Juditon 
Zsidó ország, Bethulián & Zsidó vallás a ) , Na-
bnchdonozoron a' vallás ellen dühödő Sátán , Ho-
lofertiesen pedig a1 Sátán eszköze Antiochus Epi-
phanes értetik : annyiban Arphaxadot is költött 
névnek és személynek lehetne tar tani , kivált mi-
dőn egyébb ókoru irók nem említik. De más felől, 
a' mennyiben igaz nevek is fordulnak elő; a' men-
nyiben Nabuchdonozornak és Arphaxadnak közös 
dolgai nem tartoznak a' parabolához, hanem erre 
tsak távul való mellékes okot szolgáltatnak, 's ezt 
is Arphaxad részéről minden befolyás nélkűi : an-* 
nyiban hihetőnek látszik, hogy Arphaxad inkább 
igaz, mint sem költött személy, és Médek Királyja 
valóan, ha kivált Nabuchdonozor és Arphaxad dol-
gaihoz a' mindenkép hiteleseknek fogadott történe-
tekben parallelát találunk a' Babylon - Assyrok és 
Médek közt , ha mingyárt a' Zsidó ügy ,mel ly most 
reánk nem tar tozik, parabolák közé esik is. — Az 
a' körülmény, hogy Médiai Királyt más iró nem, 
tsak az egy Judité nevez Arphaxadnak, a* személy 
létét maga le nem rontja. Elébb láttuk, különféle 
Írók mi különbözően neveznek azon egy személyt. 
Melly egészen más név Arbianes és Cardices, De-
ioces és Artaeus , Phraortes és Artynes, Cyaxares 
és Astybarus, Astyages és Apanda! személyjeik fe-
lett mind az által semmit sem kételkedünk. Tör-
ténnek a' neveknek különféle nemzeteknél illyen 
vál tozásaik, sőt egész elforgatásaik, nem tsak a' 
nyugotiak és keletiek köz t , de nyugoti 's nyugoti 

librura Judith apocryphum, quem Drama potius , quam 
veram históriám continere eruditiores censent (nec enim 
conciliare historiis potest;) nihil inde de Galilaeae űrbe 
Bethulia vei mediocriter verisimile adferri potest. 

a") Judith, magyardl Vallást evő s Bethulia pedig Isten szűz 
leányja, olly nevek, faellyek vallási parabolához jól 
illenek. 
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"és keléti 's keleti között is. A1 puszta névnél fogva 
ki hinné , hogy Dániel és Baltazár , Ananias és 
S id rák , Misáéi és Misák, Azarias és Abednego egy 
személy ? a1 Zsidó neveket így forgatta el Babylo-
niában Aspenaz. 

5. Azonban még is veszve volna dolgunk, 
lia Judit irója bizonyosabban esmértető, 's szorosab-
ban meghatározó jegyeket az őneki saját nevü Ar-
phaxadról nem adna; de nyújt ollyanokat, miket 
híven követve , nem tsak vakon tapogatni, hanem 
reményelhető jó s ikerrel , sőt egészen helyes út-
ba igazodással is biztosan lehet itt nyomozni. Mert 
az iró , rövidebbre vonva beszédét, így értesít : 
N'ábhchdonozornak , ki a? nagy Ninivében uraiko-
déli, birodalma, tizenkettodih esztendejében Ar-
phaxad birá a Médek országát Ecbatanában. 
JEzen város körűi ArphaXad három singnyi széles 
és hat singnyi hoszszu faragott kövekből ollyan 
kerítéseket tsinála, mellyek vastagsága ötven sing 
magassága hetven. A' Kapuk magassága is hetven 
sing , szélessége negyven. A? Kapuk felett száz sing-
nyi magas és hatvan singnyi széles tornyokat raka-
tott. Nabuchdonozor, uralkodása tizenhetedik esz-
tendejében, hadra kelt ezen Arphaxad ellen, 's 
megveré, lovagját, szekerét és mitideti erejét el-
fogyasztás Városait megvevé, Écbatafiát el is 
rontá. Arphaxadot magát Hagau hegyein elérvén, 
meglövöldözé nyilakkal's elveszté. — Ezek szerént 
tehát úgy esmérjük Arphaxadot, mint Ecbatanának 
ép í tő jé t , 's mint Nabuchdonozorral egy korú t , és 
mint ezzel szerentsétlenűi hatiakozót. 

6. Arphaxad már Ecbatanának, vagy a' mint 
•Stcphanus értelme szerént a' Cniduszi Ctesias i r ta , 
Agbatanának építője; ha nem kezdője is , a' mit 
Judit irója sem állít , de építő legalább rajta 's 
benne. Várost illyen néven az ó világ hármat es-
mert Asiában. Persiában volt az egyik Plinius bi-
zonysága szerént: ad orientem Magi obtinent Pas-
sagardas castellum , in quo Cyri sepulcrum est; 
•et korúm Beb a tart a oppidum, translatum 06 
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Dario rego ad montes. Syriában a' másik, szin-
te PJinius szerént , a' Carmel h e g j é n , hoi Persa 
király Cambyses maga fegyverétől vett sebe mi-
att meghalt. A' harmadik Médiában, Orontes he-
gyétől tizenkét stádiumnyira, királyi lakhely, 's 
hogy a' többi Ecbatanát.ól megválasztassék, Médiai 
Ecbatanának neveztetik az Íróknál, Ecbatana Mé-
diáé V Medorum. Arphaxad ezen utolsót építette, 
's reánk most ugyan ez tartozik. 

7. §. De már itt akadozunk, meghasonlván 
a' külső irók Ecbatanának építője felett. Néméllyek 
a' várost egészen Semiramis korára felviszik, mint 
Ctesias nyomán Diodorus, ki L. 2. C. 5. azt mond-
j a , hogy mi,dort Ecbatana viz nélkül szűkölködnék, 
Semiramis az Orontes hegyét keresztül fúratta, 
's egy nagy tóból d vizet úgy vezette be tizenkét 
stádiumnyiról a városba; és C. 13. hogy Ecbata-
nában igen költséges királyi házat is épített. — 
Mások a' Médek legelső királyját Arbacest tartják 
építőnek, mert az mondatik felőle, hogy midőn 
Médiának kormányjához jutott, NinivébÓl Ecba-
tanába tette által székét, "'s kőfalakkal és tornyok-
kal megerősítette. — A* legközönségesebb értelem 
Deiocest tartja Ecbatana építőjének, azon Herodot 
tekinteténél fogva, ki ezt irja L. l . a' latán fordí-
tás szerént: „Deioces vero,cnm imperio potiretur, 
„Medos compulit unum oppidum cöndere, atque 
„hoc uno communito exornatoque aliorum non ita 
„magnam curam habere. Obsequentibus quoque hac 
„in re Medis, moenia construit ampla simul et va-
„lida ea , quae nunc Ecbatana appellantur, in qui-
„bus murus unus alteri veluti confinis erat. Sic ni-
„mirum constitutis moenibus, ut arnbitus singuli 
„alteris gradatim essent subliiniores, solisque pri-
5,mis prominerent. Adjuvabat hoc loci ipsius com-
„moditas , ut qui Collis instar esset elevatns. Acces-
„sit etiam május quiddam data opera factum. Siqui-
„dem ambitus isti numero erant septem contigui, 
„ in quorum postremo regia erat et thesauri. Haec 
„moenia cum amplissima sint magnitudine prorsus 

illum 
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„illum Atheniensium aequant ambitu. Atque sing»-
„Iae quidem pinnae suis atque huné in mudum di-
„stinctis fulgent coloribus. Nempe primi ambitus 
,jpinnae colore sunt albicanti, secundi nigro, tertii 
„purpureo, quarti caesio, quinti sandaracino. Po-
r t r é i m verő duo , alter argentatas, alter inauratas 
„habebat pinnas, atque hisce munimentis Deioces 
5,se suamque sepiebat regiam , ac reliquum popu-
s,Ium jussit seorsum circumquaque habitare." a ) —• 
Flavius Jos. Ajitiqu. L. X. C. 12 , a ' fogoly Dániel 
prófétát állítja, ha nem Ecbatana, legalább az Ec-
batanai királyház építőjének: aedificavit Ecbatanis 
Mediae regiam, opus elegantissimum, et mirabili 
arte constructum, quae hodieque durat. Bochart 
Phaleg L. 3. C, i 4 , a' királyház építőjének Dári-
us Medust vélni nem tartja alaptalannak: ,,haoc 
„de Daniele famam non esse plane futilem svadét, 
„quod ad suam usque aetatem in more fuisse scribis 
„Josephus , ut regiae illius custodia Judaeo sacer-

4 ,,doti concrederetur. Itaque Darium Medum, cui 
„idem opus alii tribuunt, in operis oeconomia et 
,,architectura crediderim Danielis opera et con-
„silio usum. Quo munere cum vir magnus egregie 
„functus esset, regemin gratitudinis monumentum 

a) Bochart véleinényje szerént Phaleg Zt* 3 C. 14 , ezen 
tarka kofalakról neveztetett a3 város Ecbatanának, 
vagy Agbatanának. Ab hac eolorura varietate putaverim 
Ecbatana dicta, quia Arabice hodieque agbatha 
idipsum significat. Gíggeius : C alagbatha J 
vario colore distinctus fűit. -— Quid quod Stephanu* 
ex Herodoto pro Ecbatanis légit Agbatana s voce 
quae inere est Arabica, quomodo et multi veteres. — 
Scaliger compositam vocem esse asserit ex ignoto 
ac vei ag t

 e t Chaldaico fJTDj bit ha n, quod pala-
tiiim exponit, cum ititerius sonet potiua ut pleriqu& 
reddunt Esther. 1 : 5. Alii Ecbatana volunt a' Chaldaeifr 
dici ^ r i D n N achnatha 9 pro quo Hieronymus habet 
Ecbatanis Esdr. 6: 2. Et Graeci üxßmüvot; Üb. 3. Esdrae. 
Tarnen NÍIDD^ est scrininm, quomodo et ibi sumitur. 
Taceo Fungeri somnium in Etymologico trilingvi Ecbatana 
tleduci ab 31J? coxit et domo et rOH gratioso» 

Tad Gyi'ijt. /. Köt. 1831. ä 
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„hoc sanxisse, ut Judaeorum fidei regia deinceps 
„committeretur."— Végre PliniiisL. VI. C. 14,Seleu-
cus Syriai királynak tulajdonítja Ecbatana építését: 
Ecbatana, caput Mediát , Seleucus reo: condidit. 

8. §. Hlyen különbözők lévén az irók Ecba-
tana építője felett véleményjeikben, magánál az el-
ső esmértető jegynél fogva sehogy sem lehet meg-
tudni, mellyik lehetne bizonyosan Arphaxad; annak 
okáért azt a' másik jegyet is szükséges felfogni, 
hogy Arphaxad Médiai király egy idobeti uralko-
dott a Baby lőniai királlyal \-so Nabuchdonozor-
rat. E' szerént Semiramis halálától 1321 , és Arba-
cesétől 145 esztendő köz lévén 1 -sö Nahuchdonozor 
uralkodásának kezdetéig, sem Semiramis, sem Ar-
baces nem lehet Arphaxad. Dániel egy az hogy nem 
is király, más az, hogy már I-ső Nabuclidonozor 
halála után a' 2-dik alatt vitetett mint fogoly Baby-
lóniába; 1 -so Nabuclidonozor halálától Dárius Medus 
uralkodásának kezdetéig 48 esztendő, Seleucuséig 
pedig szinte több század folyott l e : tehát Dániel, 
Dárius Medus és Seleucus ismét nem Arphaxad. Se-
leucus különösen azért sem, mivel már a' Macedó-
niai Filepnek ,Nagy Sándor atyjának idejében, úgy 
szól a' hiteles Demosthenes a Persa királyról, mint 
ki Ecbatanát is, a' Mediáit, birja , Philipp. I V. 

9. §. így tsak Deioces marad még fen , kit kö-
zelebbi visgálat alá kell vennünk; mert nem tsak 
a z , hogy ő valósággal Médiai Király vol t , és hogy 
a' közvélemény által leginkább ő tartatik Ecbatana 
építőjének, hanem egy bizonyos számlálás szerént 
1-sŐ Nabuchdonozorral egy időben uralkodottnak is 
látszik. Ki fog tetszeni. Mondottuk már , hogy Sar-
danapal vesztével Phul Beloch és Arbaces felosz-
tották magok közt az Assyriai birodalmat: amaz 
Babylon Assyriát, emez Médiát vette által. Mind 
két helyen külön külön a' következők uralkodtak 
Cyrusig és Dárius Medusig,a ' közönségesebb szám-
lálás szerént rakván fel uralkodások esztendejét. 

Babylon - Assyriában Médiában 
Phul-Beloch 48. 
Phul- Assar 23. 

Arbaces 28. 
Mandanes 40. 
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Salmanassar 10. Sosarmenes 30. 
Sennacherib 7. Articas 32. 
Assarhaddon 10. Arbianes 22. 
Merodach 52. Deioces 53. 
Ben- Merodach 21. Phraortes 22, 
Nabuchdonozor I. 21. Cyaxares 32. 
Nabuchdonozor II. 45. Astyages — 

Evil Merodach 2. * 

Belsazar 3. 

a) Láttuk a' Médek királyjait §. 3. melly sokképen íratnak 
neveik. így van ez a' Babylon - Assyriai királyokkal is ^ 
a' mit történhető zavar elkerülése végett megjeg\zek. Így 
Phul-Beloch másként Phul, Phullus , Pbna , Belesis, Be-
lesus; Phul-Assar Tiülath Pileser, Tiglath Pilneeser , 
Teglatphilassar , Tigí itphilassar, Tíglat-Pbul-Assar, Teg-
lath - phalrtssar , Tlie^la-parassar; Salmattässar\ Salman , 
jareb , Nabonazar, Nebonassar, Enemasar ; Sennacherib, 
Sanherib , Sanacberib, Sargon ; Assarhaddon, Asena-
pbar , Asbazarelb_, Nochordan , A«sarochod'das , Azaracol-
dns 5 Merodach, Baladan, líeiodacb, Urodach, Marda-

*3 

esztendeig uralkodott. 
E* szerént az egy időben uralkodók ezek lennének: 

Phul - Beloch, Arbaces 28 
Phul - Beloch, Mandanes 20 
Plml- Assar, Mandanes 20 
Phul - Assar, Sosarmenes 3 
Salmanassar , Sosarmenes 10 
Sennacherib , Sosarmenes 7 
Assarhaddon, Sosarmenes 10 

* Merodach, Articas 32 
Merodach, Arbianes 20 
Ben-Merodach, Arbianes 2 
Ben-Merodach, Deioces 19 
Nabuchdonozor I , Deioces 21 
Nabuchdonozor I I , Deioces 13 
Nabuchdonozor I I , Phraortes 22 
Nabnchdonozor I I , Cyaxares 10 
Evil Merodach, Cyaxares 2 stb. a) 

esztendeig együtt. 
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10. §. Már ezeknél fogva hihető, hogy Deioces 

legyen Arphaxad; mindazáltal nem olly erős hihe-
tőség e z , a' mit hatalmasan megingatni, vagy épen 
le is rontani nem lehetne. Bizonyosabb a z , hogy 
Deioces nem Arphaxad. Vagy Arphaxad, mivel 
Ecbatana építőjének mondatik ? Építhetett ugyan 
Ecbatanán 's Ecbatanában , de a' város nem ő általa 
kezdődött ; mert ha elhallgatjuk is a' mesés Semi-
ramist , Arbaces bizony Ecbatanába tette által Ni-
nusból, vagy is Ninivéből székét , 's így már De-
ioces előtt állott Ecbatana. Azonban sokkal nagyobb 
a z , hogy Deioces nem is Nabüchdonozorral, ha-
nem előtte Merodacchal és Ben - Merodacchal ural-
kodhatott egy időben; 's ugyan ezért a' harmadik 
esmertető jegy nem is telik be r a j t a , hogy t; i . Na-
buchdonozor alatt az Assyrok elleti hadakozott, 
és szer entsét lehűl hadakozott tolna, a' mit He-
rodot sem mond Deiocesről, inkább illyent L. 1. 
Deioces autem solam Medicam subegit nationem, 
eiqite soli imperavit. Deioces annak okáért nem le-
het Arphaxad. Ugyan i s , hogy a' feljebbi lajstrom-
ban Nabuchdonozornak és Deiocesnek uralkodása 
egy időre esik, az a' Királyok uralkodásának hi-
básan számlált esztendejéből eredhet. Innen v a n , 
hogy Salmanassar és Mandanes nem két egykori 
Király a' laistromban, holott valósággal az, mert 
Mandanes idejében foglalt el Salmanassar a" magá-
val viszálkodó Médiából nagy darabot. Innen van ̂  
hogy 1-ső Nabuchdonozor és Phraortes sem jő egy 
időre, holott egy ideiek, mert nem 2-dik, hanein 
1-ső Nabuchdonozornak volt a"1 Médekkel, Js nem 
Deiocessel , hanem Phraortessel háborúja , mint 
nyilván irja Herodot L. 1. advérsus Assyrios ex-
peditione sumpta Phraortes, secundo ac vicesimo 
quam regno potitus est aíiíio , cum pleraque exer * 
citus parte periit. Phraortes és 1-ső Nabuchdono-

cempadus , Marodachus, Baladas; Nahuchdonozor, Na-« 
bulassar, NabopolJassar, Nabocrodosoi us, Nebucadiiezai'9 
Nebucíid - rezar stb* 
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?or még akkor is (sak tekéletlenfíl esik egy időre , 
l,iHL Salmanassar és 1-ső Nabuchdonozor uralkodása-
nak esztendejét azon legnagyobb számra teszsziik 
i s , a' mit némelly i rók , a* közönségesebb számlá-
lástól eltérve, nekik tulajdonítnak, melly szerént 
Salmanassar 17, és 1-sŐ Nabuchdonozor 35 eszten-
deig uralkodott. Akkor a* laistrom így lészen: 

Phul - Beloch, Arbaces 28 
PIiul - Beloch, Mandanes 20 
PhuKAssar , Mandanes 20 
Phu l -Assa r , Sosarmus 3 j 
Salmanassar, Sosarmus 17 
Sennacherib, Sosarmus 7 
Assarhaddon, Sosarmus 3 
Assarhaddon, Articas 7 
Merodach, Articas 25 
Merodach, Arbianes 22 
Merodach, ' Deioces 5 

r Ben Merodach, Deioces 21 
Nabuchdonozor I , Deioces 27 
Nabuchdonozor I , Phraortes 8 
Nabuchdonozor I I , Phraortes 14 stb 

esztendeig uralkodott együtt. 
Már ezzel sem Judi t Írójának, sem líerodot-

nak tudósítása nem egyez. Amaz szerént Nabuchdo-
nozornak nem uralkodása 17-dik esztendejében len* 
ne hábonija Phraortessel, mert ennek uralkodása 
kezdetén már 27 esztendős Király ; emez szerént 
Phraortessel 22-dik esztendejében nem hadakozha-
t i k , sem ennek halálát túl nem élheti Nabuchdo-
nozor , mert Phraortesnek 8-dik esztendejében meg 
h a l , *s így Phraortes éli Nabuchdonozort 14 esz-
tendővel tovább. Ilogy mind Judit irója Nabuchdo-
nozor háborújának a' Médekkel a' 17 esztendőre, 
mind Herodot Phraortesnek 22-dik esztendejére 
nézve öszszejőjön: úgy kell lenni , hogy Phraortes 
már 5 esztendős Király, midőn Nabuchdonozor ural 
kodni kezd. E szerént illy laistrom készül viszszás 
rendben : 
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Nabuchdonozor I , Phraortes 17 
Ben Merodach, Phraortes 5 
Ben Merodach , Deioces 16 
Merodach, Deioces 37 

vagy : 
Merodach, Deioces 37 
Ben Merodach, Deioces 16 
Ben Merodach, Phraortes 5 
Nabuchdonozor I , Phraortes 17 

esztendeig uralkodott együtt. 
így tehát Deioces sem nem alapítója Ecbataná-

nak szoros értelemben, sem nem egykori Király 
1-80 Nabuchdonozorral, ezzel ugyan azért nem is 
hadakozhatott , nem is hadakozott a3 Babylon-Assy-
rokkal : következéskép Deioces nem is Arphaxad, 
be nem telvén rajta azon három esmértető jegy, a' 
mit Judit írója Arphaxadról közöl, a" minek pe-
dig, kivált a' két utolsónak, elmulhatatlanúl fel 
kell abban találtatni., a ' k i , ha más néven i s , tsak^ 
ugyan Arphaxad személyje akar lenni. 

11. § De ha már Deioces sem lehet Arphaxad, 
végre ki lészen, ha még sem költött személy? De-
ioces fija , Phraortes, — Azon körülményben, 
hogy ha Phraortes nevét Pausanias szerént Aphra-
ortesnek olvassuk , ennek 's Arphaxad nevének 
elején , tsupán két betű helyének feltserélésével, 
egy hangzást találunk , Aphra 's Arpha , semmi 
fontosságot sem keresek a' dolog valóságára. Na-
gyobb a z , hogy Phraortesen találtatik az a3 má-
sodik és harmadik jegy, a? miről Judit írója Ar-
pha oondot esmérteti, melly szerént Nabuchdono-
zorral egy időben uralkodott a' Médeken, 's hada-
kozott az Assyrokkal, de szerentsétlen foganattal. 
Melly jól ir Judit szerzőjének, kinek ide tartozó 
előadását 5. már olvastuk, kezére Herodot , L. 
1. „Deioce defuncto , qui annos tres et quinquaginta 
„regnavit , íilius ejus Phraortes suscepit impérium. 
„Qui solo imperio Medorum non contentus, bellum 
„ante omneis intulit Persis, eosque primus in po-
„testatem Medorum redegit, Quibus nationibus po-
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„t i tus , valida ut raque, inox Asiam subegit, aliam 
„deinceps atque aliam invadendo gentem, donec 
„ad Assyrios oppugnandos pervcnit , ad eos Assy-
r i o s , qui Ninum incolebant , quondam omnium 
„principes, sed tunc a suciis per defectionem de-
„sertos, alioqui per se bene habentes. Adversus 
„hos expeditione sumpta Phraortes, secundo ac vi-
„cesimo quam regno potitus est anno , cum plera-
„que exrrcitus parte perii t ." — Itt az is méltó 
figyelembe j ő , hogy Juditnak egyikféle kiadásában 
az is mondatik Arphaxadról, a' mit Herodot mond 
Phraortesről, hogy sok idegen tartományt és népet 
hódított meg; midőn ellenben Deiocesről azt állít-
ja Herodot , hogy solam Medicam subegit nati-
onem, eique soli imperavit. — Tsak az az egy el-
lenvetés lehet i t t , hogy Juditnál Ecbatana építőjé-
nek mondatik Arphaxad, a' mit pedig Phraortesről 
nem olvasni. De abból, hogy Phraortcsnek Ecbata-
nán való építését Herodot nem említ i , nem követ-
kezik, mint ha semmit sein is épített volna r a j t a ; 
sőt igen hihető, hogy azt a' nagy munkát , a' miről 
mind Judi t , mind Herodot által tudósíttatunk, De-
ioces egészen el nem végezhetvén, az utána közve-
tetlen uralkodott fija Phraortes vitte k i , 's Hero-
dot a* munkának kezdőjét , Judit irója pedig be-
végzőjét említi. Többnyire nem is olly erős ez az 
első jegy, hogy maga hitelessé vagy kétségessé 
tenné a : személyt, holott Ecbatanának építője fe-
lett úgy is annyira különbözők a' vélemények; sót 
ez az egy a' második és harmadik esmértető jegy 
nélkül nem is bizonyít, midőn ez a' kettő amaz 
egy nélkül is teljes erővel bir , és a' személyt tsal-
hatatlanul kimutatja , annál inkább, mivel e' két 
jegy felett a' vélemények sem oszolnak meg, 's 
mind a' kettő Phraorteshen bizonyosan egyesiíl. IIa 
tehát Deioces ama bizonytalan V erőtlen első 
jegynél fogva, a második és harmadik bizonyos 
és hatalmas jegy nélkül is tartathatott Arpha-
xadnak; mennyivel inkább tartat hátik ezen két 
jegy gyei Phraortes, ha sehogy sem lehetne is az 

/ 
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egy ehot részérő állítani? Arphaxad bizonyosan 
Phraortes, Deiocesnél legalább valóan sokkal bi-
zonyosabb. — Ez immár Arphaxadra nézve az én 
gondolatom, ha ugyan új véleményem megállításá-
ban nem hibáztam, fs annál fogva nem is sikeret-
lenűl munkálkodtam, 

Haleczy Mihály. 

4. 
Miért találtatnak gyakrabban a pénzgyűjtemé-

nyekben Szent István, Péter, Sámuel és / . 
András Magyar Királyoknak pénzeik, mint 
sem az ezek után uralkodott Magyar Fejedel-
meknek pénzeik ? 
Szembetűnő a' Magyar Országi Pénztudomány-^ 

ban, hogy Szent Istvánnak, Péternek, Sámuelnek 
és I Andrásnak pénzeik gyakrabban találtatnak aJ 

liazai Pénzgyűjteményekben, mint sem a1 későbben 
uralkodott Fejedelmeknek pénzeik. Innend vagyon 
az i s , hogy ezek a1 régi pénzgyűjtőktől nagyobb 
áron fizettetnek, mint sem amazok. Mi oka ezen 
tapasztalásnak? azt méltó lészen hitelesen fölvilágo* 
sítani. 

Dobai Székely Samu százados Kapitány, szer-
te szét járván katonasága alatt Európának legmível-
tebb tartományaiban, figyelmező szemmel észre vet-
te , mi nagy buzgósággal gyűjtögeti öszsze az előre 
*s viszsza is látó Külföld a' Tudományos Kintseket , 
's hasonló nemes fáradozásra elszánta magát, Ha ér-
téke tsekély volt is más duzsgazdag Magyar Hazafi-
aknak vagyonaikhoz képest, még is kész volt e' 
buzgó kebelü férfiú utolsó fillérét is föláldozni a3 Köz 
Jónak , 's inkább másokban szenvedett szükséget, 
mint sem e' szenvedélyes vágyát hagyta volna kiélés 
gíttetlenűl. • 

Győzött is erős elszánásu lelke minden akadá-
lyokon, 's nem sokára kisded tehetséggel oda vitte 
gyűjtögető szorgalmát, hogy számtalan Kéziratokat, 
Könyveket, Pénzeket, hiteles Okleveleket tulajdo-
nává t e t t , 's aas akkori gondatlan és tudatlan iduk-
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ffocn úgy szólván Croesusa lett sokféle külföldi , de 
főképen hazai Régiségnek. Ha valaki, bizonyosan 
e" fáradhatatlan, 's katona létére is ineszsze kiter-
jedő tudománynyal biró Régiségbarát méltó köz tisz-
teletre, sőt érzékeny hálára már tsak azért is , mi-
vel igen számos nemzeti kintseket megmentett a' 
végső veszélytől. 

Gyűjteményének egyik részét Klimó György,a ' 
feledhetetlen Pétsi Püspök, vette meg, az az áldást 
érdemlő Klimo, ki egész böltsességgel gyakorolta a* 
Püspöki Tanítói és Taníttatni hivatalt, és soha sem 
kereste apró pulyaságokban gyönyörűségeit. A' má-
sik részt a' boldog emlekezetü Batthányi Ignátz Gróf 
's Erdélyi Püspök, a v Tudománynak ingadozhatatlan 
oszlopa, kerítette kezére. Mind a' két Püspök mél-
tó ar ra , hogy a' Római keresztyén Anya Szentegy-
háznak nagy Féríiai közé számláltassék ; méltó, hogy 
a' Magyar Haza büszkélkedve emlegesse betses ne-
veiket. * ) Némelly tsekély rész Székely Samu tudo-
mányos kintseiből még másoknál is itt ott találta-
tik. Ilylyenek főképen azok, mellyek Tek. Tudós 
Wadasi és Jeszenitzei Jankovich Miklós gazdag Gyűj-
teményének ékességeit tészik. 

Székely Samu saját Kéziratai köztiI Gyűjtemé-
nyének rövid Lajstroma, mellyet mindenütt végig 
tulajdon kezével í r t , most Pesten Tek. Tudós 
Waltherr László Tábla Biró Urnák , nemes lelkű Ba-
rátomnak, birtokában vagyon. Ez nyoltzadrétü Kéz-
írat minden tzím nélkül , mellynek kezdetén imo 
nevezetes két hely olvastatik : „Postquam desiimus 
facére laudanda, laudari quoque ineptum pvtamus. 
Plinius Libro VII. Epist. XXI." és: „CWa etiam 
Libros quam plurimos, et quam optimos Tibi 
comparcs, qua una suppellectile nullám sis pul-
chriorem habiturus, nullám utiliorem. Franc. Phi-
Jelphus Epist. ad Xenophontem filium suumCí A' 

*) [gaz volt e'két jeles egyházi Férfiúról a'helyes magyar köz-
mondás: ,3A9 jó Pap hollig- tanúi.if Nem hallotta senki 
ezektől a' másik buta mondást: ,sLibri nihil infernnl 
ad CulinamMondhatjuk az il]yer;ekrol undorodva; 
,M hümines uhdomini ct veutri tiatos/" 
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könyv levelei szám nélkül vágynák. Előjőnek e' Laj-
stromban Székelynek Könyvei , Kéziratai és Pénzei. 

Már ezen Kéziratban egyik helyen ime neve-
zetes numismatikai Jegyzet találtat ik: 

I. 
„Anno 1753 Die 18-a Septembris Alba Regali 

domuiu , relicta militia , rediens in TÉTÉNY pro-
pe Budám incidi in Rusticum Svevum ibi degentem, 
professione sua Pistorem, qui praecedenti die in vi-
nea DUO MILLIA NUMORUM ARGENTEORUM ef-
fodera t , quos mihi cum resignassct, iis perlustratis, 
observavi omnes fuisse q u a t q u o r p r i o r u m R e-
g u m H u n g á r i á é , STEPHANI nimirum, PETRI, 
SAMUIlELlS (quem per errorem Abba dicunt Hi-
storici ob summám ejus pietatem, uti in Anonymi 
Belae Regis Notarii História Ducum et Regum Hun-
gáriáé videre est) et ANDREAE PRIMI, ex bis ego 
DUCENTOS selegi, datis eidem v i g i n t i f 1 o r e-
n i s , quos inter magnos Viroset Amicos hoc ordine fr 
distribui, quod memoriae causa adnotare visum est. 
Inscriptiones tales c r a n t : 

Stephanus Rex. Ex alia par te : Civitas Regia. 
Petrus Rex. — — — —- — Pannónia. 
Samuhel Rex. — — — — — Pannoneia. 
Andreas Rex. — — — — Civitas Regia. 
A' Pest Vármegyei Tétény falu ollyan gazdag 

kintset nyitott ki kebelében a' négy első Magyar 
Király pénzeiből, melly KÉT EZER számával ki-
zár minden ritkaságot. Sot, ha e' Kintsnek némelly 
része elolvasztatott volna i s , a' m i , fájdalom ! haj-
dan még inkább , mint most, megtörténni szokot t , 
az a' KÉT SZÁZ DARAB, melly húsz pengő fo-
rintért Székely Samu tulajdonává l e t t , maga is elég 
volt a' ritkaság meggátoltatására. Ez a' szerentsés 
találmány oka tehát , hogy I András után élt Kirá» 
lyainknak pénzeik jóval r i tkábbak, mint sem az I 
Ándrás Király előtt élt Fejedelmeké. 

Mint osztotta voltéi Székely Samu vásárlotta két 
száz darab Pénze i t , azt önmaga így számlálja elő 
különös Jegyzékben: 
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II. 

Nomina eorum, quibus Numos Hunga-
ricos argenteos vol ipsemet dono ex-
liibui, vel beneficio Cursus Publici 
misi. 
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D. Doctori Joh. AValaszkay Pesthini 
Excel!. Cam. Praes. Com. Ant. Grasal-

kovieh — — — — 
D. Jos. Kando de Farnos in Domon 
D. Joh. Madács ibidem reperto — 
D. GeorgioKirály deSzathmár in Hangáts 
D. Gedeoni Ráday in Nyomár — 
D. Generali Com. Jos.Esterhasy Viennam 
D.Francisco Balogh Regenti Tatam 
D. Ladisl. Radvanszky in Koza — 

Eidem Steph. V. et Belam IV. in aere 
D. Andreae Pottornyai in Giralth — 
D. Steph. Bányai Prof. Patakiensi — 
D. Joh. Csécsi cond. Prof. Patakiensi 
D. Samueli Szilágyi Consiliario in Tran-

sylvaniam misi beneficio Postae ad 
Medgyes. — — — — 

D.Joh. Maller Gubernatori Transylv. 
D. Comiti Ant. Mikes in Transylv. •— 
D. Comiti Ladislao Kemény — — 
D. Paulo Major Pastori Csetnek. — 
D. Consiliario de Kempelen Poson. — 
D. ßaroni Ernesto Petrasch Eperj. — 
D. Comiti Paulo Bethlen Viennam —-
P . Joh. Hertzegh Senat. Debretz. — 
D. Alexandro Szerdahelyi — — 
D. Baroni Samueli Desseufy — — 
D. Consiliar. Cothmann Poson. •— 
D. Com. Antonio Erdody Posonium 
D.Consil. Adamo P.ajcsányi Poson. — 
D. Consil. Josepho Török Poson. — 
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Nomina eorum, quibus Numos Hunga-
ricos argenteos vel ipsemet dono ex-
hibui , vel beneficio Cursus Publici 
misi. 

00 et-n TJ 
a> 
3 CS 

D. Paulo Jeszenák Posonium misi — 
D. Joanni Jeszenák Posonium — 
D. Stephano Zitkovszky Posonium — 
D. Referendario Jacobo Svetics Vien. 
D. Agenti Jacobo Kuntz Viennam —-
D.Samueli Szilágyi Prof. Debr. —-
D. Gabr. Institoris Mossoczi Academico 
D. Joh. Tomka Szászky Rect. Poson. 
D. Joh. Tzetter Poson. ad Acad. eunti 
D. Joh. Eliae Weinerth ad Acad. eunti 
Domicellae Johannae Radvanszky 
R. P. Joh. Kaprinay e Soc. Jesu Cassov. 
D. Baroni Generali Emer. Barkoczy — 
D.Emer . Mattiasovszky Canon. Scepus. 
D. Leopoldo Schuller Major. Leop. Pálfy 

Reg. _ _ _ _ _ 
D.Gregor. Horváth Stansith de Gradez 
D. Joh. CherniRect. Gömöriensi — 
D. Constantino Alexand. Philippides de 

Gaja Caesareo Interpreti Orientál, 
et Camerali Secretar. — 

D. Joh. Krübel Pastori Eperjes. — 
D. Comiti Stephano Klobussitzky :— 
D. Consil. Paulo Festetits de Tolna — 
D. And. Farkas in Academ. eunti — 
D. Martino Domokos Judici Debretzen. 
D. Stephano Hatvani Doct. et Medic, 

Prof. Phil. Deb. — — — 
D. Georg. Karlovszky Rect. Késmark. 
D. Sain. Sontag Eperjesiensi in Acad. 

eunti — — — — 

> s 

fa 
EU od 

Summa —'.48 [40 52 20 
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Enynyi találtatik Székely Samii Lajstromában 

a' híres TÉTÉNYI KlNTSRÖL. Ugyart Székely Sa-
munak barátságos Leveleiben i s , mellyeket a1 nagy 
és ditső érdemű Koller Jóséf Pétsi Nagy Prépost-
hoz í r t , vágynák néhány ezen TÉTÉNYI KIN TS ET 
illető sorokba ' találás helyének világos kijelentetése 
nélkül. Minthogy e' tudós Levelezés Kézirata az én 
tulajdonom a' tőlem igen hév tiszteletben tartatott 
Koller a jándékából , ide iktatom ezen sorokat is.*Ji 

Égy év és nap nélkül költ Levelében ír ja Kol-
lerhoz a' derék Székely: „In colligertdis Numis pa-
triis múltúm desudabam, ast non satis fel ici ter , si 
id excipio, quod anno 1753. BIS MILLE Niimos 
argenteos Sancti Stephani, Petr i , Samuhelis et An-
dreae I. reperierim apud Rusticüm, e quibus DU-
CENTOS emi , qui in Hungaria , Transilvania et 
IMPEIIIO suos nacti heros. Andreae L cum reliquis 
ÍV, P. Kaprinai dedi." 

1769-dikben Jnnius 25-dikén Eperjesről Poson-
ha küldötte levelében említi: „Defunctuni Baronem 
Cothmannum plurimorum Regum Hungáriáé nuinos 
typis vulgatos exhibuisse audio, ego quoque dede-
ram ei genuinos argenteos numos Protoregis Stepha-
ni , Pe t r i , Samuhelis et Andreae I. Cum vero hac-

*) Midőn 1817-dikben Május l-soje'n Petsett Kollert először 
és utolszor néhány napig tisztelni és meglátogathatni 
szerentséin vo l t , igen nehéz tudós kérdésekre kellett fe-
lelnem. KielégítÖIeg esvén minden feleletem, a' mi va-
lóban tsak vak szerentse v o l t , föl kelt a' ditso férfiú 
ülőhelyéből és Könyvtárába ment. Viszsza jővén könybe 
borúit szemekkel nyujta feléin Xl- Kötet Ke'zíratot i m e 

szovakra fakadva: , ,Yidd el magáddal. Te ezeket meg-
fogod es megtudod bétsűjni. Itt most a' Köz Könyvtár 
elhagyatott állapotban vagyon. Oda nem akarom letenni. 
Vidd el és vedd által egész KÖnyv Gyűjteményemet is. 
Használásra írattak a'Könyvek." Én, meglepetve leve'n az 
ajándék á l ta l , vonakodtam azt elvenni 5 de végre tsak 
ugyan elkeliett vennem főképen a1 Kéziratokat. Ezek kö-
zött Garampi Cardinálisnak Levelei 1772-1 öl 1792-ig es más 
nagy férfiaknak Levelezéseik gazdag tudományos kuitseE 
foglalnak magukban, 
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tenus icones hae aeri incisae nondum mihi visae, 
Rnda P.1 V. mihi rem pergratam factura, si haberi 
possunt Viennae, in usus meos comparavcrit ac Re-
ctori Scholae Posoniensis Cl. Benczúr miserit , qni 
pretium illud depositurus es t , ac ad me perferen-
das curabit. In numis Hungaricis aeri incisis prae-
ter Melen, Schmeitzel et P. Palma nil habeo." 

1769-dikben November 18-ikán Eperjesről Po-
sonba küldötte levelében beszéli: , ,Tua benignita-
te obtinui CXX Ectypa (Klimó Püspök nagylelkűsé-
ge a' Pétsi Magyar Pénz Gyűjteményt Rézbe vé-
sette) Numorum Hungaricorum. Proto-Regis S. Ste-
phani , Petr i , Samuhelis et AndreaeL DUCENTOS 
habui numos argenteos, qui inter varios divisi. iP-
SI QUOQUE AUGVSTO CLEMENTíSSIMO FRAN-
CISCO I. IMPERÁTORI, mandante eotum Cancel-
lario Excellentissimo D. Comite Nicolao Pálfíy OC-
TO misi. Ectypon Geisae et Colomanni hucdum pos-
sideo. Utinam imprimerentur ! Cornides noster etiam 
quosdam misit , ac Baro Gothmann. Plus dabitdies." > 

Végre 1770-dikben Julius 15-dikén Eperjesről 
Posonba küldötte levelében olvashatni: „Sunt mihi 
numi aliquot aurei, argentei, ac aerei vetustissimi 
hungarici , Romanorum Summorum Pontiíicum ac 
Regum Hispániáé, improbo laboré in Italia com-
parati. Misi ex Hungaricis mandante eotum Can-
cellario Comite D. Nicolao Pálffy , GLORIOSAE 
MEMORIAE AVGVSTO NOSTRO FRANCISCO IM-
PERÁTORI NUMOPHILACIVM HUNGARICVM 
COLL1GERE SATAGENTI : Num hi, qui restant, 
oppido certe r a r i , in Bibliothecas et Numophilacia 
Publica deveniendi nanciscentur aliquando forlunam? 
es t , quod dubitem." Még ezek is a' TÉTÉNYI KINTS 
nagy lelkű elosztatásának köz figyelemre igen is méltó 
Részei. 

Vajha minden a'Magyar Haza rejtek kebelében 
lappangó, "'s egykor történetből napfényre jövendő 
Régiségek Székely Samuhoz hasonlító tudós Férfiak-
nak kezeikbe ju tnának! — Vajha találkoznának 
mindenkor , kik a' Haza kebelében itt ott esmére-
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tesekké lett régi Maradványokat egymás után gon-
dosan leírnák, minden esetre pedig az eltűnéstől 
okossághoz illő aggodalommal megmentenék! 

Horvát Is Iván. 

5. 
A' Mester legények ingyent Oktatásoknak elóbbi-

sége Magyar Országban, mint a1 Külföldön. 
Nemzetiségünk állapításának igazságtalan El-

lenségei mind azok, a' kik nemzeti jelességeink-
nek szántszándékos elhallgatása,'s titkolása mellett, 
némelly miveltségi héjjánok miatt magunkat lealáz-
n i , ellenben az idegeneket mindenben magasztalni 
és jelenkori szándékoknak áltailyános követésérc 
bírni , 's gerjeszteni törekednek. Mert józanon gon-
dolkodván, ki ki az igaz ellen vétkezik, ha egy ol-
dalról az egészre tévén iícleiet, egy vagy más héj-

^ jány miatt honunkat gyalázza; ki pediglen mivelí-
tésünknek színes örve alatt Nemzetünket maga alá-
zására kiszteti is, az gyökerestől i r tya 's kiszaggat-
tya a' Nemzetiség ditső érdemét, a) melly koránt 
sem az idegenek áltailyános majmozásában, mint 
inkább és egyedül a' Nemzeti Character javításában, 
tsinosításában , józan felvilágosításában , és a' jö-
vendők tekintete bölts tökéletesítésében , az az: tsak 
ollyan miveltség elfogadásában, mellyel a' feltiint 
Nemzetsége sem által változik, sem szerentsélte-
t ik , méltán és valódiképen helyheztethetik. 

a ) Fájdalom ! hogy az immár negyedszer közre botsájtott Hi-
telben fmelly legkevesebbet JIZ igaz hitelt ö l , vagy is a' 
hitelezők biztosságáról — hanem általlyánosan magyar 
Nem/eliS'gíinkiöl értekezik) illyeket olvasni kénszeatte-
tiiiik. rfalálnak ezek sok olvasókat, meg lübb kedvellő-
ket , miért ? mert a' legigazabb , legtagadhatatlanabb 
Psychologiai e'v szerint mindenkor számosabb a* sor-
sával nem elégsző, azért nyughatatlan , következőleg vál-
tozást szojnjúzó emberiség része. 
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Ellenségnek valóban, és a' nemzetek mostani 
fel forrásában méltán veszedelmes ellenségnek állí-
tom a' Nemzetiség változására törekedőket, mert 
kisded erejét Nemzetünknek többiekéhez hasonlít-
ván , tsupán és egyedül Isteni tsudának tulajdonítha-
tom , hogy Strassénak abrosza's képén b) annyi szá-
zadok alatt, e' világ hatalmas nemzetei özönében 
több kihalt nagy Nemzetek sorsával mind eddig el 
nem süllyedett, el nem boríttatott, hanem fentar-
tatliatott, maroknyi népünknek eldödi Nemzetisége. 

Valamint azért e' jeles gyűjteményben közro 
botsájtott értekezéseimmel többnyire Nemzeti jeles-
ségeinket megismértetni, V felvilágosítani iparkod-
tam ; abban lelt öröm érzésemet kijelenteni szándé-
kom, hogy magunkat a* Nemzeti miveltség szorgal-
mában szomszédainknál némelly tekintetben nem 
tsak alatsonyabbnak nem lenni,hanem még őket is 
megelőzni önnön vallásokból bizonyíthatom. 

Méltán sajnálhatjuk ugyan folyó Írásainknak a' 
Sasnak, Szemlélőnek, Orvosi Tárnak kihalását; Ár- ) 
pádiának, Cliának (?), Minervának (?) e* folyó eszten-
dőre elmaradását; de tekintetben és fontolóra vévén 
a' Bétsi fo városban keletkező tudós folyó Írások-
nak többek között: az Oesterreichisches Archiv für 
Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde, Kunst, 
u. Litteratur Itidler János Vilhelm szerkeztetése 
alatt tsak három esztendeig tartott divattyát, és 
már múlt esztendővel elenyészetét, nem olly érzé-
kenyúl érdekelhet bennünket ci közönséges tsapás, 
mind azért, mivel a'jelenkori szellem fuvallása után 
Nemzetünk is valóságok helyett már inkább képző 
előadásokkal kezd fogla la toskodniés így az igaz 
és jó sikeres esméretektol elvonulni; mind pedig, 
mivel a' Nagy város , és örökös Austriai Tartomá-
nyok egy nyelvűek lévén sokkal több olvasókat 
amannak, mint Hazánk kiilömbnyelvü lakosi,—• 
hol külömben is még a3 külső Litt erat urának sok-

b) Strasse 3 Stromra der Zeit» 
•í bal 
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kai több kedvellő i vannak , mintsem a llonnyinah 
— a magyar tudós folyóírdsoknak szerezhetnek. 

Szolgálhat az Austriai Tudós Redactornak azon4 
kinyilatkoztatása is méltó vigasztalásunkra: Die Re* 
daction des öesterreichischen Archivs danket den 
theilnehmenden Freunden, welche —— die Vor-
urtheile des Auslandes zu berichtigen, <— durch 
ihre Bemühungen unterstützt haben — mert ebből 
nyilvános,hogy nem tsak a'Magyarnak— hanem szin-
tén az Austriaiaknak is, gyengéden ejtve, előítélet-
ből származott, de valósággal gúnyoló heányok 's 
fogyatkozások tulajdoníttatnak; következőleg, hogy 
illyen szeplősítés egyébb nemzetekkel közös lévén 
a1 Magyart ezek mellett nem alatsonyíthatja. 

Örömünket pedig méltóképpen gerjesztheti an-
nak tapasztalása, hogy Nemzetünk némelly mivelt-
ség eszközeit és tudós intézeteit más virágzó Nem-
zeteknél is korábban gyakorlottá. Ugyan ezen 
Oesterreichisches Archiv 1833. 624. lapon arról 
tudósít : „hogy a' közönséges újságnak — (Alig. 
„Zeit.) 1833. 25. Dec. 450 száma szerint a' Párisi 
„Faculté des Lettres Intézetben téli holnapokban 
„ingyeni Tanítások a' Mathesis és Mechanicai Tű-
adományokban mester - legényeknek elő adatnak, 
„millyenek ßerlinen kivűl volnának-e? Német Or-
szágban máshol dj nem tudatik ;— holott Bétsben 
„az ottani Tudományos Egyetemben lévő Physicá-
„nak Professora Ambschel az utóbbi századnak vég-
„ső tizedében (1790—-1799 . ) illy nyilvános oktatá-
s o k a t vasár-és ünnepnapokon tartott." Én azom-
ban a'Magyar mester-legényeknek , kik Molnár , és 
egyébb Mechanicai mesterségre készültek, a1 Mathe-
sis eleje és Mechanicában Pesten már I78G. eszten-
dőben volt ingyen és nyilvános oktatásokat akkori 
jelenlétemből bizonyíthatom ; mert Horváth János 
Apáturnak és a" Magyar üni versit ás akkori Physí-
ca Professorának -— vasárnapokon tartott Mechani-
cai előadását, és e1 mellett a' mesterséges és gaz-
daságbéli naívszerek (Machinák") Német János se-
gédje által előadott csmértetéscit gyakorlottam Melly 

Tud. Gyűjt. I. Köt. 1831. 1 
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szerint bizonyos,hogy a' Nemzeti Mivelíségnek eb-
béli eszközlése, melly 1790 esztendő után Bétsben 
tízetett , későbben Berlinben is gyakoroltatott, és 
tsak 1833. esztendőben Parisban divatkozott, Ha-
zánkban már 50 esztendővel ezek e íot t , mint már 
megállapított intézet, a' mesterlegényeknek mecha-
nicai oktatásokra Pesten ingyen és közönségesen 
használtatott. 

Wi Idősebb Jankó vich Miklós. 

6. 
A* Keresztyén Egyházi fiatalom Befolyásáról 

közép századokban. 

Nem tagadhatni ugyan j hogy a' Világ legjobb 
tani'ilóhely az emberre nézve , mert tsak itt akad ő 
számtalan alkalmatosságokra, mellyekben tapaszta-
lást gyűjthet magáriak; de mivel ama tapasztalások, 
mellyeket az emberek egyenként véve gyiljtének, 
ő nekik élétszabályként soha sem szolgálhatnának, 
mert Bolingbrokkenak igen helyes észrevétele sze-
rént az embér későn születik 's így sok dolognak 
kezdeté t , és igen korán hal* 's így sóknak végét 
nem láthatja: azért ha az emberi elmének szcren-
tséjé nem volna az e' tárgybéli íiejányokat a Tör-
ténettudomány által kipótolni ^ minden egyes em-
bereknek tapasztalásuk tsak tsekély töredék lett 
volna, méllynek sem értelme,sem öszvefüggése, 's 
így ő reá nézve semmi, vagy tsak igen kevés basz-
na lehetne. 

A' Történettudomány az a' könyv ^ meííyben 
az emberi nemzetnek sorsát (Schiksal) képbetűkkel 
ugyan (Hyeroglipha), de még is elég értelmesen le-
ábrázolva látjuk. Ebben szemlélünk mi egész népe-
ket^ mint gyenge k isdedeket , bátor if jakat , erős 
fér j f iakat , 's erőtvesztett véneket ; szóval : szem-
mel tartunk egész nemzeteket úgy, mint egyes sze-
mélyeket a' böitsőtől a rsírig. Szemléljük a1 földrezzen-
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tő pártütéseket, mint a' tsendes parton álló a" liafr* 
zó tengert. 

A' szokásokban * *s gondolkodásmódban kö* 
lömbözVe tódulnak előnkbe egyes személyek *« 
egész népek homályos zűrzavarban , de a' Történet 
félre vonja a'tetszetes titkot fedő szőnyeget * és mé-
lyen a' szívben mindég tsak ugyan azon egy embert 
pillantatja velünk * melly mindenkor Ugyan ázott 
indulatoktól vezettetik * hajtatik* és ragadtatik. 

Ha a' História tzélirányosan -van kidolgozva, 
nem lehet sok hasznos oktatás és édes gyönyörűség 
nélkül , midőn aA legnagyobb dolgokat halmozván, 
a' lélek elejébe * minden várakozást fellíílmtilva 
szemlélteti velünk, mi nagy dolgok következhetnek 
a' tetszőleg parányi okokból. ÍCz által egykorüakká 
lészünk a' legnagyobb férjfiakkal, minden szándé-
kaikat^ 's minden tetteiket* Sebes előhaladásukat 
%s öszverogyásukat tanuljuk esmérni , valamint az* 
az indító erőt is , a' melJyet ők koruktól , ez pedig 
ő tőlük vett. 

Tellyes igaza Vagyon Beck Dánielnek* midőn 
a' Világ s Nép történet könyvének előesméreteiben 
mondja i semmi sem lehet a* földnek szemlélődő 
lakójáfá fontosabb * mint a' józan megfontolása min-
den változásoknak * a' mellyeken különféle idősza* 
kaszokban a' föld és az emberek testi* polgári és 
erköltsi tekintetben túl estek, és a' mellyek által 
mind as kettő azzá lett* a* mi most. ÉT változá-
soknak Okaikkal és sikereikkel együtt történt szo-
ros fontolgatása bő ktnfeje az esméreteknek min* 
den állapotra * hivatalra , és korra néstve; biztos 
Vezér ez az életnek minden utain * tanítója az okos« 
ságnak és virtusnak , Valódi mivelőjé az emberi el-
mének és szándéknak. Ez az oka , hogy â  História, 
melly hajdan tsak a* Kormányvezetőknek , Tör-
vényszerzőknek , Hadivezéreknek és Tudósoknak 
Volt inkább szükséges* most már úgy tekintet ik , 
mint a\.tzéIirányos nevelésnek egy elmaradhatatlan 
része. 

*4 
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Ha a Históriából nem mindenkor az a' baszott 

háromiik, a' melly háromoihatnék, és a1 mellynek 
hái omolnia kellene, nem ő a' bibás, hanem vagy 
az i ró ja , vagy pedig az olvasója ; ha t. i. az első 
a z t , a ' m i történt , minden lehető viszonyban iga-
zán és híven vagy elő nem ter jeszthet te , vagy elő-
terjeszteni nem akar ta ; a"1 második pedig nem vizs-
gálta, vagy szinte nem is vizsgálhatta, valljon a' 
történet iró adhatta-e 's akarta-e adni híven elő a' 
dolgot, a1 mint ez magában vagyon? 

Azonban mind a*1 Történetírótól, mind pedig 
ennek Olvasójától sokkal könnyebb kívánni mind 
ezeket , mint sem azok valóban te l jesedhetnek . 
Mert erre megkívántatnék, hogy mind a' keltő a' 
tzeljára szükséges előesméretekkel, segéd eszközök-
ke l , érzés, gondolkodás, szándék, akara t , és tse-
lekedet szabadsággal b í r jon , melly aJ Történetírás-
hoz és Olvasáshoz megkívántat ik, hogy ti i. a' tör-
ténet igazán leirattassék, és az olvasó által az igaz-
ság megesmértessék , 's eléggé megfogattasséki. 

E ' hibakör a' keleptze, mellybe sok Történet-
í r ó k , és legtöbb Olvasók esnek; -—innét vagyon > 
hogy ugyan azon történetről , 3s annak sikereiről 
és hasznos vagy hasztalan béfolyásairól külömböz-
nek az íróknak véleményeik, bizonyságul szolgáljon 
ezen értekezés , a1 mellyben én igyekezni fogok a' 
középkornak némelly történeteit olly módon elő-
adni , melly képes legyen az ugyan azokról divat-
kozó némelly előítéleteket elszéleszteni. • 

Az én véleményem az , hagy reánk nézve a" 
középkor legfontosabb része a' Világ Históriájának* 
mert abban vettetett alap sok változásokra s vi-
szontagságokra, a' mellyek későbben 's a1 mi időnk-
ben is lassan lassan kifejlettek. Es még is ugyan 
ezen középkor mireánk nézve sok ideig egy egé-
szen esméretlen vidék vo l t , a' minek okai minden 
gondolkodó előtt tudva lésznek; sőt még most is a' 
Históriának ezen része nem olly tekéletesen vagyon 
kimivel te lve, hogy abban itt ott gyom nem túlálr 
látnék. 
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Ámbár a' História áltáljában mindenkor igen 

kedves része volt vizsgálódásomnak, még is a' 'leg-
nagyobb szorgalmam tárgyává a' középkort vettem, 
mert sok e' korban eredett történetek, p. o. a' Me-
nedékek (Asyla) ; Istenítéletek (Ordalia) , a' Vitézi 
Kend, a' Kereszthadak, a' Babonaság, a' Boszor-
kányper , a1 Nőtelenség ( Coelibatus az Inquisitio , 
Kinzóvallatás , a' Censura 's t. e. igen szoros öszsze-
függésben vannak a' Köztársasági Orvosi Tudomány-
nyal (Staats - Arzneykunde), a' mellynek Tanítója 
vagyok. 

Vizsgálódásaim között igen erősen ötlött sze-
membe az igen kitiinő és kémélést nem esmérő 
mód, melly által sok irók abból többeke t^ ' mi a 
középkorban roszszúl , kegyetleniil , és utálatosau 
ment véghez, tsak egyedül a' Keresztény Egyházi 
Hatalomra tolni szándékoznak, a* nélkül, hogy ér-
dem szerént említenék azt i s , a' mit az Ő jótévő 
béfolyása mind az egész emberiségre , mind pedig 
az egyes Státusokra nézve eszközlött; mint igye-
kezett ő a' valódi jót előmozdítani, a' roszszaí 
pedig elmellőzni, a3 mennyire ez hatalmában volt. 

A' ki a' középkor Históriáját szoros fontolás 
n él kői olvasná és elfogadná , könnyen juthatna ké-
sértetbe, hogy Lucretiussal felkiáltson: 

Tantum Relligio potuit svadere malőröm! — 
Hogy én a' középkornak némelly történeteiről, a' 
inellyek ezen Értekezésnek tartalmát teszik, máa 
módon vélekedem, mint sok mások; és hogy ama 
nagy béfolyást is, mellyel a* Keresztény Egyházi 
Hatalom a' középkorra volt , jótévőbbftek rajzolom 
és pedig nem ok nélkül, az alább Értekezésem 
egyes tárgyaiból kifog tetszeni. Tsak e' kettőt ké^ 
rem előre Olvasóimtól : ha véleményemben néhol 
eltévedni találnék, ez nekem tüstént hibául ne tu* 
lajdoníttassék, ne azonnal hibának tartassék, hanem 
a' régi „veniam damus, petimusque v.icissim-nefe" 
reám nézve is legyen helye; továbbá ne tartassam 
akár indulatos Hitsorsosnak, akár pedig az elveszett 
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pferek védőjének, mert tisztem is , legnagyobb vá-
gyam is az ember természetével minden előítélet 
nélkili, mint egy szemlélődő Orvoshoz és Tanító-
hoz illik, megesmérkedni; az indító okoka t , mellyek 
az embert tettre bírják, vizsgálni, és mind azt, a ' m i 
neki , mint állatnak, mint embernek, mint keresz-
ténynek, és mint polgárnak, végre a* mi az egész 
társaságnak hasznos, értéke szerént betsiílni. 

Legyen ez , mint előészrevétel annak vizsgálá-
- sára :mi béfolyással volt a' Keresztény Egyházi Ha-

talom középkorban a' legfontosabb történetekre, 
akár mint Törvényszerző, akár pedig mint Köz-
benjáró» 

* * * 
A' Keresztény Egyházi Hatalom kétféleképen 

hatott a' törvényhozásra. Először úgy, mint függet-» 
len törvényhozó hatalom, midőn a' hit ágazatait , 
talpigazságait , és saját szándékát alaptörvénnyé 
teremtvén a? világ elébe föllépett; másodszor pedig 
úgy, mint törvény jovító, midőn a? kisebb nép-
tsapatok és tartományoknak rendszabásait föl-
jegyezte, 's ezeket , reájuk nyomván a' keresztény 
hit biliegét, a' Szentegyház szándékához^ alkalmaz^ 
tQtfa. 

Eképen feslett ki idővel egymásután az Egy-
házi Rendnek ezen hatalmas béfolyása A5 szanaszét 
lappangó keresztény tsapatoknak , kik üldözteté-
sük miatt bujkálni kénteleníttettek, azon kellett 
lenniük, hogy törvényes ügyeik bírálásában feleik, 
nem pedig a' pogány törvényhatóságoknak szava 
legyen ügydöntő; mivel a' velük rokon érzésű fe-
leik t, i9 a' népvénei , elöljárói , tanítói határo-
zásának szívesebben hódoltak , mint akárki egyéb-
bének. A' mire a' következett , hogy az illy köz 
jn/odalommal megtisztelt férjfiak hitsorsosaik fö-
lött állandó rangú testet képezvén, későbben kö-
zülük támadtak a' Metropoliták , és a' Patriar-
chák. Ezekhez folyamodtak azután a* hívek kétes 
ügyeiknek eligazíttatásáért, elitéltetéséért, és helyben 
hagyatáséért Későbben, midőn a' hívek között a" 
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fiit igazságát harapdozó meghasonlás tüze kilobbant, 
több közönség Elöljárói öszszcjöttek, és hitágozato-
kat rendeltek , mellyeknek megszegése büntetést 
vont maga után. Ezen kortól kezdve, melly a3 4-ik 
század közepére esik , támadott az Egyházi rend-
nek valóságos bírói hatalma. Ezen hatalom rendít-
hetetlenségét, és kiterjedését Nagy Constantin Tsá-
szárnak köszönheti, ki a' keresztény hitet uralkodó 
méltóságra emelte ; megkell azonban jegyzeni , hogy 
a3 hitnek uralkodó volta a' mellett még is a' Tsászár 
némelly befolyása alatt kelletett maradnia, 's a ' V i -
lági Hatalom is megjelent a' Papi Gyülekezetekben. 

Több «V lefolytával a" Napkeleten született 
Metropolitai Rendszer a' Napnyugoton is keletbe 
jöt t . Azonban mivel á' Római Pápák mindenkor 
mind a' tisztelet, mind a' hatalom Elsőségével bír-
tak a' Keresztények között , igen természetesen a' 
Köz Bizodalom ezeknek végzéseikhez leginkább 
folyamodott , 's holmi kétes esetekben is a ' mit ők 
meghatározták , azt illő és tartozó tekéntetben tar-
totta minden Keresztény Nép , minden egyes Ke-
resztény Ember is. 

Az illy irott közleményeket, miflyeneket már 
az előtt a1 püspökök is szét szoktak küldeni, rend-
szabásként szolgáló tanátsoknak tekintették a1 hí-
vek , 's a' közlök fedbetetlensége miatt törvényes 
erővel b í r tak , mire nézve is a' jövőben hasonló 
esetek elintézésekor sinóriuértéki'íl szolgállak. Az 
Hlyen Írásokat Végzeményeknek (Decreta , Decreta-
Jia) nevezték. 

Ezen Yégzeményeket Kis Diénes (Dionysius 
parviis) Symaclius Pápa alatt 511-dik évben az óko-
rúbb zsinatvégzeményekkel együtt római ajkon köz-

^ re botsájtotta. A3 következett Pápáknak szakadatlan 
fáradozásaik ezen végzemények elterjesztésére tzé-
loz tak , 's iparkodasuk nem is volt gyümöltstelen, 
mivel az Egyház hatalma azon arányban, mellyben 
a' világi hatalmasságok annak tekintete biztosításá-
r a , és nagyítására öszszetelt vállal munkálkodtak, 
iióttön nőtt. Ezen köJtsönös iparkodásnak az lett 
a' következése, hogy mindenki mind e Yégzemé-
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nyékre , mind a3 zsinat határozasokra , mint az 
egész kereszténységtől megesmért, 's Önkényt el-
fogadott törvényre hivatkozott ügyében , és így 
ezek az egész Kereszténység között sinórmértékek-
ké lettek. 4 

Átlátta ezen közben az Egyházi Rend, hogy az 
általa divatba jött törvények a' rómaiakéival még 
is se Velejük, se külsejükre nézve meg nem mér-
kőzhetnek, 's egyszersmind ezeknek helyesebbsc-
gíik miatt méltó elsőbbségét; ugyan azért elhatároz-
ta , mivel Justiniánus törvényei semmiképen sem 
eshettek szájízére, az Egyház hozta törvényekben 
lelhető ellenmondások kiszemelését, a' kurtítandók 
rövidítését, a' kuszáltak elrendelését; hogy így a* 
törvény valahára tudományos alakot nyerhessen, 
inelly tzélnak elérésére minden a' tsak hat^Imabeli, 
*s ezen tárgyba folyható eszközöket megragadott. 
De kitűnt későbben ezen gyűjteménynek a' nyilván 
való tanításra nézve tzélirányíalansága, sőt az i s , 
hogy az iidőről (időre hozatott ú j Végzemények 
Lenne nem foglaltattak. Innend tör tént , hogy egy 
•újabb , 's tekéletesebb gyűjtemény szerkeztetésnek 
szüksége is átlátható volt. 

Ezen fontos munkának elkészítése Gratiánus 
Szerzetesre bízatott, a' ki a' Szentírásból J az Anya-
szentegyház ó Yégzeményeiből, a' Római Törvény-
hői , a' Szent Atyák írásiból, a' Pápák régi rende-
léseikből, a' Frankus Királyok Capituláréiból, 's 
más vegyes tartalmú hagyományokból öszszeszer-
kesztetett tarka Kivonattal lepte meg az 1151-diki 
tőle nagyot váró évet. Ez a' gyűjtemény, melly 
közönségesen Decretum Gratiani tzim alatt esmére-
tes , a' Bolognai FŐ Oskolának ajánl ta tot t , ettől 
III. Eugenius Római Pápa elébe terjesztetett, ki 
azt a' maga fényes hatalmából megerősítette. 

Gratiánus Gyűjteményének hibái azonban nem 
sokáig lappanghattak titokban, 's azért igyekeztek 
időről időre a' Pápák azokat megjobbíttatni. 

Mivel időjártával sem a' Justiniánus behozta 
Római Törvények, sem Gratiánus gyűjteményei a* 
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köz szükségnek meg nem feleltek,újra kénteleníttetett 
a' világ szükség esetében a' Római Pápákhoz folya-
modni, kik egymás után olly sok határozást és vég-
zetet adának, hogy egy század múlva öt Gyűjtemény 
sem volt elégséges azoknak Öszszeszerkesztetésükre. 
Kilentzedik Gergely tehát meghagyta Pennaforti Ray-
mundusnak, hogy a' mi a'Végzeményekből használ-
ható, azt szedje öszsze , a' megmásolandókat változ-
tassa , bővítse, a' mint az akkor uralkodó törvény ok-
fok megkívánnák. Az Egyházi Zsinatoknak Végzése-
i k , a1 Szent Atyáknak Véleményeik, 's maga a' Ró-
mai Törvény i s , a1 hol megkívántatott, ekkor segé-
diil vétettek. A' Pápa 1234-ikben maga megerősítette 
ismét ezen ú j gyűjteményt, sőt ismét egy másik 
új Gyűjteményt is szerkesztetett öszsze, a' mellybe 
mind azon Pápáknak Decretumaik beiktattak, k ik 
í)-dik Gergelytől fogva 8-dik Bonifáciusig az Anya-
szentegyház kórmányát vezették. Ezen Decretumot, 
melly VI-iknak neveztetik VlII-dik Bonifácius Pápa 
erősítette meg. Ötödik Kelemen Pápa saját Végze-
ményinek Öszszeségét is a1 hat gyűjteményhez ra-
gasztotta. Ezen most előszámláltak tészik alkató 
részeit a' zárt papi törvénynek (Corpus Juris Cano-
nici clausuni). Még későbben hozzájuk függesztet-
tek ezekhez XXÍI. János Pápának és azon Pápák-
nak , kik IV. Orbán Pápától IV. Sixtusig és XIV-ik 
Gergelyig é l tek , Rendeléseik ; mellyeket ez utób-
bi k együtt helyben hagyott, 's e'képen a' mai Cor-
pus Juris Canonici szerkesztetése kiterjedését mint-
egy bezárta, melly ma a' következő részekre osz^ 
tátik : 

a ) Gratiánus Decretumára. 
b) IX. Gergely Pápa Decretálisaira. 
c) A' Decretálisoknak VI-dik könyvükre. 
d) Clemens leveleire. 
e) XXII. János Pápa Extravagansaira. 
f ) A' Köz Extravagansokra. 
Sokkal igazságosabb, emberségesebb, tzélirá* 

nyosabb, 's világosabb is volt sok tekintetben az 
egyházi törvény mind a1 római polgári törvénynél, 
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mind főképen az akkorbeli barbarusok törvényeik-
nél ; de ha ezen oldalát nem érdemesítenők is olly 
nagyra , vegyük tsak számba minő foganatu Jett 
nagyban, 's tekintsük az általa megállapítandó 's 
megerősítendő viszonyoknak fontosságukat, 's bi-
zonnyára megvalljuk, hogy az Egyház hozta törvé-
nyek minden egyébb Törvényeket jóval fölűlhal-
ladtak. 

Hogy az Egyházi Keresztény Papi Hatalom a' 
Római birodalomnak az éjszaki barbarus nemzetek-
nek és népeknek berohanásaik által történt elmú-
lása és eldöntetése után is, főképen, és nagy si-
kerrel béfolya ezen jövevény Nemzeteknek törvény 
hozásaikba, bizonyítja. a' Salíca Törvénynek Bé-
vezetése, és kezdete, mellyben mondatik: , ,Gens 
Francarum inclyta, Auctore Deo condita, fortis 
in artnis, firma pacis foedere, profunda in con-
siliis , corpore nobilis , et incolumis, caudore, et 
forma egregia , audax, velox , et asper a , nuper. 
ad Catholicam fidem conversa, immúnis ab hae-
resi, dum adhuc teneretur barbarie, inspirante 
Deo inquirens scientiae clavem , juxta morém 
snarum qualitatum desiderans justitiam, cw^ío-
dietis pietatem, dictaverunt Salicam legem pro-
ceres ipsius gentis, y w / £ « « c apud eam erant re' 
ctoresAz az : ,,A' Frankok nemes, Isten alkotta 
nemzete , hadban erős , frígytartó , mély bélátásu 
a' tanátskozásokban, derék és ép tes tű , őszinte, 
*s deli a lakú, merész, szilaj, és k e m é n y , minap 
tért a' katholika hitre , még vadságában is ment 
lévén a' bálványozástól , isteni sugallástól ihletve 
keresé a' tudomány (világosság) kultsát, öntermé-
szete szerént szomjuhozá az igazságot, magának a' 
nemzetnek nagyai hozták a* Salica törvényt, k ik 
akkoron azt kormányozák." Lásd: Leges Francorum 
Salicas et Ripuariorum editas studio et opera Jo. 
Georgii Eccardi. Francofurti et Lipsiae 1720 pag. 
4-ta. Ugyan ezen könyvnek 8-dik lapján olvashat-
n i : „Theodoricus llex Francorum iussit conscri-
here leges Francorum } Alemannorum, et Bojoari^ 
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orum, et unicuique genti, quae in eius potestate 
erant secundum consvetudinem suam etc. etc. et 
quae erant secundum consvetudinem paganorum 
mutavit secundum legem Christ ianór um.^ Az az : 
,,Theodorikus iratta öszsze a* F rankok , Alemannok, 
Bajorok törvényeit, és mindegyik népnek, melly 
hatalmában vala, szokásához képest 's a t . ' s a' t. és 
a' pogány szokásuakat a' keresztények törvénye 
szerént változtatta." 

Miképen eshetett ez meg , igen könnyen által-
láthatni a' következőkből. A' hódító népeknek is 
voltak Királyaik, Vezéreik , és Szokásaik, mellyek 
náluk törvény gyanánt szolgáltak , ha írott törvé-
nyeik nem voltak is. A' hatalmuk alá vetett tarto-
mányokban társaságos rendre, törvényekre, vallás-
ra és Papságra találtak. Ezen elrendelkezést a' nép-
nag) ok helyesnek látván, védették, sajátosították, 
sőt alattvalóikkal, hogy ezeket könnyebben zabo-
lyán tarthassák, megesmértették. Ezekből kitetszik, 
hogy a' Római Törvények, a' Keresztény H i t , és az 
Egyházi Kend milly sokféleképen béfolytak a' hó-
dító népekre, mennyire eszközölték ezek törvé-
nyes létüknek kifejlődését. Bizonnyára minden 
nemzetségnek fő gondja volt bonni népszokásait 
még az idegenek között is állandóan föntartani , s 
ezért kívánniuk kellett, hogy szokáson épi'ilt Tör-
vényeik is írásba foglaltassanak. Az Uralkodók 
pedig okosan nem tehettek egyebet, mint, hogy az ó 
szokott törvényekből az országlásra kártékonyul 
béfolyókat ki ir tat ták, 's mind azokat, a' mennyire 
lehetséges volt, az ú j törvényekből magukévá tették, 
mellyek által uralkodásuk bátorságba tétethetett. 
Az Egyházi Rendnek pedig, mint bélátóbbnak a' 
tanátskozásokban , 's mint a' kire tudománnyá miatt 
a3 Törvénynek irásba foglaltatása köz tiszteletből 
bízatott , nem lehetett semmit azokból helyben 
hagyni, a' mi a' Kereszténység talpigazságaival ösz-
sze iteni férhetett és az Anyaszentegyház tzélait 
akadályoztathatta. 
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Ezen háromféle béfolyás alatt készítitek tehát 

a' meghódíttatott Nemzeteknek Törvényalkotmá-
nya ik , mellyek nagy részént még most i s , ha nem 
is egészen a" régi eredeti formájukban, a' mi (időn-
kig keletben marad tak , és a' mellyek ma is illy 
néző pontokból tanúságot nyújtanak a' Keresztény 
Anyaszentegyház jótévo régi béfolyásáról. 

Innend tö r t én t , hogy minden Törvény Gyűjte-
mények, bár egyébbaránt mindegyik különös nemzet 
tulajdon szokásihoz voltak is a lkaimaztatva, még 
is háromféle közös egyező bélyeget állítanak elő, 
úgymint: 

1-ször Hogy a' régi pogány szokások és rend-
tartások ellen voltak intéztetve. 

2-szor A' vérboszszu eltörlésére tzéloztak. 
3-szor Hogy még ott is rendszabásokat nyúj-

to t t ak , hol az embereknek te t te iket , és tett el-
hagyásaikat a1 világi Törvényhatóság zabolyában 
tartani nem tudta , vagy nem is tudhatta-. Az által 
t . i. hogy ezen zabolyázással az eszes és szabad 
akarattal b í ró , de könnyen eltévedhető embereket 
fenyítékben tartani kénszerí t tet tek, a1 mennyire a' 
törvényszegés esméretével még a' vétek súlyát is 
cgybekaptsolíák. 

A' törvényszegés a' pogány népeknél mindég 
tsak úgy vlett tárgyává a' megitéltetésnek, ha azfc 
a ' bévádolás megelőzte, 's annak büntetése lett a' 
világi kárpótlás: A' vétek ellenben maga után von-
ta ezenkívül a* húnbotsánatot is, melly miatt a5 

vétket vádolás nélkül is üzobe kellett venni. 
A1 Keresztény Hitnek rövid , egyszerű , de 

még is az emberre nézve minden viszonyban és 
helyheztetésben sinórmértéket nyújtó tanítása : 
szeressed Istenedet mindenek fölöt t ; felebarátodat 
mint tennen magadat ; tégy jót ellenségeiddel 
i s ; an Keresztény előtt ollyan törvény , melly 
ezt mindenkor , és mindenütt minden kötelessé-* 
geiro emlékezteti. IIa ezek közül akármellyiket 
nem tellyesíti, akkor vétekbe esik. Tanítja to-* 
vábbá a' Keresztény H i t , hogy az ember gondolat« 
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ta1, szóval, és tselckedéttel, és nem tsak tseleked-
v e , hanem a1 tevést elmulasztva is vétkezik. Ijesz-
tő korlát ez az emberre nézve, de még is szüksé-
ges, ha az ember testi és le lki , nem különben 
itteni;, és más világi rendeltetéséhez képest , kifej-
léséhez, és tökéletesedéséhez eljutni a k a r , 's így 
e ' földi és örök boldogságában részesülni kiván. 

Ezen lelki korlát nem tsak az egyes embernek 
üdvösséges, hanem szükséges és jótékony minden 
rendbe szedetett polgári Társaság fontartatására is. 
Mert sok törvényszegés történik ollyképen , hogy 
az elkerüli a' Köz Kormány tudását, sőt egy ügyes 
és ravasz ember még a' törvényszegés esetének föl-
födöztetését is lehetetlenné tészi. Hlyen esetekben 
a' világi törvények általában elégtelenek. De illyen 
eseteken kivűl is vágynák mások ; ha p. o. egy go-
nosz megrögzött Hatalmas, kinek nem a' tö rvény, 
hanem az önkény , és vaktörténet nyújtotta az erő-
hatalmat a' gonosz tet tekre, vagy ha m a g a , a ' min-

I den polgári törvény fölött helyheztetett , azonban 
még i s törvényes Uralkodó, megszegi kötelességeit, 
's a' törvényeket. Ki fogja akkor ezeket vádolni, 
el í télni , és megbüntetni? Bizonyosan senki sem. 
Kivévén a' föllebb érintett isteni törvényeket , mel-
Jyek minden törvényszegés végrehajtásánál, min-
den emberben, előbb, vagy utóbb, a" lelki esméret 
szava és kifakadása által az embert in t ik , észre 
hozzák , és a' kötelességre serkentik* Es ez nem 
egyébb, mint az elkövetett véteknek érzése, ösz-
sze köttetve a1 láthatatlan Bírótól való félelemmel, 
és a' ki nem kerülhető büntetés rettegésével. 

Azt merem immár most kérdezni, jutott-e a1 

világi tötvényhozóságnak illyen fölséges gondolat 
eszébe? Megfoghatta volna-e ez ezen észképet? ha 
a' keresztény papi törvényhozóság a' törvényhozás-
ba részt nem vett volna. Én azt hiszem, hogy soha 
sem. — Valóban ezen akárhollévő keresztényt fe-
leivel és nemfeleivel tcsívéresítő törvényt egyedül 
a' Keresztény Egyházi Rendnek köszönhetjük. — 
IJgy hiszem, hogy ezen állításom ellen senkinek 
sints valami hengeríteni valója? 
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Van még egy másik az imént említett törvény* 

nyel szorosan öszszefüggő törvénye az Egyházi Ha* 
taiomnak t. i. a1 Gyónás, mellyet sokféle ürügy 
alatt megtámadtak az Egyház ellenségei. — Mind-
azonáltal én ezen ostromlásoknak helytelenségét 
h iszem; mert , ha igaz az , a' mi kétségen túl á l l , 
hogy az embert semmi olly erősen nem köti tarto-
zásai köréhez, mint teendő , és elhagyandó dolgai-
nak helyes, Vagy helytelen voltáról való maga ki-
kérdezése: — E z t , minthogy az ezer viszonyokkal 
viaskodó ember elegendő számmal nem végezheti, 
kelletett az Egy házi Hatalomnak a 'Közép Századok-
ban egy bizonyos időt határoznia , a' mell) ben kiki 
köteles számot venni magától, mi roszszat te t t , és 
mi jót mulasztott el. Valami eszközről kelletett 
tehát az Egyházi törvényhozóságnak gondolkodnia 
a' liielly által a' köznép között a' Vallást föntart-
hassa; 's illy tzélarányos kénszert lelt a' háromszo-
r i gyónásban mindegyik év lefolyta alatt; No 
már most i ha ezen szempontból tekintem is a1 

gyónást, valóban az éles tollú Spittlerrel azon égy 
véleményünek kell lennem * a1 ki az Anyaszentegy-
ház Históriájában így beszél: „War es zur damali-
ger Zeit in der That nützlich, dass dem Laien eine 
Aufzählung einzelner Sünden Ziir heiligen Verbünd-
lichkeit gemacht w u r d e , und dass man ein drey-
maliges Beichten des Jahres für eine der nothwen-
digsten Pflichteu des Christen hielt. Durch diese 
Beicht Anstalt wurde doch nach und nach Unter 
dem niedrigen , oder sonst ungebildetem Volke 
mancher Aberglaube ausgerottet, wenn atich nicht 
immer aufgeklärte Religions Kenntnisse,wenigstens 
doch eine Ausübung von Moral erhalten*" A z a z ; 
„Valóban fölötte hasznos volt az akkori iidőre néz-
v e , hogy a1 világiak (Laien) szent kötelességüknél 
fogva tartoztak bűneiket egyenként bévallani, 's 
hogy mindegyik Keresztén)' esztendőt által három-
szori gyónásra kénsz^ríttetett Mertezen intézet által 
irtatott ki lassan lassan az alsorsú és miveletle-
nebb hívek közül a' babonáskodás, 's ha bár ezen 
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alkalommal nem avattattak is mindenkor a'' világí-
tóbb hitbeli esméretekbe, de (legalább erköltsiség 
gyakorlásra szoktattak." Mind ezeken fölül még azt 
állí tom: hogy az embereket a' bűneik megvallásánál 
elfogni szokó szemérem is viszszá tartóztatta a ' 
vétkezéstől. Továbbá óvószer gyanánt is szolgált 
a1 gyónás; mert nem tsak megőrizte a' töredelmes 
bűnöst a' kétségbeeséstől, a1 mellynek bizonnyára 
mártaléka lett volna, ha senki sem biz ta t ja , hogy 
bűneinek megbánása 's azokért való elégtétel után 
bűnbotsánatot n y e r , 's az örökös kárhozattól meg-
menekedik; hanem a' könyelmiiségből, negédesség-
hői vétkezőket i s , a** kik tsak botsánandó vétket 
követtek e l , figyelmetesekké tette a' bűn miatt reá-
juk tátogató feneketlen mélységre; mert gyónáskor 
legjobb alkalmatosság volt értésre adni * hogy a* 
vétkezési gyarlóságnak nem tsak egyes emberekre , 
hanem egész polgári társaságra nézve föíötte szo-
morú következései Vannak ? és hogy a* halálos, 's 
botsánandó vétek között tsekély köztér van. A' 
mondottakból általláthatni,hogy a'gyónás igen bölts, 
lelki ésméretet nyugtató * és szükséges rendszabás 
vo l t , a' mittfl nem volt a* híveknek mit fé ln iük , 
mert nem lehetett attól tar taniuk, hogy a' Lelki-
átya a' rábízott titkot kinyilatkoztatja. Nem is 
fehiíékezik a* História a' gyónás titka élárúltatásá-
íiak Valószínű példájára. Továbbá, mivel a ' bűnbá-
n ó töredelmesek lelkieSméretiik t i s z t a sága , és em-
beri méltóságuk viszsza nyertén magukba szálva 
örvendenek, rs ezen drága kints elvesztésétől őriz-
kedni szükségesnek látják. Végtére az őszinteség, 
és nyílt Character kifejlődésére nézve is ke'dvezoleg 
kellett mívelni a' gyónásnak* A' tselekedeteknek és 
tetteknek önkényes egyenes megvallásuk, akár jók, 

^akár roszszak legyenek azok, mindenkor bizonyos 
tanúsága az Emberi természet tsekélyebb és keve-
sebb elfajultságának 's megromlásának , a1 mint ezt 
maguk a' Világi Törvényhatóságok is az Igazság ki-
szolgáltatásában megesmérik. 
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A1 gyóntató - székekben kiszabott jav/tó segéd 

eszközök fajai u. m, a' bőj tölés , imádság , ala-
mizsnálkodás 's egyébb illyesek sokak előtt neve-
tségeseknek tetszenek. Én által nem láthatom okát, 
miért lehetne és kellene ezeket nevetségeseknek 
tartani. Talán a' véteksulyhoz képest ezek tsekéiy-
ségeknek látszanak? Talán a' Keresztény Egyházi 
Hatalomnak a ' szána t és bánat eszközévé békókat , 
tömlötzöket , köteleket , pallosokat 4 vagy tüzet 
kellett volna választania? Ezt teljességgel és oko-
san nem tehet te , mert más bélyege a' javító esz-
köznek és más a' büntetésnek. Amazé lelki termé-
szetű és a' vétkeken való bánkódásban ál l , egye-
sülve azon erős föltétellel, hogy az Isteni Parantso-
latokat a' gyarló Ember többé általhágni és meg-
szegni nem aka r j a , feltévén egyszer'smind az oko-
zott kárnak kipótlását i s , a' mennyire ez még a' 
vétkes tehetségében áll. A' mi a' bánattal és javító 
eszközzel érzékileg egybe kaptsoltatott, annak tsak 
érzéki jelnek és intő 's emlékeztető segéd eszköz-
nek kell tekéntetni az érzéki ember javulására. 

Büntet a' világi hatalom is , de nem törődik 
azza l , váljon bánja-e tettét a vétkes , van-e eltö-
kéllett szándéka magát megjobbítani, vagy sints? 
'S elég nek i ; ha a' vétkest az igazság kiszolgálta-
tással megbékíti. Máskép büntet az Anyaszentegy-
ház : nem elégszik meg a' tsak külsőkép mutatott 
bánat ta l , hanem azt k ivánja , hogy belsőkép bán-
kódjék bűnein a' vétkes 's eltökélje magában, hogy 
soha sem vétkezik. Tsak így boísáttatnak meg vét-
k e i , 's így nyerheti viszsza az Isten kegyelmét. 

A3 mi az egyházi Büntetésfajok Csekélységét 
i l let i : még senkinek sem jutott eszébe azt nevetsé-
gesnek ta r tan i , ha a' világi fenyítő Törvényhatóság 
a' polgári törvény áftalhágása esetében a' vétkest 
néhány óráig, napig, hétig, hónapig kiállandó töm-
lötzözésre, hetenként két vagy három napi böjtre , 
minden hevítő szeszes italoktól való megtartóztatás-
r a , a' pilingérre és bitófára leendő kiállításra és 
több e' félékre í té l te : Mert a' vétek súlya és nagy-

sága 
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sága vagy kitsinységéhez képest szabatott ki illyen 
esetekben a' Büntetés. Azonban elég ennyi most 
ezekről. 

A' mi mindazonáltal igen nagy fontosságú , azt 
itten még meg kell említeni, tudniillik: hogy az 
Egyházi Hatalomnak befolyása által támadott az 
igazság ki szolgáltatásában a' világi törvényha-
tóságoknál a1 Polgári és Fenyítő Törvénynek egy-
mástól lett elválasztatása. A1 vétek miatt a' Tör-
vényszegés esetét vádlás nélkiíl is kellett ki kutatni. 
Ezen állításnál két megjegyezni valóm van, t. i. hogy 
a' törvényszegésnél nem tsak a' tevő szándék lakolt, 
a1 mi hajdan egyedül a' vád megjelentekor történt; 
a' tett nyomozás pedig azért vetetett elő, hogy a* 
bün megtudassék , a' mire néhány tanúbizonyság 
's a' vétkesnek pnkénytes, vagy kitsikart vallomása 
elég volt; de minekutána a' gonosztettel a* \é tek 
súlya is egyesítve let t , mellyet vádlás nélkül is ki 
kellett fürkészni , és a' melly a' büntetésen kivűl még 
elégtételt is kivánt, tehát a' nyomozásnak nem tsak 
a' gonosz szándék, hanem a' roszsz tettnek kinyo-
mozására is kelletett tzélozni, hogy a' vétek kisül-
jön. Két körülményre kell itt ismét újra ezen fog-
lalatosságnál ügyelni, ugyan is: először az Egyházi 
Hatalom az illyen kifürkészések esetében sokkal 
okosabb 's előrelátóbb módokat választott a' tettek 
fölfödözésére, főképen, ha a' fürkészet egyenesen 
az egyházi Rend tagait illette; másodszor: az ítélet 
ki szolgáltatásában itt nem tsak puszta emberi tanú-
ság tételre ügyelt, hanem mindenféle tudományok-
ból a' tettek bizonyos meghatároztatására egészen 
megnyugtató, vagy legalább igen fölvilágosító se-
gedelmeket keresett. A' Világi Bíráknak akkori es-
méreteiktől illyes valamit tsak várni sem lehetett 
volna. Mind ezeket ekkor tsak a' Keresztény H i t , 
és a' Keresztény Anyaszentegyháznak boldogító 
tzélaitól lehetett megnyerni. Es ez igen is természe-
tes tünemény volt azon időben , midőn az Egyházi 
Férfiak maguk egyedül voltak minden tudomány 
birtokában, 's a' Világiak pedig, ha még olly nagy 
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tés hatalmas urak voltak i s , a1 legnagyobb tudatlan-
ságban fetrengettek. Amazoknak tehát , a' mit ezek 
semmi esetre nem tehettek volna, igen természetes 
alkalmuk volt ay józan okosságnak, a' természeti 
és orvosi Tudománynak elveit a' Fenyítő Törvény 
kiszolgáltatásánál használni. A' hajdan korban gyak-
ran előfordúló Perek az Eretnekekről , Boszorká-
nyokról és Bűbájosokról szülték a' Fenyí tő Tör-
vény különbféle ágainak alkalmasabb kiszolgáltatá-
sá t , 's ámbár ezek a' század szellemét nem a' leg-
kedvezőbb oldalról festik i s , de az által még is 
hasznosakká vá l tak , hogy az Igazság kiszolgáltatá-
sának biztosabb utakat és módokat nyújtottak a' 
Feddő Törvényi Vizsgálatok ( V i a Inquisition i s ) 
megállapíttatása által , mellyeknek jótékonyságukat 
és haszonvehetőségüket még a' mai miveltebb Idő-
szakasz is megesmérni kéntelen. 

E" kevés mondottakból nyilvánságosan kitet-
szik , hogy az emberi nemzet morális kifejlődésére 
a' világi törvényhozó hatalom maga egyedül nem 
let t volna elégséges , ha az Egyházi Hatalom jótevő 
béfolyása által annyiban nem segített volna r a j t a , 
hogy ez olly okfőket állapított meg, mellyek, mint 
valamennyi Keresztényekre, mindenütt az ég alatt 
's minden viszonyokra vagy tselekedetekre alkal-
maztatható rendszabások még ott is foganatosak, 
hol a' Világi Törvények rendeléseket nem te t t ek , 
sőt nem is tehet tek, minthogy a' mik bennünk tör-
t énnek , azokról tsak maga a3 Mindenható, nem 
pedig a' határozott értelmű Ejnber Ítélhet. 

Mindazonáltal az Egyházi Hatalom béfolyása 
a3 Világi Törvényhozásokba nem azonnal tüntette 
ki e béfolyásnak jótevő gyümöltseit, mint a' Közép 
Kornak többféle rosz hírben álló Intézeteiből, Tör-
téneteiből és Szokásaiból kitetszik. A' szaporábban 
következhető jótékonyságnak sokféle egykorú aka-
dályait itt egyenként elő számlálni már tsak azért 
is felesleges foglalatosság volna, mivel alább úgy is 
az egyes tárgyoknál ezekről bővebb szó lészen, 's 
egyébként is tzélom megmulatni, hogy többek a« 
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elanynyíra undok színnel festett Történetek közül 
nem tsak az Egyházi Kendnek vétkül nem tulajdo-
níttathatnak , hanem inkább az akkori időben a*1 

Századok helyheztetésiikhöz képest a' Keresztény 
Anyaszentegyháznak bölts és hasznos Intézetei va-
jának; mások ellenben a'Keresztény Anyaszenteg}-
ház okos béfolyása által úgy megváltoztattak, hogy 
az akkori időhöz képest kevésbé ártalmasak, a* 
következő időkre nézve pedig igen jótevő követke-
zésüek let tek; mindnyájan pedig abban megegyez-
nek azon Intézetek , hogy a' Keresztény Anyaszent-
egyháznak , a' Világi Fejedelmeknek , a' Polgári 
Társaságoknak, valamint az egyes Polgároknak is 
Nyugodalmát, Igazait, Boldogságát és Előmenete-
lét bátorságba tenni és föntartani igyekeztek. Hoz-
zá kezdek tehát az illyen roszsz hirii Intézeteknek 
egyes előszámláltatásához és részre nem hajló meg-
vizsgáltatásához. 

A' Menedékhelyekről. 
< (De Asylis) 

Már a' régi Egyiptomiaknál, Görögöknél , 
a* Rómaiaknál Menedékhelyre talált a' gonosztevő, 
ha tette után valamellyik Templomba , bálvány, 
oltár és szent szobor megé, vagy valami szent liget 
homályába vonta magát. Nem is szabadott őtet a1 

hely megfertőztetése nélkül onnét kivenni. Meg-
esett még i s , hogy az ókor ezen tilalmat hellyel 
közzel általhágta; példa erre Pausaniás , kit Minerva 
Templomából kihurtzoltak a' Lacedemonbeliek. Va-
lamint az is gyakran megtörtént, hogy tűzzel ,vagy 
füstöléssel, éheztetéssel kiugrasztották a" meneke-
dőt helyéből. Azonban nem minden szent helyek 
bírtak illyen igazakkal. Tiberius Tsászár minden 
egyébb Templomokat megfosztott ezen jus tól , tsak 
Junóénak 's Eskulápiusénak hagyta fön. Nagy Kon-
stantin Tsászár minden keresztény Szentegyházat 
megajándékozott ezen jussal. 431 dik évben az 
ifjabb Theodósius kiterjesztette ezen kegyelmet a ' 
Szentegyházak udvarairka, kerteikre, pitvaraikra, 

*5 
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egyszóval a' Szentegyházak minden birtokaikra. Ma-
guk a' Frankusoknak Fejedelmeik is helyben hagy-
ták ezen rendelést , 's azért 681-dik évben a' To-
kdói Zsinat kiterjesztette ezen just a5 Szentegyhá-
zaktól harmintz lépésnyi távolságra eső térre is. A 
keresztény Szentegyháznak ezen Elsősége 's Meg-
különböztetése virágzott egész a' Pápák független-
sége omlottáig. Ezen Szentegyházi jusnak sértését 
Egyházi Átok ( excommunicátio ) 's némi környí'il-
mények jelenlétekor a' Népre nézve Egyházi Tila-
lom (Interdictum) is követte» Ezen Intézet , mel-
lyet már Moyses fölállított Törvény Könyveiben, a' 
vérboszszu eltörlésére fölötte tzélaiányos és bOlts 
rendelés vol t , és különösen a' közép században, 
mikoron még a 'Fenyí tő Törvény igen ingadozó ala-
pon állott , tsak e'kép lehetett a' bírói önkénynek, 
a' hatalmasabbak üldözésének tartóztató Sorompót 
vetni. Hogy a' mondattak világosabbak legyenek, 
némellyeket itt bővebben kikeli fejtenem. 

A3 Szükség, és az emberi természetben gyöke-
rezett társasági vágy, melly az emberi természet 
korlátain épül, kénszerítette az embert társaságba 
lépni : mivel , ámbár az ember az t , a' minélkűl szii* 
kö lködik , megszerezheti, de ennek birtokát reá 
nézve tsak a1 Társasági Élet teheti bátorságossá: 
Innend a' Birtok és Tulajdon jusa minden Köz 
Társaságnak legeredetibb és legfontosabb igaza. 
Meglehet, hogy a' személyes Bátorság ösztöne is 
egyik fő ingere a' Társaságos Éle tnek: De ez ere-
detiképen tagadhatatlanul tsak a' külső veszedelem, 
nem pedig a' többi társaknak megtámadásaik ellen 
intéztetett. Minél lentebb fokán áll az ember a1 

mivelődésnek , annál közelebb érzi magát lenni 
személyes viszonyaira nézve az állatokéihoz , és 
annál többet bízik a' maga erejében. A' vadságban 
elő állatnak bátorsága tekéletes Súlyegyenben áll 
e re jével , 's ez mind a' kettő személyes föntartha-
lásához van szabva a' természettől. Önerejének 
illyen érzésétől ihleLtetve, ráesmér ellenének őtet 
fölülmúló, vagy az övével egymértékü, avagy nála 
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gyengébb erejével , legyen az ellenfél akár a maga, 
akár más állat fajból. Az utolsót megtámadja , a 
középsővel megví, az elsőtől elfut. Ezen tekintet-
ben hasonlít a"1 durva ember az állathoz: ő is meg-
szalasztja a' nálánál gyengébb ellenségét, de őfet is 
megfuttatja az erősebb, 's a' vele egyerejuvel bira-
kozik. A' viták tehát szükségképen a' társaságos 
élet első kifejledező állapatához tar toznak, ugyan 
azért ez illyen viaskodás következéseit nem kell a' 
társaságos állapat megsértései gyanánt, következés-
képen törvénytelen tetteknek tekinteni. 

Birtok ju s , a' külső hatalmas ellenség ellen 
való bátorság, a1 vitát személyes hántások eseté-
ben megengedő szabadság, akár a' megtámadást , 
akár az önvédelmet, akár a' Boszszuállást illesse ez, 
első alapjai az Emberi Társaságnak. Bizonyítja a' 
História , hogy az elkövetett gyilkosságokért a 

, vérboszszu , a' személyes sértésekért önelégtétel 
4 még azután is , mikor a' tolvajok 's más törvény-

szegők törvényesen üldöztettek, sokáig divatban 
volt. Későbben, midőn a' külső ellenségtől való 
tartás miatt nem tsak az emberi élet: drágaságát, 
hanem hasznavehető tagjainak értékét is számba 
venni kezdet ték, a' viták szorosabb határok közé 
szoríttattak, 's a* viaskodók az elkövetett viasko-
dásnak következéseiért felelet terhe alá vonattattak: 
de még ekkor sem jutott a' gyilkos a' büntető tör-
vény k e z é b e , 's tettéért nem lakolt halállal, ha-
nem a' meggyilkolt halálát megbosszuló (vérbosz-
sziiló) kelt ki a' gyilkos ellen, a' kit ez kielégíteni 
tartozott , az a z : az ejtett kárt kipótolni védpénz, 
váltságdíj (Compensatio , verigildum) ál ta l , melly 
bizonyos számú hasznavehető baromból , vagy 
egyébb érő jószágból, a'vagy bizonyos summa pénz-
ből állott; s addig míg a' gyilkos a 'vérboszszúlót 
ki nem elégítette , Menedékhelyen kivi'il nem volt 
élte biztos. Egy a' vérboszszu eltiltását tárgyazó 
helyes rendszabásra találunk Moyses törvényköny-
vében , a' ki -minekutána általlátta, hogy a' vér-
boszszu egész ivadékra elhatalmaz, s a' nép színét 
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fölkaszabolja, Uly rendelést tett '4-ik könyve 35-ik 
16-ik 's az ezeket követő fejezetekben : ki va-
lakit szántszándékkal meggyilkol, vagy ellenséges 
lélekből, boszszuból halálra ver , ha tettét két vagy 
három tanú bizonyít ja , ölettessék m e g ; egy tana 
nem elég a r r a , hogy ember halál történjék. Ha 
pedig a' gyilkolás véletlenül esett, vagy az agyon 
ütött maga halálának oka , a' közönség döntse el 
aJ két vetekedő félnek ügyét; a' gyilkosnak nyitva 
áll az ő életét védő Menedékhely. Az eltekéllett 
•szándékkal végbe vitt gyilkosságéi t ne vétessék «tel 
váltságdíj, vagy engesztelés, mivel a' szántszándé-
kos gyilkos halá l t , a1 véletlenségből lett pedig Mene-
dékhelyet -érdemel."•—Hogy a 'közép századok kez-
detén é lő , 's lassan lassan a' keleti római birodal-
mat meghódító barbarusoknál a* vérboszszu kelet-
ben volt , arról senki se fog kételkedni, kiváltké-
pen , ha a* következőkre is fog figyelmezni.—Azon 
kelletett tehát az Egyházi Hatalomnak lenni , hogy 
a' Menedékhelyek állandók legyenek, mer t : 1-ör 
nem tsupán a' Római Imperátoroktól üldöztetett ke-
resz tények, hanem az ellenfeleiktől űzőbe vett po-
gányok is menedékre leltek a' Menedékhelyeken ; 
minek következésében a' megmenekedésiikért hála-
adó pogányokban jó barátot nyert az Egyházi Rend. 
2-or Mert igen hathatós eszközök voltak a' Mene-
dékhelyek tisztelet gerjesztésre a' pogány nemze-
tekben minden e rán t , a1 mi a' Szentegyházé, a' 
vérboszszunak legalább is addiglan való mérsékelé-
sére , míglen a' törvények keresztény alapra nem 
kaptak , 's az igazság kiszolgáltatása megjavíttatott. 
3-or A' legfontosabb indító ok , melly a' Menedék-
helyeknek betsben tartatására az Egyházi Hatalmat 
főkép bir ta , az vol t , hogy már valahára gátvettes-
sék azon törvénytelenségeknek, mellyeket a' teké-
letlen , barbarus, tudatlan , különösen a' közép szá-
zadbeli önkényt gyakorló törvényhatóságoknak, 
mellyek a' nélkül, hogy a' dolog valóságos miben-
létét megvizsgálták volna, mellékes tekéntetektő! 
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kormányoztatva, elegendő tanúk nélkül a* bevádol-
tál kínozták, és büntetésre í tél ték, gát vettessék. 

Nem tagadhatni ugyan, hogy gyakran valósá-
gos gonosztevő is Menedékhelyre vonta magát. Az 
illyet az Egyházi Hatalom se el nem árulhatta, se 
ki nem adhatta azon deák közmondást tartván szem 
előt t : ,,íit potius centum rei impunes maneant , 
quam ut unicus innocens intereat" ; az az : Inkább 
száz bűnös maradjon büntetetlen, mintsem hogy 
egy ártatlan elveszszen. Más részről pedig, ha & 
menekedőt kiadták volna, bizonnyára elvesztették 
volna a' menedékhelyek hitelükét, és így a' sok-
szor üldözőbe vett ártatlanság az Egyházi Hatalom 
részéről neki járandó pártfogást elvesztette volna. 
A' Monostorok évkönyveiben nem kevés példákra 
akadunk , hogy a1 menekedőket az azokban lakó 
Szerzetesek őr iz ték , kikérdezték, és ártatlanságú- \ 
kat kinyomozták, 's ártatlanságuk vagy ártalmas-
ságuk kisülte után iparkodtak azokat jóliirükbe visz* 
sza helyheztetni , ezeket pedig megjavítani, vagy 
legalább a1 polgári Társaságnak nem árthatókká 
tenni. 

4-er Es végtére a* menedék helyek igazi véd-
falúi szolgáltak az akkori idő vad szelleme ellen, 
melly a' Nemzetek vándorlása századiban uralko 
dot t , a' midőn is az emberi életet épen olly kevés--
re "betsulték , mint akármelly más állatét. 

Midőn a' polgári míveíődés és főképen a* 
finomabbodás erőre kapott , és a' Törvény kiszol-
gáltatás bölts és igazságos szabályok szerént szo-
rosabban gyakoroltatott , akkor a' Menedékhelyek 
feleslegesek levének , és azért végképen megszűn-
tek , minekutána tzéluknak a' szenvedő és ártatlan 
emberiségre nézve helyesen megfelelte^ volna. 

Az Isteti Ítéléseiről. 
(Ordalicn) 

Melly iszonyú és vad volt minden tekintetben 
a" közép századi ko r , elég bizonyságot nyújt az 
Isten ítéléseinek és a1 ,tsigázásnak szokásba véte-
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tése , ttielJyek által a' törvényszékek előtt forgó 
tettnek valódiságát kitudni akarták. A" papság ta-
Jálmányai-e ezek? Azt még senki ineg nem bizo-
nyítot ta , de annyit tudhatni , hogy az Isten itélö-
fizékei ha valami jóval kamatoltak az emberiségre 
nézve , a1 miért több esetek kezeskednek, és ha a' 
kínzások nem olly közönségesen, 's nem is olly ke-
gyetlenül használtattak mindenütt a' Fenyítő Tör-
vényszékeknél : valóban ezen jótéteményt egyedül 
az Egyházi Kendnek, és az Orvosoknak köszön-
h e t j ü k , k i k , ha úgytetszőleg az Egyházi Hatalom 
ellen törekedtek is külsőképen , még is a' szenve-
dő emberiség java előmozdításában öszszevetett vál-
lakkal közügyre munkálkodtak amazokkal. 

Eredetét vészi az Isten Ítélése vagy ítélőszéke, 
mellyet a' német a 'régi OrdeJ német szótól (Urtheil) 
Ordalíen néven nevez, a' bárdolatlan népek között 
uralkodó balvéleményből, melly szerént azt hitték, 
hogy az igazságtevő Isten emberi tanúk hejányakor 
tsuda által nyilatkoztatja ki a' törvényszék előtt 
levő dolog mibenlétét. E' bal véleménynek követ-
kezésében a' gyanútól terheltetett bizonyos a' dolog 
természete szerént neki ártalmas, a' Papság előtt 
ünnepélyesen végzendő munkára kárhoztatot t , 's 
ha a' kiszabott munkát minden sérelem nélkül vég-
hez v i t t e , ártatlannak kiáltatott ki. Már a' Hindu-
sok vallásos irományaikban akadhatni illyesféle szo-
kások nyomára , so t a ' régi Celtáknál is divatozott 
azon szokás, melly szerént a ' magzatokat, ha tör-
vén) es származásukról a' férjek gyanakodtak, 
paizsra fekte t ték, és a' habok kényére bízták, Js 
idíkor a' fönlebegők törvényeseknek, az elmeriíl-
tek törvényteleneknek tartattak. Szenegambiában, 
Guineában , Siam és Peguban , a' Tsúvászoknál és 
Ostiákoknál, Chinaiaknál is lelhetni illyen még most 
is keletben forgó szokásokra. De talán sehol se voít 
olly rendszerre vonva, semmi nemzetnél se volt 
olly $okféleségü az Isten ítélőszéke, mint a' közép 
századokban élt nemit nemzetné]. 
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Ezen úgy nevezett Isten itélőszékének sok 

fajai voltak u. m. 
A' Vizbeáztatás ( Wasserprobe ) , a' mit a1 bo-

szorkányság, 's bűbájosság ( Szemfényvesztés ) bé-
bizonyítására vettek elő; lia a' boszorkánynak vagy 
Szemfényvesztőnek vélt le nem ült a' vízfenekére, 
bűnösnek ítéltetett , 's kivétetvén a1 habok torká-
ból , a' lángoknak prédául adatott. Gyakran a' vízi-
próba helyett a' boszorkány mérőserpenyő lett ta-
núbizonyság. Ja j volt a1 boszorkányság, vagy szem-
fényvesztés gyanúja alatt sínlődőnek, ha természe-
t e , vagy betegsége, vagy más természetes állapatá-
nál fogva testében több l evegő , gőz, kövérség, 
mind földi alkató részek va lának , és ezért szokat-
lan kevés súlyosságú vol t ! 

Az Isten itélőszékének második faja aa Ttíz-
próba (Feuerprobe). Erre kárhoztattak leginkább 
a' házasságtörők, a' testvér fer tőzte tők,a ' Sodomai 
bűnt követők. A' kik gyanúba es tek, azoknak izzó 
szénen, tiizes vason, vagy a' lángok között viaszk 
ing nélkül , vagy azzal béfedetve kelletett j á r k á l n i , 
"s azért is az utóbbik esetben a' próbatétel viaszin-
ges próbának neveztetett. Gyakran a' gyanúba levő 
egy szál tüzes vasat tartozott kezében bizonyos tá-
vúlságra v inn i ; mihelyt a' tüzes vassal való próbát 
k i nem állot ta, vagy fájdalmát nyilatkoztatta, a' 
vagy megpörkölődött, bűnösnek tekintetett , és ha-
lálra Ítéltetett , ;s kivégeztetett. A' viasz ingnek 
megolvadása is bizonysága volt a' bűnös létnek. 

Az Isten itélőszékének 3-dik faja volt a"* Ke-
resztpróba. Ezen próbával kétséges polgári perek 
eligazíttatásakor éltek. Kétféle vol ta ' Keresztpróba. 
Tudniillik : vagy a' két ellenfél egy úgy nevezett 
Sz. András kereszte alá ( X 3 háttal egymásnak for-
dúlva kötetlen kiterjesztett végtagokkal áll í t tatott , 
azon fél, a ' k i n e k fölső végtagja előbb lekonyult , 
elvesztette perét ; vagy egy szent helyre vezettet-
tek a' perlekedők , 's olt két kotzka tétetett ele» 
j ü k b e , mellyiknek egyikén az alsó részen kereszt 
volt j a' másik pedig kereszt nélkül készíttetett 
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Ezekhez vagy mind a' kettő egyszerre nyúlni tarto-
zo t t , vagy pedig tsak a z , kit a' gyanú terhelt. Aa 

ki a' keresztes kotzkát választotta, az szabad lett 
a' gyanútól, vagy a1 maga igazát megpróbálta. 

4-dik F a j a' szentelt kenyér , vagy sajtfalat 
próba. Ezen próba is tsak polgári perek elegyen/-
tésére alkalmaztatott. Ez e'kép ment véghez: meg-
szenteltetett a1 fa la t , 's a' gyanúban járónak átko-
zódások között nyújtatott ; ha könnyen minden 
émelygés, fá jdalom, vagy egyébh kedvetlen követ-
kezés nélkül elnyelte a' bévádoltatott , ártatlansá-
gát mutatta be. 

5-dik F a j a' Holttapintás (Bahrrecht ) . Ezen 
próbát valaki meggyilkoltatásáért, gyanúba esettnek 
kellett tenni. E 'kép : a' Szent Mihály lovára fekte-
tett hol tat , vagy ennek megsértetett részét tartozott 
a' gyilkosnak vélt ujjával megérinteni 5 ha ezen, 
sebhez nyúlásra vérzett a1 sértés, nyilvánságosnak 
tartatott a' gonosztett; vagy a* bűnösnek tartatott 
a ' holt keze megmarkolására szorí t tatot t , ha ez föl-
ke l t , vagy ábrázat vonásait megváltoztat ta, a*vagy 
habzott a' szá ja , tagadhatatlan volt a' gyanúsra má-
zolt. tett. Ezen fa j Ítélést nevezték ábrázat próbá-
lásnak. 

Továbbá Isten ítélés faja még az Urvatsorájác 
val való próbatétel. Erre tsak egyházi személyek 
szoríttattak ; azt hitték t. i. hogy a> ki a' szent tes-
tet és vért méltatlanul magához veszi , halálra nehe-
zü l , vagy tüstént meghal. 

Ide tartozik a' kazánnal való próbálás , az 
üstbe t . i . mellyben o la j ,vagy viz buzogván forrott, 
tartozott a' gyanított boszorkány , e re tnek , szem-
fényvesztő mezítelen karját bémártani , vagy az Üst 
fenekéről egy benne nyugvó gyűrűt kivenni. A' 
megsülve kivont kar kielégítő bizonyságnak tarta-
tott a' gyanú helyes voltáról. Ezt a 'próbát Üsttapin-
tásnak (Kessel Fang) nevezték. 

Ha jdan , a' midőn közszokásban volt a' Vitéz-
veszekedés (Befehdungen) egyszersmind divatba 
vétetett a' Betsűietugrás (Ehrensprung). Ekkor t. i. 
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számos Vár , Kastély birtokos Nemes kéntelenítte-
tett sokszor Várát , vagy Kastélyát Várnagyának', 
Vasallusának, vagy otthon hagyott Nőjének gond-
viselésére , 's bizonyos számú őrkatonaságra azon 
meghagyással bízni, hogy a' Várat köröm szakad-
tá ig , az az : még tsak egy védember él , védelmez-
zék az ellenség ellen. — Hogy ha az Úr távúlléte-
kor ravaszság, vagy árulás által történt bévétetése 
a' várnak , ' s a'várbirtokosnak hazatértekor gyanús-
nak tetszett a' Várnagy, vagy maga a' Birtokos NŐ, 
hogy t. i. vagy vigyáztalanságuk, vagy gonoszságuk 
miatt lett Ö váravesztett: Ekkor a' várbeli fő gya-
núsok közül egyik, a' kire a 'Birtokos hivatkozott, 
hogy a' Várárúlás gyanúját, 's az ezen tettért reá 
várandó halált magáról elhárítsa, tartozott végbe 
vinni a' Betsűletugrást. Ekép ment ez véghez: A' 
Vár legmagasabb fokára fölvitetetf a' gyanús, és 
onnét a' legnagyobb mélységre kelletett ugrania; 
ha sértetlen jelent meg a' várban, ártatlansága ez 
által sült k i ; ha különben esett ki az ugrás , hóhér 
pallosával végeztetett ki az élők közül. 

Az Isten Ítélésének legrégiebb formájára talá-
lunk a' közép századot élő barbarusoknál, de kü-
lönösen a3 németeknél , a' Szejit, vagy az Isteni 
vitában vagy az úgy nevezett törvényszabta Pár-
viadalban (Zwey Kampf) . Közönséges és ó dolog 
volt a' Németeknél a' megsértéseket megboszszúlni, 
a' perlekedéseket párviadallal eligazítani. Eredetét 
veszi azon üdőkből , a' midőn még a' Köz Kor-
mánynak nem volt hatalma. De még akkor sem, 
midőn őket a' belső és külső ellenségek, a' népek 
vándorlása országos alkatmány tsinálásra kénsze-
r í te t te , sőt még a' Frankus hatalom alatt létükkor 
se örömest váltak meg ősi szokásaiktól, és az Ügyei-
ket eligazító bírói közbenjárást férjíi alatsonyítás-
nak tekintették. Altallátták a' Frankus Királyok, 
hogy ezen ősi szokás el nem törülhető; azon kel-
letett tehát nekik lenni , hogy valamikép tágítsanak 
a' szokás zordonságán^; segítettek is a' dolgon 
részszerént azzal, hogy azt büntetéssel fenyegették, 
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a' ki erőszakosan megtámadta azon félt, a' kinek 
szándéka volt magát a1 személyes boszszuállástól 
megváltani, az az : a' ki a' váltságdíjt leakarta len-
n i ; részszerint az á l t a l , hogy kétséges esetekben 
megengedték a1 peres feleknek, hogy viaskodhat-
tak. Az illyen párviadal a' Vitabíró és ennek Bi-
zonyság Tevői 's az egész nép előtt , minekutána 
a3 Vitézek megesküdtek, hogy semmi törvénytelen 
és bűbájos eszközt hasznukra nem fordítanak a' 
vita között , megtörtént ünnepélyesen. A' győző 
nem tsak iigye igazságát lelte ezen viadalban , ha-
nem a'meggyőzetettel azt le t te , a' mit akart. Ekép 
jutott a' győző fél ügye igazságához, 's az őtet 
megsértőt így lakoltalta meg. — Az igaz, hogy rö-
vid per eligazítás és könnyű itélethozás e z ; do 
másrészről az is igaz , hogy a' mennyiben könnyű, 
annyiban iszonyú. 

Hogy az Isten Ítélései alkatásában és fölállíttatá« 
sában az Egyházi Rend^részt nem vet t , abból is ki-
tetszik, hogy már a3 mohos régiségnél, a' vad , és 
pogány nemzeteknél, sőt a1 velünk egykorú vad né-
peknél is szokásban voltak. A' mi még több, épen 
ellenkezőt vehetni észre a' Históriából, a1 melly azt 
bizonyít ja , hogy a' IX-dik században élő jámbor 

w Lajosnak parantsolati , mellyeket mindenfelül a' 
Püspököktől érkezett sürgetések következésében 
ezen vadságok és bal vélemények eli őrlésére szét 
küldött , sikeretlenek voltak. Lajosnál komolyab-
ban vette a' dolgot a' Szent Szék, de mivel ennek 
erőlködései is foganatlanok voltak , ne hogy a' 
Szentegyház , és a' Pápa hatalma kotzkára jusson, 
és hogy a' megmenthetők el ne veszszenek, tehát 
hathatósabb , de szelíden munkálódó, és még is ezen 
esztelen ügyigazítást megbuktató eszközökhöz kel-
lett az Egyházi Rendnek nyúlnia. Az szentigaz, 

- hogy ez által a' Papságnak , mivel mindenféle 
ügyekbe végintézőleg béfolyt, egyszersmind hatal-
ma is nagyobbodott. De azt kérdezem: Az emberi-
ség nyert-e, vagy a3 Papság i t ten? Én azt állítom, 
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liOgy a' szegény emberiség. Ks ezen állításom bébi-
zoijyíttatására e' következendőket mondom: 

Ha a' Keresztény Papság babonás Ilit terjesztő 
szándékú lett volna ezen tekintetben, sohase ti l-
tották volna a' Frankok Királyai ezen szokásokat , 
a* kik mellett többnyire Papok voltak a' Tanátsno-
k o k , és maguk a3 Pápák sem ellenezték volna olly 
nagyon azokat. Azt mondja nék i , hogy az Isten 
ítéléseinek helytelenségét úgy lehetett volna az 
együgyű embernek fejébe verni , ha megmutattat 
volna a' Papság, hogy az Isten az ostobaság miatt 
íBiidát nem mivel. No ugyan megadta volna neki 
a' Papság, maga fejére bánta volna a' földet, mer t 
a' miveletlen népnek az ő durva nemzeti charactere, 
és szokása miatt megfoghatóbb 's a' dolgot fölvilá-
gosítóbb észképet nem adhatván, ha ezt is megtzá-
fo.lta vo lna , egyenesen a"1 mindentudó, és igazság 

< szerető Isten felül kétségbe ejtette volna , *s a' ba-
bonás hitnek még akkor tsak elfojtott magvát ki-

I tsí» áztatta, 's ennek rosz következéseit fölélesztette 
volna. — Nem, illy kábák és gonoszok nem lehet-
tek a3 Papok, és ezen tselekedet épen azon köz 
meggyőződéssel e l lenkeznék, a' melly szerént a* 
Papság akkor iidőben a' legmíveltebb, legokosabb, 
's az emberiségre nézve legjótékonyabb tagokból ál-
lott. Hogy a" Papság illyen volt akkor , eléggé bizo-
nyítják az azt megtámadóknak ellenvetéseik, a ' 
kik azt vetik a' Papok szemére, hogy épen mivel 

. legokosabbak vo l tak , hasznukra is tudták az ak-
kori tudatlanságot, babonásságot fordí tani , mintha 
ezek segítségével jutottak volna azon nagy hatalom-
hoz. Az emberiség javára tzélozó jó szándékukat 
eléggé megmutatják az általuk alkatott 's valóban 
az emberiség javát előmozdító rendszabások, törvé-
nyek , intézetek , a' mellyeket alább értekezésünk 
tárgyaivá szabtunk. 

Ezen alkalmatossággal még némelly megemlí-
tendőim vannak. Hihetetlen volna , hogy az úszni 
nem tudók vízbe merülve is életben marad janak , 
hogy a' tüzes vas , forró víz vagy olaj az ember 

/ 
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borét meg ne égesse, hogy «V magasról lerohanó 
ember épen fölkel jen, hogy a' holt test megmoz-
dul jon , ha az újabb idő illyesek felül tsalhatatlau 
bizonyítványait nem nyújtaná. Hogy pedig már a* 
közép század birt ollyas féle tudákossággal, míifor-
tél lyal , a' mi által első pillanatra a1 lehetetlenség-
nek látszó valósít tatott , kétséget sem szenved, 's 
épen ezen ügyességek segítségével az Isten Ítélései-
re kárhoztatott ártatlanság gyakran a' természet 
pusztító ereje datzára győzödelmeskedve megsza-
badűl t , melly esetek igaz vol tán , minthogy biztos 
históriai adatok vannak kezemnél , lehetetlen tán-
torognom. Valóságos tsudák vol tak-e , vagy a1 ter» 
mészét erejének foganatai , avagy szemfényvesztés 
út ján estek-e, nem tárgyam kinyomozni ; elég az 
ahoz , hogy históriai kétségen kivul megtörténtek. 
És megtörténtükkel muta t ják , hogy az Isten vagy 
tsuda által szabadította meg sokszor a1 szenvedő 
ártatlanságot (és ki meri az Istennek e1 féle hatal-
m á t , vagy akaratát tagadni?) vagy 2-or Tudatják 
ve lünk , hogy a' Papság már ekkor esmérte a' ter-
mészet erejének mivelését, és hogy olly tudomány-
nyal b í r t , mellynek kalauzolásával a' tüz , víz és , 
más pusztító elementumoknak határ szabatott. Mond-
hatná mindazonáltal azt is talán valaki végtére , 
hogy szemfényvesztést , tsalárdságot is tíztek a ' 
Papok. Ezen utolsó pontot tartván szemem előtt, 
azt kérdezem vétek-e vagy ártalmas-e a' senkinek , 
nem ártó 's bizonyosan embert szabadító tsalás, ha 
kiváltkép még azon föli'íl az erőszaknak és igaz-
ságtalan kivégzésnek gát vettethetik ? ha a' köz bé-
kesség és rend az által megőriztet ik, főkép ot t , 
a' hol más úton a' jól elrendelkezett igazság ki-
szolgáltatása, egy szóval a1 míveltség heánya miatt, 
a' dolgot el nem igazíthatni? 

Az Isten ítélései alatt tartandó rend elintézése 
a' Papokra volt bízva; a' Bíró és a' nép itt tsak 
tanuképen állott. Azon volt a' Papság, hogy a' do-
log legigazságosabban menjen. Ezen tzél elérésére 
eszközül ve t t e : 

t 
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1.) .V Népeknek az akkori vallásos szellem 

szerént sokkal könnyebben indulatba hozatható és 
észrevehetőbb kitöréseiket ollyan embereknél, kik 
valamelly vétek elkövetésről vádoltattak, "s a1 tettet 
lélekesméret szerént nem titkolhatták ; az ollyanok-
tiá 1 pedig, kik ártatlanok valának, az Isten Igaz-
ságában helyheztet«tt teljes bizodalmukat, 's ebben 
tsendes megnyugvásukat. 

2 ) El nem mulasztott a' Papság kéz alatt vizs-
gálódásokat gyűjteni a' hely, idő és tett környul-
ményeirol, és azon személyekről, kiknek tudtuk-
ra a' vétek elkövettetett; valamint más részről a' 
gyanú alatt levőre fordíttatott szorgos figyelem , "s 
annak tett okos kérdések által a' Valóság nyomai-
hoz eljutni törekedtek, a' mellyeknél fogva a' Bűn-
hődés , vagy Ártatlanság esméretéhez a' leghihetőbb 
módon közelíteni lehetett. Egy szóval a' Fürkésző 
utat (Procedúrám Inquisitoriam) használták, melly 
maga egyedül vezető ut az Igazság megesmérteté-
séhez. 

3.) Ha a3 titkon folytatott kutatás által meg-
győzetett a3 Papság a' Bűnös tettéről, azonnal tú-
llőtt részszerént a' szívreható Ékesszólás, részszerént 
a" titkot mutató és a' nézőben borzadást gerjesztő 
Készületek által az Isten ítéletének végrehajtatása 
körűi a' Vétkesben olly indulatokat gerjeszteni, 
hogy ez tsak a* legritkább esetekben hagyta a' töre-
delmes vallástételt az Isteni ítélet valóságos kiszol-
gáltatásáig kinyilatkoztatni: Inkább fölfödözte önnön 
magától a' t i tkot , mint sem a' kínos próbán által 
menni akart volna. 

4.) IIa ellenben azon meggyőződésre szert te-
hetett az egyházi Hata lom, hogy a' gyanúba véte-
tett vagy egészen ártatlan, vagy annak a' vétek 
elkövetésre nézve igen tsekély 's talán ez is törté-
netből következett részvétele volt , már ekkor a ' 
Természetiekről bírt minden esméreteit arra fordí-
tot ta , hogy védje és megmentse az Ártatlanságot. 
Itlyen esetekben véghez tudta ő vinni, bogy a' tüzes 
vas, forró viz és olaj nem égetett; a' vizbemáría-



( 8 0 ) 
tott lebukott ugyan, de a' vízbe nem fulladott; a1 

magasról leugró magát meg nem sértette ; és a' ke-
resztes és nem keresztes kotzkábó! választó a' ke-
resztes kotzkát választotta. Ha pedig kéz alatt meg-
tudhatták a1 Gonosz Tett el követőjét, és ez még is 
makatson tagadta a' vétket , már ekkor úgy tudták 
Vezetni az Isteni í téletet , hogy a' kitétetett holt 
test a1 Vétkesnek hozzá nyúlásakor mozgásokat tett, 
tajtékozott , és rajta a' sehek vérzettek , és néha 
maga a' holt test egy kevesé fel is emelkedett. 

Tehát az újabb időknek sok találmányaik már 
hajdan a' Közép Korban a"1 Papság előtt hihetőké-
pen esméretesek voltak, 's igaz megint itt is a' régi 
közmondás: „Nihil novi sub Sole." A' mik a' régi 
korból olly hihetetleneknek látszanak, azokat most 
nyilván végre szokták hajtani az eléghetetlen Spa-
nyol mestersége, Degennek repülő Maschinája, a' 
repülő öltözetek, a1 Búvár Tudomány, az Electri-
citás, Galvanismus, Volta Oszlopa és a' Magnetis-
mus béfolyása és szüleményei által. Tsak az tehát 
az újabb e' féle Föltalálok és a* régi Papság Tudo-
mánya között a' szembetűnő kiilömbség: hogy ezek 
esméreteiket , bábjátékaikat és szemfényvesztései-
ket a' maguk nyeresége és haszna végett a' Báinú-
lóknak pénzért mutogatják : Amazok ellenben a5 

Természet titkos esméretét, ha néha tsalódás volt 
is melléje köttetve, az Ártatlanság megmentésére, 
a' gonoszság álortzája levonatására, a' mindenható 
és mindentudó Istenség eránt viseltető hit és bizo-
dalom föntartatására, és így a' Keresztény Il i t és 
Józan polgári Bend és Boldogság megerősíttetésére 
fordították. 

Az Isten frigyJtötéséról, 
fT reuga Dei , Tréve de D ieu ) 

Ezen minden tekintetben bölts 's a' hadizené-
seket, egyébb erőszakoskodásokat, "s ezeknek szo-
morú következéseit zabolyázó találmányt 1033-dik 
évben tette közönségessé az Egyházi Bend. Hogy 
ezen rendszabás méltóságát és jótékonyságát által-

lássuk , 
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lássuk , és érdeme szerént hetsftfcn tarthassuk, szük-
séges a1 Keresztény Hitre tért népek characterát, 
valamint a' közép századokban uralkodó szokáso-
ka t , törvény kiszolgáltatást, korinányozástj és a* 
polgári viszonyokat esmérni. 

A' nyugott Római birodalmat biró barbarus 
népek között virágzott a' fegyverrel kivitt önigaz-
ságtevo jus. Erről már fönt szólottunk , 's ezen 
szokás a'népszokásain épült alkatmányon alapúit , 
mellyről is a 'Histór ia ezen nevezet alat t : Jus Ma-
nüar ium, Ököljus (Faus t r ech t ) emlékezik. Ezen 
igazság keresés minden társaságban, a* melly a ' 
mívelődés , polgári elrendelkezés , törvénykezés, 
és hatalmas kormány héjjával v a n , uralkodik. 
Hogy tovább divatozott ezen szokás Német Or-
szágban , mint Frantzia vagy Angol Országban, 
oka volt Német Országnak több egymástól füg-
getlen részekből való állása, a' Tsászári Hatalom 
gyengesége, a' Feudális Alkatmány virágzása, a* 

• mellyről tüstént szó lészen , a* melly körülmények 
mindannyian az erőszakos just megbuktató rend-
szabás létrejövésének utát elállottak. Kétféle volt 
az Ököl - Jus , u. m. Megtámadó, és Zálogosító, 's 
mind a' kettő végtére úgy elkortsosodott, ámbár 
eredésekor egészen más tzélja volt is , hogy valósá-
gos rablássá lett. A* Megtámadás (Fa ida , diffidatio) 
egyes famíliáknak egyik a' másik ellen való nyil-
vánságos hartzra kelése, a' melly vagy bosz^zuál-
lásból történt, midőn egyik fél az ő meggyilkolta-
tott atyafiának véréért aJ gyilkos félen boszszuját 
akarta kitölteni, főkép ha ez a' váltságdíjt , vagy 
a' karpótlást megtagadta; vagy ha különös esetekben 
a' Váltságdíj tsekélynek tekéntetett. Történtek 
illyen megtámadások személyes sértések , vagy a' 
vagyonon elkövetett károsítások, vagy végre más 
alkuszegések végett is?. 

Magányosoknak meg volt engedve a' Zálogve-
vés, ha irásha foglalt és törvényes volt kívánásuk, 
de jószerivel adósságukat meg nem vehették az adó-
son. Illven esetben egy vitézhez folyamodott a' hi-

Tud. Gyújt. /. Köt. 1834. 6 
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telez«*, a' ki bizonyos díjjért magára vállalta az 
ügynek eligazítását t. i. az adóst nyilván megtá-
madta , vagy megleste, és így vagy személyét el-
fogta, vagy birtokának az adóssággal fölérő részét 
elfoglalta, s addig ezeket kezéből ki nem eresz-
tet te , még mind maga, mind pártolta ki nem elé-
gíttetett. Megkelletett azonban az adósnak izenni 
a' szándékot a' zálogosítás napnál négy héttel előbb, 
a1 végbevitt zálogosítást pedig tüstént Bírónak je-
lenteni , és a' zálogba vett holmit is ennek által 
adni. Fájdalommal meg kell vallani, hogy ezen 
rendszabás nem tartatott meg olly fölötte pontosan, 
és gyakran, a' Biró a'' Zálogosítóval egy értelmű le-
vén , a" hitelező semmit sem k a p o t t , ha tsak ez 
egyszersmind nraga is Vitéz nem volt. — Mind-
ezekután megemlítésre méltó az is , hogy gyakran 
nem tsupán maga az Adós és Jószága, hanem alatt-
valói , tisztviselői is lakoltak az adósságért. Ezen 
alatsony jus még a' néhai Franciplegium maradéka. 
Továbbá a' Varbirtokosok közül sokan pénzzsarno- » 
kok is vol tak, az utasoknak 's kereskedőknek bá-
torságosító késéretet a jánlot tak, a' miért díjt kí-
ván tak ; ezt megkapván, nem adtak késéretet , a' 
midőn is az őrzetlen utazókat elfogván az úton 
fosztásból élő Várbirtokosok, "s a' szerentse vadá-
szó vi tézek, mindenüktől megfosztották, 's a' ká-
rosok vagy kiváltani jószágaikat , vagy a' rablók-
nak engedni kénteleníttettek. 

Hlyen színek alatt szüntelen tartó háborgásban 
Folyt le a' közép század kor. Senki sem volt akkor 
bátorságban, hogy ma vagy holnap életét, szabad-
ságát , vagyonát el ne veszejthesse. .— Sehol se 
volt békesség, és nyugalom. Ezen rettenetes kor 
Nagy Károly előtt , és utána dühösködött. 

illy szomorú állapotban sénlett a 'közép század, 
's egyedül a' Papságtól várta orvoslását bajának. 
Ez el sem mulatott eszközökről gondolkodni, mel-
lyek által a' baj , ha gyökeresen meg nem gyógyít-
tathatik , de legalább enyhítő írt nyerhessen; 
uudly szándék következésében illy rendelésekel 
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tett. 1-Ör Elhitette a' néppel, hogy erőszakoskodni 
a' Megváltó halála és föltámadás^ napjain, vétek. 
Legelsőben déli Frantzia Országban és Burgundiában 
sziíMt meg ezen erőszakoskodás 1032-dik évben, 
minekutána egy Aquitániai Püspök azt hírlelte és 
el is hitette , hogy az isten neki kinyilatkoztatta, 
hogy borzasztó bűn az illyen erőszakoskodás. Tüs-
tént elterjedt egész Európában ezen szokásnak mér-
sékeltetése. Erre azonnal 1038-dik évben a' Solothur-
ni Német országgyűlésen , Bastard Wilmos Király 
alatt Angliában és 1071-dikben Német Alföldön 
törültetett el törvényesen ezen szokás. Ezen Inté-
zetek által nem sokára a' Megtámadási Ököl - Jus 
szűkebb határok közé szorult egész Európában 
anynyival inkább, mivel az azon üdei babonás 
gondolkodás is általlátta, hogy az indiilatosságot és 
a' Ielkiesméretet barátságosan megegyeztethetni, és 
hogy az egyik nap féktelenségét a' másik nap mér-
tékletessége eligazíthatják A' ki Tsötörtök estétől 

I Szombat estéig erőszakoskodott , mint istentelen 
megátkoztatott. Ezen heten kint eső fegyver nyűg* 
vást Isten, vagy Szent Péter Frigyének nevezték 
(Tréve de Dien, Treuga Dei) a' régiek. H é t f ő n , 
Kedden, Szerdán és Tsötörtökön Rohanásokat vég-
hez vinni eltüretett. Uióbb a' szokás és lelki taní-
tások által annyira ment az Egyházi Rend, hogy 
az Isten Frigyének napjait megünnepeltette, a1 mit 
későbben a' íXarbonni, Troyesi, Clermonti, Roueni, 
Nordhauseni , Reimsi, Laterán Sz. Jánosi, és Mont-
pellieri Gyülekezelck is helyben Irögytak és meg-
erősítettek. Későbben a1 Tsötör'ók is vitatiltó na ; -
pá vá l t , és , a' mi még több, u(obb hoszszabb üdőig 
tartó vita-tilalmat is kiszegezelt az Egyházi Rend, 
's hogy még jobban megnyirkálja ezen sz;<krist, 
átkot vetett a5 vitázokra. Igy nem volt szab. d Ad-
vent első Vasárnaptól Karátsonj ig, hamvazó Szer-
dától Szent Háromság mán eső vasárnapig; ezeken 
kivűl Kántornapokon, Sziíz Mária és az Apostolok 
ünnepein tilalmas volt a' viaskodás. Némelly he-
lyekert tiltva volt tartani a' v i tákat , u. m. a' Szent-

*6 



egyházókban , Monostorokban , Kórházak , és T e 
metőkhen. Továbbá fölvoltak mentve a' viaskodás-
tói a' papok, a1 szántóföldön levő földmívesek , 
egyszóval a' védelem nélkfil állókat a' Szentegyház 
fölszabadította a' viaskodástól. 

Ezen bánásmóddal juthatott az Egyházi Rend 
kitűzött tzéljához, mellyről a' világi Törvénykar 
nem is álmadott , mivel amaz egyszerre többet nem 
kivánt , mint a' mit igazságosan lehetett kivánni az 
emberektől. 

Mi böltsen használta és mint egy féken vezette 
az Egybázi Rend az egész Közép Század Népeiből 
szemlátomást kitűnő két fő charactert, tudniillik a' 
féktelen viaskodó vágyót és a' Népnek vallásos Ér-
zelmét! Tsak ezen utóbbinak szelíd kormánya által 
tudta a1 dúló, rontó pusztító indulatokat békóban 
tartani. Ezek időjártával ugyan kitágulni kezdet-
t e k , de tsak akkor , midőn a' Fejedelmeknek na-
gyobb országos és udvari tiszteik meg nem tudták 
tartóztatni magukat az egyházi Törvényeknek meg-
szegéseiktől. De épen ezért századokig kéntelenek 
valának a' Tsászárok addig küzdeni, míg Maximi-
lian bétndta hozni a' Köz Békességet. 

( Folytatása következik ) 
Boehm Károly. 

7. 
Boldog Aszszony Veszprém Völgyi Apálza No* 

nostorának alkata Görög Oklevele Szetit István 
Magyar Királytól Kálmán Magyar Királynak 
1109-dik évi hiteles Másolatából , két liéz 
Táblával. 

Egy különös tünemény, más hasonló példa 
nélkül , a' Magyar Országi Diplomatikában azon 
Görög Oklevél, mellyet Szent István első Magyar 
Fejedelmünk Boldog Aszszony Veszprém Völgyi 
Apátza Monostorának adott. Miért használta a' ditso 
Király Oklevelében eg>enesen a' Görög Nyelvet ? 
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az jó formán állandó titok maradhatna előttiínk, 
mert az , a' mi magában az Ókl eveiben mondalik, 
bogy (aŐriig Nyelvű volt a z , ki e* Monostort föl-
állí totta, nem elégíti ki tudni vágyásunkat. Olvas-
suk Szűz Margit Életében, mellynek írója előbb 
é l t , mintsem Szent Imre házasságát érdeklő más 
Történetírók, ime fölötte fontos sorokat: „ E s meg-
gondolja vala Szent Imreh Hertzegnek is 6 éle-
tét és Ő szentséges szüzességét, kinek mikoron 
volna nemességes Jegyese, G Ö r ö g Ts ászár-
nak Leánya, Istentől neki megjelentetett, és 
az Ő Jegyesével szeplőtelen megtarták a1 tiszta-
ságnak szüzességét ő életeknek minden napiban , 
miképen az Ő Jegyese Sze?it Imrének halála után 
megbizonyít*) Beszéli továbbá Szent Imrének 
Életírója is e* Királyi Hertzegnek Veszprémi laká-
sáról : , ,Nocte quadam , cum V e s p r i mi i esset, 
nno ad se famulo accersito, orationis causa, 
retustissimam beati Georgii martyris Ecclesiam 

i petiit, ibique ante aram in preces iticumbens , 
apud se disquirere coepit, quodnam posset Deo 
gratissirnum rnunus ojferreValamivel pedig 
alább: „Pater antem illius, regno consulere va-
lens, vir ginem et forma corporis et morum integ-
ritate spectatis simám , st irp e regia o rt am, 
ei desponditMég alább: „Sed et sponsa ipsa, 
cum ille iam in ipso juventutis flore vita fundus 
esset, quam caste vixisset, testata est ; et famu 
las ille, quem supra diximus, res eius secretas 
evulgavittudósítások Szent Imre Feleségé-
ről , mint mindenki észreveheti, igen megegyezők, 
mert a' T s á s z á r i és K i r á l y i J e g y e s kifeje-
zés között nem olly nagy a3 különbség, hogy azt 
megegyeztetni teljeséggel nem lehetne. 

* ) Georgii Pray, Vita S. Elisabethae Viduae Landgraviae 
Thuringiae, nec non B. IVlar jaritae Virginis. Tyrnaviae, 
1770. 4-o pag. 261. Margit Élete , a' 316-dik lapon elő-
forduló soiok szerént, 1276-dikban íratott legelőször. 

**) Joannis Georgii Schwandtneri, Scriptores Remin Hqn-
garicarum. Lipbiae , 1746, fol. To wo 1., pag- 4á(J—43Í. 
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Nagyobb nehézségeket foglat magában János 

Gvertsei FŐ Esperestnek — egy XlV-dik századi 
írónak — íme tanutétele Szent Imre Feleségéről: 

Dum Sanctum Pannoniae totius Regem cum 
exercitu petüsset Counradus Imperator, Croatiae 
Rex Cresimirus S. Stephanum adjuvit, et XVf. 
Kai. Septernbres victoriam habuerunt. In rei 
Jhuirts remunerationem, dum anno MXXXI. Coun-
radus cum Stephano per ambasciatores Emerico 
adjuvante paciscerentur , pars haec Sclavoniae , 
guae regni erat Hungáriáé, nam pars a decennio 
JOiogeni Duci Syrmie?isi parebat, a Culpae in 
tSavum influentiam , per fluvium Trebes, et cam-
pum luteum, sive Czertiytz ad Dravum usque, 
Regi Croatiae cessit. Tum Episcopi Croatensis 
Jurisdictio ad Dravum extensa est; et Godimir, 
guasi fructus pacis, Banus a Cresimiro deciara-
tur. Haec amicitia cessioque ne civiles faciat 

Stephano rnotus , filia Cr es imiri jutu-
ux o r , sive S p o nsa E m e r i c i Du c i s # 

S cl a v oniae de clar atur. Mors Emerici, 
sequente anno secuta, evertit connu-
bium. Petrus pro Emerico titulum 
Sclavoniae Uucis obtinuit. Qui recu-
perare v olebat Sclavoniam, dotis ti-
1 u l o d a t am , « £ dicebatur , Sp o ns ae 
Emerici. Verum S. Rex q u i e t i s pacis-
q u e am an s, ini q uum c en s uit Sp o n s am 
iure su o p r i v a r e. Quar e Petrus, ut ma-
gi s p i o Regi complaceats Cathedra-
lem S, P et r i Qu inqueecclesiis ab s o l-
eit. Anno MXXXV. altero, quem nostri Zeanum 
eocant, in fíegno Croatiae succedente , et Stepha-
fii Regis terras molestante, volebant Hungari, 

cc-tíöí partes Sclavoniae recipiat. , wo« 
convenire Regi; z^í data semel recipiat, respon-
dit, praecipue dum bellum apertum non infer-
rent*) 

* ) Balthasars Adarui Kercselích , Nofitiae Praeliminares De 
Itegnis Dalaiatiae , Croatiae,, Sclavoniae. Zagrabiae, foL 
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Kiadhatna hitelt e' Történet írónak , minek-

utána egészen ellenkezőt állít ahoz képest, a' mit 
Szent László Magyar Király uralkodása a la t t , mi-
dőn Imre Szentté és Szűzzé nyilván kikiáltatott , a' 
Magyar Anya-Szentegyház tudot t , és helyesen tud-
hatott? Tamás Gvertsei FŐ Esperest szerént Szent 
Imre MXXXII. évben halt volna meg: úgy, de az 
egykorú llildesheimi Krónika , más derék írókkal, 
Szent Imre halálát igen hitelesen MXXXI-dikre 
helyheztcti. * ) Nem különben Tamás szerént Szent 
Imre úgy halt volna meg, mint Nőtelen: De ki 
hiheti ezt? midőn más hiteles í rók , 's az ő Szűz 

/ 7 

Eletét hirdető Magyar Anya-Szentegyház hatarozot-
tan szólanak Feleségéről. Ha tehát Tamás valami 
valót mondana soraiban, minekutána Konrád Tsá-
szárral a' Béke MXXXI-dikben Augustus 17-dikén 
(XYI. Kai. Septembr.) köttetett , Szent Imre pedig 
ugyan MXXXI-dikben September 2-dikán (IV. Non. 
Sept.) meghalt, legfölebb tsak anynyit lehetne mon-
dani belőlük, hogy Szent Imre M á s o d i k F e I e-
s ég é v e l eljegyeztetve halt meg. Ezt sem lehet 
azonban Életíróival 's Élete Bendével semmi képen 
megegyeztetni. És mit tarthatunk Cresimir Horvát 
Fejedelemnek Szent István Magyar Király számára 
vezetett Segéd Népeiről, ha tudjuk Cedrenushói, 
hogy épen Szent István uralkodása alatt a' Horvá-
tok Basilius Görög Tsászár által meghódít tat va va-
lának? **) Az a' vélemény tehát , hogy Szent Imre 
Felesége Cresimir Horvát Országi Királynak Leá-
nya volt volna, igen nyomorék alapokon épül t , 's 
ha e' Tamás Fő Esperestnek , mint különben is 
kései í rónak, tekéntete igen keveset nyom, még 

pag. 101. A' miket itt herchelich közlött, azok a* Zág-
rábi Káptalannak épen azon régi Kéziratában találtat-
nak , mellybol Knller Jósef (Prolegom. ad Hist. í.pi®c, 

Quinqueecles.) a' Zágrábi Krónikát kiadta. 
*) Godefridi Gnilielmi Leibnitii, Scriptore9 Kerum Brunsvi-

censium. Hanoviae , 1707- fol. Toroo I , pag. 710. 
**) Geolgii Cedreni, Compenditim üistoriarua». Parisiis , 164L 

fül. Toiao II , pag. 717. 
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kevesebbet er az 1630-dikbati írt Marnavitius Já-
nos Tomconak állítása, ba nénielly Dalmátiai Iratok-
ra hivatkozik i s .* ) Ezek sem lehetnek, tudtunk-
r a , egykorú, vagy közelkoru tanúbizonyságok. 

Niutsen e1 képen elégséges okunk Margit Élet-
írójának állítását kevésre betsulniink Szent Imre 
Feleségéről, mint a1 Görög Tsászár Leányáról. Ha 
pedig ez volt Szent Imre Felesége, úgy már kérdez-
ni szabad, ha főképen Szent Imre Veszprémi lakása 
is tekéutetbe vétet ik , nem e' Görög Hertzeg Asz-
szony kedvéért állíttatott-e a* Veszprém Völgyi Gö-
rög Apátza Monostor? Anastasia, Jaroslaus Nagy 
Orosz Hertzeg Leánya és I András Magyar Király 
Felesége, mint Béla Király nevetlen Jegyzője (Cap. 
15.) említi, őrömest lakott a1 Tihanyi Félszigetben, 
®s ott valóban egy mais fön áll o Orosz S z i k l a Mo-
n o s t o r nyomára akadunk, melly az Oklevelekben 
U r u z k e u , az az : O r o s z k Ő név alatt említte-
t ik , most pedig B e m e t e l a k á s nevet visel **) 

' Midőn 1451-ikben Hunyadi János Erzsébetet, György 
Serviai Hertzeg unokáját , Mátyás fiának eljegyzette 
(melly házasság azonban utóbb fölbomlott), rtyilván 
megállapíttatott: „ Volumus tarnen9?et, dum et quan-
do volente Dominn praefata puella Elizabeth nep-
ti s nostra in domum die ti dornt ni Gubernátorig 
traducetur, i p s a in ri l u f i d é i Graeco rum 
permaneat, et 8 emp er cum e a e t in ej u s 
obseq 11 iis stent presbyteri de Graeco-
rumritn, acn obiles et et iam d o m i n a e 
acpuellae^quos nos et f i I i i no stri ad 
hoc eli q er e m alueri m u s et voluerint^ 

Ha így gondoskodtak utóbb leányaiknak val-
lásbéli szabad gyakorlásukról a3 nem egyesűit szer-

* ) Regiae Sanctitatis Illyricanae Foecuiiditas. Romae , 1630. 
, i »1 4 - 0 . 

Damíani Fuxhofl'er, Monasteriologia Regni Hungáriáé. 
We^zprirníi, 1803. foí. Libro I , pag. 115. Az Ü r e s k ő 
magyarázat helytelen. 

***) Pbilipp Ernst Spiess , Árchivisclie Nebenarbeiten. Hallo, 
1783. 4. I. T h e i l , S. 174 
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tartású Görög Szülök 's Öreg Atyák : Mennél inkább 
gondoskodott erről akár Basilius, akár Romáuus Görög 
Tsászár, kik közül mindegyik Szent István Magyar 
Királyival egy időben uralkodott?Hihető tehát, — de 
tsak hihető, nem pedig bizonyos dolog, — hogy a' 
Veszprém Völgyi Görög Apátza Monostor Szent Imre 
Feleségéért állíttatott. Ezt annál inkább meg enged-
hetni , mivel Szent István Görög Oklevelében e ' so-
rok is , mint alább látni fogjuk, olvastatnak: ,,/w-
beo ego Slephanus Christianus, et Hex totiua 
ÍJ ugarié erigendum, adrmnistrandum , et vonsta-
biliendum Mona st er tu m Sanctissimae Dei Gé-
nit ricis Metropolita n um in Vesprem, et in 
eo perennem multitudinem Monialium pro spiri-
tuali salute me «, Coniugiset P r ol i u m 
me a r um , et Patriae t o t iu s.u A' „M e t r o-
p o 1 i t á n u m u szó egyfelől nem kisded tekéntetére 
mutat e' Monostornak; más felül pedig tudva levő 
dolog, hogy a' Közép Századokban a' „ G y e r m e -
k ei m" szó alatt a' leányoknak Fér j e ik , és a' fiak-
nak Feleségeik is értettek. Sigmond Tsászár és Ma-
gyar Király némelly 1423-dikévi Oklevelében Albert 
Austriai Hertzeget, Leánya Fér jé t , , ,FILIUS DILE-
CTUS" néven említette. *) Minden esetre Szent István 
soraiból, mellyeket fölhoztam, világos, hogy maga 
alkalta a' Veszprém Völgyi Görög monostort, és 
így Kálmán Király Másolatának íme helye: „ Vetus 
autern privilégium j u xt a ling ua m auctoris 
Monas t erii GRECE scriptum ideo adnotavi-
mtesu tsak úgy nyerhet alkalmas magyarázatot, ha 
föltészszük, hogy az G ö r ö g - N y e l v ű volt, a' ki-
ért ezt Szent István Király építtette. 

Mivel a' Napkeleten tsak Basilita Szerzetes 
Férfiak és Apátzák találtattak, nem kételkedhetni, 
hogy a' Veszprém Völgyi Monostorban is legelőször 
ezek helyheztettek, és ugyan olly módon, hogy a' 
görög szertartás, mellett is a' Kómái Anyaszentegyház 

*) Andreae Felicis Oefel i í , Herum Boieariirn Scriptores* Au-
gustae Yinüelicoruua, 1763. fuL Towo 1, pag. 19. 
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Fölsobbségét megesmérve szolgálnának ezen Apátzák 
a ' Mindenhatónak. Épen akkor tudniil l ik, midőn 
Szent István Király nálunk uralkodott, a' Napkeleti 
és Napnyugati Egyházak között fönforgó régi S z a -
k a d á s (Schisma) nein állott fön , a' mint azt a' 
halhatatlan érdemű Koller Josef bő tudománynyal 
megbizonyította. *) Ilogy itten valót védette ' derék 
Fér f iú , 's hogy különösen a' Veszprém Völgyi Apá-
tza Monostort semmi esetre sem lehet Szakadás 
Részesévé tenni , az már tsak abból is hizonyos, 
hogy ez a' Monostor a' Chrismát és Szent Ülajot az 
E s z t e r g o m i É r s e k t ő l kapta évenként Kálmán 
Király Másolatának ime világos szovai szerént: 
„Et eedem Domine in Consecratione Crismatis et 
Olei Ecclesie sancte Strigoniensis pertineant." 
Utóbb l i35-dik év után, midőn a' Cistercita Rendet 
MagyarOrszág ís különös betsben tartotta és Hazánk 
kebelébe Frantzia Országból béhivta, a1 Veszprém 
Völgyi Görög Apátzáknak helyüket C i s t e r c i t a 
A p á t z á k foglalták el , kik mind addig küldék e' 
Szent István alkatta Monostor falai közül ájtatos 
szivömledezéseiket a' Mindenhatóhoz, míg a' Török 
iga elől Körmendre,Vas Vármegyében, futni , és ott 
maguknak Templomot és Monostort szerezni nem 
Jcénteleníttettek. Itt végre, a'zenebonás időkben egy-
másután rendre kihalván, lenni megszűntek,'s vagyo-
naikat 1638-dikban III. Ferdinánd Magyar Király a' 
Jésus Társasága Győri Szerzetes Hazának ajándékoz-
t a , mellynek eltörültetése által azok a'Religionái ius 
Fundus gondviselése alá jutot tak, hová most is tar-
toznak. így sziínt megvirágozni első Fejedelmünknek 
hat századig fön állott ditső Intézete, mellyben szám-
talan Szüzei a' Magyar Hazának a' világi lárma és zaj 
elkerülése végett maguknak menedék helyet kerestek. 

Szent István Magyar Király Alkató Óldevelét 
e* Monostorról deák fordításban, Péterfy Károly 
rövid éréntése után a' Magyar Anyaszentegyház 
Zsinataiban ( I , 7 . ) , először Szegedi János hí-

*) Jossphi Kol ler , Commentarius De Sacra Regni Hungáriáé 
Corona. Quiuqueecclesiis, 1800. 4. pag. 195—£22. 
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res és tudós Jésuita, ki a' Győri Jésuita Szerzetes 
Háznak kormányozója, következés képen gondvise-
lője is volt e' betses Régiségnek, esméitette meg, de 
nem elég pontossággal azon könyvében, melly illy 
tzím alatt jelent meg: „Asser tor Libertatis Unga-
ricne , Dalmaticae , Croaticae, et Schlavonicae, 
Andreas //• Rex Hierosolymitanus. Jaúrini , 
1750. 8.4Í Járatosabb levén e' munkás Hazánkfia a* 
Törvény Tudományban, mint a' Diplomatikában, 
nem tsuda, ha a' fordításban hibákat követett e l , 
megbottlott néhol az olvasásban, és a 'petsét körül-
íratát , melly Kálmán nevét állítja elő, határozottan 
Szent István nevére által vitte illy módon: „STE-
PHANÜS. D. G. REX. TOTIUS. UNGARIAE." Mind-
azonaltal, esmérvén, mint a' Győri Háznak korma-
nyozója, ott mulatásból egyenként az Oklevélben 
előforduló helyeket, ezeket egész pontossággal meg-
határozta, a1 mi neki ezen Oklevélre nézve mara-
dandó érdeme. Práy György, a' híres Történetíró, 
Szent Margit Életének 221—222-dik oldalain az 
Óklevél görög részét adta ki először 1770-dikben, 
's napfényre botsárotta némellv kihagyásokkal, mel-
lyek főképen a' Jószágoknak neveiket illetik , Kál-
mán Király deák Oklevelét is: De Ősem bánt egész 
pontossággal az Oklevéllel, mellyben többeket hi-
báson olvasott , némellyeket pedig egyenesen fe-
ledékenységből tévedve föltseréit. Hlyen különösen 
az i s , hogy Kálmán nevét az eredeti Oklevélből 
„COLUMBANUS" formában ad ja , noha ez egy 
fcnlevő régi Másolatban, nem pedig az eredeti Ok-
levélben találtatik, hol „COLUMANUS" jő elő. Ez 
okozta, hogy sem Szegedi, sem Práy igyekezetei ki 
nem elégítették a' Kritika kivánatait, *s azért Szer-
dahelyi György Alajos egy különös könyvetskében 
ismét nem tsak kiadta e' nagy Ritkaságot, hanem 
annak Görög Részét egyenesen rézbe is vésette illy 
tzímü munkájában : „Diploma Graecum S. Stepha-
ni Regis Monialibus Coenobii Vesprimiensis B. 
M, V. dátum , a Colomamio renovatum , nunc primo 
integre et vere ex Autographo edidit Georgias 
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Aloysius Szerdahelyi Ablas S. Mauritii de Both, 
Cath. JEccl. Vaciensis Canonicus, A A. LL. et Phil, 
Doctor , S. C. et R. Ap. M. Consiliarius, ac ad 
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hun-
garicum in Commissione Studiorum Referens. 
Budae , typis Regiae Universitatis , sumptihus 
JFratrum Kilian Bibliopolarum Pestiensium 1804. 
S.pagg. 97. cum Tab. Aenea.k< 

Szerdahelyi törekedése fülűi haliad minden 
előbbi törekedéseket ezen Oklevél körűi. A' Görög 
Részre nézve nem tsak saját nyelvtudását használ-
t a , hanem élt Petrovics György Ügyvéd , 's a' Pesti 
Fő Oskola Könyvnyomtató Műhelye Rátz, Oláh és 
Görög Correctorának, mint született és tudós Gö-
rögnek, esméreteivel is , ki egyszer'smind az Ók-
levélnek Görög Részét lerajzolta elég hív másolat-
b a n , mellyet Bikffalvai Falka Samu, híres művé-
szünk, rézbe vésett. A9 Deák Részben Schwartner 
Márton vezette lépteit, *s néhány apróságon kivtíl 
elég szerentsésen. írt egyébbként Szerdahelyi ma-
gáról az Oklevél tárgyáról több jeles észrevétele-
k e t , 's tsak azt lehetett sajnálni, hogy a3 Görög 
Részre nézve még sok szedethető Ruzakalászt hagyott; 
a' Deák Részt pedig, a' melly szinte fölöttébb fon-
tos Nemzeti Régiségeinknek tudósabb megesmérte-
tésükre nézve, rézbe nem vésette. Azonban nem 
olly könnyű vol t , mint néki talán első tekéntettel 
gondolná, Szent István Királynak ezen Görög Okle-
velét egész méltósággal fölvilágosítani. A'Görög Di-
plomatika, e' Nemzetnek százados szerentsétlensé-
gei miatt , még tsetsemős korban vagyon; a' régi 
Görög írás Tudománya (Palaeographia Graeca) tett 
ugyan előmeneteleket, de ezek sem fölötte nagyok, 
's a' mi reá nézve történt is, azt tsak mint egy el-
vétve bírják a' Magyar Országi Könyvtárok. Sőt, 
úgy látszik , mintha Szerdahelyi és Tanátsnokai 
Montfaucon liernárdnak Görög Palaeographiáját, a' 
Florentziai és Yelentzei Görög Kézírat Lajstromo-
kat és du Fresne közép századi Görög Szókönyvét 
nein is esmérték, vagy legalább nem is használták 
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volna. Minden esetre tudni ke l l , hogy a1 Görög 
Oklevél í r ó j a , a' mi nem tsekély tekéntetet ád e1 

betses régiség hitelességének, a' leírásban számos 
bibát e j t e t t , bővítvén itt a' betűket, vagy szótago-
kat ; másutt hibás írás módot használván. 

Nekem nem az itten tzéiom, hogy magyaráza-
tot írjak ezen Ókl evélre, hanem inkább az , hogy 
az egész Oklevelet ú g y , a' mint íratva vagyon, 
részént egy tagban hív másolatban közö l jem, :s al-
kalmat nyújtsak egy bővebb készülettel és segéd 
eszközökkel birandó későbbi Kornak ezen Oklevél 
t fkéletes fölvilágosíttatására; részszerént a* Deák 
Rész közöltetése által előmozdítsam az olvasásbéli 
gyakorlást. Ennél fogva a3 Görög Oklevelet Szerda-
helyinek olvasása és fordítása szerént botsátom is-
mét napfényre , ki előbb úgy adta ki görögül Szent 
Istvánnak ezen Oklevelét, a' mint az leíratva va-
gyon ; azután pedig a' maga olvasását állította elő. 
így következnek tehát az Oklevélnek Görög Sorai: 

EVOVfiCCTt, TOV V3Q G Xal TOV VlOVXCtí TOV ayíoV GSV ff, 
EvttXXopai eyu> gerpavóa /Qigiavoff. o xai tnúotja 
bvyyQLceff. űsoiovvraxat őioixovvraxcd xaragévovra TW^IO-
vag/jQiov ti~j<y vujsq ayíaoOfxőv tov tuqo moXLrov. rio 
ELOTCüveOüjQEfÄ. xai év avreu aűvctcjö TdXy\&oO(.iova£lov Gwv. 

VTttQ T>)Q \pVX7]Xi;0 GQLCCG á/JOV GWVÚoVXal TOI G TSXVOlff 
fAOV. xai GÍCtTQOLCtG CJ(XO}]G Xal SldOfiOLEV 8COG CCVTOJ TUJ[XO~ 
vog}]QÚo. evveaG. (.israrojv xwQu&LiiovaíOvwwv radc ov /acc-> 
rádió tmg. tlov ^w^itoj/cf^rwycitfiv javra, rw oiyoj rovoa— 

yáq ßzv. b%bv róva xamvovG reG GaQ óxov Taöxra>. xai 
yagaőaa xaiíregov %ujqiov ró oava tov. ex s%ov, tcc 
\}a?uovo TQiaxov ra. o cjbq tGxlv eloróvöovv aujv. xaix 
(paohíovg ÚG tov tv •OfJiovlao. f.iov Tt;G vuíeq. áyíaofixov. 
xai xoj G>é(JCC[Aa tov of.i mara. fisra xal üJEQaovraG ecsra. 
ofjolwo xat tüj GsávtiyíoiV. xaleasí (XQiraG e^íxovra. xav 
yjagaSaG eiorovdovraovöwdexa. xal'E,v Xagyovg tqeiO. xal 
Xahxuoőío, xai ^ar'^iä^ivlva, xai TOQvaQivev. xaigou 
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GtoÄoövt 7!<*i TOvpauams XagyoG g 'gov rctdío ftsksxSiö 
a/znís lagyoG rgG. ivoöé e/Eixac oávravt] oiv i t)v aylav 
tgiáSa eIg (*eto /iov. o/aovőe. wav tcov twv /tooi iov 
raovófictTa elgIv Tavrava. a Gayag ßgvEv xaí xovvi) oat.v-~ 
Őgov. xalxvr) Ga. xaixvi) tct tl,l tovv. xal rá a Gap tov 
coioSgov yov. xal ^aXsot]. xal ygivT^agi. xaittega aj^Etoovcc 
SiSiopEi 'gw vujíq ayiavÖ/.bv tov pgo woXÍtov rw povagtjgt 
ivaf.1 sxQtaigeíy.}] 6 ovvog xal ;; yrj iva eiGiv tou/aoqiov. 
Siőopoids xat é^ovGÍaviv Tavxt] rtjuovtj Yva tovG öeXov 
tuG xaroíx. EiGzoxgaTOG Tt;G ayiaG portja, ov evwoog Ta| 
eutff xrjG ?] yov /xevíjG xat róvaöeXcf/OiSiovivádio x&rj tud 
EX TOV TO U50V OXUtVCt fitjßovXofiEV OG. El d ET LG (pOQud\'} 
avTCov o v töeq SégSwxá asiEiÚG fiov/jvaujOxóifjE ?/ awo usot 
r\ öaO\}ai tI. tjex tijG yEvaiáa [aov. ?j steqoG tiG, eits 
ß aGi XeiG, el te ag %ov teG« et te ggatiyoi. el te iwtoxó 
jjjoi. £ Í ' te eteool tiv. Yv a E / W Í ' Tio av a&Eua. cűag amg o 
xai viov xal aylov tásv e TtjG. svőó | ov ÖEGöJOLvtjG / / (aiov 
Ox ov x al ásí vsagd" vóvpa giao. mo évdo a mag 

amgo gokwv xat, twv TgaxoGiiovŐEX ax rw mgwv. xal máv 
tcov Tiov ayi wvt x al amapov tov mag amgo xaivioü 
xalayiov mv s T)]G evdo^ovSEOtv^GpaO xaí dxöv mava et 
(X{IUQ TU) loV^íi 

Szerdahelyi Olvasása. 

„•]* 1 Ev ovópaTt tó naTgbg xal r,v vis xal tu ayis 
jtVEvpaTog tviékhofiat tyu> J?zé(pavog xgigiavog , ő xal xgá?. 
yiáatjg 1 Ovyygiag TcoiovvTa, xal őioixuvTa , xal xaTagé-
vovra tó f.iovagt)oiov Ttjg vrcEgayiag Oeotoxs t5 iaijtqotio* 

"kiTS y tó Eig TM YaGzgFfA , xal év dvTco áűváog Tihtjüog 
fiOva£ovG(vv vrteg Tt;g ipvxi]X))g Oü)T)]gíag ^wov , Gvvßtov , 

xal Tolg Tsxvoig ftov, xal naTgcag Tráoijgl xal SíSwfii 

ivoiZg ávTíó rw {.lovagiigLw tvvság pára tojv xwga&iiöv 

aEi&votov. tcí Ss ovópaxa ővo Tiog tcov xmQÍmv uvtojv éiolv 
TavTa : tó TtgíüTOV JZayagßgsv t'xov xanvovg TEGGagcí— 
xovtu Óxtw , xaí ipagáSag Kai steqov /WO/OV ró 2!áva~ 
tov i%8xwv Ta&aXlovg tgiáxovra , OTCEg eglv tig tov Jov-
vaavl xal x Bafaliovg tig tov tvO'ooviaOf.ióv Ttjg UTtegayíag 
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Ssoroxa , xai tó négaiAct tu 'OfAJtáSa petá xal ftEQctMVTag 
inra. ' Opoíwg xal tó navi'jyvQcv t xal ex tagira g efy'jxovtUy 
y.al ipctQccdctg eig tov Jovvaov Őo'jöexa, xal %v?.ovpyovg 
rgeíg, xal xaXy.eZq őíio , xal ßaT&aglv eva , xal toqvciqIv 
Jev. Kai ga IloXóovix, xal tov Mápa ittlagyovg g, ga 
3 O/uTiáSa t>' o [sehexdlg, «^^eAof^/o^g "Jm <?£ e îf 

Jtávrav vi'jöiv tí]V ayiav Tgiáda elg f-tsróxiov. ' OfAoí' 
öé návriov xutv ^wp/wv ta ovófiara holv Tavra l a Sta-
ydgßgiev , Jfttí. Tovvtj , JTcúi^Oü , 5<at K.vi\Oa , xal 
Kv)\ia T Teltow, xal Ta a. ^cx/atov , UuiSgovyov, íícet 
Zaleoij, rgiVT^ági, xat ereget Ttlziova §íd(vui gí/j 

vnegayLav Qeoróy.ov to (á^tqotioXÍtíí T W fAOvagt']Qi, 'Lvcc 

fie/Qlg Vgtxíj ó oi^ai/óg, jjai. ^ij , cLva etalv tov /uovagy-
(tlov. /Ilöoj^c öé xal e^ovöíav tv ravrrj rrj f i o v f j , %va rovg 

xfelovtag xaroixelv éig ró xgárog ryjg ayíag fiovtjg avev 

ngogá^ecog rijg t]yufAevt;g, xal Ttiov áöefapíSwv ,cíva őiox&t'jTUt 
tx tov T0710V o xal va ßovXopevog. 'II §é rig cpogaűi] 

ávxüjv y wv tieo őé§u)xa áeiewg povtív anoxáipui, 
(XTiOTioitiöaaűaí ti , >; rtjg yeveűg [aov , 5/ ertrag Tig , 
?;'T£ ßaotlelg, >/r£ ag^ovreg, ?/r£ ggarqyol, ?/'r£ eniaxonoiy 
t]te tregoc Tivég, 'iva e/ov to ává&efia naga itargóg xai, 
viov xal ayiov Ttvev^iarog, T?jg evSó£,ov dsOTioivfjg TjfAtóv 
Qeoróxov xal áeixag&évov Magíag, VTiegevdó^wv á7TOgóhwvt 

TÍ'JI/ TQiaxooíojv dexaoy.Tu) naTeQMV, xal návruuv tcuv 
uyiuiv , Jí«t é/iiov, tov Ttagá naTQog xal viov xal ayiov 
7Tvev/,taTog, r;;g tvSó'E,ov őe07toív)jg y.ag xal OeoróxoV y nav 
ael «/(«orwAoi/.'̂  

* / * 

Kúlmán Királynak megerősítő Óklevele. 

„Anno dominice inearnacionis millesimo. 
CVIIII. precipiente eristianissímo rege Columano. 
renouatum est hoc priuilegium de monasterío Bez-
primiensium moníalium. Causa autem renouaeionis 
hec sunt. Cum totiim priuilegium sancti Stephani 
de omniburs pertinenciis eiusdem monasteríí. cera 
sigillo eius insigníta esset inuolutum et incurabili 
necessitate quarundam litigacionum fuisset apertum 
eausis quq emerserant extinctis. et exínaníta fide 
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neteris prluilegíí oportuit noiium fieri. quod ea con* 
tíneret. que monasteriuni illud sine omni Controller-
gia illo tempore obtinuít. quando ipsum priuilegium 
preceptum est renouarí. et hec sunt que in ea uidí-
mus et inuenimus esse ipsius Monasteri {így: ,,/Mo-
nasterii" helyett) sine omni contradiccione Symo-
ne quinque ecclesiarum episcopo. iussuregis et con-
sensu Bezprimiensis episcopi diligenter perscrutante. 
et uerítatem rei cbristianissimo regi Columano refe-
rente. uidelicet villa Zaarberín cum. L. IÍII-or man-
sionibus et totidem uineas. ita ut quelibet mansio 
annuatim dicto monasterio. LX. cubulos uíni debe-
ant ( í g y ) aministrare scd terra ad ipsam villám 
pertinens est communis, et silua ipsius uille habita-
toribus preter siluam coquine. que circum iacet in 
metis. secundam villám Mama in qua sunt aratores 
plaustrales et alia officia pro utilitate ecclesie exiben-
tes (Jgy^) iuxta precrptum abbatisse dicte ecclesie 
tempore constituto. tercia uero Sondur in eadem 
übertäte quarta Kensa. V. Cludin. istas. V. villás 
nostros vdomicos (így : ,,Udvornicosíi helyett) dicto 
monasterio dedimus iure perpetuo possidendam 
(így) in istis quinque villis uidelicet Mama Sondur 
Kensa et Chítun non est terra communis, et tota 
terra ipsarum uillarum» scilicet Akaratia circumia-
cet in metis nec alicui liceat habitare nisi prius do-
mina abbatissa uoluntate admiserit. Ifem villám Va-
mus cum. X. mansionibus in qua sunt operatores 
scilicet fabri et alia seruítíaexibentes ( í g y ) et lerra 
est conmunis. Item sancsus rex Stepbanus dedit vil-
lám Poloznik cum. VIII. mansionibus sed terra est 
conmunis. Item sanctus Stephanus dedít villám Po-
drug quarum terra non est conmunis sed circumia-
cet ín metis ita tarnen quod dictas possessiones tam 
in decimis quam ín Magistratibus capelle dictarum 
uillarum episcopus \7esprimiensís in nullo debeat 
molestare uel ín aliquo perturbare totam monasterio 
nostro duximus pertinendam. sicut in donationibus 
regalium extitít consuetum et eedem domine incon-
secracione crismatis et olei ecclesie sancte Strigo-

niensis 
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niensis pcrtincant. Item sanctus rex dedit pórtuin 
et nauliiiT) Scigetfev uocatam ([így) cum. VII. nau« 
cleris et in villa Ticus eisdem tun dum curie et uia 
(így : j^tiam" helyett). Item sanctus rex dedit quan 
dam insulam Obada uocatam. et cum ea dedit villam 
Zamtov ultra Danuhium cum triginta mansionibus 
et magistratibus Capelle. Item in dedicacione eius-
dem Monasterii. XX. mansiohes sunt etiam in eadem 
uilla. Xl i . piscatores tota terra ipsius ville domini-
um abbatisse est in metis quarum meta sicir.cipitur 
(*gy) a parte superiori in fme eiusdem ville meta 
lapidea de jnde uadit ad Orienten» ad metam terre-
ani que vvlgariter {így* ,.vulgär it er" helyett} Erba t 
nocatur! de inde uadit ad duas metas terreas. de 
iude uadit ad tres metas terreas. post hec uadit ad 
partes meridionales et ad magnam viam iuiungitur. 
de inde uadit ad monticuios. et ibi stat meta Japidea 
que Baluan uocatur. de inde reuertitur iuxta viam 
magnam et ueniet assidue per metas terreas ad ne-
mus quod iacet iuxta íhiuíiim Danuby et ibi meta 
terrea et sie terminatur. totum teloneum fori ac 
alias utilitates eiusdem uille constituit. Item sanctus 
rex dedit quandam insulam Sild uocatam (itt tör-
ténetből kihagyatott a rövidítés jegye) cum ter-
ris et lacunis et. X. mansiones ad procuracionem 
pecuduin et in illa insula babent piscatorem sturio-
num sed terra non est conmunis. Item dedít villam 
Sorlous a (így : „ad helyett) procurandas apes 
sed terra est communis. Item dedít sanctus rex uil-
lam Girincliar in eadetn libertate sed terra est commu-
nis. ex omnibus possessionibus istis non habetabba-
tissa aliquos seruientcs cum equis nisi soluin modo. 
LX. et tres mansiones carpentariorum et duas man-
siones fabrorum et unum tornatorem et custodem 
lagenarum. ceteri omnes sunt uel vínítores uel ara-
tores et alia seruieia exíbítores. Item dedít sanctus 
rex. portum Modochea qui Tbona uocatur cum de-
scensu ad piscacionem vsonum et ad opus moniali-
um sancte rnarie seruíencíum. Vetus autem priuile-
gium iuxta linguam auctoris Monasterii Grece seri-

Tud. Gyűjt, h Köt. 1834. 7 
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ptum. ideo adnotauimus ut ex concordía ueteris et 
iioui eognosceretur certítudo ueritatís. licet iuxta in-
uestigacionem quinque ecclesiensis episcopi apposíta 
sint quedam ín nouo que non in ueniuntur in ueteri 
et que sancte ecciesie acreuerunt in processü temp< » 
ris. Quicumque autem aliqnid de his que in hoc pri-
uilegio contínentur sicut Vídidimus {így. vidimus46 

helyett) in priuilegio sancti regis Stephani presúm-
pserit mínUere. malediccioni iusti iudicis dei. et 
sancte .Marie et omnium apostolorum et oinnium fi-
deliUin dei. sicttt in ueteri priuilegio scriptum est 
subiaceat. et legein regni de peruasione. ecciesie dei 
persoluat! " 

A* hiteles példányból, melly, íróhártyán íratva, 
Budán a' Föls. Királyi Magyar Udvari Kamara Le-
véltárában őriztetik a1 fönállani megszűnt Monosto-
roknak Okleveleik között. A' kerék formájú nagy 
Viasz Petsét a' Levél hátára n y o m a t o t t , 's azt 
kinyúlt hártya pántlika tartja. Ez az Oklevél köze-
pén a ' jobb oldal felé közelítő két hoszszu vágányon, 
mellyek idő jártával magasabbra is szakadtak, által-
huzatott olly módon, hogy általa a 'Petsétett fölebb 
's alább is lehet helyheztetni. A' Viasz száraz, ned-
vessége és hajlékonysága vesztett, barna, konynyii 
töredékenységií. A' Petséten sárkány fejekre végző-
dő pamlagon ül Kálmán Király palástosan, koro-
nás fővel , jobb kezében liliomosbuzogányt, bal 
kezében a1 világnak keresztes golyobisát tartva. A* 
körulírat tsinos nagy belükkel imez: „ f COLOMAN-
NUS DEL GRATIA. VNGAR(or)VM (re)X. u 

* % 
* 

Minekutána e' figyelemre igen is méltó ősz Ré-
giséget szóról szóra kiadtam, itt vagyon már helye 
hitelességéről röviden szólanom. Nem sokára, midőn 
Szerdahelyi György Köny vetskéje megjelent, egy 
nevetlen Recensens (a ' mint hitelesen saját szájából 
tudom : Engel Keresztely, a' Magyar Történetíró) 
egy Német Tudós Újságban (Allgemeine Literatur 
Zeitung. 1805. Nro 221.19. August.) gyanúba vonta 
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ezen Őklevelet, a' mit itten hallgatással elmellőz-
nöm semmi esetre sem lehet. Ha Engel roszsz néven 
vette Szerdahelyinek, hogy Réz Tábláján ki nem 
adta Kálmán Királynak Megerősítő Oklevelét i s , 
anynyira a' mennyire helyesen szólott, mivel a' 
Görög Diplomatikának gyenge állapata miatt, a ' 
mit Engel igen böltsen éréntett meg, a' Deák Erő-
sítő Óklevélnek Külsőjéből és Belsőjéből kell legin-
kább Ítélni ezen Oklevél hitelességéről. Ki nem 
adatván a' Réz Táblán Kálmán Király Oklevelének 
külső Deák Textusa, természetesen megnehezítte-
tett ez által minden itéletmondás. Kénytelen volt így 
Engel magának a' Deák Óklevélnek belső tartalmá-
ból okoskodnia, 's ezen okoskodása az Oklevél hi-
telességére nézve épen nem kedvezőleg ütött k i . 
De ez által Engel Diplomatikai Gyengéit árulta in-
kább e l , mint sem gyanússá tette e' mir,den gyanú-
tól ment Oklevelet. Folyt idő, midőn minden Régi-
ségnek, melly az Egyházi Rendet illette, vakmerő-

« en had izentetett. Azonban a' hideg vérű, 's rész-
rehajlás nélkiíl egyedül igazságot kereső tudományos 
itélethozás mindenkor különbözött a' Kritikai Túlsá-
goktól, mellyek előbb, vagy utóbb bizonyosan sze-
gyenben maradnak. így vagyon, így lészen h dolog 
Kálmán Királynak ezen Óklevel ével is. 

Hatsetsemős korban vagyon is még mostanában 
a' Görög Diplomatika, nem épen sziik előmenetelt 
tett a* régi Görög Kéziratokat esmértető tudós Töre-
kedés. Amannak héányait ez bízvást pótolhatja a ' 
kritikai vizsgálódásokban. Hogy tsak azokat em-
lítsem, mellyekkel kisded Könyvtárom bír, imo 
nyomos munkában: „Graeca Divi Marci Bihliotlie-
ca Codicum Manuscriptorum. Venetiis, 1710. fol.ki 

az Y—VI-dik lapon két Xí-dik századi Görög Kéz-
iratból közöltetnek Réztáblákon íráspéldák; a' VI l í 
—Xí-dik lapon pedig szinte két XII -d ik századi 
Görög Kéziratból adatnak réztábla Nyomatok. íme 
másik tudós és drága könyvben: ^Ang. Mar. Bau-
diniig Catalogus Codicum Manuscriptorum Biblio-
thecae Mediceae Laurentianae, Florentiae, 1764. 
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fol Vol. / . " a' 82-dik lapnál az I. Táblán Xl-dík 
századi Görög Belük j t fnek elo az 1. 2. 4. 8 szá-

- mok a l a t t ; Xí í -d ik századi Görög Betiik adatnak a* 
3. és 9. számok a la t t ; — a' 105-dik lapnál a' I í . 
Táblán XI-(tik századi Görög Betűk vágynák az 5. 
7. 9. számok alat t ; — a? 320-dik lapnál a' IV. Táb-
lán Xl -d ík századi Görög Betiik talál tatnak az I. 
4. 5. számok a la t t , XII -d ik századiak a ' 3. és 6. 
számok a la t t ; — a 38S-dik Japnáí az V. Táblán 
XII-dik századi Görög Betűk láthatók a' 2. szám 
ala t t ; — a ' 466-dik lapnál a' VI Táblán Xl-dik szá-
zadi Betűk vésették rézbe az 5. és 6. számok a l a t t ; 
-—végre az 516-dik lapnál a' VII. Táblán X l -d ik 
Századi Görög Betűk foglaltatnak a ' a' 2. 3. 6. szá-
mok a l a t t , XII-dik Századi Görög Bettik az 1. 5 .7 , 
számok alatt . Vagyon tehát elég P róbakövünk , 
mel!y által a' Kálmán Kirá ly Oklevelében elójövo 
Görög Betűket megvizsgálhat juk, minthogy ezek is 
a ' Xl -d ik század végére és a' XII -d ik század kez-
detére tar toznak. És valóban nintsen tsak egy görög 
betű is Kálmán Oklevelében , mel lynek formáját a* 
két említet tem jeles munka hasonló korú Réz Táblá-
in föltalálni nem lehetne. Hozzá j á r u l ebez , hogy 
Szent István Görög Oklevelének tar talma hiven fes-
t i a ' S z e n t Királynak diplomatikai századát. Az előre 
botsáttatott, Keresz t , a' Szent Háromságnak említ-
tetése az Oklevél kezdetén, a1 Monostornak adatot t 
különbféle Szolgálatok '« Jószágok , az Oklevél vé-
gén találtató tilalmak és á tkozódások mindanynyi 
diplomatikai bilyegei az osz Régiségnek. 

De még szorosabban is vizsgalat alá vehel jűk 
az Óklevélben találtató egyes Görög Be íüke t , mel-
lyeket könynyebb által iekéntés végett a* Görög 
A-B-Tzé rende szerént egy különös Béz Táblán i t t rn 
elóadok. í m e köz hitelű és tekéntetü munkában : 
,,Bernardi de Montfaucon, Palaeographia Grae-
ca. Parist is, 1708. fol." a' 336-dik oldalon egy 
régi Görög Betűknek különbféle fo rmáika t előmuta-
tó Réz Tábla ta lá l ta t ik , 's az ezen előforduló több-
féle Görög Betűkről egyenként meghatároztatik a ' 
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337—338-dik oldalokon, mellyik században hasz-
nálták azokat: a' Görög írók. A' melly Görög kis a 
az én Táblámon 4-dik helyen á l l , az Montfaucon-
nál a' 15-dik helyet foglalja e l , 's használtatott a' 
IX—X századokban. A' melly Görög kis b% az én 
Táblámon 3-dik helyen áll, az Montfauconnál a5 

10-dik helyet foglalja el , 's használtatott széltében 
a' IX-dik század után. A' melly Görög kis d az én 
Táblámon I-ső helyen áll, az Montfauconnál a '8-ik 
helyet foglalja e l , 's használtatott széltében a' IX-ik 
század után. A' melly Görög kis e az én Táblámon 
3-d ik , 4-dik és 6-dik helyen áll , az Montfauconnál 
az 5-d ik , 6-dik és 7-dik helyet foglalja el , 's hasz-
náltatott a' VUI-dik, IX-dik és következő száza-
dokban. A' melly Görög kis h az én Táblámon 3-ik 
helyen áll , az Montfauconnál az 5-dik helyet fog-
lalja el, 's használtatott a' IX-dik század után. A' 
melly Görög kis m az én Táblámon a' 2-dik helyen 
á l l , az Montfauconnál a' 9-dik helyet foglalja e l , 

4 's használtatott a' IX-dik század után. A' melly Gö-
rög kis ti az én Táblámon 5-dik helyen ál l , az 
Montfauconnál a' 10-dik helyet foglalja e l , 's hasz-
náltatott a' IX-dik század után. A' melly Görög 
kis p az én Táblámon 3-dik helyen ál l , az Mont-
fauconnál a' 4-dik helyet foglalja el, 's használtatott 
széltében a' IX-dik század után. A' melly Görög 
kis s az én Táblámon 2-dik és 1-ső helyen áll , az 
Montfauconnál a' S-dik és 9-dik helyet foglalja el, 
*s használtatott a1 VII I-d ik és IX-dik században, 's 
a' t. Kálmán Király Oklevelének néhány Görög Be-
tűi formájukra nézve nem találtatnak ugyan Mont-
faucon Tábláján, de igen is e lő jöneka 'XI ésXII-ik 
századi Görög Kéziratokban, 's nem is jutott még 
mostanig senkinek eszébe azt védeni, hogy Mont-
faucon minden formát előállított volna a' Görög 
Betűkről Tábláján. Annyi tehát bizonyos ezen ösz-
sze hasonlításból, hogy Káinján Király Oklevelé-
nek Görög Betűi valóban régi formákat , ' ' s nem 
újabbakat, tüntetnek szemeinkelé. 
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Hlyen összehasonlításokat adhatnék Kálmán 

Király megerősítő Deák Oklevelének egyes betűi-
ről is még szorosabb évszaki meghatározással, mint-
hogy a' Deák Diplomatika már számtalan segédesz-
közökkel bír : De e' munkát a' Görög Betűknek bi-
zonyos Régiségük fölöslegessé tészi annál is7 inkább, 
mivel a' ki félig meddig esméri is a' régi Iratokat, 
megfogja egyszer smind esmérni ezen Oklevélen a1 

Régiség bilyegét nem tsak az egyes betűkben, ha-
nem a' rövid/lésekben és rövidítő jegyekben is. 
De tudni kell mind e' mellett , hogy a' XII-dik szá-
zadban ezen Oklevélnek nagy f r a c t u r betűin kí-
vül f o l y ó b e t ű k is használtattak, 's azért épen 
nem helyes következtetés lenne minden XII-dik szá-
zadi írást Kálmán Oklevelének betűiből megítélni. 
Ollyan f r a c t u r í r á s t , millyen ezen Óklevélé, 
láthatni Wallher János Munkájában {Lexicon Diplo-
maticum Abbreviationes Syllabarurn et Vocum in 
Dipl'ornatibus et Codicibus a Seculo VIII. adWI. 
nsque occurrentes exponens. Göttingae, 1745 . f ö l . 
Vol. / / . ) már 1003-dikból az „ a p p e n d i t i i s „ a q u a -
rumque^campis"* és „dampnaudis" szovak alatt; 
találhatni 1105-dikből és 1127-dikből az , ,apostol iu  

es „apostolorum" szovak alatt 's a' t. Ajánlják 
ezen Oklevél hitelességét továbbá az ,9 kis betűnek 
t/,ifraságai 's fodorításai, az st kis betűknek öszsze-
kaptsoltaiásaik, a' kettős kis s leíratásának móda, 
's több más apróságok. A' ki a' Petsétnek szép nagy 
betűin Engellei fön akad , az , az egykorú külföldi 
petséteken előforduló tsiuos nagy betűkről nem el-
mélkedett ; az nem vizsgálta figyelemmel a' Szent 
István, Péter, Samu, és I. András Magyar Kirá-
lyoknak pénzeiken, úgy a' Szent István készíttette 
liárom ma is fönlevő Mise Öltözeten találtató nagy 
be ük et. 

Azért is gyanússá tészi Engel Kálmán Király-
nak ezen Oklevelét, mivel a' Deák Rész Bevezeté-
sében mondatik, hogy hitelességéről már hajdan 
kételkedtek. Ez ugyan az Oklevélben sehol sem 
említtetik, hanem imezek mondat lak: ^Cum ta~ 
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tum priuilegium satut i Stephan* de omnibus per-
tinentiis eiusdem monasterii cera sigillo eitts in-
signita esset inuoluturn, et incurabili necessitate 
quarundam litigationum fuisset apertum, causis , 
quae emerserant, eoptinctis f et exinanita ßde ve-
ter is priuHegii, oportuit novum fieri^" E' sorok 
egészen mást jelentenek. Hajdan voltak Záratott 
Ajándék Levelek is (Privilegia Clausa), mint még 
Sigmond és I. Mátyás uralkodása alatt (bizonyítják 
ezt a1 Levéltaxákról előjövő Törvényeik e' Feje-
delmeknek) voltak Záratott Bevalló Levelek is. 
Perbe idéztetvén Jusai végett az Apátza Monostor 
(ug)'an egyediil Oklevelük gyanújáért állanak-e 
mindenkor perben a' Birtokosok?), midőn Záratott 
Levele a' megmutatáskor fölbontatott, a' vigyázta-
lan fölbontás által a' Petsét eltörött. E' szerentset-: 
íen eset miatt ereje veszetté vált a' Monostor ók. 
levele, mert hajdan az eltörött , vagy megromlott 
petsétii Oklevél, ha tsak egyenesen Királyi Paran-

i tsolat mellett igen fontos és gondos megvizsgáltatás 
után aJ Királytól, vagy valamellyik Káptalantól 
meg nem újí t tatot t , semmi erővel többé nem bírt. 
Az Apátzák is tehát a' Királyhoz folyamodtak, 's 
ez a' vizsgálatot, parantsoló rendeléséből, Simon 
Pétsi Püspökre és a' Veszprémi Megye Fő Pászto-
rára bízta. így készült ez az új Óklevél. Hogy az 
Apátzák pereikben nem vesztettek, bizonyítja a" 
persziineteken kiviíl az , hogy birtokaikban megha-
gyattak, és hitelt érdemlett régi Oklevelük új hi-
teles Másolatban nekik kiadatott, Egyébbaránt, hogy 
ez az Óklevél nem későbbi koholmány, az tsak 
abból is világos, hogy azt Lodomerius Esztergomi 
Érsek már 1296-dikban hitelesen lemásolta, mel-
lyet utóbb Kóbert Károly, Nagy Lajos és Sigmond 
Királyaink is megerősítettek , mint Szerdahelyi, 
könyvetskéjében lathatni. Nem forgatott az soha 
kezében 11-dik András Magyar Király korából fön-
maradott Okleveleket, a' ki ezen öklevél betűit 
ezen Fejedelem uralkodása alatt írattaknak veji, 
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Ha Engel az ezen Oklevélben már megemlítte-
tett K i 1 e n t z e (1 e n (Nónán) akadoz, 's úgy véle-
ked ik , hogy Szent István Törvényeiben nem téte-
tik a' Kilentzedről említés: Inteni kell aa boldogult 
tudós Férfiat , hogy Szent István Törvényeiből tsak 
Töredékeket birunk, mellyekben mind az , a' mi 
keletben vol t , nem foglaltatik, V hogy a' Kilen-
tzed Európában Szent István e lő t t , de uralkodása 
időszakasza alatt és utána is széltében divatban 
vo l t , a ' mint du Fresne Glossáriumából kitetszik. 
Fölütheti ezt mindenki , 's meggyőződhetik állítá-
som valóságáról. De azon ellenvetése sem nyom 
Engelnek valamit, hogy a' Bezprém név a' Görög 
Óklevélben nem /ujrsffjrpg^-nek, az a z : B e s z p r é m -
n e k , hanem veoitgép-nek, a z a z : V e s z p r é m n e k 
íratott. Magyar Nyelven már hajdan (p. o. Szent 
László Királynak 1091-diki Oklevelében Almarus 
V e s z p r é m i Püspök említtetik) mind a' ß e s z -
p r é m , mind a' V e s z p r é m név keletben volt a' 
régiebb oklevelekben, 's azért Kálmán Király Deák ) 
Megerősítő Óklevelében is hol egyik, hol a' másik 
Név használtatik: Ellenben az A b á d i Rév soha 
sem íra tot t , tudtomra A v á d - n a k , 's azért ezt a' 
Görög ÓklevélJ) en bezzeg Engel rendszabása sze-
rént 'OfXTiÚTcc, az az : O b á t a néven említi az í ró. 
B e s z p r é m , mint máskor (Tud. Gyí'ijt. 1821.111. 
Köte t , 51—70.) előadtam, Lengyel Kereszt Név, 's 
anynyit jelent, mint a' Tseh B r e e i s l a u s . Tészen 
pedig hihetőképen e' Tseh B r e c i s l a u s épen az t , a' 
mit a 'Németek H e n r i c u s , mi Magyarok I m r e 
névvel jelentünk. Egy Tseh Krónikában mondatik: 
,,Deinde post tres menses, permittente Wenceslao 
praefato ,per internuncios Imperatoris Pragensis 
Civil as in m anus Brzecislai vei H en r i ci 
traditur, et sibi régimén Regni Boemiae commit-
titur." Nem sokkal alább: „Anno vero Domini 1193. 
cum Spitigneo Juvene, filio TVenceslai praedicti, 
Brczecislaus, alias He?i r i c u s, Episco-
pns Prageíis/s Imperatorem accessitMég alább: 
„Postea vero anno Domini 1190- XVI. Cal. JuU 
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idem Brczecislaus, alias ÍI enri eus , 
Prittceps et Episcopus Regni Boemiae obiit,w  

Szent Imréről is mondatik a' Boldvamelléki Mono-
stor Krónikájában: „MXXXI. Henri cus filius 
Stephani Regis obiit." **). így B e s z p r é m , 
vagy V e s z p r é m v á r magyarosan I m r e v á r. Ki 
nem tudja, mint elszoktak rongálni a' Kereszt Ne-
veket? A1 B és V betűk között fönálló különbözés 
nem elég tehát arra semmi esetre, hogy Okleve-
lünk gyanú alá vonattassék. 

Nehézséget lát abban is Óklevelünk ellen En-
gel, hogy Kálmán Király nem a' maga nevében be-
szél egyenesen az Oklevélben, 's hogy Kálmánnak 
a' C h r i s t i a n i s s i m u s név tulajdoníttatik. A' 
mi a' nehézség első részét illeti, az nem nyomhat 
semmit, midőn a' többes szám első személyében 
azok szólanak (p. o. „ideo adnotavimusS1), kikre 
Kálmán Király az Apátza Monostor Jusainak 's Le-
velének megvizsgáltatását és íij megerősíttetését 

| bizta; midőn azok szólanak, kik a' Görögíil úgy 
sem értő Fejedelemnek a' Görög Levél tartalmát 
megmagyarázták. Úgy adatik elő a' dolog, a' mint 
történt. Itt tehát e' különös esetben a* Történeti 
Előadás világos tanúsága a' hitelességnek, 's hogy 
a' Király, tudósíttatván a' Monostor Igazairól, ezen 
tudósításra petsétét reá nyomatta, az bizodalma éa 
tulajdon rendelése következésében történt* Nem is 
voltak a' régiek az illyenekben olly kényesek, mint 
a' mostaniak. A' mi pedig a ' C h r i s t i a n i s s i m u s 
tzímet illeti, azt a' Vizsgálódást megtevő Püspökök 
annál inkább adhatták Kálmán Királynak, mennél 
bizonyosabb Du Fresne Glossáriumából is, hogy e3 

tzím széltében tulajdoníttatott hajdan a' Frantzia 
Királyokon kivííl más Fejedelmeknek és Királynék-
nak i s , 's mennél érdemesebb volt e' tzímre Kál-

») Jo. Btirchardi Menckenil, Scriptores Rermn Gerraanica-
rura. Lipsiae, 1730. fol. Tomo I I I , col. 1709. 

**) Jos. Kol ler , História Episcopatus Quincfueecclesieusia, 
PosOüii, 17S2. 4-0 Tomo I - pag. 4 o 3 v , 
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mán Király , mint a' ki Hiúságában bizonyosan taga 
volt az Egyházi Rendnek, 's azért még a' Papi Dol-
gokban és az Egyházi Törvényekben is jártas vol t ; 
a1 ki Szent Istvánnak minden Intézeteit a1 legna-
gyobb tiszteletben tartotta. — A' mit végre a' Pe-
tsétet tartó Hártya Pántlikáról, vagy is C o r r i gi-
á r ó l , az 1001-diki Oklevélről folyt tudós, vagy 
inkább tudománytalan perre hivatkozva, Engel állít, 
az ma már senkit sem fog elbódítani, minekutána 
részre nem hajló és igen tudós külföldi Itélőnek ál-
l í tása, hogy a' Szent István 1001-diki Óklevelét 
megtámadták Férfiak I n a s n é v r e sem méltók a' 
Diplomatikában. De erről talán máskor bővebb al-
kalmam lészen szólani* 

Horvát István. 

8. 
il1 Fogas Vakonyról. 

Hazánk igen ritka 's legnevezetesebb emlős 
állatja a' Fogas Vakony (Spalax typhlus, Pallas; 
Mustyphlus Linn; közönségesen Földi Kutya, du-
nántúl Herécz, lásd: Kassay szószárm. 's gyökér. 
Szókönyv 11 Tsom. 1 Hasáb. Egér fa j t , Vakmur-
murtér, Földi János Term. Hist. 62 lap* hibásan 
Arctomys nemében; die Blindmaus; Zemny Slepec, 
Russorum).— 

Ez a' Rágdálók ( Glires, Nagethiere) rend-
jébe tartozik; hoszsza 8—9, szélessége Í j — 2 hü-
velyknyi , jóval tehát nagyobb a' Vakándoknál. 
Bundája altaljában hamuszínű , felül vereses, alól 
sárgazölde.Mő (nem kékellő! Földi Ján. 1. c.) szín-
mázzal (Anstrich, Anflug), orrának fejéres kerítése 
sertekoszorúban, füle a' halántékok fe lé ; mennél 
ifiabb, annál barnább az állatotska. 

Nevezetes a' Fogas Vakony hazánkra nézve 
már azért i s , hogy ezt a' Természettudomány még 
item régen egyedül déli Orosz Ország lakosának es-
mérte , — a4 hol t. i. Pallas híres Természetvizsgáló 
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fedezte volt azt fel a'Volga és Don folyók mentében: 
— azomban hazánk halhatatlan fií vésze Kitaibel Prof. 
azt Pest , 's szinte jeles természetbúvára , Báró 
Ocskay, Soprony Vidékéről küldvén meg a' Ts.Kir. 
Bétsi Természet Gyűjteménynek, az által megesmér-
tették a' tudós világgal, ezen, a' közönséges élet-
ben helytelenül Földi Kutyának nevezett Magyar 
Ritkaságot. *) 

Még nevezetesebb a1 Fogas Vakotiy azért, 
hogy minden mostig esmeretes emlős állatok közül 
egyedül ez egészen világtalan úgy annyira, hogy 
fejebőrén sem kivulről valaminémü szemnek szol-
gáló nyílás, se pedig belülről valami szemhasadék 
nintsen. A' rendkívül nagy, inashússal k i tömött , 
külön hártyával béborított 's egy egy kis mirígygyel -
béfedett szemüregjei közepén, találtatik ugyan két 
igen apró, hoszszas, fekete golyótska : mindazon-
által ez a' látás munkálódására képtelennek látsza-
tik lenni, minthogy kivűl a' fennevezett hús, mi-

| rígy és hártya fedi azt el, belőlről pedig látideg 
(nervus ophthalmicus, Sehenerv) által az agyvelő-
vel öszszeköltetésben nintsen. 'S épen ezen vaksá-
gáért azt nevezém „Vakonytiak", minthogy ezen 
szokott név „Földi Kutya" a' tudományi alkatban 
olly kevéssé illik reá, mint ama Vakándok vagy 
Vakondok nevet viselő, apró de tökélletes szem-
mel felruházott állatra, az eddigleni neve. 

A' bölts természet, melly mindeneket tzélerá-
nyosan,tzéleránytalanúl semmit sem alkata, bizon-
nyal ezen állatnak is azért nem adott szemvilágot, 
mivel majd nem mindég a' föld setét gyomrában 
tartózkodván, arra semmi szüksége nintsen; melly 
fogyatkozást azonban a' természet jósága egyébb 
érzékei, nevezetesen a' szaglás és tapintás nagyobb . 
tökélletessége által pótolá ki, 

*) Ezen állatnak hazánkban létét felfedeztetese előtt gyanítot-
ta volt Selmetzi Prof. Szeverini János, 1779. kiadott: 
Ten tarnen Zoologiae Hungar. 79 lap. mondván : SpalaT 
Major . . . habitat ad Volgám — nonne ad Tibiscum, — 
Vaguni, Dunubiura ? 
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Igen jeles a' Fogas Vakony négy metsző fo~ 

gaira nézve is , mellyek közül a ' két alsó olly nagy 
és olly hoszszu, a' millyent nagyságához képest egy 
rágdálónál sem találunk, 's c' miatt nem Fedetvén 
el a' keskeny ajkaktól , félig kintállanak. Ezen 

' szembetűnő megesmértetd bélyegénél fogva neve-
zem azt „ F o g a s " Vakonynak. 

De legnevezetesebb a' Fogas Vakony még is 
az Allatbontz és Eptan (Zootomia et Physiologia) 
kedv ellőj énéi belső alkatására nézve, melly vala-
mint az egész tsontvázában úgy egygyes tsontjai-
ban i s , leginkább pedig a* koponya, mellüreg, 
kar és medentze-tsontjaiban valamennyi egyébb ál-
latok tsontvázától tellyességgel különbüz. 

Eddigleni tudakozódásaim 3s önvizsgálódásaim 
szerént a' Fogas Vakony az alföldnek dunán - ttszán 
innen és túli nagyobb részén találtatik, nevezete-
sen : Pest Vármegyében a' Rákos mezején, Fóth , 
Veresegyház, Szada , Rákos-Szőgy , Ketskeméth 
's t. e'f. határ jain; Békés Megyében Szarvas, Tsa- | 
b a , Mezü-Berény's a' t . kiterjedt térségin, — de 
sehol nagyobb számmal. Igen kedveli a' gyepet, 
melly alatt néha egy ideig hoszszas fo bejárást 's 
több befelé és félre nyúló túrásokat (Túrtso veket) 
ás , hol is , az egymástól bizonyos meszszeségre álló 
lyukak felett a' kitúrt magas és széles földrakások 
látszanak. De leginkább keresi az a' mívelt ültct-
ményeket , tehát a' gyümölts-szőllőkerteket és fa-
oskolákot, kivált ha azokban vagy szomszédságok-
ban zöldség, p. o. hagyma, répa, krumpli 's más 
édeses gyökérfajták , mellyekből egyedül él, ott 
iiltetve találtatnak. Mivel pedig leginkább télfelé a* 
fák és bokrok gyökerei körül ásván nagyobb, mé-
lyebb üreget, 's fogaival lefosztott héjakból "s le-
rágott gyenge gyökér-rostotskákból (Faserwurzel ) 
magának téli lakást készítvén sok fákat elpusztít, 
a' Kertészeknek és Vintzellér ebiek ( Weingärtner) 
igen kártékony szokott lenni. 

Noha már két ízben vala szerentsém ezen ál-
laton véghezvitt többfél® vizsgálódásaimban gyö» 
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nyorködai , midőn 1831-ben Pesti Megyénk Volt 
érdemes Eskütije Kalmár József Úr Veresegyházáról 
egy eleven példánnyal engem; a5 múlt esztendő 
Sz. István hava 29-kén pedig — nemzeti Gyűjte-
ményünk gazdagítása miatt halhatatlan érdemű Ts» 
Kir. Tanátsos Kuhinyi Péter Úr 0 Nagysága, Kets-
keméthi tájról szerzett szép eleven kannal a' Nem* 
zeti Muzeumot megajándékozta volna: felakarám 
mindazonáltal szóllítani minden természet 3s haza 
bará t já t , kinek talán alkalmatossága vagyon ez ál* 
latot vizsgálni, méltóztatnék a' Fogas Vakony tökél-
letesebb leírásához tartozó minden tulajdonságaira^ 
de főkép e' vizsgálódásokra figyelmét fordítania 
Vál jon: 

l'ör Igazán tulajdon-e ez állatnak valaminé* 
mii ugatás? a1 miljyent annak sokan tulajdonítanak 
's a' miért azt Raczinszky ,,Caniculus subterra-
ncus" a' Magyar ,yFöldi Kutyának" az Úkrainiak 
„Zemskie Sté?iie" és a" Lengyel ,,Piesek Zemtiy46 

— bizonyosan nem minden ok nélkül? —- nevezik» 
En fogságában egy piszszenő nyikkanásnál egyébb 
hangot tőle soha se hallottam. 

2-szor Ilord-c a Fogas Takony valami tele-
lésre valót o' lyukába ? következőleg 

3-szor Ä telet mikép tölti? ebren-e? vagy 
érzékellen zsibbadásban ? 

A' vizsgálók szorgos tapasztalásokért; az álla-
tot megkaphatok pedig arra kérettetnek illendően, 
hogy azt külömbjéle korú 's nemű példányokban 
méltóztassanak a" Nemzeti Gyűjteménynek megkül-
deni. Az eleven állatot legjobban tarthatni egy tá-
gas , könnyű földdel 's a' fennevezett eledellel meg-
töltött , átlyukazott ládátskában; a* hó Itat fölmet-
szett hassal lehet mindenestől borszeszben , vagy 
erős pálinkában megküldeni az alólír.tnak, a' Pesti 
Magyar Nemzeti Museum épűleijéhez. 
"Petényi Satumon János s 

Nemzeti Természet Vizsgáló. 
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IL L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a* 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet 

von P. W i e n , Gedruckt bei Ant. 8trauss's sei. W i t w e . 
1833. in 8-0 SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben-

2 ) A' magyar nyelvnek fényre hotsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye he-
toivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fi . 30 xr. 
pengu pénzbea. 

(Folytatás.) 

V. A1 Székel Nemzet Nyelvéről. 

Ha Schlözer oktatásaira hallgatunk, a1 Széke-
lek nyelvüket elfeledték, 's kortsosodás által C u-
m á n u s E r e d e t ű N é p b ő l későbben M a g y a r 
N y e l v ű N é p p é lettek. Ö, a' Kritika nagy Mes-
tere, beszéli (Krit, Samml. Göttingen, 1796. 8-ci 
II. Stück, S. 183. 206. 212. 222. 503.) egyik he-
lyén : ,,Die Ost-Seckler sind noch , haben aber 
ihre Sprache mit der ungrischen vertauscht9 und 
heissen noch immer Seckler ( Székely ) oder 
Gr ä nze TVä chter: ihr Amts * oder Dienst 
Name ist ei?i Nation Name gewordenE' véle-
mény nem Schlözer találmánya* Jóval előbb tsak 
nem ezt állította és tanította Büsching (Auszug aus 
seiner Erdbeschreibung. Hamburg, 1776. 8-o I.Th. 
2. Band, S. 1445.) Geographiájában imezeket írtá-
ban : „Der Nähme Székely bedeutet einen Hü~ 
ter, und mit dem selbigen sollen diejenigen P a-
s&inaciten, oder P et scheue gen beleget 
worden seyny welche als Hüter oder Bewoh-
ner der Granzen den bergichten Strich an 
dem Fluss Marosch und bey der Quelle der Alul a 
bewohnet haben. Sie hatten ehedessen ihres Al-
tert humes wegen besondere Vorrechte, welche 
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fihi'V nach und nach abgeschaffet sind, Sie fe-
deti jetzt die hutig a ris c he Sprache, 
sprechen sie aber grober aus, und ha-
ben auch noch Wörter ihrer alten 
Sprache im G e b r au c Ä." 

De Busching sem lehetett e' véleménynek föl-
találója, mivel már 1617-dikben írta Magimis János 
Antal (Geographiae tum Veteris, tum Novae Volu-
mina Duo. Arnhemii, 1617. in 4-o Vol. I I , pag. 
152. folio verso) a' Székelekről: „Lingua eorum 
ho die exigua dialect o a sermone Hungarico 
differt, quamvi s o lim peculiari l ing ua 
ut erentur." Nem kell azon sokat törni fejünket, 
honnand költsönözte e' tudósítását Maginus. Vala-
mint azon sorai, mellyeket (Vol. I I , pag. 151.) a* 
J á s z o k r ó l és azoknak N y e l v ü k r ő l í r t , Ran-
zánus Péter Magyar Históriájából meríttcttek: Úgy 
a' Székel Nemzet Nyelvét illető kinyilatkoztatása is 
a' Hunyadi Mátyás Fejedelem alatt írt Ranzánus 
Péter Históriáján épű|. Ezek tudniillik Ranzánus ál-
lításai (Epitome Rerum Hungaricarum. Viennae,1552. 
in fol. min. pag. VIII.) a1 Székelekről: „ S c y t h u -
lórum Patria , quo populos, verbo corrupto , 
ut nonnulli autumant, appellant Siculos. Aiunt 
enim eos a Scythis habuisse originem. Sunt ni-
hilominus , qui veíustiora repetentes , putent , 
Siculos revera eos dicendos esse , non Scythu-
los* Eius namque getitis genus referri volunt in 
Siculos, qui tenent Siciliam In s ul a m, in 
extremis Italiae locis positam. De qua supra, 
multis in locis, ubi postulare visa res est, habui 
mentionem. Per hibent i git ur ejus na ti-
onis quamdam légionéin sub Attila, 
olim Pannoniarum Domitore, militas-
s e: ut enim ex aliis compluribus orbis terrarum 
regionibus : ita ex Sicilia multi convenere morta-
les ad exercitum Attiláé, ut mererent sub Uuce, 
quo nullus tutic erat toto orbe praeclarior. Illo 
postea extincto , ingentique illius exercitu maxi-
ma ex parte (ut idoneo in loco injra memorabi-
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tur) deleto: alt is alio contcndentibús Sicnlü* 
rum Legio in hoc, de quo nunc est m en-
tio,loco s e des $ ibi lo c av i t. C o mmix t i 
de in de ob junct a matrimonia cum fi* 
nitimis, mutat a Nationis suae lingua, 
a Ham acc ej) er unt, illa que in hanc diem 
usi sunt. Genus hominum ferox, ita mutató 
2)atrio solo, imbutique alienarum gentium móri* 
bus, exasperati sunt, qui e£ Sicilia fuerunt 
oriundi. Regi null a p e n dunt vectigalia, 
nis i aliquando damit um Bovem, nullo 
eis imperatum edicto, sed a Rege e x o* 
r at um, quasi i d Re gni a Li qua u rg e a t 
vei necessitas, vei u t i l i t as»ii 

Ranzánusnál régiebb Kútfőt nem esmér Recen-
sens, melly azt állítaná, hogy a*5 mostanában Ma* 
g y a r N y e l v e t beszélő Székel Nemzet hajdan egy 
egészen m á s n y e l v v e l élt volna. Ezt írták le a' 
későbbi í rók , .tsak hogy , nem tetszvén ezeknek a' 
S i c i l i a i E r e d e t , a' Magyar Krónikák szerént 
a' Székeleket ki C o m á n u s , ki P a t z i n a t z i t a 
(V mi magában az előbbi véleménytől tsak névre 
nézve különbőz), ki I l u n n u s , az az: C h ú n , 

.vagy K ú n eredetüekké*tette. ííanzán véleménye 
szerént a 'Széke lek , mint S i c i l i a i S a r j a d é k , 
előbb , mint sem Magyarokká let tek, 0 1 a s z N y e l -
v e t beszéltek volna. Az már a* kérdés, vagyon-e 
a* Történet Tudományban a' Székel Nemzet S i c i -
l i a i E r e d e t é n e k valamelly hiteles nyoma? — 
Különös tünemény a3 Históriában, hogy a' S z é -
k e l e k , vagy S z é k ö l ö k (Zekul) Deákul egyes 
számban szinte úgy S i e u l u s néven hivatnak, 
mint a' S i c i l i a i a k egyes számban Deákul S i -
e u l u s nevet viselnek: De még különösebb tüne-
mény , hogy a' S i c i l i a i a k Görög Nyelven már a' 
legrégiebb időkben 2 t x e l o t , az az : S z i k e l e k 
néven jőnek elő, mint neveztetnek az É r d é l Or-
s z á g i S z é k e l e k Magyar Nyelven. Ebből a' Szé-< 

^ k e l névből a' köz szokásban volt Görög Végzettel 
néhény Görög írók i ' u e h w r « t , az az : S z i k e -

1 i o t a e 
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1 i o t a e nevet tsináltak, a' Római írók pedig , nyel-
vük természete gzerént, a' vékony e betii előtt a' 
Görög k betii helyett c betűt mondván ki tz hang-
gal , a* Sz i k e l i Görög Név helyett S i c e l i , az 
az : magyar helyesírással S z i t z e l i szovat használ-
t a k , mellyből az esméretes S i c e l i s , az az: S i -
c i l i a i , Deák Mellékszó támadott. Még neveze-
tesebb, hogy S i c i l i á n a k régi lakói között úgy 
jőnek elő, mint egy különös Nemzet, a' S z i k e -
l e k . Scylaxnál olvashatni (Hecataei Milesii Frag-
menta. Scylacis Caryandensis Periplua. Berolini, 
1831. 8-o pag. 168.) Deák Fordításban: „ /« Sicilia 
autem Gentes B a r b ar a e sunt hae : Etyrni , 
Sicani, Sik el i ( JZixeloi ) , Phoenices , Trojani. 
Iii quidem Barbari; habitant vero etiam Graeci 
( H e l l e n e s M á r az a' tekéntet, hogy Siciliában 
P h o e n i t z i a i a k , az az : a' C a n a n a e u s o k * 
n a k (Kúnoknak) r o k o n a i k , és P a l a e s t i n u -
s o k , az az : P h i 1 i s t a e u s o k , vagy is J á s z o k 
(Jones) laktak, int bennünket, hogy e' S z é k e -
l e k valóban egy eredetű Nép voltak a' mai S z é-
k e l e k k e l . De e ' sok elóesméretet kívánó tárgyat 
Recensens nem akarja itten kifejteni. Minden eset-
re Ranzán véleménye, melly szerént a' mi S z é -
k e l e i n k az Attila alatt ide költözött ( ? ) S i c i -
l i a i L é g i ó n a k maradványai volnának, feneket-
len állítás. Sőt az még az is , a' mit innend az 
O l a s z N y e l v r ő l Ranzánus következtetett. 

Nem fejti ki hasonlóképen Recensens az ösí 
Székely Históriának azon részeit i s , mellyek az 
Afrikai N u m i d á k n a k , Palaestinai C h i v a e u -
s o k n a k és H i p p e n u s o k n a k , Ciliciai L y k a -
o n e s e k u e k , Görög Országi régi B o e o t i a i a k -
n a k és A c h i v u s o k n a k , Olasz Országi L u c á -
n u s o k n a k , A e q u u s o k n a k , és E q u i c u l á k -
n a k , Frantzia , Olasz és Tseh Országi B ó j u s o k-
n a k , M a r - Co m á n u s o k n a k és L u k o n e-
s e k n e k viszontagságaikat illetik. Mind ezeket 
tsak akkor fogják örömmel olvasni a' Magyar Ere-
detű Népek, midőn hinni kezdik, hogy a' Történet 

Tud. Gyűjt. 1. Köt. 1834. 8 
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Tndományt, főképen a' régit , még sok elszélesz-
tethető homály fedi ; midőn a' Magyar is elhiszi 
magáról, hogy neki is lehet a' Tudomány Országá-
ban valami új 's még is hiteles igazságra akadni ; 
midőn Tudósaink megszűnnek más szemével látni 
*s imádni a 'Külföldi íróknak Előítéleteiket. Inkább 
azokat hordja tehát föl a' Székelekről Recensens, 
a3 mik a' Történet Tudományban kevesebb homály 
által vágynak béfedelve. Illyen az, hogy a' SZÉ-
KEL név HATÁR ŐRT (Marchiót) je lent , és hogy 
a' SZÉKEL NÉPNEK igazi Nemzeti Neve a' LŐFE-
JÜ nevezet. De es két tárgyat is tsak röviden fogja 
Recensens a' hely szűke miatt kifejteni. 

Schlözer gyűlölte , motskolía, kárhoztatta a' 
Történeti Szónyomozást , és még is a' SZÉKEL 
szónál nem pirult kimondani, hogy ez HATÁR-
ÖRT ( Glänze Wächter) jelent. így szólott, mint 
lá t tuk, Biisching is. Ezen állítást, Recensens tud-
tá ra , Timon Samu, Magyar Országi Jésuita, hir-
dette először (Imago Novae Hungáriáé. Viennae, 1 
1762. 4-o pag. 53.) ezeket írtában : „Rectius for-
taxse senserit, qui Székely antiquum vocabu* 
lum esse dixerit, quod Custodem significet• 
Usque hodie namque in quibusdam satrapiis Un-
gariae, veluti in Regecensi, custodes montium 
ac Silvarum Sek űIi i vocanturTimon dereka-
san fogta föl a' S z é k e l szó jelentését, 's azért az 
említtetett Könyv Toldalékában is (Additamentum. 
Epist. I , pag. 3 ) olvastatik: ,,Grat um mihi acci-
dit, cum int eile xi , sententiam meam de etymö 
vocabulc hujus Székely, quod nimirum Custo-
dem significet, testimonio quoque Michaelis Ray, 
in quadam parte Scythiae ante complures annos 
mincii, firmariIllyen jelentéssel találtatik a' 
S z é k e l szó némelly 1566-diki hiteles Őklevelbeh 
(Datum: feria qúarta proxima post Festum Visita-
tionis Beaíissinjae Yfrginis Mariáé ^Yiino Domini 
1566.), mellyben e' sorok jőnek elő : „ S y l v a m 
praenotatam non tiberfini, alias SICULÍ, vulgo 
ZEKELEK appellati, sed pedites in arcé exi-
stentes Qu st o d i v i s s e nt" A' Jászói Monostor-
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bol 1640-dikben „in ipso Festo Sacri Varasceve Do-
mini" költ hiteles Másolatban foglaltatott Tanuval-
íatásban, melly költ ,,Feria quinta proxima posfc 
Festum Transfigurationis Christi Domini Anno 1595." 
ezek mondatnak : ,,Feria tertia proxima post Fe- * 
stum tíeatae Mariae Magdalenae proxime p/ae-
teriíum. Primus Testis Agilis Emeritus Káthay 
etc. fussus est , se in arce Fyzér per aliquot au-
nos SICULUM, usitato vocabulo ZEKRL appel-
latum, égis se" — „Item secundus Testis 
Providus Lucas fíalás etc. fassus est, se SICU-
LUM, vulgo ZEKELL appellatum, per viginti 
et amplius annos in die la arce Fyzér egisse." — 
—- — „Item Tertius Testis Providus Ambrosius 
Zeöld etc. fassus est, se per viginti tres annos 
SICULUM, vulgo ZEKEL appellatum, in dicta 
arce Fyzér égis se et scire , quod dum sylvam 
cum suis soeiis defensasset, ad fraudem Corilli 
Mogyoróbokor vocalam etc." — — — Sextus 
Tejitis Providus Joannes Pongorácz etc. ist a (in-
quit) loca existerent meine , et ad ttsque eadem 
loca SIC ULI, vulgo ZÉKEL appel lati, Fyzéri-
enses Sylvam defensando circuirent montes etc." 

^Duodecimus Testis Providus Emericus 
jVa,ry etc. fassus est, se cum aliis SICULIS, 
ZEKEL appellatis, Fyzérienses circuisse montes 
etc" „Octuagesimns quintus Testis Pro-
vidus Georgias C hó utó etc. fassus est, se SIC U-
LUM Regécziensem , ZEKEL appellatum , etc. 
per amplius tredecim annos fuisse, montesque 
circuisse." — Továbbá az Egri Káptalannak 
egy 1615-dik évi Másolatában is szinte olvashatni: 
„C'entesimus Septuagesimus Sextus , Kempe An-
drás "s a' t. Tolvajsággal az Füzéri ZEKELL YEK 
elvonták, id est az KERÜL EÖIL" — Tudtak , ih> 1 í 
Atyáink folyton folyva, hogy a1 SZÉKEL szó HA-
TÁR-ŐRT jelent. 

Erre mutat valóban magának a' SZEK-EL szó-
llak alkatása is. SZÉK a' Kunoknál és Székeleknél 
általvitetett értelemben TÖRVÉNYHATÓSÁGOT és 



( HO ) 
LAK-HELYET is jelentet t , 's azért e' két Nép 
SZÉKEKBEN lakott , és a1 Székeleknek még ma is 
Vármegyéik helyett SZÉKEIK vágynák. Az EL szó 
a1 régi Magyar Nyelven , mint ige, El-ek, El-sz, 
el 's a* t. formában an) nyit t e t t , mint Incipio, In-
cipis x Ineipit , vagy Inchoo , lnchoas , Incfioat. 
Ettől maradott fön az EL-0 Partiéi p ium, lnchoans 
jelentéssel. Innen vagyon ELÖ-SZER = lnchoans 
ördo , Incipiens Series. Továbbá az EL szó, mint 
állatos név, tett anynyit, mint I MTI L M , honnand 
ma is szokjuk mondani : Elébe ment === Obviam 
irit, in ini ti um eins ivit, m in t : Házába ment — 
in dornum ejus ivit. Innend SZÉK-EL szóról szóra 
se több se kevesebb, m i n r S E D I S INITIUM, más 
szóval: CONFINHJM. De valamint az ŐR szó SPE-
CULÁT és SPECULÁTOR-t, úgy a' SZÉKEL szó 
is Atyáinknál CONFIMOMOT és CONFINIÁR1UST 
is kifejezett. Ezért olvassuk tehát világosan Kézai 
Simonnál (M. Simonis de Keza, Chronicon Hiinga-
ricum. Budáé, 1782. 8. pag. 62—63.) „Isti mim I 
ZACULI (helyesebben: ZECULI). Hunorum 
sutit residui, qui dum Hungaros in Pannoniam 
iterato cognoverunt remeasse, redeuntibus in Ru-
theniae finibus occurrerunt, insimulque Pannónia 
coiiquestata , partém in ea sunt a fiep ti, non ta-
rnen in piano Pannoniae, sed cum Blackis in mon-
tibus CONF1NII SORTEM habueruntNem 
monda t ike itt nyitván, hogy a' SZÉKELEK Érdél 
Ország hegyes részeinél CONFlNlÁíULSOK, az az: 
HATÁR-ŐKÖK voltak? 

Annál bizonyosabbak ezek , mivel Magyar Or-
szágban is több helyen a' HATÁR-ŐRÖK, máské-
pen egy szóval: ÖRÖK ( Specuíatores ) SZÉKEL 
néven hivattak. A' Posonvármegyei Nagy Szombat 
mellett fekvő Balaráth ( m a : Boleráz) faluról szól-
ván IV-dik Róla Király mondja a1 Nagy Szombati 
Apátiáknak adta )256-dik évi eredeti Oklevelében, 
inelly ina a' Föls. Királyi Magyar Udvari Kamara 
Levéltárában őriztetik: „Met-ae autem praedictae 
rillte 1!a!arad, sicut per Hieras fidelis nostri 



( 117 ) 
Hetich Villici de Tyrna nobis constilit, hoc or-
diuc distingvuntur : Prima meta incipit ab Orien-
te etc. lüde tendit versus villám Solumus, et ibi 
sunt metae. lnde per rivum tendit ad magnarn sil~ 
ram, et attingit SICULOS, et ibi sunt tres metae 
versus occidentem, una meta pertinet ad Villam 
Solumus. Secunda ad Villam Balarád^tertia meta 
pertinet ad SICULOSetc. Ugyan ezen, Széke-
lekről mondja Nagy Lajos is 1364-diki eredeti Ok-
levelében , melly szinte a' Föls. Magyar Udvari 
Kamara Levéltárában tartatik : „Deinde rcflectere-
tur parumper quasi ad aquilonem, tarnen semper 
ad eatidem partém occidßritalem diicurrendo per 
magnam Silvam perveniret ad unam ripam Mege 
pataka vocatam, et per eandem curreret in ma-
gnam distantiam ad duas metas terreas. lllic 
ipsam metam transeundo per eandem silvam ma-
gfiam curreret ad unam viam, et perveniret ad 
tres metas terreas antiquas, quarum una sepa-
raret terrae SYCULOfiUJl, alia villae Gyos 

I nunc vocatae ,olim vero Solumus nuncupßtae. etc 
Sőt még ma is vágjon Sz é k e l y f a l v a , vagy 
S z é k e l y B o l d o g A s z s & o n y f a l v a (Sekeln, 
SeknlaJ Poson vármegy ében. 

L a k t a k SZÉKELEK, és ugyan különös Biró 
(Comes) alat t , a3 Vág vize körűi is. IV-dik Béla 
Magyar Király 1270-dik évi Oklevelében (Bonfinii, 
Decad. lier. Hung. Hanoviae, 1606. in fok In Ap. 
pendice, pag. 38.) beszéli: „Quod cum SICULI de 
ÍVagh olim per Co mi te m suum fuissent pluri-
murn aggravati, nobisque super gruvamine ipso-
rum hujusmodi ex parte eorum frequentius fuisset 
supplicatum: Nos, qui ex officio suscepti regi-
minis nostri condolescere debemus cum modera-
tione petitionibus subditorum, eosdem SICULOS 
a gravamine suo praedicto eximendo ordinavera-
mus , ut sub cerlo numero hominum , videlicet • 
Cent um Armatorum ,nobis el reg no no$troin omni 
expeditione nostra ser vir e teneantur^ 's a*t. Epen 
ezekről a' Magyar Országi SZÚKELÉKilOL lát-
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szik a* Béfsi Képes Magyar Krónika is (Schwandt-
neri SS. Rer. Hung. Lipsiae, 1746. fol. T o m o l , 
pag. 126. 139. 145.) említést tenni I. Gyésa Magyar 
Király, II-dik István és I l d i k Gyésa Magyar Feje-
delem uralkodásáról szóltában illy módon : „Eo 
tempore BISSEN/ (laktak Moson, Győr , Sopron 
és Vas Vármegyékben, mint Örök) unanimiter ro-
gaverunt Regem Geysam, ut si eos libertate do-
naret, ipsi insultus Regis Salomonis omnino co-
ercerent, ita, quod nec änderet exire Moson et 
Poson, ad tenlandam Hungáriám. Rex autem 
Geysa se peticioni eorum condescensurum promi-
sit, si ipsi hoc, quod promiserant, adimplerent 
Alább a1 Bissenusoknak megveretésüket éréntvén 
m o n d j a : Quia*prae timore non esset ausus se 
ostendere Vi Iis s imis Bis sen is." Más helyen : 
„Bisseni atque SIC ULI v i l i s s imi.u Még 
a lább : „ B i s s e n i verő pessimi et SICULI 
v i li s sim i omnes parit er fugerunt sicut oves a 
lupis, QVI MORE SOLITO PRAEIBANT A GMf-
NA UUNGARORUM.4' Itt vagy a' BISSENUSOK 
hívatnak SZÉKELEKNEK, mint ŐRÖK; vagy a' 
Poson Vármegyei és Wágmelléki SZÉKELEKRŐL 
foly a' beszéd. Minden esetre nevezetes tudósítás e' 
sorokban, hogy az ÖRÖK a* Magyar Seregben LEG-
ELÖL hartzoltak. 

Ez a' környíilállás ismét ój tanúságot nyújt az 
Erdéli SZÉKELEKNEK ŐRSÉGEKRŐL. Ha az Er-
déli Székeleknek Ókl eveleiket és az Erdéli Törvé-
nyeket teként jük, könynyü megtanulnunk , hogy 
az Erdéli SZÉKELEK hajdan PRIMIPILL'SOKNAK 
ís hivattak. Benkő Jósef (Transsilvania. Vindobo-
n a e , 1778. 8-o Tomo I , pag. 420—421.) elég bő-
ven értekezik e' nevezetről, 's mondja a' többi kö-
zöt t : „ P R I M I P I L I fuere M Hit es, ordinarie 
quidem, E questres (Art. Anni 1559. 12. Jun.); 
nnde vernacula lingua, S1CULUS PRIM1P1LUS, 
Ló f o Székely (Ló enim equum,fo caput 
significat), quod capitatim, hoc est viril im, equo 
quisque uno , PRIMI PILOR U3I ? instructus ta« 
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$tra sequi debuerit, nuncupatus est. etc.fi Alább 
maga Renkő fölhozza egy helyét a' Törvéuynek, 
inellyben rendeltetik : „Nobiles attenuati inter Pe-
dites Pill MI Pl LOS miLitent.^ Sőt Vl-dik Ká-
rolynak 1724-dik évi Oklevelében (A' Nemes Szé-
kely Nemzetnek Constitutióji. Pesten, 1818. 8-o 
pag. 259.) ezek is olvastatnak: „Quod AGILIU3I 
PRIMIPILORVM Andreae Simonfi Judicis, Mi-
chaelis Péterii, et alterius Michaelis \rergelyfi 
Juratorum Possessionis Kibéd, in SE DE SICU-
LICALI Marus existentis habitae. etc." Úgy lát-
szik e' helyekből , ho^y a' PRIMIPILATUS sem a ' 
Lovag Katonáskodást, sem különösen a' Nemessé-
get határozottan nem jelentette , hanem annak más 
valarnelly értelme volt. És valóban más értelmének 
is kellett lennie. Már Ovidius (Epist. ex Ponto Li-
bro IV. epist. 7. versu 49—£0.) í r ta: 

„Pugnat ad exemplum PRIMI> minor ardine, PILI: 
Multaque fert mii es vulnera , multa facit.ci 

Más Római íróknál és Római Köveken is a* PRIMI-
PILÁRISOK L e g e l ő i l í a r t z o l ó t tésznek. E' volt 
a' szónak igazi jelentése a3 közép századokban is. 
Ezért olvashatni (Monumenta Paderbornensia. Fran-
ci >furti et Lipsiae, 1713. 4-o pag. 204.) Godefrid 
utolsó Arnsbergi Grófnak 1368-dik évi Eladólevelé-
b e n : , , C u m dignitate , officio, seu praerogativa 
JURIS PRIMIPILARIÁTUS, seh ANTE BELLA 
TORIS , inter Weseram et RhenumKapva 
kaptak a' régi Kornak legvitézebb Népei ezen E I-
s ő s é g e n , mert , ha nagyobb veszedelemnek valá-
nak is az illyenek az ütközetben kitétetve, a' préda 
osztálybó{ is (Saxonis Grammatici, História Daniae. 
Lipsiae, 1771. 4-o pag. 127.) rendszerént nagyobb 
részt nyertek. 

Még nevezetesebb ezeknél , a' mit a1 SZÉKEL 
szónak C0NFIN1ÁRIUS jelentéséről a' Szent írás 
föntartott. Nem ereszkedik itt abba Recensens, 
hogy Palacstinában a1 C b i v a e u s o k (Görögül Flá-
Yius Jósefnél: H i p p e n u s o k ) a1 niottani SZÉKK-
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LEKKEL egy Nemzet voltak, mert ez fölötte nagy 
kitérést kívánna: De azt tsak ugyan el nem hall-
gathatja, hogy SZIKELEK laktak Palaestinában is. 
Socrates Egyházi Történeteiben (Históriáé Eccle-
siasticae Scriptores. Augustae Taurinorum, 1746. 
fol. Tomo I I , pag. 177.) előjő Evágrius a' SZIKE-
LEKNEK Püspökük (Eváygioq JZixebüv), Antiochia 
és Tyrus körül , vagy inkább Palaestinában lakott-e 
ez a' Püspök? nem eléggé bizonyos. Határozottab-
ban szól Stephanus Byzantinus (De Urbibus. Lngdu-
ni Batavorum, 1694, fol. pag. 663.) imezeket írtá-
ban : „ S Z E K E L A , Palaestina Yárosa, mint mond-
ja Jósef (Flávius). Ä* nemzeti ?iév SZÉKELEK 

E' város Flávius Jósefnél: S z i k e l l a 
és S z e k e 11a; a' Hetven Tolmátsoknál: S z e k e -
l a k , S z i k e l a k , és S z i k e l a g ; a' Vulgátában: 
S z i k e l e g ; a' Sidó Kútfőben a' Tzade betilt, mint 
kell , Sz betűnek mondván k i : S z i k e l a k . E" kü-
lönbféleség feneke, kétségkívül, vagy SZÉKEL-LAK, 
(Habitatio Siculorum), vagy SZÉKELEK (Siculi)> 
mert Dávid viszontagságaiból, midőn ő a' Philistae-
usoknál, a' Jász Nép Őseinél, számkivetésben volt, 
eléggé tndatik, hogy Dávid e' H a t á r v á r o s b a n 
lakott és körülötte, mint ŐR-YEZÉR, diadalmasko-
dott. rr-Volt SZIKELIA város (Richard Pocockes, 
Beschreibung des Morgenlandes. Erlangen, 1771, 
4-o I. Theil. S. 405.) Afrikában C y r e n e körül is, 
mellyben C a n a n a e u s o k , az az : C h ú n o k lak-
tak. E1 nevezetek annál inkább alkalmaztathatok a* 
SZÉKELEKRE, mennél többször említtetnek a' 
Szent írásban a CONFíNIUMOK és SPECULÁTQ-
ROK. A' Határőrző Intézetek tehát közel sem a' 
Közép Századoknak találmányaik Európában. Hi -
szen már Ovidiusnál (Tristium. Libro IV, Elégia 
Versu 75.) olvashatni: 
,yNam dedit e Spécit la CUSTOS ubisigna tumultus; 

Induimur trepida prolitms arma mariul 

Tudniillik az ŐRÖK, vagy is SZÉKELEK, ŐR-
TORNYOKBAN , vagy MAGOS HEGYEKEN vigyá-
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zának a' Szomszéd Nép mozgásaira, 's jeladásokkal 
hirdették a' közelítő Ellenség jövetelét. Hlyen ŐR-
HELYEK Görögül főképen JSxojtict ; maguk pedig a* 
HATÁR-ŐRÖK 2/.on6í nevet viseltek. Nem is hihe-
tetlen a' fekvésnél fogva, hogy Idősb Pliniusnak 
Illyricumi SICÜLÓTÁI a' régi Dardániai SCOPIA (ma 
Uscup) városban laktak. Végre Hesychius szerént 
a' régi Thráciának is volt T a r t o m á n y a . 
Ezt is a* SCOPI név alatt kell keresni , minthogy 
Stephanus Byzantinus említi: „ S C O P I , Urbs Thra-
ciaeItt laktak egyenesen Homerusnak I1IPPO-
MOLGUS SCYTHÁI, kik a' mostani SZÉKELEK-
NEK tagadhatatlan Eldődeik voltak , a' mint ez 
azonnal ki fog tetszeni. Hasztalan igyekezet tehát 
a1 SZÉKEL névből akár SZÖKEVÉNY, akár SZÉK-
HELY jelentést kicsikarni akarni. Napkeleten a' 
SZÉKEL GRÓFOK (Marchiók) többnyire MARZ-
BÁN, vagy MARZÜ-BÁN néven hivattak. 

(Folytatik.) 
Horvát Ist vän, / 

B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 

i ) II Parnasso Italiano. Ovvero: I Quattro PoeLi Celeberri-
ini Italiani. Lipsia, Presso Ernesto Fleischer. 4826, 8. 

? ) II Parnasso Italiano Continuato. Lipsia , Presso Ernesto 
Fleischer. 1833. 8. Egyegy Réztábla, Artzképekkel, mind-
egyik Kötet mellett. Mind a'Két Kötet ára együtt 1?, fr. 
pengő pénzben. 

Az Olasz Literatura, korán kezdvén virágozni, 
már néhány század előtt Remek írókkal kérkedhe-
tett. Örülvén e1 nagy kiterjedésű és műveltségű Nem* 
zet nemesebb lelkű Férfiainak ditső előmenetelein, 
soha sem törekedett a r r a , hogy elnyomja, vagy el-
ovítsa classicus íróit, hanem inkább ezeknek lelkes 
munkáikhoz igyekezett nyelvét alkalmaztatni. In-
nend vagyon ma is betsben mind az, a1 mire a1 haj-
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flani Olasz m i t Iftszke vol t ; innend találtatnak a ' 
regi Olasz íróknak számtalan és fényes újabb K ^ -
datásaikr 

A'szomszéd Német Nemzet, dúsgazdag Litera-
turájának fölemelkedését nagyobb részént a'kiilönb-
féle külföldi Literaturáknak is köszönvén, örömest 
foglalatoskodik régóta as jelesebb Olasz Költőknek 
érzékeny munkáikkal. Mivel azonban ezeket öszsze-
fiéggel nehezen, vagy igen drága áron szerezhetni 
meg ,kÖzelébb Fleischer Ernest Liptsei Könyvnyom-
tatónál két Kötetben együtt igen tsínosan kiadattak 
a* híresebb Olasz Poétáknak nagyobb költeményeik 
szükséges Életírásokkal, Bévezetésekkel, Artzké-
pekkel , ső t világosító Jegyzetekkel is.Elsó tekéntet-
re mindenki t , a1 ki az Olasz Nyelvet érti 's kedve-
l i , magához édesget ez a' t iszta, ékes , nem nagy 
ki ter jedésű, de még is igen haszonvehetó^Kiadás. 

Az első Kötetben foglaltatnak : 
1) Dante AlighieritŐl: „LA DIVINA COMME-

DIA." Tudniillik Énekei a' Pokolról, a' Purgato-
yiumról, és a' Paraditsomról. f 1321. 

2 . ) Petrarcának különbféle Versei, f 1374. 
3.) Ariosto Lajosnak „ORLANDO FURIOSO" 

tzímü nagy Hös Költeménye, f 1533. 
4.) Tasso Torquátustól: „LA GERUSALEMME 

LIBERATA." Nagy IIŐs Költemény, f 1505. 

A' másadik Kötetben előjőnek : 
1.) Bojardo Máté Mariától: „ORLANDO INA-

MOR ATO" tzímü Hös Költemény, f * 1491. 
2.) Buonarotti Michelagnolónak (Mihály Angyal-

nak) Versei, f 1626. 
3.) Tassoni Sándortól : „LA SECCIIIA RAPI-

TA" tzímü tréfás Költemény. + 1635. 
4 . ) Boccacio Jánosnak. „DECAMERONE" tzí-

mü Novellái, f 1375. 
Ketsegtethet olly édes remény minket Magya-

*okat is , hogy az illyen Olasü? Remekmunkáknak 
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hévvel olvastatott eleven képeik és kellemes versal-
katásaik egykor a' Magyar Költésnek finomabb ala^ 
k o t , kellemesebb folyamot , lángolóbb fölemelke-
dést , gyönyörködtetőbb térmezőt fognak nyújtani;. 

Horvát István* 

III. 
Tudományos Je lentések . 

1, I g a z í t á s o k . 
Nagytiszteletii Dávid Alajos » Praemonstráti Szerzetes 

líanonok, és a' Prágai Tsillagvizsgáló Toronynak Igazgatója, 
liolini feneketlen hírleléseket megigazítani kívánván, köz hír-
re tette, hogy 1834-dikben semmi Üstökös Tsillag sem fog 
az Ég boltozatán megjelenni. Ellenben 1835-dikben k é t Ü s -
t ö k ö s T s i l l a g fog föltűnni. Egyik a'Tudósoktól E n k e , 
a' másik H a l l e y Üstökös Tsillagának szokott neveztetni. 
Enkéjé most nem lészen látható, hanem 1838-dikban; H a l -
leyé látható lészen ugyan, *8 Öctober hónap első felében fog 
a" Föld felé közelíteni, de legközelebb esÖ fekvésekor is 3 §• 
millió mértföldnyire fog állani földünktől. — Ezeket, mivel 
a' tavali Tudományos Gyüjtepényben ( X I I . Kötet, 76 1.") 
más íróknak tévedésük után a* ílalley Üstökös Tsillagának 
közelébb esendő megjelenése a' folyó 1834-dik évre tétetett 3 
Szükségesnek véltem megemlíteni. 

Horvát István. 

2. *Jutalom Tétel. 

1) Néhai Tekintetes Tudós Schwartner Márton urnák, 
a" Pesti kir. Fő Oskolában a'r Diplomatika, e's Heraldika 
volt Tanítójának, Könyvtár -Őrzőjének, és a' Böltselkedcí 
Kar Seniorának hagyományából 120 forint váltó tzédulában. 
njánltatik, a' következő tárgyról ke'szítendő legjobb érteke-
zésnek jutalmául: 

Minthogy a3 Természet Törvényének (ismeretét, és ki-
terjedését az írók külömbféleképen határozták meg; minden, 
vagy legalább a3 f ö kiilömbségek megfejtése után, ezeknek 
okai, 3s következései úgy világosít lassúnak f e l , hogy onnét 
az egész viszszálkodástiak fontossága > e's természete megbi-
ráltathassék. 
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Azon éltekezes , melly a' jutalmat megnyeri, máshon-

nan e1 tzélra ajánltatott költséggel kinyomtattatik , es an-
nak 12 példányai a' szerzőjének általadatnak. 

A' határnap, a" meddig azok, kik a' kitett jutalomért 
vetélkedni szándékoznak, értekezéseiket az idevaló királyi 
FŐ Oskola Nagyságos Rectorának a' postabér terhe nél-
kül általküldeni tartoznak, a'jövő 1835-dik esztendei Febru-
árius utolsó napjára vagyon rendelve; a' nap pedig, a* mel-
lyen a' 120 forintból álló jutalom, a' legjobb értekezés szer-
kőjének oda Ítéltetik, az 1835-dik egztend. Junius 1-sŐjére 
határoztatott. 

Az ollyan értekezés, melly szerzőjének nevét nyilván 
kijelenti, ezen tudoraányos vetélkedéshez nem botsáttathatik, 
hanem tsak az ollyan, melly valami jelszót a' homlokán vi-
selvén , szerzőjének nevét , és más Őtet roegösmertetó je le-
ket , egy melléje kaptsolt , de zárva lepetsételt levélkébe 
foglalja, a' mellyre kívülről ugyan azon jelszó légyen irva. 

Ezen tudományos vetélkedésre mind a1 hazai, mind a' 
külföldi tudós férjfiak meghivatnak, a1 kik értekezéseiket: 
deák, magyar» német, vagy frantzia nyelven készíthetik. 
Költ Pesten Januarius 25-kén 1834-dik esztendőben. 

A3 Schwartner jutalom-
hagyományának gondviselője, 

\ 

3. Figyelmeztetés. 

A' múlt e'vi Tudományos Gyűjtemény még Májusi , az 
az! V-dik kötetében hoz fe l , a1 tudományok tágas körében, 
minden történetet gondosan szemmel tartó Szerkesztető LFr — 
a' 119—l2i lapokon — egy illy tzimü munkát: Elémens de 
la Grammaire Mandchoue, par II Conon de la Gabelentz. 
Altenbourg. 1833 in 8-vo pag. X , 156. — Holott i s , a* 
Szerzőnek, a* közönséges Nyelvtudomány határai bővítésé-
re tzélzó igyekezetét megditsérvén: róla a' többek között 
ezt mondja: ,,Minket Magyarokat, még azzal is lekötele-
z e t t személye eránt, hogy munkájában a' Magyar nyelvre 
„ is kiterjesztette figyelmetességét, és annak egynéhány 
„szovait a' Mandshu nyelvvel öszsze hasonlította. — Melly 
„nyelvünk rokonsága eránt kinyilatkoztatott gondoskodását 
"köszönettel illik fogadnunk.f í 

Történetből, tsak most akadván szemem elébe ezen 
tudósítás, noha későn: kívántam mind az által a* nagy ér-
demű olvasó közönséggel, a* fentebb említett .Grammatica 
Szerzőjéről, különösen pedig az Ő Magyar Nyelvvel lett 
megesmerkedése történetéről egy két szót köz len i :—re-
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me'nylvén, a"1 tudós Szerkesztető Űr nyilatkozása Szerént 5 
hogy Ö,ki külföldi lettére, nemzeti nyelvünket ügyeimére 
méltóztatta: Nemzetünknek viszonti figyelmére méltatlan 
néni lejénd. 

Gabelentz Conon Nemes Szász fi, Született Altenbürg-
ban, Liptséhez nem meszsze. 1828-ban, a' Göttingai Uni-
versitásban just tanúit. •— Itt vele megesmerkedvén , mint 
a* közönséges nyelvtudományban rendkívül gyönyörködő, 'a 
abban ritka előmenetelt tett ifjú — mert azon kivül , hogy 
a1 Frantzia, Angol, Olasz, Spanyol, Dán , Svéd , söt Orosz 
nyelveket is nem tsak értette, hanem a' két elsőn különö-
sen beszélle is: a' Görög, 'Sidó , Arabs , Mandschu , és Chinai 
nyelvekben már akkor is szép jártassággal birt — Nekem 
azt nyilatkoztatta, k i , hogy szeretne a' Magyar nyelvvel is 
megesinerkedni. Örömmel engedtem kivánatának, 'a bevezet-
vén őtet ennek rövid grammaticai esmeretébe — a* mit fe-
lette hamar fogott, segítségére levén már a' napkeleti nyel-
vek természetének esmérete — bementünk az IJniversita's 
Könyvtárába, hogy onnan fordítás végett Magyar könyveket 
hozzunk. De melly nagy volt elszomorodásom, midőn a* 
nyelvosztálybeli adjunctus kérésünkre Magyar könyvek helyett 
elébünk rakta a* sok tőt fajú könyveket, mellyek között, sót 
az egész 300,üüü darabnál szaporább gyűjteményben , fájdalom! 

I az egy Himfy Szerelmein, és Gyöngyösi Versein kivül más 
Magyar könyvet nem találiunk, legalább az adjunctusoktől 
nem kaphattunk. Az elsőt vettük magunkhoz; 's azt kevés 
hijján végig fordítottuk: nem ' végezhetvén el egészen, mivel 
i n i n d o , mind én , azon esztendő végével Göttingát elhagy-
tuk. A' mi kíilönös gyönyörűségemre szolgált a' Gabelentz Ur 
magyarosodásán kivül, a' vol t , hogy ő nem tsak maga akarta 
a' Magyar nyelvet esmerni: hanem megkívántatta azt egy ba-
rátjával i s , 's azt arra szenvedélyesen tanította. — Risfalu-
diban nagyon gyönyörködött, a' mi megtetszik tsak ezen em-
lékezetnek okáért nálam hagyott némelly sorai után tett sza-
vaibol i s : „Möge diese (Erinnerung) auch das Band feyn , 
welches unsere Herzen vereinigt , bis uns ein Wiedersehen 
blüht, in Kisfaludi's Vaterlande ! 

Mire ment légyen Gabelentz Ú r , mintegy féJesztendeig 
ollykor ollykor tartolt barátságos együtt beszéígetésünk ut»n 
Nemzeti nyelvünkben : meginu'atja ezen hozzám Bétsbe kül-
dött levele, mellyet itt betűről belure közlök. — Altenburg 
d. 14. Febr. 1829. „Kedves Barátom! A' leveled nekein nagy 
„örömöt okozta, minthogy már azt félém, hogy te engemet 
„egészen elfelejtetted volna. Még is Ötet tsak tegnap meg-
,,kaptam. Az én állapotomról nem sokat beszélhettem. Jolle-
5,het itt egésséges vagyok , mindazáltal azt igen kivánom, 
„hogy többéig Göttingában maradhattam volna. Nekem min-
jjdeukor bevéa kedvem yolt a* társaságokra 'fi a' vendégségek-
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^ r e , é s i t t ezeknek igen nagy sokasága v a n , k i v á l t k é p e n mert 
„ n e k e m a* Hertzeg udvarába gyakran ke l l menni . Azért tsak 
j ,kevés időin nekem van a' nyelvek tanulására. Egy Magyarat 
, , ped ig i t t esmerkedtem, a' ki ugyan tsak Mesterember , de 
„ e l é g g é p a l l é r o z o t t j és a' k ive l magyarul beszé ln i engemet 
? ) gyakor lom. í í o g y pedig más módon is ez a' nye lv ismerete-
i m e t t ö k é l e t e s í t h e s s e m , ké l lek hogy a' következő leve ledben 

iegynehány h i s t ó r i á t , vagy történeteket magában fog la ló ma-
, , gyar könyvet nekem felírjad. — Az én examenem D e f z e m -
„ b e r b e n v o l t , és most Amtsauditor le t tem. R e m é n y i e m hogy 
„egésséges v a g y , és t sókol lak ." Aláírás: >,hív barátod. Ga-
L e l e n t z C o n o n . " 

í g y í r , a* Magyar Országot tsak nevérő l esmerő Szász 
Gabe lentz , A l tenburgbó l magyarul B é t s b e : a' midón s o k , 
Magyar fö ld s z ü l t e , *s t á p l á l t a , ez Ö l e v e l é t Bétsben , 's Ma-
gyar Országon tueg nem értené! 

Vecsei Josef, 

A, Ä* Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
Ä* magyar nemzet i Museum 18^3-diki gyarapodásának la j -

s troma. 
JF 

4. Januarius 28dik napján m é l t ó z t a t o t t U császári k irá-
l y i F e n s é g e P o z s o n y b ó l a' n e m z e t i M u s e u m n a k a' T ö r ö k -
o r s z á g h o z tar tozó l iosnia i A r g e n t í n a nevű Barátok Provin-
c i á l i s á t ó l a jándékoxot t 5 B y z a n t i u m i a r a n y a t , 99 különbféle 
r ó m a i f a m i l i a b é l i é s Császárok p é n z e i t , n e m különben 128 
r ó m a i réz p é n z e k e t és 14 v é s e t t r ó m a i , kis gyűrűbe való 
k ö v e k e t k e g y e l m e s e n l ekü lden i . 

2 . Februar ius lsŐjén k a p t a - m e g a' n e m z e t i Museum O 
császár i k i r á l y i F e n s é g e áz Ország; Nádora által N e m e s V a s 
"Vármegyében lakozó T . T á r n o k Alajos b ő k e z ű s é g é b ő l a' k ő -
v e t k e z ő r é g i s é g e k e t , ú g y m i n t : a) At t i l a l s ő H u n Kirá lynak 
e z ü s t e m l é k - p é n z é t 4 4 l e s z t e n d ő számmá!, b) 107 nevezet e -
* e b b N e m z e t s é g e k cz ímeré t a' 17 századból , c ) 1,2 darab 
r é z m e t s z é s t a' I7d ik s z á z a d b ó l , m e l l y e k közt n e v e z e t e s 
G r ó f S c h w a r z e n b e r g A d o l p h n a k , a' ki Győr városát a' t o -
r o k járom aló l fe lszabadította , m e l l k é p e , d) 7 darab r é s z -
s z e r i n t k é z i r a t o k a t , r é s z s s e r i n t k é z - r a j z o l a t o k a t , m e l l y e k 
k ö z t figyelmet érdemlenek a' szász H e r c z e g e k n e k tu lajdon 
k e z e k írásai é s Scbr i ley Hobert P e r s i a i követnek képra j -
z o l a t j a a* l 7 d i k századból . 

3. . O c t o b e r 19dikén v e t t e m által Ö császári 's k i r á l y i 
F e n s é g e az Ország Nádora k e g y e l m e s parancsolatjából a* 
N a g y m é l t . m a g y a r k irá ly i udvari Kamara taxás h ivata lá -
tól 4 darab római ezüst f a m í l i a - p é n z t , m e l l y e k e t a' S z i l á g y 
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S o m l y ó i So's e l l ennör P r i k J á n o s rir rangít p4nze*n rá^árolt 
e g y Kosz ty in n e v ű S z i l a g y Somlyón l a k o z ó a s s z o n y t ó l , a ' 
k i a' fent mondot t p é n z e k e t a' Kraszna f o l y ó p a r t j á n t a l á l t a . 

4. N o v e m b e r 2 l d i k é n O császári kirntyi l ^ n s é g e a z 
Ország Nádora parancso la t jábó l a' N a g y m é l f . magyar u d -
vari K a m a r a t a x á s h ivata lában vet tem ál ta l a' k ö v e t k e z ő 
r é g i p é n z e k e t : a) B e l ö r v é n y e s e n T. B ihar V á r m e g y é b e n 
V a t h u m Flora nevű o l á h l a k o s áltál ta lál t k incsbő l» S e l i m 
T ö r ö k Császárnak 1566 esz tendubél i aranyát , b) í V d i k F ü -
löp S p a n y o l K i r á l y n a k 1 6 5 0 eszíöndpbél i ezüs t t a l l é r j á t , 
c l János K á z m é r L e n g y e l Királynak 1658 e s z t e n d ó b é l í 
c í i i s t mar iás sá t . d ) l s o L e o p o l d Római C s á s z á r , M a g y a -
rok és C s e h e k Kirá lya l677di l í i ezüst már iásá t , e) J á n o s 
Fr idr ik Brandenburg i M á r k - G r ó f I677diki máriását . V á l t -
s á g di'jt fizettünk 7 fr. 25 k r . pengő p é n z t 

5. N o v e m b e r 3dik napján kapta m e g a ' n e m z e t i iVíuseu'm 
r i t k a s á g o k g y ű j t e m é n y e uzon remek ü v e g p o h a r a t , m e l l y e t 
szabad k irá ly i Ú j v i d é k városa polgárja é s ü v e g e s m e s t e -
r e B a k a l o v i t s c h P é t e r m a g a k é s z í t e t t é s három hires t u d ó s 
m e l l k é p é v e l d í s z l i k , ú g y m i n t Dos i theus Obracfóvitsch b i r e s 
S e r v i a i tudóséva l . 2szor Uaitsch János tudós A r c b i m á n d r i -
t á é v a l . 3szor S t o i k o v i t s c h Athánás tudo's M a g y a r H a z á n k -
fia, mostanáhát) Oroszországban l a k o z ó co i l eg iá l i s t a n á -
csos , é s s z e n t W l a d i m i r Kendje v i t é z é n e k m e l l k é p é v e l . 
K ö l t P e s t e n Januarius IGdik napján f i834 . 

lU litzky Antal i 
a* m a g y a r nemzet i M u s e u m e l s ő ure-

5. Petrozai Trattner J. M, és Kát'olyi István 
könyvnyomtató Intézet. megjelent 1833-fo- Könyvek. 

5 4 ) Gyógyszeres Értekezések a' Jálapadékról ( JVlapina ) 
és a' Hamany Vasany Kékle tru l (Cyanuretum Kal i i ferratura), 

; me l ly eket a' Királyi magyar tudományos $£ye|:emben , a' K é -
miai Oktató Helyben kész í tet t és közönségesen e lmondot t S o l -
tész J ó ' s e f , Neog'rád Tör in t s i Nevendék Gyógyszeres. P e s t e n , 
1833 . 8-ad r é t b e n , 16 o lda l . (Ajánl ja N e m e s Falúmbiny Já-
nos U r n á k , Gyógyszeres Mesternek.) — N e m árúi la l ik. 

55) A ' Nevelésnek és Tanításnak Tudománya a' S z ü l é k , 
a'' Házi és O s k o l a Tanítók számára. írta német n y e m n N i e -
mayer Ágos ton H e r m a n n , a' mint ugyan e z t , az Atistiiai o s -
kolák á l lapot já t is szemelö'tt tartván , a' hatodik kiadás s z e -
réiit rövidebbre szábva kidolgozta Chimáni L e o p o l d . Magyár 
nyelvrt: f o r d í t o t t a , és a' ho l szükségesnek l á ' s z o t t , a' Magván 
nevendékekliez alkalmaztatta Ángyán J á n o s , Veszprémi R e -
formátus Préd ikátor , Superintendentzial is és Tractnal is A s -
sessor. Második K ö l e t P e s t e n , 1833. 8-ad réthen. 

Horvát István. 
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h K ö t e t F o g l a l a t j l 
I. É r t e k e z é s e k . 

1) Horvát István. Felvilágosítások II. Lajos Magyar király 1513-dík 
i v i Bátsi Törvényének 2-dik tzikkelyérol. S lap. 

2) Gáthy János* Ki a' Literátor? 8 lap. 
3) Holéczy Mihály. Mellyik Médiai Király Arphaxad ? 28 lap. 
4) Horvát István. Miért találtatnak gyakrabban a' pénzgyiíjtemé-* 

nyekben Szent István, Péter, Sámuel és I. András Magyar Ki-
rályoknak pénzeik , mint sem az ezek után uralkodott Magyar 
Fejedelmeknek pénzeik ? 40 lap. 

5) W . Idősebb Jankovich Miklós. A' Mester legények ingyeni Ok-
tatásoknak elűbbisége Magyar [Országban, mint a' Külföldön. 
47 lap. 

6) Boehm Károly. A' Keresztyén Egyházi Hatalom Béfolyásáról a* 
közép századokban. 50 lap. 

7) Horvát István. Boldog Aszszony Veszprém Völgyi Apátza Mo-
nostorának alkató Görög Oklevele Szent István Magyar Király-
tól Kálmán Magyar Királynak 1109-dik évi hiteles Másolatából. 
84 lap. 

8) Petényi Salamon János. A' Fogas Vakonyról. 10G lap. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Horvát István. „Die Magyaren-Sprache ín ihren Grundzügen 

beleuchtet von P. Wien , 1833. 8-ad rétben." É s : ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben, 1833. 8-ad rétben." 110 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 

I ) Horvát István. „II Parmasso Italiano. Ovvero: I Quattro Poeti 
Celeberrimi Italiani. Lipsik, 1826. nyoltzadrétben." És ,,11 Par-
nasso Italiano Continuato. Lipsia , 1833. 8-ad rétben." 121 lap. 

I I I . T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Igazítások. 123 lap. 
2) Jutalom Tétel. 123 lap. 
3) Figyelmeztetés. 124 lap. 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 126 lap. 
5) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál megjelent 1833-diki 

Könyvek. 127 lap. 

(Koszorú 1834-iftß eszt. I-su Kötethez egy t'v-J 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 

Sáros Vármegye Esmértetése. 

Fekszik ez a* Vármegye Galitzia déli szélén, 
Szepes, Abauj, Zemplén Vármegyék között. Nevét 
költsönözte Sáros Várától. 

Nagysága hoszszában : tizenegy; szélességében 
hol nyoitz, hol öt, hol három mértföldet foglal. E* sze-
rént a' nagyobb Vármegyékhez számlálható. 

Folyói: Tarízá, Tapoly, Szektső, Poprád,'sa't. 
Minden folyói délre sietnek, egyedül Poprád éjszak-
nak Galitziába aJ Tálra hegye között foly. 

Vidéke többnyire hegyes. A' hegyek az éjszak-
nyugoti részen emelkednek, lehajolnak délnek. Raj-
tok szép erdőségek ápolgattatnak; Várak látszanak. 
Ezeket felváltják a' bokros, vagy egészen puszta 
zöld legelök, mellyek a' halmokon 's a' zártabb völ-
gyeken elterjednek. /V hegyek és halmok alatt pe-
dig nagyobb, kisebb faluk , mező 's királyi városok, 
termékeny illetőségekkel, \ kisebb vagy nagyobb 
kiterjedésű rétséggel foglalnak helyet. 

Vidéke többféle változásaival meg érdemli, 
hogy szépnek mondassék. Ha megy az útas Kassáról 
Eperjesnek, két feli'íl hegyei néznek le aJ termé-
keny síkra, a' meüyet a'Tartza folyó hasít; jobbról, 
balról szép kastélyok tűnnek szemébe, és hol ala-
tsonyabb, hol magosabb hegyek látszanak kékei ve, 
's ha közelebb megy, zöldelve. Eperjeshez közel 
nyugottnak és éjszaknak megnyílik hazájok. A1 he-
gyekben egynehány helyeken nevezetes kőfejtő he-
lyek vágynák, mellyekből a' faragásra alkalmatos 
kő nagyobb kisebb darabokban kerül. Vagyon neve-

*1 



zejes Opál , és Arany bányája: vnlt só bányája is , 
meg viz belé írem fakadt ; mostan azon vízből szá-
mosan nagy szorgalommal 's mesterséggel szép fejér 
por sót főznek w a' melly munka számos lakosok 
élelmek megszerzését eszközli, és a1 Kir. Kamara 
jövedelmeit tetemesen szaporítja. 

A' begyek között vannak több' üveg butái, 
vas- í iámorja i , fűrész és papiros maimai: legneve-
zetesebb begyei következendők u. mXKárpát , Só-
vár i , Magura, Fekete, Stras«, Tsorgó, Kassai , 
Farkas völgye, Branyiszkó, Libánka,Bezkéd, Kur-
izin, Hartsanj , 's a' t. 

E' hegyi tájok között vágynák ollyan ok , mel-
Jyek olly meglepő szépek, mintha valamelly tündér 
sújtotta volna rájok varázs veszszejét. Kiindul a" 
múzsák növendéke , a' szabadba vágyó kebellel, a3 

városnak lármás tolongásából; magányos nyomait a' 
hegyeknek intézi — látja a 'körü lö t te több változá-
sokban kinyilt természetet, felhág a' hegyeknek 
ormára, körűinéz 's édes elragadtatással érezi a' szé-
pet , mellyei toll le nem írhat. Innét leszál keble 
magas érzetében a' tsör^edező forráshoz, itt leli szí-
ve kedves rokonai t , ifiusága barát ja i t , szomját a' 
kristály forrásból megenyhíti^ 's hévvel beszéli-el 
mit érzett a1 szép magányban. 

Szőlőhegye tstipán az egy Tihanyi határában va-
gyon , mindazonáltal Hegyallyán sokan szőlőket, 
bírnak , 7s ottan víg szüretet tartani szoktak: ellen-
ben gyümöltsös kertjei sók helyeken vágynák, a' 
mellyek jó nemű gyümöltsöt teremnek, azokból a' 
tulajdonosok szép hasznot hüznak. Arúltatik is ez 
Eperjesnek piatzán bőséggel. Tseresnye fajtákat^, na-
gyobb mennyiségben és jóságban , kevés helyert lát-
hatni együtt a' természet javaival oílynagy mérték-
ben bővelkedő magyar hazában, m i n t á z Eperjesi 
piatzon. Nevezetesek a' Nyárs-Ardói Tseresnyék, 
a' Sóvári Almák, a' Nyérjesi Körtvék. 's a' t. 

ÍEnnek a' vidéknek etdeji alkalmas bőségben 
Vágynák. Nagy szorgalommal ápolják a' szabad ki-
rályi városok, és megyebeli uraságok. Ez abban áll. 
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hogy az erdőket vágásokra osztják fel, és a" gyenge 
neveitdék erdőket hűségesen dajkálják. A' fáknak 
majd minden nevezetesebb nemeire találhatni. Van: 
tölgy, fenyő, b ikk , tser , topolya, nyi r , szil , 
gyertyán, körös, hárs , juhar, filz, körtvély, alma, 
tseresnye, 's a' I. de akáiz igen kevés. 

Vadai találtatnak szép számmal erdeiben: Őzek, 
nyulak, rókák, farkasok, borzok , és néhol vad-
disznók , medvék. 

Különbféle nemű madarai kiterjedő erdejibeu 
különbféle hangjaikkal kellemetesen gyönyörködtet-
n e k / s fogdostatván és lövetvén, piatzra hordatnak. 

A* mi a1 vízi reptiíő állatokat illeti, â  Tapoly és 
Tartza folyók körúl tanyáznak rétzék, szártsák. 

Vannak halai i s , a' mellyek között leg neve-
zetesebbek a' pisztráng, és menyhal: van bőven 
rák is. 

I iat Járásra vagyon osztatva; u. m. Alsó és Felső 
Tarczai, Sirokai, Szektsői, Tapolyi , és Makovitzi 
járásra. 

Népessége az egész SV^egyenek 191 Gl5. 
Laknak mind ezek, 3. Szabad Kir. Városban 

12. Mező városban 
301. Faluban 
87. Pusztában, egyes Majorokban, 

Kortsmákban, Malmokban. 
Fel volt a' Megye osztatva hajdan II5és-£ por-

tára, de terheltetvén az adófizetők e"* felesleges szám 
által, minekutána a' birtokok a" szűk határok mi-
att többnyire szoros határok közé vágynák szoríttat-
va, az 1802-diki országos gyűlés leszállította ezeket 
ideiglei ig 100-ra és pedig Eperjes Sz : Kir város-

. nak 8.1. ,Uartfa$z. kir. városnak V-, Szeben Sz: kir . 
városnak 2«, a' megyének 86. nádori portája van. 

Mező városai következendők : Al - Sehes,lier* 
Zevitze, Felső Szvidnyik, Tartza, Haboltó, Ha-
nns falva, Héthárs, Köpi, Koszlolán, Kuritna , 
Palotsa, Sáros, Somos, Zboro. 

A' Megye e' felső részének lakosai többnyire 
Oroszok, imitt amott Tótokkal és Sidókkal vegye-
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sen: alsó részének pedig Tótok, vagy megtótosodott 
Svábok és Izraelitak. A' Királyi városokban azon-
ban Tótok, Németek, és néhány Magyar mester-
emberek és tisztviselők találtatnak. 

A' Tót és Német szólásmód több helyeken vál-
tozó, de egészen tisztának sehol sem lehet mondani. 

A' Földes urak többnyire a' magyar, latán, 
német , és tót nyelvet tudják. 

Vágynák tá jok, mellyeken olly megvesztege-
tett szólásmódjok vagyon, hogy a' ki az említett 
négy nyelvet nem tudja, az nem érti: p. o. Servus 
brúder c\i sibul na hegyalyi ? 

Tsak ez előtt egy pár tizedekkel is ritkább volt 
a* magyar nyelvnek tudása mind a' városokban, 
mind a ' fa lukban, mint most. Ma már sokan meg 
kezdik esmérni, melly szükséges légyen a' magyar 
nyelv, 's magok keresnek alkalmatosságot, hosiy 
gyermekeik a' honi nyelvet megtanulhassák. De 
ugyan erre kénszerítik is őket az országos végzések 
i s , mellyek minden Vármegyék idegen ajakú lako-
sai között állhatatosan sürgetik a' hazai nyelvnek 
szorgalmas előmozdíttatását, melly végzéseket a' me-
gyék is időről időre tzélarányos rendelésekkel támo-
gatni hathatósan igyekeznek. Bár minél előbb sze-
rentsés következések koronáznák e* bölts hazafiúi 
törekedéseket, hogy a" szegény magyar ne lenne 
kéntelen vérrel nyert honjában idegennek esmérni 
magát, 's ne lenne méltó oka azon panaszolkodni, 
hogy neki, mint honosnak, kell magát a' hazájában 
élődő idegen nemzetekhez alkalmaztatni nyelvek-
nek megtanulásával, midőn azok közül a3 nagyobb 
rész méllónak sem tartja őtet arra , hogy a' véle be-
szélgetés és kereskedhetés végett szép nyelvét meg-
tanulná. 

Fája az alvidéknek is elég volt tsak ez előtt 
egynehány tizedekkel is: vagy, ha némelly vidéke-
ken kellett is venni, nem volt drága. Most már* 
kezd fogyatkozni, 's ennél fogva ára emelkedik. Fő 
oka ennek, hogy sok helységeknek erdei elpusztul-
tak , és a' népnél: szaporodása is, IIoI a iák levág* 
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daltatnak, ott fiatal nem nevekedhetik, mert ren-
des marha legelők lévén az e rdők , a' marha a* 
gyenge nevendék száloknak tetejét eleszi, ennél 
fogva eltsepétesedvén kivész. Néhol, hol annak előt-
te erdő volt, most vagy bokros, vagy egészen pusz-
ta legelő vagyon; máshol pedig szántó fütyürész 
ekéje után, hol atyáink idejében fülmile tsattogott, 
's gerlitzék nyögtek. 

Sáros Vármegyének alvidéke általjában véve 
nagy kellemmel bir, és egy bizonyos szelíd szépség 
teriíl el raj la. Itt egy kisded patakotska zajog kes-
keny ágyában—mellette kövér fii 's több szinti vi-
rágok;— tovább, v a g y egy kis bokros, vagy kisebb 
nagyobb erdő emeli zöld koronáját. Az egymáshoz 
közel fekvő helységek gyümöltsös kertjeik, a3 tsen-
des hajlékok tetőjik 's füstölgő kéményeik, a* tem-
plomok tornyai, az uraságoknak hol pompás, hol 
egyszeri! kastélyaik 's majorjaik , a1 nagyobb 's 
kisebb kiterjedésű legelők a' rajtok elszéledt tsor-
dákkal és juhnyájokkal, és a'zöldelő gazdag mezők 
gyönyörű vegyületet formálnak, mellynekegyszerű 
szépsége kedvesen illeti meg a' szívet. Termékeny 
ez a' vidék a' gabonának minden nemeiben, mel-
lyekkel a' szomszéd Vármegyék ditsekedhetnek. Itt 
's ott vágynák vagy homokos, vagy követses me-
zők , hanem többnyire agyagos föld borítja téréit. 

Nevezetesebb termékenységit 's kiterjedésű az 
úgy nevezett Tapoly völgye, és Tartza mellék. A' 
rétek itt számosok , és jó termők. 

A' Hajdinát, Burgonyát, 's fejér répát sok határ-
ban hold számra termesztik, mint embereknek, úgy 
a' barmok élelmek végett. > 

Elősegíti a' termékenységet a' földnek gondos 
munkálása: jónak sem tartja a' mezei gazda, ha 
földjét vetés alá meg nem trágyázza, és háromszori 
szántással el nem készítheti. 

Egész megyében a' gabonát tsépelik. A' tsépe-
lést nem szokták egy időben meg tenni, hanem a' 
gabonának takarúlása után tsak egy részét tsépelik el* 
hogy legyen mag vetni / s az eltsépeltbol más sürge* 
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tásebb szükségeket tehessék. A1 másik részét szalmás 
gabonájoknak téien tsépelik cl, részént azért , hogy 
legyen fr is szalma marhájiknak; részént pedig azért, 
mivel jobban ráérnek a' dolgot végbe vinni , mint 
tísz?£el, mikor más dolog is elég van, 

Nagy hasznot hajt a" Tar t j a folyója a'mellette 
elnyúlt r é t eknek : mert azokat árjaival öntözi, 
iszapjával hizlalja. p e nagy károkat is tészen , ha 
akkor árad meg, mikor a' fii már vagy kaszálásra 
alkalmas, vagy már renden van. Ellehet tehát mon-
dani itt i s , hogy njnts haszon kár nélkül. Ugyan 
illy tetemes károkat okoznak más kisebb folyók 
is a' Vármegye kebelében , a' mellette fekvő rétek-
ben , földekben , és rajtok lévő hidakban, 

Szokásba jött sok határjaiban, mellyeke3 vég-
re alkalmas fekvésüek, a" lóherének 's lutzernának 
termesztése is. Ez megszáríttatván nem tsak télre 
ád a' marháknak "s lovaknak számokra kövér táp-
lálatu takarmányt , hanem nyersen nyáron is hasz-
náltatik. Hlyen helyeken a' fejős marha nagyobb 
haszonnal tartatik. 

Lioyai imitt amott szálasok, serények. Némelly 
gazdák négy, ö t , hat sőt több lovat is tartanak, 
's a1 kinek töbh van, szeret négyet béfogni, azokat 
nyeregből h a j t j a , sokan közülök fuvarosok. 

Sáros vármegye kereskedési tekintetben nem 
utolsó helyen áll. Tsekély ugyan nagyobb kereske-
déshez képest , a1 melly itt gyakoroltarik : de már 

is előmozdítója a* vagyonosodásnak és a' pénz 
forgásának. A' határok szűkek és így sokaknál a' 
birtok is igen szaros határok köz;é van szoríttatva: 
de a' szorgalom és a' jó piatz közelsége fedezi még 
a' tsekélyebh birtokuakat is a' szükség ellen. Egy-
nehányan a' lakosok közül kereskednek szarvas 
marhával; ezek lejárnak az alföldre,falkánként fel-
hajtják országos vásárokra. Vágynák, kik vagy kö-
v é r , vagy sovány sertvésekkel kereskednek. Juhok-
kal is pereskednek nem tsak s idók, hanem keresz-
tények is. Ide járul még a* gabonával kereskedés 
i§; íiémeUyek lejárnak Ujhelybcj Kassáraj Mis* 
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koltzra. Meghozván gabonájokat, Eperjesre viszik 
a 'hé t i vásárra , hol tö lck , vagy&'Megye kebelében 
feljebb lakozók veszik meg, Szepességre viszik el-
adás végett; vagy az Eperjesi gabona kereskedők, 
kik kan>arájikat, kivált mikor több és oltsóbb a1 

gabona a' piatzon, meg töltvén, mikor kevesebb 
van a' p ia tzon , és jobb ára van, akkor nyeres-
séggel adják el. Fő helyet foglalt i t t hajdan a1 

borkereskedés, a* midőn a' szomszéd Lengyelek-
nek pénzek volt ; mellyet a' városokban most is 
némelly egyesek űznek, 's többnyire szerentsésen. 
Hegyalján szüretkor meg veszik a' boroka t , nem 
külömben le mennek Miskóltzra , Egerbe , néha 
alább is; oda visznek pohánkát, borsót, lent, len-
tsé t , aszalt szilvát 's a' t . , viszsza felé borokat 
hoznak, azokat addig pintzében tartogatják, még 
idegen borvásárlók helyben megjelennek, kikkel az 
eladó a' házánál úgy alkuszik, mintneki tetszik, nem 
kénytelem'ttetvén jó nernü borát adni, ha érette nye-
reséget nem lá t , hanem elvárván, míg a1 változó 
idő hasznot hoz számára. 

Végtére más aprólékosabb tárgyakkal, i igj 'mint 
szárnyas — állatokkal , tojással 's gyíimöltstsel is 
kereskednek, 's ez a' többféle mozgás a1 Megye 
lakosainak egy sok más Vármegyék lakosai közül 
kijelelt helyet ád , és a3 tehetőséget mozdítja elő. 
Innét vagyon, hogy a' hol a' kereskedés tsak némii 
némüképea gyakoroltatik i s , a' szegénységnek is 
jobban vagyon mind élelme, mind ruházatja. /V 
marhahajtás és szekerezés vásárokra, pénzt terjeszt 
el a3 szegényebb sorsuak között. Ugyan ennek sze-
r e n t s é s e b b hélyheztetését előmozdítja az is , hogy 
helységeiben a' nemes uraknak sellérjeik nem tsak 
aratóji 's tsépelőji urok gabonájának, hanem e' mel-
lett kapnak azoktól rétet, mellyen egy két marhá-
nak élelme meg terem ; burgonya és kender , vagy 
len földet, hogy mind sertvést hizlalhassanak , mind 
ruházkodhassanak. így nyújt a' birtokosabb kezet 
a' szegényebbnek, hogy így mind ketten öszszefQ-
gódahatván, egymást kölcsönösen támogathassák 
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Mcsterségí tekintetben Sáros Vármegye közép 

Séptson áll. A5 mesterembereknek némelly nemei-
ben néhány egyes helységek bővelkednek. De sok 
helységben még a'legszükségesebb mesteremberek is 
vagy épen nem, vagy tsak tsekély számmal találtat-
nak. Eperjes városa sok mesterembernek ád foglala-
tosságot és élelmet mind népességénél, mind héti és 
országi vásárjainál fogva. Ezek közű! sokan hétivá-
sárok alkalmával munkáikat kiviszik a' piatzra és 
árulják nagy számmal öszszegyultt idegeneknek. 
Közülök a' józanak és szorgalmatosak boldogulnak. 

A' helységek 's mezóvárosok közül néinellyek-
ben a' tsizmadiák , tákátsok , és szíitsök számo-
san laknak egygyiitt. De sokakban fő hiba a z , 
hogy mesterségeket roszszúl tanulják ki. Felszaba-
dulások után tsak némelly szomszéd helységekbe 
vándorlanak által. Ekkor haza mennek , 's meghá-
zasodnak. Sokan elhagyják mesterségeket, és vagy 
szekerezésre, vagy kereskedésre adják magokat. De 
ebben is ritkán boldogulnak, nem értvén úgy, mint 
kiknek elejétől fogva ez volt rendes életek módja. 
Sokan a' bort , pálinkát szeretik. Nem tsak a5 va-
sárnapi délutánokat töltik a' kortsmákban, hanem 
a1 dologtévő napokból is sok nekik itt nyugszik el. 
IIa vásárokról mennek hazafelé, az útban lévő korts-
mákat meglátogatják, as mire haza érnek , nyere-
ségeknek nagyobb része már a' kortsmáros kezében 
van. így teszik, nem a' mostoha esetek, nem is a' 
vidék , melly mesterségeknek tetemesen kedvez, 
hanem ön magok magokat szegényekké. Ez árt a* 
mesterségnek, ennek betsét rongálja és a' magát e1 

képen megrontott mesterembert tsalásra bírja. 
A3 mezei gazda foglalatosság! a' Megyében 

azok , t. i. földjeinek őseiről rászállott szokása és 
módja szerint annak idejében megszántása, elve-
tése , learatása , betakarítása , kitsépelése , rétjeid 
nek letakarítása: házának igazgatása 's t. e*f. 

Az udvariság rendszabásai nem egyformák. A' 
tiszta paraszt helységek a' régi köszönésnek módja 
mellett megmaradtak: magokat az úri nembéliek 
előtt szelíden , alázatosan, félékenyen viselik, Hol 
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vagyonosabb nemesség lakik, ott az alrend is bát-
rabb és pallérozottabb : az aljasabb nemesség kö-
veti az urakat a1 köszönésnek és ennek elfogadásá-
nak módjában. Az alázatos szolgája, magamat aján-
lom szavak hangzanak. 

A' mulatságok a' régiek, k ivévén , hogy több 
helyeken a1 kártyajáték foglalt helyet. A' gyerme-
kek és legénykék vasárnap délutánokon hol lapdáz-
n a k , hol karikát ha j t anak , hol seregesen az útszá-
kon egygyiitt ülnek, 's tréfás beszédeket folytatnak. 
Megpendíti ünnepi délutánokon a' musika is a' korts-
mában, mellyliez az ifiak öszsze tódulván's magok-
nak tántzosnékat szerezvén , elkezdetik a1 tántz lár-
más vigkedvvel. Mostan ritkább a' részegeskedés, 
perlés, és verekedés, mint hajdan: fertelmes szi t -
koka t , újmódi káromkodásokat , ha perlekednek 
i s , nem hallani szájokból. Bár ez mindég 's minde-
nütt így volna. — Menyekzőjikben víg kedvűek , 
's kik a' józanságot megszokták, követik itt i s ; ha 
reguláit általhágták, a' társaság előtt a' betsiílést 
elvesztették. Kijózanodván, szégyenlik tselekedete-
lcet. A' vőfény az eledeleknek feladásával verseket 
mond a' násznagyot megszólítva. Az eledelek, szo-
kásban lévők; téjben kása el nem maradhat, tehető-
sebbeknél sütemények is megjelennek. A' menyeg-
zői vendégeskedés alatt musika zengedez, 's a' le-
génység magány tántzokat jár. —Mulatságos tréfák 
is jőnek e lő: felkelvén a? asztaltól az öregebb ven-
dégek, helyet foglalnak ifiak 's kik az előtt az asz-
talhoz el nem fértek. Elhallgat a' musika is , a' mu-
sikusoknak kezekben Kanál , Kés, és Kantsó fo-
rog. Ezek hamar elvégezvén, megpendíti a1 musi-
ka , a násznagy elkezdi az osztást a tántzra. Vég-
ződvén e z , vegyesen öregebbek 's ifiabbak tántzba 
kerekednek, 's foly ez reggelig fáradhatatlan kedv-
vel. Azonban a' menyaszszonyt a' vőlegénynyel a ' 
padláson lefektetik. — Elkészülvén a' nienyaszszony 
vőlegénye követésére, az új pár t , tarka kendőkből 
és pántlikákból tsinált zászlóval, musikával, ének-
léssel késérik j 's ott folytatják a1 vendégeskedést» 
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Egy menyegzőben sok kél e l , de ezzel a' vendég \ 
atyafi szerető házigazda nem gondol, tsak hogy há-
zassági ünnepét régi szokás szerint tartotta. 

Az aljas népnél leginkább vágynak még most 
is sok az idő szellemével ellenkező babonás szoká-
sok és balvélekedések. A' létekjárások, a ' l idértz-
l ő l , tátosról mesék, a' boszorkányok, a' tüzes em-
berek kísértéseik, az éjszakán utazó előtt megjele-
nő ló mint késértet. Ezekhez járul a : megigézés, 
erre következő füstölés, szenes vizzel mosás, a' te-
henek hasznának elvevése, "s több e' félék. Tenyész-
tik ezeket a' fonóházoknál előhordatott mesék. 
Ezekhez tartozik az i s , hogy a1 beteget nem kell 
gyógyítani. Gasperkóról sokat mesélnek. 

Az alvidék szépei termetökre inkább nagyok, 
mint kitsinyek, de alkotásuk irányzatos ; artzvo-
násaikat egészséges és rendszeres kellem bélyegzi, 
's köztök nem egy valódi szépséget láthatni. Fején 
a' menyetske fejér vagy festett kendőt visel, melly 
alatt főkötő galand és tsipke szélekkel; a' hajadon 
leeresztett béfonott hajjal já r , mellynek végébe, és 
némellyek tövére is, bokros pántlikát kötnek, 's in-
nepi alkalommal a' sok boszszu tarka pántlikás pár-
t á t , kis koszorúval feltűzik! Vállaikról a' patyolat 
ing új és gallér fekete vagy veres selyem kihimzetten 
omlik. Derekukat veres nagy kék fűző váll, fejüket 
vagy sárga fényes tsipkével, vagy zöldbársonynyal 
tzifrázott szorítja, melly alatt veres posztó öv testeket 
övedzi, az alatta' habos, vagy fejér , v* posztó, v. 
vékony zöld szőr szoknyája; ezredükbe rántzosúlva 
katzéron hullámzik felalá, 's zömök ikrájikat szem-
be szökteti; mert lábok többnyire fedetlen. Veres 
vagy fekete tsiszmájikat ha innepnapon veszik elő, 
azokat hónuk alatt viszik a' templom küszöbig, hogy 
el ne sárosítsák 's tsak ott vonják piros lábaikra. 
Közönségesen az ú j kenyérre szoktak házasodni. 
A' szerelemi ismeretségek a'fonóházoknál, tántz mu-
latságoknál történnek. 

A' Felső vidéknek Aszszonyai viselnek: tarka 
yagy fejér főkötőt felpedrcít hajjal, hoszszabbköd* 
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itten, kék fejruha, rövides fekete vagy fejcr szok-
n y a , posztó lajbi. A' köz nemesek leányai fiísure 
tett ha j ja l , hoszszu ruhával és terítő keszkenővel 
járnak. Itt a' ruházat béli fényűzés óriási lépésekét 
tett az al és közrend között. 

A' Férfijak viselete jobban megegyez; hoszszu 
hajat viselnek, kalapjok kitsiny karimájú feke te ,a ' 
legények veres galont vagy tarka pántlikát kö tnek , 
's melléje fekete to l l , vagy más bokrétát tűznek. 
Világos kék nadrágot és derékruhát viselnek; elől 
az ingen réz tsatot. látni. Téli időben posztó 
vagy bárány bőr sapkát , fekete, vagy szürke, k i 
hoszszu, ki kurta szúrt^ 's gubát viselnek, 's vá-
szony nadrágban is j á rnak . Nyakokon fekete fátyolt 
vagy fekete vászonyt, rueliy végén piros pántlikával 
Van fe l tz i f rázva, viselnek. Juhászbundát ritkán látni 
és tsizmát szegényeknél, de fejér vagy barna hosz-
szu sziír dolmányt, és botskort többnyire. 

A1 Megyebeli földes ú r , ősi jószágán* jobbágya-
inak közepette lakik; 's ha a9 megye gyűléseinek 
alkalmával felmegy is Eper jesre , azoknak megszű-
nések után haza tér. Maga szereta ' mezei gazdaság-
gal, hitese a' gaszdaaszszonysággal foglalatoskodni. 
A' ház fiataljai, sőt maga is a' jobb erejű atya* ha 
foglalatosságaik engedik, vadászattal töltik ideje-
ket. Szokásban van sok háznál az újságok 's köny-
vek olvasása is. Ez az értelmet gyarapít ja , ä' szi-
vet jobbítja. Külömben idegenyekhez is vendégsze-
re tők , beszédesek, nyá jasok , szívesek, nemes lel-
kűek, betsulet szeretők. Társaságos köreikben lelész-
ség és udvarias módosság által lelkesíttetett szellem 
uralkodik. Szeretik a* jó bort ' s jó ételt. Tántznak, 
j á téknak , éneklésnek, hangászatnak, lakomáknak, 
vig mulatságoknak kedvelőjik. Sokaknál igen emel-
kedik a' fényűzés, mellyet a' rényromlás követni 
szokott. 

A' közemberek többnyire szálasak, eleven 
Vénséget közönségesen érnek el. Abrázatalkatjok a ' 
jószívűség és ravaszság keverékét mutatja. Azonban 
engedelmesek, alázatosak, szerfelett vallásosak , jó 
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kedvűek. Munkájok közben mind a' két nemű fia-
talságnak lehet énekléseiket hallani. — Szeretik â  
musikát , a' tántzot. Nagy még köztök a" tudatlanság, 
divatkozik a' pálinkának mértékietlen ivása. 

A' közember még most sem örömest ereszti 
gyermekét az iskolába, inkább barom őrzésre for-
díttatik. De dogotlanok is; a' tunya öreg munkáját 
ifiabbakra, vagy nőjére tuszkolja; látni aszszonyt 
hogy szánt, tsépel s a ' t . Az alvidékeknek házaik 
t i s z t á k ' s körtílek rend és szorgalom látszik. Életek 
módja egyszerű. Mulatságaikban vigak, zabolátlan-
ság nélkül. Télben egy keményen befűtött szobába 
húzza magát öszsze az egész tsalád, honnan későb-
ben eloszolván a' házasok kálhát lan, ablaktalan 
hajlékaikba hálásra költözvén az izzasztó hőséget 
dermedt fagygyal váltják fö l : a' nőtelen legény is 
ki ólba, ki tsürbe, ki pitvarba subájokba burkolva 
megy hálni. 

Erköltseik a' középszer leptsőjén állanak. A' 
két nembéli ifiak között többen feslettségi félrelépé-
seik által motskolják meg magokat. Kártévők, tsa- • 
lók , verekedők itt is vágynák, mint mindenütt: 
egygyes lopások, 's gyilkosságok , ragadozások rit-
kák köztök : nagyobb mind az élet, mind a' vagyon-
béli bátorság, mint sok alább fekvő hazai megyék-
ben. A' lakosok szelídek, és a' megyei börtönt néha 
kibérelni lehetne, mivel abban rab nem találtatik. 
Külömben se nevezetes rényeik, se szembetűnő hi-
báik nintsenek. 

Az egészség állapotjára e1 nemes Megye is gon-
dosan ügyel. Fel van e' végre vidéke osztatva orvosi 
kerületekre, annak van alorvosa, egy fő és egy má-
sod orvosnak felvigyázása alatt. Gyógyszer% tárok 
több helyeken vágynák a' különböző vidékeken. 

Az egész megyének jó tsinált ország útjai vannak. 
A" megyének tzímere gömbölyű, alól négy folyó 

víz , veres paizson, felettek övedzésig mezítelen 
ember, a1 ki is fején kezeivel tartja koronáját arany 
paizson. 
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Tart vármegye szolgálatjában lovaskatonákat , 

és számos hajdúkat. Ruházatjok világoskék nadrág, 
dolmány, mente, veres mellyén, (lajbli) fekete ve-
gyes sárga sinórzattal, tsákójok fekete, veres tar-
Soljok mindnyájoknak a3 mondott szinü sinorokkal, 
kótsag helyett sárga fekete kakas tollakkal: — köz 
tsendre ügyelő kalózokat, üldöző tsatlósokat, me-
zei biztosokat, mivel nintsen reájok szüksége, nem 
ta r t , a' mi díszére válik e' megye lakosainak. 

A' földes uraságok a' birka vagy juhtartást bir-
tokaikban haszonnal gyakorolják. A' gyapjúnak 
megfinomításán nem tsak a' hatalmasabb, de a" 
kisebb birtokosok is törekednek. Vágynák helységek, 
a" hol a' jobbágyok is juhokat tartanak: azon felől 
méheket is szerentsésen. 

Az egyébb növények közt méltó említeni a1 

sokféle gombákat, s gilvákat is, mellyek a' renge-
teg erdőkben töméntelen bőségben teremnek: u. m. 
Vargánya 's nyulgomba (boletus ramosissimus), szö-
möltső , tseperge, orgona gomba (clavaria fustigata), 
kucsmagomba* (heJvella mitra),szilfagilva , szekfti, 
nr i , 's keserű gombák 's egyebek nagy bőségben 
teremnek; találkozik szarvas gomba is (lycoperdon 
tuberosum) ; több volna ha ezt az erdőket járó ser-
tések el nem vesztegetnék. 

Sáros Megyében a' sok várak omladékai, ezen 
vidék régi virágzó állapotjának jelei. A' várok a' vi-
lági ditsőség múlandóságának tanúbizonyság!. — Sá-
ros vára, a' Tarlza folyónak bal partján, hajdan 
nagy erősség volt , és sokszor ostroinoltatott. Tsak 
egy bástyával rövidebb Sz. Királyi Szeben városá-
nál, szép, magos, gombol) ühegyen; falai, bástyái 
jó állapotban vannak ; lakhelyek volt a' Rákotzy 
Fejedelmeknek. A' vár alatt erdő vagyon, mellybeii 
hajdan hatalmas lovas vitézek tanyáztak, a' most 
durva tsavargók elementuma. Van még benne kút , 
ribizke, ptiszke fabokrok: mind különös szép fekvé-
sére, nagyságára, és környékére, mind errösségére, 
mind történeteire nézve méltó, hogy a' kinek módja 
van, megszemlélje. — Falótsa vára Poprád í'ol} ó-
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hak jobb par t ján, magos hegyen, 's gyönyörű kiíá* 
tássai fekszik, szép és jó állapotban van. A' várat 
mostani ízlés szerént meg újí t tat ta , Sz. Báró Palo-
tsai Horváth Ferdinánd birtokosa: és annak lak-
helye. 

Tarkó várai Hajdani nagyságát szomorú om-
ladékok mutatják; bámulásra méltó munka , melly 
ennek olly meredek kőszikla tetejében való építésé-
re fordíttatott. Izabella, Zápolya király özvegye, 
midőn Silesiából viszsza jött, itt mulatott. Birtokosa 
volt Tartzay György, annak holtával, Ferdinánd 
Király azon várat , a' Tartzai Uradalommal 1558. 
esz t : a' Dessöffy és Tahy nemzetségnek ajándékozá. 

Újvár: Tarkő várának szomszédságában v a n , 
magos koszirtón; 1557-ben a' német katonák puska 
porral felvettették i mostani birtokosa Péchy nem-
zetség* 

Makovitzi vár. Ezen vár omladéknak megpil-
lantása sziv fájdalmat gerjeszt a' nézőnek régi 
fényéről; közel a' Bartfai Fürdőhez magos hegyen 
van. Vólt Bákótzi Fejedelemé, később Gróf Asper-
monté ,most Groff Erdődié és Groff Szirmaié. 

Kapi vára. Meredek hegyen, erdők végén áll, 
és pedig falai jó állapotban vannak, birtokosa Kapy 
nemzetség. 

Ezeken kiviíl omladozó, valaha nevezetes és erős 
Várakí Szeben, Viszoka, Sóvái4, Ketzer , Lipótz, 
Szokolyi vá r , Ilenig, Iíanusfalva. — A'Peklini ura-
dalmát a1 kir. kamara b i r j a ; — e z e n várak méltók 
a' régiség kedvelőjének szemlélésére. Itt láthatja 
eleven képekben a' formákat szüntelen változtató 
időnek változásait. 

Ezen Vmegyét , a' mindenekkel bővelkedő 
természet majd minden javaival megáldot ta , mel-
lyek közül érintem a' 12 rendbéli egymástól külön-
böző igen hasznos forrást 's fördőit: t. i. Bartfai , 
Borkúti, Schavniki, Szinye Lipótzi, Szebeni, Sing-
léri, Töltsiki, Gaboltoi , Lipniki , Bujáki , Czemé-
t i , és Tvaroszozai: ezek között méltán első helyet 
érdemel a' Bartfai v i z ; melly is ezen Vármegyének 

Szék-
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tső járásában, Sz. Kir. Bartfa városa határában., 
a' várostól éjszakfelé mintegy 2 0 0 0 lépésnyire k i e s 
völgyben fekszik. Ezen jóltévő értzes víz forrás 
azon várostól , mellynek határában esik , költső-
nözte nevét; a' környéke begyes, több helyen ser-
kedezik fel a3 kósziklás fenyves erdő tövében. 
Ezen forrás a' természetnek valódi remekje , mert 
a' megrontsolt egészségnek viszszaállíttatására maga 
Eseuláp sem szerkesztethetett volna jobb egybe 
illő szereket Öszsze. Valóban annyiszor felemelhet-
jük szemeinket a' kékelő egekre, valahány fényt 
reszkettető tsillagokat szemlélhetünk a* mérhetetlen 
üregben; annyiszor hálákat adhatunk azok alkató-
juknak, valahányszor levegőt szívunk be. Igen i s ; 
inert ama Szent Fénynek kezeiből, a' földi bővség-
nek dús teli szarva pazérolja itten kintsét; ez a* 
Szent Fény egy magában a' vaiódi Cbemikus, ki 
tsak egyedül a' föld gyomrában iliyen valamit ké-
szíthet. A' források egészen tisztán serkedeznek k i 
a' földből ; ízek hívesítő fris , savanykás ; a" víz 
sok buborékot hány, kivált ha borral vegyíttetik, 
's ha tzukrot tesznek hozzá, tajtékzik. A' vendé-
gek bővebb elfogadásukra vágynák számos, tsinos, 
több emeletekre épiílt házak : mulatásokra Játék-
szín , Kávéház, Tántzterem, sétáló helyek készít-
tettek; vannak vendégfogadók vendégszobákkal, 
úgy szintén konyha épületek, hol némelly vendé-
gek magok számára főzhetnek , mivel némelly 
urak társzekereikkel szokták e' helyet kedvtölté-
seik tzéljából meglátogatni; az illy készület nélkül 
oda menők számokra is vannak vendéglő ház(Trai~ 
teur), állás, pintze, szekérszínek's istállók, szóval 
minden szükséges épületek; — minden fördő szo-
bában egy pár fördőkád. A' fördővíz melegíttetik 
üstben; vagy tűzben melegíttetnek nagyobb masz-
száju terméskövek, mellyek tüzesen a' savanyu-
vízzel töltött kádakba hányattatván , azokat fördés-
re alkalmatosan felmelegítik. Ezen savanyuvíz 
borral keverve kellemes italul szolgál; sokan tisz-
tán élnek vele. Szüntelen pezsgő forrása a' körűi 

Tud. Gyújt. II. Köt. 1834. 2 



( 1 8 ) 
ülésre székekkel keríttetik , mesterséges karfákkal, 
felette az ivásra tsinos Chinai ízlésű 8 gömbölyű 
oszlopon álló torony formájú menyezct , ott szok-
ták a' látogatók a' forrásba merített zsinegen függő 
töltsér formájú poharaikat jóízűen üríteni. 

Találtatik a' Sóvári és I iar tsány Lutskai he-
gyekben az úgy nevezett Aranykő, a'vagy Szemes 
Chrysolithus, melly sötétebb vagy világosabb sár-
gazöld sz ínű, átlátszó darabokban : azon követ á' 
drága kőárosok a' másod rendű drága kövek sorá-
ba helyheztették. 

Van nevezetes talp és más mindenféle bőrök-
nek Fabrikája Gróf Dessewff'y Sámuel Úrnak Finta 
helységében; a1 felvigyázók többnyire Külföldiek; 
lerakó helye van Kassán, Debretzenben és Pesten. 

Vágynák számtalan pálinka főzések e'Megyében. 
Nagy Sároson, és Szeben városában, és más 

helyeken is posztók , pokrótzok és más gyapjú-
ból való matériák készülnek. 

A' Megyében több 7000 szövőszéknél találtatik, 
mellyeken gyolts , kanafáz , darótz , kamukák , 
asztalkendők, zsebkendők t. e'f. készíttetnek. 

Eperjes szabad Királyi városa (a' Tárnokszék« 
re vitetnek föl ügyei) privilégiumát nyerte 1374. 
eszt. Lso Lajostól; nagy befolyással van ez egész 
v idékre , nem tsak minden hétben kétszer u. m. 
hétfőn és pénteken előfordúló gabona, és eszten-
dőnként négyszer tartatni szokott országos vásárjai; 
azokon felől egész nagy boti hetivásárokkor mar-
ba , ló vásárjai vannak. Itt mind a' Protestánsok-
n a k , mind a' Katholikusoknak szép oskolájik vágy-
nák , mellyek közül az elsőbben a' főbb tudomá-
nyok is taníttatnak. Meszszünnen öszsze jönnek a' 
tanúlók. Ezekből keritlnek ki részint a' vidéknek 
jelesebb míveltségü Tagjai, k i k , ha bár itt tanúlá-
sokat egészen nem végzik is : de tudományos pal-
lérozódásoknak alapját itt teszik le. Lakosai Tótok, 
Németek, kevés Magyarokkal és Izraelitákkal ve-
gyesen. Házai jól épültek, tsinosak. Lakosai tsudá-
latos módon vendégszeretők, jó kedvűek, nyája-
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sok. Az egész város két ertfs ktífallal, bástyákkal 
és mély sántztzal bé van keríttetve. Lakosai ke-
reskedést , mesterségeket űznek. Nevezetesebb épü-
le t je i , a' két emeletü Tiszáninneni Kerületi Tábla, 
roppant Vármegyeház, szép ízlésű Városház, Ka-
szárnya, fekete Sas Vendégfogadó, és az Oskolák. 
A' Piatz közepén van Sz. Miklós nagy temploma, 
egy igen magos tornyú ; mellette másik tornyatlait 
nagy templom van , a" melly hajdan a1 Jésuitáké 
volt. Ezeket sanyarú sors érte 1773-ban Aug. 10-én, 
mert az eltiltó parantsolat valamint az egész Or-
szágban, úgy Eperjesen is a' Rendet megszüntette, 
's templonijok és oskolájok a Protestánsoké lett. 
Volt gyönyörű templonijok a' Minoritáknak is. Eze-
ket is hasonló sors érte : Templonijok és Convent-
jek az egygyesűlt Görögöké lett , s ottan most 
Tarkovich Gergely Püspöknek vagyon Residentiája. 
Vagyon templomjoknak egy magos tetejű nagy ke-
reszttel tornya. Nyertek ugyan, hogy a5 külöinben. 
alatsonyan rakott torony így jobban kimutatja ma-
gát a' városból; de vesztett az ízlés , elromlott a ' 
Symmetr ia , 's ez annál szenvédhetetlenebb, mivel 
a3 XIX-dik században toronynak épült ollyan tete-
j e , mellynek teteje tsak kevéssel kisebb magánál. 
Ezután van legszéírol Sz. Ferentz Szerzetének Con-
ventje és két ékes magos tornyú temploma; azt 
feldúlták 1682. észt. az eretnekek , de ismét fel-
épült 1713-dik esztendőben Báró Klobusitzky F t -
rentz adakozásából. Határja igen jó. A' Borkúti sa-
vanyu-víz kedves italok, és ser. Vannak sok szép 
ke r t j e i , nem tsak hasznosak, de tisztes mulatságra 
is alkalmasak. Sokat sokszor szenvedett az ellen-
ségtol. 1442-dik eszt. Zaika Miklós éjjel Lengyelek-
kel kirabolta és felégette az egész várost ; de el-
fogták, és meglakolt tettéért. 1601-dik est. 
elhagyta törvényes Rudolf Királyát és Botskait kö-
vet te ; 1619-dik eszt. 2-dik Ferdinándot és Betle-
h e m e t , később Rákótzit követte; elhagyván 3-dik 
Ferdinándot, végre Nagy Leopoldtói Tököli Imré-
hez tsatolta magát , de annyiszor is viszsza tért 

*2 
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törvényes Királyaihoz. A' városban vannak több 
szép ugró kutak. — Kőfallal békeríttetett ezen 
Város 13ÍM. észt. — Gyakorta tűz által sokat szen-
vedett. Sántzai két sorú fákkal bévannak ültetve. 
Tizenkét Kápolnából 's egy templomból álló igen 
szép nagy Kálváriája van a' közellévő parton. Határá-
ban három mulató fördeje találkozik, u. m. Tzemé-
t e , IIolló és Viletz* hurka. — Magyartársaság és Ma-
gyarkönyvtár felállíttatott benne 1833. esztendőben. 

Vendégfogadó 3. Veres kortsma, zöldfához a' hós-
t y á n , a' fekete sashoz a' városban, a' hol is Casino 
felállíttatott Hazánk több részeiben adott jeles pél-
dákként , a' Pesti Nemzeti Casinonak alaprendelete 
szerint. Ez által a 'mive l t ség , szép társalkodás, és 
a' mi f ő , a részlegiség helyeit egyesületi szellem 
gyarapúlását lehet látni megyénk Székvárosában. 

Mint Királyi szabad Város eltöltött 460 eszten* 
d ő t , melly idő alatt sokat vál tozott , sokat épül t , 
keresztül élt sok örömöt, sok szomorúságot. 

Szomorúságai közé számlálja mellékesen az t , 
hogy 1813-ban Szentiványi János Generális, 1831-ben 
pedig Julius 1-sőjén Tahvári 's Tarkői Tahy Antal , 
Ts. Kir . Tanát, és a ' Nagy Mélt. Orsz.. Bir. Hivat. 
Jubil. Ítélő Mt s tere , és ugyan 1831-ben 8-dik Aug. 
Péchy János, Marmaros Várm. Fő Ispán, Sz. István 
Kir. Rende Vitéze, halála tanujának kellett lennie* 

Szomorúságai közé számlálja az 1687-ik eszt. 
kir : Commissiót, mellyet a' köz nép pajkosságból Eper-
jesi Mészárszéknek nevezett. Akkoron királyi Biz-
tos volt Caraffa Generalis, ki sokakat kínzás után 
lenyakaztatott, négy felé vágatott, és felakasztatott: 
azok közül legelsőbbet Czimmermann 'Sigmondot, 
Eperjesi Tanátsbélit, Martius 5-ik napján, utánna 
Weber Fridriket Május 14-ik napján , azokután Ke-
tzer-Lipótzi Ketzer Sándort, fiastólj és Weber Dánielt 
lenyakaztatta és több mindenféle rendű és idejii sze-
mélyeket. *) 

*) A' ki azt mondottá vivnt Petrus, az halálra készülhetett? 
mivel azon Pelina $zót következendő Acrosticonnak ma" 
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A Város iViagistratusa a' Polgároknak eladta a ' 
Város körü l fekvő sántzokat, hogy abban kerteket, 
tulajdonkénen gyümölts és zöldség kedvéért ültes-
senek. 

Viseletjök az Eperjesieknek nem igen Magya-
ros ; látni széltől repülő kaputot , többnyire posztó 
gombos jankli t ölt f e l , vagy vet a' nyakába selyem 
vagy szőr rojtos kötőnél fogva. A' kik leginkább 
tudnának Magyar diszt mutatni , éhen hagyják a' 
Magyar Szabót. De hiszen a' Magyar Szabó is ka-
puiban j á r , és a8 Gombkötő posztó gombot varat-
tat fel. — 

Budához és Pesthez 27. infldnyire fekszik Eper-
jes. Kassához 4. Lötséhez hat mértföldnyire. 

Bartfa Sz. K i r . Város, privilégiumát nyerte 
1324-dik ész t : 1-sŐ Károlytól, Sz. Kir . Városnak 
kineveztetett 1-ső Lajostól, 'Sigmond Királytól pe-
dig 400. arany fizetése terhével 1410-ik eszt. azok-
nak számába iktattatott be. — Fekszik azon hegy alatt, 
a* hol a' Templáriusoknak hajdan fényes lakások 
vala : de minekelőtte város építtetett volna, azon 
Rend meg szűnt lenni 1312-dik eszt. Marti. 22-dik 
napján. A' tárnokszékre vitetnek föl ügyei. Tapoly 
és Lukavitza folyók mellet partotskán van építtetve, 
hóstyái elég nagyok. Vagyon Sz. Egidius tzímú nagy 
fő templomjok, és a' Sz. Ferentz Szerzetnek Convent-
je 's temploma. Eperjeshez 4. mtfdnyire vagyon. 

Kis Szeben Királyi város, melly ha rmad iké ' 
megyében, ügyei a' Personálisi Székre vitetnek föl. 
Diszeskedik szép nagy templommal, rézzel föde-
tett magos toronnyal, mellette vagyon a' Kegyes 
Oskolák Szerzetének templomja és Conventje. Fek-
szik a' Tartza folyó mellet , a' mi mini hasznára, 
úgy kárára is vagyon , sík földön, levegője egész-
séges, Kén savanyos fördeje vagyon, hostyán & 
protestánsoknak két templomjok vagyon. Eperjes-
hez 2. mértföldnyire fekszik. 

gyarázták u. m. Prmceps Emiricus Tököli Reg ni U/iga* 
riac Salus. — Töküli már akkor Konstantinápolyban volt , 
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A' Megyének; első rendii birtokosai követke-
zendő Nemzetségek: 

Almási. — Gróff Andrássy. 
Balpataky.— Báno.— Berthoty.— Báró és nemes 

Berzevitzy. — Bornemiszsza. — Bujánovits. — Bii-
döskuty. 

Dobay, — Gróf és nemes Dessewffy. — Dukay. 
Erős. —Gróf Erdody. 
Fekete* — Gróf Forgách. — Fejérváry. — Fiízy, 
Görgey. — Gilányi. — Gombos. 
Hedry. — Gróf Haller. — Hrabeczy. —Hevesi, 
Izdentzy. 
Kapy. — Gróf és nemes Károlyi. — Kálnássy. — 

Kiikemezey. — Ketzer. — Körtvélyesy. — Kir. 
Kamara. — Gróf Klobusitzky. 

Ladomérszky. 
Márjássy. — Meitzer. 
Podhorányi. — Báró Palotsay. — Gróf 's Ns. 

Péchy. Pulyszki. 
Badú — Boliy. — Boskoványi. — Ratzlavitzy. 
Semsey.— Gróf és [Ns. Szirmay. — Sárosi. — 

Szulyovszky. — Sándor. — Sztankai. 
Szinyey. — Szakmáry. — Schuller. — Szegi. 
Tahy.—Tivadar. * 
Ujházy. — Úsz. 
Wolkenstein Gróf. 
Zombory. — Závody. 
Hogy e' megyének birtokosait a' természet ki-

váltképen jeles szellemi tulajdonokkal felruházta 
légyen, azt látni lehet, mivel érdemekkel teljes fér-
fiaik elegendően esméretesek. 

A' köz nép, ha szegényebb is, még is finnyás: 
az elesett szarvas marhát meg nem nyúzná, se nem 
ennék húsából nagy adományért, inkább negyedik 
faluból is hozza a' drágán fogadott tzigányt nyúzni, 
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Jovat pedig ritka tzigány szokott nyúzni, gyakran 
nyúzatlanúl meg emésztik a' kutyák. 

A'Sidók szaporodnak itten, mint a3 tsitsóka; több-
nyire kortsmárosok, 's mesterek; van közűlök sza-
bó, orvos, festő , órás , még Jurátus is akart lenni 
Eperjesi sidónak a1 fiából: de van a' ki szánt, vet, 
boronál , tsépel , fát vág t. e' f. dolgozik. 

Galitzia felé az Orosz faluk rendetlenek, háza-
ikhoz az alap, falak, héjjazat, padlózat mind bik-
fa és fenyő fából készül, 's belülről tapasztják - bé: 
ha házok meg gyúl, földig meg ég. A' szoba negye-
dét el foglalja a' belől fűlő ká lyha , 's télen sok fát 
dugdosnak belé, ablakjaik kitsinyek, a' szobák ala-
tsonyak, kémények nintsen, a* tehenet a 'pitvarban, 
a' sertvést a' szobában sokan tar t ják: pad nyúlik a' 
falak körül , asztalt , és a' padlásból köteleken le-
lóggó kosarat, a' melly böltsőűl szolgál; és a' szeg-
letben a' falon egy két szent képet lehet látni • nyá-
ron az ég alat t , télen a' kályha fölött, vagy alatt 
alusznak.—Téli élelmek többnyire Burgonya (krum-
pli) és dolgok fonás; ezt némelly férfiak is gyako-
rolják. 

Mint Sáros Vármegyei születés, szülőföldem 
oltárára háláadatosságom megbizonyíttatása végett 

v e1 tsekélységgjel kívántam kedveskedni. Azt tökéle-
tesnek magam sem tartom, mert 21 évfolyt le már, 
mióta szülőföldemtől bútsút vettem. Távol létem a' 
bővebb nyomozást meg nem engedte; pótolja-ki más 
helyettem a* isorbát. 

Tahy Gáspár Tállabiro. 
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2. 
X Keresztyén Egyházi Hatalom Béfolyasáról a? 

közép századokban. 
(Folytatás.) 

A' V i t é z i r e n d . 
(©aő Sfiittert^um Chevalerie.) 

Ml állapatban volt légyen a' középkor már 
Nagy Károly előtt, de főképen ennek halála után az 
akor divatban volt Fegyverhatalom miatt (gaujfredjt); 
mit gondolt k i , 's véghez is vitt szerentsésen az e' 
bajokon segíteni óhajtó Keresztény Egyházi Hatalom, 
láttuk az elébbi szakaszban ; de mivel ugyan az 
lá t ta , hogy ezen eszközök által tsak tekéletlenűl 
érhette tzélját , újakról gondolkodott , mellyek 
által a' rosz végképen kiirtassék, vagy legalább a' 
nyers *s vad erőszaknak más szelídebb 's emberhez 
illőbb ellene szegeztessék. — Tudta ugyan ő jó l , 
hogy az erőszak és gonoszság az igazságnak 's ár-
tatlanságnak esküdt ellenségei $ de az sem volt rejt-
ve előtte, hogy jobb érzés és nemes elszánás még 
sokakban találtatik. Ezen épített ő es feltette ma-
gában , hogy e' jobb gondolkodásuakat valamelly 
tzélirányos kötelék által egyesítvén , a' vallás által 
fellelkesíttetett vitézeket képesekké tegye az igazság* 
nak védelmezésére, 's az ártatlanságnak oltalmazá-
sára. E' köteléket a' Vitézrendek szolgáltatták kéz-
re. Az Egyházi Hatalom itt így gondolkodott : ha 
megengedtetik ön jusuknak védésükre a' vakme-
részség és indulat ellen fegyverhez nyúlni: minden 
bizonnyal idegen jusok mellett is a' veszélyben 
forgó közbátorságnak és ártatlanságnak védelmére 
is szabad az azokkal való élés. Továbbá: o t t , hol 
a ' világi hatalom nem segít, vagy nem segíthet, 
kénytelen as megszorúlt az egyes személyekhez se-
gítségért folyamodni. így talált elmésen az Egyházi 
Hatalom a' kornak bajában magában alkalmatossá» 
got a1 Rend felállíttatására, és ettől várta, hogy 
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ez légyen a' vad erőszak és gonoszság ellen a' leg-
természetesebb és leghathatósabb óvó és védő szer. 
— A' környülállások és az akor uralkodó gondol-
kodásmód adták meg az egésznek az idomot. 

Az Egyházi Hatalom eképen közlötte képzele-
tét a' bátor szívüekkel: Minden nemzetben vol tak 
vitézszívüek , ezek az által szerzettek maguknak 
mind egyes személyek, mind pedig az egész nem-
zet körűi érdemeket, hogy a'hazát a ' rablóktól , em-
bertelen zsarolóktól 's t. e'f. tisztították ; hogy a" 
szegényeket és az ártatlanul üldözötteket bir tokuk-
k a l , betsűletiikkel , *s szabadságukkal együtt v é -
dették; nemes elszánással Polgártársaikért vívtak, és 
ez által nem tsak a' védettnek köszönetére, minden-
kinek tiszteletére, sőtt még az ellenségéére is, sze r t 
t e t t ek , hanem méltók lettek mindenkinek 's főké-
pen a' szépnemnek tsudálására, a' valódi Nemes 
nevezetre , é3 amaz édes meg győződésre: hogy ő k 
magas Bajnoki tisztüknek eleget tettek. — És mél-
t án : mert a' régi pogányoknál az illyeket a1 féliste-
nek közé számították; minden bajvívó népeknél 
pedig a' vitézség férjfiak díszének és az igaz nemes-
ség próbakövének tar ta tot t ; ámbár nem ez egyedül: 
hanem a' nemes szív , és az erőtlent érzékenyen 
ernyelő nagy lélek is a 'vitézség elválhatatlan társai-
nak tartattak. Ugyan is nem tartozik-e az erős se-
gítséggel az erőt lennek, hogy gyűlölvén a' hazug-
ságot mint a' tsalás eszközét, és mint tsak a' gyáva 
lelkektől keresett , az erősektől pedig szánakodva 
megvetett eszközt, az igazsághoz, 's kőszirterőssé-
gü bívséghez , mint az igaz férjfiu egyetlen díszéhez, 
ragaszkodjék , kitkit tehetsége szerint boldoggá té-
gyen, s így az igaz betsiíletre szert tégyen, mel-
lyért az igaz vitéz é l , hal. Tartották továbbá, hogy 
az igaz bajnoknak emberszeretettől buzognia kel l , 
melly boldogítás vágyra vezet , vigyázóvá, kimél-
lové , 's az életben kellemetessé tészi az embert , 
iszonyodást gerjeszt pedig minden igaztalanság előtt, 
s tsak ezek által jut a' bajnok ama nemes elszá* 
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násra, mellynél fogva minden szempillanatban kész 
9 az igazságért életét kotzkára kitenni. 

Hlyen képzeletek nem lehettek jó és egyszer-
smind bátor férfiaknál sikeretlenek, elevenen ha-
tottak ezek re , tetteik sinormértékeikké lettek, 's 
így támadta' Vitézirend, mint védangyala az igazság-
nak és az^elnyomatott ártatlanságnak. 

Hogy pedig ezek így vannak, 's az egyiigyü 
és nyers táborozónak velejéből nem eredhettek , 
luki lá that ja ; mert hogyan fontolhatta volna ó eze-
ket illy rendesen és szorosan ; honnan vette volna 
a' régi nemzetek hósei példáit; honnan jutott volna 
ezen idvességes és valóban keresztény tzélnak es-
méretére, melly a* Vitézi Rendeknek egész mivolf 
lukból olly világosan kitűnik ; honnan vette volna 
a' rendbe való felvételkor szokásban volt szertartá-
sokat , a* mint ezt azonnal látni fogjuk ? 

Naponként szaporodó számú fér j f iak, kik már 
máskor elég világos jelét adták a'Vitézségnek, szö-
vetségre léptek illy rendszabások a la t t : 

Minden szabad és szeplőtelen liírü férjfiunak sza-
bad légyen a' rendbe lépni; tartozzék mindazonáltal 
próbaévet (Novitiátus) kiállani, az az : bizonyos 
időre valamelly rendes Bajnokhoz menni, és en-
nek láttára a1 nemes érzeteknek, u. m. bátorságnak 
és vitézségnek nyilványos próbáját adni. Ez meg-
lévén , reménylhette : hogy a' vitézi rendbe felvéte-
tik , "s számot is tarthatott a' Szabadvitézi Méltó-
ságra. De a' próbaéven kiviíl még megkívántatott, 
hogy több szabad férj fiaknak tanúságukból bizonyos 
legyen, hogy ő szabadon született; hogy eddigi urá-
nak engedelmes, hiv és valóban férjfias alattvaló-
ja vol t ; hogy egész életében valami alatsonyságra 
nem vetemedett; hogy az igazi ellenség ellen magát 
mindenkor bátran 's bajnokul viselte; hogy a* zász-
lót, melJyhez tartozott, soha még a'végsőnek vélt ve-
szélyben sem hagyta el; 's végre, hogy a' megnem 
érdemlett névszennyet, melly vagy az ő Vitézi taní-
tó já t , vagy őt magát érte, büntetlenül nem hagyta. 

Minekutána mindezekről több Vitézeknek je-
lenlétükben elég tanút állított ? köteles volt a' szá-



C 2 7 ) 
mára rendelt 's elébb az egyházi személy által meg-
áldatott fegyver mellett azon é jen , melly a' Vitézi-
rendbe avattatását előzte , mind hajnalig őrt állani. 
Ezután a' napviradtával eljővén a' már a' rendben 
lévő had , tanuló társai felöltöztették vitézi köntö-
sébe, a3 s isakot , ka rdo t , paist és dárdát kivéve, 
mellyek Urához v i te t tek , ki is azonnal egész udva-
rától késértetve vagy a' kastély Kápolnába, vagy 
a' helybéli Egyházba indu l t ; e' helyen, hová az ur 
jövendő vala , a'leendő vitéz őrt állott, vagy, ha a' 
keresztvitézek nem távúi táboroztak , mindnyájan a' 
táborba és pedig a' Vitézi rend Fejének sátorába 
mentek. Itt a' mondott Uraság e' kérdéseket tevéaz 
újontznak: Mi a' kívánságod hiv szolgám! Fel. A' 
vitézi rendbe kívánok felvétetni. Erre az Ur feleié: 
A ' t anuk melletted vannak , legyen úgy; azonban 
terhes feltételek alatt. Esküdnöd kell t, i. hogy Is-
tenért és annak Sz. Vallásáért kész vagy , mint ke-
resztény vitéz élni , mivelni , és halni. — Az ő Sz. 
Egyházát ennek szolgáival együtt , az AszszonyiNem 
betsiíletét és az ártatlanságot védeni ; az ügyefogyot-
takon szánakodni; a' hitszegést pedig, a' gonoszságot, 
és az igazságtalanságot üldözni 's boszúlni; az h le -
nedhez , vallásodhoz , uradhoz, 's ön Ígéretedhez hiv 
lenni ; 's végre a' méltóságot, melly ezennel veled 
közöl te t ik ,mind magadon , mind másokon betsűlni. 

Minekutána a3 felveendő mindezeket esküvén 
ígér te , megfogta a' Vitéz Tata (Ritterpathe) a3 meg-
áldatott fegyvert , és azt az újontznak nyújtotta e ' 
szavakkal: Vegyed e' fegyvert , a' mellynek marko-
latát a' sz. Kereszt ékesíti, 3s a' melly niagais meg-
áldatott ; a' markolattal űzzed a' pokolnak tsalárd 
a lakja i t , az éllel és hegygyei pedig a' földnek gonosz 
tetteit. Gyorsan rántsad azt az igazságnak, ártatlan-
ságnak és betsiiletnek védelmére ; soha pedig, midőn 
ezt a' vallásod, lelkiisméreted, vagy betsuleted tiltand-
ja. Ezután vevé a' sisakot, féltévé azt vitézfijának 
fe jé re , mondván: ez védje 's ékesítse fejedet, úgy: 
hogy a3 nyilványos vizsgáláskor ne légyen okod az 
eJpirúlásra, a' belső vizsgálás által pedig jó bajnok-



( 2 8 ) 

nak Erezzed magadat. Végre nyuj íá neki a' paizs t , 
mondván: eztannak jeléül nyújtom neked,hogy cn-
íiek árnyékában igazság, a' j u s , és az ártatlanság 
tőled várhassa, Vvegye is védelmét. 

Ezután a' vitéz lábaira egy pár aranysarkany-
tyu tsatoltatott, illy szavak melle t t : úgy tekintsed 
ezeket, mint leendő állapatodnak díszét, lovad ser-
ken tő jé t , és mint szünetlen emlékeztetőt a' viselen-
dő méltóságodra és tisztedre. 

Felievén illy módon egészen öltöztetve a' vá-
lasztatott , térdre állott a* Vitéz Tata előtt, ez pedig, 
kirántván a' maga saját ka rd já t , ezzel a1 földnek 
négy tája felé vágván, és nevét hivatalaival együtt 
e lmondván, így szólott vitézfijához: én adom ne-
k e d , ki szabad ugyan, de vitézlő származatu vagy, 
a ' vitézi tsapást (ekor a1 vitéz vállára ütött a' kard-
lappal) ez légyen az utolsó, mellyet szenvedned 
ke l l , mert te most már nemes vitéz vagy, és a"1 te 
méltóságod már olly fenséges, hogy ennél nagyob-
bat semmi király veled nem közölhet — Nemes le-
gyen ezután a1 te nemzetséged mind az utolsó iva-
dékig. Ezután nyujtá neki a1 kardja markolata ke-
resztét tsók végett, 's mondá: ke l j fel, nyújtsd ide 
a' jobbodat, 's vedd el tőlem a' baráti tsókot. 

Ekor hoztak az Urnák szolgái nyergelt paripát 
és lantsát, és mind a' kettőt az ú j vitéznek nyújt-
ván ,így szóla a' Vitéz Tata: Vegye Vitéz Ur e' vivó-
paripát örök emlékzálogúl, 's nints másra szükség, 
ez fogja vinni, a1 hová a' t i sz t , a' betsűlet, és a* 
ditsőség hivandja, a' testi javakat pedig tartozik e1 

Jántsával és más fegyverrel maga keresni magának; 
— menjen oda a' hol ezt lelendi. 

így 's illy szertartások alatt támadott a' vitézi 
r e n d ; 's illy oktatások között adatott a' reá vágya-
kodónak a'vitézi tsapásés méltóság. -^-Valóban ezen 
Intézet nem származott semazakor i Kormányoktól, 
sem pedig a' vitézi rendre vágyó egyiigyü 's nyers 
emberektől, a* kik minden szelídebb érzéstől távúi 
levén, minden erőltetéssel pedig ellenkezvén már 
megszokták szándékaikat, ha más módon nein lehc-
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tet t , fegyverrel is embertársaikra tólni, 's azt ezek* 
nek törvényükké tenni. — Tsak egyedül a'Keresz-
tény Egyházi Hatalomnak köszönheti támadását és 
szerkesztetését ezen Intézet, melly a' szegény gyá-
moltalan köznépen, 's az üldöztetett ártatlanságon 
könyörült , *s létre hozta ez Intézetet, melly egye-
dül volt képes a' törvénytelen önkénynek és ha-
tártalan erőszaknak régi Herosként ellene szegezni 
magát , annak káros sikereit enyhíteni. 

Melly nagy lelkesedést okozott légyen későbben 
ezen Intézet, mutatják azt utóbb a'Keresztes Hadak 
alatt támadott Templárius , Joannita, Német, Lá-
zár , és Kardhordó Vitézrendek. 

A' vitézi Intézetnek későbbi elfajulása sem a' 
Keresztény Egyházi Hatalomnak, sem pedig az In-
tézetnek magának nem tulajdoníttathatik, hanem en-
nek egyes tagjainak , az időnek 's az ez által elő-
hozatott környűlményeknek, mellyek mindent, a' 
mi eredetileg jó és hasznos, elfajítani szoktak. De 
nem ez-e a' sorsa minden emberi mivnek ? — 

A' Vitézi Rendnek befolyásai folyton folyva 
tartottak még akkor is, midőn azok már lenni meg-
szűntek. A' társalkodási rendszabásnak némelly fi-
nomabbságai; a* Barátságnak és Szeretetnek némelly 
nemesebb kifakadásai; az ígéretnek szentebb meg-
tartatása azok között is> kik másként igen könnyen 
kigúnyolni szerették az erköltsi törvényeket ; 's 
mindenek fölött az emberiség és nagy lelküség ki-
törései , mellyek a' háborúi Vágy dulásait és az üt-
közet mező borzasztó történeteit enyhítették, több-
nyire vagy maradványaik, vagy utánazásaik a' 
Vitéz Rendi Időknek. — 

As KereszthadakróL 

($reu£jüge, Expeditiones Cruciatae.) 

A' Hetedik Századnak elején már olly eröä 
karban látszatott lenni, főképen napkeleten, a ' k e -
resztény vallásnak előkelősége, hogy lehetetlennek 
látszott ennek elnyomattatása, vagy tsak hanyat-
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lása i s ; azonban minden másmódon ment véghez, 
mint a' dolgoknak ekori rendes állapat ukhoz képest 
tsak gyanítani is lehetett volna. 

Új Prófétaként kelt fel Mahomed Arabiában; 
hirdeté az Islámot, és még tsak egy század sem 
múlt el ennek halála u tán , midőn az ő követői 
egész Persiát , Syriát , kis Asiának egy részé t , 
Egyptomot, Afrikának éjszaki par t ja i t , és Spanyol 
Országot mind polgári, mind pedig vallási tekintet-
ben meghódították. 

A* szent föld , mellyen a ' Keresztény Vallás 
Isteni Szerzője által létre hozatott , elveszett ugyan 
a' Keresztényekre nézve, de nem enyészett el ama 
helyeknek, mellyekben Krisztus született, é l t , ta-
n í to t t , szenvedett és meghalt, az emlékezetük a' 
Keresztények szívéből , mert sokkal nagyobb 's 
mélyebb tisztelettel viseltettek azok i rán t , mint 
semhogy tőlük állandóan elválhattak volna, akár 
keleten, akár pedig nyugoton laktak is légyen. Azért 
már nagy Károlynak idejében seregesen vándorol-
tak oda a' szarándokok, hogy ot t , főképen a1 Krisz-
tus koporsójánál, érzékeny ájtatosságukat végezzék, 
és maguknak vigasztalást és lelki erőt szerezzenek, 
— Mind addig, míg az Arabok uralkodtak Palaesti-
nán és Jerusálemen, tsekély fizetésért bátorságban 
végezhették ők ájtatosságukat; de mihelyt a' Seld-
schukok , a' leghatalmasabb Török Nemzetségeknek 
egyike , Syriának és Palaestinának uraivá lettek, a s 

Chalifaságnak omlásával vége lett a' keresz'ény 
szarándokok békességének és bátorságának is; és 
mivel az elébbi vendégszeretetnek helyébe a1 hi-
degség, sőt mindennemű üldözések léptek, illetőd-
ni kezdettek a' keresztények régi 's mint egy jussá 
lett szokásuknak háborgattatásán; és mivel a' mon-
dott földnek erőszakos tulajdonosai kezdett bánás-
módjokat megváltoztatni nem akarták, nem mara-
dott a' bajnak orvosoltatására más gyógyszer hátra, 
mint a' fegyver — mert napról napra nehezedvén 
a' szarándokoskodásnak feltételei, kedvetlenség, és 
boszszuállásvágy kezdett a1 Keresztényekben fész-
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kelni. Már 1. Silvester Pápa 1003-ban unszolta a1 

Keresztyéneket a1 Sz. Koporsónak szabadíttatására , 
de jelen nem levén még az alkalmatos idő, az ő 

. szava puszta hangként siker nélkül maradott. 
De Minekutánna 1095-ben Amiensi Péter Re-

mete a3 szentföldről hazájába tért és szívrehatólag 
rajzolta a' számtalan nyomattatásokat, szenvedése-
ket , sőt kínokat is , mellyeket nem tsak a' Sz. föld-
re vándorlók, hanem az ott lakó Keresztények is 
szenvedni kénytelenek ; magával hozván egyszer-
smind 2. Orbán Pápának szólló esdeklő levelét a' 
Constantinápolyi Patriarchának , a' mellyben az 
borzasztó történetek után érzékenyen könyörög se-
gedelemért. E' volt a' szikra, melly az égésre már 
különben is kész taplóban elalhatatlan égést ger-
jesztett. Orbán először Zsinatot gyűjtött Piacenzá-
ba, melly tanátskozásának tárgyává ezen ügyet tet-
te ; ezenkivi'il meghagyta a' remetének , hogy min-
denfelé vándoroljon, 's a' népet az ájtatos iigybéli 
háborúra serkentse. 

Már azonnal az első Zsinat után seregenként 
gyűltek öszsze a' Keresztények; minekutána pedig 
még ugyan azon esztendőben a' második Zsinatot 
is rendelte a3 Pápa Clermontba, á szikra , melly 
ez előtt tsak hamu alatt, lappangott, nyilvános láng-
gal kezdett lobogni. Felkiáltott mindenki: Ez az 
Urnák akaratja! és különbség nélkül a' Püspökök, 
Királyok , I lertzegek, Urak, Katonák , Földmive-
sek , sőt aszszonyok és gyermekek is , örömmel 
varratták mellükre a' veres keresztet, mint a' Ke-
reszthadnak bélegét; 's minden akadályon általtörő 
készséggel siettek napkeletre az óhajtott vidék felé. 

Történtek ugyan kétszázadnak lefolytában több 
illy vándorlások , de ezek között tsak öt vagy hat 
volt nevezetesebb. Az elsőnek vezére volt Buillon 
Gotfried alsó Lothringi Hertzeg némelly más híres 
Nagyokkal; a'másadiké III. Konrád Tsászár és VII. 
Lajos Frantzia Király; a' harmadikéi . Friedrich 
Tsászár és második Henrich Angol Király, vagy 
inkább: Löwenherz Richárd , és Fülöp August 
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Frantzia Országból; negyediké a' mi II. Andrásunk^ 
azután János Király; az ötödiké II. Friedrich Római 
Tsászár , és végre XI . Lajos Frantzia Király. 

Nem lészen talán kellemetlen dolog az Olva-
sókra nézve az okokat, mellyek a* kereszt hada-
kat szülték, vagy pedig óhajtott sikerüket gátolták; 
nem különben a' hasznokat, mellyek azokból szár-
moztak; és végre ama jótevő béfolyást, mellyet a"* 
Keresztény Egyházi Hatalom az egész dologra néz-
ve okozott , röviden kifejteni. 

Az alap o k , melly a' Kereszthadakat Szülte, 
nem valami materiális érdekű vágy vo l t , épen 
n e m ; lelki és erköltsi volt az , t. i. egy képzelet, 
egy közönséges lelkesedés , mellynek következésé-
ül a' nyugottnak annyira különböző népei a' Vallást 
érdeklő tzélból egyesültek. 

Minden népnek , minden nemzetnek, minden 
nemzetségnek, sőt minden egyes személynek i s , va-
gyon olly kedves tárgya, a' mellyet ő különös em-
lékezetben 's tiszteletben t a r t , inellytől igen nehe-
zén válhatik e l , vagy, ha azt elvesztette, annak 
viszszaszerzéséért kész sokat , 's néha mindent föl-
áldozni. Illyenek mindenek fölött a' Haza , a' pol- ' 
gári a lkatmány, a' régi nemzeti szokások, az ősök, 
az Atyai Ház 's a' t. Épen így vagyon minden nép-
n e k , 's minden vallás felekezetnek valamelly reá 
nézve szent tárgya, a' mellyről elmélkedik ő ájta-
tosságában, a' vett jókért köszöntében, bú és gond-
tól nyomattatásában, és akár valódi, akár pedig 
képzelt jó után fohászkodásában; illy érzékeny val-
lásbéli szívolvadásoktól várnak és nyernek is ők 
belső nyugalmat és vigasztalást. így élesztette a1 

Frígyszekrénye Izrael fiait, a' Palládium Rómának 
erős polgárait, 's a' Zamolxis kardja az egyszerű 
Scythákat , as így tisztelik még most is a' Törökök 
Al-Koranjokat vagy a1 Mekkai Templomot. Miért 
ne tisztelhetnék tehát a' Keresztények is érzékeny 
szívvel ama szent helyeket, a ' mellyekben Vallá-
suknak nagy Alapítója született, é l t , fáradozott az 
Igazság ügyében, ugyan ezért meghalt, 's el is te-

met-
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illettetett ? miért szolgálhatna szemrehányásul n e 
kik, ha örömmel vándorlanak és mulatnak ot t , a* 
hol az ő földi pályájának nyomai emlékeztetik az 
őszintest ama számtalan jótettekre, mellyekkel az 
emberi nemzetet annak fogytáig boldogítani kíván-
ta ; ha az 6, mint legnagyobb Jótevőjük, emlékeze-
téhez irányozzák szelíd, bizodalmas, köszönő, dr 
tsőítő és kérő érzéseiket? ha egy szóval itt keres-
nek vigasztalást, szívbékét és erőt? 

A'vallási tekintetből emlékezetre méltó helyek-
r e , a1 mellyek vagy valami nevezetes dologra em-
lékeztetvén , vagy ártatlanul jámbor hitnél fogva 
tiszteletre méltóknak tartattak, vagy valamelly tit-
kos erővel birni láttattak , vándorlani mára1 régi Po-
gányoknál is szokásban volt. A' mai Törökök Mek-
kát és Medinát szarándokképen látogatni , lelki-
ismeretet érdeklő dolognak tartják. A' Keresztény-
ség is hasznos dolognak tartotta a1 szarándokosko-
dást, úgymint az elmét az égfelé emelő, vallást 
és jámbor hitet tápláló, és a' szivet mindennapinál 
tisztább örömmel eltöltő eszközt, és ámbár az ő 
Istene nem helybéli, hanem mindent bétölt, még 
is a' hely, melly tanuja volt Isteni alapítója tettei-
n e k , erre nézve nem lehetett nem szent előtte i 
mellynek mint hozzá tartozónak birtokára tehát 
vágyni kénytelen volt. Szóval: a' Krisztus Kopor-
sójához való vándorlás vallási 3s lelki szükség volt 
az a'korbéli Keresztényekre nézve, melly az em-
bernek lelkesállati ( gctfíig?pínftfcfj) természetében 
épen úgy alapúi, mint az éhség és szomjúság szüksége. 

Ennek kielégíttetésére törekedtek Ők , bár mi r '-
dozatokba került is légyen az ; de eltürheteílenne 
levén a'nyomatás, nem igazságtalan dolognak vélték 
az anyira tisztelt vidékért fegyverhez nyúlni,mell} * 
nek látogatását a' hitetlenek légtetemesebb áldoza-
tokért sem engedték meg; nem különben, mint 
midőn egy szomszéd Ország másiktól a' szükséges 
természet adományokat illő feltételek alatt megnem 
szerezheti, kénytelennek érzi magát nyakas szőni-

Tud. Gyűjt. 11. Iíöt. 1831, 3 
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szédját karddal kényszerí teni , az az : a" mire , ám-
bár i l le t t , önkényt állani nein akart. 

Betsuletükre válik az akori Keresztényeknek , 
hogy e' jámbor érzés és felelikesedés közöttük olly-
közönséges volt. 

De talán,moridandja valaki , ez a' vallási érzet 
nem fejlett ki elébb, mint az Egyházi Fiatalon» an-
nak felébredésére alkalmat adott. — De épen ez vá-
lik különös díszére az Egyházi Hatalomnak ; mert 

1-ör vajmi oktalanul tselekedett volna ő , ha 
igyekezett volna a ' jámbor Vallási érzete t , melly a* 
szivekben önkényt is b u z o g , e l n y o m n i ; mert ennek 
elnyomatásával az embereknek akori áJlapalnk-
hoz képest a' vallási buzgóáág altaljában Isiiggedett 
volna. 

2-or mert az Egyházi Hatalomnak legszorosabb 
's legszentebb tiszte vo l t , a' keleten a' Török iga 
alatt igazságtalanul nyögő Kereszténységnek, ha 
nem is tellyes szabadulást, legalább sorsenyhítést 
szerezni. 

3-or mert tsak a' Kereszthadak vethettek a' 
szünet nélkül előre nyomuló 's magát már Euró-
pát is fenyegető bárdolatlan Pogányságnak a'további 
kiterjeszkedésre nézve gátokat. Végre 

4-er mert igen hihető vol t , hogy e' vándorlás-
sal párosodott hadak által maguk a' nyugoti Keresz-
tények is szelídebbek, jobbak, és miveltebbek lesz-
n e k ; az ő kormányi és polgári állapatuk is nagy ja-
vulást érezend. 

Hogy pedig ez utolsót világosabban lássuk,ves-
sünk egy két pillanatot Európának akori környul-
áilásaira. 

A'Német Nemzetnek különbféle felekezetei, mel-
lyek Európában a'közép századokban áradó vízként 
elhatalmaztak, okozták fő képen a' nyugoti Római 
birodalomnak elenyésztél. Ezek , valamint más nyers 
nemzetek i s , nem él tek, 's nem hadakoztak egy 
közönséges Vezér vagy Uralkodó hasznaiért , hanem 
a' Nemzetnek megegyezéséből több részre oszolva 

'<. maguk választásából kormányra emeltetett Hadivezé-
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rek alatt saját hasznukra tzélozó háborúkat viseltek. 
Ezek tehát tsupa szabad férjfiak voltak, a' kik vagy 
maguk, vagy házi népükkel 's alattvalóikkal, kik-
nek élelmük s fegyvereik felől ők szorgoskodtak , 
bébé rohantak a' roskadó llómai birodalom nyugoti 
felének különbféle részeibe, olly feltétel alatt , hogy 
az itt szedendő zsákmányt hadi társaikkal felosz-

-tandják. Fel is osztották, minden szabad haditárs-
nak adván nagyobb vagy tsekélyebb részt annak 
hadi érdeme, vitézkedése vagy megegyezése szerént. 
Az így kinekkinek jutott javak szabad birtokoknak 
(Allodia) neveztettek; ezektől ők semmivel és sen-
kinek sem adóztak; bírhatták 's használhatták ők 
ezeket tetszésük szerént maguk , vagy eladhatták , 
elajándékozhatták , bérbe adhatták , 's a' t. a* mint 
nekik tetszett. 

Mivel pedig ezen új birtokosok elébbi szoká-
saikról lemondani nem akar tak, hanem valamint az 
előtt , úgy ekor is vadászással 's haddal foglalatos-
kodtak', és igya ' földmiveléssel, állattenyésztéssel, 
's rnás mezei munkával keveset gondoltak, kény-
teleníttcttek tehát másokról gondoskodni, a' kik-o 
foglalatosságokat véghez vigyék ; ezek pedig nem vol-
tak önkényes szabad emberek, hanem földhöz kap-
tsoltattak (glebae adstricti), béresek, vagy rabszolgák. 

A' nemzetet illető dolgok közönséges nemzeti 
gyűlésekben végeztettek, a' me l l ekben minden sza-
bad férjfiu megjelenhetett, akár dús vagy szegény, 
akár nagy vagy tsekély tekintetű vol t , 's adhatta 
tetszése és bélátása szerént véleményét. 

Kevés és egyszerű törvényeik voltak e' népek-
nek , ezek illették: a' szükség idején történendő 
fegyverkelést (Insurectio), a1 Nemzeti gyűlés hatá-
rozatai iránt való engedékenységét; a* nemzeti Íté-
lő szék eránti maga alávetést; a' testi .sértés vagy 
ölés miatt fizetendő btíndijt; ezeket kivévén az ő 
személyük 's birtokuk szabad volt; a' közönséges 
pénztár és adó esméretlen volt,- tsak a'jobbágyok 
tartoztak ezzel Uraságaiknak; a3 közönséges szük-
ségnek idején adott a' szabad birtokos annyit , & 

*3 
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mennyi neki tetszett , vagy a'mennyiben a* Köz Aka-
rat a* Köz Jóért megegyezett. 

Minekutána tehát az egész nyugoti Római bi-
rodalmat a' Német Nemzet tulajdonává te t te , ez há-
rom osztálybeli emberekből állott: szabad és vagyo-
mos Nemesekből, szabad de vagyomtalanokból, és 
nem szabadokból vagy rabszolgákból. 

A' szabad és vagyomos Nemesek voltak azok, 
kik tulajdon zászló alatt több szabad íerjfiakat 
vezérelvén, kiknek fegyvereikért 's élelmükért ők 
szorgoskodtak, a' közönséges Nemzeti fegyver fo-
gáskor, a'nyugoti Római birodalomnak hódíttatásá-
ban , ?s így annak felosztatásában is részt vettek. 
Kisebb volt pedig vagy nagyobb-e részvétel a' ve-
zérlett vitézek számához , a \ véghezvitt vitézségek 
minémüségéhez, vagy más érdemeknek nagyságához 
képest. 

A' szabad, de vagyomtalanok és nemtelenek 
voltak azok, kik valamelly nemes birtokosnak zász-
lója alatt , ez által fegyverrel, élelemmel 's más 
szükségekkel ellátva, közveletlenűl vezérüknek, 's 
tsak közvetőleg a 'Nemzetnek javára harízoitak.— 
Ezek az Országosztás után is Vezérük mellett marad-
tak. A' vagyomos nemes felosztotta ismét ezek között 
szabad birtokát, nem hogy abban határtalanul ural-
kodjanak , hanem hogy azt miveljék , annak hasz-
nát vegyék, 's az Ur azt szándéka szerént ismét 
viszszavehesse. E' mellett elején hallgatva, későbben 
pedig nyilván viszonosan kötelezték magukat , az 
Ur ugyan Jobbágyának védelmére és gondviselésére, 
a' Jobbágy pedig további szolgálatra és hűségre. 

E' jobbágyi birtokok , a3 mellyek elején eké-
pen a' Nemesnek önkényétől függtek , idővel örökös 
javakká lettek természetes, de tsak lassanként történt 
változások mellett. Nem volt t. i. a' Nemes tulaj-
donosnak oka a' hív jobbágyot, mind addig, míg 
ez é l t , birtokától megfosztani; ennek halála után 
pedig ennek érdemét tekintvén méltán, inkább â  fi-
jának adta as most üresen álló jobbágyi részt ,mint 
másnak , ha ez különben annak bírására nem vala 
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alkalmatlan; tovább ment ez több ivadékokon ke-
resztül, ezeknek fogytában pedig a' kimultnak attya-
íiai lettek a' választottak; későbben a1 birtokos köl-
tsönözte valakinek, 's az Ur ezt elesmérte; végre 
örökségül hagyatott. 

llly felosztatása és elrcndeltetése a' jószágnak 
hasznos volt mind a' tulajdonosra, mint pedig a' 
jobbágyra nézve. A1 tulajdonos illymódon haszno-
san felosztotta puszta földét más szabadokkal, kik 
ezért az urok hatalmának 's méltóságának fentart*tá-
sára elmellózhetetlenek voltak; a1 jobbágy pedig 
nem igen terhes, vagy legalább hajlandóságával meg-
egyező szolgálatáért bizonyos élelmet, sót nein rit-
kán bőséget is talált. 

Nem soká maradhatott pedig illy alakban a* ne-
mes és nemtelen szabadok között való viszony. Tsak 
hamar bérlelésre került a' dolog. A' nemes vagyo-
mos t. i. addig adott földet a ' jobbágyoknak, míg 
adhatott, de ez elfogyván haszonbérbe adta más va-
gyonát , haszon hozó jusait,jövedelmeit, méltóságait, 
végre az Egyháziakat is. 

E haszonbérbe adás divatkozott ugyan minden-
felé, de főképen a* királyoknál, mert ezeknek volt 
főképen szükségük számos jobbágyokra. Nem tsak 
a' királyi méltóság látszott számos alattvalókat kí-
vánni , hanem főképen a' hatalom, mellyet a' király 
gyakorlott, ezeken épült. A' fellebb leirt nemes 
tulajdonosi hatalom a' legszűkebb Democratiai kor-
látok közé szorította azt ; a' nagyoknak naponként 
nagyobbra vágyó indulataik Aristocratiai vagy Oli-
garchiái büszkeséggel látszott annak elnyomatására 
törekedni; illy állapatban tsak tulajdon alattvalóitól 
várhatott a' király kész engedelmességet; tsak ezek 
által alázhatta meg aJlázzadó nagyokat, és megtart-
hatta hatalmában a'nagyobb kiterjedésű birodalmát, 
nagyobb számú szabad polgárait. Mivel tehát a' 
Koronának javai nagyobb részént az udvarnak ma-
gának szükségesek voltak, a Jusok, és hivatalok 
adattak haszonbérbe, hogy így minél több jobbágy? 
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ra szert tevén annál könnyebben fentarthassák te-
kintetüket , 's tellyessítbessék szándékaikat. 

De ezen egyszerű haszon bérlés mellett sem 
maradtak igen soká, mert a' szemlélődéstől vezé-
reltetve , valamelly nagyobb jószágnak bérlelője, 
ismét újra bérbe adta másoknak a' magának nem 
szükséges részt , így lett ő jobbágy i s , ur i s ; a' 
mint e' dolgot minden kétségen kiviíl helyheztetik 
az e' tárgyban hoza to t t ,^ még most is fenlevő tör-
vények. 

így szaporodtak naponként á" haszonbérlések, 
és ezeknek számtalan viszonyaik ; így támadtak 
számlálhatatlan hódítani vágyó nemzet elágazások, 
mellyeknek különös javok sokkal drágább vólt a' 
közönségesnél, és a' inellyekkel az egyes nemes 
tulajdonosoknak sok ízben szembe szállani kellett. 

Itt virágzott inkább, mint akármikor az önkény 
és az erőszak. Jobbágyainak, bérlőinek, 's hadi-
szolgáinak számától vette mértékét Jusainak a' ne-
mes tulajdonos, és nem esmért más törvényt, mint 
a' mellyet a' fegyver szabott. 

Ekkor szánták el magukat sok nemtelen sza-
badok, sőt nemes birtokosok is, hogy a' bátorsá-
gért mindenüket, magát a' személyes szabadságot 
i s , feláldozzák, tsak bogy a' határtalan önkényen 
diadalmaskodjanak. A' bérlők biztatták a' jobbá-
gyokat a' nemes tulajdonosnak segítségével ; ezek 
ha maguk elég erővel nem bír tak , által engedték 
javaikat valamelly hatalmas szomszéd uraságnak, 
vagy, kinek ez tanátsosabbnak látszott, valamelly 
Szentegyháznak, ezt vallották a' jószág fő tulajdo-
nosának, magukat pedig jobbágyoknak, de az örök-
ségi Jus fentartatása mellett; ez által lett az örökö-
södés közönségessé. 

E' tetemes változásoknak sikerük az vol t , 
hogy a' régi nemzeti szej kesztetés, törvények és 
Jusok végképen elenyésztek. A' nemzeti gyüleke-
zetekben nem jelentek meg, mint az előtt, minden 
nemes tulajdonosok, részént azért, mert sok fog-
lalatosságokba merülve az igen téres birtokban tá-
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vol voltak ; részent mert naponként kevesedtek; 
részént végre , mert Iia meg is jelentek volna , a1 

pártoltattak tulajdonosaik ellen nem szólhattak vol-
na. Tsak a* hatalmas nemes tulajdonosok , a ' Ki-
rályi Képviselők, és az Egyházi Méltóságok, kik 
minden változások között fentudták tekintetüket 
t a r t an i , jelentek végre meg a"* most már tsak a? ha-
talmasokat magukban foglaló gyűléseken; a ' ki-

/ sebb 's pártolt tulajdonosok pedig, ha meg is jelen-
t e k , lassanként elvesztették szavazható Igazukat. 

I!!y alkatmánya a', társaságnak és időnek hat-
hatós lépés lehetett; volna a' köz jó ra , ha a3 míve-
lődés tsak némünémüképen lábra kaphatott vo lna ; 
ha a' hatalmas szabad tulajdonosok a' fő , az a z : 
Királyi méltósággal kevesebbé ellenkedők, hatal-
mukkal nem a' zabolátlan önkény szerint viszsza 
é lők , maguk között barátságosabbak, alattvalójik 
iránt pedig szelídebbek lettek volna ; de mivel 
mind ezektől tavt'il voltak, és mindegyiknek legfőbb 
vágya volt minden hatalmat magához ragadni, azért 
minden tartományokban tsak a5 törvénytelen önkény 
és a' határtalan erőszak kezdett uralkodni, a1 mel-
lyet értekezésünknek előbbi részeiből eléggé kép-
zelhetni. A' legszomorúbb állapatban nyögött az em-
beri nemzet : a' régi , 's tsak a3 szokás által szen-
tekké lett (Örvények már elégtelenekké le t tek , 
az újakra pedig, ha hozattak i s , nem is ügyel-
tek; a' királyi tekintet elenyészett; a 'Kormányozó 
nem adhatott erőt törvényeinek, mert a' nagyoknak 
elcnkezésiik miatt minden hatalma akadályoztatva 
volt; a' birtok épen nem volt bá tor , a' népnek leg-
nagyobb része rabszolgaságraalatsonyíttatott; a' föld-
mivelés félben hagyatott; a' mesterségek és tudomár 
nyok pedig, mellyek még tsak a1 tsendes szerzetek-
ben , de itt is tsak soványan miveltet tek, kényte-
lenek voltak a' fegyver elolt mgnedéket keresni; a ' 
kereskedés, a 'bátorság héa miatt, a ' lehető legalább 
fokra szállott ; — és semminek sem volt már érté-
ke , mint a' véresés durva íegy ver hordásnak. Tsak 
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egyedül az Egyházi Rend , ámbár ez sem mindenkor, 
tudta tekintetét fentartani. 

E' szomorú sorsa Európának több századokig 
tar tot t , 's tsak kevés bélátóbb Uralkodók vethettek 
a' bajnak kevés időre gátot; nevezetes ezek között 
Nagy Károly , de ennek halála után az ő erőtlen 
következőji alatt roszszabb lett a' dolog, mint hajdan. 

Mit mívelt légyen az Egyházi Hatalom e' tör-
vénytelen és zavaros időkben, hogy az előszámlált 
bajokat orvosolja, kitetszik ezen értekezésnek ele-
jéből ; de minden bár legböltsebb rendelések is 
tsak rövid ideig tartó gyümöJtsüek voltak. Illy ál-
lapatban pedig a'mivelődésnek új emelkedésére, a' 
pusztákká lett országoknak felsegíttetésére, a népnek 
testi és lelki javúlására, a' tudományoknak és hasz-
nos miveknek újúlására , a* kereskedésnek feléledé-
sére , szóval: mind a r ra , a' mi az emberiségnek az 
ó méltóságához képest díszére és valódi hasznára 
vagyon, akár azt közönségesen, akár pedig annak 
tagjait egyenként értsük , mind ezekre illy állapat-
ban még tsak gondolni sem lehetett. 

El is tartott volna ezen állapat még sok száza-
dokig ,— míg az Uralkodók a' Korona nagygyaival 
egymásközött, ezek a' bérlőkkel és fegyveresekkel 
viadalba jutván, egy mást felkontzolván, végső vad-
ságba viszsza taszították volna; vagy a' berohanó 
más vad népektől megsemmisíttettek volna; ez pedig 
mind a' kettő a' már ekkor erős gyökereket ver t 
keresztény vallásnak végső elnyomatását húzta vol-
na maga után. 

Lehetett is valóban ettől t a r tan i , midőn Maho-
mednek 's az ő követőinek vezérlése alatt az Ara-
bok nem tsak a' kelet i , hanem a' nyugoti Római-
birodalmat is végső veszéllyel fenyegették. Ekor 
ébredett fe^ legelőször, mint már lát tuk, a* Muha-
med követői terhes igája alatt érzékenyen nyögő 
keleti Keresztények iránt viseltető szánakodás, eb-
ből pedig a' kegyetlen és hitetlen Zsarnokok iránt 
való boszuállás vágy; ez , és a' Sz. föld iránt való 
tisztelet, a' mellyen a' Keresztény Vallásnak nagy 
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alapítója született, é l t , munkálódott, 's magát fel 
is áldozta, szülte aJ kereszthadakat. 

Minekutána ezek elkezdődtek, készakaratból 
nein gátolta őket a' Keresztény Egyházi Hatalom , 
nem azért , hogy, mint az egyházi hatalomnak el-
lenségei állítják , földi béfolyását és hatalmát gya-
rapítsa ; hanem a' népnek már azonkívül is jelen-
volt Buzgóságát, mellyen erőt venni a' szelíd Egyhá-
zi Hatalomnak lehetetlen volt, más tzélnak elérésére 
fordította, melly a' nyugoti népekre nézve valóban 
kimeríthetetlen hasznú volt. 

Hogy a" Keresztény Egyházi Hatalom a'Keresz-
tes Hadakat nem kivánta világi javainak és tekén-
tetének kiterjesztetése miatt pártolni, azt könnyű 
általlátni már tsak abból is: hogy ha az Anyaszent-
egyház erre törekedett volna, a1 X-dik század kez-
detén száilangó közönséges véleményt a'Yilág kive-
széséről haszonra fordíttoíta volna. FrantziaOrszág-
ból tudniillik az egész napnyugoton el széledett a' 
vak hir , hogy a' Krisztus születése után folyandó 
czeredik esztendő végén az Antichristns eljönni, 's 
ezt az Utolsó ítélet nyomban fogja követni. A' ki-
nek ekkor Jószága 's ßirtoka volt, az ezeket mind 
a' Templomoknak kivánta ajándékozni. Mert mit 
használtak az Embereknek a' Földi 's Világi Javak, 
midőn fejük fölött állani képzelték a' végső napot ? 
A' Jerusálemi 's egyébb Szent Helyekre folytatott 
szarándokoskodások siirüebben történtek ekkor , 
mint az előbbi időkben : mert inkább Palaestinában, 
mint otthon, vágytak a' Keresztények a'Végső Na-
pon elveszni. A' durvább és tudatlanabb rész nem 
akart többé dolgozni, 's eltékozlotta azt is , a' mi 
kis tulajdona még volt. E1 lett volna a' Papságra 
nézve a' leggazdagabb Aratás Ideje. Úgy de épen 
ollyan Történetírók is , kik mindenütt örömest 
terhelik különben az Egyházi Kendet, itt nyilván 
megvallják : hogy a'Papság nagyobb részént az illyen 
buta vélemények ellen szegezte magát, kérve, ok-
tatva, 's fölvilágosítva, terjesztvén a' helyes gondol-
kodást. De mind ennek nem volt addig foganata, 
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míg maga a' tapasztalás a' Népet az ellenkezőről 
végképen meggyőzte. 

Továbbá, hogy az Anyaszentegyház a' Kereszt-
hadak által nem szándékozott magának pénzt, ja-
vakat , és hatalmat szerezni, kitetszik ezekből is: 
Vagy volt neki pénze, mellyért javakat zálogba 
vehetett , vagy nem; ha nem volt, ekkor sem kö-
telezőre, sem elzálogolt javakra pénzt nem költsö-
iiözhetett; ha pedig volt pénze, akkor igen oktala-
nul tselekedett, szabván ezt a1 Kereszthadi szarán-
dokoknak annyira hasznos törvényt: ,,A' Kereszt 
szarándokok nem tartoznak a' kölcsönvett pénzért 
haszondíjt , vagy is kamatot fizetni; sőt addig míg 
valaki szarándokoskodik, nem tartozik a' költsön 
vett pénzt is viszszatéríteni." 

,,A' Kereszthad tekintetéből elzálogosítíatott jó-
szág a : hadnak végével térjen ismét viszsza minden 
fizetés nélkül igaz urához, a' bérlelő pedig kény-
telen a1 vett haszonnal megelégedni.'-'' 

,,A' szarándoknak özvegye és gyermekei zá-
loggal ne terheltessenek."-

„A1 kereszt zászlóval levő jobbágy, bérlő, vagy 
akármi birtokos sértetlenül maradjon jusainak bir-
tokában , sőt ezen idő alatt annak özvegye, vagy 
örökösei minden adózástól szabadok legyenek." 

,,A'templomok tartoznak jövedelmeiknek tized 
részét a' kereszthad költségeire fordítani " 

,,A' szerzetes Monostorok tartoznak minden a1 

Kereszthadra vállalkozottat egy hétig kitartani , 
utóbb pedig annak útiköltséget adni." 

El ne mulaszszuk végre megfontolni, hogy a' 
szarándokok közül legalább 4 és fél millió olly sze-
gényekből állott, kiknek nem vólt mit az Egyházra 
hagyni, vagy zálogba adn i ; kik inkább tsak az 
Egyháznak 's más jólelkíiek adakozásukból érhették 
tzéljokat. — Mind ezeket megfontolván nem de tse-
kély belátással birna az , a' ki állítani merné: hogy 
az Egyházi Hatalom a' Kereszthadakat eszközként 
használta arra: hogy magának kintseket, javakat , 
és világi hatalmat szerezhessen. 
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Undokságot kivivő zsilibként használta inkább, 

hihetőképen, e' Kcrcszthadakat a' Keresztény Egy-
házi Hata lom, mellyen t . i . a' legjobb móddal eltá-
voztatta ama számlálhatatlan erköltsi szennyeket, 
mellyek a"1 Frank és Német birodalmakat végső ve-
széllyel fenyegették. Mellyek voltak pedig a' mondat-
takon kiviíl az e' zsiliben kiutasított motskok , a' 
térnek sziík volta miatt, itt felszámlálni nem lehet, 
azonban az egész munkának hasznos voltát bőven 
mutatják annak számos jó sikerei. 

Azonban épen a1 Kereszthadaknak sikereik 
körűi különböznek az í róknak véleményeik. Így 
egy figyelemre méltó Egyháztörténet író azt állítja: 
hogy a' Kereszthadak két századi lefolytukban Eu-
rópát több mint 6,000000 lakostól fosztották meg, 
és még is a' tzé l , a1 mellyért annyi áldozatok tör-
téntek, el nem éretett. Birták ugyan, néha néha 
még is félbe szakadva , 88 évig a ' Keresztények 
Jerusálemet , de még ezt nyereség gyanánt épen 
nem tekinthetni, mert ezen kivtíl más tartományt 
nem foglaltak el , a' mi minden esetre két századi 
fáradozásukért igen' tsekély bér. Ezen kivtíl a' sok 
véröntés annyira gyengítette el a' nap nyugotnak 
népei t , hogy végre a' kezdett munkának folytatására 
elég e rő , sőt a' földnek bírására elég nép nem ma-
radott. 

Ezekből tehát az következnék, hogy a1 Kereszt-
hadak kárhoztatásra méltók , mivel tsak rosz kö-
vetkezéseket szültek. De véleményem szerént azon 
okokat is kell megfontolnunk , mellyeknél fogva az 
indító erőnek hatalma, *s az indíttatott sokaságnak 
nagy volta szerént tsak igen tsekely vagy épen sem-
mi jó siker nem következeit. De maga a' kú t fő , 
melly bői a' Kereszthadak eredtek, továbbá a' vi-
szonyok és környűlmények , mellyek között munká-
lódniuk kellett, nyújtanak e' tárgyfelöl legnyugtatóbb 
felvilágosítást: Minden nemzetnek fegyveresei , a 
mint az akor elhatalmazott Jószágbérlelés hozta ma-
gával, valamint sok IJrhoz tartoztak , úgy sok csapa-
tokra is osztva vol tak, kik valóban tsak névnél 
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fogva sem esmértek valamelly közös fő Vezért, vagy 
legalább nem annyira a' közönséges szándékot, 
mint Uioknak kényét tették életiik's munkálódásuk 
tzéljává; ha pedig már az egyes Nemzeteknek vi-
tézeik ennyire voltak maguk között eloszolva, men-
nyivel inkább kellett a' különféle Nemzetekéinek 
egymástól eloszolva lenni? Nemzeti büszkeség, gyű-
lölség, előítélet és vetélkedés majd haladhatatlaii 
gát ként állottak a3 különbféle seregosztályok között, 
és szünet nélkül gátolták a' nagy dolgok véghezvi-
telére annyira szükséges egyetértést; a' Fejek soka-
sága, és a' serényen munkálódó tekintetnek liéá-
nya hátrálta a ' j ó tanátsnak kigondoltatását, és tel-
lyestdését; a' rendetlenség és zabolátlanság enyé-
szettel fenyegette az egész intézetet; nem volt , a' ki 
rendesen, vagy legalább eléggé szorgoskodott volna 
az egésznek eltartásáról mind az élelem, mind pe-
dig a' hadiszükségek dolgában ; az éhség, és a"* 
járványos betegségek emésztettek fel nem ritkán 
ellenséget nem is látott hadiseregeket; a' mit pedig 
ezek megkéméltek, az útnak nem tudása, a' vak-
merészség, és az áruitatás juttatta a* végső Ínség-
re .— Maga a' Palaestinában lakó keresztény nevet 
viselő nép elfajzott, nyulszivü és árulkodó vol t , 
sőt a' még akkor megvolt Görögök is nem tsak nem 
segítették a' nyugotiaknak iparkodását, hanem ké-
szek voltak ezeket alattomos, sőt nem ritkán nyil-
vános ellenkezések által gátolni. De maguk a' nyu* 
gotiak vagy is a' Deák szertartásnak is nem voltak 
helyesebb gondolkozással, és e' két hatalmas fele-
kezetnek költsönös bizodalmatlanságában vagyon a' 
fő ok, melly miatt a' tetemes erőlködések minden 
siker nélkül maradtak.—Idejárulnak még a' Kirá-
lyoknak, Uralkodóknak és kiSebb Vezéreknek ér-
dekeik p. o. hogy a' nyugoton divatban volt hódí-
tójust a 'keleten is behozni, 's így kiki magának 
valami birtokot szerezni igyekezett, a' minél pedig 
líárosabb gondolat nem is lehet, a' mint ezt a' Je-
lusálemi Királyságnak története bizonyítja. 

IIa, mind ezek másképen levén, a' Kereszthadak 
több környülállások között viseltettek volna, min-
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«len bizonynyal Palaestina már Rouilloni Got t f r ied, 
vagy a' 3-dik Coorád, vagy 2-dik Fridrich Német 
Római Tsászárok alatt a' keresztények kezébe jött 
volna; az Arabok, a' Seldsukok , és Corassaniak 
nem lettek volna olly hatalmasokká; a' Törökök 
soha sem ronthattak volna Európába, sőt magába 
a* Hazánkba bé; a' görög miveltség, a' tudomá-
nyok és szép mesterségek soha sem enyészhettek 
volna e l , és földünknek legvirágzóbb része soha 
sem süllyedhetett volna a' tudatlanságnak és vadság-
nak örvényébe.— Megvagyok én arról győződve, 
hogy ha a' kereszthadak,e1 külső gátok távol levén, 
a ' j ó kimenetet, mellyre minden esetre számot tart-
hat tak , elérték volna, a ' világ róluk mostan nagy 
huzdúlással égig magasztalva szólna; azonban így 
vannak az emberek, minden dolgot kimenetelénél 
fogva ítélnek meg, meg nem fontolván : hogy ha a"* 
kimenet nem szerentsés, ennek oka nem minden-
kor a1 dologban magában vagyon , hanem többnyi-
re az azt eszközlo emberekben , kik azt nem elég 
okosan, vagy nem eléggé tiszta szándékkal tellye-
sítik. 

De ámbár a' bámulásra méltó Kereszthadak 
nem érték tzéljukat, sőt véletlenül nem kevés bajt 
is okoztak ; még is egészen véve , és kévéssé ma-
gasabb pontból tekintve, hasznosok voltak azok mind 
az egész emberiségnek , mind pedig különösen és 
főképen az Európaiaknak , és ez által ismét az egész-
nek. Mert a* középkor durvaságának fő okai közé 
tartozik : * 

1-ször A' Nemzeteknek egymástól való kiilü-
noztetésük annyira : hogy mindegyiknek közülük 
tulajdon hatás és szenvedés, érzés és gondolkozás 
köre vol t ; a'< Kereszthadak által pedig egy közös 
hatáskörre akadván a' népek ,e ' szomorú kulönözte-
tésből mintegy kirántattak, és egymás kőzött ve-
gyültek, és számlálhatatlan tekintetben viszonyhatás-
ra kényszeríttettek. A' világ és emberesm rétnek 
mezeje bámulásra méltóképen tágult â  sz rándu-
koknál , 's ezek által a' többi nyiigotiaknál. 
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2-szor Az akkor közönségessé lett minden ha-

tá r t , 's tekintetet fe le j te t t , és önkényes tsata és 
rontás vágy, melly által a' már régtől fenállott vá-
rasok 's más helységek, a' mellyeknek rendelteté-
sük lett volna a' közjót előmozdító műveket és tu-
dományokat , a3 közerőt képzelő mező és állatte-
nyésztést pártolni , porba döntettek , 's az újak fel-
épülésének haladhatatlan akadályok tétettek: Vége 
szakadt ez által magának is a' benföldi kereskedés-
nek. — Ezen tsata és rontásvágynak a' Keresztha-
dak elég tágas mezőt nyi tot tak, melly által a' szű-
nést nem esmért tsatázás a' honi földről idegenre 
tétetett ál tal ; 's a' nyugtot gyűlölő bárdolatlan 's 
tsak vívni vágyó katonaságnak alkalom adatott me-
részségét , erejé t , 's elégedhetetlen indúlatát nem 
honában, nem társainak vesztükre, hanem egy ne-
mesebb tzélnak elérésére, t+i. a' szent földnek meg-
vételére , és olly ellenségnek megaláztatására for-
dí tani , a' ki már majd egész Asiát és Afrikát epesz-
tő igája alá kényszerítve, már Európát i s , a' mint 
később megvalósodott, elnyelni készült. 

3-szor A' bérlés rendszernek igája , melly sze-
rént minden tartományok kirekesztőieg tsak néhány 
száz nemzetségek által birattak és pedig örökség-
képen , ez által minden más annyi milliónyi em-
berek tulajdon birtoki reménységtől kirekesztve, 
vagy mint zsoldos ka tonák , vagy mint bérlelt a' 
vagy szinte rabszolgák másoknak é ln i , vagy végre, 
— de ez a' szerentséje is kevésnek vol t , — bér-
fizetés és sok más terhek mellett idegen jószágot 
birni a' nélkül, hogy tsak álmodhattak volna is 
a r ró l , hogy valaha önbirtokra szert tehessenek. — 
E 3 nagy bajon a' Kereszthadak több tekintetben se-
gítettek : mivel t. i. a' kereszthadban luk i , ha akart, 
részt vehetett , ha alattvaló, vagy szinte rabszolga 
volt is ; azért egyrészről tsüggedett az uraságoknak 
büszkeségük, más részről pedig ébredett a' szabad-
ságától eddig fosztva voltban emberi méltóságának 
érzése, és ama képzelet , hogy Isten előtt, kinek 
clitsőségét a' Szent had illette, a' legtsekélyebb és 
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legszegényebb ember nem alábbvaló a' legnagyobb 
tekintetben levőnél. E' képzelettói lelkesíttetve Bou-
illoni Gottfried nem akart Királyi koronát viselni 
ott, a' hol az Idvezítő tüskéset viselt; ettől eltelve 
gyárnolíták a' legfőbb vérből eredett vitézek a' bete-
geket minden választás nélkül; ez által indíttattak 
az uralkodók embertársaik méltóságának elesméré-
sére, és gyámolítására. így lett a' Kereszttábor ter-
mészetes és törvényes menedékhellyé a' rabság és 
elnyomatás előtt. Volt-e hát tsuda, hogy a' Szent 
Keresztnek zászlója alá olly számosan tódultak az 
elnyomattak? és nem volt-e természetes követke-
zés, hogy a' Tulajdonosok elállottak elébbi ember-
telen bánásmódjuktól, attól tartván, hogy minden 
alattvalójikat elvesztik ? 

4-szer A' függetlenségük minden tulajdonosok-
nak más fellebbvalótól, ez által t. i. a' Királyok-
nak tekintetük semmivé lett, a1 törvény megvette-
te t t , és a1 függetlenek önkényének tágas és szabad 
íit adatott a'szegénynek és tehetetlennek elnyomatá-
sára , a1 korona és törvény tekintetének gúnyolásá-
ra. — E' nagy bajon is nagy részént a' Keresztha-
dak segítettek; mert sokan e? hatalmas birtokosok 
közül, hogy Vitézekké lett alattvalóikat kiállíthas-
s á k , javaiknak 's jusaiknak nagy részét eladni 
kényteleníttettek, ez által ismét alkalom adatott a' 
szegényebbeknek,hogy valami birtokot vehessenek, 
vagy magukat javaikkal együtt kiválthassák. Ezen 
feliül illy és más módokon gyengülvén a* nemesek, 
a' Korona gyarapodott, melly illy módon sok el-
enyészett Nemzetségeknek javaikhoz jutván erosbe-
dett ; maga a' község és közjó is gyarapodott ez 
által, mert a' korona jutván a' birtokra, a' határ-
talan kénynek helyét a' törvény 's emberbctsülés 
foglalta, 's egyszersmind az Alsó Nép is némü ne-
mű tf-kéntetre vergődött. 

így tehát a1 Kereszthadak voltak azok, a' mel-
lyek az önkény és elnyomás dühének rendülhetet-
lennek vélt épületét elején tsak megrendítették , 
későbben pedig <1 is döntötték, 's alkalmat nyúj-
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tottak , hogy a' mívelődés lábadozhassak, a' törvé-
nyes szabadság kifejlődhessék; az ero és bátorság 
szorgalommá váljék , 's végre a' kereskedés által a ' 
gazdagság és a' kormányi erő, gyarapodván a' köz-
bátorság, életvágy, tsinosabb öröm óhajtás és ebből 
a' tudomány és mesterségbéli szorgalom, egy szó-
val a' valódi boldogság minden népek között éledni 
kezdett; így történt,hogy számos helységeket alapít-
ván, és a' harmadik Státust létre hozván, a1 tsino-
sodásnak magasabb léptsőjére] sietett az emberi 
nemzet. 

Ezek voltak tehát a' fontos] és boldogító foga-* 
natok , a3 mellyek a3 Kereszthadakból az emberi 
Nemre háromlottak. Tudták-e a'nyugotiak e'kezeik-
be adatolt javakat azoknak értékük szerént betsűlni ? 
Megesmérték-e azon ösvényt a tsinosodásra, melly 
nekiek nyittatott? Jártak-e ezen okosan 's ova-
kodva? Olly tzélirányosan éltek-e az adatott alkal-
matossággal, idővel és más környillményekkel, a' 
mint szükséges lett volna arra nézve, hogy a' val-
lásbeli és erköltsi buzgóság öregbedése, az Anya-
szentegyház és világi Kormány költsönös viszonyai-
nak megállapíttatása, az Országok és Népek bol-
dogságának nem tsak fentartatása, hanem előmozdít-
tatására is eszközöltessék , és ha így lettek volna a"1 

dolgok, maguk a' polgári törvények elégségeseknek 
tartathattak-e a' világ tsendességének 's bátorságá-
nak megőrzésére, a' nélkül, hogy az egyházi hata-
lom további béfolyására szorult volna, azt a' kö-
vetkező tzikkelyekben bővebben vizsgálni fogjuk. 

(Folytatik.) 
tSoehm Károly< 
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3. 
A' Tudományok Ditsérete. 

A* boldogság felöl való visgálódás régi tárgya 
a' böltselkedésnek. De ollyan tárgya, melly minden 
nemzetséggel, minden egyes emberrel, minden 
korral meg újul; mert a' boldogság után való vágyó-
dással születik minden ember , 's annál fogva kén-
szeríttetik a' felől visgálódni, mi a1 boldogság, 
Vagy mi boldogít? így van a' tudományok betse fe-
lől való visgálódás i s , mellyek az emberi boldogsá-
got, felette eszközlik. Minden időkor ú j ditséretet 
mond rólok; mert mindenkor új emberekre mutat, 
kik az élet édességét a' tudományokban találták. 
Midőn továbbá a' tudományok időről időre, újabb 
meg újabb , formát nyernek, az a' gyönyör is, melly 
jön belőlök újabb újabb izií lessz: És azok, a' k ik 
e' gyönyörről magoknak számot adnak , újabb ke-
tseit , 's hasznait fejtik ki a' tudományoknak, mel-
lyeket régibb ditsérőik olly világosan nem láttak. 

Az első, a' mivel mindig kezdeni kell , ha va-
laki a * tudományokat meg kedvelleni, ditsérni , 's 
mivelni akarja , úgy mond II. Fr idr ich, aJ verse-
lés , vagy a' szép literatura. Bizonnyára, a3 ki a ' 
Músák művei eránt izlés nélkül született a z , ké t 
erő nélkül szűkölködik, melly nélkül senki a ' tu-
dományok mezején igazán nagy, legalább feltaláló 
nem lehet, sem időkorára, mint igazságtanító, bé 
nem hathat, — képzelődő erő, és érzés az. Az ész 
és esméret, ha nem ezen alapúi, és ezekből, mint 
gyökerekből, táplálást és nedvet nem szív, hason-
lók a' kiszáradt fa törzsökéhez , mellyek ugyan 
magok ereje által fenn állhatnak; de , sem virágot, 
sem gyiimöltsöt nem hoznak. A' verselés mestersé-
gének az az elsősége vagyon minden lelki fog-
lalatosságok felett, hogy határtalan. Annyira kiterjed 
ennek köre , a' mennyire az esmerni és tudni való 
nyúlik. Le rajzolja ez a' dolgok formáját, természe-
tük törvényeit; el beszélli a történeteket, és a' 

Tud. Gyújt II Köt. 1831. 4 
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história bajnokit elől mutatja; az emberi szív érzé-
seit fel bontzolja. Már a' tsillagok útját is leirta, és 
a" szántó vetőnek, a* pásztornak foglalatosságit fel 
jegyzette. A' munkás és a* magányos élet, a' testi 
és a' lelki világ, a' leg távolabbi ideák , és a1 legér-
zékibb érzések, egyenlőkép tárgyává lehetnek, 's 
tőle világosságot 's erőt nyerhetnek. Meg szépít ez 
minden esmeretet, kivétel nélkül. Minden dolgot 
érdeklohb világosságban mutat , akár a' részt vételt 
kivánó érzések fel indításában, akár végre abban 
is , a' mi nevettető, mulattató. A' verselés művei, 
ketsei, részént az előladás látszó elevenségéből, 
részént a' nyelv mesterségéből származnak. A' har-
mónia, az erőltetés nélkül való kellemes vers hang, 
melly a' rendes vers épületéből, és a'syllabák mér-
tékéből származik, eleitől fogva nagy része volt 
azon gyönyöröknek, mellyeketa'verselés mestersége 
művei adnak, Mennél inkább meg van korlátolva a' 
szavak és kifejezések választása, annál inkább tsu-
dálkozásra méltó az a* költő verselő, ki mind a* 
melleit még is mindenkor a' legillőbbet választani 
tudja. Azon kivtíl a" rövidség bizonyos rithmusban 
a' gondolatot méllyebben az emlékezetbe zárja, 
így az érzékiség is részt vesz, a' költés műve azon 
gyönyöreiben, mellyek tulajdonkép tsak az észnek, 
és a' szívnek voltak szánva. 

Ezen betsűlete a' poetai jó hangnak nem min-
den nemzetnél van meg; és egy nemzetnél sints 
minden embernél, még a' leg lelkesebb embernél 
sints mindenkor. Némelly nemzetek, mint , hihető 
az olaszok,ki tsapongva ragaszkodnak ehez;ésazon 
kevert érzések közt, mellyeket kell szülni a' köl-
tésnek , ennek adják az elsőséget. Azért valamelly 
versezet musicája több nekik, mint annak foglalatja, 
és ez , az isteni mesterség veszedelemben forog, ne 
hogy üres szó tzifrasággá, balgatag melódiává vál-
tozzék. Ha ellenben valamelly nép a' vers harmó-
niájára nem vigyázs költőji azt eléggé nem mivelik, 
olvasóji azt eléggé nem érzik, annak poesise min-
dig darabos prósa leszsz. De ha a1 költés műveiben 
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az ész és a' fül egyeránt ki elégíttetik \ ha a' gondo« 
íatok gazdasága, a'rajzolatok valósága, 's hasonla» 
tossága a' legtökéletesebb, és mértékes kifejezéssel 
párosul; akkor, kétség kivűl, a' lélek miíveí közül 
a' leg elsők azok, és legnyomosabban érdeklők. Vala-
mint az emberi lélek minden ereji dolgoznak raj-
ta : úgy mind azok kellemes munkásságba is hely-
beztetnek az által. A' poesis észre nem vett első-
sége az is , bogy az egészen esineretes dolgokkal, és 
meghatározott állításokkal is foglalatos lehet, mellyet 
a' prósa, melly ha tsak újat nem mond valamiről 
nem tetsző*, meg vet. Azért is jóltevő a'verselés az 
emberi nemre nézve , mivel a' nyilvánságos , és 
megesmért igazságokra , mellyek egyszersmind a'leg 
hasznosabbak is * a' figyelmet újabban fel gerjesz-
ti * és a3 régi böltsesség, a ' szokás, és ismételés 
által megavúlt tanításinak fényt ád, melly által az 
emberi lélekre azok újabban béhatnak. De a' ta-
nultabb és érettebb nemzeteknél miért nem annyi-
ra kedves a'poesis?Azért,mivel mennél tovább hal-
iad egyes nép vagy ember, annál inkább keresi 
esmeretei és meg fogásai bővülését, mint sem azok-
nak tsak szépülését. Gazdagúlni kivánóbb leszsz az 
ember, mennél többje van. És az igen gazdag lélek 
nem örömest hagyja magát az újabb felfedezések 
utján leg szebb előadás által is gátoltatni. Azonban 
ezen vélt tapasztalás talán tsupa tsalatkozás. Ta-
lán a 'nagy költők most se kevesebbé tsudáltatnak, 
mint hajdan. De illyen költők tsak kevesen vagy* 
nak; és Horátznak igaza van, hogy a' lélek művei 
e* nemében tsak az egészen tökéletes tetszhetik. 
Akár mikép változzék azonban a3 költés műveinek 
a' halgatókra, vagy olvasókra való béhatása; vál-
tozhatatlan béfolyással vágynák azok magának a* 
költőnek boldogságára. Jól lehet tulajdon tapaszta-
lásból nem igen tudhatom; de , úgy hiszem, eléggé 
látom, hogy a' poesis annak, a' ki arra a' termé-
szettől meg van hiva, és azt szerentsésen üzi, min-
den lelki foglalatosságok felett a' leg kellemesebb 
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érzéseket adja. A' lelki erőnek ezen kifesziílésé* 
né l , — mellyben áll a' költői lelkesedós , — a' legér-
deklőbb és legfontosabb helybezetek ezen eleven 
látásánál, mellybe helyhezik azok a' költőt, az ész, 
egyszer smind legelevenebben munkás , a1 látottnak 
el rendelésében és megjelelésében. Bizonnyára, ha 
az emberi lélekben valamikor valami teremtő erő 
tűnik k i , és gyönyörködtet, egy I l ias , Aeneis, Hen-
r ias , Oberon , Zalánfutása, 's Árpád készítésénél 
kell annak lenni. Azér t , úgy talál juk, hogy a ki 
egyszer e1 gyönyört meg kóstolta, és természeténél 
fogva reá született, ellene állhatatlanúl késő vénsé-
géig vonattatik ahoz. 

2.) A'história tanúlása%mellyre ált t é r ek , an-
n a k , a' ki tökéletesebbé képzeni kivánja magát , 
és 3l tudni vágyás kielégítő nemes gyönyöre után 
vágyódik, sok olly hasznokat szerez, mellyek a' 
főbb születéshez, és a' fényes hivatal viseléshez lát-
tatnak egyébberánt kötve lenni. — A' nagyok va-
lódi elsőségéhez tartozik, hogy a'státusok dolgaival, 
történetivel ismeretesek , és azoknak legtitkosabb in-
dító okait , az uralkodók characterében, és indúlati-
ban felfedezni van alkalmok. És épen ezen esme-
reteket adja az elmúlt időről a' história kedvellojé-
n e k , a' legjobb kút főkből , és a' lehető legnagyobb 
pontossággal. 

Valósággal ugyan mit kíván a® hódító dits* 
vágya? Mit akar a' magánzó, midőn a ' s tá tus leg-
főbb méltóságira emelkedni törekszik ? Úgy mond-
ják : a' világ szinpiáttzán szeretnek játszani. De mi 
az ? kétségkívül annyi, mint tulajdon talentomaikat 
a' világtól meg láttatni. De ha nem tsalatkozom, 
időkorok dolgaiban való résztvettökkel egyszer-
smind a'felől jobban felvilágosodva lenni kívánkoz-
nak ; és a' státus nagy és kormányzó személyivel 
való öszve köttetés által magokat, ezen személye-
k e t , közelebbről esmerni. — A z ember ritkán tud-
ja tökéletesen, mit akar. Esmerni a' világot tzélja 
sok esetekben ; de vágygyai más tzél után indúl-
nak. Legalább az a' dits - vágy ösztöne.—Esmerná 

\ x 
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már most azokat a' dolgokat, személyeket köze-
lebbről , mellyeket a' pórnép távolról bámúl ; a1 

nagy játék menetelét, mellyen a' népek sorsa forog 
f e n n , a' játszók legtitkosabb mesteri fogásait, 's 
leg rejtettebb hibájit szemmel látni: ez bizonyosan 
fő tzél, melly ért olly sokan kívánkoznak azokban 
munkálódhatni, — rövideden, a' miért kívánkoz-
nak nagygyá, 's előkelővé lenni. —Már ezen hasz-
nokat , mellyeket az ember magának meg nem sze-
rezhet , és hova születés és sors tsak keveset ereszt, 
a ' história hozza annak , a5 ki az t , mint kel l , ta-
nulni tudja , a 'gondolkodó tudósnak mintegy elejbe. 
— E' mellett a3 státus foglalatosságok, ha azokba 
az ember maga bele van keverve, végre olly unal-
masak lehetnek, hogy annak esmerete, gyönyöre aJ 

foglalatossággal öszve köttetett nehézségeket sok-
. kai ffllyiil halladja. Ritkán láthatja jól az ollyan az 

okok és következetek rendét sorban; a' tsomót 
ugyan meg kötve, de nem fel bontva. Ez a3 históri-
ánál máskép van. Sok , a' mi a' je lenkorra, és az 
azzal foglalatoskodóra nézve nem volt fon tos , 
fontos lett következetei által mi reánk nézve. Több, 
a' mi eleinten t sak , legfőbb kép , tsak újság kí-
vánásunkat ingerlette, legnemesebb tudni vágyun-
kat elégíti most k i , a' később esetekkel való öszve-
köttetésében. Tudniillik, öszve köttetése, 's egybe-
folyt lántz szemei , a' világ dolgainak a z , a' mi -
az okos emberre nézve az olly méltó játékszint 
adja. D e , melly kevés lántz szemeit láthatja e' 
Jántznak tulajdon szemeivel az ember , ha legto-
vább él , és a1 legfőbb polgári karra emelkedik is. 
He ly re , és időre szorúlva; az által is a' mi körü-
lötte ezen szempillantatban tör ténik, nagyon el 
foglalva; a' távolabra nem figyelhet eléggé. így 
gyakran , a' ki a' já ték darabot elől adni segíti, 
maga leg tudatlanabb az egész darabnak tervére, 
következeteire nézve. Leg alább a' bizonyos , hogy 
a' kit a* szerentse olly magasra emelt, hogy a stá-
tus dolgait, foglalatosságait közelebbről lá that ja , 

* e' helyhezete lelki nemes gyönyöre tsak akkor le-
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het , ha elébb a' világ történetei fonalá t , mint a' 
história nyú j t j a , kezében tar t ja , és e' tudomány 
tanúlása által tapasztalásait a' hajdankor emlékei* 
hez kötni meg tanulta. 

Egy pontra nézve a' históriai esmeretek na-
gyon utána vágynak a' tapasztalásból i esmeretek-
nek, az előadás elevenségére, láthatóságára nézve. 
— A' jelenkor eleven béhatása az emberre, a' histó-
riában nints meg. Pedig az első bé nyomás erejétől 
függ, mind a' történetnek az emlékezetben való 
tartós meg maradása, mély bé hatása; mind az a* 
felől való gondolkodhatásnak elevensége. A' lélek-
nek minden ereji könnyebben , és szerentséseb-
ben foglalatoskodnak azzal, a' mi legelőször figyel-
műket megragadta, és a' mi legelevenebben lebeg 
előttök. — Ezért a' históriának jól tanulására, és 
a1 gyönyörnek , mellyet adhat, tökéletes érzésére 
sokkal inkább szükséges, mint a* tudományosság, 
egyébb szemlélő részeinél, az eleven képzelődés; 
az idegen dolgokon részt venni tudó szív, és az 
egygyes emlékek által az egészre be nyomulni tudó 
ész. — Mind ezzel fel kell készülve lenni annak, a' 
ki a' holt betű és írás által a' históriában, a ' h a j -
dan ko r r a , és idegen országokra, magát,által hely-
hezni akar ja , és a távol lét ködén elég világosan 
át akar látni ; hogy érző és meg Ítélni tudó birája 
lehessen a9 rég elmúlt dolgoknak, különösen szük-
séges e* tzélra az öszve hasonlítás , és a' hasonlatos-
ságokat feltalálni tudó tehetség, mivel sokszor a1 

multat a' jelenkorból , a' históriai jegyzeteket a' ta-
pasztalásból lehet fel világosítani, hogy amazt meg 
foghassuk, 's ezt jobban érthessük. Még inkább pe-
dig azér t , mivel elébb azt a' kötelet kell megtalál-
nunk, mellyel a' mult kor a' jelen korral , melly-
nek mi magunk is részei vagyunk, öszve van köt-
tetve ; úgy leszünk tsak igazán azokra nézve érde-
kelve, A5 história fejti meg a'nagy kérdést: az okok-
nak és következeteknek melly lántzszemein függ az 
erköltsi és polgári világ mostani formája , — a z a' 
lorma3 & mellytől tulajdon képzettségünk, culíu- . 
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iánk ís függ, és a* mitől minden foglalatosságaik % 
még gyönyöreink és szerentséfíeiraégeink is mó-
dosíttatnak. Mind abban, a ' m i t a' história e' felől 
á d , egy pont , — a' leg fontosabb a 'mondottak közt 
— lelki képzettségünk (@etf?eé;23íít>tin<0 rende , kü-
lönösen nyilvánságos. Tudniillik a1 leg korosabb 
régiségből, a' hozzánk nyú l t , két vezér utat mutat, 
mellyen jöt ték *s jönnek esmereteink. Az egyik pa-
laestinából és a' Mózesi törvényadásból jön, és ama 
két nevezetes revolutiókon , a' kereszténység béjö-
vetelén, és a' 16-dik századi ecclesiai Reformátión 
keresztül , nekünk, Európaiaknak, vallási , religio! 
meg fogásaink, és le lkünknek, 's társasági helyhe-
zetünknek azzal öszve kötött tulajdonit muta t ja .— 
A' másik, melly tudományos culturánkat hozza, kez-
detét veszi a' régi Egypt homályiban; keresztül 
jön onnét Görög Országon és Rómán; és végre Eu-
rópa minden tartományúi kiterjed.— A' világ histó-
riájában minden felől ezer mellékes utak futnak 
öszve , hogy ama két fő utat elkészíthessék. Tsak 
nem minden nevezetes emberek, — a ' hajdankornak 
tsak nem minden nevezetes dolgai, munkásak 
voltak abban , hogy mostani religiói, és tudományi 
culturánkat egy közönséges, elterjedt culturává esz-
közölhették.— A ' k i már ezen, az emberi nemen, 
és így magán i s , ' s mostaniállapatján keresztül ment 
változásokat, 's béfolyásokat látja, 's elevenen érzi, 
hogy ezredek és azokban a1 státusoknak és egygyes 
embereknek szakadatlanul folyó dolgaik, 's sorsaik, 
munkások voltak abban, hogy Őt ollyanná tegyék, 
a' millyen e* jelen szempillantatban ; — ő neki eze-
ket a1 tökélyeket , hasznokat , ' s gyönyöreket adják , 
a' mellyekkel él, — mikép lehetne az idegen a' hi-
s tór iától ,— hogy ne tanulná azt gyönyörrel, kivé-
vén , ha tulajdon magához idegen lehetne? 

Ama nagy titok ugyan , mikép lett a' világ, és 
mi leszsz belőle, soha egészen fel nem oldatik. 
De még is leg méltóbb tárgya az emberi visgálódás-
nak. És, ha valahol felvilágosítást találunk e' felől , 
annak öszve hasonlításában van y mi volt a* világ 
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elébb , és mi mos t , — és a' léptsőknek észre véte«. 
lében, a1 mellyeken egygyik állapatról a' másikra 
j ö t t . — Lelki foglalatosságot ke resünk-e? Itt elég 
tárgy van , emlékezetünket, élességünket, elméssé-
giinket és itélő tehetségünket gyakorolhatni. Részt 
vevő é r z é s - e , vágy indulatos önszeretet, a' mitől 
vonattatunk? A' históriának egész tartalma mi reánk 
tar tozik,-—nem tsak a' hasonlatosságok, hanem az 
o k o k , és következetek kötele által i s ; nem tsak 
a z é r t , hogy mi is olly emberek vagyunk , mint 
a z o k , a3 kik ott szerentsés, vagy nyomorult álla-
patban előttünk fel lépnek, hanem azért is, mivel 
a' mi sorsunk azoknak tselekedetibe, 's szenvedé-
sibe bele van foglalva. Még a3 Jövendő felől való 
homályos érzéseink i s , mellyek önszeretetünket a' 
jelen kor érzése mellett leg jobban érdeklik, vala-
mennyire fel világosodnak, ha a' sors törvényeit , 
fnelly eddig nemünkön uralkodott, a' históriában fel 
fedezzük. — 

3. A' poesis és a' história a' valóval, 's az 
egygyessel foglalatoskodnak. Mind a ' ketten azon 
gyönyört adják, a' mit a' világ tekintete, a' termé-
szet előadása, az emberi társaság, érzéki , szívbeli 
bényomások, érzések által adnak. Sőt még többet 
is tesznek. Ez a1 gyönyört neveli is. A* poesis , 
és a' história segedelmével a' tanúit ember többet 
l á t , ha l l , érez; a' mit érez elevenebben, fontosabb 
Őszve köttetésben, mint a nélkül. 

De mint lé leknek, mint gondolkodó teremt-
m é n y n e k , tsupa észszel, közönséges meg fogások 
képzésével, azoknak egymásközt való öszve kötte-
tésével , vagy azoknak az egygyesre, és különösre 
való alkalmaztatásával is kell foglalatoskodni az em-
bernek ; és ez & gyönyörnek egy újabb forrása. A' 
lelki élet ezen része, az ész é le te , kiváltkép két 
tudomány , a' mathesis és a' philosophia, mellyek 
egygyesiÜve minden tudományt magokba foglalnak* 
ys az é lő , és élet nélkül való természetben mindent 
niegvisgálnak. 
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A.' gondolkodásban, az ideák öszvehasonlításá-
ban , azoknak öszvetételében , a' próbákban , ha 
vallyon ezen öszvetételek a' természetben megvagy-
nak-e, vagy megvalósíthatók-e, az emberre nézve 
átallyában , de kivált a' jobb főkre nézve, kimond-
hatatlan gyönyör vagyon; még annál is nagyobb, 
a ' mit a3 különbféle , és fényes tárgyakkal fogla-
latoskodó érzékek, és a1 legkellemetesebb képek-
kel bujálkodó képzelödés adhat. Egy tudomány 
sints ta lán, melly ezt a' gyönyört olly nagy grá-
dusban, olly hoszszas időre, és olly szakadatlan az 
ember lelkébeti fentarthatná, mint a' mathesis az 
ő beavattjainál. Sehol sem olly hoszszúk az öszve-
kötni való képzetek sorai; az öszvetételek áohol 
sem oHy mesterségesek; sohol sem visznek olly ki-
elégítőkövetkezetekre. Egy tudomány se olly kime-
rí thetetlen, mint a' mathesis, egy sem enged olly 
nagy előbbre hajiadást. Azért talán a' tudósok közt 
is nintsenek olly megelégedett , olly szerentsés 
emberek, mint a' mathematicusok. Jobban eltávoz-
v a , mint egyébb tudósok a' világ dolgaitól ; ke-
vésbbé tőlük fiigve , — soha visgálódásaik tár-
gyai áltál olly gondolatokra nem vezettetve , mel-
lyek a kívánságokat felindítják, vagy az indulato-
kat táplálhatják, egészen az ész tiszta gyönyörében 
vágynák, — a' gondolkodás gyönyörében; és egye-
dül az által kivagynak elégítve. 

De e3 fő grádusát a' lélek boldogságának a ' 
mathesis által nem érzi az , a' ki azt tsak tanul-
j a , és azt ér teni , a' mit abban mások feltaláltak, 
megelégszik; a ' m i r e ennek bő körénél , a* mit e' 
tudományban már feltaláltak, legtöbb tanítások szo-
rítva is vágynák. Mind a' mellett a' mathesis ta-
nulás nagy , és különös érdeklettí. Valami mecha-
nicus készség kívántatik itt a' gondolkodásban. 
Leginkább az algebrai számolásnál , mellyej az ú-
jabb mathesis annyira előbbre halladt. Ha ennek 
alapos törvényei egyszer felvagynak fogva, az 
alkalmaztatás könnyű , mivel ezen methodus mene-
tele mindég a z , és mint egy formulái. Ha valamelly 



( 58 ) 
probléma feloldása számolás alá van vetV®, meg-
batározott regulák szerint Önként jön az egész. 
De épen ez a' mechanismus könnyíti a1 gondolko-
dás munkájá t , és annak i s , kinek nints eleven ér-
zése , és a" szabad , mintegy előre nem készült 
gondolkodásra nints ere je , szükségéhez képest , lel-
ki tápiálatot ád. Ama nagy gyönyört el lenben, 
mellyet a 'mathesis i ön gondolkodás á d , tsak ama 
kevesek érz ik , kik az előttök járt takon túl halad-
tak ; magoknak ú j pályát nyitnak; és a' századok 
óta gyűlt mathesisi igazságok kintsét szaporítják. 
Mennél hoszszabb útat halladni kénteleníttettek 
előbb, mint sem újat fedezhettek f e l : annál elra-
gadóbb lehet gyönyörök, mellyet a1 továbbra hal-
ladhatás utján érezhetnek. Mennél hoszszabb és za-
vartabb a' következtetések lántza, mellyre az újabb 
szemet kötni kell, annál tökéletesebben kielégítte-
tik annak lelke, kinek ereje egy illyen munkát 
megbirt. 

4. Ha a* mathesis fő grádusban némelly ke-
veseket szerentsésít , a' philosophia közép grá-
dusban sokakat. E ' tudományban mindazok, a5 

kik tanúlják, némi némiképen felfedezők lehetnek. 
Sőt azoknak kell lenniek, ha azt a' gyönyört, mel-
lyet a1 tudomány kedvellőjinek á d , valóban érzik. 
Azt akarom mondani, azon igazságokat, mellyeket 
tanúinak, tulajdon, szabad visgálódások alá kell 
Vetni. Minekutána tulajdon tapasztalásból, önként 
választott következetek rendé által, tudják azokat, 
akkor mondhatják azokat tu la jdon, és valóságos 
philosophiai esmereteknek. Azért ellenben i t t 
nints olly előbbre balladás; nints olly szünet nél-
küli bővülése az esmereteknek, mint a' mathesis-
ben. Minden később kezdő 's felfedező a' philoso-
phiában, .viszont újra k e z d , és tsak nem minden-
kor ott marad , hol előtte járóji . Ez okozza, hogy 
a' philosophia a3 mélyebben nem gondolkodók 
előtt betséből veszt. De szorosabb megvisgálás 
mellett nyer inkább. Igaz, hogy a' metapliysiká-
ban , és morálban a1 hajdankor felfcdezésire nem 
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építhetni úgy, mint a' mathesisbcn. Ama nagy kér -
désekre , eredetünk , rendeltetésünk felől , —. as 
Isten létéről, a' lélek halhatatlanságáról, a' virtus-
nak a" boldogsággal való öszveköttetéséről, — ezen 
nagy kérdésekre, mellyeknek megvisgálására megy 
ki minden philosophia, olly feleletet ád ugyan a* 
régiség, melly az okos embernek megnyugtatásá-
r a , megjobbítására elégséges. De századunk leg-
mélyebb bültsei sem tudnak itt jobb feleletet adni, 
mint ezer esztendő előtt , minden jó indulatú , 
okosan gondolkodni tudó ember tudott. Azonban 
épen ezek a' hijánosoknak, 's bővülésre nem al-
kalmatosaknak látszó philosophiai esmeretek azok, 
mellyek okos és jó emberekké tesznek bennün-
ke t , feltévén a z t , ha szív és ész által magunk 
ónként tulajdonunkká tettük azokat. Igaz ugyan, 
kevés a' felfedezés, a' mit itt nyer az ember ; a' 
philosophia legnehezebb és legmélyebb része in-
kább tsak azzal foglalatoskodik , hogy a' tévelygé-
seket és az erőtlen bizonyításokat lerontsa , mint 
sem újabb igazságokat fedezzen fel , és erősebb 
bizonyságokat fundáljon. Sőt nagy részét a' képzelt 
esmereteknek elvetvén, állításait igen öszve húzza; 
ezeket is , tsak igen fő grádusban teszi hihetővé, 
nem tökéletesen bizonyossá. Mind a' mellett még 
is az ennek kitanúlására fordíttatott munka igen 
betses, és nagy béfolyású, mind lelkünk képzésé-
r e , mind megelégedésünkre. — A' természeti val-
lás és erkölts, religio és morál , egy őskoru, 's ré-
gen esmert állítása, hitelessége, 's a' valóval meg-
egygyezhetősége , ha az minden okok , é9 ellen 
okok megfontolása által lesz meg, még is fontosabb 
az emberre nézve, és esze, 's szíve nemesítésére, 
's egész elete boldogítására többet tesz, mint min-
den leg meghatározottabb bizonyságu geometriai 
állítások, és mint még annyi számú felfedezései 
is a' természeti tudománynak. — Még más elsősége 
a 'philosophiának a z , hogy minden esmeretekbol, 
szint úgy a1 históriából, mint a3 mathesisból, és 
physikából 5 mintegy a1 lelhet kiszívja, és egesz 
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valónk közép pont jára , az erköltsiségre, a' virtus-
r a , és a* lélek megnyugtatására alkalmazza. Azért 
nem tsak azt a1 gyönyört a d j a , a' mit általjában a' 
gondolkodás, és a' megfogások világossága, és ösz-
ve hangzása; hanem tulajdonkép minden tudni va-
lót ez tesz betsessé, hasznossá, kellemetessé, midőn 
a n n a k , legfőbb tzéljainkra való béfolyását megmu-
tatja. Az egész világ és a' tudományok bő köré-
ben semmi sem tsekélység a n n a k , a3 ki azt abból 
a' szempontból nézi , a1 mellyre a1 philosophia az 
embert helyhezi, a' mellyben a' testi természetet a' 
lelki világgal, a' régiséget a ' mostani szempillan-
t a t t a l , a' föld távolabb részeit lakhelyünkkel, a' 
státus dolgait a' magános élet tel , a' mesterségeket, 
a1 szántást , vetést, kereskedést a' tudományokkal, 
és mindent a' boldogsággal, vagy a' virtussal öszve 
kÖttetésben lát. 

Az ollyan i f jú tudósnak, ki ezt az öszvekötte-
tést másoknál elevenebben érz i , és az által tudni 
vágyása ki elégítlenebb , attól kell különösen őriz-
kedni , hogy rendetlen ne tanuljon , 's figyelme 
széjjel ne mennyen. De ez ellen is elég orvosi szert 
nyú j t a' kereszténység, azt taní tván, hogy nem kell 
a ' gyönyör minden feltalált kútfőjiből meríteni. 
Minekutána a3 tudományok egész körét át nézte, 
's megesmerte valaki , önként annak egygyes ki-
sebb ágára szorítsa magát, mellynek kimivelésére 
jobban lehet elégséges. 

Ha a' philosophia létünk legfontosabb tárgyai-
ra nézve nem minden kétségeinket fejti is meg, 
az által még is megelégedésünket eszközli, hogy 
erőnk miben létét megmutatja. Igaz, hogy több 
időt fordít az ábrándozás bal vélekedés lerontá-
sára , mint néhány bizonyos igazságok tanítására. 
De e z á l t a l , hogy a ' j o b b bélátások útját tisztítja 
's készí t i ; az embert legalább az ön esméret böl-
tsességére segíti. I I a , teszem , a' philosophiában 
tsak ez egyben mennénk elébb, hogy mindég nyil-
vánságosabban 's meghatározottabban lá tnánk, mit 
nem tudhatunk egyátalján fogva ; miben törekedhe-
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ifink még több világosságra; már ez által ez a* 
tudomány az emberi nemre nézve felette igen 
szükséges, hogy a' tanítókat erejik híjába való el-
vesztegetésétől megójja, és mindég tellyesebben ki-
mutassa rendeltetésüket az esmeretek mezején. 

A' pb.ilosophiának a' mathesissel való Öszve ha-
sonlítása egy másik jegyzésre vezet. IIa az elsőbb 
bizonyos állítási számára, megfogási rendére, lántz 
szemeire nézve utána van ez utolsóbbnak : ha 
nem nyit annyi kilátást az újabb felfedezésekre: 
ellenben több különbféíeséget 's változtatást enged 
a' régi megfogásokban. Nem minden embernek van 
tulajdon mathesise , hanem mindeniknek egy a' 
számok és figurák, egyikre nézve azok, a' mik a"1 

másikra nézve. De minden embernek lehet tulaj-
don philosophiája. Az ő keblében más szív ver , 
mint a' többi emberek szíve. Ha az emberi indúla-
tokat magára vigyázva megesmerte, olly fordúla-
t i t , 's tulajdonságit esmeri ezen indúlatoknak, mil-
ly eket még senki más nem vett észre, és a' mit 
még semmi systhema nem tanított. E' fejben olly 
eszközei vágynák a' gondolkodásnak, és érzésnek, 
mellyek e' formában tsak az ő tulajdonai. Az 6 
lelki tehetségei ha nem egészen szembetünőleg kü-
lömböznek is ember társaiétól , különbözők még 
is egyes vonásaikban, árnyékozásikban. Ha azért 
logikája , metaphysikája kinek kinek belső mun-
kássága játékán épül; tehát azon tulajdonságú lesz 
az, a3 miliyen a' tulajdonos; hogy az ő esze az 
igazságok meg jegyzésében, előladásában, különböz-
zön mások eszétől. 

Épen ez az oka, hogy a' philosophiában tö-
kéletesen egygyet nem érthetni, sőt a1 megfogá-
sokat tökéletesen közleni sem lehet mindenkor 
másokkal, a' miből viszont az következik, hogy 
ugyan azon okok, nem mindenkor egyeránt győz-
nek meg. Már a' nyelv nagy akadály itt. Nints an-
nyi kifejezés, a' mennyi érzés. Tehát különbözők 
a' philosophiai előladások , mellyek többnyire a' 
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belső érzéseken fundáltatnak; különbfélék a' meg 
győződések. 

Sőt el lehet mondani , a' philosophia meg-
fosztatnék szép elsőségétől, ha, mint a' mathesis, 
egy«nlő megfogásokra, állításokra vinnéaz embert 
mellyel egyenlő lenne a' megjegyzés is , a' stylus 
és az előadás. 

A' bizonyos igazságoknak kevés száma, ha min 
dég tsak egy forma alatt tanúihatnánk, közölhet-
nénk, és még is soha újabbakat nem fedezhet-
nénk fel , tsak hamar nem foglalatoskodtatna bennün-
ket , és a' tudomány is tsak hamar el vesztené inge-
rét 's betsét, mellyet gyakorlás által mutat a' léleknek. 
Minekutána ezen formákat meg tanúlná az em-
ber , mit tehetne egyébet, mint élete hátra lévő ré-
szére tenni azokat. Máskép van-e a' geometriával? 
És a' ki egyszer azt meg tanúlta , foglalatoskodhat 
tik-e vele, kivévén * ha mindég főbb ágaira, és ne-
hezebb ajkalmaztatásira adja magát. De a' mint most 
van a' philosophia , midőn a' megfogások , 's kö-
vetkeztetések , ha ujjabb felfedezések által nem sza-
porodhatnak is , ezerfélekép változhatnak;—midőn, 
minden embernél más szint vesznek fe l , és ugyan 
azon embernél is idő kora, helyhezése, foglalatossá-
ga, társalkodása szerént formájokra nézve változ-
nak , a' nélki'il, hogy a fő dologból veszejtenének, —-
mosta ' philosophia, bár nem ád is olly bő tanúsá-
got , nem olly kielégítő is következésiben, egész éle-
tünkön keresztill hasznos,'s mulattató barátunk lehet* 

Életünk minden változásiban, foglalatosságok-
ban, társalkodásinkban, a' komolyban, min ta ' t ré -
fában, a' ház belsejében, mint a' világ játékszínén, 
a' philosophiához folyamodhatunk, benne lelkünk 
táplálását, kellemesebb munkálódhatását megtalál-
hatjuk. Mjndég újabb oldalainkat fedezhetjük fe l ; 
vagy a' dolgoknak reánk nézve újabb viszonyait. 
Ez által a' természeti vallás és erkölts régi igazsá-
ga i , mellyeket úgy kell nézni , mint a' szemlélődő 
philosophia fő tzélját, vagy újabban megerősíttet-
nek , vagy ú j ellenvetések alá vétetnek. Szint ann>i 
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tárgyai a1 visgálAdásnak és a' gondolkodásnak* 
Tsomók és feloldások egymást váltják itt fel. A' 
philosophia bé nem fejeződött dráma, mellyhez 
mindég újabb felvonásokat kell gyűjtenünk; de 
inellynek vég kifejlődését ez életben nem érhet-
jük eJ. 

így ékesíti eszünket. De többet is tesz még. 
Tulajdon tapasztalásom arra t an í t , hogy épen ez 
a' gondolkodás, ha mindjárt semmi tökéletes bizo-
nyosra, vagy újabb felfedezésre nem vezet i s , a' 
szívet még is megnyugtatja, és az által az egész 
embert szerentsésebbé teszi. 

Az indulatok már az által valamennyire Ietsil-
lapodnak, ha feltagoltatnak. A' földszín javai vesz-
tenek vakító fényökból, ha valóságos természe-
tükbe, és tulajdon érzésibe bé hat az ember. A' 
szurdaló 's emésztő fájdalom , a' megbántódáson 
való boszú, az elveszett jókért való szomorúság tá-
gul, ha az ember békételensége , vagy gyötrelme 
okait jobban megvisgálja. És ime épen ezzel fog-
lalatos a' philosophia. Erre vezetik szemlélődései, 
ha nem másoktól költsönözi , hanem maga teszi 
azokat. 

Végre az ítélő tehetség, és a' jó ízlés, két tu-
lajdonság, melly minden lelki jók közt tulajdonosait 
leginkább szerentsésíti és világra valóvá teszi, egy 
tudomány által se annyira megszerezhető, mint a' 
philosophia által. A' mathesis az ember figyelmét 
igen egyes dologra, a' számolható, vagy mérhető 
nagyságra fordít ja, és más viszonyairól annak nem 
gondolkodik. Azért a' ki Ítéletét tsak e' tudomány-
ban gyakorolta, a' hol az egészről van szó, külö-
nösen erköltsi és politikai tekintetben, igen kön-
nyen félszeg, az az elfordult, 's ízlés nélkül való 
ítéletet hozhat. A' philosophia ellenben, ha igazi, 
szüntelen a' dolgok minden viszonyaira nézet , és 
különösen az erköltsiséget teszi mindenben sinór 
mértékül. Azon feliül visgálódásai a' valóságos vi-
lággal, és a' foglalatoskodó 's társalkodó élettel kö-
zelebbről atyafiságosak, Mint a' földmérő, Ő is az 
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ideák világában él ugyan , de a' melly az érzéki vi* 
lággal egyenlő lineában já r 5 és hív hason vmása 
amannak. Ha hát az egygyest hibásan itéli meg , 
az egészet nem úgy esmer i , mint kell. ítélő tehet-
séggel, és jó ízléssel ped ig , vagy a3 mi követke-
zése a' ket tőnek, érett férjfiúi lélekkel az ember 
legkönnyebben keresztül megy az élet minden ve-
szélyein 's bajain; és ha van gyönyör, mellyel élni 
lehet , arra az által legalkalmatosabb. A' philoso-
phia nem ád fő élet örömöket ; de a' lelket józanná, 
vigyázóvá, elevenné, mintegy magánál lakóvá, és 
mindég készszé teszi a ' j ó r a , a' hol tsak valami jó t 
tenni lehet; taníthatóvá, a hol van valami tanulni 
való; érzővé, hol a' szép és felséges mutatkozik. 
A' boldogság egy megnyitható forrását sem hagyja 
használatlan. Általa az ember egyenlőkép elvan ké-
szülve , mind egésséges , szerentsés jó napjaiban , 
mások előtt való tekintetében , mikép használjon 
másoknak, és a' világ javait mikép fordítsa leg-
inkább haszonra; mind midőn a' betegség , szeren-
tsétlenség, megvettetés , szegénység, a' külső gyö-
nyörökben való részesulhetést, vagy a' még inger-
lőbbet, a' másokra való béfolyhatást, elzárja tőle, 
mikép vonatkozzék magába, és lelke tulajdon kin-
tseivel, gondolkodása független örömeivel, mikép 
sáfárkodjék. Midőn a' gondolkodás által az ember-
nek ezt a' szerentsét a d j a , melly minden javai 
közt az életnek legtovább, és leginkább van ha-
talmában ; elegendő ellensúlyt is ád a' tsábító inge-
rek ellen és segéd eszközt a' sors tsapásai ellen. 
E ' tekintetben megérdemli, hogy az élet igaz mes» 
térségének neveztessék^ 

5. A' természet tudomány, vagy a' testi világ 
felett való böltselkedés, a' tulajdonképen való bol-
tselkedéstől, mellyrol eddig szólottunk, és melly 
leginkább az ember lelkét , megfogásait, 's erköl-
tseit visgálja , méltán el van választva. Mint tudo-
mány, tulajdon characterií, és mint lelki foglalatos-
ság, tulajdon kellemu. Mathesis és philosophia ke-
verék ; és így bizonyos értelemben mind a' kettő-

nek 
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hek lelkét és hasznát egygyütt adja. Visgálodik^ 
de mechahicus eszközökkel, és azért bizonyos tes* 
t i ügyesség kívántatik hozzá. Leg nagyobb szorgal-
mat 's Szemességet fordít a' nagyság és grádus meg 
határozására. Majd mathesisi bebizonyítás 's számo-
lás szerint formálja és köti öszve az ideákatj ma jd 
szabad philosophiai következtetés szerint a1 geome-
triát is használja. Mint a' philosophiának különb-
félék nézetei, de szint olly bizonytalanok állításai 
í s^ha a1 természet be l s e j é t / s közönséges öszve kof-
tetését át nézni akarja. 

A' szerentsés próbálgatás , tapasztalgatás, az az-
zal öszve kcitött gyönyör ajándéka egyedül e' tudo-
mány tulajdona, fez a' talentom két féle feltalálás-
ból van öszve téve, tulajdon képen való lelki tehet-
ségből, melly problémákat keres fe l , és a' termé-
szetet kérdi meg azoknak meg bontása felől, — és 
mechahicai ügyessegből, melly a 'meg kívántató esz-
közöket részszerint előladni, rész szerint ügyesen 
használni tudja. E' talentom gyakorlásánál aa termé-
szet visgáló, a' művész, és a' tudós kettős gyönyö-
rét érzi egygyütt. Érzékei , esze , kezei, és lelke 
egy eránt foglalatosak. De mennél inkább testét 's 
léikét használni tudja itt valaki, annál kellemeseb-
ben mulat; annál kevésbé kell attól félnie^ h o g y , 
ha egyik részt tökéletesíti, a' másikat el mulasztja. 

Égy másik gyönyöre a' természet visgálónak 
támad a' testi világ és tüneményei megvisgálásábóh 
Melly visgálás, valamint mind a z , a1 mi az érzéke-
ket ingeili, a ' je lenkorra elevenebb bé hatással van, 
mint a' lélek változásai észrevétele; ez a' kútforrása a"* 
philosophiai ideáknak, — jól lehet ez utolsó ellenben 
fontosságát, vonszóságát hoszszabb időre fen tattja* 

Ide já ru l , hogy a1 physicai 's mechanicai felfe-
dezések haszna a' közönség szemei előtt sokkal 
látszatósabb, mint az , a' mit a' lélek tudomány ú-
jabb felvilágosításai a' vallásban, religíóban, vagy 
a3 morálban, az erköltsben adhatnak* Ez tsak egy* 
gyes emberek személyes képzésében mutatja#magár; 
alnaz a' szántás, vetés, fabrikák és mesterségek 

Tml (hji'ijt, / / . Köt, 1831» & 
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tökéletesítéseiben; tehát azokban a', tárgyakban * 
mellyek egyenesen a' státus tzéljához tar toznak, 
1s azért előtte a' leg fontosabbak. Ez az eset, melly 
a9 physicai tudományok betsét a ! világ előtt nevel i , 
az azokba bele avattakban neveli a* gyönyört is, 
melly az azokkal való foglalatossággal van öszve 
köttetve. 

6. Meg egy ágát kell említenem a' l i teraturának, 
melly segéd eszköz az eddig meg nevezett tudomá-
nyokban; de magánosan el választva is foglalatos-
kodtathat ja a' tudóst, és ezen esetben annak lelkét 
különösen képzi , és különös gyönyörrel j á r ; — ér-
tem a' philologiát, vagy a"' régi nye lvek , és az azok-
kal öszvekőttetett régiség tanulását. A' mi a' nyel-
veket i l le t i , tulajdonkénen *sak utak ezek , a' mel-
Jyeken a' hajdankor históriája, vagy tudománya 
hozzánk jön. A' régiség tudománya ellenben , akár 
az i ró , akár a' régikor erköltse, 'a kormánya, mes-
teri müvei esmerete legyen a z , vagy história, vagy 
tudomány. Azonban a' régi nyelveket sem lehet 
história nélkül érteni. A' régiség tudománya ellen-
ben nyelvbeli visgálódásokkal van oszve kötve. E ' 
tészi a' philologiát, mellyhez különös criticus itélö 
tehetség kívántatik. 

Bár melly száraznak 's örömtelennek lássék is 
a ' t supa nyelvtudomány, és bár eleitől fogva a ' tudo-
mányoktól sokat idegenítette is az i f j a k a t : bizo-
nyos, ha az első nehézséget meg győzte valaki, és 
esze elkezd vele foglalatoskodni, az által már von-
szóvá leszsz reája nézve, hogy az ideákat (különb-
féle formákban részént röv idebben , kellemeseb-
ben ,tellyesebben előladva l á t j a , mint anya nyelvén. 

Azon fellyul, valamint a* geometriai bé bizo-
nyítás, és algebrai számo nsbeli nehézségek) mellye-
ket a' kezdő ainjyira éjr<», La tovább halladott az 
embe í , inkább gyönyörül szolgálnak ; mivel azon 
nehézségek meg vágynák győzve, és a' szövevények 
fel oldva: így a' régi nyelvek tanulása is azt a"1 

lelki gyönyört adja* melly a ' r e j t e t t , vagy homályos 
dolgok fel találásával, vagy felvilágosításával jár . 
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Innét van t a lán , hogy ezen írások lelkét, mind af 

gondolatukat , mind az elől adást , kelleténél sok-
szor fellyehb bet.stíljük. Sok igazságok, mellyek ha-
zánkfiai munkáiban hidegen hagynak, mivel igen 
Játszatósak, nagyobb figyelemre 's résztvétre birnak 
bennünket , ha azokat valamelly Görögnél, vagy 
Rómáinál idegen ki féjezésben látjuk , mellynek 
meg fejtéséhez viszont újabb erő kívántatik. De 
épen ez az eset , melly bal vélekedésre, a1 réginek 
felesleg való betsűletére vezetni látszik, valóságoa 
haszonra mutat , melly a' nyelvtudománnyal van 
öszvekötve. Épen ez a' kifejezések homályira for-
dított figyelem a' szép, *s a' j ó , az igaz behatását 
neveli , ha azt végre a' régiség műveiben megtalál-
juk. Méllyebben gondolkodik az ember az elsőbbrőí, 
az utolsóbbat szívesebben é rz i , ha időbe , és mun-
kába került annak felfedezése. 

A' futtában való olvasás, melly a* hazai litera-
tura hasznát olly sokaknál, kivált fiatal tanulóknál, 
megkeves í t i , a* régi Íróknál lehetetlen. Vagy egé-
szen le kell mondani értésökről; vagy lassan , és 
neki tűzött figyelemmel kell olvasni. Akkor éri el 
pedig valamelly lelki müv rendeltetését , legyen az 
tanítás, vagy képzeletbeli foglalatosság, vagya ' szív 
érdeklése, ha az olvasó lelkét , el vonatkozva min-
den idegen ideáktól,egészen reája fordítja , vagy ön-
ként való figyelmezés által szinte megelőzi. Mi tsu-
da azér t , ha amaz, olly könnyűnek és kellemesnek 
látszó olvasás , a' tsupán azt kedvellőt tsak hamar 
meguntatja; és ama nehezebb's több munkával járó, 
a' philologusnak egész életében mulatságul szolgál. 

Ha az utazás kellemes, és tanúságos, a' philo-
Jogia is az. Az útas idegen népekkel akar megcs-
merkedni , mikor közibök megy, és országokat 's 
erköltseiket látja. A' nyelvtudós nem tsak idegen, 
hanem rég kiholt nemzetek közé helyhezi magái , 
midőn nyel vöket visgálja, 's Írásaikat olvassa. Es 
bizonyosan gyakran nagyobb esmeretséget vet ez 
utolsó, m i n t á z első, az idegen távól való népek-
kel. Mélyen bele van nyomva minden nemzet lel-



( 6 8 ) 
ke nyelvébe; és lehetetlen ezt fundamentomosa*i 
tanulni , amabba való béhatás nélkül. A1 ki a* né-
peket lelki müveik olvasása által esmérni akarja 
ugyan, képzelődő tehetségével, 's gondolkodásával 
azok ide jé re ' s helyére kell neki helyhezni magát , 
hogy az egyes vonásokból , mellyeket magokról 
adnak, az egész képet öszve rakhassa. A* ki ellen-
ben szemmel látója azoknak, tsak érzékeit tartsa 
nyitva. De a' tárgyak különbfélesége, egymást fel-
vál tása , kellemetessége, 's a' köztök való öszve 
hasonlítások tanúságos volta, közös az utazóval, ki 
több országokat megjár t , és a* tudóssal , ki több 
népek nyelvét 's literaturáját magáévá tette. És 
sokszor a' szemmel látás tsak külső formáját mu-
tat ja az embereknek és erkol tseiknek, midőn az 
irás , a' távollét ellenére, egész lelkét 's erköltsét 
felfedi valamelly nemzetnek. Amaz a' külföldön 
kéntelen megelégedni azoknak társaságával, kiket 
a' történet és a' helyhezés hoz öszve vele. Emez 
választhat az idegen nép közt is magának társal-
kodókat 's taní tókat ; és a' nép leglelkesebb férj-
fiaival vethet barátságot. 

Néhány átallános jegyzésekkel végzem, mel-
lyek minden tudományokra, nem tsak egyes ágaik-
r a , illenek. Az erköltsös emberitek legnagyobb gyö-
nyöre a' társalkodhatás. A' legnagyobb és legvalóbb 
j ó , mellyet rang és gazdagság, az emberi kívánsá-
gok ezen közönséges tárgyai , tulajdonosiknak ad-
nak , az , hogy azok a1 legjelesebb , vagy a* legjeleseb» 
beknek látszó emberekkel társalkodhatnak 's élhet-
nek. Mit tesznek már a' tudományok i s , ha az em-
ber annak rende szerint foglalatoskodik velők? 
Minden századok legnagyobb, legértelmesebb férj-
fiai esmeretségéhe hoznak bennünket. Ha a' nagy 
író , kit olvasok könyvében , nem egészen nyom- -
hatta is k i , mi volt ő , mint ember , bizonyosan 
még is legérettebb, legjobban meggondolt, legtöké-
letesebben kifejezett ideájit irta le azokban. így 
szólt hát ő , bizonyosan h ihe tem, barátival, mikor 
legvidámabb), legszeretni valóbb volt. —Indu la t j a , 
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érzése , 's erköllsi karakiere sem ég&ízfcn esmereí-
len valamelly irónak Írásaiban. Igaz ugyan, szép 
erköltsi mondásakat mondhat az ember , mellyeket 
nem köve t ; és sokkal okosabban irhát , mint élhet 
valaki. De egy hoszszabb munkában, egy tüzes 
lelkes i r ó , ki nem mástól könyv nélkiil megtanult 
hideg ideákat i r , hanem szívének tellyes meggyő-
ződéséből tűzzel beszél, lehetetlen , hogy charactcrét, 
erköltsét , szíve vágygyait eltagadhassa, vagy ma-
gát, mint embert , meg ne esmertesse. A'legjobb Írá-
s o k , leg kitünőhben viselik a' nemzet , a ' s z á z a d , 
a' személy lelkét, a' ki őket készítette. Ezt meges-
mern i , magát az iró helyére helyhezni , az egyes 
ideákból az egész gondolkodást ki lesni , 's felvenni, 
ebez különös talentom kívántatik. De ez a' talen-
tom az , a' mellynek minden jó olvasóban níeg kell 
lenni. E ' nélkiil igaz tudós nem lehetni , és így a* 
tudományok gyönyörét is nem erezhetni. — De a' 
k i e1 talentommal b i r , 's egyszer'smind az ó és ú j 
világ némelly fő nyelveit é r t i , melly nagy szeren-
tse erre nézve, majd Róma és Görög Ország leg-
jobb , legböltsebb fiai közt mulatkozni, visgálódá-
saikat , érzéseiket tulajdon nyelvökön 's módjokon 
elől adva hallani, majd viszont időkorához viszsza 
térni , és minden népek Iegtanúltabb , legmélyeb-
ben gondolkodó, legjózanabb férjfiaival, kiket az 
útas nagy fáradsággal keres , a' tsendes tanúló szo-
bában társalkodhatni, gyönyörködhetni, tolok ta-
núihatni ! Ki az a' szerentsés, ki személyesen tár-
salkodhatik a' legjobbakkal ? Még a' legnagyobb, 
legfényesebb társaságbeli emberek i s , kiknek ha-
lalmokban van magoknak a* társaságot választhat-
ni , melly sok üres , unalmas , lelketlen, fetsegő 
társaságokat kéntelenek tiirni. Az igazi tudós, ha a' 
világtól, mint hazánkban, kéntelen is megvonatkoz-
i i i , minden időkor legnemesebb társaságival vau 
néma magányában is körül véve. Minden tartóz-
kodás nélkiil közlik azok vele ideáikat, mellyekkel 
gazdagítja, szépíti a1 magáéit. És ha most a1 nagy 
kók lelkével tápláltatva , 's tii zeltet ve egyszer-
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9smínd a' tollat kezébe veszi , és fellépik időkorá-
h o z , vagy az utóbbi korhoz szó lan i ,— ha valamit 
m o n d , a1 mi a' gondolatok, vagy Írásmód tökéle-
tessége ideálját megközelíti , mellyet példányai 
lelkében hagytak, akkof- a' legfőbb örömökben ré-
szesül , mellyekben az ember , mint okos való, ré-
szesü lhe t ,— a' szépnek érezbetése, és kinyomha-
lása örömében, — abban , hogy maga is jelesen 
mulat tathat , gyönyörködtethet, használhat , — egy-
szersmind magát tökéletesítheti munkája sikeré-
vel j ember társai java előbb segítésével lelkét 
gyönyörködtetheti. 

Hasonlítsa öszve az ember ezen gyönyört a' 
*gfőbb rangnak, a 'Fe jedelmek, és udvarnokok gyö-

nyöreivel. Ezek is két kútfőből meríthetik külö-
nösen gyönyöreiket, azon tárgyakból, mellyek kí-
vántsiságokat kielégítik, és nekik időtöltésül szol-
gá lnak ; és azon esetekből, mellyekben tehetségei-
ke t kimutathat ják, és másoktól láttathatnak. E' két 
ösztön haj t ja és gyönyörködtetheti az embert a? 
társaságokban. De melly üres és semmit sem je. 
lentő tárgyakkal kéntelen sokszor lelkét kielégíteni 
a ' szerentse, vagy udvar kedventze. Melly örökké 
egyféle szavak töltik el fülét és üresen hagyják 
szívét. Kívánja a v mula t ta tás t ; de hoszszas időre se 
ball semmi fontosat is , vagy a' mi őt et érdekelhet-
né. Mindég ollyan emberektől van körül véve, kik 
iStet mulatni látszanak ; még is egy figyelemre mél-
tó gondolatot se ha l l , mellynek igazságát láthatná, 
vagy a' melly taníthatná, vagy haszonnal gyönyör-
ködtethetné. Fia ő kívánna másokat mulatni, Hin-
t senek , kik hajlandók volnának őtet hallani; még 
hevesebbé, kik lelkét felébreszthetnék,tudományos 
esmereteit 's elmésségét kitsalhatnák. Ha némelly 
lelkes emberek hiúságokban e* zavarban még is 
magokat jól érzeni látszanak , vagy a' szokástól 
van az , melly nekik azt elhordozhatóvá tészi, vagy 
mivel magok is h iúk , a ' jó l lé t szine az , mellyel a' 
távolabb nézőt megtsalják. Ellenben a' szerentsésen 
munkálódó tudós valósággal boldog könyvei között , 
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lehetetlen tanúság nélkül maradnia , ha tanúságot 
keres. Ks ha tanítani akar, az egész nemzet és az 
utókor hallgatója, mihelyt ineghivattatottnak érzi 
magát esmereteit mind a' kettő előtt elő terjeszteni. 

Ezen rósának is vágynák ugyan tövisei. A' 
tudományoknak is vágynák száraz 's kellemetlen 
részei, mellyeken még is keresztül kell menni an-
nak , a' ki az esmeretekhez jutni akar. Minekelőtte 
az ész dolgozhatnék, az emlékezetet kell élesíteni ; 
szükséges tárgyakkal nagy fáradsággal gazdagítani. 
Nem minden i rók , kiktől a-1 szükséges esmereteket 
költsönözni akarom, lelkesek, kik megragadni, 's 
gyönyörködtetni tudnának. A' tudós , a' bölts is 
bizonyos grádusig a' módi, és a' balvélekedés tör-
vénye alá van vetve Sok tudni nem érdemest kell 
neki tanulni, hogy tudatlannak ne láttassék , és a' 
kitsinységekben való járatlansága, mezítlensége ál-
tal , tekintetét ne veszejtse, melly neki a' jónak a' 
fontosabb dolgokban való eszközlésére szükséges. 
Mihelyt valakinek hivatala, rendeltetése a' tudomá-
nyosság ; köteles a* tudományoknak némelly ré-
szeit tsak azért-is át tanulni, hogy láthassa nints-o 
valami azokban elrejtve. Több irókat által olvasni 
tsak azért, hogy tudhassa, hogy semmit sem taní-
tanak. — A' test nyugalma is , melly a' tudósnál 
a' lélek munkásságával van öszve kötve, nem egés* 
séges, sem a1 lelket nem elevenítő. A' foglalatos élet-
nek , és a' társaságnak az az elsősége a' tanulás fe-
le t t , hogy az ész és az érzékek, a' lélek és a' test, 
együtt munkásak benne. A' lélek elevenségének, 
természeténél fogva, nagyobbnak kell lenni, hogy 
az egészen ülő élet módnál el ne erőtlenedjék. A' 
magányban és tsendben a' közönséges lelki erő el-
alszik. De így van. Minden gyönyör, és minden 
neme a' boldogságnak bizonyos természeti tulaj-
donságokat kíván, szorgalom által kimívelve , és 
az életben a' virtus által kormányozva. A' nagyobb 
gyönyörre nagyobb és ritkább tulajdonságok szük-
ségesek. Ilálá az Isteni gondviselésnek, hogy tsak 
kevés ember rendeltetése tsak egyfélekép sá«reu-
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tsés lenni. Legtöbben ja' foglalatos életet, hivatalom 
fcat, szántást, vetést , kereskedést , a ' tudományok-
kal öszveköthetik. A* ki ellenben ez utóbbiak lel-
kével tsak valamennyire is megesmcrkedett, ve-
lem megegyez abban , hogy a' lehető emberi földi 
boldogságra, a' Poesis, Philosophia, és a' tudomá-
nyosság általjában nevezetes befolyással van. Jól 
mondja Cieeró: Si ex litteris deiectatio sola petere-
iitr, tarnen hanc animi remissionem humanissimani 
et liberalissimam judicaremus. Nam cetorae neque 
temporum sunt, neque aetatum omnium , neque lo-
corum, Haec studia adolescentiam alunt , senectu-
teui oblectant; secundas res ornant , adversis per-
fugium et solatium praebent. Delectant domi, non 
impediunt foris v pernoctant nobiscum, peregrinan-
t u r , rusticantur. Quodsi ipsi haec neque attingere, 
neque sensu nostro gustare possemus, tarnen ea 
mirari deberemus, etiai;) cum in aliis videremus. 
r— Bővebben erről lásd Garve Lipsiai volt Phi-
Josophiae Prof. írásait, f 1798. 

N. Takdtsi Horváth János. 

4, 
lY?dik Eitgenius Pápának Megerősítő Bullája 

1433-dik évből Gasparis István, Lampertszá° 
szi, vagy is Beregszászi Plébánus számára, 
egy Réz Táblával. 

„Eugenius episcopus seruus seruorum dei Di-? 
Jeeto filio Stephano Gasparis Rectori parrochiális ec-
clesie Omniumsanctorum in Lamperechzacsz Strigo-
niensis dioecesis, Salutem et apostolicam benediGti-
onem. Justis petentium desiderys dignumest nos fa-
cilem prebere assensum , etuota que a rationis trami-
tenon discordant effectu prosequente complere, Ea 
propter dilectein domino íili, tuis íustispostulationi-
bus grato concurrentes assensu, parrochialem eccle-
giani Ompiumsanctorum \ n Lamperechzac«6 Strigoni 
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qnsis dioecesis, quam te canonícc proponts a&eptum 
cum pertinentys suis, sicut eam íuste possides ét 
quiete, tibi auctoritate apostolica confirmamus , et 
pjresentis scripti patrocinio communímus, iSulii 
ergo omnino bominum liceat haue paginam nostre 
confirmationis et communitionis infringere uel ei 
ausu temerario contraire Siquis autem hoc attem-
ptaro*presumpserit indignationem omnipotentis dei 
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-
uerit etc. incursurum Datum Romé apud Sanctum 
petrum Anno incarnationis dominice Miilesimo quad-
ringentesimo trícesimo tertio duodecimo Kalendas 
July (20 Jutiii) Pontificatus nostri Anno Tertio."—r 
„parata gra t i s" —„C. de Garisendis." 

Bereg Vármegyének mostani Beregszász Mező-
városa hajdan Lampertszász, Szász, és Lapertháza, 
Németül pedig Larnperechszacsz nevet viselt , 's 
annak Plébánusa , kivételképen , mint IX. Bonifá-
cius Római Pápa Bullájából (P ray , Hierarch. Tomo 
I , 14.) kitetszik, az Esztergomi Érsek Egyházi 
Törvényhatósága alatt volt. Oklevelünk szerént a* 
Lampcrtszászi Minden Szentek tiszteletükre építte-
tett Templomnak Plébánusi hivatalát 1433-dikban 
választás által Gáspárfi István (Deákul: „Gasparis 
— ide értve nyerte e l , kit IV-dik Enge-
nius Pápa Junius 20-dikán költ Ónpetsétes Bullája 
által megerősít hivatalában. A' sárga és rósaszinü 
selyem kötélkéről Ielóggó Ónpetsétnek egyik felén : 
„ t EVGEN1VS. PP. 1111." másik felén pedig Szent 
Pál és Szent Péter artzképeik fölött: „SPA SPE"^ 
az a z : „SANCTVS PAVLVS." „SANCTVS PE-
TRVS." olvastatik. Az artzképek kőről , mellyeket 
egy kereszt választ el , szentségsugár látszik. Az 
író hártyán készült eredeti Óklevél boldogult 's igen 
ditső érdemii Kultsár István Barátom ajándékából 
Gyűjteményemben vagyon. Legyen ajándéka halha^ 
taljan Emlékezetének szenteltetve általam! 

Horvát István, 
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5. 

A' Mnemotiica Arnyékrajza. 
Az emlékezet egy megbetsiílhetetlen tehetsége 

az embernek, ez az a* kintses ház , mellyből az 
ember ót és újat hozhat elő, —- az a' gazdag tá r , 
a' mellyből, mint a3 Kereskedő a' maga fiókjából, 
elő veszi az t , a' mit tőle kívánnak. JTa áll ama 
mondás: Quot lingvas calles, tot homines vales : 
megáll igazságnak ez is: tantum seimus , quantum 
memoria tenemiis. Innen lett a' Régieknek amaz 
állítása, hogy a' Mú'sákat — a" tudományokat — 
Mnemosyne, az az, az emlékezet szülte. Nem ha-
szontalan dolgot tselekedtek tehát a' régi Görög és 
Római Tudósok, kivált az Orátorok, midőn az em-
lékezet tökéletesítésére fordíták figyelmöket, 's a' 
Mnemonicát, vagy ars memoriae-t kitalálván , az-
zal a' tudományok körében jeles előmenetelt, az 
elmondásban pedig magoknak nagy könnyebbséget 
szerzet tek,— nem tsak, hanem ezen ő tudomány-
jok által még a' késő maradékot is mind e1 mái na-
pig foglalatoskodtatták. 

Minthogy még eddig a' Mnenionica — legalább 
az én tudtomra — Tudósainktól a' Tud. Gyűjte-
ményben értekezés tárgyául fel nem vétetett: re-
ménylem, nem lesz felesleg való , sem unalmas, va-
lamit szóllani a' Mnemonicáról , 's megvizsgálni, 
l ia, mint hajdan, úgy ma is , lehet-e azt használ-
n i , — ' s halehet: mitsoda óvások 's regulák mellett? 

1. /1' Mnemotiica históriája. 
Az Emlékezet kétféle: természeti és mestersé-

ges. Amaz vele született az emberrel; emez eszkö-
zök 's igyekezet által szereztetik ; de m inden ikrő l 
igaz az, hogy gyakorlás által lehet öregbíteni. Jól 
mondja Cic. de Senect. C. 7. Memoria minuitur, 
nisi eam exerceas, és QuinctiL Inst» Orat. L. 1. 
C, 1. Memoria praecipue íirmatur et alitur exerc i -
tationc. — De észrevették a' régi Tudósok azt , 
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hogy még a' gyakorlás is tsak maga, sót még a* 
iocális memoria sem elég több dolgoknak az emlé-
kezetben való megtartására; — 's így taialtatott fel 
a* Mnémonica ; vagy ars memoriae; mellynek alkal-
matosságát Cic. de Orat. 11. 86. a' mythologia sze-
rént így adja elö : Simonides Thessaliában, neve-
zetesen Crannoban vatsorálván, egy Scopas nevű 
gazdag és nagy nemzetségit embernél : felolvasta 
azon versezetet, mellyet annak diíséretére í r t ; de 
mivel azon költeményben a' Poéták szokása szerént 
Castor és Pollnx ditséretére is bőven kiterjeszke-
dett : Scopas igen illetlenül ezt mondotta nek i : 
hogy ő ngyan azon summának felét, a' melly ben 
megalkudott, megfizeti; de a' többit, ha te tszik, 
kérje Tyndarus lijaitól, kiket hasonlóképen felma-
gasztalt. Kevés idő múlva Simonidesnek hirűl ad-
j á k , hogy menne ki a* házból, mert odakin az ajtó 
előtt két If jak állanak, kik őtet erősen hívják. Ő 
fe lkel t , kiment, de senkit nem látott. Ezen kis 
ido alatt azon szoba, mellyben Scopás vendéges-
kedet t , leszakadt, 's az omladékok mind magát, 
mind vendégeit öszve zúzták, — kiket midőn az 
övéik eltemetni akarnának, de semmi módon az 
ő öszve rogyott aityokfiait meg nem esmerhették : 
Simonides volt az , a' ki jól emlékezvén a r ra , hogy 
mindenik mitsoda helyen iilt, vagy feküdt az asz-
talnál , kitudta mutatni , mellyik 's ki vol t , — ' s 
így temethették el őket. Ezen történet által meg-
intetvén, tanulta azt ki Simonides, hogy a' hely 
és rend az főképen , melly az emlékező tehetség-
nek világosságot szolgáltat. 

Hagyjuk el a1 mythust, igaznak marad , hogy 
a' Mnemonicát a' Görögök , nevezetesen Simoni-
des találta fel. Idővel által jött a' Rómaiakhoz, kik, 
a' mint tudjuk, Görög Országba jártak tanulni , — 
kivált az ö rá to rok , mint reájok nézve igen hasz-
nos mesterséget, szorgalmatosan tanúlták , 's nagy-
ra betsulték. Ezért mondja Cic. de Orat. L 5. 
Quid dicain de thesauro rerum omnium, memoria? 
quae nisi Custos inventis cogitatisque rebus et ver-
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bis adhibeatur, intelligimus, oirniia, etiaua si prae* 
clarissima fuer int , in Oratore peritura. 

A' pogány tudósoktól, sokszor azokkal együtt 
által jött a' Mnemonica a' Keresztyénekhez is. Az 
Ekklésiai Atyák közül Hieronymus és Augustinus 
esmerték »— az obscurum saeculumokban is a 'nagy 
elmék gyakorlották, de tsak titkon magok között* 
mint valamelly mysteriumot, — tartván a' tudatlan 
irigység üldözésétől; és méltán, — mert haa 'XVII- ik 
században is egy Theologus (Gisbert Yoetius) vala-
melly Corsicai If júnak mnemonicai nagy talentumát 
ördöggel való tzimborálásnak tartotta : hát a1 6-ik 
's 7-ik setét századokban, hogy ne lettek volna ül-
dözés tárgyai, a' magok emlékező tehetségét a' tsu-
dálkozásig tökéletesített emberek? A1 sebolasticusok 
közt Thomas Aquinas volt kitetsző ezen tudomány-
ban. — 1315 körűi Kaymundus Lullius tűnt fel mint 
jó mnemonicus , kinek methodusa e' könyvben irar 
tott meg későbben: Simonides redwivus, seu ars 
memortae. Lipsiae. 1640.—1570. tájban a3Hertzogen-
buschi Schenkel szerzett vele magának nagy hír ne-
ve t , í rván: Gazophylacium artis memoriae in duo-. 
bus Libris. Argentor. 1G10. 8-o. — Még nagyobb 
tökéletességre emelte a' Mnemonicát a' Silesiai Som-
m e r , az említett Schenkel tanítványa, a' ki ezen 
könyvében : Brevis delineatio de utilitatibus* et 
ejfectibus admirabilibus artis memoriae. Vénet. 
1619. azt ál l í t ja , hogy a' ki ezt a' mesterséget érti, 
a z , minden tudni valót úgy be szedhet az által 
emlékezetébe, hogy többé könyvre nem is leszsz 
szüksége. Ö nála a' tanúlók cursusa tsak kilentz órá-
ból állott, 's mindenik tanítványától 6—12 Louis d' 
or fizetődvén neki, jó summa pénzt szerzett magá-
n a k . — A' 18*dik százban már koránt sem diszlett 
annyira , mint a* két előbbeni századokban.—Leg 
újabb próbát tett vele e* jelen század elein Du ehet, 
a' ki Münchenben és Erlangban 1804. a' maga mne-
monicai tehetségének sok Tudósok előtt igen jeles 
próbáját adta: ennek Tanítója Aret in, őzen tzímtí 
könyvében: 3}enfifcf?ríft über ben mfyccn S3egrtf un?» 
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ben ÍKufjenber $?nemomf ober Círínttcrwttg«/SBfffenf^ft. 
5!J?ünc|)en 1804. azt igyekezik megmutatni, hogy a' ter-
mészettől gyenge memoriáju ember is többre mehet 
a' Mnemonica szabályai szerént, mint a'leg jobß ter-
mészeti emlékezettel biró tudós i s , a ' nélkül. 

/ / . A* terniészeti és mesterséges emlékezetű 
emberek példái. 

Régi mondás: sapientis est nihil mirari; de , ha 
a' nagy elméknek némelly példáit olvassuk: kénte-
lenek vagyunk akaratunk ellen is tsudálkozni $—• 
mert a' Históriának ellene nem mondhatunk.— 
íme , még magára a' Mnemonicára által mennénk, 
egy két példa : 

Cyneas, Pyrhus k i rá ly követe a1 Rómaiakhoz, 
egy nap alat t , az őtet meglátó Rómaiak nevét íigy 
megtanulta, hogy más nap az egész Római Senátust, 
's az e1 körűi egyben gyűlt tornai polgárokat egyen-
ként neveken nevezhette. — Cyrus Persa Király a ' 
katonáit mind esmérte, 's neveiken szóllította. •—• 
L. Scipió minden római polgárokat név szerént es-
mért. — I. Caesar öt levelet különbféle matériáról 
egyszerre dictálhatott. — Mithridates huszonkét 
nemzetnek nyélvén beszélt, 's mindeniknek minden 
tolmáts nélkül a* maga nyelvén szolgáltatott tör-
vényt. — Themistocles egy esztendő alatt a' persa 
nyelvet tökéletesen megtanulta, 's inkább kívánt 
artem óbliviohis , mint artem memóriáé tanulni.— 
Crassus a' Görögök minden dialectüsán tudott be-
szélni. — Seneca a'̂  maga tanuló társaitól ő előtte 
felmondott több mint két száz verseket képes volt 
az utolsótól viszsza felé is elmondani. — Mirando-
lai Picus 2000 előtte fel olvasott neveket elmondott, 
— Scaligér kevés hetek alatt a1 görög poétákat meg-
tanulta.— Magliabechi egész elveszett könyveket le 
tudott dictálni.— Klopstock Homerust betűről be-
tűre tudta. 

Muretús ezt a' példát említi: Paduában közel 
hozzám lakott egy törvényt tanuló Korszikai I f j ú , 
kiről az a' hír vol t , hogy Ő egy nagy Mnemonicus, 
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Kívánván a'dolog valóságát megtapasztalni, kértem-» 
hogy mutasson valamit ezen ő tudományából. Ö 
magát egész szelídséggel ajánlotta. Diclúltam hát 
deák , görög 's más nyelveken olly sok egymással 
öszve nem függő különös szókat , hogy én a' dictá-
lásban, a' fiú, a1 ki le í r ta , a' leírásban, a' jelenlé-
vők pedig a' hallgatásban és várakozásban szinte el-
fáradtunk ; ő egyedül meg nem unatkozva még töb-
bet kívánt dictaltatni; de midőn mondanám, hogy 
megelégszünk mi azzal i s , ha a1 már ledictált szók-
nak tsak felit mondhatja is el : ekkor ő felállott, 
szemeit tsendesen a' földre függesztette 's egy da-
rabig hallgatott, 's midőn mi várakozással eltelve 
volnánk : megszóljál egyszerre az I f j ú , 's mondja 
hatalmasan a' szókat azon renddel , mint írva voltak, 
a ' né lkü l , hogy valamit elhagyott , vagy sokáig gon-
dolkozott volna ; azután elmondta mind viszsza 
f e l é , — végre , a' mint kivántuk, a' harmadik , ötödik 
szókat kiválogatva hiba nélkül e lő re , hátra elmon-
dotta. Minden ditsekedés nélkül állí totta, hogy ő 
6000 szót felfogni képes , — tanulta pedig ezen 
mesterséget egy Frantziá tól , — azután maga is ta-
nított másokat. 

II. Fridi iknél bejelenti magát «gy Anglus, a' 
maga emlékező tehetségének próbáját adandó. A' 
Király hívatja Voltairet, ki egy épen akkor tájban 
készült költeményét olvassa fel aa Király előtt, az 
Ángol pedig a' mellék szobában hallgatódzott. Frid-
i ik Voltairenek ezt mondja : ez nem ú j m u n k a , — 
ezt már egy nálam lévő idegen is tudja. Voltaire 
meghökken 's azt lehetetlennek állítja. Az Angol 
e lő jön, 's a' versezetet elmondja. A' Király moso-

— Voltaire szégyenkedik, — 's nem tudván 
miben van a' dolog, boszszúságában verses papiro-
sát széljel t ép i : Minekutána Fridr ik Voltaire letsen-
desítésére a' titkot felfedezte : sajnálni kezdé a' 
Poéta széljel szaggatott irományát. Ekkor az Ang-
lus ismét elő á l l , 's Voltairenak az egész versezet-
jé t szóról szóra lediktálja. 
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Végre legyen elég említeni a' feljebb érintett 

Duchetet. Ez a' Bibliából 24 könyvet , mellyek-
ben COO rész volt, úgy emlékezetébe szedett, hogy 
a' részeknek summáját előre 's hát ra , ha kívánták 
elugorva, számok szerént elmondhatta. Kilentz le-
velet , mellyek Német , Deák , Frantzia , Olasz 
nyelveken valának i rva , tsendes figyelemmel el-
olvasván , azokat kilentz íródeáknak egyszerre, 
kom mánként lediktálta. 

Ezen példákkal majd úgy vagyunk, ínint mi-
dőn egy Philadelfia vagy Bosco szemfényvesztő mu-
tatványait látjuk ; de valamint, ha az illyen nagy-
mesterek a3 magok titkát megtanítják, elenyészik 
minden tsudálkozás: úgy van a dolog a' Mnemoni-
cára nézve is , már ezt akár mesterségnek , akár 
Ciceróval a' mesterség valamelly hasonlatosságá-
nak , a k á r , mint Kästner , tudománynak tartsuk is. 
— Menjünk hát a' dologra. 

/ / / . A Mnemonica mivolta, szabályai haj-
dan és ma. 

A' régiek Mnemonicáját három írónál találhat-
ni t úgymint: li/ietor. ad Herenn. L. III. — Ci-
cero de Oral. L. II. C. 86- 88. és Quinctilian\. 
Instit. Orat. L. X/ . — de mindenütt mint egy el-
re j tve , úgy hogy abból a' Régiség methodusát töké-
letesen kitanulni nem lehet; az ő szavaikat, mint 
Graefí'e, Güttingi tudós, mondja , é r t jük , de a1 dol-
got egészen nem értjük. Annyi bizonyos, hogy az 
emlékezet tökéletesítésének mestersége abban állott, 
hogy bizonyos helyeket renddel , egymástól ülendő 
távolságra, mezőn, hegyen, épületeken, sétáló kei -
tekben 's a' t. gondoltak, 's azon megállapított he-
lyekre , az emlékezetben megtartani valókat, a ' 
képzelődés — imaginatio — segítségével bizonyos' 
képekben mint egy 1» rakták, 's ezen képzelt képek 
emlckeztették őket a r ra , a' mit mondani aka r t ak ; 
úgy hogy a' helyek mint megannyi viaszos írótáb-
lák, a' képek pedig szintén betűk helyett szolgál-
tának : mint ezt előadja Cic. de Orat. 11. 80. Iis, 
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qúi hanc partém ingenii exercent, lócos esse capt* 
endos , e t ea , quae memoria tenere vel lent , effingen-1  

da anímo ,atque in his locis collocanda: Sic főre ut 
tordinem rerum, locorum ordo conservaret , res au-
tem ipsas rerum effigies notaret, atque ut locís prrt 
(öera; simulacris, pro litteris u teremur; de mitsoda 
renddel ráktálc már el a' helyeket, 's ezekre mint 
alkalmaztatták a1 képzelt képeket: ezekből azt tö-
kéletesen meghatározni nem lehet. Mondja ugyaii 
Cic.de Orat. II. 87. Formis sedes opus est. — Locis 
est utendum multis, illustribus, explicatis, modicis 
intervallis; imaginibus autem agentibus , acribus* 
insignitis, quae occurrere celeriterque animum per-
cutere possint; — de a' helyek rendé ebből sem vi-
lágos; hanem az nyilván ki tetszik, hogy ezen mes-
terséges tanulmányban , a' fő dolog volt a' hely 
(Sedes, Locüs) és a' kép (Imago); de mindenik tsak 
a* képzelődés munkája. 

Azonban a' fáradhatatlan embert elme ezzel 
meg „nem elégedett, hanem addig t anú i t , hogy, ha 
a' régiek methodusát egészen világosságra nem hoz-
hatta i s , de a' Mnemonicát tsak ugyan magáévá 
te t te , — 's így határoztatott meg, hogy az egész 
dolognak alapja: a' képzelet, -— d helyek, a 
helyek elrendelése, — a képek , mellyek a helyek-
re gondoltatnak, — a' helyek és képek repetáid-
sa,vagy újra eljárása, — és a1 gyakorlás. —E' 
tekintetből több módokat és formákat gondoltak a' 
helyek elrendelésre nézve; de a1 mellyek közül leg-
könnyebb és legegyszerűbb j — m e l l y r e már most 
figyelmezzünk —- ez: gondoljunk egy négy szcgletií. 
*S szokás szerént felkészített (einrichtolt) szobát, 
p. ok a' magunk szobáját", vagy muzeumát, ennek 
első fala légyen az , melly, ha az ajtón belépünk, 
balra esik, 2-dik az ajtóval szembe; a* 3-dik az 
elsővel általellenbe, 4-dik, mellyen az ajtó van f 
ezen forma szerént : 
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2-dik fal 

-to cn 

-I 1-

sr 
>-! 

CL 

4-dik fal 

Mindenik falra már képzeljünk bizonyos helyeket 
(Plat tz , nem: Ort.) akár négy szegleti! formában, 
a) akár a' nélkül, b) illyen renddel: az ajtón be-
lépve mindjárt balra az első falon földszínt legyen 
az első he ly , a3 2-dik feljebb a1 fal közepén diago-
náli ter , a1 3-dik ismét diagonális erányban a' fal 
felső részén, ezen alól verticális függésben lészen 
a' 4-dik és 5-dik hely, illyen formában; 

elsó fal első fal 
a) 

3ET 

2 D 4 D 

i n s ä 

*0 

második fal harmadik fal 

8 

7 9 

6 10 

b ) 
negyedik fal 

13 18 

12 14 : ; 17 19 

11 15 16 20 

Tud. Gyújt. / / . Köt. 1834. 6 
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Jól megjegyezzük már, hogy itt «V helyeknek 

háromféle elrendelése v a n , úgymint horizontál is; 
diagonális, és vertikális, még pedig mindenik fa-
lon. E z t ollyan szobára lehet alkalmaztatni , mellé -
nek széle hoszsza egy vagy másfél ölnyi. 

I I a pedig hoszszabb a3 f a l , p. o. ket vagy h a r -
madfé l ö l e s : a k k o r m inden ik falat ké t részbe kell 
s zakasz t an i , 's a' képzó helyeket e 'képen r e n d e l n i ; 

első fal. második fal. 

13 
S ' ' 

18 
: / 

12 11 17 19 
! / i 

11 15 l ö 20 

így tovább a' h a r m a d i k 's negyedik f a l , úgy hogy 
a ' 40-dik hely épen az aj tós falra földszínt essék* 
IIa az a j tó fa lközepin esik i s , az nem tesz sem-
m i t ; t sak a ' helyek Ieg) enek a' r a jzo la t szerént jó l 
e l rakva. N e v e z h e t j ü k ezeket a' megszámzot t he -
lyeket rakhelyeknek, mivel a' képzelődés oda r a k 
le minden képeke t , min t mindjár t lá tni fogjuk. Az 
első k i s f o r m a szerént egy szobában 20 a' másod ik 
nagyobb fo rma sze rén t 40 szók vagy sentent iák 
ta r ta tha tnak meg az emlékezetben. E t tő l a' fo rmá-
tól pedig el ne t á v o z z u n k , mert a' m i n t tapasztal ta-
tot t a ' több formák köz t (mel lyekkel i t t helyet nem 
fogla lok) legegyszerűbb 's legkönnyebb. 

Van m á r helyünk : lássuk a' képeket. Minde-
n ik r akhe ly re tehá t gondol junk ol lyan k é p e k e t , 
mel lyek a ' megtar tan i való szóval vagy sentent iávaí 
legjobban h a r m o n i z á l n a k , megegyeznek , vagy épen 
azt fe jez ik k i . Ezen k é p e k lehetnek a k á r természe-
tiek , m i n t ; v á r , a l m a , h a j s z á l , — a k á r mestersé-
gesek m i n t : üveg v á r , — arany alma , — ezüst h a j -
szá l , tsak hogy a r r a kel l v igyázni , hogy a' képek 
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igen elevenek, kitetsző szinúek , vagy nagyok , 
vagy igen kitsinek, vagy igen szépek, vagy igen 
rútak legyenek, ne pedig tsak közönségesek. Le-
het képzelni mindent, mint a' Poéták, akár van a* 
természetben akár n in ts , — lehet szárnyas l ó , re-
piílő sárkány, unicornis 's a* t. 

Megtörténik sokszor, hogy a' dictált szó épen 
az , a' mi a' rakhelybe már épen ott van , p. o. 
ablak, a' szegen függő puska ; ekkor a' rakhelyre 
semmi képet sem kell költeni, mert a' természeti 
tárgy maga lesz kép. 

Néha egy kis szó eszünkbe juttat ja a' hason-
lóan kezdődő nagyobb 's nehezebb szót, p. o. hal-
ikra = Halicarnassus. — Rigó: Rigelsbrun. — Diós-
kert s= Dioscorus 's a' t. 

Ha elvont képzetek (abstracta ideák) is adat-
nak fe l : ezeket Concretumokká kell tenni, p. o. 
Vitézség, e' helyett gondolok egy felfegyverkezett 
Hunyadit. — Nevetés, e' helyett egy tele torokkal 
nevető Democritust. — Sirás , egy siró kis gyerme-
ket. If júság, egy If ja t ; tsak hogy mindenik homlo-
kára egy A. betilt képzeljünk , je lül , hogy az , ab-
stractum, és így nem : v i téz , hanem : vitézség 

Igen alkalmatosan lehet symbolica jegyekkel 
is élni p. o. a' ravaszságot jelentheti , egy róka,—-
a' bátorságot, egy úton alvó oroszlán. — Örökké 
valóság: egy a" farkát szájában fogó kigyó. — Vég-
hetetlenség : egy egész abronts. — ütközet : k é t , 
keresztben álló kard. — Sebesség: nyil veszsző 's 
a' t. E' féle jegyeket (mint a' Mathematicusok 's 
Orvosok) igen sokat készítsen az ember magának, 
's azokat mint a' Szótárt tanúlja meg. 

Contractiós — öszvevont — szókat is lehet hasz-
nálni p. o. m. a. ess mindazáltal. — m. e. = minek 
előtte. — m. o. = minek okáért. — h . u. = holnap 
után. 's a' t. 's azokat tenni tsak a' rakhelyre. 

A" számokat is lehet bizonyos jegyekben kép-
zelni , p. o. egy Sarló, annyi mint 5. — egy Kasza 
= 7. — egy Triangulum A = bármintz. — egy 

* 6 

i 
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Quadratum O = negyven. — egy hat ágú Tsillag 
^ = 60. "s a' t. 

Ha már a' szobának mind a' négy falain a' rák-
helyek a' számok rendi szerént, a' mennyire szük-
séges , képekkel felkészítve vágynák : ekkor repetál-
ni , gondolattal újra elfutni kell a' rakhelyeken lévő 
képeket . 's így azokról a' feladott szókat 3s sen-
tentiákat , mint valamelly kinyitott könyvből el-
mondani. 

Minthogy exempla docent: lássuk e' kis The-
oriát praxisban, és tsak könnyű példákban, — nu-
merizálni fogjuk pedig azér t , hogy láthassuk, mi-
képen kell azokat a' hasonló számú rakhelyekre al-
kalmaztatni. 

I.) Példa a kisebb falakra. Légyenek a' 
megtartani valók Pélzeiinek ezen elsőbb meséi 
sorban . 

I . Egy pár papagály kalitkában. — 2. Orosz-
l án , légy, pók. — 3 két hív barát. — 4. vad kotza 
éá malatzai. — 5. pulyka és tsirkéi. — 6. bagoly 
héjjá. — 7. szarvas és borjai .— 8. szarkák és szaj-
kó, — 9. útas, m á k , tök. — 10. Jobbágy, halál: 
Minthogy ezek igen természeti képet adnak: belép-
vén az ajtón mindjárt balról mint írni szoktunk 
jobb felé, képzeljünk az első fa ion, az első helyen 
egy pár papagályt, — mint festésből esmérjük, ka-
li tkában, 2. a' második rakhelyen, egy alvó Orosz-
lánt , mellynek órrán egy légy mászkál, de felette 
mindjárt egy pók ül a' maga hálójában. — 3. két 
ember tsókolja egymást. — 4. egy nagy tölgyfa alatt 
nézi a' vaddisznó, mint túrják malatzai a5 fa tövét. 
— 5. egy veres fejií pulyka szárnyai alá szedi fiait. 
— A' második falon. 6. egy alvó bagoly és egy nyilt 
szemű héjjá szembe egymással. — 7. egy zöldfa 
alatt áll a' szarvas két borjával.-—8. egy szajkót 
körűi fognak a* szarkák. — 9. egy ember alszik 
"hanyatt a' fa alatt , órrán egy makk szem, mellette 
egy tök*. — 10. egy paraszt fát visz a' hátán , a' ha-
lál kaszával mellette 's a' t. 
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Melly könnyű ezt így elmondani a' képekről! 

— mint l»a betűkről olvasnánk ! 
II.) Példa a nagyobbik falra öszve nem függő 

szókból. 
1. Szultán, 2. H á z , 3. Ha jna l , 4. Ördög. 5. 

Zsidó, 6. Ló , 7. Koldus, 8. Részeg, 9. Szegénység, 
10. Brougton, 11. L i l iom, 12. K e n d e r , 13. H ó , 
14. Bámészkodó , 15. Kert , 16. Madagaskár, 17. 
Amerika, 18. Quacker, 19. Láda, 20. Torony, 21. 
Egyenlőség, 22. Monsieur, 23. Kard 's a' t. 

Ezeket illyen formán rakhatjuk el: az első fal 
első helyén keresztbe tett lábbal ül egy aranyos tur-
bánu török. 2. egy ház lefestve. 3. valamelly piros-
ló fény. 4. egy fekete szarvas ember kezét le nyújt-
ja , 's az 5-dik helyen ülő Zsidó haját megfogja. 6. 
egy fehér ló a3 Zsidó felé rúg. 7. a' Jó hátán egy ron-
gyos ember, ki páltzájával fenyegeti a3 8-dik he-
lyen tántorgó részeg embert. — 9. Egy rongyos sze-
gény ü l , homlokán A betű lábát pedig teszi a '10-ik 
helyen egy bruggó (bőggő) hegediírc; — a' második 
falon: 11. egy liliom szál nőtt fel. 12. egy kötés 
kender van az ablakba téve, mellyre a' I3-dik hely-
ről hó esik résútosan. 14. egy ember bámúj fel a' hóra. 
15. egy szép k i ske r t ennek oldalához, 16. van tá-
masztva madagaskár sziget mappája rámában. 17. 
America föld képe függ. 18. egy égbe néző remegő 
ember. 19. egy tarka láda, mellyet a' 20-dik hely-
ről felnyúló torony gombja tart. — A' harmadik fa-
lon 21. egy font egyenes állásban. 22. öszve vonva 
Mr. betűk. 23. egy a' szegen függő kard. 's a' t. 

III.) Példa egész sententiákra. Kisfaludi keser-
gő éneke. 
1. Ilnnnia nyög le tiporva, sírnak a' bús Magyarok 

(egy Attila dolmányos földön fekszik, — hátá-
ra egy tsuf mongol teszi a' lábát ,—mellet te két 
magyar sir) 

2. Haxájokban széljel szórva (házak közt bujdokla-
nak némelly emberek) 

3. Sújtják az égi karok, (felhőből egy kéz nyúlik ki, 
markában e^y veszszőt tar tva) 
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i. Siírii vastag füst gomblyokba dűlnek faluk, vá-

rosok. (le festve egy lángba borult város, melly-
nek fekete füstjei fel felé bömpölögnek, — a' 
házak omlanak). 

5. Vért tajtékzó patakokban fulladnak a' lakosok.— 
(vérrel habzó folyam, színén ember fő 's fel 
emelt kéz) 

6 . Vérrel ázik Buda tére (Buda vára vérrel van kő-
ről véve mint egy sziget). 

7. 's Csontból épült halmain (fehér tsont dombok 
vérrel meghintve) 

8. (Aeolus órrát elfordítja 's a' tsont dombokra fu-
vall) ezt fejezi k i : Büszhödik a' magyar vére 
's fut a' szellők szárnyain 's a' t. 

IV.) Példa cC suceessióra , a' XI. századbeli elsőbb 
magyar Királyok rendi szerint. 

1. Szent István (ezt a' természeti emlékezet meg-
tarthatja) 

2. Péter (egy ember német fejér kabátban, balról 
a' mejjén egy veres P. betíi. 

3. Ab a (egy ember a' lábát kétfelé veti , 's két ke-
zét leeresztvén a ' tzombja előtt egy kardot tart) 

4. /. András (egy embernek a' homlokán arany A. 
I. betiikj fénylenek. 

5. / . Béla (mint az előbbeni, de B. I. betűkkel. 
6. Salamon (egy drága Sál ki terjesztve a' földön) 
7. I. Geiza (egy ember mejjén ezüst G. I. hetük. 
8. Szent László (feje fény sugárral körül , kezében 

egy fehér zászló) 
Kálmán (egybetsukott könyvet tart kezében, 

mellynek ki felé fordított hátára arany betűk-
kel Kálmán név van kinyomva3 — 's így 
tovább. 
Végre vegyük fel például , Mát. 5 : 3. 's több 

verseit a' tizenegyig: az itt lévő fontos rövid mon-
dásokat, a' Jelki szegényekről, — az igazságot éhe-
zőkről , — az irgalmasokról, — a' tiszta szívtíekről, 
's a* t, mellyeket, különbféleségek miat t , a' termé-
szeti jó emlékezet is nehezen tarthat meg: melly 
könnyű lesz megtartani; a' feljebbi példákból nyiN 
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vári való. így van a' dolog aT pensumokra, a' ta-
núlmányoknak apróbb's nagyobb felosztásaira, sőt 
egész könyvek foglalatjára nézve is. 

A' példákat pedig nem azért adtam elő, mint 
lia tsak úgy kellene képeket formálni , — ez tsak 
útmutatás, mert itt nem köttetik meg senki phan-
fasiája; de már a' rahhelyeh rendit megtartani, 
igen is szükséges. 

A' meghallott beszédeknek nem szóról szóra, 
hanem tsak foglalatjok szerént való megtartására, 
elég egy szoba 20 vagy 40 rakfiellyej, elég a' ma-
gunk szobája museuma, a' mint az holmivei felké-
szítve van , — e' szerént a' más beszédit könnyen 
felfoghatjuk és sorban szépen reassumálhatunk,— 
a' Gyűléseken , 's Cathedrákban elmondott, vagy 
magunk által elmondandó beszédeket, jelcssen el-
rakhatjuk 's emlékezetünkben megtarthatjuk. 

De , ha valaki több száz verseket 's szókat akar 
megtartani 's elmondani: már erre több kell. — 
Képzeljünk hát egy négy szegletii épületet, melly-
nek napkeletre néző homlokán legyen a" kapuszín, 
— jobbról balról e' mellett egy egy szoba, — által 
ellenbe a' kapuszínnel három szoba a' nyugoti ol-
dalon, — az északi 's déli oldalon négy négy szoba, 
— így 13 szoba lesz , — ezeknek ajtai mind az ud-
varra nyíl janak, — az ajtóval szembe ablak legyen; 
— minden szobának kivitl az a j ta ja felett , (itt is 
balról a' kapuszín mellett kezdve) tzímere legyen, 
p. o. az égi 12 jegyekről így, első szoba : aries, 
2-dik bika 's a' t. Akár lesznek a' szobák einrich-
tolva, akár nem: az mindegy. — A' 13-dik szobá-
nak , melly bemenet a' kapu színtől jobbra esik, 
és most utolsó, tzímere legyen egy arany V. betű, 
— jelűi , hogy ott a' szobák sorának vége van. A' 
rakhelyek rende pedig a' falakon gondosan megtar-
tassék. — így egy soron a' 13 szobában 40 rakhtl-
Jyeí elfér 520 szó, vagy vers. 

IIa pedig még több rakhely kell : gondoljunk 
az alsó sor szobák felett emeletet, ugyan olly mó-
don , ''s ugyan annyi szobára, — körös körül a szo-
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bák előtt rostélyos folyosó legyen, — a* szobák tzí-
mereztessenek el a' muzsika szerszámokról, p. o. 
hegedű, klavir, flauta 's a ' t . az utolsó 13-diknak 
tzímere legyen két arany VV. betü. A' kapuszín 
felett való hely itt is üres marad. 

Ha még is több hely szükséges : legyen máso-
dik emelet, úgy mint az előbbeni. Az utolsó szoba 
ajtaja felet t , három arany V. b e t ü , — j e l ű i , hogy 
már a' harmadik sort is eljártuk. A' szobák nevez-
tesenek el a' fegyverökrol, p. o. kard , puska 's a' t. 
így három soron elfér 1560. szó, 's így veszi hasz-
nát az emberi elme a1 levegőben épített várnak. 

A' kik még nagyobb tökéletességre akarják vin-
ni a' Mnemonicát, képzelnek ismét két három 's 
több illyen kis várakat , sorba öt hat ölnyire egy-
mástól,— mellyek előtt egy utszä megyén-el, — eze-
ket a' mondott mód szerént elrendelik, — a' front 
mind egy plaga p. o. napkelet felé hagyúdik, — 
mindeniknek a1 kapu felett lesz tzímere, p. o. nap, 
hold , tsillag 's a' t. 's így napvár hold v á r , tsillag-
vár 's a ' t . öt illyen v á r , 7800. szót ád ki,— és ez 
untig elég. A5 fent említett Corsicai If jú is elégnek 
tartott 6000. szót elmondani egy hallás után. 

Mind ezeket a' levegőben épült várakat már , 
delineálni, lerajzolni, minden napivá tenni, 's úgy 
fejibe kell szedni a' Mnemonicusnak, hogy midőn 
a' képzelődés a' várakat , emeleteket, szobákat 
sorra jár ja ,sehol meg ne akadjon , hanem a* rakhe-
lyek rendi szerént a' számok 's képek között előre 
hátra fordúlhasson. — Legfőbb dolog itt, mint másutt 
is : a Gyakorlás. 

Ha az elmondás után ismét új szok 's beszédek 
adatnak fel: tehát a' szobákat az előbbeni képektől 
egészen üreseknek kell gondolni, mint ha valami 
szellő kiseprette 's elhordta volna azoka t ,— 's így 
újabb képeket rakni; d e , a' mi f ő , a rakhelyek 
minden falon megmaradjanak. 

Minekünk, kikproducálni magunkat nem akar-
juk , elég a' magunk lakó szobáját olly familiáris-
sá tenni , mintha mindenütt benne volnánk, — 20 , 
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vagy 40. rakhelyről elég dolgot meglehet tartani; 
de lehet a1 más szobájában is az emlékezetet gya-
korolni 's a' képzelődést Mnemonice foglalatoskodó 
tatni. 

Ezeket kívántam az ars memoriae esmertetésére 
mondani. Tsak ezekből is érthető már, hogy miért 
nem tévesztik el magokat a' Mnemonicusok?— hogy 
esik az meg, hogy a' mint kívántatik a' 3-ik 5-ik 
's a' t. szókat is elő adhatják? — de a' régiek helye-
sebb megértésére is , egy kis világosságot derít ez 
a' tanuló Ifjúságnak. 

Ezen ellenvetésre : talán ez a' mesterséges mód 
inkább terheli az emlékezetet , mint sem azt segí-. 
tené, — ezt feleli Cicero de Orat. II. 88. Neque ve-
rum est , quod ab inertibus dicitur, opprimi memó-
riám imaginum pondere, et obscurari etiam id, quod 
perse natura potuisset. — Már pedig ő neki , mint eb-
ben próbált orátornak , úgy gondolom , hihetünk ; 
de a' II. §. elő számlált példák is ugyan azt bizo-
nyítják. Én részemről tsekély próbám után azt 
mondhatom, hogy nagy hasznát lehet venni, tsak 
hogy szokni kell hozzá, mint aJ rekruta a ' jó lépés-
h e z , — mert a' mondás szerént: omne opus difficile 
es t , antequam tentaveris. 

Azt sem lehet mondani, hogy az itélő tehetse-
get— iudicium—gyengíti; sőt inkább erősíti , mi-
vel azt éles distinctióra, a' dolgok helyes megkü-
lönböztetésére tanírja, szoktat ja ; kivált a' nagy iu-
diciumu de gyenge memoriáju embernek , igen hasz-
nos tudalom ez. Nem kell azonban gondolni, mint 
ha emlékezetet teremtene valakiben. Nem ! — hanem 
tsak tökéletesíti az t , mint mondja Cic. loc. cit. Hac 
exercitatione non eruenda memoria est, si est nulla 
naturalis; sed certe,si latét, evocanda est. és Cap. 87. 
Co nfiteor equidem hujus boni naturam esse princi-
pem ; de azért a' nagy elméjűek is vehetik hasznát. 
loc. cit. 

IJgy látszik , hogy az Ifjak akkor vehetnék 
gyakorlásba az emlékezet - tudományát , mikor â  
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Poesist elvégezték, 'sa ' régi mythologiából képzelő-
désök meggazdagodott, — és így a' philosophiai cur ' 
susban, vagy a' dialecticában , vagy az empirica Psy-
cbologiában adatliatnék elő; de ezt meghatározni én 
nem kívánom. 

Most egy szót az Inprovisátorokról. Azon alka-
lommal , midőn a' mult esztendőben Langenschwarz 
Pesten magát felmutatta, igen helyesen jegyzetle 
meg egy tudós hazánkfija a3 H. 's K. Tudósítások 
Hasznos Mulatságaiban, hogy az említett Inpro.vi-
sátornak, bizonyos formáinak, vagy kaptáinak kell 
lenni , mellyekre a* feladott materiát (propositiót) 
alkalmaztatja. — Én is illyen értelemben vagyok; 
ha pedig még azt is ide gondoljuk, hogy az Inpro-
visátorok a'mnemonica segítsége által száz meg száz 
matériákról irt verseket és pedig különbféle mér-
tékre (metrum) megtanultak, 's azokat a'lakhelyek-
r ő l , mint még annyi fijokokból könnyen előszedik, 
's nem is egyebet, hanem tsak annyit tselekeszhek, 
mint azok, kik a' halotti kész Bútsúztatókba a* Já-
nos helyett József nevet raknak: így az egész tsu-
dált történet könnyen megfogható leszen. Merthogy 
akármelly nagy eszű ember is, extempore, egy nagy 
Publicum előtt, akár melly feladott matériáról és 
akár melly metrumon jól verseljen, vagy tsak folyó 
beszédben oratori módon, de hibátlanul deelamáljon 
i s : abban még eddik Tamás vagyok. — Itt is a' ta-
pasztalás, ez a' leg jobb mester, szólhat. 

A' kiknek Hazánk tudósai közül bővebb es mé-
ret jek van a' Mnemonicáról, 's a' mi tsekélységet 
i r t am, kevesellik : gondolják meg hogy én tsak ár* 
nyékot rajzoltam ; különben is szóval, mutatással, 
*s le rajzolással lehetne itt inkább tanítani, mint 
holt néma betűkkel; a' kik előtt pedig ez esméret-
len, 's mint egy újság még: haszonnal gyakorol-
hatják 's könyebbséget szerezhetnek vele magoknak 
a' tanúlásban, 's egy kis ártatlan mulatságot is in-
dí thatnak,— és ha még többet kívánnak tudni: ol-
vasgassák: Mnemonik, oder die Gedächtniskunst 
Her Allen, — sijslcmalisch bearbeitet von Chr. Aug. 
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Lehr echt Kästner. Leipzig, 1805. 8-0 , —mcllynek 
én is sok hasznút vettem, mioita Saxoniában a1 ke-
zemhez jutott . 

Ha pedig valaki Feledékenység - mesterségét 
kívánna inkább: annak ezt feleljük : ez a3 tudomá-
nyok országában nem szükséges; az élet szenvedett 
keserveit pedig,minthogy mesésLethénk nints,hogy 
abból ihatnánk, felejtesse el velünk a' boldogabb 
jövendőknek reménysége,— melly az emberi élet 
balsamja. —í r t am Harkányban 1834. 

Szabó Vet er , Prédikátor. 

6. 
Még egykét szó Szent István Királynak Görög 

Nyelvű Okleveléről, 
Kiadván a1 folyó évi Tudományos Gyűjtemény 

első kötetében Szent István első Magyar Királynak 
azon Görög Nyelvű Ók! eveiét, mellyben a' Boldog 
Aszszony Veszprémvölgyi Apátza Klasfromát alkat-
ta, 's mellyet Kálmán Magyar Fejedelem Deák Nyel-
ven újra megerősített, szükségesnek találom még 
azoknak kedvükért , kik a' Görög Nyelvet nem ér-
t i k , következésképen magáról az alkató levélről 
nem Ítélhetnek, közleni fordításban, Szerdahelyi 
György előadása szerént, Szent Istvánnak Oklevelét. 
Ez imígyen hangzik Deák Nyelven: 

„In nomine Patr is , et Fi l i i , et Sancti Spiritus 
iubeo ego Stephanus Christianus, et Rex totius Un-
gariae erigendum, administrandum, et constabili-
endum Monasterium SanctissimaeDei Gcnitricis Me-
tropolitanum in Vesprem et in eo perennem multi-
tudinem Monialium pro spirituali salute mea, Con-
iugis , et P r o l i u m m e a r u m * ) , et Patriae to-

•) A' régi Fordítóknál „ F i l i o r u m " állott a1 Görög „xul 
tóig réxvoig f/S " helyett, de Szerdahelyi, igazítani akar-
ván a' helyen, „ P r o l i u m " szóval taerélte föl az elob-
benyit. Hibátlanul, mert ^TÍkvau a' közép azázadi Gö~ 
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tiu9; et do annuas eidem Monasterio N o n a s cum 
villis iure perpetuopossidendis. Nomina vero duarum 
istarum Villarum sunt haec: p r i m a S a g a r b r e n ( r n a : 
Szár B erény, Vörös B erény , a"1 Balaton mellett 
Veszprém Vármegyében) Iiabens Mansiones qua-
draginta octo, et Piscatores sex. Et altera villa est 
S a n a t o n (ma: Szántóvá falu Báts Vármegyé-
ben cC Dwia mellett) Iiabens Mansiones triginta, 
quae est ad Danubium : et viginti Udvarnicos in 
Dedicationem Sanctissimae Dei Genitricis, et Tra-
jectum O b a d a (ma: Abád, Abádi-Rév Ileves 
Vármegyében Tisza mellett) una cum naucleria 
Septem. Similiter et Telonium Fori, et Aratores se-
xaginta, et Piscatores ad Danubium duodecim, et 
Fabros Lignarios tres, et Fabros Aerarios duos, et 
Lagenarium unum , et Tornatorem unum. Et in 
P o I o s n i k {ma : Falaznak, Paloznak , falu Szala 
Vármegyében) , et in M a m a (ma: Máma, pusz~ 
ta Veszprém Vármegyében a Balaton mellett) 
Plaustrales sex, in O b a d a vero septuaginta Api-
arios (MeJarios), Vinitores sex. Ut áutem habeat et 
S a n ta n insulam S a n c t a m T r i n i t a t e m (Szent 
Háromság , Sziget lehetett Szántóvá mellett Báts 
Vármegyében , melly ma fön nem áll) in partici-
pationem. Omnium vero Villarum nomina sunt hacc, 
primo: S a g a r b r i e n (Szár - Beréti~), et T u n e 
(Tanya, az az: Halász Tanya, utóbb Madotsa 
névvel, Tolna Vármegyében) , S a i n d r u (ma : 
Sándor , puszta Veszprém Vármegyében) , et 
K n e s a (pia: Kettese, falu Veszprém Vármegyé-
ben), et K n e t a (Jiihetöképen: Kiliti, deákúl 
Villa Cleti, Somogy Vármegyében), T z i t u n 
(ma: Tzitén, a ' Balaton mellettetc. Secundo : 
S a m t o n ( ma : Szántóvá ) , P o d r u g u (ma 
Podragh , falu Veszprém Vármegyében) , et Z a-
l e s e (Sarlós, Baranya Vármegyében~) , et Gr in-

rög iVvelven „ L i b e r i " közönségesebb jelentéssel bírt. 
Lássad: Caroli du Fresne, Glossarium ad Scriptores Me-
diáé et Iníimae Giaecitatis. Lugduui, 1688. fol. Tomo 
II , col. 1538. 
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tzari (ma: Gerentsér , Puszta Veszprém Vár-
megy életi), et alia plura do eidem Metropólitano 
Monasterio Sanctissimae Dei Genitricis, u t , donec 
steterit coelum et terra , sínt Monasterii. Do autem 

_ etiam potestatem in hac eadem habitatione, ut vo-
lentes habitare in possessorio (Dominio ) Sancti 
Monasterii absque voluntate Abbatissae et Sororum 
(proprie Sororcularum) expellantur e ioco etiam no-
lentes. Si quis autem praesumserit ex i l l is , quae 
dedi in perpetuum Monasterio, minuere (abscin-
dere) , aut aliquid abalienare, seu ex progenie mea, 
seu alter aliquis , seu Reges, seu Principe*, seu 
Belliduces (Militiae Duces), seu Episcopi, seu ali-
qui alii , ut habeant maledictionem a Pa t re , et 
Fi l io , et Sancto Spiritu, gloriosa Domina nostra , 
Deipara, et Semper Yirgine Maria, gloriosissimis 
ApostoIis,et trec.entis octodecim Patribus, et Omni-
bus Sanctis, et a me, coram Patre, et F i l io , et 
Sancto Spiri tu, gloriosa Domina nostra, et Deipa-
r a , omnino semper peccatore." 

Megmagyarázván a' Zárjegyek alatt az éZert 
Óklevélben előforduló helyeket , a' mi Kálmán 
Királynak Megerősítő Deák Óklevelében a* Geogra-
phiából még ezeken kivtíl előjő , azt sem nehéz a* 
mai írásmód szerént előállítani. A k a r a t j a , ma 
A k a r a t t y a , egy táj neve a' Tziténi halmoknak 
hátuk megett Balaton Fő Kajár felé. V a m u s , m a 
V á m o s , Veszprém Vármegyei Falu. S c i g e t f e v , 
ma S z i g e t f ő , tsutsa a' Tsepeli Szigetnek Rátz 
Almás előtt , hol Szent Pentele (Sancti Pantaleo-
nis) Apátsága hajdan virágzott. T i c u s , ma T i -
k a t s , Veszprém Vármegyei Puszta. E r h a t , ma 
É r h á t , tájék neve. B a l u a n , m a B á l v á n , köz 
keletben forgó szó, p. o. K a p u B á l v á n , Oszlop 
helyett. S i l d , Falu neve, mellynek fekvését an-
nak , kiolvashatná, az Ó Budai Káptalannak né-
melly 1364-diki Határleveléből nem lenne nehéz 
fölvilágosítani. — Minden esetre figyelemre méltó, 
e' régi Magyar Nevek közül néhány , p. o. Po-
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l o z n i k és G i r i n c h á r , a' Magyar Nyelv Törté-
neteire nézve is. 

Görög Oklevelekre találni , még most igazi 
ritkaság Európában. A' Görög Oklevelek Konstan-
tinápoly elfoglaltatása után nagyobb részént a' Tö-
rök iga alatt elvesztek, 's az a' kevés rész pedig, 
melly itt 's ott menedék helyre talált, még nintsen 
többnyire kiadatva. Illyenek különösen azon Ok-
leveles Kézíratok, mellyek a'Bétsi Tsászári Könyv-
tárnak egyik fő díszét tészik. Ezeket én nem for-
gathattam mostanig. Vagyon a' Turini királyi Könyv-
tárban is egy Görög Oki evél Gyűjtemény XlII-dik 
századi Kéziratban Andronicus Paleologus Görög 
Tsászárnak és János Konstantinápolyi Patriarchá-
nak hiteles eredeti aláírásaik alat t , niellynek tudós 
leíratása közöltetett ime tzímü munkában: ,,Codi-
ces Manuscripti Bibliothecae Regii Taurinensis 
Athenaei. Recensuerunt, et animadversionibus ti-
lustrarunt Josephus Pasinus Regi a Co ti s í Iiis, 
Bibliothecae Praeses et Moderator , Atitonius 
Rivauteila et Franciscus Berta eiusdem Biblio-
thecae Custodes. Taurini, 1749. fol. Tömi. II.U — 
Sőt nem tsak leíratás vagyon c' derék Lajstromban 
a' Turini Görög Ókleveles Gyűjteményről, hanem 
néhány Görög Óklevél benne mutatóul ki is adatott. 
Mivel birom e' Könyvet, méltó lészen belőle né-
mellyeket Kálmán Király Görög Másolatával öszsze 
hasonlítani. 

A' régieknek keresztyén buzgóságuk , az Üdvö-
zítő eránt viseltető hálából, az Oklevél kezdete 
előtt (Neues Lehrgebäude der Diplomatik. Er fur t , 
1768. 4-o VI. Theil , S. 389—399.) K e r e s z t e t 
tenni szokott. Ezt látjuk Kálmán Király Másolatá-
nak kezdetén is a' hajdani szokással igen egyezőleg. 
Előjő e' Szokás a' Görög Oklevelekben és Kézira-
tokban is mind a' kezdetnél, mind az aláírásoknál, 
' s különös figyelemre méltó, hogy a' Görög Kereszt 
formája (Pasini , Cat. Codd. MSS. Turin. I , 360— * 
361.) szakasztott oílyan , a' millyen Kálmán Másola-
tának kezdetén találtatik. — Szent István Királynak 
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Görög Oklevele a' Kereszt után a ' S z e n t H á r o m -
s á g n a k segítségül hivatásán kezdetik: Hasonló a' 
Kezdet (Pasini, CataJ. Codd. MSS. Turin. [ , 344. 
347. 355.) több XUI-dik századi Görög Oklevelek-
ben is épen azon szovakkal, mellyek Szent István 
Oklevelében olvastatnak.— Szent István Király a' Gö-
rög Oklevél végén egyébb Atkozódásokon kivtíl a' 
Nicaeaí Közönséges Egyházi Zsinatban együtt tanáts-
kozott h á r o m s z á z t i z e n n y o l t z A t y á n a k 
átkát is sújtja a'Veszprémi Apátza Monostor hábor-
gatóim: A' Turini Görög Oklevelekben is mondatik 
(Pasini , Catal. Codd. MSS. Turin. I , 346. 350. 
352. 355.) egyébb átkokon kivűl a' Deák fordítás 
szerént: ,,Nullo igitur umquam tempore, nullaque 
aetate quispiam nostrum, vei haeredum omnium, 
atque successorum nostrorum audebit ex parte'., 
vei universirn nostram hanc Constitucionis Char-
tarn abolere, nisi voluerit subjici execrationibus , 
quas tercen tum o et o decim § an et i J* i t-
que Patres Ni c a e ni pronuntiarunt, et an a-
t he m a Christi Je s u ineurrere." Az tehát, k i 
Szent István Királynak Görög Oklevelét föl te t te , 
nem volt járatlan a' Görög Diplomatikában. Idővel 
fölnyittatván bővebben a1 Görög Kút fők , többillye-
ket öszsze gyűjteni fog a' Magyar Szorgalom; a' mos-
tani Kor pedig, már ezeknél fogva is, vigyázva fog-
ítelni e' betses Magyar Régiség hitelességéről. A' 
vakmerő Ítélet előbb, vagy utóbb füstbe menni 
szokott. 

•Azoknak végre, kik talán a5 B e s z p r é m , 
B r e c i s l a u s és H e n r i c u s keresztneveknek egy-
ségükön akadoznának, nem árt tudniuk, hogy a' 
H e n r i c u s név a' tudós Gatterer előadása szerént 
(Joh. Christoph Gatterer 's, Abriss der Genealogie. 
Göttingen, 1788. 8-o S. 47—48.) egy a' H e i n , 
H e i n t z , I I e i n o , II e i n e k o, FI e i n e m a n n , 
H e i n t z i I , H e n t z , H e t z e I , II e t z i 1, H e-
t z i 1 o , II e z z o , Eis so es H e i n r i c h nevekkel ; 
egy továbbá a' szinte nagytudományu Westenrieder 
előadása szerénf (Laar, de Westenrieder, Glossari-
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um Germanico-Latinum Vocum obsoletarum Primi 
et Medii Aevi , inprimis Bavaricarum. Monachii, 
1816. fol. col. 228) a1 H a i n z , H e z e l , W e z i l 
és W e z e l Keresztnevekkel is. Az utóbbiakból fa-
ragták ,kétség k ivü l , a ' T ó t o k a ' B e s z p r é m , B r e -
e i s l a u s és W e s z p r é m neveket újabb elrontá-
sok által. Nem szinte illyen vitézi elrontások-e ná-
l u n k , Magyaroknál i s , az I m r e , E m e r i c u s , 
M i m a és M i m i , 's talán E m ő k e nevezetek is ? 
E 3 félékben a' Dajkák és Tselédek voltak a' FŐ 
Mesterek, vagy maguk a' gyermekeiket gogyölő 
Szülők. — Béfejezem e' tárgyat Szerdahelyi György 
könyvét a ján lva , minthogy e' tsak 1 fr . papiros 
pénzen megszereztethető Könyv a' gondatlan nem 
vétel miatt könyvtakarékra kezdetett fordíttatni. 
Hiszi-e a3 késő Maradék, hogy Bél Mátyásnak nagy 
és fényes Geographiai Könyve 's Históriai Adpará-
tusa , Sehwarfdtnernak Magyar Történeti KutfŐ 
Gyűjteménye , Práynak Évkönyvei , Katonának 
Kri t ika Histór iá ja , Gánótzinak Nagy Yáradi ' sKol-
lernak Pétsi Püspökei, Wagnernak 's Kaprinainak 
Diplomatikai Munkái, Schönwisnernek Szombathelyi 
Históriája 's a' t. a' hideg részvétlenség miatt már 
előbb hasonló sorsra jutot tak ? Hiszi-e , hogy Práy-
nak „Epistolae Pro C er um " tzímü Gyűj teménye , 
mellyet számtalan kérelmekre *s nehézségekkel 
küzdve írhatott le , épen most (1834-dikben !) for-
díttatik Takarékokká? Ha illyen nálunk a' Tudo-
mánynak Arany Százada, térdre esve kérnünk kell 
a' Mindenhatót, hogy hárítsa el tőlünk az illyen 
keserű poharat , 's adjon kebleinkbe nemesebb Tu-
domány szeretetet! 

Horvát István. 
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7. 
A' Duna partján találtatott Római Kotrások* 

Dunántúli Magyarországnak, melly a 'Rómaiak 
birodalma alatt nyugotra a' Cetius és Stayer orszá-
gi hegyekig ter jedvén, Pannóniának neveztetett , 
hajdani történetét, tsak Lázius, Szalágyi, Schön-
visner és Katanchich tudós szorgalmok után vala-
mennyire esmerjiik, mert Engel, és Feslertvl ir t t 
Magyarok történeteiben nem igen többet, mint 
már nálok egy századdal előbb élt Szentiványi Már-
fon, és Timon Sam7i könyveikben, olvasunk. Ugyan 
ezen okból minden újabban feltiint , és fedezett 
Római emlékeknek, mint annyi történeti kútfők-
nek , beiktatását a' Tudományos Gyűjteménybe mél-
tónak í télem, hogy azoknak, kik hazánk Római-
kora felvilágosításának szentelik szorgalmokat, tu-
dományul szolgálhassanak, nehogy az irigy időnek 
Vasfogai és a' Viszontagságok dúlásai által megemész-
tetvén , emlékezetekben is örökre elenyészszenek. 

Méltó hálát mondhatunk azért Bétsi Wrchorszky 
A. úrnak, ki nyári szünet napjait Magyar Országi 
utazásra szánván, azon Római Kőírásokat, mellyek 
a' Duna mentében szemébe ötlöttek, mikép feljegy-
zette, úgy az Oesterreichisches Archiv^ 1833. eszt. 
folyamatban a'Decemberi kötet 60S lapján imigy elő 
adta. 

1. Sopronnak vévén ut tyát , ott ezen Kőirásra 
akadott: 

A TERENTIVS 
A. F. DENTO. AN. XX. 
A. TERENTIVS A. F . 
MARTIALIS. AN. XV. 
H. S. S. NATI SALO 

NIS. IVLIA. TI TI A. T. F . 
MATER. V. FIIJS. SVIS. 

ET. SIBI. P. 

Tud. Gyűjt II. Kőt. 1834. 7 
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Már 1831. esztendőben,midőn kiásatott , azonnal bé-
küldetett aJ Magyar Tudós Társaságnak B. Ocskay 
Antal ál tal ; vélemény adásra nekem kiadatván, 
mind a1 Dento , mind a' Martialis Cognómeneknek 
értelméről, mind pedig Terentia Római Nemzetség-
nek Pannoniában több helyeken lakásáról akko-
ron bőven értekeztem. 

2. Sopronból Áts felé vévén u t tyá t , talált egy 
hoszabb sírkőfedelet iliyen írással : 

C. FARRACI. C. L. 
AVCANIO. AN. U 

H. S. 
C. FARRAX 

IVCVNDVS PATRONYS 
POSulT 

Ezt így olvasom: Cajo Farraci , Caji Liberlo Auca-
nio Annorum quinquaginta, hic s i to , Cajus Far rax 
Jucundus, Patrónus posiiit. Melly nagyon kedvelte 
C. Farrax Jucundus felszabadított szolgáját, bizo-
nyit tya a z , hogy saját nevét reá ruházta , és örök 
emléket készíttete nekie. Ez újabb bizonysága a' 
Római Népnek tulajdon Hálaadósági erényének, 
mellyet már e' Tud. Gyi í j t 1832. II. Köt. a' Sopro-
ni Tanáts házban felállított kő emlékről szólván, bi-
zonyítottam. « 

3. Ugyan ezen uttyának folytában talált Átson 
ketté törött nagy k ö v e t , mellynek felső része üre-
gében egy kiálló és pántzélban öltözött Férjfi mely-
képet látnia képze l t ,—holo t t az alatti irás ezt asz-
szonyi sírkőnek bizonyít tya: 

ME 
ASS. Q. FABIE. 
QYAE. VIX. AN. 

XXX. AYR. YALEN 
TINVS CON1YGI 

INCOMPAli 
ABILI. 
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Ezt én igy olvasom: Memoriae Aeternae. Asstae, vagy 
Astartae Quintillac Fabiae quae vixit annis tríginta, 
Aurelius Valcntinus conjugi incomparabili. Mert 
bizonyos , hogy Astarta, Asturica és Asta nevet vi-
seltek a' Római Aszszonyok, minekutána Syria a' 
Rómaiaktól meg-hódoltatván , Istenaszszonyának 
Astartének tisztelete Rómában is divatkozott. 

4. Ugyan Átson talált még egy Római KŐ í rás t , 
mellyről jegyzi „die aber, wie ich erfuhr, unecht 
ist" i l lyet: 

AC1LIVM. PRED1VM. SVBVRBANVM. SÍDON1E. M. 
ACILIVS. TRIBVN. LEG. I. PANNONICE. PROPVGNACVLVM. 

MVNIENDVM. F . C. V. C. DCCCV1I. 

mellynek ez lenne igaz olvasása: Acilium praedium 
Suburbanum Sidoniae Municipii. Acilius Tribunus 
Legionis I. Pannonicae Propngnaculum muniendum 
fieri curavit. Urbis Conditae (Anno) Octingentesimo 
Septimo. Minthogy a' tudósító e' kőnek helyére ol-
vasóját nem utasíttya, azt alkalmasint a' nagy Angoly 
kertben , melly ez előtt fél századdal külümbféle 
sántzok, sőtt ütközetek természeti képzetivei ékes-
kedet t , helyheztetcttnek vélem ; és valamelly képzelt 
Római Torony felírásának készíttetettnek olly Anti-
quáriustól, ki sem a1 régi Kőírások szavaiban, sem 
Pannónia Geographiájában jártas vala; mert ő Ats, 
és Szőnyből Acilium és Sidoniát koholt , holott 
Szonynek helyén roppant Bregetium Városa és Mu-
nicipiuma a1 Rómaiaknak virágzott , Legio I. Pan-
nonica pedig hogy ezen helyen telepedett volna, tud-
tomra nintsen ; de azért még is hálánkra szert te-
het a' tudósító, mivel ő első ezen Al-Kőírásra fi-
gyelmessé tette Tudósainkat és alkalmatosságot 
nyújt nem tsak a' kő-eredetisége-visgálására, de 
Acilium Praedium, és Sidonia Municipium létének 
bizonyítására. 

5. Nagy, vagy is Ü-Szőny helységben az uraság 
kertje mellett egy ékesen kifaragott , de nagyon 
tsonkított áldozó oltárkő fekszik , mellyen ezen 
sorok olvashatók : 

*7 



( 100 ) 
I. 0 . M. 

C. MARCIVS 
VERVS 

DEC. M. BR. G. 
Y. S. L. M. 

Az az : J O Y Í Oplimo Maximo Cajus Március Verus, 
Decurio Municipii Bregetio Votum solvit lubens 
merito. Bregetio Római municipiumnak neve , mint 
Katanchich hoszasan elő adta , külömbféle módon 
írattatik a' Római Szerzőknél. A' Tabula Peutingeriana 
sive Theodosiana Brigantium-nak nevezi; Aurelius 
Victor Epitome könyvében Bergetio\ Lázius és Schön-
visner tőlök látott köveken Bregetio olvasták; — a* 
jelenlévőn alkalmasint Brigetio, mivel épen az I. 
betű nem igen jóllátható. 

Vajha Hazánkban nem tsak a' Római Kiíráso-
k a t , de a'középévbelieket is szorgalmatosan felje-
gyeznék és bekúldenék figyelmes utazóink , hogy 
eafcn Tudományos Gyűjteményben iktattatván , Tu-
dósainknak kívánt hasznokra szolgálhatnának. 

Új Orvosok (i Pesti Fő oskolából az 1833-dik 

Az Orvosi Tudományok, a' mennyire az embe-
r i élet föntartatását 's hoszszabbíttatását tárgyazzák, 
igen fontos béfolyással birnak a1 polgári Köz Társaság 
boldogságára nézve, 's azért azoknak gondos és tu-
dós gyakorlóik különös figyelemre méltók. Ók eny-
hítik leginkább, segítő karokkal sietvén ember és 
polgár társaik felé , a' szenvedő emberiségnek fáj-
dalmas aggodalmait; ők , ha kötelességeiket érzékeny 
részvétellel 's érett belátással teljesítik , mindenek 
fölött érdemesek „OB C1VES SERVATOS" a pol-
gári hálakoszorura. 

Idősebb W. Jaukovich Miklós. 

8. 
évből\ 
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Nein lehet tehát nem gondosan vigyázni e' je- ' 

les Karnak szaporodására mind aJ ditső pálya te-
kéntetéből; mind pedig még azért i s , hogy az Új 
Orvosok által a' fölsőbbi bölts rendeléseknek követ-r * 
kezésükben az írói Sereg száma is nevekedik. Ha 
napról napra kevesebb történik i s , a' mit mély 
szánással említek, nemzeti Tudósainknak Életírá-
saik körűi, 's azzal, hogy egykor egy tekéletes Ma-
gyar Tudós Tárt készítsünk , ma már gondolni 
sem látszatunk i s : De különösen Orvosainktól, 
kikre nézve a' nagy tudományu Weszprémi szeren-
tsés előmenetellel jeget tö r t , bizvást reménylhetjük 
az ellenkezőt. Támadni fog , kétségen kivűl ,e' tiszte-
letfiaiból, ki Weszprémi igyekezeteit folytatni, *s 
a kihalt Orvos Emberbarátoknak puszta sirhalfriaik-
ra Nefelejts virágbokrokat fog ültetni. Addig is le-
gyenek e' tsekély Töredékek emlékeztető Intések, 
és serkentő Buzdítások a' bővebb törekedésekre. 

A5 múlt 1833-dik évben a Pesti Fő Oskolában 
Orvosi Koszoruval ékesíttettek; 

1.) M á s z n y i J ó s e f M i k l ó s , Kápolnaifi 
Poson Vármegyéből, -0 esztendős, Római Catho-
licus H i tű , a1 Bábaság Mestere; előmozdíttatott 
(promoveáltatott) Januárius 27-díkén. Deák Érteke-
zése : Apoplexia. Ihtdae, 1833. 8-o Typis Re* 
giae Universitatis Hnngaricae.u— Ajánlva: Mél-
tóságos Horgosi Kárász Miklós ő Nagyságának, a* 
Hétszemélyes Tábla érdemes Birájának. 

2.) M a y e r A n t a l , Petze Szent Martonifi Bn 
bar Vármegyéből, 26 esztendős, Siómai Catholirus 
I l i tü ; előmozdíttatott Februárius 9-dikén. Deák Ér-
tekezése: „Digital is Purpurea. fíudae, 1833. 8-o 
Typis llegiae TJniversitatis'Hungaricae." Ajánlva: 
Tek. 's Nemzetes Haralyi Fejér Sándornak és Mar-
gitay Katalinnak. 

3 ) F e j e s M i h á l y , Nagy Ivánifí Heves Vár-
megyéből, 25 esztendős, Római Catholieus H i t ű ; 
előmozdíttatott Februárifis 9-dikén. Deák Értekezé-
se : ,J)c Vauterio. Pestini, 1S33. 8~o Typis Jose-
phi Beimül^ 
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4.) Z s o g o v i t s I s t v á n , Zerindifi Arad Vár-
megyéből, 26 esztendős, Nemegyesült Görög Hi tű ; 
elomozdíttatott Februárius 13-dikán. Deák Érteke-
zése : Dissertatio Medico-Practica De Typíio Con-
tagiosa. Pesthini, 1833. 8-o Typ is Josephi Beimet 
Ajánlva: Jó Édes Annyának. 

5 . ) K o l l a r i t s J ó s e f , Pestifi Pest Várme-
gyéből, 22 esztendős, Római Catbolicus Hi tű; elo-
mozdíttatott Mártius 3-dikán. Deák Értekezése: 
„Dissertatio Inauguralis Medica De Eclampsia 
Infantum. Pestini 1833. 8-o Typis Lander er i an z. í " 
Ajánlva: Peiieyszl Jánosnak Soproni Népszószóló-
nak. » 

6.) E r d é l y i J ó s e f , Varasdon Varasd Vár-
megyében született Magyar Nemes, 24 esztendős, 
Római Catbolicus "Hitű , elomozdíttatott Mártius 
10-dikén. Deák Értekezése: , ,Dissertatio Inaugu-
ralis Medica De Cholera lndica ut Febre Int er-
mitteilte Perniciosissima. Budae, 1833. 8-o Typis 
Regiae Vniversitatis Hungaricae.i( Ajánlva: Leg-
jobb és nagy érdemű Tanítóinak. 

7.) E g g e r E d v á r d I l l é s , Kremsirifi 
Morva Országból, 33 esztendős, Israelita, a' Seb-
orvosi Tudomány és Bábaság Mestere; elomozdít-
tatott Mártius 17-dikén. Deák Értekezése : 
Cantharidibus Anatomice, Physiologice et Che-
mice consideratis. Pesthini, 1833. 8-o Typis Tratt-
ner - Károlyianis.^ Ajánlva: Braisach Ábrahám-
nak , érdemes Jótevőjének. 

8.) A V a c h t e l D á v i d , Nagy Kanizsaifi 
Szala Vármegyéből, 26 esztendős, Római Catboli-
cus Hitű ; elomozdíttatott Mártius 24-dikén. Deák 
Értekezése: ^,Mors Physiologice Disquisita. Bu-
dae , 1833. 8-o Typis Regiae TJniversitatis Hun-
garicae.tfc Ajánlva : Tek. Tudós Csausz Mártonnak, 
Orvos Doctornak, és az Orvosi Kar mostani Déká-
nának a1 Pesti Fő Oskolában. 

9.) W o l n y I s t v á n , Olaszifi Szepes Várme-
gyéből, 25 esztendős, Római Catholicus^ Hitű; elo-
mozdíttatott Mártius 29-dikén. Deák Értekezése: 



( 103 ) 

^Dissertatio lnauguralis Pharmacologico-Medica 
De oleo Gadi Morrhuae. Pesthini, 1833. 8-0 Ty-
pis Josephi BeimelAjánlva : Fő tiszteletű 's 
Méltóságos Richter Alajosnak a' jeles Praemonstráti 
Szerzetes Rend Jászói, Váradhegyi és Leleszi Pré-
postának. 

10.) F l ó r F e r e n t z , Nagy Károly ifi Szath-
már Vármegyéből, 23 esztendős, Római Catholi-
cus Hitű; előmozdíttatott Mártius 31-dikén. Magyar 
Értekezése: „De Cur a InfantumAz az: „Kisded 
Ápolás. Pesten, 1833. 8-0 Beimel Jósef betűivel." 
Ajánlva: Tek. Tudós Streit János OrvosDoctornak, 
a7 Haza Felséges Nádor Ispánya Udvari Orvosának. 

11.) P a t z e k K á r o l y , Kőrös - Ladányifi Bé-
kés Vármegyéből, 25 esztendős, Ágostai Vallású; 
előmozdíttatott Mártius 31-dikén. Magyar Érteke-
zése: „Fragmenta Anthropologien.u Az az : „Em-
her Esmértetó Töredéh. Pesten 1833. 8-0 Beimel 
Jósef betűivel. 

12.) K ö Ib e I A u g u s t u s , Posonifi Poson Vár-
megyéből , 23 esztendős, Római Catholicus Hi t i i ; 
elő mozdíttatott Április 18-dikán. Deák Értekezése: 
„Dissertatio lnanguralis Pharmacologico-Medica 
De Cortice Peruviano. Pesthini, 1833. 8-0 Typis 
Josephi Beimel." Ajánlva : Legjobb Szülőinek. 

13.) S t o 11 z S a m u A u g u s t u s , Eperjesiíi 
Sáros Vármegyéből, 27 esztendős, Ágostai Vallású; 
előmozdíttatott Április 8-dikán. Deák Értekezése: 
,,Aquae Mitierales - Sulfureae Hungáriáé. Pesthi-
«1, 1833. 8-0 Typis Josephi BeimelAjánlva: Leg-
jobb Szülőinek. 

14.) K é z m a r s z k y T a m á s , Szepesváral-
lyaifi Szepesvármegyéből , 25 esztendős , Római 
Catholicus Hi tű ; előmozdíttatott Május 21-dikén. 
Deák Értekezése: „Disser ta t io Inauguralis Medi-
ca De Noma. Budae, 1833. 8-0 Typis Regiae Uni-
versitatis HungaricaeAjánlva: Tiszt. Maleter Má-
tyásnak , Olaszi Plébánusnak. 

15.) D e u t s c h M ó r i t z , Aszódifi Pest Vár-
megyéből, ' 2% esztendős; Israclita; előmozdí ttatolt 
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Május 24-dikén. Deák Értekezése: Medicus. Dis-
sertatio Inauguralis. Budae, 1833. 8-o Typis Re-
giae Universitatis HungaricaeAjánlva: Nagysá-
gos Schedius Lajos Ts. K. Tanátsosnak és Királyi 
Rendes Tanítónak. 

16,) H u b e r t F e r e n t z , Nagy Szombatifi Po-
son Vármegyéből, 24 esztendős, Római Catbolicus 
Hi tű ; előmozdíttatottMájus 29-dikén. Deák Érteke-
zése: „Dissertatio Inauguralis Medica De Scirrho. 
et Cancro Uteri. Budae, 1833. 8. Typis Regiae 
Universitatis Hungaricae.u Ajánlva: Szeretett Szü-
lőinek. 

17 ) P l o h n L á z á r , Ulanowiíi Galitziából, 31 
esztendős, Israelita; előmozdíttatott Május 29-ikén. 
Deák Értekezése: „Dissertat io Inauguralis Medi-
ca sistens Ariern Fo r mulas concinnandű Pest h iú i, 
1833. 8-o Typis Josephi Beimel." Ajánlva: Plohn 
Károlynak, Testvérének. 

18 . )De u t s c h * J ó s e f Aszódifi Pest Vármegyé-
ből, 24 esztendős, Israelita; előmozdíttatott Junius 
7»dikén. Deák Értekezése: , ,Dissertatio Inaugura-
lis Medica De Constitutione Individuali. Budae, 
1833. 8-o Typis Regiae Universitatis llungaricae.''i 
Ajánlva : Nagyságos Keverinesi Tököly Péternek, 
Ts. IC Tanátsosnak és Ts . N. Tsanád Vármegyében 
a' FŐ Ispányi Hivatal Helytartójának. 

19.) H o r v á t h E l e k , Tállyaifi Zemplén Vár-
megyéből , 30 esztendős, Római Catbolicus Hi tű ; 
előmozdíttatott Junius 7-dikén. Magyar Értekezése : 
,,Dissertatio Inauguralis Medica De officio La-
ct ationis." Az az : , ,Orvosi Értekezés a »Szopta-
tás Kötelességéről. Pesten, 1833. 8. Beirnel Jósef 
betűivelAjánlva: Méltóságos Keresszegi Csáky 
János Gróf elmaradott Özvegyének, született Jekel-
falusi Teréz Ő Nagyságának. 

20.) S p é c z K á r o l y , Kis - Martonifi Sopron 
Vármegyéből, 27 esztendős, Római Catbolicus Hi-
tű; elő mozdíttatott Junius 21-dikén. Deák Érteke-
zésé : „Dissertat io Inauguralis Medica De As. 
phyxia, Ophthalmia, et Aphtis Neonatorum. Bit« 
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dae, 1833.8-0 Typte Regiae Universität is Hun-
garicaeAjánlva : Nagy Méltóságú Buzini Keglevich 
Gábor Gróf Ts. K. Belső Titkos Tanátsos Ur és Ko-
rona Ör ő Excellentiájának. 

21.) F o r t y K á r o l y , Budaifi Pilis Várme-
gyéből , 24 esztendős , Római Catholicus Hitű; elő-
mozdíttatott Junius 2i-ikén. Deák Értekezése:, 
sertatio Inauguralis Medica De Dolore Faciali 
Fothergillii. Budae, 1833. 8-o Typis Regiae Uni-
versitatis HungaricaeAjánlva: Legjobb Édes 
Attyának. 

22.) R i e b e A d o l f , Posoniíi Poson Várme-
gyéből, 25 esztendős, Ágostai Vallású; előmozdít-
tatott Junius 21-dikén. Deák Értekezése: „Disser-
tatio Inauguralis Medica De Erysipelate. Pesthi-
ni, 1833, 8-o Typis Josephi Heimelt Ajánlva: 
Szeretett Édes Annyának. 

23.) F l e i s c h e r W e n t z e l , Leitmeritziíi 
Tseh Országból, 26 esztendős, Római Catholicus 
Hitű ; előmiozdíttatott Junius 21-dikén Deák Érteke-
zése: ,,Dissertatio Inauguralis Medica De Gra-
viditate Extrauterina. Pesthini 1833. 8-o Typis 
Josephi BeimeLu Ajánlva: Szeretett Édes Annyának. , 

24.) K a p p a p o r t M á r k , Lembergifi Galitzi-
ából, 24 esztendős, Israelita; előmozdíttatott Juni-
us 29-dikén. Deák Értekezése: „Dissertat io Inau-
guralis Medica De Scorbuto. Pesthini, 1833. 8-o 
Typis Josephi Beimet. " Ajánlva : Szeretett Szü-
lőinek. 

25.) F e l s ő S z o p o r i T ó t h S á n d o r , Felső 
Szoporifi Sopron Vármegyéből, 2 4 esztendős , Ró-
mai Catholicus Hitű; előmozdíttatott Julius 14-ikén. 
Deák Értekezése: „Dissertat io Inauguralis Medi-
ca De Cyanosi. Budae, 1833. 8-o Typis Regiae 
Universitatis HungaricaeAjánlva: Tek. Felső 
Szopori Tóth Jósefnek, tőbb Tek. Ns. Vármegye Táb-
la Birájának. 

2(i) S c h m a I k o v i t s M i h á I y, Pápaifi Vesz-
prém Vármegyéből, 31 esztendős, Római Catholi-
cus H i ü j ; előmozdíttatott Julius 21-dikén. Magyar 
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Értekezése : Dissertatio lnauguralis Medica De 
Stricturis UrethraeAz a z : ,,/T Hugytso Szűkü-
léseiről* Budá/t, 1833. 8. .4* Pesti Fo Oskola be-
tűivelAjánlva: Nagyságos Tudós Lenhossék Mi-
hály Urnák ,Ts . K. Tanátsosnak, Magyar Ország F o 
Orvosának. 

27.) K o p p e l S i g m o n d , Pestifi Pest Vár-
megyéből, 25 esztendős , Israelita; előmozdíttatott 
Julius 21-dikén. Deák Értekezése : „Dissertat io 
lnauguralis Medica De Mor borúm Cur a Diaete-
tica. Pesthini, 1833. 8-o Typis Trattner- Károlyi-, 
anis" Ajánlva: Szeretett Édes Attj 'ának. 

28.) B r e s l a u e r J a k a b , Ó Budaifi Pilis 
Vármegyében, 29 esztendős, Israelita; eiőmózdít-
tatott Julius 30 dikán. Deák Értekezése: „Disser-
tatio lnauguralis Medica sistens Hydrocephalum 
lnternum Acutum. Budae, 1833. 8-o Typis Regiae 
JJniversitatis Hungaricae.u Ajánlva : Tek. Tudós 
Stahly Ignátznak, a' Pesti Fő Oskola rendes Tanító-
jának. 

2 9 ) E g g e r t h J ó s e f , a' Bába Tudomány 
Mestere, Fischamendifi Austriából, 27 esztendős. 
Római Catbolicus Hitű ; előmozdíttatott Julius 30-di-
kán. Deák Értekezése : „Dissertat io lnauguralis 
Pharmacologico-Medica De Coffea. Budae, 1833. 
8-0 Typis Regiae Universitatis llungaricae 
Ajánlva: Szeretett Szülőinek. 

3 0 ) P i r k l e r A n t a l , Jász-Berényifi a' Jász-
ságból, 25 esztendős, Római Catholicus Hitii; elő-
mozdíttatott Augustus 4-dikén. Deák Értekezése: 
„Dissertatio lnauguralis Medica De Pneumonorr-
hagia. Pesthini, 1833. 8-o Typis Lander er ianis." 
Ajánlva : Nagyságos és Tek. Gyöngyösi Somogyi 
Antalnak, a' Jász és Kún Nemzet Nádor Ispányi 
Fő Kapitányának és a ' Jász meg Kún Kerületeknek. 

31.) S p i t z e r H e r m án , Budaifi Pilis Vár-
megyéből, 25 esztendős, Israelita; előmozdíttatott 
Augustus 4-dikén. Deák. Értekezése : „Dissertat io 
lnauguralis Medica De Chirurgiae ad Medicinám 
Relationen Pesthini, 1833. 8-o Typis Landvreri-
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anisAjánlva: Spitzer Jakab szeretett Nagy Bát-
tyának. 

32.) U o s s F e r c n t z , Kaposvárifi Somogy 
Vármegyéből , 30 esztendős , Római Catholicus 
H i t ű ; előmozdíttatott Augustus l l -d i lpn . Magyar 
Értekezése : „Disser ta t io Jnauguralis De Febri 
PuerperaliAz az: , ,4 ' Gyermekágyi Láz. Bu-
dán , 1833. 8-o. A' Pesti FŐ Oskola betűivel 

33.) G a r t e m a n n J á n o s G y ö r g y , Eper-
jesifi Sáros Vármegyéből, 27 esztendős, Ágostai 
Vallású; előmozdíttatott Augustus 11-dikén. Deák 
Értekezése: „Claudius Galenus. Pesthini , 1833. 
8-o Typis LandererianisAjánlva : Méltóságos 
Ghymesi és Gátsi Forgáts István Gróf ő Nagysá-
gának. 

34.) K ö v e s y P á l , Lovas Berényifi Feliér-
vármegyébői, 24 esztendős, Római Catholicus Hitii; 
előmozdíttatott Augustus 11-dikén. Deák Érteke-
zése: „Dissertat io lnauguralis Medica De Fluxu 
Coeliaco. Budae, 1833. 8 -o Typis Regiae Univer-
sität is ílungaricaeAjánlva : Tiszt. Maurer György 
Bitskei Plébánusnak a Székes Fehérvári Püspöki 
Megyében. 

35.) T e l e g d i Nemes R o t h G á s p á r , Te-
legdifi Bihar Vármegyéből, 30 esztendős, Római 
Catholi cus Hitű; előmozdíttatott Augustus 11-ikeu. 
Deák Értekezése: , ,Dissertatio lnauguralis Me-
dica De Hypochondriasi. Budae, 1833. 8-© Typis 
Regiae Universitatis " Ajánlva: Tek. Tudós Csausz 
Mártonnak, Orvos Doctornak és az Orvosi Kai-
mostani Dékánának. 

36.) H a l i c z k y A n t a l , Tokajifi Zemplén 
Vármegyéből, 29 esztendős, Római Chatolicus Hitű; 
előmozdíttatott Augustus 19-dikén. Deák fÉrteke-
zése : ,,/mago Mela?icholiae. Budae, 1833. 8-o 
Typis Regiae Universitatis ffu?igaricae.u 

37.) K o v á c s P á l , Dégifi Veszprém Várme-
gyéből, 26 esztendős, Helvetiai Vallásu; előmoz-
díttatott Augustus 19-dikén. Magyar Értekezése : 
„Dissertatio lnauguralis Psycho-Physiologica De 
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Educatione Sexus Foeminei Physica et Morali 
Az az : „A' Nevendék Nunem. Pesten, 1833. 8-0 
Trattner - Károlyi nyomtatásaAjánlva : Méltó-
ságos Tolnai Festetits Antónia Aszszonyság ő Nagy-
ságának, Méít. Szalailí jabb Barkótzy János Gróf ő 
Nagysága Hitvesének. 

38.) B a r r a I s t v á n , Sebész, Szülész Mes-
t e r , és egy Arany Érdem Pénz Tulajdonosa, Ho-
morod Alinási Fő Nemes Székel Erdélyből, 28 esz-
tendős, Helvetiai Vallású; elomozdíttatott Novem-
ber I-sőjén. Magyar Értekezése: , ,Dissertatio In-
auguralis Physiogr ap h ica De Affinitat e Elemen-
torum lndividualium Trium Naturae Regnorum, 
et Parallela eorundem Evolutionen6 Az az: „Ter-
meszet irat i Értekezés a Három Természet Or-
szág Lényei Rokonságáról, és Pár húzó mos Ki-
fejlődéséről. Pesten, 1833 8-0 Nyomtatta Tratt-
ner és KárolyiAjánlva: Attila és Árpád Ár-
nyék Lelkeinek , a' Hunnok és Magyarok liős 
Atyái szent Hamvainak. 

39.) R o z g o n y i R o z g o n y i G á b o r , Zséliíi 
Nógrád Vármegyéből, 28 esztendős, Római Catbo-
licus Hitii; elomozdíttatott November 3-dikán. Ma-
gyar Értekezése : Dissertatio lnauguralis Medica 
sistens quaedam circa Confidentiam Medicinae.^ 
Az az: „Töredék az Orvosi Hitelről. Pesten, 
1833. 8-ü Beimel Jósef betűivelAjánlva: Ns. és 
Vitézlő Csorba András Urnák. 

4 0 ) P e e r J á n o s , Nagy Károly ifi Szathmár 
Vármegyéből , 25 esztendős , Római Catbolicus 
H i t ű ; elomozdíttatott December 1-sőjén. Deák Ér-
tekezése : „Dissertat io lnauguralis Medica De 
Rhachitide. Pesthini. 1833. 8-0 Typis Josephi 
Beimel.'e Ajánlva: Méltóságos Nagy Károlyi Káro-
lyi György Gróf Ő Nagyságának. 

41.) Nemes K o s z e g b y M i h á l y , Szathmáriíi 
Szathmár Vármegyéből, 23 esztendős, Római Ca-
tbolicus H i tű ; elomozdíttatott December 17-dikén. 
Magyar Értekezése: , ,Dissertatio lnauguralis Me-
dice* De Arthrilidc" Az uz: ,vV KöszvétvjrÚL 

i 
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Pesten, 1833. 8-0 Beimel Jósef betűivelAjánlva: 
Tiszt. Bakos András Szinyér Várallyai Plébánus-
n a k , Szathmár Vármegye Tábla Birájának. 

42.) F u k e r M i h á l y , a' Bábaság Mestere, 
Gnezdaifi Szepes Vármegyéből, 28 esztendős, Ró-
mai Catholicus Hitű ; előmozdíttatott December 

/ 
22-dikén. Deák Értekezése: ,,Disquisitiones non-
nullae circa Hypochondriam, Pesthini, 1833. 8-0 
Typis Landererianis^ Ajánlva : Fuker Flórián 
Nagy Báttyának. 

Ennyivel szaporodtak a3 Pesti Fő Oskolából 
a' múlt év lefolyása alatt az ú j Orvosok, 3s egy-
szersmind általuk az írói pálya gyakorlói. Köszön-
ni tartozom nyilván ezen esméreteket , mellyek 
által tágos^bbá lett egyszersmind a* Magyar Histó-
ria Literária térmezője i s , Tekéntetes Tudós Csausz 
Márton Urnák, az Orvosi Kar mostani érdemes Dé-
kánának, ki vele született nemesebb műveltségéhez 
képest kérelmemre 's barátságos fölszólításomra 
egész készséggel közölte velem az Orvosi Kar Jegy-
ző Könyvéből ezen tudósításokat. Szándékom illye-
neke t , de tsak az év végével, jövendőre is köz-
jeni , hogy egy újabb Weszprémi e' kevés újmuta-
tásnál fogva is könnyebben előbbre mehessen igye-
kezeteiben. — Ti a* Természeti Tudományoknak 
lelkes ú j Bajnokaik érezzétek egész méltóságában 
fontos rendeltetésieknek boldogító köré t , lássatok 
sas szemekkel pályafutástokon , 's ha meg nem aka-
dályoztathatjátok az élet veszélyeit, legalább keve-
sítsétek a" betegség Ínségeit , 's midőn az Orvosi 
Tudományok naponként óriási lépésekkel előbbre 
haliadnak, ti soha hátra ne maradjatok! Legyen 
nálatok a' folyton folyva öregbedő életkor a' Tu-
dománynak is öregbedése 1 Horvát István. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet 

von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. W i t w e , 
1833. in 8-0 SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben-

2) A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye be-
tűivel. 1833. 8-ad rétben l ó 2 lap. A s ára 2 fr. 30 xr-
pengő pe'nzben. 

(Folytatás.) 

Sokan nem tudván mit tenni a' SZÜKEL név 
eredetével 's igazi jelentésével, már a1 régi időkben 
arra a' gondolatra vetemedtek , hogy e' nevezet a* 
SCYTHA névből eredet t , következésképen a' SI-
CULUS név épen annyit tészen, mint SCYTHULUS. 
Innend többen, ha deák nyelven írtak, a' SZÉKEL 
NépetSCYTHULI néven emlegették. Erre tehát figyel-
mezve illik vigyázni, hogy a' SZÉKEL Nemzet tör-
téneteit a"* különböző név miatt eine veszeszsziik, 
hol azokat találhatjuk, szemeink elől. Világosan 
emlekezett , mint fölebb láthattuk, e" szokásról so-
raiban Ranzánus. így nevezte különösen a' SZÉKE-
LEKET számtalanszor Bonfinius. 0 írja tudniillik 
(Rerum Hungaricarum Decades. Lipsiae, 1771. fol. 
pag. 28 . ) a' SZÉKELEKRŐL: „ S C Y T H U L I quo-
que Populi, e SCYTHIS ingenuis oriundi, quau-
do quidem adhuc servitutis ignari sunt, nullaque 
Regi Stipendia nunc expendunt, nisi quandoque 
domesticatim B o v e m , et illum quidem non edi-
cto imperatum , sed precario nomine, postulante 
quasi regni necessitate, exoratumMás helyen 
(Edit. cit. pag. 675.) az I. Mátyás Király halála után 
tartatott Budai Ország Gyűlésről szóltában, mint 
szemmel látó Tanú , beszéli: Transsilvania 
praefectus Provinciáé Stephanus Báthor exspe-
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ctábatur : qui octava post die, cum ornatissimis 
procerum nobiliumque copiis advenit. Quingenti 
circiter, et tria equiturn millia Bathorea sigtia 
secuta sunt. Ejus socii Drach Bertoldus: Ladi-
slat duo , Mauritius et Losoncius, et plerique 
principes nobilitatis alarum légiont/trique prae-
fecti. Modem quoque ductu et auspiciis vettere 
SCYTHULl, T7mjSY7SS/i7/£7J/ f/iVGJA'O/iLM 
GENUS AC NULLO PERE GBl NO SANGLINE 
COINQUINATUM , item pari SCYTHARUM 
priscorum severitate, moribus et libertate prae-
ditumi quippe qui venabulo pro liasta, i'/ew» arcu 
et pharetra , enseque ntuntur. Lineo corpus tho-

muniunt et PASTURA ( jegyezzük m e g ) t?í-
ctum quaeritant. Demum bello gens est asperri-
ma , servitutis impatiens, et nullo labore domita 

Ez a' SCYTHULUS nevezet is ismét a HA-
TÁR ÜR jelentéshez vezet. Bonílnius (Edit. cit. pag. 
543.) ír ja Temesvár védelméről I. Máiyás Magyar 
Király alat t : „Rex Paucratium imminentis peri-
culi admonet , imp er atque, ut imposilis ubique 
SPECULA TOR1BUS , provinciám a Turcarum 
incursu tueatur, vei, si eos alio iter capere sen-
serit, occurrat. Pankratius , regia mandata ser-

orf Themesvárum cum validissima SCY-
TüULÓRUM manu Pur eis occurrit. Omentum hic 
praelium initur: Halibegus, recenti turpitudine 
se exuere, contra Pancratius provinciám tueri, 
ei perniciosae gentis audaciam proterere conten-
dit. Multi utrinque cadunt; sed quum Turcae Un-
garorum vires ultra tolerare non possent, haud 
invito Halibego fugam rapiunt. Instant a tergo 
SCYTHULl, duceque Pancratio ne parvam qui-

stragem patrant, ei «iZ Danubium usque se-
ismét SZÉKELEK, az az : SPECU-

LATORQK (mert Bonfinius épen itt mind a' két 
nevet váltva használja) Temesvár körűi SCYTHU-
LUS név a la t t ! — Ne vélje akárki , hegy itt Erdélyi 
SZÉKELEKET ért Bonfinius. Előre botsátotta o 
Halibegrol : „Qualquor millia expeditissimorum 
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delegit , ut ctandestino tncursn Transsttvanmm 
irtva(léret, et magna caede incendioque patrato , 
in Mytiam se répente reciperetHogy lehetett 
Volna illyen líelyheztetésben Temesvár alá vezetni 
az ISrdély Országi SZÉKELEKET ? De megszüntet 
itt úgy is minden kétséget Ií. Lajos Magyar Király 
1518-dik évi Bátsi Törvényének 25-dik tzikkelye , 
mellyben (Jos. Nie. Kovachich, Sylloge Decretoruin 
Comitialium. Pesthini, 1818. 8-0 Tomo I. pag. 260.) 
rendeltetik: , ,Et Regia Majestas de salario SPE-
CULATORUM, quos Comes ipse (Temesiensis) 
conservare sólet, siquidem ex officio ad hoc tion 
tenetur, sibiprovisionem facere dig?iet?ir.Li Ezeknél 
fogva vágynák ma is Torontál ésTemes Vármegyék-
ben az idegen nyelvű későbbi lakosok között megrom-
lott S e k u l i c h és S e k us h i e b , nevű Puszták és 
Faluk. Sokat mondhatna még a' MagyarOrszági M a r-
c h i á k r ó l Recensens,ha a 'hely szűke engedné, 's 
a ' tárgy fontosabb nem volna, mintsem azt röviden 
kimeríteni lehetne. Inkább aztérénti tehát , hogy Mi-
choviai Mátyásnál a 'SZÉKELEK megromlott CZAK-
LE , Reychersdorff Györgynél pedig CICCLI néven 
említtetnek. Hogy az É betü a' SZÉKEL névbe 
későbbi helyes írás által helyheztetett, az a' Magyar 
Helyesírás viszontagságaiból elég világos. Előbb a' 
szó S e k e l , Z e k e l , S i k e l , Z i k e l , Z e k u l , . 
S i c u l , S c e k e l 's a' t. formákban használtatott. 

A' köz Nép az Erdélyi Székeleket mindennapi 
szokásból LÓ FEJŰ SZÉKELEKNEK nevezi. Sőt 
mindennap keletben forog e név maguk között az 
Erdélyi* Székelek között is azon különbséggel, hogy 
náluk LO FO SZEKEL az, a' mi a3 köz szokásban 
LÓ FEJŰ SZÉKEL. A' Tudatlanok (Sándor István. 
Sokféle. Béts 1 SOS. 8. IX. Darab, 136. lap.) TSÚF 
NÉVNEK tartják a' LÓ FEJŰ nevet EQVINI CAPI-
TIS huta jelentéssel: Ellenben a' Székelek maguk 
a' LÓ FŐ SZÉKEL alatt , mint más helyen Ben kő 
szovaiból megérthettük, ollyan SZ EKELT értenek, 
ki LÓ VON küzdött a' Hazáért. De hogy lehet a' LÓ-
FŐ öszszetételt LOVAGNAK magyarázni a' Magyar 

Nyelv 
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Nyelv természete szerént? Mondjuk, i gen i s , nem-
zeti nyelvünk szokása szerént : Fi) EMBEREK, az 
az: SSJMMI VIRí; mondjuk : FŐ TISZTEK, azaz : 
SUMMI OFFICIALES: Mondhatjuk tehát hasonló-
képen: FŐ SZÉKELEK, az az : SUMMI SICULI, 
vagy is PRIMŐR E S SIC ULI. De, hogy rúgtathatjuk 
a' FŐ SZÉKELEK kifejezés elébe a1 LÓ szovat, 
ha az szinte úgy nem nemzeti név, vagy mellék-
szó, mint a9 MAGYAR , vagy KUN név nemzeti név, 
vagy p. o. á' TUDÓS mellék szó? Mondhatjuk: 
MAGYAR FŐ TISZTEK , KÚN FŐ EMBEREK, 
TUDÓS FŐ TISZTEK: így mondhatnók, ha a 'LÓ 
szó nemzeti, név vagy mellékszó ( Equinus ) volna, 
LÓ FŐ SZÉKELEK. Ha így nem magyarázzuk a' 
LO FÓ SZEKEL nevezetet , haszontalan egyébb-
ként minden igyekezetünk. Hogy jelenthet a' LÓ 
FŐ SZÉKEL kifejezés LOVAG FŐ SZÉKELT? 
Ezen nehézségeket akár hogyan el kell szélesz-
t en i , különben üres hang lészen az egész állítás. 
Valóban ritka szerentse, hogy a' Történet Tudo-
mány és a' Magyar Nyelvnek tudományos Esmérete 
itt minden tudatlan magyarázatot megszégyeníthet, 
's napfényre deríthet i a SZÉKEL NEMZET mara-
dandó ditsőségére a' tiszta történeti igazságot. 

Volt a' SCYTHA Nemzetnek egy igen híres 
Á g a , melly HIPPOVIOLGUS SCYTHA , az az: 
EQVIMULGUS SCYTHA, vagy is LÓFEJŐ SCYTHA 
név alatt esméretes a' Történet Tudományban, A' 
LÓ neve tudniillik Görögül :ínzog; ez a' magyar ige 
pedig: FEJ-EK Görögül most: Ä pklyw , hajdan M.klyot  
's a' mi mellékszó formában a' Magyarnál most 
FEJ-Ő, az a' Görögnél Molyoq. A' Krisztus szüle-
tése előtt 1000-dik, vagy 900-dik év felé élt Home* 
rus már így említi Deák Fordításban ezen Nemze-
tet az Iliás Xlil-dik könyve kezdetén az 1—'6 
versben: 

Jupiter vero, postquam Troasque et Heclorem navibus 
admovisset s 

Eos quidem re lignit ad illus , laboremque ut ferrent et 
aerumnas 

Tud. Gyűjt. 11. Köt. 1834. 8 
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Indesinenter; Ipse autem retro vtrtil ocnlos fulgidos, 
Seorsim equestrium Thracum inluetis Terram 3 
Mysorumque cominus pugnantium, et illustium Hip-

pomol gor um, 
Laote victit an tinin , l o nga e v o r um q u e, ju-

st i ss i m o r u m h o m i n u m.'<m 

Azt beszéli itt Honierus Jupiterről , hogy ez, 
minekutána a' Trójaiakat és Hectort hajókra ültet-
t e , 's â  vak történetre hagyta volna, hátra fordí-
totta szemeit a' Hajóktól , és a' Lovag Traxoknak, 
aa közelről hartzoló Moesiaiaknak, és a' j e l e s 
L Ó F E J Ő K N E K , k i k t é j j e l é I n e k (Görögül: 
kik Glaktophagusok) , k i k h o s z s z u é l e t ű e k 
(Görögő I: kik Abiusok, vagy mostani kimondással: 
A viusok) , és a* k i k i g e n I g a z s á g s z e r e t ő k 
(Görögiil: kik Dikaeotatusok), Tartományukra né-
zett. Ezen helyheztetés szerént a' LÓFEJŐK Thra-
cia és Moesia szomszédságában laktak. Mitsoda 
Nemzethez tartoztak pedig e' LÓFEJŐK ? azt meg-
mondja a' Homerus korához legközelebb élt Hesi-
odus ime versében (Hesiodi Ascraei,Opera. Lipsiae, 
1778. 8-o pag. 438.) Strábo és Eratosthenes emlí-
tése után a* Deák Fordítás szerént : 

Aetliiopes , Libyosque 3 aut S cy l has Hippe molgo s.e( 

A3 LÓFEJŐK tehát e' vers szerént SCYTHÁK vol-
t a k , a' miknek őket különben is az egész Régiség 
hirdeti. Megj egy/ette Homerus soraira Apollonius 
Sophista (Lexicon Graecum Iliadis et Odysseae. Lu-
tetiae Parisiorum, 1773. 4-o Tomo I , 442—443.) 
a Deák Fordítás szerént : „H1P POMOLGON. 
Equos mulgentium , vt hoc alimenlo vescantur. 
ldcirco addit GL A KTOPBAGON« 

Bővebben megesmérted a' LÓFEJŐ Nemzetet 
különbféle neveivel együtt Strábo, a' híres Föld-
leíró. Egyik helyen (Libro VII. edit. Amstel. Anni 
1707. fol. Tomo I , pag. 454.) beszéli a 'maga korát 
is érdekelvén: „ N e m p e Mysis Hornerum adjungere 
HIPPEMOLG OS et G ALAKTOP HAGOSet AUWS, 
qui sunt in tehiculis habitant es SCYTHAE et 
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SARMATAE: Nam ETIAMNUM permixtae sunt 
ISTAE et BASTARN ICAE GENTES Thracibus, 
mag is quidem iis, qui EXTfíA , iis tarnen quo-
que, 17//Í INTRA tSTKUM accolunt: iisdemque 
etiam Celtivae, BOJl, Scordisciy Taurisci." Arra 
tzéloz itten Strábo, hogy a' LÓ FEJÜK részént a* 
Dunántúl északfelé laktak, részént a' Dunán innenit 
a' Traxok között. Más helyen (Libro VII. edit. cit. 
Tomo I , pag. 460.) ír ja: pero tum temporis 
2*i, yw? ultra Mysos, Thraces, Getasque incofe-
óa/^, EQV1MULG1 non erant et LACTIVOBI 
et ABII, qui etiam HO DIE in curribus de g unt, 
cí a vagando NUMIDAE (NOMADES, az az : 
Magyarul PÁSZTOROK, a' Görög iVfyw = pasco = 
pásztorkodom szótól) dicuntur, e pecore, lacte-
que et caseo , maximé equino victitant, neque re-
ponendi proventus suos, «wí cauponandi ullam 
fiorunt artem, tant um mercibus merces perrnuta-
re? erg-o Homer us SCYTHAS ignoravit, 
EQVIMULGOS et LACTIVOfíOS quosdam nomi-
jiat ? Hos enim ea íempestate EQV131ULGOS 

fuisse appellatos , llesiodus testatur iis , ywí 
űt£ Eratosthene adducuntur versibus. Quid vero 
miraculi est, óz* , apud nos commercia et 
fraudes in iis frequentes sunt, claros JUSTIS-
SIMOSQVE Bomerus vocavit, qui minim am vitae 
partém contractibus et pecuniae tractandae im-
pendunt, , GL AD 10 POCÜLOQVE demptis, 
reliqua omtiia communia inter se se habent, m-
^we primis uxores et liberos Platonis instituto 
convenienter ? Porro Aeschylus quoque haud ob-
scnre Homero adstipulatur, jíc de SCYTIIIS 
pronuntians : 

GENSIUS TJe/EQ VIS PASCENDIS dediti SCYTH1ES* 
Quae saue opinio etiunmum apud Graecos haeret. a3 t. 

A1 harmadik helyen (Libro VII. edit. cit. Tomo 
I , pag. 463—464.) még fontosabban szól a5 LÓFE-
JÓKROL Strábo Ephorus tekéntete u t án , midőn 
ezeket beszéli; „Jam Ephorus quarto Historiarum 

n 
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hibro, qui inscribitur Europa , Buropae partibus 
ad SCYTHIAM usque explicando peragratis, 
ud finem inquit, cum aliorum SCYTIIARUM, 
ísm SAUROMATAfíUM non unum esse vitae in-
stitutum : quosdam enim eo immanitatis progredi, 
ut humanis etiam vescantur camibus: contra alios 
ab aliis etiam animautibus abstinere. Atque alii 
quidem, de crudelitate eorurn verba faciunt, 
quod sciunt animos rerum atrocium ac terribi-
lium narratione perceili: í'?/w tamen ifi alter am 
partém neque quod dicatur desit, tieque exempla. 
Itaque ipse, inquit, de iis loquor, MÓRI BUS 
utuntur P ROBISSIMIS. Sunt enim quidam de 
N0MAD1BUS SCYTHIS, EQVOHUM L i-
CTE vescuntur, 7Í Ó/777J OMNIBUS BOMI-
NIBUS SUPERIORES: quorum et Poetae merni-
nerunt. Ilomerus enim Jovem ait respexisse ad 
,,Laclivoros *) AMosque : his non est JUSTIOR ulla 
Geus hominumS* 

Et Hesiodus in poemate, quod circuitum terrae 
inscripsit, Phyneum ab íiarpyis abductum in 
terram eorum, quibus 

3,Pro domibas Currus sunt 5 vivere LACTE snerunt."1 

Subjicit deinde causam, <y^or/ cum utantur 
victu, neque sint quaestui dediti: sed invicem 
ritam degant justarn, omnia habentes communia, 
uxoresque adeo et liberos ac farnilias: /iD-
VERSUS EXTEROS INV1CTI sint atque INEX-
PUGNAHILESquod nihil habeant, c?//V/.s causa 
Servitutem sustinere t ellent. Citatque Chaerilum, 
qui in transitu ratis, Darius mare junxit, 
/ioec posuerit: 
„Opiliones Scythica S A CA E origine y 
Asium incolebant tum feracem tritici. 
.4 GENTE JTJSTA Hominum 
Missi in coloniam.u\ 

Ephorus porro ANA CHA RS1DEM, c?// sapien-
tis nomen tribuit, DE GEISTE FUJ SSE seri-
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bit, ac propter perfectionem , temperantiam ac 
sapientiam unum de septem sapientibus habit um : 
et esse ejus inventa fomites, ancipitem anchoram 
ac rotam figuli." 

Más írók is emlekeznek különösen az észak 
felé 's a' Dunán túl lakó LÓFEJŐKRŐL. Dionysius 
Periegetesnél (versit 309.) olvastatik a' Deák For-
dítás szerént fölsó Scythia lakosairól: 

J5TJbi Melanchlaenique et VIRt EQVIMULGI " 
A' Fekete Tenger Periplu ában (Geographica Anti-
qua. Lugduni Batavorum , 1697. 4-o pag. 138.) 
mondatik : ,,ylliaeque innumerae Gentes sine no-
mine , NOMÁD WAE appellatae , A DMO DUM 
RELIGIOSAE, quorum nemo animantia unquam 
laeserit. Portant hae suas domos , ut tradit, 
lacteque et Scythicis E qua rum mu l-
ctibus Q^xvötxalg ífiTtij^iolyíaig) victit a nt. Vi-
vunt autem possessione et bonis communibus omnes 
int er se. Quin et Sapientem ANACHAHSIM, in-
quit, natnm esse apud NOMA D1COS itlos, qui 
MAXIME RELIGIOSI HARENTUR, et quos-
dam, cum in Asiam redisset, deduxisse, quos vo-
cant Eustáthius (Eusthathii, Commen-
tarii in Dionysium Periegetam. Coloniae Allobro-
gutu , 1741. 8-o pag. 145—146.) beszéli: „ I s t r o ad 
septemtriones Gentes hae adjacent: Germani, 
Samatae, nimirum Sarmatae, per ellipsim literae 
immutabilis q , ut snpra scriptum est, et Getae, 
et Bastarnae, regioque immens a Dacorum, et 
Alani et Tauri, qui ad Achülis Dromon incolunt, 
et Melanchlaeni et HIPPEMOLGl, de quibus in 
Comrnentariis ad Ili a dem, et Neuri, et Hippopo-
des, iidern secundum quosdam ac Chazari, et Ge-
lotii et Agathyrsi. Atque hi quidem Boreales.i'' 
Nem is veszett ki e? LÓFEJŐ, vagy is PÁSZTOR 
NEMZET, mert Theodoretus Cyrusi Püspök (Edi t . 
Lips. Tomo I I I , Vol. 2. pag. 1265.) említi a' híres 
napkeleti Symeonrói: „Norunt et Persae et Medi 
et Aethiopes, quin et ad SC YTHAS quoque NO-
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MA DAS pervadens fama hujus itnmensos lahores 
et philosophiam edocuitÉs más helyen (Mist. 
Eccles. V , 31. pag. edit. Taurin. 1070.) ugyan ö 
írja Chrysostomus Jánosról : „Rursus cum accepis-
set NOMÁD AS quosdam lstrum accolentes s«-
lutem quidern sitire; sed qui Latices praeberet, 
habere neminem , uiros apostolid laboris aemulos 
conquüiuit, eosque Ulis praefecitSőt még a' lX-ik 
században élt 's írt Novellen Havennai Geographus is 
(Pomponii Melae Libri III. Lugduni Batav. 1722. 8. 
pag. 771. Libro I V ) taní t ja : , , / í em juccta mare 
magnum Ponticum ponitur Patria , quae dicitur 
Seyriinorum , Ipym e l ogo n > Neurion, Agaeony 
Taurion , AchiallisHogy a3 PÁSZTOR (Ló-
Pásztor) SCYTHÁK, az az: NOMADESEK Mélá-
nál , Plininsnál , és Columellánál meg is különböz-
tetnek MÁS SCYTHÁKTÓL, és így egy különös 
Scytha Ágot te t tek, azt: legyen elég itt megérénteni. 

Azt tanulhatjuk m ind ezekből, hogy LÓFEJŐ 
NEMZET valóban vol t , 's az Görögül HIPPOMOL-
GUS , GALA KT 0 P H A G US , ABIUS , NOMADES, 
DIKAEUS (IGAZSÁGOS NEMZET) neveket viselt; 
Deákul pedig : EQVIMULGUS , EQY1C0LA (az 
Equus aar Ló , vagy Lú , és Colo = szűrök, vagy 
fejek szovaktól) , LACTIVORUS , LONGAEVUS, 
PASTORES, JUSTA GENS, vagy AEQVI (az ere-
detiképen Görög : alxog és eixoi; = Justus szótól) 
neveken hívatott. A' hely szűke tiltja Recensenst 
mind ezeket itten hoszszabban fölvilágosítani, vagy 
e' Nemzetnek, melly igen nagy kiterjedésű és ditső 
históriával b í r , egyéhb neveit 's viszontagságait föl-
hordani: De azt még sem hallgathatja el, a' mi 
itten néni kévésé nevezetes, hogy LOTÉJJEL va-
lóban a' régi időkben más Nemzetek is éltek, és 
így a' LOFEJO elnevezésben legkisebb hihetetlen-
ség sem fekhetik. A' SÁRMATÁKRÓL írja (Libro 
XVIII. cap. 10 ) Idősebb Plinius: v, Sarmatarum 
quoque Gentes hac maximé pulté (Miliő) alun-
tur , et cruda etiam farina , EQVIJSO LACTE , 
vei sangiíine e cruris uenis admioctoA' SÁRMA-
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TÁKRÓL írja Martiúlis is (De Spectaculis, Epigr.3.): 
„ Venit el epoto Sarmata pastus equo" 

Al MASS A - G ETÁKRÓL hirdeti Seneca (Oedipus, 
v. 469.) 

„Tjaxuvit victos arcus Geticasque Sagiltas 
L a ct ea Masaagetes qui p o c u l a sanguiue miscelS1 

A1 GETÁKRÓL és NOMADESEKRŐL följegyzette 
(Libro VII , cap. 2.) Columella: , , Q u i b u s d a m vero 
Nationibus , framenti eccpertibus , victurn ( Lac ) 
commodat , ex quo Nomadum , Get.arumque 
plurimi Galaktopotae dicunturA'TRAXOKRÓL 
mondja (Ad Anthemiutn Augustum. Carrn. II. v. 
35—39.) Sidonius Apollináris : 
,, Thracum terra tua est 3 heroum fertilis ora. 
JSxcipit hic natos glacies , et viatris ab alvo 
Artus infantum molles nix civica durat. 
Pectorc vix alitur quisquam, sed ab ubere tractus , 
Plus potat per vulnus equum.'i 

Ugyan Sidonius Apollináris írja (Epistolarum Libro 
IV, epist. I .) a' GELONESEKRÖL: „Aut ad Cau-
pasigenas Alános , aut ad Equimulgos GelonosS' 

Á1 BULGÁRUSOKRÓL is följegyzettc (Joannis 
Cochlaei, Vita Tbeodorici Regis Ostrogothorum. 
Stockholmiae, 1699. 4-o pag. 207—208.) Ennodius: 
,,Fíos non montanae strues , non flumirium obje-
ctio, non negati egestas alimenti in arctum ne-
cessitatis lege continuit: dum credunt satis esse 
ad delicias eqvini pecoris Icic potare. 
Quis jerat Aduersarium , qui pernicis Jumenti 
beneficio currit et pascitur í Quid, quod et Ulis 
animalibus indicunt. stúdiósé famis patientiam, 
per quae esuriem vitare didic^runt? quemadmo-
dum fit , ut jejunae Corrtipedis sessor visceribus 
cibos extrahat, quos illa ne conderet, diligentia 
instruente prospesritA' SCYTHÁKRÓL emlegeti 
(Paedrígogus. Libro I I I , cap. 3 ) Alexandriai Cle-
mens: „ E q u u m scilicet acceptum cons'cendens 
Scythu , cum ducit, quo vult. Fame autem la-
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borans petit ab Equo alimentum. lile verő prae-
bet venas, et, quem solum possidet, sariguinem 
Domino suppeditat. Porro autem Equus quoque 
N QMADl est et vehicuíum , et cibusDe kü-
lönösen ANACHARSIS is azon Levelében, mellyet 
Cicero (TuscuLanarum Quaesiionum Libro V , cap. 
3'J.) föntártott , állítja maga magáról : „Mihi ami-
ctus e&t Scythicum Tegmen: ccilciamentum so-
lorum callum: cubile terra: pulpamentum fa-
mes: LACTE, CASEO, Carne vescor. Quare 
ut ad quietiirn me licet venias Muriéra autem 
ista , quibus es deleetatus , vei Civibus tuis , 
Diis immortalibus dona.u 

Még sokkal későbben a' MAGYAROKRÓL is 
í r ja (Kollár, Amoenit. Jur. Puhl. Regni Illing. Vol. 
1, pag. 29.) Bölts Leo Görög Tsászár Taktikai Mun-
kájában: „Comitatur eos Animalium magna mul' 
titudo , EQFORUM, EQ VA R UMQ FE , item 
BOUM ac FACCARUM ARMELMTA , tum 
RSCAE, tum LACTIS POTUS causa, simul 
etiam,ut Frequentiae Amplitudinisque Castrorum 
speciem praebearitA' KOMÁN USOKRÓL meg-
említi (Pez , SS. Rer. Austr. Lipsiae , 1721. fol. 
Tomo l , col. 458—459.) a' Kloster Neiiburgi Kró-
nika í ró j a : „ E o d e m fíomarii (gens immundissi-
ma, quae carnibus utebatur jere crudis pro cibo, 
et LACTE EQ FARUM et SANG FINE pro 
potuJ, hi miserunt quosdam ex suis cum Rege, 
Gután nomine, ad Regem Ungariae , rogantes, 
Ut collocaret eos in terra sua, simulantes sefieri 
Christianos u Sőt a' Xll l-dik századi TATÁROK-
RÓL is egyezőleg beszélik a* régi Utazók, bogy ok 
LÓTÉJJEL éltek, *s belőle részegítő Italt is ké-
szítettek. Ezek köztiI még ma is sok megiszsza a' 
LÓTEJET, sok pedig KUTYATEJJEL is él , hon-
nan d a1 Magyarok a' TATÁROKAT nem régen ez 
előtt KUTYA-FEJŰ (Görögül: Cynamolgus) TA-
TÁROKNAK nevezték. Minekutána tehát enynyi 
féle Nép élt LÓTEJJEL, hogy a' SCYTHA NEM-
ZETNEK egyik Ágát megkülönböztetve a' Régiség 
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HIPPOMOLGUS néven nevezte, annak nem lehet 
talán más oka, minthogy ez az ÁG találta föl vala-
melly szoros helyheztetésben háború alatt éhség el-
len azon valóban szerentsés módot, melly által a' 
Sereg éhenhalástól mindenkor, a 'hol tsak a ' Lónak 
Jegelője volt , megmenekedhetett. Kérkedve em-
legetik, tudniillik, az í rók , hogy a' HIPPOMOL-
GUSOK és NOMADESEK különösen, 's általában 
pedig minden SCYTHA NÉPEK az Ellenségtől 
éhenhalással nem szorongattathattak. 

Úgy de mire valók már mind ezek a' HIPPO-
MOLGUSOKRÓL az Erdélyi SZÉKELNÉP Törté-
neteiben ? A1 Magyar Nyelvben hajdan az Igéktől 
U és Ü , vagy 0 és Ö szótag által támadtak az 
ollyan Mellékszovak ( Adjectivumok ) , millyenek 
ma a' KESERŰ, SZOMORÚ, hajdan pedig egyszer-
smind KESERÖ és SZOMORO formában is előjött 
Mellékszovak. Egy jelentésűek voltak ezekkel az 
I végzetü Mellékszovak i s , 's még ma is keletben 
vagyon úgy a HOSZSZI, mint a' HOSZSZU Mellék-
szó. Sőt hajdan még a' Tartomány és Város, vagy 
Helység nevekben is ki így í r t : S z e k s z á r d i 
A p á t u r , ki így : S z e k s z á r d u A p á tu r. Mind 
ezek a' Deák US, IS, ENSIS végzetü Mellékszovak-
kal egy jelentésűek. Ä' Köz Szokásnak LÓFEJÜ 
neve tehát épen annyit jelenthet már tsak ennél 
fogva is , mint HIPPOMOLGUS, az az ; LÓFEJŐ. 
De épen Erdélyben az oda való Diálectus szerént 
a' FEJŐ mellékszó FEÜ formában is keletben volt. 
Heltainál (Chronica az Magyaroknak dolgairól. Ko-
losváralt, 1575. fol. pag. 8. recta) olvashatni: 
Unó és Juh jeii Sajtár és Désa az ó pohárszékek.íc 

A' Dunántúl Vas Vármegyében pedig FÖJIK és nem 
FEJIK a' Teheneket. Ha már az 1096-diki Deák 
Oklevélben (Renkő, Milkovia. Viennae, 1781. 8-o 
pag. 55—57.) találjuk: , , h a utriusque ordinis tam 
LOOHFEW, quam G IHAR LOG vocati, mili-
tares et fortes viriil: Nem olvashatjuk-e e' helyet 
LÓ-FE-Ü és LÓ-FE-Ö-nek? Ha így, — akkor e' 
névben HIPPOMOLGUS jelentés vagyon, 's a' GI-
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HARLOG szó, ha GYALOGOT tészen i s , épen 
nem akadályoztatja a' HIPPOMOLGIJS jelentést , 
mert a' LÓFEJÓK, mint ditsó régi és Nemes Nem-
zet , LOVAGOK voltak igen is: De SZOLGÁIK, 
kikkel Ók is birtak, GYALOG SZOLGÁL \TOT tet . 
tek. Valóban igen különös tünemény az, hogy épen 
a* Székelség SZÍNE és NEMESSÉGE hivatik szá-
zadról századra a' TÖRVÉNYEKBEN és OKLEVE-
LEKBEN folyvást LÓFEÓ , vagy LÓFÖ SZÉKEL 
néven. A' LOVAG KATONÁSKODÁS a' régi NE-
MESSÉGRE nézve épen nem volt valami különös 
megtiszteltetés, minthogy ez mindennapi rendes szo-
kás volt. Ezzel tzíműl élni nem szoktak; ezt LOVAG, 
vagy LOVAS kifejezéssel, 's nem LÓ szóval ejtet-
ték volna ki Atyáink. Más fekszik bizonyosan a' LÓ-
FEÓ SZÉKEL nevezetben. Mi fekszik? elmondja 
a' sok fontos dolgokat magában foglaló SZÉKEL 
KRÓNIKA, melly igen is méltó a r ra , hogy nagy 
szorgalommal több Kéziratokból újra kiadassék. 

Az 1533-dikban 153. Iróhártyás és 3. Papiro-
son íratott Óklevélből készült SZÉKELKRÓNI-
KÁBAN (A' Nemes Székely Nemzetnek Constitu* 
tióji. Pesten, 1818. 8-o 276. és 278. lap.") monda-
t ik : , ,Ad Castra metienda contra ebqteras Gew 
tes, ad Jura Sacra et Profama edicenda per 
Caliceum Poculum eoc Cortice Miristica factum 
ab AN ACHOHARIM Schytharum Nabon Phi-
lein repertum , modoque variatum exstantem , 
ad Praecepta Communitatis eactradanda , ad 
puniendos transgressores ejusmodi Mandati j ita 
lit per media viscera scinderentur in facie ejus 
in Arce Bonduár residentis, ab antiquo Rabon-
bano Ronda Nabon Philein exstructa ante 
ruinam adhuc Imperii Attiláéi Alább pedig szin-
te előjo : ,,Demum translato Calice adducto ad-
huc e Scythia ab ava/ctQr r q u i in patria 
sua dum Graeco Ritu cum illó cum sacrificaret, 
a Fratre suo interfectus esse dicitur IN ACTIS A 
IIÁDAGO GOTHORUM RKGE AD IVOS U$-
QVK A DL 4 TIS, ET MODO IN AK Dl BUS 
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DOMIISI NOSTRl (V SZÉKELBIRÓT nevezi 
így) EXTANT1BUS et administrante Sacrificio 
in Aedibus post terram Vatsárh moritur, et a 
Ducibus ceteris cum consensu Gentis constituto 
Butsinio RectoreAz már a' kérdés e' két meg-
romlott helyről: Mitsoda Görög Országból hozatott 
KEHELYRÓL foly bennük a' beszéd? Ki az az 
ANACHOHARIM, más néven : ANACHART PHE-
ODOPHUS, ki Görög Országból e' KELYHET ma-
gával hozta, 's azzal GÖRÖG SZOKÁS szerént Ha-
zájában áldozott, 's azért Testvérétől meg is öletett? 
E s tárgyak a3 SZÉKEL KRÓNIKÁBAN egész hite-
lességgel emlí t te t lek , 's az mondatik különösen, 
hogy erről még 1533-dikban a' SZÉKEL NEMZET 
LEVÉLTÁRÁBAN A' SZÉKEL GRÓFNÁL fönvol-
tak az Iratok, niellyeket Rhadagaisus Gothus Feje-
delem a' SZÉKELEKNEK hozott. 

Rár melly romlottaknak látszanak is első te-
kéntettel e' helyek, még is könnyű itten mindent 
fölvilágosítani. Diogenes Laertius beszéli (De Vi-
tis, Dogmatibus et Apophthegmatibus Claroruni Phi-
losophorum. Cnriae Regnitianae, 1739. 8-0 Tomo I* 
pag. 109.) A n a c h a r s i s P h i l o s o p h u s r ó l : , , P o s t 
a/iquantulum temporis regressum in Scythiam , 
cum patrias leges immutare velle videretur, 
Graeccisque toto conatu niteretur inducere, in 
venatu a Fratre sagitta percussum interiisse, di-
centem , Sermonis et Disciplinae gratia se ecc 
Graecici servatum , per invidiam in domo et 
patria periisse. Quidam Graeco Bitu sacrifican-
tem occisum traduntNem ANACHARSIS PHI-
LOSOPHUS-e az ANACHART PHEODOPHUS és 
ANACHOHARIM? Ennek az ANACHARSISNAK 
Kelyhével hivattak öszsze tanátskozásra a' SZÉKE*» 
LEK. HA ANACHARSIS az Erdélyi SZÉKELEK 
közé tartozott, nem LÓFEJŐ vagy LÓFE.JÜ NÉP-e 
a' SZÉKEL NÉP ? Tsak most fogjuk helyesen ér-
teni Szent István Király másadik Melki Biogra-
phusának (Primi Hungarorum Regis Apostoliéi S. 
Stephani Vita e pervetusto Codice MS. eeleberrimi 
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Monasterii Mellicensis excerpta. Posonii, 1781. 8-0 
pag. 49—50.) ime sorait: „ S a n c t a Dei Ecclesia 
in Pace collocata, et ex Romana Auctoritate 
iuste ordinata, GEIVS BISSENORUM longe a 
fide aliena, et quasi belluina stultitia carens in-
tellectu, Patriae eius CONPINIA demoliri agres-
sa est." Alább pedig Szent István szájából monda-
t ik : „Recedite , recedite, quia impetravi ab lm-
peratore meo uirum defensorem et ducem meumy 
scilicet JYÍartinum ,qul non patietur morsibus ve-
stris PASCUA JUSTORÜM LacerariÉs még 
alább ismét Szent István szájából: , ,Amoto et ter-
tio, perge ait adire , festina propere, eí mea tol-
lens mandata, Tribuno P/ebis in ULTERI-
ORIBUS ( a z az : ULTRASILVANIA ) moranti, 
zzí se provideat, viros ad pugnam eligat, hostium 
cuneos in me bellum moventes prope/latItten 
azon bérohanásról foly a1 beszéd, mellyet a' PA-
TZINATZITÁK Moldvából Erdély Országba a' SZÉ-
KELFÖLDRE ( Confiniumra ) tettek , 's itten a' 
SZÉKELEK együtt PÁSZTOR és IGAZ NEMZET 
nevet viselnek, nielly nevek ha jdan , mint lá t tuk, 
a' HIPPOMOLGUS, az az: LÓ FEJŰ SCYTHÁK-
NAK tulajdoníttattak. És nem szembetünöképen 
tündöklik-e a1 LÓFEJÜ SZÉKELEKBEN most is 
a' Vallásosság és Igazságszeretet? Nem voltak-e 
ezek PÁSZTOR,az az: MARFIA TENYÉSZTŐ NÉP, 
ha bizonyos időkben tsak ÖKRÖKKEL kedvesked-
tek a' Magyar Fejedelmeknek? Mennyit tudtak irne 
régi Atyáink, a' mit Utóik vétkes gondatlanságból 
feledékenységre jutni engedtek! Ha az illyen Com-
binátiók eszelősségek, úgy vége a' Históriának. De 
ennyit elég volt röviden érónteni figyelem gerjesz-
tésül a* LÓ FEJŰ SZÉKELEKRÖL. 

A' mi már az Erdélyi SZÉKEL NÉPNEK egye-
nesen Nyelvét illeti, az bizonyosan MAGYAR volt 
hajdan i s , tsak hogy a' PALÓTZ SZÓJÁRÁSSAL ro, 
kunságot tartott. A' Székel Krónikában (276-dik 
lapon) mondatik a' SZÉK ELEKRŐL : „ E j u s d e m 
Originis ac Hungari Pannon es, a reliquis Genti-
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bus SICULl nominati ci Scythico Populo Attila 
nobilis Roníiniiisnak íme helyét: „ S C Y T I I U L í 
FETUSTISS1MUM UNGARORUM GE1VUS 
AC IVULLO PEREGRIIVO SANGV1NE CO-
lNQVUSATUM^ fölebb olvastuk. Másutt (Edit. 
cit. Lips. pag. 559 ) írja Bonfinius: „ In ter coenan-
dum ad Regem Captiuus quidam SCYTfJULUS 
adducitur: rogatus, ACCITO IIVTERPRETE, 
quis esset, unde, et quo tenderei, et quae causa 
fuerit itineris ? respondit: IIVTERPRETE SIBI 
DJEQVAQVAM OPUS FORE, SE UNGARUM 
ET TR A/V SS IL F A A7 UM EtiS£, ac rerum igna-
rum, ad revisenda sua praedia nunc in Moldá-
viám venire , quae caduca uccoris bona forent.i4  

Oláh Miklós (Nicolai Olahi , Ilungaria et Attila. 
Vindobonae, 1763. 8. pag. 61. Cap. X I V , §. 2.) 
állította: ^Hungari et Siculi eadem Lingua utun-
tut; nisi quod Siculi quaedam peculiaria Gentis 
suae habeant vocabula.u Reichersdorff (Schwandt-
neri, SS. Rer. Hung. Fol. Tomo I , pag. 786 ) írta 
1550-dikben a1 SZÉKELEKRŐL: „ C i c u l i a , Da 
ciae angulus , Moldáviáé Regioni contiguus. 
Ejus terrae Populi dicuntur C1CULI, Scytharum 
ut ajunt genus , a quo originem traacere $ suis vi-
vunt legibus, ei moribus, suaque of/zcia sorte 
distribuunt. ISemo apud illos ignobilis esse cense-
£«r, etiamsi manu aratrum tractet, a i / í caprino 
gregi praesit: durum enim et asperum genus ho-
minum, quasi hello natum , guz MORIBUS, 
£E/?Yk/0/Vfí FESTITU /VO/V MULTUM 
AB HUNGARIS DISCREPARE FIDENTUR. 

suní HUNNORUM ANTIQF1SSIMI, quos 
SCYTHUljOS appeliare malunt quidam, quod 
e SCYTHIS originem *raAaAj£.uÉs alább: „Hun-
gari et Nobiles ejusdem regionis, pass/m inter-
mixti Saxordbus, cum Ciculis propemodum tarn 
SERMONE, 9uam FEST1TU et ARM1S con-
veniunt: in rebus vero bellicis caeteris nationi-
bus non uno nomine anteponendos arbitror.u  

Vilmáni Libétz Mihály 1559-dikben Székely István 
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Krónikája előtt (Chronica. Craccoba 1559. 4 . ) 
mondá: 

,,Mingyárt az regi Székelek nyelvére tekintsen, 
Kiknél tiszta Magyar Nyelv maradéka vagyon 

Geleji Katona Istvánnál 1645-dikből a' Magyar 
Grammatikátska végén olvashatni: ,,/4' Székelyek 
a régi Scythiai Magyaroknak igaz maradványig 
Ugy mint kiknél még az igaz tulajdon Magyar 
bötiik is megvagynak , kik noha sok tsufos, és mi 
tóliink értetetlen szókual is élnek ugyan, de az 
enyett igen ékesekvei és jegyzösökvel is , melly ek-
nek lejegyzegettetésekvel itt papyrost nem fogla-
lok." Timon Samu (Imago Novae Hungáriáé. Vien-
n a e , 1762. 4-o pag. 52.) említ i : „Siculi enim ger-
manissimi sunt Hungari\ nisi tamen Pagani ser-
monem expoliant, risum movent audientibus 
Eszükbe sem jutott tehát a1 Magyar í róknak azt 
gondolni, hogy a3 SZÉKELEK valaha más nyelven 
beszéltek volna, mint most. Minden, a' mit tőlük 
a' SZÉKELNÉP nyelvéről tanúihatunk, nem több 
dialectusi különbözésnél. Hogy ezt még hívebben 
megesmérjük, menjünk által végre aJ PALÖTZ NÉP 
rövid Történeteire és hajdani N j elvére. 

Hogy mindazonáltal a' ditső LÓFEJÜ Nemzet, 
mellyről az egész Régiség mindenkor tsak betsulve 
szólott, 's melly eránt Recensens is határtalan tisz-
telettel viseltetik, soha meg ne sziinjék nemzeti 
Díszeiben előmeneteleket t enn i , méltó lészen a' 
LÓFEJÜKRŐL legszebben í r t , 's Krisztus szü-
letése előtt 90-dik évben élt Scymnus Chiusnak 
(Geograpiae Yeteris Scriptores Graeci Minores. 
Oxoniae , 1703. 8-o Yol. I I , pag. 48 — 50. versu 
110—123.) sorait Béfejezésül ide iktatni Deák For-
dításban : 

..Hinc rursus alias esse solitudines. 
TJltraque Panticapen paludis accolus. 
Aliosque plures nomine Land notos suo. 
Vulgus JVOMADICOS dicit, usque adeo admodum pios r 
Ut íiec animantibus affér ant injuriam : 
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JVlaurtrisqne ,ut usserit (Ephorus), vagas trahunt (lomot, 
Et more Scythico lade Eqnarum victitant. 
Et de bonis vitám communibus agitant, 
Opes cunctas jmblicas cunctis habéul. 
Ex his NOMADICIS, Gente quam pHssima , 
ANACHARS18 ortus dicilur Sapiens Homo. 
Horumque nonnullos ferunt 
Eixisse sedes in Asia , quos et SACAS 
VocantS6 

Ha Strábo szerént a1 LÓFEJÜK egy NÉP vol-
tak a' SÁRMATÁKKAL, vagy Scymnus Chius sze-
rént a' híres LÓFEJÜK Ásiában SACAKNAK is hi-
vat tak, mivel a' SZAROK és SÁCÁK ( S a h , vagy 
S a c h Persa Nyelven K i r á l y t tészen) egyenesen 
KÚNOK voltak , való a9 régi hagyomány , hogy 
KUNOK voltak a' LÓFEJÜK is. Ez annál bizonyo-
sabb , mivel Ők hajdan LÓKÚNOKNAK vagy LU-
KÓNOKNAK, sőt egyenesen LÓNÉPNEK is nevez-
tettek. Ezt azonban máskor fogja , ha é l , kifejteni 
Recensens. 

(Folytat ik.) 
Horvát István* 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 

1.) Das Bergrecht des österreichischen Kaiserreiches. Syste-
matisch dargestellt und erläutert von Dr Joseph Tausch, 
k. k. Äppellationsrath. Zweite umgearbeitete und ver«. 
mehrte Auflage. Wien , 1834. 8-0 Im Verlage bei J. G. 
Ritter von Mösle's sei. Witwe. SS. I—XVI ^ 472. Az 
ára 4 fr. pengő pénzben. 

Hogy az Arany és mindenféle Értz gazdag Ha-
zájában szegény az Ásvány Tudománynak, Geoló-
giának és Geognosiának Literaturája általában i s , 
Nemzetisége pedig alig vagyon; hogy a* Bányászsá-
got századoktól fogva nálunk tsak nem egyedtíl Ide-
genek gyakorolják, az épen olly figyelemre mél tó , 
mint az , hogy , Természet Tudomány Tanítóival 
bírván Oskoláink is , a' híres Beudant Frantzia Tu-
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dósnak kellett Magyar Ország Hegyei t , 's földi Al-
katását megesmértetni. Sikeretlen minden Tanítás , 
h a n e m szemléltető; elégtelen minden oktatás, ha 
tsak a1 héjnál marad, vagy üres szóvesztegetés. így 
a' Természet Titkainak fátyolba kell előttünk bo-
rulniuk. 

Nem sokkal nagyobb szerentsével gyakorolta-
tott a1,Bányász Törvény i s , míg a' Kegyes Ország-
lás gondoskodása e' Tudonfánynak rendes Tanítókat 
nem rendelt. Ezután a* pislogó Méts világító F á k -
lyává le t t , 's a' derék igyekezet nem sokára ter-
mett gyümöltsöket is. A' munkás Faber Antalt , a' 
Posoni Királyi Akadémiának érdemes Taní tó já t , 
i l l e t i , a' mennyire én tudom, azon nem tsekély 
ditsőség, hogy letzkéit első botsátotta nyomtatás 
alá illyen tzím alatt: „Principia Juris Metallici 
Hungarici. In usum suorurn Auditorum conscri-

psit Antonius Faber, J. U. D. in R. Academia Po~ 
sotiiensi Statisticae et Juris Metallici Prof. P. O. 
Posonii, 1816. 8-0. a Későbben megjelent ime mun-
ka is : „Institutiones Juris Metallici Hungarici , 
quas conscripsit Josephus Jurievich de Tuol, J* 
U. D. Statisticae et Juris Metallici in Regia 
Scientiarum Academia Zagrabiensi Professor. 
etc. Zagrabiae , 1822. 8-o." Ugyan 1822 dikben 
lépett föl ezen írói Pályán egy másik dolgos Ha-
zánkfia is, illyen tzímü könyvével: Bergrecht 
in den sämtlichen k. k. österreichische41 Staaten 
Zum Leitfadeti der Vorlesungen über dasselbe be-

, arbeitet von J. von Jung. Wien, 1822. 8-0." Nem 
panaszolkodhatunk tehát szükséges Kézi Könyv 
fogyatkozásáról ezentúl a' Bányász Törvényre néz-
ve : De megkell még is val lanunk, hogy hazánk-
fiainak ditséretes fáradozásaik az idő rövidségéhez 
képest , melly aJ Bányász Törvény előadatására for-
díttatni szokot t , tsak nyomos Rajzolatokat és hasz-
nos Okfőket foglalnak magukban. 

Ellenben Tausch Jósef Főitélőszéki Tanátsos 
Úr Könyve a1 Bányász Törvényt sokkal nagyobb 
k i te r jedésbenjaní t ja . Ugyan is nem tsak a1 szüksé-

ges 
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ges Előesméreteket bővebben le í r ja , hanem magát 
az egész Bányász Törvényt H férfias és kelleniea, 
's a" mi a' munkának igen jeles d ísze , mintegy 
igen könynyen általlátható világossággal úgy előállít-
j a , a1 mint az most az egész Austriaí Birodalom-
ban folyamatban és keletben vagyon. Kimeríti nem 
tsak a* különbféle Bányász Rendszereket, hanem 
fölhordja a' Kormánynak Parantsolatait és a* Bá-
nyásztörvényszékeknek ítéleteiket is. Sőt, a' mi fö-
löttébb hasznos , öszsze veti az Austriai Biroda-
lomnak Bányász Törvényeit és Szokásait a' Burkus, 
Bajor 's egyébb Külföldi Népeknek Bányásztörvé-
nycikkel és Szokásaikkal. 

Valóban óhajtani kell, hogy e* jeles munka 
épen mostanában, midőn a' Magyarországi Bányász 
Törvényeknek ú j elrendeltetésüket 's bővtílésüket 
reménylhetjük , számos Olvasókat nyer jen, mint-
hogy az illyetén tudós Könyv közönségesebb te-
kéntetei által sokban nevelheti tudományunkat; 
előbbre segítheti nemes szándékainkat. 

Horvát István* 

III. 
Tudományos Je lentések . 

X. Az Aurora Per. 
A' Magyar Nemzet 1834-dik évre „AURORA44 

tzím alatt két ALMANACHOT kapott. Egyik Tratt-
ner Károlyi Intézetéből jelent meg Szemerei Sze-
mere Pál szerkesztetése alatt; a' másikat Bajza Jó-
sé f szerkesztetése által Ifiabb Kilián György Pesti 
Könyvkereskedő adta ki, 

Alig látott napfényt az 1833-dik évi Tudomá-
nyos Gyűjtemény 11-dik Kötetében a'127-dik lapon 
Trattner-Károlyi Intézetének Hirdetése az 1831*dik 
évre kijövendő Auróra felől, Bajza Jósef azonnal 
kegyetlen vádokkal terhelé a' hirdető Intézetet, 

Tud. Gyújt. II. Köt. 1834, 9 
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mint Igazságtalan Lépest elkövetőt , az ő bizo-
nyos és világos jusa ellen. így hangzik szóról szóra 
az 1833-dik évi Jelenkor t/.ímü Újság mellett ki-
jövő ÉRTESÍTŐNEK 2l-dik számában Bajzának 
Mártius 27-dikéről költ vádoló Kinyilatkoztatása: 

I. 

„Az 1834-diki Aurora felől.46 

„Folyó évi Mártius 21-kén egy Aurora kiadása 
jelentetik Szemere Pál Redactiója alatt. Ne hogy 
valaki ezen jelentés által tévedésbe hozatván ugy 
vélekedjék, mintha én az Aurora szerkesztetési és 
kiadási jussáról lemondottam, 's annak szerkeszte-
tését Szemere Pálra bíztam volna, jelentein a' tisz-
telt közönségnek , különösen pedig az Aurora eddi-
gi olvasóinak, hogy én ez Almanachot senkinek 
semmiféle tzimmel által nem engedtem 's hogy azt 
a' ránk következő 1834-dik évre is nevem alatt 
folytatni fogom, azon ktilömbséggd, hogy ennek 
kiadását nein Trattner - Károlyi Typographusnak 
( m i n t az 1832-dik és 1833-dik é v e k e t ) , hanem 
I f j . Kilián György Könyvárosnak adtam e l ; 's bi-
zonyossá tehetem a' tisztelt közönséget, hogy mind 
külsejéről, mind érdekes belső tartalmáról gondos-
kodni fogok. 

Én az Aurorát boldogult Kisfaludy Károly ba-
rátomtól vettem á t , 's az 1831-dik évit (mint ezen 
év utolsó lapjaiból az egész publicum tud ja ) beteg-
sége ideje a la t t , és így már éltében is szerkesztet-
t em, noha akkor még az ő neve a la t t ; később az 
1832-dik évit (ditső emlékezetű alapítója elhunyta 
után) saját nevem alatt szerkesztettem 's eladtam 
írott Contractus mellett (Április 15-dikén 1831.) 
Trattner - Károlyi Typographusnak; az 1833-dik 
évit szinte különös Contractus mellett (Julius 19-én 
1832.) újra eladtam Trattner - Károly inak , 's mind 
kétszer e g y é v r e . Az 1834 dik évit pedig, mellyet 
szerkesztetendő leszek, megint azon módon, mint 
az előbbenieket által adtam egy évre , tsak hogy 
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nem többé Trat tner-Károlyinak, hanem I f j . Kilián 
György Könyvárosnak. Ha kérdés tétetnék : miért 
ezt Kilián Györgynek 's nem ismét Trattner-Káro-
lyinak ? arra majd a' kérdéskor megfogok világos 
és kétségbe nem vehető okokkal felelni; most elég-
nek tartom még szelídebb eszközökhez nyúlva ezt 
felelni : hogy az 1834-diki Aurorát Kilián György-
nek adtam által, mert nekem úgy tetszett, — meg-
történhetik, hogy a* jövendőket ismét más és más-
nak adandóm évenként, ha nékem ismét úgy fog 
tetszeni, 's szeretném látni, ki fog engemet tulaj-
doni jussaimban és szabadságomban megháborítani. 
Pes t , Mart. 26. 1833. 

Bajza." 

tT t e t s z é s e n , t u l a j d o n i j u S o n és s z a -
b a d s á g o n épült Ellenmondásra jónak találta 
Trattner-Károlyi Intézete semmit sem felelni, ne 
hogy időnek előtte véres háborúk támadjanak a' 
tiszteletet érdemlő Közönség igazságos undorodásá* 
ra. Ellenben néhány Hazai Tudósaink a' nélkül , 
hogy a' dolog helyheztetését fenekesen esrtiérték 
volna, anynyira fölhevültek Bajza ügyének igazsá-
ga mellett, hogy az egykori híres Frantzia Kamara 
221 Követeinek példájukra Aláírásaik 's Kinyilat-
koztatásaik által ditsőségnek tartanák a' Nemzet 
szeme láttára és füle hallattára szentnek és igazsá-
gosnak hirdetni Bajza Vádolását. Ez az a' híres 
I ra t , mellyet a' Magyar Nyelv Történeteiben Bajza 
halhatatlan érdemeiről beszéltekor a' késő Mara-
dék „HAT TUDÓS TEKÉNTETÉNEK-1 fog egy-
kor nevezni. Halljuk tehát szóról szóra ezen iratot 
is úgy , mint a z , az 1833 diki TÁRSALKODÓNAK 
28-dik számában Április 6-dikáról föltaláltatható j 

II. 

„Nyilatkozás az Aurora eránt ." 
„Alább i r t ak , az Aurorának eddig is nagyobb 

részben munkatársai, tudtára adjuk a' tisztelt kö* 
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lönségnek , hogy mi egyedül azt ismerjük valódi 's 
Kisfaludy Károlytól alapított Aurorának, mel-
lyet a' boldogulttól Bajza még annak életében által 
vet t , 's köz tudomás szerint mind akkor, mind 
azután két évig háborítatlanul folytatott, 's ezen 
túl is folytatni fog. Kinyilatkoztatjuk egyszersmind, 
hogy munkáinkkal ezután is egyediíl Bajza Auro-
ráját fogjuk segíteni. 

Czuczor m. k Szenvey m. k. 
Fáy András m* k. Toldy Ferencz m. k. 
Kovács Pál m. k. Vörösmarty m. 

ß 
Ez az Areopágusi ítéletmondás sem ragad-

hatta ki Trattner-Károlyi Intézetét a* néma Hall-
gatásból , a' mi kétségen kiviíl nem kevese boszon-
lotta az Ellenfelet, ki időközben Szemere Aurórá-
jának megjelenése előtt is utat tudott annak meg-
1 áthatására finom fogásai által készítenj. Még senki 
sem árúlta Trattner - Károlyi Auróráját , midőn 
Ifjabb Kilián György neve alatt u t á n n y o m á s ú 
r é z m e t s z e t e k k e l vádoltatott a' feselő Aurora, 
s Bajzának ime menydörgő Figyelmeztetésétől har-

sogott a' Haza: 

III. 

„Figyelmeztetés.'4 

i 
„Nem a' könyvnek ajánlására — mert az re-

ménylem maga fogja magát ajánlani — hanem hogy 
azok, kik két év óta Bajza Auroráját vették 's 
most is azt kívánnák megvenni: figyelmessé tétes-
senek, jelentem: hogy a' melly Aurorát Trattner• 
Károlyi hirdet, az Kisfaludy Aurorája czimével 
akarja a' tisztelt község figyelmét megnyerni: holott 
ezen Pseudo - Aurorát mások irják 's más szerkez-
tet i , mint kik az eddigi köteteket irták és szerkez-
íeték. A' ki tehát azon Aurorát akarja megszerezni, 
mellyet ugyan azaz iró ád-ki} régi munkatársai-
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fial, ki azt még Kisfaludy éltében, halála után 
is folyton szerkezteté: azok nálam „Bajza Auro-
ráját^ fogják megrendelni. 

Ifj . Kilian György 
könyváros Pesten , a1 Váczi utczában, 

Fesel házban." 

Ez a' menydörgés sem vette el Trattner - Ká-
rolyi Intézetének bátorságát. Megjelenvén szét kül-
detett a' PSEUDÖ-AURÓfl A mindenfelé a1 Hazában, 
as olly nemes lelkű Pártfogókra talált, a1 mit a' 
Kiadó Intézet 's annak érdemes Szerkesztetője ér-
zékeny hálával köszön , hogy a1 Példányok rövid 
idő alatt elfogytak minden vádok és kiabálások 
mellett is. A' naponként érkezett új megrendelé-
sekre kénytelen volt jelenteni a' Kiadó : „Az l834-/£ 
esztendei Aurórából Szemere Pál szerkesztetése 
alatt a* példányok olly hamar, 's olly rövid idő 
alatt keltek e l , mint még eddig soha sem; ( a ' 
mi kivált a' közelebbi két évi folyamattal éppen 
nem történt) hogy ennél fogva a* kiadók a' küz-
hizodalomnak 's közvárakozásnak jobban meg nem 
felelhetnek , mint , ha már előre jelentik , hogy: 
a' jövő 1835-dik eszt. Aurórát , vagy a 14-dik 
esztendei folyamatát ezen Zsebkönyvnek, ismét 
országszerte tisztelt Lilerátorunk T. Szemerei 
Szemere Pál Táblabíró Ur, Ts. magyar 
tudós társas-ági helybeli rendes tag , fogja 
szerkeztetni. A"1 beküldendő Kéziratokat mél-
tóztassanak a' tit. Írók vagy egye?iesen «' Szer-
kezteto Úrhoz, vagy Trattner és Károlyi Typo-
graphiájába beküldeni 

Tsendesedni látszattak az Ellenfélnek indúla-
v tai az új év kezdetével. Azonban mind ez tsak ideig 
óráig tartó fegyvernyugvás volt, mellyet annál ve-
szedelmesebb ütközet követett. Most egyszer Ma-
gyar Országból ugyan, de még is a' rövidebb ut 
végett Erdélyen által , jöt t a' kegyetlen Sujtogatás 
egy talán fogadatlan ( ? ) Ügyvédi« által, Mintegy 



( 1 3 4 *) 
elégtelennek tartván Nemes Apáthi Kiss Sámuel 
Bajzát Jusának védelmére, 's feledvén az Üdvözí-
tőnek Szent Máté Évangyéliomában (VII , l ) áljó 
parantsolatát: „ N e ítéljetek , hogy ne Ítéltessetek" 
a' folyó 1834-diki Erdélyi Nemzeti Társalkodó 4-ik 
Számában Januárius 25-dikéről így törekedett Tratt-
ner-Károlyi Intézetét a' nemes lelkű Szerkesztető-
v^l együtt majga kéményéből megkprmosítíuii: 

, IV, 

„Két Auróra.4* 
„Mikor sztínnek-meg nálunk azon idők vala* 

Siára, mellyeket a1 németek „die Flegel-jalire der 
Literatur14 neveznek? Ezt kell még most is szív-
fájdalommal kérdenünk. Ezen évi tavaszon, a1 har-
madik hó 21-dikén , a' nagy érdemű elhunyt Tratt-
nerek egyik örököse, Károlyi Is tván, a' magyar 
közönséget vakitam akarólag, jelentést hirdete egy 
az lS34-dik évre kiadandó Auróráról, mint ollyan-
ró l , mellyet id vezült Kisfaludy Károly alapita. Tsak 
hamar érkezék e r re , a' következő postával, Bajzá-
nak ama nyilatkozása, hogy Ő a' Kisfaludy Károly-
tól előszóvali hagyómápyképen áltvett Aurórát sem 
Károlyinak, sem másnak semmi szín alatt álten-
gedni nem fogja , ' s e' tárgy felett néhány szavaimat 
elmondanom tzélja itteni soraimnak. 

Hogy néhai Kisfaludy Károly az Aurórát még . 
éltében Bajzának szánta légyen 's az utóisót már 
nagy részint Bajza is szerkezteié, hanyatló erejű 
barátja kér tére , ezt Kisfaludy és Bajza baráti mind 
jól tudják és bizonyítják. Ez már maga eléggé bi-
zonyítaná, hogy Károlyinak legkissebb joggal sem 
lehet Kisfaludy Auróráját ön tulajdona gyanánt bi-
torlani; 's azon nevetséges okból épen nem, hogy 
az elébbieket az Ő műhelyében nyomaták. Műhely 
tulajdona lehet ugyan valamelly typographusnak, 
de neki évről évre örökös sajátul áltnem adott múv 

.kiadása, mint p. o. Aurórájé , telyességgel nem. 
Jlogy pedig erőszakkal más birtokát elfoglalni nem 
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szabad, ezt bonni Ügyész nem lévén is tudliatná 
mindenki , mert ez már a ' r ég i pogányoknál is ti-
lalmazva volt. Itt Károlyi tette ollyan, mint midőn 
valaki bizonyos ideig haszonbérben birná valakinek 
jószágát, írott egyeség mellett 's kitelvén az idő , 
örökre tulajdonának akarná azt tartani. E' szerint 
azon Auróra , melly mint Károlyi sajátja 1834 re 
már megjelent , igaz marhának nem ismertethet ik , 
ott állván tzímlapján e' szavak: „Kezdé néhai 
Kisfaludy Káro ly , szerkezteti Szemere Pál. Tizen-
harmadik évi folyamat.44 Hamis szerzemény akkor 
nem lenne, ha Kisfaludy Károly fényes neve 's a ' 
„tizenharmadik évi folyamat1 ' ott nem állana. Pedig 
már egy Auróra divatban lévén egy másik zseb-
könyvet is annak nevezni, valóban nevetséges sze-
rep. Megvallom őszintén, hogy ez megbántása Kis-
faludy Károly érdeminek, 's azon tiszteletnek , mel-
lyet magának minden jó magyarnál k ivívot t ; nem 
egyéb e9 törvénytelen rut te t t , mint háborgatása 
azon elhunyt ditső honlink áldandó hamvainak. 
Hogy Károlyi olly nagy érdemű 's köztisztelet»! 
férfit választa szerkeztetőnek, még az által vétké-
ből nints kimentve, 's ha Károlyi erőszakoskodás!» 
nem bámulnék i s , álmélkodnom kell Szeinere Pál 
tettén , — Szemere Pálén l 

Károlyi tette már most nem tsak igazságtalan, 
hanem káros i s , mert a' nemzoti literatúrai és cha-
raktert külföldiek előtt nevetségessé 's kigúiiyolha-
tóvá , Bajzát pedig erőszakos egoistává, más tulaj-
donát szemtelenül elragadóvá kivánta tenni Kine-
vetik ugyan i s literaturánkat külföldön, midőn lát-
ni fognak két Aurórát — mint egyiránt Kisfaludy 
Károly alapítványit —- más más szerkeztetőtől. 
Vagy,ha gyanitandják is az illetlen á rmány t , akko r 
viszont nemzeti charakterünk és betsületünk tarta-
tik külföldiek előtt bi tangnak, 's fogják mondan i : 
hát így bánnak -e a* magyarok egymással , igy be-
tsul te t ik-e nálok az igazság szentsége? 'sat. 

Nem tagadhatni, hogy Kisfaludynak az Auróra 
szerkeztetése valódi privilégiuma vol t ; ha ez Tolt , 
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tehát privilégiumot ada Bajzának, midőn Aurórá-
j á t ennek adá: következőleg Bajzától Károlyi pri-
vilégiumot akar ellopni. 'S illik-e? szabad-e ez? 
Illy történetek is okot adnak azon nem egészen 
alaptalan hírre , mellyet Bétsben egyFranczia Gróf-
tól hallék, ki ezt mondá : J ' ai entendu , que la 
jalausie et la dissension sóit un earactére singuiiére 
de la natíon hongroise. S3 il est vra i , ce ne me 
piait pas Monsieur. 

A' mi magát a' személyesen is megbántott félt, 
t. i. Bajzát illeti, reményijük, annak utján bebizo-
nyi tandja , hogy Kisfaludy Aurórájának ő a' tulaj-
donosa , 's betsülete sérelmiért annak helyén elég-
tételt kivánand. 'S ezt az igaz ügy barát i , nemzeti 
betsületünk pártfogói 's előmozditói, hév szívvel 
óha j t j ák , kik közzé magamat is számlálni bátor 
Vagyok. 

Nemes Apathi K i s s S á m u e l . " 

Mi viszsza tetszhető egy mtívelt ember előt t , 
ha épen az , ki a' FLEGEL-JAHRÉK ellen buzog, a' 
nagy érdemű elhunyt Trattnerek egyik örökösüket, 
Károlyi Istvánt , VAKÍTÓNAK , BITORLÓNAK, 
NEVETSÉGES SZEREPŰNEK, TÖRVÉNYTELEN 
R I T T TETTÜNEK , HÁBORGATÓNAK, ERŐSZA-
KOSKODÓNAK , IGAZSÁGTALANNAK , ILLET-
LEN ÁRMÁNYNAK, PRIVILEGIUM LOPÓNAK 
nevezi tsupán azon ketsegtető édes Reménység fe-
jében , hogy Bajza annak utján b e b i z o n y í t a n d -
j a , hogy Kisfaludy Aurórájának ő a' tulajdonosa! 
Ki vergődünk-e ezen uton 3s módon a3 FLEGEL-
JAHREKBÓL? itélje meg az értelmes Olvasó , kit 
én tsak azon egyre figyelmeztetek, hogy mind eze-
ket ollyan halmozta egymásra, kit közelebbről illet 
Szent Pál (I . Timoth. VI , 20.) Oktatása: „ 4 ' nálad 
letett ajándékot megőrizzed, és eltávoztassad a' 
beszédekben való haszontalan újságokat, és o' 
hamisan neveztetett Tudománynak ellenvetésit 
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Tegyük ideig óráig valónak, a' mi épen nem 

úgy vagyon, hogy az Auróra Kisfaludy Károlynak 
TULAJDONA vol t , 's hogy ez a' TULAJDON Baj-
zára szálhatott. Tüstént az a' kérdés támad: Által 
szálott-e a' TULAJDON valóban Bajzára ? Mimó-
don? Ki által?«—Schedel Ferentz ,az írói Halhatat-
lanságnak és Jusnak osztogatója, az Aurórában (Au-
rora. Pesten , 1831. 365—366. lap.) így világosítja 
föl az egész Haza színe előtt e' kérdéseket: 

V. 

„Az Olvasóhoz." 
,,A' jelen kötettel tizedik év/olyamatját veszi 

az olvasó közönség az A u r ó r á n a k , de ezt már 
tsak félig a l k o t ó j a és a l a p í t ó j a kezéből. Ő 
nints többé. Hideg föld takarja azon férfiút , kinek 
keble tsak az imént még égi gerjedeimekben lángo-
la. A9 jelen koszorúba utólsó áldozati vannak fűz-
v e , azon utólsó virágok, mellyeket a' forrón sze-
retett hazának reszketeg és gyengülő kézzel sír ja 
szélén nevele. 

Barátjai meg nem nevezhető fájdalommal jelen-
tik itt általam a* ditsőűltnek kora elhúnytát 's ben-
ne a' magyar literatúra nagy veszteségét. Hogy „ 
ezen általa alapított almanach, mint tíz év óta köl-
tésünk leghatalmasb előmozdítója, kidőltével meg 
ne szűnjék; ők , kik véle írói öszveköttetésben él-
vén , e' pályán munkával segélték, 's a' szeretet és 
baráti hűség minden szolgálatival sírjáig elkísérték: 
öszveálltanak 's azt határozák-el, hogy f o l y t a t á -
s á r a egybevetett vállakkal fognak munkálni, 's el-
felejthetetlen társok emlékezetét évenként fűzendő 
virágfonadékkal meg-megújítani. Szerkeztetőnek a' 
ditsőiílt egyik legkedveltebb, Vlegdrágább barátját 
B a j z a J ó z s e f urat választák magok közül, mint 
kinek a' boldogúlt e' provinciát r é g e n s z á n t a , 
's ki a' jelen kötet g o n d j a i t is az elgyengültnek 
kezeiből általvette. 
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Ennyit addig Js szépliteratúránk kedvelőji meg-

nyugtatására, 's az Aurora távol lakó munkatársai 
értesítésére; míg annak ú j Szerkeztetője maga fogja 
az utóbbiakat további szíves részvételre kérni 's 
felszólítani. Pest , November 25. 1830. 

Toldy Ferenc*." 

Kisfaludy Károlynak Baráti nyerték, úgy lát-
szik e' sorokból, az Auróra TULAJDONAT , mert 
ezek választák Bajzát SZERKESZTETŐNEK, „mint 
kinek a' boldogúlt e' provintziát (az a z : «' Szer-
készt et öséget) régen s z á n t a , 's ki a' jelen kötet 
gondjait is (a ' C-orrecturát) az elgyengultnek ke-
zeiből által vette." Hol vagyon itten szó ollyan TU-
LAJDONRÓL, melly Kisfaludy által Bajzára szá-
lott ? És adhatták-e Kisfaludy Károly Baráti Bajzá-
nak , a ' m i nem az övék , hanem Kisfaludyé volt? 
Adhatták-e, ha hiteles módon nem nyerték Kisfa-
ludy Károlytól? Mind ezek a3 Tulajdoni Jusnak 
tsudálkozásra méltó bitangolásai: Mert köz példa 
beszéd : „ N e m o dat, quod non habet." 

Kész vagyok én azonban elhinni, hogy a' fö-
lebbiekben tsak az Orvosbarát nem eléggé vigyáz-
va és nem eléggé törvényesen fejezte ki magát. 
Kész vagyok elhinni, hogy Schedel Ferentz Tollá-
ban a' TULAJDONOS és SZERKESZTETŐ név 
egyet jelentenek. Azt akará hihetőképen a' hirdető 
a' Nemzettel tudatni , hogy ők azért választották 
Bajzát Szerkesztetővé , mivel Kisfaludy Károly , ki 
egyébbként is későbben Újságírással akart foglala-
toskodni , éltében több izben is (a' mit könynyü el-
hinni) Bajzának SZÁNTA az Auróra TULAJDO-
NÁT. E' mind szép valóban! De ki látta azt vala-
ha , hogy a' PUSZTA NEKI SZÁNÁS által valaki 
törvényesen TULAJDONRA szert te t t? Ki l á t t a , 
hogy a' Könyv Correctora hibaigazítás által vala-
melly Könyvnek TULAJDONOSÁVÁ lett? 

Bajza, Ügyész létére, kétségkívül, észrevette, 
hogy a' leghívebb baráti szív sem ajándékozhatott 
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neki a Máséban TULAJDONI JUST. És ba elvál-
lolta volna is e' TULAJDONI J U S T , mit használt 
volna neki a puszta TULAJDONOS név JÖYEDE-
LEM nélkül? Hogy a' JUS é l ő legyen Pénzre vala 
szükség. Meg nem sértem talán Ba jzá t , ha azt állí-
tom, hogy 1831-dikben nem birt még annyi erővel, 
hogy az Aurórát SAJÁT KÖLTSÉGEIN kiadhatta 
volna. Hiszen ezt maga Kisfaludy Károly sem győz-
te már 1830-dikban, 's azért tanátsosabbnak tar-
totta Kéziratát az 1831-dik évi Auróráról Trat tner-
Károlyi Könyvnyomtató Intézetének eladni 700 
Váltó For in ton , a' miről az 1830-diki September 
16-dikán költ eredeti Egyezéslevél most is Trat tner-
Károlyi kezénél vagyon. így az 1831-diki Auróra 
bizonyosan Trattner-Károlyié volt , 's ha Bajza ab-
ban nyoltzvan ezer hibát kiigazított volna i s , ezen 
fáradozása által semmi esetre TULAJDONI JUST 
nem arathatott Kisfaludy Károly egyezése miatt . 

Le is mondott Bajza , és igen okosan, a' Barát-
ság Ajándékáról , követvén Kisfaludy példáját 
Ő is Trat tner-Károlyi Intézetével 700 Váltóforint 
jutalmazás fejében egvességre lépe t t , jobbnak tart-
ván SZERKESZTETŐ névvel megelégedve fölvenni 
a' Pénzt , mint a' puszta TULAJDONOS névvel kér-
kedni. Itt vagyon szóról szóra az Egyezés levél két 
egymás után következő esztendőről; 

„Alább írtak a' 1832-iki Auróra (Almanach) ki-
adása iránt következőkben egyeztek meg: 

1. Bajza Jósef Úr az Auróra szerkeztetését ma-
gára vállalván a'hoz elegendő kéziratot (melly 9 
ívnél nyomtatásban , 16-od rétben kevesebb nem 
lehet) fog adni , mellyért Trattner és Károlyi Úr 
700 forintot VfCz. fognak fizetni olly móddal , hogy 
ezen summába azon 224 for. V.Cz. mellyel a3 Kri-
tikai lapok első füzete nyomtatásáért Bajza Úr 'a' 
Typographiának a d ó s , bészámittatván , — 144 for . 
Y,Cz. kötött példányokban (24 Exempl.) — a' többi 
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332 forintot Trattner és Károlyi Urak kész pénz-
ben tartozzanak fizetni, és pedig ennek fe lé t ,midőn 
a' nyomtatás e lkezdődik , másik f e l é t , midőn a ' 
könyv elkészült , vagy legfeljebb Nov. vásárkor. 

2. Minden költséget , melly a' Könyv nyomta-
tására , bekötésére és a' rézmetszésekre kívántatik, 
Trattner és Károlyi Urak tartoznak fizetni. — Pa-
piros , nyomtatás ollyan legyen , mint eddig. 

3. A' képeket , Clarot Sándor , Kärkling , 's 
Ende r , vagy más igen jeles Rajzolók által fogják 
ra jzol ta tn i ; a' Rézmetszéseket pedig , mellyek négy-
nél kevesebb nem lehe t , vagy Blaske Jánossal , 
vagy Hoffmann és Stöber Bétsi Rézmetszőkkel met-
szetni. — 

4. Tartoznak Trat tner és Károlyi Urak az í rók-
nak kötött példányokat a d n i , és pedig mindgyárt a ' 
könyv elkészültekor. 

5. Továbbá tartoznak két dupla Yelin kötetlen 
példányt adni . 

6. Bajza J ó z s e f U r tartozik olvasható, — már 
előre a' kéziratban megvisgált 's az Orthographiára 
nézve is egészlen ki javí tot t , 's tisztán leírt kézira-
tot adn i , 's a' Correcturára felügyelni, 's a' nyom-
tatandó ívekben Correctura h e l y e t t , változtatást 
nem tenni. 

7. A' nyomtatás Junius 20-kán 1831. fog kez-
dődni. — Költ Pes ten , April. 15. 1831. 

Trattner és Károlyi m. k. Bajza József m. k . 

Julius 10. 1831. száz hatvau hat váltó forintot 
felvettem. 

Bajza József m. k. 

1831. October 24. A' Redactornak j á r ó 24 ord. és 
2 Velin exempl. nem különben az í rók számára is 
kiadtam 14 Exempl. 

Károlyi, m. k." 
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VII. 
„Szerződés." 

„Alább írtak az 1833-iki Auróra (Almanach) 
Kiadása i ránt következőkben egyeztek meg: 

1. Bajza Jósef Urnák az Aurora' Kéziratáért 
(melly 9 ivnél nyomtatásban 16d. rétben kevesebb 
nem lehet) Trattner és Károlyi Urak kötelesek hét-
száz forintot Váltó-Czédulában készpénzben és husz 
kötött példányt olly móddal fizetni, hogy a' pénz-
nek felét (az az 350 forintot) mindjárt midőn a* 
nyomtatás elkezdődik, másik felét pedig Januar. 
1-ső napján 1833. hijány nélkül kezéhez szolgál-
tatni. 

2.) Minden költséget, melly a* Könyv nyom-
tatására, bekötésére és a' rézmetszésekre kívántatni 
fog , Trattner és Károlyi Urak tartoznak fizetni. A' 
mi a' nyomtatást illeti , erre kötelesek lesznek 

a ) Egészen új metszésű tsiuos betűket szeizeni. 
b) Szép papirost adni. 
c) A' példányokat jól 's tsinosan beköt te tni , 

hogy igy a' Könyvnek külseje ezen tekintetekben 
is meghaladja minden hazánkban kijövő társai t 

3 ) A' képeket Ender, , vagy más igen jeles r a j -
zolók által fogják rajzol tatni , a* rézmetszéseket 
pedig (mellyek négynél kevesebbek nem lehetnek) 
Stöber Ferentz v. l loffmann bétsi rézmetszőkkel 
metszetni. Az első rézmetszet Fáy András ar tzképe 
leszen, mellynek rajzolati költségéről Bajza Jósef 
Úr fog gondoskodni, mellyért Trattner és Károlyi 
Urak kötelesek lesznek az artzképből 50 lenyo-
mott példányt Bajza Jósef Urnák adni. 

4.) Tartoznak Trattner és Károlyi Urak afc 
íróknak kötött példányokat adni és pedig mind-
gyárt a' könyvelkészültekor , valamint szinte 
Honoráriummal kikötött 20 példányt is mindgyári 
ekkor a' Szerkeztető Úrnak által adni. 

5.) Továbbá tartoznak két dupla Velin kötet* 
len példányt adni. 
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6.) Bajza Jóscf ÍJr tartozik a* legjobb darabo-

kat és igen jól kidolgozott munkákat az Aurórába 
adni; — olvasható, már előre kéziratban megvizs-
gált 's az Orthographiára nézve is egészen kijaví-
tott kéziratot adn i , három Correcturára felügyelni, 
's a' kinyomtatandó ívekben Correctura helyett vál-
toztatást nem tenni. 

7.) A' szerkeztetés, valamint a' képek elhatá-
rozása egyedül Bajza József Úrtól fog fügni. 

Költ Pesten , Julius 19-én 1832. 
Trattner és Károlyi m. k. Bajza József m. k. 

Háromszáz Ötven forintot váltóban felvettem. 
Julius I9d. 1832. Bajza m. k. 

Ismét háromszáz Ötven váltó forintot és így az 
egész summát felvettem. Januarius 4d. 1833. 

Bajza m. k . " 

Ha a' Londoni Parlamentum előtt vizsgáltatnának 
is meg ezen Egyezéslevelek, még ott sem mond-
hatnának mást a' Vizsgálók, mint az t , hogy Bajza 
1832-dikben és 1833-dikban az Aurórának SZER-
KESZTETŐ J E , Trattner-Károlyiék pedig TULAJ-
DONOSAI valának. Hiszen ezt hirdeti Bajzának 
következő Nyugtatványa is: 

VIII. 
„Nyugtatvány." * 

Három százharmincz hat váltó forintról, mellyet 
az 1S32. Aurora s z e r k e z t e t é s é é r t Tek. Károlyi 

1 István Úrtól felvettem. Pest , November 19d. 1831. 
336 V. for. Bajza József m. k.s4 

Ellenben mi szép volt Trattner-Károlyi Intéze-
tétől , hogy Kisfaludy Károly halála u tán , midőn 
az Aurórán senki sem kapott , ezen NEMZETI AL* 
MANACHOT kiveszni nem hagyta! — Mi szép volt, 
hogy egy fiatal írónak már akkor is , midőn Száz 
Arany Honoráriumokról még szó sem lehetett, 700. 
Váltó Forint esztendei Jövedelmet adott I Suum 
cuique. 



( 1 4 3 *) 
Az ifiu Kort a* vágyás ösztöne könynyen túl 

ragadja a' mértéken. Az a' Bajza , ki előbb szeren-
tse \ek tartá magát , hogy Kisfaludy Károlyjyal 
egyenlő Jutalmat húzot t , most már fenynyebb szá-
molásokat tett. A' Kritikai Lapoknak I —IV. Füzet-
ből *s öszszesen mint egy 21. nyomtatott ívből álló, 
*s még nem is kész Kéziratukért 400. pengő forint 
Jutalmat k iván t , mint saját Kézirata b izonyí t ja , 
Trattner - Károlyi Intézete által fizettetni. Ennyi t 
Trattner-Károlyiék nem akarának fizetni, 's ime az 
AURÓRÁNAK egyszerre TULAJDONOSÁVÁ lészen 
Bajza, és azt másnak eladja az 1833-dik év kez-
detén , 's midőn a' Trattner-Károlyi Intézete , Sze-
merei Szemere Pált kérvén meg a' SZERKESZTE-
TÉSRE, szokás szerént az 1834-dik évi Auróra 
megjelenését hirdeti , Bajza JLSRABLÁSSAL vá-
dolja a Haza előtt Trattner - Károlyit! ítélhet már 
most részre hajlás nélkül mindegyik Olvasó. 

Sőt , mit mondok? ne ítéljen még senki , mert 
tsak föltétel volt az fölebb, hogy az Auróra Kis-
faludy Károly TULAJDONA volt , és az Bajzára 
általszálhatott. Más vagyon egészen a' dolog a la t t , 
a* mint az először 1822-dikben megjelent AURORA 
kihirdetéséből azonnal kifog tetszeni. Ezek a' Hir -
detés sorai ; ' 

IX. 
„Hirdetés Auróra nevü Hazai Almanachról." 

„Nemzeti Nyelvünk elő menetelei ditsőségesen 
országtó I. FERENTZ KIRÁLYUNK atyai uralkodá-
sa 's kegyes ébresztései által olly nagyok és szembe-
tűnők , hogy néhány évek alatt a' Hazai Literatura 
századot haladni láttatik. Hol előbb a' Magyar Tsino-
sodás tér mezője parlag volt , most ugyan ott minden 
zöldellik; minden ketsegtető virágokat terem; vagy 
legalább ú j és ú j szinekbe készül öltözni. A' Tudo-
mány pártfogása Nagyainkat , az olvasás szeretete 
Nemeseinket, a J munkásság fáradhatatlan gyakorlá-
sa íróinkat egészen elfoglalta, 9s a' Magyar Cultura 
Arany-Kora hatalmas lépésekkel felénk közel í t , 
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hogy elmebeli ki fejlécünkre nézve is más Európai 
Nagy Nemzetekkel megmérkezhessünk. 

Illy fényes helyhezefben, mellyet a ' Haza 
FELSÉGES JÓTÉVéJÉNEE lángoló és jobbágyi 
hálával köszönünk, a* Nemzeti Csinosodás minden 
ágaira illik figyelmeznünk: mert a' nagy tárgyhoz 
fonákul és félszegifi nyúlni annyi , mint azt késlel-
te ln i , vagy nem eléggé betsülni. Különösen a ; Nem-
zeti Tsinosodásnak tsak egy két ágairat ügyelni an-
nyi , mini a* Nemzeti Nagyság izmos alkotmá-
nyát félig meddig esmérni. E' féle hézagos és pulya 
tekintetek megalatsonyítanák a'Nemzeti Méltóságot, 
mellyet egész eíiíVel mindenki közülünk felemelni, 
és állandóvá tenni iparkodik. 

Ennek megfontolása okozta, hogy néhány mun-
kás í r ó i n k , midőn egy feliíl a' Tudományokat Ha-
zánkban nagyobbra vinni sietnek , más feliíl egy 
gyönyörködve mulató Hazai Almanach kiadatásá-
ra is AURORA név alatt 1822-dikre magokat elte-
kéiet ték, *s engemet e' jó szándékú hazafiúi Töre-
kedés szerkesztetésévei megtiszteltek. Mélyen ihlet-
te szívemet e' nem érdemlett Bizodalom , 's ú j lán-
got gyújtott keblemben, hogy minden tehetségei-
met , bár még oíly kitsinyek is a z o k , e' barátságos 
várakozás kielégíttetésére, és a' Haza szolgalatjára 
szenteljem» 

. Úgy óhajtották pedig ezen érdemes Hazafiak a' 
kívánatos tzélt AURORA megjelenésével elérni , 
hogy ez által is forró hálaadatosságokat a' Felséges 
Uralkodó Házhoz nyilván kinyilatkoztatnák, 's 
egyszer'smind' Annak ditső fényétől ú j díszt nyer-
nének a' hasznos szándéknak. E ' végett jobbágyi 
alázatossággal Felséges KAROLINA AUGUST A Ma-
gyar Királynénk hatalmas pártfogása alá folyamod' 
tunk , KI hív Magyaraihoz viseltető Anyai Kegyel-
méből a zsenge kezdetet is nagy lelkéhez illő le-
eresz ke déis sei vette , és az AURORA Ajánlását a* 
folyó Szent Jakab hava 10-dikén költ kegyelmes 
rendelése szerúnt kedvesen elfogadta; a* mit nem 

lehet 



( 279 *) 
leitet az egész Hazának érzékeny örvendezés és 
buzgó hálaérzések nélkül hallani. 

AURORA főképen a Magyar szép Nemnek 
nyujtatik a jándékul , hogy légyen, a' mivel e3 Szí-
vek Bálvány i nemzeti érzéseiket táplálhassák; lé-
gyen, a3 minek kedvező elfogadása által a1 Magyar 
íróknak erántok viseltető tiszteletét nyilván kinyi-
latkoztatva megjutalmazhassák. Nagy és fontos a ' 
szép Nem rendeltetése, melly első tenyésztője min-
den Nagynak, minden Hazafiúi Érzés nemes indu-
latainak. 

E1 hazai Almanach tárgyai mind eredeti Ma-
gyar elme szülemények. Ugyan azok rész szerént 
a1 benne elő jövő képek is , ha a' metszést kivesz-
szük, mellyet még most a1 külföldön kellett ké-
szíttetni. Biztat a' remény, hogy idővel ebben is 
felemelkedni fogunk a'szomszéd Nemzetekhez, és 
a"1 szép mesterségek egész kiterjedésekben nálunk 
sem lesznek állandó lakhely és tanító intézetek nél-
kül. Ha miben leghuzgóbb szándékaink mellett 
egészen a* fő tökélletességhez el nem juthatnánk, 
abban mi engedelmet nyerhetünk, kik inkább vágy-
tunk , a3 mint lehetett, kezdeni: mint a3 tsinoso-
dás illy fontos eszközéről a' Hazában egészen el-
feledkezni. 

Pesten Szent Jakab havának 20-kán 1821. 
K i s f a l u d i K i s f a l u d y K á r o l y . " 

Ha valaki tudhat ta , miben állott az Auróra 
ügye, azt főképen a" hirdető Kisfaludi Károlv is 
tudhatta. Nem szól Ő semmi TULAJDONI JUSRÓL, 
hanem nyilván mondja az egész Haza és Nemzet 
előtt , hogy néhány munkás í rók , kik maguk a" Tu-
dományokat nagyobbra vinni siettek , az Auróra 
kiadatását is meghatározták, 's őt e ' jószándéku ha-
zafiúi Törekedés SZERKESZTETÉSÉVEL megtisz-
telték. Alább ugyan ő , szót ejtvén a' Felséges Ki-
rályné pártfogásának megkéretéséről, a'többes szám-
ban beszél, mondván: „E1 végett jobbágyi alá/a-

Tud. Gyújt. / / . Köt. 1834. 10 
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tOssággal Felséges KÁROLINA AUGUST A Magyar 
Királynénk hatalmas pártfogása alá folyamodtunk." 

Hogy hogy? Hát Kisfaludy Károly tsak SZER-
KESZTETÓJE volt volna az Aurórának, *s mások 
voltak a1 TULAJDONOSOK? Igen is, Kiket értett 
a MUNKÁS ÍRÓK alatt Kisfaludy Károly, azt sen-
ki nálam jabban ki nem fejtheti , nálam, mondom, 
ki saját kezemmel és tollammal írtam ezen Hirde-
tést. Midőn az Auróra először kihirdettetett és ki 
is adatott , még akkor nem képzelt Kisfaludi Károly 
magáról Mesteri Elsőséget, hanem mind ő, mind a1 

munkás írók és más Társak inkább köz bizodalom-
ból engemet szól/iának föl a* Hírdetésírásra. Vagyon 
így jusom magyarázni a' Hirdetést , mcllyet fölebb 
kiadtam. Elmondom tehát, mint született a1 BAJZA 
AURÓRÁJA. 

Több év megujultával pironkodva tapasztaluk 
számos munkás í r ó k , hogy â  Magyar Nemzet még 
egy tisztességes Almanachehal sem bírna, rnellyet 
a1 Haza ditső Leányáinak új évi ajándékul bemu-
tatni lehetne. EJ szomorú tapasztalás mindinkább 
ingerié az érzékeny kebleket a' hézag kitöltetésére. 
A' hol két s három Pesti író együtt beszélgetett, 
ott egy kiadandó Almanaohról folyt a' beszéd. Vége 
's hoszsza nem volt arról a' Tanátskozásnak, mint 
kellene egyet megindítani? A' számtalan üres be-
szédnek 's ajánlatnak azonban sohasem támadhatott 
sikere. Főképen aggódott velem töltött estvéJi min-
dennapi beszélgetéseiben a' kiadandó Almanachról 
Kultsár István, az a' nagy érdemű Hazafi, kinek 
jeles törekedéseit mtndenkor áldva fogja emlegetni 
a* késő maradék. De a' mi költsönös beszélgeté-
seink sem tehenek szert iÜatos zöld ágra. 

1821-dikben nem sokára az év kezdete után 
Trattner János Tamás Könyvnyomtató meghíva 
bennünket nagy számmal farsangi vatsorára. Meg-
jelent tsak nem valamennyi Pesti í r ó , 's meg még 
azok is, kiket a' születés, vagy érdem nálunk ma-
gosabb fényre szánt. A1 jó kedv közül ki nem ma-
radhatott egy kiadandó Almanach ügye, s folyton 
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folytak ismét róla a1 mindenféle jovalatok. Én 
iiémán hallgatók az egész tanátskozás alat t , 's mi-
dőn ez már kelleténél hoszszabbra terjedett siker 
és foganat nélkül, végre, hogy elhagyassam a' ha-
szontalan vetekedést és szóvitát , hideg vérrel föl-
szólalók a' nagy Gyülekezethez : PÉNZ KELL MIN-
DENEK ELŐTT A* KIADANDÓ ALMANACHHOZ. 
EZT TEGYÜNK ÖSZSZE, S FÉLIG KÉSZEN 
LÉSZEN AZ ALMANACH. Megtsendesűlt e' szo-
vakra rövid időre a* Járma, 's Forgó György Bará-
t o m , ki a' Haza ügyében mindig első szokott nyúl-
ni zsebébe, valamenynyünket meglepve így kezde 
szólani: HORVÁT BÁTYÁMNAK IGAZA VAGYON. 
NEKÜNK MINDENEK ELŐTT PÉNZ KELL S 
AZUTÁN TANÁTS. ÉN TEHÁT (Levéltáskájába 
nyúlva) ITT IME ÁLTAL ADOK AZ ALMANACH-
RA SZÁZ ÖTVEN FORINTOT. A' jó pé lda , a ' mint 
egyfelűl tiszteletet gerjesztett a 'Hazaf iakban, úgy 
más részről mindenek előtt engem érdekelt , 's én 
i s , követvén szívem fele példáját , azonnal leolvasélc 
SZÁZ ÖTVEN FORINTOT. Erre többen majd na-
gyobb majd kisebb ajánlatokat tevének a ; jelenvoltak 
köztíl, 's meg is határoztatott , hogy a' nemes tzél-
eszközlés végett ki ki adakozásra birni iparkodjék 
jó barátit 's esmérőseit. Vígabban folyt ezután a' 
va t sora , 's mindenki bizott benne, hogy a' gyenge 
kezdet napról napra fog nevekednie. 

Úgy lett. Egypár hónap után szembetiinőképen 
nevekedett az Almanach Pénztára. Különösen Tratt-
ner János Tamásnál lefizettetve bégytíltek imez 
adakozások : 

Váltóban fr. xr. 
1.) Tek. Forgó György Tek. Nemes Pest 

Vármegye rendes Orvosa — 150 — 
2 . ) Tek. Horvát István a' Széch. Országos 

Könyvtár Őrzője — —- 150 — 
3 ) Mélt. Széki Teleki Jósef Gróf — 50 — 

'4.) Tek. Varga Elek, a 'Kúnság Földmérője 50 —-
5.) Tek. Pnchói Marczibáni Lajos Táblabíró 100 — 
6. ) Tek. Blaskovits Bertalan Szolgabíró 50 — 

*10 
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Váltóban fr. xr. 

7.) t e k . Fölső Büki Nagy Benedek Fiscá-
lis és Táblabíró — — — 100 — 

8.) Tek. Forgó György ismét újra — 50 — 
9.) Tek. Gebhardt Ferentz Orvos Ür 50 — 
1 0 ) Tiszt. Elenyák György Tanító — 50 — 
11») Tek. Benyovszky Péter Fiskális Ur 50 — 
12.) Tek. Fatovits Fiskális Ur — 50 — 
13.) Tek. Hangyási Dávid Fő Szolgabíró 50 — 
14.) Tek. Streit János Orvos és Dékán Ur 25 — 
15.) Tek. Balla Károly Vármegye Kapitánya 25 — 
16.) Tek. Kubinyi Ferentz Pest Vármegye 

Al-Jegyzője — — — 200 —-
17.) Tek. Gorove László Úr — 50 — 
18.) Tek. Thaisz András Úr — — 25 — 
19.) Tek. Benitzki Flórián Pest Várme-

gyei Szolgabíró — — — 25 — 
20.) Tek. Almási Rudits Jósef, Tek. Ns. 

Báts Vármegye Al-Jegyzője — 2Ö0 — 
21.) Tek. Kubinyi Péter Táblabíró — 25 — 
22.) Tek. Kubinyi Miklós Táblabíró 50 — 
23.) Tek. Zlinszky Ignátz Fejérv. Tábla-

bíró — — — — 50 — 
24.) Tek. Kápolnai Pauur Antal Táblabíró 50 — 
25.) Tek. Petrózai Trattner János Tamás 100 — 

Öszszesen — 1775 — 

Mindezek a 'Trattner-Károlyi Intézetnek 1821-iki 
Jegyző Könyvében foglaltatnak. 

Más Adakozók az ajánlott pénzt Kisfaludy Ká-
rolynál tevék le , kit mi egyes akarattal az Auróra 
Almanach SZEBKESZTETÉSÉVEL esztendei 700 
forint Jutalom fejében már tsak azért is minden 
mások fölött megtiszteltünk, mivel őt szép művészi 
tehetségein kivtíl is egyfelől szeretve szerettük, 
másfelől pedig nem épen kedvező helyheztetésén 
édes örömest ez által is könynyebbíteni akartunk. 
Adakoztak pedig Kisfaludy Károlynál , mint Tek. 
Forgó György kedves és lelkes Barátomnak egy-
korú Jegyzése muta t ja , a' következők: 
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Váltóban f r . xr. 

1.) Tek. Tudós Kisfaludy Sándor Tábla-
bíró Úr tsak egy esztendőre, viszsza 
térítés fejében, a' mi mégis történt, 400 

2.) Tek. Stettner Máté Cr , a1 Királyi Ügyek 
Al-Igazgatója — — — 100 —-

3.) Tek. Gyika Emánuel Táblabíró — 100 — 
4 ) Nagyságos Siskovits Királyi Tanátsosné 50 —• 
5 . ) Tok. Yojnits Lőrintzné Aszszonyság 50 — 
6.) Tek. Bölitn Károly Orvos Ur ~ 25 — 

Öszszesen — 725 

Kerekedett e' képen az Aurórának, a' tisztelt 
Hazafiaknak bőkezűségükből, 2500 Váltó TzéduU 
forint Tőkepénze rövid idő alatt. Megígérte ezeken 
kiviil Trattner János Tamás , hogy a' fizetéssel a' 
Példányoknak eladatásukig várakozni f o g ; Kultsár 
István pedig szóval arra kötelezé magát , a' mit 
mindenkor híven teljesített i s , hogy akármiben 's 
akármikor , ha kívántat ik, az Auróra Fundusának 
hézagait örömest fogja a' magáéból viszsza térítés 
fejében pótolni. Ha azok , kik még mint Ígéret-
tevéik, Forgó jegyzékében megneveztetnek, lefizet 
ték-e Kisfaludy Károlynak ajánlataikat? az t , mint-
hogy Kisfaludy Károly némelly költségeknek ki-
íizettetésüket a' nála béfolyandó pénzből summásan 
magára vál lal ta ,én itt most különösen meg nem ha-
tározhatom. Az ilJyen ajánlatok is jeles summát 
tettek. 

Az efféle kedvező helyhezetben tsak az volt 
há t r a , hogy a1 munkához fogjunk, és a5 Fölséges 
Királyné pártfogását Esedezőlevél által kikérjük. 
Az utóbbik legfontosabb tárgyat Kultsár István vál-
lolá magára Mélt. Görög Demeter Udvari Tanátsos 
Ur , igen jeles érdemű 's magos poltzu boldogult 
Hazánkfiának közbenjárása által, 's azt szerentsé-
gen végre is hajtotta. A' munkára nézve egyezd 
szívvel 's lélekkel mindnyájon , semmi jutalmat 
sem kívánva , leköteleztük magunkat, 's ígéretet 

4áuk, hogy kiki közülünk, a SZERKESZTfc'TÖN 
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Ivívtíl is, Esmérőseit fáradozásra serkenteni fogja. 
Teljesítettük i s , mint az 1822-diki Aurórából kitet-
sz ik , fogadásainkat, 's teljes íteíid ők valánk utóbb 
i s , l»a mindjárt az első év után önkény és saját ha-
szonkeresés ki nem fejtegette volna magát. Szándé-
kunk szent és tiszta volt , mint a' fakadó forrás 
vize* Egyébberánt az egész tárgy kormánya Kultsár-
r a , Forgóra és reám bízatott. Az már a' kérdés 
ezek után: Kisfaludy Károly alapítottam az Auro-
rát ? TULAJDONA volt-e Kisfaludy Károlynak az 
Auróra ? 

Ilogy Bajzának és aJ Tulajdoni Just neki osz-
togatta Schedelnek előesméretei sintsenek az Auróra 
alapíttatásáról és Tulajdonosairól, az az 1822-dik 
évben Pesten Szent György hava 15-dikén köttetett 
eredeti Egyezésből, mellyet itt szóról szóra kiadok, 
yilágosan kitetszik : 

X . 

„Egyezés/4 

„Azon T. T. H a z a f i a k , kik a' múlt eszten-
dőben az A u r o r a nevií Hazai Almanach Kiadását 
Önkényes ajánlásaikból öszvetett Tőkepénzzel segí-
te t ték , a' nevezett Munkának tsinossága és helyes 
volta által eléggé meggyőzettek az eránt , hogy an-
nak további szerkeztetése és kiadása T. T. K i s f a -
l u d y K á r o l y Ú r által ezután is minden tekin-
tetben legtzélerán) osabban történhetik. Azért az 
Aurora további Rcdactiójára a' Tisztelt urat ismét 
megkérték, mellyet 0 , az eránta eképen mutatott 
bizodalmat tisztelvén, teljes készséggel fölvállalt, 
egyedül azt kérvén ki különösen magának, hogy 
kivüle a' Szerkeztctésbe senkinek befolyása ne le-
gyen, hatsak ő maga Valakinek barátságos tanátsá-
val élnie szükségesnek nem tartaná, mellyért az 
illető T. T. Hazafiakat különben is megszokta kp: 
resjiio — 
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Mivel pedig a & említett Hazafiaknak , kik a' 

Tőkepénzt öszvetették, mindgyárt a' dolog kezde-
tén az a' hasznos Föltételük volt , hogy az Aurorán 
leendő nyereségből (mellyet reménylheftek) eszten-
dőről esztendőre' bizonyos sommapénz félre tétet-
vén , ez által idővel a3 Magyar Literatura előmoz-
dítására nem tsekély Fundus szereztethetik : Hogy 
ezen jó szándékuk sükeretlen ne maradjon; a* mel-
lett pedig Kisfaludi Károly Úr is , mint a1 kinek a* 
Redactióval való terhes bajlódáson kiviil az Aurora 
első esztendőbeli kiadatására tett költségekben is 
legnagyobb része volt , sennniképen sein károsod-
hassak, sót inkább, a1 mint az igazság is hozza ma-
gával, Munkájának hasznaiból ő vehessen legtöbb 
részt ; az említett Hazafiak helyesnek , sőj; szüksé-
gesnek találták a1 Tisztelt Redactor Úrral az Aurora 
jövendőbeli kiadása eránt h következendő Föltéte-
lek alatt Egyezésre lépni: 

1 ) A' többször Tisztelt adakozó Hazafiak Kis-
faludi Károly úrnak az Auróra Fudusát, melly most 
váltó tzédulábau 2000. az a z : Két Ezer forintból 
álló Tőkepénzt teszen, teljes, és szabad tetszése 
szerint való használásra, de tsupán és egyedül tsak 
az Aurora kiadására, valamint az idén, úgy kö-
vetkező esztendőkben is egészen által engedik mind 
adig, míg az Aurórára teendő költségek 5000, vagy-
is ö t Ezer forintnál többre nem mennek. 

2.) Kisfaludy Károly Úr a1 Fund unt tevő Tő-
kepénzi Tekintetes K u 1 t s á r I s t v á n Úrtól, kinél 
az tartatni fog, akár egyszerre, akár részenkinta* 
mint *s mikor arra szüksége lészen, Obligátio mel-
lett által veheti. 

3.) K i s f a l u d y K á r o l y Úr kötelezi magát 
A u r o r a név alatt minden esztendőbentsinos, ékes 
formájú, válogatott tárgyakból álló, legalább 6, szé-
pen metszett Réztáblákkal diszeskedo, szép papiros-
ra 's szép betűkkel nyomtatott Magyar Almanachot 
kiadni, 's az általvette Tőkepénzen kiviil még szük-
séges egyébb költségeket magára vállalnii 



( 152 *) 
4.) Az ákalvett Tőkepénznek megtérítésére 

Kisílaludy Károly Ur minden esztendőben az új Au-
rora legelső Példányaiból, minekelőtte azok a' kö-
zönséges könyváros boltokban áruitatni kezdetnének, 
T t e s K u l t s á r I s t v á n Úrnak , mint az Auróra 
Fundusa Gondviselőjének , Nyugtatvány mellett an-
nyi bekötött Exemplárt fog általadni, a' mennyiből 
( a ' 10. vagyis tíz Procentuatiót is ide értvén) az 
általvette Tőkepénz kikerüljön. E' dologban azt köti 
ki különösen magának a1 Redactor Ú r , hogy tőle a* 
Velin Exemplárokból i s , Kétszázból ö tven , accep-
táltassék, és hogy ezek a' ToKepénz megtérítésére 
fordítandó Almanachok itt helyben egyedül Eggen-
berger Jósef Könyváros Ur által áruitassanak, ''s más 
helyekre is a' Könyvárosokhoz egyediil általa kiil-
dettessenek. 

5 ) Ezen kiviíl kötelezi magát Kisfaludy Ká-
roly Úr az Auróra és respective a' Magyar Literatu-
r a eképen állítandó Fundusának gyarapítására min-
den esztendőben az Auróra kijötte után következő 
Februarius 1-sŐ napján, ugyan Ties Kultsár István 
Úrnak 1000. az az : Egy Ezer forintot Váltó tzéd. 
Készpénzben letenni. 

6 . ) A' Fundust szerzett Hazafiak adományaikat 
örökre az Auróra kiadására és aa Magyar Literatura 
előmozdítására szánván, semmiképen nem kívánják, 
hogy nekik az Aurórából ingyen Példányok jár janak. 
Egyébaránt 

7.) Úgy vélekedvén , hogy az Aurórának leg-
pompásabb kiadatása sem fog többe telni 5000 fo-
rintnál : arra a' Fundusból , ha bár ez már akár-
mennyivel is többre fogott volna szaporodni, Öt 
Ezerforintnál többet a' Redactor Úrnak általadni 
nem fognak. Egyszersmind pedig 

8 ) Megkívánják, hogy minekutána az erdek-
lett Munkának Kiadatására teendő Költségek, ha 
mingyért 5000. forintra mennének i s , a' Fundus-
ból már egészen kitelnek (a' mit 3—4. esztendő 
inuiva reményIhetni ) és így akkor már Kisfaludy 
Károly Űr a' mngáéból arra költekezni kénytelen 
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nem lészen , a Tisztelt Úr a' Fundus gyarapítására 
szánt 1000 forintot esztendőnkint legalább 500, az 
az : Ötszáz forinttal szaporítsa. 

9 . ) Ellenben Kisfaludy Károly Úr azon esetre, 
lia történetből az Auróra einem kelése végett 1-so 
Februáriusra annak kijötte után az 5-d. pont alatt 
kötelezte 1000. forintot le-nem tehetné, magát szo-
ros számadásra kötelezi. 

10.) Az Aurora elrendeltetése, szerkeztetése, 
tárgyainak megválasztatásuk, szóval az Almanach-
nak egész mivolta egyedül Kisfaludy Károly Úr 
tetszésére és Ítéletére bizat ik , ki azonban: 

11.) Föltartja magának azon szabadságot, hogy, 
ha történetből, előre nem látható környülállások 
mia t t , az Auróra kiadását tovább nem folytathatná, 
a ' ról , a' fölebbi pontok alatt érdeklett kötelezései-
nek előbb eleget tévén, annak időjében lemond-
hasson: magában is értetődvén, hogy e' Lemondás 
időközben semmiképen nem történhetik; hanein 
legfölebb a' már elkezdette jövő esztendőre szólló 
Auróra ki jöt tekor, hogy igy a' több adakozó urak 
a' Fundust tevő akkori Tőkepénzről Kisfaludy Úr-
ral egyetértőlegúj rendeléseket jó előre tehessenek. 

12.) Ezen Egyezésnek pontos megtartására 
magunkat mind a1 két részről olly szorosan kötelez-
z ü k , hogy, ha egyikünk vagy másikunk a'bennün-
ket illető Föltételeket meg nem tartaná, az a' rész 
az Aurora Kiadásához, vagy mások által való ki-
adatásához azonnal minden Jusát elveszettnek lenni 
különösen ezen utolsó pontnak erője által is meg-
ismerje. Költ Pes ten , Sz. György havának 15d. 
napján 1S22. 

Az adakozó Hazafiak részükről és nevükben 
Kultsár István m. k. 

mint az Auróra 
Fundusának Gondviselője. 

Forgó György m. k. 
Horvát István m. k. 
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Két példányban íratván le ezen Egyezés, az 

a' példány, mellyet Kisfaludy Károly írt alá, neki 
utóbb yiszsza adatott ; ezt pedig, melly a' mi alá-
írásaink alatt költ és Kisfaludy Károlynál tartatott, 
Ő adta viszsza nekünk. Innend kell megmagyarázni, 
miért nem jő itt az Egyezés alatt elő Kisfaludy 
Károly neve. Hogy valóban így folyt a' dolog, az 
Jegtündöklőbben kitetszik Kisfaludy Károlylyal tett 
legutolsó Számvetésünkből , mellynek következő 
tartalma vagyon : 

XI. 
„Megismérés." 

Minthogy T. T. Horváth István , és Forgó 
György Urak az Aurora Almanachnak Fundnsát 
a1 f. e. April. 17-ikén számba vévén úgy találták, 
hogy az én Antieipátióim kielégíttetvén az Auróra 
eladásaiból, még a' Fundus javára maradot t : 2r>8 
forint. En ezen Summát, mint a' Masszának Aeii-
vumát, úgy tekintem, és a" Finalis Computusig a' 
tisztelt Uraknak rendelése szerént a* Massza Fun-
dusának szaporítására fordítani kész leszek. Pesten 
April. 17-ikén 1825. 

Kuhsár Is'van m. k. 
mint Massae Conservator. 

Mivel pedig T. Kissfalndi Károly a' mult esz-
tendőben vele kötött Contractns szerént az Aurora 
Fúndusának által engedése, és kiilömben minden 
részvételről való lemondás miatt magát arra köte-
lezte, hogy három esztendők alatt esztendőnként 
egy egy Ezer forintot a' Fundusnak lefizet, és en-
nek tellyesítésére ezen hónap elején már 700 forin-
tokat le is tett volna, hogy ezen Summa ne hever-
jen , hanem hasznot hajtson , abban eggyeztünk 
meg , hogy a1 nálam liquidálva lévő 258 forint álta-
lam 300 forintra kipótoltassék, és igy az ebből ki-* 
kerülő Ezer Forint Váltó Czédulában mindjárt In-
teresre adattassék. Pesten April. 19-ikén 1825. 

Kultsár István nt. k, 
mint Massae Conservator." 
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Azon Ezer forint, mellyről itt említés tétet ik, 

most is kamatoz és bátorságban vagyon. Egyébb-
eránt e' Számvetés után , mivel Kisfaludy Károly 
maga kívánt lenni az Auróra Tulajdonosa, *s az 
Aurórának nála levő Tőke Pénzét egyszerre le nem 
fizethette, önkényes megegyezésünkkel , de tsak d 
világosan ki tett feltétel alatt, mi conditionate 
személyére nézve lemondottunk az Aurora TULAJ-
DONÁRÓL, ő pedig adta nekünk a' következő in-
tabulált Adósság Levelet Februárius 6-dikán 1824-
dikben: 

XII. 
„Obligátio." 

3000. az az Háromezer forintokról, V. Czédu-
lában, mellyeket Alábbirt t , mint az Auróra *nevü 
hazai Almanach Kiadására több Hazafiak által 
öszvetett Tőkepénzt, Ts. Kultsár István Úrtól fel-
vettem olly feltétel és Kötelezés alatt , hogy azt 
egyedül az Auróra kiadására, mellyet még legalább 
is három esztendeig kiadni köteles leszek, fordí-
tsam , és hogy ezen Tőkepénzt bárom ízben , egyen-
lő részekben, úgymint : az első 1000 for. V.Cz. 
1825-diki Marczius 31-dikén; a' második 1000 for. 
V.Cz. 1826-dik Marczius 31-dikén ; a' harmadik 
hátra lévő 1000 for. V.Cz. pedig 1827-diki Marczius 
31-dikén , mindenkor minden Interes nélkií l , elmu-
laszthatatlanul lefizetni tartozzam , a3 mit ha még 
is előre nem látható okok miatt a' fennkitett időkre 
nem teljesíthetnék, ezen adósság-levelem nagyobb 
securitás végett Ősi jószágaimra intabuláltathatik. 
Többnyire ezen kötelezésemnek teljesítésével f 
vagy a* három ezer forintnak korábbi letételével 
is, a Fundusnak az Aurórához való Jussa egé-
szen megszűnik. Költ Pesten, Februárius 6-dikán 
1824. 

sd est 3000 for. V.Cz. 
Kisfaludy Károly m. k. 



( » 5 6 ) 

Hogy a' fenn kitett Tőkepénz felvétele 's ezen 
Obligátio Készítése előttem történtt légyen , mint 
e're különösen meghivatott tanú ezennel bizonyítom. 
Pes ten , Február. C-dikán 1824. 

Forgó György m. k. 
T. N. Pest Vármegyének 
rendszerint való Orvosa. 

A' fölül kitett 3000 for. V.Cz.nak viszszafize-
tésére Ts Kisfaludy Károly Úr 1825-dik esztendei 
Április elején lefizetett 700 for. V.Cz. melly Sommá 
a' Fundus Cassájában még találtató 258 fttal és a ' 
Ts Kults ár István Úr toldalékával 1000 for. Tőkére 
pótoltatván, Interesre kiadatott , így ezen Obli-
gatio erejénél fogva Kisfaludy Károly Úr még 2000 
frtaí V.Cz. tartozik. — Ezt jegyzi meg Pesten, 
Martius 10-dikén 1831. 

Forgó György m. k. 
mint ezen pénzeknek mostani gondviselőjük, 

1 6 2 . Tekintetes Nemes Pest Vármegyének 1831-ik 
esztendei Martius 10-ikén Pesten tartatott Pol-
gári Törvény Széke alkalmatosságával e' jelen 
va ló , 's a' túlsó lapon megírtt Kötelező Levél 
az 1723-ik esztendei 107-ik Törvén}' Czikkely 
értelméhez képpest publicáltatott, és intabu-
láttatott. 

Feljegyezte SárkÖzy Imre, m. k. 
Fő Nótárius." 

Midőn a3 jeles igyekezetü és dolgos Kisfaludy 
Károlyt Ifiuságának legszebb éveiben tőlünk való-
ban fájdalmasan elragadta a 'halá l , még akkor Adós-
ságlevele következésében maga erejéből ő tsak 700 
Váltó Tzédula forintot fizetett l e , 's egyébb szám-
adás segedelme és Kultsár István önkényes pótlása 
által tellett ki az az 1000 Váltó For in t , melly 
mostan kamatoz. Az Auróra Almanach tehát az Au-
rórát alkató Társaságé volt a' SZERKESZTETŐ 
Kisfaludy Károly halálakor is szinte úgy , mint most 
sem lehet másé, 's azért itt nyilván ellene is mon-
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dok ezen Társaság nevében az egész Magyaf Nemzet 
Színe előtt minden fél« Aurorái Jus bitangolásnak. 

A' Társaság ugyan, 's különösen ennek Kép-
Viselői, kik közit! most már Kuksár István kihal-
tával tsak ketten (tudniillik Forgó és É n ) vagyunk, 
Kisfaludy Károly kihalása után a' tapasztalt sok 
féle rendetlenség és izetlenség miatt főképen a' 
hátra levő 2000 Váltó Forint megmentetésére, 
melly summa most sintsen még leíizettetve, fordí-
totta figyelmét, 's azért az Intabulátio segedelmé-
hez nyúl t ; azonban mind e' mellett is az Auróra 
további kiadatására nézve is illően figyelmezett. 
Látván , hogy a' legtisztább szándékból alkatta In-
tézet veszedelemben forog, 's a' Tökepénz nagyobb 
része ideig óráig bésaedhetetlen, édes örömest 
vet te , hogy Trattner-Károlyi Könyvnyomtató Inté-
zete magára vállolta az Auróra további kiadatását , 
már tsak azért i s , mert ezen Intézetnek Kisfaludy 
Károly az eredeti Jegyző Könyv bizonyítása sze-
rént 731. for intot , noha a' számvetés szerént e* 
summát tőlünk leszámolta , az első évi Auróra 
nyomtatási költségekre le nem fizetett. E ' Summára 
nézve , midőn az Auróra történetéibe avatott Tratt-
ner János Tamás élni megszűnt, ezeket írta ugyan 
a' tiszta lelkii 's tsalárdságot soha sem esmért Petró-
zai Trattner Mátyás, János Tamásnak Édes Attya, 
szemlélvén a' Jegyző Könyvben a* sok adakozó ne-
vét : „ N a c h dem aus dieser Rechnung nicht zu 
ersehen ist, wer noch schuldig ist (az Adakozó-
kat értette a' dolog fekvését nem esmérő Jó Öreg, 
kik mind letelték ajánlataikat), so ist Sie für ab-
gethan zu betrachten. Pest, den 4. December 1824. 
Trattner m. p.u : De még is igazságosnak találta-
tott , hogy a3 Könyvnyomtató Intézet néminemű 
kárpótlást nyerjen ezen tartozásért. Az 1834-dik 
évi Auróra pedig Trattner-Károlyi Intézetéből egye-
nesen j ó v á h a g y á s u n k m e 11 e t t jelent meg. 

IIa Kisfaludy Károlynak szándéka volt az Au-
rórát. Bajzának ajándékozni, az tsak azon bénem 
teljesedett Reménynél fogva lehetett 5 hegy a' Ki-
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adandó Ujsag jövedelmeiből majdan nem sokára le-
fizeti 2000 i'ios adósságát , 's ez által TULAJDO-
NOSÁVÁ ieend az Aurórának. Ugy de ez is ismét tsak 
SZÁNDÉK és ÁBRÁNDOZÁS volt , melíyre Just 
másnak, 's főképen Ügyésznek, építeni nem lehet. 

Ki legyen ezek szerént a' BITORLÓ? Kilegyen 
a1 Jussal nem bitó JUS OSZTOGATÓ? Kik az 
igazságtalan ÜGYVÉDÜK? Mellyik legyen a két 
tavaii Auróra köziíi a" PSEUDO - AURÓRA ? most 
már az esméretes adatokból Ítélje meg az egész 
Olvasó Közönség. 
Tudtommal és egyezésemmel : 

Fo rgó GyÖrgy. 
Iíorvdt István. 

2. Ä* Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 
Közlések folytatása 

magyar tudós társaság IVdík »agy gyűléséből- Folyt e" 
nagy gyűlés Mélfc Gróf Széki Teleki Józsefe cs. kir. Arany-
kultsos, magyar kir* udv. Tan ítsos és Referendarius, ns Sza-
bolls vármegyei Főispán ur elolülése alatt November 2-— is iké-
i g 1833. II. 

1.) Tiszteleti és levelező tagokká szavazat többségével 
következők választattak, kikhez e" megtiszteltetéseik felöl 
tudósítatások azonnal elment 's válaszaikat innig beküldött ék : 

a) A' november 8d. tartott ülés néhai Görög Dömötör, 
cs. kir. Kamarás, udv. Tanátsos, Sz. István rendje kÖzépke-
re»ztese helyére tiszteleti tagnak választotta Gróf Andrásy 
György cs. kir. Kamarás urat. a' társaságnak egyik alapító-
ját ; egy új helyre pedig hasonL>lag tiszteleti tagúi Kovács 
János urai, aẑ  eperjesi könyvtár alapítóját, \'d. Ferdinand 
magyar király 0 Felségének a' magyar nyelvben és literaturá-
ban volt Tanítóját. 

b . ) Levelező taggá választatott, 
1. A' honiak közül: 

Antal Mihály. — Gróf Dessewffy Aurel magyar kir. hely-
tartói t i toknok.—Egyed Antal, apát és földvári plebá os .— 
Frivaldszky Imre, orvos doctor, a' nemzeti muzéum mellett 
a* természetiek táránál őrseged. — Horvát Elek , gy/nnasium 
iga/.gatója Kaposvárott. —- Horváth Zsigmond, evangelikus 
prédikátor Kővágó OrsÖn és Szala vármegyei táblabíró. •—-
Jakab István , magyar kir. helytartói Concipista, 's táblabiró. 
— Klauzál Imre, (Jrnf Károlyi Lajos jószágai Igazgatója , 's 
táblabiró. — Kovács Pál, orvos doctor , Hév-Koináromban. 
— Körösi Csorna Sándor, most Calcuttában.—Lassú István, 
a* magyar kir. udv. Kamaránál cancellista. — N a g y János, 
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szombathelyi megyebeli pap t «8 káplán Rába Sz. Mihályon.— 
Róthkrépf'Gábor, hites ügyvéd.— Szász Károly, nagyene-
di ref. collegiumbeli prpfessor.— Tasner Aulai3 liites ügy-
véd.— Zsivora György, bites ügyvéd. 

2. A' külföldiek közüli 
Babbtige Károly, cambridgei professor. — Beudant K. S. 

proTessor IJjárizsban.— Brigiit Rikárd, orvos doctor Lon-
donban.— Kriebel János 3 kormányszéki tanátsos Brzánban. 
— Feriz Henrik, Hanno verábaan.—Dn Ponceau Péter , az 
amerikai philosophiai társaság elölülője. 

2.) A* november I5d. tartott ülés határozata szerint azon 
könyveknek 's rajaoknak , ntellyekkel a' társaság könyvtára 
bővítéséül, felállása óla tagok és nem tagok hazafiúi indulat-
ból kedveskedtekj tzimsorát a' Levéltárnok, kinek az igy 
gyülo könyvtár addig mig külön könyvtárnok neveztetnék gond-
visele'se alatt áll , fogja az ajánlók neveivel együtt évnegye-
denként a" hírlapokban közleni. Febr. l ikén 1833. 

Döbretitei Gábor m. k. 
titoknok. 

3. A" Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
Ketskeméti lakos Nemes S z a r k a Sámuel 1833 Juliuáa-

ban 3 darab pén/.zel gazdagította a' magyar nemzeti Museu-
mot , 1-ör Leopold austri-i hertzegnek 18 máriást nyomó, 300 
esztendős ezüst tallérjával. 2 , egy 400 ezztendös velentzei pe-
tákkal. 3, a' Dávid és Jonathán közt kötött egyezés réz emlék-
pén/ével . 

Felső Kubini és Nagy Olaüzi Tek. K u b i n y i Ferentz ur, 
több Vármegyék tábla-, és Tek. Nógrád megyének Foszolga-
birája , a* természeti ritkaságok fáradhatatlan kedvelője,, és a* 
magyar régiségek tudós búvárja , 1834 első havában a' m. n. 
Muzeumot egy faragására nézve remek szépségű r é z p é n z -
z e l ajándékozla-meg $ mellyet a' tiszt, ur a' német természet-
tudó,ok múlt Sept. B o r o s z l ó i gyűlésében diszjelül kapott. 
A' legszebb rézből készült pénznek karimája magos , nagysága 
talléruyi , felírása a' karimán felyül: V e r s a m m l u n g d e r 
D e u t s c h e n N a t u r f o r s c h e r u n d A e r z t e im S e -
p t e m b e r 1833 ; közepén: B r e s l a u d e n w i l k o m m e -
11 en G a e s t e n . A' túlsó felén Boroszló régi gothus stílben 
épült városháza 5 alól: R a t h h a u s z u B r e s l a u 5 legalól • 
G. L o o s d i r . C. P f e i f f er. f e c. 

Tekint. B a r t h o d e i s z k y Pál ur, Sopron, e's több 
Vármegyék táblabírája f. hónapban a* nemzeti Muzeumot egy 
arannyal Öszvefoglalt gyönyörű szelentzével gyarapítá. Neve-
zetes , hogy az agát-ko, mellybol faragva van, Somogy Vár-
megyében találtatott; ez egészen átlátszó , finomul pallérozott, 
és rajta több kis geniusok vágynak kimetszve. 

közli Hulitzky Antal, 
a* m. n. Museum első orje. 
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I I . K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 

1) Tahy Gáspár. Sáros Vármegye Esmértetése. 3 lap. 
2) Boehm Károly. A' Keresztyén Egyházi Hatalom Befolyásáról a' 

közép századokban. 24 lap. 
3) N. Takátsi Horváth János. A' Tudományok Ditsérete. 49 lap. 
é) Horvát István. IV-dik Eugenius Pápának Megerősítő Bullája 

1433-dik évből Gasparrs István Lampertszászi, vagy is Bereg-
szászi Plébánus számára. 72 lap. 

5) Szabó Péter. A' Mnemonica Árnyékrajza. 74 lap. 
6) Horvát István. Még egy két szó Szent István Királynak Görög 

Nyelvű Ókleveléjről. 91 lap. 
7) W- Idősebb Jankovicfe Miklós. A' Duna partján találtatott Római 

Kőírások. 97 lap. 
8) Horvát István. ríj Orvosok a' Pesti Fő Oskolából az 1833-dik 

érből. 100 lap. 

I I . L i t e r a t u r a . 

A . ) H a z a i L i t e r a t u r a . 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
I> Horvát István. „Die Magyaren- Sprache ín ihren Grundziigen 

beleuchtet von P. "Wien , 1833. 8-ad rétben." És : ,,A' Magj ar 
nyelvnek lényre botsátott ágozati ; németül írt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben , 1833. 8-ad rétben.** 110 lap. 

B . ) K ü l f ö l d ! L i t e r a t u r a . 

K ö n y v e s m é r t e t é s . 
T) Horvát István. Das Bergrecht des österreichischen Kaiserreichs 

Von Dr Joseph Tausch. Wien, 1834. 8-ad rétben" 127 lap. 

I I I . T u d o m á n y o s J e l e n t e s e k . 

1) Az Auróra Per. 129 lap, 
2) A' Magyar Tndós Társaság Tudósításai. 158 lap. 
3) A' Ma gyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 159 lap. 

(Koszorú 1834-dtá eszt. II-dü Kötethez egy ívj 
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I. É r t e k e z é s e k . 
I. 

A' Magyar neve%et értelme. 

TEKINTETES TUDÓS 
HORVÁT ISTVÁN URNÁK, 

A1 SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁR 
ŐRZŐJÉNEK, 

AZ ŐS MAGYAR TÖRTÉNETEK 
FŐ BÚVÁRÁNAK, 

NEMES BARÁTOMNAK, 
TISZTELETÜL. 

Ha megoszlanak is történeti vitatásaid felett a1 

vélemények, mély és széles tudományodról senki 
sem kéte lkedik; ha Tégedet egy némelly téboJyo-
dottnak képzel is , én jeles ditsóségemnek tartom 
általad barátaid közé számláltatni. Barátaid közt én! 
Honnan ez érdemem ? Bizonnyal, nem mintha ver-
sent repülhetnék veled, hanem azon nemes tüzednél 
fogva, mellyel a' tudományos igyekezeteket mások-
ban is szint úgy, mint énbennem, helyesen tudod 
betsí'ilni. Jó kedvedet ösztönül muta tod: ösztönül 
nagyobbakra , ösztöuiíl az el nem hiílésre. De tűrd 
e l , ha körülményeim tsak alatt marasztanak enge-
m e t , 1s nem engednek annyit tennem, a' mennyire 
ösztönzésed után lángalok. Bizonyos tekintetben ró-
lam írta Horátius: ego apis Matinae more modoque 
grata carpentis thyma per laboréin plurimum 
operosa parvus carmina fingó. Fogadd tehát tiírő 
kedvezéssel, midőn Neked , nemzeti Őstörténetünk 
Buvárának , a' Magyar nevezetről való értelmemet 
tiszteletűi általadom. Tévedhetek, Te igazíts; hijá-
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nyos lehetek, Te pótol j : vidd gyenge munkámat 
fekélyre, vagy rontsad le a"*roszsz épületet, a mint 
igaz belátásod 's valóra törekedésed javalja. Sokkal 
inkább elmondhatom én a z t , a' mit a' nagy készü-
letű 's mélyen nyomozó Bochart nem átallott magá-
ról mondani. In quo conatu, így szól ö a' Phaleg 
élőbeszédében, si non fűit par ubique succcssus, 
tarnen speramus fore, ut nostram hanc qualem-
cutique opellam boni probent. Est aliquid prodire 
tenus, si non datur ultra. Non omnia possnmus 
omnes. Nihil igíiorare solius est i)ei. Aliorum 
GcpáliActra vidimus—: alius nostra videbit et emen-
dabit. Quod aequo animo passuri sumus, modo id 
cum modestia fiat, atque amore veritatis, non ob-
trectandi studio. 

A' Magyarnak mind eredetét , mind nevének szár-
mazását már többen többfélekép magyarázták. Nem 
a"1 nemzet eredetéről , hanem nevének hihető igaz 
jelentéséről tzélom itten szólni; de midőn ezt tse-
iekszem, önként már a"5 név ujjal mutat a' Magyar-
nak ős eredetére is. Talán nem jó kedve ez után 
valakinek egy második Jornandeszszé lenni , hogy 
ollyan dolgot regéljen a' Magyarnak eredetéről, a1 

mi hihetetlen volta mia t t , minden cgyébb megtzá-
folás nélkül , saját ürességébe viszszadul. Talán a' 
nemzet nevének származására nézve nem fognak 
azzal megelégedni % hogy a' magyar e"1 nevét vala-
melly Muager, Moager vagy Mogor nevű k irály já-
tól vette. Mert ha emberről ragadt volna is a' neve-
zet r e á , még mindég azt kérdeznők , hogy úgy is 
mit jelent. Ugyan is nem új állítás , tsak régi köz 
megegyezés ismétlése, hogy a" nevek, azok közt 
a? nemzeti nevek, és jelesen a keletiek alatt min-
denkor bizonyos értelem fekszik. Vagy lehetne-e 
valakinek okosan nevet adni minden értelem néjkill.' 
3VJég a' tsúf nevek is értelmesek. Értelme volt egy-
kor az ollyan névnek is , a' mi már mostan ki nem 
Magyarázható, mivel vagy elrontva jutott hozzánk, 
vagy a gyökér 's talán az egész nyelv is kiveszett. 
A1 Görögök sok idegen, kivált Zsidó neveket fordí-
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toltak le s aj át nyelvökre , a ' m i t ugyan a ' n e v e k 
bi /onyos jelentése nélkül soha bem tehettek volna. 
Azonban ez sokkal igazabb, és közönségesebben 
turíatik, mint sem hogy sokat kellene körülötte fo-
rognunk, elég volt ezt itten tsak érinteni. Vessük 
ide azt az egye t , hogy az ős Magyar nevekben is 
értelem találtatik. így Almos azon álomtól monda-
tik nevét venni , a' mit az anyja viselős korában 
látott ; Árpád nevében alkalmasint az árpa szó fek-
szik ; vágynák, kik Tagosnak magyarázzák ToxteSt, 
Geizát Győzőnek, Gyulát a' fellobbanásról vagy 

fetgyúladásróL Ezek tehát így lóvén, bizonyosan 
értelem fekszik nemzetünknek Magyar neve alatt is. 

Vagyon elég nemzet , melly maga nyelvén 's 
neki saját néven nevezi magá t , midőn idegenektol 
más , és egészen ollyan neveken nevez te t ik , a' mi-
ket a' n emze tnem esmer , és nem ért. Oka ennek 
sok lehet , elégszer fontos , és a ' nemze t történetére 
szinte, mint származására többszer nagy fényt vet-
hető. Itten azt t a r tom, hogy mind az egyik, mind 
a másik féle nevezet értelmét a? nevezi) nemzetnek 
tulajdon nyelvéből kell igyekezni kimagyarázni; 
de kivált még is azt, a min az élo nemzet magát 
nevezi, főképen , ha ez keleti. Lehet ugyan az ide-
geneknek okok így, vagy amúgy nevezni valamelly 
nemzete t , a1 né lkül , hogy az oknak fenékig vilá-
gító 's nemzeti esméretet terjesztő alapokát adhat-
nák ; midőn a" nemzetnek maga által gyakorlott ne-
vére nézve a' maga nyelvén olJy mélyre ereszked-
hetni , hogy annál fogva tiszta világban lehet a ' nem-
zetnek eredetét , természetét , ősi lakhelyét észre 
venni . Azért ez így, mert az idegenek gyakran más 
idegenektől,sokszor kihalt, vagy legalább esmeretlcn 
nyelvűek tői vették a1 nemzetek nevezeté t , de nem 
egyszer smind a' nevezet okát i s ; ellenben egy vi-
rágzó 3s keleti származású nemzet saját nemzeti ne-
vezeté t idegen nyelvből nem szokta költsönözni, 's 
arra nem is szorul. Az illyen nemzet tehát saját nyel-
vén magának érthetőleg nevezvén magát , nemzeti 
nevének jelentését saját nyelvéből ki is magyaráz-
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hatja. A' nemzetnek neve nyelvéből telik ki, azért 
annak Jelentését idegen nyelvekben nem lehet jól 
keresni. Annak okáért Magyar nemzeti nevezet 
jelentését is megfogjuk mi saját nyelvünkben ta-
lálni , "'s nem is másban, hanem tsah ebben hell 
ezt nyomozni, és ebből kifejteni. 

í r tam ugyan Tud. Gyújt. 1826, K. VI. I. 123, 
liogy a' Magyarok származtatnak £1 agártól, és hogy 
a1 Mohagerin nevezet, a ' m i sokat hasonlít a'Magyar 
Magar , Mager , Moger nevezethez, Mahomet ide-
jében tudatot t ; i r t a m , hogy az Arabok és Izmaeli-
ták a' Jerusalemi Targumban Saracenok, másként 
Agarenok vagy Agraeok , a' Chaldaeai fordításban 
pedig Hungarok, a' honnan a ' Zsidók a* Magya-
rokat Agaroknak nevezik ; i r t am, hogy a' Maho-
metány új vallás elöl hazajokból kibujdosott Arabok 
Mohagerinoknak és Elmagerinoknak , az az , val-
iás miatt bujdosóknak kezdtek neveztetni; de mind 
ezt nem úgy irtam , mint saját állításomat 's meg-
győződésemet, hanem fsak mint Sigoniusnak előa-
dását de Republica Hebraeorum. Nem is merném 
ál l í tani , hogy Magyar annyi , mint vallás miatt 
bujdosó; mert mi erővel sem találhatunk nyelvünk-
ben iliyen jelentést a' Magyar nevezet alatt. 

Mostani meggyőződésem megvetteti velem mind 
azokat a* magyarázatokat, mellyek a' Magyar neve-
zetnek oliyan jelentést tu la jdoní tanak, a' millyent 
a' Magyar névben Magyar nyelvünkön nem érthe-
tek. Nem tartom tehát , hogy Boldogot je lentsen, 
mivel a1 G ö r ö g s z Ó M Ú X C C Q boldogottészen. lílhiszem , 
hogy tVOO Makara, vagy Mekara kivájottat , ki-
vésette! je lent , és hogy Siciliában Minoa városa 
azért neveztetett elébb Macaráfiak vagy Mecarának 
mivel pro moenibus complura in viva ipsa rupe 
e&cita adhuc granaria mari imminent; sed et ad 
ipsum littus in subaquaneis scopulis stationem He-
racleenses ferro exeiderunt, quo tuto ad frumenta 
devehenda navigia littori adhaerere possent. Fa-
zellus Decad. / . L, VI. C. 2 ; de a ' Magyar neve-
Síet kivájot tat ' s kivésettet mégsem tészen. Elhiszem-
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hogy T i n ö Macharid a' Poenusok nyelvén rnegret-
tentöt 's rettenetest j e l en t ; hogy ugyan azon nyelven 
1NJŰ Magar, annyi, mint villa, »om villa, és hogy a ' 
Zsidó "ITJÜ Magur, annyi mint habitatio ;de mi sem-
mit sem értünk illyent a' Magyar nevezetben nyelvün-
kön. Ha már mi a' Magyar nevezet jelentését más 
nyelvekben találtató , 's a' Magyar nevezethez töb-
bet vagy kevesebbet hasonlító szavak értelméből 
akarnók kimagyarázni : úgy a' Magyar nevezet igen 
sokfé lé t , 's egymással ellenkezőt fogna jelenteni , 
's igaz jelentését meg nem határozhatnék. Magyar, 
tenne többek közt Vallás miatt bujdosót, boldo-
got , kivájottat, kiv esett et, megrettent öt, rette-
netest , /O/MÍ , uj falut, lakást ; holott mind ezt mi 
nem tud juk , hogy a' Magyar nevezet ezt valainel-
lyiket tenné nyelvünkön, 's mind ezen jelentésnek 
hangja és betűje távúiról sem hasonlít a' Magyar 
nevezet hangjához és betiijihez. Inkább elhiszem azt, 
hogy különféle idegen nemzetek általültették nyel-
vükbe a' Magyar nevet ollyan je lentésben, a* mi 
tulajdonságot észre vettek a' Magyar nemzetben, a' 
né lkül , hogy a' Magyar nevezet Magyar nyelven is 
azt jelentené. A' Görögök boldogoknak tarthatták a ' 
Magyarokat , 's ezért a ' boldogot Mctxag-nak ne-
vezhe t ték ; a' Poenusok retteneteséknek találhatták 
őke t , 's azért nálok Macharid lett a' re t tenetes ; 
több helyeken telepedhettek le a' magyarok időn-
k é n t , hol idegeneknek tek in te t t ek , 's ezért a' Poe-
nusok Magamak nevezhették az idegen szállót. Int 
ez a dolog, hogy a Magyar nevezet igaz jelenté-
sét nem más nyelvben , hanem »' magunkéban kell 
és lehet helyesen és jó sikerrel nyomoznunk. A' 
Német nemzet Deutsch nevezetének jelentését is a ' 
Deutsch nyelvből ér t jük meg , a' mint ezt T e tiszte-
let re méltó Barátom, tudósán fejtegetted, Tud. Gyújt. 
1831, K. VI. I. stb. 

Már mi előtt kifejteném nyelvünkből a' Magyar 
nevezetnek hihető igaz je lentését , vagy legalább az 
a1 felől való nézeteimet e lőadnám: szükséges a ' 
Magyar névnek helyes leírását és kimondását köze-
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lebbről meghatározni, nehogy hibásan fogott ncvböl 
fattyú értelemre jussunk. Mert ámbár *rii mostan 
MAGYARt i rnnkés mondunk, de régentcn MAGAR, 
MAGER, MOGER is Írattatott , G a' mostani GY 
helyett. Az tehát a' kérdés : meilyik ezek köziil az 
eredet i , az igazabb, vagy egyedül igaz hang; az-e , 
a3 mit most í runk és mondunk , vagy a' mit a ' ré-
gebbi írásokban találunk ? — Én a' GYvel való ki-
mondást tartom i l lyennek, melly GYnek előtte 's 
utána is rövid A vagyon; vagy is azt a' kimon-
d á s t , a' mit a' tiszta Magyartól élő szóval kiejteni 
hallunk. Tudjuk a* régi Magyar orthographiának in-
gadozását , időnként való gyakori változását, azon 
deák betűkkel való élés miatt, mellyek minden Ma-
gyar hangok igaz , tiszta kinyomására magokban 
épen nem elegendők. Panaszkodunk azon betűk el-
len mostan i s , valahányszor zavarba hoznak ben-
nünket, 's méltán óhajt juk, hogy saját Magyar hang-
ja inkra különös betűk teremtetnének. Azon elégte-
len be t i ik , nem pedig az élő szóval kiejtésnek ko-
ronként történhetett változása miatt olvasunk illye-
neket a' régi könyvekben : es meeg ez zent zuz 
meg gondolya vala zent Lazlo kyralnak eletyt, 
hog ky Mager orzagnak dicheusseges hyrodalmat 
es oltalmazast zolg altat van , ' s tb; mert ezt haj-
dan is úgy hangoztatták, mint mostani orthographi-
ával olvassuk: ét még e' szent szűz meggondolja 
<vala szent László királynak életét, hogy ki Ma-
gyar országnak ditsoséges birodalmat és oltalma-
zást szolgáltatváti, stb. A' characterek fogyatko-
zása miatt nem jegyeztetett meg sok különös Magyar 
hang szorosan ; a' miatt áll többszer a ' régi könyvek-
ben G a' GY helyett, tsak mint az elébb f e l h o z o t t 
sorokban is hogy helyett a' hog. A' r é g i o r t h o g r a p h i a 
tehát épen nem biztos, sőt igen is tsalfa vezér a' Ma-
gyar szavak igaz hangjának meghatározására, 's a 
helyett a ' születet t , tisztanyelvűMagyarnak e l ső ki-
mondásából kell mind a' hangot mérni, mind a' betnket 
meghatározni. Ebből a 'Magyar nevet is. xMert ha ko-
ronként változott is az orthographia, a'kimondás nem 
változott; ha különböző orthographiákat hagytak is 



C 9 •) 
az apák a' f iakra, még is ezek mindenkor tiszta 's 
egyenlő Magyar hangoztatást öröklöttek apjaiktóL 
Fel sem lehet tenni , hogy a' nemzet elfeledte volna 
nevének igaz kimondását. í rha t ta annak okáért az 
ingadozó 's hijányos orthographia nemzeti nevünket 
Gve l , de a' Magyar szájában soha sem élt ollyan 
k imondás ; nem is az időnként változott orthogra-
phiával ment lassanként GYre a' puszta Ö hang; a* 
Magyar nevezetnek sokféle leírását is nem a' vál-
tozott k imondás , hanem a' változott orthographia 
hozta elő. Hogy pedig a' nemzet magát még a1 G 
epochájáhan is Magyarnak, 's nem Magamak ne-
vezte , abból is k i te t sz ik , mivel szinte az említett 
epochában egymás mellé tett Gve l ' s Ynnal is Íratta-
t o t t , a' mit szent Margit életének leírásában nem 
egyszer tapasztalhatni. Már ha akkor nem a' mai 
lágyító betű volt is az Y, hanem Inek mondatott: még 
is érezteti velünk az író, hogy élő szóval nem pu$2ta G 
monda to t t , hanem egy ollyan hang, a" mit ő nem 
egészen tud betűvel megjegyezni, de a' melly hang-
hoz még is igen közelít az ollyan G , melly után 
Jotta vettet ik. Ez ugyan a' mi GYénk: Magiar, 
Magjar, Magyar. Következik tehát, hogy a1 nem-
zet mindenféle orthographiája mellett GYvel 
tnondta ki Magyar nevét , 's a> GYnek mind előt-
te, mind utána rövid A betűt hangoztatott ; az 
első M, és az utolsó R betű felett kétség soha sem volt. 

Ezeket előre bofsátván , közelebb juthatunk 
már a' Magyar értelméhez. Helyes értelmet ugyan 
e1 nevezetben nem találunk nye lvünkön , ha úgy 
tekint jük , mint nem Öszszetett s zó t ; hanem ha 
ízeire bon t juk , olly jelentését fogjuk fe l fedezni , 
a' mi még a' nemzetnek eredetére is elvezet , 's a 
nemzetnek maga felől e' Hazában mostanig min-
denkor rebesgetett állítását sok irigyek ellen is iga-
Kolja. A' Magyar nevezet tehát öszszetett szó a ' 
MAG-bél és GYAR-ból , 's tulajdonképen MAG-
GYAR, majd lágyításúl kivettetvén az első G , 
MAGYAR. Hlyen betű kivetésre példa van elég a' 
keleti nyelvekben; így mondatik Bábel is^D^U 
Bálbcl helyett. Hlyen betű kivetést tapasztalunk 
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úzy Ez articulusiinkban, a' mennyiben vagy assi-
miláltatik a' Z betű a 'következő consonanssal, vagy 
egészen ki is vesztetik. Assimiláltatik , midőn az mint 
helyett mondatik am mint, egészen a' Zsidó articu-
lus szerént , melly voltaképen ^r i , de a' hogy soha 
sem jelenik meg, az ^ assimiláltatván a' következő 
Consonanssal, p. o. , e' helyett ttfüt^Sn. Sőt 

* v - V V : -
articulusunkból a' Z egészen ki is vesztetik, midőn 
az mint, a' Z assimiláiása nélkül , mondatik amint. 
A' betű kivetésre jeles példánk vagyon a' Rév Ko-
márom nevezetben, a1 mit így kevéstől , többnyire 
Ré Komáromnak hallunk mondani. Semmi sints 
nyelvünkben közönségesebb , mint az öszszejövő 
egy hangú két vocáiból az elsőt kiveszteni; p. o. 
Gazdaaszszony = Gazdaszszony, utsza ajtó = 
utszajtó; de még a* különbözőkből i s , mint Gazda 
uram = Gazduram. 

Mondám, hogy az ízeire felbontatott Magyar 
nevezet még a' nemzetnek eredetére is elvezet , 's 
a' nemzetnek maga felől e' Hazában mostanig min-
denkor rebesgetett állítását sok irigyek ellen is 
igazolja. A' Magyar ugyan is Scytha, vagy, a' mi 
mind e g y , Szittya nemzetnek tart ja magát ; a 
Szittyák pedig magokat , 's Őket mások is az ó kor-
ban , nem tsak r ég i , hanem mindeneknél régebbi 
nemzetnek szinte okoknál fögva meggyőződésből 
vallották. Hallgassuk ki Justinust L. / / . C. 1. Scy-
tharurn gens antiquissima semper habita : quan-
quam inter Scythas et A egypt LOS diu contentio 
de generis vetustate fuerit. Elől adván Justinus 
mind az Egyiptomiak, mind a' Scythak vitatasait 
a' régiség i rán t , folytatja tovább: his igitur argu-
mentis superatis A egyptiis , antiquiores semper 
Scythae visi. Hadd álljon itt a' Scythák okosko-
dása. Si mundi, quae nunc partes sunt, aliquando 
unitas fűit; sive illuvies aquarum principio rerum 
terras obrutas tenuit: sive ignis, qui et mundum 
genuit , cuncta possedit : utriusque primordii 
Scythas origitte praestare. Nam si ignis prima 
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possessio rcrum fuit, qui paulatim extinctns, 
sedein terris dedit: nullám prius , quam sejiten-
trionalem partem hyemis rigore ab igne secre-
tarn; adeo, wí wwa/c quoque nulla magis rigeat 
frigoribus. — Quod si omnes quondam terrae sub-
mersae prof/endo fuerunt; profecto editissirnam 
quamque partem decurrentibus aquis primum de-
tectam : — quanto prior quaeque pars terra-
rrziT» siccata sit, tanto prius animalia generare 
coepisse. Porro Scythiam adeo editiorem Omni-
bus terris esse, cuncta ß um ina ibi nata in 
Maeotim y tum deinde in Ponticum et Aegyptiurn 
mare decurrant. Tehát aJ Scythák hazájokat a' föld 
legrégebbi lakható szárazának , magokat pedig a" 
föld legrégebbi, nem másoktól szá rmazo t t , első, 
eredet i , igazán ős nemzetének tar to t ták , s illyen-
nek »»itattak másoktól is. Ez annak okáért Mag 
nemzet ; olly nemzet , melly már vo l t , midőn az 
emberi nemzetség még tsak magjában, vagy kez-
detében volt. A1 Scythák tehát primigeniusoh, 
el so eredetek, Magok, «' legelső Magok, primi-
genta semiua. Magzó anya nemzet. Es ez a1 MAG 
az első szó a1 kettőből öszszetett Magyar nevezet-
ben , 's azt mondja , hogy a1 Magyar Scytha, va^y 
IÍ Magnetitzet. Már valamint a' nemzet magát Mag-
embernek t a r to t ta ; 's innen az után ez a' szólás, 
h ihe tő : Magam, vagy is én mag, egomet ; /ffö-
gad, mag, tűmet ; Maga, o mag, ipsémét. 
Magzati a' Magember gyermeke. 

De halljuk tovább , hogy a' Scythák atyja Magog 
vo l t , 's magok a' Scythák is a legrégebb időben 
Magognak neveztettek. JiJE , Magog , a quo 

• 

Scythae geut/s , qui primum Magogi die ti sunt, 
Leusden Onornastic. Sacr. és mások. Magogtól 
ugyan az Alexandriai Chronica az Aqui tányokat , 
Ambrosius a' Gothokat , az Arab a' Ta tá roka t , a' 
Chaldaeus a1 Németeket , Eusebius a' Celtákat és 
Galalákat származtat ja ; de Eustathius, Hierony-
mus , Josephus, Theodoretus a' Scythákat , 's ugyan 
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tsak ez a* tudós világ közönséges értelme. Vallyon 
ebben a' Magogban is nem a* Magyar Mag szó , a 
Semen , a' Jfefypice lappang-e? Tudom Bochartot, 
hogy Magog nevét e' Zsidóból származtatja Mug 
's Magog, a' minek Hithpäele j Jű f l n Mthma-
gog, quod de atiima et corde usurpatum dissotvi 
et contabetcere significat, atque animo fra/igi et 
ctuciari. T u d o m , hogy szinte ő Magognak vallja 
Prometheust ; erről pedig azt a* mythologiai mesét , 
mintha minden nap megújuló máj já t egy keselyű 
ette volna meg, a' most mondott Hithmagog értel-
méből magyarázza. Tudom Leusdent i s , ki a' Ma-
gog nevet így fo rd í t j a : tegetis, vei tegulaús , aut 
tabefactus, vei liquejactus. Tehát egy névnek me-
gént többféle je lentése! F e d ő , házfedél , sorvadt , 
e lolvadt! Hogyan kell illy sok köziíl az igaz je len-
tést kitalálni ? Nem gyanus-e az a' magyarázat , a* 
melly után sintsen egyetlen egy bizonyos , vagy 
tsak egy legbizonyosabb is ? És mitsoda bűbájos 
nyelv az a' Zsidó nye lv , hogy abból úgy mindent 
kilehet magyarázni , még a' Bábeli zavarodás után 
i s , Zsidót és nem Zsidót? Azért-e e z , mivel a ' 
Zsidó n y e l v , mint Hieronymus m o n d j a , minden 
más nyelvek m a t r i x a ? De Theodoretus a' Maroni-
tákkal a' Syr ia i t , vagy is Chaldaeait tar t ja matrix-
nak. Tudják m á r , melly nagyon szükséges az Arab 
nyelv a' Szent írás Zsidó textusának helyes magya-
rázására 's igaz értelmére. Tehát még a' Zsidó is 
szűkölködik magyarázó nyelv nélkül. Elh ihe tem, 
högy a' Zsidók a' közelökben lakó 's nekik esmere-
tes nemzetek neveit saját nyelvökre lefordították, 
vagy azokat egy 's más esmertető jelekről magok 
nyelvén elnevezték, és így az illyeneket a' Zsidó 
nyelvből helyesen meg is lehet magyarázni. De más-
ként vagyon Magogra nézve. A' Magog Scythák 
meszsze laktak Palaestinától, 's olly k e v e s e t tudtak 
rólok a' Zs idók, hogy felölök való minden tndo-
mányjok az egy Ezechiel 38 és 39-dik részében fog-
laltatik ; és vágynák , k ik legjobbnak vélik úgy 
gondolkozni Magogról, mint nagyobbára mesés tar-
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tományról 's nemzetről. A' Zsidók tehát tsak ho-
mályos hírhői hallván Magogról, a1 nevezet jelen-
tését sem ér tvén, a' Magog nevet nem fordíthat ták 
nyelvökre, hanem, a' mint ve t t ék , meghagyták. Je-
gyezzük meg, hogy a' Móses nemzetségi tábláján 
előforduló nevek alatt gyakran egész tar tományokat 
's nemzeteke t , és nem mindég egyes személyeket 
kell érteni. Bochart nyilván így vall Mesechről: 
ego ut die fim , quod res est, non puto Meseck 
nomen ess-e singularis hominis, sed populi vei 
terrae, quue "J^E dicta sit a longo tráetu mon-
tium. Kn is úgy vélem , hogy Magog nem egyes 
száma valametly személynek , hanem a Magnak 
Magyar többes száma, 's tulajdonképen MAGOK, 
Magemberek, egy egész Magnemzet. Ne hagyjuk 
érintetlen az Alexandriai Chronica szerzőjé t , ki 
Tubaion és Mesechen , a' Magog szomszédain, bi-
zonyos Max^axngo'kat é r t , kikről ezt mondja Bo-
chart : pessime omnium anthor Clironici Alexán-
drini, qui nescio quos Mccy.yay.ug Macuacos hic sibi 

fingit, qui nusquam sunt. Hát ha ezek találnak 
lenni a' Magok vagy Magjvak , nem Tuba! 's Me-
sech ivadékai ugyan, de azoknak tő szomszédaik 
a' Caucasus mellett a' Scythák helyén. Nyom e' 
dolgon az , ho^y a' Talmudisiák ezt a1 Tubáit Üní-
akoknak mondják, a' miről azonban Bochart ismét 
így: ncque forlasse melius. Talmudici, qui Unt-
acos reddunt. De hát ha ezek találnak lenni az 
Ununk, Hurutok , Honnosok a' Caucasus mellet t , 
a' Magnemzet tar tományjának honnosai , önnön 
Magok ; s majd a' Chronica Makuak ja i , és a' Tal-
mudisták Uniakjai úgy egy nemzet , mint a' millyen 
egynek tartja magát a' Magyar a' Hunnokkal . A> 

Zsidóknak azért tiltattak meg az Uniakok s a j t j a i , 
mert lótejből készüllek,- a1 millyen sajt nem is le-
hetett a' Hunnoknál hallatlan. 

Vessünk még egy tekintetet a* már feljebb em-
lített Prometheusra. Kz kétségkívül a' Magog, 
I gyan is a' Görögök Japetusa a' Noe Japhethe , 's 
ennek úgy íija Magog, mint amannak Prometheus. 
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Mind a' ketten is a' Cancasus mellett találtatnak. 
Nem lehetetlen ugyan , hogy ennek a' Prometheus-
nak sassal való történetét a' Magog Zsidó szónak 
jelentésére költötték a' Görögök; de nem is bizo-
nyos , holott mások azt a' dolgot igaz történet köl-
teményes előadásának ta r t ják elég helyesen. így 
tselekedni volt a' Görögöknek szokások, 's így ké-
szült a' Mythologia. S t e p h a n u s nevezetesen Dictio-
nar. Historie. Geographie. Poetic. Prometheusról 
ezt i r ja többek k ö z t : haec autem omni a non sitié 
ratio ne finguntur. Hic primus astrologiam Assy-
riis indicavit; quam residens in monte altissimo 
Caucaso, nimia cur a et solicitudine deprehende-
rat. Dicitur autem aquila cor ejus exedere, quod 
axwg est solicitudo , qua ille adfectus, siderum 
omnes deprehenderat motus. De még fontosabb 
reánk nézve a z , hogy Prometheus a' legelső ember 
alkotójának mondatik. Mit jelent e3 mese? Az t , 
hogy az emberek Prometheustól szá rmaz tak , 's a' 
tőle származott nemzet anya nemzet, igazán Mag-
nemzet , 's e' nemzet emberei Magok. Ra tehát 
Prometheus «' Magog, ettől pedig a' Scythák 
származnak , és viszont a' Prometheus embere a? 
legelső: következik, hogy a' Scytha legrégebbi 
nemzet, Magnemzet, a' Scythák a' Magok, primi-
geniusok, primigenia semina hominum. És igy 
Prometheusban éppen az mondatik el mesésen, a' 
mi t Justinus beszél a' Scythák legrégebbi eredete 
felől. 

Ez a' MAG tehát az első szótag a' Magyar ne-
veze tben , melly MAG a 'Scytháknak is saját nevök 
volt. Már most ebből önkényt foly a z , hogy Scy-
tha cC Magyar, és Magyar a' Scytha. Scytha a* 
Magyar ; hitte is ezt mindég, meghatározottan érti 
is ő saját anyanyelvén a3 Scythának nemzeti Mag 
nevezetét , 's még magát is azon nevezi De Magya-
rok a' Scythák i s , az első eredeti Scythák ; mert 
értelmes Magyar nyelven nevezték magokat Magok-
uak* És ezzel általestünk a' Magyar nevezetnek első 



( 15 ) 

MAG szaván ; hátra vagyon pedig, a' mihez min-
gyárt fogunk , második GYAR szava. 

Nyelvünkben a1 GYAR, a' Gyártól különböző, 
egy oilyan gyökérszó, a' mivel magával, mint több 
más gyökérszavainkkal is, ma már nem é lünk , de 
a1 melly származékaiban folyvást é l , és közönsége-
sen használtat ik, régenten pedig magában is hasz-
náltatott . Élő származékai mintegy ezek: Gyara-
tok, Gyarapodom , Gyarmat, Gyors , Gyarló , 
"s talán a' Gyalu is Gyaruból lett . 

Már e1 Gyarnak, úgy mint kihalt gyökérnek , 
magában jelentése reánk nézve n in tsen; de szárma-
zékaiból k ikereshe t jük , 's meg is határozhatjuk je-
lentését. Szükségünk lévén pedig a 'Magyar nevezet 
körül való visgálódásunkban e' gyökérnek értelmére: 
származékait egyenként megtekinteni , értelmöket 
k ivenn i , ' s úgy a' gyökér általános jelentését meg-
állapítani fogjuk. Tehát 

Gy aratok, az az : a" Gyar jelentését tselek-
szem. Ez az ige lakfalumban 's a' vidéken mindé« 
neknél esineretes, sőt olly közhasználatú, hogy a' 
gerebenzést , vagy héhelést nem is é r t ik , ámbár a' 
gyarató eszközt gerebennek neveztetni tudják. Gyá-
rát az , a' ki a1 kendert gerebenzi, vagy is héheli. 
A' gyaratás a ' durva kendernek kikészí tése , a' 
kenderszálnak szösztől, vagy kótztól külön válasz-
tása , a' betsesnek a' hitványtól megtisztítása. A' gya-
ratott kender ád tiszta betses kenderszált . E ' sze-
rént a ' gyaratás egy kivánt t e k é l y t , kikésziíltséget, 
kiváltságot hoz elő. 

Gyarapodom , az a z , pontján vagyok annak, 
a' mit a1 Gyar jelent. így : ülepedem , állapodom; 
pontján vagyok az ül és áll gyökér jelentésének, 
pontján a' leülésnek 's megállásnak. Már gyarapo-
dom jelent előmentséget, nagyobbodást , nevelke-
dés t , bővülést, tekélyesedést. 

Gyarmat, az a z , készen vagyok az , a ' mit 
a Gyar jelent. így termet, az vagyok testemben, 
a9 mivé teremhettem 's lehettem testi alkotásomra 
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nézve. így iromat, újabban irat, az írásbúi előlált 
kész munka. Az Iromatban vagy Irmaiban, a' 
Gyarmatban, a' Gyermekben olly beszúrt betií az 
M , mint a' Vermesben, a' mi másként nem egyébb, 
mint Véres, amaz pedig / r a í , Gyarat, Gyerek. 
Gyarmat alatt Colonia értetik. De a' Gyarmat kül-
dés ismét elomentséggel, halladással , bővölkodcs-
s e l , bizonyos tekéllyel j á r együtt. A" Gyarmat va-
lamelly nemzetből való kivál tság, egy nemzeti test-
nek része. 

Gyáros , az a z , olly an mi, a millyent jelent 
a' Gyar. Mi gyáros helyett gyorsat mondunk; de 
hogy gyors a ' gyorsból, ez pedig a' gyárosból 
l e t t , azt már Páriz Pápai megjegyzette. Gyáros, 
vagy is gyors eíőhalladót j e l en t ; jelent ollyat, ki 
magát szembetűnve megkülönbözteti munkássága *s 
fekélyre való törekedése által. 

Gyarló, az a z , olly an mi, mellyben a ' Gyar• 
jelentése fel nem találtatik. Szükséges az 

előbbre halladás, jobban kikészulés , tekélyesedés ; 
még gyaratni való mi. 

Gyalu, az a z , olly an eszköz, mivel 
valamit egy bizonyos kivánt tekélyre vihetni. É s 
így tulajdonkép Gyaru, L-re változván az R, mint 
a ' s a r l ó b a n , melly sallónak mondatik. G y a r « , vagy 
Gyalu , tulajdonképen olly eszköz, a' mivel a' még 
nem egészen sima fa simává té te t ik , kimivcltetik, 
tekélyre juttatik. 

így megtekintvén a' Gyárból származó szava-
k a t , általában tekélyt és kiváltságot tapasztalunk 
bennok. A' GYAR gyökérben annak okáért fe-
kély nek és kiváltságnak képzelete fekszik; vagy 
is , GYAR annyi, mint valami Tekély, valami 
kiváltság. Mert ugyan tsak tekélyre menés a' Gya-
ratás , Gyarapodás , Gyorsaság , Gyalulás; kivál-
tság pedig ugyan a' Gyaratás és Gyarmat. 

A* GYAR tehát kiváltság. Már midőn nemzet-
ből történik egy kiváltság, midőn a' nagy nemzeti 
testből válik ki egysereg, melly ősi l a k h e l y é r ő l más-
hova szá l , nem Gyarmat-e az? A' GYAR annak 

okáért 
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okáért anny i , mint GYARMAT. Mitsoda e' szerént 
a' Magyar ? Magnemzetből vaió gyar, vagy gyarmat 
röviden Mag-gyar, lágyítva Magyar. Ollyan ösz-
szetett szó e z , mint p. o. Nádméz , a' mi másként 
nádból való méznek mondatnék. 

De még tovább tekély ideájával is bir a' Gyar. 
Millyen Colonia tehát a' G y a r m a t ? Nem ol lyan, 
melly akármiféle emberekből ' s emberek aljából tso-
portozott gyülevész t sorda: hanem a1 melly a* nem-
zetnek színéből 's virágából gondosan megválasztva 
szinte szemen szedve gyűjtetett nemes sereg. Ez 
különösen a1 Gyarmata' ' GYAR jelentéséhez képest; 
amaz pedig közönségesen szállít vány, vagy tele-
pilvény. Ezek után a' Magyar nevezetnek cz a' tel-
jes jelentése : az Ós emb er nemzet s é gnek , a ' S cy-
tha Magnemzetnek színéből, lángjából, virágá-
ból gondosan megválasztva, szinte szemen szed-
re gyűjtetett nemes sereg. Tehát a' magyar a' Mag-
nemzetnek nem tsupán sz-állítványja's ti lepítvényje, 
hanem jeles értelemben Gyarmata ; h Magyar a' 
Magnemzetnek sz íne , lángja , v i rága ; a' Magyar 
nemes nemzet. Es eddig a' Magyar nevezet jelenté-
séről , 's végezhetném Írásomat, ha helyén kiu'il 
volna Corollariunimal a' Hungar nevezet jelentésé-
ről lenni egy két szót. 

Gyarló magyarázat az , mintha a' Magyarokat 
az idegenek Ungvárról nevezték volna elébb Ung-
t'art/soknak, utóbb Ungarusoknak, és llungarusok-
nah. Az l ngar, Hungar nevezetet én a' Magyar 
nevezet szakasztott máskának találom; és azt bizo-
nyosan nem teremtet ték , hanem magoktól a' Ma-
gyaroktól tanulták az idegenek. Ki nem tudja, hogy 
a' Pannóniai Magyarországot egykor azok a1 l iunnok 
b í r t á k , kik Attila fejedelmük alatt rettentő ostorai 
voltak Európának. Európa tsak borzadással e m l é k e -
zett meg a' Hununkról 's Attiláról elenyésztük után 
is. Mind ezt a' Magvarok jól t ud t ák , 's mint okos 
hódítók, hasznokra éltek vele. Mi Hunok gyar-
matai vagyunk, '«fejedelmünk Attilától szárma-
zik! ezt az igaz hírt terjesztették ők rettegést bo-

Tud. Gyújt III, Jíöt. 1834. , 2 
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tsátani magok e lő t t , a' népeket tsíiggedésbe hozni, 
's erőtlenekké tenni a' rémülés által. Már fi iíunnok 
gyarmata nem Uungyar-e éppen ágy, mint a? Ma-
gok gyarmata Magyar? Ez a' Magyaroktól tanúit 
Í íungyar nevezet lett az után a* GY hanggal nem 
biró idegenek ajkán Hungar , Ungar , dvyygoi , 
Uher stbb. 

A* Magyar nevezet jelentéséről való ér te lmem, 
's mind az , a' mit arról ez úttal mondani akar tam, 
im Tekintetes Férfiú 's tisztelt Barátom,.itt vagyon. 
Légy birám , annak választalak. Ha vesztek széked 
előtt e' tárgyban, boszonkodást nem fog bennem 
szülni, mert egy hibát enyésztesz el azzal; ha pedig 
valami jót tudsz e' lapokon találni , terjesztésre 's 
megtartásra mél tó t , örömem lészen tetszésed és ju-
talniam. 

Hole'czy Mihály. 

2. 
A' Keresztyén Egyházi Hatalom Befolyásáról «' 

közép századokban• 

(Folytatás . ) 

Eddig lerajzolni igyekeztem, miképen használ-
ta légyen a" közép Kornak első felében a' Keresz-
tény Egyházi Hatalom ama két egymással ellenkező 
érzést, mellyeknek egyike az emberi nemnek jótevő 
b a r á t j a , a' másik dúló ellensége, mind a' kettő pedig 
a' középkor erköllsi mivoltának alapja, a1 Reíigiót 
t. i. és a 'hadakozás vágyat , az ekorban olly számos 
bajok kevesítésére, vagy legalább enyhítésére; és 
ezál ta l a' mennyire lehetett , és tehetségében állott, 
a' népek való boldogságának előmozdítására. Továb-
bá igyekeztem kikémlelni , mi módon és mennyire 
törte 's nyitotta légyen meg a' Keresztény Egyházi 
Hatalom azon ösvényt, mellyen a' IVyugoti Népek-
nek és Országoknak, ha az elsők r ö v i d idő alatt 
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fcoldogúlní, az Mólsók pedig virágzó sorsba jutni kí-
ván tak , el mulaszt hatatlan ni járni kellett. 

Végre azzal a1 kérdéssel rekrszténibé Értekezé-
semet : jártak-e a' népek ezen a' böltsen és legjobb 
szándékkal nyitott ösvényen? 

De az e' kérdésre járó felelet a' né lkül , hogy 
többről, mint a' mit a1 Történetírás említ, emlékeznem 
kellene, e1 tsekély szótskában: „nem6-*, á l l ; sőt bizo-
nyos a z , hogy a' középkornak a' másadik fele is az 
idő tengerébe men t , és az Országok 's Népek még 
sem érték el a1 kijelelt tzélt. Ámbár periig a1 kérdés: 
elérte-e tehát e' tzélt az újabb k o r ? mind az Olva-
sónak , mind pedig magamnak önkényt ju t eszembe, 
mégis e' kérdésről egészen hallgatok, mert most tsak 
a1 középkorról szólani feltett tzélom; a' ki pedig 
ezt. tudni a k a r j a , olvassa az újabb és legújabb idő-
nek Történeteit. 

Egy más , 's a ' tárgyamhoz képest fontosabb 
kérdés ez : mi volt az ok, melly miatt a' középkor-
nak Országai és Népei nem juthat tak rövid idő alatt 
a1 mivelődésnek és boldogságnak ama poltzára, melly-
re eljuthattak volna? Fáradhatat lanul , megvallom, 
kerestem én ezen okokat a' Történetkönyvekben , 
"s kérdeztem is ezek iránt a* velem egyidöben élő-
ket , de ott is, itt is nem más felelethez juthattam, mint 
a' Hierarchia, Inquisitio, Censura, elhatalmazott Szer-
zetesség ' s t .e ' f . Van-e pedig mind a' Könyvek, mind 
az Élők feleletében igazság, tsf^k akor határozhatom 
meg, ha szokásom szerént a' dolgot magam vizsgá-
lom. Mit és hogyan vélekedem én e' tárgyban? 
légyen ezen Értekezésnek tartalma. 

Iíierarachia. 
Ifogy minden e* tárgybeli véleményeimet Olva-

sóimmal világosan közölhessem, szükségesnek tartok 
némely eket előre botsátani. 

A' Religio ( I l i t ) a' legfontosabb bélyegeknek 
egyike, a' mellyek az emberi természetet minden 
másoktól megkülönböztetik. Nem de a* legvadabb 
Népek is , ha szinte a ' Religióban semmi oktatast 

*i 
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«em vettek i s , b í r t ak egy főbb Valóság felől és iránt 
való érzéssel, ámbár tsak homályos volt is az? 

Minden Hitnek a' félelem és a' szeretet voltak 
kn t fe je i ; e' két indulat t. i. az emberi szívben ki-
irthatatlan gyökeret ve rvén , mindenhol ugyan , de 
leginkább o t t , hol az értelemnek az indulatok felett 
való urasága erőtlen, tünteti ki magát világosan. A' 
félelem tehát és a" szeretet volt is főbélyege minden 
Hitnek. Az szülte a' roszsz, ez pedig a ' j ó lelkekben 
való hi te t ; az okozta az Istenek haragjának, ez pe-
dig kegyességének képzeletét; az vitetett engesztelő, 
ez pedig köszönő áldozatokat; az tette pokolra , ez 
pedig Elisyumra figyelmetesekké az embereket. 

Az emberi Nemnek történetei muta t j ák , mint 
eredtek és terjedtek légyen minden időben a3 Ili-
tek ; mit tartottak a3 Népek Istenségnek; mi kü-
lönbféle alakban és módon tisztelték az t ; miként 
t isztel tekők majd egy, majd ké t , majd több Istent; 
miként vallották a 'Zsidók az Istenség egységét, a1 

Mágusok annak ke t tős , a' többi Népek pedig még 
számosabb voltát ; miképen rajzolta azt a" gondol-
kodó Acgyptius különféle jelképekben (symbolice), 
a' jó izlésü Görög emberi alakban, vagy tsak kép-
zeletben, a 'Vadak pedig vagy nevetséges , vagy pe-
dig borzasztó képben ? Minden hajdan volt Vallá-
sok között egy sem közlött követőivel Istenséghez 
illőbb képzeletet , 's egysem tanította azokat ennek 
tisztább tiszteletére, mint a' Krisztus Religiója. Ez 
legképesebb a' múlt idő homályos képét felderíteni 
az egy mindeneket alkató Istenre tanítván ; felde-
ríteni a' jövendőt a* halhatatlanságnak reménysége 
által ; végre jól elrendelni a' j e lenkor t , m i n d e n e k 
felett sürgetvén a7 kötelesség iránt való s z e r e t e t e t . 

A' Keresztény Anyaszentegyház, úgymint a 
Keresztény Hit híveinek öszszesége, a" mennyire 
ez Morális-Ileligiosa, a z a z : olly Társaságot kéj»ez, 
mellynek tzélja az ő követőit a' tiszta Erköltsben 
és Hitben felvilágosítani, alapíttatott Jésus Krisztus 
által, ki Istenfija, és nemzetsége szerént Zsidó volt. 
A' Zsidóság pedig nem más vo l t ,min t egy polgári és 
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vallásbéli intézet, rendeltetése szerint oda fzéloz-
ván , hogy a' következett Kereszténységnek utat ké-
szítsen. E' Zsidóság a'Kereszténységtől ezekben kü-
lönbözött: a1 Kereszténységnek rendeltetése tsupán 
tsak Ilit és Erköltsbeli , nem pedig polgári egy-
sze r smind ; továbbá nem egy Nemzetre van szorít-
v a , IK;nem az egész emberi Nemre terjed ki. 

IIa az élő emberben annak lelki felét a' testi-
től elválaszthatunk , v a g y , ha az a'polgári Társaságon 
kivül is bátorságban élhetne; vagy, ha valamelly Tár-
saság törvény, kormány és uralkodó nélkül ellehet-
ne; vagy, ha képes lenne egy Törvényszabó Hatalom, 
melly nem az Erköltsi és Yallási Igazságokon épü l , 
polgárainak szerentséjét és maradó fenlétét eszköz-
leni ; szóval : ha lehetne az embert az ő Vallásától, 
a' társaságban élő embert a' polgártól, magát pedig 
a' Státust a' Reiigiótól külön gondolni, minden eset-
re szükségtelen lenne az emberi characternek a ' f e n 
említett vallási és erköltsi irányt a d n i . — D e mivel 
ez megnem történhetik, ső t , ha mégis történhetnék, 
nem volna tanátsos, azért elkerülhetetlenül szükséges: 
hogy mind az egyes személyek polgárokká nevel-
tetése, mind pedig az egész társaság javára ügyelő 
Törvén) szabóhatalom ama vallási és erköltsi tzélra 
irányoztassek. 

Hogy pedig ezek világosabbak legyenek, kérem 
c' következőket megfontoltaim: 

Az embernek személyes léte magában foglalja 
annak minden részeit, és foglalatosságait, 's követ-
kezésképen annak mind lelki, mind pedig testi felét. 
Természeténél fogva tehát az ő személyes léte tö-
kéletesebb, és kiterjesztettebb a' tsíjpán állatinál, 
magában foglalván két tekéletes sphaerát; az első 
illeti egyedül az embernek ittlétben megtartatását, 
melly ugyan a' lelki felet is gyakran segítségül szó-
l í t j a , de tsak annyira , a' mennyire az ittlét ennek 
segítsége nélkül fennem állhat; a1 másadik sphaera 
pedig tzéloz főképen az embernek lelki tekéletese-
désérc, mellyre nézve a1 létei tsak úgy tekintethe-
t ik , mint hordozója és lakhelye a' nemes lelki te-
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hetségnek. Hogy mind egyiknek e" két sphaera koziíl 
tzélját érhesse az ember , szükséges: hogy ő nem 
magányosan , hanem természeti vonzódásához képest 
mások társaságában éijen. Ha azonban valaki tsak 
a1 maga személye felöl gondoskodnék, a' mit akor 
t ehe tne , sőt tenni kénytelení t te tnék, ha egyedül az 
első sphaerával b i rna , úgy Játszik ugyan, úogy ő 
ez által magának igen sokat használna, de szorosan 
vévén a' dolgot, ekor is , véget vetvén minden társas 
segítségnek, idővel tulajdon létét is semmiségbe 
vinné. A3 másadik sphaera miatt tehát minden em-
bernek szükséges, hogy itt létét más emberekével 
úgy öszsze kaptsol ja , hogy mindegyiknek legtökéle-
t esebb , és természetéhez legillőbb fenállása szo-
rosan öszszefüggjön minden mások fenállásával. Az 
emberek között fenálló illy egyesületet Státusnak 
(Ország?) nevezzük , és így fejezzük k i : hogy ez 
egy olly egyesület, a meltyben mindnyáján mind-
egyikért , és mindegyik mindannyiért él. Tsak az 
illy egyesületben felelhet meg az ernber szünet nél* 
kill nagyobb tekéletesrdésre törekedő vágyának, 
J^Övetkezésképen a' társasállapat főképen, a'melly-» 
ben ő lelki és erköltsi rendeltetését elérheti. 

Illy erköltsi egyesület légyen az egész társaság-
nak t zé l j a ; e' tzélt pedig elérheti ő a' Törvén)sza-
bás , és Törvények által. A'Törvények megkívánnak 
azokban, a' kiket i l letnek, már néminémü kifejletté 
ségét a' lelki tehetségnek , melly által a' személyes 
fenállás meghatároztatik , és illő korlátok között 
megtartat ik; 's ha valamelly társaságban semmi il-
Jyes kifejlettség nem találtatnék, mindegyiknek sze-
mélye levén egyedül törekedései tzé l ja , arra vagy*-
11a egyedül , hogy az egész Társaságot eszközként 
használ ja , bár mi alatsony 's mások jusait korlátoló 
módon történhessek is ez. 

Azonban (Tud. Gyújt. 1834 1. Köt.) Értekezé-
semben igyekeztem megmutatni , hogy a'' Társaság, 
nak ezen lelki 's erfcöltsi ál lapatjaa ' Világi Törvény-
szabás által el nem érethetik, ha tsak a'Keresztény 
Egyházi Hatalom is nem fog vele kezet; mert olly 
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cselek adhatják e|o magukat a 'világon, mellyekben 
minden polgári Törvény elégtelen a r r a : hogy min- . 
den tagot arra b i r j , hogy személyes hasznát az 
erköltsért , és a1 testit a' lelkiért feláldozza , t. i, ott 
is erköltsileg jót mive ln i , hol ezt eszközleni a' 
polgári Törvények akármi oknál fogva elégtelenek. 

Ezekből pedig ki te tsz ik: 

1-ör Ilogy Vallás nélkül egyedül a' polgári Tör-
vények által sem az egyes ember lelki 's erköltsi 
rendel tetését , sem pedig az egész Státus nyugodt 's 
tartó létét einem érheti, 

2-or Hogy minél tisztábbak valamelly Népnél 
a' hitbéli igazságok , és minél inkább hatalmaznak 
el ezek annak tagjaiban, annál erköltsösebbek, 's bel-
sőképen megelégedettebbek annak egyes t ag ja i , 's 
annál nyúgottabb , boldogabb és tartóbb maga a1 Stá-
tus is. 

3-or Hogy a 'Keresztény Religio, úgymint a* leg-
tisztább 's legfelségesebb, egyedül képes mind az 
egyes személyeket, mind pedig az egész társaságo-
kat a' fenernlített javakban részesíteni, és azokat 
maradókká tenni. 

Ide illik az i s , a1 mit egykor egy íróban olvas-
tam : Minden bizonnyal nem sok ideig lehetett a' 
legfőbb Valóság hite az emberi tettekre való béfo-
l}ás né lkü l ; a 'Népnek böltsei használták e' szeren- • 
tsés találmánj t , és a' társas kötelességre 's az em-
ber nemesedésére fordították azt. így támadott egy 
külüiiQS osztálya a" Társaságnak t i a1 í 'apok, úgymint 
vizsgálói *s magyarázói az Isteni akaratnak ; mint hir-
detői az Isteni szándéknak, és mint zabolázói, ok-
tatói és lelki vezetői a 'Népnek. Sokszor úgy mivel-
tek ezek ,mint i l l jes tehetséggel birók, máskor mint 
az uralkodóknak akarat tellyesítoi, de mindenkor 
úgy, mint legfontosabb eszközei az emberi Társaság 
javának. —Nem vehetjük el tehát a' Papokat a' He-
ligiótól , a Religiót pedig a* Néptol, 's a' ki erre tö-
rekednék , vagy esztelen, vagy gonosz, vagy mind 
a' kettő. 
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Olvasóimat, kiket én mind egyig mint jó érzc-

tii embereket t isztelek, mintha hallanám mondani : 
Ki kételkedik a1 Vallásnak mind az egyes személyek, 
mind pedig egész Státusokat boldogító befolyásáról, 
sőt ki nem val l ja , hogy Taní tó , az az : Papi Rendnek 
lenni kell, melly az együgyűeket — az Istennek pa-
rantsolatira taní tsa , és a1 lelki 's erköltsi ösvényen 
vezesse; melly ez által a* statusnak hasznos , sut jó 
tevő is , de mi köze van ennek a' Hierarchiával ? 
Minekelőtte e' dologról szól jak , szükséges az t , a' 
mit a* Történetírás e' tárgyról tanít, előre botsátani. 

Minden Régi és Új Népeknek társasági szerkesz* 
t e t é sük , mellyek a' vadságból némü némii mivelt-
ségre emelkedtek, mindenkor Istenuralkodási (The* 
ocraticai) volt. A' vad Népeknél a' Papok már az 
első időkol ta állapatuknál, bélátásuknál 's elesmért 
érdemeiknél fogva nagy tekintetben vol tak , és a' 
legfontosabb dolgok ezeknek tanátsuk szerint vitet* 
tek véghez; azért vagy maguk kormányozták a' Tár* 
saságot, vagy a' Kormányozó választatására nagy 
béfolyással vo l tak , vagy legalább a' Kormányban 
nagy részt vettek. 

A' Papi és Fejedelmi Uralkodás sokkal régiebb 
jnint a' Nép Uralkodása. 

A' Fejedelmi Uralkodás első támadásakor minden-
kor Theocraticai vo l t , de még most sem tanátsos 
neki , ha tsak semmivé lenni nem akar, ezen irány-
zatot le tenni ; mert egy nemes Nemzet sem tűr el 
egy uralkodót , a 'k i rő l nem hiszi, hogy neki a'leg-
főbb Valóság végzéséből Elöljáróul jutott. Innét va-
gyon, hogy az első Fejedelmek maguk is Áldozók 
(Papok) , í ladivezérek, és Törvény védők voltak; 
vagy ezek választattak az Áldozóktól közvetlen Is-
teni akarat közlés szerént ; vagy az Isten tsuda Iá-
tományok, áldozók, és orákulumok által v e z é r e l t e 
őket. így volt a' dolog az Aegyptusi, a' Zs idó é s 
Görög Népnél a' Hőskorban , a' Rómainál ennek 
glSÖ Királyai alatt* 
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Már mostan legyen megengedve nekem ezen 
Ideát , mint keresztény böltselkedonek, a1 Hierarchiá-
ra alkalmaztatni, és fe j tegetni : mi elkerülhetetlen 
dolog volt ennek támadása. E ' szó Hierarchia jelent 
egyházi szent ko rmány t ; melly kormány két érte-
lemben vé te t ik : t. i. az Anyaszentegyháznak ön 
magán tzéljához képes t , és ugyan ennek a' Státu-
son. Az első értelemben vett Hierarchia , vagy Egy-
házi Hatalom azonnal a1 Vallás kezdetével támadott, 
mihelyt ez magában álló Társasággá le t t ; mellynek 
mint i l lyennek, kétségkívül jusa vagyon tagjainak 
őn rendeltetését illető törvényeket szabni , azok 
tellyesítésére ügyelni , és az ezek ellen- tsclekvőket 
illő büntetés alá vetni. 

Már most kellene ama kérdésre f e l e lnünk : 
Honnét vette e' hatalmat az Anyaszentegyház, és 
minő K o r m á n y , divatkozott benne annak elejétől 
fogva ? 

Több írók azt vé l ik , hogy a* Keresztény Val-
lás kezdetében az Egyházi Kormány a1 Nép Kor-
mánynak (Democratia) egy neme vol t , de lassan-
ként Nagyokkormányává (Aristocratia) 's végre Sze-
mélyessé (Monarchia) változott legyen, mellynek 
viselője a' Pápa lett. — Az én véleményem mind 
ezektől különbőz, mellyet én így állapítok meg : 

Az Isten a' Világot szabad akara t jából , tulaj-
don hatalma által az ő böltsessége szerént bizonyos 
és pedit? felséges tzélra teremtette. 0 tehát határo-
zatlan önkormányzó(Monarcha) és magán uralkodó 
(Autocrata) a' legfénylőbb é r te lemben; — K é n y ú r 
(Despo(a) nem lehet legtekéletesebb tulajdonságai 
mia t t ; — de a' Világ kormánya nem is lehet álta-
lános Népkormány, mert ekkor az egyes teremtmé« 
nyeknek ama tulajdonságokkal kellene bi rniuk, a' 
mellyek szükségesek ar ra , hogy az ő tzéljait által-
láthassák, és hatalommal is kellene birniuk mindéit 
szándékuk végrehajtására, a' mit teremtmény felöl 
tsak gondolni is oktalanság, sőt Istentelenség lenne. 
— l)e többekből álló kormányra s em, millyent az 
AriBtocratiában látunk y bizhatja , vagy legalább 
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nem szükséges hogy bizza ; — m á r pedig ő szükség 
nélkül semmit sem mivel — a\ roppant egésznek 
igazgatását, mert véghetetlen böltsességü és hatalmú 
lévén segédekre nem szorul. A* Világ kormánya te-
hát Theocratiában á l l ; a z Isten annak határ talan, de 
egyszersmind atyai ura és kormányozója. 

Már pedig mi a' ftjld egyébb , mint egy tse-
k é l y , és általunk tsak tehetségiinkhez képest es-
mért része a' nagy Egésznek? Hogy pedig e5 földön 
mi legyünk a' nemesebb te remtmények , kétségen 
Iviviíl helyheztetik a3 tulajdonságok, mellyekkel ő 
bennünket felékesített és a' inellyek számára 's mi-
némüségére nézve minden más teremtményeket feN 
lü lmúlunk; de o maga is ki je lentet te , mert ő a* 
íiját Jésus Krisztust küldötte hozzánk , hogy min-
ket teremtetésiink tzéljáról, és azon módról, meíly 
mellett ezt elérhessük, bizonyosokká tegyen, Az 
Isten fijának nálunk léte tartott addig , míg ő k ü k 
detésének tzélját e lérhet te , ez pedig meglévén, 
viszsza tért 6 Mennyei Attyához, nálunk hagyván 
ennek akarat ját és tulajdon tanításait azon Intézet-
ben , mellyet mi Keresztény Anyaszentegyháznak 
nevezünk. Volt-e elkerülhetetlen dolog az emberek-
hez követet kü lden i , a' ki óket bizonyosokká — 
tegye rendeltetésük, és az erre vezető mód felől, 
kiki ál tal láthat ja , a' ki az embernek állati , és ha-
tározott voltát , az érzékeken túlható igazságokra 
késő 's ekkor is tsalódható eljutását tiszta szemmel 
tekinti. 

Már mostan kérdezem: Elérvén Krisztus kül-
detésének tzél já t , és viszszatérvén Mennyei Attyá-
hoz , ha mind a z t , a' mit t e t t , a ' Világ végéig fenn 
állani aka r t a , nem volt - e kénytelen egy tzéliiá-
nyos Kormányról az ő tőle felállított Anyaszent-
egyházban gondoskodni ? Továbbá lehetett-e e kor-
mány más , mint Theocratia? Nem kellett-e, ha az 
embernek állati természetén ( ftnnítc^e SRatur) segí-
teni aka r t , maga helyett látható Helytartót hagynia í 

Mivel pedig az általa alapított Anyaszentegy-
ház tsak egy lelki erköltsi intézet az emberek szá-
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m á r a , az emberek pedig polgári Társaságban i s , 
legalább földi pályájuk mia t t , élni kényte lenek, 
nem volt-e szükséges arról is gondoskodni , hogy 
e részről is légyen Hely ta r tó , ki a 'polgári és földi 
viszonyokban az emberi Nemzetet földi boldogulá-
sára vezérel je? 

Én azt vélem, hogy a' dolognak így kell lennie; 
ha pedig így vagyon, akkor az eddig mondottak-
ból ezeket következtetem: 

An Világkormány Isteni Kormány (Theocratia), 
mellyben az Isten a' legtisztább értelemben vett kor-
mányozó, a1 jolenlevö törvények pedig, úgymint az 
ő akarat jának kifejezései , az egészet tzélja felé ve« 
zetó rendszabások. 

Ha pedig az egész Világgal így vagyon a' do-
log, akkor kétségen kiviíi a' föld i s , úgy mint az 
egésznek része , és más részek is ,ugyan ezen kor-
mány alatt áll. 

Hogy a' kívánságokból, észből és szabad aka-
ratból álló földlakóval közölhesse szándékait és pa-
rantsolatit — mellyeket talán egykor a" magára 
hagyott emberi Nemzet is felfedezett vo lna , de 
igen későn, 's ekkor sem bizonyos meggyőződés-
sel — elkiildé ő Isteni fi j á t , ki a' közlendőket tsak 
kevesekkel , az Apostolokkal közlötte ; ezeknek 
adá azután a parantsolatot : hogy mennyenek az 
egész földre , és közöljék minden Nemzetekkel 
mennyei Attyának aka ra t j á t , alapítsák és erősítsék 
ineg az Anyaszentegyházat. 

Mivel azonban az Istenfijának emberekkel volt 
dolga, azért szükséges vol t , hogy minekelőtte á' 
földet elhagyná, egyet a' Tanítványai közül maga 
Helytartójává, 's a' többeknek fejévé rendel jen, a' 
kire az egész Intézet kormányoztatását , mindazon-
által az egyebeknek egyetértésével, bizhassa. Ez 
volt pedig Péter az első Pápa. 

Minthogy a' Keresztény Vallásnak a' rendelte-
tése az volt , hogy nem bizonyos Népnél , vagy he-
lyen, hanem az egész földön minden népeknél el-
te r jed jen , lehetetlen volt ennek szakaszokra nem 
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oszolnia ; ámbár továbbá a' Pápa Krisztus Helytar-
tó ja , mindazonáltal e m b e r , ki minden helyen jelen 
nem lehetvén, segédek nélkiil el nem lehet , k ikre 
Ő az egyes osztályok kormányát bizhassa, valamint 
már maga Krisztus is gondoskodott erről Péter 
mellé még tizenegy Apostolt rendelvén. E ' megbí-
zottak ped ig , 's az Apostoloknak következőik a' 
Püspökök, ezekkel tehát egyet értvén viszi a' Pápa 
Krisztus szándéka szerént az egész Kereszténység 
Kormányát. De mivel ezek is a' reájuk bízott köz-
ségben maguk az egész Kormányt nem vihet ték , 
szükséges vol t , hogy ezek ismét más Segédeket vál-
l a l j a n a k , tisztüknek valamelly részével felruházza-
n a k , és kisebb község osztályok Elöljáróivá tegye-
nek . Ezek valának pedig az egyszerű áldozó Papok, 
Presbyteri . — 

így tehát a' Kereszténység ko rmánya , tekint-
vén annak legfőbb és láthatatlan kormányozóját, 
I s teni ; tekintvén pedig a1 látható Helytar tót , sze-
mélyes és a' nagyoké ( Monarchico - Aristocratiea ) 
hol a' Pápa mint f ő , bizonyos alaptörvények által 
korlátoltatva , más Püspökökkel egyetértvén , 's 
ezektől és az Áldozóktól segíttetve a Keresztény 
Anyaszentegyházat kormányozza. 

De jól megértetni akarok én. Itt a' Keresztény 
Anyaszentegyházról vagyon a' szó , nem pedig a1 

polgári Társaságról, mert ez a 'különféle környülál-
lásokhoz képest , különféle időkben, különféle mó-
don a lkat ta to t t , mellyből szükségképen követke-
zett az emberi Nemnek különféle Státusokba osz-
lása , mellyek együtt vé te tve , úgy mint az egész 
földnek része , a" legfőbb Kormányozót tekintvén, 
Isteni kormány alatt állanak, de a'különös Polgárok-
nak erköltsi tzéljukat tekintvén, melly különféle 
osztályban különböző, látható földi Isteni Helytartó 
vagy is kormány alatt állniuk kell , melly által 
tzélirányosan elrendeltessenek, védettessenek, 's fen-
tartassanak. 

Mind ezekből tehát az következik , hogy vala-
mint mindenkor , úgy a' közép Korban is az egész 
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kereszténység Isteni kormány alatt állott , melly-
nek láthatatlan feje maga az I s ten , látható pedig a 
lelkiekben a' Pápa, a' világiakban pedig az akár 
mi nevet viselt világi Kormányok , mint äz Isten-
nek Helytar tój i , voltak. 

Ha az e' földön levő mind a' két főhatalom 
mindenkor egyetértvén 's egymást bántatlanul hagy-
ván a' középkorbéli keresztény Népeket kormá-
nyozta vo lna , minden bizonnyal a' S t á tu sok , 's 
az ezeket alkató Népek szerentsések lettek vo lna , 
és az emberi nemzet óriási lépésekkel sietett volna 
ama lelki, erköltsi 's földi társasági tekéletesség felé, 
a' mellyre e' földön laktában eljuthat. 

Az illy értelemben vétetett Hie ra rch ia , vagy 
Egyházi Hatalomnak mit lehetne szemére ve tn i ? 
Valóban ennek illy maga viseletében soha sem le-
hetett volna vetélkedés, bizodalmatlanság, üldözés 
és panasz tárgyává lenni, sőt inkább megmaradott 
volna az , a' minek rendeltetésénél fogva lennie kell: 
szükséges, fedhete t len , felséges, és üdvösséges. 

Ha azonban az Egyházi Hatalom alatt az Egy-
házi Kormánynak a' Státus feletti uralkodását ért-
j ü k , ekkor ezen szóval ama boldogtalan dolgot ej t -
j ük k i , melly több század alatt sok b a j n a k , fá j -
da lmunkra , termékeny szülője volt. H a ez utóbbik 
értelemben vétetett Egyházi Kormány a' Státusok 
és Népek boldogságát rontólag i l le t te , nem az Anya-
szentegyháznak , sem a' Keresztény Egyházi Hata-
lomnak kell ezt tulajdonítani , hanem egyes sze-
mélyeknek , mellyek ekkor az Egyházi és Világi 
fő hivatalokat visel ték; vagy ezeknek képviselőik 
s helytartóik vol tak , k ik nem r i tkán arra töre-

kedtek főképen, hogy e* két keresztény fő hatalmat 
egymással szemközt állítva szünet nélkül ellensé-
ges indulatban tartsák. — Ez t a' középkor törté-
netei b izonyí t ják , a' mint a' minden részrehajlás-
tól idegen olvasó ezt láthatja. 

A' Szerzetekről. 
Igen tsalódnék a z , a' ki vé lné , hogy a' Szer-

zet i és Magányos Élet tsak egyedül a' Keresztény 
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Vallásnak szüleménye. Már sokkal ennek támadása 
előtt a' Zsidóknál és Pogányoknál találkoztak mind 
a ' k é t nemben emberek , a' kik vallási tekintetből,» 
büszkeségből, társaságiszonyból , vagy komolymér-
séklet miatt a' házi és társasági életnek közönsé-
ges erköltseivel meg nem elégedtek, hanem maga-
sabb és tisztább tekéletességre iparkodtak, a' mit 
igen gyakran testsilányítás, sőt nem ritkán sinlés 
által elérni reménylettek. Hlyének voltak az Indu-
soknál a' Gymnosophisták, másutt az Essenusok, 
Pythagoreusok, Cynicusok 's t. e'f, 

Krisztus születése után a' másadik században 
lettek a' keresztények között is Remeték, mellyek 
köztíl némellyeket talán a3 fen említett okok , de 
sokakat bizonnyára az akkor uralkodott üldözések 
birtak a' Társaságkerűlésre, és a' sziklák 's vadak 
között töltendő magányos életre. — Antal , és en-
nek magánál idősebb Rarátja Pál Remete voltak az 
elsők , kik a' Remetéket a' közelebb egymáshoz és 
némiinémü öszszeköttetésben , de mindazonáltal 
még magányosan töltendő életre édesgették. Pacho-
mius pedig már közös épületeket épí te t t , és így 
vetette meg a' klastromi életnek , 's az úgy neve-
zett Coenobitáknak alapjukat. Ennek példáját kö-
vették Ammonius Palaest inában, Hilarion Syriá-
b a n , Athanasius, főképen pedig Hieronymus Ró-
mában, és Toursi Márton Frantzia országban. 

A' nyugoti világnak éjszak felé eső tartomá-
nyaiban nem akart ezen Intézet olly bokrosán szét-r 
ágazni , mint a' ke le t iben , talán a z é r t , mert itt 
szigorúbb levén az éghajlat, nehezebben türethetett 
a' bojt. Még is. lassanként itt is először a' várasok-
ban , 's későbben a' pusztákon emelkedtek Klastro-
mok Calabriában, I r r landban, Németföldön 's így 
tovább, melly dolog elomozdíttatásában legtöbbet tet-
tek Columbán , Ágoston, Ronifátz , 's t. későbben 
pedig a' Monostorok száma nagyon is megszapo-
rodott . 

Azonban soha sem hatalmazott volna el a Szer-
zetes élet annyi ra , haa 'Nurs ia i Bemuirka' hatodik 
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Századnak közepén annak ú j alakot nem adott vol-
na. () előtte t. i. soha sem köttetett valaki életvégig 
tartó fogadás által a' Szerze thez , sót addig i s , míg 
szerZeteskedni a k a r t , nem kényszeríttetett ő bizo-
nyos rendszabások tellyesítésére» A' keleten szi-
gorúbb volt ugyan a" klastromi élet, de a szabad1* 
ság sokkal kevesebbé korlátoltatott ál tala , mint ez 
későbben a' nyugoton történt. Benedek t. i. véget 
vetett a' változékony szerzetes é le tnek, és azt kí-
vánta a' társaivá lenni akaróktó l , hogy ők az ő 
Intézete rendszabásainak halálig tartó hűséget Ígér-
j e n e k ; idejüket pedig kézi munkáva l , imádsággal, 
tanulással , és az ifjúság tanításával töltsék. — Monte 
Cassino volt első lakhelye ea tudományok és azon 
korbéli emberek jótevőjének. 

Ez időtől kezdve a' Szerzetesek szorosabb ér-
telemben viselték e' neve t , és ámbár több külön-
féle nevezetű 's melléktzélu szerzetekre oszolva, 
még is egy közönséges lélek á l t a l , s főképen a' 
mindenütt behozott szegénység, szüzesség 's enge-
delmesség fogadása által különös egyesületet 's em-
ber osztályt képeztek. 

A' Papi Isteniszolgálat , és a' Lelkipásztorság 
nem volt az első és másadik idő szakaszban szük-
ségképen öszszekaptsolva a' Szerzetes élet tel , sót 
ekkor ők tsupa világi férjfiakként tekintettek. De 
tsak hamar okozták a' környülál lások, hogy ők is 
az Anyaszentegyház és Egyházi Kormány hasznos 
tagjaivá lettek. Nyoltzadik században Chrodegang 
a' Szerzetes egyházakban rendes Plébániákat ala-
pított. 

Az , a' mi a' Szerzetes Élet ellen mondatot t , 
's most is mondatik, ezekből á l l : 

Nem lehet a' természeti ösztönöket káros kö-
vetkezés nélkül elnyomni; ha azok előtt a' termé-
szetes út elzáratik , boszszúlva nyitnak ők maguk-
nak rontó utat. — A' ki a' legtisztább 's legnyája- ' 
sabb érzeteket e l fo j t ja , maga iránt szigorú, és 
minden örömnek ellensége , más iránt is kegyet-
lenné lészen az, tűrhetetlenné, üldözővé, könyörűlés 

|v J I | 
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es irgalom néíkií l , szóval : érzetlenné. -— A' ki ál-
lati felet eltagadván , emberi , az az lelkes állati ter-
mészetéből kivetkezni a k a r , könnyen vagy a' va-
lótlan magasságban repkedő képzelődővé, vagy el-
lenben az emberi méltóságon alól a' vastag érzé-
kenység sarában fetrengő elfajzott állattá lészen.— 
Végre: A' ki a' vak engedelmességnek hódol, szük-
ségképen rabszolga gondolkozás módot vészen fel , és 
elfelejtkezik emberi méltóságáról. Az illy ember 
szükségképen minden felvilágosodásnak és szabad 
gondolkozásnak esküdt ellensége. A' melly tarto-
mányban tehát e' lélek uralkodik , butsút vegyen 
az a' szabad gondolkozástól, a' napról napra hala-
dó kimívelődéstől , a' szabadságvágytól, a' polgári 
boldogságtól , szóval minden nemesebb emberhez 
illőtől. — 

Ezek minden esetre fontos és számos szemre-
hányások , de lássuk, kiállják-e a' p róbá t ?— Nem 
minden emberben az ösztönökből 's vágyakból álló 
állati természet az előkelő, 's a' kiben ez , annak 
a' Keresztény Vallás által nyilván kimondott köte-
lessége azon uralkodni ; a ' mi embernél nem lehe-
tetlen dolog, tsak meglegyen az akarat. Azonban 
mellyik parantsolata az Anyaszentegyháznak kén-
szerített valakit szerzetessé l e n n i ? H a pedig idővel 
a' mellékokoktól eltsábíttatva szinte viszszaélés tör-
tént e1 dologban, kit okozhatni más t , mint a' Vi-
lági Hata lmat , melly ezen viszszaélésnek gátot vet-
ni vagy nem tudot t , vagy nem akart. — Az imád-
ság, a' vallásbéli szemlélődések, a' mértékletes és 
minden tekintetben szoros rendű é le t , ugyan kit te-
het durvává , tűrhetet lenné,üldözővé 's érzetlenné? 
Sőt ezt vitatni olly esztelenség lenne , mint azt ál-
lítani , hogy a' most előszámlált hibákkal e l l e n k e z ő 
erköltsök tsak a' zabolátlan és minden rend nélkül 
való élet által szereztetnek meg. Azt kérdezem to-
vábbá : nem találtatnak-e az előszámláltak és még 
sok más akarat elfajulások u. m. fösvénység, irgal-
matlanság, nagyravágyás, ravaszság 's más számta-
lanok a' világiak között i s? Hát ezeknél mi szüli 

6 Őket ? 
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őke t ? — A' ki azt v i t a t j a , hogy a1 mindenre kész 
engedelmesség szolgai szívet ólt azokba , aJ kik 
vele kénytelenek, — annak azt felelem, a' mit min-
den korbéli böltsek bizonyosnak talállak : hogy 
tsak az tud jól parantsolni , a' ki tudott jól enge-
delmeskedni; és hogy az & Jegszabadabb e m b e r , a ' 
k i egyedül józan eszétől 's a' kötelességtől függvén , 
magán is uralkodhatik. — Hogy pedig a' Szerzetek 
a' középkorban nem voltak az igaz felvilágosodás-
nak és mind tudományos, mind pedig erköltsi mive-
lésnek ellenségei, 's gá t j a i , hanem inkább e z t , az 
igaz szabadságot, a1 polgári boldogságot, és min-
d e n t , a' mi a nemesebb emberhez illik , e re jük 
szerént előmozdították, ki fog tetszeni abból , a" mi 
következik. 

A' Benedek Szerzetéről , midőn még ennek 
tagjai papokká felszenteltetve ne/11 >alának, így i<r 
Spi t t ler : ,,A' keleti Szerzetesek nem sokkal vol-
tak jobbak a' szabad akaratú ka tonákná l , ^ ike t 
ma jd ez , majd pedig más rész , l )a vélek bánni tud, 
kénye szerént mindenre reá vehet ; de nem így volt 
a ' dolog Bentze fijaival , kik nagy részént terhes 
kézi munkákkal elfoglalva levén, ha akartak volna 
i s , nem érkeztek az üres képzeiődési álmadozá-
sokra. Sőt azok i s , kik főképen a' tudományokra 
szánva vo l tak , nem nyerhettek időt üres képzelő-
désre , mert az ő tanulásuk is részént kézi munka 
vol t ; Írogatták ők t. i. a' régi könyveke t , 's így 
jutot tak nem tsak a' legderekabb munkákhoz , ha-
nem a* legfontosabb esméretekhez i s , meliyek szá-
munkra is tsak ezen egy uton tartathattak f e n , kü-
lönben a1 vad Népek szüntelen vándorlása , és a ' 
századokig tartó háborúskodások miatt elveszendők. 
De nem tsak a' tudományok, hanem, és pedig fő-
k é p e n ^ 3 mesterségek és kézi munkák is virágoztak 
a ' BentzeKlastromokban , és sehol úgy, mint i t t en ; 
innen terjedtek mindenfelé minden esmeretek , 
meliyek szükségesek a r r a , hogy az embereknek 
szükségeik, sót vágyaik is kielégíttessenek. 

Tud. Oyujt. III. Köt. 1834. 3 
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Kevés idő multával tsak ő közöttük lehetett 
tudósokat találni, és sehol máshol az egész nyúgo-
t o n ; azért ők hivattak a1 Királyi Udvarokba, hol 
i s , mint Cancellárok és Tanátsnokok nagy hatalom-
hoz ju to t t ak , és fontos szolgálatokat tettek. Azon-
ban mindezek mellett is ezen időszakaszban, és a' 
következőnek első felében, a1 Püspököknek hatal-
muk alatt é l tek , és többnyire Laicusok levén , az 
Egyházi javakban részt nem vehettek ; sőt a' ma-
gokétól is adózni kényteleníttettek. 

így tehát mind magában i g a z , mind pedig a' 
példákból bizonyos : hogy a' Szerzetek sem nem 
ellenkeznek a' természettel , sem nem képeznek 
érzet len, vagy szolga szívű embereke t ; 's a' valódi 
jónak nem tsak nem voltak el lenére, hanem nagy 
's köszönetre méltó előmozdítására. — Ha pedig 
későbben a' mellék okoktól eltsábíttatva az emberek 
e' hasznos Intézettel szinte viszsza é l tek , kit okoz-
hafíri más t , mint a' Világi Hata lmakat , mellyek a' 
viszszaélésnek gátot vetni vagy nem t u d t a k , vagy 
nem akartak. 

Más irók pedig többnyire e'képcn fejezik ki a' 
Szerzetekről való véleményeiket : 

Nem tagadhatni , hogy a 'Szerzeteknek nagyok 
az érdemeik , m e r t , még a' szegénységtől nyomatva 
dolgozni kénytelení t te t tek, sőt későbben i s , midőn 
már ők kiíitsekre szert t e t t ek , ugyan ezen kintsek, 
vagy más uton történt béfolyásuk által sok puszta, 
e r d ő , motsár 's kietlen vidék embertápláló vidékké 
változott. A' KJastromokból áradott nem ritkán a' 
bőség az egész vidékre; sőt ezeknek p o m p á j u k 's 
bőségük maga is élesztette a' körullevő vidéknek 
szorgalmát és kereskedését; sőt a3 nemesebb tudo-
mányok és mesterségek maguk is a' Klastromokban 
találtak menedékhelyet , s ezekben tartattak meg 
a' kÖveikezett boldogabb ember ivadék' számára. 
Sok Szerzetek t. i. és Klastromok a' tudományokat 
és mesterségeket sz irgalmuknak fő tárgyaivá tették, 
és az itt támadett gyűjtemények , tanító intézetek 
és tudós munkák mindenkor — ámbár nem ritkán 
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azok a* szerzőknek nem is tetszet tek, nagy gyfi-
míiltsöket szültek. Megmérhetetlen a' vándorló Val-
láshirdetőknek (Missionarii > érdemük is, — mellyek 
többnyire a3 Klastromokból jöttek a' földleírás, 
e m b e r i s m é r e t , természet tudomány és kereskedés 
köri'il, mellyet ők a' nyúgoti és a1 maguk által meg-
térített népek között feléleszteni igyekeztek. Más 
Szerzetek ismét egyenesen az ember személye körü l , 
a1 betegeket 3s ügyefogyottakat ápolgatván, a' vad-
népek fogságában levő keresztény rabokat kivált-
ván 's t. e'f. örök hálára *s ditsőítésre méltó érde-
meket szereztek maguknak. — Végre tsak a' Tör-
ténetekben járatlan kételkedhetnék azon , hogy 
mindenkorban , és minden Szerzetben voltak szá-
mos személyek, mellyek tiszta erköl ts , igaz jám-
borság, éles e lme , 's az emberiség javáér t forróm 
dobogó szív miatt örök emlékezetet 's mustrakénti 
tiszteletet és követést érdemlenek. — Ha pedig 
mind ezek így v a n n a k , hogy történik még is, vagy 
igazán-e, hogy némellyek elakarják h i te tn i : hogy 
a' józan böltsesség és az emberiség java kárhozta-
tó Ítéletet hozhat a' Szerzetes É le t rő l? ! De voltak 
i s , lesznek is olly emberek , a3 kik ítéletet hozni 
bátorkodnak arról i s , a' mit volta szerént meg nem 
fontoltak. 

Valljuk meg inkább , hogy egészen különös 's 
az indulatos embereknek igen szemükbe Ötlő okok 
vo l t ak , mellyek sC középkori Papság és Szerzetes-
ség ellen a' személyes, vagyomi és helybéli fölmen-
tetettség miatt irigységet, gyűlölést , ' s üldözést ger-
jesz te t tek , t. i. a' k in tsek, hata lom, és a' béfolyás, 
mellyel bírtak. 

A' mi az elsőt i l let i , méltán gerjesztettek volna 
az ő néha dús kintseik irigységet, ha a' Papok és 
Szerzetek azokhoz igazságtalan uton jutottak volna; 
azokat a1 szükségben sinlett világiakkal nein köz-
lö t ték , vagy szinte azokkal viszszaéltek volna; 
mivel pedig önkényt ajándékozott hagyományok 
vol tak , mellyeket vagy a ' j á m b o r h i t , vagy köszö-
net é rzés , vagy végre magának az Adónak haszna 

*3 
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adatott n e k i k , n e m birták-e Ők ezeket igazságosan? 
Ha pedig ezen igazságos ajánlás is a ' suly egyént 
felül ha l iad ta ,miér t nem vette a' Státus bölts rend-
szabások által annak e l e j é t ? — H o g y pedig a' szó-
ban levő Intézetek nem tsak maguk használták, 
hanem a' Státus és Emberiség javára is fordították 
b i r toka ika t , tsak épen ez előtt iparkodám bébizo-
ny í t an i , és pedig a' Történeteket magukat szólni 
hagyván. De még is szemléljük e' tárgyat bővebben 
tulajdon szemeinkkel , 's szemléljük mind azokat a ' 
Szentegyházakat , Klastromokat , Iskolákat , és 
más nyilvános épületeket , mellyek az Isteni tiszte-
le t re , taní tásra, mesterségekre , és más jótevő tzé-
lokra szánva voltak , és a' mellyeknek nagyságu-
k a t , és tzélirányos voltukat még ma is t sudál juk, 
midőn ezek emelkedtek , nem kerűltek-e iszonyú 
költségbe ? Nem szolgáltak-e alkalmatosságul sok 
művésznek , napszámosnak, és különben talán mun-
ka nélkül maradandó embernek az igazságos kere-
setre , és hasznos foglalatosságra ? Minekutána 
pedig már állottak , a' bennük lakó 's bizonyos 
tzélra ügyelő Szerzetek a' feltett tzél mellett nem 
fordították-e helyben — nem más helyen — javai-
kat sok u tazónak , 's ügyefogyottnak tápláltatására, 
felsegítésére? Nem vendégeiték-e gyakran 's barát-
ságos haszonnal a' közel levő Nemesebbeket? AL 
mi ugyan nekik vétkül tu la jdoní t ta tot t , szülőjénél, 
a' józan megfontolásnál, elébb érlelt okoskodással, 
azt ál l í tván: hogy ez által a' tápláltak munkakerü-
l ő k , 's lomha hívalkodókká lésznek. — Tsak egy 
példát említek én itt , maradjon elhallgatva an-
nak neve. — Vagyon olly Tar tomány , a' mellyben 
egykor sok Szerzetes lakhelyek vo l tak , ezek jószá-
gokkal b i r tak , — eltöröltet tek, és most kénytelen 
az Ország a' mel le t t , hogy az Egyesületekből vett 
más javak nélkül szűkölködik, a' szegények felse-
gítésére nagyobb summákat fordí tani , mint a' mel-
lyeket a' néhai Egyesületekhez tartozott javak ter-
menek. — 
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Í g y vélekedem én továbbá, bogy nem szük-

séges emlékeztetni , miképen a' középkorban, sót 
később i s , az Egybázi Javak általjában és különösen 
a' PraeJaturákéi, 's gazdagabb Klastromokéi valódi 
Kintstáraik voltak a' megszorult Fe jedelmeknek, 
S tá tusoknak, és birtokos Nemzetségeknek; sőt a* 
kisebb Nemesek és Gazdák is ,megszorulván , vagy 
a' pénznek igen hasznos alkalmaztathatásához jut-
ván , e1 helyeken jóakaró — menedékekre találtak, 
a' nélki'il, hogy az uzsorásnak keleptzéjétől félniük 
kellett volna. — 

Ezen kiviil a' Német Földön a' gazdag Szent-
egyházak és Káptalanok a' Státusnak kívánsága sze-
lén t arra is szolgáltak, hogy a' régi , de elszegé-
nyedett Nemzetségeknek utó ivadékaik azokban 
rendesen neveltessenek. Szóval: a' Papság közép-
korban dús vo l t , de javait a1 Státusnak 's Polgá-
roknak boldogúlásukra egyenes szívvel ford í to t ta , 
a ' mint ezt a' régi köz mondás bizonyí t ja : Unter bem 
frummen ©taBe tfí gut §u íeben, magyarul r Jó a' Pap-
ság szárnyai alatt élni . 

A' mi a 'másad ika t illeti: bizonyos ugyan ,hogy 
a' középkori Papságnak nagy befolyása volt mind 
a' Népekre , mind pedig az Országokra; — de e' 
befolyás szükséges következése volt ama bizodalom-
n a k , a' melly mindenektől az ő tudományukba , 
igazság 's pontos rendszeretetükbe helyheztetctt,melly 
szép tulajdonságok e' setét korban tsak a' Szerze-
tesek között találtattak f e l ; 's ennél fogva tör tén t , 
hogy , a' mint tudva vagyon , a' fontosabb nyilvános 
Országdolgok, sót az egyes Polgárok között fen 
forgott ügyek is , itt vizsgáltattak , itt végezte t tek , 
és az ezekről szóló Oklevelek is i t t , mint aa bátor-
ságnak legkedvezőbb helyén , tétettek le. 

IIa pedig az eddig vizsgált két pont így vol t , 
a' mint valóban volt is, a k k o r a ' ha rmad ik , hogy 
t. i. hatalmasokká let tek, önkényt következik. 

Ha tehát tör tént , hogy a' Papság általjában, 's 
a' Szerzetek különösen káros , sőt ellenséges béfo-
lyással voltak a1 Státusok világi j avá ra , a' mit nem 



( 3 8 ) 

tagadhatni , est a1 középkornak ama boldogtalan sza-
kaszában történt , hol az ál értelemben vétetett 
Egyházi Kormány , az az : az ezt viselő Személyek , 
a"* hasonló értelemben értett világi kormánnyal , 
mind a' kettő tudatlanság 's néha gonoszságból is 
«iszvekaptak, 's így az egész hiba nem az Egyházi 
Kormánynak — Hierarchia — magának, a' mint 
én ezt rajzolni igyekeztem, 's a' minőnek rendel-
tetésénél fogva lennie ke l lene , "s így nem a' Pap-
ságnak al tal jában, vagy a' Szerzeteknek névszerént, 
hanem azon cgymiknek részént, mellyek ekkor Pá-
p á k , Püspökök, Aldozópapok , vagy Barátok vol-
t a k , részént pedig a' Világi Kormányt viselő sze-
mélyeknek lehet vétekül tulajdoní tani , mellyek a' 
lcáros béavatkozásra okot, vagy legalább alkalmatos-
ságot nyú j to t t ak , t. i. eltűrvén ez t ; vagy az Egy-
házi Hatalmat nem az ő eredeti tzé l jára , t. i. az 
emberi nemnek értelmi 's erköltsi nemesedésére, 
lianem tulajdon világi és pedig feddendő tzéljaikra 
fordí tani igyekeztek. — Kérdezzük részrehajlás 's 
indulat nélkül a' hasonlóul Íratott tör téneteket , 
majd ezek még többet fognak e* tárgyról mondani, 

.1' Vallási Kémintézetröl és Könyvbirálatról. 

( Inquis i t io , Censura.) * 

Két vajmi fontos és tartalommal tellyes szó , 
de a' mellyek századunkban annyira kigúnyoltatva 
v a n n a k , hogy a* ki bátorkodnék akármilly vizsgá-
lódások után kedvezőleg, vagy legalább eltüroleg 
szólani azokról , minden kételkedés 's birálás nél-
kííl vagy együgyűnek, vagy bizonyos személyek-
n e k az igazságot félre magyarázva k e d v e z ő n e k s 
így gonosznak tartatnék. Reám fér-e az első? Ítéljék 
meg olvasóim; mi a' másadikat illeti, hála az Ég-
nek ! érzem magamban , hogy nem vagyok. De mivel 
az ezen Értekezéseket megelőző beszédben mind 
a' kettőt már megemlítettem , azért m i n d a' kettő-
ről szándékom szólani. 
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Úgy vélekedem é n , hogy nem bo t lom, m idolt 
ezt állítom: hogy valamelly Státus belső tsendessé-
ge és rende fentarthatására a' Kormánynak azon 
kell lennie: hogy a' Nép tzélirányos 's áltáljában 
veit neveltetés által oda vezet tessék, hogy ez a ' 
közjó parantsolatára magán uralkodni , a1 külső 
törvényes rendet szentül megta r tan i , és a' köz jó t 
fenyegető emberi és természeti á r ta lmaknak ha tá r t 
vetni tudjon. — Az elsőt a' Vallás adhat ja m e g ; 
a ' másikat az igazság kiszolgáltatása; a ' ha rmadika t 
végre az egészség intézetek. 

Azt tartom továbbá igaznak , hogy az ember* 
szeretó é& bölts Kormánynak az elébb említett há-
rom tzélnak elérésére nem elég törvényeket szabni, 
és ezeknek álthágóikat tzélirányosan megbünte tn i , 
hanem minden kitelló módon azon is kell l e n n i , 
hogy a' törvények meg ne szegethessenek, 's így & 
büntetésre szükség, a' közjóháborí tásra pedig alka-
lom ne légyen. — Ezt tsak a' tzélirányos belrend-
tfri (^Politia) intézetek által érheti el ; hogy ezek 
nem tsak hasznosak , hanem nagyobb Státusokban 
szükségesek i s , a józan észen kivűl mutat ja a' régi 
mivelt nemzeteknek , az Aegyptusiak, Zsidók, Gö-
rögök és Rómaiaknak példájuk. 

Ha tehát a' Keresztényegyházi K o r m á n y , úgy* 
mint az egyediil tudós Intézete a' középkornak r 
hasonló rendeléseket t e t t , hogy a' Keresztény Hí-» 
vek között a' békességet és rendet fen ta r t sa , nem 
tselekedett-e tzélirányosan és igazságosan ? Már 
most a1 tett rendeléseket magukat szükséges vizs-
gálnunk. 

Inquisitio , és Censura voltak ezek a' rendelé-
sek , a' mennyire azok az Egyházi Kormány szán-
déka szerént gyakoroltattak. 

Voltak-e ezek szükségesek, tzélnak megfele- -
l ö k , és hasznos,vagy káros következésüek ? fti fog 
abból te tszeni , a1 mi következik. 

Fá jda lommal , és tiszttellyesítési érzést bántó 
gondolattal emlékezett a' Keresztény Egyházi Kor-
mány a* számos vallási versenyre , hit elfajulásra, 
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9s költsünös Üldözésre, mellyeka' kereszténységnek 

• már első három századában tör téntek, sőt még a1 

középkor kezdetében sem gyógyultak bé ama sebek, 
mellyek az elébb említett rendetlenségek által a1 

Kereszténységen ejtettek. Jól tudta a' K. E. kormány 
azt i s , hogy minél tovább t a r t , 's minél több em-
berre terjed a1 K. Vallás, annál kevesebbé marad-
hat az ahoz való hívség eredeti e re jében; hogy mi-
nél közönségesebbé lett a 'Szent í rásnak és Sz. Atyák 

* könyveinek oivastatása ; minél szabadabb volt 
mindenkinek tulajdon értelmét az említett köny-
vek 's ezeknek tar ta lmuk felől nyilván kimouda-

. n i , 's minél többen találkoztak maguk a' Tanítók 
között o l lyak , kik okosabbaknak láttatni akarván 
min t vo l t ak , a' reá jok bízatott igazaágot nem an-
nak méltósága szerént és tzélirányosan , hanem 
az ellenkező fél ba,lvéleményének kedvezőleg vi-
t a t v á n , az igazságnak többet á r to t tak , mint hasz-
nál tak. \ 

Tudta ó továb'bá, hogy az újonnan megtért 
Pogányok közölt a' Keresztény Hit nem elég erős 
gyökereket vert légyen, 's némellyek ezek közü l , az 
ú j és régi vallásuk között ingadozván, titkon még a' 
Bálványoknak is á ldoznak; végre hogy a' Kereszté-
nyek között még számos Pogányok légyenek, kik 
Bálványaiknak é j n e k , vagy szinte napnak idején is 
az erdőkben vagy hegyeken szokásuk szerint egyet 
más t , s ő t , a z érzetet háborítva , ember t is áldoznak, 
' s a" külömben tsekély meggyőződésű Kereszténye-
ke t hitükben ingadozókká t e s z i k . — M á r most ez 
a ' kérdés : nem k e l l e t t - e a' Keresztény Egyházi 
Kormánynak fé lnie , hogy az igazság ügye, 's a' 
(iszta erkölts napról napra szomorúbb állapatra jut. 
's az igazságnak követői — Hivői — alaptalan taní-
tások által elszédíttetnek? Az Isteni tisztelet tiszta-
sága megszeplősíttetik, 's a' Pogányság nem fsak a1 

Keresztény Vallásnak, hanem az e g é s z emberi nem-
nek is való kárára ismét elhatalmazik, a* tiszta Ke-
resztény Vallás pedig vagy elgyengül, vagy ha , le« 
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l iet, szinte el is enyészik ? — Valóban az e'féle fé-
lelem sem alaptalan, sem pedig felesleg nem volt. 

Ezen okoknál fogva tiszte volt az Egyházi Kor-
mánynak rendszabásokat t e n n i , hogy 

1-ször Megtudhassa, hol és mennyire lehet az 
említett bajoktól félni? 

2-szor Mennyire az i dő , he ly , és személybéli 
környűlmények engedik , azokat gátolni. 

És ebben állott a z , a ' mit a' Keresztény E . 
Kormány lnquisitio, vagy Vallási Kémintézet név 
alatt felállított. Mind a' két tzélt hogy elérhesse, 
különös erre választott személyeket rendelt . Ezek 
elején a' tzél méltóságához képest Püspökökből 
magukból állottak ; későbben különös e' végre ren-
delt személyekből (Inquisitorokból). Ezeknek tisz-
tük volt a' bűnösöket az Egyházi Elöl járóknak bé-
je len tcni , kik is azokat érdemük szerént igazságos, 
de lelki büntetéssel — u. m. feladott bánatmívek 
(poeni tent ia) , vagy , főképen a' Papságnál, az egy-
házi jusoktól megfosztatással fenyítették meg. 

llly módon gondolkodott a* K. E . Kormány 
a k o r , midőn a ' vallásbéli Kémintézetet behoz ta ,— 
éspedig tsekély véleményem szerént igen helyesen. 
A' ki valamelly jó rendbe szedett Társaságban é l , 
tartozik a z t , a ' mi ebben divatban vagyon, tisztelni, 
és tel lycsíteni , nem pedig azt erőt lení teni , bonto-
gatni , vagy szinte eldönteni , akár egyenes ellen-
munkálódás által, akár pedig mellékesen roszsz pél-
dákka l ; ha azonban valaki ezt még tselekeszi , és 
pedig tsak szívében, akor tartozik ő felelet tel , de 
tsak a' gondolatok i té lő jének; ha pedig külsőképen 
szavak vagy szinte tettek által tészi e z t , akkor a ' 
roszsz gondolat életbe lépik , és mindenekre , a3 k ik 
a' gondolatból támadott s zova t , vagy tettet észre 
veszik , ha t ; ezek által pedig közvetőleg az egész Tár-
saságra előre, vagy hátramozdítólag, vagy szinte ron-
tólag ; és mivel kétséget , hidegséget , megvetést , 
vagy szinte gyülölést támasztván a* már divatban 
levő e l len , ez által a' jó r e n d e t , vagy magának az 
egész Társaságnak javát r on t j a , biínössé tészi ma-
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gát az egész Társaság ellen. Ha ez tudatlanságból 
tö r t én t , ekkor jobbra utasítás és oktatás által javít-
tat ik meg; ha pedig könnyelműségből, ekkor szeré-
nyen tétetik figyelmessé elkövetett tet tére, » annak 
következéseire; ha végre épen roszsz szándékból, 
akkor büntetést érdemel. 

E l e j é n , midőn a' Vallási Kémintézet béhoza-
t o t t , egészen így volt a lkatva, 's tsak igen tsekély 
része vagyon a* Keresztény Egyházi Hatalomnak 
abban , a' mivé az későbben lett. Emlékezzünk 
tsak viszsza , mint szegezték magukat a' Német Or-
szági Püspökök az ezen Intézettel viszszaélő Mar-
burgi Konrád ellen ; emlékezzünk viszsza továbbá, 
mennyi fáradságba k e r ü l t , míg a' Pápa a' Spanyol 
Országi Kéminíézetbe megegyezett , és melly kemé-
nyen sürgette ő a' viszszaélés korlátoltatását, melly 
későbben ebben tör tént , midőn az t , mint valóban 
rémí tő t , Ő megértette. — Tudva vagyon továbbá 
mindeneknél az is , hogy Rómában az Inquisitio a' 
Spanyol alakot soha seiu vette fel ; — a' kinos val-
la tás , mint a' Római pogány Tsászároktól maradott 
hagyomány, béhozatott Német Országba nem elébb, 
mint midőn a' Gens de Robe-k, az az a' Törvény-
t u d ó k , a' Gens d 'Epée-ket , az a z : Katonai Ka r t , 
az Itélőszékekből kiszorí tván, azon ügyfolytatást, 
mellyet a1 K. E. Kormány az Inquisitiókban böltsen 
béhozott , igen hoszszunak 's tekervényesnek tart-
v á n , egyenesen kinok által igyekeztek a' bévádol-
takat feleletre kényszeríteni. Fontoljuk meg végre, 
liogy a' Bambergi Püspök volt a z , a' ki még az 
V. Károly Német Tsászár e lő t t , tehát ennek Con-
stitutio Criminalis — Karoliná-ja e lőt t , a' kinzó val-
latásnak gyengítésére, sőt tellyes eltöröltetésére az 
első alapot megvetette. 

Ha egy részről a' szánakozásra méltó Gott-
schalknak története szivünket keserűséggel tölti el, 
ennek ellensége, a' Hinkmar ellen ; más részről 
nem győzzük tsudálni VII. Gergely Pápának maga 
mérséklését Berengárnak nyakassága felett. Es tsak 
valljuk meg őszintén, hogy sokan azok közül , kik 
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azon időben eretneki vélemények miatt az Inqui-
sitió elejébe kerültek, sem nem voltak olly bátrak, 
hogy a* Kereszténység elején élt Martyrok példájuk-
ként véleményük mellett készek lettek volna meg-
halni ; sem olly egyenes szívűek, hogy minekutá-
na elébbi véleményüktől elállottak , szavuknak 
uraik lettek volna. 

Azonban légyen ez elég azon Intézetről , melly-
nek tsupa említése is borzadást okoz minden iga-
zán érző szívben, t. i. az Inquisitióról, a' Vallási 
Kémintézetről; mellv a* Keresztény Egyházi Hata-
lomtól igazságosan, illő a lakban, 's méltó tzélokra 
állíttatott fel , de a' Világi Hatalomtól borzasztó 
módon, és vád alúl fel nem menthető tzélokra 
használtatott. 

Meg kell val lani , hogy a' Pogány Római Tsá-
szárok első három században a' Keresztényeket ül-
dözvén , kevesebb kárt okoztak a' Kereszténység-
ben , mint későbben a' Konstantinápolyi Tsászárok-
nak az Anyaszentegyház dolgaiba történt béavatko-
zása. — Valóban veszedelmes példa vo l t , hogy az 
egyik közülük a' Donatisták ügyében megparan-
tsol ta: hogy ők minden örökségből kirekesztesse-
nek , birott javaik pedig a' Tsászári Ügyészre ke-
rü l jenek; egy másik pedig más alkalommal az Eret-
nekeket mind megfojtatni rendelte. E ' p é l d á k a t kö-
vették a1 későbbi századok, mellyek valóban bor-
zasztók valának. 

Könyvvizsgálat.. 
Censura. 

Ugyan azon okokból, és épen azon tzélból, 
mellyet elébb említék , hozatott bé a' Keresztény 
Egyházi Kormány ál tal , ámbár sokkal későbben, 
mint segéd eszköz,— a' Könyvvizsgálat is. 

Már az előtt is tilalmas volt az Anyaszentegy-
házban eretnek munkákat olvasni, de midőn 1430 
felé a' könyvnyomtatás feltaláltatott, több Pápák , 
és különösen VI. Sándor 1492-ben Könyvvizsgála-
tot állítottak fel , de egész könyvlajstromokat , 
mell) eket vagy épen nem, vagy tsak különös Egyházi 
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felügyelés alatt szabad vala olvasni , IV-dik Pál 
adott először; V-dik Sixtus pedig e' végre a' Cardi-
nálokból álló különös Itélőszéket rendel t ; de tsak 
X. Leo alatt érte e' dolog a' főfokot , k i e3 végre 
különös Bullát adott ki . 

A' középkornak találmányai között semmi sem 
szült a ' Kereszthadak után olly számos, és mind 
j ó , m i n d pedig roszsz részre fontos következéseket , 
mint az 1330 köriíl feltaláltatott Puskapor ; 1430 
körül a' Könyvnyomtatás; és 1492 köriíl az úgy ne-
vezett ú j Világ, vagy is Amerika. Az első a h a d a k a t 
emberségesebbekké t e t t e , és Európát minden vad 
népek ellen bátor állapatba helyheztette ,\ mert ez 
által a' tsekély mívelt népek is erősebbek lettek a' 
vadaknak legnagyobb tsapataiknál i s ; ellenben pe-
dig utat nyitott az egyes győzni vágyó hatalmak-
n a k , hogy több kisebb tartományokat elfoglalván, 
az emberi nemnek egyesülését t ud tuk , vagy talán 
szándékuk ellen is , elősegítsék,— A' másadik által 
az i r á s , a' szóló tehetség, 's így az emberi lélek is 
elérte hatásának fő pol tzát , ez által t. i. az egyes 
szemlélődőnek szava milliónyi mások előtt értet-
hetővé , minden embereknek , 's minden időknek 
értelmi 's érzési k in tse ik , való és pedig könnyen 
megszereztethető közjóvá le t tek, sőt számos hasz-
n ú — de nem ritkábban k á r u — b i r t o k k á is. Ennek 
köszönhetjük a' tudományoknak és szelídulésnek 
mind előmenetét , mind pedig közönséges ki ter je-
dését. Voltak azonban e3 nagy javak mellett visz-
szaélésnél fogva ártalmas foganati e' ditső talál-
mánynak , de ezeket röviden alább fogom említeni. 
— A' harmadik találmány sok pénzzel és hasznos 
termékkel vigasztalta meg Európá t , 's így bőséget, 
de ellenben fényűzést és némelly eddig esméretlen 
betegségeket is közlött v e l e , melly mind a' kettő 
lassanként az Országok való boldogságát emésztette, 
's az indúlatokat táplálván , a ' népek b é k e s s é g é t 
vesztegette. 

Azonban nem a' találmányt magát , hanem az 
ezzel való viszszaélést kívánta a' K. E. Kormány a* 
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könyvvizsgálat által gátolni. Mi jót szült a1 könyv-
nyomtatás már l á t tuk ; lássuk most , mi panaszok 
tétetnek a' Censura ellen. 

A' mi a' nyelv a' képzeletre nézve , épen az aC 
sajtó a' szóra nézve — közlő. — Ki t i l thatja m e g , 
hogy a1 gondolkodásra termett lélek ne gondolkod-
jék ? — Ki kényszerítheti a' nye lve t , hogy a' gon-
dolatokat kiejteni akarván engedelemért esedezzék? 
— Ha pedig élőszóval szabad kiej teni a' gondolta-
k a t , miért nem holt tal , az az sajtó á l ta l? Minek 
kell tehát szabadnak és szentnek maradn i a , ha a ' 
sajtónak nem ? — 

Kellemetesen hangzó szólások ezek , de eze-
ket , a' mint mondat tak , igazak gyanáut egyáltalában 
elfogadni nem lehet. 

A' polgári Társaság mesterséges m í v , mellyben 
s o k , a3 természeti állapatban emberhez í l lő , Jusok 
meg nem állhatnak. — Az Országok az éghaj la t , 
hely és személyhez képes t , az őket alkató emberek 
bevett szokásaira nézve , különféle környülál lások 
között és különféle időkben, 's ugyan ezért külön-
féleképen alkattattak. Ha valamelly Társaság tör-
vények által egy egészszé le t t , mellynek a' törvények 
nélkül lehetetlen el nem bomlani , tartozik a' meg-
állapított törvényt minden Társaságtag betsúlni , és 
szentül megtartani, ha mindjárt annak egyes tagjai 
a' megállapítottat nem épen igazságosnak,'s így bán-
tónak találnák is. — Tegyük már most , hogy va-
laki egyes törvényeket tzélelleneseknek , vagy sér-
tőknek talál , nem szabad ezt neki il lyennek gon-
dolni és érezni? minden bizonnyal , ettől őt senki 
sem tilthatja el; mert még a' gondoló maga sem te-
heti , hogy az ő gondolkodásra termett lelke ne 
gondolkodjék, az érzésre született szíve pedig ne 
érezzen ; ennyi az olt fen említett panaszokból 
igaz. — D e , ha az illy egyes tag beszéd, iromány, 
vagy szinte könyv által mással is akarná közleni 
belsejét , mit kellene ekkor a 'Kormánynak t enn ie? 
— Vélekedésem szerént tekintené: mindenek előtt 
k i , m i t , hogyan, mi környülállások közö t t , és mi 
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tzélból szólott , vagy í r t ; azután pedig az Országnak 
külső vagy belső j a v á r a , a'vagy kárára lészen-e az 
iily képzeletek, vagy érzemények közre botsáttatása? 
Ezt pedig mind a' kettőt tsak maga a" Kormány 
Ítélheti m e g , mert ez tsak maga esméri az egész 
Státusnak mind k ü l s ő , mind pedig belső viszo-* 
nyait. 

Ha tehát a5 Kormány a' közjót szívén hordoz-
v á n , valamit a' közlendők köztíl az egész Ország, 
vagy annak része , vagy tagjai javával ellenkezőnek, 
's így a 'Társasággal , vagy egész Világgal leendő kö-
zöltetésre méltatlannak talál , nem de tisztét tellye-
síti a k k o r , midőn nem tsak az iily szavakat , iro-
mányokat és könyveke t , mellyek által a z , a' mi 
az Országban megállapíttatott p. o. a' Kormányozó-
nak Személye *s Nemzetsége; a' Kormány mód, en-
nek Tisztviselői, a' Vallás 's ennek Szolgái, a' Ne-
messég, a ' Polgárság , vagy közönséges, de már 
idült szokások fitogtatnak, t sufokká , vagy nevetsé-
gesekké tétetnek; hanem magának a 'szerzőnek , sőt 
minden más polgárnak is maga viseletét, minden 
á l lapat i , vagy rendbéli különbség nélkül bírálat 
alá veti. 

H a pedig a'Világi Kormánynak iily Intézetekre 
szüksége vagyon, meg kell engednünk 's esmér-
n ü n k , hogy mivel tsak az Egyházi Kormány maga 
képes a.3 Keresztény Vallásnak alap igazságait, t s 
szükségeit megítélni , hogy neki is hasonló intéze-
tek nélkiíl ellenni nem lehet; így tö r tén t , hogy ő 
ezekhez elébb nyú l t , mint a'Világi Kormányok , és 
ezek e' dologban annak példáját követték. 

Igaz szó az , a' mellyet egy Szerző így ejtett 
k i : a' hasznos Tudományok enyészte közönségesen 
szokta a* birodalmak süllyedését jelenteni , 's elu-
követként azoknak felbomlásukat előzni; minek-
előtte a ' roppant Római birodalom végső Ínségre 
jutott vo lna , asztak a' Tudományok, annak sírba 
száltával pedig végképen elszunnyadtak. De figyel-
mezzünk itt jól a' mellékszóra : Haszjios Tudo-
mányok. 
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Itt a' hely, hogy megmutassuk, hogy a' K. E . 
Kormány és a1 Szerzetesek nem voltak idegenek a* 
Tudományoktól , és hogy a1 Pápák a' Tudósokat nem 
tsak véd ték , jövedelmekkel 's magas méltóságok-
kal ékesí tet ték, hanem ezeknek — de tsak ezeknek, 
mert tsak ók foroghattak e' dologban veszély nél-
kül — határtalan engedelmet is ad tak minüennémü 
könyvek olvastatására. 

A' Klastromi, K a r , Káptalan és Püspöki Isko-
lákban a' Tudományok , főképen ConStantinápolból 
történt kiiízetésök után , mivel te t tek , úgy anny i r a , 
hogy a' mi a1 Görög és Római remek írókból ke-
zünkhöz ju to t t , egyedül ezen Iskoláknak köszön-
het jük. — A' Pápák pedig ennél is többet t e t t e k , 
ezek állítottak nagy Iskolákat , az az Uni versi fáso-
k a t , mellyek közül elsők voltak a* Párisi a' Vallás-
tudományt főképen é rdeke lvén , és a" Bolognai, a' 
Törvényt. Ezek szép szabadságokkal fe lékesí t te t tek, 
és gazdag birtokokkal elláttattak. A' kik valamelly 
tudományból szoros próbát kiállván Tudósi (Doctori) 
Rangra emeltet tek, azok a1 Pápáktól különös 's a' 
Vitézekhez (Ri t t e r ) hasonló jusokat n y e r t e k , mel-
lycket későbben a1 Német Tsászárok is helyben 
hagytak. Sőt a' szép mesterségek közül is nem ke-
vesek , ii. m. a' Képfestés , Képfaragás 's t. e'f. ú j 
feléledésüket tsak egyedül a' K. E. Hatalomnak kö-
szönik. — Ezek pedig így lévén , bátran kérdezem 
én : vólt-e a' K. E. Kormány ellensége a' Tudomá-
nyoknak és Mesterségeknek a1 közép korban? Úgy-
e nem ! 

De mint egy a' Jövendőbe látó pillanattal tudta 
ő előre ama szomorú következéseket , mellyeknek 
nem lehetett nem következniük, ha egykor a' Tu-
dományok a' könnyeiméit játék tárgyaivá lennének; 
ha ezek már nem nz emberi nemnek nemesedésére, 
hanem az állati hajlandóságok izgatására, minden-
n e k , a3 n i szent , 's a' mi nem kevés észnek élét 
felül múl ja , kigunyoltatására, a' tiszta efköltsnek 
szepl&síiésére, a' törvényes hatalomnak megvette-
lésére, az öni(élettel nem bíró köznépnek áim'tá-
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sára, szóval: a 'valóközjónak felbomlására fordít-
tatnának.—• Ez volt az o k , melly miatt ó a' Könyv-
birálást behozta, és böltsen sürgette: hogy a' re-
mek munkákkal díszeskedő Görög és Római nyelv 
miveltessék, 's így az emberi nem az alapos mive-
lodésre készíttessék. 

És még is — így hallok sokakat szólani — és 
még is másképen tör tén t , mint sem a' K. E. Kor-
mány akar ta ; és pedig, a' mit épen nem tagadhat-
n i , két fontos okból: először, mert az említett Kor-
mány minden rendeléseivel a3 köz szabadság elnyo-
mására tzélozott ; másadszor, mert e ' rendelések az 
ember i természettel ellenkeznek, melly bizonyos 
j r ányba , 's kiszabott határok közé szoríttatni nem 
a k a r , hanem az emberi Társaság szerkesztetésének 
szünet nélkül változni kel l , hogy így több, de min-
denkor tekéletesebb változások között a' lehető te-
kéletességü Társaság idomához napról napra köze-
lebb jusson. — Tsak a' sokat tapasztalt, mívelt és 
szenvedett Nép , főképen ha szerentsétlensége volt 
valami terhes iga alatt nyögni, képes mindenének, 
sőt létének is feláldozásával a ' szabadság értékét 
é rezni , és szomjúhozni; képes felhagyni nyugodal-
mával , 's az undok igát, ha másképen nem, kény-
urának eluzetésével lerázni, és maga magán gyáin-
talanúl egyenlő 's alapos törvények által uralkodni. 

A' mi az elsőt illeti: nem mondok mást, mint 
hogy én a' jól elrendelt Országban a' törvényes 
szabadságnál mást nem i smérek ,az az:olly szabad-
ságnál , melly szerént ki ki tehet mindent ,a ' mit a' 
törvény megenged, és semmit sem tartozik eltűrni, 
mint a' mit a' Törvény reá vet. — 

A' másadikra nézve pedig tsak e' két kérdést 
teszem: Volt-e, vagy lészen-e olly Nép , m e l l y n é l a' 
sokaság tiszta erkölts által vezéreltetik? — Mikor 
lészen azon idő,mellyben a' Nép sokasága gyámság 
nélkül ellehet? Fájdalom!a ' középkornak történetei 
is bizonyít ják, hogy nagyobb része a' Népnek sem 
nem ér majorennitást , sem nem indíttatik köteles-
ség, tiszta erkölts által. 



( 4 9 ) 

A' mi pedig illeti a' K. E. Kormányozásnak 
gyiimöltseit , nein kevesek a z o k : ennek gyümöltse, 
hogy a1 rabszolgaság , ba nem is végképen és min-
denhol , még is nagyobb részént el töröl tetet t , ott 
pedig , a' hol még f enmarado t t , szelídebbé l e t t ; 
hogy várasok, községek, kézimesterségek, mívész 
egyesüle tek , és tudós társaságok t á m a d t a k ; hogy 
az ekor támadott világi kormányok igen mérsék-
letiek , t. i. személyes 's előkelő (Monarchico-Aristo-
cratica) lettek ; hogy a3 szorgalom és a' kereskedés 
feléledtek 's t. e'f. Illy előmenetekkel meg nem elé-
gedhetett volna-e a' n é p ? — E s még is mit m í v e l t ? 
— Mindenek előtt azon kötelékeknek vetett véget , 
meliyek által a3 K. E. Kormány azt a' kötelesség 
ut ján vezér lé t té , 's így ezen füstnek vélt szőnyeg-
től megmenekedvén, szemtelen vakmerészséggel ál-
lott fel a1 földmívelő mind az Egyházi, mind a' Vi-
lági K o r m á n y , mind vé-gre a ' Nemesség ellen. A' 
Polgár Pénz Elsőségi (Geld- Aristocratie) Kormányt 
állított fel magának, melly mindenek között a' leg-
roszszabb, és büszkén gúnyolta a ' betsiílet talpkö-
vén alapí tot t , ámbár néha a1 felfúvódás és kortso-
sodás által e lfajul t , de még is a' Monarchiában el-
mellőzhetetlenűl szükséges nemesi rendet; ez volt az, 
a' ki Országot akart az Országban ál l í tani , 's nem 
ritkán a' Kormányozónak magának legigazságosabb 
jusait tsonkítani. — A' mívészek tsak tulajdon 's 
idegen vágyaknak áldoztak. — A' tudósok tsak 
azon vol tak , mi módon támaszszanak a' nép kö-
zött kétségeket, 's elégedetlenséget, és mi módon 
ápolgassák azt. — Erre jutott végre közép k o r b a n 
a1 Nép. — Ezek pedig így levén , még egyszer kér-
dezem : volt-e szüksége gyámságra?—Vol t - e igazi 
erköltse ? 

Szolgáljon végre ezen Értekezésemnek bére-
kesztésétíl a z , a' mit egyiró Világtörténeti Munká-
jábannem kevesebbé igazán , mint szépen mondot t : 
Minden esztendő új virágokat 's gyümöltsöket sztíl , 
— !*z emberekben is új képzele teket , é r z e t e k e t , 
örömöket , reményeket , kivánatokílt , t e r v e k e t * 

Tud. Gyűjt Uh Köt. 1831. 4 
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hajlandóságokat, 's igyekezeteket. — Ez az , a' mit 
Korlelkének (Zeitgeist) nevezünk ; megérdemli ez, 
hogy a1 Kormányozok, a ' Vallási Tan í tók , a Kor-
mányi T i sz t ek , és a 'Tudósok ót esirterjék, 's szü-
net nélkül szemeik előtt tartsák. Tovább haliad ez, 
nyugtot nem esmervén, 's a' ki őt elnyomni akar-
n á , szelet tsillapítani igyekeznék; de a' bölts elme 
bir azzal, 's képes azt jóra fordítani. Olly bizonyo-
sak annak lépései, hogy a' benne részt vett nemzet, 
egy századnak haladtával, Őseitől meg nem ismér-
tethetik. — És ezért figyelemre méltó, hogy min-
den Kormányozok u d v a r a i k b a n ^ 1 Ministerek rend-
sze re ikben , a' Népoktatók taní tásaikban, és min-
den Tanítók elmekifejtéseikben a' régit 's legalább 
a' körny ulményekre nézve helyt nem állót elhagy-
gyák , és újítást hozzanak bé ; szükséges ez néha 
és igen hasznos, de ú g y , hogy a' közjót előmozdí-
tani akarván , azt feine háborítsa. 

Ha pedig egyes, ha szinte lángeszű, nagy te-
hetségű , de tapasztalatlan, vagy szintén gonosz szán» 
déku személyek bátorkodnak a' Korlelkébc bevág-
n i , nagy 's előre megmérhetetlen károkat , sőt lázza-
dásokat is okoznak , mellyek nem ritkán az egész 
Nemzetet semmivé tészik , néha pedig egészen más 
kimenetelt hoznak , mint a' talán már porrá lett 
kezdőnek szándéka va la .— A' Lázasztókról először 
is a' Törvény azt bizonyít ja , hogy ők igazságtala-
nok , mert a' népet — tulajdon ügyében Biróvá té-
szik. A' Moral muta t ja , melly erköltstelenek ó k . 
mert olly eszközök által sietnek a' tzélra, a' mel-
lyek akár mi jó szándék áftal sem lehetnek jókká. 
A' Kormánytudomány muta t j a , melly oktalanok, 
mivel többnyire a z o k , a3 kik eszközlik a' lázadást, 
benne lelik vesztüket , és más keveset ,vagy semmit 
nem fá radot tak , vágy szinte méltatlanok — Kény-
urak — szedik ennek a' talán következett gyümöl-
tseit. A' Világ története is végre oktalannak kiáltja 
a z t , mert az óhajtott siker igen r i tkán , hanem 
vagy semmi , vagy az óhajtottnál más , vagy szinte-
ezzel ellenkező következik. — 
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Valóban, ha a' heves és habozó Lázasztók a' 

lázadás végével viszsza térhetnének , némeliyek 
magukon 's dugába dűlt fenhéjázó terveiken nevel-
nének ; mások mély fohászkodásokkal párosított 
könnyeket hullatnának a' sok ínség fe l e t t , melly et 
t udva , vagy nem tudva eszközlöttek ; mások mér-
gelődnének m a g u k ' s oktalanul feláldozott é l e tük , 
és a' számtalan szidalmak fe le t t , mellyek őket a' 
síron túl is kisérik ; legtöbben pedig — szégyenle-
nék maguka t , — hogy a' képzelt jóér t és nyugoda-
lomér t , a' már birottat és valót feláldozták. — 

Bvo/m Károly, 

3. 
Balaton mellyéki tudósítások barátságot Leve-

lekben* 

Honnodat, — annak természeti kintseit , ezépségeit tsak ke-
véssé is esmérni, több: mint országokat látni. 

A* ki szülőföldje alánézésébul kél tengerekre, hogy világot 
láthasson, hasonló ahhoz, ki valamelly meszsze látszó 
bolygó tűz után s i e t , és lába alá nem vigyázván, arany 

értzekbe b o t l i k - m e g , és azokon magát öszyetöii. 

Megígértem e' közelebbi levelemben? vagy tsak 
feltett tzél volt bennem , hogy e' mi vidékünkről 
fogok Neked ,Édes Barátom! valamit írni. Nem tu-
dom : de , akár hogy légyen ,tellyesítem. Tzélem Ne-
ked írni a1 Balaton mellyéke gyönyörű tál lyáról; de 
nagy kérdés: mit kelljen érteni ez elnevezésen: 
Bakaton mellyéke? A' kimondás szoros értelmében 
tsak azok a' helyek értetődhetnek ezen , mellyek a ' 
tó partján f eküs /nek ; de én szélesebb értelemben 
veszem ezt, és midőn Neked a' Balaton mellyékéról 
í r o k , lerajzolom előtted T. Veszprém és Zala Vme-
gyéknek azon részei t , mellyek Palota M. Varosá-
tól Tapoltza M. Városáig vezető országút, es a ' ne-
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vezet t tó között fekiisznek * ) , úgy a' mint önnön ta-
pasztalásimból, vagy hiteles kútfőkből tudom. Kö-
vess engem képzetidben. 

Palota. Itt vagyon kezdődése Veszprém ,Vmc-
gyének. Régen ez vár vo l t ; most egy közönséges, 
és naponként tsínosodó, hozzávetésképen ^mintegy 
negyedfél ezer lakosokat számláló M. Város, melly 
különös jogokkal b í r ; de nem annyi számúakkal, 
mint hajdan. Birtokosa a' Mélt. Zichy Grófi nemzet-
iség, mellynek fizet a' város bizonyos summát esz-
t endőnkén t , külömben szántóföldjeit szabadon, és 
minden kilentzed 's tized adása nélkül használja. 
Lakosai többnyire Magyarok, mesteremberek, föld-
mivesek, — vallásokra nézve : Katholikusok, Helv. 
és Ágostai V. t. tartók, ésSidók. Mind a5 három ke-
resztyén felekezeteknek vágynák Templomai, — van 
a' Sidóknak is Sinagógájok. Minthogy ez a' Város 
az említett Grófi nemzetség két ága között közös: 
kettő is az urasági lakhely benne. Az egyik fekszik 
a' város nyugoti részén egy lassan emelkedő halmon 
szép és u j j ízlésű épüle t , egy kis órás toronnyal , 
melly M. G. Zichy István Úré; a' másik pedig van 
a' városnak hasonlóul nyúgoti részén egy völgyben, 
és ez M. G. Zichy Miklós Űré. Ez utolsó a' régi 
időben vár vol t , négy szegeletre épülve , mellynek 
mind a' négy szegén egy egy vastag torony áll. Épí-
tőjének egyik az Újlakiak közül mondatik. Mostani 
birtokosai talám a' régiség eránt való tiszteletből 
külső formáján úgy szóllván semmit sem változ-
t a t t a k , 's századok szennyeit , és mohait visel-
v é n , tiszteletre gerjesztik a ' szemlélőt a' hajdani 
magyar világ e rán t , 's beviszik lélekben azokba a' 
századokba, mellyek a' Haza földjét a' Kirá lyér t , 
és Szabadságért vérrel festették. De ez a' kivtíl 
gyászt viselő épület , belől a' legszebb ízléssel 
van ékesítve. Kikerülve a' haszontalan pompa , 

*) A' Balaton melleké Keszthelyig tart; de a' tudósító to 
vább jártas nem lévén, tsak eddig tesy.i tudósítását. 
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uralkodik benne a1 tisztaság , és rend. Igen kü-
lönösen jön-ki a' magának hagyatva látszó kastély, 
és annak külső falai körűi a' finom ízlés, annyira, 
hogy a 'ki itt nem jártas, 's tsak egy pillanatig szem-
lélő, a' birtokost ugyan azon egy személyben gon-
datlansággal vádolja, és ismét szorgalmáért ditséri. 
Ugyan is mostani ura M. G. Zichy Miklós ú r , a ' 
várnak árkait kit isztogattatván, — hárs és más ha-
zai fákkal szép sorban béiiltettetvén, fövennyel meg-
töltetvén : ezek a' fekete épületnek díszét igen eme-
l i k , — valamint a' kastély balszárnyánál épült mo-
s ó , vagy feredőház, nem külömben annak jobb 
szárnyán készült lovaglóhely. Palotának sok jó fa jú 
tőkékkel plántált szőlőhegyei vágynák , mellyek 
meglehetős, és állandó bort teremnek. Szántóföld-
j e i , kivált a' várostól nyúgotdélre felette kövesek, 
úgy hogy a' szántóvas földhelyett fél ökölnyi köve-
ket forgat fe l ; de mindé 1 mellett is szere t ika ' tisz-
ta búzá t , és bőven fizetnek. Északra a' Palotai ba-
konyban, sürií f ákka l , és bokrokkal bénőtt helyen 
állanak Puszta Palotának omladékai , melly ha jdan 
Első Mátyás Királyunknak nyári mulatóhelye va la , 
most pedig az úton állóknak búvóhelye. Méltó még 
Palota városát megditsérni tsinos , kerítés , és zár 
alatt lévő, és szép sírkövekkel diszeskedő Temető-
jéért i s , melly ezen a* vidéken a' Fejérvár i u tána 1 

második helyetérdemii . Vajha ezt a' tsinosságot, és 
rendet látná az ember egyébb helyekenn i s ! 

Palotától egy órányira , nyúgotra, épen a* pos-
ta útban esik a' pór nép előtt szintúgy, mint a' ré-
giség kedvelő túdós előtt bámulásra méltó Kikeritó^ 
vagy as köznéptől úgy neveztetett Tikeritó *). E ' 
hajdan nem lehetett egyébb , mint fekvése , formája, 
és készülése ivódja mutat ja , halastónál, és ezt bizo-
nyítja is a' köznép között szájról szájra által mara-
dott szóbeszéd i s , melly azt t a r t j a , hogy ez Mátyás 
Király halastava volt.Keiülete a' tónak lehetett \ mért-

•) Taláin a' tükörtől ? mert a a e' tájon lakó köznép a' tük-
röt tikernek mondja. 
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föld. Azon völgynél, a* hol kíomlása vala , és a' hol 
a' víz most is k i fo ly , van 10 — 1 'A mázsányi , négy 
szegre tsinosan kifaragott kékes gránit kövekből 
egy közel 3 öl magas, és m i n t e g y 100 öl ho^zszú 
f a l , szép egyenességgel éplílve, melly régenten a* 
tó vizét tartóztatta fel. A' faragott kövek a' tó felől 
vo l t ak , azokon kiviíl pedig mint az omladékokból 
megtetszik, boltok valának épülve, mi tzélra? nints 
fe l fedezve, talám a' fogott halaknak lerakóhelyei 
lehettek. Ezen boltokon megy által a' postaút. Zsi-
l ip je , vagy kifolyása mellett dé l re , egy ezen bol-
tok közziil ki van tisztogatva, és kortsma gyanánt 
szolgál , az itt lévő páros szűrkallókhoz kijáró Pa-
lotai Tsapóknak, 's az itt megállapodni szokott uta-
zóknak megújításokra. Ehhez által ellenben van az 
Uraságnak egy igen okosan készült birkaúsztatója. 
Azon zs i l ip , mellyen a* víz k i fo ly , szinte ollyan 
gránit kövekből á l l , mint az említett hoszszú fal. 
Kezdetén kivájott sarok kövek vágynák, mellyek-
ben a' rekesztő lebotsáttatott, vagy fel vonatot t , a ' 
szerént , a' mint a' tavat nevelni , vagy l e t s a p o l n i 
akar ták . Mutogattatik itt a' Toldi Miklós lova pat-
kójának négy nyoma is azon köveken , mellyek a* 
zsilip nyilt részén vágynák, azt regélvén a* pór nép, 
hogy Toldi ott ugratta által lovával a' zsilipet. Sok 
vakmerők megpróbálják máig is az ugrást azon 
helyről egy két ittze bor fogadásért. Magam is lát-
tam gyakorta iily bohókat , kik vagy magok látoga-
tásáér t , vagy egy kis torkosságért , életeket e' ve-
szélyes helyen kotzkáztatták, kiknek vakmerőségek-
hez nem kellett volna egyébb, tsak egy követské-
nek lábok alatt megtsuszamlása: zúzva lettek volna 
ö r ö k r e , és a' sebes folyótól kallóhajtó kerekekre 
ragadta tva! Ez a' tiszteletre méltó régiség bár ma 
nem teszi is azt a' szolgálatot, a ' mit hajdan, meg-
érdemlené, ha nem pusztíttatnék; de kövei időről 
időre fogynak, malmok építésére fordíttatván, melly 
miatt már magasságából is sokat vesztett. Tanuló 
koromban, ez előtt mintegy 20 esztendőkkel, vizs-
gálgattam , ha nem találnék e* valamelly vésett írást, 
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melly a' fal készí tőjét , vagy készíttetőjét megjelen-
t ené , azon egynehány betűkön kívi l l , mel lyeket , 
ha jól jut eszembe b. c. Pétzelink Mindenes Gyűj-
teményében ekképen jegyzett f e l : MAX T E R , mel-
lyek még máig is látszanak; — találtam igen is , és 
nagy örömömre megtaláltam egyik mesterének ne-
vét , hihető önnön kezei által bévésve; do k á r , hogy 
idő feljegyzés nélkül! melly egy hoszszas kőre nagy-
görög betűkkel így van kitéve : 

MAPX NylTTEP 
2TEINMAXEP GESSEL 

E' k ő , mint hallom, bevitetett a' Palotai kas-
télyba. Kikeritó v ize , gondolatom szerént , Vehette 
eredetét azon ingoványos, és forrásokkal bővöshely-
ből, melly Öskü helységen kivtíl nyúgotra vagyon, 
de a' melly már most kivan metszve, és szép tisz-
ta vize a" helységen keresztül folyván kele t re , kal-
lóka t , és liszt malmokat hajt Kiker i tóig , azon túl 
is pedig, míg a 'Sárvizébe nem szakad. Most az egész 
tó helye r é t ; de nem a1 legjobb szénát termi. Ea 

tónak északi partján van *a1 Bántai kőbánya , hol 
igen szép s í rkövek, és más kő munkák készülnek. 
Hihető: Kikeritó kövei is itt faragtattak. Egy fer-
tály óra járásnál valamivel több Kikeritóíioz 

Öskü, egészszen Tót falu. Lakosai katholiku-
sok , és Ágostai v. t. t a r tók , Gr. Zichy István bir-
toka. A' katholikusok temploma egy régi Török Me-
tse t , kerekre épülve , melly meszszire tekintve úgy 
tetszik, hogy 10—12 személlyekkel betel ik, holott 
az Oskiii nép elfér benne. Nevezetes Öskü a1 jó ser-
rő l , melly itt főzetik. Azt szokták mondani: Tótnál 
kevés a barátság ; de ez a' mondás az itt lakó Tó-
tokra nézve kifogást szenved , mert az ide való nép, 
noha szegény, még is barátságos, legalább magok 1 

között felettébb is az. Lakodalmaik gazdagok étel-
le l , borra l , meleg és mézes pálinkával, és a1 jobb 
módúiknál eltartanak két nap is egymás után. Nem 
állhatom meg, hogy az itt lakó Tótoknak egy laka-
daltni különös szokásokat meg ne említtscm, melly-
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nek egy alkalmatossággal magam szemlélője voltam 
A' szokás ebből á l l : a' lakadalmat követő másnap-
nak reggelén, megszűnvén minden za j tó l , az egész 
vigadozó sereg templomba megy , onnan k i jővén , 
megy a' már főkötős menyaszszonnyal együtt az 
örömanya házához , hogy a" menyaszszonyi ajándé-
k o t , melly egy fekete kakas , kezéhez vegye, mel-
l y e l , megnyervén , a' legényekből , menyetskékből, 
leányokból , és gyermekekből alló sereg vezére , a' 
násznagy , muzsika és zaj között egy pórázon maga 
előtt reppeget , bizonyos távolyságokon azonban meg-
állapodik a' n é p , és tántzra kerekedik. Végre eljut-
nak a' helységen kívül egy kopár halomra, hol már 
akkor egy kerék áll tzövekbe vonva, me.Uynek sípjára 
lábánál fogva a3 kakast f e lkö t ik , fejét egy zsinegnél 
fogva a' vőfény, mint hóhér inas felfogván. E k k o r a ' 
Násznagy elő lépik nagy méltósággal, és egy kiszakí-
tott kalendáriom levélből a' szententiát (én ezt a1 

Tót Násznagy szájjából leksentziának hallottam) ma-
gyarul (?) felolvassa.— Ezután nagy hallgatás közben 
elő áll a' veres ruhába öltözött hóhér egy nyeléről 
leütött kaszával, megiszik egy pohár pályinkát, hogy 
(az ő mondások szerint) mérges légyen , ' s háromszori 
erányozás u t á n a ' k a k a s főt levágja, a 'kakas t póznára 
kötve muz ika szó között mint menyaszszony ajándé-
kot a' vőlegény házához viszi , hol gazdag ebéd ké-
szül , melly nappali vendégségnek neveztetik. 

De talán meg is úntad már magadat, Barátom ! 
3l Tót mennyegzőben? Szeretnél minél elébb a5 kies 
Balaton mellyékére j u tn i ? Ez is meglesz; d e , még a' 
lenne, jer velem, és jár juk Öszve gondolatinkkal azo-
kat a' he lyeket , mellyek Veszprém Városa, és a' Ba-
laton fő között esnek. Öskühez egy jó óra járás délre 

Yilonya, melly hihetőleg nevét villa nova-tól 
vet te , mert a 'b izonyos, hogy Sz. István Királyunk-
nak e' tájon múlató helyei, és gazdasági majorjai 
vol tak , mellyről a' helységek nevezetei is bizony-
ságok. E ' helység Gr. Zichy István Úr birtoka, l a -
kosai II. v. t. tar tók, és Magyarok. Erdeje kevés, 
valamint legelője i s ; r é t j e , földje pedig a' íakósok 
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számúhoz képest elég bőv. Nevezetes ebben a' Pré-
dikátori ház. Ennek keleti tsúttsában van egy fara-
gott k ő , melly arról tudósítja a' szemlélőt, hogy az 
épület a" 14-dik Században készült. Az itt lakó nép-
nek szájjából hallani, hogy ez valamikor Görög Ba-
rát klastrom vo! t , melly mondást láttatik igazolni 
az épület különös alkotásán kivűl az is , hogy ez 
előtt 40—45 esztendőkkel a1 régi templom új j í t ta tván, 
annak földalatti holtjaiból vastag kámzsa posztó da-
rabokat hánytak k i , mcllyek a' tsontvázok mellett 
találtattak. A' Prédikátori ház , melly lett volna a' 
vélekedés szerént a' klastrom , áll egy kis szobából, 
konyhából , ugyan ebből nyiló nagy szobából, ezen 
túl ismét £gy kamarából , melly régen hasonlóid szo-
ba lehetett. Ezen szobák allja részszerént p in t ze , 
részszerént istáló. A* szobák még most is azon ret-
tenetes , és tsaknem fél öl áltmérőjű tölgyfa geren-
dákon nyúgosznak, 'a mellyek falakba bizonyosan az 
épület kezdődésével tevődtek. Négy százados, mo-
lyok , férgek fogainak kitétetett , porlódásra kárhoz-
tatódott fákra bízni az é le te t , nagy szerentséltetés ! 
Es nem lehet megmondani igazán : a' benn lakónak 
bátorságát tsudálja e1 az e m b e r , vagy azoknak gon-
dat lanságokat , és hidegvérüségeket, kik Lelki Pász-
torjoknak. életével illy keveset tudnak gondolni ? ! 
Vilonyához fél óra járó föld 

Pap-Keszi M. Gr. Zichy Miklós Úr bir toka. 
Lakosai Magyarok, és II . v. t. tartók. Egész határ-
ja szép rónán fekszik. A' helységnek egy része las-
san emelkedő halmon épült, de más része lap, vizes, 
egészségtelen, és az árvizektől gyakorta szenved. 
Vágásokra osztott erdeje igen szép, és jó tüzelő fát 
ád. Szántóföldje kövér , t e rmékeny , mellynél fogva 
lakosai is jó módúak. Szőlőhegye nints ; de azért a* 
lakosok jó szőlősgazdák, birván szőlőket a1 szomzéd 
határokban. Rétje kevés, és annak is egy része ko-
pár. Malmai jók , és híresek. Külső Somogy többnyire 
itt őrleti gabonáját. Nevezetes e3 helység határjában 
egy fö ldvár , melly az Erdélyi hadak * ) által hánya-

•) Et 1644 körül lehetett. 
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to t t , midőn azok itt ütöttek tábort. Azon belyen:hol 
Rákótzi tábora feküdt , van most az Uraságnak nagy 
birka ma jo r j a , és nézést érdemlő magháza. Talál-
tatik a' Gyülekezet levéltárában egy a 'Fejérvár i Ba-
sának *) Prédikátor ház njjítást megengedő Hitle-
vele is. Pap-Keszin fellyül esik északra | órányira 

Szent István, Gr. Zichy István birtoka Lako-
sai FI. v . tételt tartó Magyarok. Kisded , és egy fő, 
és két kisebb szárny ntszákból álló helység, de 
utszái és épűletjei többnyire tsinosok. Ennek tem<-
ploma felette régi , melly alatt gyaníthatóképpen 
boltozatok lehetnek. — Szent Istvánnak mind termő 
fö ld j e , mint rét je j ó , legelője egy része is, ha vi-

A z h a t a l m a s G y ő z h e t e t l e n T ö r ö k T s á s z á r n a k p a r i n t s o l a t -
t y á b ó l M i az N a g y s á g o s V i t é z l ő K u r t l Hek Az T e n g e r e n 
i n n e n l é v ő V é g h Z é k e s F e j é r Várának h e l y t a r t ó j a , rs an-
nak B e k j e I s t ennek e n g e d e l m é b ü l 

A d o m t u d á s á r a , és é r t é s e k r e az k i k n r k i l l i k ez !ev l e m 
rendi á l t a l T ö r ö k Magyar p á r t o n l é v 5 Bekeknek , A g a k -
n a k , és V a j d á k n a k v é g b e l i K a p i t á n y o k n a k , H a d n i g i o k -
n a k , és u t o n j á r ó v i té / , r e n d e n í'évo v i t é z e k n e k . M i v e l -
h o g y j ö n n é n e k e l o m b e az P a p k e s z i j o b á g y i m és e m l é k e -
i é n e k é n n e k e m , h o g y u^yan o ' t a n P a p k e s z i P r é d i k á t o r 
s z á m á r a há at t s i n á l t a t n i akarnak n e m ű nemii r o m l o t t I e -
d i i l t régi a l k o t m á n y b ó l , az m e l y e t e l é g t e l e n e k niagok 
m e g t s i n á l n i . Annak o k á é r t k é n s z ^ r i t t e t e t t két küin ives 
M e s t e r n é m e t e m b e r e k , — az m e l l y k é t mi ives m e s t e -
reknek az nevek e g v i k n e k n e v e Osvád Mes ter másiknak 
F a y t l i n e v e . A z é r t E n is f o g a d o m T ö r ö k h i t e m r e , t i s z t e s -
s é g e m r e j e m b e r s é g e m r e szabadon és b í z v á s t k i j ö h e t T i h a n y 
v á r á b ó l P a p k e s z i r e az Pred kátor h á z a t t s i n á l n i , akar 
e s z t e n d e i g o t t l egyenek is , t ehát az mi rendünkrő l n e m 
l é s z e n s e n k i t ő l s e m m i b á n i á s o k , s ő t inkább igyekezem 
m i n d e n e k e l l e n m e g o l t a l m a z n i e g y esz tond : Óket. Ennek 
n a g y o b b b i / o n s á g á n a k o k á é r t adtam C z i m e r e s k in i to t t 
p ö t s é l e s h i t l e v e l e m e t . M e l l y h ü t l e v e l e m l é g y e n n a g y o b b 
h i t e l e k r e . í r a t o t t J u n n y 8 - d i k . 1 6 5 0 . 

K ö l t Ze'kes F e j é r v á r o n . 
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ze volna a ' legjobbak közziíl. Ide fél óra járás észak 
felé 

Sóly, a* Zirtzi Cistercitai Monostoros Apátság-
nak birtoka Lakosai hajdan egészen Magyarok vol-
t a k , de már ma tsaknem harmadára Németek. Ma-
gyar lakosai többnyire II. v. t. tartók; a' Németek 
pedig, és igen kevés Magyarok katholikusok. Tsak 
h Reformátusoknak van templomjok , melly felet-
te régi. Fennállott ez már Sz. István Királyunk ide-
jében , és a 'Veszprémi Püspökség e z e n Templomban 
erősíttetett meg, mint a1 Diploma vége mu ta t j a : 
Datum in villa nostra Sóly etc. Sólynak határán 
keresz'űl f'oly a' Sárvize , mellyen a' helységen fel-
lyűl egy hegy oldala mellett van az Uradalomnak 
igen mesterséges alkotású, és jó papirost készítő 
malma. IIa tárj a nem a1 legjobb t e r m ő , legelője kö-
ves , kopár , és tsak birkának va ló , ellenben rét je i 
jók. Rora igen derék, melly, ha sokáig tartatik, sok-
ban hasonló mind i zé re , mind szamatjára a ' Som-
lyaihoz. 

Hajmáskér Súlyhoz fél órányira fekszik észak-
ra egy kősziklás hegy oldalban, Veszprémi Püspök-
ség birtoka. Lakosai Magyarok , és kevés Németek, 
részint Katholikusok, részint Reformátusok, és mind 
a' két felekezetnek vágynák templomai. Nevezete-
sek liszt malmai , kal ló i , és jeles alkotású fiírész-
malma. Erdeje meszsze kiterjedő b ikonv, mellynek 
nagy vadjai is vágynák. Ditséretet érdemlenek egés-
séges, és a' helység alsó szélén felbuzgó forrásai. 
Hajmáskérhez délre egy óra járás 

Liter ,Magyar helység, több Földes Uraságok-
nak birtoka. Lakosai Ií. v. t. tartók. Gabona termő 
föld je i , jól mi véltet vén, a ' földmives fáradságát meg 
szokták jutalmazni. Erdeje igen szép , nevendék fák-
ból álló, rét je kevés, de jó szénát t e rmő ,—lege lő j e 
hegyes, völgyes, kősziklás, bokros. Bora igen jó és 
állandó. Pap-Keszi és Litéri határokban volt ezelőt t 
mint egy 20 esztendőkkel egy Daka nevtí tó, melly 
sását, nádat , kákát t e rmet t , jó izil apró halakkal . 
vizi vad madarakkal bővölködött ; de tsatornára 
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metszetvén részszerént termő földdé, részszerént rétté 
vá l t , mellyből a" Birtokos Uraságok szép hasznot 
vesznek. 

Az az ország ú t , melly Veszprémből keletnek 
k i j ö n , már a' szomszéd Kádártói hatál ban három 
fo utakra ágazik, úgy m i n t : Z i r tz i , vagy Győr i , 
— továbbá Pa lo ta i , vagy Komáromi , és végre Me-
zőföldi , vagy Somogyi útakra. Ez utolsó Litér 
mellett megy e l , és jó karban ta r ta t ik , mivel min-
den Tsötörtöki , és Pénteki napokon , kivévén az 
ünnepieket , a' Veszprémbe gabonát vivő szekerek-
nek fő út jok. Ez úton menvén a' L i t é r i , Szent 
Istváni , és Pap-Keszi határokon keresz tü l , eljut 
aa ember a' valóságos Balatonmellyéke kezdetére 

Kettesére, melly M. K. Kamarai birtok. Lako-
sai Magyarok , Katholikusok is , de nagy részint 
Helv. V. t. tartók. Mind a* két felekezeteknek vágy-
nák templomai. Fekszik ez a1 népességére nézve 
hozzávetésképen 1500 lélekből álló helység völgy-
ben , szőlőhegyek közö t t , épen a' Balaton tava fe-
jénél . Bendetlen tömött utszái , szoros udvarai 
vágynák. Szőleje felette sok , de erdeje kevés , 
vagy épen semmi, mivel a' lakosok eleinek gondat-
lansága , és fapazérlása mia t t , az a' szép e rdő , 
mellynek most már a' szorúlt maradék odvas tő-
kéi t a' földből kapákkal ássa , kiveszett. A' hol ez 
az erdő vo l t , tudniillik a' Kenesei szőlők, és a' 
Pap-Keszi erdő közö t t , volt ama rettenetes sáska 
seregnek, melly Magyar Országot bejár ta , és pusz-
t í to t ta , nyúgovó, és letojó t anyá ja , és most is lát-
szanak még a' sáska sán tzok , mellyekbe a' tavasz-
szal k ikö l t , és még szárnyatlan sáska fiak bészorít-
t a t t a k , tsomoszlókkal egész Vármegyék népe által 
Öszvezúzattak , megégettettek , és el temettet tek, 
meszsze kiterjedésben. Kentsén igen jó halászatok 
esnek. Az ő Bala tonjokban, vagy mint magok ne-
vez ik , az ő vizekben vagyon fogas, fogassüllő, kö-
zönséges süllő, t suka , har tsa , ponty , tzompó, ká-
rász , k e s z e g , garda , és sok ketske-rák , meliyek 
Kénesének nádas, és kákás partjait s z e r e t i k . Méltó 
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megtekinteni a' helységen mindjár t a lól , a' víz part-
ban lévő azon búvó lyukaka t , mellyekben hajdan 
Kénesének lakosai rej teztek azokban a' boldogtalan 
i d ő k b e n , midőn a' Török ezt a' tájt dú l ta , pusztí-
totta. A' hol ezek a' tanyák bévannak v á j v a , ott 
a' part függőleges egyenességben iiiintegy 7—8 Öl-
nyi magas. A* partnak nagy része leomolván , né-
melly lyukaknak tsak belső füstös falai látszanak 
már ; de az alatsonyabb részen meg van még tsak 
nem egész épségben egy búvóhely , mellybe a' le-
omlott partnak földjéről könnyű a' felmenetel. Eb-
ben tar t ják a' halászok hálóikat , és egyébb eszkö-
zeiket. Igen szép innen nézni a' halászatot. A' 
meszsze benlévő, nagy tölgy derekakból vájot t tsó-
nakok úgy látszanak a' kék Balatonban , mint a* 
repülő tsókák a levegőben. Ez előtt egynehány 
esztendőkkel jár t ide Gr. Festeti tsnek egy nagy fe-
de les , és vitorlás ha jó ja , mellyet a' köznép gályá-
nak neveze t t , hordó-dongákat , és más fanemüeket 
hozván i d e , innen pedig viszszalértében sót vivén, 
de már régtől fogva e lmaradt , hihetőleg elpusztúl-
ván. Még azt jegyzem meg c' tájnak ditsőségére : 
hogy Kencsével épen ellenben fekszik a" tó hoszszá-
ban Tihan fél sziget je , — és hogy innert a' jó sze-
mek megláthatják a* kék homályba merült sziget 
keleti hegy tsútsán a' Klas t romot , mellette lévÖ 
kettős tornyú templomával , melly a1 szemlélődőt , 
és szépet érzőt igen érdekli . 

A' Balaton partján menvén észak f e l é , eléri 
az ember a' Mümai pusztát. Itt régen helység volt, 
jókora ki ter jedésű, de igen terméketlen határral . 
Lakosai utóbb Veres-Berénybe beszivárogván, ha-
tárja ebez lett kaptsolva. Talám sohol sem olly bőv 
halu a' Balaton, mint i t t , mellynek a' lehet o k a , 
hogy máshol a' part homokos, vagy követses ; i t t 
pedig meszsze kiterjedésben plántás, gyökeres , és 
férgekkel tellyes ingoványok vágynák , mellyekben 
a férgekkel élő ha lak , mint a' p o n t y o k , hartsák 
bőv élelmet találnak. Mivel pedig a' ragadozó ha-
lak is ott szeretnek tanyázni , hol »a' kisebb hala-
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kat fogdoshat ják: azok is nagy számmal tartózkod-
nak itt . Mátyás hetében lövöldözik a Mátyás tsu-
k á j á t , Gergely hetében a' Gergely tsukáját. Megál-
lanak a1 lövöldözők a' learatott nád szélén, és oda 
vár ják a1 párosodni , vagy az itteni szóllás szerént 
az ívni kijövő tsukákat . Az egész part hemzseg 
il lyenkor az emberek mia t t , és egy óra alatt 50— 
60 lövést hallhatni. Épen a' Balaton sarkán , vagy 
tsútsán van épülve egy igen de rék , sok alkalmatos-
ságokkal el látot t , két ajtókról egészszen bézárolha-
tó vendégfogadó, melly még akkor épül t , mikor 
a' Veszprémi Ország út itt ment e l .Most , mivel tsak 
némelly compendizáló utasok jönnek e r re , szük-
ségből pedig tsak azok , kik itt közelébe & tó part-
j á n l aknak : igen kevés jövede lmű: neve FúzfÓ, 
de nevezetes a r ró l , hogy az északra mellette hosz-
szában feküvo h a r m a d i k , negyedik hold földön x 
épen a' vendégfogadó erányában , találtatik bőv-
séggel az úgy nevezett ketske köröm, tsak hogy 
nem olly f e j é r , és tiszta ál lapotban, mint a' Ti-
hani. Kétséges előttem azoknak állítások , kik eze-
ke t a' körmöket kővéváit tsigáknak mondják. Mert 
hogy azt elhallgassam, hogy illy nemű tsigák a' Ba-
latonban nintsenek ; holott ha ezek peirificalt tsi-
g á k , kellene hasonló élőknek is lenni , tsak abból 
is megg) őzettethetik akárki i s , hogy ezek négy 
lábú állat körmei vol tak , mivel a' körmök gör-
besége külömböző, egyiké jobbról balra ; mábiké 
balról jobbra horgadván , melly nem lehetne, ha 
tsigák volnának, mivel minden magához hasonlót 
n e m z , és ha nem egészen illenek is ide I lorátznak 
eme szavai : „For tes creantur for t ibus , et bonis. 
„Es t in iuvencis , est in equis patrum vir tus; nec 
j,inbellem feroces progenerant aquilae columbain'1' 
de mondásomat még is igazolják, E' vendégfogadó-
tól felóra 

•) Nem a' szard nemű körmöket, hanem az azokon belől lévő 
tsont körmöket kell ezeken érteni , mellyekben a siklók 
forognak. 
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Veres - Reréiiy , M. K, Kamarai bir tok; de 

Vágynák benne egynehány Curiákon lakó Nemesek 
is. Hajdan a' Győri Jésuitáké vol t , kik az itt lakó 
szerzetes Provisor és tisztek számára szép kastélyt 
építtettek. Eldiez közei van a' helységen kivül egy 
igen derék magház, melJynek közepe bor tized sze-
dóhely, állja pedig mintegy 20 öles bolt pintze. Ve-
res-Berénynek lakosai Magyarok, Katholikusok, és 
H . v. t. tartók. Mind a1 két felekezetnek vágynák 
templomai. Különös szépségű, és nézésre méltó az 
itt lé \ő Katholikusok temploma. Benne a' festett 
képek igen szépek. A' kastély felől nintsenek abla-
kai ; de a másik oldalon lévők annyira vágynák 
festésben követve, hogy a' valóságos, és festett kö-
zött alig lehet külömbözést tenni. Figyelmet érde-
mel még az a' kis oltár is , melly Nepomuk S. Já-
nosnak a* Morva hidjánál történt kivételét ábrázolja, 
ha jól jut eszembe, a' bemenetelnél mindjárt bal-
r ó l , — \a lamint a1 kaiban, a* rongyokban attya előtt 
térdepűiő tékozló íiu, és a' könnyeket hullató Édes 
A tya , (lenézést érdemlenek egyébb festések is. Ve-
res - Bérén) nek, úgy szóllván, harmada határja szőlő-
ből á l l , mellyek a' Balatonra néznek , és igen j ó k ; 
de tzukiosságok miatt hamar megromló borokat te-
remnek. Szántóföldjei meglehetős termékenységüek, 
égett veres földből, vagy fekete vulkán hamuboV&l-
lariak. Maga a" helység is illyen veres földön épült, 
honnét vette is utóbbi nevezetét , mert régiebb neve 
Zár-Berény volt, mint ezt a' Reformátusok tornyá-
ban lévő egyik harangnak betűi bizonyítják. Erdeje 
szép , nevelkedik. Forrásai Sz. K. Szabadja felől , 
egy meredek hegy alatt ig«*n gyönyörűségesek vágy-
nák , és olly bőv vizüek, hogy felhnzgásokhoz nem 
meszs/e mindjárt egy malmot, a' helységben ismét 
másikat haj tanak, melly nek a3 helybeliek őrlési 
szükségeiket elrggé kipótolják. Veres-Berény a' ki-
lá tásra , fekvésre, természet sokféle szépségeire, 
egésséges levegőjére nézve , elsőséget érdemel min-
den Balatonmelléki helyek fe let t .— Veres-Berény-
ből szőlők között, görbe, hajlós, köves, gödrös, 
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szoro9, egyszóval mincíen tekintetben roszsz ú ton , 
mintegy fél órai kotsizás u t án , kiér az ember Vesz-
prém Vármegyéből , elhagyván az 

Almádi tsárdát. E ' különös hely. A' ket Vme-
gyék határainak öszveiitközésén úgy vagyon épülve, 
hogy az épületnek fele Veszprém, a 'másik féle pe-
dig Zala Vgyében fekszik , jelelvén a' határt a' ven-
dégfogadóban lévő mester gerenda. Az utasok e1 kü-
lönös helyen az ezt nem tudókkal sok t réfákat , és 
borbeli fogadásokat tesznek. Ide egy óra járás 

Alsó Örs, Zala Vmegyében. Nemes helység ez. 
Egy hegynek oldalában lévén epu lve , szép fekvése 
van ; de az épületek vér verességü kövekből külső 
vakolás nélkül épí t te tvén, sokat elvesznek szépségé-
ből. I t t már mint minden ezután említendő Balaton-
melléki helyeken, kevés a' szántóföld, r é t ; hanem 
a' gazdálkodás legfőbb ága bortermesztés. Terem is 
Alsó Örsnek igen j ó , és sok bora. Lakosai Magya-
r o k , és H . v. t. tartók. A' Prédikátori lakás , a' 
t emplom, az oskolaház a' helység felett lévő hegy 
oldalban különösen állanak, és a* Füredi vízről nap-
keletre utazókat meszsziről gyönyörködtetik. Alsó 
Örs szőlőhegyének egy kis részén keletre, melly 
Aranybányának neveztet ik, a 'kövekben igen fénylő 
sárga értz Nem találtatik , melly megérdemlené a' 
szemesebb visgálást. A. Örstől tsak 5—6 pertznyi 
járás 

Lovas. Kisded fa lu ; de szép helyen feküvo. 
Ennek is tsaknem minden gazdálkodása szőlő, szán-
tóföldje, rétje igen kevés lévén, keresztül megy ezen 
a* Vesprémből Füredre vivő országút, melly már 
most igen jó állapotban tartatik. Ehhez fél óra 

Falaznak. Nem nagy helység; de szép fekvé-
sű , és ez is mint a' elsőbbek a* Balatonhoz közel 
fekszik. Lakosai Magyarok, és többnyire Katholiku-
sok: de vágynák Reform, lakosai is. B a l a t o n r a néző 
's szép fekvesü hegyén, kemény, állandó, fejér szinü 
borok teremnek. Következik ezután 

Kövesd, C u r i á k o n épült helység. Felemelkedett 
h e l y e n lévén é p ü l v e , szép ki látású, tgcsséges leve- ^ 

gojű. 
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gtfjií. Lakosai Reformátusok, kiknek itt szép kis 
templomjok van , mellybe járnak Isteni szolgá-
latra a* Palaznaki és Tsapaki Reformátusok is. 
Szántóföldje , rét je ennek is kevés van. Kövesdhez 
félórai , vagy valamivel több járás 

Aráts, völgyben épült helység. Lakosai Ma-
gyarok , Reformátusok , és kevés Katholikusok. 
Gabona termo földje és rét je szűkön v a n , nagyobb 
része a' határnak szőlőkkel lévén beültetve, fiz 
Arátsi szőlőhegyen, mivel épen a4 Füredi víz fe-
l e t t , és ahoz tsak közel e s i k , sok Uraságok bír-
nak szőlőket , mellyeken igen tsínos és alkalma-
tos épuletjeik vágynák, mellyekben Füredi muía-
tások alatt lakoznak* Aráts Fürednek mintegy ven-
dégfogadója, mert a' népes látogatáshoz nein lévén 
a1 helynek elegendő épűlet jei , kénteletlek sokah a* 
jobb módú Arátsi gazdáktól házaikat kibérleni t 
kik azokat egy két hónapra jó fizetésért örömest is 
által engedik. Arátshoz egy fertály sétálva a' 

Füredi Savanyúvíz (Füred ad Acidulas) , közel 
â  Balaton part jához , egy meneteles völgyben, melly 
nem látszik meg az ú t ró l , míg az ember a' mulató 
erdő sarkához nem ju t . Itt egy lejtő köve tkez ik , 
inellyet e lé rvén , szeme előtt van a' meszsze föld-
ről ide vágyott útazónak a' savanyúvíz egész ditső-
ségében. Balról a1 lemenetelnél vagyon mindjár t 
egy nagy udvarit vendégfogadó, ezen alól az istá* 
lók , kotsiszínek, és ezeken ismét alól a' pa t ika , 
és för'dőházak. Ezek előtt van nem meszsze a' für-
dővíznek való k ú t , mellyhől szívatókon vonat ik 
fel a1 víz. E* kúthoz mintegy 40 lépésre van az a' 
jóltévŐ savanyú forrás , melly az öszvejöveteluek, 
örömnek , társalkodásnak , barátságnak és egés-
ségnek szerző oka, for rása , ha jól ju t eszembe 16 
gömbölyű kő oszlopokon nyugovó tsinos fedelezet 
a la t t , mintegy 6 Bélsi láb mélységre a' föld színé-
tő l , kerekes , és egy darabból álló pallérozott ve-
res márvánnyal borí tva, mellynek közepén vagyon 
egy mintegy két arasz áltmérőji ' i , karikás vasros-
tély állal lezárható lyuk. Alólról a1 Balaton erán-

Tud. Gyújt. III. Köt. 1831. ÍJ 
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nyában tsővek állanak ki a' kút oldalából, mellye-
ken meríti a' köznép ivóedényeit , és a' mellyeken 
a' felesleg való víz kiadja magát , tsatornán leveze-
tődvén a' Balatonba. A' kút épületjének négy nyí-
lása van. Ezen nyílásoknál állanak meg a' vízben 
részesülni k ívánók, hova a' meringelők tisztán ki-
öblített poharakban páltzákon nyújt ják fel a' vizet. 
Helyben a' Füredi v íz , kivált nagy melegekben, 
igén erős. Ivás után kevés időre feladja magát az 
erő â  gyomorból, melly különösen az orrnak érző-
inak bizgatja, és a' szemekből könnyeket fatsar. 
A' kút oldala vas rozsda szinti. E' forrást hoszszas 
négy szegben veszi köríti a' sétálóhely, melly gyö-
nyörű hársfákkal vagyon beültetve olly sűrűen, 
hogy a' napnak tikkasztó hevétől a1 mulatók egész-
szen mentve vágynák, mellyeknek a' mulatási idő-
ben nyilván v i rág jok , kellemes szaggal töltik be a' 
helyet. A' fák alatt imitt amott tsínos padok és 
asztalok vágynak kirakva, a' fáradtaknak elfogadá-
sára , és a' jádzani kívánók számára. A' sétálóhely 
apró kÖvetstsel van megtöltve, melly minden reg-
gelre tisztára kisepertetik. A' sétáló nyúgoti sarká-
nál van k á p p l n a i s , melly ben minden reggel Isteni 
tisztelet tartatik. Ezen fellyiil a' mulató kert szé-
lén épült nem régiben Játékszín is , melly egészszen 
ugyan még nem kész: de már a ' j ádzásra alkalma-
tos , és adatnak is benne játékok. Nyugotra vágy-
nák a' szállások , boltok , közönséges vendéglők 
két sorban, nagy útszát képezvén, többnyire eme-
letesek , jó ízléssel épültek , mellyeknek eleje ha-
sonlóid hársfákkal vagyon beültetve. Ezen két sor 
épület között kell kimenni a' hideg fördőbe, melly-
be , mivel a' Balatonban a' nádasban vagyon épül-
v e , hoszszú deszka híd vezet be. Méltó megemlíte-
nem a* mulató kertet is , mellyet az ide való nép 
Angluskertnek nevez, fez hazai fákkal és t s e m e -
tékkel van béültetve; útjai mulattató t s a v a r g á s ú ak„ 
hol hegyre mennek fe l , hol völgyre szállanak alá , 
és jól töltettek. Néhol Vágynák benne szérű nagy-
ságú puszta helyek i s , és az útak mellett nyúg>ó 



( 0 7 ) ' 

padok. Szép he ly , de mivel jobbadán a" Vcnus ma-
darai ebben tar tózkodnak , lesvén a' prédára : a"* 
jobb ízlésiíek és erköltsuek tsak a' forrás mellett 
múlatnak, ezt a* világ fiainak 's leányinak hagy-
ván. Megérdemlik a' megtekintést a' Balaton par t -
jára düló kertetskék is* melly a' sétáló végezeténél 
megtörténhetik. Gyakran az it t mulató társaság éj-
szaka fáklya világánál bészokott ladikázni jó 
meszsze , sokszor Tihanyig i s , a' Balatonba, melly 
közben a' vízen tűzi já tékok ada tnak , és ez a' kí-
vülről szemlélőknek szép mulatságúl szolgál. A' 
Füredi Savanyúvíz a? Sz. Mártoni F ő Apátságnak 
birtoka. 

í a n . 16-dikán 1834. 
A' Savanyúvíztől tahim egy fertály óra járás 

sints Füred, melly Nemes He lység ; de a Vesz-
prémi Káptalannak is van benne birtoka. Lakosai 
többnyire Reformátusok; de laknak itt Katholiku-
sok is. A' Reformátusoknak 1830-dikban készült i t t 
egy mind belső a lkotására , mind külső formájára 
nézve igen jeles templomjuk. Fürednek lakosai sző-
lőből gazdálkodnak, szántóföldjök , rét jek kevés 
lévén. Itt igen olajos, e rős , és arany színű bor te-
rem. Ez elótt az itt termett borokat igen hordották 
a1 tengermelléki tar tományokra az úgy neveztetett 
Hen t zek ; de most mi okból? nem tudha tn i , elmá-
radtak , és ennél fogva itt i s , valamint más Bala-
tonmelléki he lyeken , a"* borral való kinézés nem 
sokat jelentő. Fürednek nyúgoti tsútsát nevezik 
Síikének, hol hajdan a' hegy oldalban Bará t , vagy 
Apátza klastrom á l lo t t , mellynek már ma tsak ke-
vés falai állanak fen. Mintegy 3 fertály óra já rás 
Füredhez 

Tihan szigete. E ' sziget szeléhez pedig maga 
Tihan egy fertály óra. A' Szent Mártoni Fő Apátság 
bir toka ez , melly as hozzá tartozó Somogyi és 
Zala Vármegyei javakkal együtt a ' Tihani Admin ;-
strátorság által igazgattatik. Tihan szigetének ke-
rülete lehet egy mértföld. Mindenfelől körül öved-
zi a* Balaton, tsak északnyúgot felől van egy kes-
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keny bejárása. Hogy Tihan az én vélekedésem sze-
rént valaha tűzokádó hegy lehete t t , abból gyanít-
ha tó : mert kövei f e k e t é k , l épesek , vas salakhoz 
hasonlók, mellyek nem egyebek lehetnek kihullt, 
és megkeményedett láváknál , -— és ínég abból i s , 
hogy a' sziget közepének töltsér formája van , melly-
nek legmélyebb völgyében van két halakkal bővös 
tó i s , mellyek a' hajdani Craterek. De hitelesíti 
vélekedésemet hamuhoz hasonló, sok apró fekete 
törött kövekkel elegyes földje is , mellyek öszve-
véve igen hihetővé teszik a z t , hogy régenten ez a' 
sziget valamelly földalatti tiíz miatt szenvedett. 
Tihannak épűletjei igen együgyűek , feküsznek 
hegy oldalban, részszerént északra , részszerént ke-
letre teriilvén ; a' hegynek tetejét pedig az emelet-
re épült szép Klas t rom, és annak két tornyos tem-
ploma koronázzák. Lakosai Kathol ikusok, és Re-
formátusok. A' Reformátusok temploma mellett fel-
menvén keletnek a' hegytetőre, meglehet találni 
azon két kő tsoportokat , mellyek jelelik azt a' he-
l y e t , hol meg kell állani annak, ki Tihan híres 
viszhangjával mulatni akar . Ez a' viszhang, melly 
egy egész hexametert viszsza mond , formálódik a' 
Klastrom temploma északi oldalánál, ahhoz ütőd-
v é n , és arról verődvén viszsz i a' kiáltott szó. In-
nen a3 vizsgálódók leszoktak menni egy meredek 
szorosságon a' Balaton pa r t j á ra , hol a1 keletre néző 
sziklába remetei lakásqk , kisded kápolnák, és ol-
tárok vágynák kivájva. Ezt a' helyet a' köznép 
leány lakásnak nevezi. Ugyan az itteni part men-
tében szedetnek a' fellyebb is említett kővé vált 
ketske-körmök is. A* sziget déli részén van egy 
révház , honnan a' sajka által és viszsza szokta 
szállítani a' Somogyba, és onnan i de , által menni, 
és viszsza jőni szándékozókat. A' Tihani nyúgoti 
hegy oldalban van az a' kősziklából kivájt lyuk , 
honnan a' Török idejében az őrök az ellenséget les-
f ék , vigyázták. Tihannak lakosai számához képest 
elég szántóföldje, r é t j e , e rde je , szőleje van , s azt 
lehet egésa bátorsággal mondani : hogy az egy sót 
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kivévén , a' világtói c lzára t ta tva , minden éliség, 
és szükség látás nélkül magát fentarthatná. A* Ti-
lianiak Balatonjok, a' gardák fő tar tózkodó he lye , 
és ezt a1 hal nemét olly bővséggel fogják a' lako-
sok gyakorta , hogy a' vidéket 5—6 mértföldnyi ki-
terjedésben is a* tsömörig bétöltik azzal. Tihanból 
kijővén következik 

Aszófo , meglehetős nagyságú helység Lakosai 
Magyarokkal elegyes Németek , kik kalholikusok. 
Most épül benne egy igen derék templom, f i a t á r j a 
szűk , szőlőhegye nints. Nevezetes jó téglaégetőjéről, 
mellyben könnyű , erős, vizet, esőt kiálló téglák ké-
szülnek. Tsak igen közel esik ehhez 

Orvényes, Német katholikus lakosokkal, k ik 
igen sok szólókét birván , és azokat jól mívelvéri , 
tehetössek. Az egész helység egy egyenes utszából 
á l l , mellynek tsak nem közepén áll a' templom. A' 
házak sorba vágynák épülve. Ez előtt egynehány 
esztendőkkel tsak nem egészszen eléget t ; de égése 
után még szebben megépült . Határ ja köves, de jó 
gabona termo, — nádasa is a Balatonban igen jó. Ör-
vényes után következik 

Udvart. Lakosai Magyarok, többnyire Helv. 
v. t. t a r t ók , és kevés katliolikusok. Mind a' ké t 
felekezetnek vágynák templomai. Veszprémi Püspö-
ki b i r tok ; de a' lakosok régi szerződésnél fogva 
bizonyos summát fizetvén földjeikkel szabadok. 
Szántóföldjei kövesek, de jó termők. Szőlőhegye 
j ó , és erős bort terem. Udvaritól mint egy óra 
járás 

Akaii, Kegyes Osk. Szerzete tu la jdona, fekszik 
éppen a1 Balaton par t ján. Lakosai Magyarok, Ágos-
tai \ . t. tartók és katliolikusok. Határ ja felette kö-
ves , és kevés: de jó termő. Akaii határjában van 
talám az egész hazában legelébb aratás; a' vele szom-
széd határokban, kivévén Zánkát és Szepezdet , 
két héttel utóbb aratnak; mellyet köves természeté-
nek , és a Balaton tükrétől viszszaverctett napsúgá-
roknak lehet és kell tulajdonítani. Mivel Akaii ko-
rán á r a t , és kevés gabonája t e rem: a1 szomszéd 



( 7 0 ) ' 
helységek lakosai midőn aratásokhoz fognak, azt 
szokták tréfából mondani : hogy az Akaliak már ter-
mésseket mégis ették. AzAkaJi mellett elmenő pósta 
ót kérésziül megy 

Ságon, melly a1 Dörgitsei uradalomhoz tartozó 
pusz ta , hol az Uraságnak birka major ja , sert vés 
óllal, béres és pásztorházai vágynák Ezen majoron 
alól ke le t re , volt ez előtt tsak 10 esztendőkkel is 
egy pusz ta , mesterséges munkájú épület , mellyrői 
az e' tájon lakó nép azt beszélli, hogy Béla kirá-
lyunk tartózkodása lett vo |na , és akkor épül t , mi-
kor a' hazát a* Tatár éget te , rablot ta , pusztította. 
Ez omladék köriil lá tszanak, Zánka felé menvén, 
jobbra apróbb épületek maradványi i s , h ihető: a* 
királyt kisérő emberek hajlékaiknak nyomai. Ság-
nak igen nagy kiterjedésű somos erdeje van , hol 
néha annyi som szokott t e rmeni , hogy az erdő allját 
veresre fes t i , mellyel sertvéseket szoknak hizlalni. 
Van Ságnak a1 Balaton part ján rekettye termő ber-
ke is , és sok nádlása. A' Zánkára vivő pósta úton 
balra, éppe^ a' Balaton partján vagyon 

Vérkút, egy orvosló erejű forrás ferdőházakkal, 
melly nyári napokban olly népesen látogattatik, ki-
vált a' köznéptől , mint a' Füredi. Vize kesernyés, 
és nem savanyú, a' kút oldalait pedig , és az árkot, 
mellyen vize e l fo ly , követtseivel együtt vérveresre 
fes t i , honnan vette Vérkút nevezetét is. Van itt a' 
köznép számára egy nagy ferdőliáz, sok kádakka l , 
és két különös ferdőházak 4 kádakkal. Ez a' ferdő 
A köszvényeseknek , ütközött tagúaknak, tartós kó-
Jikábati szenvedőknek igen használ. Ide egy fer-
tály óra 

Zánka, több Földes uraságok birtoka, kik között 
vagyon az Eszterházy Hertzegi nemzetség is. Lakosi 
Németekből annyira általváltozott Magyarok, hogy 
már anyanyelveken egy szót sem tudnak. Vallások-
ra nézve Reformátusok, és Evagyeliku^ok, kik egy 
templomba járnak Isteni t iszteletre, egymást fel-
váltva. Határ ja felette köves, de még is jó termo. 
Nyúgotra van két szőlőhegye, mellyek közzfül Bá* 
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linthegy különös jóságú bort terem. Legelője is fe-
lette köves , és tsak erdőből áll. Szénája meglehe-
tős bővségben , és igen jó terem. Innen egy szép er-
dőn keresztül , mellynek földje az egymáson fekvő 
veres lapos kövek miatt alig látszik, eljut az ember 

Szepezdre. Ez a* Balaton partján fekvő gyönyö-
rű kis helység több földes Uraságok b i r toka . ,Lako-
sai Magyarok , Katholikusok , I le lv . és Ágostai 
V. t. tartók. Mind a' három felekezetnek vágynák 
templomai. Határ ja nem igen nagy, de jó termő. Kü-
lönösen hegyei jó bort termenek. Hires Szepezd sze-
rentsés Balatoni halászatjárólis. Öt fe r tá lyóra ehhez 
nyúgotra 

Kővágó - Örs . Nemes helység, Magy a r lakosok-
k a l , kik Kathol ikusok , és Evangyelikusok. Mind 
a' két résznek vágynák templomai. Ez a' külömben 
népes helység igen köves helyen van épülve. Talál-
kozik az ember az útszákon 30—40 mázsányi fekvő 
és kilátszó kövekre is. A' helységen kivul ke le t r e , 
nagy fejér kövek vágynák egymás mellett jó nagy 
ki ter jedésben, mellyek öszvesen egy delelő gulyát 
képeznek távolra. Határ ja Kővágó - Örsnek n a g y k i -
terjedésű , mellyben jó szántó fö ldek , nevendék 
e rdők , és szőlők vágynák. Sok elpusztúlt helységek 
bői lett puszták veszik körű i , m in t : F ü l ö p , Etsér , 
Ábrahám, Kis Ör s , mellyeknek már ma tsak pusz-
ta templomai látszanak. Megérdemli még az említést 
a1 Kővágó-Örsi Rév i s , honnan a' sajka Boglárra 
jár által. Itt a' gabonából gyakorta megszűkülő Bala-
tonmeliékiek számára van épülve egy igen derék 
magház, melly Somogyból általszállíttatott minden 
nemű eleséggel töltetik meg, és mivel árra oltsóbbra 
szabatik, mint kél Veszprémben, és közelebb is 
es ik , jó keletben vagyon. Kővágó - Örs határ jának 
nyúgoti tsút tsán, egy kis Rendes nevezetű Helység 
a la t t , Pálköve nevezetű helyen, van egy igen erős 
vizű savanyú forrás, de k á r , hogy a' Balatonban 
mint cgy két ölnyire I Ha tisztán , az az : Balaton 
vize nélkül merí t tethet ik, erősebb a' Füredinél , , 
melly tsak úgy történhetik meg, ha az edény szája 
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béfogatván a' viz méllyére üresen lenyomatik, "s 
lenyomatván szája kinyittatik. E ' fo r rá s , midőn én 
láttam, egy fa bodonnal volt körülvéve,— A' parton 
láthatni jeleit az edények szurkoztatásának, melly 
j e l en t i , hogy ez a1 viz már sokak előtt tekintetbe 
kezd jönni. Ha itt Angolok l aknának , bizonyos: 
hogy a' két Öl szélességű, és tsekély mélységű édes 
viz kőfalakkal rövid időn kiszorí t tatnék, és a' ter-
mészet ezen drága adománya abból a 'szövevényből, 
mellybe akadva van , kiszabadíttatnék. De hát nem 
tehetnénk-e ezt meg mi Magyarok i s , ha akarnók ? 

Rendesen fellyűl esik 
Bugyberek nevű igen tsekély falutska, melíyről 

semmi különöset nem tudok. Ehhez mintegy fertály 
óra járásra esik fellyűl 

Kékkút, Katholikus Magyar lakosokkal. Határ ja 
jó termő, és szénával bőves. Ennek ha tá r jában , a' 
helységtől keletre van egy igen derék savanyú k ú t , 
kővel k i rakva , és fa kámvával az édes kutak for-
májára körülvéve. Nem kifolyó, de azon formára, 
mint a1 F ü r e d i t , lehetne könnyen kifolyóvá ten-
ni. Vize könynyű italú, e rős , órr t eke rő , és kö-
zelíti a F ü r e d i t , tsak hogy nem színtelen, hanem 
egy kevéssé kékes , melly szín tulajdonságát vizé-
nek állásából lehet kifejteni. A' kútnak falai vilá-
gosabb sárga iszappal vágynák bévonatva, mint a* 
Füredié. Látszik a' kút körűi egy már munkába 
Vett nagy épületnek földből kiálló a lapja , melly 
mint formája muta t j a , feredoház akart lenni ; de 
mié r t ? nem tudom, abban hagyatott, holott ez a1 

hely megérdemlené, hogy Birtokosa vele úgy bán-
n é k , mint Füreddel az övé. Szomszédja Kékkutnak 

Salfölde, igen kitsiny katholikus lakosú helység, 
melíyről semmi nevezetest nem tudok. Ezután kö-
vetkezik 

Tóti, meglehetős nagyságú helység, katholikus 
Magyar lakosokkal. Majd minden felől szőlőhegyek-
kel, még pedig igen jó bor termőkkel, van körülvéve. 
Kezdődnek már itt a' nagyobb kiterjedésű gaboní 
termő fö ldek , és rétek. Tótinak szántó földje ho* 
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mokos agyag? melly ha essök j á r n a k , igen jó ftzeto. 
Innen egy óra járás 

Gyula - Iíeszi, Eszterházy Hertzegségi b i r t o k , 
és Mezőváros, mellyrŐI neveződik az itt lévő Her-
tzegi UradaJom. Ez a' hozzá tartozó Uradalommal 
hajdan a* Gyulafy nemzetségé vol t ; de attól a' Vesse-
lényi Trentsini szövetkezése, és az azután kiütött 
Rákótzi támadása miatt elesett Keszinek lakosai 
Kath. Magyarok. Az uraságnak itt szép Ízléssel épült 
kastélja van. Esnek benne vásá rok , mellyek a ' k ö r -
nyékben igen h í resek , lehet is mondani : hogy az 
egész Megyében, a' Sümegieket k ivévén , legjobbak. 
— Határja l a p , nagy k i te r jedésű , és jó termő. Nap-
keletre tsekély távolyságra esik ehhez Tek. Kisfalu-
dy Sándor Úr remek költőnk által felszentelt 

Tsohántz hegye, mellynek tertílt tetején áll 
Gyulafynak romladozott kastélyvára. Ez a' hely a ' 
többektől külön válva ál l , mint Somlyó; és ahoz 
formájára nézve is sokban hasonló. A' várba vezető 
út elferdült ^ betűt képez , melly a5 hegy alatt egy 
puszta templomnál kezdődik. Már ma tsak gyalog, 
és nagy fáradsággal, 's vígyázással lehet a' várba 
fe l ju tn i ; de , fel verekedvén egyszer a' kívántsi szem-
lélő , minden fáradságát elfelejtette , és mintegy 
más világon képzeli magát lenni. Simára teriiivén 
a' magasságban szemei előtt az á r k o k , vö lgyek , 
ha lmok, a' nagy hegy lántzokig szép rónát l á t , a ' 
hegy alatt jövők , m e n ő k , emberek , á l l a tok , apró 
férgeknek tetszenek. Különös érzés fogja el az em-
bert , midőn innen a' tájt körűi övedző meszsze 
hegy sorokat vizsgálván, szemébe ötlik nyúgotról 
a ' Sümegi fekete puszta vár , — délre a3 kék Ba-
la ton t , a1 mellett az óriás Badatsont , ezen ismét 
innen tsak a' szomszédságban Szigliget omladékai t , 
északról pedigHegyesdet hasonlóan puszta falaiban, 
egy tő hegyességű hegynek tsútsán, egy talpon állva 
szemlélheti. Meglátszik ide a' Káli völgyön által 
keletre Tihan szigetének nyúgoti sarka is. A' vár 

Türtént az Í67ft-dik esz tendőben . 
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liajdan erős bástyákkal volt körűi k e r í t v e , mel-
Jyeknek egy részek Gyula Keszi felől még fcnál l : 
de északról, és délről már tsak egynehány bálvány 
oszlopok meredeznek. A' kastély maga, mint fen-
álló falaiból lá tn i , nem igen nagy lehetett. Igen 
érdekli a' látogatót az, elvadult kastélykert. Az or-
gonafák annyira el terül tek, hogy szinte erdőt ké-
peznek. Zsálya, liliom bokrok is találtatnak még itt, 
mcllyekrpl szakasztván aJ Magasságnak vendégje, 
kéntelen is viszsza teszi magát ezekkel a' szavak-
kal az elrepült századokba : ugyan k i ? mikor? és 
k i kedvéért ültette ide ezeke t ? ! Az e tájon lakók 
beszéllettek nekem valamelly mázas kútról i s : de 
én azt minden gondos keresgélés után is meg nem 
találhattam. Ha volt az, nem egyé^bb lehetett esővíz 
fogónál , minémű Somlyó várban is vagyon. Mond-
j á k ; hogy a' hegy oldalában szép kibuzgó forrás is 
y o l n a , — nekem,mive l vezetőm nem vol t , nem le-
hetett szerentsém ezt látni. Ezen nevezetes hegy 
alatt van egy kisded fa lu , ugyan 

Tsobántz névvel. Igen kevés határja v a n , az 
is sovány , és szőlőkkel van jobbadán béplántálva. 
I t t ásatik az a' rózsaszínű fö ld , mellyel a ' lakosok, 
mint kályha festő földdel , Somogyba kereskedést 
Űznek. Viz£ semmi sints , mellyre nézve a1 lakosok 
Díszeibe kéntelenek vízre járni. Ebeikről is azt be-
széllik : hogy szomjúságok oltására ugyan oda fut-
nak ; de , mire haza érnek , ismét megszomjúznak , és 
ú j ra kéntelenek vízre f u t n i , a' honnan származott 
az e' tájon lakók közt ez a' monda : tsak lótsz, 
f u t s z , mint a' Tsobántzi Kutya. Ez ugyan mese ; 
de tsak ugyan van annyi igazság benne; hogy a' 
szegény Tsobántzi népnél hibáz ez a' természet 
jóltévő adománnya. Tsobántzhoz nints egészszen 
fél óra 

Díszei, több földes Uraságok birtoka. Magyar 
lakosai Katholikusok, és kevés Reformátusok. Ha-
tár jában nints sző lő : de szántóföldje, rét je böv , 
és jó termő. Dítséretes még jó liszt k é s z í t ő mal-
maira nézve is. E1 helységen megy által az Országút 
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Tapoltzára, Meglehetős népességű Magyar 

Mezőváros, Katholikus lakosokkal. Laknak benne 
minden falusi élet szükségeit felsegéllő mesterembe-
rek. Fő útszája szép, egyenes, A' Városnak tsak 
nem közepén van egy kisded tayat képző meleg 
fo r rás , meljytöl vehette hajdan Tepl i t za , ma Ta-
poltza nevezetét is. A' Tapoltza név oda vezet ben-
nünket , hogy még itt is laktak régen Tótok. Ha-
tár ja homokos; de jó termő , és a \ t enger i k ü l ö n b 
sen szereti. Tapoltzáról viszsza fo rdu lván , és P i -
széién ismét keresztül j ővén , eléri az ember a 'pos ta 
úttól egy kevéssé félre eső 

Hegyesdet. Nem nagy helység, Hegyegd hegye 
a la t t , melly tői nevét is vette. Lakosai Katholikus 
Magyarok, és kevés Németek. H a t á r j a hegyes, völ-
gyes , á rkos , e rdős , és sovány. Nevezetes a1 He-
gyesdi pusztavárról , melly egy rendkívül tsútsos 
begyen van épülve. Meszsziről úgy lá t sz ik , hogy 
a1 hegy tetején egy ember is alig állhat meg. Volt 
itt ez előtt mintegy 30 esztendőkkel vas hámor is« 
hol különösen a' Török haborúkban elvett öntött 
vas ágyúk , bomba golyók, és más illyes vas ne-
műek verettek rudakká ; de matériája e l fogyván, 
már elpusztult. Hegyesdhez mintegy másfél óra» Út 

Kis Falud, hegy oldalban fekvő helység. Ke-
vés határja van , népessége is kevés. Lakosai Ka-
tholikus Magyarok. Ezen helységen innen van egy 
völgy, melly Káli Völgynek neveztetik. Négy egy-
máshoz szomszéd helységekben találtatik ez a' Kál 
n é v , melly mivel kettőben szentek nevével van 
öszvekötve, és némelly Deák nyelven írott régi le-
velekben a* Káli helyek Fanumok-nak neveztetnek; 
igen hajlandó vagyok h inn i : hogy a' Kálja végezet 
nem egyebet tehet , miut Kápolnája. Legközelebb 
esik Kis Faludhoz 

Mind Szent Kálja (Fanum Omnium Sancto-
rum) . Magyar helység, Katholikus lakosokkal , és 
fekszik egy völgyben. Fekete göröngyű szántóföld-
jei jó termők. A' gabona telek szélén áll egy igen 
nagy templomnak omladéka, a' hajdani Mind-Szent-
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Kaljai népességnek bizonysága. Mind-Szent-Káljá-
íioz könnyű fél óra járás 

Szent Ben-Kálja £ Fanum Sancti Benedic t i ) , 
Magyar Iíeíység, Katholikus lakosokkal. Határ ja nem 
n a g y , de jó haszonvételit. Különösen sok pénzt 
vesznek a' lakosok igen híres fe jé r , édes, és erős 
boraikból , mellyeket as külső tartományokba igen 
hordanak ki. Az a' hegy, hol e jó bor terem, Töl-
£es-nek nevezte t ik , melly egy magosabb hegy or-
mozat ja alatt kezdőd ik , melly oromnak kopasz , 
kenyér színi t , nagy lapos kövekből álló sziklái , 
meszsziről mint az egymásra tétetett kenyerek úgy 
lá t szanak, úgy hogy a' ki a' Zsidó Régiségeket va-
laha olvasta, vagy tanúlta , ezekre vetvén szemeit, 
tüstént eszébe ju tnak a' Panex Facierum, vagy 
Propositionum. E ' szőlőhegynek, valamint a1 szom-
széd Köveskálinak i s , vulkán, feke te , morzsa kö-
vekkel elegyes földje van. Az itt való szőlők fajjai 
ezek : B a j o r , szigeti, rövid ízű kék ínú , f e j é r , és 
fekete porba heverő, és a' közönséges lóggó fürtű 
fe jér szőlő. Olly szeszes az itt termő bor, hogy egy 
kevéssé megmelegí te tvén , mint az égett bor meg-
gyújtathatik. Megérdemlené a' Szent-Benkáljai bor, 
ha a' hazában nagyobb figyelemre méltatódnék. 
Ugyan a' Káli völgyben vagyon 

Köves-Kál Pr. M. Város egynehány évek olta. 
Lakosai többnyire Nemessek , Reformátusok , és 
kevés Katholikusok. Mind a' két felekezetnek vágy-
nák templomai. Szántóföldje nem sok , mivel ha-
tárjának nagy része szőlőkkel van elfoglalva. Sző-
lőhegye szint olly nemes borokat terem középen, 
mint a' Szent Benkkáljai . Dítséretesek az itteni bo-
ros gazdák ar ró l , hogy boraikat nem vesztegetik 
meg vizzel , mint sok helyeken, a' honnan azt nye-
r i k , hogy majd két annyi árron adják el , és még 
itt bort találnak a' vásárlók , máshova addig nem 
mennek. A' Köves-Káli hegynek erdős tetején két 
tavak is vágynák , mellyek nem egyebek lehettek, 
mint tűz okádó hegyek Craterjei. Fognak ezekben: 
igen jó izű kárászokat varsákban. A' Város határjá-
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ban szép erdők vágynák. Ha tá r j a déli sarkánál van 
két puszta állapotban lévő épület egymáshoz közel. 
Egyiket Sóstói puszta templomnak, a' másikat Puszta 
Palotának nevezik. Ez a 'pa lo ta hihető a' Káli völgy 
hajdani Urának lakhelye lehetett. Van a' város ha-
tárjában egy Sásdi nevű puszta templom i s ; de a' 
mellynek már tsak kevés falai vágynák fenn. Köves 
Kál Városának van még egy Kővágó - Örssel közös 
tava i s , mely Karnyi tának neveződik. Ennek alsó 
részét Köves -Ká l birja. Szép nád terem benne , 
ezen kivtíl bővölködik kárászokkal , t s ikka l , vizi 
madarakkal . Nevezetes ez a1 tó egy különös vizi 
plántájáról i s , mellyhez én hasonlót , bár sok illy 
tavakat l á t t am, nem esmérek. Ezt az itt lakók «/*i4 

töknek nevez ik , jóllehet sem v i rág ja , sem levele 
a ' tökéhez nem hasonló; gyümöltse is altaljában nem 
t ö k , hanem inkább tu l ipán, vagy nartzis magtok-
hoz hasonló. Tök nevét hihető onnan vette , mivel 
a' tó mélységéből igen hoszszu, zöld , sinor forma 
szárral jön fe l ; a3 víz színén osztán sok ágakra 
oszolván, azt zöld leveleivel mint egy béborítja , 
virágjaival meghímezi. Levelei hasonlók a' tzúkor ré-
pa leveleihez, de levél száraik sokkal hoszszabbak, 
és egy vas Iapotzkát képeznek. Virágja közönséges 
alma nagyságú , fejér sz i rmokka l , a' fejér nártzi-
séhez közelí tenek, him portartói mint a3 m á k é , 
tsak hogy ezek nem hamuszíni íek, hanem sárgák. 
Ez itt igen bőven t e r em, és aJ gye rmekek , mint 
tavaszi zsenge virágot, sövegjeik mellé tűzik. Mivel 
ftívész nem vagyok : mitsoda fajához tartozzék a' 
p lán táknak? nem tudom. Köves-Kál la i határos 

Monostor Apáti. Magyar népes helység, Kathn-
likus lakosokkal, Veszprémi Püspöki birtok. Erde je 
igen nagy kiterjedésű , b i k k , tö lgy, tser , gyertyán 
fákkal bővös. Az Apáti erdő közepén van egy puszta 
k l a s t rom, ez templom, mellyről vette a' helység is 
Monostor elő nevét Gabona termő földje bőv és jó, 
rét jei sok szénát adók. Ehhez mintegy óra járás 

Kajjolls, Nemes Helység. Lakosai Évangye-
likus és Katholikus Magy arok. Szántóföldjei közép 
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szerű jóságúak. Még itt is próbálják a* szőlőt plán-
tá ln i , és azt a' lakosok tisztán és jól mívclik : de a1 

Bakony szomszédjában lévén, a' hideg miatt igen 
r i tkán történik meg, hogy a1 szőlő a' kífakadáskor 
el ne fagyjon , vagy ha el nem fagyott i s , a' gyü-
mölts tökélletességre mehessen. Kapoltsnak neveze-
tességei közé tar tozik: 1.) az itten találtató f i nom, 
hó fe jérségű, anyag részek nélkül lévő folyó ho-
m o k , melly az üveg hutákban, valamint a' portZel-
lan készítőkben is nagy haszonnal munkáltatik fel. » 
2.) Egy ditső forrás a" helység Apáti felől Való végén 
a' fűrész malom udvarában , mel ly , négy szegre kő-
fa l la lker í t te tvén, kisded tavat képez , és már 12 lé-
pésnyire liszt őrlő kereket hajt meglehetős sebes-
séggel. Ennek a1 forrásnak *zíne kékzöld feke te , és 
olly borzasztó, hogy bele tekinteni írtódzás. 3.) A' 
Pokol lyuk, v a g y , mint itt nevezik , Pokollik, kő-
sziklás és erdős hegy oldalban Henye felé. Ez egy 
bar lang, mellyből szünet nélkül hűvös szél jön ki . 
Mondják (mert én nem lá t tam) , hogy nagy meszsze-
ségre bele lehet menn i ; de egy tó elzárja egyszer 
a' bellyebb menés t , melly jóllehet tsekély mélly-
ségü, mindazáltal senki sem bátorkodott még ezen 
keresztül gázolni. A3 ben voltak valamelly tündök-
lést is vettek észre a' barlang oldaláti, melly nem 
egyébb lehet, mint tsepegő kőnek ragyogása. Már 
ma a* barlang szük torkolatja kövekkel tsak nem 
egészszen bé van temetve. Méltó volna, ha ez a* 
barlang bővebb vizsgálás alá vétetnék. Nem talál-
na-e itt fel az ember egy ú j Ágteleket, vagy Abaligé-
t e t ? Kapoltsnak számos, jó liszt malmai vágynák, 
hova sok szomszéd helységekből járnak őrletni. Ha-
táros ezzel 

Balaton Henye ^ Nemes Magyar Reformátusok-
bó l , és Katholikusokból álló helység. Erdeje kevés, 
szántóföldje s o k , és bőv termő, rétjei Balaton mel-
lékén legtöbb szénát adók. Szőlőhegye egy kevéssé 
savanyú , de igen kémény , és jó asztali bort ád. 
A' Henyei szőlőhegy ormozátján van egy hoszszú, 
meredek szikla s o r , melly Törökök halálának ne-
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veztetik. Erről azt beszél l ik, hogy egy Török tsa-
pat e' helyre szor í t ta to t t , és innen ugrattatott l e , 
mcllyet bizonyítani láttatik az , hogy mai napig is 
a ' föld ásók , ny i laka t , förök késeket , és szablya da-
rabokat találnak itt. Ehhez nem meszsze van â  
Köveskáli határ öszveiitközésénél egy szoros h e l y , 
melly Vaskapunak neveztetik , hol bizonyos ér tz 
nemet magában tar tó , f eke te , fényes törésű kövek 
*) találtatnak. A* magas Menyei hegy tetőn is van 
halastó , mellyben kárászok fogatnak. A' helység 
ke le t i , halmos, < agyagos részén , az udvarokban 
gyakorta különös sírokra találnak a' lakosok. E ' 
s írok az ezen határban fejtett szelevény, két ú jny i 
vastag, egy Ölesnél is több hoszszuságú, fél Öl szé-
lességű kövekkel vágynák megbéllelve, melly kő 
ivemét az itt lakók Hopogakőnek nevezik. A' 
sírokban feküvó holtak kartsont jaikon arany-vona-
tokból készül t , de már a régiség miatt tsak nem 
egészszen megemésztődött kar - pe re tzek , és kék 
mázzal vont ivó korsótskák találtatnak. Menye ha-
tárjában jó fejér tűzkő bánya is Van, melly bői ököl-
n y i , és nagyobb darabokban is szedetnek â  tűz-
kövek. Egy fertály óra járás ehez 

Monoszló, Magyal- Nemes és Reform, lakosok-
ból álló helység, egy hegyektől kerít tetett gyönyö-
rű völgyben. Monoszlónak határja meglehetős nagy-
ságú, és jól míveltetvén , jó termő. Határjában van 
a1 Balatonra néző , és az útazót meszs«iről is gyö-
nyörködtető Hegyestö hegy, melly a' szomszéd 
Tagyoni hegy lántzát béfe jez i , és tzukor suVeg for-
mára felemelkedik. A' hegy igen meredek , és a' 
Ilegyesdihez mindenképen hasonló, de annál két-
szerte is magasabb, és vastagabb, és ez amannál 
azért is szebb, mivel azt e r d ő k , ezt pedig jó bort 
termő tőkék fedik , és a* szép borházak 4—5 sorban 
körűi övedzik. Valaha tetején vár vo l t , mint árkai 
muta t j ák , de ma már semmi kőfalai nem állanak 

* ) Va Ily ón nem tzín értz-é ez ? 
**) Ez a' Sifiinek , v. fedél kőnek legdurvább faja. 
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fen. Monoszlóról azt mond ják , hogy által magyaro-
sodott Tseh gyarmat. Szomszéd ezzel 

Szent Antal-f a, Nemes , Magyar, Reformátu-
sokból , Evangyélikusokból, és Katholikusokból álló 
helység. Határ ja felette ' k i t s iny , és jobbára az is 
szőlőkkel van elfoglalva, és lakosainak alig szol-
gáltatna elegendő élelmet, hamellet te két határ jokat 
érintő pusztátskákat is nem bírnának. Ezeknek 
egyike Bárótza , Tagyon szomszédjában , földje 
a' kőtől alig látszik; de azért jó termő: másik Bartz* 
fa, mellyet bizonyos Famíliák Nádor Ispáni feladás 
mellett birnak. Szent Antalfának igen kemény , és 
tartós borai vágynák. Hajdani lakosainak különös 
kiváltságaik voltak, mint Farkas vadászoknak (Ve* 
natores Canum luporum). Mindjárt alól esik ezen 

Tagyon, Veszprémi Püspöki birtok. Kitsiny 
hetység, Katholikus, és Reform, lakosokkal. Ha tá r ja 
tsak nem mind szőlőből ál l , melly olajos, erős , de 
meszes bort t e r e m , melly a* vizet nem szenvedi , 
és azért asztali bornak nem igen egésséges. Egy he-
gyen túl 5 fertályra van ehhez 

Dörgitse, melly két helységekből, úgy mint 
F e l s ő , és Alsó, vagy Sz. Péter Dörgitséből áll. Ke-
gyes Osk. Szerzet birtoka. Határ ja s zük , többnyire 
erdőkkel és szőlőkkel lévén elfoglalva. Határában 
termő Agyagliki bor hires: Tsak futamat ehhez 

Kis-Falu, v. Kis - Dörgitse. Nemes helység, 
és jó gabona termő földekkel bir. Kis Faluhoz egy 
j ó óra 

Ö Budavár, Magyar és Német Katholikus la-
kosokkal. K i sded , de egyenes ú íszá jú , rendes fek-
vésű helység. Határ ja igen szük lévén, lakosai sző-
lőmivelésből élnek. Ehhez nyugotra fél fertály óra 

S zen t Jakab-fa, Veszprémi Püspöki birtok. 
Határ ja igen kevés , de földjeik jó termők. Az itt 
lakó Katholikus Németek is más határokban birváa 
szőlőket, azokból veszik jövedelmeket. Egy dűlő 
föld ehez 

Tsitsó, nagy helység j Magyar és Német Kath. 
lakosokkal. Határja elég nagy, de igen sovány , és 

tsupa 



( 8 1 ) ' 

tsupa könnyű agyag. Rétje igen kevés. Szőlőhegye 
van a' helységen feltíi i s ; de nagyobb ki ter jedésű 
a' Balási pusztán lévő, melly az Antalfai szolokkel 
ütközik öszve. Tsitsó határjában három puszta tem-
plomok v á g y n á k , úgymin t : a' Szent Balási , He-
r e n d i , és Beretzfai , a ' mellyeknek határjai t a' Tsi-
tsói nép használja. Tsitsónak nagy k i t e r j edésű , 
b i k k , tölgy, és más fákból álló makkos erdején 
keresztül megy az ú t , melly 

Petend - Vigándra viszen. E ' ké t helység tsak 
egynek lá tszik , de külön határjai vágynák. Lako-
saik Magyar Katholikusok. Petendnek is igen szép, 
és a" Tsitsóihoz hasonló makkos erdeje v a n ; de 
termőföldje nem agyag, mint a z é , hanem f e k e t e , 
és jó termo. Petend a' M. Gróf Eszterházy nemzet-
ség b i r toka: Vígándnak nagy részét pedig a' Do-
mokos nemzettség birja. Ezeken a3 helységeken 
megy által a' Kapoltstól jövő posta ú t , melly 

Leányfalu-ba, Veszprém Vármegyében fekvő 
helységbe, viszen* Lakosai Evangyélikusok , Refor-
mátusok , és kevés Katho l ikusok ; de mind Magya-
rok. I t t igen sok fazekasok l a k n a k , kik leginkább 
t á laka t , tányérokat , és lábasokat készí tenek.Leány-
faluhoz egy dülő föld közre van 

Nagy Vázson Kü. Lakosai Magyarok, Némeo 
tek , Katholikusok , Reformátusok , és Evangyéli-
k u s o k , Népessége mintegy 3000 lehet. Nevezete» 
itt az urasági, egy homlok, és két szárny épületek-
ből á l ló , és a' városon kivul lévő igen szép ízlésű 
kas té ly , mellynek háta megett van egy együgyű; 
de egyiigyűsége mellett igen szépen e l rendel t , és 
tisztán tartatni szokott sétáló kert . A' Kastély föld-
alatti tsatornákon, igen jó forrás vízzel van ellát-
va. A' Város közepén áll Kinisi Pá lnak , Ulászló 
Kirá lyunk alatt élt nagy hősünknek, várkas té l ja , 
egy négyszegű vastag toronnyal , de már tsak om-
ladékiban! Az említett to rony , mint belső szerkez-
tetése muta t ja , lakó palota vo l t , mivel az szobákra 
van osztva, mellyeknek ajtózáraik fe jér pallérozott 
márványból vágynák készülve. A' torony állja az 

Tud. Gyújt, / / / . Köt. 1834. 6 
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uradalmi rabok fogházának van rendelve. E ' mellett 
van balról a1 kastélynak düledéke. Valaha derék , 
és alkalmatos épület lehete t t , mellyet kivül már 
2—3 ölnyire erös bástya övedzett. A' kastélyhoz 
általellenben délre igen különös alkatású épületek 
vágynák, me l lyek , mint formájok mutat ja , az őr-
seregnek tanyái lehettek. Ezek előtt van egy igen 
egésséges, és bőv vizű kút 4 melly bői a 'va rosnak 
nagy része hordja házához a 'szükséges vizet. Észak-
ra a' vár alatt bő vizű források buzognak k i , mel-
lyek hihetően hajdan a' vár bástyáin, és árkain be-
lől l ehe t tek ; de már ma ezeknek semmi nyomát 
nem láthatni , az egész vár környéke sűrűen bélé-
vén épülve. Nem meszsze a' várostól nyugotra a' 
temető mellett van egy elpusztúlt Barát lakás i s , 
mellyet Szent Mihályi Klastromnak neveznek. A* 
Klastromnak már tsak kevés falai állanak fen ; de 
alapjaiból nagyságához lehet vetni. Mindjárt mellet-
te áll szomorú pusztúlt állapatban a1 régi világnak 
egy remek műve a* Klastrom temploma. Hoszsza 
hozzávetésképen mintegy 1 4 , széle 7 , boltozatja 
magassága 8 öl. Szegeletei, és a' falak felső pártá-
zatjai szépen pallérozott , fejér , négyszegű, és, a' 
hol a' fordúlások k ívánták , különös formákba met-
szett kövekből állanak. Belől vékony prémzeteken 
állott a' Gothus bol t , melly már leszakadt, és tsak 
a' Sanctuárium felett van még meg bizonyos da-
rabja. Oldal falai is nyúgoti vége felé igen elpusz-
tultak. A' nyúgoti tsúts fal egy bizonysága annak : 
melly mesterségét jól értő műves munkálódott ezen. 
A' tsúts fal magassága lehet 10 ö l , széle közepe 
fáján 8 , melly a' föld színétől mintegy ölnyi ma-
gasságra a' két sarkok körűi annyira kivájattak a' 
pénz szomjúhozok ál ta l , hogy e" Colossust egy öl 
áltmérőjű falnál több nem t a r t j a , és még is több 
föld rengéseknek, és erőszakos szeleknek ellenére 
is fenáll e' napig E ' templomba voltak letéve Ki-
nizsi Pálnak, 's h a j ó i emlékezem, társának Misz-
l^novitsnak *) tetemei az Oltár előtt lévő s í rba , 

*) Ezen hosról tudtomra emlékezet sints a' Magyar történe-
tekben. 
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melly sír egy máj*váriy fedéllel (mellyre Kinizsinek, 
és Társának kidomborodott képe ik , az akkori idő-
hez képest valóban bámulásra méltó ügyességgel 
vágynák tsak nem emberi nagyságban kifaragva) 
volt béfedve. Ez a" sír az omladékok alá lévén te-
met te tve , sokáig sértetetlen marad t , míg n u n ez 
előtt 30—35 esztendőkkel , némelly kints kereső 
bohók , kik ott is szeretnének valamit t a lá ln i , mit 
hova nem t e t t e k , ezen hősök nyugvó helyét fel-
dú l t ák , tetemeiket kihányták. Kinizsinek tetemei 
egy réz drótból kötött mesterséges pántzél ingben 
va lának , mellette vala sok vért ontott ka rd ja is. 
A1 sírdúlás tudtára esvén az akkor i nagy lelkű ura-
dalmi Fő T isz tnek , ezen szentségtörőket megaka-
dályozta további vakmerőségekben, a1 te temeknek 
pedig koporsót is ináltatván, azokat a' város keleti 
részén kivűl lévő templom mellé ú j ra e l temet te t te , 
— azon tabulátomot *) melly a' sírt f ed t e , a' puszta 
vár falaiba béraka t ta , melly ott még most is lát-
ható. A' sírban találtatott pántzél ing és kard ez 
előtt az Inspectori háznál lévő író szobában tartatott , 
ha tsak mostanában a' Nemzeti Muzeum számára 
mint nemzeti ritkaság meg nem ktíldődött , melly 
ha nem tör tént , reménylhe t jük: hogy e' mi időnk-
ben , midőn a" hazának fiai , mint a' munkás méhek 
úgy hordják ide üszve azoka t , mellyek tsak e* he-
lyet é rdemlik , meg fog rövid időn történni. Nyú-
gotra Nagy Yázson Kőtől egy órai járásra van még 
egy Tálod nevű igen mesterséges alkatású puszta 
Klastrom is a' rengeteg közepén. Mitsoda szerzet 
lakhatta e" két helyet? ki nem tapogathattam. E1 

városnak nagy ki ter jedésű makkos erdeje v a n , és 

+) Szándékozom tavasz nyiltával a' hely színére e lmenni . ezt 
a kettős emlék-követ híven lerajzolni , és e' folyóírás 
T . T . Szerkeztetöjéhez beküldeni, ki is , reménylem, h gy 
ezen emlékezetre méltó ritkaságot, hazájához kimutalni 
szokott buzgóságából réztábla által az örökös e lveszés ig 
megfogja menteni, mint ezt több hazai eddig titokban 
volt ritka oklevelekkel , és peteélekkel is tselekízi , 
inellyért l egyen, és mai adjon neve áldásban! 

j 
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fából nem lát szükséget. Szántóföldjei nem a' leg-
jobb termők. Rétje sem a' legjobb, mivel a' bako-
nyi árnyékos fák között lévén, vad, és zsír nélkül 
való füvet terem. Malmai jók. 

Mentsel délre esik Nagy Vázson Kőtő l , Nemes, 
Magyar , többnyire Ágost. V. t. tartó lakosokkal ; 
de vágynák benne Kathol ikus, és Helv. V. t. tartó 
lakosok is. Gabona termő telekje nagy kiterjedésű, 
és jó termő. Mint neve m u t a t j a , és a* lakosok is 
h i sz ik : i t t a' régi időben titkos rejtező vár lehetett, 
a' minek azonban semmi nyoma nem l á t s z ik /Ehhez 
észak keletre esik 

Verestó, Nagy Vázsoni Uradalomhoz tartozó 
Német helység, Katholikus lakosokkal. Szép templo-
m a , egyenes ütszája, tsinosan épült házai vágynák. 
I l a tá r j a népességéhez képest kevés, és közép termé-
kenységtí. Ezzel határos 

Barnag, melly két egymás mellett épült hely-
ségekből, u. m. Magyar , és Német Barnagból áll. 
Termő határjaik külön vágynák : ellenben e rde jek , 
és legelőjök közös. Magyar Barnag lakosai Reformá-
tusok ; Német Barnagé pedig Katholikusok. Német 
Barnagnak van egy tsinosan készült, 7 állapodások-
ra osztott Ká lvá r i á ja , melly egy nyilt elejű kápol-
nán végeződik. Most forduljunk viszsza egy kevéssé 
nyúgotra. É r j ü k elsőben is 

Vászolyt, melly több köz birtokosok b i r toka , 
alatsony halomnak lejtőjén, és völgyén épülve. La-
kosai Magyar Katholikusok, Reformátusok, és Evan-
gyélikusok. Szép forrás vizekkel bővölködik; de ha-
tár ja nem legjobb minémiiségü. Nyugotra felette kö-
ves , északra e rdős , keletre hegyes, völgyes, délre 
is részszerént erdős , részszerént szőlőkkel béplán» 
táltatott . A' keletre néző hegyen fel, és arról alámen-
v é n , eléri az ember 

P ét seit, melly kellemetes völgyben fekszik. 
Ez is ke t tős , mint Barnag, nyúgoti részét pedig 
Nagy Pétselnek nevezik. A' két helységet egymástól 
egy kis mezőség választ ja , mellynek közepén egy 
Szép halmon áll a' Reformátusoknak, egy igen kü* 
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lönös alkotású régi templomjok. Nemes Pétselt Ne? 
messég lakja; de bir benne a' Veszprémi N. Kápta-
lan is; Nagy Pétsel pedig a' NagySzombati Papne-
velő ház birtoka. — Mind a 'két helységben lakók 
Reformátusok. Határja nemigen nagy, de jó termő. 
A' Pétseli szőlők majd a' legjobb, leg táplálóbb, 
legtartósabb, és legszebb színű borokat termik az 
egész Balatonmellyékén. Van a' Pétseli határ nyu-
goti részén egy meredek hegy ormán valami pusz-
tavár is. Pétselhez tsak közel esik keletre 

Szólós, melly nevét az őtet kerítő sok szőlő-
hegyektől vehette; és mivel szőlős régi helység bi-
zonyítja: hogy a' Balatonmellyéke jókor bortermesz-
tő hely volt. Lakosai Magyarok, és Reformátusok. 
Határjának nagy része szőlő , hol a* Pétselihez tsak-
nem hasonló bor terem. Főbb gazdálkodása borból 
is vagyon. Innen egy Iasanként emelkedő, de huza-
mos tartású hegyen, tsavargó, részint erdős részint 
nyilt úton eljuthatni 

Tót Vázsonba, melly helyesebben Német Vá-
zsonnak neveződhetnék , mivel itt Tót lakosok épen 
nem; Németek ellenben igen sokan laknak. Lako-
sainak mintegy harmada Reform. Magyarokból áll , 
kik a' régi Tót Vázsonban különösen laknak, és 
mind nyúgotról, mint keletről Németektől vágynák 
környtíl véve, kik Katholikusok. Mind a' két Fele-
kezetnek derék temploma vagyon. Birtokosai e' 
helységnek több Földes Uraságok. Határja nagy ki-
terjedésű , és jól míveltetvén, jó termő. Erdeje 
igen makkos , mellynek egy része kaszálónak használ-
tatik. Legelőjének nagy részét teszi a3 Törökkel volt 
ütközetekről hires Nőzsér **) mezeje, melly júh 
tenyésztésre igen alkalmatos. Nem meszsze a1 hely-
ségtől, a1 Szőlősre vivő út jobb részén, van egy igen 

Dobrának neveztetik, melly szó tudtunkra adja, hogy Tót 
Vázsonnak hnjdan Tót lakosi voltak. 

• • ) Itt Kinisi gyakran tsatázott Törökkel, mi a' kömép-
uél is tudva vau. 
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bőv vizű forrása I sz ta r ikút nevezet alat t , mellynek 
nevét halhatatlan emlékezetű Tudósunk,X. T.Fábián 
József Ú r , az Asztarót *) bálványtól szerette szár-
maztatni. A' Nagy Vázsonbavivő posta út bal felén 
volt hajdan a\ Biliegei puszta templom is, mellynek 
már ma tsak kevés alapja látszik. Ezt a' pusztahe-
lyett nevezi a' köznép Bdgei puszta templomnak. 
Keletre esik Tót Vázsonhoz 

Hidegkút, a" Balatonra hajló völgynek kezde-
tén épült kisded Német helység , Katholikus lako-
sokkal. A' Helység nyúgoti része felül állott még 
ez előtt 20 évekkel egy két tornyú puszta templom, 
de mint hallom már Jerontatott. Ez alatt van egy 
igen ditso , bov , és egésséges vizet buzgó forrás. 
Ha tá r ja nem nagy k i te r jedésű , és az is nagy résa-
ben erdős. Ehez egy mértföld 

Vámos, Magyar helység, Református , és Kat-
holikus lakosokkal. Mind a' két felekezetnek vágy-
nák templomai. "Vámos igen népes hely. Az udva-
rok benne utszákat képeznek, igen sok háznépek 
lakván együtt. Ha tá r j a nagy ki ter jedésű, és jó ga-
bona t e rmo ; de a tengerit hideg levegője miatt 
nem te rmi , vagy jobban m o n d v a : nem érleli meg. 
Rétje is kevés van , mellyre nézve r i t k a , vén fák-
ból álló erdejét szokta rétnek használni. Vámosnak 
keleti részét Perkátának hívják, Nevezetes határja 
keleti részén nem meszsze a' helységtől egy Likas 
nevű Török régiség. Ez a ' síkon öszvehordatott 
nagy föld ha lom, mellynek belseje boltozatokból 
állott , és még tsak nem régen is járható vol t ; de 
mostanában bészakadozván többé nem lehet bé-
menni . Ebből a' földalatti lakásból ment ki ugyan 
a' föld alatt egy titkos út a' hozzá mintegy dülő 
földre eső nagy gödörhez, és egy másik ahoz a1 fa-
ragott kövekkel Török kéz által keríttetett ditsŐ 
forráshoz, melly a' Helység alsó részén máig is 

*) Nem inkább a' Sztár szótól-e? mellynek a' Magyar az i 
betűt eleibe te t te , mint ennek: Stall = istáló, schola = 
iskola. 
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fen áll. Vámos nevezeté t , mint hiteles kútfőből tu-
d o r a , a z itt hajdan fenállott vámháztól vette. Várao-
son a ló l , délre , félórai járásra van 

Fájész, két egyenes sor házakból álló Katho-
likus Német lakosú tsinos helység. Termő mezeje 
szűk , erdejej, legélője elég bőv. Ehez keletre esik 

Felső Örs *) , Magyarokból, és kevés Néme-
tekből álló jó nagy Helység. Utszái rendet lenek , 
és veres kövekből éptílt házai többnyire vakolatla-
nok lévén , igen idomtalanok« Van itt Prépostság 
is , melíynek templonría felette régi , és mesterséges 
éptílet. A' Reformátusoknak is van templomjok. 
Felső Örsnek nagy határ ja van , mellyben vágások 
után szép erdeje nevekedik. Nevezetes szőlőhegyei-
re nézve , mellyek igen tiszta í z ű , és jó szamatú 
borokat termenek. Itt a* szőlők igen d r á g á k , és 
tsak u r a k , 3s városi jó módú emberek birják légin* 
k á b b , mellyeket Budai módon kezdenek műveltetni. 
Felső Örssel határos 

S&ent Király Szabadja, Nemes Helység , és 
igen nagy népességű. Lakosai Magyarok, Reformá-
t u s o k , és Kathol ikusok; de vágynák itt Zsidók is 
nagy számmal. Mind a' két ker. Felekezetnek va-
gyon temploma, — a' Zsidóknak is van Zsinagógá-
jok. Az a' beszéd a* Katholikusok templomáról , 
hogy azt Szent István Király építtette volna. Sz. K. 
Szabadjának nagy kiterjedésű gabona termő mezeje 
van ; de rétje igen kevés. Van szőleje i s , de völgy-
ben lévén és erdőkkel körűi kerít tetvén , igen sa-
vanyú bort terem. Erdeje igen szép , és vágásokra 
osztatott. Ez a' helység szabadságát még Szent Ist-
vántól nyerte. Béfejezem barátságos tudósításomat 

Veszprém M. Városáról teendő rövid értekezé-
semmel. Ez a' Város hajdan a' Rómaiaktól Rhispiá-
nak neveztetett , és a1 közép Pannóniának Practo-
r iuma vol t , fekszik a' Bakony e rde je , és a' Balaton , 

*) Qrs n é v e n 4 Zala V á r m e g y e i be lynk nevexodnek : A l s ó 
U r s , KelsÖ Ö r s , Ki s Ö r s . K ő v á g ó Örs, V a l l y o n nem 
inkább iU v o l t - e k i o s z t v a U r s vedernek ürükje ? 
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között épen közép ponton. Vára mindenfelől ( t sak 
délről nem) 24 öl mélységű természeti árokkal kö* 
rul vétetett szikla hegyen van éptílve. Itt volt a ' 
Tótok Királyának Swatoplugnak lakása , midőn a ' 
Magyarok ez Országba béütöttek. Ebből a várból 
lízte azt ki Wszwbu 10 napi , és éjji szőnetleni 
ostrom után. Árpád Uszubunak népé t , ezen vitéz-
ségéért , és az akkor hozott (Puszta Zeeri) törvé-
nyek értelme szerén t , e' hel lyel , és ennek vidé-
kével megajándékozta. Majd Szent István uralkod-
v á n , midőn Kupa Somogyi pártos vezér 998-ikban 
ellene támadást indított a' régi vallás elhagyásáért , 
és a' szabad Magyar Nemzetnek az Olasz Püspökök 
t izedje alá lett vettetéséért , és nagy sereget gyűjt-
v é n , Veszprémet , mint a' Király rendszerént való 
tartózkodása he lyé t , ostrom alá vette : Veszprém 
vitéz lakosai vérek ontásával mind addig ellent ál-
lot tak Kupának ; míg Esztergám vidékéről Póznán, 
és Hunt Vezérek nagy sereggel megérkezvén , a* 
pártos Kupa seregét széjjel ver ték , magát a' vezért 
megölvén. E ' vitézségéért azt nyerte Veszp rém, 
hogy a' Királyné rendes lakjává tétetett (maga a ' 
Király is háborútól üres idejét itt tö l tvén) , Püspöki 
székkel , és Káptalannal felékesí t tetet t , az anya 
templom Királyné templomává tétetet t , — lakosai 
Királyi Udvornok nevet nyertek. Ugyan a' Vesz-
prémi Nemesség leány magzatinak tzélerányosabb 
nevelések tekintetéből, állított fel egy völgyben Sz. 
István Apátza Klastromot i s , mellynek jövedelméül 
Veres-Berényt rendelte. Itt lakott hát Gizela * ) az 
említett Királynak H i t e s e ; — it t neveltetett fel az 
ő fija Imre i s , ki minekutánna házasságra lépe t t , 
az Anya-templom alatt lévő Sz. György Kápolnájá-

• ) G i z e l a Kirá lynénak v o l t i t t a' várban egy K á p o l n á j a i s , 
h i h e t ő e n a' K i r á l y n é lakja m e l l e t t , m e l l y a' T ö r ö k ide-
j ében minden é k e s s é g é b ő l k i p u s z t í t t a t o t t , és sok időkig 
pusz tán á l l o t t , míg azt K o l l e r P ü s p ö k e l ébb i f énnyébe 
v i sz sza n e m h e l y h e z t e t t e , a' m i n t ezt a' Püspök i lak o l -
dalán l é v ő sorok b i z o n y í t j á k . E z a' K á p o l n a goth b o l t o -
zatra , és m é l y e n a' fö ldbe van é p í t v e . 
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b a n , feleségével együtt örökös szüzességet fogadott* 
Azon édes szabadsággal éltek Veszprém lakosi 9 
mellyet e' jó Király nekik a j ándékozo t t , egész 

1552-dik Esztendeig, a ' mikor a' Török Vesz-
prém Várát ostrommal bévet te , a' Papságot rész-
szerént elkergette; részszerént rabságra hurtzolta. 

1557-ben Kiverettetvén a' T ö r ö k , egy kis idő-
re viszsza tért a' Káptalan a' hozott törvények kö-
telezése által elébbi he lyére , és javai t viszsza fog-" 
la l ta : de nem sokára ismét eltávozott az ellenség-
től való félelem miatt. Ugyan i s : megakarván bosz- • 
szidni a' Török a' Veszprémieket 

1563-dikban Palotát támadta meg elsőben olly 
tzéllal , hogy azt bévévén , Veszprémet is meghó-
doltassa. Megtudván ezt Veszprém vitéz lakosai ? 
Palotának segítségére mentek , és azt az ostrom 
alól felszabadítván, a' Török sereget széjjel ver ték , 
és nagy részét annak leö l ték , melly hírévé esvén 
Ferdinándnak az ütközet után 13-dik napon, az Ó 
régi szabadságjokat , mellyel Szent István Király 
idejétől fogva szakadatlanul é l t ek , ú j szabadság le-
vél *) által ismét megerősítette. 

• ) Nos Ferdinándul, divina favente dementia Rlectus Romá-
nomra Imperator Semper Augustus, et Germaniae^ Hun-
gáriáé Rex etc. etc. Quum Nos moti pietate , et d e m e n -
tia ; tum etiam ex eo inducti , quod fidedigni incolae 
arris et praesidii Vesprémiensis , proxiine praeterito festo 
Andreae Apostoli intra Oppidum Palota contra Turcas 
agebant, ubi non solum pro Sacra Corona nostra , et 
diaderaate nostro ; sed et pro tota Christianitate glori-
osam obtinuerunt victoriam, ac inposterum semet obl i -
gant fidelitati Nostrae : unde vniversos , et singulos na-
t o s , armigero Nostro praesidio Veszprémiensi 
coniiniali, immunes ab omni (uti Tricesima, T e l o n i o , 
ac alio qualicunque jugo) liberos esse , in perpetuum con-
firmainus , — imo il los sub Septem vexil l is Nostris in per-
petuum permanere intra omnium Confiniorura et Prae-
6idioruin Jura irrevocabiliter numeramus, et numerari man-
damus. Datum Viennae. A. Dni 1563 , die t3-a actionis a . ) 

Ferdinandus ra. p. 
(L. S.) Reg. Sig. Maj. vesliß-

a . ) Et a' Levél a' Királynak tulajdon írása. ^ 
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1564-ben ismét bévette a' Török Veszprémet; 

de hallván Eck Salvis Tsászári Hadvezér közelgeté-
sének h í r é t , a' várat elhagyta 1566-ban. 

1593-ban Suian *) Basa ismét megszállotta 
Veszprémet 100000 főből álló hadával, lövetvén azt 
Vámos **) felől , annak bástyáit öszvetörte, mel-
lyeknek erőtlen voltát látván az őrző sereg, és nem 
bátorkodván a' nagy Török sereggel megmérkőzni , 
jobb időkben még használható személyeket futással 
mentették meg, bévévén magokat a ' Bakony ren-
getegjébe. De alig távozott el a' vár bévétele után 
a ' nagy Török t ábo r , midőn ismét a' vitéz lakosok 
ki jővén re j tekeikből , az ellenséget kiverték a' vár-
ból , 's azt hatalmokba vették. 

1629-dikben, Sennyei István Püspök alatt kez-
dett hanyatlani Veszprém Városa szabadsága, meg-
erotleníttetett pedig igen nagyon az 1715-dik évi 
Országos végezések 42-dik t z ikke lye , é s az 1723-iki 
ugyan Országos végezések 23-dik tzikkelye á l ta l , 
sok kárt tévén e' Város szabadságában az akkori 
Biró Pertzel Tamás veje Demkovits József , ama 
híres Grazsalkovits Antal nagy elméjű tanúié társa, 
és az időben Veszprémben egyedül Ügyvéd, k i 
utóbb megbánván tselekedeteit , bűnbánásának je-
léül szakállát köldökig növesztette. Most már igen 
tsekély Veszprém Városának szabadsága. Nevezetes 
ez a' Város a' Tekintetes Nemes Megye székéíől , 
mellynek ott van helyei hol hajdan a' Reformátu-
sok temploma állott. Megnézésre méltók e' város-
ban az Anya T e m p l o m , melly már Szent István 
ide jében , vagy már az előtt is fenállot t , — annak 
földalatti Kápo lná ja , — a' Püspöki lak , melly igen 
szép épület, a' hova a* víz 24 öl mélységű völgyből 
malom kerék forgása által mozgattató szívatok által 

• ) E z t a' Basát F 6 T i s z t e l e n d ő Snper intendens B u d a i i E s a i á s 
Ú r Magyar Ország His tór iá ja 2 dik D a r a b j á b a n , é s t öbb 
í rók is Sz ínán Basának írják. En ez t egy h i t e i e s re'gi k é z -
irat máso la t jában így o l v a s t a m . 

• • ) H i h e t ő : hogy V á m o s l e í r á s i n á l e m l í t e t t Likas e k k o r 
készül t . 
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hajtat ik f é l , innen pedig levezettetvén a3 város 
piatzára egy jó ízléssel épült veres márvány víztarr 
tóból 4 ágokra lövelli ki magát. Nézésre méltó aZ 
egész vár minden épiíletjeivel együtt. A' vár bástyái 
mellett délről, hol a' kapu v o l t , van egy félig ke-
r e k , félig 4 szegű torony, melly ez előtt mintegy 
18 évekkel új ízlés szerént felékesíttetvén vigyázó 
toronnyá változtatódott. Ez az Anya Templom ket-
tős tornyánál sokkal magasabb, és a' városnak szép 
tekintetet ád. 

Lakosai Veszprémnek mindenféle nemzetekből 
á l lanak, de legtöbbek a' Magyarok, kik között Ne-
mesek is vágynák. Vallásokra nézve Katholikusok, 
Reformátusok, Evangyélikusok , Óhitűek ( tsak ke-
vesen) és Zsidók. A' Katholikusoknak az Anya 
templomon k i v ű l , kivévén 3 Kápo lnáka t , 2 Szer-
zetes templomokat, több templomaik nintsenek. A' 
Reformátusoknak jó ízléssel épült templomjok áll 
a" várral nyugotra szemközt lévő hegyen. Az Evan-
gyélikusoké is tsinos, de zárt helyen való, a1 Zsi-
dóknak ugyan ebez közel nagy Zsinagógájok van. 
M.igában a' városban szép épületek vágynák , de, 
mivel hegyes völgyes, meszsze nem igen lá tszanak, 
kivévén a' várbeli épületeket. Bol t ja i , valamint 
hétivásárjai is jók. Híres Veszprém különösen ga-
bona piatzáról. Talám az egész hazában nem kél el 
egyszerre egy hétivásárban annyi gabona, mint itt. 
Találkoznak e' városban minden élet szükségeit fel-
segéllő Mester-emberek is. Sokat szenved Veszprém 
fekvése miatt az árvizektől. Határ ja népességéhez 
képest nem nagy ; de jól míve l te tvén , jó termő. 
Legelője kopár , és kevés. — Erde je van mind a' 
Városnak, mind a 'Nemességnek, Szőlő hegyetskéje 
is van ; de a' mi mulató helye inkább a1 Városi nép-
n e k , mint haszon adó jószága. 

M inekelőt te , Édes Barátom! bézárnám hozzád 
küldendő Tudósításomat: közlök veled valamit a" 
Balaton taváról, és a' Balaton parti lakosoknak szo-
kásairól , hogy az e' táj t lakó nép felől lehessen 
megfogásod. 
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A' Balaton gyönyörű tárgya a' vizsgálódó szem-

nek ; de néha borzasztó is annak látása. Tsendes 
időben, szép napfénynél láthatni e 'vízben tsavarog-
va menő setét kék kígyódzásokat, mellyek helyeket 
és formájokat állandóul megta r t j ák , és még jéggel 
is. Ezek források a' tóban , mellyek télen hevesek-
nek nevezte tnek, mert vagy igen r i t k á n , v a g y tsak 
nagy hidegekben fagynak be , és gyakorta a' vigyá-
zatlanokra nézve veszedelmesek is , kivált mikor a* 
béfagyott Balatont por hó borítja. Tsudálatos tulajdon-
ságú ez a ' m i tavunk. Még az olly tsendes, és szél nél-
kül való időben i s , de mikor a' fa levél sem mozdúl 
meg , megzöldűl Somogy felől, és egyszer nagy zuho-
gással jelen van a' nagy tói háború, tolván maga előtt 
a* fejér habokat , melly jelenést a1 lakosok Vésznek 
neveznek. Mi okozza ez t? nehéz kimagyarázni. Né-
mellyek következtet ik a' Balatonnak tengerrel való 
földalatti öszveköttetéséböl, úgy okoskodván, hogy 
a s tenger vize megmozdúlván, megmozgatja a' tó-
nak vele öszszeköttetésben lévő vizét i s , és abból 
akar ják ez állítást hitelesíteni, hogy egyedül e ' tó-
ban találtatik, a' garda * ) , melly a' héringnek fa ja . 
Akár hogy légyen a' dolog, annyi bizonyos: hogy 
a* Balatonnak illy megzúdúlását rövid időre szélve-
szes égi háború követi. Vallyon nem a' folyó elec-
trom o k o z z a - e hát e'szél nélkül való mozgást? kü-
Jömben tsendes időben a* Balaton vize mesziről é$r, 
vagy levegő sz ínű , közelről pedig savó színű. Öszi 
időben a' ködöknek nagy tanyája ez, mellyről azok 
tsak 10 óra felé kezdenek felhő formában fel szál-
lani. Égi háború alkalmával igen szép nézni a' bele-
hulló villámokat. A' Tónak part jain találtatik Kené-
sén túl Somogy felé az a' finom vaspor , melly az 
egész hazában Balaton Por név alatt esméretes. 
Hogy ezek a' por szemek vulkáni productumok, 
és valóságos vas részek , megbizonyodik a' mágnes 
ál tal , melly ezekbe keveftetvén, magához vonja azo-
k a t , kristályt ábrázoló szá lkákban, a1 homokot ott 

* ) Cypriuus cul lra lus . 
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hagyván. E ' tó plántáiról is közlök veled valamit. 
Terem ebben: sás , n á d , t sohú , gyékény, bozo-
gányos k á k a , h i n á r , mint más t avakban , és az 
úgy nevezett derézde, melly a' gyenge l ibáknak 
kedves eledele. Halai nem sok fé lék ; de jó í z ű e k , 
elszámlálom azokat i s : ha r t sa , fogas , fogassüllő, 
sül lő , p o n t y , t zompó , ő n , t suka , keszeg , kon-
t zé r , ga rda , pirosszárnyú, fejérszárnyú. — Májusi 
és Júniusi napokban , midőn az idő felmelegszik : 
szinte forrani láttatik a' tó par t ja az apró halak miatt , 
a ' m i k e t rostákkal szoktak a ' l akosok merengélni ré-
tzéik számára. Ez apró halakat a' köznép különös hal-
fa jnak t a r t vánKüsznek nevezi , de én megvizsgálván 
úgy talál tam, hogy azok nem egyebek, mint garda 
fiak, mellyck az ikrából k ike lvén , a' par t ra tódul-
nak élelmeket keresni. Lehetnek még több hal fa jok 
is e' tóban , mint ezt bizonyít ja a' Zánkánál ez előtt 
min t egy 9 évekkel történt halászat , mellynek alkal-
mával akadott a' Zánkai halászok hálójába egy négy 
fontnyi ember ábrázatot képző s ima , héjjatlan, ba-
juszos, tsak két mej j szárnyakkal és fetske fa rk 
formájú farkkal bíró feketés színű h a l , * ) melly a ' 
helységbe bévi te tvén, nézésre bizonyos Ketskés Já-
nos halász udvarában kivolt téve. Ez t én későn tud-
tam meg, é s , mikorra lá that tam, tsaknem elszen-
vedhetetlen bűzű l e t t , 's nem telyesíthettem azon 
szándékomat, hogy a' Nemzeti Múzeum számára 
békü ld jem! Balaton lakosai közé tartoznak a' rákok-
nak 3 fajai i s , úgymin t : a' fekete — ketske — és 
tseresznyerák **) úgy a' sróf ts iga, — kanál tsiga , 
mellynek tekenőjét a' képírók, tussal rajzolók szok-
ták használni. Találtatik néhol benne tekenősbéka is, 
***) de r i tkán , és tsak olly he lyeken , hol patak 

*) Nem a' fürtfogunak (chaetedon) faja volt e' ez? de a' nagyon 
kitsiny hal. , % 

• • ) A' tseresnye rák akkora , mint egy makk, és soha nagyobb-
ra nem n o , elevenen is p i i o s . k vek alatt tartózkodik, 
megfőzetvén, és sóval béblntetvén héjastól együtt megszok-
ták enni. Sz^pezdi vízben igen sok van. 

Én a' tekenfts békát inkább szeretném tekenos gyíknak 
nevezni, mivel ha töle tekenojét elgondolom: képletem-
ben nem marad egyéb!» egy fekete gyíknál. 
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béömlések vágynák. Ezeken kíviíi a' minden fa jú 
vízi békáknak , tsiboroknak , p iótzáknak, vagy 
nadá iyoknak , és kígyóknak nagy sokasága. Vízi 
madara i : vad-lúd, tsergő-réíze, nagyobb, vagy ör-
vös ré tze , g é m , gödény szárlsa, búvár , ha-
lász-madár» Parti madarai : seregély, parli-fetske 

, nádi-veréb ; — gólya itt épen nints. A' Ba-
laton par t ján ásatnak a' zsombékok, meliyek nem 
egyebek, mint elfűrészelt törzsök formájára Öszve 
nőtt sás-gyökerek , igen p u h á k , és jó ülés esik 
ra j tok. A' Balaton melléki pintzéknél igen sok van 
illyen a' tüzelők k ö r ü l , mellyekre ülnek a' tűz 
mellett dohányozó, és iddogáló pintze szeresek, 
köszöntgetvén egymásra a' vászon , vagy Sz. Mi-
hályi korsót. 

A' mi illeti a' Balaton melléki lakosokat : ta-
lám az egész világon sintsenek olly jószívű, ada-
kozásra hajlandó , és barátságos emberek , mint 
ezek. Itt a' szőlőhegyen ha valaki keresztül me-
gyén , és az ő szóllások szerént lyukas pintzét (ki-
nyíl t a j ta jú t ) l á t , és hívatlan is bé nem t é r , azért 
dorgálást , pirongatást , és szemrehányást nyer. Di-
vatozik it t egy különös szokás; de leginkább Kö-
veskál t á j á n , melly et pintze szerezésnek nevez-
nek. Abból áll ez : hogy a' Komámaszszonyék Öszve-
súgnak, k i kolbászt , ki ré tes t , ki sódar t , ki fán-
k o t , ki stílt baromfiat vitetvén ki a' szőlőhez, el-
kezdik a' lakozást a1 szélső p in tzénél , onnan to-
vább m e n n e k , mindenütt mulatván vígan, de tisz-
tességesen egy kevese t , míg nem öszvejárták a' ba-
rátságos hajlékokat . Illyenkor a1 férjfiak is néha 

* ) A ' t s ibor sokban h a s o n l í t a' p i n f z é k b e n l a k ó penész b o -
g á r h o z , tsak h o g y annál kartsúbb , és hoszszabb . K i v é -
t e t v é n a' v í z b ő l ö s z v e kukorodik . Ha va'aki a' v í z z e l 
b é i s z s z a , m e l l y i l t gyakran törte 'n ik , fájdalmas hasrá-
gást kap. ' 

• * ) E z t a' madarat a' köznép b ö l ö n b i k á n a k nevez i . 
•**) E ' madárnak B a l a t o n m e l l é k i n e v e patári . A ' gyermekek 

k i lyukasztot t és kampóva l f e l h a j í t o t t kemény pap irossa l 
tudják fogni . 
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raj tok ütnek a' mulatókon vélet len, a ' mikor még 
nagyobb szokott osztán lenni a' vigasság. Öltözet-
jek a Balaton inellékieknék a' sorshoz, 's állapat-
hoz képest kftlömbözo. Nemes helységekben a' fér j -
íiúi nem szép se té t , vágy világos-kék öl tözetben; 
de magyarosban j á r : ellenben a' szép nem igyeke-
zik itt is követni a' módi t , és nagyon városiassan 
öltözködik. Az adózó nép szűrben, ködmenben já r , 
— feleségeik is igen egyiígyűen viselődnek; de a* 
már most nevekedő leánykák módi után fu tnak* 
szüléiknek minden ellentállása mellett is * ) . Be-
szédje az itt lakó népnek igen hibás: de kezdik 
már a' míveltebb tájokon jobban formálni e' rész-
ben is magokat. Gyakran hallhatni deák nyelvből 
elrontott nevettséges kimondásokat. Hlyen neveze-
tesen es köszöntés fo rmá ja : Serbus humilibus viri 
carissime! mellyre a* társ felel: placiat , placiat. — 
Procotérium (protocol lum ) , recefice ( r e e e p i s s e ) , 
costriptio (conscriptio) , Marticula fIMatricula) kur-
rents (currens) , de'nostatio ( dehonestatio ) , istári-
tia (instantia) costribaló (conscribáló), Pereczektör 
(Perceptor) , Fiscárus (Fiscalis), suskiribálni (sub-
scribálni), subcessio fsuccessio} 's t. e ' fé léke t , mert 
deákizálni igen szere tnek , kivált sokan szüret u tán 
savanyodván a' must , magyarul tudni sem akarnak. 
Innen v a n , hogy sokszor magok is a lkatnak szük-
ség ide jén , vagy túdósságok bámúltatásáért külö-
n ö s , és utópiai deák szókat , m i n t : cincinapeta = 
fél szemű balba , clipitclopottorium = kotyogós 
üveg, aregarga = tarka t y ú k , exergasia = ferhétz, 
's többeket. Az idegen nyelvekből költsönözött szó-
kat is különösen mondják k i , mint : csiszlér = 
t i s lé r , isterázsa = strázsa, áslong = anslóg, pál-
lika = pántlika. A' valóságos nemzeti szavakat is 

• • ) A* Ri la tonrae l l ék i l eányok t ö b b n y i r e s z o l ő b e l i n a p s z á m -
jaikknl keresveu a1 ruhára v a l ó t * magok is szoktak l enn i 
a' v á s á r l ó k . 8 mire annyok é s z r e v e n n é : akkorra a ' l e g -
móf i ihb ka ton meg van v é v e , é s ö l t ö z ő n e k meg is van 
készítve. 
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igen megron t j ák , vagy megtsonkítván, vagy meg-
toldván , vagy betűit el tserélvén, vagy táji beszéd-
del mondván k i , m i n t : nem tom = nem t u d o m , 
azt tom = azt tudom, lik = l y u k , tik == t y ú k , 
szíva == sz i lva , kő = ke l l , tsépő = tsépel , téío = 
t e j f e l , mónár ~ m o l n á r , pokó = p o k o l , síieg, 
vagy seeg = süveg, üeg = üveg, szóga = szolga 
b ó h a = balba, tá = tá l , ótár = o l tá r , 's a ' t . Meg-
toldják ; m i n t : kelázli = klázl i , pörös = p r é s , 
oroszleány = oroszlán, szölke = szőke , gobolyits 
= glóbis , tsöppü = t sepű , 's a' t. Betűt tserélnek, 
m i n t : keszte = kesz tyű , borgyu = bor jú , vargyu = 
var jú , sarró = sarló , óma = a lma , szórna = 
sza lma, kü = k ő , t ü = t ő , ünge = inge, pallás = 
padlás , kalány = kaná l , t iker = t ü k ö r , s u r m a s 
morzsa , kégyó = kígyó, kapubábány = kapubál-
vány , fésü = f ü s ű , rúzsa = rózsa , melentze = me-
d e n t z e , n á m = l á m , tüke = tőke , s i n y o r = zsinór 

* ' s a' t. Táj i szava ik : kelénts = kiiints, áspa = ma-
tó l a , t ikmony = to jás , különösen tyúk to jás , de 
hallhatni így i s : lúd t i kmony , tusa = t su tka , sza-
k a j t ó = kenyér k o s á r , balaska = kis fe jsze , ku-
k o l l a = pályinka égető ház , pompos = kisded ke-
nyé r , vakarts = a' tekenőről levakart tésztából sült 
k e n y é r , k inder = feneketlen vízi mélység. Külö-
nös és kedvelt kimondásai ezek is a3 köznépnek : 
eg = m e g , káts = kováts , kász = kovász , Ioaja = 
l o v a ; de mind ezek megengedhetők o t t : a' hol a' 
szív jó« 

Oláh János L. R. Pr. 
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4. 
Imre Magyar Király nah 1198-dik étlen Ugrin 

Győri Püspök számára Mihályi Sopronvár-
megyei Mezővárosról költ Oklevele, egy Réz-
táblával. 

In Nomine Sancte Trinitat is et índiuidite tJnita* 
tis. Hemericus dei gracia bungarie dalmacie Chro-
acie rameque rex in perpetuum. Quoniam factis que 
scripti carent autentico processu temporis sólet ob-
liujo nouercari. hoc singulare remedium ad inuenit 
bumana sollercia ut quod memoria dignum creditur 
testimonio literarum conmendctur. Quapropter po-
steritatis memorie dignum duximus declarare quod 
predium pauli. nomine Michal. iobagionis castrí 
supruníensis ob sui facinoris uindictam quod in re-
gié serenitatis maiestatem conmisit. Vgurino. 
geuriensi episcopo contulimus. cum omnibus perti-
nencys suis iure perpetuo possidendum. quia inte-
gritalem sue deuocionis ex multis rerum argumentis 
concepimus. Continentur autem in eodem predio. 
^ I I I I . mansiones seruoriim* Enpid cum uxore et 
cum. I l i i . fily s quorum nomina bee sunt* fúner scu-
kezeu. locus. Mouruc. et duabus íiliabus quarum no* 
mina bee sunt. Zumbotca. picur. altera mansio. scí-
licet. funer. cum uxore. cune cum duobus filys 
quorum nomina hec sunt* sida* et but et duabus 
íiliabus scilicet sukete et bith. Tercia mansio. Mi-
cbael cum uxore et duobus fily s. scilicet cupur. cu-
racun. Quarta mansio. iMogd. cum uxore. cucad. et 
duobus filys. scilicet pribur* et cucou. Quinta man-
sio feldes. cum uxore. Mahtelt» et cum una filia. 
cupuran. Sexta mansio. sumurcuc. cum uxore nomi-
ne. geta. et cum una filia nomine emelev* et cum 
uno filio paruulo. Sepiima mansio. iacov. cum uxore 
sua. scereieu. et duobus fily's. quorum nomina sunt 
guzu. et citnoz. et dnabus fdiabus scilicet, ioatec. 
et tbuc. Üctaua mansio cum uxore et duobus fily s* 

Tud. Gyújt. líi. A öt. 1831* 7 
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Nona mansio. soruuld. cum uxore et quatuor fily's. 
preterea sunt X. capita seruorum nou habencium 
uxores. Martinus. Egiditis. Vasard bene. eine. dume. 
Tumpa. Micnse. büke. bud. In eodem autem predio 
habentur. IUI. mansiones libertinornm. bucca. cum 
uiio filio. Zumbot. Vendic. cum fra t re suo. Tipsu. 
Geuden. cum uno filio paruulo. eozug. cum. IUI. 
fily's. Ys. ded. beus. cuc. Vt autem hec nostre do-
nacionis series firmius in posterum robur ohlineat 
sigilii nostri munimine iussimus insigniri. Datum 
per manus magistri catapani agriensis ecclesie electj 
pari ter auléé regié cancellary. Anno dominice in-
carnacionis Millesimo. centesimo nonagesimo octauo. 
Venerabil j iob. strigoniensi archiepiscopo Deo ama-
bili. Saulo colocensi archiepiscopo. Calanano quin-
que ecclesiense episcopo Ygurino Geuriensi episco-
jjio. Adriano ultra siluano episcopo Johanne cena-
diensi electo. Esav. palatino comite et eodem ba-
ciense. Egidio curialj comite regine. Esau curiali 
comite et et eodem cenadiense. Mica bichoriensé 
comite. et eodem cubiculariorum magistro existen-
tibus." 

Az Óklevél hátán egykorú betűkkel íratva va-
gyon: v p r i u i l e g i u m super terra Michail 

Az eredeti , függő petsétes , s íróhártyán ké-
szült ÓklevélhőI, melly Tekénfetes Kisfaludi Kis-
faludy János Ú r , Tekéntetes Nemes Vas Vármegye 
Fő Szolga Birájának gazdag Levél tárában, mint a \ 
Tsák Nemzetségnek valóságos drága kintse , őrizte-
t ik. A1 roppant nagyságú, 's még nagyobbára ép 
viasz petsét az Óklevél közepénél tétetett két vá-
gányból függ le veres és zöld színű fonatott selyem 
kötélkéről , 's a' petsét formája egészen megegyez 
Imre Királynak azon privilegiáiis Pctsétével, mel-
lyet a ' ditső érdemli Práy György (Syntagma Hi-
storicum de Sigilüs Regum et Beginarum Hungáriáé. 
Budae , 1 8 0 5 . 4-o Tab. VIII. fig. 3 . ) rézbe v é s e t e t t . 
Ugrin Győri Püspök , kinek Imre Király ezen Ók-
levélben a' Sopron Vármegyei Mihályit ajándékoz-
t a , a3 Tsák Nemzetségből vette eredetét , fényes 
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érdemeinél fogva utóbb Esztergomi Érsekké nevez-
tetett. Mint i l lyen, királyi egyezés mel le t t , saját 
Testvérét fiává fogadta , 's ettől származik as mi 
híres származatn FŐbiránk, kinek ezen betses Ré^ 
giséget örvendek szíves tisztelettel ajánlani már 
tsak azon nagy lelküségéért i s , mellyel kész volt 
jeles Okleveleit velem közöltetni. Alig értette meg 
boldogult Mausperger Fr idi ik híres és tudós Ügyész-
től ké re lmemet , midőn tüstént habozás nélkül imí-
gyen felelt a' jelenlőnek Szombathelyről Januarius 
l8 'd ikán 1824-dikben : „Abban továbbá , hogy Te* 
kéntetes Horvát István Űr ditsó emlékezetű Imre 
Királytól nyert Adományunkat az akkori írás 
példányául rézbe metszetni óhajtja , igazságunk-
fiak semmi sérelmét nem léit juh , sut örülünk szi-
vünkből, ha egy olly érdemes Hazafit, kinek hím 
nélki'il való tiszteletünket jelentetni kérjük, ne* 
mes ügyekezetében , mellyel a tisztes Régiség 
homályát Hazánk I f j a i előtt ez által is kideríte* 
ni siet, valamenynyire segíthetjük. Hevernek Le* 
veles Tárunkban az elhunyt Századoknak több 
illy tisztes Maradványi is, mellyeket, mivel a 
jelenlévő Per tárgyához nem tartoznak , még a1 

Tekéntetes Úrral se volt szerentsénk köziem'. 
Ezekkel is, tsak tudnánk, mino Századból Valóra 
volna ama tisztelt. Tek. Tanító Urtiak szüksége , 
Famíliám részérói minden készséggel szolgál-
nékYert-e valaha valaki keblében nemesebb 
szív a' Diplomatikai Tudomány előmeneteléért ? 
Támadjon tsak sok illyen Hazafi , derülni fog majd 
óriási lépésekkel Hazánkban a' Régiség esméreteí 

Horvát István. 
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5. 
Fclszóllitás Karats Feretitz jeles Művészünk Ma-

gyar Atlásáról 

Ki emelte e' már magát valamelly Nemzet ere-
deti durvaságából, útba van-e az el tbe tűzött lo-
kélletes^dési ditso tzél f e l é , 's más Országokkal 
öszve basonlítólag mennyire közelíté azt bé? ezek-
nek legtsalhatatlanabb megesmértetö jele az a"1 

szorgalom , és kedvezés , mellyel az a' Tudomá-
nyok , 's Szép Mesterségekben mtívészkedok , 's 
azoknak mesterei eránt viseltetik. Nem is ok nél- » 

T e k i n t e t e s Redactor U r ! 

* ) Férjein e z e l ő t t n é g y e sz tendőve l egy Európa Magyar A t l á -
sának kész í t é séhez f o g o t t ; t i z e n h á r o m táb la készen van , 
n é g y munkában ; minden v a g y o n a b e l é k ö l t v e . A z z a l a' 
s z íves igyekeze t te l f o g o t t Férjem e' nagy m u n k á h o z , h o g y 
hazájának e' nagy szükségét k i p ó t o l j a , és m a g á n a k , m i n t 
ezen n e m b e n századunk egye t l en Magyar M ű v é s z é n e k , ö n -
nön köz hasznú munkájábó l e m l é k e t kész í tsen . Az e m -
lék készen les* } de o l l y a n á l d o z a t t a l , a' in i l lyent m é g h a -
z á m Oltárára i l l y k e v é s v a g y o n ú Hazafi , m i n t F é l j e m , 
n e m t e t t . A ' rá t e t t k ö l t s é g már t izezeren f e l jű l van ; 
egész é l e t b e l i keresménye v o l t e z , már sz inte jelen l é v ő 
v é n s é g e g y á m o l a . E z t t e t te a ' h a z a oltárára abból a' szép 
r e m é n y b ő l , h o g y á ldozatának szüksége e l e smérte tvén , 
annyi r é s z v e v ő k e t ta lá land , h o g y l ega lább be lé k ö l t ö t t 
v a g y o n á t k ivehet i . H a r m i n t z k é t esztendeje , h o g y Férjem 
a' N e m z e t b e t s ű l e t é r e v á l v a f o l y t a t j a m e s t e r s é g é t ; sok 
n a g y és apró munkákkal gazdag í tá h a z á m a t . N e m kíván 
ér te m á r v á n y o s z l o p o t . Arra igazi M ű v é s z n e k szüksége 
n i n t s : Ön munkája neki e lég o sz lop leend. M é l t á n k íván-
ja h a z á j á t ó l , h o g y á ldozat ja , v a l a m i n t hazája hasznáéi t 
v a l ó fáradhatat lan munkálkodása figyelemre vétessék. N e m 
k íván Isten nevébe s e m m i t ; t s eké ly summáp'rt akarja h a -
záját egy M a g y a r Á t l á s s á l m e g g a z d a g í t a n i ; az t k ívánha-
t o m mél tán hogy hazáin ön javát , és Férjem á ldozatát 
figyelemre vegye . Erre nézve sz ívesen kérein a* T e k i n t e -
te s Redactor U r a t , mé l tóz tassék T . V . V á r m e g y é b e n f ekvó 
M e z ő S z . G y ö r g y i b ir tokos Tekinte tes T á b l a b í r ó , és f e l -
esküdt Ü g y v é d H . K . Anta l U r ezen f e l szó l l í tá sá t a' T u -
dományos Gy űj teményben köz len i . Óhaj tanám , hogy o l l y a n 
r é s z v é t e l t s zerezne ecész hazámban ez va ló hazafi s z í v b ő l 
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kill. Ezek ugyan is azok az eszközök, meliyek az 
emberben a'' benfappangó mennyei szikrát fellob-
ban t j ák , lelke magos tehetségeivel megesmérkedte-
tik , értelmét felvilágosítják , akarat já t jobb í t j ák , 
indtílatit szel ídí t ik , 's ekképen a* köz értelmessé-
get , a' J ó , és Szép eránti hajlandóságot terjeszt-
vén , az egyesek, és az iSgész míveltségének *s bol-
dogságának megmozdíthatatlan fundamentomát ala? 
p í t ják . — Mennyire halladtak elő a' míveltség térr 
mezején Európa számos nemzetjei ? azt mindenki 
t u d j a ; — de tudja azt is, minő szorgalmat, 's igye-
kezetet fejtettek ki a' mívészkedők, 's minő áldo-
zatokat vittek véghez az ezeket dajkálgatok, míg 
mostani áliapotjokra eljuthattak. Nálok a* Fejedel-
mek , 's maga a' Státus egymással vetekedtek ezek-
nek ápolásában, 's a' mit a' Nemzet végbe nen^VJh 
be te t t , azt az egyes Hazafiak a' legnagyobb serény-» 
seggel igyekeztek kipótolni. Nálok majd minden 
népesebb Városnak van Universitása, Tudós Tár-
sasága, K ö n y v t á r a , van Museuma , Conservatöri-
u m a , 's Szép Mesterségek Akadémiá ja , ezekben 
számtalan Stipendiumok azoknak s zámokra , kik-
ben ezen buzgó Mubarátok valami jelest 's nagyot 
sajdí tanak. A' nagy Tudósokat , 's remek Mii vé-
szeket készen várják a' Ju ta lmak , érdem keresztek, 
magos hivatalok, k in t s , gazdaság halmozza a3 sze-

szárinazott felszóllítás , mint T. V. Vármegyében , a' hol 
eddig egy előfizetőse l é v é n , e ' lelkes felszóllítá.sára mint-
egy harinintz szereztetett. Fz által mind Férjein munkája 
tetemesen elő >egíttetett, mind a' T . vevők vagyona egy 
múlhatatlanul szükséges nagy betsű munkával szaporo-
dott. Kn óhajtanám egész hazámat ezen Magyar Átlássál 
meggazdagítani; tsak eráuta való részvétellel bizonyít-
hatja be kedves hazáin , hogy nein legutól vau minden 
Kurópai Nemzetek között a' földleírásra való figyelemben 
(a1 más nyelven kiadott illyen munkák tiz , 's több ezer 
vevőket találnak). .Szíves tisztelettel maradiam 

A Tekintetes liedactor Urnák 
kcsz szo lgá lója 

Taknls Eim 
Karats Ferentz hi tves« . 
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rentsés pályafutót. Büszkék a' gazdagok ezeknek 
barátságokban, s a1 velek való társalkodás rokon 
tüzet gyújt a1 rokon lelkekben , 's a' mit a' Művész-
nek külömben szűk erszénye soha nem vala ki-
v iendő , a' buzgó barátoknak segítségével létélre 
ju t , a' Művészt és Jóltévőket egyaránt halhatatla-
ní tván. El a ' halál után is Michel Angeló, de ugyan 
ennek míveiben él a' Művészetek 's Tudományok 
nagy Pártfogója Medicis Lorenzo is. Nem hal meg 
soha a' múlt esztendő tizedben elszenderedett Ca-
n o v a , de a' ki esméri Canovát , annak emlékeze-
tébe oszlop van emelve VII. Pius Pápának i s , ki 
annak érdemei megjutalmazásául nevét a' Capito-
lium arany könyvébe i ra t ta , 's 30C0 Scudi jövede-
lemmel Marchese d'Ischiának nevezte ki. A' nagy, 
nagy erőt kiván , de a3 sok kitsiny is , tsak rak juk 
öszve, nagygyá les/ . Ha ezekkel minden Műbarát 
az áldozat tételekben nem mérkőzhetik i s , tegye 
meg minden ik , a ' m i t tehetsége szerént megtehet , 
'g kérdezze meg Angliát és Észak Amerikát , mit 
tehetnek a' Társaságban egyesűit Privátusok ? Ollya-
tén Művek , roppant Épü le t ek , Vasútak , Tsator-
nák , Lántzhídak fognak neki feleletet adn i , melly-
ről nekünk ideánk sints ; pedig már ideje volna, 
hogy mi is Magyarok a" setét századok senyvesztő 
álmából valahára egyszer felotsódnánk. 

Valljuk meg őszinte , a' mi kedves Hazánk 
hátra v a n , nem annyira a' Tudományokban , mel-
lyekre nézve a' tsak nem rég állított Tudományok 
Pesti Akadémiája, legalább jövendőre , érett gyii-
möltsökkel b iz ta t , hanem különösen hátra van a' 
Szép Mesterségekben, 's Művészetekben, nem any-
nyiban , mintha nem volnának ügyes Mestereink, 
illyenek vol tak , 's vágynák is bár kevesen, vagy 
talán sokan i s , egy ollyan Országhoz képest , melly 
segéd eszközt egyet sem tud elő mutatni. Még is 
Ferentzy Szobrászunk egy remek míve , az Eszter* 
gomi Sz. István Kápolnájában , az elsőség felett, 
egy Római híres Művész Mester darabjával veteke-
dik ; — nem említvén nek i , más remekeknek a' 
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külföldiül is elesmért egyébb darabjait. A' Pesti 
Ezüstműves Szent Péterytől Nagy Sándornak által 
menetele a' Granicuson, kiemelt dolgozásban, vörös 
réztáblán k iverve , az 1831-dik esztendei Bétsi Mű-
kirakásban közönségesen tsudáltatot t , 's ott a" Tsá-
szári Kabinét számara véletett meg. Kl ieber , a' 
Polytechnicum Institutum Directora , nem Li t t e , 
hogy ezen darabot a' mostani kor állította elő bár 
melly Városában Európának ; ő ezt egy régi , vala-
mi módon Pannoniába j ö t t , 's itt századok óta a 
földbe bevert remekének tartá a' hajdani Világnak, 
's úgy vé lekedők, hogy az későbben kiásatván, az 
ú j ra ki t iszt í t tatot t , s benne tsak ez Szentpétery 
munkája. Kinek nem fogja el közülünk leírhatatlan 
édes öröm kebelét , midőn l á t j a , hogy hazánkfia 
Magyar Művét , nem akarva i s , i l l y , a3 mestersé-
gekben hivataljánál fogva is Competens Műbiró a' 
Hégiség remekének t a r t j a , 's azt úgy néz i , mint 
egyet a' mostani Mesierektol ki nem vihetőt. De 
felfedeztetett szerentsésen a' tévedés , mert Klieber 
mostanában Pesten Művészünket meglátogatván, 
midőn a' Nagy Sándor s Dárius közt történt Arbelai 
tsatát hasonló míven, a' derék Mester készítő kezei 
közt szemlélte, tévedését a ' s z e r é n y Műbíró maga 
megvallotta. Karats Ferentz a" Szép Mesterségek 
Magyar Nesztora, már 36 esztendőktől fogva mun-
kás , minden akadályokat legyőzve, a' Réz-metszés-
b e n , s főképen az í r á s , 's Földképek készítésében 
ollyan tökély bélyegzi munkái t , millyennel r i tkán 
ditsekedhetnek még olt i s . hol Művészi Oskolában 
tökéllctesíihetik magokat. Ne féljen a' xMagyar, nem 
vádoltathatik részrehajlással, ha őtet a' Birodalom 
első Földabrosz-metszőjének k iá l t j a , 's Európa leg-
jelesebbjeivel hasonlítja is öszve: tsak a ' többek közt 
azon Magyar Átlás példányit hozza fel próbául , 
mellyen tisztelt Hazánkfia most dolgozik. Felidéz-
z o m - e sírjából a' Physicum Instrumentumok híres 
Mesterét , a Pesti temetőben tán minden emlék 
nélkül nyugovó Gre ine r t ?Ez t a' külső Ország, Bets, 
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P a r i s , L o n d o n , Sz. Pétervára e s m é r t e , t i sz te l te , 
még is idehaza hány hazafia nem esméri nevét is ! ! 

Nem hibáznak hát a' Mesterek H a z á n k b a n , ha 
némelly j e l e seknek , poraikkal együt t , nevek ,emlé -
kezetek a ' sírba dűlt is ; — van a1 többek közt egy 
F e r e n t z y n k , Szen tpé te rynk , Kara tsunk, Ezek még 
é l n e k , 's remek Műveikkel a' közös anyának , a' 
H a z á n a k , emelik ditsoségét. Ha ezek nemzetünket 
Szép Mesterségi szorgalmokkal e' részben a' pallé-
rozat lanok sorából k i e m e l n i , "s a' míveltek közé 
helyheztetni törekednek : mi megteszszük-e erán-
tok kötelességünket? H á n y mű Conservator iumot , 
Mestereket formáló Oskolát , Szép Mesterségek Aka-
démiájá t tudunk m u t a t n i , 's ezek köztíl mellyik-
nek mer jük szemébe m o n d a n i : Barátom hogy te 
azzá lehe t té l , a' mi vagy , szép tehetségeid mel le t t , 
a ' mi In t éze t e inknek , 's bőkezűségünknek köszön-
heted . Egyiknek s em! — I g a z e z , de azért a' Hazá t 
ne vádol juk. Atyáink az Ország-g)ü lésén most is 
a' mi j avunkon dolgoznak , azok tették le a' Ludo-
vicea, azok a' Magyar Academia alapját . Enged-
jünk nekik idd t , azok bizonyosan Attyai lésznck a' 
Szép Mesterségeknek i s , — ok sem tehetnek min-
dent egyszerre. A' he lye t t , míg ez meglenne, mi 
P r ivá tusok , mi nyissuk meg erszényeinket , vigyük 
elébb e' részben is a' nemzeti mível tséget , ez egyes 
embereknek is kötelessége. — A' mint fellyebb 
l á t tuk , Szent Pé te rynknek legelső darabját is kien-
gedtük vándorlani Hazánkból , 's azon remek mív , 
mel lynek mestere a' m i é n k , maga nem a' m i é n k ; 
nem találkozott olly Hazaf i , ki ezt a' hazában meg-
tar to t ta v o l n a ; már az a' Bétsi Tsászári Kabinétet 
díszesíti. H á t a' most munkába lévő ,enné l is felsé-
gesebb da rab j a , miénk lesz-e? Ezt Hazám gazdag 
fiai tud ják , Azomban , ha Szent Péterynek művei 
pár tfogókat nem találnak i s , rosz néven venni any-
nyi ra nem l e h e t , mer t azoknak gyámolítása ezre-
ke t kiván , ezek pedig a3 számosabb Hazafiaknak 
tehetségét halladják. — Azokat , mint a ' metszett 
képeke t , lenyomás által sokasítani nem lehet , így 
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birtokokban is tsak kevesen részesülhetnek. EP 
melleit művészi betsek, tagadhatatlanul nagy ugyan, 
de mindennapi 's materiális hasznot nem adnak. 

Másként van a' dolog a' mi Karatsuuk Reme-
keivel. — Azon Karatséival , ki már 36 esztendőtől 
Ingva igyekezik a3 széppel a' hasznost párosítani. 
0 leginkább földképeket metsz , 's most egy nagy 
Magyar Átláson dolgozik, melly 24 Táblán fogja 
szemeinket a' legremekebb metszéssel gyönyörköd-
tetni. A 'Fö ld Abroszok a' T u d ó s r a , a ' Gazdára , a ' 
Kereskedőre , a' Tanuló - i f j ú r a , Újság- o lvasóra , 
átaljáhan minden pallérozott , 's magát kipallérozni 
igyekező emberre elmulhatatlanúl szükséges, és így 
hasznos Nem ingyen vár ja az áldozatot , tsak tse-
rél i ink; mi p é n z t , ő Földképet á d , még is a* Tu-
dományoknak 's Szép Mesterségeknek is használunk. 
E ' mel let t , ha azt áldozatnak lehet mondan i , úgy az 
tsekély; a1 21 da rablót álló Átlást nem adja drágáb-
ban jó regal papi ró^f í 24 Bankó frtnál ( V . frtnál), 
— Velin papiroson pedig darabja két ezüst húszas. 
IIa azt nem tekintjük i s , hogy ez Magyar, 's egy 
Európában a' legtisztábban, 's szebben metszettek 
közül , az is igaz , hogy hozzá tsak meszsziről ha-
sonlíthatót is illy óltsó áron nem vehetünk. Árát 
pedig még az is kevesí t i , hogy azt egyszerre nem 
kell letenni , tsak egyenként a* darabok általvéte-
lévcl. 10 Darab már, 3 pedig Augustusban lészen kész: 
és így egyszerre most tsak 13 frtba ke rü l ; a többi 
tsak lassanként egynehány esztendő múlva fizeten-
dő , midőn a' munka tökélletességet ér. 

IIa meggondoljuk e' szerént a* munka árának 
tsekélységét , mellynél fogva a z , még a' kisebb 
vagyonú hazafiak által is megszerezhető ; — ha meg-
gondol juk, hogy Magyar Országban tsak Magyar 
Politicus újságból esztendőnként több el kél 3000 
példánynál, és így legalább annyi ember van ollyan, 
kinek majd minden l jságnap egy jó , tisztán met-
szett Állásra szüksége vagyon ; — ha végre meg-
gondoljuk Hazánk kisebb, 's nagyobb Oskoláiban 
hány ezer I f jak tanulják a' Földleírás tudományát , 
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melly Földabrosz nélkül haszonnal épen nein eszkö-
zölhető, és így az Atyák , ha gyermekeiknek okos 
nevelését k íván ják , azoknak a' könyvek mellett 
ezen segéd eszközt is megszerezni kötelesek : le-
liet-e eléggé nem tsudálkozni, 's nem fáj lalni , hogy 
ezen remek Mesternek, minden magyar ajakú iní-
velt lakosnak egy aránt szükséges hasznos munká-
jára egész MagyarOrszágban 250 előfizetőjénél több 
n in tsen , 's a' mi bennünket még közelebb illet, 
ebben a'pallérozottságban olly szép lépéseket tfett Y. 
Vármegyében, hol Seminárium , Kollegium, 's több 
(iymnásiumok vágynák , ezen Vármegyében pedig 
egy sintsen ! ! — Lehet-e rosz néven venni , ha 
a jeles Művész mellett , a' Magyar Lileraturában is, 
mint í r ó , es méretes lelkes Felesége kéntelen a' 
Honművész Aprv IS-án költ 5-dik darabjában ezen 
tzím alatt , az „Áldozat" kéntelen felkelni ? Hát ne-
kem lehet-e vétkül t u l a j d o n i i g ^ , ha Hazám, 7s kü-
lönösen Vármegyém tudomáí^os Hitelét menteni 
iparkodván , egy ollyan Művész mellett szóllok fe l , 
k i t még eddig személyesen esmerni szerentsém 
ugyan nem vala, de hogy szerzett érdemeit ne be-
tsűljem , 's arra másokat is ne buzdítsak, nem tehe-
tem. A' Nagy Laudonnak , Birodalmunk egyik leg-
nevezetesebb Vezérének, kit az Uralkodó Ház Eu-
geniustól fogva Generalissimusi ranggal koráig tsak 
magát tisztelte meg , 's kiben új hazá ja , míg é l t , a' 
nagy embert tsak nem imádta , midőn meghalt, 
s írkövet felesége kénteleníttetett emelni. Emelt 
a ' jó Aszszony férjének emléket , de ezen felül írás-
sal : Nec B e x , nec Pa t r i a , sed Uxor. — Itt is már 
a* feleség kéntelen azt t enn i , a' mi másnak, még 
pedig Hazaf inak, lett volna kötelessége; e' szóllít 
fel bennünket a' pár t fogásra , 's ha ezen felszóllítása 
eszközlendi a' Magyar Átlás kijövetelét, 's mi azt 
magunk önként nem teszszük, akkor ennek a3 Szép 
Mesterségek Magyar hősének is a' felesége fogja 

*) Most már tsak eddig is egyetlen egynek felszólítására ke-
vés kijján 30 vagyon , pedig többet is reményiünk. 
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emlékét felépíteni , mert Karafsnak magához méltó 
emléke tsak Magyar Atlása lészen! Jó Feleség! a' 
F é r j a' t i éd , miénk a : Művész; mi emelünk tehát 
a' Művésznek még életében emléke t , — minden 
erőnket öszve szedjük , hogy Atlása mentül hama-
rébb egészszen Világot láthasson. Mivel azomban 
ezt tsak előfizetéseinkkel eszközölhet jük: bátor va-
gyok annakokáért m indeneke t , de különösen Vár-
megyém valóban Nemes fiait alázatosan felszóllítani, 
— fogjunk a' Szent tzélra egymással k e z e t , mutas-
suk meg , hogy a' mi most egyszer V. Vármegyén 
megtör tént , a' tsak a' történet játéka v o l t , és hogy 
mi egyenként is tiszteljük a' Szép Mesterségeket , 
betsűljük azoknak Pap ja i t , 's ha azok még is Ma-
gyar Országban úgy, a' mint már ideje vo lna , nem 
boldogulnak, — annak legalább oka nem mi vagyunk. 

A' kik tehát Karats Magyar Átlására előre 
fizetni méltóztatnak : 13 fr tok lefizetése mellett ne-
veket ezen árkusra feljegyezni ne terhel tessenek; 
az alólírt pénzekről okét szívesen megfogja nyug-
tatni , 's a' Példányokat maga költségén Veszprém-
b e , vagy a' hozzá közelebb lakók számára Mező 
Sz. Györgyre szál l í tandja, a Felelet terhét mind 
a' két esetben magára vállolván. Költ Mező Szent * 
Györgyön , Julius Hónapban , 1833. 

/ / . K. Antal, Táblabíró, 
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II, L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 

1 ) D i a Magyaren - Sprache in ihren Grund/.i igen b e l e u c h t e t 
v o n P . W i e n , Gedruckt be i A n t . Strauss 's se i . W i t w e . 
1 8 3 3 . in 8 - 0 S S . 2 2 3 . A z ára 2 fr. p e n g ő p é n z b e n 

2 ) A ' magyar n y e l v n e k fényre b o t s á l o t t á g o z a t i ; németü l írt 
munkájá t magyarázván P . B é t s b e n , Strausz Özvegye b e -
t ő i v e l . 1 8 3 3 . 8 - a d r é t b e n 1 5 2 l a p . A z ára 2 fr . 3 0 x r . 
p e n g ő p é n z b e n , 

(Folytatás.) 

VI. A' Palótz Nemzet Nyelvéről. 

PALÓTZ név alatt mostani szokás szerént a 
Magyar nem ért k ii 1 ö n ö s N e m z e t e t ; sót ugyait 
a ' Magyar, ha tsak a' Lengyel és Orosz régi Tör-
ténetírókkal bővebben meg nem esmérkedet t , még 
azt sem t u d j a , hogy valaha volt a1 föld kerékségén 
PALÓTZ NEMZET is. Hallgatnak mélyen a' PA-
LÓTZ NEMZETRŐL egyenesen PALÓTZ név alatt 
a ' Magyar Országi régiebb Történetírók i s , 's ké-
tségkívül ez okozta leginkább, hogy közülünk a' 
PALÓTZ NEMZET esmérete egészen kiveszett. El-
lenben gyáva embernek tartatnék az közöt tünk, a1 

ki előtt a' PALÓTZ név egészen esméretlen volna. 
Igen i s jól tudják a ' j á r t 's utazott Hazaf iak, 's a' 
H e v e s , Gömör és Borsod Vármegyei lakosok, hogy 
a PALÓTZOK a3 MÁTRA HEGYE köriíl laknak 
Heves , Gömör és Borsod Vármegye némelly ré-
szeiben, 's ott a' Magyar Nyelvet különös SZÓ EJ-
TÉSSEL beszélik , melly országszerte PALÓTZ 
NYELV nevezete alatt esméretes. Nékik a' PALÓTZ 
név a l a t t , de tsak néha néha, tréfálva , EGYÜ-
GYŰT is é r tenek , 's illyen értelemben mondja a3 

gúnyoló másik embertársának: „TE PALÓTZ4 ' !— 
Az a z : „ T E EGYÜGYÜ" — — 



( 109 ) ' 

Mi n e \ u helységekben laknak MÁTRA körűi a* 
PALÓTZOK ? azt m o s t a n i g , Reeensens t u d t á r a , 
boldogult Horváth Péter jeles Hazánkfián kivtíl 
senki sem határozta meg. — 0 , mig é l t , Jászbe-
rényben és így közel lakván a' MÁTRA H E G Y E K -
H E Z , a' menynyire szomszédságát esmér te , így ha-
tározta meg (Commentat io de Iniliis ac Maioribus 
Jazygum et Cumanorum. P e s t i n i , 1801. 8-o pag. 
8.) a3 Palótz Fa luka t : „ I n sententia hac eo rnagis 
firmati, quod in Hun gar ia inter rnontes MATRA 
hodiedum exstent POLOUTZI HUNGARI, nostra 
lir/gua P ALOTZOK die ti, utpote in peripheria 
supra A griám septemtrionem versus , in oppido 
A p á t f a l v a , item possessionibus: Szent-Már-
tón, Balaton , Omány, Beköt ze, Ts er-
m ey ete. Comitatui Borsodiensi; nec non Mik ó-
f a l v a , fí o t s , Bátor , S z e tit Domokos: 
ete. Comitatui Hevesiensi adjacentibus, qui non 
alii sunt, quam reliquiae PAL0UTZ0RU3I, cum 
Cumanis in Hungáriám commeantium , qui hodie-
dum retinent vestigia DIALECTI illius, qua Cu-
marins ab Hungaris diserepasse seribit Constan-
tinus Porphyrogenneta ; scilicet VOCES IiÜN-
GA RICAS VEL PER DE T0RS10NEM SYLLA-
BARUM, VEL PER ACCENTUUM MUTATI-
ONEM PRONUN TIA NT." Jeles sorok ezek a' 
PALOTZSÁG Geographiájára nézve, de közel sem 
kimerí tők. Laknak ugyan is PALÓTZOK Gömör 
Vármegyében is. De laknak -fölebb A b a ú j , Zern* 
p l é n y , Bereg, és UngVármegyékbcn is. Ott lak-
nak különösen , hová Béla Király nevetlen Jegyző-
j e av COMÁNUS NÉPNEK néhány osztályait hely-
hezteti . 

Az a' S Z Ó E J T É S , mellyel a' PALÓTZOK él-
nek , Magyar Országnak több vidékein is tseké-
lyebb, vagy szembetűnő különbözéssel keletben va-
g y o n , 's főképen ollyan he lyeken , a' mint már 
máskor említette Recensens. mellyeken COMÁNU-
SOK, BISSENLSOK, CHAZAROK, vagy JÁSZOK 
laktak a' Történetírók és Oklevelek sze rén t : De 
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az illyen szóejtés egyébb helyeken Recensens tud-
tára PALüTZ NYELV nevet sohol sem visel a> Ha-
zában, I t t ott a' Dunán innend és Tisza körűi az 
ezen SZÓEJTÉSSEL élók BARKÓKNAK is hivat-
nak , melly név szinte nem esméretlen Asia Tör-
téneteiben. DESCHT - KAPGtlIAK Tartomány és 
DESCHT-BARKA Tar tomány , mint másutt (Tud. 
Gyűjt . 1833. X. Köt. 113. 1.) l á t tuk , egyeránt Ásiai 
Tartományok vol tak , 's az volt DESCHT-KAPGHÍ-
ÁK szomszédságában (The Mulfuzät T i m ü r y , or 
Autobiographical Memoirs of the Moghul Emperop 
Timur. London, 1830. 4-o a 'Földabroszon) DESCíiT-
J E T E Tartomány i s , a' mi alább szinte figyelemre 
méltó lészen. Azonban a' BARKÓK még kevesebbé 
írattak le mostanig a' Tudósoktól , mint a' PALÓ-
TZOK. Esméretlentíl hagyattak tsak nem egészen 
a' MATYÓK is , kik szinte hasonlító nyelvvel élnek. 
Végre ugyan a' PALÓTZ SZÓEJTÉS keletben fo-
rog Erdélyben a S Z É K E L E K , vagy is LÓFEJÜK 
között i s , ' s mindenütt , foképen a' kimondásra 
nézve , eléggé különbőz a' MAGYAR NYELVTŐL: 
De mind e mellett is megérti a' MAGYAR a' PA-
LÓTZOT , BARKÓT , MATYÓT és S Z É K E L T , 
mint EZEK is valamenynyien megértik a3 beszélő 
MAGYART. 

Nem emelkedett az föl a' DIALECTUS hív 
esméretéhez, a' ki tsak ollyan nyelveket akar DI« 
ALECTUSOKNAK elfogadni , miilyenek különbö-
zésükre nézve a' Szláv köz eredetű LENGYEL, 
OROSZ, T S E H , HORVÁT és RÁTZ Nyelvek. Ezek 
egyeredetüek voltak ugyan, de még is ma már , 
helyesebben szólva, különböző Nyelvek a1 fölötte 
nagy változások ál tal , mnüyeket szenvedtek. El-
lenben a' mostani Görög Nyelvről írja (Glossarium 
ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis. Lug-
dun i , 1688 fol. Tomo I , Praef. pag VI—VII.) Du 
Fresne Károly : , ,Neque teamen unus idemque est 
sermo ille apud otnnes Graecanicarnm Provin-
ciarum incolas. Nam itt apud veteres IdiwvaTai et 
Tojtiy.oci fuerunt DJALECT/, singulorum nempe 
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populornm , Insularum , et civitatum , Creten-
sium, Siculorum, Thessalorum , Cypriorum, Par/»-
philiorum, Cili cum , Carum , Pergaeorum , ei «//-
orum, quorum glossas laudat Ilesychius, ita apud 
hodiernos Graecos diversa paene est in singulis 
Tractibus D/ALECTUS, diversa locutionis, c?/-
versisque exterorum aspersa vocabulis , atque 
adeo alia accentuum ratioValamivel alább: ,,/H-

iawß« DIALECTOS, quas ad SEPTUA-
Gl NT A apud hodiernos Graecos obtinere ait 
Syrneon Cabasilas, aliae aliis puriores ac meli-
ores /tabentur." Es még alább: ,, Verum VARIAE 
licet sint DIALECTI, # F/ f/MM" NOVERIT, 
ALI AM FACHE 1NTELLEXERITUtóbb pedig 
Gerlach szovaival mondja : em»» omnis fere 
dijferentia in pronunciatione et p au eis dictionibus, 
«rfeo , 7/f omnes quorumeuuque locorum rnutuo se 
int ellig ant, exceptis Jonibus, qui in Peloponneso 
tnter Nauplium et Monembasiam quatquordeeim 
pagos habitant, yw«' antiqua lingua, sed multifa-
riam in Grammaticam peccante utuntur: qui 
Grammatice loquentem intelligunt, vulgarem vero 
fingnám minimé. Hi Zacones, sew T^áxovzq, vulgo 
dicuntur, í/e quibus nos egimus in hoc Glossario 
Szakasztott oll) an DIALECTISA vagyon a 'Magyar 
Nyelvnek i s , millyenről fölebb e' sorokban bő em-
lítés t é t e te t t , 's az , bogy az egyik Dialectust be-
szélő tsak nehezen, vagy talán teljességgel ne értse 
a' másik Dialectussal é lő t , a' DIALÉCTCS H E -
LYES ESMÉR ET ÉH EZ épen nem tartozik. 

A' PA LÖTZ NÉPNEK, mint különös hajdani 
NEMZETNEK, nyomos esméretét külföldi í rókból 
kell most már tanulnunk , minekutána e' Nemze-
tiséget Történetíróink 's gondatlan Atyáink tsak 
nem egészen feledékenységre jutni engedték. Schlö-
zer (Nestor. Göttingen, 1805. 8-0 IV. Thei l , S. 10 
—11.) megindulva ír ja egy he lyen: „Petschene-
g-er, POLOVZER (oder Komaner), und Mongo-
len, sind 3 schreckliche Namen für die 
Russische Nation. O das schöne Gottes TFerk, 
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zu welchem der neuentstandne Russische Stat 
vom Schicksal sichtbar bestimmt war dieses 
Gottes Werk vernichteten beinah, hemmten we-
nigstens auf ein halbes Jar Tausend, jene 3 Un-
holde. Nun begreift doch wol jeder Leser, dass 
die Geschichte dieser 3 schrecklichen Völker, die 
über Russlands Schicksal lang gebo-
ten haben, ein integrirender Theil der Russi-
schen Reichs Geschichte sei; minder aber wird 
er begreifen, wie die bisherigen Haupt Auetoren 
dieser Reichs Geschichte, TAT. LOM. SCZERB. 
STRITTgar vieles von Skythen und Sarmalen 
und Goten und Bulgaren etc. etc. schwatzen, 
welche sie doch durchaus nichts angehen: hinge-
gen von diesen WELTHISTORISCHEN VÖL-
KERN weiter keine Notiz genommen haben, als 
dass sie abgerissene einzele Facta, die von ihnen 
indem Russischen Chroniken vorkommen, isolirt 
hiiigestellt , ohne das Ganze zu überschauen" 
Im« SchJözer a* PA LÖTZ NEMZETET nyilvánsá-
gosan VILÁG TÖRTÉNETI NEMZETNEK nevezi! 
És mi még 1831-dikben se t ud juk , hogy PALÓTZ 
NEMZET is volt , mint igen vitéz és hatalmas Nem-
z e t , & föld kerékségén ? Ne tud juk , hogy e' Nem-
zet velünk rokon Nemzet , és ma is közöttünk la-
koz ik? 

A' mit tsak a PALÓTZ NEMZET Viszontagsá-
gairól Orosz Kútfőikből kitanulhattak az Oroszok, 
azt régen egy egészszé tették. Már Schlözer (Krit . 
Samml. zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiir-< 
gen. Göttingen, 1796. 8-o II. Stück, S. 482—504.) 
öszsze szedte gondosan 1061-diktől — 1300-dikig a* 
PALÓTZ HISTÓRIA Töredékeit , a m i n t azokat 
a1 PALÓTZ és COMÁNUS vegyes nevek alatt ta-
lálta. Ide keverte a' KIJN NEMZET viszontagságait 
i s , noha ezek egyenesen CHAZAR név alatt jőnek 
elő az Orosz Történetírókban. Azonban mind a' 
KUNOK, mind a' PALÓTZOK közös néven CO-
MÁNUS néven is hivattak. És ez okozta, hogy a' 
két különböző Nemzet tettei gyakran föltseréltet-

tek 
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tek egymással. É r i n t e t t e már máshol Recenseiig, 
Hogy COMANIA jelent HOMOK ORSZÁGOT* Nyer-
te pedig e' nevét a' PALÓTZ NYELVNEK hajdani 
CHOM-OK j 's puszta gyökérrel : CHOM szová tó l , 
melly a' Magyar Nyelvben ma H O M - O K , számtalan 
Ásiai Nyelvekben pedig KUM és KUM-YK = HO-
MOK formájú. Különös menynye i gondviselésnek 
köszönhe t jük , hogy e* régi Palótz szó keletének 
nyoma fönmaradott a ' hoszszabbik régi Pálotz Bold-
vai Halottas Beszédben, mellyben a 'Magya r Nyelv-
nek mostani HAM*U = PULVIS CALENS szova 
CHOM-U nevet Visel. A' Tánais vizén túl fekvő HO-
MOK PUSZTASÁGON, mellyről más helyen bőven 
szó volt , lakván mind a' PALÓTZOK. mind a ' 
KÚNOKNAK némelly Osztá lya ik , e' ké t ftép lak-
helye CHOM-ÁN ORSZÁGNAK, maguk pedig e ' 
Népek CHOMÁNI-AKNAK (deákul : CHOMÁNU-
SOKNAfQ hivat tak. Tsak hogy régiebb ez a ' neve-
zet a' Tánais melléki lakásnál. Már a* Szent í r á s 
CHANANAEUSAI, az az i KÚNAI és CHAZÁRAI 
ugyan a1 Szent í rásban a' Görög ARENA szó-
tól Görögül : A MÖNITÁKN A K, deákul vegyesPalótz-
Görög Névvel COMAGENEIEKNEK nevez te t t ek , 
minthogy COMAGENE Térsége is HOMOKOS PUSZ-
TASÁG v o l t , sőt az mostanában is- Ez az AMO-
NITA név a" $zent írásban is több Népnek egyeránt 
tulajdonít tat ik. Érintések ezek t sak , 's nem világos 
fe j tege tések , HOMOK ORSZÁGRÓL, az az t CHO-
MÁNIÁRÓL. Méltó lészen e' tárgyat egykor külö-
nösen fölvilágosítani. 

Későbben , midőn a' Szent Pétervárí Tudós 
Társaság Klaproth Júliust a* Kaukasus Hegyekre 
Utazást tenni kü ldöt te , ismét ú j munkával öszsze 
szedetett az Orosz Kútfőkből a' PALÓTZ HISTÓ-
RIA. Ez a1 gyűjtemény Klaprolh utazásának Leíra-
tásában (Reise in den Kaukasus und nach Georgien. 
Halle und Berl in, 1812. 8-0 I. Band , S. 32—57.) 
t a lá l ta t ik , s kezdetik itten a' PALÓTZ HISTÓRIA 
Krisztus születése után 996-dik év tő l , 's folyton 
foly 1229-dikig, midőn a' Mongolok a PALÓTZ 

Tud. Gyújt. I I I . Köt. 1831. 8 
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NEMZETET részént kiűzték régi lakhelyéből, ré-
szént meghódították. Az utóbbik év után PALÓ-
TZOKRÓL nintsen többé említés az Orosz Kútfők-
ben. Ez a' Gyűj temény szorosabban megmaradótt 
a* PALÓTZ NEMZET Történetei mellet t , 9s olly 
tzélból készít tetet t , hogy Klaproth ennek segedel-
mével is annál könynyebben föltalálhassa valahol 
a' Kaukásus Hegyei között az Orosz Históriára 
nézve olly fontos PALÓTZ NEMZET Maradványait. 
De a' Szent Pétervári Tudós Társaság mind e' mel-
lett is Klaproth által hév szándékát el nem érhette. 
Klaproth PALÓTZOKRA sehol sem akadolt. Hogy 
is akadhatott volna , ha a' PALÓTZOK, kik köziil 
némelly rész már jóval előbb lakhelyéből kiköltö-
zö t t , a' Tatár Nép elől a' Történetíróknak hiteles 
tanutételeik szerént PALÓTZ és COMÁNUS név 
alatt Moldvába és Magyar Országba kivándorlottak? 
Ha e1 nagy Nemzetnek egyes Tagai , mint henyéb-
b e k , a' Tatárok között megmaradtak volna i s , 
azoknak 1229-dikjől olly sok lefolyt század alatt 
nem lehetett TATÁR NÉPPÉ által nem változniuk. 
A' Szent Pétervári Tudós Társaság gondoskodása te-
h á t , ha különben tiszteletre méltó volt i s , minden 
esetre Történeti Tudatlanságon alapúit. Európában, 
's nem Ásiában kellett volna kerestetni figyelmez-
vébben a' PALÓTZ NEMZETET már tsak annál 
fogva i s , hogy a1 PALÓTZOKNAK is tulajdonítta-
tott COMÁNUS nevezet épen nem volt esméretlen 
mostanig is Európában és különösen Magyar Or-
szágban. 

Midőn 1825—1826-dikban Koppen Péter Orosz 
Taní tó , öszsze járván az Ausfriai Birodalmat , meg-
fordult Pesten is a' Magyar Nemzeti Museumban, 
's Recensenssel a' régi Történetekről bővebben ér-
tekezet t , azon Hálaérzésből, mellyel az Orosz régi 
és újabb Tudósoknak történeti és nyelvbéli igyeke-
zeteik eránt Recensens méltán viseltetik , meg nem 
ál lhat ta , hogy ezen utazót a' Magyar Országban 
lakó PALÓTZOKRA figyelmetessé ne tenné. Utazá-
sa egyik legfőbb gyt'imölfsének tekéntette Köppen 
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e ' n y e r t u tas í tás t , ' s viszsza térvén ú j Hazájába sie-
tett egyik Értekezésében (Li te rär Notizen betref-. 
fend die Magyarischen und Sächsischen Dialekte in 
Ungarn und Siebenbürgen. St. Petersburg , 1826. 
8-0 S. 14—23 ) az ú j híradással meglepni az Orosz 
História Barát i t , 's tudósítását nem sokára hévvel 
fölfogta a' Prágai Museum Folyóirataiban (Casopis 
spolecnosti wiastenského Museum w Cechach. w 
P r a z e , 1827. S-o I , pag. 122—123. Monat-
schrift der Gesellschaft des Vaterländischen Mu-
seums in Böhmen. Prag, 1827. 8-o December Hef t , 
S. 64.) Dobrowszky is , a3 közöttünk született Tseh 
író. Azonban a' Becensenstől vett első tudósítás 
u t án , mint sok külföldi í rónak helytelen szokása r 
kapkodván Köppen majd egyik majd másik a' Ge-
ographiában és Magyar Bégiségekben talán keveseb-
bé járatos Magyar írónak beszédein, Köppen Tu-
dósításában a PALÓTZOKKÓL és PALÓTZ NYELV-
BŐL a' valóság hibával is vegyít tetet t , a' mit egye-
dül azért érént Becensens, ne hogy e' Tudósításnak 
néljány Tévedései egykor Becensensnek igazságta-
lanul tulajdoníttassanak. Minden esetre ma már a' 
PALÓTZ NEMZETNEK Magyar Országi lakása nem 
esméretlen többé a' Külföld e lő t t : De itthon nálunk 
mind e' mellett is a PALÓTZ NEMZET Geogra-
phiai megesmértetésére és a3 PALÓTZ NYELV bő-
vebb 's tudós leíratására, 's az Ország különbféle 
részeiben divatozó különösségeire nézve időről 
időre kevés szorgalom fordíttatik. Azon Jutalom 
Té te l , niellyet Becensens környűlállásos utasítással 
(Tud. Gyűjt. 1817. 8-o I. K ö t e t , 114—116. lap.) 
tsekély értékéhez képest föl te t t , már több év előtt 
Felelet nélkül marado t t , ' s mind az t , a' mit e g y e -
n e s e n a' PALÓTZ NYELVBŐL (Tud. Gyűjt . 1819. 
8-o VI. Kötet , 26—46. lap. Tud. Gyűjt . 1821. 
8 o III. Kötet , 107—10S lap.) hitelesen t u d u n k , a' 
köz tis/.teletre és hálára méltó Szeder Fábiánnak 
egyedül magának köszönhetjük, 's köszönni tarto-
zunk. 

* 8 
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Annál kívánatosabb pedig a' PALÓTZ NYELV-

NEK , 's annak mindenféle KÜLÖNBÖZÉSEINEK 
kimerítő megesmértetésük, mennél bizonyosabb, 
hogy e' törekedés áltaí nem tsak NEMZETI TÖR-
TÉNETEINKET hívebben megállapíthatjuk a1 ve-
lünk rokon egyébb NEMZETEKRŐL, hanem NEM-
ZETI NYELVÜNK Természetének 's belső Alkat-
mányának tudós esméretéhez is e1 foglalatosság által 
nyomos adatokat szerezhetünk. A' Magyar Nyelv-
nek legrégiebb Maradványa, a' két Boldvai Elalot-
tas Beszéd , a PALÓTZ NYÉLVET állítja elő, nem 
pedig a* MAGYAR NEMZET NAGYOBB RÉSZÉ-
NEK HAJDANI N Y E L V É T , és JÁSZON Abaúj 
Vármegyében, hol e' drága Régiség í ra to t t , mftit 
Recensens ottan lakottól hitelesen t u d j a , a' köz 
Nép ma is PALÓTZ NYELVEN beszél. Fönmarad-
tak a' Magyar Nyelvnek későbbi Régiségeiben is a* 
PALÓTZ N YELVNEK nyomai hiajd nagyobb, majd 
kisebb kiterjedésben. Sőt a5 XVI-dik századi ki-
nyomatott Könyvekben is akadhatni reájuk. Ezek-
nek öszsze hasonlíttatásuk az Él ő -Nye lvve l , 's an-
nak különbféle Szokásaival nem kevesé gazdagíta-
ná a' Magyar Nyelv belső Történetének Tudomá-
n y á t , melly nélkül akármelly Nyelvet , és így a ' 
Magyart is , tudósán esmérni nem lehet. Hlyen es-
méreteket köszönhet a' Magyar Nemzet Révai Mik-
lós Igyekezeteinek, kinek halála óta nem sokat lé-
pett előbbre a' Magyar Nyelv Természetének tudo-
mányos esmérete még mind a' mellett i s , hogy a' 
sok ú j Grammatika úgy szaporodik, mint a' Gom-
ba Sereg az éltető 's termesztő nyári eső után. így 
elkészülve nem beszélnénk tudomány nélkül a' régi 
SCYTHA NEMZET Nyelvéről ; nern tartanok újnak 
és szokatlannak különösen azt i s , a' mivel fön aka -
dás nélkül közönségesen 's helyesen éltek Scytha 
Atyáink. De elég most enynyi mellesleg a* PALÓTZ 
NYELVRŐL, 'S keressük inkább a' P A L Ó T Z O K A T 
maguka t , mint Népet , a' régi Külföldi és Magyar 
Históriában, hogy e' régi híres Nemzet bővebben. 



( 1 1 7 ) ' 
esméri ethessék ezentúl a1 H É T AGYAR NEMZET 
ezeredes Történeteiben. 

(Fo ly t a t i k . ) 
Horvát Ixt/ván. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t c t é s . 

1 ) Corpu9 G e o g r a p h o r u m G r a e c o r u m e t L a t i n o r u m qui s u -
p e r s u n t o m n i u r a , s i v e G e o g r a p h i a e , C h o r o g r n p h i a e 
e t T o p o g r a p h i a e O r b i s A n t i q u i F o n t e s n u n c p r i m u m 
o r a n e s i n u n u m O p u s c o n g e s t i , e R e c e u s i o n i b u s C r i l i -
cis O p t i m i s , C o d i c i b u s q u e M a n u s c r i p t i s ad T e x t u s IQ-
tegr i ta tera r e v o c a t i , V e r s i o n e G r a e c o r u m L a t i n a E m e n -
data i n s t r u c t i , S e l e c t i s v a r i o r u m A n i m a d v e r s i o n i b u s , 
P r o l e g o m e n i s , T a b u l i s , M a p p i s q u e G e o g r a p h i c i s i l l u -
s t r a t i , Ind ice R e r u m V e r b o r u m q u e locuple t i s s i rno a u c t i , 
a t q u e e o r u m in g r a t i a m , qui s u b s c r i b e n d o O p u s a d -
i u u a n t , m o d i c o p r e t i o d i v u l g a n d i . C u r a b u n t D r . F r i d e -
r icus Caro lus S i c k l e r u s , D r . S a m u e l i s Cbr i s t i anus S c h i r -
l i t z i u s , D r . H e n r i c u s Gui l i e l rnus B r a u n h a r d u s in i ta c u m 
v ir i s e r u d i l i s s i m i s a l i i s , ad p a r t é m c u r a r u m s u s c i p i e n -
d a m i n v i t a t i o , S o c i e t a t e . 

Hlyen tzím alatt jelent meg a1 múlt év Április 
havában egy nevezetes Jelentés negyed rétben négy 
oldalon a"1 régi Geographia körül sokat fáradozott 
Sickler Néniét Tudós és Bobné Hessen Casseli Könyv-
kereskedő aláírása alatt. Jelentetik benne , a1 min 
valóban méltán örvendhet minden érett eszű *s íté-
let ü Tudós, hogy néhány NémetOrszági Tudós Fér-
fiak egy Gyűjteményben minden Görög és Római 
Geographusokat, Chorographusokat és Topographu-
sokat a1 legszorosabb Krit ikai Pontossággal több 
kéziratokat használva és a'szükséges Fordításokkal, 
Földabroszokkal és Név Lajstromokkal fölékesíttet-
ve ki adni szándékoznak Subscriptio fejében. 

Mifontos Segédeszköze légyen a' Geographia a' 
Történet Tudománynak? tudja k i k i , ha túl lépett 
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tanulásaiban az ElSesméreteken. Ezzel és az Idő-
vetéssel foglalatoskodik a' Történetek körűi több-
nyire minden Kritika. És még i s , a' mi tsak nem 
megfoghatatlan Tünemény a' História Literariában, 
épen a régi írói Seregnek ezen Osztályára vagy 
tsekély gond fordíttatott a1 tövises munka mia t t ; 
vagy kevés Kiadásokban jelentek meg ezen í r ó k ; 
vagy végre úgy elritkúltak a* Példányok , hogy eze-
ket egész Országokban is néhol jobb Kiadásban föl 
sem találhatni. 

Mi nehézségekkel jár egy Görög - Deák Ptole-
maeusra szert tenni ? azt tsak az tudja elevenen fes-
teni , a* ki e' Munkát p. o. Bertius Kiadásában meg-
venni törekedett. Mi r i tkán kaphatók a 'Kisebb Gö-
rög Geographusok p o. Hudson Kiadásában ? nyil-
vánságos abból, hogy e9 nyoltzadrétii négy nem épen 
vastag Kötetből álló Munka most már Liptsében 360. 
pengő forinton is bajjal megszereztetheto. Ez a ' re t -
tenetes drága ár bírta arra az előbbi Frantzia Kor-
mányt , hogy a* Kisebb Görög Geographusokat a 'Pá-
risi Királyi Könyv Nyomtató Intézetben újra ki 
adatni parantsolná. Megjelent e' rendelés követke-
zésében 1826—183l-dik években Geil János Ferentz 
Föliigyelése alatt ezekből három Köte t : De a' Júli-
usi Zendülés félbe szakasztotta ezen igyekezetet is 
épen úgy , mint az Aegyptomi Vizsgálódásokat, a' 
Tudománynak tetemes kárára. 

Mellyik Tudományos Intézet nem fog tehát 
azon örvendeni, hogy a' szorgalmas Német Tudósok 
megszűntetni akarják itten a' Nehézségeket ? Mel-
lyik nem fogja sietve előmozdítani az olly szükséges, 
hasznos és ollyanynyira pénz 's költség kémélő Tö-
rekedést ? 

A' Görög í rók közül meg jelennek e' Gyujte-
teményben: STRÁBO, PAUSÁNIÁS, PTOLEMAE-
US, STEPHANUS BYZ ANTIN US , HANNO, SCY, 
LAX , NEABCHUS, DICAEABCHUS, AGATHAR 
C H I D E S . SCYMNUS CHIUS, DIONYSIUS CHA-
BACENUS, ISIDOR US CHARACENUS , ARRIA 
M I S MCOMEDENSIS, PSEUDO -PLUTARCHUS f 
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AGATHEMERUS, MARCIANUS HERACLEOTES, 
MCEPHORUS BLEMMIDES, COSMAS INDICO-
P L E U S T E S , ANONYMUS MARIS ERYTHRAEI ; 
nem különben : EKATOSTHENESNEK , POSIDONI-
US RHODIUSNAK, ARTEMIDORÜSNAK, IJIERO-
CLESNEK és níás egyebeknek Töredékeik. Millyen 
r i tkán , vagy temérdek pénzen juthatni főképen 
ezekhez? 

A1 Deák Geographus írók közül kiadatni fog-
n a k : POMPONIUS MELA, PL LM LS SECUNDUS 
(Gcographiai M u n k á i ) , CORNELIUS TACITUS 
(Germania ) , SOLINUS , PUBLIUS VICTOR, VI-
BIUS SEQVESTER, AUSONIUS, AVIENUS, PRI-
SCIÁNUS, SIDONIUS APOLLINARIS , RUTILIUS 
TAURUS, FRONTIN US , PSEL DOAETIi lCUS, AU-
SONIUS MOSELLA , GEOGRAPHUS RAVENNAS, 
MINDEN RÓMAI ITINERÁRIUMOK és a1 TABULA 
PEUTINGERIANA. 

Tizenkét Kötetben szándékoznak öt év lefolyá-
sa alatt a4 nagy érdemű Kiadók e' fölöttébb hasznos 
Munkát végképen nap fényre botsátani , 's egy 
egy Kötetért a Subscribeusek mint egy 10 f to t (9 . Rh. 
fr . 54. xr . ) tartoznak a' Kötet által vételekor fizet-
ni. A'szükséges Rendeléseketldósebb Kilián György 
Pesti Könyvkereskedéséből megtételhetni. 

Kivánni ke l l , hogy e' nagy Törekedés számta-
lan Pártfogókra találjon Hazánkban már tsak azért 
i s , mivé} az illy tzímü Próbatételből: „Claudii Pta-
lernaei Pelusiotae, Germania. Edidit Dr. F. C. L. 
Sickler. Castelli Caltorum 1831. 4-o" már is szem-
be tünóleg ki tetszik, menynyi hibát fognak a' régi 
Kéziratokból (e5 kis könyvetskében 10. régi kézírat 
használtatott) a' fáradhatatlan Kiadók megigazítani. 

Horvát hlváu, 



( 120 ) 

in. 
Tudományos Je lentések . 

I, A^ Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 

A* , , K ü l f ö l d i j á t é k s z í n " I V d , 's V d . k ö t e t e m e g j e l e n t 
i l l y c z í m m e l ; A ' j á t é k o s , d r á m a 5 f e l v o n á s b a n I f f l and-
t ó l , f o r d í t o t t a T h a l l e r I s t v á n , I V d . k ö t e t : A l z í r v a g y az 
a m e r i k a i a k , s z o m o r ú j á t é k 5 f e l v o n á s b a n Y o l t a j r e l Ö l , f o r d í -
t o t t a J a k a b I s tván , m . k . h e l y t a r t ó i conc ip i s ta , S z . S z . M . M . 
és b ö l t s e l k e d é s d o p t o r a , h i t e s ü g y v é d , t . B i h a r v á r m e g y e 
táb lab írá ja 's a' m . t , társaság l e v e l e / 6 t a g j a , V d . k ö t e t . A' 
I V d . k ö t e t ára 3 0 k r , az V d i k c 2 4 k r . p e n g ő b e n . 

H a s o n l ó k é p e n e l k é s z ü l t az E r e d e t i j á t é k s z í n ' ' Iso é s 
l í d . k ö t e t e A z IsŐ k ö t e t b e n á l l : V é r n á s z , a' m a g y a r t u -
d ó s tár saság tó l 8 3 3 - b a n e l s ő p á l y a d í j t n y e r t s z o m o r ú j á t é k , 
ö t f e l v o n á s b a n , í r t a V ö r ö s m a r t y M i h á l . A' l l d . k ö t e t e t t e -
s z i : T i r a s , a' m . t . t á r s a s á g t ó l 1 8 3 3 - b a n m á s o d i k p á l y a -
d í j t n y e r t s z o m o r ú j á t é k , ö t f e l v o n á s b a n . S z e r z ő j e H o r v á t h 
C z y r í l l . a' k e g y e s s z e r z e t tagja , b ö l t s e l k e d é « doc tora , ' s 
e n n e k a' s z e g e d i l y c e n m b a n t a n í t ó j a . Az I s o k ö t e t ára 4Ü k r , 
a' I l d i k é 4 0 k r , p e n g ő b e n . 

T a l á l t a t i k m i n d a* n é g y k ö t e t b é k ö t v e , E g g e n b e r g e r 
J ó z s e f pest i k ö n y v á r o s n á l , ki az egész o r s z á g b e l i más k ö n y v -
á r o s o k n a k is a n n y i p é l d á n y t f o g k ü l d e n i e l a d á s v é g e t t , a* 
h á n y a t t ő l e k í v á n n a k . 

E m l é k e z e t b e h o z a t i k , h o g y az 1 8 3 1 - r e k i h i r d e t e t t p h i ^ 
l o s o p h i a i , *s az l 8 3 2 r r e k ö z z é t e t t h i s tór ia i k é r d é s r e a' f e -
l e l e t e k m o s t e ' f o l y ó 1 8 3 4 - b e l i Mart ius 8-d ikára v á r a t n a k 
h é , t o v á b b á , h o g y a* k i az l H 3 # - r e s z ó l ó j u t a l o m r a e r e -
d e t i v í g j á t é k o t k é s z í t e t t , k ö v e t k e z ő M a r t i u s 2 4 - i k é r e küld-r 
je b é , m e r t a z o n t ú l i s m é t a' s z o m o r ú já ték j u t a l m a k e z t 
d ő d i k . F e b r , 24 , 1 8 3 4 , 

As titoknok által. 

J e l e n t é s . 
« ' m a g y a r t u d ó s társasághoz járul t ú j a b b s e g e d e l r p e k r ő l . 

M j g a' f e l v e t t rend s z e r i n t , az Igazgatóság' ü l é s é b ő l 
t ö b b hazaf iú i a ján la t e l éadqtnék , köz hi'rré t é t e t i k e z e n n e l : 

1. H o g y í t f e b e i K i s s A n t a l , m . kir. u d v a r n o k , t ö b b 
n s v á r m e g y e T á b l a b í r á j a , S z e n t - G y ö r g y ö n A u g u s t u s 1 - s ő j é n 
1 8 3 3 b k ö l t k f i t e l e z v é n v e s z e r i n t , a z o n n a p ó t a , a' m. t , 
társaság p é n z a l a p j a n e v e l é s e v é g e t t , é v e n k é n t 100 pengő fo« 
r i l l toak b e f i z e t é s é t a j á n l o t t a . 
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2. K o v á c s J á n o s , a' társaságnak tiszteleti tagja, Vd. 

F e r d i n a n d i f j a b b K i r á l y O F e l s é g é n e k e g y k o r a' m a g y a r 
n y e l v b e n és l i t e r a t u r á b a n t a n í t ó j a , M. G r ó f T e l e k i J ó z s e f 
m . k i r . u d v . T a n á t s o s é s R e f e r e n d a r i u s , n s S z a b o l t s v á r -
m e g y e i F ő i s p á n 's m a g y a r t u d ó s társasági E l ö l ü l ő u r n á k , 
B é l s b e n F e b r . 15d . l H 3 4 b e n . a l a p í t v á n y u l , 1Ü00 p e n g ő f o -
riuLot adoLL á l t a l . F e b r . 2 7 d . 1 » 3 4 . 

Döbrentei Gdbpr m. A. 
titoknok. 

2. T a l á l m á n y o k . 

Lég nedv mérö. 

A* l e v e g ő é g , a n n a k t ö m ö t t s e ' g e , m é r s é k r u é n y e , e l e c t r i -
citása , v i lág í tása , n e d v e s s é g e , m o z g á s a , v i z - h ó - v a g y jég -
e sé sének v á l t o z ó á l l a p a l j a a n n y i r a é r d e k l i az e m b e r e k s á l l a -
t o k és n ö v é n y e k e g é s s é g ü k e t , h o g y m i n d e n p h y s i k a i , v a g y 
cheoi ia i t a l á l m á n y , m e l l y e z e n á l l a p a t o k t ö k é l e t e s e b b m e g -
h a t á r o z á s á h o z és m é r é s é h e z v e z e t , i g e n n e v e z e t e s . H a b á r 
b a r o m e t e r , t h e r m o m e t e r é s e l e c t r o m e t e r t ö b b i d ő o l t a n a -
g y o b b t ö k é l e t e s s é g r e h o z a t t a k és a' h y g r o m e t e r , b a r o m e t r o -
g r a p h , és c h e r m o m e t r o g r a p h e s z e s e b b k é s z í t t e t é s ü k n a p o n -
k é n t h a l a d ; m é g is a z o n m ó d o k , m e l l n e k a' l e v e g ő ég v i l á -
g o s s á g á t , m o z g á s a e r e j é t é s g y o r s a s á g a t , v a g y i s a' s z e l e k e t 
m é r i k » m é g igen t ö k é l e t l e n e k , az o m b r o m e t e r és h y g r o -
m e t e r t z é l i r á n y o s a b b k é s z í t t e t é s e p e d i g t s a k az ú j a b b i d ő k -
b e n ta lá l ta to t t f e l . 

E z e n u t ó b b i k é s z ü l e t r e n é z v e m é g i g e n k e v é s i d ő e l ő t t 
t s u p í n az ö s z v e h a s o n l í t á s b ó l n y e r t h a t á r o z a t l a n r e s u l t a t u -
raokkal k e l l e m e g e l é g e d n ü n k , és t sak e g y S a u s s u r e , d e 
L u c , W i l s o n és m á s e l m é s fér j f iak m u n k á i e g y e n g e t h e t t é k 
a' k i i l ö n l é l e a d a t o k a t , a' n é l k ü l , h o g y a* l e v e g ő n e d v e s s é g é -
nek k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z h a t á s á r a j o b b m ó d o t t a l á l t a k v o l -
na . A ' l e g ú j a b b t e n n é s z e t v i z s g á l ó k n a k s z á m t a l a n p r ó b á i k u t á n 
e' k ö v e t k e z ő k é s z ü l e t a' t z é l n a k m e g f e l e l . Két ö s z v e i l l o t ö -
k é l e t e s h é v m é r ő . akár R e a u m u r , a k á r Cels ius t i z e d e s g r á -
d u s o k r a l égyen f e l o s z t v a ^ ö s z v e h a s o n l í U a t i k az e g y i k a* 
száraz l e v e g ő n f ü g g v é n , a' m á s i k v i z t o l n e d v e s á l l a p a t b a n 
táp lá lván . E z e n k é t h é v m é r ő e g y ü t t l e g j o b b a n t h e r m o h y -
g r o m e t e r , v a g y p s y c h r o m e t e r - n e k n e v e z t e t i k . E' ké t l é g m é r ő 
k ü l ö u s é g e , m e l l y e k k ö z t a' vizednek ál lása a z o n m e g h ü t é s -
tu l e s z k ö z ö l t e t i k , m e l l y a' j e l e n l é v ő g ő z m e n n y i s é g e , m é r -
s é k m é n v e , é s l e v e g ő n y o m á s a s z e r i n t s z a p o r á b b a n , v a g y las-
s a b b a u t ö r t é n ő p í r á d z a s a n a k k ö v e t k e z é s e , m i n d a* v a l ó b a n 
j e l e n l é v ő pára m e n n y i s é g é t , m i u d annak f e s z ü l e t é t j e l en t i . 
Ür . I l u t t o n n a k e z e n t a l á l m a u v a s z e r i n t , m e l l y e t B a u m g a r t -
ner P r o f e s s o r t ö k é l e t e s í t e t t , Íj Jacq i i iu tesz i tapasz ta lása i t 
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a' B é t s i e g y e t e m k ö r i j é b e n 1 8 3 2 - d i k é r M á j ú * l - s 6 n a p j á t ó l . 
( L á s d : © f t b i j i n i f ^ e 3of>rbüdjcr &t$ f . f . &fttmidWd)en ©raatrő. 
a i (u í | t f folge V I . ídt. 2. © t . ) 

Gajarinei túz forrás. 
E g y f o r r á s , v a g y ú g y n e v e z e t t A r t e s i a i k ú t ásatásánál 

G a j a r i n e T r e v i s o h o z t a r t o z ó f a l u b a n , m i n e k u t á n a eg}r i gen 
k í m e n y kei á l t f u r a t o t t , 1 1 0 l á b n y i m é l y s é g r e j u t o t i a k ; 
roult év Mart ius 2 3 - d i k d n a' f ú r ó k i h ú z á s k o r 76 l á b n y i 
m é l y s é g b e n g « t r a a k a d t a k , 's e g y fö lda la t t i b u z f á s t h a l l o t -
tak , m e l l y r e a' f u r ó l y u k b ó l l e v e g ő v e l v e g y ü l t t e t e m e s m e n -
ny i ség i ! v í z t o r l o t t k i . E z e n t ü n e m é n y a' íúfrónak m i n d e n -
kori k i v é t e t é s i n é l raegujúlt, és e ' ki f e j l ő l e v e g ő e g y égo 
g y e r t y a á l ta l m e g g y ú l a d t . A ' m u n k a M a r l i n s 2 7 - d i k é i g f o l y -
t a t o t t m é g 2 0 l á b n y i m é l y s é g i g . E s t v e a' v i l á g o s a n l o b o g ó 
l á n g m é g 3 0 l á b b a l f e l ü U h a l a d t a a' k i t o r l a d o z ó sáros v i z e t , 
f e n e k é n h a t l ábra t e r ü l t e l , E k k o r a ' m u n k á v a l a' vas t s o -
v e k h i j á n y u k m i a t t f e l k e l l e t t h a g y n i . E b b e n az á l l a p a l b a n 
t ö r t é n t e g y h i v a t a l o s v i s g á l a t J u n i u s 7 - i k é n . A' láng é g , ha 
m e g g y u l a d m é g 20 l á b n y i magosságra 1 l á b n y i á l l m é r o v e l , 
f e n e k i n k é k e s , k ö z e p é i ü l f o g v a igen f é n y l ő a r a n y o s sárga 
s z í n í i ; i d ő n k é n t s z i k r á k a t v e t , m e l l y e k s e b e s e n h e g y é t é r i k . 
E g y vas tag tz ín p l é h b e n n e e l o l v a d * 1 minuta a l a t t , ü v e g 
p a l l z á k p e d i g tsak h a m a r m e g l á g y u l t a k ' s h a j l é k o n y o k k á 
l e l l e k . A' g a s z n a k s e m m i szaga , t ö b b próbák á l la l s zénsav 
és o l a j t k é p e z ő ( h y d r o g e n — p e r c a r b o n i d ) gasz v e g y ü l e t é n e k 
t a l á l t a t o t t . E z e n várat lan t ü n e m é n y e l i j e s z t e az o d a v a l ó a r -
tes ia i k ú t f ú r á s t ó l ; a z o n b a n B. Jacquin k í v á n s á g a , h o g y a' 
M o n a r c h i á n a k m i n d e n t a r t o m á n y i b a n i l l y e n p i ó b á l a t o k g e -
o g n o s t i k a i h e l y e s m e g í t é l é s n t á n , t z é l i r á n y o s m ó d o n , o l l y a n 
e g y e s s z e m é l y e k , v a g y t á r s a s á g o k által* v i t e s senek v é g b e , 
k i k a' n e m t s e k é l y k ö l t s é g e t k ö n n y e n reá s zánhat ják , h o g y 
e ' s z e r i n t e z e n f e l e l t e h a s z n o s vá l la t s i k e r é n e k l e h e t ő s é g é t 
p o l g á r t á r s a i k n a k , e g y e s m e g h a t á r o z o t t v i d é k e k b e n , k i m u -
t a t h a s s á k . M e n y n y i r e l e h e l n é n e k e z e n k ú t a k , h a , m i p t a* 
Gajar ine i égo, f o r r á s o k k á v á l n á n a k , v i lágí tásra , v a g y f ü l é s r e 

f o r d í t h a t ó k . a ' n e v e z e t t h e l y e n k ö n y n y e n k i t e t s z h e l í k . *) (SDie-
fciiinifdjc 3aí)r6örf)fr f . f . ^ f tcrrc i^ i i^rn ^ t o o t c « S^ciuft« 
foIflC V I . 851). 3 © t . ) 

Értéke a döglött lónak. 
Ü r , E r d é l y i M i h á l y , a ' Béts i b a r o m orvos i I n t é z e t Pro^ 

f e s s o r a , e g y d ö g l ö t t l ó n a k m i n d e n haszonra f o r d í t h a t ó á l lat i 

A* f e n t e m l í t e t t t ü n e m é n y e m l é k e z t e t a z o n fö lda la t t i 
t ű z r e , m e l l y u c h á n y évek e l ó t l c g v Mármaros i bál ivá« 
bím égea. 
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részeit e g y e n k i n t m e g b e t s ü l v é n , e z e k n e k é r t é k ű k e t a n n y i -
val n a g y o b b a k n a k talál ta a' dög lö t t l ó k ö z ö n s é g e s á r á n á l , 
h o g y az általa n y e r t s u m m a az egész Austr ia i M o n a r c h i á r a 
nézve é v e n k i n t e g y n e h á n y m i l l i o m o k a t t e h e t . 

E g y k e v e s e b b é r t é k ű 's nagyságú l ó , m e l l y e t h a t p e n -
g ő f o r i n t o n v á s á r o l t , és m e l l y ha t m á z s á t a l ig n y o m o t t , k ö -
v e t k e z ő r e s u l t a t u m o k a t a d o t t : 

1. B ő r e , p a t k ó , s e r é n y ' s f a r k á v a l e g y ü t t 4 p e n g ő f t . 
2 . Az has ü r e g b e n 's a' vesék körtí l l é v ő zs í r 40 f o n t o t " 

n y o m o t t , és a' t imároh á l t a l , k i k az t h a l z s í r h e l y e t t h a s z -
n á l h a t j á k , 10 pengő f tra b e t s ü l t e t e l t . S z a p p a n is f ő z e t e t t be -
l ő l e , de ez kö l t séges v o l t . 

3 . M i n d e n t s o n t , p o r l z o g ó , és sza lag e l ő b b ö s z v e t ö r e t -
vén 13 f o n t e n y v é v á l t , m e l l y n e k f o n t j a 4 xrjával 8 f t . 

4 . Husa l y u k a s fa ládákban f o l y ó v í z b e f ü g g e s z l e t e l t é s 
így adipocerává v á l t o z t a t o t t , ez kots i és t s i z m a k e n o t s r e 
f o r d í t v a 4 f t . 

5. V é r é b ő l kéksav és b e r l i n i kék f ő z e t e t t , a' vasas ü s t -
n e k e g y részéve l 10 f o n t o t a d o t t , m e l l y n e k f o n t j á t 40 x r r a l 
s z á m l á l v á n 8 f t . 

E b b ő l l á t n i , h o g y e g y á l la t ára , a ' k é s z í t é s h e z v a l ó k ö l -
t ségeket n e m s z á m l á l v á n , 34 f tra e m e l t e t h e t i k ; h o g y t e h á t 
e g y keresetbe l i s z o r g a l m ú 's t e r m e s z t ő Státus f i g y e l m é t e z e n 
tárgy m e g é r d e m l i , m e l l y a* n e m z e t i gazdaság gyarap í tá sára 
s z o l g á l , — s ó t m é g a' l ó t e n y é s z t é s t is e l ő m o z d í t h a t j a . E* 
s z e r i n t a* l ó t u l a j d o n o s n a k kö l t s ége s z in tén ú g y , m i n t a' m a r h a 
t e n y é s z t ö j é , az á l lat ho l ta után is k i p ó t o l t a t i k . (SWebijinifdjc 
3<>f)rbűcf>er beü f . t ö | t í rre j$ i f$«n 6 t a a t c $ Sícucftc fol^c V I , 
23b. 3. @ t . ) 

Ifjabh Beue Fereutz* 

3» J e l e s t é g . 
A' mit érte lemért e lőre botsátani a k a r o k , míngyárt Bu~ 

dal Ferentznek azon szavaival m o n d o m , a' miket o lvashatn i 
.Magyar Orsz. Folg. Históriájára traló Lexic. II. Darab; 
Izikk. Mária, lap 63U—634. „ M á r i a , a' Mohátsnál elesett 
„második Lajos Magyar Király f e l e sége . — Még el nem m u l t 
„ez az esztendő ( t 5 2 ß ) , hogy Luther Márton Sa. Dáv idnak 
„ N é m e t nye lvre l e f o r d í t o t t 36 , 6 2 , 94 és l09-d«k Z s o l t á r a i t 

Dec. írt iavele nltal Máriának ajánlotta . Ebben a' l e v é U 
, ,ben azt irta L u t h e r , hogy ö azt h a l l j a , hogy Mária haj-. 
, , l andó volna az ő tudományjának b e v é t e l é r e , de a' Magyar 

FiispökÜk állottak még eddig neki e l l ent annak terjesztésé-: 
, .ben . — Hogy ő ( M á r i a ) a"1 Protes tant i smuinak . ha nem 
„egészen nyi lván i s , pártfogója v o l t , a' többek közt a b b ó l 
„tetszik m e g , hogy L u t h e r , M«lauchton , *s más i l lyen eqi„ 



( ) 
„ b e r e k , nagy dítsérette l , szokták Ötet emlegetni . Aa is i g a z , 
, ,hogy Ő o l v a s o t t aszszony v o l t . Oláh M i k l ó s s a l , a' ki Ővele 
„egynehány esztendeig l akot t B e l g y i o m b a u , mindenkor deá-
, , k ú l s zokot t b e s z é l e n i . " 

E* Mária Királynénknak egy magátó l készí tet t énekét o l -
v a s o m a* N é m e t Országi Evang. Énekes Könyvekben , neveze -
tesen a* nálam l é v ő Marburgiban, me l ly l75Q-ben jöt t k i , 
e's Regensburgiban, m e l l y 1770-hen je lent meg. Talá l ta t ik 
a' neveze t t ének a' Marbnrgiban 322-d ik l a p o n , 243 szám 
a lat t $ és a' Regensburgiban 8 l 5 - d i k l a p o n . 1128 szára alatt. 
N e m jut eszembe , h o g y birna nemzetünk akár e' Máriának , 
akár v a l a m e l l y más Királynéjának v e r s é v e l ; annyival inkább 
s e m l ehe t tehát haszontalan 's kedvet len d o l o g ezt az általam 
fe l f edeze t te t mind eredeti N é m e t b e n , mind Magyar ford í tás -
ban közölni* I t ten t e x t a' Marburgi szerént á l l ; de a' Re^ens-
burgi nagyon t seké ly varians l e c t i o is megjegyeztet ik . 

Maria Kön. Ludwigs in Ungarn Gemahlin. 
Wieder die Glaubens Verfolgungen. 

Mag ich unglück nicht widers tahn Muss ungnad han Der 
w e i t , für me in recht g l a u b e n ; S o we i s s ich d o c h , das ist 
mein kunst, 1) Got t s hu)d und gunst D i e muss man mir er-
lauben. G o t t ist n icht w e i f . E in kle ine ze i t Er sich verbirgt, 
B i s er e r w ü r g t , D i e mich seins w o r t s berauben. 

2 . R ieht j wie ich woll, 2 ) jetzuod mein sach , W e i l ich 
b i n s c h w a c h , und Got t mich furcht last finden; so w e i s s ich, 
dass kein g e w a l t b l e ib t v e s t , Ists a l l e r b e s t , Das z e i l l i c h muss 
verschwinden. Das ewig guth 3 ) Macht rechten m u t h , D a r -
bey ich b l e i b , W a g guth und l e i b , G o t t he l f fmirs überwinden. 

3 . A l l ding ein w e i l ein Sprichwort i s t , Herr Jesu Christ , 
D u w i r s t mir s tehn zur Se i ten; Und sehen auf das unglück 
mein , Als wär es dein, Das wider mich Und streiten. 4 ) 
M u s s ich dann dran Auf dieser bahn , W e l t , w i e du w i l l , 
Got t i s t m e i n Schi ld , D e r w i r d mich w o h l begle i ten. 

Regensburgi Varians. 1 ) es ist mein Kunst . — 2 ) w i e 
Ich s o l l . — 3 } Das ewge Gut. — 4) w e n n s w i d e r mich wird 
Streiten. 

Magyarul. 

Bár kerüljön a' s z e r e n t s e , 
'S rám morogjon 

A' v i l á g , mert j ó l hiszek ; 
M é g se lesz hatalma t e n n i , 

H o g y megunjon 
'S ne szeressen Is tenem. 

O közel van , 
N e m l sokáig 
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Rej t i s z í n é t , 
' S szent szavának 

T i t k o l ó j i t megtűri . 

Bár szaba<,ltomban ne légyek 
E n erőt len , 

Is len i t t kit fé ln i l i a g y ; 
M é g se tart« t u d o m , sokáig 

I l l y e r ő s z a k } 
Mert mulandó veszn i f o g . 

V é g t e l e n jó 
B á t o r í t t s a k , 
'S érte mindent 
Merni v á g y o k , 

Győzede l t nyújt I s tenem. 

E g y korig tart minden i t t e n , 
Mondni s z o k t u k ; 

Jézusom , te l e s z v e l e m ! 
'S a' f e jemre t ó d u l ó bajt 

Ú g y t e k i n t e d , 
Mintha téged bántana, 

í g y , v i l á g , hát 
Bár szerénted 
K e l l is i t ten 
Járnom ö s v é n y t : 

Pajzsom I s t e n , Js j ó l vezet . 
Holécxy Mihály. 

A . /T Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 

T i s z t e l e l es T u d ó s T e r e l m e s M i h á l y , N e m e s Bor i 
R e f o r m á t u s P r é d i k á t o r , a' Magyar N e m z e t i M u s e u m n a k a' 
k ö z Jó buzgó szere te tébő l e g y Búsé iban 1 5 5 4 - d i k b e n 8-a i l 
r é tben Episcopius Juniornál m e g j e l e n t L i v i u s t a j á n d é k o z o t t , 
m e l l y n e k 1556-d ik i k ö l é s ü T á b l á i n M e l a n c h t o n és L u t h e r 
M á r t o n képe i látszanak t ö b b val lásbél i t á r g y a k n a k e l o t e r j e s z -
t e l e s ü k k e l , és n é h á n y e l m é s m o n d á s o k k a l . 

T e k é n t e t e s Tudós E r e s e i D á n i e l , aJ D e b r e t z e n í h í r e » 
R e i o r m . Col legiumriak t ü n d ö k l ő é r d e m ű Taní tó ja y 's t ö b b ' 
k iadatott t u d o m á n y o s M u n k á i r ó l H a z á n k b a n t i s z t e lve e s -
m é r t Férf iú , hazafiúi n e m e s e b b i n d u l a t b ó l a' S z é c h é n y i Or-
szágos Könyvtárnak k ö z e l e b b m e g j e l e n t i l l v t z í m ü i n u n k á -
ját ,,Coinpendium Psychologiae Empiricae et Logicae. Dc-
brecini, 1833. 8-o i e kö t t e t e t t p é l d á n y b a » m e g k ü l d ö t t e . 

E r d é l y b ő l T e k é n t e t e s T u d ó s S z e m e r i a i Szász K á r o l y 
u r , a' h í re s N a g y F.nyedi R e f o r m a t u m C o l l e g i u m b a n a' Ró-
mai és M a g y a r Polgár i T ö r v é n y rendes T a n í t ó j a , s' T c k . Ns. 
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Alsó F e h é r v á r t n e g y é n e k T á b l a Birá^a, aí* Magyar ] N e m z e t K ö z 
G y ű j t e m é n y é t „Sylloge Tractatuumu t z í m i i f o n t o s K ö n y v é -
nek e g y ve l in P é l d á n y á v a l , m e g g a z d a g a b b í t o t t a , 's n e m e s 
s z í v é n e k öo i ledezésé t még e z e n k í v ü l . , ,1831-ä Esztendő Tör-
ténetei. Kolosvárit 1832. 8."" t z í m e t v i s e l ő s z e r z e m é n y é n e k 
m e g k ü l d e t é s é v e l is t e t é z t e . 

Horvát István. 

5. 1833 -d i k t Könyvek különbféle Intézetekből. 

9 3 ) Fe l séges I. Ferentz Austriai T s á s z á r , M a g y a r é s 
T s e h Ország K o r o n á i K i r á l y á t ó l P o s o n y Szabad Kirá ly i V á -
rosába 1832-d ik E s z t e n d ő b e n , H a r á t s o n Havának 16 -d ik 
N a p j á r a R e n d e l t e t e t t M a g y a r Ország G y ű l é s é n e k J e g y z ő 
K ö n y v e . P o s o n y , N y o m t a t t a t o t t B e l u a y , L a n d e r e r és VYé-
b e r n é l . 183f fo l . I — V . Darab . ( F o l y t a t i k . ) 

94) F e l s é g e s I. F e r e n t z Aus tr ia i T s á s z á r , M a g y a r és 
T s e h Ország Koronás K i r á l y á t ó l P o s o n y S z a b a d Kirá ly i 
Várossába 1832- ik E s z t e n d ő b e n , Karát son Havának i 6 - d i k 
Napjára R e n d e l t e t e t t M a g y a r Ország Gyű lé sének írásai . P o -
s o n y , N y o m t a t t a t o t t W é b e r , B e l n a v és L a n d e r e r n é l . 1 8 3 | . 
f o l . 1—11. Köte t . ( F o l y t a t i k . ) 

9 5 ) N y e l v P r i t y , v a g y : Az Ű j M a g y a r í r ó m i n t K é r ő . 
V í g j á t é k 1. F e l v o n á s b a n . K ü l ö m b f é l e i r o m á n y o k b ó l ö s z v e -
s z e d t e és j á t é k s z í n r e a lka lmazta t ta M . K . Kassán , N y o m -
ta t ta to t t W e r f e r K á r o l y , T s á s z . K i r . P r i v . A c a d e m . K ö n y v -
n y o m t a t ó B e t ű i v e l , 1833. 8 - a d r é t b e n , 48 o lda l . Az ára 2 0 
k r . p e n g ő p é n z b e n . 

96) B e r e t v á l k o z ó - T ü k ö r . A z Ú j Magyarok számára . 
K é s z í t e t t e Ponor i T h e w r e w k József . P o z s o n y b a n 1833. B e l -
nay Ö r ö k ö s e i n e k be tü j ive l . 8 - a d r é t b e n , 1 4 0 o l d a l . Az ára 
1 í r . p e n g ő p é n z b e n . 

9 7 ) F e l s ő M a g y a r Országi M i n e r v a . 1 8 3 3 — 1 8 3 4 . K i l e n -
tzed ik évi F o l y a m a t . ,Kassán , E l l i n g e r István T s . K i r . pr iv . 
K ö n y v n y o m t a t ó és Á r o s b e t ű i v e l 's kö l t s ége in . 1. K ö t e t . 
( F o l y t a t i k ) . E g é s z évre 6 f r . p e n g ő pénz . 

9 8 ) T e k i n t e t e s P e s t Pi l i s és 'Sóit T ö r v é n y e s e n E g y e s ü l t 
V á r m e g y é k b e n , ú g y a' hozzájok t ea to l t Kis Kunságban k e -
be l eze t t szabad K i r á l y i , P r i v i l e g i á l t , 's Mező V á r o s o k n a k , 
és m i n d e n H e l y s é g e k v a g y F a l u k n a k , va lamint minden P u s z -
táknak is T ö k é l l e t e s N é v - T á r a ( R e p e r t ó r i u m a ) . A' m e l l e t t e 
l é v ő V á r m e g y e i F ö l d k é p p e l . S z e r z e t t e és Kiadta Örk. F e -
r e n c z y Jóse f . B u d á n , N y o m t a t t a t o t t a' M a g y a r Kirá ly i F ö 
Osko la b e t ű i v e l . 1S33. 8. 28. o l d a l ; az ára 4 0 xr. pengő 
pénzben . 



( " 7 ) 
Mogyaricaß linguae Lexicon eritica-etyritologicnm, 

e quo p a t e f i t , quae V o c a b u l a M a g y a r f l eJsna avita ;Caucasia 
d ia lec to c o n s e r v a r i n t , quaeve a S l a v i s , u t i B o h e m i s , Car-
n i o l i s , Croat i s , I l lyr i i s , P o l o n i s , Russ i s , S e r b i s , S lav i s P a n -
n o n i i s , V e n d i s , V a l a c h i s , p o r r o a G r a e c i s , G e r m a n i s , Ita-
l i s etc . adoptarint« S t u d i o e t o p e r a Gregor i i D a n k o v s z k y . 
P o s o n i i , l t t33. T y p i s H a e r e d u m B e l n a y . 8 - a d r é t b e n . Fase . I . 
1 — 8 0 l a p . Fase. 11. pag. « 1 — 2 2 4 . A j á n l v a N a g y M é l t ó s á g a 
H o r v á t h János Széke3 F e h é r v á r i P ü s p ö k Ő E x c e l l e n t i á j á n a k 
A z ára 3 fr . 30 x r . p e n g ő p é n z b e n . 

1 0 0 . ) Transs i l van ia p e r i o d i s c h e Zei tschri f t f i i r L a n d e s -
k u n d e . R e d i g i r t von Jos. Ben ign i v. M i l d e n b e r g u n d Carl 
N e u g e b o r e n . H e r m a n n s t a d t , W . H . T h i e r r y s e h e B u c h h a n d -
lung . 1833. 8 -0 Z w e i t e r Band . S S 65 . E g y Á g T á b l á v a l . Az 
ára 2 fr . 30 . x r . 

101) Á n t é n o r U t a z á s a G ö r ö g Országban és Ázs iában 
E g y i p t o m r ó l v a l ó É r t e k e z e ' s e k k e f . H e r k u l á n u m b a n t a l á l t 
G ö r ö g Kéz ira tban . Frantz ia n y e l v r e L a n t i e r a' Sz . Lajos 
R e n d j é n e k Keresz te s V i t é z z é ; F r a n t z i á b ó l p e d i g M a g y a r 
n y e l v r e ford í to t ta és n é m e l l y j e g y z é s e k k e l k iadta G y u l a 
Fejérvári idösbb Farka3 S á n d o r N s . Alsó Fejér V á r m e g y e 
T á b l a b í r á j a . N a g y E n y e d e n , N y o m t a t t a l o l t a' N s . R é t . 
K o l é g y o m b e t ű i v e l . Vízi István i igveJeie a l a t t , 1833. 8 - a d 
r é t b e n . Harmadik Köte t . A z óra n e m t u d a t i k . 

102) X e p a n a s z o l k o d j , h o g y Tsten N e k e d n a g y o b b é r -
t e l m e t n e m adot t . E g y H a l o t t i T a n í t á s , m e l l y e t Harasztosr 
T e k é n t e t e s Mezei Jul iánná A s z s z o n y , T e k . V e t é s i M a r g i t a i 
J o n a t h a n Ú r b . e . Hi tvese E m l é k e z e t é r e í r t és az u j T o r d a i 
E v . Ref . T e m p l o m b a n az 1 8 3 2 - d i k E s z t e n d ő b e n S e p t e m b e r 
2 3 - d i k á n e l m o n d o t t H e r e p e i H á r o l y K o l o s v á r i E v . R e f . Pap . 
N a g y E n y e d e n , N y o m t a t t a t o t t a* N s . R é f . K o l l é g y o m b e -
t ű i v e l . Víz i Is tván ü g y e l e t e a l a t t , 1833 . 8 - a d r é t b e a . Az ára 
n e m tudat ik . 

1 0 3 ) E g y Vigasz ta ló Beszéd a* H á t r a m a r a d t a k n a k , m e l -
l y e t Harasz los i T e k i n t e t e s Meze i Jul iánua A s z s z o n y n a k , 
Vetés i T e k i n t e t e s Margitai J ó n a t h á n Ú r e l f e l e j t h e t e t l e R H i t -
ves sének Koporsó ja Bezárásakor t a r t o t t ú j j T h o r d a i U d v a -
rán 1832-d ik e s z t e n d ő Sz . G y ö r g y Hava 2 0 - d i k napján. M . 
S z a b ó F e r e n l z , ú j j T h o r d a i E v . R e f . Segéd P a p . N a g y 
E n y e d e n , N y o m t a t t a t o t t a' N s . R é f . K o l l é g y o m betű ive l . 
Víz i I s tván ü g y e l e t e a latt , 1833 . 8 - a d r e i b e n . A z ár$ n e m 
tudal ik . 

Horvát István. 
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III K ö t e t F o g l a l a t a . 
I . É r t e k e z é s e k . 

1) Holéczy Mihály . A' Magyar Nevezet értelme. 3 lap. 
2) Boehm Károly. A' Keresztény Egyházi Hatalom Befolyásáról » ' 

közép századokban. IS lap. 
3) Oláh János. Balaton mellyékí tudósítások barátságos levelekben. 

51 lap. 
4) Horvát István. Imre Magyar Kirá lynak 1198-dik érben Uí?rin Győ-

r i Püspök számára Mihályi Sopron Vármegyei MezÓ Városról 
költ Oklevele. 97 lap. 

5) H. K. Antal. Felszóllí tás Kara t s Ferentz jeles Művészünk Magyar 
Állásáról . 100 lap. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Horvát István. „ D i e Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen 

beleuchtet von P . W i e n , i s a a . 8 . a d r e t b e n . " És : ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre bötsátott ágozati ; németül í r t munkáját ma-
gyarázván P . Bétsben , 1833. 8-ad r é tben . " 10» l»p. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 

I ) Horvát István. „Corpus Geographorum V e t e r u m , Graectfrum et 
Romanorum." 117 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) A ' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 120 lap. 
2) Találmányok 121 lap . 
3) Jelességek. 123 lap. 
4) A ' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 125 lap . 
5) 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 126. lap. 

(Koszorú 1834-dik eszt. Ill-dik Kötethez egy ív.) 
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I. É r t e k e z é s e k . 
I . 

Nagy Méltóságú Cziráki és D ienesfalvai Cziráky 
Antal Grófi) Excellentiájána!i Köszöntő Be-
széde a' FÓ Rendek nevükben a' Magyar 
Haza Fönséges Nádor Ispánjához. 
Örömmel kiömlik mindanynyiszor a' hálaada-

tos szív , valahányszor Jótevője eránt forró háláját 
kinyilatkoztatni alkalma vagyon» Illyen alkalomra 
(ettek szert a' Magyar Hazának most együtt tanáts-
kozó Nagy Méltóságú Fő Rendei Mártius 19-dikén, 
midőn fényes érdemű Fönséges Nádorunk név napi 
üdnepe elevenen éreztette veliik mind azon Jó Téte-
ményeket, mellyekkel e1 Nemzetünk második Bol-
dogítója olly számos, súlyos és kétes esztendők le-
folyásuk alatt fáradni s lankadni nem tudó igyeke-
zettel emelte mindenféle előmeneteleinket. Megké-
rek tehát köz végzésből Nagy Méltóságú Cziráki és 
Dienesfalvai Cziráky Antal Gróf 0 Excellentiáját , 
hogy esmeretes ékesszólása lenne Tolmátsa a' k5z 
hála és öröm érzésnek. Ki is így felelt meg a' ben-
ne helyheztetett díszes bizodalomnak: 

,,Serenissime Caesareo Regie Haereditarie Princeps , 
Arch i -Dux , Domine Regni Palatino, Domine 
Benignissime l 
Annus abiit, quod complexa universorum Pro-

cerum voce Tibi, Serenissime Archi-Dux! ad auspi-
catissimi Natalis Tui, Onomasisque recursum Can-
dida non minus , quam tenera, eaquo faustissima 
Vota , hoc loco nuncupavi. — A quo tempore ta-
metsi cuivis, Pátriám suam sinceris studiis prose-
queiíti , haud defuerint justi moeroris, snllicitudi* 
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nisque rat iones; quorsum alteratam per vices pre-
t iosam, ac tot titulis in publica commoda agentem 
V^Ietudii em Tuam non rcferre non possumus ; sup-
petunt tarnen etiam ampla gaudii , et solarninis ar-
gumenta, Tui itidem causa, Serenissime Archi-Dux! 
vei per Te nobis enata. 

Quod jam Celsitudinem Tuam Caes. Regiam 
cüm Conjuge, Liberisque Serenissimis integra sani-
tate florentem contemplamur — Quod in amplissi-
mas Monarchiáé spes Faterna Solatia in dies augeri 
mirifica voluptate intelligimus — Quod Te Ducc — 
Te Praeside — Te proborum conaíuum auspice, ac 
promotore consilia nostra in Patriae commoda, at-
que perennaturam illius unice sic continuo dirigan-
tur fel ic i ta tem, ut hic Procerum Coetus , remotus 
ab omni ext remo, et dev io , recto per medium tra-
mite intrepide procedere pergat : In bis sane et Vota 
Nostra expleta non sine grata meritorum Tuorum 
recordatione profitemur, et gratias propterea Opti-
mo Numini reddimus immortales. 

Quapropter Tuae incolumitati , Serenissime Ar-
cbi-Dux ! nostram intjme nexarn esse tot — quantis 
Hungáriáé praees — annorum exemplis edocti, Yota 
ardentissima i teramus: Ut per Iongam annorum se-
riem , quod Semper fueras , Fulerum Tbroni — Pa-
triae Columen — prosperitatis publicae Sidus — in 
Te omnis suspiciat Hungaria : In Te Proceres — qui 
se mecum una altis grati.is Tuis bumillime devo-
vent — Decus et Praesidium maximum venerentur 
suum. — Atque ita numerosas Natales , Nominis-
qne Tui Dies Largitore Deo f e i i x — s o s p e s — l a e t u s 
•—beatusque supervivas !" 

Sietek közleni e' Folyóírásban is e ' I lálaöm-
ledezéseket azon Nagy Férfin e r á n t , ki mind magos 
helyheztetését egész méltóságában esméri ; mind 
eléggé erós lé lekkel , szívvel és akarattal bír ditsó-
íteni azon Nemzetet , mellynek Köz Bizodalma Öt 
a' Nemzet első és legfőbb Tisztviselőjévé választani 
méltán örvendett. 

Horvát István. 
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2. 
A' tökélletes Számokról. 

1. §. A' tökélletes számokról fogok a' követ-
kezeadó lapokon rövideden értekezni , mellyeknek 
vizsgálása, és az ide tartozó igazságoknak esmérete, 
valamint a' Mathesisnek egész tudományja, az el-
mét különösen élesíti és gyönyörködteti. Óhajtom 
ezen értekezésem által Hazánknak Mathesisben gyö-
nyörködő fiait a1 számok elrejtetett t i tkainak, külö-
nösen a* tökélletes számoknak (mellyeknek megta-
lálásának kultsát nem találták még fel a' világnak 
legmélyebb eszű Mathematicusai is) keresésére fel-
indí tani ; melly keresés által meglehet, hogy némel-
lyek új szép és hasznos igazságoknak felfedezésére, 
és a' Mathesisnek gazdagítására fognak vezéreltetni. 

Szükségesnek tartom a' következő munkákat 
ki jelelni , úgymint a' mellyeknek szerzői írtak a ' tö -
kélletes számok tulajdonságairól és megtalálása mód-
járól : 

Euclidis Elémentorum Lib. IX. Propos. 36. 
Michaelis Stifelii Arithmetica integra. 1544. 

pag. 10. 
Nicolo Tartaglia Trattato di Numeri. Vinegia. 

1556. Parte 2-a, Lib. IX. pag. 146. seqq. — Item 1' 
Arithmetique de Nicolas Tartaglia, Paris. 1578. Se-
conde Part ie , Livre IX. Chapitre XII. — Item Ni-
colai Tartaglia, Arithmetica. Paris. 1613. 

Caroli ßouilli Lib. de Numeris Perfectis. Prop. 
23. Ezt a' munkát Bungus hozza fel. É n , több más 
itt említett könyvekkel együtt, ezt- sem láthattam. 

Petri Bungi Bergomatis Numerorum Mysteria. 
Lutet. Paris. 1618. De Numero XXVIII. pag. 465. 
geqq. , 

Marini Mergenni Minimi Cogitata Physico-Ma-
thematica. Paris. 1644. Praefatio Generalis, Nro 
XIX. 

Jodoci Willi ebi i Reáelliani Arithmetica. Argen-
tor. 1540. Lib. I. Cap. XI. pag. 36 , 37. item Cap. 
XVI. pag. 49, 50. 
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Rieronymf Cardani Opera. Ltigdun. I6G3. Toni. 

IV. Lih. de pj-oprielaiibus numerorum. pag. 2, 3. 
Claudii Francisci Milliet Dechalcs Cursus seu 

Mundus Mathematicus. Lugd. Gall. 1690. Tom. I. 
pag. 189, 190. 

Je an Prestet Nouveaux Klemens des Mathcma-
tiques. Paris. 1689. Vol. I. Lih. VI. pag. 154. 

Ozanam Récréations Mathématiques et Physi-
(]ues. Paris. 1696. itern 1770, Probleme VIII. d'Arith-
metiqne, Nro. XVII. pag, 29, 30. Item elementa 
Algebrae GaJUce. Amstelod. 1703. pag. 290. 

Recreations Mathematiques avecPexamen. 1699. 
pag. 147. item Probl, LXX. §. 4. 

Christiani Wolíii ElementaMatheseos universae. 
Genevae. 1732. Tom. I , Elem, Analvs. Finitorum 
§. 248. pag. 301, 302, 

Andreae Tacquet Arithmeticae Theoria et Pra-
xis, Aníverp. 1665. pag 85—88. Item Venetiis. 1740. 
pag. 105—!08. 

Michaelis Gnt flieh Hanschii Epistola ad Mathe-
maficos de Theoria Aritjimelices novis a se inventia 
ancta, edita 1739. Vindobonae. 

Leonhardns Eulerus in Tomo VI . Commentar. 
Acadeiniae Scieníiarum Imperialis Petropolitanae. 
Petropoli, 1738. pag. 105—107. 

C. N. de Binsheim in Tomo II, Nov. Com-
ment. Acad. Scient. Imp. Petropolitanac. Petrop. 
1751. pag. CS—99. 

Maierus , cujus Methodum exponit G. W. Kra f f t , 
in Tomo VII. Comment. Acad. Scient. Imp. Pelr. pag. 
D—11 

Georgias Wolfifgangus Krafft, in Tom. VII. Com-
ment. Acad. Scient. Imp. Petropoütanae. Petrop. 
1740. pag. 7 — 14 Írem in Tomo III. Nov. Com-
ment. Acad. Petrop. Petropoli. 1753. pag. 113—121. 

Én több munkákat a' tökélletes számokról Iii 
nem nyomozhattam. Magyarul pedig, tudtomra, sen-
ki sem írt még a' tökélletes számokról; a* honnan 
úgy ta r tom, hogy nem lesz,' haszontalan nemelly 
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ollyan esméreteket előbotsátanom, mellyek a? tökél-
letes számoknak világosabb esméretére vezetnek. 

2. §• A' számoknak kétféle eredeteket lehet 
gondolni, egyiket öszveadás, másikat sokszorozás 
által. Az első módon úgy nézetik minden szám, 
mint két vagy több kisebb számoknak gyülemény-
j e , vagy summája (aggregátum). Ezen mód szerént 
tsak az 1 az eredeti és egyszerű szám a' többi szá-
mok pedig mind származottak és öszvetettek, két 
vagy több summázó részekből (partes aggregativae), 
és legutoljára több vagy kevesebb 1 ségekből, í g y p . 
o. 4 = 1 - 4 - 3 = 2 + 2 = 1 4 - 1 - H 2 = 1 H - 1 - t - l - H l . 
A' számoknak illyen részekre való osztásaival (par-
titiones) itt most nem gondolunk. 

A' másik módon úgy nézetik minden szám , mint 
két vagy több kisebb számoknak sokszorozásából 
lett műszám (factum) , p. o. 15 = 3 X 5 , aJ 3 és 5 te-
hát művesei (factores) a 15-nek, ha öszverakó módon 
veszszük a' dolgot: de ha szétfejtő módon gondol-
kozunk , mind a' 3 , mind az 5, maradékot nem ha-
gyó elosztói (divisores), vagy mértékei (mensurae) a* 
15-nek, egyszóval hányados részei (partes aliquo-
tae), mellyek közül mindenik egynéhányszor vétet-
vén , az egész 15-Öt előállítja. Ebben a' tekintetben 
két seregreJosztatnak fel a' számok, t. i. egysze-
rűekre és öszvetettekre. 

1) Egyszerit szám (numerus primus)az, mclly 
az 1-en és önmagán kivtíl semmi más számoknak 
sokszorozásából nem származliatik , és így a' melly-
nek az 1-en és önmagán kivűl (mellyeket osztóknak 
is alig lehet nevezni) nintsenek maradékot nem ha-
gyó osztói. Illyenek az 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 11, 13» 
17 , 19, 23, 's a' t. Az igaz, hogy minden számot 
cl lehet osztani az 1 -el és önmagával. De ha igazán 
meggondoljuk a4 dolgot: mikor az 5-Öt elosztjuk 
magával az 5-tel, az 5-ön ezen elosztás által semmi 
változás nem esik; megmarad ő részekre nem oszol* 
va és meg nem mérve, a' maga épségében. Mert val-
lyon mit tehetne ennél egyebet ez a' kifejezés: az 5 
megméri az 5-öt az 1 által ? Ha pedig az &-öt elosztjtik 
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l-e] , és az 1-ct benne megtaláljuk 5-ször: ez sem-
mivel sem tesz többet, mint maga ez a' kifejezés: 
5 , a 'mellyen természet szerént öt 1-séget ér tünk, 
az az: 5 = 1 X 5. A' számvetésnek különbféle ne-
meiben is igen kevés hasznot tesz ennek tudása, 
hogy minden számot el lehet önmagával és az 1-el 
osztani. Méltán neveztetnek tehát az ollyan számok , 
mellyeknek az 1-en és önmagokon kivűl semmi más 
mértékeik nintsenek, mellyek igazság szerént ré-
szekre oszthatatlanok, egyszerű számoknak ; annyi-
val is inkább , mivel minden más számok az illye-
nekbol származnak, mint alkotó részekből (elemen-
tum) sokszorozás által. 

2) Öszvetett szám (numerus compositus seu 
productus) a z , melly az 1-en és ön magán kivűl 
valamelly más két vagy több számoknak sokszoro-
zásából e red , és így a' mellyet az 1-en és önmagán 
kiviil más számokkal is el lehet maradék és töredék 
nélkül osztani. Hlyen p. o. a' 10, mellynek osztói, 
részei vagy mértékei a ' 2 és 5 ; illyen a' 15, melly-
nek osztói a' 3 és 5. Ezek az osztók egyszersmind 
művesei is az öszvetett számoknak, és azokat sok-
szorozás által előállítják, p. o. 2 X 5 = 10, és 3 X 
5 = 15. Az öszvetett számoknak osztói is lehetnek 
öszvetettek, p. o. a" 12-nek osztói közül ezek: 2 , 
3 , egyszerűek, ezek pedig: 4 , 6 , öszvetettek. De 
mivel az öszvetett oszlókat ismét lehet egyszerűek-
re vonni: innen minden Öszvetett szám két vagy 
több egyszerű számoknak műve, vagy azoknak sok-
szorozásából származik. 

3. §. Az 1-et elmellozvén, legfőbb osztó a' 2 , 
mellyet ha osztónak felveszünk, ezen tekintetben 
két rendre osztatnak fel a' számok, t, i. párosokra 
és páratlanokra. 

1) Páros szám (numerus par ) a z , a' mellyet 2-
vel el lehet osztani maradék és töredék nélkül. Illyen 
a' számoknak ezen folyamatja ,mel ly mindég 2 kü-
lönbséggel nevekedik : 2, 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 's a ' t . 

2 ) Páratlan szám (numerus impar ) 4 az , a* 
mellyet 2-vel nem lehet elosztani maradék és töre-



( 9 *) 
dék nélkül , az az : a' melly a' párostól l-ben külön-
bőz. Illyen ezen mindég 2 különbséggel nevekedő 
számok folyamatja: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11, 13, ' sa ' t . 

A" páros számok közöl tsak maga a ' 2 , egy-
szerű, a' többi párosok mind öszvetett számok, 
mellyeknek egyik osztója a' 2. Az egyszerű számok, 
a' 2-ön kivűl , melly egyedül páros, mind páratla-
nak : de koránt sem minden páratlan számok egy-
szerűek , mert a' páratlan számok közt sok öszve-
tett számok találtatnak. 

Mind a' páros mind a' páratlan számok közül 
azok , a 'mellyek öszvetettek, ismét különböző ren-
dekre osztatnak, az ő osztóiknak minéműsége sze-

, rént. Nevezetesen 
1) Párosan páros számok (numeri pariter 

pares) azok, a' mellyeknek minden osztóik vagy 
műveseik párosok. Hlyen a' 64 , mellynek művesei 
mind párosok, t. i. 2 X 32 = 4 X 16 = 8 X 8 = 04. 
Hlyen párosan páros számokból áll a kétannyisok 

V folyamatja (progressio dnplorum) a ' 2 — ő n fe lyul , 
t. i. 4 , 8 , 16, 3 2 , 64, 128, 252, ' s a ' t . A' 2 ide 
nem tartozik, mert egyszerű szám, és tsupán tsak 
páros, nem pedig párosan páros, mivel magán és 
az 1-en kivtíl nintsenek semmi osztói. 

2) Páratlanul páros számok (imparitei' pares) 
azok, a' mellyeknek egyik művese mindég párat-
lan, a' másik pedig páros. Illyen a1 90 , melly = o 
X 4 5 = 3 X 3 0 = 5 X 1 8 = 6 X 15 = 9 X 1 0 . Hlyen 
ezen 4 különbséggel nevekedő számok fo lyamat ja : 
6 , 10, 14, 18, 22 , 26 , 30 , 's a' t. mellyek kö-
zül akármellyiknek fele páratlan, p. o. a' 6-nak 
fele 3 , a' 10-nek fele 5 , 's a31. és a' mellyeket úgy 
találunk meg, ha minden páratlan számokat, a' 
millyenek: 3 , 5 , 7 , 9 , 11, 13 , 's a' t. megket-
tőztetünk. 

3) Párosan és páratlanul páros számok (pa-
riter et impariter pares) azok, a' mellyeket lehet 
akár két páros , akár egy páros és egy páratlan mű-
vesek által előállítani. Illyen a' 12, melly = 2 > < 6 
= 3 X 4 . Hlyének ezen számok: 12, 20, 24 , 28, ' 
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36, 40, 44, 's a' f. Ezek is 4 különbséggel neve-
kednek, és tsak a' páros számoknak: 4 , 6 , 8 , 10, 
12, í 4 , 's a' t. megkettőztetéséből ál lanak; de a* 
párosan páros számok á l ta l , a' millyenek a' 8, 16, 
32, 64, 's a ' t . niellyeket ki kell hagyni., imittamott: 
megszakasztatnak , és az ollyan helyeken| 8-al neve-
kednek. 

4) Páratlanul páratlan számok (impariter 
impares) azok , a' mellyeknek minden műveseik 
p árai 1 an ok. Illyen a' 45, melly = 3 X 15 = 5 X 9. 
Illvenek ezen számok : 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 45, 
s a' t. mellyeknek folyamatja 6 különbséggel neve-

kedik, és tsak a' páratlan számoknak: 3 , 5 , 7 , 9, 
I I , 13, 's a ' t . meghármaztatásából áll. Hlyen ezen 
10 különbséggel nevekedő számok folyamatja i s : 
15 , 25 , 35, 45 , 55 , 65, 75 , 's a' t. mellyek a' 
páratlan számoknak: 3 , 5 , 7 , 9 , 11, 1 3 , 's a' t. 
ötszörözéséböl származnak. Hlyen ezen 14 különb-
séggel nevekedő számok folyamatja i s : 2 1 , 35, 
49 , 63 , 77, 91 , 's a' t. mellyek a* páratlan szá-
moknak 7-teI való sokszorozásából származnak. /V 
páratlan számoknak más meg más páratlanokkal 
való sokszorozása által több illyen folyamatokat is 
lehet találni. 

4. §. Valamelly öszvetett számnak minden 
osztóit vagy műveseit úgy találjuk meg , ha eloszt-
juk azt 2-vel , 3-mal, 5-tel , 7-tel, 's a' t. az az 
ollyan egyszerű számmal , a' millyennel maradék 
nélkül ellehet osztani, é3 az osztót magunknak fel-
jegyezzük ; ezután a' részest ismét elosztjuk ollyan 
egyszerű számmal, a' millyennel lehet, az osztót 
pedig újra feljegyezzük; és a' kijött részeseknek 
elosztását mind addig folytat juk, míg utoljára egy-
szerű vagy eloszthatatlan számra nem találunk a' 
részesben , melly egyszerű számot hasonlóképen az 
osztók közé felkeli jegyezni. Megtalálván 's fel-
jegyezvén így az egyszerű osztókat: könnyű azok-
ból a' többi öszvetett osztókat kitalálni; mivel azok 
állanak az egyszerű osztóknak kettőnként, hármon-
kén t , négyenként, 's a* t. egymással 'való sokszo-
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rozásából. A" GO-nak osztóit p. o. így keressük ki: 
2-vel el lehet osztani a' 60- t , és lesz a' részes 30, 
ezt ismét ellehet 2-vel osztani, 's lesz a' részes 15, 
ezt pedig ellehet osztani 3-mal, és lesz a' részes 5, 
mellyet már semmi más számmal nem lehet ú j ra 
elosztani. A' 60-nak tehát négy egyszerű osztói 
vagy művesei , mellyeknek egymással való sokszo-
rozásáhól származik a ' 6 0 , ezek: 2 , 2 , 3 , 5 , mert 
60 = 2 X 2 X 3 X 5 . Ezekből illyen öszvetett osztók 
származnak, kettőnként sokszorozva: 2 X 2 = 4 , 
ismét 2 X 3 = 6 , és 2 X 5 = 10, végre 3 X 5 ^ = 1 5 ; 
hármonként sokszorozva: 2 X 2 X 3 = 1 2 , ismét 
2 X 2 X 5 = 20, végre 2 X 3 X 5 = 30. A' 60-nak 
tehát , az 1-en és magán a1 60-non kivtil , ezek az 
osztói: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 10, 12, 15, 20 , 30. 

Jegyezzük meg i t t , hogy igen könnyű meges-
merni az ollyan számokat, a' mellyek 2-vel, 3-mal 
és 5-tel elosztathatnak. Ugyan is elsőben 2-vel ma-
radék nélkül ellehet osztani minden páros számo-

/ k a t , vagy is azokat, a' mellyek 0 , 2 , 4 , 6 , 8 je-
gyeken végződnek. Továbbá 3-mal ellehet osztani 
mind azokat a' számokat , mellyeknek jegyeinek 
summáját ellehet 3-mal osztani, vagy is a1 mellyek-
nek jegyeiből ki lehet a5 3-mat hányni maradék 
nélkül. Végre 5*tel el lehet osztani minden számo-
ka t , mellyek 5 vagy 0 jegyeken végződnek. Ezeknek 
okait megtalálhatni némelly Mathematicusok köny-
veiben. 

5. §. Ha immár valamelly számnak minden 
műveseit , részeit , mértékeit , vagy osztóit (az 1-et 
oda számlálván, de magát a' felvett számot kihagy-
ván) egybe summázzuk, és magával a' felvett szám-
mal öszvehasonlítjuk : ezen tekintetben három kü-
lönböző tsapatokra oszthatjuk fel a' számokat, t. i. 
szűkölködőkre, bővölködőkre, és tökélletesekre. 

1) Szűkölködő vagy hijános szám (numerus 
diminutus) a z , a' mellynek mértékeinek, részei-
nek vagy osztóinak summája kisebb magánál a' 
felvett számnál. Illyen a1 15, mert ezt , magán a' 
15-ön kívül, melly itt számba nem j ő , tsak ezen 
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számokkal lehet maradék nélkül elosztani: l y 3 , 
5 ; ezeknek summája pedig: 1 -1-3-4-5 = 9 , ki-
sebb magánál a' 15-néi, és így a' 15 szűkölködik 
osztók nélkül. Hlyen szűkölködők minden egyszerű 
számok, meilyeket magokon kivtíl tsak az 1 mér 
meg. Az öszvetett számok köztíl is igen sok szá-
mok az osztókra nézve szűkölködők, nevezetesen 
a' párosan páros és a' páratlanul páratlan számok 
mind szűkölködők. 

2) BóvölködÖ szám (numerus abundans) a z , 
a' mellynek mértékeinek vagy osztóinak summája 
nagyobb magánál a' számnál. Illyen a1 12, melly-
nek osztói magán kivtíl ezek: 1 , 2 , 3 , 4 , 0 , 
mellyeknek summája: l - 4 ~ 2 - 4 - 3 - t - 4 4 - 6 = 1 6 , és 
így felyűl haladja a' 12-őt; ennél fogva a' 12 bő-
völködik osztókkal. Illyen számok már sokkal ke-
vesebben vágynak, mint a' szűkölködők, és tsak a1 

páratlanul páros, ismét a' párosan és páratlanul 
páros számok között találtatnak osztóikra nézve 
bővölködők. 

3) Tökélletes szám (numerus perfectus) a z , 
a' mellynek mér tékeinek , osztóinak vagy hanya-
dos részeinek summája épen annyi , mint maga a® 
szám. Illyen a' 6 , mellynek magán kivűl ezek az 
osztói: 1 , 2 , 3 , ezeknek summája pedig 1 
3 = 6 , az az önmagával a' 6-tal egyenlő, és így a* 
6 az osztókra nézve sem nem szűkölködik, sem 
nem bővölködik, hanem épen tökélletes. Valamint 
egyébb világi dolgokban és az emberek közt is 
ritka a' tökélletes: úgy a1 számok közt is felette 
igen kevesen találtatnak tökélletesek. Még eddig 
alig esmernek a' tudósok tíz minden kétségen kivtíl 
tökélletes számot. A' 6 páratlanul páros szám ; a' 
többi tökélletes számok pedig mindnyájan a' páro-
san és páratlanul páros számok közé tartoznak. 

6. §. Euclides Element. Lib. IX. Prop. 36 he-
lyesen és pontosan előadta a3 tökélletes számok 
megtalálása módjá t , kinek tanítása ide megyen k i : 
ha az 1-en kezdődő és mindég két annyira neveke-
dő földmérési folyamatnak (progressio duplorum ab 
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unitate incipiens) akárhány tagjai adatnak öszve ele-
itől fogva mind addig , míg a1 summa egyszerű szá-
mot nem tesz : ez az egyszerű szám sokszoroztál ván 
a' felvett utólsó taggal, a1 műszámban tökélletes 
számot fog szülni, p. o. 
Kétannyisok folyamatja :' 1, 2, 4, 8, Ifi, 32, fii, 128,— 
Ezen folyamat summája;.!. 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255,— 
Tökélletes számok. I, 6, 28, — 496, — 8128, — — 

A1 summákat jelentű számok között t. i. egy-
szerű számok e z e k : 1 , 3 , 7 , 3 1 , 127, mellyek 
sokszoroztatván a1 folyamatnak felettek lévő , az az: 
felvett utólsó tagjaival, az 1 , 2 , 4 , IG, C4-ei, 
tökélletes számokat szülnek, mellyek e' követke-
zendők: elsőben 1 x 1 = 1. Ezt némellyek a' tökél-
letes számok közé béveszik, mert az l -nek osztó-
ja tsak áz , 1 , és így az o osztóinak summája an-
nyi mint maga az 1. De sokan mások az 1-et nem 
számlálják a* tökélletes számok közé, hanem ki-
hagy ják , mivel igazság szerént az 1 egyszerű, ré-
szekre oszthatatlan szám , mellynek osztói vagy ré-
szei nintsenek, és az 1 is ötet részekre nem osz t ja , 
hanem épségben meghagyja; sot snkan számnak sem 
tartják az 1-et. Igazi tökélletes számok tehát á1 kö-
vetkezendők, t. i. 3 X 2 = 6 , ismét 7 x ^ - 2 8 , 
ismét 3 1 x 1 6 = 496 , végre 1 2 7 x 6 4 = 8128. Ha 
több tökélletes számokat akarunk ta lá lni : tovább 
kell a1 folyamatot és annak summázását folytatni , 
és mindenek felett annak kell jól végére j á rn i , hogy 
mellyek a' summát jelentő számok között egysze-
r ű e k ; mert tsak azok szülnek tökélletes számokat. 

Annak vizsgálására és megtudására pedig , hogy 
valamelly szám egyszerű-e vagy nem , a1 közönsé-
ges és legbizonyosabb mód ez : próbálgatni kell a' 
felvett számnak elosztását minden egyszerű számok 
ál ta l , mellyek a1 legkisebbtol fogva találtatnak a" fel-
vett számnak négyszegű gyökeréig; és ha ezek kö-
zű! egyik által sem lehet azt maradék nélkül elosz-
tani : úgy a' felvett szám minden kétségea kivűl 
egyszerű szám. 
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7. §. Euclidesnek közelebb előadott regulája 

tsalhatatlan; mert a' melly számokat a' mondott 
módon ta lálunk, azok mind tökélletesek, a z a z : 
egyenlők az Ő osztóiknak summájával, Vegyük fei 
p. o. a' 496 számot: ennek két fő osztói és egy-
szersmind művesei a' 31 és 16, mellyeknek sok-
szorozásából lett a" 496, mert 4 9 6 = 31 X 16. Ezek 
közül a' 31, a' tökélletes számoknak elmúlhatat-
lan feltétele szerént , egyszerű szám; a' 16 pedig 
öszvetett szám, mellynek az 1-en kivul minden 
egyszerű osztói ezek: 2 , 2 , 2 , 2 , mert 1 6 = 2 X 
2X 2 X 2 . És így a' 496-nak minden egyszerit osz-
tói vagy művesei ezek : 2 , 2 , 2 , 2 , 3 1 , mellyek-
nek egymással való sokszorozásából származik a* 
496 , mert 496 = 2 X 2 X 2 X 2 X 3 1 . Öszvetett osztói 
pedig a' 496-nak tsak ezek lehetnek: 2 X ' i = 4 , 
és 2 X 2 X 2 = 8 , és 2 X 2 X 2 X 2 = 16, továbbá: 
2 X 3 1 = 62 , és 2 X 2 X 3 1 = 124, és 2 X 2 X 2 X 
31 = 2 4 8 . Ezek szerént a' 496-nak nem lehetnek 
több különböző osztói, hanem tsak a' következen-
dők , mellyeknek summája magával a' 49G-tal egy en-
l ő : 1 4 - 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 
496. így van a' dolog a" több számokra nézve i s , 
mellycket az Euclides regulája szolgáltat; mind tö-
kélletesek azok , az az : egyelilők az ő osztóiknak 
summájával. 

Az Euclides regulája egyszersmind tellyes, vagy 
a' dolgot egészen kimerí t i ; mert nints több tökél-
letes szám a' világon, hanem tsak anny i , a' men-
nyit ez a' regula szolgáltat, úgy hogyha ezen regu-
lánakalkalmaztatását folytat juk: egy tökélletes szám 
sem marad ki a' sorból. 

8. §. A" tökélletes számokat algebrai módon is 
könnyen kifejezhetjük. Jegyezzük meg elsőben i s , 
hogy a' két annyisoknak 1-en kezdődő ezen folya-
mat ja ~ 1: 2 : 4 : 8 : 16 : 3 2 : 64, 's a' t. melly-
ben a' részes, qtiotus vagy denominator (melly le-
gyen q) = 2 , minthogy az első tag (melly legyen a) 
s = l , vagy ai' mi épen annyit j e l e n t = 2° : algebrai 
módon kifejezve tökélletesen ezen földmérési folya-
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niütra változik által -r! 2° : 2 1 ; 2* * 2 3 : : 2* : 
26> 's a ' t . melly nem egyébb a' 2-nek egymás után 
következő hatalmainál. Ha ezen folyamat tagjainak 
s z á m a = n , az utolsó tag (melly legyen u) lesz min-
d e n k o r = 2n"S p. o. ha 5 tagot veszünk fe l , lesz 
az utolsó vagy 5-dik tag = 25"1 = 2 4 = 16. Ugyanis 
tsalhatatlan algebrai kifejezése minden földmérési 
folyamatban az utolsó tagnak e z : u = a q n l , az az: 
minden illyen folyamatban az utolsó tag annyi, mint 
az első tag , sokszoroztatva az azon hatalomra fele-
meltetett quotussal , mellynek mutatója ( expo-
nens) annyi mint a1 tagok száma 1 híjján. Mint-
hogy immár a' kétannyisok említett folyamatjában 
az első tag vagy az a = 1 , a' részes vagy a' q = 2: 
az a X q""1 kifejezésből e" lesz : 1 X 2n l", vagy az 
1-e t , melly nem sokszoroz, elhagyván, lesz az utói-
só tag vagy az u = 2"-1. 

Továbbá a' kétannyisok folyamatjának summá-
ja lesz mindenkor = 2 n — 1, p* o. ha 5 tagot ve« 
szünk fe l , lesz az egész folyamat summája 25 —• 1 
= 31. Ugyanis tsalhatatlan kifejezése akármelly 
földmérési folyamatban minden tagok summájának 

(melly legyen s ) ez : s = ^ ' az az : a' folya-
mat summája kijő , ha az utolsó tag és a1 quotus 
művéből kivétetik az első tag , és a' maradék az 
1-el megkisebbíttetett quotus által elosztatik. Mint-
hogy pedig a' kétannyisok folyamatjában u = 2n- ! , 
és q = 2 : lesz uq = 2n"1 X 2 , vagy mivel a1 hatal-
mak sokszorozásában tsak a' mutatókat kell öszve-
adni , és a' 2-nek elhallgatott mutatója 1 , az az : 2 
= 2*, leszuq = 2n — 1 + 1 = 2 n . Azonban itt az a = 1, 
tehát u q — a = 2 n — 1 , ésmivelq = 2 , lesz az egész 

uq — a 2" — 1 2" — 1, 
summa vagy ---— - = 2 — \ ~ — l — a z 

1-e t , melly nem oszt , elhagyván, a' folyamat min-
den tagjainak summája = 2n — 1. 

Minthogy i m m á r , Euclides szerént , .minden 
tökélletes szám származik a 'kétannyisok folyamat-
ja summájának (mel ly s = 2 r i — 1 ) valahányszor 

i 
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az egyszerű számot tészen, a' folyamat utolsó tag-
jával (melly u = 2n"1) való sokszorozásából: lesz a' 
tökélletes szám vagy su = ( 2 n — l ) 2 n ' 1 , melly k i -
tétel minden tökélletes számot magába foglal, felté-
vén azt , a ' m i elmúlhatatlanúl megkívántatik, hogy 
a' 2 n—1 egyszerű szám. A' tökélletes számnak ezen 
kifejezése (2U — 1) 2n l azt jelenti , hogy valamikor 
a1 2-nek valamellyik hatalma , mellynek a' mutatója 
n (melly n mindég annyi , mint a' kétannyisok folya-
ma tábó l Euclides szerént felvett tagok száma) minek-
utánna abból 1-et k iveszünk , egyszerű szám lesz 
(melly egyszerű szám mindég annyi , mint a 'folyamat 
minden tagjainak summája) : mind annyiszor, ha ez az 
egyszerű szám sokszoroztatik a '2-nek 1-el kisebb, az 
az : n — 1 mutatójú hatalmával (melly mindég annyi , 
mint a' folyamatnak utolsó tagja) , a' műszám tökélle-
tes szám fog lenni. Ezen kifejezés által tehát : (2n — 
1) 2U_1, megkönnyíttetik a' tökélletes számok kere-
sése m ó d j a , és a 'két-annyisok folyamatja tagjainak 
vagy a' 2 hatalmainak öszvesummázása szükség-
telenné tétet ik; mivel akárhány tagnak vagy hata-
lomnak summája mindenkor épen tsak 1-el keve-
sebb a' felvett utolsó tag vagy hatalom után követ-
kezendő tagnál vagy hatalomnál. Tsak a' 2-nek ha-
talmait kell tehát sorban egymás után leírni , és an-
nak kell végére j á rn i , hogy melly hatalmak adnak , 
1-el megkisebbíttetve, egyszerű számokat , és az 
illyen 1-el megkisebbítetett hatalmakat kell sok-
szorozni a' 2-nek 1-el kisebb mutatójú hatalmaival: 
így mindenkor tökélletes számokat fogunk nyerni. 
Példákból világosabban meg fog ez tetszeni a' 10. 
§-ben. 

9. §. Ilogy a' tökélletes számoknak egy jeles 
tulajdonságát felfedezhessük: tegyük egyenletbe az 
o kétféle módon kifejezett műveseiket. A' kétannyi-
sok folyamatjának s u m m á j a , vagy a" 2" — l = s ; 
a* kétannyisok folyamatjának utolsó tagja pedig, 
vagy a' 2n-1 = u. Ezek szerént a' tökélletes szám 
közönségesen lesz (2 n — 1) 2n_1 = su, feltévén hogy 
az s , vagy a' 2n — 1 egyszerit szám. Minthogy pe-

dig 
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dig 2* — 1 e s s , innen az 1-ct általtévéu , 2" x= s 
1, és mind a' két tagját az egyenletnek 2-vei eloszt-
ván , lesz 2J1 = L ± J , vagy az elsó tagot valóság-
gal elosztván 2-vel, az az : az osztó 2-nek titkos 
mutatóját , az^ 1-et kivévén az osztandó 2 n — n e k 
mutatójából, az n-böl, és így annak mutatóját J-el 
megkisebbítvén , lesz 2n~l = 8 + *-. Úgy de a' 2"'1 

= u , melly a' tökéllrtes számnak másik miivese, 
és így A* tökélletes számnak ezen kife-
jezésében tehát: sn, az u-nak újonnan talált értékét 
tévén, lesz a' tökkélletes szám vagy su = s (' + *) 
= !l_±J. Ez a1 kifejezés pedig if_±_? , látni való 
hogy háromszegű számot »(numerus triangularis seu 
trigonus) j e l en t , mellynek oldala vagy gyökere s ; 
tudjuk ugyanis, hogy a' háromszegű számok kife-
jezése e z : üi-±Jí, jelentvén az n a1 háromszegnek 
óldalát. Innen megtetszik, hogy minden tökélletes 
szám egyszersmind háromszegű szám, mellynek ól-
dala = s = 2n — 1 , azaz annyi mint a' tökélletes 
számnak nag óbbik miivese , mellynek egyszerű 
számnak kell lenni. AJ 6-ból p. o. melly tökélletes 
szám, kar ikák, pontok , tsillagok , borsó vagy ten-
geri szemek, krajtzárok 's a' t. ál tal , illyen egyen-
lő óldalú háromszeg formáltathatik : 

0 

o o 
0 - 0 o 

as második tökélletes szám pedig, azaz a"* 28 illyen 
háromszeget ád : 

o 
o o 

o o o 
o o o o 

o o o o o 
o o o o o o 

o o 0 0 o o o 
így van a' dolog a' többi tökélletes számokra 

nézve i s , és mindeniket lehet rendes háromszegbe 
elrakni. 

Tud. Gyújt. IV. Köt. 2 X 
=3* PAPA ~ I 
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10. §. Hogy a' (2° — 1) tökélletes számot 
sziiljön : elmúlhatatlanúl szükséges, liogy a1 2 U — 1 
egyszeri! szám légyen. Illyen egyszerű számokat ad-
nak pedig a' 2-nek e-1 következendő, 1-el megki-
sebbíttetett hatalmai: 2 2 — 1 == 3 , és 2 3 — 1 = 7, 
majd 25— 1 = 3 1 , ismét 27 — 1 = 127 , továbbá 213 

— 1 = 8,191, és 2 1 7 — 1 = 131,071, 's a' t. Ezen 
1-el megkisebbíttetett hatalmak immár , mellyeket 
a' 2n — 1 fejez k i , sokszoroztatván a' 2-nek 1-el ki-
sebb mutatójú hatalmaival, vagy 2n~1-el, tökélletes 
számokat adnak. A' (2h — l ) 2 n _ 1 kifejezés szerént 
tehát , elmellőzvén most a' kisebb ér tékeket , ha az 
n = 7 : lesz a' tökélletes szám (2 7—l),2 6 = 127X 
6 4 = 8 , 1 2 8 . Ha az n = 13 : lesz a ' nye r t tökélletes 
szám (213— 1) 212 = 8,191 X 4,096 = 33'550,336. 
Ha az n = 17 : úgy a* tökélletes szám lesz (217— 1) 
210 = 131,071 X 65,536 = 8,589'S69,056. 

De minthogy így, kivált a' nagyobb számok-
b a n , igen bajos és hoszszas a' sokszorozás: sokkal 
jobb lesz a' tökélletes számok két műveseit algebrai 
módon egymással valósággal sokszorozni, és tsak a' 
kijött mií szerént keresni a' tökélletes számokat. 
IIa tehát valósággal sokszorozzuk ezen műveseket 
(2n — 1) 2 n _ 1 : kijő 22 n _ 1 — 2 n ~ l , és ez a kifejezés 
minden tökélletes számokat magába foglal, itt is 
szükségesképen feltétetvén a z , hogy a' 2 " — 1 egy-
szerű szám lenne. Ezen kifejezés szerén t : 2 2 n _ 1 — 
2 n _ l , a' nagy számok miatt hoszszas és bajos sok-
szorozás helyébe a' rövidebb és könnyebb kivonás 
á l l , úgy hogy , ha a' 2 hatalmainak sora ki van ná-
lunk dolgozva táblában: tsupa kivonás által is meg-
találjuk a' tökélletes számokat. Ha p. o. az n = 7 : 
lesz a tökélletes szám 213 — 26 = 8,192 — 64 = 8,128. 
Ha az n = 13: lesz a tökélletes szám 22 5— 2,2 = 
33'554,432 — 4,096 = 33'550,336. Ha az n = 17 : 
lesz a' tökélletes szám 233 — 210 = 8,589'934,592. 
— 65,536 = 8,589/869,056. 

11. §. A' tökélletes számoknak azon két fő mű-
veseiből s egyszersmind osztóiból, mellyeket ezen 
kifejezés (2n — l ) 2" - 1 sxolgáltat, ki lehet találni 
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az Ő többi minden osztóikat i s , a' 2n~-1 számot szél« 
v lyel oszlatván az ő egyszerű osztóira, a' 7. §. sze-
'rént , és úgy sokszorozván osztán egymással a1 tö-
kélletes számnak minden egyszerű osztóit, kettőn-
kén t , hármanként , 's a1 t. De az említett két fő 
művesekből könnyebben és rövidebb útim is kitalál-
hatjuk a' tökélletes számnak minden osztóit, neve-
zetesen felezés által. Felét kell t. i. venni a' tökél-
letes számnak; a ' ki jöt t részesnek ismét felét kell 
venn i , és a' felezést mind addig kell folytatni, míg 
az egyszerű számra , melly = 2" — 1, és a' meliy 
a ' tökélletes számnak nagyobbik művese t le nem jön 
az ember; ezután a 'kisebbik műves t , melly = 2n— 
kell felezni , mind addig, míg az l - re le nem szál-
l unk : így megnyerjük minden osztóit a1 tökélletes 
számnak. Ha pedig az ember valamelly tökélletes 
számnak két fő műveseit nem esmérné is : a' felezés 
által könnyen rá találhat a' nagyobbikra, mert min-
dég az az , a' mellynek már nem lehet felét venn i ; 
ha pedig ezzel a' felezhetetlen számmal elosztja a' 
tökélletes számot: úgy megnyeri a' részesben a' má-
sik fő művest is , t. i. a' kisebbiket, mellynek fele-
zését osztán az l-ig folytathatja. Ha felveszszük p. 
o. ezt a' tökélletes számot : 8128, mellynek két fő 
művesei: 27 — 1 = 127, és 26 = 64 : felezvén a' 
8128-at egészen a' 127-ig, azután a' 64-et az l - i g , 
megtaláljuk a' 8128-nak minden osztóit , mellyeknek 
summájával ő egyenlő. Lesz tehát 8128 = 4064 + 
2032 + 1016 508 + 254 + 127 + 61 + 32 + 16 -+- 8 
+ 4 + 2 + 1 . — Kettőztetés által is ki lehet, a* két 
fő művesek segítségévei, ta lá lnia ' tökélletes szám-
nak minden osztóit. Az 1-en elkezdvén t, i. a' ket-
tőzíetést, mind addig folytatni kel l , míg az ember 
el nem jut a ' kisebbik fő művesre; azután a' na-
gyobbik fő művest is kettőztetni kell mind addig, 
míg az ember magára a' tökélletes számra fel nem 
é r , de a* mellyet már nem kell a' maga osztói kos-
zé számlálni. — Bizonyos dolog, hogy ezen a' m<-
don feltaláljuk a' tökélletes számnak minden lehet-
séges osztóit. Mert p. o. a' 8128 tökélletes szám szái-
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inazik a' 64-nek a' 127-tel való sokszorozásábóí. 
Minthogy pedig a' 64 egy ollyan földmérési folya-
matnak tag ja , melly az 1-en kezdődik, a1 második 
tagja pedig egyszerű szám, t. i. 2 , így lévén a' fo-
lyamat ~ 1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32: 64 : innen a' 64-et 
semmi más szám el nem oszthatja maradék nélkül 
azokon kivűl , mellyek a1 folyamatban o előtte vágy-
nák. A5 127 pedig egyszerű szám lévén, ha a' 64-el 
sokszoroztatik : az innen lett miiszámnak, a' 8128-
n a k , a' 64 nek említett osztóin kivűl egyéb új osz-
tói nem támadhatnak , hanem tsak a' 127-nek a1 64-
nek említett osztóival való sokszorozásábóí szárma-
zott sokannyijai ( mul t ip lumai) , t. i. két annyi ja , 
négyannyi ja , nyóltzannyija, 's a' t. 

Két rendbeliek tehát minden tökélletes szám-
nak osztói; az első rendbelieket teszi aJ kétannyi-
sok folyamatja ~ 1 : 2 : 4 : 8 : 16: 32 , 's a1 t. mel-
lyek közzűl a' legnagyobbik mindenkor annyi , mint 
2 n ~ ' , az az a3 tökélletes számnak kisebbik művese. 
A1 második rendbeli osztók közzűl pedig a' legki-
sebbik mindég annyi, mint 2n — 1, az az , a' tökél-
letes számnak nagyobbik művese; a' többi ezen 
rendbeli osztók pedig ennek kettőztetéséből állanak, 
mind addig folytattatván a" kettőztetés, míg a' leg-
nagyobbik oszló épen felényi lesz, mint maga a ' tö-
kélletes szám. Megjegj zésre méltó dolog az , hogy 
akármelly tökélletes számra nézve az első rendbeli 
osztók summája mindég épen annyi , mint a' tökél-
letes számnak nagyobbik művese. Felvévén p. o. a ' 
8128-at : itt az első rendbeli osztók summája 1 -+- 2 
+ 4 + 8 + 16-+ 32-4-64 = 127, melly 127 a' 8128-
nak nagyobbik művese. Ez az igazság önként foly 
a' tökélletes számoknak Euelides szerént való szár-
mazásából. Lásd 6. § — Táblában is elő leliet ter-
jeszteni a' tokélle es számnak minden oszlóit, mel-
lyek közzűl az első rendbeliekéi jó lesz egy lineával 
elválasztani a' második rendbeliektől , és úgy tenni 
okét egymás ellenébe, hogy minden két eg) mással 
által ellenben lé \ő osztók, sokszoroztál ván eg) más-
sal, viszszaállítsák az egész tökélletes számot, ím-
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hol van p. o. a 812S tökélletes számnak oszlóinak 
vagy műveseinek táblája : 

1 8(28 
2 4064 
4 2032 

- 8 1016 
16 508 
32 254 
64 127 

127 8001 
127 

8128 
Itt 2 X 4 0 6 4 = 8128, továbbá 4 X 2032 = 812S, 

ismét 8 X 10l6 == 8128 , és így tovább. Az első rend-
beli osztók summája 127, a1 második rendbelieké, 
magát a' 812S-at kihagyván, 8001 , a'. 800l és | 27 
számok pedig öszveséggel épen 8l28-at tesznek. 

12. §. Euclidesnek a' 6. §-ben előadott szabály-
^ ja (regulája) a' tökélletes számok találásáról, a' mint 

a' 7. §-ben lá t tuk , tsalhatatlanúl jó és tökélletes. 
De ezen szabálynak alkalmaztatása felelte igen ba-
jos , mivel igen nehéz azt megtudni a1 nagy számok-
ról , hogy egyszerűek - e vagy nem? Nem tudják 
ugyanis még a' Mathematicusok, hogy mi lehetne a' 
tsalhatatlan , *s mégis rövid és könnyű megesmerte-
tő jele az egyszerű számoknak ; nints még feltalál-
va , 9s talán soha sem is lesz ollyan algebrai formu-
l a , melly minden egyszerű számokat előadna sorban 
egymás után. Közönséges és a' legbizonyosabb mód 
annak megtudására, hogy valameliy szám egyszerű-o 
vagy öszvetett , a' 6. szerént , a' felvett szám 
elosztásának próbálgatása minden egyszerű számok-
ka l , mellyek kisebbek a1 felvett szám négyszegű 
gyökerénél ; és ha egy által sem lehet azt maradék 
nélkül elosztani: akkor a' szám minden kétségen 
kivűl egyszerű. De melly unalmas, bajos és hoszszas 
mód e z , mikor a' próbára felvett számok 15 vagy 
20 *s több jegyekből állanak , mikor azoknak legki-
sebb osztóik is igen nagy számokat tesznek, ée mi-
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kor aJ számnak elosztását sok ezerszer sőt millió-
szor meg keli próbálni másmás egyszerű számokkal, 
kezdvén a* legkisebbeken , *s úgy menvén mindég 
nagyobbakra. Ha tsak 30 tökélletes számot akar is 
valaki találni: bizonyosan ollyan nagy számokra fog 
akadni , mel lyeknek, hogy egyszertíek-e, ezen úton 
's módon való megvizsgálására száz esztendő sem 
volna elégséges. Az egyszerű számoknak ezen bi-
zonytalan és esineretjen vólta annak az o k a , hogy 
a' legtudósabb emberek írásaiban i s , a' tökélletes 
számok meghatározása körül sok hibák találtatnak. 
Nevezetesen hibásan adták elő a' tökélletes számo-
k a t , vagy azoknak megtalálásának módját Mich. Sti-
felius, Petr. Bungus, Nie. Tartaglia, Mich- Han-
schius, Christoph. Wolfius, Ozanam, kiknek hibáit 
felfedezték Eti ler , Kraí f t , Winshe im, kik legnyo-
mosabban írtak a5 tökélletes számokról, és a ' kik-
nek vizsgálódásainak summáját fogom előadnia' kö-
vetkezendőkben. 

13. g. A1 mint tehát a' 8-dik §-ből megtetszik, 
az itt a' fo kérdés , hogy a '2" — 1 melly esetekben 
egyszerű szám? vagyis a' 2-nek mitsoda mutatójú 
hatalmai azok , a1 mellyek 1-el megkisebbíttetvén 
egyszerű számokat hagynak ? mert tsak egyedül az 
illyenek szülnek tökélletes számokat. Egyenes és ki-
merítő feleletet erre a' kérdésre nern adhatunk, ha-
nem tsak kerülgetve és tapogatva közelgethetünk a' 
kérdésnek megfejtéséhez. 

Annyi bizonyos, hogy a' 2-nek semmi ollyan 
hata lmai , a' mellyeknek mutatója öszvetett szám, 
ha 1-el megkisebbíttetnek, nem szülnek egyszerű 
számokat. Ugyanis minden öszvetett számot előállít-
hat ez a' kifejezés: m n , jelentvén az m és n annak 
két műveseit. Már pedig , a' mint a' próbák ellene-
mondhatatlanúl megbizonyítják, és a1 mint Kraíft 
megmutatta, általjába véve 2nin — 1 mindég elosz-
tathatik maradék nélkül 2"» — 1 , és 2" — 1 ál tal , 
ha az m és n egész számok. így p. o. páros számot 
vévén fel vagy az m vagy az n helyett , — l 
dosztathatik 22 — 1 által ; 22X3 — j elosztathatik 
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22 — l és 23 — 1 által ; 22X1—1 elosztathatik 22 

— 1 és 24 — 1 által; 2 2 X ä _ 1 elosztathatik 22 — 1 
és 2.5 — 1 á l ta l ; 22XÜ— l elosztathatik 22 — l és ^ 
26 — 1 á l ta l ; 22X7 _ i elosztható 22 — 1 és 2? — 1 
által ; 23X4— 1 elosztható 23 — 1 és 2 4 — 1 által ; 
23X6 __ i elosztható 23 — 1 és 26 — l által; 24 X 4 
— 1 elosztathatik 2 4 — 1 által. — Ha pedig mind 
az m mind az n helyett páratlan számokat veszünk 
f e | . 23X3«_ i elosztathatik 23 — 1 ál tal ; 2 3X5._ \ 
elosztathatik 23 — 1 és 25 — 1 ál tal ; 23X7 _ i el-
osztathatik 2 3 — 1 és 2 ' — l által; 25X7 elosz-
tathatik 2^ — 1 és 27 — 1 által; 2&X5__ \ elosztat-
hatik 25 — 1 által; 23X9 — 1 elosztathatik 23 — l 
és 29 — 1 ál ta l , és így továhb. 

Ezenkívül , a' mint Euler megjegyzetlc, a' 2" 
— 1 mindég elosztathatik n - f - l által , ha az n ösz-
vetett s zám, az n - f - l pedig egyszerű szám, melly 
esetben az n-nek páros számnak kell lenni. így p. o. 
24 _ i elosztathatik 4-4^1 által; 26 — 1 ezzel : 6 
4 - I ; továbbá 210 — 1 ezzel: 10 4 - l ; majd 2 1 2 — 1 
ezzel : 12 + 1; ismét 2 1 6 — 1 ezzel: 1 6 - + - I , ' s a* t. 
a' mint akárki számokban is megpróbálhatja. — IIa 
pedig valamint az n , úgy az n 4- 1 is öszvetett szám : 
akkor a' 2-nek öszvetett mutatójú és 1-el megkiseb-
bíttetett hatalmát, vagy a* 2n — 1 számot, az nH-1-
nek valamellyik művesével bizonyosan el lehet osz* 
tani maradék nélkül. így p. o. 28 — I nem osztat-
hatik el 8 4 - 1 = 9 által , mivel ez Öszvetett s z ám , 
és = 3 X 3 : de elosztathatik a' 9-nek egyik műve-
se által, a' 3 által; így 2 1 4 — 1 nem osztathatik el 
14 4 - 1 = 15 ál tal , melly maga is öszvetett szám « 
és = 3 X 5 : de elosztathatik a1 15-nek egyik mű-
vesével, a' 3-rnal; hasonlóképen 2 2 0 — 1 nem osz-
tathatik el 20 4 - 1 = 21 által , melly öszvetett szám» 
és = 3 X 7 : de elosztathatik a' 21-nek egyik mű-
vesével , a' 3-mai. — Mikor pedig öszvetett szám 
ugyan a' mutató n , de páratlan: mindég el lehet a1 

2" — 1 számot osztani az n - n e k valamelly ollyan 
feokannyijával, melly, ha l-et adunk hozzá, egy-
szerű számot tesz. így p. o. 29 — I elosztathatik 

4 
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0 ( 8 ) - M = 73 á l ta l ; 2»5 — 1 elosztathatik 15 ( 2 ) 
-4-1 = 31 ál tal ; 2 2 1 — 1 elosztathatik 21 (6)-*- 1 = 
127 á l ta l , 's a' t. 

14. §. A' közelebbi g-ben előadott megjegyzé-
sek szerént tehát kirekesztetnek a' tökélletes szá-
mok szülésétől a' 2-nek minden öszvetelt mutatójú 
hatalmai , akár párosok, akár páratlanok légyenek 
azok. Kirekesztetnek nevezetesen minden páros mu-
tatójú hatat mak , mint öszvetettek , kivévén a 2-ot, 
melly bár páros, mégis egyszerű szám. A' 22 — 1 
tehát sztíl tökélletes számot : de ezen mutatójú ha-
t a lmak: 4 , 6 , 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 's a' t. 
k i rekeszte tnek, inert 1 - e l megkisebbíttetvén nem 
adnak egyszerű számot, és így nem szülnek tökél-
letes számokat. És mégis voltak ollyan tudósok, 
kik a1 2 4 — 1-tól tökélletes számot akartak szár-
mazta tni , azt h ivén,hogy ez egyszerű szám, és így 
a (24 — 1) 23 = 15 X 8 = 120 tökélletes szám. 
W o l f i s Analysisének első kiadásában (tlalae 1713. 
Tom. I. pag. 316.) a' 120-at a' tökélletes számok » 
közzé számlálta; holott a' 15 nem egyszerű s zám , 
hanem öszvetett , és = 3 X 5 , és így a' 120, melly 
= 15 X 8 , bővölködő szám. 

A' 2-nek páratlan mutatói közzűl is kirekesz-
tetnek az öszvetettek, nevezetesen : 9 , 15, 21 , 25, 
2 7 , 3 3 , 3 5 , 39, 45 , *g a' t. mivel a' 2-nek illyen 
mutatójú hatalmai, ha 1 elvétetik belőlök, öszve-
tett számokat hagynak, és így tökélletes számokat 
nem nemzhetnek. Hibázott tehát Tartagl ia , midőn 
azt áll í totta, hogy a1 kétannyisok folyamatjának 
summái közt a" két első, t. i. l H - 2 = 3, és 1 -4 -2 „ 
- + - 4 = 7 , egyszerű számot ád, azután pedig egy-
mást felváltva mindenkor , egyik summa öszvete t t , 
a' másik egyszerű számot ád minden vég nélkül. 
Ez épen annyit tesz, mint a' tökélletes számoknak 
ezen kifejezésében: ( 2 n — 1) 2 n _ I az n helyett ál-
talán fogva minden páratlan számokat felvenni. A' 
Tartaglia által tökélleteseknek gondolt és leírt 20 szá* 
mok közül tehát sokakat ki kell hagyni , mint nem 
tökélleteseket, hanem bővölködőket. 
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Hasonlóképen hibás módja a' tökélletes számok 

megtalálásának a z , a1 mellyet tanítanak Stifelius, 
Bungus é sOzanam, ekképen: a' kétannyisok folya-
matja kétkét tagokból álló osztályokra szaggattassék 
e l , illyen módon : 
1. 2 |4. S116. 32)64. 128(256. 512|l024. 2048| 's a' t* 
(Ozanam az első osztályba ezeket teszi: 2. 4) . Most 
már mindenik osztályban a1 két tagok közzűl a' na-
g y o b b i k b ó l el kell l«et venn i , és úgy kell azt a 'ma-
ga kisebbik társával sokszorozni: így a' mű tökél-
letes szám fog lenni. P. o. 1 X 1 = 1 ; ( 2 X 3 = 6); 
továbbá 4 X 7 = 28 ; majd 16 X 31 = 496 ; azután 
6 4 X 1 2 7 = 8128, és így tovább minden végnélkül . 
Ez a szabály már itt a' kezdetében is megtsal ben-
nünke t ; mert már az 5-dik osztályban 256 X 511 
= 130,816 nem ád tökélletes számot, hanem bővölkö-
dő t , mivel 511 nem egyszerű szám, hanem öszvetett* 
t. i. 511 = 7 X 7 3 . Hasonlóképen a' 6-dik osztály-
ban 1024 X 2047 = 2'096,128 nem tökélletes szám, 

f hanem bővölködő, mivel 2047 = 23 X 89 , és így 
nem egyszerű szám , a' millyennek kell lenni min-
den tökélletes szám nagyobbik művesének. Ez a' 
mód a' Tartagliáéval egyre megyén k i , mivel itt is 
az tétetik fel a' 2-nek minden páratlan mutaiójú ha-
talmairól, hogy azok, 1-el megkisebbíttetve, egy-
szerű számokat adnak , vagyis, hogy mikor az n pá-
ratlan számot je lent , akkor a' 2n — 1 mindég egy-
szerű szám fog lenni. 

Hibís Bouillusnak is ez az állítása, hogy a' pá-
rosan páros számok közzűl , vagy a 'mi ezzel egyre 
megyén ki , a" 2-nek hatalmai közzűl azok , a' mel* 
lyek 2-tőn és 8-tzon végződnek, ha belőlok I kivé-
te t ik , egyszerű számokat adnak , mellyek osztán tö-
kélletes számokat szülnek. Ugyanis épen most mu-
tatók meg, hogy sem 512 — 1 = 511, sem 2048 — 
1 = 2047 nem egyszerű számok. A' Bouillus módja 
szerént is az tétetik fel hibásan , hogy a' 2" — I 
mindenkor egyszerű szám , valamikor tsak az n pá* 
ratlan szántót jelent. 
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15. Az eddig mondattakbói szükségesképen 

következik , hogy a' 2-nek tsak az ollyan hatalmai-
ból lehet vá rn i , az 1 el való megkisebbíttetés után, 
egyszeri! számokat , és így tökélletes számoknak 
szülőit, a1 melly hatalmaknak mutatói egyszerű 
számok. Vagyis tsak úgy lehet várni , hogy a' 2'> — 1 
egyszerű szám lészen , ha az n maga is egyszerit szá-
mot jelent. Nem kell mindazáltal úgy gondolkozni, 
mintha valahányszor a' mutató n egyszerit szám , 
mind annyiszor a1 2-nek azon hatalma, 1-et elvévén 
belőle, az az a' 2n — 1 egyszerű szám l enne , és 
tökélletes számot sziílne a1 (2n — 1) 1 kifeje-
zés. Ebben a' hibás vélekedésben vólt Mich. Gottlieb 
Hanschius, ki 22 tökélletes számot adott e lő , azt 
hitetvén el magával, hogy a' 2-nek egyszerű szám-
ra felemelt minden hatalmai, l-el megtsonkÍHatván, 
szükségesképen egyszerű számokat szilinek. így vé-
lekedni hiba; mert ámbár a' 11 , 2 3 , 29 , 3 7 , 4 3 , 
47 , 73 , 83, egyszerit számok : mégis az Euler nyo-
mozásai után bizonyos, hogy a' 2-nek illyen számú 
vagy mutatójú hatalmai, I-et elvévén belőlök, nem 
adnak egyszerű számokat , hanem öszvetettekct. 
Ugyanis a' 

2 1 1 — 1 osztói 23 « 11 ( 2) -+• 1 és 1 
89 = 11 (8) -+- 1 

3 — 1 osztói 47 =s 23 ( 2) -f- 1 és 
178,481 == 23 (7760) -+• 1 

2 2 9 — 1 osztói 233 = 29 ( 8) 1 és 
1103=29(38)-*-1 és 20S9 == 29(72) -+- 1 

2 3 7 — 1 osztói 223 = 37 ( 6) -+- 1 és 
37 (16 /657,248) -+- 1 

243 _ j o s z t ó i 431 = 43 (10) 1 és 
43 (474'617,872) -+• 1 

2 4 7 — 1 osztói 235! = 47 (50) -+-. 1 és 
47 ( l ,273'677,008) -+- 1 

273 _ ! osztói 139 ?= 73 ( 6) I és 
73 (294,715 / /042,460'738,616) •+• 1 

^8 3 __ I o s z t ó i 167 K= 83 ( 2) -+- I és 
83 (697" /742,33S"7I4,l64'446,8iO)~t~l 
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Itt látni való, hogy az osztók mindenkor ollyan 

egyszerű számok, mellyek a' mutatónak valamelly 
páros sokannyijánál, p. o. 2 annyijánál, 6 annyijá-
ná l , 8 annyijánál , 10 annyijánál 's a' t. épen tsak 
1 -el nagyobbak. A'hátulsó nagy számból álló osztók 
meglehet, hogy öszvetett számok: de hihető, hogy 
az azokat alkotó egyszerűek is , a' mutató valamelly 
páros sokannyijánál 1 -el többek. 

Ezekből , a' hasonlatosság törvényje szerént , azt 
lehet következtetni , hogy mikor a' mutató n egy-
szerű szám, a1 2M — l - n e k , ha ugyan az öszvetett 
vagy elosztható szám, mindenkor illyen formájú 
lehet az osztója : 2rm n + 1 , egyszerű számnak tévén 
fel az r-et is. Es így, ha a' 2-nek egyszerű mutató-
jú hatalmai 1-el megkisebbíttetve öszvetett számok: 
úgy az ő osztóik mindenkor ollyan egyszerű számok , 
mellyek a' mutatónak valamelly páros sokannyi ja i , 
1-el megnevelve. Ha tehát a1 2-nek egyszerű muta-
tójú hatalmait , minekutánna 1-el megkisebbítettük, 
meg akarjuk vizsgálni , hogy egyszerű számok-e , 
és lehetnek-e művesei vagy szülői valamelly tökél-
letes számnak : nem szükség az ő elosztásokat min-
den egyszerű számokkal, mellyek az ő négyszegű 
gyökerekig felemelkednek , egyenként mepróbálni , 
hanem tsak az ollyan egyszeri; számokkal, mellyek 
az ő mutatóiknak páros sokannyijainál, p o. 2 , 4 , 
6 , 8 , 10 , * s a' t. annyijainál 1-el nagyobbak. És ha 
a z elosztás egyik által sem sűl el: akkor bátran fel-
tehe t jük , hogy a1 2-nek felvett és 1 -el megtsonkí-
tott hatalma egyszerű szám, és valamelly tökélletes 
számnak szülő művese. Ez a' megvizsgálás módja is 
ugyan igen hoszszas : de mégis a' közönséges mód-
nál sokkal rövidebb , és ha több tudósok osztanák 
fel egymás közt a1 megvizsgálás végett a' 2-nek egy-
szerű számra fe lemel t , és 1-el megkisebbített ha-
talmait : így lassanként felfedezhetnék, hogy melly 
hatalmakból nem lehet vagy lehet várni tökélletes 
számokat. 

16. §• Lássuk immár most, magokat az igazi tö-
kélletes számokat , a' mellyek a ' tudósok által eddig 
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felfedeztettek, Elmellőzvén a* Tartaglia, Stifeiius , 
Bungus, Ozanam , Hanschius hamis vagy tsak kép-
zelt tökélletes számja i t , úgymint a' mellyek bővöl-
ködő számok : még eddig tsak a' mindjárt követke-
zendő 9 számokat lehet bizonyosan tökélletes szá-
moknak ta r tani , mellyeket mind a* ( 2n — 1 ) 2 n ~ J , 
mind pedig a' 22"—1 —- 2 ,1~I kifejezése szerént eloa*-
dok ; de számokban, rövidségnek okáé r t , tsak ma-
gokat a' tökélletes számokat írom itt l e , a' 2-nek 
felhozott hatalmait pedig elmellőzöm, mellyeket az 
1-ső hatalomtól fogva a1 260-dikig kidolgoztam, és 
ha a5 Magyar Mathematicusok hasznosnak í té lendik, 
örömest fogok ezeknek Táblájával kedveskedni a' 
Tudományos Gyűjteményben. Az 1-e t , a' 6. §. sze* 
r é n t , kihagyván a' tökélletes számok köztí l , ezek 
lesznek a1 valóságos tökélletes számok, elsőben a' 
2rnek hatalmai ál ta l , a' (2n — 1) 2 " - 1 és a' 22<'>-1 

— 2n_~1 kifejezések szerént, előadva, azután szá-
mokban is k i téve : 

Az 1-sŐ tökélletes szám, ha az n = 2 , lesz 
(2? — 1) 2» = 2 3 — 2* = 6 . 

A' i -d ik tökélletes szám, ha az n = 3 lesz 
0*3 — 1) 2 2 = 2 5 — 2 2 = 2 8 . 

A' 3 -d ik , ha az n = 5 , lesz ( 2 5 — l ) 2* = 29 

, - 2 4 = 496. 
A' 4-dik , ha az n = 7 , lesz ( 2 7 — 1) 2€ = 2 » 3 

r—26 = 8 , 1 2 8 . 
Az 5-dik , ha az n = 13, lesz (2 »3 — 1) 2 l 2 = 2 * 5 

-r-2? 2 = 33T>50 336. 
A '6-d ik , ha az n = 17, lesz ( 2 1 7 — l ) 2*6 = 2 3 3 

— 2*ß = 8,589'869,056. 
A'7-dik, ha az n = 19, lesz (2 1 9 — l ) 2 I 8 ^ = 2 3 7 

— 2 '» = i37,438'69l,328. 
A' 8-dik , ha az n = 31, lesz ( 2 3 1 — l) 2 3 0 = 26 » 

— 2 3 ° = 2 / / /305,843 / /008,l39 /952,l 28. 
A' 9-dik , ha az n = 4 i , lesz — i ) 2 4 o = 2 8 1 

— 2 4 ° = 2""417,8 >l /"639,228' '158,837'784,576. 
Ezek közzűl a" hét első szám minden kétségen 

kivűl tökélletes, mivel azoknak nagyobbik művese 
tsalhatatlanúl egyszerű szám, a' mint megtetszik 

\ 
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Csernák László jeles hazánkfiának illyen tzímtí mun* 
kájáhól: Cribrum Arithmeticum , sive Tabula conti-
nens numeros primos acompositis segregatos, oocur-
rentes in serié numerorum ab unifate progrédientiun* 
usque ad 1'020,000. Conf'ecit Ladislaus Chernac Pan-
nonius. Daventriae. 1811. A' két utolsó számoknak 
nagyobbik műveseiről sem tudta még eddig senki 
megmutatni, hogy azokat valamelly számmal el le-̂  
hetne osztani s és igya' két utolsó számok is méltán 
tartatnak Eu le r , Krafft , Winsheim után, bár kétel-
kedve , tökélleteseknek. Mersennus ugyan és Prestet 
a' legutolsót kirekesztették a'tökélletes számok köz-
zű l : de ők sem adták elő ennek nagyobbik műve-
Bének osztóit, vagyis nem mutatták meg, hogy az 
öszvetett szám volna. 

A' következendő számok is sokaktól tökélíete* 
seknek ta r ta tnak: A' 10-dik tökélletes szám * ha az 
n === 53 , lesz ( 2 5 3 — 1) 2 5 2 = 2 * 2 5 2 . A' 11-dik, 
ha az n = 59, lesz (2*9 — 1) 2-5« = 2*1 7 — 2 5 8 . A' 
12-dik, ha az n = 6 l , lesz (26 1 — 1) 2 6 o = 2 1 2 ' — 
2ßf>. A' 13-dik, ha az n = 67 , lesz ( 2 6 7 — 1 ) 2 6 6 

~±2l33~266. A' 14-dik, ha az n = 71, lesz (2 7 1 — 
1) 2 7 o = 2 l 4 1 - 2 7 ° - A'* 15-dik, ha az n = 79, lesZ 
( 2 7 9 — 1) 2 7 8 = 2 l 5 7 — 2 7 8 . A' 16-dik , ha az n==89f 
lesz — 1) 288 = 2 i 7 7 ~ A ' I7-dik , ha az 
n = 97 , lesz ( 2 9 7 — 1) 29 6=<2 i 9 3 _ 2 9 6 . Ezek kö-
zött meglehet, hogy találtatnak kihagy'nivalók is, a* 
mellyeknek t. i. nagyobbik művese nem egyszerű 
szám : de hogy mellyek légyenek azok, nem tndhat-
jük. De azt nem lehet fel tenni, hogy ezen számok 
közül már egy sem vólna tökélletes, a1 mint Prestet 
gondolja, vagy hogy tsak a' 13-dik szám alatt lévő 
vólna tökélletes , a' mint Mersennus állítja. 

Ezek után következnek a' 101 , 103, 107, 109, 
113, 's a' t. egyszerű számok, mellyek lévén ínuta* 
l ó k , lehetnek a' 2-nek ezen mutatójú hatalmai kö-
zött i s , ha azok 1-el megkisebbíttetnek, sok egy-
szerű számok, és így tökélletes számok szülői. De 
ezen iszonyú nagy számokról, hogy egyszerűek-© 
vagy nem 5 semmi bizonyost nem tudhatunk. Kétség-
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kivul sok tökélletes számokat általugrott Mersennus* 
a1 ki 10-dik tökélletes számnak ezt tar t ja : ( 2 1 2 7 — 
1) 2 1 2 6 , és 11-dik e z t : ( 2 2 5 7 — 1) 2 a 5 0 ; még töb-
beket Prestet, a 'k iné l 9-dik tökélletes szám ez(2 2 < 5 7 

— l ) 2 2 5 6 = 2 5 1 3 — 2 2 5 0 . Mersennus azt mondja , 
hogy a' ki más IX tökélletes számokat talál , az tuí 
fog járni minden eddig való Analysisen, vagy meg-
haladja az eddig való Algebrai tudományt. Azt is 
m o n d j a , hogy a1 2-nek 17,000-dik hatalmától fogva 
a' 32,000-dik hatalmáig egy tökélletes szám sintsen ; 
továbbá, hogy az 1'050,000-dik mutatójú hatalom-
tól fogva a' 2'090,000-dikig egy hatalma sints a' 2-
nek ollyan, a' melly tökélletes számot adna, az a z , 
ha 1 elvétetik belőle, egyszerű számmá lenne. De 
kiki megítélheti, hogy a 'számoknak képzelheteilen 
nagyságánál fogva, sokkal könnyebb illyeneketállí-
tani , mint megmutatni , és hogy az illyen állításo-
kat elhinni nehéz dolog. Az emberi véges elme bé 
nem foghatja az illyen iszonyú nagy számokat, és 
reszket tsak képzelni is a '2-nek kétmilliódik hatal-
m á t , a' melly, minthogy a' 2 nek hatalmai minden 
20-dik hatalomnál egy hat számjegyből álló az az 
milliós osztállyal nagyobbra nevekednek (p. o. a ' 2 -
nek 20-dik hatalma millión kezdődik, a' 40-dik bil-
lión , a CO-dik trillión , a' 80-dik quadrillión, a1 lOO-
dik quinquillión , a' 200-dik decillión , a' 400-dik vi-
gintillión, 's a* t . ) : 100,000-illión kezdődnék, és így 
többől állana 600,000 egymás után írott számjegyek-
né l , és sorokra szaggatva is betőltene mintegy 8 ív-
nyi papirost , az az egy kis könyvet formálna. 

17. §. Megtetszik az eddig mondattakból, hogy 
nem igaz Ozanamnak az az állítása, hogy a' tízan-
nyisok folyamatja szerént minden szakaszban talál-
tatnék egy tökélletes szám. Mert az ugyan igaz, 
hogy az 1 és 10 közt van a ' 6 , mint tökélletes szám; 
a' 10-től a9 100-ig ismét van egy tökélletes szám, a' 
28 ; a' 100 és 1000 számok közt találtatik újra egy 
tökélletes, t. i. a' 496; az 1,000-től a' 10,000-ig van 
a' 8,128, mint tökélletes: de már ezután három osz-
tályban egy tökélletes szám sem találtatik; a' 10 
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milliótól a1 100 millióig ismét van egy tökélletes 
szám, t. i. a ' 33'550,336: de a' tízannyisoknak ezu-
tán következő osztályjában ismét nem találtatik tö-
kélletes szám , s a" t. 

A' sem igaz , a ' m i t Tartaglia, Bungus, és Oza-
nam állítanak , hogy a1 tökélletes számok mindég 
egymást felváltva szükségesképen most 6 majd 8 
számjegyen végződnének. Mert a' négy első tökélle-
tes számok ugyan ezen törvényt követik , így kö-
vetkezvén egy más u t án : 6 ; 28; 496; 8,128: de 
már az 5-dik és 6-dik tökélletes számok egyenlőké-
pen 6-on végződnek, a', 7-dik és 8-dik tökélletes 
számok pedig egyformán 8-on végződnek. 

Nintsen tehát semmi bizonyos és állandó rend, 
a1 melly szerént nevekednének a ' tökélletes számok, 
és így nem lehet könnyű szerrel találni annyi tökél-
letes számot , a1 mennyit akar az ember , a1 mint 
némelly tudósok állítják. Sőt inkább egy az egész 
Mathesisnek legnagyobb nehézségei közzűl valamelly 

^ kiszabott sokaságú tökélletes számokat keresni k i , 
valamint megesmerni, hogy egyszerűek-e vagy nem, 
az ollyan igen nagy számok, mellyeknek akármelly 
eddig esmeretes módon való megvizsgálására kevés 
volna egy ember élete. — Minthogy annak okáért a" 
tökélletes számok felette igen r i tkák, és igen nehéz il-
lyen szép tulajdonsággal bíró, az az : tökélletes számo-
kattalálni: méltán úgy nézettetnek a'tökélletes számok 
a' többi számok köz t , mint megannyi királyok, és 
méltán hasonlíttatnak Öszve a' tökélletes férjfiakkal. 

18. §. A' tökélletes számokról szükséges mége' 
következendőket megjegyezni: 

Elsőben, minden tökélletes számnak fele, ne-
gyed», nyóltzad-, vagy akárhányad-része szűköl-
ködő szám: ellenben kétannyi ja , három-, négy-, 
ö t - , annyi ja , 's a' t. egyszóval sokannyija minden-
kor bővölködő szám. A1 28 tökélletes számnak p. o. 
fele 14, melly szűkölködő szám, mivel minden 
osztóinak summája 1 -+-2 •+• 7 = iO, és így kevesebb 
magánál a* 14-nél. Negyedrésze a"1 28-nak 7 , melly 
még inkább szűkölködő szám, mert egyszerű. Ellen-
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ben a* 28-nak ké tannyi ja , az 56 bővölködö s z á m , 
mivel minden osztóinak summája 1 + 2 + 4 + 7 + 
8 + 1 4 + 28 =s 64 , és így több magánál az 56-nál. 
Háromannyija pedig a' 28-nak 84, melly még bő-
völködöbb szám, mivel osztóinak summája l + 2 + 
3 + 4 + 6 + 7 + 1 2 + 1 4 + 2 1 + 28 + 42 = 140, jó-
val felyül baladja magát a' 84-et. így van a' dolog 
minden tökélletes számokra nézve , t. i. az Ö ré-
szeik szűkölködő, sokannyijaik pedig bővölködő 
számok; ók tebát középben állanak a' szűkölködő 
és bóvölködó számok közt , mint tökélletesek és 
pontosok. 

Továbbá megjegyzésre méltó dolog, hogy a1 

6-on kiviíl minden tökélletes számból 1 marad fel 
a1 9-el való elosztás és a3 kilentzesek kihányása után. 
Vegyük fel p. o. a' 8128 a t : ha ezt 9-el e losz t juk , 
benne a' 9-et 903-szor találjuk meg, 1 pedig felma-
r a d ; ha kihányjuk is a' kilentzeseket belőle épen 1 
marad meg, mivel 8-Hl = 9 , a ' ké t elsó jegyet tehát 
kivetjük , ezután a* két hátulsó jegy öszveadatván 
2-4-8 = 10, mellyböl kihagyván a' 9-et 1 marad fenn. 
Innen ha a1 C-on kiviíl akármelly tökélletes számnak 
minden jegyei, a' helyre való tekintet nélk ül, újra meg 
újra öszveadatnak , utoljára l - re olvad azoknak sum-
mája. P. o. A' 8,128-at felvévén, ennek jegyeinek sum-
mája S + l + 2 + 8 = l 9 , melly summa jegyei ismét 
Öszveadatván l -4-9 = 10, ebből pedig 1 - 4 - 0 = 1 lesz. 
De ezen tulajdonságból nem lehet következést húzni 
válamelly számnak tökélletes voltára, mert ez a 'Tar -
taglia , Biingus, Ozanam és Hanschius hamis tökélle-
tes számjaiban is feltalaltatik , p. o. a3 130,816 nem 
igazi tökélletes s zám, mégis a"1 kilentzesek kihányá-
sa után 1 marad fel belőle, és jegyeinek summája is 
ntoljára l-re olvad, ipert 1 + 3 + 0 + 8 + 1 + 6 = 1 9 , 
innen pedig 1 + 9 = 10, végre 1 + 0 = 1. 

Végezetre, a '6-onkivűl minden tökélletes szám-
nak nagyobbik fő művese , melly egyszerű szám, 
és = 2n — 1 , ha 6-tal elosztatik , 1 maradékot hágy, 
vagy is , a1 6-nak valamellyik sokannyijánál mindég 
tsak 1-el több. Ezek p. o. aT tökélletes számoknak 

na-
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nagyobbik művesei: 7 , 31, 127, 8 1 9 i , 'sa^t. úgy 
de 7 = 6 ( l ) - H l ; továbbá 3 1 = 6 ( 5 ) - M ; ismét 
127 = 6 (2 l ) -+ - i ; majd 8191 = 6 (1365)-H1 , és 
így tovább. De ez sem bizonyos megesmertető jele a' 
tökélletes szamok fő műveseinek ; mert a' hamis tü-
kelletes számok nagyobbik fő művesei is , bár nem 
egyszerű számok, 6-tal elosztatván 1 maradékot 
adnak , p. o. 511 = 6 (85) -h 1 , hasonlóképen 2047 
s=5 6 (341) -+- I. Valamíg tehát az egyszerű számok 
.megesmérésére könnyű és mégis bizonyos jelek nem 
talajtatnak fel : mind addig a' Mathesisnek nehéz-
ségei és titkai közzé fognak tartozni a' tökélletes 
számok, 

Szilágyi János, 

3. 
Nérnelly észrevételek a Magyar nyelvről 's ennek 

természetével ellenkezni látszó szállás mó* 
dókról. 

Időnk a' jobbitni 's tökéletesitni vágyások ide* 
jek. Ha rendre elnézzük 's vizsgáljuk miveltebb vi-
lágunk nemzeteit, mindenütt munkásság, erőkedés, 
balladás tűnik szemünkbe. A1 Szép és Jó egyedules 
jelszavak: mert közhasznuaknak esmertetnek. De 
mennyire ér ik-el ezeket 's tudják megfogni a" gon-
dolkodó nemzetek , mennyire van tökéletesség el* 
meszűleményjeikben, mennyire hatnak időkorukra, 
mennyi maradhat 's marad még hátra a1 jövendő 
kornak a' tevésre, ezt, tsak a' később kor , melly 
liideg fontoló észszel terjeszkedik ki az elhanyatlott 
idő szüleményjeire, bírálhatja meg a' követkézé* 
seknél fogva. 

Emelkednek és szállanak a* Nemzetek is: mert 
közös sorsa ez e3 világon mindennek. Kelésekor, 
míg láthatárunkon felebb nem emelkedik, isak 
gyenge a' nap melege, sugárjai a' délpontról hatal* 
inasan hatnak Planétánkra, szállásával erről mindig 
gyengébbek lesznek, mint valamely bajnok fogy® 

Tud. Gyújt. IV. Kot. 1834, 3 
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e r e j e , — nyugváskor bádjodtan, mint egy haldo-
kolva pillantanak a1 végzett pályára viszsza, mint 
amaz, midőn végső pillantatjait tört szemekkel veti 
í\ tövises virágos ösvényre. Ugyan illy életköre van, 
aránylag véve , a' kisded virágnak. Ez sorsa egyes 
népek , országok, és emberek ditsőségöknek i s , 
mint életök virágjának. Minden életnek virágzás 
legfőbb erőkedési munkája. A' gyümöltstermésro 
indulás , halni indulás a' természetben, és sok növé-
nyek , ha elvirágoztak, és gyümöltsöket megérlelték, 
elhalnak. De megmarad a' gyiimölts, táplál 3s új 
életre indul. 

E' közös sors uralkodó a1 nyelvekben i s , mel- • 
lyek életművei a" nemzeti l é tnek , ennek lelki ereje 
munkájának, hatásának, észképei közlésének,tenyész-
tésének. Nem egy forma ezek é le tkörük, mint nem 
az a' tsiMagoké, és egygyes embereké. Sokak, tsak kis-
deddélpontra emelkednek's erről hirtelenül letsusz-
nak és megmerevednek: mert a' nemzet, mellynek 
tulajdoni vol tak, kisded lelki e r e jű , törpe volt, 's 
nyelvével egygyiitt feledtség örvényjébe merüli; má-
sok , középtetőre emelkednek 's közép körben forog-
nak, mint a' közép nagyságú égi testek: mert a 'nem-
zet i s , melly Őket birá , lelki értelemben, vagy ellen-
séges környűhnényjei , vagy boldogtalan éghajlat ja, 
vagy kiirthatatlanul meggyökerezett balszokásai 's 
más okok miat t , tsak közép fokig ju tha ta ; némelly 
kevesek végre, a' lelki erőnél fogva, melly a' nem-
iset keblét feszíté, 's mellyet szerentsés szokások, 
áldott környűlmények, kedvező helyzetek, mint 
jótevő hűséges da jkák , gyámitot tak, tápláltak, 
neveltek, magas körre hatottak e l , — délpontjűk, 
mint napé, magas és meleg sugáru, eleven, tiszta 
világosságot terjesztő , Vígy a* nemzet léte is erősebb, 
tartósabb , gyümöltsözőbb , boldogabb, ineszebbre ki-
hatóhh leve. 

Miveltebbés nagyobb lelkierejű nemzetnél töb-
bek az észképek 's az érezhető szükségek, több ol-
dalú az élet 's így többek a' szavak is. Az izlés fe-
szűltebbségc mindig 's mindenütt keresteti a1 szeb-
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bet "s jobbat. Innét tisztulnak a' szók, kiej tések, 
nevek; a1 meghatározottság mindenben teriíltebbé 
vál ik , ' s a' nemzet bults nyelvet alkot magának , meg-
tisztítva azt szenyeitől, elvetve darabosságait 's fe* 
liílemelve a' gántsolók gunyjain. így leve a* görög 
nyelv a' többi nyelveknek elopóstájuk a1 szépsége 
miveltség 's tudomány fokán , minden szükségekre 
hajló és alkalmaztatható 's benne a' hanyatlott nem-
zet halhatatlan; így a1 latán szép és majd kiirthatat-
lan kedvességű, bár a' nemzet maga, mellynek tu* 
lajdona vala , óriási hatalma fokáról sirba szállva, 
az elhunyt nemzetek álmát aluszsza is; igya ' Német, 
Angoly , Frantz, olly kiterült 's közbetsű, mellyeket 
sziilőföldjek határjai bé nem szorithatának. 

Mindenik nyelv mivelhető, mint akármellyik 
föld: de egygyik kevesebb munkával, szerentséseb-
ben, több haszonnal. Némellyek a3 magukban több 
mássalhangzó betiíket foglaló nyelveket alkalmato-
sabbaknak tar t ják az emelkedhetésre, mint a' sok 

^ magánhangzókkal elhintetteket: de a' nyelv szépsé-
ge , hatása és alkalmatossága tsak abban határozta-
t i k , ha benne mind a3 mással mind a1 magánhangzó 
betiik, épen elegendők. Az írók leikök az a' nagy 
műhe ly , mellyben a' nemzet miveltségi életének 
terűlet adatik, kellemessé, kapóssá, közdivatuvá te-
szi ez még a' természettől máskép kellemetlen hang-
zású nyelvet i s , mint erre eleven példáink vágy-
nák. A' görög, lä t in , német , angoly és frantz nyelv, 
emelkedése elején tsak kevés nyomosságu vo l t , de 
felvivék a' lángelmék a' tökéletesség magas lép-
tsőjére. Ki emlékeznék a' régi gél nyelvről, ha Os-
sián, a' lelkes bá rd , hős énekeiben számára halha-
tatlanságot nem vívott volna ki ? 

Ezeket előre botsátva 's talám a' köznyelvészi 
miveltség rajzán bővebben is kiterjeszkedve, mint 
sokaknak tetszhetnék, közelebb járulók már anya-
nyelvünkhez, mint nemzeti lé tünk, virágzásunk, 
hatásunk, fontosságunk létalkatjához 's főszeréhez. 

Ebben megvan az mind, mi a' nyelvet széppé, 
tudományossá, közdivatuvá, sőt még határjaiu is 

*3 
\ 
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túlhathatóvá teheti. Ékes virágjok ez a' Igelets , az 
ásiai nyelveknek. Mint hangja szép és olvasztó, ugy 
finom és nyomós lehet 's lesz is a" nemzet is , melly 
birja. Szép relküség, férjfias erő rengette legelső hang-
jait is böitsőjökbcn. Ásia melegebb legje dajkáid 
ketseit , bár a' t á j ék , mellyen élede, szigorúbb és 
északi volt is. Lágyságára tehát Ásia melegebb ege 
ieve költsönözve ; férjfias ereje pedig ott gyökere-
sedett 's teny észett, hol élt a' nemzet. Két egsark, 
ineleg és hideg , vaja tehát munkás szülésében. Mit 
tehető vala lelki tekintetben a' Nemzet 's mint tudá 
betsiilni a' nagyot , bizonyítják régi bültsei: Obaris 
Toxaris , Zotnolxis és Anacharsis, a ' r ég i írók sze-
r in t , kik a' sivatag Scythiából is elmenének Gö-
rögországba a' böltsek hallgatására *s szép előmene-
teleikért ezektől nem kevéssé betsiíltetének. 

A' magyarnyelv magában hordozza mivelődhe-
tési tulajdonait , mint az anyaföld a' k intseket , 
mellyeket a3 szorgalmas munkás felkeres, kiás és 
haszonra fordit. Képes a' költészet körében szép 
hangok 's képek elegyítések által szívet és lelket 
szebb honba varázsolni, hol szeretet szárnyain lágy 
és szelid érzések lengenek 's a' szépre, jóra , nagy-
ra hevitnek; ügyes a' szónokszékeken és teremek-
ben az erény, igazság, 's köz jó dolgában felszólal-
ni 's oda hajtani a' szíveket, hol kötelesség szent 
szava parantsol ; alkalmatos , nem tsak az elhunyt 
hősek, tudósok és más nagy emberek tetteit énekel-
n i ; hanem még a' honi történeteket is egy tsomóba 
fűzve , tsinos és kellemetes egészszé olvasztani, 
hogy abból láthassa a' Nemzet Eleji nagyságát és 
polgári fontos helyzetét; hajló a ' tudományokban 's 
szép mesterségekben előforduló műszóknak helyes 
kitevésökre, hogy még annak is lehessen némunemű 
megfogása az illetett dolgok felől, ki idegen nyel-
vekben nem jártos 's így közönségesebb lehessen a" 
juiveltség, melly által a 'Nemzet nagyobb, munká-
gol>b, élhetőbb, virágzóbb lehet 's lesz. A' magyar 
nyelv hangok énekhangok, mellyeket a' jól magya-
réi szólónak • szavaiból a' szép nyelvhangot ismerő 
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idegen, mint ezt már több alkalommal örömmel ta-
pasztal tuk, egyszerre észrevesz. A' görög költészet 
mértékjein , tzélarányosan szabályozott hangokban 
Európa nyelvei között ez leghajlósabb, a1 kiilönözó 
érzéseket , te t teket , 's tulajdonokat festeni, 's ez ál-
tal a1 minden benyomást elfogadható szíven uralkod-
ni. Ez mind arra muta t , hogy e 'nyelvben el van 
hintve a' mag a' jövendő szerentsés gyümöltster-
mésre. 

Id«gpn , a' szomszédoktól általvett szavait nem 
szégyenlheti a' Nemzet. Nints nyelv ezek nélkül 's 
nem is lebete sóba, miolta az emberi Nem Nemze-
tekre 's kiilönöző nyelvekre van feloszolva. A' szom-
széd népek egymás által mivelődtek 's egymástói 
mind dolgokat, mind szavakat vettek által. Az arab, 
zsidó, syr ia i , chaldaeai egymástól költsönöztek ; 
a' görög, a' Phönitziaiak , Egyiptomiak's mások ele-
leges esméreteiből vett mind megfogásokat, mind 
szavakat;a' latin sok görög *s más szókkal van keverve; 
az olasz, a1 latin leányának tartatik, 's még is hány 
szó van benne, mellyet a" latin a jkú nem ért 's nem ért-
het? A' frantz nyelv,mint közvélemény szerint, hason-
lóképen a' latin nyelv sarjadéka , pezseg ollyan sza-
vakkal , mellyek nem latin eredetűek — ezek hihe-
tőleg a7 régi Gallok nyelvekből, kiknek mint nagy 
és hatalmas nemzetnek, kellett tulajdon nyelvök-
nek I nn i , maradtak hátra és benne, a'latin szavak 
talám tsak költsönözések a' régi Rómaiak nyelvök-
IJŐI , kiknek szomszédjaik voltak, vélek sokat há-
borúskodtak , 's á ju lok utóbb sok erőkedések után 
meggyőzetvén , jobbágyjaik lettek. Meggyőzött nem-
zet nyelve hamar elegyedik meggyőzője nyelvével. 
IIly keverékek a9 többi Európai 's latin nyelv leá-
nyainak tartatni szokott nyelvek i s , mint : a' spa-
nyol , portugál!, oláh. A* németben is sok idegen 
szók jonek elő, mint f rantz , la t in , görög 's más 
eredetűek. Az Angoly, mint ezzel atyafias, rakva 
van a' scandináviai nyelvekből származott , hason-
lóképen f rantz , latin 's k i tud ja még mi más erede-
tű szókkal- Hlyeitek a1 svéd, dán, norvég's több ez 
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atyafiságon lévő nyelvek. A ' tót törzsökből 'sarjad-
zot tak , mint: az orosz, lengyel, tseh, morva , hor-
v á t . vandal , r á t z , dalmata, szerb 's többek, szint-
íigy sok szavakat veitek fel , nem tsak a 'vélek szom-
szédos , hanem más nyelvekből i s , mint : a' latin-
ból, görögből, persából, sőta ' tatárból is. Innct nem 
iehet tökéletesen meghatározni, ha váljon azok a' 
szók a' magyarban, mellyek a' tót szókhoz hason-
l i tanak, egyenesen a' tótoktól költsönöztettek-e ? 
A* nyelveknek nyomaik elvesznek az ősz régiségben, 
mint a' nemzetek történeteik. Nem régen egy még 
kéziratban lévő vandal oskolai könyvből azt olva-
s á m , hogy a' vandalok számolásukat ötvenig a3 né-
metektől , ötventől tovább pedig a' magyaroktól 
vették, kik vélek szomszédosok vo l t ak ;—több sza-
vaikról is volt alkalmam ugyan ezt észrevenni. Hon-
nét van ez ? Hát a' vandaloknak a* magyarokkal 's 
németekkel lett szomszédosodásuk előtt nem voltak 
képzeteik 's megfogásaik a' számolás felől ? Hisz 
a* vandalok a' tótokkal atyafijasok. Innét méltán 
jöhetünk e' gondolatra, hogy a' Magyarok e' bonban 
lett ietelepedésök idejében is lehettek 's voltak is 
olly miveltek, mint a' tót törzsökbéli népek, sőt 
talám még miveltebbek : mert máskép hogyan köl-
tsönözhettek volna tolok ezek észképeket , megfogá-
sokat és szavaka t ;— mindig inkább a'miveletlenebb 
a* szegényebb költsönöz a' miveltebbtől 's gazda-
gabbtól, mint ez amattól. Ha a ' H u n n o k , kik a' 
magyarok előtt e' honban megtelepedtek, a' magyar 
nemzettel atyafiasok voltak, mit sok í rók állítanak, 
nem lehettek 's nem is voltak e' törzsökből szármo-
zott népek olly durvák és tudatlanok , mint sokan 
ellenséges indulattal elakarnák velünk hitetni. Ezt 
bizonyítják Ludennek, a' híres históriatanitónak 
szavai is, ki Attiláról egyolvasás / alkalmával így szó-
l a : „nem kell gondolni, hogy Attila olly durva és 
,,kegyetlen lett volna , mint sokan t a r t j á k : — e l s ő 
„Uralkodó volt ő a' maga idejében Európában.'4 Ezt 
igazolják megkegyel mezesei i s , mellyeket győzedel-
meinek k ö z e p e i t e k gyakorlott. Neki pedig az akko-
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ri időnek szokása szer int , a' maga nemzete keheié-
ben kelle magát k iképzeni , *s egy illy kiképzett Fe 
jedelem nemzetét is képestsak valamennyire isina-
gához felemelni. Állandó hazát alkotni ollyan föl-
dön , mi Ilyen e' miénk , lehetetlen egy minden ól-
dalról durva nemzetnek : mert az alkototthazát t /él 
arányos törvények 's polgári erony tarthatják fenn s 
öszveíuggésben , melly tsak akkor kezd roskadni , 
ha a"1 nemzet miveltsége hibás arányt vesz, a* tör-
vények béfolyásukat vesztik 's a' polgári erony he-
lyett puhaság 's fáradságtól irtózás üt bé. 

A' nemzeti közmiveltség nagy tárgyában né-
melly Európai nemzet-társaink meszsze elorehallad-
tak ; mi őket mindenben még utói nein érheténk. 
Nálunk még nem is hajnallott , midőn azok már a 
délpont felé közeledtek. A" honi történeteinkben 
tsak középszerűen jártos is fogja tudni, miért ma-
radán k mi el. A' mi veit Európa gúnyját meg nem 
érdemel jük: mert mikor ez nyelvét tsendesen mi-
vel te , mi addig melyünket a' napkeleti vad erőnek 
szegeztük el lene, hogy ez Európát rablántzra no 
főzze , mint Af r iká t , Asianagy részét és a' hanyat-
lott napkeleti tsászárságot. Néhányszor halálosan 
sebesedtünk , ' s tsak egy mindenható kegyes Végzet 
tarthata meg életben. Pedig a' folyvásti fegyverzör-
gések között elidegenednek a'múzsák , nyelv és szép-
izlés nem haliad előre, inkább darabosodik ; köz sze-
rentsétlenségek még azt is elölik, mi még bár ten-
gődve létezett. Mátyásunk időkora szép reménnyel 
ketsegtete. E' koronás hon 's nemzet barát állal 
öszvegyüjtött könyvtár jótévő tudományos világot 
vala felhozandó az Ország szivében a' nemzetre : do 
a' bekövetkezett hadak viharjai semmivé tevék ezt, 
's a' tudományt és ennek eszközeit ; a' könyveket 
nem betsiílő török vadság tűzzel emésztette m eg , 
mint a' Ptolemaeusok roppant Könyvtárát Alexan-
driában a3 tudományos világ rémitő és kipótolhalat-
lan kárára. Sokat tett erre még az is , hogy idegen 
nyelv tnlá ki természetes igazaiból a' nemzetit 's e z , 
tsak félholt állapotban sinlődett. Ezek 's több inas 
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nem fsekély akadályok voltak oka i , liogy a' Ma« 
gyar szép nyelve a' többi miveltebb Európai nyel* 
vekkel a' tökéletesedés tetője felé versent nem fut-
háta. 

X' hely, mellyen most ál! a' nyelv, 's az általá-
nos nemzeti mivelődés , minden jót hágy remény-
leni» Szebb, tágosabb az izlés napról napra. A'hatás 
köre terjed , a' részvét nevekedik , a' segéd-eszközök 
szaporodnak. A' nyelv simább, tsínosabb, könnyebb 
ömledésű mint a' hajdani. Ha a' régibb elmeszüle-
ményeket az újakkal öszvehasonlitjuk , igen érez-
hetővé lesz a' különbség» Nagyobb és közönségesebb 
pesgés, munkásság van a 'nemzeti nyelv oltárja köruh 
íjjságok és folyóirások , napról napra megjelenő új 
könyvek emelkedő ízlésben törekednek e' közös 
kintsnek nagyobb és tertíltebb betsetadni. A' költé-
szet némelly nemeiben, ha el nem érte is még a 'nem-
aset a 'mivel tebb Európai nyelveket, legalább meg-
közelítette. Prózánk nevezetes halladásban foglalatos, 
sőt már azon léptsőn látszik fényleni ^ mellyen né-
melly miveltebb nyelveké. Itt 's o t t , némelly mező 
a' tudományosság 's miveltség világában még kevés-
sé látszik munkáival de lelkesen 's buzogva ébred 
a3 Nemzet , a' tzélzatok nagyok, 's két vagy három 
tized még 's ott ál lunk, hová forró nemzeti vágyja-
ink törekednekí mert buzgó, áldozni szerető nem-
ze t , az áldott béke jótévo palástja a la t t , nagy dol-
gokra alkalmatos. 

Minden nemzet nyelvében voltak némelly kelle-
metlen szavak és szólásmódok, mellyek a' nyelv 
szépségét homályosiíák; könnyű gördűlését , mint 
Valamelly bilintsek, gátiák, világosságát és érthetősé-
gét behomályositák ; voltak némelly vagy igenhosz-
szu, vagy igen rövid szók , mellyeket igazitni, job-
bitni kel le; voltak ollyanok i s , mellyek nem he-
lyöken, vagy nem olly értelemben használtattak, 
mint természetök megkívánta. A' rút szavakat 's 
szólásmódokat kiveté a 'mivelődés halladása a' nyelv-
ből , mint a' tenger kiveti a' tes teket , mellyeket 
magában meg nem szenvedhet \ a* jobbithatókat job-
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bltá, a iioszsznkat rövidité, a' rövidség miatt ho-
mályosokat hoszszabbitá; a' hibás értelemben basz-
náltakat helyükre és körökbe viszszavezeté , és a' 
szükség rs közmivelődés szerint alkota újakat, mel-
lyek a} hijány t pótolák. 

A' nyelvtudós az a1 művész, kinek kezei közt, 
mint egy újá születik a' nyelv, mint a" festész ügyes 
kezei közt a' tárgy , mellyet fest. Minél többek a' 
nyelvtudósok valamelly nemzetnél, kik elmeszüle-
ményjeiket lángszellemok szerint öltöztetik, 's minél 
nagyobb és tovább tartó â  forrás, mellyet ezek tá-
masztanak a* nyelvanyagban, annál szebb lesz a1 

tisztulás, annál tágosabb a' nyelv, annál világosabb 
az értelem, melly a* szólásmódokba van öntve. így 
fórrá ki Látium vagy Róma nyelve Ennius szemet-
j e i t ; — igy a' görög, a ' n é m e t , az angoly, a' frantz 
's többek a1 magokéit. A' bárdok indulatot, erót és 
győzedelmet lehellettek durva erős énekeikben , kö-
veték ezeket a1 nemzet ébredő tavaszi hajnalát zen-

é gedező dallosok, mint a' béke ölén felmelegiílt idő-
nek ditsérői; hév hazaszeretet, buzgalmat 's nagy-
tetteket zengének a' jelesebbek , mint a5 fiilemijék 
zengik tsendes ligetjekben a' tavaszt és szerelmet. 
Erre minden erők mozgásbajövének, 's nemes lelki 
áldozatok és törekedések közt, el leve érve a' nyelv-
nek 's nemzetnek kitűzött fentebbi tzél. 

E' történt 's történik időről időre nyelvünkkel 
is. Az ügyetlenséget eláruló és szükségben segitő sok 
toala ritkábban használtatik; a' való, melly nélkül 
alig tudánk el lenni Írásunkban, elv észté 's veszeszsze 
is mind inkább inkább tyránni hatalmát. A* tizenkét 
szótagos és négyes rimes valamint leonini versek is, 
elavultak. A' nyelv könnyebben folyó és elevenebb; 
a3 költész helyesebb szabású, nem olly hoszszu és nem 
olly Ízléstelen köntöst ölt lelke szülöttjeire. De sok-
nak el kell még maradni, vagy megjobbittatni, hogy 
még határozottabb, elevenebb 's rövidebb legyen a1 

nyelv. Vágynak még régi, vágynák idegen szabású 
köntösek imitt amott nyelvünkén, tnellyek, véle-
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inénnyem szerint, a1 tellyes szépségében serdülő 's 
férjfiiii korra siető napkeleti ifiunak erővel teljes al-
katját és ketseit elfedik 's mellyeknek megigazga-
tásokkal lesz a1 napkeleti szülött a' kellemességnek 
igaz remekje, El kell esni : A' bennünket, bennete-
ket szavaknak, mellyek a' minket és titeket gyö-
nyör ií szavak helyett használtatnak: mert ezek nyel-
vünk természetével ellenkeznek. Közelebbi gyöke-
rek ezeknek : bennem, benned 's a' többesben: ben-
nünk, bennetek. Szép sajátsági szavai ez emiittettek 
nyelvünknek : mert egy szóban 's tellyes határozot-
ságban e j t i k , mit a' többi ismeretes miveltebb nyel-
vek kettőben ejtenek. De miért kell ejtegetni őket, 
midőn ejtegethetetlenek ? Vagy, ha a' vádoló, vagy 
accusativ esetben használtatnak, miért nem használ-
tatnak a' többi esetekben is ? Miért nem mondatta-
t i k : betűiemé , bennemnek , bennemet, bennemtül, 
bennünké, bennünknek , bennünktól, 's miért tsupán 
bennünket, benneteket? Nem j ó - e a' minket, í í íe-
Äei? vagy: nagyobb határozottságot árúl-e el a' ben-
nünket , benneteket, mint a' minket *s titeketl 
Hiszem mikor azt mondom minket, nem értetőd-
nek más rendbéliek, mint mi , kik egy társaságot 
teszünk 's bizonyos tzél végett öszve vagyunk kap-
tsoltatva; vagy: ha mondom: titeket, nem értet-
hetnek mások e' szó alat t , mint azok , kik a1 má-
sodik személyes rendbéliekhez tartoznak. A' minket 
's titeket az én és te személyeseknek , mint gyöke-
reknek, vádló vagy accusativ esetjeik a' többesben is 

. mindig megkívánják, hogy igazaiktól meg ne fosz-
tassanak. IIol vették e' szólásmódok magokat 's ho-
gyan maradhattak meg eddig is nyelvünkben ? nem 
foghatom meg. El kell tehát ezeknek maradniok, 
mint ollyanoknak, mellyeket nyelvünk tisztát óhaj-
tó 's különben viharos tengere magában meg nem 
szenvedhet, és a' szűz szépségű minket, titeket szó-
k a t , mellyek általok ki tolat tak, kell a' nemzetnek 
helyökbe helyhetni, hogy a' nyelvünk tanulására 
kedvet kapott idegen ne kérdezze okát e' szabálytól 
eltérésnek, %> ne mosolyogjon, hogy olly szókat 
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ejt ege trink, 's ejtegettetünk , mellyeket nem kell *s 
nem is ieliet. 

Az ezen, azon szavaknak, midőn nevező eset-
ben használtatnak: mert az ez, az névmás szavak 
a' valóságos tiszta szavak a1 nevező esetben. Mit vé-
tettek ezek , hogy kellemes rövidségekkel meg nem 
elégszünk ? Miért mondjuk: ezen ember azt mon-
dotta, hogy azon könyvet kézhez ad ja? Nem sza-
bály szerint volna-e inkább igy mondani: ez em-
ber azt mondotta, hogy azt a' könyvet kézhez adja? 
A'másik kiejtés sem határozottabb, sem világosabb, 
e ; másodiknál. Soha sem mondjuk: amazon emezen 
ember, hanem amaz, emez ember. Miért mondjuk 
tehát : ezen azon ember, ál lat , asztal 's a ' t ? Az 
ezen, azon szók tulajdonképen nyugpontot jelente-
nek. Azt szoktuk mondani: ezen helyen, vagy job-
ban e' helyen, azon a' poltzon, vagy ama poltzon ; 
ezen, azon ülök, állok, megyek 's a' t. E' kérdés-
r e : hol? többnyire mindig igy felelünk: e rdőn , 
réten, tá jon, határon 's a3 t. Igy a' fenntebbi név-
másokban is e' kérdésre: mellyiken? mindig így 
felelünk 's kell felelnünk: ezen , azon, emezen, 
amazon. Soha sem kellene tehát az ez, az nevező 
esetbéli névmásokat en és on ragasztékokkal szapo-
r í tanunk: mert így a3 nyelv tisztasága és határozott-
sága szenved, rövidsége pedig szükségtelenül meg-
hoszszabbittatik, a' mit pedig a'lehetőségig kerülni 
kellene. 

A' tzikkszavak, vagy articulusok, az az, ez, a' 
magán és az a, ey a' mással hangzó betűk előtt mér-
tékletlentíl használtatnak 's használtattak, különösen 
nyelvünknek durvább korában. Különösen a ' m i , ki, 
melly névmások, és a' hol, mikor, midőn ' s a ' t . ha-
tározók, vagy Adverbiumok előtt szoktak ezek még 
ott is használtatni , hol igen könnyénél maradhatná-
nak, sőt elmaradások a' kiejtésnek nagyobb rövidsé-
get és ketset adna. Ha a' névszó megelőzi a' relativ 
névmásokat, vagy a' határozókat, minek akkor a' tzik-
kely, vagy az articulus szó előttek? Ha mondom : az 
ember az esetében, vagy az ő esetében, mindig saj-
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nálkozásra méltó — nem jobban mondanám-e így; 
az ember esetében mindig sajnálkozásra méltó; vagy 
lia mondom: ez a' férjf iu, a* ki magát ditső tettek-
kel jeleié k i , nem jobban mondanám-e így: e' férj-
fiu, ki magát ' s a1 t. Az a dolog, a1 mellynek rosz 
vége van , talán jobban mondanám így : az a1 dolog 
mellynek rosz vége van; vagy ha mondanám : saj-
nálkodásra méltó az az ember , a' kinek remény-
jei nem tellyesednek , — nem lenne-e így jobban 
mondva: sajnálkodásra méltó ember, kinek remény-
jei nem tellyesednek ? 

A1 határozók pedig tzikkelyszót, vagy articulust 
épen nem kívánhatnak magok mellé, mert ezek 
előttek úgy jelennek meg 's állanak, mint valóságos 
hívatlan vendégek és rendzavarók. Emlékezetemre 
nem él így ezekkel semmi miveltebb nyelv is , mi-
nek tehát e* szabálytalanság nálunk is? Miért mond-
j u k : o t t , a' hol a' patak kigyódzva haliad előbbre? 
Nem szebben és rövidebben mondanánk-e így : ott, 
hol a' patak 's a' t. Vagy: akkor , a' mikor a* ^ 
nap nyugodóban volt , nem jobban van-e így mond-
va: akkor , mikor a ' nap 's a' t . ; vagy e' mondásnál, 
a' midőn minden álomban volt merülve, nem 
méltán hagyjuk e' ki az d-t 's mondjuk tsak így: 
midőn? Nints szebb, m i n t a ' rövidség és a' feles-
leges eltávoztatása a' nyelvben. Ezért betses még 
most is az ugy nevezett Laconismus, melly a' gon-
dolatot kevéssel, szószaporítás nélkül közli, 's ennél 
fogva benne a' kiejtés velős és erős. Ugyan ez emii-
tettekben egygyütt éreztek velem azok, kik írása-
ikban ez érdeklett feleslegeseket kikerülvén, hazánk-
f ia inak e' tárgyban is világító fáklyával mutatnak 
utat 's nyelvük ennél fogva is szebbé és rövidebbé 
válik. Továbbá az 

Énnekem , teneked, ó neki, minekünk , tinek-
tek, ó nekik, szavak a5 tulajdonító esetben igen 
könnyen ellehetnek az én, te, o, mi, ti, Ö, vagy 
<ik, előleges ragasztékok nélkül Js el is kell lenniek: 
mert nekem, neked, neki, tiekiink, nektek, nekik, 
tökéletes értelműek 's kimerítik a' tulajdonítási, 
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Gyökerek a' nekem, neked, ?iekt\ nekünk , nektek, 
nekik , szavaknak az eV/, / e , o, mi,ti, ok szavak, mint 
nevezők az egygyesben és többesben. Nem különös-e 
tehát a1 nevezőt mint gyökeret a1 tulajdonító, 
mint magában is igen jól érthető eset elejébe függesz-
teni? Nem teszik ezt a' többi mivelt nyelvek, miért 
kellene hát nekünk tennünk ? Máskép van , mikor 
e 'szavakat a'beszéd alkatjához képesthasználni kén-
telenek vagyunk valamelly hatásnak , vagy tettnek 
tökéletes kiejtésére. Ha mondom, p. o. én nekem 
tzélul vettem, teneked nem szeretnéd, ő neki meg 
nem engedi, minekünk rendet szabtunk, ti nektek 
kikértétek , ők nekik engedték , nem szabály ellen 
szólok, noha e* beszédmódnál a3 magamnak, ma-
gadnak , magának^ magunknak, magatoknak, ma-
goknak., szavak sokkal fczokottabbak; de ha monda-
nám : énnekem ad ta , teneked hozta , őneki >et te , 
minekünk nyujtolta , tinektek fizette, őnekik tulaj-
donította, hibásan szóllanék : mert az első esetben 

^ formátlan az egész kiejtés és helytelen az egész be-
szédalkat , az első személy a' nevező esetben tulaj-
donított személyes igével rendetlen öszszeviszszahá-
nyásban találkozván és vegyülvén; a' második eset-
ben úgy tetszik, min tha egy második személy meg-
szólít tatván, az adatnék tudására , hogy egy harmadik 
szeméi) neki valamit hozott; a3 harmadik esetben 
ugy látszik, mintha egy olly harmadik személyről 
volna szó, ki ugyan egy harmadiknak vitt valamit. 
De ez utolsó estiekben a' teneked, ó neki szókat 
két szókba kell i rn i : mert ezek öszveiratván egy 
szóba, nyelvszörnyeteget formálnak. így kell gon-
dolkodni aJ minekünk nyúj tot ta , tinektek fizette, 
őnekik tulajdonította többesekről is. El kell tehát 
idővel esni az én, te, ó, mi ,ti, ok előjáró haszontalan 
ragasztékoknak is, a 'nekem, neked-, neki, nekünk, 
nektek, nekik, tulajdonító esetek előtt, hogy ezek 
tisztán és bilints nélkül forogjanak a' beszéd köré-
ben. Feleslegeseknek látszanak ugyan es személy-
szók: én, te, o, mi, ti, ók a' hozzám, hozzád, hozzája, 
hozzánk, hozzátok^ hozzájok 's velem, veled, vele, re» 

* 
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lünk, veletek, vetők szavak előtt is. Határozottan 's 
személyesítve szól ezekben különben is a' tulajdo-
naival sok más még nálánál miveltebb nyelveket is 
halladó nyelvünk, minek tehát a' személyszót is a' 
személyesített szók előtt előhordani? Ez elhagyással 
szebben hangzanak az említett szók 's még tisztább 
és rendesebb értelemmel, mintha a' személyszók is 
elejbek rakattatnak. 

Hasonlóképen érzek a' személyszókról a' név-
szók előtt i s , mint p. o.s az atyám, atyád, atyja, 
atyánk, atyátok, atyjuk 's más illy névszók előtt : 
mert ha azt mondom : atyám meghagy ta nekem , már 
ekkor értetődik , hogy az a tya , kiről szólok, nem 
egy másodiké, sem harmadiké, hanem az enyém. 
Ha mondom : atyád, nem szükséges, hogy ezt is hoz-
zá tegyem a te: mert már tökéletes értelmű a' szó; 
ha egy harmadik atyjáról szóiok, elég ha azt mon-
dom a t y j a , nem szükséges, hogy ezt is elejébe te-
gyem a' szóuok az cí; mert így szint úgy nem lesz 
érthetőbb, ha a' magzatot is nem emiitettem, ha 
pedig emiitettem, elég az atyja szó. így a' többes-
ben is a' mi, ti, ok az atyánk , atyátok , atyjuk szók 
előtt bátran elmaradhatnak a' né lkül , hogy tsak leg-
kisebb hibás értelem, vagy homályosság is támadjon 
a' szólásban. Más névszók előtt i s , mindenütt elle-
het hagyni az emiitett névmás-személy szókat. E' sa-
játsággal haliad nyelvünk minden más ismeretes és 
miveltebb Európai nyelveket, mer t : ha a' német 
azt akarja mondani a ty ja , két szót kell neki hasz-
nálni és így mondani: sein Vater , kettővel mondja 
a' f rantz , kettővel 's néha hárommal is az olasz, 
kettővel az angoly, ennyivel a ' többiek a' göröggel 
és latinnal eggyütt; de ezekben határozottá az atya 
szót tsak a' se in , son, suo, vagy il suo , my 's a' t. 
teszik, midőn a'magyarban az atyám, atyád, aty-
ja, atyánk, atyátok, atyjuk szók tökéletesen meg-
határozott tulajdonok. Itt is tehát változás várja a' 
nyelvetf 's a' feleslegesnek el kell vásni. 

Rája unt a ' dologra , e' szólás módnál feles-
legesnek tartom a' két ra vagy rája részetskét. Nem 
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volna-e tzélarányosabb ba tsak így mondanám: dolog-
ra un t , p. o. dologra unt a' legény's heveréssel tol-
ti idejét ? Neui érti-e ezt minden magyar a jkú? Mi-
nek tehát a ' rá-nak kettőztetése ? Ellenkezésben len-
ni Játszik ez a' nyelvbeli szép ízléssel. 

Hozzá kezdett a? munkához, a1 hoz itt is két-
szer jön elő, pedig szint úgy megértetnék a' beszé-
lő, ha tsak így szólna is : munkához kezdett , deek-
kor a' szókat megkellene forgatni, azonban mindig 
tsak úgy, mint a' beszéd természete k ívánja : mert 
van olly eset , mellyben meg nem fordítva kellene 
az emiitettet használni. Végre 

A' reám, reád, reája, reánk , reátok ,reájok 
szavak is gyanúsoknak látszanak. Feleslegesnek vé-
lem ezekben az első magán hangzót az e-t 's azt hi-
szem , hogy jobban mondjuk e' szókat így: rám, rád, 
rája , ránk5 rátok , rájok : mert a' gyökér itt a' ra 
részetske, mint nyelvünkben hol elől, hol utói járó 

' szótska's ez hajló nyelvünk természete szerint ha-
tározott állapotba tétetvén által , lesz személyekre 
alkalmazott 's életre lépnek belő/e d? rám, rád, rá-
ja, ránk, rátok, rájok szavak. Ügy gyanítom azon-
ban, hogy a' régi nyelvészek nem akarván a' re 
utóijárót is az elől is alkalmaztatni szokott ra szó-
részetskénél foglalatosság nélkül hagyni, öszve ol-
vaszták a' kettőt az emiitett szavakban 's így jöve 
léteire a' reám , reád, reá , reánk, reátok, reájok. 
a' nélkül, hogy ez öszveolvasztás a' nyelv szépsé-
gére tsak legkevesebbet is tett vólna, sőt inkább 
zavart okozó leve. 

E' fentebb előadottakat kívánom kÜzleni nem-
zetemmel. IIa a' megjegyzett szavak és szólásmódok 
tsak ugyan hibások , illik minél előbb jobbitni őket 
's megtisztítani tőlök a' nyelvet: mert a ' m á r ébredt 
korszellem meg nem engedi, hogy itt még most is 
folyvást hibázzunk. Tiszta , értelmes és rendszerint 
szabályozott nyelv , a1 nemzet kitűnő lelki erejének 
bélyege. Elfoglaló ez , mint az Égnek tisztán mo-
solygó nyári sugara. Mint fenntebb megjegj zt 'm, 
mindenütt munkásság, jobbi tni , lökéletesitni vá-
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gyás tartja mozgásban a' nemzeteket. Ez él nálunk 
is , és hogy élve maradjon továbbra is 's mindig he- » 
lyes arányból menjen k i , magunknak kell rajta len-
nünk. E' szerint tegyünk sokan 3s mindig többen ; 
mit tehetünk. Sok munkás kéz nagy, erős, sót tzéi-
arányos szabályok szerint, szép épületet is képes 
rakn i : mert a' mit egyik munkás szeme meg nem 
l á t , észre veszi a' másiké. Ezért érzem én is meg-
hivatva magamat a' jobbítás és tökéletesítés próba-
jára. IIa hibáztam, reményiem megbotsát nemze-
tem. Sokan hibázunk, de többszöri esés és kelés ál-
tal tanulunk járni, 's hová mi el nem érhetünk, el-
érnek oda az utánunk jövők, kiknek könnyű lesz 
az előttük kidűlt munkások nyomán tovább haliadni. 

Kiss Jó'seJ, 

4. 
falust Oskolák allyasodásoknak főbb okairól, 

és azoknak megorvoslásokról. 

Az emberiség jó vagy bal sorsa a' míveltségtől, 
vagy míveletlenségtől függ; ezeknek alapjai pedig 
az oskolákban vettetnek meg. A' történetek köny-
vei , és a' tapasztalás kezesek arról , hogy a' hol a* 
vakság és tudatlanság még királyi székjeikben ül-
n e k , ott'a* szép és jó gyökeret nem verhetnek; sőt 
az ezektől született gonoszok az erköltsök szentsé-
ges tábláit öszvetörik. Meliy igen kell hát nem tsak 
óhajtanunk; hanem igyekeznünk is ar ra : hogy a1 

haza tsemetéi, mellyekből e' nagy alkotmány szá-
mára jövendőre hasznos épiiletfákat várunk , jól ne-
veltessenek. Erre intézi tzélját e' jelenvaló érteke-
zés i s , előadván és megesmértetvén azokat az oko-
ka t , mellyek a'falusi oskolák naponként való allya-
sodásokat okozzák , azoknak megorvosolhatásoknak 
egyedül való eszközeivel együtt. 

A' falusi öregektől tsak nem mindennap lehet 
ezen , 's ezekhez hasonló panaszokat hallani: „a ' mi 
„gyermek korunkban nem így tanítottak, mint most" 
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„ — a' mostani gyermekek úgy szóllván semmit sem 
„ tudnak , — tsak hijjába járnak oskolába, — a'fize-
„tés meg van; de tudomány nints." — Midőn a' mos-
tani öregek ezzel azt mondják : bogy a' régi napok 
jobbak voltak a' maiaknál, legalább ez egyben mon-
dások után nyugvó pontot kell tennünk, és a' Bölts 
beszédjét nem kell tovább folytatnunk, mintha nem 
böltsességból származnának az illyen mondások; 
mert az előhordott panaszok valóban igazak. De 
hát hol keressük a' hibát ? Talám az Igazgató Fe l -
sőségben ? Távol légyen ! Megtesz ez minden szük-
séges rendeléseket a 'végre , hogy az esméret ne tsak 
hajnalodjék; hanem delére siessen; de mindenütt , 
jelenvaló, minden tudó nem lehetvén, a' legtzélerá-
n y o s a b b rendelések is kijádzatnak, semmivé tétet-
nek , rész szerént magok a' sziliek, rész szerént a' 
tanítói hivatalnak más hivatallal való egybekötteté-
se , továbbá a1 tsekély jövedelem, és végre a' tudat-
lan, vagy restelkedő tanítók miatt. Lássuk: mint 
okozzák ezek részenként a-1 m.'veletlenséget. 

( A' mi a' szőlőket illeti: többnyire önnön ma-
gok okai gyermekeik neveletlenségének. Alig hagyja 
el a' gyermek a' bőltsőt, alig tamilja meg a' futko-
zást, alig hogy tudja valamennyire anya nyelvét re-
begni , megunván a' szülék annak tsintalanságát, vá-
sottságát és pajkosságát (mellyekre még a1 szóllás ta-
núi ás a közben ön magoktól taníttatott), hogy otthon 
tsendességben lehessenek , oskolai tömlotzre kárhoz-
tatják azt A' Tanító kéntelen itt vele vesződni, sőt 
úgy szóllván hartzolni. Előveszi hát az erosebbek-
nek való fennyítéket, melly a'gyermeket megjuház-
za ugyan; de egyszersmind annak lelki kifejlődését 
is hátráltatja. Eltelik egy két esztendő. Veszik ész-
re a' Sziílék, hogy m á r a ' kis fiú alkalmatos gyer-
mek dajkálásra, ökör , ló , liba őrízésre, ebédhordás-
r a : tavaszszai mindjárt kifogják az oskolából, és a* 
mondottakra használják; úgy hogy, mikor a fii . 
megindúlt, a' libák kikeltek, a ' juhok leellettek , a" 
szőlőtőkék fakadnak: ugyan akkor az oskola a1 ta-
nító minden mesterkedése mellett is üresen marad , 

Tud. Gyújt. IV. Köt. 1834. 4 
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és úgy is áll mind addig , míg a* hó leesése minden 
munkáknak véget v e t ; sőt sok gyermek még akkor 
sem küldetik fel , azt adván okúi a1 szülék: hogy a* 
gyermek öltöző nélkül va'gyon. Meliyik az a' tanító, 
ha mindjárt a' legügyesebbet veszsziik is , ki ezeket 
látván , és tapasztalván szorgalmában meg ne tsüg-
gedne? 

Nagy béfolyása van az oskolák allyasodásában 
a' Tanítói hivatalnak más hivatallal való terhesítte-
tésének is. Többnyire a' Jegyzői hivatallal van ez 
ÖszvekÖtve. Milly mételje ez az oskoláknak! Mert 
hogy azt elhallgassam, hogy némelly illy kettős hi-
vatalt viselő tanítók a' függésről hallani sem akar-
n a k , — a1 népen való uralkodást kezekbe ragad ják , 
e' pedig azoktól, mint Terroristáktól fé l , úgy véle-
kedvén, hogy adója , te rhe , szolgálatja nevekedik, 
ha a' mindent tehetőt, és eltsinálót megsérti; 's en-
nél fogva tsak azt teszik , a' mit magok aka rnak , 
ezeket mondom elhallgatván, a' Jegyzői hivatal még 
a' leikiesméretes tanítókat is igen akadályozza azon 
pályán, mellyen rendeltetések felé futniok kellene. 
Tzélozok itt a' drága időnek ellopására, mellynek 
az illy kettős hivatalban meg kell történnie. Bé ül 
reggel korán a' tanító székjébe, erős meghatározás-
sal lévén, hogy ma e z t , vagy amazt múlhatatlanúl 
el fogja végezni tanítványival. Alig van fél óra fo-
lyásig oskolájában , megjelenik a' kis Bíró egy ívnyi 
futólevéllel , mellyet a 'Jegyzőkönyvbe békéli vezet-
ni. A' béírás még meg sem történt, ott toppan az 
Öreg Bíró, hogy a"1 jövedelmet és költséget írja b e , 
és a' számadást próbálja meg. Tör tén ik : hogy a' Bí-
ró feledékenysége miatt hiba van abban , melly miatt 
a1 szegény Jegyzőnek háromszor, négyszer is újra 
kell számolgatni. Azonban 12-töt üt az óra, és a* 
gyermekeket úgy kell neki elbotsátani, a" mint fel-
mentek , azt nem is említvén, hogy a1 magoknak 
hagyatott gyermekek az idő alatt egymást vérbe fagy-
ba hagyták. Ezek után egy kis röv id , futva való 
ebéd történik , mert a' Bíró a' délutáni órákat is 
elfoglalta, hogy a1 kortsmai jövedelmet és kiadást 
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is megvizsgáltassa és béírassa. Elmúlt hát már egy 
nap minden az oskolára hárámló haszon nélkül; de 
elmúlik még több is ! Más nap ugyan is egy erős 
parantsolat jön a' Biztosságtól, hogy zab és széna 
küldessék a' katonaság szániára, melly as Jegyző 
lakjától 2—3 mértföldnyire fekszik. Ide is nem bá-
tor a' Bíró maga elmenni, ne hogy a"1 bevevő Káp-
lárok által megzaklattassék; azért szükség, hogy 
Nótárius uram is elkotsizzon, és így marad az os-
kola á rván , az elsőbb gyermekeknek nem annyira 
gondviselések és felvígyázások , mint kegyetlenke-
dések és hatalmaskodások alatt. Mind ezeket a' fa-
lusi elöljáróság tud ja ; de újjai között nézi e l , tsak 
hogy külön ne kénteleníttessék Jegyzőt és Tanítót 
fizetni. 

Oka továbbá az oskolák alábbszállásának a' Ta-
nítók roszszúl való fizettetések is. Ki vólna érdeme-
sebb a ' jó fizetésre, rniut egy hivatalát hűségesen vivő 
Tanító? de kifizettetik roszszabbúl, mint e z ? Sok-
szor próbálgattam már felvetegetni a' legjobbaknak 
látszó tanítói conventiókból: mi esik egy napi fá-
radságért? Ha a' napszámos ételét , i talát , pénzfize-
tését öszvesummázoin : nyer annyit minden n a p , 
m i n t e g y tanító. Melly tsekélység ez! Megkívánja 
pétiig a' nép, hogy öltözete tisztességes l e g y e n , — 
azonban lehetnek gyermekei is, kiket költségesen 
kell taníttatni. A' földmíves tud ja , hogy megvénhe-
szik , megvakul, megsántul, szóval, ha tehetetlen-
né lesz is, a" maga kimért földjén meglakhatik, meg-
élhet : ellenben a' Tanítónak szomorúan kell előre 
tudni , hogy ha ezek rajta tör ténnek, tsak a* világ 
kultsa adódik kezébe, és ha atyai , vagy házasodás 
által szerzett örökje nints , a' koldulásnál eg) él̂ b reá 
nem várakozik! Ez arra viszi Őtet, hogy a* szomo-
rú órákra magát készíttse, azért is gazdálkodik (és 
ki is vethetné szemére? ) , 's gyakran az oskola te-
temes kárával gazdálkodik, hogy a' bizonytalan 
jövendőket keblében rejtegető idővel , ha nem 
bátran is, legalább kevesebb félelmekkel mehessen 
szemközt! 

n 
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nak a"1 tudatlan és lomha tanító is. Az elsőnek hibá-
ja menthetőbb, mint az utóisóé, mivel a1 tudatlan 
akarna az emberiséggel jól lenni, de nem tud : a' res-
telkedő pedig tudhatna, de nem aka r , teszedelmes 
mindazáltal mind a' kettőnek hibája az oskolákra 
nézve. Sok Gyülekezet mikor Tanítót választ, vagy 
hív, nem arról tudakozódik; millyen tanító az? mil-
lyen erköltsű az? hanem arról : millyen Kántor , Or-
ganista, és mint viszi Jegyzőji hivatalát? A fizetés 
az oskoláéi t van : de a' szolgálat nem azért törté-
nik. Milly megtsalása ez a1 közönségnek ! Azonban 
a1 Tanítónak tudatlansága, vagy restsége a' szép 
Cantoria, vagy jó Notária mellett , 'öWvedönti azon 
kevéssé felemelkedett tudományos falat is , mellyek 
az előtte vol t , de jó lelkiesméretü Tanító épített, 
így megy a9 romlás időről időre, míg ismét per re-
gulám circuli az emberiség eléri azt az időt , melly-
ben setétség vala a földnek színén. 

Láttuk az oskolák elalljasodásoknak okait : lás-
suk már azoknak megorvosol hatásoknak módját is. 
Ha valamelly kétséges orvoslású betegségben szük-
séges az orvosi tanáts (consilium medieum) : szük-
séges bizonyára a' falusi oskolák nyavalyáira nézve 
i s , és nem tsak jnsa van mindennek erre nézve or-
vosló szereket ajánlani; hanem még szent és elmúl-
hatatlan kötelessége is , mivel az oskolák sorsa az 
egész emberiségnek sorsa. Ennél fogva felvévén az 
említett pontokat , én is leírom azokat a" segédesz-
közöket, mellyeket ez erköltsi betegnek gyógyításá-
ra tsekély bélátásom szerént alkalmatosnak vélek. 

Mindeneknek előtte szükséges vólna a' falusi 
szilieket erő hatalommal is arra kénszeríteni, hogy 
gyermekeiket semmi szín alatt (kivévén az egy be-
tegséget) az oskolából kifogni ne mérészeljék , és en-
nek a* kí'nszerítésnek kemény fenyítékkel kellene 
Öszvekot?etve lenni. Tapasztaltam a^t: hogy a' men-
tő himlővel mind addig vonakodott az egy ügy íí nép 
kisdedeit beoltatni, mígegyolly futó hamis hirnem 
támadott, hegy a' kik bé nem lesznek oltva, sem 
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meg nem házasodhatnak, sem férjhez nem mehet-
nek. Megkérdeztetvén sokaktól ez eránt ha igaz-e ? 
állítólag feleltem, és a' népet ezen boldogító tévely-
gésben megerősítettem, mellynek a" lett következé-
s e , hogy már most. futva hozzák gyermekeiket az 
óltásra. Yallyon nem lenne-e jó törvénnyé tenni az 
oskolai romlás esetében is azt, hogy a' ki nyomta-
tot t , és Lelki Pásztora aláírásával megerősíttetett 
Bizonyságlevelet nem tud mutatni arról , hogy 5 esz-
tendőkig szakadatlanul és múlatás nélkül gyakorlot-
tá oskoláit, házasságra nem léphet? Szentül hiszem, 
hogy ez egy lenne a' leghathatósabb ösztönök köz-
zül a' szülékre nézve. Most, ha a' Tanító érte küld 
a' múlatóért, vagy a' mi gyakran megtörténik, ma-
ga is elmegy azér t , i l lyen, vagy ehhez hasonló go-
romba izeneteket, vagy feleletekét kéntelen hallani: 
az én gyermekemből nekem senki fia sem parantsol; 
de, ha az törvénnyé válnék, a' mit javaslok, bátor vól-
na-e így izenni, vagy felelni? Minekutána e" meg* 
történnék : 

A' Jegyzői hivatalt örökösen elkellene a Taní-
tóitól választani. E z , az igaz, hogy, mint most vágy-
nák ^»dolgok folyási, nem egy könnyen történhetnék 
meg. Mert ha a1 tanítói conventiókat két felé le-
hetne is szakasztani (V mi pedig nem lehet) , így is 
tsak a' történnék , hogy egy nyomorult helyett két 
nyomorúlt lenne; — ha pedig tsak a* tanítói conven-
tió mellé ragasztott 10—'JO forint szakasztódnék kü-
lön , a3 Jegyző jövendő fizetésére elégtelen lenne. A* 
tanítói fizetést azért a1 maga épségében hagyván, 
kellene egy olly jövedelem forrását találni, melly-
ből a\ Jegyző fizetődnék. Ezt pedig meg lehetne ta-
lálni a" Helységek jövedelmeinek regulázásában, el-
zárván minden közönséges jövedelmet emésztő úta-
kat. Ha egyik Helység tud külön tartani Tanítót , és 
Jegyzőt egyszersmind; miért nem a' másik? 

Hogy pedig minden Tanító hűséggel és egész 
szorgalommal futhasson azon pál lyán, mellyre híva-
tot t , és kezét az eke szarvára ne vesse; hanem azok-
ra nézzen, mellyek előtte vágynák, gondoskodni 
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kellene egy olly tőkepénzről, inellynek .kamatjából a' 
magokat érdemesített, és már nyugalomra lépett Ta-
nítók kegyelem pénzt nyernének. Ekképen felhagy-
na sok világ futó Tanító az oskola megsirathatatlan 
kárát okozó gazdálkodással, bizonyos lévén a5 felől, 
hogy élete estvéjét aggódás, és ezen kérdések nél-
kül : mit együnk? mi t igyunk? mivel ruházkodjunk? 
éldegelheii, 

Végezetre: hogy a*' Tanító tudatlansága száza-
dokra kiható károkat ne okozzon; szükségesnek 
vélném: hogy a' tanítói hivatalra szándékozók i s , 
mint más hivatalbéliek , a 'beállás előtt szorosan, és 
kíméllés nélkiil megvizsgáltatnának , és tsak azok vé-
tetnének fel, kiknek mind tudományokból , mind 
magok alkalmaztatásából nyilván kitetszik , hogy ama 
nagy mesterséget, a* gyermekek oktatását és vezér-
lését értik. Többnyire a' tudatlanokból lesznek a' 
restelkedők , — a' ki maga tudós , másokkal is sze* 
reti közleni a* mit tud: önként következik hát eb-
ből , hogy az egyedül tanításra alkalmatos személyek 
felvételével, a' restségnek is gát fog vettetni. A' ki-
nek vagyon füle a* hallásra, hall ja! 

Oláh János j, Ij. II. Pr, 
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5. 
Keréskedési "'s Művészeti Egyesületek. 

I 
A hanzai városok szövetsége. *) 

A* kereskedést előmozdító legjelesebb 's legbi-
zonyosabb eszközök közé tartoznak a' kereskedési 
egyesületek. Az egyes ember , legnagyobb igyeke-
zete 's esmérete mellett, sokszor elegendő erőnek 
hijával vagyon , kiváltképen ba szerentsétlen tör-
ténetek dolgainak előmenetelét gátolják; és akármi 
nagy légyen az egyedül való kereskedésnél a' nye-
reség, azt még is az avval öszvekötött veszedelem 
sokkal felyiilhalladja, 's a'leggazdagabb kalmár ház-
népe szerentséjét egyes történetnek ki nem teheti , 
ha szinte abból legnagyobb hasznot is reménylhetne. 
— Máskínt van a' dolog, ha többen egy közös tzél-
ra szövetkeznek ; — az egyesült erők minden tekin-
tetben tovább érnek, egy szerentsétlen tsapásnak 
könnyebben eilentállhatnak, 's minthogy többe fogni 
képesek, több haszonra is számot tarthatnak. 

Ennek nevezetes példáját látjuk a5 hajdani han-
zai városok szövetségében. — Már a' tizedik század-
ban találunk tlanza nevezet alatt kereskedési 
egyesületeket, mellyeket külömbféle városokból va-
ló kalmárok kötöttek, hogy az akkor nagyon vesze-
delmes utazásaikat több bátorsággal tsoportonként 
tehessék. — Több illyféle Hamburgi, Koloniai, Bré-
mai 's több német városi kalmárokból álló társasá-
gokat lelünk már a' 12-dik században London váro-

Exen rajzolatnak kész í tésében e' következendő munkákat 
leginkább használtam : ljumbecius rer. hainburg, LL. 2. 
Hamb. 1706. — Chytraei Chron. Snxon. Rostoch. 1590, 
— Werden ha gen. de rebus publ. hansenticis Lugd. 1631, 
— 2 t n t > e r f o n , í;ifh djvon. ©cfií j . feeé ő a n b e í é . 9t iga 1773, 
— © a r t o r i u t f , ©cfdj . beé (jrtnfeat. 95unt>eé. ©öttinci 1S02 
— s . — Ä r f t n i f c / ßncyciopäöic 22ter Zí). ©cví . 1781. — 
2)cut(cí)e ^na;ctopát>íe Sí;. Svcuiff. nm SER, 1789. 
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sában, a" hol ezek már sokkal előbb nyertek t ö b b f e n 
le szabadságokat, mint ama nagy hanzai szövetség 
köt tetet t , mellynek rövid rajzolatját itten adom. 

Az időt , mikor ez eredetét vette, pontosan 
meghatározni nem lehet.— Lambecius szerint*) egy 
Lübeck és Hamburg városok között', kereskedésük 
védelmére, lJ41-dik esztendőben kötött szerződés 
adott volna okot ezen szövetségre, melly későbben 
több városok hozzá járása által olly nagy hatalomra 
ju to t t , hogy nem tsak a1 kereskedési, hanem a' po-
litikai történetekben is nevezetes lett. — Mások me-
gint azt állít ják, hogy az alsó Szász Országi Bréma 
város 1164-dik esztendőben szerzette légyen ezen 
szövetséget, hogy a' LifflUndiai tenger melletti vá-
rosokkal való kereskedését jobban bátorítsa. — Még 
mások sokkal régiehbnek tari ják. — De ezen hibás 
vélemények tsak .onnan származnak, mivel azon 
egyes kalmárokból álló,/'s szintúgy Hanza nevezet 
alatt esmért egyesületeket, ama nagy hanzai szövet-
séggel, mellyet több városok kötöttek, öszvezavar-
ják . — Elég tehát az , hogy ennek bizonyos nyomait 
már a' 13-dik században találjuk. 

Fő okot ezen szövetségre kétség kiviíl adott az 
akkori időnek bátortalansága, az Európai Fejedel-
meknek erőtlensége, kik a' kereskedést elegendőké-
pen nem oltalmazhatták, 's magának a1 kereskedés-
nek akkori szomorú ál lapot j a. Sokféle akadályok 
gátolták a' művészeti szorgalomnak 's mesterségek-
nek előmenetelét, a' kereskedés mindenütt korlá-
toltatott , 's a' kalmárok megvettettek. — A' Fejedel-
m e k , és ínég a' nemesek is terhelték őket számta-
lan adózásokkal, úgymint vámmal , úti pénzzel, kí-
sérési fizetéssel, hídpénzzel 's több illyfélével; — 
nem tsak hogy a1 mindenütt kóborló nemesek által 
kiraboltattak , hanem még a' Fejedelmek is nem tar-
tották magokat köteleseknek a3 nálok tett adóssága-
ik kifizetésere. Ezen okból is, a' mint fellyehb mon-
dám , már a' legrégiebb időben egyesültek több kai-

* ) Herum hainburg. L . 2 pag 27. 
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márok, hogy utazásaikat nagyobb bátorsággal tehes-
sék ; — mert azon durva időszakaszban, mellyben 
az erősebb kénye szerint , 's minden büntetés nél-
kül a'gyengébbet elnyomhatta és megfoszthatta, va-
lóban szükséges volt egyesíílt erővel illy szabad-
kényu 's erőszakos tselekedetek ellen magát védel-
mezni .— Illy módon tehát mentek a' híresebb vásá-
rok ra , színbolondoktól, hangászoktól 3s kuruzso-
lóktól kisértetve, meily által a' népnek hajlandósá-
gát megnyerni igyekeztek ; mert közönséges mulat-
ságok akkoriban nem lévén, a' vásárnapok a' köz 
vígságnak ideje voltak, mellyek mindazonáltal fes-
leüségre , 's sok roszra okot szolgáltattak , és azért 
a' kalmárok sokszor a' Szentegyházból kirekesztet-
t e k , és aJ köz megvettetésnek tárgyává lettek. 

De az önvédelmezésnek jusát is elvesztették a' 
kalmárok, midőn 2-ik Fridrik Tsászár 1235-ik esz-
tendőben az országos békességet (Scmbfrteben) meg* 
alapította; mert a' Fejedelmek hasznosabbnak talál-
ván , ha a' kereskedőknek ők magok fizetésért ad-
nak kíséretet, a' kisérésjusot Fejedelmi Jusnak te-
kintet ték, melly által nagy segedelem épen nem 
nyújtatott a* kalmároknak, mivel ez időkor , mint 
az akkortájban egyetemes ellenségeskedések k o r a , 
melly az egyházi 's világi Fejedelmek közt uralko-
dó hasonlások által még inkáhb nyugtalaníttatott, a1 

Fejedelmi kisérésnek eszközlését többnyire lehetet-
lenné tette ; belső háborúk, 's rablások nagyon kö-
zönségesek voltak , és az ország kormánya nem birt 
annyi erővel, hogy a' kalmárokat védelmezhette vol-
n a ; sőtt magok a sFejedelmek sokféle módon viszsza 
éltek a' kísérési jussal , 's így a' kalmároknak az 
országos békesség behozatása után még roszszabb ál-
lapolja vo l t , mint ez előtt. 

Ebben a' kereskedésre nézve olly szerentsétlen 
időben szövetkeztek Lübeck és Hamburg városok , 
eleintén ugyan tsak azér t , hogy magokat 2-ik Wol-
demár Dániai Király , 's ennek fiai ellen védelmez-
zék , kik halászatokat a' Norvégiai partokon hábor-
gatták; — de midőn későbben Brunszvigai Hertzeg 
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Hamburg városának Lüneburg fele való kereskedé-
sét igen nyugtalanította, a* közös kereskedésnek, 's 
jusaiknak fenntartása végett , valóságos szövetségre 
léptek, egy nevezetes földi "s tengeri sereget felké-
szí te t tek, a' körűi fekvő rabló várakat feldúlták, 
Szoltvedel Sándor tengeri Fővezér alatt a' Dániai 
hajósereget meggyőzték, és hasznos békekötés által, 
kereskedésükre nézve, jeles szabadságokat nyertek. — 
1247-ik esztendőben ezen szövetségbe lépett Brunsz-
viga városa, nem sokára Viszmár, Rostok, Stral-
szund, Greifszvalde, Kolberg, Stolpe, Stettin és 
Anklám. Ezeket követték 1248-ik esztendőben Wiz-
b y , R i g a , 1284-ikben Groningen , Kampen , Stavern, 
1289-ikben Lüneburg, 1293-ikban Elbingen, 1291-
ikben Bréma, Stade, Magdeburg, Hála és Gozlár. 
— A' 13-ik századnak végével tehát ezen szövetség 
már 23 városokból ál lot t , mellyek a' bálti tengertől 
egész a' Rajna folyóig mint egy lántzat Képeztek. 

Ezekhez járúltak a' következő esztendőkben 
még többek, úgy, hogy számok 64. és 108. között 
majd nevekedett , majd fogyott. Voltak ezeken ki-
vűl még sok városok a' Hanzának oltalma alat t , mel-
lyek egy bizonyos esztendei adót fizettek, úgymint: 
K r a k k ó , Stokholm, Stendel , Liszbona, a' t. 
megint mások tsak kereskedési öszveköttetésben vol-
tak a" Szövetséggel, a' nélkül , hogy ennek intézete-
iben , vagy szabadságaiban részt vettek volna, il-
lyenek volíak Brügge, Antverpia, Rotterdam, Lon-
don , Calais, Roven , Bordeaux, Ba jomié , Cadix, 
Sevil la , Nápoly, Messina 's a' t. 

Ha valanielly város ezen szövetségbe felvétet-
ni aka r t , ezt Lübecknek, vagy más hanzai városnak 
jelentette, a' mi azután a' legközelebbi gyűlést hirde-
tő levelekben feljegyeztetett , hogy minden szövet-
séges az illy felvéteíendő városnak fekvése , 'a 
más környűlményei felől tudakozódhassék. — IIa 
egy város felvétetett , ezt a' szövetség a' külső 
Hatalmaknak jelentette , a' kiknél t. i. valami 
szabadságokkal bírt ; a' mi akkor is tör tént , ha 
valamejly város a' szövetségből kirekesztetett. 
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Az igazi hanzai városok eleintén három har- . 
mádra, későbben pedig négy kerületekre (Quártélyok-
nak nevezték) osztattak fel.—Minden kerületben 
egy fő (quártély) városjva la , melly különös szabad-
ságokkal birt. 

Az 1-ső kerületnek, úgy az egész Szövetségnek, 
fő városa volt az akkor igen gazdag és hatalmas Lü-
beck városa; ez vitte a' Szövetségnek kormányát , 
ez hirdette k i , Hamburg, Rostok, Stralszund, Visz-
már és Lüneburg egyetértésében, a' közönséges han-
zai napot (gyűlést), és a' gyűlésekben előlűlt; erre 
volt bizva a* Kantzellária , a' levél és pénz tá r ; ez 
készítette el tulajdon városi petsétje alat t , minden 
Irományokat a' Szövetség nevében;—a'gyűlés köz-
ti időben levelezett a' többi szövetséges városokkal, 
hanzai lerakóhelyeken lévő gondviselőkkel, 's kül-
ső Hatalmasságokkal; — ehhez intéztettek minden 
jelentések, 's híradások, segedelem kérések, pana-
szok, egy szóval, ez f*je volt a' Szövetségnek, és 
azért a' gyűlésekben kapitányi, avagy Elöljárói tiszt-
séget és nevet , valamint a' Rajna melletti Kolonia, 
melly a* gazdasági dolgokra felügyelt, a' Kamarási , 
— Dantzig pedig a' szóllói, avagy Kantzelláriusi, 
és Brunszviga a' Marsali hivatalt viselte. 

Az első kerülethez tartoztak: Wiszmár, Rostok, 
Stralszund, Greifszwalde, Kiel, Golnov, Rügen Wäl-
de , mellyeknek a' tanátskozásokban különös tekin-
tetök vo l t ,— ezután Hamburg, Bréma, Lüneburg, 
Stettin, Anklám , Kolberg, Stolpe, Wizby a' t. 

A' 2-dik kerületnek fő városa volt a 'Rajna mel-
letti Kolonia város; ide tartoztak: Oznabrück, Dort-
mund , Münszter, Padeborn, Daventer, Kampen, 
Stavern, Groningen, Dordrecht, Amszterdam, Utrecht 
's a' t. 

A' 3-dik kerületnek fő városa volt Brunszviga 
(93raunfd)«mg) ; ez alatt voltak: Magdeburg, Hála , 
Hildeszheim , Goszlár , Göltinga , Hanover , Stade, 
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Quedlinburg, E r f u r t , Boroszló, az Odera melletti 
Frankfur t 's a' t. 

Brunszviga, polgárainak a' város tanátsa elleni 
fellázzadások miatt 1374-dik esztendőben a szövet-
ségből kirekesztetett; de 4 ik Károly tsászárnak köz-
bevetésénél fogva, 1381-ik esztendőben megint fel-
vétete t t ; azomban küldöttjei (két Polgármesterei, 
's nyoltz polgárai) büntetésül, fedetlen fővel , és 
mezítelen lábbal, kezökben égő szövétnekeket tart-
ván , Sz. Mária templomától, egész a3 város házáig 
menni , 's ottan a' Szövetségesektől térden állva bo-
tsánatot kérni kinteleníttettek. 

A' 4-dik keiuletbéli főváros vala Dantzig ; ide 
tartoztak: Thorn, Elbingen, Königsberg, Khulm, 
Braunszberg, Landsberg, Riga, Reval 's a" t. 

Mind ezen városok közül tsak Lübeck, a 'Rajna 
melletti Kolonia, Brunszviga, Dantzig, Riga, Münsz-
t e r , Daventer , Magdeburg és Ilildeszheim adhattak 
a' kereskedőknek , kik hanzai tagok valának , erről 
bizonyítványokat. 

A' szövetséges városok bizonyos mérték szerint 
a' közönséges pénztárba esztendőnként adóztak. — 
Werdenhagen 1370-ik esztendőben feljegyez 64 vá-
rosokat , mellyek 1569. R. tallért fizettek; melly 
Sommá ugyan tsckéJynek tetszik; ha mindazonáltal 
tekintetbe veszsziik azon bő nyereséget, melly a' 
Szövetségnek meszsze terjedő kereskedéséből szár-
mazott , nem külömben a' pénznek akkori sokkal 
nagyobb árát , 's minden tárgyaknak oltsóságát, az 
ezen tudósításnak] igazságáról támadható kétségek is 
elenyésznek. < 

Gyülésöket közönségesen minden harmadik esz-
tendőben tartani szokták a'hanzai városok, és pedig 
Lübeckben, de némellykor más szövetséges városban 
is. — Ezekben meg kellett jelenni a' négy alább em-
lítendő fölerakóhelyek Elöljáróiknak, 's Titoknokja-
iknak; minden 10-ik esztendőben tartattak az úgy 
nevezett nagy hanzai napok , mellyeken minden szö-
vetséges városnak voksa volt; — de különös esetek-
ben Lübeck a* fellyebb nevezett; 5 városok egyet-
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értésével még rendkiviili gyűléseket is öszve hivott. 
— Minden szövetséges város küldött egy követe t , 
kinek vagy Ka lmárnak , vagy kebelbéliTanátsosnak 
lennie kellet t ; - a' tudósoknak hely nem adatott a' 
gyűlésekben , és ezen okból 1469-ik esztendőben a* 
Brunszvigai, 1476-ikban a' Dantzigi Titoknokot 
1510-ben pedig a* Goszlári szószóllótg tanátskozása-
iktól ki zárták. Valamelly követnek kimaradása na-
ponként 20 tallérral büntettetett meg ; — azon váro-
sok pedig, mellyek elégséges ok nélkül követet épen 
nem küldöttek, büntetésül egy márk aranyat fizetni 
tar toztak, addig minden hanzai szabadságoktól meg 
fosztva lévén, mig azt egészen le nem tették. Ha ez 
háromszor tö r tén t , az illyen város három márkkai 
büntettetett meg, "s ezenkívül még bizonyos időre 
a'szövetségből kizárattatott; igy Hildeszheim 1450-ik 
esztendőben ezen okból tiz esztendőre a' Ilanzából 
kirekesztetett. 

A' gyűlésekben minden követ a* neki rende l t , 
' s az őt küldő városnak korábbi vagy későbbi felvé-
tele szerint meghatározott helyét el foglalta ; — az elől-
íilés Lübecknek adatot t , jobbja felől ültek Kolonia, 
Bréma, a' Szászi, Vestfaliai, 's a* t. bal felől Ham-
burg, Lüneburg, a' Kleviai, Márki, és belgiumi 
városok követjeik. Tsekély tárgyaknál rendszerint 
voksoltak; nevezetesebb, 's kiváltképen külső országi 
dolgokat pedig vizsgáltak 's eligazítottak a' kerületi 
városok. 

Ezen öszveköttetésöket még az által szorosab-
bá tenni igyekezték, hogy különös egyeezsek által 
magokat költsönös segítségre leköteleztek, a' kato-
naságnak számát, mellyet minden város állítani tar-
tozot t , és a' módot, mellyel valamelly ellenségtől 
szorongatott szövetséges városnak gyors és fogana-
tos segedelmére lenni kellessék, meghatározták. Il-
lyen egyezéseket találunk 1418 ik, 1443-ik, 1550-ik 
's több más esztendőkről. — H a két város közt tzi-
vakodás történt , ez Lübecknek béjelentetett , melíy 
négy várost közben járó bíráknak kinevezett ; de 
sentmi esetben nem vala szabad Fejedelemnél, vagy 
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Herczegnél panaszt tenni. — Semmi városnak nem 

i engedtetett, a9 többi szövetséges városok tudta 's 
meghatalmazása nélkül, ellenségével egyezésre, vagy 
békekötésre lépni , 's a' t. Ezen rendeléseknek által-
hágni 100 márk ezüsttel, sőtt a1 szövetségből való 
kizáratással is bűntetteitek meg. 

Ezen kivtíl voltak nálok még számos politziai 
rendelések, mellyeket minden szövetséges szent tör-
vény gyanánt tisztelt, s mellyek valamint a' többi 
végzések, egy különös könyvbe (Sftegepbud)) Írattat-
t a k ; ezt semmi Fejedelemnek, vagy úrnak nem vólt 
szabad mutatni. — Illy rendelések a3 többi között 
Valának e' következendők: 

A' hanzai városokban semmi vevés, vagy eladás-
béli szerződés nem történhetet t , ha az alkudozók-
nak legalább egyike nem vólt hanzai polgár. 

„ Az idegen kalmár három holnap alatt dolgát el-
végezni , boltját bézárni , 's onnan eltávozni tartozott. 

A' hanzai polgárnak egy márk arany büntetés 
alatt tiltva vól t , valami idegen, nem hanzai kalmár- i 
r a l , kereskedési társaságra lépni, vagy pedig vala-
mi portékát , (kivévén bor t , sert és heringet) ela-
dás végett neki küldeni , vagy hitelbe adni. 

Az idegen kalmárok a" hanzai városokban a' 
közönséges posztót tsak terhenkínt , a' finom anglusi 
posztót pedig tsak egész bálokban adhatták el. 

Ha valamelly hanzai polgár magát nem a' szö-
vetséges városoknak, hanem más valakinek törvé-
nye alá vetette, ez minden hanzai szabadságoktól 
fosztatott meg. 

Ha egy szövetséges a' másiknak jószágát idegen 
Felsőségnél, a' legnagyobb szükségen kivtíl, letar-
tóztat ta , a' városból számkivettetett. 

A' darabos aranynak 's ezüstnek kidolgoztatása 
végett való elküldése minden vagyonnak vesztésé-
ve l , 's halállal büntettetett. 

Ha valaki tulajdon vétke által megbukott , a' 
szégyenkőhez lántzoltatott, 's a'gyalázat harangja hú-
zatot t ; — ha szántszándékos tsalfaságokat elkövetett, 
az akasztófára jutot t . 
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Ha egy hanzai polgár idegen aszsfconyt nőjének 
választolt, a' hanzai szabadságokból örökre kizárat-
tatott. 

, Minden kitanult mesterlegénynek esküdnie kel-
let t , hogy a ' I lanza ellen soha fegyvert nem hordoz. 

A.1 ki a' Hanza ellenségének háború idejében 
valamit szolgáltatott, vagy az ellenségeskedésben 
személyesen részt ve t t , hanzai polgár soha nem le-
hetett. 

De mind ezen, 's több más jó rendszabások 
mellett, mellyeket itten kitenni a1 hely sziíke nem 
enged , még is általlátta a*' szövetség, hogy munkál-
kodásait, 's kereskedését óhajtása szerint soha ki 
nem terjesztheti, ha őtet a' Fejedelmek nem gyá-
molítják; ennél fogva tehát fő gondja vala , hogy 
ezeknek kegyébe magát ajánlja ; és ez által sok 
szabadságokat 's jusokat nyert — így Albrecht, Rigai 
Érsek, a' Iíanzának kereskedését a' Liviai parto-
kon előmozdítani minden módon igyekezett; — en-
nek követője pedig 1272-ik esztendőben a' Hanzát 
minden vámfizetéstől felszabadította, 's neki a' Li-
viai erdőknek hajó készítésére való használását, és 
tulajdon törvényhatóságnak gyakorlását, a' Liviai 
tenger törvényei szerint megengedte ; — a' német vi-
tézi Rendnek nagy mesterei magokat a' Hanza ol« 
talmazóinak njilatkoztatták k i ; Frantzia Országnak 
királyai neki hasonlóképen minden módon kedvez-
t e k , és Eszthlandiában, Svétziában , Dániában, An- * 
gliában 's több más Országokban nevezetes kedve-
zéseket 's szabadságokat nyert. 

Négy fő lerakóhelyei valának , az 1-ső felállítta-
tott 1252-ik esztendőben a'Belgiumi Brügge városá-
ban. Itten mintegy háromszáz kalmár legények lak-
t ak , kik a' hanzai kereskedőknél szolgáltak , 's több 
esztendőkre szegődtek. Ezekenkivul voltak még 
nyoltz Elöljárók és 18 férjfiak , kiknek hanzai polgá-
roknak lenni kellett,'s kik az egész lerakóhelyet igaz-
gatták.— Ezen lerakóhely legvirágzóbb állapotban 
maradt mindaddig, mig 3-ik Fridrick Tsászár Brügge 
városát Makszimilián fia ellen tett lázzadás miatt 



( 64 *) 

ostrom alá nem vet te , 's az itteni lerakóhely elein-
tén ugyan Dordrechtbe, 1544-ik esztendőben pedig 
Antverpiába által tétetett. Ez ólta Antverpia város-
nak kereskedése legnevezetesebbé le t t ; kikötőhelyé-
ben naponként 250, 's vásárnapokon 5ÖÖ-nál több 
hajók ki 's be evedzettek. — Naponként több 200. hin-
tónál 's 2000 tereh szekérnél, hetenként pedig több 
mint 8000 gabona szekér, paraszt talyiga érke-
zett oda. — Mondatik , hogy ezen városban egy hol-
nap alatt több alkuk mentek véghez, mint Yelentzé-
foen egy esztendő alatt ; — a' vám esztendőnként 
altaljában felment 1,726,000. forintra éstsakangoly 
posztóból hozatott oda esztendő által 200,000. bál, 
's onnan Európának minden részeibe hordatott szét. 
— Rirt itten a' Hanza legnagyobb szabadságokkal, 
mellyeket Fülöp Király újra megerősített, és szapo-
r í to t t ;— tulajdonosa volt ama híres keletiek házá-
nak t>er Oefíerítnge) *) mellyet neki a' városi 
Tanáts minden adózásoktól felszabadítva örökösen 
odaengedett. Yolt itten neki tulajdon itélő széke, 
's hatalma a' hanzai kalmárokra nézve különös po- ^ 
litziai rendeléseket szabni. De nem sokáig tartott 
ezen fényes 's virágzó állapotja, mert midőn az al-
bai Hertzeg 2-ik Fülöp Spanyol Királynak parantso-
latjából a' belgiumi tartományokba berohant, hogy 
azokat a' Római kátholika hitre kinszerítse, több ií) 
ezer famíliánál Antverpiát odahagy ta ; és minek-
utána a' Pármai Hertzeg ezen várost későbben elfog-
la l ta , ismét sok ezer Protestánsok távoztak e l , 's 
jobbára Amszterdamban,ésHamburghan telepedtek le; 
melly által az itten olly nagy pontra emelkedett han-
zai kereskedés , ezen városnak gazdagságával együtt 
41 esztendő lefolyása után végromlást szenvedett. 

A' 2-ik lerakóhely egy nagy kereskedési Comp-
toirral felállíttatott Nowogorodon, Orosz Országban, 
1260-ik esztendőben, ez három század által virág-

A* nap kelet f e l é f ekvő hanzai varosok kelet ieknek (Dí f l í r* 
ítngc), a' nyugot fe lé fekvők pedig nyugottiaknak (^Beflcríín^ 
ge) neveztettek, 

ZOtt y 
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zot t , és orosz - ásiai portékákért aranyat, ezüstöt, 
selymet, bársonyt, és angoly müveket tserélvén, 
nevezetes kereskedést űzött; de Iván Bazilovits ke-
mény országlása alatt Liflandiába tétetett által , ele-
intén ugyan Reválba, onnan pedig Narvába, hol a' 
Svétzia és Orosz Ország között viselt háborúk alatt 
egészen megsemmisíttetett. 

A1 3-ik lerakóhely volt Norvégiában, Bergen 
városában , mellyre a' Hanza 1269-ik esztendőben 
szabadságot nyert. — Minthogy a' szövetség az éjsza-
ki kereskedést leginkább űz te , ezen lerakóhely leg-
nevezetesebb volt. — Azt állítják , hogy ennek jöve-
delme a' három éjszaki Országnak jövedelmeit felül-
múlta. A' kikötőhelyben 21 tágos házat építtettek, 
mellyek a' mellettek lévő gazdasági épületekkel, 's 
boltokkal egy különös hóstátot tettek. Hlyen épület 
gyakran száznál több kalmároknak 's Faktoroknak 
szállást adot t , az itten lakó kalmár legényeken ki-
vűl, kiknek noteleneknek kellett lenniek.—Minden 

K hamsai polgár, a' ki itten kereskedni akar t , egy Fak-
tort tartani köteles volt , ki tulajdon boltjában la-
kot t , 's Bergenben polgári jussal élt. Minekutána 
mindazonáltal ezen lerakóhely a' hoszszas háborúk-
ban sokat szenvedett volna, 3-ik Krisztián Király 
alatt egészen elrontatott. 

A' 4-ik lerakóhely volt Londonban, melly a ' ré-
gi angoly oklevelekben Guilhalda Teutonicorum 
(a* német kereskedési egyesület tereme ) későbben 
pedig Steel-yard Ratzel udvära) nevezet alatt elo-
fordúl. Már 3-ik Henrik angoly Király 1266-ik esz-
tendőben sok szabadságokat adott a' Hanzának, mel-
lyeket 1-so Eduard 1280 ik esztendőben újólag meg-
erősített .— Tulajdonosa volt itten a' Hanza az úgy 
nevezett atzel udvarának, melly több útszákbpl ál-
lott ; az angoly törvényhatóság alól fel volt mentve, 
és mindennemű portékákat szabadon ki 's be hord-
hatott. 

Olasz Országban a' hanssai kereskedés tsak 15-ik 
századnak végével emelkedett. — A' Hanza Olasz 
Országot, nem különben, mint egész déli Európát el-

Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1831. 5 
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látta gabonával, vászonnal, viaszszal, gyapjúval, 
kenderrel, bőrrel, vassal, szurokkal és fával; Olasz 
Országnak legnevezetesebb tengeri városaiban vol-
tak a' Hanzának lerakóhelyei, és Velentzén az úgy 
nevezett nagy német ház, in'elly még most is, mint 
emlékjele a' hajdani német kereskedésnek fenn áll. 
Ezen épület , mellyért a1 Yelentzei Dogének lióna-
ponkint200 forint fizettetett, 200 szobából, és egy 
nagy ebédlőből állott, mind azon hanzai kalmárok 
számára, kiknek tulajdon gazdaságok nem volt. Mi-
dőn ezen épület 1-ső Makszimilián Tsászár ellen vi-
selt háborúban, 1518-ik esztendő korul leégett vol-
n a , azt a'Velentzei Tanáts saját költségével felépít-
te t te , tsak hogy a 'Hanzával való kereskedését fenn-
tarthassa. 

Ezen , 's íöbbillyféle kedvezések ál ta la 'Hanza 
temérdek sok gazdagságot gyűjtvén, olly állapotba 
jutot t , hogy jusait fegyverrel is védelmezhette, 
sőtt több Fejedelmek ellen kemény háborúkat is 
folytathatott. — Elég lesz erről tsak egynehány pél- M 
dát előhozni. Midőn 1284-ik esztendőben Erik nor-
végiai Király a 'Hanzának hájóit elfoglalta, 's keres-
kedésételrontani törekedett volna, a' Hanza őt bé-
kekötésre kinszerítette , mell) nek következésében 
Erik minden elfoglalt hajókat viszsza adni, kár-
térítésül pedig €000 norvégiai márkot fizetni, és 
'a Hanzának minden előbbi szabadságait megerősí-
teni kÍHteleníttetett. —3-ik Woldemarnak, Dánia or-
szág Királyának, kiWizby hanzai \ árost kiraboltat-
ta , 1364-ik esztendőben hadat izent j és minekutá-
na ezt hat esztendeig folytatta, Kopenhágát, 's Dá-
niának -több városait és kikötőhelyeit meghódoltatta 
volna, 1370 ik esztendőben béke köttetett, mellynéi 
fogva a' hadi költségek s kár térítéséül a' Schoneti 
nevi'i dániai tartomány 16. esztendőre a' Hanzának 
adatott által. - - 1419-dik esztendőben 10 dik Erik 
Dániai Királyt, ki Schlezvig és Gottorp városokat 
ostromolta, szaladásra kinszerítette, "s minden hadi 
készületeit elfoglalta. — Angol)'országgal három esz-
tendeig háborút folytatott, meijy ama hires 1474-ik 
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esztendei egyezéssel végződött , mellynek követke-
zésében 4-ik Eduard angoly király a' békességet tiz 
ezer font sterlinggel megvenni kínteleníttetett. 

A' Hanza hatalmának 's gazdagságának további 
bébizon) ífására tsak azt adom hozzá, hogy egyedül 
Lübeck városa S000 katonát állandóan tartott , 's 
hogy még akkor is jó állapotban maradt , midőn ha-
jótörés által egyszerre száz hajót vesztett. 

Uly kÖrnyiilményekben tehát valóban tsudálni 
nem; lehet , hogy minden Fejedelmek ezen szövet-
ség iránt tisztelettel viseltettek , 's hogy maga 4-ik 
Károly Tsászár , Margit Dániai Királyné , Albrecht 
Svétziai Király, 's több más Fejedelmek az 1385-ik 
esztendőben tartatott nagy hanzai napon személye-
sen megjelentek. — A1 szövetséges városoknak hatal-
ma annyira nevekedett , hogy falaik közé sokszor 
még tulajdon Fejedelmüket sem botsátották be: 's 
ha némelly kor be is eresztették, hogy p. o. me-
menyegzőt, vagy vitézi játékot tarthasson, ez több-
nyire igen alatsonyíbó feltételekkel történt. De még 
többre is vetemedtek: midőn a' Magdeburgi Érsek 
a' polgároknak bizonyos szabadságokat adni nem 
aka r t , őt azon fenyegetéssel zárták be, hogy, ha 
kivánságaikat bé nem tellyesíti, Őt fa kalitkában 
a' város tornyára felfüggesztik, melly által tőle a' 
kivánt szabadságokat kitsikarták;— de midőn ezu án 
igéretét bé nem tellyesítette, a' fellázzadt polgárok-
tól a' város tömlötzében megölettetett. 

Ezen szövetség magát még más Országoknak 
Politikai dolgaiba is beavatta: midőn Margit Dánia 
ország Királynéja I-ső Albrecht Svétziai Királyt el-
fogta , a' Hanza 60,000. Márk ezüsttel jót állván éret-
te, őtet a3 fogságból kiszabadította; a 'miér t Albrecht 
Stokholm városát zálogul általadta a' Hanzának; de 
midőn ezután a' nevezett sommát le nem fizethette, 
a' szövetség 1398-ik esztendőben Siokholmot, más 
Svétziai városokkal együtt Dániának által ad ta .— 
Követjeit kiilömbféle udvarokhoz küldötte, kik 
oUy tisztelettel fogadtattak, m i n t á z országló Feje* 
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<1 elmeké; 's ezek viszont is az övéieket a' Hanzához 
küldöttek. — Szabad köztársaság gyanánt külső or-
szágokkal, 's tulajdon Fejedelmeikkel, sőt némelly-
kor ezek ellen is szövetségeket kötött. — 1-ső Fe-
ren tz , Frantzia Ország Királya, 1537-dik esztendő-
ben magát 's eleit,,«'' német hanzai városoknak (:mel-
lyek békekötésekben osterlinoknak neveztetnek ) 
Proeonsulai, Tanát sósai és kereskedői nagy barát-
jainak és szövetségeseinek44 mondja. — *) 1-ső 
Krisztián, Dániai Királj ' , kinek Lübeck városa nagy 
sommá pénzt költsön adott , a' közölte és Svétzia 
Országnak Királya között fennforgó hasonlások esz-
közlése végett, a' hanzai szövetségnek közbenjárá-
sáért alázatosan esedezett. — Sőt a' Hanza még Ki-
rályokat is országló székökrő! letaszított, másokat 
pedig azokra ültetett, 's nekik törvényt szabott.— 
Midőn 1-ső Krisztián, Dán Király, a' honi kereske-
dést felsegélleni, a' Hanzáét pedig elnyomni ipar-
kodot t , ez hadi erejével elobbeni szabadságait fen-
tartotta; — Krisztiánnak fia, János Király alatt sok 
kikötőhelyeket és városokat a' dániai tenger parto-
kon elpusztított, *s János az Angolyok, Frantziák 
és Hollandusok segedelmökkel alig mehetett annyi-
r a , hogy a' Travemünde! "sWiszmári kikötőhelyek-
nek lerontásával a' hanzai hajó sereget munkátlanná 
tehette. — Jánosnak kegyetlen követőjét , 2-dik Kri-
sz t iánt , egészen megbuktatni tzélba vévén a* szövet-
ség , e' végre Waza Gusztávnak hadihajóit elküldöt- -
te, őtetStokholm városának elfoglaltatásában és Své-
tz ia , valamint Fridrick Holsteini Hertzeget Dánia 
királyi székének elérésében elősegítette; — Krisztián 
ellen pedig a* háborút addig folytatta, míg azt egé-
szen el nem rontotta. 

De még a' Tsászár parantsaira sem igen ügyelt 
a' Hanza, 's sem fenyegetések, sem a' birodalmi 
számkivetés őtet engedelmességre nem bírhatták, ha 
hasznával ellenkeztek. Erről nevezetes példátxállít 

*") Grands amis ot con fed eres des ces Proconsuls , Senateurs, 
et Marchands des villes et ci lés de ]a hanse teutonique. 
dila osterlins , pat les iraités de paix. 
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a' Schleszvig Herczegség iránt Er ik Dániai Király 
és a' Holsteini Gróf között támadt ízivódás. A' Tsá-
szár E r i k n e k , mint rokonának részére kedvező Íté-
letet hozot t ; de a' Hanza , kinek kárára lett volna, 
ha Dánia a' bálti tengeren erőre k a p n a , Er iknek 
hadat i zen t , 's ezt minden tsászári parantsölatok 's 
fenyegetések ellenére is fo ly ta t t a , a1 Tsászárnak 
követjét elfogta , 's parantsainak a' Ratzeburgi Püs-
pöknél e l lenmondott , melly alkalmatossággal egye-
nesen k i je lente t te : hogy a' Tsászárnak ítélete Erik 
Királlyal való rokonsága miatt gyanús előtte, 's hogy 
szabadságait Dánia ellen fegyverrel fenn fogja tar-
tani. 

Ennyi hatalomra és tekintetre jutot t a' hanzai 
szövetség, melly eredetekor tsak kereskedési egye-
sület va l a ; de éppen ezen ha ta lma, vagy is inkább 
avval való viszszaélése okozta végromlását , mert 
mindenfele kiterjedt kereskedése által mindég na-
gyobb "s nagyobb kintseket gytíj 'V^n, a' szövetsé-
ges városok tulajdon Fejedelmök ellen is kikelni mé-
rész le t tek , melly által ezen eleintén olly jeles 's 
hasznos egyesillet végre a' köz gyiílölségnek tárgyá-
vá lett. 

A1 Fejedelmek kezdték ál tal látni , milly káros ' 
az ő Tartományaiknak a' Hanza kizáró kereskedé-
s e ; mcjlynél fogva ezt elrontani igyekezvén, Job-
bágyaiknak mindenféle kedvezéseket ad tak , a 'Han-
za szabadságait ellenben lassankint öszveszorították. 

Midőn 1437-ik esztendőben Érik Király Dániát 
odahagyta , 's a' Hanza béfolyásával a' Rendek által 
királyságától megfosztatott , Kristóf ültetett a' há-
rom éjszaki Országok királyi zekére .— Ez minden 
módon a Szövetséget káros í tan i , sőt egészen eltör-
leni i pa rkodván , fő törekedéseit Lübeck ellen in-
t é z t e , elhitetvén magával , hogy ennek elrontása 
után a' többi városokat könnyen meggyőzheti. — 
E ' végre kivált képen a' felső 's alsó Szászi I iertzc-
geket a' tengeri városok ellen felboszszantani igye-
keze t t ; de ez óhajtása szerint el nem sülvén , 1445-
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<1ik esztendőben több német országi Fejedelmekkel 
titkos egyezésre lépet t ; — a' meghatározott terv sze-
r in t , ezeknek azon ürügy a la t t , mintha Lübeckben 
vitézi játékot tartani akarnának , katonáikkal együtt 
álruhába a1 városba betsúszni, és a1 fegyvereket 
bordókban bor helyett bevitet tni , Kristóf Királynak 
pedig véletlenül hajóseregével ott jelenni kellet vol-
na. — Az egyesűit fe jede lmek zsoldosaikkal, 's el-
titkolt fegyvereikkel együtt 1447-ik esztendőben sze-
rentsésen be is jöttek a' városba, de éjjel tűz , és 
e' miatt nagy z a j , 's Öszvetódúlás támadván, a"' Fe-
jedelmek , 's kiséróik azt vélték , hogy ennek a' Ki-
rály megjelenése volna o k a ; felfegyverkezve siettek 
tehát a' kapuk felé,hogy béjöhetését könnyebbítsék; 
azomban itten a' polgárok által megtámadtatván, a' 
városból kiüzettettek. Kristóf Király szándékát 
eképen semmivé lettnek látván, viszsza vonúlt , 's 
mást. jelenleg nem tehetv én , Jobbágyait a' német ki-
kötőhelyekkel való kereskedéstől eltiltotta. 

így menekedett a' I l a n / a . különös történet ál-
t a l , még most a' neki k^ázített veszedelemtől, és 
hatalmát 's szabadságait Kristóf követői alatt is fenn-
tartotta, mig Waza Gusztáv , megfeledkezvén a' 
Hanza által neki nyújtott segedelemről, melly nél-
kül a" Svétziai thronusra alig juthatott volna , Krisz-
tián Holsteini Ilertzeggel szövetkezett , 's 1534-ik 
esztendőben a" hanzai hajóssereget két izben meggyőz-
t e . — 8-ik Henrik angoly Király is már 15'21-ik esz-
tendőben a' Hanza szabadságait viszsza húzta, de 
ez még nagyon hatalmas l évén , azokat 6-ik Eduárd, 
és Mária alatt is fentartot ta , mig Erzsébet, helyre 
állíttattván az országnak béke , hathatós eszközök ál-
tal a' hanzai kereskedést, a 'népnek legnagyobb örö-
mére , egészen eliörlöite, 's Angliát ezen veszedel-
mesjövevényeknek igája alól örökre felszabadította. 
— E' miatt boszszonkodtak ugyan a' hanzai váro-
sok , *s közönséges gyűlésben tanátskoztak, hogy 
ronthatnák meg az angoly kereskedést ? — de ez már 
későn vala; hatalmuk Svétziának 's Dániának győ-
zedelmei által nagyon meggyengítetett , és nem so-

) 
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kára ezen példát követték több más Fejedelmek is, 
kik Jobbágyaikat a' Hanza kizáró kereskedésének 
többé prédául adni nem aka rván , ezt mindenütt el-
nyomni igyekeztek, ellenben pedig a' művészeti 
szorgalmat országaikban felbátorították. — E b e z já-
rult még, hogy több városok részszerínt önként, 
részszerínt pedig kínszerítve a' Szövetségtől elvál-
tak ; végre sokat ártottak a1 Hanzának belső hason-
lásai is. 1Minden város 1517-ik esztendőben pana-
szolkodott Bréma ellen, hogy ez hajókázását a 'Vé-
zer folyón akadályoztatja, másféle panaszsza volt 
Dant/ignak Lübeck ellen. — 1518-ik esztendőben az 
ellenkezések annyira szaporodtak, hogy ezek miatt 
Szoltvedel, Berlin, Brandenburg, az Odera melletti 
F rankfur t , Boroszló, Hála, Aschersleben , Quedlin-
burg, Halberstadt, Helmstädt, Kiel és Northeim a* 
Szövetségből kizárattattak; mások megint, mellyek 
a*' mindég kisebbűlő nyereség, 's nagyon szaporo-
dott költségek miatt a* nem tsekély esztendei adó-
zásokat többé nem tehették, vagy tenni nem akar-
ták , a' Szövetséget önként elhagyták. Az 1535-ik 
esztendei gyűlésben még jobban lehetett észre ven-
ni a' Hanzának közelgeiő romlását; mindenütt gya-
nakodás, meg nem elégedés, 's szemrehányáaok 
uralkodtak; mind e mellett 1554 ik esztendőben 
még 65, 1572-ben 64, és 1603-ban 58 városok ezen 
Szövetségben voltak ; hanem ezek között sem volt 
semmi egyesség , még magok egymást háborgatták 
kereskedésükben, 's így a' közös egyesület kíilon ke-
reskedési társaságokra oszlott. 

Azomban az európai kereskedés is 16-ik szá-
zadban más erányt ve t t , midőn a' Spanyolok, 's 
Portugalusok a' napkeleti 's nyugoti Indiát feltalál-
ták ; — ezek az ásiai termesztményeket közvetetlentíl 
Európába hozták, 's ez által a9 levántai kereskedést 
nagyon károsították ; ezt tették a' Spanyolok nap-
nyugoti Indiának termesztményeivel i s , 's kivált-" 
képen az általok Amerikából nagy bőségben ho-
zott ezüsttel a' német országi ezüstnek árát kisebbí-
tenék. 
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A* felső, úgy közép német ország városai is io-

dik században már nevezetes kereskedést űztek. 
Augsburg az első kereskedő város volt felső német 
országban ; kereskedőinek hajóik minden tengerek-
ben eveztek; ü v e g , tükör, gyapjú és vászon gyárai 
a' legvirágzóbbak voltak egész német országban ; 's 
gazdasága olly nagy vala. hogy 1-ső Makszimilián 
és 5-ik Károly Tsászárok az Augsburgi kereskedők-
től sokszor nevezetes pénzbéli koltsönt vettek , ' s az 
utolsó, midőn Párisban a3 királyi kintstárt szemlél-
n é , ezt mondotta: „Ezen kintstárt egyetlen egy 
Augsburgi takáts arannyal -felmérhetné.*"* — No-
rimberga, Meiningen és Bavenbnrg is 1-ső Makszi-
milián Tsászárnak sok pénzt költsön adtak , 's e' 
miatt tőle nevezetes kedvezéseket nyertek , mellyek 
által segíttetvén , külön kereskedési társaságokba ál-
lottak , és mintegy déli Hanzát képeztek, még az 
éjszaki vesztéhez közelített. 

Hollandiának hirtelen felvirágzó kereskedése a' 
Hanzát végképen elrontotta. Antverpiának romlása 
u tán , Amszterdam a' világnak első kereskedő váro-
sa le t t , 's az osztindiai társaságnak felállításával 
nagy gazdagságokat gyűjtött.—Végre a' hanzai Szö-
vetségnek rontására egyesültek több német városok 
a' belgiumiakkal, főkép, midőn Brunszviga a' Szö-
vetséget elhagyván , Hertzegjének hódolt. 

Uly móddal a' Hanza mindég jobban elgyen-
gült , minden tartományokban vesztette kizáró ke-
reskedési szabadságait, idegen kalmárok gyanánt 
fizetni kínteleníttetett nagj' vámokat, és így tovább 
el nem kerülhette vég romlását. 

Eképen tehát az olly nagy 's hatalmas hanzai 
Szövetség, — minekutána három századnál tovább vi-
rágzott volna, — melly a' közép idő szakaszban német 
országnak disze, 's büszkesége vala; melly Európá-
nak kereskedését majd tsak egyedül folytatta; - melly 
4-ik Fülöp Frantzia Királyt kinszerítette, hogy az 
angolyokat minden kereskedéstől a' frantzia tenger-
partokon tiltsa e l ; melly száz felfegyverkezett ha-
jóval Liszbonát hódoltatta, hogy ezen nevezetes 
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helynek i s , kereskedésére nézve, hasznát vehesse; 
— melly egy szóval hatalmára, 's tehetségére nézve 
minden uralkodó Fejedelemmel mérkezhetet t , — 
végre annyi egyesült erőnek engedni kínteleníttet-
vén, a' 17-ik században végromlást szenvedett. — 
Törekedett ugyan még magán segíteni, 's 1626-ik és 
1628-ik esztendőben Lübeckben öszve gyűltek Ham-
burg, Rostok, Wiszmar , Stralszund és Lauenburg 
városok; de az éjszaki Hatalmaktól való félelem 
minden terveikét semmivé tette. — Az 1630-ik esz-
tendőre határozott közönséges gyűléstől majd nem 
minden városok elmaradtak , azt nyilatkoztatván k i : 
hogy, minekutána a' szövetségnek fentartására kí-
vántató költségek a' tőle reménylheto hasznot sok-
kal felyűlmulnák, azt semmi esetre nem folytat-
hatják. 

Ezen veszedelmes helyheztetésban Lübeck, Ham-
burg , és Bréma városok 1641-dik esztendőben szoro-
sabb egyességre léptek , ' s a ' szövetséget magok folyta-
ták , nem ugyan olly foganattal, mint mikor még annyi 
városok egyesűit erővel munkálkodtak ; de kereske-
désök , 's hajókázásuk, kiváltképen Hamburg vá-
rosé, még is jó állapotban maradt. 

A' Vesztfáliai békekötésben 1648-dik esztendő-
ben a' hanzai hajókázásnak 's kereskedésnek szabad-
sága megint feltétetett; Lübeck városa is 1651-dik 
1662-dik, és 1668-dik esztendőben közönséges han-
zai gyűléseket öszvehivni igyekezett , hogy a' men-
nyire lehetne, a' Hanza előbbeni n a g y s á g á n a k töre-
dékeit öszvegyűjthesse, 's a' szövetséget jobb lábra 
állíthassa; de mind ezen fáradozások siker nélkül 
ma rad t ak ; mert Hamburgon, Brémán, és Brunsz-
vigán kivűl más város meg nem jéíent ; az utolsó 
1669-dik esztendőben tartatott hanzai gjűlésen pedig 
tsak Lübeck, Bréma, Hamburg, Brunszviga, Dan-
tzig és Kolónia voltak je len; de hosszas , sikereden 
tanátskozások után semmi sem határoztatott meg. 
— így tehát mos'anama nagy as hatalmas szövetség-
nek tsak árnyéka maradt fel : mellyet Lübeck,Ham-
burg , és Bréma városok kis formában képeznek 
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lehet még látni Lübeckben a' nagy hanzai Palotát, 
a' Hanza l evé l s hajdani kintstárát , mint azonhires 
szövetségnek szomorú emiékjeit. 

Ha ezen kereskedési egyesületet eredetében Js 
előmenetelében figyeimetesebben megtekintjük , bi-
zonyára kíntelenek leszünk megvallani, hogy tsak 
egyedül annyi kedvező körn j Kiállásoknak öszvefolyá-
sa által juthatott olly nagy hatalomra. Nem bámú-
lásra mél tó -e , hogy olly távól lévő, és kiilömbféle 
Fejedelmek birodalmában fekvő városok szövetkez-
hettek? hogy aJ hoszszas háborúkban, mellyeket 
Fejedelmeik egymás ellen folytattak, még is olly 
szoros öszveköttetésben 's legjobb egyetértésben ma-
radhat tak?— nem különos-e? hogy, a' Hanza vala-
melly uralkodónak szántszándékos munkálódása nél-
kül olly erős lábra kapott, rs annyi hatalomra jutott, 
melly előtt mégTsászárok, és Királyok is rettegtek, 
ámbár őt az egyházi 's világi Fejedelmek gyűlölték? 
de épen tsak annyi ellenkező köt nyűlállásoknak ösz-
veütközései a' Ilanzát azon magos poltzról letaszít-
hat ták, mellyen három századnál tovább tántorítha-
tatlan erőben állott. 

A' hanzai szövetség valóban német ország gaz-
dagságának's miveltetésének időszakasza volt, melly 
a : kereskedést sanyarú igájától megszabadította, 
azt egész Európában elterjesztette, 's legmagosabb 
léptsőre emelte; mellynek kebelében a' művészeti 
szorgalom felserkentetett, a' mesterségek és tudomá-
nyok virágoztak, 's a' legfontosabb találmányok tör-
téntek. 

A' fellyebh leirt négy hanzai lerakóhelyek ha-
tározták meg Európa akkori kereskedésének folya-
matját. London fő piatza vala a' külföldi termeszt-
ményeknek Nagy Britanniára 's Irrlandiára nézve; 
Európának déli tartományai, valamint a1 déli, 's 
's nyugoti német Ország Briiggében űzték leginkább 
kereskedésoket; — a' Skandináviai 's éjszaki német 
Országra nézve Bergen, Orosz, és Lengyel Orszá-
gokra , Pruszsziára és az éjszaki Asiára nézve elein-
tén Novgorod, azujtán pedig Révai, és Narva vol-
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tak a< fő vásárhelyek. Ezeken a ' négy helyeken gyűlt 
öszve az egész kereskedő világ, egész nemzetek 
portékáikat itten adták e l , gyárpk és művészetek 
itten virágoztak, 's mind ezeknek lelke a" hanzai 
szövetség vala. 

Mind ezekből a' hanzai kereskedésnek kiterje-
dését "s hasznát könnyen által lehet látni; a' Hanza 
sok portékákat , mellyek munkássága nélkül kereske-
désbe soha nem jutottak volna , a1 külső nemzeteknek 
általszállított, mert a-1 legtávolabb égtájékokkal ösz-
veköttetésben lévén , minden országnak termesztmé-
nyeit mindenütt árulhatta. — De a' hanzának ezen 
közvetetlen haszna , közbevetőleg a' közönséges jó-
ra is k i ter jedet t ; polgári művészetek, mellyek ez 
előtt nagyon ritkán üzettetett állapotban voltak, (mert 
a' régi német tsak kardját tudta betsiílni) felemel-
ked tek , új találmányok tör téntek, és tudományok 
's mesterségek mindenfelé k i t e r j ed tek .—IIa a1 14-ik 
és 15-ik századnak mesterműveit és építményeit 
megtekint jük, azoknak felségét, tartósságát *s pom-
páját valóban tsudálni fog juk ; — valamint az ezüst-
ből , ébenfából, elefánt tsontból 's a3 t. akkoriban 
készített művek, mellyek még gyakran régi oltárokon, 
beszegéseken , szentségtartókon, kehelyeken, ' s a t . 
találtatnak , a' magok nemében tökélletes mestersé-
get mutatnak. — Német Ország akkori művészeti 
szorgalmának utóbbi bébizonyítására tsak egy né-
hány találmányokat jegyzek fel itt azon időből. 

1354-dik esztendő körűi egy Schwartz BerthoJd 
nevű Sz. Ferentz rendjét követő szerzetes feltalálta 
a' puskaport. — E z , valamint, a3 puskák , mellyek 
szinte német országban találtattak fel , nevezetes tár-
gya volt a'hanzai kereskedésnek. Lübeck városa már 
1300-dik esztendőben egy puskapor malommal birt. 

1410-dik esztendőben Eyk János Brüggében meg 
jobbította az olajfestést, melly nem sokára egész 
német országban elterjedett .— Már most mindenfé-
le történeti rajzolatokat, mellyeket ez előtt szőnye-
gekbe szőt tek, azokra festeni szoktak, 's ezekkel 
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is nevezetes kereskedést űz tek , a 'németek kivált-
képen olasz országba. 

A' könyvnyomtatásnak feltalálásával új ággal 
szaporodott a1 kereskedés, t. i. a' könyvkereskedés-
sel. Kőszter Lőrintz Harlemi polgár 1428-dik eszten-
dőben feltalálta az ónból és tzinből mettszett betűket 
's a' nyomtatófestéket.—- Guttenberg János Mayntz-
ban 1440-dik esztendőben ezen mesterséget megjob-
bította, 's Faust János és Schäffer Péter még inkább 
tökélletesítették. 

Ugyan azon időszakaszban a' fametszések is 
feltaláltattak; — eleintén tsak Írásformákat 's min-
denféle tzifraságokat faragtak; de Rűze Lnpert ügyes-
sége által ezen mesterség nem sokára annyira tokél-
letesíi teteti , hogy egész tájéki 's történeti rajzolatokat 
fára metszettek. 

Ezután próbát tettek a' németek a' rézmetszés-
ijei is Az első rézmetsző volt Buchott Fernt tz Ber-
geni származású 1446-dik esztendőben,— Schon Már-
ton , Kolmárból ezen mesterséget 1460-dik eszten-
dőben tökélletesítette , 's ifjabb Dürer Albert a' vá-
lasztó víznek használásával nagyobb poltzra emelte. 
—- Fa és rézmetszésekkel is nagy kereskedést űztek 
a' németek egész Európában. 

1430~dik esztendőben Augsbnrgban a' hoszszú 
puskák (SDíufteten) , és Norimbergában bizonyos Gu-
ter által a' szélpuskák feltaláltattak. —Egy Bernhard 
nevű német 1472-dik esztendőben az orgonát a' 
Pedállal szaporította, 's nem sokára Bergen Lajos 
Bn'iggében a' gyémánlok köszörűlését, 's fényesíté-
sét,—egy Jürgen nevű Brunszvigai polgár pedig 1530-
dik esztendőben a3 kerekes rokkát találta fel. 

Jóvius Pál Olasz Országi Püspök azt mondja*) , 
hogy hazája , a' 15-dik századig legjobb művészeit , 
építő mestereit , festői t , képfaragóit 's a' t. német 
országból kapta; 's már ebből is német ország ak-
kori kereskedésének, 's művészeti szorgalmának vi-

' ) Elog. viror. illust. Basil. 1578. pag. 221. 
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rágzó állapotját meg lehet esmérni , meilyre m é g 
sokáig nem jutott vo lna , ha a' német kereskedési 
szellem a' Hanzának oltalma alatt fe lemelkedvén, 
ison sanyarú jármát le nem rázta volna, melly alatt 
minden polgári művészetek nyögtek. 

Schönherr Ferentz* 

6. 
Kán László Magyar Királynak 1273-dik évi Julius 

A-dikén á' Ják Nemzetségből származott Sit-
kei Nemeseknek számukra Vas Vármegyei Bo* 
thyáfi faluról költ Ajándéklevele, egy Réz 
Táblával. 

„Ladizlaus dei graeía H u n gar ie. Dalmacie. Cro-
wacie. Rame Seruie Gallícíe Lodomer ie , Comanie 
Bulgaríeque Rex Omnibus christi íidelibus presentem 
pagínam ínspecturís salutem in omnium saluatore. 
Ad uniuersorum notícíam tenore presencíum uolu-
mus peru^níre. Quod uír nobilis comes Boxa , ti litis 
comítís Abraam de genere Jak. Petrus , iiljus comí-
tís Paul i ; Andreas et I w . f i fily Chepaní , Cazmerí -
us filius Kenezy . Paulus filius. Old ruh , et fratres 
eins. Kondacur et Detricus fily' Condra, nobiles de 
Sytkee. qui ex multis fidelitatís eorum strennuís ae-
t ibus, auo et patri nostro quondam Regibus Hunga-
r ie Illustribus. multiplicíter piacere meruerunt; post 
transitum eiusdem domini Regis patris nostri nobis 
ad Coronain Regiam et Regni solium annuente do-
minó sublímatís ; ad nostram accedentes presenciam, 
nobis humiliter supplicai unt. vt qu indám terram 
Buchariorum nostrorum Botbyan uocatam , in comi-
tat u castri ferrei existentem. Hered i tarys terris 
ipsorum conmetaneam sicunt (így : „sicitt^ helyetf) 
dicunt et uícínam eis de benignitate Regia conferre 
di'gnaremur. Licet ifaque ex officio susscepti Regí -
minís nostri , honestig petícíonibus singulorum an-
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nuentes; debueriinus predictis nobilibus et alys qui-
buslibet manum pietatis Regie fauorabiliter aperire; 
maximé tarnen buiusmodi postulata eorum, admit-
tere. H o c , specialiter , nos induxit. Quia memorati 
comes Boxa, et comes Petrus in societate Omo-
dey lily Omodey, tunc comítís Castri ferrei magnam 
uirtutem et actus strennuos, exercuerunt. contra 
exercitum Regis Boemorum quem idem Rex ad de-
uastandum confínía Regni nostri nobis nesscientibus, 
clandestine destínauit. vbi y dem nostram et homi-
num nostrorum inturiam propulsantes; quosdam de 
eodem exercitn occiderunt; et nicliiiominus ipse co-
mes Boxa extiterat uuineratus. I n expugnacione quo-
que castri Jauriensis quod per ministeriales Austrie 
occupatum est, tarn ydem Comes Boxa et Comes 
Petrus, quam aly in precedentibus nominat i ; inna-
te fidelitatís feruore accensi desidery eorum afl'e-
ctum probabiliter ostendernnt. ínter continuos ictus 
lapidum, et emissioues sagittarum laudabiliter di-
micando. vbi prefatus Cazmerius de balista fuerat^ 
uuineratus. prout bec per barones nostros nobis fue-
rant postmodum recitata. Y t igitur prenotatis ser-
uicys eorum, que,ad uirtutem futuram prebent eui-
dens argumentum; ac efusioni sanguinis Ybar fra-
tris predicti Comitis Pe t r i ,qu i , in exercitu Bele Re-
gis aui nostri clare recordacionis, quem in Moraui-
am duxerat contra Regem Boemorum in obsequio 
Stepbani fily Pauli quondam comítís castri ferrei pro 
fidelitate Corone Regie inpendenda , occisus fuit in 
acie aduersorum ; aliqualiter satisfiat; memoratam 
terram Botbyan cum suis utilitatibus Omnibus et 
pertinency s vniuersis sepedjclis Boxa et Petro Co-
mit ibus, nec non et Andree I w a n ac Cazmerio, Pau-
lo , fratribusque eius Kondacur et Dctrico ac. ipso-
rum successoribus ; contulimus , perpetuo pacifice 
possidendam. in illis et eisdem antiquis metis, in 
quibus per primos Incolas, eadem terra babita fue-
rat et possessa. Hoc nicbilominus specialiter decla-
rantes. quod eadem terra in duas partes, equales 
díuídetur. cuius medietatími, prenotatus comes Boxa 



C ro ) . 
pro se, ex parte tetre sue, ucrsus meridíem. alte-
ram uero médietatém predicti nobiles, s ími l í fer , 
uersus septentrionem ex parte terre eorum commu-
niter possidebunt. diuidentes eam ínter se, prout 
alias terras eorum, ntíscuntur díuísísse. U t autem 
buiusmodi collacionis serieS Robur perpetue íirinita-
tis obtíneát; presentes eisdem concessímus l i t teras, 
dupplicís sigílli nostri munímíne Roboratas. Datum 
per manus magistri Benedieti, ürodiensis ecclesiepre-
posit i , aule nostre vicec incellary dilecti et lidelis 
nostri. Anno domini. M ° C C ° L X X ° tercio. Quarto 
Nonas July. Indiccione prima. Regní autem nostri. 
Anno primo. Venerabilibus patribus Stephano Colo-
censi et Ihoanne Spalatensi archyepiscopis. Lamper-
to Agriensi. Briccio Cbanadiensi Job Quinqueeccle-
siensi. Philippo Waciensi et comíte Neugradiensi. 
Paulo Wesprímiensi, aule nostre Canceliario. Thy-
moteo Zagrabiensi. Lodomerio Waradiensi. Dionisío 
Jaurinensi et Petro transsiluano episcopis. ecclesias 
dei í'eliciter gubernantibus. Rolando Palatino. Her -
ríco bano tocius Sclauonie. Nicolao Woywoda trans-
siluano. et comite de Zonuk. Egidio bano de Macho 
et de Bozna. Paulo bano de Zeuríno, Joachíno ma-
gistro tauarnicorum comite Posoniensi et de Plys. 
Reynoldo magistro Dapyferorum, comite Zulgageu-
riensi. Ygrino magistro Agasonum comite Syrmieri-
si. Laurencio magistro pinccrnarum nostrorum. co-
mite de Kewe et de Crasu. Mois comite Symigien-
si. Iboanne comite Supruniensi. Dedalo comite Za-
ladiensi. Gregorío comite castri ferrei. Michaele co-
mite Nitriensi et aly s quampluribus Comitatus Re-
gni tenentibus et honores.u 

Az eredeti hiteles és író hártyán készült Okle-
vélből , melly Tekéntetes Tudós Kisfaludi Kisfaludy 
Sándor Urnák , több Ts. Nemes Vármegye Előkeld 
Táblabirájának 's Hazánk feledhetetlen érdemii Köl-
tőjének gazdag Levéltárában őriztetik. E' ditsőségfiá-
nak egyik Öse Sitkey leányt veve feleségül, 's in-
nend jövének Őseinek birtokukbatöbb SijkeyLevelek. 
Származott pedig a' S i t k e y Ág is , mint az érdé-
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mes N i t z k y e k , az idegen eredetű J á k N e m -
z e t s é g b ő l . Ennek Eldőde volt a1 B a j o r Országi 
W a s s e r b u r g b ó l Szent István uralkodása alatt 
Hazánkba költözött és a' Somogyi Koppán (hibásan 
K u p a ) Pártos ellen Fővezérséget viselt W e c e l i -
n u s (Henr ik , más néven) , k i tő l a' J á k N e m z e t -
s é g ered , mel ly még ma is több Ágban főn va-
g y o n , rs mel lynek , hihető képen a' Vasvármegyei 
J Á K Fa lu volt egykor Örökös Szállása. — A' 
függő viaszk petsét az Oklevélen töredezett , 's ve-
res színű selyem kötélkéről lógg. Egyez pedig azzal, 
mel lyet a nagy érdemű Práy (Syntagma Historicum 
de Sigillis. Budae , 1805. 4to Tabula V I . Fig. 3 ) 
rézbe vésetett. 

jHorvát István. 

7. 
É r t e k e z é s 

a? tüzes Levegői Tüneményekről. 

A' bolygó tüzek külömbféle nagyságú kékes szí-
nű lángok , mel lyeket posványos tájékokén és olly 
he lyeken , a' hol állati testek rothadásba által men-
tek , p. o temetőkben és döggyepeken , éjszaka 
idején a' Levegőben lebegni, és ide 's oda mozog-
n i látunk. A' babonaság, a' mint tudva vagyon, go-
nosz le lkeket tsinált beloiök , mel lyek a' Vándorlót 
tévelygő útra v i s z i k , azt , a' ki tőlök f u t , ű z i k , el-
lenben Ők f u t n a k , ha űzőbe vétetnek. A' v a l ó , a' 
m i ebben a' mesében fekszik , a z , hogy egy Ván-
dorló egy ösméretlen vidéken a' legtávolabb lévő 
bolygó tüzeket valóságos házi világosságoknak, vagy 
emberek által meggyújtatott tüzeknek tar to t ta , és 
most bizodalommal tele eleikbe megyen , könnyen 
tévelygésbe vitetni gondoltatik, és a ' h e l y e t t , hogy 
az óhajtott éjjeli szállást e lér je ; végre motsárokra 
és más tisztátalan helyekre elbolyong. A" legtöbb és 
a* legnagyobb bolygó meleg Tartományokban , legin-

kább , 
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kább az estvélyi szürkület végzetének első óráiban $ 
és tsendes levegő alkalmával láttat ik. A' Törvény* 
rend szerént nem nagyobbak, mint. egy levegőnek 
lángja, hanem egy szurkos fáklyának nagyságára 
felhágnak , és Bolognánál Olasz Országban néha né-
ha 12 lábnyi magosságra felérnek. A' Föld allyát 
közönségesen nem érdekl ik , hanem egy kis távúi-
létben fölötte lebegnek. Hihetőképen a*' bolygó tü-
zek nem egyebek, mint meggyúiadott Vil lótartalékú 
gyúlószesz, melly minden he lyen , a' hol állati tes-1 

tek rothadásba általmennek, nagy részben kifejt ik , 
és a' gőzkörnyékesi levegő illetésére meggyújad. 

' Hogy a' lángok a' földet nem éréntik, talán a' föl-
dön lévő szénsavanyszesz mennyiségétől szárma-
z i k , melly által a1 villói gyúlószesznek előre emel-
kedni kö l l , minekelőtte a' levegővel éréntésbe jö-
hetne. A' bolygó tüzeknek elébb menetelek és odább 
ugrálások hihetőképen nem egyébb, mint eltűnése 
a' régieknek, és származása az új lángoknak. 

1 Némelly i l ly módú elégetéseknél származik é g y 
egészlen tulajdon nyálkás mennyiség. Dr . Chiadni 
meggyőzettetett arról 1 7 8 1 - d i k esztendőben. Egy 
meleg őszi estvélyen, a' m in tő az estvélyi szürkület-
kor az úgy nevezett Dresdai nagy kerten keresztül vi-
tetet t , sok világító pontok ugráltak a' nedves fű-
ben a' szélnek erányzásában , és részenként a' kofsi 
kerekeire iillepedtek le. Nagy fáradsággal juthatott 
Chiadni egynehány ollyas lángok birtokába, mert a' 
közelítésnél elszáldogáltak. A' mit kezébe kapot t , 
azt kotsonnya formájú mennyiségnek, mint béka-
ivadék , szag és érzés nélkül való elrothadott plánták* 
nak tartotta. 

Némelly Természetvizsgálók, kik között Volta, 
a* bolygó tüzeket mennykőszeri gyúladásoknak tar-
tották. Egy általlyán fogva némelly illyes tünemé-
nyek elárulják villámszeri tulajdonságoknak ere-
det jeket , mint p. o. az a' feletse megjegyzésre mél-
tó nagy Nézőjáték, mel lyetTrebra 5-dik September««, 
ben 1783-dik esztendőben észrevett. Ezen a'napon 
Cellerfelden estve 10 óra felé megjelent az égen egy 

Tud. Gyújt. IV. Köt. 1834, 0 
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világosság, melly majd erősebb, majd gyengébb 
l e i t , és egy kis idő múlva ismét megszűnt. Nem so-
kára Nyugotról gyenge lángok lövel let tek, mint az 
éjtszaka fénynél, tsak méllyebben a3 gőzkörnyék 
felje felé mindég világossabbak le t tek , és végiére 
egésza' Trebra lakásáig, úgy: hogy egy szempillantat-
ban az egész ház megvilágosítva vo l t , 's úgy lángolt 
egynehány pertZek idő hoszszáig, „mint egy tsende-
sen nyugvó V i l l á m é s azután eltakaradott egyne-
hány száz lépésekre, hol olly sokáig állva maradott, 
hogy Trebra elegendőképen megvizsgálhatta. A' 
legnagyobb világosság a' föld közelében találtatott, 
és itten egy vörösös, narantshoz közelgető színnel 
hírt . Kiterjedésének kerűletje azon világosságnak a' 
földön mint egy'20 lépést fogla l té i , és itten minden 
olly világos volt, hogy a1 kisebb tárgyakat a' távoly-
ságban észrevenni lehetett. Ezen ponttól a' világosság 
föllyebb felfelé sárgább és végre fehér l e t t , kerulet-
je és ereje mindég jobban fogyott , és végre az ég-
nek setéíségében egészlen eltűnt. Egynehány pertzig 
azon tünemény úgy állott, a' mint változó homályos-
sággal tovább Délfelé vonúlt , i t t hasonlóan egyne-
hány pertzig késett,és nagy távolyságban azon a' he-
lyen , a' hol először, mint fény, egy vörös izzótűz az 
égen látszatott, eltiint. Fél óra múlván ismét megje-
l e n t , és tsak nem éjféli egy óráig tartott. Előtte va-
ló nappal a' Levegőmérő igen leesett, és az időjárás 
hideg és essős volt. Maga aa megjelenés idejekor 
esett az esső, és a' szél estvély felől gyengédeden 
lengedezett. 

Más , a' bolygó tüzekkel felnem tserélendő, il ly 
fajú tüzes Jelenések tűzhányó természetűek, mint 
p. o. azok a lángok, mellyektől Bakunál Perzsiában 
a' földeket néha néha béfedetve látjuk. 

Egy más nevezetes Levegői Tünemény az úgy 
nevezett Tsiliagbamvak , tetszetes kis világító testek, 
egy Tsillag nagyságúak, mellyek tiszta éjjeleken az 
éjien hirtelen származnak, t í z , húsz, harmintz és 
több mérőnyi tért elfoglalnak, nagyobb vagy ki-
sebb sebességgel mozognak előre, és azután ugyan 
olly hirtelen ismét azokat eltűnni látjuk. 
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Némellyek köziílök még az égen tűnnek - e l , 
tnások egész a*' földig mozognak alá. A* tudatlan 
pór ember ezen Tüneményt részszerént valóságos-
nak , és elómozdúló Tsillagoknak tar t ja , azért a' Fran-
tzia nevezet: Etoile tombante, eső Tsillagok, és 
a1 Magyar : Tsillagf'utás; részszerént pedig a' Tsillagok 
tisztításainak és hamvok vevésének, olly formán, 
minta ' gyertyák tisztíttatni szoktak; onnan vannak 
az elnevezések: a" Tsillag hamvvétele, a* Tsillag-
hamv. Flajdantan azt gondolták, hogy azon a' helyen, 
hol a3 Tsillaghamvak a' földre lehullottak, ottan 
egy nyálkás, sárgás és fekete foltos anyagot találtak, 
melly papirosban eltéve,lassan lassan kiszáradt, és 
megkeményedett. De ez tsak mese. 

A' Tsillaghamvaknak nagyobb részét meleg, 
tiszta és tsendes éjtszaka idején vizsgálhatjukmeg, 
főképen Oszszel, és Tavaszszal. Az olly helyeken 
is számosabban észrevétethetnek, mellyek a' bolygó 
tüzeknek kezdetjeket előmozdítják; tehát nedvesés 
posványos helyeken, tsatapiartzokon 's a' t. Bran-
des 6-dik Decemberben 1798-dik esztendőben ollya-
sok közül tsak egy mértékletes nagy részén az ég-
nek egynehány órák alatt 400-nál többet látott , és 
az egész láthatáron megpillantható Tsillaghamvaknak 
számát 2000-nél többre betsulte. Által i j ában ezeknek 
a3Tsillag — Tudósoknak ésTermészetvizsgálóknak kö-
szönhetjük a' Tsillaghamvaknak első alapos és tö-
kélletes vizsgáitatásaikat. Ok tudniillik 1798-dik esz-
tendőben Benzenberggel illy féle közös vizsgálódást 
végeztek el, és ugyan úgy,hogy 11-dik September-
től fogva egész 4-dik Novemberig az egyik Claus-

-bergben, a' másik eleinte Ellershausban, azután 
St'sehühlben ugyan azon éjtszakákon, külön mind-
egyik , minden nekie előforduló Tsillaghamvakat tö-
kélletesen szemügyre vette. Az idő órák által volt ha-
tározva , mellyeknek járások előbb a ' Göttingai 
Tsillagvizsgálótoronyban határoztatott meg. A r r a tö-
rekedtek főkép, hogy a' pontokat megvizsgálják, 
hol a' Tsillaghamv származott és eltűnt. A ' Ts i l l ag -
abrosz segíisége által meghatározták a' leg közeleb-

\ 
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ben álló Tsillagoknak számát. Mive l pedig az álló 
pontnak helyheztetése és nagysága, az az: a1 távúl-
sägaminda' két vizsgálódónak egymástól tudva volt, 
úgy mind a1 két pontomoknak külömbsége az által 
meghatároztathatott. Azt köllcne gondolni , hogy 
azon sebessége mellett minden egyiküknek lehetet-
len lenne bizonyosodniok, hogy a' tolok megvizs-
gáltatott Tsillaghamvak ugyanazok voltak-e? mel-
lyeket a' másik látott ; hanem az Időnek összeha-
sonlításából és a' többi környiílállásokból még is ki-
tetszett, mellyike a' mind a 'két részről tett vizsgá-
lódásoknak tekéntethetik leg megegyezőbbnek. Igen 
is voltak azok közül Öszszekottelesekre nézve az 
egészhöz tsak kevesen ; egy estvélyen p. o. 402-ből 
nem több, mint 22. E z azomban még is igen gazdag 
tudományos nyeresség. így p. o. 17 iüyes megegye-
zővizsgálódásokból kitetszett, hogy egy Tsillag-
hamv több mint 30 geographicus mért fö ldnyi , ket-
tő 20-nál több, nyoltz 10-nél, és hat •+- tíz mértföld-
nyi távolyságban voltak a' földtől. IVémellyeknél > 
még az ösvényeknek hoszsza is meg számoltathatott; 
az igaz sebességek 4 , 5 , és 6 mértföld egy pertze-
net alatt. Az igaz általmérő, a1 mennyire a1 repülé-
sekben feltetszésekről a' többiekhez hozzá vethetni, 
a' legtávolabb Tsillaghamvnál is meg határoztathatott, 

Benzenberg a1 Tsillagharnvakat következendő 
három rendre osztja: 

1.) Az első és második nagyságú Tsillagham-
vak. A' golyóbis megkiilömböztetik, melly et fark 
követ , aa melly közvetetlen ahhoz kaptsoltatik , ha-
nem hágy egy üres helyet egész mérőig maga kö-
zöt t , és a'golyóbis közt ; azután annak eltűnte után 
több pertzenetig látható marad. 

2 . ) Az első és második nagyságú Tsillagham-
v a k , a* mellyeknél semmi golyóbist nem veszünk 
észre, hanem a'mellyek azonnal az öszszefiiggő tü-
zes fényt előre lövellik. Az eloltás a' hátulsó ré-
szeken kezdődik és tart egy pertzeneten túl. 

3 . ) Kis Tsi l laghamvak, a'harmadiktól egészlen 
a'hatodik nagyságig, a1 hová meszszére mutató'üve-
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guek, vagy azok tar toznak, mellyek a* fegyverte-
len szem által meg nem ösmérhet/jic. 

Ok tsak véletlenül a' Tsillagvizsgálásbéli észre-
vételeknél égi tsővekkel és üstökös Tsillag felkere-
sőkkel felfedeztethetnek, és sokszor tsak gyenge, 
tovább költöző szikrátskák, mellyek részént 30 egész 
40° egy pertzenet alatt általfutnak. Schroeter olly 
Tsillaghamvatskát látott , mellynek magosságát 600 
mértföldekre bötsűlte. 

A' Tsillaghamvakkal rokonságú , hanem sok-
kal r itkábban előfordúló és sokkal szembetűnőbb 
tüzes megjelenések a' tüzes golyóbisok. Ezek tsil-
lámló golyóbisok, mellyekből a' legkisebbek a' 
nagyobb Tsillaghamvakhoz hasonlóak^ 1 nagyobbak 
a1 Holdnak általmérőjét e l é r i k v a g y pedig föl is hai-
ladják. Megjelennek külömbféle magosságban a1 Föh l 
fö löt t , 1000 lábnyiról egész 60 geographus mértföl-
dekre mozgattyák magokat külömbféle tetszető gyor-
sasággal, de nem mint a' Tsillaghamvak minden 
erányzásban , hanem minduntalan a1 láthatár al lya 
felé. Némellyek mozgásokban hirtelen megállanak, 
vagy hajlatugrásokat tsinálnak egy kilövött ágyú go-
lyóbis módjára. A' tüzes golyóbis háta megett észre 
lehet venni egy világító nviredéket , melly kil lyebb 
a1 végén füstösnek lenni tetszik. 

Maga a' golyóbis, ha egészlen a' láthatárra 
le nem süllyed, és úgy a' vizsgálódónak szemei előtt 
magát megvonja, egy nagy pattanással és ménykő-
höz hasonló viszszahangzással esik le, mint a1 meteor 
kövek , és vasmennyiségek. 

I l lyés tüzes golyóbisok azonban a' napnak és esz-
tendőnek minden idejében megjelenhetnek, 's ők nem 
jönnek semmi meghatározott Világtájékáról, és ugjan 
azoknak ollyan kevés öszszekönetéseik az időjárá-
sával, mint egy hasonló idoelfoly ás az ö megjelené-
seikre nézve észre nem vétethetett. 

Már a' régieknek is a' tüzes golyóbisok megje-
lenése igen szembetűnő lehetett, és azért igen haj-
landók vol tak, őket úgy , mint az üstökös Tsillago-
kat , mellék Napokat 's a1 t. roszsz előjelenéseknek 

\ 
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magyarázni. A' közönséges emberek babonasága azo-
kat szálló Sárkányoknak nevezi , és alatta rosz lel-
keket é r t , kik boszorkányokkal, bűbájosokkal, va-
rázslókkal szövetséges összeköttetésben állanának 's 
t. e' féléket. 

Még a' múlt Századnak vége felé is a' meteor 
köveknek leesése magoktól a' legpallérozottabbaktól 
valami mese formájúnak rnagyaráztatott, és először 
fsak Dr Chladni tulajdonította azt az érdemet ma-
gának, hogy a' Tudósoknak közönséges figyelmeket 
ezen Természettüneményekre in téz te , és azokat a' 
hihetőség körébe emelte. 

Szükséges, hogy némelly legnevezetesebb tüzes 
golyóbisokról, koessoknek megjelenésökről tudósi- , 
tást adjunk. Minekünk ennek az anynak nagy ke-
rűletje legújabb; efféle megjelenéseknél határ közé 
köll magunkat szorítani, mellyeknek ezen fellyűl az 
az elsőségek vagyon, hogy szorosabban végre hajt-
hassuk , mint az előbb idejibéliek. 

24-dik Júliusban 1790-dik esztendőben tized fél 
órakor , Wormesben, déli Frantzia Országban meg- -
jelent egy tüzes golyóbis olly tiszta fénnyel, hogy 
a' Holdvilágot meghomályosította. Az ő általméröje 
még nagyobb volt , mint a1 H o l d é ; maga után far-
kat v o n t , melly ötször vagy hatszor olly hoszszú 
vol t , mint ez az általméro. Köze l a'golyóbishoz olly 
széles vo l t , mint ez , hanem vége felé lassan lassan 
kisebbedett. Valamint a' golyóbis, úgy a' farka fe-
hér világossággal b i r t ; az utóisónak vége setét vö-
rös volt. Ez a' meteor, Wormesben először a' tető-
pontban látszatott, és futását éjszak felé vette. Egy-
nehány pertzenetek után fölosztotta magát több, 
még mindég szembetűnő darabokba, mellyek t\ii-
lömbféle helyheztetésekben a' láthatár felé leesdes-
tek. A" Levegőben kiol tat tak, és leesésekben felvet-
ték a" vér színt, mellyeket a' farkának végeinél ész-
re venni lehetett. Mint egy három pertzek után el-
pattanásától hallatott egy rettenetes menydörgéshez 
hasonló z a j , melly alkalmatossággal egyszersmind a' 
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Föld színe olly keményen , mint valamelly Földindu-
lásnál megrendiílt , ajtók és ablakok kinyíltak 's t. 
e3 f.ék. Ez a' rettenetes zörgés négy pertzíg tar tot t , 
és elveszelt egy siketes hangba, melly a' közellévő 
hegyhúzomába, mint siket viszszahangzásba, elvesz-
ni látszatott. Egyszersmind egy kénkős erős szag 
terjedelt el egy új szél felemelkedése mellett. Azon 
a' helyen , a1 hol a' tüzes golyóbis eltűnt, észre vé-
tetett egy kis fehéres felhőtske. Az idő, melly a' 
golyóbis elpattanása és a3 reá következő zörgés kö-
zött elfolyt, a' meteornak távúiságára mutatott , és 
gyanítani lehetett, hogy mint egy 8 mértföldnyi magos-
ságban elpattanhatott, és darabjai mint egy négy 
mértföldnyire Wormestől húlhattak le. Ez a' gyaní-
lás nem sokára a' kőcsső esésének birlelésével meg-
erősíttetett, melly ugyan abban az időben Juliacban 
és Barbotánban , inellyikének elsője Éjszakra négy 
órányira, a1 másodika pedig Ejszakkeletre Wormestől 
5 órányira feküdt Juliactól, egy kis távolyságra 
kölletett tsak ugyan a' meteornak elpattanni; mert 
ottan a' kövek egy általmérőjében majd nem két 
mértföldnyi kerek formájú ürességet vettek be , és 
kevesé mivelt szántó földön; tsak kevesen estek lo 
Jiázakba, udvarokba és kertekbe; de többen fákat 
az erdőkben lesújtottak. Az ő nehézségek részsze-
r int t izennyoltz , húsz, és ötven fontot te t t , egy 
azon kerűlethöz képest igen szembetűnő nehézséget. 
Ä1 külsőjök üveggel, feketés vasmeszettel behúzva 
vo l t ; beiőlről barnás tekénteltei b i r t a k , több kis 
itsillámló értz pontokat elő mutatván. Az afzéllal 
szikrákat adtak. Némellyek egészlen üveggé váltak. 
A' leesése ezeknek a' köveknek nagy sziszegésfol 
késértetett; valamint is ezeknek a' tüzes golyóbi-
soknak futásoknál zörgés és nyikorgás hallatott. 
Ugyanezen meteor mégBayonneban, Pauban, Bour-
deauxban és Toulouséban láttattott. Az utolsó he-
lyen nem erősebben jelent meg, mint rgy a* legerő-
sebb Tsillaghamvak közül ; hanem itten is elpatta-
nások után inenydörgéshöz hasonló tompa zörgés 
hallatszott. 
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A' Sienai kőesső Olasz Országban 16-ik Junius* 

ban 1791-dik esztendőben az által mutatta ki magát 
sok több olly megjelenések közül, högy nem tüzes 
golyóbisból, hanem égiháborús felhóból szállott le. 
Ezen a1 napon , tudnii l l ik estve 7 órakor megjelent 
egy hoszszas gömbölyű, magányos, setét felhó, melly 
az egész tájékon látszató vol t , és legnagyobb figyel* 
inetességet gerjesztett. Egyszerre rettentő villámlá-
sok és menydörgések köz t , mellyek mellett egyszer-
smind füst és gőz a' felhőből kiütött , sok tüzes értz-
salakú kövek estek l e , többnyire igen kitsinyek, 
de némellyek egynehány fontnyi nehézségűek. So-
kak több rőfnyi mélységre a'Földbe sújtatlak. Elein-
tén azt vélték, hogy a'kőesső a* Vezúvnak előtte va-
ló napi kiütésével öszszekaptsolva vagyon, de ez a' 
gva/iítás nem sokára hibásnak találtatott. Siena Ve-
zúvtól 50 német mértföldekre távul esik és a' meg-
vizsgáltatott köveknek épen semmi vulcán kinézése 
sem volt, belőlről hamuszinií, földdel elegyes, tört és 
bádjadt és értzes fényességgel a" kénkő követőhöz ha-
sonló részetskékkel elegyedve voltak. Azokhoz a* ^ 
legszorosabban megvizsgáltatott és megiroit kőes-
sőkhöz tartozik a z , a' melly L ' Aiglében Frantzia 
Országban, 26-dik Aprilisben 1803-dik esztendőben 
délután egy órakor láttatott Caenban, Pont -Aude-
inerben, Alenconsnál, Falaisbanés Verneuilben , mi-
dőn egy égő golyóbis igen világos fénnyel, 's igen nagy 
sebességgel a' levegőben mozgott. Mindjárt reá hal-
latott ÍJ Aigléban és több mint 30 órányira Lieues-
ben a' V á r o s körűi egy nagy ropogás, melly 3 vagy 
4 ütésekkel ágyú durrogás módjára kezdődött, erre 
egy kis fegyver lövöldözéséhez hasonlított, és vég* 
lére egy rettentő dobolás mól jára zörgött. A' zörgés 
alat t , melly 5 vagy 6 pertzig tartott , azonban a' 

• tüzes golyóbis többé nem voit látható, hanem a' k i -
lövellések egy hoszszú kiísiny felhőből történtek, 
melly mozdíthatatlannak látszatott, és mellynek gő-
KÖlgései minden egyes kilövellésnél egymástól eltá-
voztak, és erre ismét egymáshoz közelítettek. Mi * 
Yel pedig » zen fejhő két egy mértföldnyire egymás« 
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tói távúi fekvő Falukban ugyan egy időben a'tetőpont-
ban láttatolt, így igen magosnak kelletett lennie ,köze-
pettén ennek a' tsattanásnak és zörgésnek estek kö-
vek , és elborítottak egy darab földet, mellynek ha-
tárai egy tsutsharánték módjára hoszszában , szé-
lességében periig 1 Frantzia mértföldet képeztek. 
Ez a1 környulállás mutatja, hogy a'kövek nem egy-
szerre estek le , holott ők másként sokkal több ke-
rekség formájú ürességet eltakartak volna. A1 nagy 
tengelye ezen tsutsharántéknak Délkeletről Éjszak-
nyúgotra mutatott , és keresztülvágta a" Déiabronts-
vonalt 2 2 ° szeglet alatt. Hiheiőképoiva' tüzes golyó-
bis is ezen erányzásban mozgott. A' számát a' le-
esett köveknek Oiot betsűlte, k i a' Frantzia belső 
kormányszéktől ennek az esetnek megvizsgálására 
L ' Aigléba küldetett , 2000-től 3000-re, mellyekből 
nem mind találtathattak meg. A1 legnehezebb nyo-
mot V7\ Frantzia fontot; a' legkisebb 2 Köntinget. 
A1 leesett köveknek mennyiségét Biot 10,000 fontra 
betsűli. Mindnyája égő tüzesen esett le , lágyak vol-

( tak , és lassan lassan megkeményedtek , de úgy, hogy 
változások n};omait megtartották. Kénykő szagot ad-
tak magoktól, és gőzölgöttek. Széllyel szedéseknél, 
mellyet a3 Chemia Tudósaitól Yauquelin ésThenard 
többed magokkal elővettek, kitudódott, hogy ők na-
gyobb részént tűzkő földből, és mészszé vált vas-
ból ál lottak, mellyben egy kevés keserű sómész, 
nikkelértz és kénkő bele keverve volt. 

Még nagyobb köveket egyenként előmutattak a' 
tüzes golyóbisok j mellyek 14-dik Decemberben 1803-
dik esztendőben Westonban Connecticuti Éjszak-
Amerikai köztársaságban láttattak. Vagy 20 pertze-
netig világosított, és kilövéseknek zörgését tsak 20 
egész 10 pertzenetig kioltások után hallani lehetett. 
Azoknak a' sok leesett köveknek száma között, mel-
lyek itten leestek, egyike 200 fonton fellyűl nyo-
mott , melly azután azonnal öszsze töretett. Három 
lábnyira a' földbe magát béfúrta, és földet, köve-
ket és pázsitgyepet 50-ről 100 lábnyi meszszeségre 
sodrott. Még ezeknél a' köveknél ig a' fő tartalék 
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részekel a* idzkőföld és vasmésa, nikkelértztzel ve-
gyeledve, tették k i , mellyekhez, valamint L" Aiglei-
ná l , tsekély részek keserű sómész és kénkő, és azon 
k ivűl még egykevés agyagföld, mészföld, festany, 
tsalany belekeverve voltak. E z , és az előbbenyi szé-
lyelszedések mind egymáshoz hasonlók, mellyeket a' 
Cheuiicusok, főképen Klaproth , a' meteor kövek 
iránt vittek véghez. 

Az új időkben valóban igen különös jegyzést ér-
demlő kőessokhöz tartozik a" Stanneri, Iglónal Morvá-
ban, melly ottan 22-dik Aprilisben I80S-dik esztendő-
ben megvizsgáltatott. A' midőn ezen a' napon — épen 
Vasárnap v o l t , — s z é p , tiszta napfeljötte után 5 és 6 
óra között , h o l , midőn egy nagy része a* Népnek 
Stanner Plébániájához tartozó Falusiakhoz készült 
a' Templomba menni, két fertály hat után hirtelen 
egy felhő jelent meg, és hallatott egy durranás , mint 
egy erős ágyú lövés, mellyet nem sokára több olly 
durranás követett» Erre egy hengergetés, búgás és 
fütyölés hallatott a' levegőben V melly vagy 8 pertzig 
tar to t t , és Éjszakkeletről , Délnyugotra vonúlt. A* ) 
köd azonnal az első ütéssel úgy megsűrűsödött, 
Jiogy 12 lépésnyi távúiságra semmi tárgyat többó 
inegkülömböztetni nem lehetett. A* zörgés és durro-
gás ideje alatt magában Stannerban és 3 órányi ke-
rűletjében sok kövek estekle,mellyek azon emberek-
től , kik a* Templom útjában egészlen az ő közellé-
tekhen részszerént valóságosan lá t ták , részszerént 
hal lották, és a' földnek és levegőnek rengése által 
éreztettek. Ezeknek a' köveknek esése részént függő-
legesen történt, részént görbe helyheztetésekben;azért 
mind majd méllyen fúrták magokat a3 földbe, majd 
pedig annak a' felső lapján hempelygettek el. Erro 
a' köd elfogyott, és tíz óra felé ismét kitisztult. 
Senki sern látott egy Vi l lámlást , vagy egy tüzes go-
lyóbist, és sem szél , sem esső észre nem vétethe-
tett. Jegyzésre mél tó , hogy sem emberek , sem 
ál latok, vagy épületek ezen kőesésselmeg nem sér-
tettek , jóllehet egészlen közelében több egyes em-
berek , a* többek k»zÖW egy két font nehezségtí 
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Ktannrr piartzának közepettén, tíz újuyi távúiságra 
egy bizonyos Kladensky nevűnek lábai előtt úgy esett 
l e , bogy négy újnyi mélységre a* keményre tapodott 
földbe benyomult. Mindezek a 'kövek kiásások után, 
vagy egy kis idd múlván félre tevések után még mele-
geknek lenni találtattak, és egy, miflőn mély tóba esett, 
susogott, mint mikor a' tüzes vas a1 vízbe mártatik. 
Egy a1 kihallgatott Tanukból azt is erősítette, hogy 
a' tőle felvett kő kezét feketére festette, és ez a* 
feketeség, mint a' kátrány, ragadott. A1 behozott kö-
veknek szánta tsak harmintzra ment , a' mellyekből 
a' legtöbbek I — e g é s z 3 fontig nyomhattak , hanem 
többnyire öszsze töredezve valának. A1 legnagyobb 
6 fontot nyomott. Több mint kétszerannyi kövek 
azon a' tájékon elrejtve fekhetnek, mert majd 
a' sűrű köd m i a t t , majd pedig a' Népnek félelme 
és szorongattatása miatt észre nem vétethettek. A* 
nyomozás is ebben az esztendőrészben a' gabonás 
földeken nem igen vala lehetséges. A' levegőnek 

4 pattanása és megrendülése Stannernál Délre 1 2 , és 
Napkeletre 8 mértföldnyi meszszeségre elterjedett. 
A ' mint a* tudósítás arról Bétsbe megjött, az ország-
ló Kormány azonnal két biztosokat küldött, Schrei-
ber és Widdmannstätten Urakat, azon H e l y r e , mel-
lyet egyedül tsak a' történtnek igen szoros viszgál-
tatásának bizonyságok kihallgatásával, és a 'V idék-
nek ön megnézegetésével; valamint is egy felőle tett 
tökélletes és tanító Jelentésnek köszönhetni. 

Ugyan abban az esztendőben 3-dik September-
ben Tseli országban a1 Bunzlaui kerület Lissai Ura-
dalmában, Stratovv és Wustra helységeknél észre-
vétetett egy kőesső. Napos széltsend, és nagy 
bőség, és tsak egynehány könnyű fölhőtskék mutat-
ták magokat az égen, a' mint Délutáni negyedfél 
óra körül 3 vagy 4 durranások, mint ágyú lövések, 
hal lattak, mellyeket egy hoszszasan tartó za j , mint 
valamelly kisfegyverből, és végre egy egészlen tulaj-
donos zúgás, susogás, és fütyülés követett , melly 
egy ütéssel, mint egy nagy testnek esésével, vég-
ződött. 
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A' mezei munkások a' fönt megnevezett helysé-
gekből láttak ezen ütéssel 15 ölnyi távolságról port 
a1 FöldrőLföl emelkedni , és a1 mint ottan keresgél-
t e k , találtak 4 köveket , mellyek nem méllyebben 
mint három vagy négy újny ira a3 homokos allyba be-
nyomultak,és fölemeléseknél már meglehetős hidegek 
voltak.A'legnagyobbika nyomott5 fontot 18 latot; a' 
legkisebbikje fontot. A1 színe setétfekete, hellyel 
hellyel a' barnásba általmenvén, részént bádjadt, ré-
szént gyengéden tsi l lámló, a' fekete helyein szurok 
formájú, a' barnásokon értzformájú fényességgel bírt. 
A ' belseje tömött , finom szemű és világos szürke, 
a' párkányai hellyel hellyel keresztül látszatok. 

Ezeken a' meteor köveken kivűl találtatnak 
mégnémelly helyen nevezetes színvas mennyiségek, 
mellyekről Dr Chi adni hasonlóképen azt á l l í t ja , hogy 
azok a' Levegőből estek le. 1751-dik esztendő-
ben 26-dik Májusban Zágrábnál Horváth Országban 
leesett ollyas vasmennyiség, melly 71 fontot nyo-
mott ; hitelességgel tudjuk ez t , mivel a z t , mint 
egy tüzes golyóbisnak tördelékjét, leesni lá t ták, és 
még melegen találták. A' több hasonló eíféle meteor-
formájú mennyiségek közű! az is jegyzésre méltó , 
mellyet Pallas Sibiriában, egy magos palakő hegy. 
nek hátán, Krasnojarsk és Abakansk között talált. 
Ezer hat száz fontot nyomott , és rendetlen formá-
zattal birt. Külsőképen vaskő formájú kéreggel be-
vonva ; a'belje hajlékony, töredékeny, vörös, mint 
egy durva tengeri gomba lyukú szín vasból, melly-
nek közben lévő hézagjai töredékeny, kemény, sár-
gás borostyán köüveggel kitöltve voltak. Az öszsze-
foglalások az egész mennyiségükben egyforinájú , és 
a' mesterséges olvasztásnak semmi nyomdokát nem 
mutatja. Az e' vidéki Tatárok ezen vasdarabot Szent 
gyanánt t isztel ik, és nyilvánságosan ál l í t ják, hogy 
az égből esett le. 

Még nagyobb a 'színvas mennyisége, mellyet a* 
Spanyol Don Rubin de Celis Déli-Amerikában , Peru-
hoz tartozandó Chaco Tartományban, közepettén egy 
kevéssé lakott , egyébberánt termékeny és erdővel 
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befedett róna földön felfedezett. V a g y Rét láb* 
nyi mélységre eldugva vagyon krétaféle a l l yba , 
melly nehézségére 300 mázsát nyomhat. Több mint 
száz Spanyol mértföldekre kerekségében egyébberánt 
semmi hegy sinfs, annál kevesebbé láthatni egy Bá-
nyamenetelt. Külseje a' legtisztább szín vasat előmu-
ta t ja , kérge egy ideig leesése után igen lágy lehe-
tet t , mivel rajta nagy emberek kezeiktől és lábaiktól, 
valamint is azon a' tájékon lévő nagy madarak lá-
baiktól benyomásokat észre vehettek. Egyébberánt 
megkülombözteti magát ez a1 Dél-Amerikai vasmen-
nyiség a' Sibiriaitól egy sokkal világosabb, az ezüst 
színhez közelgető szín által. Közelében találtatik egy 
vasfa, melly e' Tartománynak vad Lakosaitól Isten 
gyanánt tiszteltetik ; hihetőleg egy természetes fa,1 

melly a* letsepegtetett folyó meteor részektől bevo-
natott. 

Akenban, Magdeburgnál az Elbe vizénél, Lőber 
Szász orvos felfedezett 1773-dik esztendő köri'il az 

i ott lévő Városnak úttzai palló kövei alatt egy szín-
vas mennyiséget 15 egész 17,000 gyanítható fontnyi 
nehézségűt. Némelly belőle leverett darabok hagyták 
magokat*, mint a' legjobb atzélok, kalapáltatni, és si-
mára kidörgöltetni. 

Ide tartozó, szinte olly igen jegyzésre mél-
t ó , ámbár sokkal kisebb vas mennyiségekkel volt 
az úgy nevezett megátkozott Elbogeni Megyés Gróf 
Tseh Országban, melly sok Századokig az ott lévő Vá-
rosházántartatott föl. Az egész száz kilenfzven font-
nyi nehézségből ál lott , fekete értztsoportból, négy 
szegeletes eg} eneíleu gerenda formázatjára, melly-
nek 18 ujnyi hoszsza és 4 egész 9 ujnyi szélessége 
és magossága vo l t ; alól lapos vala, de felyűl a:: ol-
dalán mindenféle magosabbításokat és völgyesítésé-
ket mutatott. 

1812-d ik esztendőben Neumannak, a' Prágai 
kormányszék és kereskedés Tanátsosának , ér-
demül jutott ezen mennyiséget szorosabban megvizs-
gálni , és a z t , mint meteor vasat, előnkbe terjeszteni. 
Későbben két egyenetlen nagy részekre fűrészeltetett, 
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mcllyeknek nagyobbika, mint száz Ötven fontnyi , 
a1 ts. k. Természetritkaságok gyűjteménye Rekeszé-
be Bétsbe elküldetett; de a' negyven fontnyi kisebb 
nehézségű ínég most is Elbogenb.ui találtatik. A' men-
nyiség tökéletesen hajlékony, középett áll a' lágy és 
féllágy között , és kalapátsoltathatik, és késsel vá-
gattathatik. A3 fő alkató részeit teszik a" vas és nikkel. 

Ross az Éjszaknyugoti felkeresése keresztül uta-
zásaiban 1818-dik esztendőben az ó tőle úgy ne-
vezett föl földi Éjszakról való Baffin Tenger Lako-
sainál 74° és 76° szélessége alatt vas mennyiségeket 
ta lá l t , és megtudta, hogy az ő Tartományokban egy 
egész nagy tuskó vagyon, mellyből ok egy éles kő-
vel annyit ütnek le , a' mennyire szükségek vagyon. 
A' mint Ross haza jö t t , D r WoIIaston által ezen vas-
hói egy darabot megvizsgáltatott, ki úgy találta, hogy 
N ikke l értzet foglal magában. Tehát hihetőleg me-
teor eredetű vo l t , minthogy ezen értz egy mivolt i 
alkotórészét teszi mind ez ideig feltalált meteor men-
nyiségeknek. 

A' tüzes golyóbisoknak igaz származások mód-
j a mind eddig igen keveset kurkásztathatott. M i 
a'Természet vizsgálóknak vélekedéseiket ezen Tárgy-
ról i t t előhordani fogjuk. 

A1 régiebb Természetvizsgálóknál nem akarunk 
tartózkodni, k ik közül p. o. Paracelsus a' Tsillag-
hamvát a' Tsiliagok kihányott al lyának, Merret és 
Morton némelly madarak világító ganéjoknak , Mu-
schenbroeck a"' Földnek meggyúlható olajos kigozöl-
géseinek és kinyövéseinek magyarázta. Beccaria 
nagy mívtűzerő szikráinak tartotta, 's a' t. 

Már most földúljunk ama híres Volta véleke-
déséhez, mellyet Lampádius is szinte úgy magyaráz. 
Ezek szerént a' Tsülaghamvai a' levegő és gyúló-
szesznek kiilömbféle égő fajaiból készíttetnek, mel-
lyek, könnyűségek végett, a* legnagyobb magosságra 
fölhághatnak, és ottan Öszszekaptsoltatásban a" gőz-
környéki levegőben a' fölgyúladásra alkalmatosak-
ká lesznek, mellyek a' legkisebb villámszeri szikra 
által támadhatnak. A1 mint azután egyedül tiszta 
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éghető szcsa előmutathatik» vagy ezéngyúlószesz 
a ' t avakhó i , vagy kénköves gyúló szesz a1 földből ki-
fejtőztethetik és felfelé emelkedhetik, a' szerént a* 
Tsillag hamvainak fajok és farkok kulömböz. In-
nen fejtetik meg az időjárásnak ösmérhetetlen be-
folyása, a' napnak és esztendőnek részei, mellyek 
alatt a' Tsillag hamvai állanak. Nem mindég szük-
séges , hogy a1 gyújtó levegő ugyan azon a' látha-
táron felhágjon, a' hol a' meggyúladását észre vesz-
szűk. A ' szé l , vagy egy égiháború a1 tájéknak fer-
de állásában sokkal a lább , ' s a4 láthatárhoz közelebb 
hozhatja. A' mint azután a' meggyúladott villámsze-
ri szikra? ál ló , vagy f e k v ő , többet függőleges, 
vagy többet fonterányos levegő oszlopot lel , és a1 

mint azután őt föllyul,vagy alól , jobbra, vagy balra 
először e l é r t e , a' meggyúladás nevekedő, vagy ha-
nyatló lesz , ferdén, vagy fonterányosan fogja magát 
muta tn i .— Lampádius azt gondolja, hogy a' legtöbb 
Tsillaghamvak a' napnak legnagyobb melegségénél 

1 támadnak. 
Girtanner a* Tsillaghamvakat villófi gyúlszesz-

nek t a r t j a , melly a 'gőzkörnyék Savanyany szeszsze 
tulajdon öszszekaptsoltatása által ön magától meg-
gyúlad. A' Tsillaghamvak tehát épen olly módon 
származtak, mint a' bolygó tüzek. Mert. egy feljebb 
melegséggráditsa kívántatik a* Villót gőzszeszszé vál-
toztatni ; úgy aJ Tsillaghamvai is tsak egyedül me-
leg időben származhattak. Hanem még tiszta téli 
éjjeleken is származhatnak a3 Tsillaghamvak, és 
miért nem következik a' meggyúladás az alsó leve-
gő rendén , a ' hol a' levegőnek savanyany tartalék-
j a nagyobb, hanem először a' feljebbekben ? 

Benzenberg a* Tsillaghamvakat a' mi gőz körünk 
8ziiletményének ta r t j a , a* né lkü l , hogy okát , melly-
bŐI, és a' módot , hogy származnának, meghatáro-
zottan előadná, és az ugyan Ő tőle vizsgáltatott vég-
hetetlen sebességű mozdulását megfejthetné. 

Chladninak magyarázás módja a' Tsillagham-
vakról a' fő dologba egy forma az Ő vélekedésével 
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a* t ü z e s golyóbisok és kőessők eránt is ; azért már 
mostanában azokról is szóllanunk kell. 

A' régiebb Természetvizsgálók szinte olly véle-
kedéssel voltak a1 tüzes golyóbisok felöl , valamint 
aa Tsiliaghamvakról.Muschenbioeck óket kénkős, ola-
jos gőz meggyúladásoknak magyarázta, mellyek tűz-
hányó hegyekből és földaiattvaló üregekből Föld-
indulások által cC levegőbe felhágtak, és a' szelek-
től öszszehajrattak. Arra mutatott a' kénkős szag, 
mellyet némelly tüzes golyóbisoknál észrevenni gon-
dolt. Halley azt gondolta, hogy a* tüzes golyóbis 
olly anyagból ál lana, melly a1 Világ egész ürességé-
be elszéledve v a n , de magát valahol másutt egy ös-
méretlen okból öszsze gönyölgeti, a" golyóbisok pe-
dig a földtől fel kapatnak előbb, mint sem ók egy moz-
dulást a' Nap körűi nyerlek volna, Hartsoeker a1 tü-
zes golyóbisokat kis üstökös Tsillagoknak tar tot ta , 
és Maskelyne Holdaknak , mellyek egy ösmérctien 
akadályoztatással az ő ösvényekben a' földnek gőz 
környékébe ju tnak , magokat felmelegítik, elpattan- ^ 
n a k , és azután mint darabok leesnek. Beccaria V i l - N 

lámszeri megjelenéseknek tartotta, mint a' Tsillag-
hamvakat. 

Az újabb Természetvizsgálók attól az időtől , 
midőn Chladni először az ő közönséges figyelmetessé-
gét e* tárgyra intézte, a' Tsillaghamvaknak , tüzes 
golyóbisoknak és kőessőknek külömbfple tulajdon-
ságok eránt négy részekre o ziatnak , mellyeket Koz-
mistáknak, Lunaristáknak , Atmosphaeristáknak és 
Telluristáknak neve iink. M i az utolsókkal tartunk. 

A' Tel lur isták, k ik közé Stütz, Blobel és 
Proust tartoznak, onnan veszik neveket, hogy ők 
a'meteor mennyiségeket földtermészerűeknek tart ják, 
mel lyek a' tűzhányó hegyek kiütésekkel felhajtat-
n a k , vagya ' villámlás által a' kősziklák tsúísairól 
leszakasztatnak , és egy más helyre vettetnek. Bio--
be l , kiválíképen azt hitte, hogy za Égiháborúknak vil-
lámszeri magához való szívása olly nagy gráditsban 
emelkedhetnék, hogy az áltai a' kövek a'levegőbe fel-
emeltethetnek. Proust azt állította, hogy a'meteor men-

n y i 
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nyiségek a* földnek sarkától származnának, miért 
ís az ottan uralkodó örökös hideg végett a' meteor-
vas megoxydáltathatik. Ez a' Telluristák vélekedé-
se azonban kevés,vagy épen semmi hitelt sem érdemel. 
Mert először a' meteor kövek tsinálják a' fellyűl elő-
hozott alkató részeit egy egészen maga módja sze-
rént készült tserep ásványnak , 's azok mind ez 
ideig épen nem találtattak fel a' Földkerekségén, és 
épen annyival kevesebbet valaha valamelly tűzhá-
nyó hegytől kivettethettek. Közel a' tűzhányó he-
gyekhez legszámosabban kellett volna meteor köve-
ket ta lá ln i , melly egészlen nem úgy történt. Végre3 

a' tűzokádó hegyek a1 köveket nem vethették vol-
na olly szörnyű magosságra p. o. 60 geographus mért-
földekre, a' melly magosságban némelly egyes tüzes 
golyóbisok tsak ugyan láttattak is. Épen olly ké-
véssé lehetséges volna a' tűzhányó hegynek egy font 
erányos, és még is olly fölötte nagyon hirtelen moz-
gást p. o. 6 mértföldet egy pertzenetben az égi tü-
zes Tüneményekkel közleni; a' sarkaknál kiváltké-
pen következendő kiiitődés ezen tsoportnak Napke-
letről Napnyugotra semmi mozdulást nem adhatna, 
vagy felfordítva hozhatná elő , holott az illyesek több 
tüzes golyóbisoknál észrevétettek. 

Az Atmosphaeristák , : k ik közé H o w a r d , 
í z a r n , Lampádius és Ritter tartoznak, mintazt ne-
vek tanít ja, a' tüzes golyóbisokat és meteortsopor-
tokat a' mi gőzkörünk termesztményeinek tekéntik, 
és mondják: hogy a' gőzszeszek, mellyek bői azon tso-
portok ál lanak, ez előtt már a1 gőzkörében találtat-
tak volna , és a' Testalkattudomány bánás mód ja ál-
tal leültek és öszsze gönyölgettettek. Erre a' véleke-
désre való okok Lampádius szerént következendők 
1 ) I I a több négy szeg lábnyi testek levegői mért-
földekre széllyel szedetnek, úgy egy véghetetlen 
sok melegséganynak elválasztva köll lenni, és a' ke-
mény testből tsak igen tsekély mennyiség származ-
hat. 2 . ) Lát juk a' plántákban és az állatokban a' 
földet és a' vasat támadni , és a' földet egy másban 
elváltoztatni. Tehát nem lehetetlen, hogy a' föld 

Tud. Gyűjt, ÍV. Köt. 1834. 7 



( 98 ) N 

éu ér íz éltető valóból állanának, és ezek a' gőzkör-* 
nyék levegőjében fel is találtathatnak. 3 ) Szélvé-
szek, a'levegőinérőnek esése és a'gőzkörnyékben va-

- ló nyughatatlanság következtethetik az ollyas szél-
íyeltevéseket. 4 . ) A' meteor kövek mindég egy for-
ma tulajdonságnak, és mindazért az oílyas hasonló 
származásra igen könnyen lehet következést húzni. 

E' vélekedés ellen ( „egy kő és értzmivház a* 
magosabb g ő z k ö r n y é k é b e n v a l a m i n t magát Par-
rót k i fe jez i , ellenkeznek igen sok fontos okok , ne-
vezetesen a' következendők : 

1 . ) Az olly nagy meteor tsoportok táinodások-
nak a' gőzkörnyékében irtóztató sebességgel köllene 
véghöz vi tetődni , vagy mint egy tsapással történni. 
M e r t , hogyha lassan formáltatnának, úgy semmi 
okunk nem volna kezünknél, miért kellene egy tso-

/ portnak , melly p. o. 500 Ölből álló az által mérőjében, 
nem előbb (az az : ámbár akkor azután, mikor az 
általmérője először 10. 5. ölnyi nagyságú) meggyú-
ladni és leesni. Minekünk tehát kellene leg alább min- ^ 
den nagyobb tüzes égi golyóbisokat nyőlni látni? 
vagy mindenkor több kisebbekkel birni. 

2 . ) A' tüzes égigolyóbisoknak rendes gömbölyű 
formázatjokat nem lehet valamelly letsapásból meg-
fejteni. A1 felhőknek formázatjok , még a' legsebe-
sebb égiháborúk és tűzhányó begyek alkalmával sem 
mutatják nekünk ezen golyóbisi formázatjokat. Al-
taljában nagy széllyel szélíyesztett és levert anyré-
gzetskékből formált tsoportokból a' nehézség vagy 
magához húzó erő által származhatnak. 

3 . ) A' levegő kerületjének legmagosabb tájé-
ka in uralkodik épen a' legkisebb melegség, a' hol 
lehetetlen, hogy olly nagy testalkattudományi hat-
hatóság származhatna, hogy az által 10,000 fontnyi 
nehézségű mennyiségek előhordathattak vo na* 

4 . ) Éppen olly kévéssé lehet a' levegő környé-
keseinek azon irtóztató sebességeket megmagyaráz-
n i , mellyeket a1 Tsillaghamvai és több tüzes golyó-
bisok a" magok mozgásokban tesznek. Egy testalkat-
tudomány letsapása az erős tsoportoknak a' gőzkör-
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nyékébenegyedül tsak a' nehézség, vagy viszszahatha 
tóság ereje által erőltethetik az elébbmenő mozgására« 

A1 Nehézségerő egy ferde esést fogelőhozni, 
melly a ' tüzes golyóbisoknál egyenesen sohasem, de 
a' Tsillag hamvaknál tsak ritkán észrevétethetett. A* 
mi a1 viszszahathatóságot i l le t i , ennek minden eset-
re helyheztetéseinek nagy külömbségét a1 gőzkörnyék 
megjelenései ösvényéből megmagyarázni lehetne. 
Úgy de a' véghetetlen sebességét nem lehet meg mu-
tatni. Mert ha a' gőzölések az ő hirtelen származá-
sokkal minden , és ugyan egy ollyan mozgó mivbé-
li erőt talántán kinyilatkoztathatnának, még is úgy 
elegendő tsoportok ellentállása szükséges volna 
hozzá. De most már vágynák tüzes golyóbisok, mel-
lyek igen hihetőképen egyedül folyó mennyiségek, 
vagy gőz és gőzszesz tsoportok. Hanem még ma-
gok a' kemény kő és vas temérdekségek is azon 
ellentállást nem telyesíthetik, a' mi leg nyilvánsá-
gosabban az által kinyilatkoztatik, hogy az olly féle 
tüzes golyóbisok futások végével széjjel pattannak. 
Hogy ha továbbra a1 kifolyást egy valahol kiterjed-
hető higság a1 golyóbisnak egy részéből okozta vol-
na is azon szokatlan sebességgel: úgy nem találtatnék 
elegendő ok kezünknél, miért köllenea' golyóbisnak 
széjjel pattanni, hol azon kimenés állhatosan'mind 
addig, iniglen tsak a' kifolyás folytattatik, nyitva 
marad. 

Az Athmosphaeristáktól felállított kifogásokból 
a' Parrottól tett ellen vélekedés ellen még következen-
dőket függesztünk Lampádiustól ide: a) Mi semmi ol-
lyas levegői széjjel osztást einem ösmérünk, mely-
nek foglalatja föld és értz volna, b) Az ollyas 
széjjel osztásnak foglalatja talán por, és nem vegye-
lített értztest. c) Öt fontnyi kemény mennyiség leg 
kevesebbé egy német test mértföldre a' meg higtílt 
levegőből azon magosságokból szükséges lészen. Men-
nyi kellene tehát már egynehány száz vagy ezer 
fontokhoz? 

A' Lunaristáknak vélekedések ama hires La 
Piacétól származik, és abban a' tételben ál l , hogy f 

*7 
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azok a' kövek , mellyek a' levegőből leestek, a' 
Holdvilág tűzhányásának allyassai lehettek. LaPlace 
számvetés által megmutatta, hogy ha egy tűzhányó 
a* Holdban egy követ olly erővel felfelé hajtana, 
hogy az mindjárt kezdetben 7771 Párisi lábakat egy 
pertzenetben által futna, úgy mindenesetre a 'Ho ld -
világnak húzó ereje környékéből k i , és a' Földnek 
húzó ereje körébe jutni találhatna, következőleg erre 
reá esni kellene. Olber, a 'Ho ldnak legszorgalmato-
sabb vizsgálója, elhárítja egy áitaljában már most 
lehetőségét olly hatalmas ttízhányos erőknek ezen 
testekre nézve , azonban még sem hajlandó hozzá-
képest olly számos kőeséseket a' földön az ollyas 
Holdtűzhányóktól származtatni. Az is ide tartozik tud-
ni i l l ik ,mint Olber hasonlóképpen számvetés által meg-
mutatta, hogy egészlen más helyheztetése vagyon ezen 
Tűzhányóknak, midőn az ő kihányásaiknak a1 földet 
elérniek kellene. Ehhez járú l még a' Holdnak mozgá-
sa, melly ezekkel a' kihányott mennyiségekkel kö-
zösülhet, és melly szerént inkább egy tsutsharánték 
Ösvényt a' föld körűi le í r , és úgy e' testek inkább 
az Ő kis Holdaivá lennének. Az ezekre való leroha-
nása tsak arra az egyetlen egy különös esetre történ-
hetnék meg, hogyha az ö földközelléte aJFö!dgolyó-
bissának belsőjén feküdnék. Il lyés környűlállások-
n a k , a' mint már mondatott, ezen eset r i tkább, 
mintsem hogy abból a' sokkal kevesebbet r i tka ko-
essők magyaráztathatnának. 

A' Kozmistáknak tanítások , mellynek szerző-
jének Chladnit tekéntjük, következendőben á l l : a" 
tüzes golyóbisok a' gőzkörnyékén kivűt vágynák, 
a' Vi lág üressében származott anymennyiségek, vagy 
tsoportok kiilömbféle tömöttséggel mozgatják mago-
k a t fölötte igen nagy sebességgel, és leestek előtt 
semmi meghatározott nagy égitesthez nem tartoznak. 
Ők ugyan azon eredeti any alkotmányiból valók, a1 

mellyekből az égi testek formáltattak. I I a már egy 
ollyan anytsoport a' földhöz olly közel jön , hogy 
útjától félre v i te t ik : úgy méllyebben lépik annak gőz-
környékébe, i t t eleintén üüötte nagy sebességgel 
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megy tovább , az oszszenyomott levegf l sok meleg* 
séget szül , meghevtil és felgyúlad , és egy lágy men-
nyiséggé lészen, melly az 6 böltsőjében kifejtődzött 
szesze és gőze által földagad, részént megkemé-
nyedik , és végre széjjel pattan úgy, hogy töredékei 
a' Földre leesnek. Néha néha ez az egész mennyi-
ség olly finom darabotskákba széjjel morzsoltathatik, 
hogy tsak meteorpor, vagy valamelly híg test j&n 
lefelé a' földre. 

A* tüzes golyóbisoknak illyen származások módja 
lehetősége ellen semmi meghatározott kifogást nem 
tehetünk. A' mi Vándortsillagi rendszerünk ezer esz-
tendők ólta nem állott többől, mint hét Vándor Tsil-
lagokból, a' mig Herschel véletlenül az Urániust, 
Olber és Piazzi a' Yestát , Junót, Pállast, és Cerest 
felfedezték. Az által mérője ezen utóisóknak még 
kissebb, mind a Holdunké. Hogy ha tehát az ég 
üressében olly kitsiny Világtest vág jon , miért nem 
lehetnének még kissebbek is , p. o. 5 0 , és 10., és 
még sokkal kevesebb mértföldnyiek, sőt még által-
mérőjökben ugyan annyi ölekből állók is? Ezek a* 
Világtestetskék egyébberánt lehetnek részszeréntVán-
dor Tsil lagok, részszerént Üstökös Tsil lagok, és a' 
megtörténhető esetek ösvényes hajlásának száma, 
hogy ha a' földtől magokhoz rántatnak, arra nézve 
igen nagy. < 

Ez a' Chladnitól elfogadott Kozmikus eredete 
a' Tsillaghamvaknak, tüzesgolyóbisoknak, és meteor 
köveknek nem tsak hogy egyedül lehetséges, hanem -
hihető is, hogy ha a' Tsillag hamvaknak és némelly 
tüzes golyóbisoknak rendkívül való sebességeket meg-
fontoljuk. A' földgőz körébe erő nints jelen , melly 
olly sebességet előhozhatna, és teszem, hogy i l ly 
erő a' tűzhányók által előhozathatnék , úgy az Őket 
késérő megzendűléseket valamennyire észrevenni 
lehetne. 

A' mi ezen testeknek meghevulését és felgyú-
ladását, mihelyt a' m i gőzkörnyékünkbe lépnek , 
i l l e t i , Parrot megmutatja, hogy az egy altaljában, 
mint Chiadni elfogadja, nem dörzsölés által tör» 
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ténhetik meg; sőtt próbák által is megmutathat-
j a , hogy dörzsölése egy kemény testnek közönséges 
tömöttség gózköri levegőben semmi felmelegedéstelő 
nem h o z , és hogy ha valameliy elő hozattathat-
n é k , a n n a k az ő levegőrendjének változásival ismét 
elenyészni kellene. 

A' tüzes golyóbisok a* kőessőkkel, valamint 
azok a' mennyiségek, mellyek minden szembetűnő 
megtíizesedés nélkül széjjel pa t tannak , Parrot sze-
lén t alkató tekéntetök és felgyúladások módjánál 
fogva tűzhányó természetűek,, ők mindnyájan kénykő 
követseketés vasat foglalnak magokban, mellyek ned-
vesség és savanyanyszesz illetésében felmelegszenek, 
és tűzhányó kilövéseket okoznak.u 

Még azon tsekély benyomások, mellyek a' föld-
lapjára leesett kőmennyiségeket előhozzák , sem ad-
hatnak Parrot szerént semmi kifogásokat a1 Kozmis-
ták tanítások ellen. A' történt dolog, hogy kőmen-
nyiségek több ezer láb magosságról leestek és hoz-
zá képest még is tsak igen tsekély benyomást hátra 
hagytak, ellenmondhatatlanúl tudva vagyon, és ez a' 
szembetűnő eset egy részént a' vélekedésből ma-
gából megmagyaráztatik, a' midőn mind azok a' 
mennyiségek a1 forróság által igen meglágyított álla-
potban estekle. 

Még a* Tsillaghamvak is Chladni tanítása sze-
rént Kozmikus eredetűek. Ö tudniillik azt t a r t j a , 
hogy ollyan mennyiségeknek, mellyek, jóllehet a' 
Föld mellette való érdeklésével, a 'gőz környékébe 
bele jutnak és meggyúladnak, szinte még annyi sa-
já t sebességek is vagyon, magokat a' Földnek ma-
gához húzó erejéből kifejtődzhetik , és ismét a' Vi-
lág ürességébe felszálniok lehetett. Mindazonáltal az 
öszveköttetés tanít ja, hogy a' Tsillaghamvaknak meg-
jelenése az időjárásától és esztendő részétől is függ, 
és hogy legalább nagy részének a' Tsillaghamvak-
nak földi eredetiteknek lenni kellene; főkép azon 
ezázaknak és ezreknek, mellyeket Brandes és Benzen* 

gyakran egyetlen egy éjtszakán láttak. 
BiattcovicÁ* 
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IL L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 

1) Die Magyaren - Sprache In ihren Grundzügen beleuchtet 
von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. Witw«. 
1833. in 8-o SS. 223. Az a'ra 2 fr. pengő pénzben-

2) A* magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Béteben, Strausz Özvegye ha-
toivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fr. 30 xr. 
pengő pénzben. 

(Folytatás. ) * 

P A L Ó T Z néven tsak a' közös Szláv eredetű 
Orosz és Lengyel Történet írók emleget ik a' P A L Ó T Z 
N E M Z E T E T . A' Napkelet i Persa, Arabs és más 

f Napnyugati í rók előtt szinte úgy , m i n t a 7 Magyar 
í rók e lő t t , tudtomra a' P A L Ó T Z N E M Z E T egyéne-
sen P A L Ó T Z N É V alatt egészen esméretlen volt. E z 
a1 környiilállás Önként oda utasít bennünket , hogy 
az Orosz és Lengyel Történetírókban keressünk a* 
P A L Ó T Z N E M Z E T R E nézve fénysugárt. Kedveznek 
is ezek a' homályos tárgy kifejtetésének. Főképen 
figyelmet érdemel e g y * X I I - d i k századi Orosz É n e k , 
melly Svvatoslawits Igor Orosz Fejedelem hadako-
zását ír ja le a' P A L Ó T Z O K K A L . Megjelent ez Orosz, 
Tseh és Német Nyelven i l ly tz ím alatt egyébb kia-
dásokon k i v ű l : , , / ^ o r Swatslawitsch. Heldengesang 
vom Zuge gegen die Polowzer. Aus dem Altrussi-

- sclie?i des XII. Jahrhunderts , neu übersetzt und 
herausgegeben mit dem Urtexte, und einer böh-
mischen Uibersetzwig. Von IVenceslaw Hanka. 
Prag, 1821. S-o. K i esmérhette a' X l l - d i k század-
ban tudósabban 's hívebben a ' P A L Ó T Z N E M Z E T E T 
az ő százados vetekedő Társánál , az Orosz Nemzet-
nél? Ezen írót fogja tehát mindenek előtt Recensen« 
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a' hibátlan Német Fordítás szerént (mer t az Orosz 
Nyelvet az Olvasók úgy sem érthetnék) használni, 

Laktak ezen Költemény szerént a' P A L Ó T Z O K 
hajdan Ásiában a' Tanais, vagy is Don vizén t ú l , 
de még is egyenesen ennek szomszédságában ott, hol 
most a3 P u s z t a s á g b a n Na^y és Kis KabardaTar- -
tomány feküszik. Világosan mondatik a' 60-dik la-
pon Igorról a' Költeményben : ,, Wir sizen auf, Brü-
der , auf unsere schnellen Rosse , auf dass wir den 
blauen Don erblichen / Die Begier umstrickte 
den Geist des Fürsten , und der Gram verdunkel-
te seine Blicke, Den grossen Don will ich durch-
waten, will, sprach er, dort eine Lanze brechen 
AM ENDE DES POLOWZER LAN DES mit euch 
Russen.' will mein Haupt dort niederlegen , oder 
aber trinken mit dem Helme aus dem Don." Ks 
alább a ' 6 I - d i k lapon ismét mondatik a1 fekete mell-
vasat viselt , \ azért Tsókákhoz hasonlíttatott PA-
LÖTZOKRÖL: , ,Dohlenschwärme laufen zu dem 
grossen Don." Valamivel még alább a1 63-dik 
lapon : , ,Früh des Morgens am Freitag zertraten 
sie die heidnischen Schaaren der POLOWZER, 
und zerstreiten sich wie Pfeile durchs Gefild. ER-
BEUTETEN SCHÖNE POLO WZ ER MÄDCHEN 
(szépeknek tartattak tehát a1 PA LÖTZ L E Á N Y O K 
is , mint a KÚN LEÁNYOK) , mit ihnen GOLD, 
TEPPICHE und kostbaren SAMMET; mit ORT-
31 EN JAPONESER-STOFFEN. und mit PELZEN 
begannen sie Brückken zu schlagen über Sümpfe 
und morastige Orte, und mit allerlei Geräthe der 
POLOWZER. Die rothe Standarte, die weisse 
Fahne: die rothe Binde, den silbernen Stab dem 
tapferen Swät slawlitsehen ! ,,/m Felde schlummert 
Olegs tapfere Brut, weit ist sie weggeflogen ; nicht 
zur Unbill ward sie geboren ; nicht dem Falken, 
nicht dem Geier, noch dir, SCHWARZER RA-
BE\ heidnischer POLOWZER! Gsak (Pa lótzVe. 
zér neve ez is , az utóbbik is) läuft wie ein grauer 
Wolf, Kontschak bereitet ihm die Bahn zum 

grossßti Don," 
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Egyik helyen, a' 64-dik l a p o n tudn i i l l i k , a ' 

P A L Ó T Z S ISAKOK más néven a3 Költeményben 
A V A R SISAK nevet viselnek , így írván a3 Kö l tő : 
,,Und da splitterten die Lanzen und da schlugen 
die Säbel an die HELME der POLO H ZEFi am 
Elüsse Kajala , beim grossen Don." „ TVo 
der Ur TVsewolod hin sprang, wo sein goldner 
Helm erstrahlte , da liegen auch heidnische PO-
LOWZER-HÄUPTER , gespalten mit gehärteten 
Säbeln die 0 TV A RISC Ii EN HELME, von dir du 
starker Ur Wsewolod.'''' Más helyen a1 70-dik la-
pon a' PALÓTZ L E Á N Y O K a' Költeményben GÖ-
T H Ö S L E Á N Y O K N A K hivatnak, midőn mondat ik : 
,,Am Elüss* Kajala deckte Finsternis das Licht , 
durch Russland verbreiteten sich die PO LOWZER 
ivie ein Panthernest. Ins Meer versenkten sie al-
les , und mehrten die Wuth des Chans. Nun wan-
delte sich Ruhm in Schmach ; 7iun stürmte Noth 
über den Uiberfluss herein ; Ungeheuer tosten ob 
der Erde. Und sieh! SCHÖNE GOTHEN JUNG-
FR A U*N erhoben ihren GESANG am Ufer des 
blauen Mehr es. Klingend mit russischem Golde 
singen sie die Zeiten des Bus, und beschwichtigen 
die Rache ScharokansSőt az is különös figyelem-
re méltó e' Költeményben, hogy benne valamel ly 1 

T R Ó J Á N nevii nagy férfiúról háromszor tétetik em-
l í t é s / s maga PALÓTZ ORSZÁG is egy helyen TRÓ-
J Á N ORSZÁGA név alatt hozatik elő. A1 61-dik la-
pon találtatik: , ,Schwei fend auf der Fährte TRO-
JANS durch Felder auf HöhenA' 65-diken : 
„Vergangen sind die Zeiten TROJANSA' 74-di-
ken : „ I m siebenten Zeitalter seit TROJAN warf 
Wseslaw das Loos um eine ihm theuere Jungfrau /4t  

Végre a1 67-diken : „ E r (der Enkel) trat gleich 
einer Jungfrau in TROJANS LAND, und das Un-
heil schwirrte wie mit Schivanenßttigen ob dem 
blauen Meere beim Don sich schwingend , und rief 
mordliche Zeiten herbei" Már a' Költemény Kiadója 
kérdezte a' 48-dik lapon a' jegyzetben, ha nem kell-
e itten TRÁJÁXUS RÓMAI THÁSZÁHT ér t en i? — 
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A' mi a ' P A L Ó T Z N E M Z E T hatalmát i l le t i , a r . 
ról is néhány fontos hely találtatik az Orosz Költe-
ményben. A' 68-dik lapon énekli az Orosz Fejedel-
mekről a' Költő : „Die Fürsten selbst schmiedeten 
wieder sich Aufruhr; die HEIDEN ( így nevezi 
POGÁN néven többször a' P A L Ó T Z O K Á T ) aber 
sprengten siegprangend gegen Russland: und ER-
HOBEN STEUERN, EIN EICHHORN VON JE-
DEM HOF« Más ízben a' 74-dik lapon : „Den ihr 
mit euern Fehden habt zuerst die HEIDEN gegen 
Russland auf ,'gereizet, und gegen JVseslaws Leben. 
Was für Gewaltthaten erlitten wir von den PO' 

LOWZERN/" I l lyenekke! teljes Nestor és más 
Orosz Krónikák is, de ezekben a' sok háborún ki-
vu l még is alig foglaltatik ollyas v a l a m i , a' miből 
a' PALÓTZ N E M Z E T igazi eredetét fölvilágosítani 
lehetne. Egyedül Nestornak Nikoniai Példányában, 
mint már fölebb is ( T u d . Gyújt. 1833. V H , 119 . ) 
lát tuk, olvashatni róluk : „ / KUMANI BERSCHE 
POLOVTZY;« Az az: »CUMANI, 1D EST: PO-
L O V T Z I E ' sorokból tanulhatjuk minden esetre, 
hogy a' PALÓTZOK más néven C 0 M Á N U S 0 K N A K 
is hivattak, de mind ezzel meszszebbre nem igen 
halladhatunk, mivel CO M Á N US néven gyakorta a' 
K U N O K i s , k ik a' Magyar Népnek egy egészen más 
Szakaszát tészik, neveztettek , 's ma is neveztetnek. 

• Schlözer ugyan ( K r i t . Samml. Göttingen, 1796. 8. 
I I . Stück , S. 482. ) nem iparkodott e' soroknál to-
vább hatn i ; Klaproth pedig (Reise in den Kauka-
sus. Hal le und Berlin, 1812. S-o I . Band, S. 266. ) 
emberi gyarlóságból az egy K ú t f ő t , a' mennyire 
Schlözer deák fordítását más írónak ve t te , két Kút-
fővé tette: Azonban Recensens mind e* mellett is az 
Orosz Költeményben talált fénysugárt a' Lengyel 
Történetírókból, kik, a ' P A L Ó T Z O K R Ó L írván, szin-
te egy szomszéd Nemzetről szólanak, valamivel vi-
lágosabbá tenni törekedik. 

Dlugoss Lengyel Történet írónál , bár gyakorta 
emlegeti is a' Palótz Háborúkat , első említéskor 
(Hist. Polonicae Libri XII. Lipsiae, l f l l . fol. Tomo 
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1. pag. 247. ) tsak ezek olvastatnak 1058-dik évre 
a PALÓTZ NEMZETRŐL: „G e n t i l e s et BARBA-
R1 vocati POLOWCZY, veniunt hostiliter in 
TFszeuoldum Ducem Russiae de Pereaslaw , et 
inito certnmine vi neu nt TFszeuoldum et exercitum 
ejus 2 die Februarii ; obtenta victoria cum Duce 
suo dicto So bal, alias Siekal, crudelissima vas-
tatione in Ducatum suum grassantur. Ilaec autem 
clades primarium fűit malőr um, quae tunc pri-
rnurn, et ex post passa est terra Russiae a Polow-
c z i s I t t Dhigoss a' P A L Ő T Z O K A T határozottan 
BARBARUSOKNAK nevez i , a' minek alább alkal-
mas helyen hasznát venni fogjuk. Cromer Lengyel 
Történetíró ellenben ( D e Origine et Rebus gestis Po-
lonorum Libri X X X . Basileae, 1555. fol. pag. 79 . ) 
már valamivel többet mond a PALÓTZOKRŐL eze-
ket ír tában: „P e r id tempus POLOUUZI, BAR-
BARA GENS, Russis ab Oriente sole et meridie 
confines, quos nostrates quidam GOTOS, Vngari-
ci vero Scriptores (nescio an recte) CUNŐS et 
CUMANOS esse volunt, Tanai transrnisso , in 
Vusetiblodi ditionem impetum fecerant: eumque 
una cum Izaslao frat re et Rus sorúm Copiis sibi 
obviarn progressum, bis magna strage proßiga-
rant; Russiam longe lateque vastabant„ et ingenti 
terroré extremi exeidii cunctos impleuerant. 
Alább ismét í r ja ( V 186 —187-dik lapon) Cromer 
a' PALÓTZOKRŐL: ,, Tartari fí/ia, sive Volga 
flumine transrnisso , ad occidentem progressiv vi~ 
citiis Russorum POLOUUCYS, quos nonnulli re-
centiores GOTOS, nonnulli CHUNOS sive CU-
MANOS esse volunt, campestria ad Tanaim ét 
JVlaeotim paludem loca habitantibus, indeque ut 
nostra fert opinio , FINFVIMORUM RUSSORUM 
LINGVA non valde diuersum a Polonis nornen 
sortitis , bellum intulerunt. Quamuis autem per-
petui Russorum hostes essent Polouucy, necessi-
taté tamen adacti opern eorum implorárunt. Nec 
defuere Russirogantibns in communipericulo. Quin 
legátos Tartarorum monentes, ne se se eo bello 
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implicarent, contra ins Gentium intere mere. Com-
misso praelio victores Tartari magna strage Po-
louucios et Russos fudere et fugauere. Fugientes 
autem Russos, ipsi etiam Polouucy excepere , et 
spoliatos trucidauere. Munitiones dein Polouucio-
rum expugnatae : ipsi deleli, et omnis illa cir-
ca Tanaim et Maeotim ora cum Taurica C/ierso-
neso a TARTARIS IIABITARI COEPTA." Ve-
gyük i t t észre, hogy a' Lengyel í rók a' P A L O T Z O -
K A T szinte úgy G O T H U S O K N A K tartot ták, mint 
az Orosz Költő fölebb már a' X Í I - d i k században a* 
gyönyörű szép P A L Ó T Z L E Á N Y O K A T Költeményé-
ben G O T H U S L E Á N Y O K N A K nevezte. 

Még többet mond a' P A L Ó T Z O K R Ó L (Joannis 
P is tor i i , Polonicae Históriáé Corpus. Basileae, 1582. 
fol. Tomo I , pag. 122. ) Miechovi Mátyás Lengyel 
í r ó ezeket í r tában: „Anno Domini MCCXI apparuit 
grandis Cometes t'n diebus Mensis Maji, octodecim 
diebus durans, et supra POLOUCOS, Tanaim ac 
Hussiam gyrans, caudamque in occasum porrigensf  
et adventum Tartarorum sig?iifica?is: unde se-
quenti anno Gens Tartarorum, in illám diem igno-
$a , occiso , ut fertur , proprio Rege David, de 
submontibus Indiae, confluxisque pluribus Natio-

• ) Ezen P a l ó t z V á r o k köze tartozott a' Kaukasus mel léki 
Kuma víz körül feküdött N a g y és K i s M a g y a r nevil 
V á r , m e l l y a' közép korban M a g e r 3 vagy K u ra a m a -
g e r és rövid í tve K u m a g e r néven h ivatot t . Miecho-
vi Mátyás ( P i s t o r i i , Corpus Hist . Po lon icae . T o m o I , 
pag. 1 2 9 . ) G o t h i á n a k , az a z : P a l ó t z O r s z á g n a k 
T i m u r Kán által történt végső e lpuszt í t tatásáról emlekez-
vén írja: 3,Is multa bella felieiter gessit, et Ciuitatem 
magnam in terra Czahaidi (ez G o t h i á n a k későbbi ne-
ve) , id est : Tartarorum Zauolhensium, nomine CUMU-
MEDEZAR ( h e l y e s e b b e n : C U M U M A D Z A R ) expug-
nando desertauit, et in solitudinem redegit. Staut do-
mits illius civitatis muratae vacuae 3 et Ecclesiae olim 
GOTHORXJM trecentae in ritum Mahumeticum et Mes-
quitas absque habitatoribus redactae. In Castro illius 
Ciuitatis fit tepultura Imperatorum Zauolhensium.el Ez 

M a g y a r v á r tehát nem a* szoros értelmű M a g y a r 
H i s t ó r i á t , hanem á* P a l ő t c N e m z e t é t illeti, 
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nibus Septemtrionis ad POLOVCOS tenit. PO-
LOUCI siquidem fuerunt GENTES secundum la-
tus Septemtrionale Euxini Maris co mmanentes ul-
tra Paludes Maeotidis , QVOS ALU GOTIIOS 
appellaiit. POLOUCI autem LING VA Ii VTENO 
11ZJM sonant et interpretantur VEN ATI C1, seu 
HA PA CES, qui a saepenumero inv a de nt e s e o s 
SPOLIABANT, et bona ipsorum RAPIEBANT, 
atque abduce.batit, quemadmodum et Tartari hisce 
temporibus jaciunt." Más helyen ( T o m o I , 1 3 0 . ) 
szinte ő í r ja : „Quoniarn GOT III illas terras tem-
pore adventus et ingressionis Tartarorum inco-
luerunt , a vi cin is POLOUCI nuncupati, 
QUOD SERMONE SC LA VORUM RUTENORUM 
ET MO SCO VI TA R UM RAPACES ET SPOLIA-
TORES SONAT: quia tunc GOTIII, quemadmo-
dum nunc Tartari, tanquam Canes Venatici vici-
tias invadentes nationes molestabant, ac spolia-
b an t." Sok mondatik itten, a' mi a' PALÓTZ H I S -

f T Ó R I A R A nézve Biztos kalauzul szolgálhat. Tsak 
az a' kérdés, adhatni-e hitelt olly késői í rónak, 
mint Miechovius Mátyás, a' régiebb tárgyakra néz-
ve? Nem emleget-e ezen í ró haszontalan történeti 
szómagyarázatot, mellynek Recensens bizonyosan 
nem utolsó megvetője? 

A ; mi különösen a' P A L Ó T Z N E M Z E T N E K 
hajdani G O T H U S nevét i l let i , azon tsak azért sem 
lehet akadozni, mivel a' X I I . századi Orosz Költe-
mény , 's a1 Lengyel Kútfők után Cromer is , mint 
fölebb lá t tuk , G O T I I U S nevet tulajdonít a' PALÓ-
T Z O K N A K . Nem beszel tehát vaktában Miechovi 
Mátyás, ha (Tomo I , pag. 129.) magát P A L Ó T Z 
ORSZÁGOT másképen GOTH1A néven emlegeti íme 
soraiban: „Iste BatfiUlV. Béla magyar király ural-
kodásakor Tatár Vezér ) destruxit GOTHIAM et 
Russiam, et vastauit Poloniam , Slesiam , Mora-
uiatn et Hungáriám , prout a' principio dictum 
est." Hiszen hogy G O T H I A nevií Tartomány 's GO-
T H U S NÉP a' X l H - d i k században valóban volt a' 
Tanais vizén túlÁsiában, az több régi hiteles Ökle-
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velekből is kitetszik. Germánus Konstantinápolyi 
Érseknek 1232-dik évi levelében olvashatni (Lu-
cáé Waddingi , Annales Min omni» Romae, 1732. 
fol . Tomo I I , pag. 303) az Ásiai Gothusokról: „ H o c 
solurn ad dam, ut verbo fi nem imponam , quod vi-
delicet multae et magnae gentes sunt, quae nobis-
cum sapiunt, et nobiscum, qui Graeci sumus, co?i-
veniunt in omnibus. Primiillt\ qui in prima parte 
Orientis habita?it Aethiopes, deinde Syrii et alit\ 
qui graviores sunt, et m a g i s vir luosi, 
scilicet Hyberi, Lazi, Alani, GOTHÍ, Chazari, 
innumerabilis plebs Russiae , eí Regnum magnae 
Victoriae Bulgáriáé. Et hiomnes tamyuam matri 
nostrae ohediunt, s« antiqua orthodoxia immobi-
les hactenuspersistentesIV. Intze Pápának 1253-ik 
é v i levelében (Thomae R ipo l , Bullarium ordinis 
F F . Praedicatorum. Romae, 1729. fol Tomo I . ,pag. 
2 3 7 . ) a' Szent Domonkos Szerzetéből fáradozó Ásiai 
Térítőknek íratik: „Dilectis Fitiis Fratribus de Or-

Praedicatorum in terris Iberorum, 
Alanorum , Ga*arorum , GOTHORUM, Zicoco-
rum (Zichorum) , RutenorumiV-dik Sándor Pá-
pának I25S-dik évi levelében ( W a d d i n g i , Annál. 
M i n . Tomo I V , pag. 84.) a' Barát Térítőknek szin-
te íratik: ,, Dilectis Filiis Fratribus de Ordine 
Minorum in terris — Alanorum , Gaza-
rorum, GOT HORUM, Zichorum , Ruthenorum" 
V I I I - d i k Bonifácius Pápának 1299-dikben az Ásiai 
Dominikánusokhoz küldetett levelében (Odor ic i 
Raynald i , Annales Ecclesiastici. Coloniae Agrippi-
nae, 1691. fol. Tomo X I V . pag. 535.) hasonlóképen 
előjő: „Dilectis Filiis fratribus Sanctio de Bolea, 
Guillelmo Bernardi, Bernardo Guille etc. ordinis 
Praedicatorum ad terras Alanorum, Ga-
zarorum, GOTORUM, Zichorum, Ruthenorum 

.— proficiscentibus nuntiis nostris salutem 
Mind ezek a1 Tatár* győzedelem után Ásiában szol-
ga , vagy jobbágyképen lakó PALÓTZOKAT illetik 
GOTHUS név alatt. 
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Szakasztott illyen éréntések találtatnak az Ásiai 

G O T H C S O K R Ó L még a' X I Y - d i k században is. Jo-
annes de Monte Corvino nevű Minorita í r ja I305- ik-
bcn Cambaliech Kátáu Országi városból Európába 
(Waddingi , Annál . Min . Tomo. V I . pag. 70.) Szer-
zetes Elöljáróihoz : „De via notifico , quodper t er-
ram GOTHORUM Imperatoris Aquilonarium 
Tartarorum est via brevior et securior ; ita quod 
cum nunciis intra quinqne vel sex menses poterunt 
pervenire. Via autem alia (a3 Persiai Tauris váro-
son által) est longissima et periculosissirnaVa-
gyon említés Ásiai G O T H L S O K R Ó L ( W a d d i n g i , 
Annál. Minor. Tomo V I , 367. Tomo V I I I , 2 1 3 . ) 
X X I I . János Pápának 1321-dik évi 's V-dik Orbán 
Pápának 1369-dik évi Bullájában is. Míg a' Genuaiak 
Káfát birták a' Kr imeai Félszigetben , addig a1 Ge-
nuai Levéltárban találtató Oklevelek szerént ( Hu -
gonis Grot i i , História Gotbor. Vandal. et Langobard. 
Amstelodami , 1655* 8-o pag. 19. Proleg.) a' „GO-

1 T H I A E CAP1TANEATUS" hivatal a Maeotis tava 
körűi mindig virágzásban volt. Sőt Laonicus Cbal-
cocondylas (Historiarum Libr i X . Parisiis, 1650. fol. 
pag. 69 ) is így említi Káfa város elfoglaltatását a' 
Törökök által: „Subegerunt GÖTHÖS et Januen-
ses urbem Capham inhabitantes, ut cogerentur tri-
butum pendereHa már eszünkbe jutnak a' nagy-
hitelü Procopiusnak (Históriáé. Parisiis, 1663. fol. 
Tomo I I . pag. 63. De Aedificiis JLibro I I I . cap. 7 ) 
ime sorai: ,,Praecipue vero urbem Bosporum mu~ 
niit, quam BARBABIA pridem inject am et in po-
testatem Hu n n o r um redactam ad Romanam di-
tionem traduxerat, In Ulispartibus est Dort/, ma-
ritima Regio: ubi ab antiquo GOTÍII habitant, 
qui Theo dericum petentem Italiam non sunt secu-
ti; at ibi sponte restitere, et Bonianorum hac 
etiam aetate socii, ipsis militarem operam in ex-
peditionibus navant, quando lubet Imperátori: ter 
mille numero, bellatores optimi, iidemque g na-
uiAgricolae, et mortalium omni um er« 
g a ho spites humanissi mi. Haec autem Re-
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gio Dory, situ qui dem e dilti, nun tarnen asper a 
durave est ; sed bona , optimisque frugibus ferax; 
in qua nee Castellum usquam nec oppidum condi-
dit Imperator. Quippe incolae muris cla/idi non 
sustinent, ruri semper habitare gaudentes unice. 
Qua vero jacile eo penetrari posse videbatur, mu-
ris longis muniit aditus, et GOTTHOS ab hosli-
tt m irruptionibus securos praestitit« könnyen ete 
hinni fogjuk, hogy ez az Ásiai GÖTHIA jóval idő-
sebb volt a' XII. századi Orosz Költemény írójánál 
is. Minden esetre a' XIII és XíV-dik századi Térí-
téseknek Történeteikben a' PALÓTZ NEMZETNEK 
legkisebb nyoma sem találtatik PALOTZ név a la t t , 
minthogy ez a1 név a' Lengyel Történetírók szerént 
egyedül az Orosz's némelly részben a' Lengyel Nem 
zet elnevezése volt , 's más Népek a9 PALŐTZOKAT 
inkább GOTHUS néven emlegették. 

„ ü g y , de a' GOTHÜSOK bizonyosan NÉMET 
NÉP voltak. a — „Van GOTHUS BIBLIA; vágynák 
Olasz Országban GOTílUS ALÁÍRÁSOK néhány 
Óklevél en : Ezeknek nyelvük tagadhatatlanul RÉGI 
NÉMET NYELV." így gondolkodik, igen is, 
az egész Tudós Sereg; de helyes okoknál fogva gon-
dolkodik-e így ? az egészen más kérdés. Könnyebb 
ezen állításokat ki mondani, vagy egyik könyvből 
a 'másikba által í rni , mint megbizonyítani, vagy leg-
alább tsak félig hihetővé is tenni. Mondhatná mind 
ezekre Recensens, hogy a' GOTHUS NÉPNEK tu-
lajdoníttatott Bibliai Kéziratok közül e g y e n s e m 
j ő e l ő U l p h i l á s G o t h u s P ü s p ö k n e v e ; egyben 
sem mondatik, hogy ez, vagy ama r é g i N é m e t B i b-
1 i a hajdani G o t h u s n y e l v e n v a g y o n í r a t v a . 
Mondhatná továbbá az A l á í r á s o k r ó l i s , hogy 
azokról sintsen sehol magukban az Ókl evelekben 
följegyeztetve, hogy azok G o t h u s n y e l v e n ké -
s z ü l t A l á í r á s o k . Azonban mind ezekbe itten 
nem ereszkedik bővebben Recensens, hanem inkább 
a' mellett marad , a 'mi már túl vagyon minden kér-
désen , hogy határozottabban a' GETÁK és DACU-
1SÖK voltak a' PALÓTZOKNAK hajdani Őseik, s 

ezért 
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ezért emlegeti az Orosz Költemény T R O J Á N T , he-
lyesebben: T R A J Á N U S T , a1 DÁCUS vagy is G E T A 
N E M Z E T diadalmas Győzőjét. A3 G E T Á K szinte 
úgy S C Y T H A eredetű N É P voltak, mint a' SÁR-
M A T Á K , vagy is BASIL IUS S C Y T H Á K ; mint a' 
I I I P P O ^ O L G U S S C Y T H Á K . Ezen Népeket egyen-
kéiHj. ŝ. öszszesen senki sem tarthatja okosan N É -
M E T N Y E L V Ű N E M Z E T N E K . Ha tehát a' G O T H U -
SOK valóban , a' mi épen nem hihető , N É M E T E K 
voltak volna is . tsak az következnék, hogy a' régi 
íróktól a' G E T Á K a' G O T H U S O K K A L hibáson már 
hajdan öszsze kevertettek. Mindazonáltal a* G O T H U S 
és GETA Népeknek egységük mellett hartzol Aelius 
Spartiánusnak (Históriáé Augustae Scriptores Sex. 
Biponti , 1787. 8-0 Vol. I , pag. 198.) már fölebb is 
említtetett tanutétele : „Adde , si piacet, etiam GE-
TÍCUS MAXIMUS, quod GETA31 occiderat Era-
trem, et GOTIÍl GETAE DICERENTUR« A1 

nagy hitelű Procopius is (Históriáé. Parisiis, 1G63. 
fol. Tomo I , pag. 372. De Bello Gothico, Libro I , 
cap. 28.) ír ja; „NAM GOTTIIOS A J UN T GENT EM 
ESSE GETICAMIllyést mondanak más régi í rók 
is. Pedig illyen egykorú írókkal inkább akar Récen-
sens hibázni , mind az újabb íróknak puszta gyaníf-
gatásaikkal igazat tartani. És mi fölséges igazságok 
mind azok, a' miket egy másik helyen is (Tomo I , 
pag. 178. De Bello Vandal ico, Libro I. cap. 2 . ) mond 
Procopius ime soraiban: „P l u r i m a e quidem supe-
rioribus fuere temporibus, hodieque sunt NATIO-
NES GŐTTHICAE; sedinter illas GOTT HL Vau-
dali, Visi — Gotthi, et Gepaedes cum numero , 
tum dignitate praestant. Olim Sauromatae dict-
hantur ac Melanchlaeni: quidam etiam GETA* 
RUM nomen ipsis tribuerunt. Vocabulis (az az: 
Nominibus Gentiiibus) quidem omnes, ut dictum 
est, nulla vero re praeterea inter se dijfermib. 
Cutis omnibus Candida, ßava caesaries, corpus 
procerum, facies liberális, éaedem leges, eadem 
sacra, Ariana scilicet, UN A DEM UM LI XG VA, 
QVAM GOTTIIICAM VOCAMUS• ita ut ad 

Tud. Gyújt. IV, Köt. 1831. 8 
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UN AM unitcrsoa OENTE31 pertinuiase quendaw , 
nc suorum deinde Ducum nominibus discretos fuis-
te existirnem 

Azt áll ít ja i t t , ha egyszer kifejtetik az egész 
hely jelentése, Prncopius , hogy a: P A L Ó T Z O K , KU-
N O K , M A G Y A R O K , JÁSZOK, az az : a' F E K E T E RU-
H Á J U NÉP mind PALÓTZ N Y E L V E T beszéltek, 
a' mi ma is tagosabb értelemben tagadhatatlan igaz-
ság. Ezt mondotta Priscus Rhetor is , mint másutt 
láttuk, midőn a' H U N N U S O K K A L , az az: K U N O K -
K A L a' G O T H U S N Y E L V E T ( P A L Ó T Z O T ) beszél-
tette. A' régi Histór ia , tsak a' Nemzeti Név Fordí-
tások, mellyekkel rakvák a' hajdani Történet í rók, 
értessenek ál talunk, szoros öszszefiiggésben vagyon , 
's egész hitelességű. Hogy is eshetett volna meg, 
hogy épen a' Rómaiak és Görögök, a1 régi Világnak 
legmíveltebb Nemzetei , teljességgel nem esmérték 
volna leghatalmasabb Ellenségeiket, vagy vitéz Fri-
gyeseiket? Trájánus Római Tsászárról Krisztus szü-
letése után 106 dik esztendőre í r ja p. o. egyebeken 
k iv i í l (Chronicon Paschale. Parisiis , 1688. fol. pag.' 
253.) a' Chronicon Paschale , vagy is Chi onicon Ale-
xandrinum írója ; „Grau/ hello a Penis et GOT-
THiS , aliisque gentibus^ Romániáé ingruente, Tra-
janus, expeditione inillos suscepta, gratiam tribu-
torum, quoad reverteretur, fecitMás í rók sze-
rént a' D Á C U S O K , vagy is G E T Á K fenyegették 
veszedelemmel Trájánust. Nevezhetjük - e ezeknek 
tekéntetüknél fogva I G N O R A N S - n a k a1 Chronicon 
Paschale í r ó j á t , ha Aelius Spartiánus és Procopius 
a1 G O T H U S és GETA neveket világosan e g y N e m -
z e t n e v é v é tészik ? Ha a3 nagy tudományu Szent 
Hieronymus is (Opera. Parisiis, 1699. fol. Tomo l í , 
col. 515.) egész biztossággal följegyzette: „Et certe 
GOTHOS OMNES RETRO ERUDITI MAGJS 
GETAS , quam Gog et Magog, APPELLARE 
CONSVEVERUNTHa a3 Krisztus születése 
után folyt 250-dik évről is már érénti Syncellns 
(ed i t . reg. pag. 3 7 6 . ) imígyen a3 G O T H U S O K A T : 
„SCYTÜAE, qui et GOT Hl, Istro trajecto, 
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manorum Imperium sub Decin depopulanturf 
H a ugyan az előbbi évről emlí t i (edit. reg. pag. 21.) 
Anastásins is: „Cum plurimi SCYTHAE, qui G O * 
TH1 dicuntur , fl ist rum fluvium sub Decio trans-
meassent , Romanum Imperium devastabant? 
M a Idátiusnak Consul Lajstromában (Jacobi Sirmon-
d i , Opera. Veneti is, 1728. fol. Tomo I I , pag. 258.) 
előjő : „Anno 269. Claudio et Patemo- Consulibus: 
c/V/i GOTIH a Claudio} ? H a ezen Győző Clau-
dius Római Tsászár biteles Réz Pénzén ( Eck b e l , 
Doctr. Num. Vet. Parte I I , Vol . V I I , pag. 474.) ol-
vasható: „ V I C T O R I A E . G O T H I C . « ? s a' t. I l lyen 
belybezetben mondhatja akárki Recensensnek , hogy 
ezen í rók is IGNORANS-ok v o l t a k , 's hogy a' GO+ 
T H U S O K még ekkor esméretlenek voltak a' Rómaiak 
előtt : Recensens a' f'önmaradott fénysugarak mellett 
nyugodott lélekkel hinni fog a' Kút főknek, 's ezek-
nek segedelmük által a' G E T A és GOTHUS Népe-
ket E G Y N É P N E K vévén, nem fogja egy felül N É -
M E T N É P N E K tartani a' G O T H U S O K A T ; más fe-
lül pedig nem fog látni a' világos tárgyban semmi 
nehézséget. De mind ezek még nagyobb erot nyer-
nek a' P A L Ó T Z névnek Miechovi Mátyás föntar-
totta jelentéséből. 

Miechovi Mátyás állítása szerént a' P A L Ó T Z 
nevezet Orosz Szó , és P R É D Á L Ó T , vagyisRABÖ-
L Ó T jelent. A' m i t e ' figyelmes Lengyel író mondott, 
azt épen helyben hagyja az OROSZ N Y E L V , mert 
L O W I T J , mellytől a" PO-LOWTZ szó eredett, való-
ban (Mül le r , Sammlung Russ Geschichte Petersburg, 
1736. 8-o I I . Band, I . Stück, Nro 4. pag. 74 . ) 
R Ä U B E R , az az : RABOLÓ jelentéssel bir. Ez a' 
név közel sem illenék ugyan Procopius G O T T H U S A I -
RA , kik békeidején erköltsös és vendégszerető Em-
berek valának ; közel sem illenék a' X I I -d ik száza-
di Orosz Költemény P A L Ó T Z A I R A , k ik háborúban 
is Bárson Hubát's Aranyot viselének : De a' LATRO, 
az az: RABOLÓ és P R É D Á L Ó , deák szónak egészen 
más jelentése volt az Ősz Világban, mint a*mií lyen 
vagyon mostanában. A' Római Törvénykönyvbea 

*8 
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(Digestor. Libfo X L l X . T i t . X V . D e Captivis et de-
Post l iniinio etredemptis ab Hostibus. Lege 24. eLibro 
I.Institutioniim Ulpiani.) olvastatik : „ H Ö S T E S sunt, 
quibus BELLUM publice Popnlus Romanus decre-
vit ,vel ipsi P opulo Romano caeteri, LATR UNC ULI, 
rel PFiAEDOMES appellantur. Et ideo , qui a LA' 
TRONIBUScaptus est,SER VÜSLatro nnrn non est: 
nec POSTLIMIN lUMilli necessarium est. Ab flO-
STIBUS autem captus (ut put a a GER MA MS et 
PARTH1S) et SERVUS est IIOSTIUM, et POST-
L1MINI0 statum pristinum recuperat" Front o Cor-
nelius pedig (Ausonii Popmae Fr is i i , De Differentiis 
Verborum. Giessae, 1660. png. 1 6 l ) böltsen álíisja: 
PRAEDA victos SP0L1AT. RA PINA subito ve-
nit, itaque illa VICTORIA gaudet. n'aec PETU-
LAN TIA." E' két helyen fejeztetik ki a' legrégiebb 
Emberkor gondolkodása az ELLENSÉGRŐL és 
P R É D Á L Ó R Ó L , 's a' PALÓTZOK illyen értelemben 
hivattak a' hábornviselés mód miatt P R É D Á L Ó K N A K 
és RABOLÓKNAK. Ok tudniillik nem izentek H Á -
B O R Ú T a' Szomszéd Nemzetnek , hanem arra, hogy 
bizonyosabb legyen gyözedclmiik, véletlenül reá ro-
hantak ; ők győzedelemkor az ütközet alatt megzse-
belték, megfosztották az Ellenfelet. A' Magyarok és 
a1 többi Rokon N é p e k <V régi PARTUSOK maradé-
ka ik ) rendesen i l lyes valamit , mint L e o Sapiens vi-
lágosan hirdet i , nem tettek. E l l e n b e n a1 Görögök is 
prédáltak Leo Sapiens szerént az Ütközet alatt; a' 
legrégiebb Rómaiak pedig addig:, mig a* Hadizenés« 
módot az Olasz Országi L Ó F E J Ü K T Ő L , vagy, ha n g y 
tetszik, inkább IGAZ N E M Z E T T Ő L , meg nem tanul-
ták , Hadat izenni sem tudtak. L iv ius , nem pedig 
Recensens, beszéli ( L i b r o I , cap. 33. ) egy régi Római 
Kirá lyró l : Ut tarnen, quoniam Numa in pace 
Religiones instituisset, a se BELLICAE CERE-
MONIAE proderentnr^ nec gererentur solum , sed 
etiam INDICERENTUR bella aliquo ritu ; JUS 
ab antiqua Genie AEQVICOLIS, quod nunc FE-
Cl ALES habent, DESCRIPS1T, quo res repetun-
tnr.u 's a" t. A' PALÓTZ nevezetben ezek szerént 
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semmi undokság sem fekszik, 's e' név t sak a n n a k 
tanúsága, hogy háborúban a1 PALÓTZN 'AK e* volt 
fő Törvénye: „ Á R T S AZ E L L E N S É G N E K ÚGY, A1 

M I N T T S A K L E H E T . 
Nem tartana semmit Miechnvi Mátyás magya-

rázatáról Recensens, ha a' P A L Ó T Z O K A T a' Néme-
tek is RABOLÓKNAK és P R É D Á I - Ó K N A K nem 
fordították volna már a1 X í U - d i k században. A" Li-
vóniai egykorú Krónikában (Juan. Danielis Grube-
r i , Ürigines Livoniae Sacrae et Civilis. Francofurti, 
1740. fol pag. 150.) mondatik : „Anno 1221. jnerunt 
Tar tari in Terra VA LVOR UH Paga?iorum , qui 
PART Hl a quibusdam die unt ur 5 qui panem non 
comedunt, sed carnibus crudis peeorum suorum 
vescuntur. Et pugnavcfunt Tartari cum eis, et 
debellaverunt eos , et percussernnt omnes in ore 
gladii, et alii fugerunt ad Finthen os petenies auxi-
lium ab eis." Az 1236-dikban Krónikáját végezte 
Emo első Werumi Apátur f Antonii Matthaci, Yete-
ris Aevi Anajecta. Hagae Comitum, 1738. in 4-o 
Tomo IS, pag. 88 . ) beszéli 1227-dik évről: „Ködern 
anno Boritius de maioribus Priucipibus CHUDJO-
RUM, quos Teutonici WA EL WYN{ WA EL WIN) 
vocant, per fratres de Ordine Pruedicatorum ad 
fidern Chi st i conversus est, baptisatus cum rnultis 
gentis suae hominibus a Domino Roberto Strigoui-
ensi Archiepiscopo , praesente Beta juniore liege 
Ungariae, fitio Regis AndreaeEgy nevet len R. 
Dominikánus, egy másik nevetlen J. Minorita szer-
zetessel, együtt írták 1212-dik évfelé (IVlaibaei Paris, 
História Maior. Parisiis, 1644. fol. Additamenta, 
pag. 139.) újságul: , , E t quamvis dienntur Tarta-
ri, múlti sunt cum eorum exercüu pessimi Chr<~ 
stiani, et COMANI, quos TIIEUTOMCE VAL-
UEM appellamus " Lübeki Arnold (Tibro V í l . cap. 
14. edit. Lubec Anni 1659. in 4-o pag. 554.) föl-
jegyzette az 1208-dik évről: „ In terea Philipurs 
Hex contra Othonem regem, vei etiam Tf al le-
in árum regem venire disposuit. Et contracto in tu-
merő exercitu de omni imperio , tibi aderant ír.-



( 118 ) N 

mjmerí de XJngarorum fmibux , contralten« setum 
auxilia pessimorum , qui dicuntur VALUE, cum 
innumera virtute baiistarurn, et omni genere ar-
morum , consistebant in Battenberg , coadunationes 
exerciluum ex specialis." Sőt már folebb («dir. cit. 
pag. 456. Libro V I . cap. 5.) az 1200-dik évről írta: 
^Nec defuit ibiilludperditissimum hominum genus, 

VALUE Qvagy más Kézírat szerént: WALUX-
dicuntur, crudelitates suas et. nequitias 

exercentes, quibus loqui non est aedificatio , 
rt.isert'a." A' Lünebnrgi Krónikában (Joan Ge-

orgii Eccardi, Corpus Historicum Medii Aeví. Li-
psiae, 1723. fol. Tomo 1, pag. 1403.) 1220-- l'223-ik 
évről előjő: „/?/ desselven Keiseres Tiden vor ett 
Here ut van Asia, de waren van eme graten Here, 

quamen de Enzen to Uelpe, w/ir/e stridden 
mit deme Here, worden segelos. Z)ar ward 
der Ruzen ttnde der TV ALT IVEN geslagen mer 
dan hundert dasentEs valamivel alább (edit . cit. 
pag. 140.) 1242 dik évről: „ /» denselben (veti) 
Tiden quamen aver de Tateren mit eme er eftigen 
Herein dat Lant to Polonen, de darvore hadden 
tovort VALWFN, Ruzen, uttáe menich Lant. Do-
stridde mit in de liertoge Heitiric van Po lenen, 
ftnde ward geslagen, utide mer dan drittich du-

Volkes mit emeVolt tehát a' Xlll-dik szá-
dadban egy W A L W E N nevű nemzet, mellyet a1 N É -
M E T E K neveztek így; ki PARTHUSOKNA K , ki 
inkább CUÚNOKNAK, ki pedig COMÁNUSOKNAK 
tartván a' N é m e t írók közöl ezen N e m z e t e t . 

De hogy is hozhatnék kétségbe a1 WALWEN 
Nemzet fön voltát, ha róla a* szomszéd Austriának 
Történetírói is majd úgy, mint Ásiai nemzetről, 
majd pedig úgy, mint a' Magyarokkal az Austriai-
ak és Tsehek ellen együtt hartzoló Nemzetről több 
ízben szólanak? A' Kloster - Neuburgi Krónikában 
(Pez, Script. Her. Austriacarum. Lipsiae, 1721. fol. 
Tomo I , pag. 452.) följegyeztetett: „Anno 1223. 
Rex Tharsis (így is nevezték az Uigurokat és Mo-
rá lokat) TE RR AM, quae dicitur WALWIN, penü 
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tus devastavil, et habitatores interemit, nee non 
et múltos de fíathenis interfecit, auxilium molen-
tibns Ulispraestare." Más helyen ugyan a' Kloster« 
Neubtirgi Krónikában ( P e z , I , 4 5 3 ) az 1227 dik 
évről mondat ik : GENS, quae dicitur VALWYN; 

fidem Christi suscepit: ex quibus baptizati sunt 
fere X. millia*) Horneck Ottokár az Austriai 
Marecki Mezőségen Rudolf Római Tsászár segítségé-
re Kún László Magyar Fejedelem által vezetett W A L -
VVEN Népről ( P e z , Tomo I I I , pag. 142—144. ) í r ja 
verses Krónikájában : 

,, Die Vnger und die WAL II EN 
Alit vnverczagten siten 
Enhalb dez Wassers aufriten.ti 

Más helyen : 
,,Pesampt von allenthalben.. 
Nu berieten sich die VALBEN," 

Megint más helyen: 
^Sunst sach man mit im Po gen 
Die WALBEN zueczogen,u  

Valamivel alább: 
„Der WALBEN warn zwair slaeht, 
Die der Kunig von Vngern pracht 
Mit jm ans sein Lannden ; 
An den einen man ervanden, 
Daz sy daz ding mainten recht; 
Aber daz ander Gesiecht 
Ht'et ubermut hairnleich 
Von Pehaim der Kunig reich % 
Daz sy jr Trew cergazzen 
So daz jre strazzen 
Pey der Nacht furn 

Hasonlókat ír a' VALBEN Nemzetről, mintKún 
László Fejedelem alatta' Magyar Sereg egyik osztá-
lyáról, (Pez, SS. Rer. Austr. I , pag. 1090') Hägen 

*) Szóról szóra elojtfnek ezek (Peznól , 1 , 807. 4» a' 
Leobeni Krónikában is. ElÖjÖnek Rauchna'l (Reru'n Au-
striacarum Scriptores. Vindobonae, 1793. 4-i>.iVob 11 , 
pag. 231. 235.) egy nevetlen írónak Austriai ^ónd^já-
Ban, 't * t. 
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is Austriai Krónikájában : A ' tudós Kiadó pedig Né-
met Glossáriumában ( I I I , pag. r. 4 . ) egyenesén ál-
lítja: „X 7 A L B E N , Die CUMANIER, vor Zeiten 
ein wildes und grausames Volch in UNGARNV" 
Sdt 3l Biterolf és Dietlieb Német Költemény írója 
( D e r Helden Buch in der Ursprache herausgegeben 
von Friedrich Heinrich von der Hagen und Anton 
Primisser. Ber l in , 1820. 4-o I . The i l , S. 99. versu 
9721. ) még Attila Kún Fejedelem Serege közé is 
helyheztet V A L B E N Katonákat , mint a' K U N O K -
T Ó L különböző Nemzet Vitézeit ime szovakkal : 

„Die VALBEN ir geschütze 
Sollen heut tailen hie" 

Ezek után Mese lehet-e a' Történet Tudomány-
ban a1 W A L V V E N , vagy W A L W I N és W A L B E N 
Nemzet , és Rubruquisnek meg Baco Rogeriusnak 
( T u d . Gyűjt. 1833. X , 1 1 0 — U 1 . ) Ásiai V A L Á N I A 
ORSZÁGA? 

A' K Ú N O K A T , vagy a' P A L Ó T Z O K A T illeti-e 
egyenesen a1 W A L W E N név ? azt nem nehéz a' régi 
Német Nyelvből, a' mellyhez több Kútfők ujjal uta-
sítottak bennünket, meghatározni, minekutána a* 
mind a' két Nemzetnek közös CHOMANUS Neve it-
ten egészen sárban hagygya a' tudni vágyó vizsgálót. 
A3 hibáson úgy hivatott Ulphilás Gothus Bibliájában, 
vagy inkább, helyesebben szólva, a' legrégiebb Né. 
met Bibliában (Ul í i las Gothische Bibelübersetzung 
die älteste Germanische Urkunde. Herattsgegeben 
von Johann Christian Zahn. Weissenfeis, 1805.4-o) 
a* következő helyek találtatnak : 

Matthaei Cap. V I I , versu 15. Tomo I , 11. 
„sind wulfos WILWAN/< 

Az az : 
„sunt lupi RdPIENTES« 

Matthaei Cap. X I . versu 12. Tomo I , 25. 
„FRA WIL WAND pho" 

Az az : 
„ARRIPIUNT illámé 

/ 
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M a r c i , Cap. I I I , versu 27. Tomo I , 43. 
„galeithands in gard is PV1LWAN" 

A z A z : 
„iens , in domum ejus HAPERE'.u 

Lucae , Cap. V I I I . versu 29. Tomo I , 146. 
„FRAWAL W ina." 

Az a z : 
„ DIRIPIEBA T eum." 

Lucae, Cap. X V I I I . versu 11. Tomo I , 180. 
„antharai maus WILWANS." 

A z a z : 
„alii homines RAPTORES> 

> Joannis Cap. X , versu 12. Tomo I , 227. 
„FRA W1L WITH t/m." 

A z a z : 
„ARRIPIT ea." 

Joannis Cap. X , versu 28. Tomo 1 , 228. 
' ,jah in FRAWILW1TH hwashun." 

A z az : 
„et non ERIPIT quisquam 

E' helyeknél fogva í r j a Zahn ( T o m o I , 164. 
168 . ) Német Glossáriumában : „ W A L W = R A P U I T . " 

„ W I L W A N = R A U B E N , A L F R A U B AUSGE-
H E N . " — „ W A L W = R A U B T E . " — „ W U L B U N = 
R A U B T E N . " í g y a ' W A L W E N nevezet épen anynyit 
t e n n e , mint a' Szláv P A L Ó T Z nevezet , *s e' névnek 
régi N É M E T F O R D Í T T A T Á S A volna. így továbbá 
nem volna üres szójáték Miechovi Mátyás magya-
rázata a' P A L Ó T Z nemzeti Névről. De mind ezek 
még közel sem elégségesek a' biztos hiedelemre. Ke-
ressünk inkább újabb fénysugárt a ' G E T A N E M Z E T 
Történeteiből. 

( F o l y t a t i k . ) 

Horvát hlta/t. 
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B ) K ü l f ö l d i -L i t era tur a. 
K ö n y v e s m é r t c t é s. 

l ) Fasti Cousulares Capitolini. Recensuit J. C. M. Laurent * 
Phil. Dr Insuut commentarii in numeros Cbronologioos 
Liv i i , Vel le i i , Eutropii, aliorum, et commentatio <ie 
variii urbis conditae aeris. Altonae , Typis et Iinpensis 
J, F. Hammerich. 1833, 8-0 pagg. I—XII. et 160. Az ára 
1 fr. 30 xr. pengő pénzben. 

Róma Idővetését a' Város építtetésétől és más 
részről Consulaitól is számlálta, így fejezvén k i 
többnyire az utolsó esetben p. o. az évszámot: „B A L -
B O E T V E T E R E COSS." Ennél fogva az egymás 
után következő Consuloknak soruk egyik fő talp-
köve a' Római Idövetésnek. 

Fönmaradtak több i l lyetén majd nagyobb, majd 
kisebb kiterjedésű Consul Lajstromok. A z , mellyet 
Idátius készí tet t , k i adatva vagyon (Jacobi Sirmon-
d i , Opera Var ia . Venet i is , 1728. fol. Tomo I I , 
pag. 2 2 8 — 2 6 8 . ) Sirmond Gyűjteményében. Egy má-
sik i l lyen Consul Lajstromot bír régi Kéziratban â  
Bétsi Tsászári Könyvtár. Ez t Noris Cardinális ( H e n -
r i d Nor is i i , Opera Omnia. V e r o n a e , 1729. fol. To-
mo I I , pag. 593—611 . ) nyomatta k i . Betses Régiség 
mind a* két Consul La js t rom, de i t t ott még is nem 
ment egyik is a1 hibától. 

Ezér t sokkal több hitelesség és tekéntet tulaj-
donít tat ik azon eredeti M á r v á n y Táb láknak , mel-
lyeken hihetőképen először Julius Caesár, azután 
pedig Augustus Tsászár a' Római Consulsort följe-
gyeztette. Ezek Castor és Pol lux Templomában ál-
lot tak a' C A P I T O L I Ü M B A N , 's onnand, midőn a' 
T e m p l o m elpusztulása után nagy későn 1547-dikben 
fö l ta lá l ta t tak , a' Tudós Férfiaktól „ F A S T I C A P I T O -
L I N I " nevet nyertek. K i adta e' Régiséget egyebe-
k e n k ivű l Sigonius i l ly t z ímü könyveben t ,, Fasti 
Consulares ae Triumpht acti a Romulo Rege us~ 
fue ad Tiberium Caesar em. Venetiis, 1556. foL 
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Föltaláltatik az G r u t e r Jánosnak (Inscriptiones An-
tiquae totius Orbis Romani. Amstelaedami, 1707. 
fol. Tomi I. Parte I I , pag. CCLXXXIX —CCXCVII . ) 
Fölírás Gyűjteményében is más hasonló Töredékek-
kel. Utóbb, Piranesi igyekezeteitől is (Lapides Capi-
tolini. Romae, 1762. fol.)segíttetvén, e' Márvány Táb-
lákat Sanclemente ( Sanclementii H . , De Vulgaris 
aerae Emendatione. Romae, 1793, fol. ni a j . ) még 
jobb rendbe szedte. 

1816—1817-dikben a' Consu l Lajstrom Márvány 
Tábláiból a' régi találás helyén ismét új Töredékek 
ásattak ki Rómában. Kiadták ezeket Borghesi (Nuo-
vi framinenti di Fasti Capitolini. M i lano, 1818 — 
1820. 4-o Vol. I I . ) és Fea (Frammenti di Fast i Con-
solari. Roma, 1820. fol.) híres Olasz Tudósok. 

Laurent , kinek könyvét itt megesmértetem, 
használta mind ezen Segédeszközöket, e' Régiség 
koráról ér tekezik , újra kiadta igazításokkal a" Con-
sui Lajstromot, 's abból és a' Római Történetírók-
nak egyes helyeikből meghatározni iparkodik hitele-
sebben a' Római Idővetést. 

Mind ezek tehát könyvét igen ajánlják a' Kr i -
t ikai Használásra: Az pedig, hogy a' mi különben 
tsak nagy, vagy drága Munkákban találtatik fö l , i t t 
kisebb és oltsó könyvben foglaltatik a5 tárgynak leg-
újabb belyheztetése szerént, a' tanúlni vágyókban 
különös figyelmet gerjeszthet e* munka megvétele 
felől. 

Horvát István, 
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III. 
Tudományos Je l en té sek . 

1. I g a z í t á s o k . 
A ' Tudományom G y ű j t e m é n y ez idei II-dik K ö t e l é n e k 

3 2 . d i k o lda lán a' „XI-difi Lajos Frantzia Királyu e' h e l y e i t : 
jjIX-dik Lajos Frantzia Király*'' n y o m t a t á s hiba. T u d j a k i -
k i , h o g y S z e n t L a j o s Frantzia K i r á l y , ki IX-d ik L a j o s ne-
v e t v i s e l t , vet t n a g y részt a' Keresz tes Háborúkban. X l - d í k 
Lajos 1 4 6 1 — 1 4 8 3 - i g u r a l k o d o t t , és í g y k é s ő b b e n é l t a' K e -
r e s z t e s H a d a k n á l . 

Horvát István. 

2. A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai, 
M a g y a r t u d ó s társasági h iradás . 

1 . ) A ' t á r s a s á g n a k 1 8 3 l r e s z ó l o t t p h i l o s o p h i a i kérdésére , 
e' f . e . Martiusa* s d i k á n e s t i g , m i n t a' ha lárnap ig ké t f e l e -
l e t é r k e z e t t , k ö v e t k e z ő s o r b a n és j e l m o n d a t t a l : 

1. AAH&ETEIN KAI ÜAPPHZIA 2EZ QAI. 
2 . E s t D e n s in n o b i s , ag i tante ca lesc imus i í l o . 
E z e k a' mai ü l é s b e n vá lasz to t t b íráknak adattak á l ta l 

's m i v o l t u k f e l ő l m a j d az 5d. n a g y g y ű l é s b ő l s z ó l a n d je len-
tés , m i d ő n a' n y e r t e s n e k a' lüO darab arany ju ta lom is k i 
a d a t i k . A d d i g a* ve lek jö t t töre t len pecsé tü l evé lkék^ a ' t á r -
saságnak és Georch I l l y é s Táblabíró 's t i sz te le t i tagnak m i n t 
a' mai ü lés ' e l öü lö i h e l y e t t e s é n e k pecsé téve l k ü l ö n p a p í r o s -
ban e g y b e p e c s é f e l t e t v e a' levéltárba t é t e t t e k . 

U g y a n e' p h i l o s o p h i a i k é r d é s r e , e g y h a r m a d i k f e l e l e t , 
Márt ius ' 14d. é r k e z e t t e1 j e l m o n d a t t a l : S i ergo c o n v e n i a t 
un iversa eccles ia in u n u m , et o m n e s l ingv i s ignot i s l o q u a n -
t u r , in t ren t autem i d i o t a e (i. e. imper i t i ) aut inf ide les : n o n -
ne dicent. quod i n s a n i t i s ? 

E z e l k é s v é n , v izsgá lat alá n e m v e t e t h e t e t t . N e v é t re j -
tő l eve le e g y é b i r á n t bonta t lan m a r a d o t t . 

2 . ) Az 1832re k i te l t h is tória i k é r d é s r e , m e l j y n e k h a t á r -
napja h a s o n l ó k é p e n e* f. e . Márt ius Sd ikg v o l t , az nap ' e l -
tö i té ig e g y f e l e l e t s e m jöt t . 

' A z o n f e l e l e t s em a d a t h a t o t t tehát v izsgálat alá , m e l l y e' 
tárgyban Márt ius ' I l d i k é n és í gy e l k é s v e , e' j e l m o n d a t u l 
é r k e z e t t : A z é l e t n y u g a l o m ' uto l só l i t k a , munkásság . N e v é t 
rejtő l eve l e n e m r e n d é b e n k é s z ü l t u g y a n , azonbau t ö r e t l e n 
h a g y a t o t t . 

N e sajnálja ennél f o g v a m i n d a' p h i l o s o p h i a i m i n d a' 
his tória i f e l e l e t ' í r ó j a , kéziratját a ' t i t o k n o k t ó l v isszavétetni . 
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3 . ) A' k ü l f ö l d i J á t é k s z í n V I d . k ö t e t e , m e g j e l e n t e* estim-
m e l : T a n c r e d , s zomorújá ték 5 f e l v o n á s b a n , V o í t a i r e l ő l , f o r d . 
A r v a y G e r g e l y . Ara 26 kr . pengőben . T a l á l t a t i k Pes ten E g -
genberger J ó z s e f könyvárosná l . 

4 ) T ö b b f é l e megv iz sgá l t kéz irat lévén a' l evé l tárban o l -
l y a n í r ó k t ó l , kik n e m tevék f e l azok b é k ü l d é s e k o r , m e l -
l y i k pos táró l kapják l e v e l ü k e t , ne sajnálják m e g b í z o t t j a i k 
á l ta l je lenteni m a g o k a t , h o g y ve lük vagy a' v é l e m é n y k ö -
zö l t e thes sek v a g y kézirataik v isszaadathassanak. 

5 . ) I s m é t e l t e t i k , h o g y kéz irat ját kiki t i sz tán le írva 
l a p o z v a és l ega lább k ö n n y ű kötésben k ü l d j e bé. 

P e s t e n , a ' hé t i ü l é s b ő l , Martius I 5 d . 1834-
Döbrentei Gábor m. k. 

t i toknok . 

Magyar tudós társasági jelentés. 

I. Az I83 | -re szólott színjáték! jutalomra Martius 24-dik 
estig következő tzímű 's jelinondatu vigjátékok érkeztekbe: 

1. Szívlepkék. „Az okosnaks használni tudván az élte 
winden pertzeit i minden tárgy , minden pillantat Örffth kely-
hekkel kínálkozik.^ 

2. A' vén szerelmes, vagy a' torházi négy vőlegény. 
3. A' tsalán, vagy: Biz én képzelodfi'sbe éltem- „Szoká-

saink tüköré az erény ösvényire tőrrel vezet." 
l\. Egy vígjátékért száz arany. 

„ Világos színnel fost ve szép 
A' szerelem 3s az életkép." 

5- Rózsavár. „Carmine qui tragico vilem ceriavit ob 
hircurn u 

6. A* szerelem féltő. s.Nem épen a3 száz urany.Tl 

7. Fösvény többet költ. , , l í idendo dicere verum quis 
vetat?t€, 

8. Éva aszszony unokája. „Pályát küzdeni szép Js dere-
kak közt nyerni—dilsöbb még."''' 

9. Falusi lakodalom. s, Győzzön a3 mi jobb." 
10. A' szerelem hatalma. „Nyugvó idom neked szentelem 

szép honi nyelv" 
11. Dorottya vagy az első statio. 

„KAKOT K0PAKQ2 KAKON TO SIÓN 
12. A' képszobor, vagy tselszövények. 

Ernst ist das leben heiter ist die Kunst*" 
Az ezek mellett érkezett jelmondatos levelkék bontatla-

nul , a' Társaságnak es a1 mai elölülői helyettesnek, Schedius 
Lajos kir. tanátsos és k. egyetemi professor urnák *s tiszteleti 
tagnak petsétével a' levéltárba tétettek; a1 vigjátékok kézira-
tait pedig bírálat alá vették azon tagok, kiket e' végre a'mult 
Novemberben volt IY-dik, nagygyűlés eaavaarat többsógóv»! 
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elßre választott. Mellyik munkának írója fogja nyerni loß 
aranyat, az következő V-dik nagygyűlésből leszen hirré 
téve. 

II. Ezen I834beli Martins 24d. kezdve 1835nek Martiusa' 
24dikéig folyó évre ismét 100 arany jutalmat., eredeti szomo-
rujátékra teszen ki a' társaság igazgatósága. Tudni fogják a* 
dolgozni kívánók, hogy raunkájokat magok érdeke kívánása 
szerint is nem saját , hanem más ke/.e által tisztán leírva , 
azon kivül lapozva, bekötve. 1835b. Martiusnak legfeljebb 
Sldike* estéjéig kell a' Titoknokhoz békiilHeniek. 

III. A* Marczibányi Lajos Táblabíró Ur által 1835b. Ju-
nius lOd. kitett 20 darab arany jutalomra beérkezett kézira-
tokról j mellyek a1 falusi oktatásról készültek, később fog 
tudósítás szólani. 

Pesten a' héti ülésből Mart. 26d. 1834. 
Dobrentei Gábor m. h, 

titoknok. 

3. T a l á l m á n y o k . 

A' trágyákról. Payen úr egy írásának kivonata. 
A1 földmivelok nagyobb re'sze mostanig külömbfe'le véle-

ményű volt a* trágyához használt külömbféle állati részek 
munkálódásuk félőig az említett irás a' következő fő adatokat 
foglalja magában: 

1-szÖr A' trágya annál hasznosabb, mennél lassúbb és a' 
n&vények kifejtodésükbez arányosabb önkénytes szétbontása. 

2-szor A' leghatosabb trágyák illyen kedvező feltételekbe 
hozattathatnak, úgy mint azok i s , mellyeknek szét bontásuk 
felette lassan történik. 

3-szor Ellenben azon trágyák, mellyek igen sebesen elol-
vadnak, ha az alkalmatos állapotra hozatnak , négy, sot hatszo-
ros hasznot is hajtanak. Így a'szárított vérből nyért szén hat-
hatósabb , mint maga a' felolvasztott szárított vér ; tudniillik 
a' késedelmes rothadás hatszoros hasznot hajt 

4-6zer Hus, vér *s egyébb állati rés/ek, ugy mint a3 ganéj, 
melly különben a'levegőn hathatos részének felét is elvesztette, 
illy módon minden kár nélkül használtathatik. 

5-ször A' S2enn< k hathatós száritó és tisztító tulajdonsá-
ga igen jól fordi'tatbatik a" könnyen változó állományok meg-
tartásokra, és a1 köz egésséget illető érdekekre. 

6-szor Többféle életmüves anyagok, vizben tsekély men-
nyiségben felolvasztatva , lotsolásra fordítva, a' növények ter-
mésüket igen eluségitik. 

7-szer a' trágya rothadt páro'ása, ha nintsen illendően 
mérsékelve, által mehet egy részént áthasonlás nélkül a' nö-
•ányekbe, 's ez knek idegen szagát adja. A' fenemlitstt inó4 
izeréut ezen baj eliuelloaletik. 
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8-azorA' tsontok különféle állapotjukban tübb vagy, kete-

»«bfiet állanak ellen a1 szétbontásnak, a' mint ezek egészen és 
szárazon, vagy ned\esen, vagy széttörve, vagy ki lúgasztva, vagy 
a' levegőn szét bontva fordíttatnak tráyyáia ; Uiind ezen álla-
potokban kevesebb kövért>éget foglalnak magukban , s annál 
kevesebb trágyát adnak. 

Véglére az élelműves anyaggal vegyült szén por mind az-
ral hasznos, hogy a'szétbontást magtsökkenti, mind pedig, hogy 
a' növényeknek siirübb állapotban nyújtja a' gázokat. Az által 
is hasznos, hogy felszijja a1 napsugár melegét. 

Mind ezen adatok, nem tsak a' trágyára használt állati 
részeknek különféle munkálódásaikat világosítják f f l ^ hanem 
a' inezei gazdasíg leghasznosabb tárgyát, a' trágya használás 
módját , tanítjak. 

(Journal de chimie médicale 1S34. Februar.) 
Macedóniai F.l!elon úr, a' párisi tudományos társaságnak irt a* 
napnak melegítő sngárjai és a' kálha meleg külömbsége fefől. 
H a , lígymotHj az^ember egymás után a'napnak és egy kálhának 
tüze előtt á l l , és maga előtt egy üveg ablakot tart, a' nap-
sugár melegét érezheti , a' kálhának melegét nein. Ezen kü-
lömbség nem következik a' fö di és napi meleg különf le ter-
mészetéből , hanem többféle sugárok válto/ó arányban való 
vegyületükből; tudniillik mind a' kétféle meleg, úgymint a* 
világosság, több féle sugárokból van öszvetéve. és az egynemű 
sugárok nem jönnek elö egyféle arányban. Tobszörös próbák 
által egő testekből különös nemíi sug írókat hoz elö a' szerző, 
mellyek az átlátszó közökön is keresztül hatnak ; ellenben a* 
nap melegéből olly sugárokat tudott ki vonni, mellyek az üve-
gen keresztül nem hatoltak. 

(Journal de chimie médicale 1834. Februar.) 
Ifjabb Bene Fereiife• 

4. A* Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
T e k é n l e t e s T u d ó s K u n o s s E n d r e , m u n k á s Hazánk-

fia, koz Intézeteink eránt v i se l te tő nemes b u z g ó s á g á b ó l , a ' 
S z é c h é n y i Országos K ö n y v t á r n a k i l ly tzíraíi közhasznú e l -
m e s z ü l e m é n y é b ö l : , ,A lapvonatok a' honi Neve l é s K ö r é b ő l . 
Je len ldonk s z e l l e m é h e z a lka lmazva . P e s t e n , a»33. 8.'* k é t 
kötött Példányt ajándékozott. 

Horvát István. 
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I V / K ö t e t F o g l a l a t a . 

I . É r t e k e z é s e k . 

1) Horvát István. Nagy Méltóságú Cziráki és Dienesfalvai Czíráky 
Antal Gróf ü Excellentiájának Köszöntő Beszéde a' FŐ Rendek 
nevükben a' Magyar Haza Fönséges Nádor Ispányához. 3 lap. 

2) Szilágyi János. A' tökélletes Számokról. 5 lap. 
3) Kiss Jó'sef. Némelly észrevételek a* Magyar nyelvről 's ennek 

természetével ellenkezni látszó szóllásmódokról. 33 lap. 
4) Oláh János. A* falusi Oskolák allyasodásoknak főbb okairól, és 

azoknak megorvoslásokról. 48 lap, 
5) Schönherr Ferentz. Kereskedési 's Művészeti Egyesületek. 55 lap. 
6) Horvát István. Kún László Magyar Királynak 1273dik évi Július 

4-dikén a? Jdk Nemzetségből származott Sitkei Nemeseknek szá-
mukra Vas Vármegyei Bothyán faluról költ Ajándéklevele. 77 lap. I 

7. Biáncovich János. Értekezés a' tüzes Levegői Tüneményekről. 
80 lap. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u. r a. 

1) Horvát István. „Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen 
beleuchtet von P. Wien , 1833. 8-ad rétben." És : „A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül irt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben, 1833. 8-ad rétben." 103 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1) Horvát látván. „1. C* M. Laurent, Fasti Consulares Capitolini. 

Altonae. 1833. Typis et Impensis I. F. Hammerich. S-ad rét-
ben.u 122 lap; 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Igazítások. 124 lap. 
2) A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 124 lap. 
3) Találmányok 126 lap. 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127 lap. 

(Koszorú 1834~dik eszt. IV-dih Kötethez egy iv-J 
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I. É r t e k e z é s e k . 
l . 

1 O N E S j 
vagy, hönnan származik és mit jelent e1 nem-

zeti név ? 
B E V E Z E T É S . 

lati; annak, meg a? lones népnek eredete és 
története. 

Valamint más sok tartományt egyes férfiaktól 
szokot tá ' régiség elnevezni, mint például, Aeto-
liát Aetolostúí, Thessaliát Thessalostól, Doriát Do-
rostól, Pelasgiát Pelasgostól; épen úgy nevezte Io-
niát is Iontól. Ezen utolsóra nézve megegyeznek a' 
görög történetírók , habár Ion származatát kiilöm-
bözve adják is elő. AJ közvéleménynek tolmátsa 
Strabo lehet, ki őtet Xuthos fiának hirdeti. Hanem 
a1 mese barát ja i , kik a' tartományokat és váraso-
k a t , a'hol alkalmasan lehetett, szerették, megditsőíte-
n i , Iont Apollo fiának mondják. Ezekhez tartozik 
Euripides , ki Ion tzímü színdarabjában azt köl t i , 
hogy Kreusát, Erekhtheus leányát, elszerette Apollo. 
Az athenaei Királyi leány a' bűnnek helyére tevé ki 
gyümöltsét; kit Hermes Apollon kérelmére Delphi-
be vitt 's tett le, hol a' prófétáné által megtaláltat-
ván felneveltetett, aztán szolgává rendeltetett a' 
templom körül. Későbben Kreusa a' Királyi szék-
kel Xuthosnak jutott béréiíl egy győzedeíemnek, 
mellyet ő Euboea némelly lakosain Athenae részére 
nyert. De mivel Kreusától magzatja nem lehetett , 
Deíphibe folyamodott. Választ kapott , hogy a* kit 
a'templomból kimenet legelőszer találand elő, vinné 
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házába, mert ez az Ő gyermeke. Viszszaemlékezett 
ekkor Xuthos ifjúságának egyik hibájára, 's midőn 
a' szent helyről kilépnék , a' templomi tselédben, ki 
épen ott forgott, fiát hitte 's vitte haza. Mivel pe-
dig ez jött előszer szembe vele, a' jövetelről Ion 
nevet adott neki. 

Lássuk most Ionnak, és az Iones népnek tör-
ténetét. „Azt beszélik, mond Strabo *) Libro VIII. 
cap. VII . , hogy Deukalionnak fia volt Hellen, ki 
Phthiában a' Peneos és Asopos közötti földön ural-
kodott. Országát legidősebb fiára hagyta ; a' többit 
pedig elküldötte idegen földre, hogy szereznének 
magoknak birtokot. Közulök Doros a' Parnassos tá-
jéki Doriaikat telepíté meg, 's nevezte el magáról; 
ellenben Xuthos Ereklitheus leányát vette el , 's az 
ügy nevezett Tetrapolist szállotta meg Attikában. En-
nek egyik fia Akhajos véletlen emberölés miatt szám-
kiment Lakedaemonba, és az odavalóknak nevet 
adott: Ion fia pedig megvervén Eumolpos Thraxait 
olly tekintetre tőn szert , hogy a' kormányt neki ad-
nák Athenae polgárai. Legelső dolga volt a' népet 
négy szakaszra osztani, mellynek egyikét a' földmí-
vesek, másikát a 'kézmívesek , harmadikát a' pa-
pok , negyedikét az őrök tevék. Sok hasznost tse-
lekedvén, róla nevezte magát a tartomány. E' fold 
annyira bővelkedett lakosokkal, hogy Athenae az 
Ionesek közi'il Poloponnesosba gyarmatot küldhetne ; 
melly o' megszállóit földet Aegialos helyett loniá-
nak, e* lakosokat Aegialosiak helyett Ionesek-
nek nevezés maga tizenkét várasra oszolván szét. 
De a' Heraklidáknak viszszatértiik után az Akhajai-
aktól kiűzetvén viszszamentek Athenaebe; honnan 
Kodros fiaival Asiába költöztek. I t t , Kariának és 
Lydiának tengerre fekvő részén tizenkét várast 
építettek, ismét annyi részre felekezvén mint Pe-
loponnesosban előbb." 

*) Strabonis Rerum Geographicarum Libri XVII. Ad optimo-
rum librorum fidem accurate editi. Tomi tres* Lipsiatf, 
F.x officina C'ar, Tnuchnitzii. 1819. 



( 5 ) 
Alljon még itt öszvehasonlítás kedvéért kivonat-

ban , Pausanias elbeszélése, Libro VII. cap. I. *) 
„Hellen holta ntán Xuthost többi testvérei kiűzték 
Thessaliából, ráfogván , hogy az apai kintseket lop-
va birná. Athenaeben állott meg , hol szerentséje 
lett Erekhtheus leányával egybe kelni , 's véle Ion 
fiút nemzeni. Erekhtheus holta után az örök felett 
pörlo i f jak Xuthost választák birájoknak i s , ki a1 

kormányt Kekropsnak a' legidősebbnek Ítélvén oda , 
a' többiektől futni kénszeríttetett. Aegialosba tért * 
hol meg is halt. Fiai közül az egyik Akhajos segít-
séget nyervén Aegialosban , és Athenaeben viszsza-
tért Thessaliába az ősi örökbe. Ion fia pedig az Ae-
gialosiak és Selinus királyok ellen hadat gyűjtött . 
Selinus az örök Ígéretével és leányával kérlelte meg. 
Tehát apósa holta után annak székébe ü l , felesége 
nevére Helike váraiát épít i , és a* lakosokat a' maga 
nevéről nevezi. Ion Attikában halt meg; ivadékai 
pedig addig követték őtet birodalmában, inig az 
Akhajaiaktól maradhattak. Mert e' n é p , melly La-
kedaemonban és Argosban lakot t , ezen székeiből a1 

Doresek által kizaklattatván követséget küldött az 
aegialeai Ionesekhez olly kérelemmel, hogy fogad-
nák beute t had nélkül. Meg nem hallgattatott. Tsa-
ta. Tisamenes az Akhajaiak királya elesik; de népe 
győz, 's az loneseket Helike várasba z á r j a , majd 
alku szerint elereszti. Azlonesek Attikába mennek, 
hol az athenaebeliek Melampos királyokkal együtt 
szívesen Iáták,őket a' Doresek nagy hatalma mia t t , 
de főképen Ion érdemiér t , ki az eleinteni tsatát 
megnyerte. Utóbb Kodros fiai Medon és Nileus (má-
sok szerint , Neleus) nem osztozhattak az uraságon. 
Delphihe. Pythia Medon részére felelt. Nileus tehát 
az egyéb Kodridákkal Asiába indult , magával vivén 
az athenaei önkénteseket, de legtöbbeket az Ionok 
k ö z ü l / ' 

"*) Pausaniae Graeciae Descriptio ad optimorum libroruitt 
tidein accurate edita. Tomi ües. íiipsíae. Ex offic- C. 
Tauchnitzii 1829. 
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Enny i t erről tzélunkhoz képest szükségesnek 

és elégnek tartok. 

I, RÉSZ. 
Ion} Jones neveknek származót a és jelentése a 

görög irók szerint. 
X. § , 

Ion ti év jelentése. 
Pausaniasnál Libro VI. cap. XXII. olvashatni, 

hogy Olympiához Heraklea helység, és mellette Ky-
theros folyó ötven futamaira es ik , a' melly folyóba 
egy forrás szakad, és a* forrásnál Nymphák tem-
ploma. Aztán oda vet i : 3 Ovóficcra de IS la pév txágij 
TÜJV JYvfi(f(őv KaXXitf&sia , xal <£vváXXa%ig, y.ccí Ihjyalá 
re xai^'laotg, tv xoivtp Sé ocfiöiv ETtixÁtjoig IwvíSsg. lovo-
piévois őé év rfi nijyfj XCC^ÚTOJV xk igt y.cti uXy}][ACtti*)v nctv-
TtLCov láfictrct. Kaluöficu ds rccg J\v(.iyag UJZO Jwvog Xé-
yovot TOV ragyijTTOv , fisTOixrjOavTog ivravda Axh}vwv* 
Az az : „Neveik a" Nympháknak különkiilön, Kal-
liphaeia, Synallaxis, Pegaea és íasis; közösen 
pedig íonideseknek hivatnak. Ha e1 forrásban bár-
mi nyavalygók és sinlódok megfiirdenek, meg-
gyógyulnak. Neveztetnek a Nymphák, romi fo-
szélik , Iontól Gargettos fiától, Atlienaeból 
költözött ide. " — Nem keresem nagyon , ha ez as 
Ion , kit Pausanias Gargettos fiának mond , vo l t - e 
azon I o n , kitől az athenaebeliek, aegialeiak és 
asiabeli lonesek nevet kaptak : mondhatnám , hogy 
az volt, — a7 mit azonban másoknak hagyok, kik 
az Ionesekről és történeteikről kimerítőleg fognak 
tanítani; elég, hogy itt Ion névre , még pedig olly 
nevezetes személyére találunk, kitől Nymphák köl-
tsönöztek nevet , 's megvagyok győződve, hogyha 
valami jelentése van egyiknek , a' másiknak is épen 
azon jelentése van, minthogy a' Gargettos fia is Ion, 
valamint Xuthosé is Ion , és most nyilván kimon-
dom , hogy Pausanias szavai szerint az Ion név va-
lami hasznos és gyógyító jelentést foglal magábar. 
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Tudnillik egy orvos víznek Nymphai vannak ; 

aztán ezek Ionideseknek neveztetnek; továbbá e* 
nevet Iontól kap ták ; végre közöttük egyik épen 
Iasis nevet visel» Fejtse meg bár valaki Pausanias-
nak helyét azon világ nélkül , melly itt következik. 
Van a* görögben egy ige, melly régenten íaw, ösz-
vevonva Ivó vala, későbben pedig láo/Aai, öszvevon-
va lu^cit lett. Ezen görög igének épen a' magyar 
gyógyítok felel meg. Vegyük annak egyik része-
sülőjét a' régi divat szerint, lesz lúiov, öszvevonva 
IMP. Es már készen van Gargettos fiának neve, melly-
ből e' származtatás után igen könnyű Pausaniasnál 
a' külömben érthetetlen dolgot magyarázni. Minden 
kétséget kizár az laua^a szó, meg az Iasis Nymphá-
nak neve. Mind a 'ket tő tagadhatatlanul ige szár-
mazéka , 's úgy tetszik tsak azért állanak o t t , hogy 
Ion névnek jelentését kifejtsék. 

Éjjen e' dologról, épen azon helyről szól Stra-
bo i s , noha rövidebben, midőn irja Libro VIII. 
cap. III. Ov T ó xiüv IiovcaSwv Nvf.i(fujv IEQOV , ríov iteni-
gav^évu)v xhpccTieveiv vóffög TŐÍQ vSaoi. Az az : ,,/i/o/ a% 
loniades Nymphák temploma van, kikről azt hi-
szik , hogy vizeikben nyavalyákat orvoslanakNem 
fejtegeti Strabo az loniades nevet: mert szükségte-
lennek tartja, minekutána megírta, a* mit elmondánk. 
Az orvos v iz , 'S az loniades szó egy sorban sokkal 
érthetőbb, mintsem hogy tovább kellene a' dologról 
szót veszteni, 's loniades névnek gyökerét láno igé-
ben és Ionban iskolailag mutogatni. 

Nem mondok tán épen megvetendőt, ha ide te-
szem, hogy vitatásunk mellett hartzol azon neve * 
is, melly Iont Apollo fiává teszi. Az orvos Istennek 
igen helyesen tulajdoníthatni orvos magzatot. Mert 
nem gondolom, hogy Euripides tsalhatatlanúl moH-
dá; 1

 IUJV , lövTt xHjfrev OTT AVV}]VRBTO\ Az a z : Ion y 
mart apjával elsi'i akadt öszve.*) Nagy merészség, 
's tán valamivel több volna állítani, hogy Plató, mi-
dőn egyik darabjában hosszan fejtegeti a' hellen nc-

• ) Ktiripidis Tragoediae. Lipsiae 1811» v. 831. 
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veke t , nem tudott görögül; Cicero pedig , midőn 
hasonlót tselekedett , nem értette Róma' nye lvé t : 
de Euripides i t t , Plató meg Cicero i t t és amott szint-
úgy lengeteg helyen építkeztek, valamint Dio Cassi-
us , midőn a' Pannonokat Rongyosoknak thüvelezi. 

1 a s o. 
T 

Vannak némelly görög szók, mel lyek egy rész-
rőt majd atyafiasak az Iones népnévvel , majd igen 
hasonló kiejtési iek: más részről pedig kétségen k i -
vtíl az láoo igéből származnak. E ' szavak között leg-
inkább érdemli f igyelmünket ezen négy : 'Ictoui ̂  
'Iuaoq j 1ltja5s , ' la ocuv. 

Az elsőt feltalálhatni Aristophanes' Plutosábaíi 
ezen versekben : 703—4. 

" / A T F W \ikv T Í S uxoladeo* cc/Act 
* YrtrjQv&QLccoe , £ r} liaváxeo dfieg^cccptj. Azaz : 

Némelly Jaso pedig követvén egyszersmind 
Elpirult, s Panakeia elfordult. *) 

Tudva v a n , mi t tsinál Aristophanes a' tulaj-
don nevekkel. Most tsak arra emlékeztetem ked-
vező olvasómat, mint bánik ő Madaraiban a' Medos 
n é v v e l , és más helyen miként tsinál a' Skytha szó-
ból Skythae nát,és hová tzéloz vele. M i d ő n az idéz-
tem versekben laso nevet e m l í t , aligha szintígy 
n e m tzéloz a' íonesekre, *s közöttök valamelly asz-, 
szony személyre. M e r t : l ) laso igen megegyez a' 
lonesek nevével. Legalább loniát valaha las néven 
h í v t á k , melly szó valamint Ionia szóval egy gyöke-
r ű , ugy az Iones névvel is. 2 ) Ott áll a' némelly 
névmása, mel ly igen alkalmasan mutat népnévre. 
3 ) Az elpuhult Ioneseknek i t t elpirúlást igen ügye* 
sen tulajdonít gúnyolódva. D e hagyjuk el az athe-
naei pajzán színészt. H a nem tzélozna is ő az lone-
sek nevére, m i ezen laso névben magunk találhat-* 

*) Aristophanis Comoediae, Tomi trei. Lipsiae. EaccuditCa? 
rolus Tauchnitz. 1812-
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j u k azt fel. M e r t ha Iazyx és lazyges és Gasa ne-
vekben a' kiejtésnél fogva is iászokat , az a z , lone-
seket l á t u n k , mennél inkább azlaso névben, melly 
a' Iász névhez amazoknál sokkal inkább hasonlít.? 

De hogy Aristophanes e1 nevet más részről gyó-
gyító jelentésben veszi , *s íaw igétől származtat ja, 
k i tetszik onnan, mert Panakeiával teszi egy gondo-
latsorba. H a más példát is keresünk erre , Plinius-
nál ta lá lhatunk, k i L ibro X X X V . 40. §. 31. ezeket 
i r j a : Tales sunt cum Aesculapio filiae> Hygeia, 
Aegle, Panacea, laso, • ) és Pausaniásnál Libro 
I . X X X I V . Boj/jóg egiv AcpQodcTTjg, xai Ilávuxeías, 
Kai 1 Yyilaq , In ds 'Iaöuc;, xai 'A&tjvag IIai(ovLccg. AZ 
az: Oltára vagyon Aphroditénak, Panakeiának , 
aztán lasonak és Hygieiának , meg Athena Paeo-
niának. L e h e t - e akár Pl iniusnál , akár Pattsanias-
nál másként venni az laso nevet , mint gyógyító j e -
lentésben? Épen nem: mert mindenütt orvos Isten-
ségekkel áll egy tsoportban, 's így mindenütt a' 
sokszor említett görög igére néz viszsza. Az orvos Is-
tenségek között Aphrodite tehetne tán kifogást: de 
ha meggondoljuk, miképen a* régiek mennyei é s 
köznépi Aphroditét esmer tek , és e' helyen a* men-
nyei Aphroditét veszszük, nem lesz nehéz ügyün-
kön segíteni. Különben elég ismeretes azon v e r s , 
mellyben Aphroditénak majd rontó, majd gyógyító 
erő épen úgy tula jdoní t tat ik , mint a' bornak é s 
ferdőnek. 

3. §. 

la sos. 
A' Iasos név is igen hasonlít az lonesek nevé-

h e z , a 'mint tudnill ik ez másként las szóval r o k o n , 
sőt már meg van mutatva azon értekezésben, mel ly 
a' Jászokról, mint Toxotákró l , Ionokró l , Panno-
n o k r ó l , Pelasgusokról, Paeonokról és HellenekrŐl 

• ) Caii Plinii Históriáé Not. Libri X X X V I I . Tomi V. Lip< 
siae. 1630° 
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e lmé lked ik , hogy az Iasos szó nem tsak hasonlít a' 
lász , vagy is lones népnévhez , hanem azzal egy 
eredetű is. Ez tehát igaz. D e a' Iasos név soha sem 
je lentet t egyebet, min t a' mi t ige származéka 
jelenthet . Mert ha ezen versben: 

^íöaog xal Jfwffw JTwrí̂ t tovö' ccvéifrrjxav, 
JSŰGog fxsv Gw&eíg , ^ojöcü <3° Őrt J?u>aog eacuSi/, 

a' soso és sosos neveket egy gyökéiből kel l szár-
m a z t n i , a' mit ugyan értelmes olvasó tagadni nem 
fog: akkor a' Iaso és Iasos nevekről is igy kell 
í té lnünk. 

A ' szófejtés itt is kedvez tehát nekünk: de ha 
világosabb bizonyítás k e l l , szóljon ismét Pausanias. 
így szól o libro V . cap. V I I . „ H h e a , most született 
fiát Zeüst az idai Daktylosokra b iz ta , k ik máské-
pen Kureteseknek hivattak. Ezek a' Krétai Idáról 
költöztek Olympiába. N e v e i k : „Herakles és Paen* 
naeos, Epimedes, lasios és Ida." Es libro .V cap X I V . 
Jlmoujtai ds ( ßtouog) xai rőtg c Htgaxlkng tolg áösfapoig 
Eni^ijösi, xaV Ida, y.al üáiwvauo TS xai'lciGw. Az az : 
Van oltárok Herakles testvéreinek is. Epimedes-

nek, Idának, Paeonaeosnak és Iasosnah. Ezen utób-
bi helyen Iasos, ki előbb lasios vala. Részszerint 
hogy kitessék miképen szoktak a' Görögök egy-egy 
nevet vál toztatni ; részszerint hogy több Iasos sze4 
mélyt ismer jüuk , álljanak még i t t némelly helyek. 
Hesiodos énekli a* Theogoniában : 

z/r]uí]tt}Q fisv nXurov tyeívaro, dia Seácnv^ 
1 Iciaiíú f.ir/slg'1 soarfj <piXÓTt)TL 
Nsio) évi TQi7TÓ?,<p, K$7]TJ]g tv niovi StjfAio. Azaz : 

Demeter ugyan D%ist szülte, jó Istenné, 
lasios hőssel elegyedvén szerelmes barátságba 
Háromszor forgatott telken , Krétának kövér 

földén. *) 
Diodorus Sie. p«'dig épen e" dologról beszélt é-

hen Libro V. 77, Hesiodos lasiosái Iasion néven em-
líti , mondván: JÜ.ovtov Se ysvéo&ac rpaoiv tv TgiTióty 

*) Hesiodi Ascraei opera. Lipsiae. MDLXXII . v. 9*38, 
pag. 194. 
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tíjq KQtjTtiq tV^/jio/rooe y.al Ictotwvog. Az az : Mondják, 
Aog-y D«í a' krétai Tripolotban légyen Demeter-
/cíY es lasiontól. *) Hogy Diodor Tripolost máské-
pen veszi, mint Hesiodos vevé, mellesleg említem, 
íasion ezen személy Strabonál is (Excerptaex Libri 
VII. fine) e' szavakban: KegavvMŐÉvTos Ss'laolovos 
dia t))v eíq jrjftt]tqa áfact^ríccv. Az az : Hanem villám-
mal sújtatván le lasion Demeter ellen elkövetett 
vétkéért. 

Azonban akar Iasosnak, akar lasiosnak , akar 
lasionnak olvassuk Pausaniasnál Herakles testvé-
r é t , az mindenesetre bizonyos, hogy e1 név egye-
bet szerinte nem tesz, mint a' mit vitatunk. Ugyan, 
is 1) testvérei mind hasonló értelmű névvel bírnak. 
A' Herakles szót ugyan ide tsavarni nem lehet: de 
irja Strabo , hogy Herakles Kurusló személy volt; 
Diodor. Sic. pedig ezt is i r j a , 's még azt is hozzá 
teszi, hogy Herakles nevével az o korában is na-
gyon sokat babonáztak az aszszonj ok. Epimedes be-
tű szerint felügyelőt tészen : kár hogy róla cgyébb 
világosítást nem adnak. Paeonaeos gyógyítót je len t , 
mint alább tisztán ki fog tetszeni; Ida értelmét pe-
dig , akarhol vette, maga magyarázza Pausanias, 
midőn utána ezt i r ja : Tov <5s iZ™Ida ßwfAov 3AxtaiSa 
vrró tréyuiv ölda xcttáftsvov. Az az : Ida oltáráról tu-
dom , hogy azt mások Gyógyítás oltárának hív-

ják. 2) Az idai Daktylosok általában sokat használ-
tak az emberi nemnek; a 'mit Diodor. Sic. Libro V. 
64 . e1 s z a v a k k a l b i zony / t : Jó^avrag Sé. ueyálwv áya~ 
3~wv (XQztjyovg }'eysv))oűac no yévei Tiöv ár&Qwniov, ri^tuv 
Tvxslv aüavárwv. Az az: Mivel az emberi nemmel 
igen nagy jót látszának tenni, halhatatlan tisz-
teletet nyertek. A' Kuretesekrol, kiket az idai Dak-
tylosokkal sokan öszvekevernek, i r j a : Jievéyxavrag 
<V avruq Gvvídei, ttqIIcí tmv xoivrj xú)}Gl(aojv xctTccSu^ai. 
Az az: Különös okossággal bírván sok hasznosat 

fedezlek fel közre. Az idai Daktylosok és Kurete-

*} Diodori S icu l i Bibl iothecae His ior icae quas supcrsunl. 
Líps iae 1829, 
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sek ezek szeriül tsak hasznos hívatalu síemelyek 
valának. It t mondom k i , hogy a' Iones népnév alatt 
gyógyító, hasznos és jó értelem fekszik. Hanem 
hogy ezen helyen is megállapítsuk Pausanias sza-
vainak, különösen pedig a' Iasos névnek gyógyító 
jelentését, juttassuk eszünkbe, hogy az idai Dakty-
losok, és Kuretesek nem tsak egymással szoktak 
feltseréltetni, hanem többször egyeknek vétetnek a* 
Korybantokkal is. Ugy de irja Plató : De Legibus 
Libro VII. Kai al 7ibqI rá tmv KoQvßcxvxcov lápa^a 
Tetáoai. Az az: És a Korybantok orvoslásait foly-
tató asszonyok. *) Végre 3) mivel a' Iasos nevet 
görög írók hozzák f e l , görög szónak kell azt ven-
n i , mig eldönthetetlen okokkal ki nem lesz viva , 
hogy máshonnan inkább származhatik , minta 'hon-
nan Ion származik. 

4. §. 
J é s u s . 

Sokan feszegették már e' kérdést : Vallyon a* 
lésus n é v , mellyen több személyek ismeretesek, 
honnan ered? Matthias Flacius ezen szótól származ-
tatja: ytP*—salvare. Ugyan ő mondja , 's boszszon-
kodva , hogy Osiander Iehovah névtől hozza le, egy 
betűnek közbe vetésével, 's némelly változtatással. 
Alig ha híjában nem boszszonkodik Flacius ; mert 
Osiander, ha nem tudta is tisztán kifej teni , a' mit 
áll í tott , az alábbiak szerint valót beszélett. Én azt 
tar tom, hogy a' lésus név, neveztessék bár így akar-
ki az ó és új testamentomban, egy szó a1 Iasos szó-
val. Mert ha azon lésusnak , kit üdvözítőnknek val-
lunk , két görög nevii tanítványa lehetett; ha az 
egész új testamentom görög nyelven van megirva : 
nem gondolhatni , miért ne lehetett volna a' lésus 
név is görög eredetű. Főképen , midőn az a' Iasos 
névvel felette közel egy kiejtésű. Tudnillik valamint 
Iason nem tsak Iason , hanem leson is : úgy Iasos 

*) Platoois opera Tomi L —VIII. Lipsiac. Editio stcreolypa, 

i 
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ás nem tsak így ál lhat , hanem hl ioniai beszédmód 
szerint szükségképen Iesost irtak. Ha pedig lésus 
szó a' Iasossal egy szó, akkor tsemetéje, legalább 
attyafia lesz az Ion személy, 's az Iones nép nevé-
nek. „A1 régi férfi és aszszony nevek egyik nemzet-
től a' másikhoz által szoktak költözni bevétel és el-
fogadás, vagy költsönözés által. így jött a1 Iéson, 
másképen lésus és Iáson tulajdon név keletbe Pa-
laestinában is , a'mi annál könnyebben megtörtént , 
mennél valóbb, hogy Ionesek , az az : lászok lak-
tak egyenesen Palaestinában is." 

De a' lésus név az újtestamentomi szent irások 
szerint gyógyítót tesz. Szent Máténál ( I . Kész. 21. 
vers) irva vagyon: Té^crat Sé vibv, xai xccXéaug ro 
ovofxa avxs ' IH£OY~ N' ávxóg yáq oojöel xov Aaóv avré 
ánó Tuiv áfÁccQTibJV avTuiv, *) Az az: Szülend pedig 
fiat, és hivod ötet IESUS néven: mert ögyógyít-
ja meg a maga népét bűneitől. Azt fogják mon-
dani olvasóim, hogy hivtelentíl tettem oda öiógu ige 
helyébe a' gyógyítja igét: én pedig kérem őke t , te-
gyék ki a' görög szót magyarul olly pontosan, mint 
szükséges. Én legalább annak megfelelőt nem tudok. 
Szabadítani? ennek más görög ige felel meg. Üd-
vözíteni ? a' mai jelentés szerint legalább , ez sem 
tesz eleget. Megváltani? ez is más képzetet foglal 
magában. Még legjobban kinyomja a' megtartani 
ezen igét; számtalan helyet lehetne erre felhoznom: 
de szent Máté versébe ez sem alkalmas. Ha tudósa-
ink engedelmével szabadna, azt mondanám, hogy 
a' accco és láco igék eleve nem különböztek egymás-
tól , valamint a' salvo, mellyel a' latán fordítás él , 
•em különbözött sano igétől. És így, midőn világos, 
hogy a' GÚGaL ige IÉSUS nevének magyarázata, vi-
lágos az i s , hogy a' ditső név gyógyító jelentésű. 
A' tselekedetekben (Rész IV. vers 12.) ezt olvassuk: 
övxs pap ovo/uá egiv I'xbqov vtco xov eqavov xo Sedo/A&yov 
ev av&Qu>7ioig tv cp őet aui&qvai ijfxaq. Az az: IVCC ehiiA 

• ) Nóvum Testamentum. Studio et laboré Stephani Curcel-
laeí. Amstelodnmi 1099. 
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aliud fiomen est sub coelo datum kominibus, irt 
quo oporteat nos salvos fieri. Hogy itt IESUS név 
ér te tődik , kitetszik az előbbiekből; de viszont, 
hogy itt ismét gyógyítást tesz a' ouj&ijvat, i ge , az is 
bizonyos a' IO-ik versből, melly így szól : Tudva 
legyen mindnyájatok, és az egész Israel nép előtt , 
hogy a" Názáreti Iesus Kristus nevében , kit ti 
megfeszítettetek, 3s kit Isten feltámasztott halot-
taiból, áll ez előttetek egészségesen (vytijg). Ugyan 
azon könyvnek XIX. részében a' 13-ik versben a' 
lésus névnek erejéről így foly a' beszéd : sEjzbxüqk* 
öav 8é Tivss ánb xouv 7ieQt6Qxo/^sv(ov ^Iudatwv tl-oQxigwv 
oVo/ACt&iv tai T8Q kxovraq rá TiVEVf-iara rá ttovíiqcí. xb ovo-
fia xb Kvqlv 1 Itjou , Xéyovxeg' ' Ogy.i^ofisv vtuag (Siá) xbv 
ItjGovv öv ő llavlog xtjQvoost. Az az : Igyekeztek né-
mellyek a1 tsalárdkodó zsidó kiesketok közül a? 
gonosz lelkektől megszállottakra felmondani az Ur 
Krisztus nevét, mondván : Erőltetünk benneteket 
lesus (neve) által, kit Pál hirdet. Itt is gyógyító 
név a' Iesus szó. A' IX. résznek 31-ik versében pe-
dig ez vonja magára figyelmünket. 'Aivécc, laxai oe 
Iyjasq 6 Xoigóq' Aenea , megyógyit téged lésus, a 
Krisztus (neve). Végét szakasztom ennek a' X. rész 
38. versével. Iijöovv . . . og dtrjX&ev tvegyexwv XAI FOÓFIE-
vog núviaq:.. lésust... a ki ált alrn éne jókkal hal-
mozva és meggyógyítva mindeneket. 

Hogy a' lésus név hit által gyógyított némelly 
idézett helyek szer int , semmit sem árt vitatásunk-
nak. Mert az egészből az következik, hogy így is 
gyógyítás értelmű az , 's úgy is , ha gyökerére nézünk. 

s -S-
1 a s o n. 

Hogy lason név személyt tesz a' lonesek kö-
ziig azt máshonnan tudjuk. De hogy e' név ismét 
gyógyító jelentéssel terhes, ismét világos. Midőn 
róla ismereteket gyűjteni iparkodtam , ohajtottam 
helyre találni, hol lason mellé olly kifejezés lett 
volna t éve , melly annak orvos, vagy ha te tsz ik , 
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gyógyász jelentését igazolná. Mivel illy szerentsés 
inaig nem lehettem, * ) ezentúl is figyelmezni fo-
gok arra: most megelégszem azzal, hogy más je-
lentésű melléknevet sem láttam oda téve, melly-
ből Iasonnak egyéb értelmet kellene adni. Ellenben 
a' szótárok igen is kedveznek nekem. Cornelius 
Schrevelius a' Iason tzikkely alá ezt veti: Nomen 
viri Gr. sanaturus; Riemer pedig: Heiler, Arzt. 
IV. p. — De a' Mythologia is tanítja, hogy ama 
hires Iason, ki Thessaliában született, honnan Ion 
atyja is eredett, és ki az arany gyapjúért hajózott, 
nem eleitől fogva viselte e' nevet, hanem azolta, 
hogy Khiron hires Kentaurostól az orvosságban ok-
tatást vett. Ut primum infantiae annos excessit, 
Chironi fingetidus traditus est, qui eum sallicita 
cura eduxit, et arte medica erudivit . . . Iasoni 
antea Dolomedi nomen fűit: Iasonis adpellatio 
apud Chironem adhaesit. ***) 

A' Tudományos Gyűjtemény 1S29 ik évi folya-
matában a3 VII-ik kötet 56—-57 lapjain ezeket ol-
vassuk : Plutarchus is írja egy Trallianus nevü 
Parthus férfiúról: láaojv ovo^a , Tyahhctvoi;; Az 
az: „Egy Iúsz , kinek neve Trallianus." E1 Par-
thus férfiúnak mostanig a magyarázók kéntele-
nek voltak két nevet, úgymint Iasont is, ésTral-
lianust is adni. Mert a* Iason névben nemzeti ne-
vet még tsak képzelni sem tudtak. Pedig, hogy a 
Parthusok valóban igen hires 1 ászok, az az, 8a-
gittariusok valának, azt nem tsak számtalan Gö-
rög és Római Classicus Írók, hanem mindegyik 
Parthus pénz is hirdeti, minthogy mindegyik Par-
thus pénzen egy lász, vagy is Nyilazó iel. 

E' sorok megdöntik épületünket. Hanem igen 
örülök, hogy figyelmemnek jelét mutathatom. Plu-
tarkhos Iasona nem Parthus férfiú, hanem Kariá-

• ) Sajnálom, hogy az egész verset nem olvashatom ot t , hol 
Orpheusból ez van kiírva: '/átfovo? éívexa ylUquv. Iason-
nak szeretet poharai miatt. 

«*J Philippi-Jos. Ilolle Mythologia. Budao «798. pag. 188. 
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nak Trallis, vagy Trallae nevü varasából eredett gö-
rög nyelvű alakos volt, 's azon, a' győzedelmes 
Parthusokra nézve örvendetes, a" tsatavesztett Ró-
maiakra nézve pedig gyászos alkalomra jelent meg 
a* Parthusok között, midőn ezeknek fejedelme, ki ' 
maga is értette a' görög nyelvet, örömében minden-
féle mulatságnak helyet adott. Hogy ez a" Iason gö-
rög születésii férfiú volt; kitetszik avagy tsak on-
nan is , mert a* Parthus fejedelem a' Parlhus mu-
lattatóknak Parthus ajándékokat osztott, holott Ia-
sonnak görög talentomokkal fizetett. A1 Trallianos 
szó Iasonnak hazáját jelenti. Piufarkhosnak idézett 
helyét én így fordítom : Név szerint Iason Trallis 
tárásából. 

6, §. 
Panionia, Pam'omon, 

Általköltözvén a' lonesek Athenaeből Asiába, 
jónak találták külső veszedelmek biztosabb mege-
lőzhetése végett szövetségbe állani. Tizenkét váras-
nak lakosai tsakugyan megkötötték az egyességet, 
Poseidon tiszteletére egy helyet szenteltek fel My-
kaléban, s ünnepet rendeltek Panionia név alatt, 
mellyre évenként egybe gyülekeztek. Ezen szövet-
ségnek Panionion nevet adtak, melly minden lone-
sek öszveségét teszi. 

Hogy a1 Panionia és Patiio?iion nevekben nyil-
ván fen vagyon az Ion név, mellynek gyógyító ér-
telmet tulajdonítottunk, mindenki látja. Ha tehát 
igazat vitattunk eddig, az is igaz lesz, hogy e' két 
szóról sem lehet különben ítélnünk. A' mit azonban 
más honnan is erősíthetni. Mert hogy Apollo az or-
vosságnak Istene volt, 's leginkább jóslataival szo-
kottgyógyítani, minden olvasóm régen tudja. Más-
képen Apollo a' Napnak Istene is volt , sot épen 
ApoIIot tartották Napnak a' pogányok. Természe-
tesen: minthogy a' földön mindenek a5 fényadó és 
melegítő Napnak köszönik naponkénti lételeket 's 
tenyészteket. Ezen Apollo Delos szigetében szüle-

tett, 
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tett, és tiszteltetett legrégebben 's legfőképen, ho-
va minden tájékról siettek a' népek. így küldöttek 
a' Hyperboreosok évenként szüzeik által terméseik-
ből zsengét, mellyet előbb ugyan ezen szüzek vit-
tek Delosba, későbben pedig letették azt a' szom-
szédok határán, melly tartományról tartományra 
szállíttatván, végre Apollon templomába jutott. Hogy 
ezen Hyperboreosok azért tselekedték-e ezt, mivel 
Ionesektől eredtek , nem tudom : az bizonyos , hogy 
Delost egyedül a' lones nép látogatta. Bizonyítja Ho-
mer, ki Apolloról így énekel: *) 

3AWá öv Jy\\(o , (botßs , páXiGt txLTbyTtecci tjrof) , 
ev&a tol hXxsxÍTMvsQ 1 láoveg tjysQt&ovTai, 
ávzolg övv Tiaídaööi xal aiőoirjg ccXo/olöiv, 
ól Ss öe 7tvyfiaxlrj re xal OQ/rj&fAO) xal áoidrj, 
/UVtjOCCfiBVOt TEQTZOVÖlV , OTaV ottjöiovtui áyu>va. 
(paitj x á&avárüQ xal áytjQOJS sp/nevai ávijg, 
oi tot irtavTÍa oeló t

 5Iúoveg cc&qool siev 
TZÚVTOJV yág XSV cŐOlTO X^QlV , TEQXfJULTO 08 &vf/6vt 
avSgag t IiGoqÓoív , xaXXi^uivovg re yvvatxag, 
vr\ág t wxsíag, tjő* ávraiv XTtj/aaTa noXXá. 

Az az: 
Még is Delosnak, Phoebe, leginkább örvend szived, 
Hol neked a' hoszszn köntösű laonesek gyülekeznek 
Magokkal gy er mekeikkeUés szemérmes hölgyeikkel. 
Ok tégedet ökölbajjalis , és tántztzal, meg énekkel 
Szorgalmasan ketsegtetnek, midőn játékot rendelni 

fogtak. 
Bizony halhatatlanok és mindég véni'Hhetetlenek-

nek mondaná, 
Ki akkor oda vet 'ésdnék, mikor laonesek tsoportoz-

nak. 
Mert mindenek diszét látván, lelkét gyönyörköd' 

tetné, 
Férfiakat szemlélvén , és szép ovii aszszonyokat, 
Valamint a' gyors hajókat is , és azoknak sok gaz-

dagságát. 

Homeri Hymni et Epigranunata. Edidit Godofredus llor-
nianniis. Lipsiae. iSoO. v. 146. lap. 15. 

Tud. Gyújt. V. Köt. 1834. 2 



( 

( 18 j 0 

Az athenaebeliek is küldöttek évenkint butsiit, 
mint arról Plató Phaedonában vagyunk tudósítva. 
Olly szent volt pedig e' szertartás nálok , hogy azon 
időponttól fogva, mellyben a' hajót a' pap elkészí-
teni kezdé, senkit sem volt szabad addig kivégez-
ni , míg az viszsza nem tért: nyilván azért, hogy mig 
egy részről a' gyógyítás Istenének szolgáltak, más 
részről az embernek életében orvosolhatatlan kárt 
ne tennének. Valamint Horner tsak a* laonesek gyü-
lekezetéről beszél, úgy világos , hogy az athenae-
beliek is mint lonesek hajóztak évenként Delosba. 
Épen idevág a'mit Thukydides ír *) (Libro III. 104). 
jjv ős itote xai ró naXai /neyált] £,vvo5oq eg tt)v Jíjlov^ 
xüjv 'Icóvuiv re xai 7teQixrióvujv vqöicuröüv. Volt valaha és 
régen is Delosban nagy gyülekezetek a lonesek-
nek és szomszéd szigeteknek. lonesek lehettek e' 
szigetek lakosai is. Mert tudjuk , hogy az Asia és 
Európa közötti szigetek Hellenek földéről népesít-
tettek meg. Különösen írja Diodor. Sic. (V. 81.), 
hogy Makarens Lesbos (régen Issa ) szigetnek feje-
delme más népeken kivűl Ioneseket kormányozott; 
ki gyarmatot küldött Khiosba, Samosba, Kosba, 
Rhodosba, melly szigetek mivel igen sok javakkal 
bővelkedtek (^Jlo xai Maxágcuv ojvofAcío&tiGav Ntjaoi. 

"Eviot Se cpaőLV ávráq MaxÚQwv Nijoovg (iivo^áo&ccL utzo 
twv Maxagéwq xai ^'Iojvoq naíSwv ) , azért Boldogok 
szigeteinek neveztetnek. Mások azt mondják, hogy 
Makarok szigeteinek hivattak Makareus és Ion 
fiairól. — Ismét egy példa, melly hibásan irják le 
nevünket a' Görögök, és mint szoktak minden leg 
kisebb alkalmat használni, hogy az idegen neveket 
görögökké tegyék. Itt a' Magyar szó Boldog-nak 
fordít tátik, mert hasonlít kiejtése á' iauxcíq szóhoz. 
De erre most nints gondom. Tsak azt mondom még, 
hogy a' mrP nevet valaha Pipi-nek mondották a' gö-
rög irók , mivel, a1 zsidó betűket balról olvasva, 
hasonlít a' görög Ihm-bez. 

*) Thucydidis de Bello Peloponnesiaco Libri Octo. Cum in-
dice Historico. Curavit Antonius Richter. Lipsiae 1826. 
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Apollo tehát ar loneseknek legtiszteltebb Islfcrte 

Solt. Még itt nints helye kimondani , miben áll 
Apollo, és a ' lonesek között a' szorosabb viszony. 
Annyit magunktól tudunk már , högy minekutána 
némelly vélemények szerint Ion Apollo fiának mon-
datik , tsak ez okból is kötelességeknek ismerték az 
Ionok, Apollót és testvérét annyi , és olly hires 
templomokkal és ünnepekkel megtisztelni, mennyit 
és minőket görög ország nem mutathat. 

Paeoti, máskép: Paion. 
ílogy Paeoti az Istenek orvosát jelenti , tudva 

Homér ismerőinél. De neveztetett e1 néven Apollo 
is, mint gyógyító Isten, 's ennek fia Asklepios, kit 
a' monda szerint Zeüs villámmal sújtott le Hades-
nek azon panaszára, hogy holtakat támasztván fel, az 
az , lemondott betegeket gyógyítván ki , az ahilág 
népesedését akadályozá. Még egy éneket is tett az 
Istenek tiszteletére, minden jóért, és minden roszsz 
ellen. Méltó erről megjegyezni, mit Plató vendégsé-
gében olvashatni. „Mindég nehezteléssel mondja ne-
kem Phaedros: Mát nem méltatlanság e , oh Eryxi-
makhe, hogy midőn más egyéb Isteneknek a1 köl-
tők énekeket és paeonokat készítettek , Erosnak , 
ekkora és illy hatalmas Istennek olly sok költő kö-
zül egy sem irt soha semmi ditséretet ? " 

UaiMv^bó\ származik 1 ) Ttuiwviog melléknév, 
melly mindig valami hasznosat és gyógyítót ter-
jeszt e lő; mint például amaz anthologiai versben: 
Xgvöoq tQwvoq au iiamviog, 2 ) Ttamvía m e l l é k n é v , a* 
7raíamoe-nak nőneme; melly ismét valami orvos sze-
mélyhez szokott járulni; mint például, fellebb Pau-
saniasnál két helyet is olvastunk, hol ezen szó A-
thena vagy is MinerVa mellé van téve, kiről tud-
juk , bogy a" régieknél első orvosságnak tartott olaj 
feltalálója 's gyámistennéje volt. De Plutarkhosnál 
isLykurgos szónok életében mondatik: "Eotiv uvtüv 
ta /Aví]uc(Tct cÍvtixquq rtjq TTauuviag Ad-qvag. Az a z : Em-
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lékeik (Lykurgosról és ivadékiról foly a' beszéd) o' 
Paeonia Minervának állnak általellenében. *) U-
gyan azon Athena ez , ki másszor Pausaniasnál Li-
bro I . cap. X X I I I . és X X X . meg Lykurgos Töredé-
keiben **) így jön elö: 7 AStjvcc , tTuxbjotv 'Yyuict. 
Máskor pedig valami nagyhasznu dolgot je len t , mint 
Pliniusnái, ki Paeonia név alatt egy igen hasznos 
növevényt ir l e , és többszer emleget. 3 ) Jlatojvíov, 
melly azonképen orvoslati jelentéssel b i r , példáíil 
Aeskhylosnak ezen szavaiban: r'Otm Sé v.ai ötlcpaQ-
fiáxojv 7icttu)vi(uv. 

Valljon miért neveztetik az Istenek mennyei 
orvosa Paeonnak? Miért adatik e' név Apollonak, 
és Asklepiosnak mint a1 gyógyítás leghíresebb gya-
korlóinak ? Miért neve egy éneknek minden jóért, 
és minden roszsz ellen? Hogyan lehet a1 naiútvioq^ 
naiMvla, naiwviov melléknév valami hasznos dolog-
n a k , vagy gyógyító személynek mellékneve? Ho-
merról már régen ki van mondva (p. o. Strábo által), 
hogy ő egy szót sem vetett üresen oda, hanem min-
den pontnak megadá saját értelmét: mi értelmet 
adott tehát a' Paeon névnek , 's a' belőle szárma-
zóknak? Kérdések, mellyekre eddig egyik Szótár-
nok sem tudott megfelelni: értem Schreveliust, 
Schneidert , Riemert. Olly balságra is vetemedett 
már valaki , hogy a' kérdezett nevet 7talu> igéből 
származtat ja; mivel ezen ige annyit tesz mint ütni, 
és mivel némelly betegek ütiekekkel gyógyíttatnak. 
Azt mondom é n , hogy a1 Ilaiwv név ezekből ered : 
nác,, náoa, iiáv; é s : láw. A' szó eredetiképen i7a-
wtúív volna, 's belőle naviuivios , la, iov származnék 
mindengyógyító jelentéssel : hanem belőle egy al-
kalmatlan betűnek (v) kivetésével , mit a5 kényes 
görög, sőt sokszor a' magyar fül is megkíván , lett 
üaiwv, neve a' mennyei gyógyásznak; ebből pedig 

• ) Oratores Attici opera et studio Gulielmi Steph. Dobson, 
Londini. 1828. T o m o 4> pag. 376. 
U. o, pag. 484. 
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xaiutvioQj -La, -iov mellékneve némeliy orvos sze-
mélynek, vagy egy's más hasznos dolognak. 

Azt beszélik pedig , hogy egy régi történetíró 
c' szavakat hagyta megírva: Paeones ; natio ingens 
circa ist rum per longum incolens ab lapodum po• 
pulis supra Dardanos protenditur. Hi Paeones a 
Graecis, a Romanis Pannoniiadpellantur. Dio Cas-
sius pedig ezt jegyzi meg: 'Öt, öé üavvövioi vépovTccc 
^év 7iqÓ$ rrj JaX^axi^ . . . Twv §8 eJRXX^vwv xtvác, rab/-
19ig ayvor'joavxsg , Tlaíovctg Ofpáq iiQoael7tov. A z a z : A ' 
Pannoniosok pedig laknak Dalmatia felé . . . Ha-
nem íiellenek közül némellyek, nem tudván a 
valót; óket Paeoneseknek hivák. *) És már meg 
van magyar Tudós által ellenmondhatlanul mutatva, 
hogy Magyar, Erdély és Moldva országokban több 
ezered olta laktak ősei a' lones, vagy is Iász nem-
zetnek: valamint az sem szenved többé kétséget, 
hogy a' Paeonesek (helyesebben, Pajonesek) való-
ban Ionesek valának. A' miből azt is lehet állítani, 
hogy a3 melly nemzet Herodotnál Panioniában la-
kott, az, Dio Cassiiís szerint, Pannoniában is tar-
tózkodott. Akaróm mondani: Panionia = Paeonia 
— Pannónia. 

Tudva lévén tehát egy részről, hogy Paeon 
szó a' Görögöknél orvos személy neve; más részről 
pedig egy-egy személyé a' Paeonesek közül: hogy 
Paeonia a' Görögöknél valami hasznos és gyógyító 
jelentést foglal magában ; mászszor meg a* Paeone-
sek hazájának neve: ,nem mondhatni-e méltán, 
hogy illyen öszvetalálkozás vaktában alig történhe-
tett, hanem a' görög irók a' Paeones név alatt tata 
igének tsemetéjét gyanították lappangani ? Főképen 
midőn történeti igazságon éptíl, hogy e3 két nevet 
a' Görögök közül némellyek egymással feltserélték. 
Beszéli ugyan is Ilerodot **), hogy egykor a* Stry-

Cnssii Dionis Cocceiani Históriáé Romanac quae 8uper-i 
sunt. Lipsiae. 1818. Libro XLIX. 36. 
Ilerodoíi Halicarnassei Ilistoriarum Libri IX. Lipsiae. 
Libro V. cap. I. 
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inon viz mellett lakozott Paconotí , kik barbárok , 
a* Perinthosiak ellen támadtak , kik Görögök valá-
nak. A' Paeonesek jóshelyen kérdezkedtek , miké-
pen lehetnének győztesek a3 tsatában ? Választ kap-
lak, hogy, ha az ellenséget akkor támadnák meg, 
mikor ez neveket fogná említeni. A' nyugvó Paeo-
nokra üt Perinthos hada , megzavarja, megkerge-
ti ; aztán énekre fakad örömében. Hallatára az ének-
nek- „Most van ideje a' mi hartzunknak ! u riadák 
a1 Paeonok ; 's fegyverre. Perinthos vert hadat fo-
gadott falai közé. K i k i t u d j a , hogy a' Perintho-
siak éneke nem lehetett egyébb, mint ama hires paeon 
é n e k , mellyet a"1 Görögök minden jóért , és min-
den roszsz ellen, főképen pedig tsata előtt Aresnek 
(Mars) , tsata után pedig Apollónak szoktak zenge-
ni. És ime! ezen énekben nem tsak a' Paeonesek 
ismerik meg tulajdon neveket: hanem megismeri 
Herodot maga is, sőt megismerte az i s , ki a' jós« 
^atot szent helyen adá, 

8. §. 
Paean , helyesebben Paian. 

De a' Paion görög szó nem tsak így volt divat* 
ban, hanem helyette Paian is Íratott; és adatott 
disznévul főképen Apollonak, vagy jelentett éneket 
minden jóért, és minden roszsz ellen. Volt Paeana 
minden Istennek ; sőt voltak nemzeti Paeanok is. 
Aeskhylosnál Agamemnonban a' Fúriák Paeana em-
líttetik, Xenophon és Plutarkhos Paean szóval teszik 
ki a* barbaroknak hartz előtti , és utáni énekeiket, 
$zóval: Paeon és Paean ugyan egy eredetű, és je-
lentésű szavak. 

Ha már a' Paean szót és annak értelmét tsak 
ennyire is tudjuk; aztán pedig eszünkbe ju t , hogy 
Athenae várasában egy demos vagy is néposztály 
volt Paeania, helyesebben Paiania név alatt, melly-
nek egykor Demosthenes legtündöklőbb fénye va la , 
ki ezen osztályból eredvén, egy költő által Paianiai 
tárogatónak tiszteltetik : mit fogunk e1 demos neyé* 

r 
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nek származtatásakor egyebet mondani, mint a 'mi t 
felebb aJ Paeoti és Paeonia nevekről mondottunk , 
hogy tudniillik itt megint öszve van a' gyógyítást 
jelentő név keverve a' Iones népnek nevével ? Mert 
noha Paian és Paiania nevekben az Ion név nints 
olly tisztán k i téve , mint azt a' Paion és Paionia 
szavakban lá t tuk, de más részről az is tudva va-
gyon , hogy a' Ionesek közül egy-egy férfi személyt 
nem tsak Ion hanem Ian, és ismét egy-egy aszszony 
személyt nem tsak Ionis , hanem lana néven is szok-
tak nevezni, — mint ezt hiteles kútfők után beszé-
lik a' szótát ok. Valamint tehát Herodot Panioniája 
és Panioniona Ionesek Öszveségét tette : úgy teszi 
azt nem tsak a' Paionia, hanem a' Paiania név i s ; 
és valamint a' Panionionban az Ion szó gyógyítok 
értelmű görög igétől ered: úgy ered a' Ian név is. 

Vagy tán kételkedünk még arról, hogy a' Pa-
iania ugyan egy, vagy legalább közel egy volna Pa-
nioniával? De hát miért volt ezen Paiania nevű de-
mos épen a1 Pandion nevü felekezetben? Lám e ! 
a' leányaiban szerentsétlen Pandion Athenae királya 
vala , kitől az athenaei tiz felekezetek közül egyik 
Pandion nevet kapott. Hátha ezen Pandion név épen 
Paniont tészen? IIa a5 Thukydidesnél többszer elő-
forduló Dion név Ionesek várasát tette, — a' mit 
már tsak figyelmetlen fog tagadni; ha Strabo, mi-
d ő n i r j a : *~) „'A&rjvai cti JiáSsg, xxLGfxa A&tjvaliov", 
athenaei Ionesek Athenaejéről szól, — a 'mit szinte 
bajos volna kétségbe hozni : akkor az a1 Dion rész 
is Iont foghat tenni a* Pandion névben. Nevezetes 
Demosthenes Koronájának 9-dik fejezete ezen vita-
t á s r a nézve . E z áll o t t : Oviiig nQVTuv&vvötig JlctvSio• 
viSog; az a z : A1 Pandioni felekezet elulültehor. 
Jegyzékbe teszi Taylor, — kihez hasonló bajnokot 
sokat óhajtók Hazámnak, — hogy egy párisi derék 
pé ldányban a' Ilcívdiovídog helyett ez á l l : JiovvaiSog, 
vagy Jiowöiáőog. Hogy többet ne mondjunk , ezen 
különbség arra mutat, hogy a'Görögök Pandion ne-

*) Libro !X. cap. I-
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vét és Dionysos (Bakkhos) nevét azért keverték el 
egymással, mivel mind a" kettő között valami atya-
fiságot sejdítettek. Lásd bár Demostbenesnek Midias 
ellen mondott remek beszédét , hol a' magya-
rázók egy jóslatnak homályából, úgy tetszik, tsak 
azért nem tudtak eddig kivergődni, hogy Hazánk 
valamellyik fijának maradjon e' ditsőség. — Aztán 
az Apostolok tselekedetiben R. XIX. v. 28. ez van 
irva : Msyv.fo] tj "Agrefiig rwv 5 Ecpeoitov. Az az: Nagy 
Artemise az Ephesosiaknak. E' helyet a" latán for-
dítás így adja : Magna Diana Ephesiorum. Látjuk 
már , hogy az ásiai Ioneseknek legnagyobb Istenné-
jét Artemisnek nevezék a3 Görögök, — ugyan azt 
az Artemist, kit a' Latánok Dianának neveznek. 
Plinius is írja egy templomról Libro III. Cap. XII. 
líianium, Graeci Artemisium dixere. Sőt Strabo 
görög nyelven is írja és megtartja a' Diana nevet, 
midőn Artemisnek egy Spanyolországi templomáról 
így szól: KaXslrai §s Jiaviov, olov Agrs^iaiov. Azaz : 
Hivatik Dianionnak, vagy is Art emisionnak. *) 
IIa már megismerjük, hogy a' Diana név tsak más 
kiejtése a' lana névnek , mellyen a' Jonesek közül 
egy egy aszszony személyt szoktak érteni a* Görö-
gök : meg fogjuk ismerhetni azt i s , hogy a1 Pan-
dion név is tsak más kiejtése a' Panion névnek , 
melly ez szerint a" Paiania nevii demosra teljes vi-
lágot áraszt. 

Ha egyedül Paeon meg Paeonia tenne gyógyí-
tást is, népet is , talán nem szóltam volna ; mert illy 
találkozások, ha felette ritkán i s , de még is történ-
hetnek : hanem midőn Paean és Paeania is nem tsak 
gyógyítás, de nép , még pedig Jones nép jelentéssel 
b i r ; és midőn Aristophanesnek ezen verseiben, 

L a m a k h o s . 3Im lio , TJaiáv , Uaiccv. 
Dikaeopolis. *A\t 'ovxi vvvi Ttjptgov Ilauovia\ **) 

a* Paean és Paeonia szavakat feltscrélve lá t juk: ak-
k o r , úgy hiszem , méltó volt itt is gyanítani , mit ed-
dig megállapítani kívántunk. 

*) Libro III. Cap. IV. pag. 255, 
•* ) Axhtrn* r 1212. 
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9. §. 

loniai tenger. 

Onnan származik a' Ionesek neve, honnan az 
loniai tengernek neve; és annyit tesz egyik, minta ' 
másik. Olly igazságnak veszem ez t , mellyről kétel-
kedni senki sem fog. Már pedig Aeschylosnál így 
szól lohoz Prometheus: 

Xqovov SE tov [iéXhoVTct novviog f^vxog , 
Gctífűg exlöTao , 3ióviog xix"Ki\otxat, 
T//S otjg nOQuag (Ávtjpcc rolg nccat ßQOTOtg. 

Fordíthatni. 
Következő időkben a' tengervidék, 
Jól megjegyezd, Ioniusnak hivatni fog 
Minden halandó által átkelted miatt. *) 

E' hel)'et kétképen érthetni. 1) hogy mivel Io ar-
ra vala általkelendő, tehát majd ezen menetelről veszi 
nevét a' tengertájék, minthogy menni = Ihcti, és 
menő = Jwj>, lovaa, Lov. Nevezetes e' magyarázat 
azért i s , mert felebb érintettük már, hogy Eurípi-
desnél is menetelről kap nevet IonXuthos fia. Ezen 
származtatásra ver Pindarnál is eme rövid kifejezés: 
*Iövloq tcóqoq. Sőt úgy tetszik Moskhos is ide n é z , 
midőn 2-dik Eidyllionában énekli: "Iva/lg . . . . 
(poixaXk)} Se JtódeGöiv écp ahfAVQa ßctlve xtlevfiu, Ni]%o 
fiévrj ixáh). A z a z : lo lnakhos leánya ... őgyelgő 
lábaival sós pályára lépett, úszóhoz hasonló. Nem 
külömbcn Theopompos is. Mert írja Strabo Lib. VII. 
Cap. V. cpjjaí 5é 0 OeoTzofÁTtog rwv ovofiárcov ro (lóviog) 
pév Tjxeiv ártó Ts ávSQog rjytjöauevov tű>v rdnwv Iűörjg 
ro yévog. Az az: Mondja Theopompos, hogy a' ne-
veknek egyike (loniai) férfiútól jön, ki Issából 
vezeti le nemzetségét. Úgy tetszik Theopompos töb-
bet is beszélett Issáról, és azt Ion nép nevével egy 
eredetű szónak tartotta, mellyet a' menetelt jelen-
tő görög igétől ereszt le. Végre Horátználaz lo vaga 
is tüstént eszünkbejut. — 2 ) hogy lo nevétől, a'mint 

• ) Aeschyli Tragoediap, k?psia<j. 1819. Prometheus, v. 8Jf» 
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az itt á l l , nevezendi majd aa maradék a' tengert. 
Ugy tetszik azonban, hogy így is lévai igétől véli 
eredetinek az lo nevet Aeschylos. De tsak azért , 
mert onnan valahogy le tudta tsigázni. Aeschylos 
előtt lo majd annyival hamarább élt, mint talán mi 
előttünk Aeschylos: könnyen megbotsáthatunk tehát 
neki, ha szavat fejtegetvén megtévedett; azért pedig 
köszönetet mondunk hamvainak , hogy idézett ver-
seiben alkalmat ád arról meggyőződnünk , hogy az 
Xoniai tengeröböl a 'sokszor említett személy nevétől 
költsönözött nevet. Mert hitelesen megmutathatni 
már , hogy lo név hasznos és gyógyító, sőt jó jelen-
tést foglal magában, melly valamint a' tőle és róla 
neveztetett tengernek nevében meg van, úgy meg 
van a' lones népnévben is Mert 

1.) ír ja Pausanias Libro II. Cap. XVI. fisv 
ovv Iáös &vyart]Qi síre wg 'Hgódorog eyQaibev, tlre xa&' 
o léyovöiv "Eklrjvsg, ég ÄlyvnTOv acpvxvelraL. Az az : 
ló tehát, akármint Herodotos irta, akár mint 
a' Hellenek mondják, Egyiptomba költözik. Bi-
zonyítja ezt Holle Mythologiája is lap. 51—52 Am-
mo Libyae Rex cum frumenti inopia laboraret, 
transmissa in Cretam colonia regnum in insuia 
fundasse dicitur, genuisseque filium lovem; ab 
love raptam lo Ina cht 11. seu Iasii filiam ac 
in Aegyptum deportatam . . hancque ab Ae~ 
gyptiis dictam Isidem. Io ezekben lasos leányá-
nak tartatik. Ha felebb lasosról valami hiteleset 
mondottunk, mondhatjuk már most lóról is , hogy 
az ő neve bizonyosan íáw igétől ered. Azt legalább 
senki sem fogja tagadni, hogy az lasos és lo nevek 
rokon származatuak. 

2.) Io Egyiptomban Isisnek neveztetett e l , és 
íme, Diodor. Sic. ezen Egyiptomba szakadt 's Io 
helyett Isis nevet kapott személynek legfőbb ditsé-
retét abban találja, hogy az orvosságnak igen szé-
les ismeretével birt. Szerinte Isis halottakat támasz-
to t t , az a z : mint Asklepios, lemondott betegsége-
ket gyógyított meg; sőt a' halhatatlanságnak szerét 
is felfedezte, a' mi ismét tsak gyógyítási ügyességet 
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tesz. Ez is elég lehet; ha pedig több kell, mondhat-
nók , hogy ez az Isis már akkor is járatos volt e' 
mesterségben, midőn még apja házánál tartózkodott 
és Io nevet viselt. Végre mondhatnók, hogy talán 
másként Iasisnak hivatott, — a' melly név igen 
közel jár betűire és hangzására nézve Isis szóhoz. 

3.} Mindenek vall ják, hogy Io argosi királyi 
leány vala. Pedig Argosról Aeschylos így szól : *) 

AvTrjg ős xcúgag 'Anlag néSov róöe 
líd lac xexÄtjrat, cpcurog la tqö /ágiv, 
' Arcig yaQ tX&uiv éx nÉQag NavTtaxxlag 
sIaTQÓ/Aavvig 7taíg AnöHixivog , x&óva 
T)']v85 éxxa&aÍQGi xvwdáXwv ßQOTOtp&OQwv, 

Fordí thatni : 
Magának Apia tartománynak a1 neve 
régolta van keletben orvos férfitól. 
Tudniillik Apis, jósorvos, Appollon fia, 
Naupaktoson felüli honból eljővén 
megtisztogatta a1 földet bestyéitól. 

Aeskhylos szerint Argos Apiának neveztetett 
Apisról, ki a) Apollo fia volt , b ) orvos. De azt is 
tud juk , hogy Argos másképen Iason Argosnak is hi-
vatott. Nem azt kell-e, nem lehet-e azt mondani , 
hogy Argos Apiai földnek Apis nevéről, Iason Ar-
gosnak pedig Apis orvosi készségétől kapott nevet? 
De Io apja is Iasos volt. Ebből is lehetne a' dolog-
hoz valamit következtetni, ha tudnók, vallyon ez 
az Apis nem v o l t - e másképen Iasos; és ha nem, 
valljon hamarább lakta-e Argost mint Io ap ja? Ha-
nem e1 régiséget idö szerint rendbe szedni akarni 
nem kerülne kevesebb dologba, mint ha személyes 
történeteinket a" gyermekkor első napjaitól ez óráig 
felszámlálni kedvünk jönne .— 

Ennyit az Ion és Iones neveknek származatá-
ról a1 görög írók szerint. Lesznek olvasók olly egész-
ségesek , kik boszonkodni fognak , hogy egy egész 
nemzete t , még pedig magyar nyelvű nemzetet , Or-
vossá tettünk. Próbáljunk megbékélni. 

*) Hiketides- v, 260 . . . 
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IL Ii ész. 
Ion és lones neveknek eredete és jelentése magyar 

Az Ionesek eredetét és neveknek jelentését olly 
vastag homály fedi , hogy vagy tsak azt is nyere-
ségnek kell tartanunk, mit, főképen ezen utolsóról, 
némiképen hitelesen mondhatunk. Görögök közé 
vezet bennünket mindjárt äzon első vonás is, melly 
őket a' történetek régibb korában érinti: későbben 
pedig az európai görög földről, úgy tetszik, egészen 
eltűnnek, 's Asiában elgörögösödve lépnek fel. De 
ha nem idegenkedünk a' hagyományokra figyelmez-
ni , mellyek emberek szájából lassanként a* köny-
vekbe mentek által: talán lelhetünk olly pontra, mel-
lyen megállapodván, az elmúlt időnek setét hazájába 
némelly biztos pillantatot vethetünk. Azt tartom, 
hogy nem megvetendő szikra az, melly nekem sze-
membe tünt. Felteszem azt hazám oltárára: ott égjen, 
ha megérdemli, vágyott alugyék el, ha áldozatnak 
elégtelen. 

IrjaHerodot, ki ditső munkáját mindnyájunk 
tudtára Iegtöbbnyire közbeszédből szerkeztette öszve, 
hogy az Athenaeből Asiába került Ionesek aszszonyo- * 
fcat nem vittek magokkal, legalább azok nem, kik 
Miletos városát szállották meg: hanem a' Kar férfia-
kat, mint Miletosnak előbbi lakosait kitsintől nagyig 
leöldösvén, a'Kar aszszonyokat foglalták el hitve-
sekűl. Mi történik? A' szerentsétlen hölgyeket en-
gedelmességre birta a5 sanyarú szükség, de fajdal-
mokon a' lehetségig tágítani ohajtottak. Tehát foga-
dást tettek, 's leányaikat is kényszerítették arra, 
hogy új férjeiket soha neveken nem nevezendik.— 
Ezt beszéli Herodot, kétségkívül hagyományból. 

Mitsoda boszuállás, midőn egy keserves asz-
szony ura nevének elhallgatásával bünteti azt ? Es 
miért tartották ezt épen minden Kar aszszonyok? 
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A* Ionesek Athenaeből általmentekkor Jó nevet vi-
seltek. Tudták pedig a' szónak jelentését e'Kar asz-
szonyok, minthogy magok is alkalmasint magyar 
nyelvű nép valának. De mivel a' kegyetlen Ionesek 
felette nagy roszszat követtek cl az említett öldöklés-
kor: azok, kik a' keserűséget legközelebb érezték, 
méltatlanoknak tartották őket a' szép nevezetre. — 
Nem gondolnám, hogy Herodotnak ezen előadását 
egy hamar alkalmasabban meglehetne magyarázni. 
És talán ő annyit mondott e1 kevéssel, a' mennyi 
az Ő korában korán sem volt érthetetlen: mivel nem 
egészen homályos azon állítása, hol a' Ioneseknek 
négy külömböző nyelvekről beszéltében nyilván ki 
mondja, hogy e' négy nyelv még akkor is divatban 
volt, mikor ő irt; és így divatban lehetett a* Ioneseknek 
magyar nyelve i s , mellyből az ő rövid sorait még 
akkor könnyű volt megérteni. Vagy, ha ez nem áll, 
megelégszünk avval, hogy d a" régi kornak ezen 
borzasztó történeteit és annak következését nekünk 
feloldandó tsomó gyanánt irva hagyta. 

Mászszor ismét a' lonesekről irván a* Kyros 
idejeheliekről azt beszéli, hogy e' nevet minden más 
Ionesek szégyenlették 's hívatni azon teljességgel 
nem akartak: holott a' Panioniaiak fő ditsőségeknek 
tartották azt, meg is tagadták minden ollyan Ione-
sektől, kik a' szövetségen kivűl valának. Igen! mert 
Jó , Erős, Derék nemzetet jelentett a1 Ionesek neve: 
a* Kyros idejebéliek pedig gyenge, erőtlen és korts 
Ionesek voltak, — mit az akkori történetek híven 
viszhangoznak. Ide tévén még egy tanúnak,*) kivel 
én könyveim között nem birok, véleményem sze-
rint épen ide vágó ezen szavait „Jiaßißbircti yaQ ro 
ovopet TÍWV'Iiovutv ele pcclaxiav" és annak magyaráza-
tát tehetősebbeknek ajánlván, tovább megyek. 

2. §. 
D i s. 

Zeus vagy Dis néven nevezték a' Görögök azon 
Istent, kit a' Rómaiak Jupiternek mondának. Ezen 
• ) Thukydidcs Scholiastája. 
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Dis kétségen kiviíi a1 magyar Jó szótól származott; 
a' mi kitetszik a' következőkből. 

I . ) Nints név akármi gazdag nyelvnek birodal-
mában , mellyen a' legfobbb Valót olly méltán le-
hetne tisztelni, mint a' magyarban a 'Jó szó, mások-
ban pedig az ennek megfelelő. Mert noha az Isten-
nek sajátságai mind véghetetlenek és semmi különb-
ség nintsen köztök, minta ' halandóéi között vannak: 
még is a' Jóság olly tulajdon benne, melly minden 
egyebet, a' mit róla tsak gondolhatni, teljesen ki-
fejez és magában foglal. Azért, midőn a'Jehova nevet 
illy sokféle képen olvassák a' legelső Tudósok: Juba, 
Jabe , Jevo, Jahoh , Jave , Javo, Jaod, Jaou, 
Jao\ méltán mondhatni, hogy a' Jehova név eleve 
korán sem annak a' nemzetnek nyelvéből vette ere* 
deté t , mellynél később divatban maradt,— főképen 
azért, mert ezen nemzetnek nyelvén a' mindennapi 
magyarázatok szerint e' tiszteletes szónak alig van 
valami határozott értelme : hanem származott egy 
olly nemzet nyelvéből, melly tudós Férfiú alapos 
vizsgálati szerint már Abraham előtt virágozott. Dio-
dor. Siculusnál önnön, alexandriai Kelemennél $ lli-
eronymosnál, Origenesnél pedig más szemeivel lát-
tam a1 Jehova nevet Jao-nak olvasva. Nem tökéle-
tesen így mondja e ki a' Palótz a 'Jó magyar szavat? 
Ha nálunk másképen neveztetik a' megnevezhetet-
len , tsak oda mutat , hogy valamelly körülmény 
egy igen jó szokás helyett más elég jót teve minden-
napivá, mint az számos szavainkkal megtörtént, mel-
lyek vagy teljesen nintsenek többé, noha idők előtt 
kellett lenniek, vagy isak itt és amott vannak még 
divatban , némellyek tsupán a' szókönyvekben. A1 

magyar jó szótól származott valaha a* Magyarok Is-
tenének Jó neve; fejmaradt még nálunk, néha jóra 
néha rosz dologra is illesztve; felmaradt a' Jehova 
névben ; felmaradt a' Jovis névben. Ha igaz , hogy 
a' Németek is jót jelentő szóból tsinálták a1 nálok 
Istent jelentő szavat, úgy Ők ezt tsak a' magyarból 
fordították. És ezen Istent jelentő Jó név az, mellyet 
a' görög maga nyelvére —Dis alakban fogadott eb 
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2.) Pausaniasnál történetileg vagyunk tudósítva, 

hogy Jupitert, Neptunust és Plútót egyiránt Disnek 
szokták nevezni a' Görögök közül némellyek; Ae-
skhylosból pedig tettlegi példát hozhatnánk f e l , sőt 
Plútónak Dis nevét a' Rómaiak is megtartották néhol 
írásaikban, például Virgilius ezen versben: 

Noctes atque dies patet atri ianua Ditis. 
Tudnivaló, hogy az allag Istene < Dens inferorum) Z7A«-
Ttwvnéven ismeretes a'GorÖgoknél legközönségesebben. 
De az is mindjárt szembe tűnik, hogy ez a? TUstojv név 
Jószágost jelent. Mitsoda szó lehet valljon az a? Dus 
szó a' magyaroknál ? Bizonyára eredeti kintsünk az ne-
künk és lett ezen már ismeretesebb szóból^o, melly 
majd jós = jószágos, majd javas, majd jóság, majd 
jóságos-ra változott. Ha pedig Dús szó onnan vagyon, 
akkor Dis meg ebből keletkezett; mert a* betűk majd 
egyek, 's a* jelentés szakasztott az itt, a 'm i ott. A* 
Görögök ezen Plutont, másképen Dist , Hadesnek 
meg Adesnek is szokták hívni. E1 nevekben aligha 
nem A' Dus vagy A\ Dis fekszik elfeledve. Melles-
leg érintem , hogy túl a1 Dunán nevezetesen a : Ba-
kony alatt közönséges beszéd ez: Disze van a' búzá-
nak : a' melly szó egy részről eredetileg jó-ból van 
lefejtve, más részről Jupiternek, Neptunusnak, Plútó-
nak nevével ugyanegy, — valamint a1 Dús szóval is. 

3.) diq-bői ered ezen mellék név : őlog, őla , Slov. 
A' Divinus melléknevet, sőt az Isteni-1 is igen sok 
helyen használják ugyan, főképen a3 Költők : de a' Gö-
rög talán még is legtovább megy. Nem elég neki azt 
m o n d a n i : őla -&eáwv, Stög 1 A/illevg. őlog 3 Oővoosvg , 
őlog 'Ii'ioojv, * Aucpíova őlov: m é g a ' fo lyó b e s z é d b e n 
i s , és a' legmindennapibb esetekben hasznát vették, 
úgy, hogy meg nem foghatni, miképen bitangolhat-
tak egy olly melléknevet annyira, melly a' legna-
gyobb Isten nevéből vette származását. De a' leg-
különbeknél olvasni illyent, legkülönösebb. Midőn 
Hóméinál e' szókra jövünk : Jlog vyoQßog = isteni 
Kond ás; Theokritnál pedig: Jlog aqoiQtvg = isteni 
Szántó; a' fordító nagyon megszorúl. Tudok egy 
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pár példát, melly a' diog-nak magyar fordítását ad-
ja: mindenikben szorongás mutatkozik, mert min-
deniknek szerzője gyanította, hogy dlog melléknév-
vel a Görög soha sem akart többet mondani , mint 
a' mit Tinódi a' jó szóval mondott ezen helyeken: 
jé magyar Ország, jó vitéz Losontzi. De Dis 
ugyan egy szó a' Jó-vai Js így baj nélkül magyaráz-
hatni Homernak és Theokritnak felebbi helyét. 

4.) Aristophanes Fellegiben v. 1468. e' sorok 
állnak: 

A. Nai val, xarccLÖéGŰijTi. HaTQföov dia, 
B. * lő8 ye At« JIaTQ({jov. utg <XQxcttog et. 

Zei'g yosQ rtg sötiv ; A? Egtlv. B.ovx íÍgtiv 5 J V y, e.Tet 
Alvog ßaGifavei, xov Ai' tfyfoßaxwg. 

Fordí thatni : , 
A. Igen! tiszteld, bet süld az Űsi Dist. 
B. Ihol: Ost Dis/ heh ótska vagy. 

Hát volna Zeüs ? A. Van. 13. Nintsen ó ugyan; 
Mert Dinos Országol kiűzve Dist. 

Játszik itt Aristophanes szokása szerint , 's el-
méssége abban áll, hogy a' Dis vagy Zeussel Dinos 
nevet teszi általellenben. De mitsoda elmésség vol-
na e z , ha tovább is meg akarnók tartani a' Dinos 
szavat , melly örvényt tesz, s ez helyen a' fejünk 
feletti végetlen tér t? Ennek a' szónak Dissel inás-
kint semmi köze, hanem tsak a' hang tesz valamit, 
melly a' Dinosban és Disben egy kévéssé megegyez. 
Jobb lesz, ha Alvog vagy Aeívog = örvény helyett 
Auvog =z Roszszat irunk és értünk. Ekkor már az el-
mésség Aristophaneshez igen is méltó lesz , 's mu-
tatni fogja, hogy a' Dis név egyenesen jó jelentést 
foglal; ezen kivűl pedig a' hangnak hasonlatossága 
is megmaradt. — Igazságos észrevétel ez , ha Aristo-
phanes a1 Disnek jó jelentéséről valamit tudott : a' 
mit azonban nehéz megmutatni ,—ha tsak ismét a' 
hagyományhoz nem folyamodunk. Est Traditio ? 
Nihil quaere amplius. 

3. §. 
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3. §. 

Dis, mint a? lonesek Ősi Istene. 
t 

Ugy tetszik, Aristophanesnek most magyarázott 
szavai tisztára vezetnek bennünket. Dis ott az Athe-
naebeliek ősi Istenének mondatik; é3 másoktól hal-
lottam , hogy Aristophanes Sdioliastája is erősiti 
e z t , midőn ama' versekre e' magyarázatot i r j a : 
Ttpaxat TtaQ A&y\valoiq Zsvg tiaxoyog xal \Ati61Xmv , 8UI 
ró TtQiótovq vnoSQaöxtao rw tJsu) sig xt)v » y-ai 

a Lag ovvxa'Kköai xaxá cpQ})xQag xal őrjpovg xal övyyevsiatz 
póvsg 'Elltjvtov, Az az : Colitur apud Athenienses 
Jupiter TiaxQíoog et Apollo, quia primi Graecorum 
Deum ut rum que in terrarn suam receperunt, tum 
et sacra fecerunt per tribus , populos ac familias 
cognatas. 1. Demosthenis Corona. Edit. Steph.Dob-
son. Cap. /ug. Itt Zeus úgy mondatik az Athenaebe-
liek ősi Istenének, mint Apollo. Már pedig más hely-
ből tud juk , hogy Apollót az Athenaebeliek, mint 
lonesek tisztelték ősi Istenek gyanánt. Mondja ugyan 
is Platónak Euthydemos tzimü darabjához a1 Scho-
liasta : Oaal tiveg, ort Kqsovotj r/jí 5Egex^kaig [iiyeig 
'AtzÓKXcov*Iwva iyévvtjoev , ácp OV xal xug 'A&qvaLsg noxi 
"Iíovag xXtj&íjvai) xal Sla xavxa IlaxQMOV apróiig * Arcol-
2.WVU bxtiv. Az az : Mondják némellyek, hogy Kreit-
sával Erekhtheus leányával keveredvén Apollon 
Iont nemzette , kitol is hajdan az athenaebeliek 
loneseknek hivattak ; és azért nekik Apollon ösi 
CIstenek) vala. Világosan tartsuk , hogy valamint 
Apollo azért mondatik az lonesek ősi Is tenének, 
mivel ősök volt nekik, a' mennyiben t. i. Ionnak 
atyja volt : épen úgy kell azt is venni, a' mi Zeiist 
az Athenaebeliek, vagy jobban a' lonesek ősi Iste-
nének mondá. — Hogy ennek kifejlesztése annál 
könnyebb legyen, egy pár szót kell még előre bo-
tsátanunk. 

Zeus mondatik Aristophanes Scholiasiájánál a* 
lonesek ősi Istenének : hibásan. Mert Plató Kra-
tylos név alatt irt munkájában a1 Zeus és Dis ne \ek 

Tud. Gyújt. V. Köt. 183 4. 3 
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között nyilván tesz különbséget, mondván: 01 fih 
yctQ Zrjva, ót 5é dia xaleci; az az: kit némellyek 
Zennek (mindegy a' Zeus-sel) hivnak, azt mások 
jDisnek nevezik. Ugyan tsak Platónál Euthydemos-
ban Sokratesnek olly tsinját látjuk , mcllyből e' kü-
lönbség ismét kitetszik. Sokratesnek ott egy forté-
lyos Sophistával van baja, ki kérdéseket rakott, 's 
mindég ollyanokat, hogy akarmi lett a' felelet, 6 
azt igen gonosz következtetésekre használta. Sokra-
test nagyon szerette volna megzavarni, de a' ki tse-
leiből mindég ügyesen fejtekezett ki. Végre, van-e, 
oh Sokrates, neked ősi Zeused ? kérdé az álbölts. 
„Nints" lett a' válasz : mellyben Platónak egyik ki-
adója úgy megbotránkozott, hogy a' tagadó felelet-
re ezt irná: His repugnare videtur locus Aristo-
phanis Nub. 14G8. ubi naTQwog Ztvg legitur, qtii et 
aliis locis memoratur. De Sokrates itt tsak azért 
tagadta meg Zeüst, mert ha megvallotta volna, az 
előtte szent névből iízött volna bajtársa tsufot: ma-
gában pedig igen is tisztelte ő hazájának Istenét, ha-
nem Dis névhez kaptsolta elméjét, a' melly név az 
idegen faggató előtt ugyan ismeretes lehetett, de 
Sokrates fortélyát észre nem vette. 

Midőn tehát Jupiter az athenaei Ionesek ősi 
Istenének mondatik, nem Zeus, hanem Dis nevet 
kell vennünk. Mert ha ez a' Jupiter ősi Istene volt 
e' népnek: vagy úgy kell ezt érteni, hogy Jupiter-
től származtak az athenei Jónesek, — mint elébb 
Apolloról mondatott; vagy, hogy más valami viszony 
volt közötte és azok között. Az utolsó tsak abban 
állhat, ha a Jonesek neve és a' Dis név eredetileg egy 
névnek vétetik; mert, hogy az athenaebeliek azért 
nevezték volna Jupitert ősi Isteneknek, mivel, a' 
mint felebb egyik Scholiasta mondá, legelőszer fo-
gadták el tiszteletét, — ezt inkább megfordítva szük-
séges érteni. T i. azért fogadták be Őtet más Helle-
nek között legkorábban, mivel ősinek tartották. 
Ugyan is Minerva legnagyobb tiszteletben állott ná-
luk, 's tán legrégibb időktől fogva, de azért ősi né-
ven nem neveztetett. — Az első is igaz; mert Dis 
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valóban ősök volt az athenaei Ioneseknek. Ugyan is 
Plató vendégségéhez a' magyarázó egy helyen ezt 
m o n d j a : rívsxat yaQ JevxaXÍMVoq pév y.al JlvQqaq, &>§ 
ős xiváq, Jiog xal IIv()q(xq , " EXXi\v. A Z az : Lesz ugyan 
is Deuialiontól és Pyrrhától, vagy némellyek sze-
rint Distal és Pyrrhától, Hellen. 

4. §. 

A p o l l o. 
Ha Dist magyar eredetű szóvá tettük, örömest 

tselekednők ezt Apollo nevével is , minthogy őtet 
is Ősinek tárták az Athenaebeliek. De igen nehéz a* 
hajdankor meséiben igazságot keresni, találni pedig 
sokkal inkább. Azonban mivel hiedelmem szerént 
nem rosz végén fogtam a' gombolyagot, lássuk ho-
vá vezet az bennünket. 

Apollonak neve másképen Paian. Láttuk felebb 
minő értelemben vették azt a' Görögök. Ha gyógyí-
tó és orvos Istennek neve a3 Paian név: azért nem 
következik, hogy gyökeresen görög név legyen; le-
het az magyar eredetű szó is. Mert a' Paian és Pa-
ion nevekben ían és Ion szavak tűnnek szemeink-
be. Már pedig mind a' kettő épen azon betűkből áll, 
mellyekből a' Ionesek köziíl egy egy személynek 
neve. Ha tehát aa IonesektŐl kapta Apollo e1 nevet; 
és ha a' Ionesek magyar beszédű nemzet vajának; 
Jupiter , az az: Dis fijának nevét atyjáéval egynek 
tarthatjuk. És hogy Apollo másképen lannak nevez-
tetett vabha, kitetszik onnan, mivel ItaliábanIanus 
nevű Isten tiszteltetett, kit sokan egynek mondanak 
Apollóval. Nem akarom újra előhozni, hogy a" Dia-
na név, melly Apollónak leány testvérét fejezi ki , 
eredetileg Iana volt, — 's hogy ez szerint a férfi 
testvér neve Ian névben divatozott. 

Az Apollo névről, úgy tetszik, hihetőbben vi-
tathatni , hogy ez az Isten magyar ember volt. írja 
Strábo OvXiov ő' "AnoXXova xaXsoi xira xát MiXrjoiot> 
xát d))faoi, óiov vyiaqt/.ov xal Ttaiwvixóv' xó yaQ ovXtivt 

vyiaivuv acp3 ov xó ovXij, xal ró OvXs xal xt xal ftéya 
*3 
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ns-lauxog yaQ 6 1 Anólluv, Fordíthatni! Mind a? 
Miletosiak, mind a Delosiak Apollót valami ovitok-
nak nevezik, az az: egészségesitonek, és minden 
gyógyítónak; mert ovXeiv ige egészségesítni tesz, 
honnan ovit], meg ama vers'. 5 Ovis, igenis üdvöz 
légy,— mivel Apollo gyógyító. *) Hogy itt Strabo 
az Apollo nevet származtatja és jelentését fejtegeti , 
kitetszik a' következő szavakból, mellyekkel Arte-
misről így SZÓI: Kair^' A^xeuig drtó xb ccQxsfxsag aoieiv. 
Az a z : Artemis (onnanneveztetik így) mert épek-
ké tesz. Artemis nevéről, jól esik Strabonak a" görög 
nyelvből magyarázatot adhatni: szeretnők, ha a* 
Diana nevet próbálta volna illy szorgalmasan kitsom-
bózni, mellyről még egyszer mondom, hogy annak ' 
gyógyító jelentését az Artemis név is igazolja. De 
az Apollo név lassabban megy neki. Szerinte Apollo 
név e* két szóból áll la;ro és ovXiog, Ez az oXiog szó 
pedig olly ritka 's olly ismeretlen szó a' görögben, 
hogy Strabo nem kételkedett azt többféleképen ma-
gyarázni. — De Apollo szakasztott magyar szó. Mert 
ez az Is ten, ki e* névenhivatik, a 'Nap Istene volt: 
melly mindent ápol. Úgy tetszik maga ez a' Nap szó 
is gyökere az ápolni igének. Mert ha apa és ápolni 
egymásból eredtek, akkor a' Nap szóhoz nagyon 
közel állanak. Tudniillik az N betii semmit sem tesz. 
Mert kit másképen Nap ( I p ) , és napa néven emle-
getünk , azt a 'palótzmai napig is após-nak és anyós-
r a k mondja. — 

Ápol tehát a' Nap , és mivel Apollo volt a" Nap 
Istene, az őneve Ápoló magyar szavunkból vétetett 
fel a* mythologiába. 

Akkor szabad szófejtéssel élni , mondá Hazánk-
nak jeles Történetbuvára, sőt kell is , ha a' szőfej-
tés valóságos történeti igazság. Tehát nekem Apolló-
ról ezeket mondanom ha nem kellet t , legalább sza-
bad volt. Merthogy Apollo nevét tűrhetőn származ-
ta tom, kedvező olvasó megismeri. Mellettem áll a* 
história i s , melly Apolloról, annak tiszteletéről 
nyilván szól; sőt azt is világosan tanítja, hogy ezen 
Apollót a' Ionesek tisztelték legjobban,és tsak nem 
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egyedül. Apollo Delosbau születeti: mi ez egyébb, 
minthogy o Jász fi volt ? Apollo Athenäen keresztül 
Delpliihe utazott : mit tesz ez mást, mint hogy az 
Európába általszármazott Iones népet követte? — 
így van a' dolog Dissel is. Cicero tsak három Jupi-
terről emlékezik: mások háromszázról beszélenck. 
E ' sok közül egyet a' Ionesekre is lehet számítani. 
Hanem e'szövevényes tárgyat áltelmélkedni—mások 
fogják. 

5. §. 
"lau. Ion, Paion, Paian, Jasos, Dis, Jóé 
Most látjuk már déli fényben, miért tették a' 

Görögök gyógyító néppé a' Ioneseket. Azért , mert 
a' l'aa) igével 's annak származékival legügyesebben 
fejezhették ki azon régi nevet , mellyről nekik a* 
hagyomány homályos tudósítást adott. Tudniillik a" 
law ige maga is magyar eredetű szó 's a' jó magyar 
szóból van képezve. Hogy hogy? épen úgy jön a' 
Yau) = gyógyít ok görög ige a' magyar jó szótól, mint 
jön épen onnan a' mi gyógyítani igénk: a' mi tsak 
onnan is kisül, mivel nagyítás nélkül mondhatni , 
hogy a' görög szótárnak felette sok szavaiban min-
den erőlködés nélkül magyarokra találunk* 

Legelső és gyökér szónak tartom tehát â  JO 
szavat. Ebből eredett , vagy közvetetlenül ez volt 
a' Magyarok Istenének legrégibb neve. Az Istennek 
ezen Jó nevéből tsináliák a' Görögök a' Dis nevet. 
Ezen jó szóból lett a' görög'mw ige, melly a 'palótz 
jaó-hoznem tsak hasonlít,de vele mindenképen egyen-
lő is. Végre ezen sokszor ismételt görög igéből szár-
maztak a' Jaso, Jasos, Jesus , Jason, Jeson görög 
nevek ; aztán , Paion és Paian, Ion és lati, Ianus 
és Diana. — 

iSIxabo István. 
K i r á n t s kesrii K á p l á n . 
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2. 
Buda Városának September 1-dikán 1686-dikban 

történt megvételekor is megkülönböztetve vi-
tézkedett a* Magyar. 

A' Külföldi írók Buda szerentsés megvételét ki-
rekesztőleg tsak a" segéd Seregek vitézségüknek tu-
lajdonítják ; — magasztaltassanak ők érdemük sze-
rén t , nem bánom: tsak ösmerjék el a1 Magyarok 
érdemöket is. Petneháziról ditsérettel emlékezik 
Hammer Jósef Úr „Geschichte des Osmanischen 
Reichs" tzímü könyvében, az 1686-dik évre: én 
ineg eredeti két magyar Krónikám végén, eredeti 
levélből, mellyet magam olvastam, rövideden em-
lítettem T. EörményesiFiáth Péter Úrnak, a'Dunán 
túl lévő kerületi Tábla érdemes Assessorának, nagy 
érdemű Ősét; azt a' levelet tehát a1 fönt tisztelt Úr 
szívességéből most egészen közölhetem, mellynek 
értelme szóról szóra ez : 

Nos Paulus, Dei Gratia, Sacri Romani Imperii 
Princeps Estoras de Galántha, Perpetuus Comes in 
Fraknó, Regni Ilungariae Palatínus, Judex Cuma* 
norum , Aurei Velleris Eques , Comitatuum Sopro-
niensis, Mosoniensis, Pest, Pilis et Solth Supremus 
Comes; nec non Sacratissimi Principis, ac Domini 
Domini Josephi, Dei Grat ia , Electi Romanorum 
Imperatoris, ac Germaniae, I lungariae, Boherniae, 
Dalmatiae , Groatiae , Slavoniaeque etc. Regis , 
Archi Ducis Austriae, Ducis Burgundiáé etc. In-
timus Consiliarius , Cainerarius , Partium Regni 
Hungäriae Trans - Danubianarum , Confiniorumque 
Antemontanorum Supremus Generalis, et per dictum 
Regnum Hungáriáé Locumtenens Attestamur tenore 
praesentium significantes, quibus expedit , Uniuer-
s is : Egregium Joannem Fiath Sacratissimae Caesa-
reae , Regiaeque Maiestatis Inclytae Cancellariae 
Aulico Transylvanicae Consiiiarium, et Referenda-
rium Secretarium, praeteritis annorum decursibus , 
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durante scilicet Bello Turcico , primum quídem in 
Officio Capitaneatus unius Companiae Pedestris Or-
dinis Altefatae Suae Maiestatis Sacratissimae Prae-
sidii Jaurinensis : deinde, dum ad Campuni, et 
consequenter obsidendam Budám ituirt fuisset , iu 
Suproina Vigiliarum Praefectura totius Peditatus Ge-
neralatus Jaurinensis , fidéliter constanter, ae fruc» 
tuose desudasse adeo: ut prtmus ex Hungaris ex-
st i teri t , qui cum concreditis Eidem Sexcentis Pedi-
t ibus , inter Tormentorum boatus, ac minorum Sclo-
petorum explosiones Approssas obsessae Urbis in-
gressus, sequenti die cum Turcis e Praesidio egres-
sis for t i ter , ac alacriter dimicavit, caesisque pluri-
mis Turcis, cum exigua suorum iactura, in Forta-
litium eosdem repuli t ; ac tandem adveniente exte-
rioris Urbis Budensis assultus tempore, transcensis 
eiusdem Muris, in Hosteni involavit, sicque Deo 
propitio, accedente etiam Peditatus Germanici ro-
bore, eadem Ciuitas occupata est; Sed et in aliis 
etiam quam plurimis occasionibus, se Martialem Vi-
rum remonstravit. Finito vero tandem Bello, Yico 
Comitis Officio in Jaurinensi et Comaromiensi Co-
mitatibus functus, fidelia Suae Maiestati Sacratissi-
mae , ac uon minus fructuosa praestitit servi t ia ; 
prout etiam in hoc, quod gerit, Officio, se üdelem 
exhibere non cessat. Quocirca Eundem tani Maies-
tati Suae Sacratissiinae, quam Augustae Eiusdem 
Aulae, e tMinis t r i s , recommendantes, ad obiinen-
dam Suae Maiestatis Gratiam , satis meritum esse 
affirmamus. Super qnibus, praesentes Litteras nos-
tras Attestatorias, et Recnminendatorias, Eidem, et 
Suis Successoribus, futura pro promotione dandas 
duximus, et concedendas. Datum in Archi Ducalf 
Civitate Vienna Austriae , Die Trigesima Mensis 
May, Anno Domini 1707, Paulus Eszterházy m. p. 
Stephanus Jeszenszky m. p. (L . S. Palatiní.) 

Eszterházy Pál Buda vívásakor jelen volt ; te-
hát legjobban tudhat ta , ki hogy vitézkedett : de 
hogy is adhatott volna nem tsak (1 Felségéhez, ha-
nem a1 Minislerekhez is szólló ajánló levelet, ha 
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nem a' Magyarok, hanem a segéd Seregek voltak 
volna az elsők, — azonban említi ő a' Németeket is, 
kiknek segedelmükkel vétetett viszsza a' Város. 

Fu dh ra dczky Jón e f . 

3. 
Javallat és figyelmeztetés a' most uralkodó nagy 

szárazságban a' Takarmányokra nézve. 

Az idő mostoha, olly mostoha, hogy szomorú 
következésektől méltán lehet félni; a' legügyesebb 
's tapasztaltabb gazda is ki van forgatva érteiméből 
's bizonytalansággal küszködik, mert ha eszébe juta* 
mult télen volt nehéz teleltetése az állatoknak, 's most 
látja, hogy az őszi Vetések elromlanak, a' Tavaszi-
hoz nints reménység, a' Legelő minden nap annyi-
ra szűkül, hogy ha a' gondviselés nem könyörül, 
nyáron éhhel vesznek el barmaink — a' télre gon-
dolván, van oka rettegni a' gazdának 's félni minden 
tekintetben. 

Jóllehet a' mi éghajlatunk alatt inkább számol-
hatnánk mi a' forró meleg napokra, mint az essős 
ködösökre,ugyan a/.ért készülve kellene lenni a'szá-
raz nyárra is , — azonban a' mostani időjárás éghaj-
latunkhoz is rendkívüli, 's nem tsuda, ha a' készű-
letlenségben félelemmel telünk el; — ha előre szá-
molnánk illy esetekre, előkészületeket tennénk, 's 
mivel ezeket elmulasztottuk szomorú helyhezetünk-
nek magunk vagyunk okai nagy részben, 's meg 
lehet a' Gondviselés ez által fog bennünket felébresz-
teni, a' természetben vizsgálódni, tapogatni, 's ma-
gunknak útat keresni; ez által fogunk felvilágosod-
ni , 's kárunkon tanúlva kényteleníttetünk javunkat 
előmozdítani's tzélarányosan rendelni, és azt, a3 mit 
a' jobb belátásuak, tapasztaltabb elméjüeknek aján-
lásokra, útmutatásukra megvetettünk, 's kinevettünk, 
a' természet erőltetésére kelletik elesmérnünk 's kö-
vetnünk. A' Teremtő kezében van , igaz, az egész 
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természet , Ő igazgatja a' miliard világokat, ő szab 
útat a1 természetnek , megnyitja a e g e k e t 's áldást 
botsát a1 földre, vagy bezárja , 's aszállal sanyargatja 
a* földet; de ne feledjük e l , hogy erre a' Mindenha-* 
tó sok eszközöket rendel t , mellyek által mi javunkat 
's boldogságunkat munkálhat juk, 3s ha ezen eszkö-
zöket nem használjuk, vé tkezünk; nyitva áll előt-
tünk a' Természet , sok ezer dolgok hallgatnak az 
emberi ész 's erő parantsolatjára, szóllítsuk fel mind, 
's ha mind ezeket megpróbáltuk, k imer í te t tük azt, 
a' mit a' Teremtések Ura az embernek tudni ' s hasz-
nálni engedett, akkor, ha nem valósul akaratunk 's 
nints áldás munkánkon áldozzuk magunk a' 
Teremtő tetszésére V mondjuk a z t , hogy mindent 
megtettünk , de az ég másképen rendelte ! — de még 
semmit sem teszünk, még öszvetett kézzel vár juk 
az életet vagy halált , ne okozzuk a* természetet , 
ne az Is tent , hanem magunkat, restségünket 's gon-
datlanságunkat !! — 

Nagy világunknak hány tájékja van , mellyben 
a' forróság nagyobb, a' szárazság tartósabb, mint nál-
lunk ; 's még is mindenek bővségében vannak? 
mert ezek készen vágynák minden idő változások-
ra , földjeiket tzélarányosan mívelik , tsak orszá-
gunknak némeljy tájékjai is kevesebb gonddal vágy-
n á k , kik a' mesterséges réteket szaporít ják, mint 
azok , kik az örökös kopár sivatagokat kaszálják 
minden javítás 's mívelés nélkül. — Mit ér az idén 
egy mesterségesen készült Lutzerna, ha tsak 3-szor 
kaszáltatik is meg? Megfizeti a ' r e á tett költséget 
most gazdagon, mert nyári legelőt is ád, téli takar-
mányt is. Én bár pitziny vagyok az emberek közö t t , 
de minden boldogságom abban ál lván, hogy ember-
társaimnak használ jak, — egy szóval, nagyon sze-
retnék minden embert boldogságban lá tn i , mivel 
senkinek semmit sem adhatok, kevés tapasztalásim-
mal akarok használni, 's segíteni a' szükségben ; — 
*s úgy vélem, soha alkalmatosabb időben nem tehet-
ném ezt , mint m a , midőn minden embernek szük-
sége van aJ takarmányra. 
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A' Gabona vetéseket nints annyira hatalmunk-

ban megmenteni az idő viszontagságai el len, mint 
takarmányunk ; az élelmünkre szükséges plánták 
sokkal több bajoknak is vágynák ki téve, mint a7 

barmaink táplálására valók , amannál néha legfej-
jebb valamit segíthet tsak az ügyes természetet es-
mérő gazda, de egészen meg nem menthet i : a' ta-
karmányokat pedig mentheti s szaporíthatja i s , — 
egy hideg ó ra , egy dúló szél , egy jégesső, egy se-
bes zápor , egy forró nap, a' szárazság elegendők 
a r r a , hogy a' gazdának minden reményét letiporják, 
's minden mesterségét megsemmisítsék; de a ta-
karmányt n e m , —• ha az őszi vetéseket a' tél elron-
to t ta , segítünk a' tavaszi vetésekkel , 's pótolunk, 
eddig van minden tehetsége a' Gazdának 's itt meg-
ál l , 's szerentsés, ha a' tavasz kedvező ; mert a' ta-
vaszi bőv termés kipótolja az őszi h iányát ; de ha 
a' tavasz is mostoha 's a' tavaszi vetések is elrom-
lanak , nints hatalmában többé a 'Gazdának gabonát 
állítani e lő , itt meg kell esmérni tehetetlenségünk, 
's m e g v a l l a n i h o g y egy felsőbb hatalomnak kezé-
ben vagyunk , a' ki minden iparkodásunkat semmi-
vé teszi , — itt az egy Hajdina még a* remediuni, 
hogy ha Junius végével, vagy Julius elején essők 
l ennének , ez tenne némi pótlást , — annyit legalábn, 
hogy pótoltatnék állataink abrakjok, 's a' szegénység-
nek kenyere lenne, és így a' szükség elmelloztet-
nék, — de a' takarmánnyal nem illy viszonyokban 
állunk. 

Az olly időkbén, midőn a' tél kövér volt 's a ' 
tavasz is essős, ha 5 , 6 hétig uralkodó szárazság van , 
nem olly félelmes mint az idei , — telünk száraz, 's 
kétszer tsalta elő a1 füvet 's újra elölte, ez már elég-
gé meggyengítette a' gyökereket , a ' szeles tavasz 
ki vette minden nedvességét, a' forró meleg pedig 
megaszalta, 's bár hazud jak! de én azt hiszem, 
hogy az Alföld, bár ha megesősödik is Julius é* 
Augustus, nem fog annyi sar jút kaszálhatni , hogy 
elegendő legyen , — egy kövér havas tél fogja föl-
dünk tsak helyre hozhatni , a' nyári caső nem. — 
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A' tavaszi ve tések , mellyeknek szalmájuk betses 
pótlék lenne, most olly roszszak , liogy az elvetett 
magot is kevés várhatja viszsza. — Zab, árpához 
épen nints reménység, — 's így hajdina tarlóban 
ve tve , ez segíthetne a földnépen. 

Hallatlan az, hogy egy mázsa széna, 4 , 5 , 6 f. 
Jegyen tsak egy esztendei szűk idó után is , mit lehet 
tehát már várni a1 jövő tavaszra , ha nem fogunk 
magunkon tudni segíteni? 's nem lehet-e re t tegni , 
hogy ha egy korai kemény tél áll bé, Magyar Or-
szágnak olly szépen felemelkedett birka 's barom te-
nyésztését egyszerre megtsökkenti, vagy el is pusz-
t í t j a? Ha a' mesterséges rétek készítésén iparkod-
nánk , ha földjeinket tudnánk 's akarnánk használni, 
ezen rettegéstől még most kimenthetnénk ma-
gunka t , mert sok utak vágynák, mellyek ra j tunk 
segítenek. A* mesterséges rétek megbetsulhetetlenek, 
de ha ez még készen nints , onnan most nem ka-
szálhatunk , 's elhiszem , hogy a' szűkölködőnek 
nem szemrehányás, hanem segedelem kell; előbb 
segítsünk, osztán elmondhatjuk hoszszasabban er-
költsi tanításunk, 's reménylem kárunkon tanulva 
majd jobban vigyázunk magunkra. 

Pallérozott mezei gazdaságomban, melly épen 
most került ki a ' s a j t ó alól, előadtam a' letsapolt 
berkek és más mesterséges rétek betsét és készíté-
sét, a' mellesleg takarmányokat is; — de könnyezem a* 
már is szűkölködők sorsát , ez talán előbb megjelen 
's többen is lá that ják; a' Lelkipásztorokat kérem itt 
még leginkább, hogy legyenek figyelemmel 's oktas-
sák előadásimra a' köz népet, 's utasítsák , buzdítsák 
a' leirt eszközökkel magokon segíteni "s a' szüksé-
get elkerülni. 

1-szür. Ha Junius vége, Julius vagy Augustus 
e|eje megesősödik, minden ugarokat vessenek bé 
hajdinával, vagy a1 tar lókat ; ez 6 hét alatt meg fog 
nyŐIni; September t é g e , vagy October elején leka-
szálhatván, midőn virágzani fog, jó széna lészen,'a 
a" föld is javul , utánna tiszta búzát is lehetne vetni, 
ezen takarmány leginkább jó lessen a' birkáknak. 
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2-sxor. Moharat mai naptól egész Augustus kö-

zepéig kell ve tn i , ha a' föld megázik, midőn ez fe-
jé t hányja , Iekaszáltatván, sok és jó takarmány le-
szen beiőlie, kivált a' lovaknak. 

3-szor. Mai naptól szintén Augustus közepéig 
kölest lehet sűrűn vetni , ha bugáját k ihány ja , leka-
szálni ; jó széna leszen a' szarvas marháknak. 

4-szer. Mivel a' kolompérhez kevés a' remény-
ség, a1 rozs tarlókban és más heverő földekben ke-
rék r épá t , (másképen fejér répa , németül weisse 
Rübe) kell vetni ; egy hóidba 1 ffe mag ke l l , melly 
2 f r , minden nagy v á r o s á n kapható , egy font mag 
után egy hóidban lészen 7 0 , 80, 100—Í50 p. mérő 
répa, melly késő őszszel kiszedetvén, zöld levelei-
től megtisztogattatván, gödrökben homok közé ra-
k a t i k , vagy szalma közé , épületekben vagy föld-
szint kazalokban, 's ra j ta minden ölre kémény ha-
gyat ik , másutt szalmával 's földdel béfedetik , ez 
megmosatván öszvevagdaltatik, hozzá kevés szetska 
szalma kever te t ik , — minden állatot a' hízásig ki-
tart,—bővebben lásd —mezei gazdaságom;ennek sem-
mi munka sem kell a* vetés után, mint a1 kiszedés, 

5-ször. IIa kukuritza tzimere e lporzik , le kell 
vagdalni a' tsővekig és elrakni. 

6-szor. A' gyenge nádakat le kell arattatni , 
megszárogatni, ezt örömest megeszi a' birka. 

7-szer. Az erdős helyeken a' gyenge mogyoró 
haj tásokat , hárs szél, eper 's más nagy levelű plán-
tákat Öszve kell szedni , megszárogatni és elrakni , 
ez egy kevéssé lassú munka a' Magyarnak, de az 
olly szegény, kinek egy két darab marhája van 
*s gyermekei , annyit szed, hogy kitelel véle baj 
nélkt í i , másképen pedig meglehet, hogy mindenét 
ezen 2 d. marhájára köl tené, vagy éhen vész el 's 
vele minden vagyona.] 

8-szor. A1 szőllő leveleket, ha j tásoka t , kukuri-
tza héjakat elrakni. 

9-szer. A' sok lazás káposztát zölden elrakni. 
10-szer. A' dohány szárakat levágni, a' birkák 

nak mint orvosságot elrakni. 



/V polyvát, töreket , hogy el kelj rakni, azt min-
den gazda jól tud ja . 

Mind ezek közölt legjobb ' s legtöbbet ád a4 haj-
d i n a , — m o h a r , köles , a zab i s , ha essos lesz Ju-
lius és Augustus — és a' kerék répa. Hajdina a 'Du-
nán túl minden embernek v a n , a' Heves Várme-
gyeiek kaphatnak Pesten, Zemplényiek, Szepesség-
ben ; Szaboltsiak , Szathmárban , Ugoisában , Mara-
marosban ; p mérője, ha drága lesz, 4 fr. v .cz . , egy 
hóidba kell 1 p. mérő , lesz belőlle U közönséges 
szekér széna. Mohar van a1 jó gazdaságokban , de 
Pesten kapni 1 p. mérőt 6 , 7 , 8 f r . és ez 2 hóidba 
e lég , 's egy hóidtól lesz nagy 2 szekér széna ; köles 
van mindenüt t , egy hóidba kell 40 — 50 ittze. 

Lesz, t u d o m , ki ezen készségemért kinevet 's 
azt mond ja , hogy ezeket régen t u d j a ; — de ezekkel 
nem gondolok; ha tud ja , kövesse 's tanítson máso-
kat i s ; — én azoknak írok , kik nem tudják , 's ezen 
tárgyakkal nem esméretesek ; — én ezt tenni felette 
fontosnak ta lá l tam, a' kinek több van, adjon többet. 

Én tsekély tehetségem szerént áldozok , — 's ha 
tsak egy famíliának , vagy egy szegény ember társam-
nak használhatok is ez ál tal , meg van j u t a l m a m , — 
mer t hogy tegyen minden a' mit tehet , most nagyon 
k ívánja a' Haza és a' nép j ava . í r tam Gyöngyösön 
Junius 6-kán 1834. 

Csorba András, Gazda Tiszt. 

4. 
A* magyar nyelv ügyében. 

Az igazság, ez aa mennyei mágnes * ) földi ha-
landók kezében , olly drága k in t sünk , mellyet a' 
világ minden gyávapénzén és aranyán meg nem sze-
rezhetni ; minthogy ennek a' természet nem szabott 

# ) Engedelem ezen idegen szóe'rt, 's több hasonló xenolo-
giámért. 
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egyébb árt, as küzdésnél, és botlásnál. —- Vajmi sok 
kárába és botlásába van az az emberi nemzetnek 
tsak egy parányi igazságnak kitalálása, és feljegy-
zése is i 

Még az a* nép gyermekségének bőtsőjében 
fetreng, mellynél az igazság pénzben, kintsben, gaz-
dagságban , rangban, pompában, születésben , hata-
lomban vagy auctoritásban állani képzeltetik, sőt 
hogy igen fényes lévén, fényhez nem szokott sze-
meket ne sértsen, elgázoltatik, 's helyette álfény, 
áligazság bálványoltatik ! — Logica, Mathesis, küz-
dés, tapasztalás, elesés, felkelés, szenvedés's a't. 
Ezek főzik ki az igazságot, akár szegény, akár 
gazdag kezek között légyen is az eféle eszköz. 

Mindnyájjan a' természetnek eszközei vagyunk, 
bizonyos tzéljainak eléresére, tsak hogy egyőnk ala-
tsonyabb, és talán rútabb eszköznek választatni lett 
szerentsétlen; másik pedig nemesebb és tisztessé- . 
gesebbnek vélt eszköznek választatni lett szerentsés. 
Vélt eszköznek mondom, mivel a' természetben 
nints rut vagy szép ,—ezek tsak emberi ráviteles 
képzetek; — hanem a' természetnek egyik eszköz 
olly jó mint a" másik, mert ő mindent egy végső 
fő tzélra igyekezik illy millió féle eszközök által el-
vezérelni. P. o. a' trágyát mi kényesek útáljuk; de 
a' fejér kalátsot szeretjük. A' természetnek egyik 
olly betses, mint a' másik, és egyik eszköze a'má-
siknak;— mindenik pedig egy nemesebb fő tzélnak, 
's ez ismét más nemesebbnek , egész a' legfelsőig. 
'S hát vallyon gyülöljük-e a' trágyát azért, hogy Ő 
lett az a' szerentsétlen individuum, (talán tagzat) 
mellyet a'természet illy rut eszközéiül választott, ha 
bár egy nemesebb tzélnak is? 

Az igazság megszerzésének tehát eszköze a'har-
tzolás, és hartzolnunk kell nem tsak a' természeti 
elemekkel, de tulajdon ember társainkkal is, hogy 
a' valódi igazságnak birtokába juthassunk. A' felta-
láló elme szint ollyan eszköze ennek, mintáz aka-
dályok, mellyekkel küzdenie kellett,— egymás nél-
kül sikeretlen mind a1 két rész. És mi emberek, 
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olly hiúk vagyunk szokszor, hogy a' kitalálót égig 
magasztaljuk : az eszközöket pedig halálig gyűlöljük, 
holott ezek nélkül amaz se lett volna egyébb, mint 
az előtt a' mi volt. Sot kérdeni lehet, vallyon néha 
nem nemesebb-e az eszköz, a' kitalálónál? 's val-
lyon az érdem jutalom nem amazt illetné-e mél-
tóbban ? 

Calamitas est occasio virtutis. Ha háború nem 
leszsz: vallyon hallunk-e tsak egy embert is gene-
rállá emelkedni, 's vitézségét 's nagyságát kimutat-

„ ni? ha tsak nem a' biliárdon , vagya' puha kanapén. 
Hány nagy ember van, a' ki egész nagyságát, egy 
véletlen alkalomnak köszönheti, mellyha nem lész 
vala : ők örökös homályban sorvadnának.—Fel pö-
rösnek soha se kell hitelt adni, meg kell mind a' 
két részt hallgatni, 's az illedelmet egyeránt osztogat-
ni. Nem kell mindig megvetni, megutálni az eszkö-
zöket, mellyek által tzélt értünk; — mert hím és 
nő nélkül nints magzat, egyik úgy kell, mint másik. 

De minek ezt a' mindennapi letiport 's megúnt 
kofa beszédet? hiszen ezeket régen tudja minden 
ember! — Ezt biz én tsak azért hoztam elő, mivel 
még most is találkoznak emberek, és pedig írók,— 
a' nép mesterei, vezérei, kik írnak a' nélkiíl, hogy 
ezt a mindennapi kofabeszédet tudnák,— kik nem 
az igazságért hartzolnak, hanem önnön testüknek 
áldoznak tellyes mértékkel; 's minthogy áldozatjuk 
füstje Ön maguknak felette igen tetszik: fel se tehe-
tik, hogy a publicumnak annál jobban ne tetszenék. 

Tisztelni, betsulni, és áldani kell a* Criticát, 
melly nem kontároktól űzetik; mert a' literaturában 
tsak ez az egy legrövidebb útja van az igazságra 
és culminaiióra való eljutásnak : de mellyik lite-
rátor szent és fedhetetlen ? 's mellyik született egy-
szerre olly böltsnek, hogy az igazságot keresés és 
fáradság nélkiíl kitalálja? És mégis a' kontár Criti-
cus mind azt akarja elárúlni, 's a' publikummal el-
hitetni , hogy ő senkitől nem tanúihat, sőt nem is 
kíván tanulni semmit i s , hanem ő maga az az av-
xog erpa, a' kinek minden térd vaktába hódolni kö-
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teles. Előáll critizálni, 's egy szegény, vagy inkább 
szerentsétlen írónak individualitássával, (mert az 
absolutumról, az igazságról, ennek scálájáról kép-
zete sints) — 's midőn a' publicum egy absolutumot 
vár, (mert az igazság tsak egy, és igy nem lehet 
mindeniknek , eritieusnak és az írónak is igaza) — 
itt lát helyette két individualitást,—egy hypothesis 
helyett két hypothesist, ha hogy az író is hibás ta-
lált lenni. 

Ha én vagyok az a* szerentsétlen, kit a" ter-
mészet ostoba eszköznek ; téged pedig én általam 
nagy érdemű kitalálónak választott; — 's ha én ad-
tam alkalmat arra, hogy te légy az a' szerentsés, ki 
a' circulus quadraturáját, 's ennek halhatatlan koszo-
rúját elnyerhetted, 's nálam nélkül tán még ezer 
évek , vagy századok múlva jött volna ismét hason-
ló eset , és alkalom elől az akkor élők között: már 
ha én, a' mihez jógom volna, ditsősségedben osz-
tozni nem kivánok, sőt szerénységem ezt említeni 
se engedi; de legalább annyit még i s kívánhatok, 
hogy ne üldözz, 's ne gyalázz, és elégedjél meg 
azzal, ha a' turnirozó bajnokok közt te voltál az a' 
szerentsés, ki egy szegény vad állatot, a' sok né-
zők örömére dárdáddal leterítvén, a'diadalmi jutal-
mat egy szép szúz kezéből azzal együt elnyerted; 
ne menj ismét viszsza a* játék után, hogy még bra-
vourodat nagyobb grádusra emelhessed, a' döglött 
vadat szét is gázolni 's darabokra mészárolni. 

Corpora magnanimo satis est prostrasse leoni; 
Et faciles motus mens generosa capit. 
Illyen forma criticastereket látni nem ritkaság, 

kik, hogy avatottaknak, 's tzéhbeli diplomatikusok-
nak *s mélly tudományú avxog £r/>«knak láttassanak : 
nem felejtik el értésünkre adni, hogy ők olaszúl, 
frantzúl, és angolyul is tudnak. Lehet hogy sokat 
tudnak: de hogy a' természetet szemük előtt nem 
ösmérik, — hogy élni nem tudnak, azt látjuk szeme-
inkkel, holott olly sok nyelvekből legelébb is ezt 
kelle vala megtanulni, 's addig a' világba ki se lépni, 
's másnak letzkét adni. 

Akár-
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Akárki szóllalt légyen is meg a1 literalurában , 

és akármi észrevételt közlött légyen is a' közönség-
gel : minden esetre az haza áruló, vagy tsak roszsz 
hazafi is , nem volt; ő is a' haza javára tzelozotr „ 
és még a1 legtsekélyebb 'ellenkezéssel is segített a' 
literaturában , 's megtette a' maga kötelességét, a' 
mennyit tudott , többet pedig senki se kívánt tőle. 
A3 critica dolga í télni, hartzolni ; chemiüus proces-
stist, és iszonyú forrást végbevinni; de a' tárgy fe-
le t t , már azt akárki mondta légyen is, nem pedig 
a* mondó személyje felett. Mert ugyanis mihelyt a' 
criticus személyességre letér: már elárúlta magát; 
már kitűzött a' szeg a' zsákból, már vagy irigység 

, vagy boszszúság, vagy dilsvágy, vagy önmeg-
hittség, vagy ostobaság, vagy pedántság viszi a ' ko r -
mányt , nem az igazság, nem a' haza java, bár en-
nek szent palástja alatt történjék is. 

Azonba hadd menjenek a' mint elkezdették, — 
ki tud ja? mi tzélt akar a' természet általuk elérni? 
O neki illyen eszközökre is van szüksége. Ok is 
szükségesek azembe i társaságban, fzégér gyanánt 
és tanuságúl egyebeknek, mint a' polöngér, vagy 
bitófa a' templom előtt; vagy m i n t a váz a'tsereszr 
nye fán , hogy tóle a' verebek rettegjenek. Hiszen 
már eddig is sok böltsességet tanúltunk á l ta luk;— * 
ők is eszközök, hadd tegyék mechanicus kötelessé-
güket. Sajnáljuk ugyan, hogy szerentsétlen eszkö-
zök ; (le a1 természet kipótolta másban az ő szeren-
tséjüket , és ők bajt nem éreznek , sőt örömöt látnak 
ezen hivataljukban. Még a' kutyák közt is találko-
zik ollyan, a' ki nagv gyönyörűségét és elégtételét 
találja azon kőnek rágásában, mellyet elébe hajítot-
t ak , 's ha fogát töri is benne, nem tsak nein fáj , de 
örömére szolgál. 

#) Ez legtübbnyire , — m e r t sokszor o l lyant is megmartzan^ol, 
a' kit soha se l á t o t t , 's nem is ö s m e r , különben pedig 
tán a' legjobb e m b e r t , tán a' legdi lsőbb hazaf i t , tán aJ 

legszel ídebb emberbarátot , tán az Ó legjobb jó l l évŐjé t , 
's le lki barátját, ha megüsmérkednének! Ugyan hogy lebet 
valakit (Ismeretlenül megtámodni? 

Tud. Gyújt. V. Köt. 1834. 4 
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Ezeket azért botsátottam előre , mivel ismét olly 

ntra indulok, — olly tárgyban akarok némelly ész-
revételeket. a' gondolkodni és olvasni szerető embe-
rekkel közleni , 's bölis itéletjíik alá botsátani ,— 
a"* mellyben már egyszer korúIfogattain , s jól meg 
martzongoltattam, minthogy páltza sem volt ná-
lam. Most pedig ismét azon az úton megyek; dea* 
páltzámat most már előre fel tartom, és már mesz-
sziről mutatom, hogy bátrabban utazhassam. Nem 
vagyok én tolvaj útas , zsivány, vagy szökevény, 
hanem igaz útban j á r o k : s a1 ki passusomat. látni 
k íván ja : szép szóra is előadom, nem szükség min-
gyárt azon vámszolgai vastagsággal és dühösséggel 
rohanni ártatlanságomra, melly háromszori kérés 
sükeretien volta után is elégséges volna. Ad rem. 

Még most is vannak , a1 kik nyelvünkben a' 
passiva fo rmát , nem tatom , hanem ódom \égezeí-
ben tartják , 's tulajdon értelmüket saját okaikká! 
támogatják. 

Én pedig részemről úgy gondolkodom, hogy 
egészs/.en más és különböző e ' a' két végezet, és a' 
passiva forrna egyediíl tsak a" tatom lehet. 

Az ódom forma nem egyébb, mint magába 
(mint a tűzokádó hegy emésztődése) való recipro-
cum mívelet , és így az illyen verbumok, mind reci-
procum v e r b u m o k , — épen az , a' mit a1 német így 
m o n d : tcfy fránfe mtd) = bánkódom,— ícf) befcfyroere 
jtttd^ = panaszkodom 's a1 t. Igaz, hogy nem minden 
eféle német reciprocum verbum végződik magya-
r á i is ódom , ódom - b e , fe t . v ice v e r s a ) p . o. iáf 
freue mtd^ == örülök, — iá) erinnere mtcf)= emlékezem 
~s a' t . — de az értelme mégis tsak reciprocitást, tsak 
magában való míveletet, vagy legfellyebb magától 
való szenvedést, nem pedig külső idegen októl szár-
mazottat (melly egyedül tészi a"1 passiva formát) 
jelent. Lehetet len, hogy ez passiva forma légyen, 
mikor mondom: hánykódom, vergődöm, sinlődöm, 
tűnődöm "s a1 t. — hanem azon sokféle formák kö-
zül , mellyek a"1 magyarban szintúgy vágynák, mint 
a ' hebraeumban , ez is egy különös saját forma , mint 
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j). n. ez is: úlok, illők, p. o. javulok, ú ju lok , 
simulok, feszülök 's a' t. így szinte amaz is egy tulaj-
don forma. 

És így egészszen mást jelent: emésztődöm, mint 
emésztetem , — így illetődöm, mint illettetem, Ts a't 
mert p. o. én megilletődöm a' nélkül, hogy valaki-
nek tsak vagy legkisebb szava által is megillettet-
ném. 

Igaz, bogy szokszor a' tatom passiva forma 
az első személyben egyformán hangzik a' tseleked-
t<>to activa formával p. o. fogatom = capi curo , és 
fogatom = capior: de menjünk tsak tovább a' máso-
dik és harmadik személyre , majd megválik a' külörnb-
fég , mert a' passiva és deponens formának, az az: 
az ik themájú verbumoknak egészen más , és saját 
ragaik vágynák, 's az activa formával semmi kép-
pen nem egyek. 

De ha tsak ugyan még is mindenek mellett is 
valaki el nem akarna állani az ódom, ödöm passiva 
formától, (én is illyen Saulus voltam, míg Révay-
nik józan argumentumai által Paulussá nem let tem) 
tehát vegyünk fel egy igét próbáúl, p. o. pario, pa-
r i s , par i ts= szülök, szülsz, szül. Már ez a 'pass iva 
formában így leszsz: parior, pareris, pari tur , = 
születem, születel, szület ik ,—nem pedig szülődöm, 
szülődő!, szülődik. így mondjuk én anyámtól szü-
lettem, te az anyádtól születtél, ó az anyjától 
született, és így nem szülődött. A1 vitorla a' Sze-
lektől vitetik , \ nem vívódik. A' villám meszsze 
láttatik, "s nem látódik. "s a ' t . Ha hibás vélemé-
nyem: tanítson jobbra akárki az ódom, Ódöm f e l e -
kezet köziil, slendrián ember az ,a ' k i a1 jobb argu-
mentumtól vonakodik. 

Nem a' nyelvünkben van a' lviba, hanem m/ 
későn ébredtek nem találtuk el még egészen az iszo-
nyú zavarban és teméntelenségben nyelvünk tör-
vényjeit , — nem is lehet egy tárgyat, mellynek leg-
alább is 20 esztendő kellene, olly hir telen, mint 
némellyek képzelik, megtenni; idő kell mindennek, 
különben idétlen a' magzat. 
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Azt mondják a' dologhoz értők , hogy a nyel-

vek philosophiájához egy nyelv se jár olly küzel , 
mint a' magyar nyelv. Ezt el is lehet hinni, mert a' 
leg pallérozottabb ángoly, f rantz , német nyelvek is 
tsak egy régi omladékra épülvén, kéntelenek voltak 
zagyva és durva nyelvük romjaiból is ismét építeni , 
's továbbra is tsak azon elvből dolgozni. De a' ma-
gyar nyelvnek még a' régi alapja, még a' romja i s , 
mind felséges faragott kövekből lévén készítve : lát-
ni való, hogy ebből valaha bölts kormányozással 
a" legremekebb természet nyelvét lehetne kiemelni. 

Mellyik a'legtökélletesebb nyelv? E n , de tsak 
én azt gondolom , 's senkire subjectivitásomat nem 
kötöm, hogy caeteris paribus az-volna legtökélleíe-
sebb nye lv , melly semmiben meg nem szorulna , so-
ha fel nem akadna, az a z : a' mellyiknek minden-
féle tárgyakra illendő szava kifejezése, vagy neve-
zése volna. Nem kívánom , hogy egy tárgyat két 
három féleképpen is nevezzen, p. o. ha jd ina , po-
hánka, tatárka, vagy krumpli, koinpír, burgonya, föl-
dialma 'sa 5 t, — de ellenben azt se akarom, hogy egy 
szó, a' nagy szó sziiki miat t , k é t - h á r o m , 's több 
különböző, néha épen ellenkező dolgot is jelentsen, 
p. o. űzöm a' mesterséget, az az : folytatom, gyakor-
l o m , — és űzöm az unalmat , itt már nem gyakor-
lom, sőt kergetem jelentésű ugyan azon szó. 's a ' t . 

I gaz , hogy az volna legjobb, ha bár egy dió-
hajba minden vagyonunkat bézárhatnók, 's mint egy 
parányi arany darabba iszonyú értéket elrej thetnénk, 
as bár ezen analógia szerént egy szóval is beérhet-
n ő k , hogy annál kevesebbel bajmolódnánk : de ha 
nem így vagyunk alkotva, hanem úgy, hogy sok szó-
r a , és sok féle színekre, festékekre, 's ezeknek grá-
ditsaira légyen szükségünk: tehát már illyen eset-
ben legjobb a természet törvényjét annál hűsége-
sebben követnünk , 's nem tsak minden tárgyra leg» 
alább is egy tulajdon igen illő alkalmatos szót , 
mint egy onomatopoeját birnunk ; de még ugyan 
azon egy szóban is , minden szükséges változások-
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íiak kifejezésére tulajdon ragokat tar tanunk, hogy 
ínég [, a1 declinaiio és eonjugatiobeii ragok i s , ne 
tzndarkodjanak , s egy rag ne jelentsen két károm ese-
tet is , mint más nyelvekben , hanem minden esetnek 
legyen egy valódi bizon} os örökös ragja, vagy akár-
mi névvel nevezendő határozatja. — Mert ]>. o. az 
én együgyű vélekedésem szerént hijába ditsekszik 
a' német nye lv , 's így az angoly, frantz , 's a' t. azzal, 
hogy ő egy tárgyat két háromféleképen is kitehet, 
én a' nyelvtökélyt még nem egyedül ezen szóbővség-
ben helyheztetem: midőn ellenben egész declinatiók 
vágynák, hogy valamelly szó, majdnem minden ca-
susban egy fo rma , az az : a' nominativushoz, sem-
mi változást nem tesz, holott egészen mást jelentvén 
minden casus, egyforma a ' s zó mindenikben nem 
lehet. De ha nints a' nyelvben, ki tehet róla? és 
így az idegen nyelvű tanuló vagy olvasó, melly kín-
nal érti az illy tökélletlen nyelvet! — de maga a1 

nye lv i s , melly felséges árnyékozatok nélkül szű-
kölködik ! tsak az tudja , az érzi , a' ki magyar nyelv-
ben született. Tsak a' ber, bte, baő, articulus decli-
nálásában, hányszor fordul elő majd egyik majd má-
sik casnsban , sőt genusban, ugyan az a 'ber, melly 
már egyszer a3 nominativusban a'masculinum genus-
ban volt! melly zavar ez a' tanYilónak ! Már ha a' 
németek a3 sok különbféle casusbeli ber helyett nem 
tudnak is különböző saját szót falálni : legalább va-
lami különös jellel jelelnék meg a' ber szót minden 
értelmében : de mivel ők jel nélkül is megértik a* 
contextusból/nyelvüket, az idegen tanúlóval nem 
aggódnak, akármelly kínnal tanuljon is , 's marad-
nak a' régi mellett. Mennyivel felségesebb leszsz a' 
magyar nyelv , ha majd grammaticánk elkészül? 

Tsak egy látszik nekem a' magyar nyelvben 
igen szembetűnő hibának, vagy inkább viszsza élés-
nek és bal szokásnak, midőn p. o. illyent kell mon-
danunk: az embereknek életek, itt tudni való, hogy 
ezen esetben az élet szó nem a' pluralisban v a n , 
hanem tsak a' singuíarisban, és az ek rag , itt nem 
a' plur. nom végezete, hanem a* birtokos harmadik 
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személyé a' pluraíisban. De mivel ez sokszor zavart 
és értetlenségét szült a1 beszédben : tehát a' k betűt 
inkább elhagyták , és a' singularis birtokosával 
mondták illy formán : az embereknek élete. De ez 
ismét hiba, sőt nagyobb amannál, mert nem egy 
emberéről van szó , hanem sokéról , és így a" bir-
tokságnak nem a' singularisból kell lenni, hanem a' 
pluralisbql , az az : a1 k betil semmi esetre ki nem 
maradhat. 

De hát már itt épen nem volna más mód segí-
t en i , mint ezen egyetlen egy esetben képtelenség-
hez , és contradictióhoz folyamodnunk ? és a' hol 
plurális raghoz kellene folyamodnunk, ott a1 termé-
szetnek ellenére singularist regulává tennünk ? Hál 
ix plurális harmadik személy birtokos k bellijének 
muszáj épen e betűvel öszszeköttetni ? hogy egy for-
ma légyen sok szavaknak simplex plurális nomina-
t ivusukkal , és az o és ö beiu itt nem épen azon 
joggal állhatna, mint az e betli ? 's nem lehetne szint-
úgy mondani ekképen : az emberek életök , az 
ó hitűek tornyok ? Kétségkívül hogy így sokkal he-
lyesebb. De mivel még így is sok szó leszsz, melly-
nek plurális nominativusa ismét öszszeülkőzik azon 
eset tel : p. o. a/ fáknak gyümöltsök, zsidóknak 
szak állok , Ts a t. tehát az u és ü bellik szinte an-
nyi joggal bírván, és minden zavart örökre kizár-
v á n , legtzélirányosabban helytáübainak ezen eset-
ben , és mondhatjuk a' legnagyobb bátorsággal: 
fáknak gyümöltsük , az emberek életük , a zsidók 
templomuk, 's a' t. különben is a' sokféle] vocalis 
szépíti a1 szót, és a' regulának se szegjük nyaká t , 
mintha mond juk p. o. az upátzák klastroma, e 'he-
jyott , klastromuk. Mert azért tC klastrom singula-
risbait marad ám, és senki sem ért alatta sok klas-
í romot , hanem sok birtokost. Hogy is lehetne az 
mindegy : övé és övék ? — könyve es könyvük ? lám 
a/- első és második személyben nem mindegy singu-
Iuris vagy piti ralis. 

*J Ha tsak »V j bvliit meg nem tartjuk, cletjek. 
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llogy hajdan az fiele észrevételekre nem figyel-

meztek olly szorosan: azí tsudálni, és pirongatni 
nem lehet: de ha pallérozni és consetjuentek marad-
ni akarunk , úgy vélem az efféle, ?őt még kisebb 
regulákra is figyelmezni kötelességünk. 

Melly nagy légyen a' stylus hibája? szinte fáj 
az olvasónak, midőn valami kétértelmű, vagy ne-
héz atylust olvasson is bár , nem kétértelmű szavak-
kal. Sok olvasó úgy is kevés időt szánhat az olva-
sásra, 's még ar stylussal is vesződjék, és kétszer 
háromszor is elolvassa azt , hogy megértse, a' mit 
sokszor egyszer is megbánt elolvasni ? Az írói nagy-
ság koránt sem a' nehéz stílusban áll, sőt Cicero, 
a' frantziák , az angolyok, a' legpnpularisabb sty-
iusban mondják a ' r emekeke t ! — de nem culinaris 
stylust mondok , belém ne akadjon valami criticus. 

A* stylus legalább tiszta nem lehet kétértelmű 
szavakkal. NémelJy embernek ugy an egyértelmű sza-
vakkal is olly hóbortos siylusa \ an , hogy a' sok in-
terjecták miatt többszöri olvasás után is alig érthet-
n i ; — ezekből liát példát idézni felesleges: de ki 
nem ösméri a1 legszebb siylusú, a' férfias magyarsá-
gú , és vitéz fordító Kis János stylusát? 's imé 6 
neki egy hajdani munkájából hozok fel példát, melly 
hijányos légyen a'magyar stylus, a 'két értelmű szók 
és kifejezések használásával, Knigge magyar fordí-
tásában a' 78-dik lapon : 

„Még egy pár szót végre arról , a' boldog öröm-
éről , mellyet az értelmes és nemes szívű aszszonyi 
„személyekkel való társalkodás szerez. Az ő gyenge 
„érzéseket (érzésüket) •— azon talentomokat (ta~ 
yjentomukat) melly szerésit mindent olly hirtelen 
„eltalálnak, megértenek . kitanulnak , — 's melly sze-
„rént a' közönséges életben való tsekély , de édes 
„kedveskedéseket (kedveskedésüketJ olly gyorsan 
„észreveszik: — az Ö gyönyörű természeti elméssé-
„geket , ( elmésségüket J , — az ő természettől tanúit 
,,'s gyakran élesen látó ítélet tételeket (tételüket), 
„az ő kimondhatatlanul kedves humorjokat , ( h u -
„mórjukat) , — a hoszizas szeiivedéaik küzott való 
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„békességes tűréseket (tiirésüket) , — az o keiie-
,,metes dajkálkodásokat (sukat) *s ápolgatásokat , 

sukat) 's a' t . u 

Ha a" kimaradt j betilt meg lehetne mindenütt 
tar tani , úgy nem kellene a1 mondottam u és ü betű-
hoz folyamodnunk, 3s széltire mondhatnók, érzés-
jeket, kedveskedés jeket, t alentomjókat, elmésség-
jeket 5s a" t. mert ezen egy j betű által, már meg-
külömhöztetik a' szó , a' simplex plur. nominativus-
tól : de az a" baj , hogy a" j betűt nem lehet minde-
nütt megtartani, az?/ és ü hetüket pedig mindenütt. 
— Azomban engedelmet , — e z tsak az én ábrándom, 

nem kötöm senkire , sem a" nagy férfiút sem cri-
tizálom. 

A' szó bovségire vagy sziikségire nézve, még 
az is megjegyzést érdemel, hogy mi sokszor helyte-
len szavakkal élünk, vagy élni kénteleníttetünk, 
mert hozzá szoktunk , 's a' legtoszszabb szokás is 
természetté válik. Minden tárgyat kétfélekép nevez-
he tünk, t. i. vagy tulajdon nevén, vagy ennek hí-
ján nvaban a definitionalis nevét vagy eharaeterét 
használjuk> p. o. ha ezen szónk nem volna: ötvös, 
tehát ezen mesterembert az o foglalatosságáról de-
finiálva elneveznok e/Jist mívesnek :s a* t. — így szár-
mazott temérdek sok hoszszú definitionalis név min-
den nyelvben , mellyre eleinte as szükség adott al-
ka lmat , de azután a' szokás sanctionálta, AJ német 
nyelvben iszonyú ezeknek száma p. o. Senj, ez az 
igazi név , de ha ez a* szó nem volna, a1 tavaszt más-
kép nem nevezhetnék, mint definitionalis nevén 
grüí) ^af)rnak, a' mi ugyan jobb a1 semminél, do 
még is helytelen. Még a' verbumokban is van ez , 
p. o. szetskayágó, kerékgyártó 's a' t. — ez mind igaz, 
soí nagyon is igaz, de nem az a' kérdés , hogy hosz-
szú névvel miképen definiáltatik ? hanem mi az iga-
zi rövid neve, így p. o. kádár, szűts, varga, ez 
igazi nóv, — de ha ez nem volna , tehát ezeket â  
tlefjnií ion ál fogva kellene nevezni, hordó gyártó, buíV* 
da gyártó, és saru gyártónak 's a' t. 
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Sokat írni nints időm, dc Jta minden ember, 

kinek elég ideje van, ennyitskét boz is az épület-
hez : annal hamarább elkészül az. 

Ha olly szépet és szépen nem írhatok, mint 
mások: arról engedelmet kérek , mer tén többnyire 
mind ezeket a' mezőn a' lántz mellett, és estve ké-
sőn , mikor mások alusznak, irotskálom. 

Udvardy mérnök s lev. tag. 

5. 
Mit lehet tartani, az iskolai vetélkedtetés, ran* 

gozás, jutalmazás felöl ? 

„y&oty benen, bie M 5Btj7enő ©ut 
9?td)t mit bem £er§en ja^ten/' 

Ha volna olly státus, melly el lehetne az érdem 
megjutalmaztatása, tiszteltetése, tzimeztetése nélkül, 
melly közönségesen elmebéli és erköltsi munkásság-
ra ösztönözi az embert , és még i s , a' legfőbb polgári 
erényeket (virtusokat) mutathatná elől, azt a' stá-
tust a' leg jobbnak tartanánk. Annak polgári bizo-
nyosan nem haszonkeresésből gyakorolnák erejöket, 
hanem főbb erőtől lelkesíttetnének. Hogy ollyan 
státusok bizonyossan vol tak, mellyek e' tsaló 
eszközök nélkül nem szűkölködtek, mutatja a'régi hi-
stória, A' mi időnkben talám északi Amerikán kivül 
alig van ország, melly a ' j ó r a ingerlő eszközök nél-
kül el lehetne. De nem k e l l - e ez ideák után töre-
kedni? a 'haza erárit a'jutalom nélkül való hűség tsu-
pa chimaera-e ? az ész, 's a 'va l lás , nyilván tanítja, 
íiogy a' jót , jutalom nélkül is, meg kell tenni. Sem-
mi nagy és szép, 's j ó , nem díszlik a' haszonkere-
sés földén. Tsak nem mindenki tapasztalta, hogy 
a' világ háládatlansággal fizet, llol vegyen már az 
ember erőt kötelessége tellyesítésére , ha már ifjú-
ságában meg nem tanulja a ' j ó t , ön magáért, sze-
retni , és tselekcdni? Ezért talám , nem éppen hely-

< 



( 58 j 0 
ben hagyható, a z iskolában a* természet feletti szor-
galom ösztönözés, mellyre utóbb a' férjfiu úgy sem 
támaszkodhatik, ha nyugottan és szerentsésen élni, 
's a' státusnak, igazán használni akar. A1 szép, jó 

igaz, nem szűkölködik vakító eszközök nélkül, 
hogy meg kedeveltettessék. Tisztaságában azt tsak 
a7 nevendék lelke elejbe kell idézni, hogy egész 
ereje munkásságba jöjjön. Egy édes anyának sem 
jut eszébe gyermekét az evésre ^ Ígéretek által 
édesgetni, az éhség hajtja azt enni , míg jol nem 
lakik. Hát a' lelki eledellel máskép volna-e? D e , 
ha a' nevelők nem hiszik, hogy a' nevendék kén-
szerítő eszköz, félelem, büntetés, jutalom nélkül, 
a* tanítás, 's tanulás lelki eledelét nem fogadja e l ; 
ha azt hiszszük, hogy ezen eledeleket idegen or-
szági fűszerekkel kell meg rakni ,—Ígéretekkel , 
jutalommal, ranggal, meg külömböztetésse!, hogy a' 
nevendék kívánja azt, nem azt Valjuk-e meg, hogy 
ajánlott lelki eledeleink ama fűszer nélkül, ízetle-
nek, meg emészthetetlenek? A' testi eledelek jók, 
ha a' természet szüli azokat. A' lelki eledeleknek is 
jóknak kell fenni, ha készítésüket el nem hibázzuk. 
A* legegyszerűbb. legtermészetesebb eledel, legjobb 
a* gyermeknek. így lelkiképp is. De valljuk meg, 

mi adni alig tudjuk. A' tanítás módtól, 's tárgy-
tól függ hát minden. Nem tsupán az emlékezetet 
kellene, mint szokják, vadúl gyakorlani, hanem a' 
szivet 's lelket, caractert kellene különösen képze-
li». De mivel az ifjú az emberedés, a' tudomány 's 
erény helyett, az inger eszközöket nézi, erköltsikép 
is könyen meg vesz. Vau példa reá, hogy a' szemes 
gyermek ki tanúlja, mikép lehet, rövidebb utón is, 
izélt érni, a' tanítót hajtja, vagy hajtatja részére. 
Mikép veszt ez által a1 tanítói tekintet. Másik, ár-
gus szemekkel vigyáz vetélkedő társára, hogy bűn-
be keverje azt. íme a' törvény a' tanítót, vak igaz-
ság tevésre kénszeríti! Meg van , a' mindenkori ta~ 
míló társi gyűlölség. Nem önként neveljük-e így, 
az önszeretetet, irigységet, boszút, gyűlölséget? Es 
igy, az iskola kis világában, nem tápláhatnak-« 
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vad indulatok, m e l l e k a' nagyok világát sztt s/ag-
gatják. Hol van taní tó , ki mindenkor tekél i tes , 
fedhetet len, igazságos lehet? a* gyermeki köz »'lei-
hen nem azt szerelik mindenkor , kit taníióji , ha-
nem kit tanuló társai szeretnek. A' história eléggé 
m u t a t j a , sok derék ember volt már , ki nevendék 
korában meg nem volt külömböztelve, &őt a' tanu-
lásra is alkalmatlannak Ítéltetett. Newton, ifjúságá-
ban semmit sem mutatot t , el annyi ra , hogy ő te t , 
a ' m e z e i gazdaságra szánták. L inné , annyira hátra 
maradt tanúló társaitól, hogy tanítóji azt mondanák: 
leg fellyebb mester ember lehetne; és a' nagy lélek 
valóságosan varga műhelybe is küldetett. Szerentsé-
j é r e , attyának egy barátja szabadította meg onnét 
Őtet, ki nyilván k imondta , begy a' tanítók a' fiút 
nem tudták megítélni. Schiller az iskolán semmi re-
ményt sem nyúj to t t , hogy vapy ember lehessen; és 
Jacóbi philosophust . mivel kevés lelki talentomot 
muta to t t , a' kalmár boltba idézték. Fichte sem mu-
tatta ki legkevésbé is magát gyermek korában. El-
lenben sokan, kik az iskolán meg voltak külömböz-
te tve , nyom nélkül multak el. Nyilvánságos bizony-
sága annak , hogy az iskolán tekéletesen nem ifél~ 
hetni meg az embert. A' valóságos é le t , helyhezte« 
tés , képz i , emeli ez t ; midőn az egy oldalú iskolai 
böllsesség megnémul. — De mikép lehessen hát az 
Önszereteten fundált inger eszközök né lkül , a1 ne-
vendéket ollyá tenni , millyé lennie ke l l? Pestalozi 
szépen megfejt i : akartatni kell az i í j a t , hogy jó le-
gyen ; és minden lelki ereji munkásságba jönnek. 

Mind ezzel , a1 nemes vetélkedtetés nints el-
vetve , a1 nemes vetélkedés inkább a1 természet mun-
kája a' gyermekben. Tsak az önszereteten fundált 
érzéki inger roszsz. Buzdítani , vetélkedtél ni kell az 
i f j a t , de atyai szeretettel, emberséggel. Szívből szól-
jon a' taní tó , és szívre hat. Jól tudjuk , az I s ten , 
a' természet is , majd magasztal, majd aláz. Ezt íkell 
tsak megláttatni; ártatlanságban 's részre nem hajló 
igazsággal kormányozni. Az intézet nevendékei ön-
ként tisztelni fogják magokat, 's egymást. Nem tu-
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nátsos a' gyermek hiúságát nevelni érdem táblával , 
nyilvánságos magasztalás, vagy gyalázás által, mel-
lyel tsak az irigység, gyűlölség, büszkeség nevel-
tetik. A'nevelés ne legyen erköltsöt kolduló , olly 
eszközökkel élvén, mellyek nem kellenek, a' meg 
nem romlott természetnek. Tsak segédje legyen a' 
természetnek; hogy a' gyermekek önként tisztelvén 
a ' természet törvényét, abban jutalmokat 3s bünte-
tésöket feltalálják. Jól mondja Fichte: tiszta szere-
tetet kell a' gyermekben, a' tanú las e ránt , felélesz-
teni, melly azzal véghez vihető, hogy a' gyermek-
nek Önként minden ereje foglalatoskodtassék. A' 
nagyobb talentomot, úgy kell nézetni , mint tsupa 
természeti adományt, melly magában nem érdemel 
semmi ditséretet 's inegkiilömböztetést, 's legkeve-
sebbé sem fedezhet eL más hibákat. 

JV. Takútsi Horváth János, 

6. 
Nagy Lajos Magyar Királyfiak 1369-dik évben Jtt~> 

nius 22-dikén költ Kegy elemlevele , mellybeti 
Benedek Bolgár Országi Bánnak és Attyafiai-
naka Remetei és Egerszegi Temes Vármegyé-
ben fekvő Jószágaikra nézve Büntető Hatalmat 
enged, egy Réztáblával. 

„Lodouictis dei gracia ílungarie. Dalmacie Cro-
acie. Seruie. Gallicie. Lodornerie. Comanie. Bulga-
rieque Rex; Princeps Sallernitanus et Honoris rnon-
íis saneti Angeli dominus; Omnibus christi fidelibus 
2am presentibus, quam futuris, presencium noticiam 
liabituris; Salutem in Omnium saluatore. Regie se-
rersitatis glorie, conuenitet Honori , fidelia fidelium 
obsequia ubertatis gracia fecuudare ; promptumque-
stjorum anirmim, prompeiorem efíicere, retribucionis 
cum fauore; Proinde ad vniuersorum noticiam ha-
m m serié uolumus pervenire ; Quod nos sicut pro 
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ntiliori et tranquiliori s tat in égni nostri, etcomodo re-
gnicolarum nostroruft fidelium; Sic non minus pro 
ínultiplici Jaudum preconio extollendis meritis , íideli-
busque placibilibus, et JaudabiJibus seruicys , acobse-
íjuiosis famulatibus, viri magnifici, domini Benedict! 
iily Pauli fily Hecm, bani regni nostri Bulgarie,nec non 
Nicolai et Petri vterinorum , acLadislai fily Johannis 
patruelium fratrum suorum , fidelium nobis el dilecto-
rum, que eosdem , in cunctis nostris et regni nostri 
negocy's, ac expedicionibus, prosperis et adnersis, 
et; s ignanter , ín tuicione et defensione, eiusdem regni 
nostri Bulgarie, ac Ciuitatis noslre Wydiniensis, ín 
eodem babite, non parcendo eorum rebus nec per-
sone , diuersis fortuítis et inopinatis casibus, se ex-
ponendo; sudorososque labores et onera expensa-
r u m , supporta-ndo, non sine eorum sanguinis eííusi-
o n e , grauiumque et letalium wlnerum, supportaci-
one , nostre laudabüiter et índefesse, agilitate stre-
nua pro nostri regy regiminis et Honoris íncremento, 
exhibuisse scimus maiestati , exhibereque sentimus 
i n p r e s e n t i , ac exbibituros procul dubio credimus 
in futurum. Ilacione quorum licet ydern nuilto ma-
ioris regalis remuneracionis dono, e>sent merito con-
fouendi. In particnlarem tamen , suorum seruiciorum 
premissorum reconpensacionem , eisdes Benedicto 
bano et fratribus suis, eorumque beredibus succes-
soribus, ac posteritatibus vniuersis , de nostre regio 
liberaiitatis, munifica clemencia, liuiusmodi gráci-
á m , et Jibertatis prerogatiuam, perhempniter dura-
tu r am; duxímus concedendo faciendam, vt ydem 
dominus Benedictus banus, et fratres. sui prenotati, 
eorumue'postery. et successores vniuersi; Officiales-
que eorumdem, Ümnes fures latrones, et alios quos-
libet maleí'actores, íntra metas et terminos distri-
ctuum seupossessionum ipsorum Remete etEgurzeegb 
vocatorum , in Comitatu de Temes , existencium; ac 
villarum ad easdem pertinencium , reprehensos , Ju-
dicandi; tormentandi , suspendendi, et pena debita 
iuxta qualitatem criminís ipsorum plectendi, punien-
di , patibuhimque et alia genera tormentorum , in-
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fra limites eorumdem districtuuni et possessionum, 
ín locis necessariis et oportunis, erigendi, ac per-
petuis temporibus, conseruandi, liberam et ahsolu-
tam ;^ex presentis nostre regio, specialis, cnncessio-
nis annttencia habeant facultatem ; preseotis priui-
legy nostri. patrocinio mediante; In cuius rei me-
móriám , firmitatem pie perpetuam presentes conces-
simus litteras nostras prinilegiales pendentis et aut-
tentici Sigilli nostri noui dupplicis, munimine robo-
ratas. Datum per manus venerabilis in christo patrist 
domini Ladislai episcopi Wészprimiensis , reginaiig 
Canceílary et aule nostre vicecancellary , dilecti et 
fidelis nostri; anno domini. Millesimo, CCC-mo. Se-
Xagesimo. Nono. decimo kalendas mensis July. íleg-
ni autem nostri, anno vigesimo. octauo'. Venerabi-
libus in christo patribus et dominis, Tboma Strigo-
niensi. Stephano Colocensi. Wgnlino Sp-datensi. Ni-
colao Jadrensi et Elya Ragusiensi archiepiscopis. Do-
rnet rio Waradiensis Colomano Jauriensis. Michaele 
Agriensis. Villermo. Quinqueecclesiensis. Johanne 
Vacyensis. Stephano Zagrabiensis Dometrio Trans-
siluano. Dominico Chanadiensis. Ladislao Nittrien-
sis Petro Boznensis. Stephano Syrimiensis; Nicolao 
Tininiensis. Dem^trio Nonensis. Nicolao Tragurien-
sis. Stephano Farensis. Valentino Macarensis. Ma-
theo Sibinicensis. Michaele Scardonensis. et Portiua 
Senniensis, ecclesiarum episcopis, ecclesias dei fe-
Jiciter gubernantibns , Corbauiensi sede uacante, 
Magnificis viris Domino Ladislao dnce Opulensi, 
regni nostri Palatino; Emerico AVoyuoda Transsil-
uano. Comite Stephano Bnbek Judice Curie nostre. 
Johanne magistro Tauarnicorum nostrorum. Petro 
Zudar regni Sclauonie, Symone regnorum Dalmacie 
et Croacie. Nicolao de Gara de Machou banis, Pau-
lo Dapiferorum Johanne Janitorum et Stephano Aga-
sonum nostrornm magistris, predicto domino duce. 
Comite Posoniensi; alysque qiiampluribus Comita-
tus regni nostri tenentibus et honores !tc 

Az eredeti hiteles és íróhártyán készült Ókle-
vél Tek. Tudós Kisfaludi Kisfaludy Sándor Ur, több 
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Ts. Ns Vármegye előkelő Táblabírája, gazdag Le-
véltárában őriztetik , de közlő bölts okossággal. A* 
kétoldalú viasz Petsét a' viszszahajtatott íróhártya 
két vágányáról függ rósa és viola színű sodrolt se-
lyem kőtelkéről, 's ennek nagy része eltöredezett 
ugyan , de még is anynyit kivehetni viaszából, hogy 
egyez azon petséttel, mellyet a"5 ditső érdemii Pray 
György (Syntagma Histnricum de Sigillis. Budae. 
180f). 4-o pag. 22. és Tab. I I , fig. 1.) kiadott. Az 
Oklevél tehát, minthogy az új petsét alatt költ, és 
ugyan az előbbi petsétnek Bosniáhan Ozoránál el-
veszte u tán, Werbőczy szerént is (Part«- II. Tit. 14.) 
a* Törvény előtt egész hitelességű. A' felhajtatott 
író hártya szélére íratlak belől e' szovak : ,,ftd Ute-
ratorium mctndat um dorn int regis^ Ezeket kénte-
len voltam az oklevélre metszetni, bár különben az 
íróhártya fölhajtatása miatt rendesen szembe nem 
lünnek. Maga az egész betses Régiség, ha neveze-
tes is a" nyert kegy elem tartalmára nézve, igen fon-
tos a" Magyar Nemzetnek akknii nagy kiterjedése 

• miatt. Végén a' Dalmátiai Ersekek és Püspökök, 
mint a* Magyar Királynak valóságos Híve i , a' Ma-
gyar Fő Papokkal szép egyházi koszorút képeznek. 
De a' világi Méltóságoknak sortik is , ha ez Grossing 
Jósef Lajstromával (Tabnlae Chronologicae, qiribus 
Regum, Primatum, Palatinorum, Judinum Ctiriae, 
Banoriim , caeterorumque Baronum Regni Hiingaria« 
Successiones Chronologirae exhibentur. Posonii , 
1800. in fol. obi. pag 18 19.) egy bi hasenlíttatik , 
ny er i t t ' s ott holmi bő\iílrst. Benedeket Nagy La-
jos , mint egy földevő ók levél bizony ítja Cornides 
Dániel Gyűjteményében, 1368-dikban nevezte Bol-
gár Országi Bánná, 's maga ezen Tartomány Bodon-
vár (ma Widin) körül feküdött. 

Horvát István. 
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7. 
Ilertelendi Ilertelendi Gábor G. Altábornagy-

nah Elete. 
Nem múlik fénytelen élete , mert nemes 

ügyekezet volt minden foglalata. 
Kisfaludy Károly» 

1. §. 
MDCCLIX—MDCCLXVIL 

Ilertelendi Ilertelendi Gábor Gosztonban Vas 
Vármegyei helységben régiói virágzó nemes tős ma-
gyar nemzetségből Hertelendi Ádám, és Tsányi Er-
zsébettől 1742-ben Sept. 7-én születelt. E' jeles ágból 
a ' török, és frantzia háborúkban hadnagyságtól kezd-
ve minden katonai hivatalban egész tábornagyig ti-
zen a' királyt és hazát jeles bajnoksággal, és hőség« 
gel szolgálták. 

Gábor kisebb iskolájit Kőszegen végezé. Sziilőji 
Őtet tovább a* magasabb tudományokban, különösen 
pedig a' hazai törvényekben taníttatni magokban 
ugyan elhatározák: de a' serdűlő If jú mindenben 
inkább engedett szeretett sziilőji akaratának, mint 
az élet neme választásában. És ámbár azok a' pol-
gári élet szelídebb árnyékát törekvőnek vele meg-
kedveltetni : de mivel az ifjúi tüz fentebb erőtől 
izgatva kényén szeret tsapongani; 's kit a" ditsőség 
égi lánga előre vonzogat, minden gátot kész letiporni: 
Ilertelendi is belső rejtekes erőtől vonatva, és reá 
nézve a'szebb életnek virúlását, ámbár annak valója 
még homályban rej tezék, előre kebelében se j tve , 
ünszárnyain repülni magát eltökélé. 

Minthogy pedig a* tsata vérmezején legszapo-
rábban látá a' borostyánt virítani: az okon, miután 
szülő földéről titkon eltávozván, Esztergám, haj-
dani hires királyi lakhely, most érseki szabad vá-
rosban három hónapot a3 szelídebb tudományoknak 
szentelt , ugyan ott 1759-ben Böjt elő hova 27-kén 
a 'fegyvert viselő hadaknak bajos pályájára kilépett, 

és 



( ) 
és életének viruló tavaszában, tizenkét esztendős ko-
rában, az akkoron G. Kálnoky Antal, utóbb Leo-
pold Toskaniai nagy Fejedelem , most Jósef Tsászári 
Királyi fő Ilertzeg nevét viselő, uiásod szám alatii 
magyar huszár ezererinek közkatonáji közé esküdön. 

Epen ezen idó közben meszsze nyugot felől lás-
szattak a* fenyegető villámok , és a' bet esztendős 
burkus háború zavará Maria Therezia tágos birodal-
mát , melly kétes ösvényre l ler telendi , a' lüzes l f jú 
is elutasíttalott. 

PJzen viharok közt mosolyogva tünt föl , és tet-
tekben gazdagon az érdemre törekvő Ifjúnak a' jö-
vendő, és az özön remények lenge szárnyain bát-
ran röpűle a1 hartz tüze közé. 1759-tőí fogva 1762-
kig tudniillik a 'Burkus ellen állhatatosan, és híveit 
tsatázott. Reá kelle itt a' zsenge kornak tanulnia a' 
hadi élet sanyarúságira; mert nyoltz évig és három 
hónapig, mint közvitéz az enyészettel fenyegető ve-
szélyek közt is példás türelemmel és hűséggel szol-
gált.— Ki vala tudniillik az isteni Gondviselés bölts 
és megfoghatatlan végzésében szabva, hogy a' nagy 
lélek, mint Czedrus a' földből, lassan nevekednék, 
lassan lassan műveikednék; — és esztendők sorai 
valának szükségesek arra, hogy el nem haló nagy 
tetteket llertelendi vállai megbírnának. 

Egyebet közkatonai szolgálatáról az oklevelek 
hiánya miatt elő nem adhatok; úgy nézem mindaz-
által életének ezen szakaszát: mint a' vérrel öntö-
zött borostyánnak ditsőségét megkedveltető, a' hadi 
eletben legszükségesebb hűséget és állhatatosságot 
szülő forró esztendőket; mellyekre bajnoki tettek-
kel fénylőbb, 's szebb éveinek gazdag öszszefolyá-
sa utóbb egymás után következett. 

2. §. 

MDC CLXVII—MDCCLXXXl I /. 

Nyoltz esztendőt meghalladó hu szolgálatának 
bérét l lertelendi, a' közvitéz, tsak huszonöt eszten-
dős korában arathatta először; midőn Sz. Iván hova 

Tud. Gyújt. V. Köt. 1831. 5 
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első napján 1707-ben Kaplári hivatalra lépett. Ha-
mar kiszemelték azonban Előljáróji a' benne lappan-
gó nagy leiket, és káplári tisztéből öt év lefolyta 
után azonnal a' tiszti kar tagjai közé iktaták. 1772-
ben tudniillik Sz. György hova 1-sőjén Ezredes se-
géddé lett. 1778-ban pedig Pünkösd hova 1-sőjén fő 
hadnagynak hirdettetett. 

Alig viselé két évig e' tisztes rangot, és 1778-
ban ismét a" burkus ellen kelle táboroznia. Itt hi-
hetőleg Hertelendi rendkivtíli vitézségének már már 
némi jeleit adá; mivel nem] sokára , tudniillik 1783-
ban Pünkösd hova 21-kén, másod kapitányságra emel-
tetvén , szerzett érdemeinek új gyümöltsét nyerte.] «j 

3. § . 

m n ccLXXXiii—MD CCXCL 

Kétes ösvény a' katonai fortély, sokáig kell * 
búvárkodnia , mig valaki annak utait kitanúlja; — 
és a' természet minden szépet, jót tövisek közé]rej-
t e , hogy tsak az állandó sz ív , 3s bátor küzdő szed-
hesse gyümöltsét. Tudta, értette ezt mélylátású, 's 
előre néző vitézünk Hertelendi ; 's azért a 'béke ölé-
ben mindenkor pontosan gyakorlá magát embereivel 
a' hadi fordúlatokban. Nemes tisztségének szentül 
megfelelt. Mindig foglalatos és munkatürő volt. Nen» 
tartaték előljáróji által vizsgálat, mellybeu katonai 
pontossága ditséret nélkül maradna. 

Foly az alatt 1787-ben a"1 török háború, melly-
ben Ilertelendinek is részt kelle vennie. O Tsászári 
Felsége II-dik Jósef őt százados kapitánynak nevez-
ve lelkesíti a' bátor és víg küzdésre. Nem is tsalat-
kozék meg a' tántoríthatatlan bajnokban. Mert Her-
telendi 1788-ban Horváth Táborőrnagynak kormá-
nya alatt Mokauban táborozván, a Grosesti viadal-
ban , hol az Ozmánok szerentsésen megverettek, nem 
tsak mint derék katona tünék fö l : hanem egyszer-
smind vitéz osztályával az ellenségnek legnagyobb 
üldözései közt bajnoki elszántsággal verekedék. Ezen 
alkalommal vérző sebet is kapott jobb karán kard 
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vágás által , és vére elfolyván , minthogy az életnek 
semmi jelét nem a d á , már a'gyászos koporsóba he-
lyezettnek temetéséhez készületek is tétettek ; de a' 
melléje rendelt Orvos jobban szerette és sajnálta Őt, 
hogy sem valamit élete megtartásáért elmulasztani 
képes lett volna. Szivéhez teszi tehát a' félholtnák 
kezé t ; a" tapintás azomban halált sejdí t , és semmi 
élet mozgást nem érez. Még is vágy magát a' holtat 
is , ha lehet, föltámasz;ani és fülével teste körül hall-
gatódzva kémlelődik , ha hogy az életnek parányi 
erejét észre vehetné, a' mi által gyenge mozdulatot 
tapasztal , és azonnal erős élesztőkkel halotti álmá-
ból fölébresztvén a' nagy hőst , több esztendőkre a' 
Király és Haza szolgálatára, a' mérges halál kínos 
karai közül kiragadja. — Hectori lélekkel hartzolt 
továbbá Oláh Országban a' török ellen 1789-ben, 
1790-ben és 1791-ben. Különösen az Oytoschi kerü-
letben (Kálláfát) a3 halálokádó álgyúknak, és sebet 
szúró dárdáknak mellét bátran és hiven kiszegezte. 

Az ezen háborúban gyűjtőt^ érdem által nyer-
heté levelére Leopold Toskaniai nagy Fejedelemtől, 
mint az ezerednek akkori tulajdonosától, ezen vá-
laszt német nyelven, mellyet itt magyarúl közlök: 

Szeretett Kapitány Úr! 

Levelét 7-dik Januariusról kezemhez vettem. 
Bizonyos lehet arról , hogy, ha Maria Therezia rendé 
keresztének elnyerésére valamiben segíthetem, min-
dent , a' mi tőlem te l ik , megfogok tenni. Mivel 
Uraságod olly bajnokúl viselé magát, hogy valóban 
fájlalnom kell ; hogy mostan nintsen alkalmam vitéz 
's hős tettei iránt tiszteletemet, 's tökéletes megelé, 
gedésemet kijelenthetnem. De bátran megbizhatik 
bennem, hogy róla soha sem feledkezem meg, mert 
hü szolgálata és ditsőséges tettei már magokban is 
elég ajánlatosak. Többire kérem, hogy személve 
iránti legmélyebb tiszteletemről ne kételkedjék, 
mellyel életem folytáig maradok legőszintébb jó aka-
rója. Posonyban 27. Jan. 1791. Leopold, m. k. 
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Valaminte' levélben: úgy Hertelendinek egyébb 
viseli dolgaiban a1 nagy lélek béljegei, a' Király, 
as Haza iránti törekedései nyilván kijegyezve ta-
láltatnak. 

MDCCXCI—MDCCXC1X. 

Letsendesedve lévén a' kelet , egészen máshon-
nan fenyegetodzött újólag a' legrémítőbb veszede-
lem, és az egymást váltó tüzes villámok elókövetei 
valának azon zivatarnak, melly majd nem a' fél vi-
lágot megrázta. Ismét ki kelle Hertelendinek a* via-
dal sikos pályájára állania. De a' burkus es nem ré-
gen végzett török háborúban szerzett bő tapasztalás 
és a' hadforgási tudományokban való jártosság őt 
minden veszéllyel bátran szembe szállani biztatá. 
Hertelendinek ezen túl mindenkor az előtsapat lett 
kiszabott állása. 1793-ban B. Mészáros és Ott, tábor-
innagyok 's brigadiereknek , mint szemtanuknak hi-
teles bizonyítványuk szerint", a' Prúmsz fe!é tettelő-
nyomúlatban; Julius 27-kén Essingnél és Eisáiznál 
a* viszszahuzódáskor először is vitézül serénykedék 
a' frantzia leverő nagyobb hatalom ellen, a* melly 
véres ütközetben meg is sebesíttetett. Ennek követ-
kezésében 1794-ben B. Aszszony hova 15-kén Őr-
nagyi hivatal lőn pályadíja. 

A' nagy tsapás tsak nagy lelkeket nem törhet 
meg, 's ingadozzon bár minden, de a' derék hős 
szívét maga a' dűlt ég sem képes megzúzni. Herte-
lendinek bátor lelkét az 179i-dikben következett 
nagyobb erő , és kétesebb viaskodás el nem ret-
tenté: hogy vitézségét inkább mindnyájunk örö-
mére nevelné , 's szaporítaná. Midőn tudniillik 
Leopold Toskaniai nagy Fejedelem huszár ezerede, 
mellyben ő katonáskodott, 15-dik Marliusban Co-
burg Hertzeg hadi sergével tsatlakozott: Ilertelendi 
az alatta lévő Őrnagyi osztálylya! April 8-kán a ' f ő 
Kormány rendelete szerint azon brigadéval (dandár-
ral), melly B. líonse hollandiai táborőrnagy IlrralB. 
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Kiese Tsászári 's Királyi tábor Őrnagyunknak folu-
gyelete alatt Rochefourtnál álla, az ellenség ellen 
tartósan táborozott. Még a 'frantziák Arlon, 's Bouil-
lon tájáról Német-alföldön felejek nem közeledének: 
az egész hadi seregnek tökélletes megelégedésére az 
előtsapatot állandóan vezérelte.Kettős erővel nyomú-
la azonban előre Neufchateau, Saint Hubert,Marcbe és 
Rochefourt-on keresztül Namur felé Dinant-on túl a' 
frantzia had, és mind e' hollandiai, mind pedig Tsászá-
ri vezérnek hadi seregét viszsza húzódásra kényszerí-
tő. Hertel endi elül szágúldó osztályával árgus szemmel 
éjjel nappal őrt á l ia ; tíizes szemei mindenfelé kém-
lelve villogának; oda vala minden figyelme szegezve, 
miként menthetné meg a' rémítő orkánok közt sül-
lyedező Tsászári tsapatot. Minthogy pedig brigadénk 
az ellene gyorsan törő nagyobb hatalom elől már 
Május 26-tói fogva változólag, majd előnek, majd 
há tnak , majd oldalvást viszsza nyomúlni kénytelen 
vala : e1 kétes örvény közepén Hertelendi, kiben 
mind vezer ink, mind közvitézink , úgymint mentő 
révpartban, teljes bizalmukat helyezek, a' veszélyes 
viszszahuzódásnál előtsapatának, és az egész hadi 
seregnek olly fortélyos fordúlatot, és biztos állást, 
eszközle; mellynél fogva nem tsak a'viszszahuzódás, 
és 0. Beaulieu seregének jobb szárnya menekedék 
a' veszedelemtől, hanem az ellenségnek szándéka, 
ha hogy a" miéinket megakarná támadni, gátol tátott. 

Nem szűnik mind e' mellett az ellenség forté-
lyos léptekkel tovább halladni,és seregünk bekerítésé-
re mindent elkövetni. Hadoszlopainak egyikével már 
Cyneinél álla; a' másikkal pedig Aehin-on által Di-
nant felé tarta ; — é s , mint az előre ügyelő észnek 
a1 körülmények hilletőségig mutaták, a* Boiselle-nél 
táborozó brigádén keresztül törni , azt körülhálózva 
befogni szándékozék. 

De a* láng vérű Hertelemlinek lángesze meszszebb 
te r jede , hogysem tzinkos fortélyok, 's hadi tsel ál-
tal magát a' veszedelem bálójába keríteni hagyná. 
Használá tudniillik ő itt i s , mint mindenütt , bő ta-
pasztalást! hadi tudományát , és minden fentebbi 
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parantsolat, vagy oktatvány nélkül tulajdon elméssé-
gével a brigadénak a' legbátorságosabb állást meg-
szerezve, az ellenségnek minden törekedéseit sem-
mivé tette. Mert a* veszedelemben forgó brigádé a' 
derék fegyveresnek bölts vezérlése alatta1 legnagyobb 
akadályok közt is Dinant-on , és Määse folyón ke-
resztül kevés veszteséggel viszszafelé kanyarulva B. 
Kiesé seregével tsatlakozott. így mentette meg Her-
telendi előlátása a' frantzia rablántztól brigadénkat, 
melly több századokból, és osztályokból, öt álgyúval, 
és néhány társzekerekkel állott- Ez Német-alföldön. 

Új pálya nyilék nem sokára Hertelendi vitézsé-
gének Olasz Országban , hogy itt ismét a' nagyra 
termett férjfiu a5 hazának diadalmakat, magának ú j 
fénykoszorút arathatna. 1796-ban Sept. 11-kén Ceé-
reanál, három nap után 14-kén pedig Saint Gergionál, 
az előtsapatban félni nem tudó bátorsággal küzdött. Az 
irt tsatákban halmozott nagy tettei jutalom nélkül 
nem maradának, mert 1797-ben Kis aszszony hova 
21-kén ezredes hadnagynak kineveztetett. * 

5. §• 
MD CCXCIX—MD CCC. 

Hertelendi életének, mellyet jobbára fegyver-
zörgések közt a1 tsata vérpiatzán töl te , egyik baj-
noki tettekkel leginkább fénylő esztendeje vala 1799, 
mellyben először Vaprio vérmezején, aztuán Tidon, 
és Trebia folyónál állott szembe a' dagályos ellen-
séggel. 

Trezo , Cassano , és Vaprionál Adda folyó mel-
lett Lombardiában April 27-kén már az ellenség 
gyalogságunkat körülvenni, és annak mind jobb , 
mind ba! szárnyán nagy erővel áttörni igyekezék. 
Kétes vala tehát a' győzedelem. De a' hős, rettent-
hetetlen bátorságú, közbizodalmat annyiszor érdem-
lett Hertelendi B. Zoph Altábornagytól parantsolatot 
vőn az ellenségnek megtámadására. Hadi rendbe 
állítja tehát a1 vitéz ezeredet és a' nagyobb hatalom 
szembetűnő veszedelem miatt lankadó bajnokokat 
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az utánuk küldendő tartalék seregemlítéséveí bátor-
küzdésre lelkesíti. „Rajta vitézek! úgy mond, a' 
vérmezőn közös az aratott ditsőség, — a1 nagy erő 
ne rettentsen benneteket; — a' bátor küzdő az értz-
akadályokon is túl tör; — rohanjatok vígan velem 
a* tüz ellen ; — ne tsüggedjetek, mert ha majd emész-
teni látszik az minket, segedelmünkre aa háttól jövő 
tartalék sereg készen áll." Az így föl buzdított vi-
tézekkel háromszor támadja meg az ellenséget és 
mindannyiszor viszszaveri. 

Megérkezék azonban az ezredes Kapitány is.Iíer-
telendi új tsatát képez, és a* frantzia hadnak dere-
kát balszárnyával együtt győzelmesen viszsza nyom-
ta. Insago a' gyalogsággal tömött, és hatalmasan 
védett frantzia fő hadi szállás vala még hátra, mel-
lyet ostrommal bevenni hősünk fő gondja lett. Fá-
radhatatlan valaő az ellenség üldözésében, és győz-
hetetlen akármi tsapásban. Előre nyomúl tehát há-
rom Gsztállyal, és kevés gyalogsággal megtámadja 
a'frantzia fő tanyát, és a1 nenne tanyázókat kiveri. 
E' kettőzött támadás, és véres hartz közt az ellen-
ség kezéből egy Zászlót, 12 álgyút, 6 társzekeret 
elragadott, és 2800 embert, kik között 80 tiszí, 
elfogott. 

Nem kevesbé nevezeteshartzot viselt, 17-ik 18-ik 
és 19-ik Júniusban ismét Lombardiában Tidon és 
Trebia folyónál, a'Rómaiaknak hajdani gyászos em-
lékezetű viadal térén. Mind a' két részről sziporkázó 
tüzek közt bajnoki ellenszegűlettel kezdődött az üt-
közet: midőn Hertelendi kormányára bizott ezredes 
hadnagyi osztályával, és a* lovagságnak néhány álgyú7 
ival a' három nap lefolyta alatt rendkívüli katonai 
elmésséggel, és széplclku bátorsággal az előtsapatot 
vezérelte. 

Az első napon az ellenség a' mi seregünket a* 
kitelhető erővel támadá meg, és gyorsan munkál-
kodó álgyúinkat majd nem kikerülhetetlen veszede-
lembe ejté. De Hertelendi győzni, vagy halni íökél-
lett elszántsággal teszi az ellentámadást, az álgyu-
kat a" veszedelemtől föl menti, cs a' gyalogságot. 
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melly mint véd paizs által minden kétes elnyelhető 
örvényen magát túl lenni látá, az ellenség hadának 
félelem nélküli megtámadására bátorítván, eszközlő-
je lett azon jeles ütközetnek, mellyel itt a' gyalog-
ság bámúlatos erővel végbe vitt. 

Másnap vírad azomban, és a' mi embereink 
mindenfelé győzedelmes zászlójukat lobogtaták. Az 
ellenség mind az által megverettetése mellett is az 
üldözéssel föl nem hagyott, és Tidon, *'s Trebia fo-
lyó közti állásáról tovább költözni váltig nem akart. 
Már a1 föld fátyola alá rejté a' jótévő n a p n a k fény-
stigárit, midőn Hertelendi hadi seregünknek bal-
szárnyánál őrt állván, vitéz osztályával a' frantzia 
hadnak tüzes villámi közé szilárd léptekkel vágtat, 
és azt a' Trebia túl partjára iizve kergeti. 

Két napi viadal, és letapodtatás után sem nyug-
vék a' dölyfös ellen rész, és harmadnapra Trebia 
folyón újólag keresztül törni, hadi seregünk balszár-
nyát megtámadni indúla. Ezen megtámadáskor Her-
telendi osztályával együtt, és nyoltz kiszegezett ál-
gyúval Trebiának bal partján álla őrt. Duzzadozó 
habok, és ellenkező szelek forgaták itt eleinten se-
regünknek vitéz hajóját. A' nag)obb erő tüzes vias-
kodások közt Hertelendit is viszsza nyomulásra szo-
rítái Két álgyút az ellenség el is fogott. A* mit azomban 
egyes erővel véghez vinni nem lehetett: azt Herte-
lendi okossága, és vas türelme által minden ellen-
állásnak datzolva egyesűit erővel végre hajtani tö-
rekedett. Alig közelíte tudniillik a' hátúi álló Tsá-
szári sereghez; azonnal ezredes Kapitányának és 
más lovagezeredeknek osztályaival tsatlakozva újólag 
megütköznék, és sebes előrngtatással folytatván a1 

tsatát, az ellenfélből többeket a' földre terített; a* 
líét elfoglalt álgyút viszsza nyerte, és a'frantzia sere-
get Trebia túl partjára másodszor is viszsza verte. 
Itt a' győztes bajnok maga is megsebesíttetett. Lát-
hattad volna e' küzdésben, mint tusakodott a1 tiszt 
alattvalójival a' kötelességnek teljesítéséhen, Önma-
gukat a' király, és haza boldogságának áldozva; 
&zfmlélhetted volna, mint oszták föl egymással a" 
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halált a'derék vitézek, hogy a' szabadság fénysugara 
egyesűit vérükben tündökölnék. 

6. § . 

MDCCC—MDCCCJ, 
Ar hazafiúi buzgóság az imádott Királyhoz és sze-

retett Hazához viseltető tántoríthatatlan hűség, mel-
lyet Ilertelendi ugyan mindig hő kehelében ápolt , 
de többször, kivált 1 799-ben, tetteiben is jelesen va-
lósított, 1800-ban az igaz érdemet jutalmazni tudó 
I-ső Ferentz , ditsőn Uralkodó fölséges Királyunk 
kegyelméből méltó jutalmát vette. 

A' Jász , Kún s Hajdú városok kivánata 's aján-
lására tudniillik Hertelendi Oct. 17-kén az újon fölállí-
tott nemes nádor huszár ezerednek ezredes kormány-
zó kapitányává lett. Előtte szép lelkének hajlandóságá-
hoz képest, kellemesebb pálya nem nyilhaték. Taka-
rékossag, szoros mérték, rend , vas szorgalom , rit-
ka türedelem , szünetlen munkásság az életben, tsi-
nosság a' ruházatban, pontosság a"1 kötelességben, 
készség a' fegyverforgatásban , ügyesség a' szolgá-
latban , gyorsaság a'hadi mozdulatokban, a' tsapás-
ban állandóság és mindenkor szivet vérző önnön-
megtagadás , ezek valának Hertelendi bajnok lelké-
nek jeles bélyegei, mellyeket kormányára bizott 
újontz katonájiba beoltani fáradhatatlanúl ügyeke-
zett.— Az erős hősöknek fényes seregét ez új vité-
zek által szaporítani; a'régi magyar bajnokok ham-
vait ezekben eleveníteni; — olly férjfiakat, kik a" 
Király 's Haza ellenségin diadalmat venni, vagy hal-
ni tanúljanak, nevelni volt minden törekedése fog-
lalatja. 

7. §• 
MD CCCI—MD CCCIL 

A1 példás szorgalom, a' nemes igyekezet, a' 
kiállott sok véres tsata , a' vérző sebek fátyol alól 
is a' királyi szék elébe lövellék fénysugárikat, és 
az 59 évii aggbajnoknak melyén a' vitézek keresz-
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téliek tükör gyanánt kelle tsillognia, melly ben kiki 
láthatná ditsŐJ tetteit. 1801-ben tudniillik Aug. 18-
kán Maria Therezia rende kis keresztével tisztelte-
tett meg. Ea nyert érdemjutalomra minden igaz lel-
kű barátja méltónak hirdeté , és innepi hála szavak-
kal köszönté diadalmas bajtársát. A' mit elégen) túl 
igazolnak az e' tárgyban Lichtenstein Hertzeg és 
Báró Méláz által hozzá utasított l e v e l e k m e l l y ele 
közül németből fordítva így hangzik,az első: 

,,Szeretett Ezredes Kapitány Úr! Kimondha-
„tatlanúl örvendek, hogy Maria Therezia vitézei 
„közé emeltetése által arról meggyőződött ; hogy <) 
„Felsége az igaz érdemet megjutalmazni tudja. Min-
d e n k o r örvendezve emlékezem meg, ha szerentsé-
„je előmozdításában parányi részem volt; annyival 
„is inkább, mivel ez által tsak bajnoki érdemeihez 
„illő igazság szolgáltatott ki. — Többire magamat 
„további emlékezetébe ajánlva, minden tisztelettel 
„maradok kész jó akarója. Losdorf Sept. 17-dikén 
„1801. Lichtenstein János Hertzeg." 

Hasonló ehhez a1 másik : 
„Különösen tisztelt Ezredes Kapitány Úr! Nem 

az én ajánlatom és szószóllásom azok, mellyek 
„Nagyságodat Maria Therezia rendének vitézei közé 
„emelék : hanem tulajdon r-igi, 's szinte már meg-
ő s z ü l t érdemei; a' mellyek újabb ditső tettek által 
„tsak nevekedtek, és nekem alkalmat adának, hogy 
„azokat Ö Felsége kegyes színe elébe terjeszthes-
s e m . — Nints egyébb hátra részemről, minthogy 
„élénken meghatott érzékenységem mellett forró 
„részvétemet kijelentsem, 's buzgó baráti tsókom 's 
„örvendezésem által arról bizonyossá tegyem , hogy 
„a' legmélyebb tisztelettel maradok Nagyságodnak 
„tisztelője. Prága Sept. 16-kán 1801. Méláz." 

8. §. 
MDCCCll—MDCCCVIll.. 

Alig viselé négy esztendeig Hertelendi a'Nádor 
ezerednél, mint ezredes Kapitány a' kormányt: mi-
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dun 1805-ben újra riad a' tárogató, és a"* viharok 
közt megőszült férjfiú az ellenség pusztító Iánga kö-
zé rohanásra fölszóllíttaték. Örömmel indúlaelvele 
a'szép ezered, mellyet szeretete buzgóságától lel-
kesítve a' Király 3s Haza védelmére, a' bátor küz-
désre újontzokból készített és oktatott. 

Ulmánál, ama szerentsétlen ütközetben külöm-
bözteték meg először is magokat a' Nádor huszárok, 
mint Hertelenditől nevelt bajnokok, kik a' koszo-
rús kormányozónak vezérlete alatt, ámbár tetemes 
veszteséggel, de még is bátor vitézséggel, és ditsé-
retes elszántsággal a1 gőgös ellenségnek hatalmas 
dühe közül, halni inkább , mint idegennek rabjává 
lenni készek, vérig hartzolva magokat kivágták. Az 
itt tündöklő vitézsége Hertelendinek szóllítá föl lan-
tos Tsokonainkat ama nemzeti hős dalnak éneklé-
sére, mellynek minden versében Hertelendi lelké-
nek nagysága hű etsettel elevenen lefestve találtatik. 

Nagyokat tett Hertelendi , mert nagyra szüle-
tett. A* nagy léptső nagy lépteket kíván. De mivel 
illyeneket vállai megbírtak: azért 1808-ban Jan. 22-
kén Brigadiernek és Táborőrnagynak kineveztetett. 

Szomorú hír vala ez a' vitéz Nádor huszárok-
nak; mert nem annyira ezredes kapitányoktól, mint 
szeretve tisztelt atyjoktól kelle megválniok. Mar-
tins 2i-dike lett azon ürömmel keserített örömnap, 
midőn a' gondos atya, kit borostyános ősz fejének 
ezüst színű szálai, iáradságos és veszélyek közt 
folyt életének redős artzain számlálható érdemei 
ajánlatossá tettek, szeretett nevendékitől butsút vett. 
Fölolvastaték ekkor Jósef Tsászári, 's Királyi Fő 
Hertzeg, Országunk szeretve tisztelt Nádorának, be-
tseslevele, mellyre Herteleridít 1808-ban Jan. 23-án 
érdemesítette. Az eredetit németből hiven magya-
rozva itt közölhetni rendkívüli szerentsémnek tartom. 

„Ö Tsászári Királyi Felsége Uraságodat Briga-
„diernak és Táborőrnagynak kinevezte. 

„Ezen előléptetés Uraságod jeles erényei és 
„sokféle érdemei megismértének tsalhatatlan jele. A1 
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„mit tökéletes örömére leginkább""»** bizonyít, hogy 
„ezen fölemeltetését minden derék katonának, ki 
„tsak esméri, különös örvendezése^és részvéte kiséri. 

„Uraságod a' kormányára bízott ezeredet vitéz 
„bajnokokká képezte. Példájának^nyomos behatása , 
„ritka elméssége, ajánlatos mértékletessége és szelíd 
„bánás módja ébreszté föl azon tántoríthatatlan bá-
t o r s á g o t , azon győzni , vagy halni 'tökéled;szándé-
„kot, azon rendíthetetlen állhatatosságot, azon Ki-
„rály 's Haza iránti örökre kiolthatatlan szeretetet, 
,,mellyel ezeredem föláltától fogva magáig vezérlete 
„alatt, mind a' tsata piatzán , mind1 a' béke ölében 
„kitüntette. A' közlélek és bajnokság velők minden 
„időben azon egy nyomon járdáit. 

„Hiven megfogják Lfraságodnak utójijaz általa 
„adott talpesméreteket tartani, és soha azon vigasz-
„talattól meg nem fog fosztatni hogy ta' jó lábra álr 
„lított ezered jó karban is tartassék. 

„Én azon ezerednek, melly várakozásomnak 
„pontig megfelelt, tovább is feje azon legélénkebb 
„kívánattal maradok, hogy az mostani állapotjában 
„minden legparányibb fogyatkozat nélkül föntartas-
„sék ; — ' s ezen alkalommal minden fáradalmáért 's 
„ezeredemhez nyilatkozott hajlandóságáért szives 
„köszönetemet jelentem. 

„Oktatványom a' jövő ezredes' Kapitányhoz;, 
„mint Uraságodnak tett rendeleteivel, mellyektől 
„távozni soha szabad nem lészen, tökéletes megelé-
gedésemnek bizonyítványa annak],idejében meg-
é r k e z i k . 

„Uraságod emlékezete, különösen kedvelt tá-
„borőrnagy Ur! az ezerednél megörököl. A' minek 
„biztosabb bizonyosságára akarom . ' h o g y Uraságod a' 
„Nádori huszár ezered ezeredes Kapitányának öltö-
z e t é b e n melyképét költségemre valamelly híres kép-
í r ó által lerajzoltassa. Azon melykép, míg én imez 
„ezerednek tulajdonosa leendek , mindenkor a' Ná-
„dor huszár ezered kormányozójának lakhelyén ki-
dnek kinek szabad láthatására fog tartatni. 
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„Kívánom továbbá , hogy Uraságod eletének 

„történeteit magjai nyelven ugyan azon melykép-
„nek hátára irassa, mellyekre az utóbbi ezredes 
„Kapitányok azezeredet viszszaemiékeztetni fogják. 

„Fölötte kellemesen érdekel, ha ezen kivána-
„tom minél elóbb valósul, hogy így személye eze-
„redemtől még távoztával se távozzék ; — és várva 
„várok! minden alkalmat, mellyben Uraságodnak 
„némineműképen használhatnék. Adja Uraságod bu-
„tsuvélelemet az egész ezerednek tudtára, mihelyt 
„előléptetésének oklevele megérkezik. Jósef Nádor." 

Ezután következének Hertelendinek szivet in-
dító jeles végszavai: 

Nemes ezered ! vitéz bajnokok! 
„U Tsászári Királ) i Magassága Jósef fő Hertzeg, 

„nádor, 's ezen ezered tulajdonosának brigadier 's 
„táborőrnagygyá emeltetésemnek tárgyában hoz-
„zám kegyelmesen utasított legfentebbi irata ezen-
„nel minden osztállyal közöltetik. 

„Azon kegyelmes kifejezéseknek, mellyekkel 
„abban engem érdekelni kegyelineskedék, helyes 
„ismételésére, és méltó meghálalására tehetségemet 
„elégtelennek találom. 

„De e' nyert legfentebbi kegyelemnek örök em-
l é k e z e t ű zálogát szivem mélyében ápolt tisztelet és 
,.az egész nemes ezered iránti forró szeretet, haj-
landóság 's hódolat által megérdemlem , 3s illy mó-
„don tehetségemet néminemiikép^n kipótolni einem 
„mulasztom. 

„En az ez eredet utánom jövő Tsanády Jósef 
,,ezredes Kapitány Urnák általadtam ,'s nints egyébb 
,,bátra, mint új hivatásomra Lembergbe átköítöz-
„nöin. Ezen eprednek kormányát hét esztendeig és 
„négy hónapig majd kellemes, majd kellemetlen kö-
rülmények közt viseltem. N) íitszivuen megvallom, 
,,hogy ez időnek lefolyta alatt számtalan örvendetes 
„órákat éltem , ámbár sokszor hivatalomnál fogva 
„fájdalmasan is érdekeltettem. Minden mellett még 
„is őszintén előadom azt is, hogy nem lészen nap, 
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„óra, pillanat reám nézve kellemesebb, mint mikor 
„azzal ditsekedhetem, hogy a1 nemes Nádor huszár 
„ezerednek tagja valék. 

„Ezen tártszívű nyilatkozásom mellett, még is 
„egyedül azon bizodalomért esedezem, meliynél 
„fogva szívemben gyökeret vert szeretetemet, hó-
„dolatomat és hajlandóságomat, mellyel az ezered 
„minden tagjához a1 főtiszttől az utolsó közkatonáig 
„viseltetem, nyilván kijelenthessem s bebizonyít-
h a s s a m . " 

Másnap, mint a' táborőrnagynak elköltözkedé-
se napján a' nemes Nádor huszár ezered butsúzott el 
szeretett kormányozójától illyképen : 

„Nagyságodnak butsúvétele által a' nemes Ná-
„dor huszár ezeredtől 1808-dikban Mart. hova 21-
„kén azon különös szeretetéről és hajlandóságáról, 
„mellyel irántunk viseltetik, tökéletesen meggyő-
z ő d t ü n k , valamint jeles előléptetéséről is minden-
k é p e n bizonyosokká lettünk. 

„Ezen meggyőződés mindnyájunkon hirtelen ál-
ta lhato t t , kivánatinkat pedig egészen túlhalladja ; 
„mivel mi olly szép lelkű Elöljárót, mint Nagyságod 
„väla, érezhető fájdalom nélkül el nem veszthetünk; 
„és tsak egyedül azon kegyes Ígérete, hogy irántunk 
„forró hajlandósága új fényesebb hivatala mellett sem 
„hidegül meg , képes zajló szivünket megnyugtatni. 
„Az idő, mellyben Nagyságodnak kormányától függ-
„ni szerentsések valánk, kegyes szivuségéről, igazság 
„szeretetéről, és jó akaróságáról teljesen meggyőzött. 
„Nagyságod előtt a' szoros fenyíték atyai szeretet, 
,,az igazság kiszolgáltatása, mint minden Elöljáró-
dhoz illik, szent tartozás vala. Mi megesmérjük 
„Nagyságodnak fényes erényeit, mellyek nekünk 
„példányúi, és minden alkalomkor, minden tette* 
„inkben vezér szövétnekül fognak világítani. 

„Fogadjad Nagyságod tőlünk nyiltszivüségünk-
„nek íme vallomását, mint kebelünkben forró ér-
t e lme inknek örökzálogát; mi bölts tanításit min-
d e n k o r , a'fegyver nyugalomban szinte, mint az el-
l e n s é g tüze előtt, kitelhetőleg hiven követni, 's így 
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„rendkívüli tiszteletünket, mellyel drága személye 
,,iránt magunkat lekötve érezzük, bebizonyítani meg 
„nem szününk." — 

Mind ezek ntánmegindula Hertelendi Lemberg-
be, új rendeltetése pályájára. Rohatymból, minta' 
keleti Gallitziában tanyázó Nádor huszár ezerednek 
fő szállásától, Polkámiáig a' tiszti kar őt török mu-
zsika bájoló zeugedezési közt kiséré. Itt félszázad 
közvitéz katonai díszben jöve elébe, kik, miután a* 
táborőrnagy rövid, de veiŐ3 szivindító szovak közt 
tőlök butsút vett, Ő Nagyságának könybe borúit 
szemekkel szerentsét, egészséget, és hoszszú életet 
óhajtván, az adományra, magokat méltatlanoknak, 
sőt azon számtalan jótéteményeknek, mellyeket tő-
le nyoltz év folyta alatt gazdagon veitek, meghálálá-
sára is elégteleneknek vallák. 

Mimódon tőn eleget Hertelendi azon fentebbi 
parantsolatnak, mellyet neki szeretve tisztelt Nádo-
runk ada, élete fővonásinak följegyzése után így 
adja elő tulajdon kéziratában. 

„Minthogy az újonan fölállított n. lovas magyar 
„Nádor huszár ezerednek első ezeredes kapitánya 
„valék: 0 tsászári királyi fő Hertzegsége, Jósef 
„magyar országi kegyelmes Nádorunknak , 's ezen 
„ezered tulajdonosának kegyesparantsolatából képe-
„met az ezredes Kapitányi öltözetben övig emléke-
stül lerajzoltattam. A' mi által nem tsak ő Hertzeg-
„sége kegyelmes parantsolatát teljesíteni: hanem a' 
„n. Jász, Kún 's Hajdú Nemzetekhez i s , kik ezen 
„ezeredet föl állították, és kiknek vitéz szüleményét 
„a1 följebb megjegyzett idő folytában kormányozva 
„vezéreltem, buzgó szeretetemet, hűségemet, és tisz-
te l e temet megbizonyítani akartam; mert képem 
„alatt egy kis asztalkán a1 nemes megyéknek vidé-
„keit , és azoknak minden helységeit név szerént 
„lerajzoltattam, 's természeti tulajdonságaikhoz ké-
j e s t illy jeles tzírnu irást:— Coneordes ad arma! Regi, 
„et Patriae lideles! az az: Indissolubiliter Concor-
„des! ad arma parati! Regi, et Patriae Semper fide-
„les ! — azon okból tetettem; hogy ezen tántorítha-
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„tatlan nemesi tulajdonságaikról meggyőződve Ié-
„vén , íme drága belses erköllseiket örök emlékeze-
t ű i nemes magyar nemzetem eleibe terjeszthessem. 

„Vegyék azért a' tekintetes megyék, és a1 nemes 
„ezered életemnek, 's ötvenedik esztendőben járó 
„hadi szolgálatomnak leírását, valamint belső súgá-
somból származott buzgó szeretetemet jó néven lő-
„lem ; mivel állandó hű szivűségemnek bebizonyí-
„tására többet nem mondhatok, hanem utolsó pihe-
n é s e m i g tsak azt fogom hirdetni, hogy engemet 
„leginkább az vigasztal, 's betsesít, hogy a' Nádori 
„n. lovas ezerednek tagja voltam." — 

9. §. 

MDCCC VJl—MDCCCXV. 
Megérkezék tehát Hertelendi táborőrnagy Lem-

bergbe hatvanhat évtől görnyítve ugyan , de ősz pil-
láji alatt még nemes tűz lángol a. Itt a'Tsászári kön-
nyű, és Lotharingiai nehéz lovag ezeredhől álló 
brigádét Felséges uralkodó királyunk tökeletes meg-
elégedésére négy évig kormányozva vezérelte. Tá-
borőrnagyi hivatalának pontos teljesítéséért 1812-ben 
Bojt előhova 22-kén altábornagynak hirdettetett. 

Végre ezen hivatalát két évig viselvén, minek-
utánna 55, és fél esztendeig, aa királyi szék oltal-
máért, és a' haza boldogságáért a' durva teleket, 
törhetetlen nyarakat állandóan kitartotta ; a1 bértzes 
hegyeket, süppedt völgyeket fáradhatatlanul megjár-
ta, tiiz, viz, éhség, szomjúság, hideg, meleg, élet, 
halál veszedelmei közt bátran viaskodott, és bajnokul 
hartzolt; a' tüzet, halált osztogató álgyúknak, éles 
pallosoknak, dárdáknak, szúronyoknak melyétnagy 
elszántsággal kiszegezte; kard, dsida, és golyó által 
többször meg is sebesíttetett: a' vérző sebek, 's agg-
kor alatt megroskadt teste bágyadalma miatt földre 
kanyarúló vállai további hadi szolgálatot nem bírván, 
Felséges Királyunk kegyelméből altábornagyi fize-
téssel 1814-ben Sz. Mihály hova 1-sőjén nyugalomba 
lépett. 

10. §. 
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10. §. 

MD CCCXJ V— UDCCCXX. 
Öregségének tsendes órájit Gyöngyösön, IinI 

a" Nádor huszár ezered ekkor feküdt, magát dilső 
tetteinek álmában ringatva, tisztelt tanítványinak 
kebelében tölté. De nem tarta sokáig földi pályája, 
és 1820 ban Jun. 16-án esti tizedfél órakor aJ hűség-
nek és bajnokságnak példája, a' nemes lélek, viszsza 
tért Teremtőjéhez, kitol eredett. Hideg tetemeit a1 

Nádor huszár ezered mély szomorúság és szivkeser-
gés közt kíséré gyászos sírgödrébe; hogy így bebi-
zonyítaná, mint tiszteli, mint kész halála után is 
követni azt, kit életének ditső tettei az ő emlé-
kezetében halhatatlanná tettek. Igen is , halhatat-
lan ő , mert királyának, as hazájának áldozott éle-
t e — őt a'nagy Hunyadiaknak, Báthoriaknak, Zrí-
nyieknek , a' haza halhatatlaninak, sorába emelték. 

Ez rövid életrajza azon/érjfiúnak, ki minden-
nek, tsak magának nem élt. Gazokban, mellyekkel 
a1 nemzet tisztének tartozott, hűséggel, Hazája Js 
Fejedelme hathatós szeretetével és oltalmazásával 
senki után nem állott. A' magasabb tudományokban 
ugyan gyakorlatlan, de valódi katonai elmésséggel, 
okos észszel, nagy lelkű bátorsággal, igazság szere-
tettel teljes vala. Tudván, hogy a' Vitéz bátorság 
nélkül nem egyébb, mint kert virág, szem könyű, 
kép színek, test lélek nélkül: azért egész életében 
semmi veszedelemtől sem félni tanúla. Minden ér-
zéséből értzerejű tiiz lélek sugárzott. Valóban reá il-
lenek a* költőnek szovai: 
„Ingadoz is minden, szive nem, mert azt maga a' dűlt 

Ég sem zúzná úgy, hogy megrettentse ütése. 
Ollyan, mint kőszirt, melly, a* tengerre kinyúlván, 
Bármi erőszakait merevedve kiállja az égnek, 
Es a1 tengernek —- maga megmozdulni tudatlan." v 

Eletében mindenkor foglalatos, ritka pontossá-
gú és fáradhatatlan munkatürő volt, kit mint em-
bert a' józan okosság, mint katonát a*1 betsűlet, mint 
keresztényt a' hit és a'jövendő élet reménye igazgató 
és vezérele a' ditséretes tselekedetek gyakorlására. 

Tud. Gyújt. V. Kot. 1S31. 0 
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Társalkodása a® bő tapasztalású bajnoknak, ki 

a" hét esztendős burkus, azután két évi Török, vég-
re a1 frantzia háborúkban részt vévén, sok országo-
kat bejárt, víg és egész a' gyönyörködésig kellemes 
vala. Egyenlő hangon szokta ő szerentsés és szeren-
tsétlen történeteit, kellemes és kellemetlen állapot-
ját elbeszélni. 

A' bő kezű természet drága lelki tulajdonsági 
mellett a' testnek szép ajándékival isékesíté. Test-
alkotására nézve közép termetű volt. Homloka magas 
inkább,mint széles, haja vernyeges, kék szemei tü-
zet szikrázók, tekintete vidám, artzája piros, előre 
nyomúló melye , nyúlánk, kartsú, de nemes test-
állása, egész termete hősre, törhetetlen bajnokra 
mutatott. 

Illy rendkívüli tulajdonok helyezék Hertelendit 
azon kevesek sorába, kik egyedül a1 Királynak 's 
Hazának áldozták életüket; kik a' haza jováért va-
gyonúikról, Övéikről és önmagukról lemondani ké-
szek valának; kiknek, ha a' érdem jutalma, vagy illő 
bére idővel méretnék, méltó lett volna e1 földön 
örökre élniök. 

Katonai hivatalok nevei. 
Káplár — vagy tizedes. 
Hador — SÖ8a(|tmeifíct. 

[Had - n a g y [Lieutenant. 
Másod í xr . . . „ n . . . fSeconde 
Százados l K a P l t a " 5 ' C a P l t a i n [ á escadron. 
K ( Őrnagy Dt«rfí;5BíJ^tmciffíC (!VTajoi\ 
JJ i Hadnagy — Lieutenant i Colonel — lieutenant. 

^ Kapitány Dfccrftet j Colonel. 
£ ^ Segéd Regiments adjutant ' Adjutant de Regiment. 
O Őrnagy I 0 fSBa^tmciftCC 

Nagy helyettes | . j 
vagy I Í̂ J-Í Maréchal — lieutenant 

o- Altábornagy | j 
® Nagy-Tábornagy | Maréchal de Camp. 

Brigádé — dandár. 
Brigadier — dandáros. 
General — Vezér. 
Tábor — —• Campagne de la 

guerre. 

Division — Osztály. 
Bataillon — Zászló al. 

íszászad - Escadron. 
Gyalog t Compagnie. 
Hadosztály — diVisiou d* armée. 

Nagy János, 
A' m. t. Társaság ler. tagja. 
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8. 
Ä* Zavolch és Talmits nemzetről. 

Ben Gorion Jó'sef, szorgalmas zsidó író (Bo-
cliart Geographia sacra, col. 199.) Thogarma nem-
zetségeiről ezt jegyzi fel: „Thogarmae sunt decen» 
„familiae, scilicet Chozar et Patzinac, et Alichanus 
„(Bochart helyébe tette Anchialus *) ) , et Bulgari, 
„etRagbiga (Bochart helyébe tette : Raguza) , etTur-
„cae, et Buz (TJz?) et Zabuch (Bochart helyébe 
„tette: Zavolch) et Hungari, et Tilmats (Bochart 
„helyébe tette : Talmits, és as Szász Országi Misniéi-
„nak magyarázta). Omnes illi in aquilone degunt, et 
„terras suas de nominibus suis appellarunt. Habitant 
„autem ad fluvium Ethel^ qui est Elatack. Tamen 
„Hungari et Bulgari et Patzinacitae habitant ad 
„magnum fluvium Danubium 

Tek. 3s Tudós Horvát István Úr jeles munká-
jában „Rajzolatok a' Magyar Nemzet legrégebb tör-
téneteiből44 (Pesten 1825) 73-dik lapon Ben Gori-
onnak ama nevezetes helyéhez ezt adja hozzá: „Hon-
„nand vehette e' sok igazat mondó Sidó író tudomá-
„nyát? tsak az Eichortiok, Paulusok, Rosetimülle-
„rek 's a ' t . , nem pedig én, mondhatják meg. Nem 
„győzöm tsudálni e' Ben Gorioji Józsefet. Hogy Dal-
„mátiában Szitya Ország volt, az kérdést sem szen-
v e d h e t : De aa Zavolch 's a' t. Nemzeteket nem 
„értem" 

Én a' Zavolch és Talmits Nemzetről a1 kovet-
kezendőt közölhetem : 

Zavolch (Zavolchi) Kún nép volt a' Havasi Al-
földön. Révai (de Monarch. Flung. Centur. VII.) ezt 
írja: „Cumania dicitur terra Yalachiae Zavolcha 
„vocatae,et quam juxtaopinionem quorundam Stra-
„bo Cataeoniam appellat; etiam Circasia dicta, quae 
„inhabitatur a Cumanis nigris, sita afluvio Olt inter 

*) Anchialus tenger melletti yáros Bulgáriában. Ft — y, 
* 6 
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„Alpes et Daiiubium, jacens versus Tatariam, et 
„nuneupatur pars Transilvaniae et Moldáviáé." Bél 
Mátyás is Cumaniának kézirati leírásában ezen hely-
re provocál. 

Talmits pedig Dalemincii, kik már 856-dik 
évben (lásd Annales Fuldenses h. a.) Miszniában a' 
Tsehek és Szorbusok között laktak. Lásd: Schött-
gen und Kreysig diplomatische und curieiise Nach-
lese der Historie vort Obersachsen. I. Thcil , Seite 
177. A' tudós Frantzia Bochart tehát a' Talmits vagy 
Daleminciusok lakhelyét jól tudta. 

Rumy Károly. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 

1) Die Magyaren»Sprache in ihren Grandzügen beleuchtet 
von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. Witwe. 
1833k in 8-o SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben-

2 ) A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye be-
tőivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fr. 30 xr. 
pengő pénzben. 

(Folytatás.) 

A' GETÁK a' kútfők szerént eredetükre nézve 
SCYTIIÁK valának, 's egy Nemzet voltak a'DÁCUS 
Nemzettel. Világosan állítja ezt Idősebb Plinius 
(Hist. Nat. Libro IV, cap. II. edit. Harduini Tomo 
I. pag. 216.) ime soraiban: „Ab eo in plénum qui-
dem omnes SCYTHARUM sunt GENTES: variae 
tarnen litori apposita tenuere : alias GETAE, DA-
Ci Romanis dictiL" Strábo is egyik helyen (Libro 
Vit . edit. Amstel. anni 1707. Tomo I , pag. 466— 
467. margk 304») írja: „Est et alia Regionis distri- " 

\ 
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lulio, quae ab antiquo per dura vi t, Ö/IV DAC/, 
alti G ETA E appellentur. GE TA E , y«í versus Pott-
/«f/i 6'/ orientem inclinunt: DA Cl, qui, in diver-
sum ad Germanium et Istri jontes vergunt, ywo^ 
puto antiquitus esse DAVOS app ellát os : ünde 
etiam apud Atticos in usu fuerint servorum noi • 
na GETAE ac DA VI: id enim probabilius est, 
quam a DAIS SCYTHlSt procul apud HYRCA-
NI AM dissitis drictos fuisse: cum verosimile non 
videatvr, iWe in Atticam allata mancipia: nam 
9 er vis Attici nomina imponebant aut Gent is, unde 
fuerant allati, Ly dum, Sy r u m : aut ea, quae 
apud istas gentes essent usitatissima, ut Manen, 
t-e/ M i dam, qui ex Phrygia ; Ti hiúm, qui e 
PaphlagoniaA' másik helyen (Libro VII. edit. 
cit. Tomo I , pag. 468. marg. 305 ) még határozott 
trtbbaii állítja Strábo a'"OfjóylwTtot = e g y n y e l v ű 
szóval élvén: „EADEM UTUNTUR CUM DACIS 
L1NGVA GETAE. Atque apud Graecos quidem 
notiores sunt GETAE, ob crebras in utramque 
Istri ripam migrationes, et quod Thracibus sunt 
Mysisquepermixti.u Justinusnái (Libro XXXII. cap. 
3.) szinte olvastatik a' DÁCUSOKRÓL: „DACIquo-
que SUBOLES GE TAR UM SUNT: qui cum 0RO-
DE rege adversus Bastarnas male pugnassent, ad 
ultionem segnitiae , capturi somnum , capita loco 
pedum ponere jussu Iiegis cogebantur ; ministeria-
que uxoribus , quae ipsis antea fieri solebatit, fa-
céré. Neque haec ante mutata sutit, quam ign&mi-
niam bello acceptam vir tut a delerent.4t 

Nem illyen határozottan beszél ugyan Dio Cas-
sius (História Romana. Hamburgi, 1752. fol. Tomo 
I I , pag. 1105.) a' közös GETA és DÁCUS nevezet-
ről, de még is épen azt adja elo, a1 mit más írók , 
ime soraiban : „Maximum vero per id tempus bel-
lum fűit Populo Romano cum DACIS, apud quos 
tunc DECEBALUS regnum obtinebat. [Duras enim, 
penes quem fuerat impérium, sponte eo cesserat 
Decebalo ; quoniam] is erat et in cognoscendis re-
bus bellicit perspicax, et in ugendo solers; rede 
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invaäendi, et opportune recedendi gjiarus : insi-
diis locandis artifex, in proeliis manu promtus : 
tarn victoria recte utendi, quam cladi acceptae 
probe medendi peritus. Quam ob rem diutissime 
adversarius gravis fuit Populo Romano. Porro 
e?m Gentem DACOS appello : nam ita se ipsi no-
minant, eodemque nomine a Romanis appellantur ; 
etsi non ignoro , eos a quibusdam Graecis GE* «  
TAS esse dictos: rectene an secus fiat, non cur an-
tibus. Ego quidem scio , GETAS trans Haemum 
apud Danubium incolere." A' GETA és G0THU8 
névvel váltva 's föltserélöleg élő Jordánes Ravennai 
Püspök is (De Rebus Geticis. Cap. 12.) írta: „Hanc 
GOTHICAM, quam DACIAM appellavere Majo-
res.st Egyet jelentő végre, midőn részént Nicetás 
Gothus Püspökről (Menologium Graecorum. Urbini, 
1727. fol. Toino I , 39.) emlekezik, részént a'GO-
THÚSOKRÓL beszél, Nólai Paulinusnál is a GO-
THUS, DÁCUS és GETA nevezet. Egyik helyen 
(Opera. Veronae, 1736. fol. col. 413. Poemate XVII, • 
versu 17.) írja Nicetáshoz Paulinus: 

„Ibis Arctoos procus usque DACOS." 
Más helyen (col. 513. Poemafe XXI, versu 10—12.) 
mondja a' GOTHUSOKRÓL Paulinus: 
^Instantesque GETAS ipsis jam faucibus urbis 
Vettere , et exitium, seu vincula vert ere in ipsos , 
Qui minitabantur Romanis ultima Regnis." 
A'harmadik helyen pedig (col. 635. PoemateXXVí, 
versu 338.) írja megint a' GOTHUSOKRÓL Nólai 
Paulinus Nicetás Püspökhöz : 

,,A?ec te mare, nec labor ullus , 
Nec GOTlílCI tenuere rnetus 

Végre , már Thucvdides följegyzette (Libro II, cap. 
96.) a' GETÁKRÖL : „GETAE autem , et qui Re-
gionem illám accolunt, SCYTHIS sunt finitimi, 
ET CUL TU SÍM IL ES, omnesque Sagittarii eque-
stres" Azt, hogy a' GETÁK és GOTHUSOK valóban 
egy nép voltak, a'már más helyen előadattak Kútfő-
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kön kívül Orosius is (Libro I, cap. 16.) imígy hir-
deti: „Modo autem GETAE Uli, qui et nunc GÜ-
TZ/ / , quos Alexander evitandos pro?iimtiavit , 
Pyrrhus exhorruit 

iVli hatalmas Nemzet volt a' GETA, vagy is 
DÁCLS Nemzet? Strábúnak néhány helyeiből kön-
nyű megtanulni. Egyik helyen (Libro VII. edit. 
cit. Tomo I, pag. 465. marg. 303—304.) mondja ró-
luk: ,,G ET Alt UM antiquis historiis omissis, no-
stri temporis res exponamus. Boerebistes natione 
GETA, cum impérium in sua gentem suscepis-
set, eam crebris ajflictam bellis refecit : tantum-
que exercitatione, sobrietate ac diligentia profé-
cit, ut intra paucos átmos magnum constituerit 
regnum, finitimas plerasque gentes GETARUM 
imperio subjecerit ; Q VIN ET ROMANIS JAM 
CEP1T TERROREM AFFERRE, Istrum auda-
cter transiens, Thraciamque ad Macedoniam us-
que et lllyricum p o p u la n s. Idern Celtas T/t ra-
cibus et íllyriis perrnixtos, evastavit, Bojos, qui 
sub Critasiro erant, prorsus delevit, itemque Tau-
riscos, ut suae genti tanto es seilt maiores facul-
tates. Usus est autem opera Cenei praestigiatoris 
hominis , et qui per Aegyptum vagatus didicerat 
quasdam divinationes; ex quibus Deorum respon-
sa simulabat's a' t. *) Másik helyen (Libro Vlí . 
edit. cit. Tomo I , pag. 466. marg. 304.) említi Strá-
bo : ,,Successores ejus (Boerebistis Regis) regnum 
in plures diviserunt partes; atque etiam nuper, 
cum Augustus Caesar ex ereit um a dv e r-
s u a eos mit teret (Claudius Tiberius vezérlése 
alatt Horátius és Vellejus Paterculus tanutétele sze-. 
rént), alias per Q VINfy VAGINTA, alias per QVA 
DRAGINTA MILLIA divisi fuere : verum ist ins 
modi divisionet pro tempore alias aliter fiunt 

*) Jordínesnél (Cap. 11.) ez a' B o e r e b i s t e s GETA fe-
jedelein B o r o i s t a GOTHUS Király nevet visel. A'bű-
bájos C e n e u s Jordánesnél D i c e n e n s G0TH1AI Jü-

k vevénv, *s bűbájos. — Es inég sem egy a GETA és GO-
THUS nevezet ? 
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Egy harmadik helyen (Libro VII. edit. cit, Tomo I , 
pag. 467. marg. 304.) ismét írja a' GETÁKRÚL Stráf 
bo: ,,Ceterum GETARXJM Gentem a Boerebista 
in tantum potentiae elatam, cum D1SS1DIA, tum 
ROMANl omnitio humitem redegerunt, tarnen eti-
amnum Q VA DRAG INT A HOMINUM MILLIA 
mittere volenti A' negyedik helyen (Libro VII. 
edit. cit. Tomo I, pag. 468. marg. 305.) beszéli Strá-
bo: „Sed GETAÉ et DACI, cum eo crevissent eo-
rum vires, ut etiam DUCENTA MILLIA HOMl* 
NUM IN BELLA EDUCERENT: Nunc eorum 
Copiae ad VIGINTI MILLIA redactae sunt: ae 
tarnetsi parum abest, quin Romanis se submittant, 
nondum tamen prorsus se dedunt, quod SPEI 
ALIQVID EST IPSIS in Romanorum hostibus 
GERMANIST Itt Strábo eléggé érénti a1 GETA és 
DACUS Nemzet nagy hatalmát annak megveretése 
előtt, de egyszersmind a' GETÁKAT, úgy látszik, 
egyenesen megkülönbözteti a' GERMÁNUSOKTÓL. 

Nem akadozhatni pedig azon semmit is , hogy 
a' GETÁK, az az: DÁCUSOK a' NÉMET NEMZET 
szövetségében bíztak a' Rómaiak ellen : mert ők igen 
régi esméretségben voltak, mint azoknak tő szom-
szédaik, a' GERMÁNUSOKKAL, lakván a' Fekete 
Erdő szomszédságában NORICI nevezet alatt. Julius 
Caesar(Libro VI, cap. 25. De Bello Gallico.) följegy-
zette : „Huius Ilercyniae silvae, quae supra de-
monstrata est, latitudo novem dierum iter expe-
dito patet : non enim aliter finiri potest, neq?ie 
mensuras itinerum noverunt. Oritur ab Helvetio-
rum, et Nemetum, et Rauracorum finibus, re-> 
ctaquefluminis Danubii regione pertinet ad FlNES 
DACORUM et ANARTIUM.« De Strábo is (Libro 
VII. edit. cit. Tomo I , pag. 452. marg. 295.) szinte 
állítja; „Post hos (Svevos) GETARUM REGIO 
attingit, arcta initio , qua juxta austrinam par-
tém secundum Istrum protenditur, et e regiojie 
finibus Ilercyniae Silvae, partém montium ipsa 
quoque complectens : dein versus septemtrionalem 
dilatatur usqne ad TYIU-GETAS." E' szomszéd. 

» 
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súgból a' JAZYGESEK űzték el a' Tisza megé a' 
DÁCÜSOKAT némelly közöttük fönforgott egyenet-
lenségből. Említi, de tsak röviden éréntve, e' tör-
ténetet Idősebb Plinius (Ilist. Nat. Libro IV. cap. 12. 
edit. Harduini Tomo I , 216.) ime soraiban: „Su-

periora autem inter Danubium et Hercynium sal-
tum usque ad Pannonica hiberna Carnunti, Ger-
manumque ibi confinium, campos et plana JAZY-
GES SARMATAE, montes vero et saltus PULSI 
ab his DAC1 ad Pathissum amnem." A' Tiszán 
túl igen nagy kiterjedésen laktak a' GETÁK, az az : 
DÁCUSOK. Nékik közülük Thrakiában telepedtek 
l e ; mások a' Tanaison túl is tartózkodtak. Azokról 
minduntalan emlekeznek a' Görög és Deák régi írók: 
Ezekről szól (Libro IV. Elégia 1 .versu 146.) Ti* 
bullus : 
^Quaque Hebrus Tanaisque GETAS rigat, atque 

Magynos." 
Nagyon meggyengítette e' Nemzetet, igaz, Tra* 
jánus, de Ők a' Tanais vize felé viszsza vonták ma* 
gukat, 's nem sokára, ismét erőre kapván, vesze* 
delemmel fenyegették a' Rómaiakat. Ezért írja Sex«» 
tus Rufus (In Breviario. eap. 8 . ) : , ,Trajanus DA-
COS sub Rege Dficibalo vicit; et DACIAM Irans 
Danubium in SOLO BARBAR1CO Provinciám 
fecit: qitae in circuitu decies centena millia passu-
um habuit, sed sub Gallieno Imperatore AMISSA 
EST; et per Aurelianum , TRANSLAT1S EXIN* 
DE ROMAN IS, DUAE DAC1AE in Regionibus 
fi/loesiae \ac Dardajiiae~\ factae sunt" Arról tebát, 
hogy a1 GETÁK, az az: DÁCUSOK ki vesztek vol* 
na egészen, okosan szó sem' tétethetik. Ok utóbb 
gyakrabban a' GOTHUS név alatt élten éltek a'Tör* 
ténettudományban. Róluk írta (Carm. Libro III ? 
üde 6, versu 14.) Horatius: 

„Paetie occupatam seditionibus 
Detevit urbem DACUS et Aethiops ; 

Ilic classe formidatus , ilte 
Missiiibus melior ságittis." 
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Más régi Kútfők a' GETÁKAT, az az: PÁCU-

SOKAT világosan a' THREK, vagy THRAK Nem-
zet egyik ágává teszik. Herodotus írja (Libro IV, 

, cap. D3.) Dárius Persa Fejedelemről: ,,Priusquam 
vero ad Istrum pervenisset, jirimus GETAS vi 
subegit, Mos, qui se IMMORTALES praedicant. 
Narrt qui Salmydessum incolunt Thraces,et qui super 
Apollonia et Mesernbria oppido sedes habent, qui 
Scyrmiadae et Nipsaei nominantur , sine pugna se 
Dario tradiderunt. GETAE vero , obstinate resi-
stentes jnox in servitutem su?it redacti,quum quidem 
ESSENT THRACUM' Görögül THREKUM)£T/VO-
B1LISSIMIE T JUSTISSIMI." Mela Pomponiusnál 
(Libro II,cap. 2.) olvashatni: „ U n a Gens THRA-
CES habitant, aliis aliisque praediti et nominibus 
etmoribus. Quidam ferisunt et ad mortem paratis-
simi, GETAE utique. Id varia opinio perficit. 
Alii redituras putant animas obeuntium: alii, etsi 
non redeant, non extingui tameti, sed ad beatio-
ra transire: alii, emori quidem, sed id melius 
esse, quam vivere. Itaque lugtntur apud quosdam 
puerperia, natique deflentur: funera contra festa 
sunt, et veluti sacra , cantu, lusuque celebrantur. 
NE FEMINIS Q VI DEM SEGNIS EST ANIMUS. 
SUPER MORTUORUM VIRORUM CORPORA 
JNTERFJCI SIMULQVE SEPELIRI, VOTUM 
EXÍMIUM HABENT: et quiaP EURES simul sin-
gulis nuptae sunt, cujus id sit decus, apud ja-
dicaturos magno certamine adfectant• Moribus 
datur, estque maximé laetum, cum in hoc conten-
ditur, vincere. Moerent aliae vocibus, rww 

planctibus efferunt. At quibus consola • 
ri eas animus est, arma opesque ad rogos defe-
runt ; paratique, dictitant, cum fato jacentis, 
si detur in manus vei pacisci vei decernere; ubi 
nec pugnae nec pecuniae locus sit, manent domi-
nus proci. Nupturae virgines non a parentibus vi-
ris traduntur, sed publice aut locantur ducendae, 

vaeneunt. Utrum fiat, specie et moribus 
causa est. Probae formosaeque in pretio sunt: cae• 
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teras qui habeant, mercede quaerunturE' hosz-
szu helyből újakat tanúlhathi nem tsak a' THREK 
eredetről, hanem a' GETA ASZSZONYOKRÓL és 
LEÁNYOKRÓL is. 

Érdekli a' GETA NEMZETNEK hajdani 
THREK eredetét még Strábois, midőn (Libro VII. 
edit. cit. Tomo I , pag. 453. marg. 295.) így feje-
zi ki magat i ^Proinde Graeci GETAS existima-
verunt THREC1CAM GENTEM. Ili GETAE ad 
utramque ripam Istri accolebant. ltemque MYSI, 
ipái quoque THRECES, et, quos nunc MYSOS 
rocant, a quibus profecti sunt, qui nunc int er 
Lydos , Phryges ac Troas habitant MYSI 
Innend tehát, és az előbbiekből, igen természe-
tes magyarázatot nyer, hogy Jordánes (Cap. 15.) 
több más írókkal együtt a' GOTHUS EREDETŰ 
Maximinus Római Tsászárt MAXIMINUS THRAX 

/ 

néven emlegeti. így hangzanak sorai: , ,Maximi-
nus ab exercitu factus est Imperator, ex in-

fimis parentibus in Thracia natus, a patre G o-
tho nomine Mecca, matre Alana, quae Ababa 
dicebatur. Is triennium regnans,dum in Christianos 
arma commoveret, Imperium simul et vitám ami-
sit. Nam hic severo lmperatore regnante, et na-
talem filii diem celebrante, post primám aetatem 
et rusticam vitám , de pascuis in militiam venit. 
Princeps siquidem Severus militares dederat lu-
dos. Quod cernens Maximinus, ^wz eroí SEMI-
BARBARTJS Adolescens, positis praemiis, BAR-
BARA L1NGVA petit ab lmperatore, wf «i'ds* /wc-
tandi cum expertis militibus licentiam daret's a' 
t. És alább Severus Tsászár szájából mondatja Ma-
ximinusnak : ,,Numquid vis post cursum THBA-
CI SCE luctari? * ) A' GETA, GOTHUS és DÁCUS 
NEMZETNEK THREK vagy THRAK EREDETE 
bizonyosan TEREK, mai írás szerént TÖRÖK, ere-
detre mutat, mert a THREK név a' TEREK név-
*) így Pausaniásnál Dromichaeles GETA KIRÁLY; — D i o . 

dorus Siculusnál ugyan ez a' DrciuichaeUs THRAX KI" 
l iÁLY. — 
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nek, a'THRAK név pedig a' keicti TARAK névnek 
tsak elrontatása, 's vágynák is régi Kútfők, kik 
THRACIÁT egyenesen TURCIA néven emlegetik. 
De ezt itt nem akarja kifejteni Recensens, hanem 
inkább arra tészi figyelmesekké olvasóit, a' mit igen 
kevesen tudnak, hogy THREKIA volt Ásiában és 
Aegyptusban is. Világosan fön tartotta ennek emle-
kezetét Eustathius (Commentarii in Dionysium Pe-
ri egetam. Coloniae Allobrogum, 1741. 8-0 pag. 160.) 

-ime soraiban: „Herodotus autem refert, TBRA-
CES etiam quosdam sub imperio Croesi fuisse, 
tibi Croesum narrat Chalybes, Paphlagones, THRA 
CES, Thynos, Bithynos, et ceteros, in potestatem 
suarn redegisse. Quin etiam Xenophon TURACI-
AM quandam ASIANAM agnoscit, quae initium 
sumat ab ostio Ponti usque ad Heracleam, siquis 
eo ingressus, ad dextram adnaviget. História 
etiam quaedam sacra in partibus alicubi australi-
bus Africae, supra Alexandriam , THRACIAM 
quandam MONTAN AM cornmemorat, in qua fuis-
se hominem prodit divinarum rerum studio sati-
ctiorisque vitae exercitatione percelebremMint 
lebet ezeket, és a' TÖRÖK eredetetr a" GOTHU-
SOKRA, ha Ők NÉMETEK valának , alkalmaztat-
ni ? Hogy a' KUNOK és MAGYAROK hívattak 
TÖRÖKÖKNEK is, azt mindenki tudja. Nagy törté-
neti igazságot fejezett ki valóban Aeneas Sylvius, > 
midőn Szétsi Dénes Esztergomi Érsekhez (Opera. 
Basileae, 1570. fol. pag. 559. Epistol. Libro I, epist. 
78.) írta: „Apud GOTHOS autem, QVI ET 1PSI 
VESTRl GENERIS EUERE, Almai patri suo 
Gapt successitMennyit nem tudtak még régi 
Atyáink ! 

A' GETÁK, GOTHUSOK és a3 PALÓTZOK, 
valamint néhány más rokon Népek i s , számtalan-
szor a' Kútfőkben BARBARUS néven hivatnak. E' 
nevet széltében közönséges mellék szónak tekéntet-
ték mostanig a' Történetvizsgálók: De ezt, ha az 
említett három Nemzetről 's azoknak rokonaikról 
fül) a' beszéd, különös Nemzeti Névnek kell lekén-

v / 
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teni. Hogy Afrikában volt s vagyon ma is BARBA-
RIA, vagy BERBER Tartomány 's vagyon 's voit 
BARBARUS vagy BERBER Nemzet, azt mindenki 
tudhatja; söt tudhatja azt i s , hogy Afrikában BAR-
BARIA más néven G ET ULI A , 's BARBARUS más 
néven GETULUS nevet viselt. Horátius egyik he-
lyen (Libro I , Ode 6. versu 1—4.) énekli: 

„Septimi Gades aditure mecum, et 
Cantabrum indoctum juga ferre nostra, et 
BARBARAS SYRTES, ubi Maura Semper 

Aestuat unda 
Másik helyen (Libro II , Ode 20. versu 13—16.) 

pedig így danol: 
„Jam Daedaleo ocior lcaro, 
Visam gementis litora Bospori 

SYRTESQUE GETUE AS, canorus 
Ales , Byperboreosque campos.<£ 

E' BARBARUSOKRÓL, vagy is GETULUSOK-
RÓL írja (Abulfedae, História Anteislamica.. Lip-
siae, 1831. 4-o pag. 177.) Abulfeda Arabs író: „De 
BERBERIS plures sunt et multum discrepantes 
sententiae Sed si veriorem sententtarn sequi-
mur, e POSTERIS SUNT CANAANAEORUM., 
quemadmodum jarn dictum est. Occiso enim Dja-
lutlio (Goliatlio ) , quum CADJANAEl dispersi 
fuissent, nonnulli ex iis Mauritaniam petierunt, 
ibique sedem fixerunt: qui sunt ipsi BERBERI 
E5 tanutétel szerént az Afrikai BARBARUSOK, az 
az: GETULUSOK, egy, vagy rokon Nemzet vol-
tak volna a' CANANAEUSOKKAL, kik bizonyosan 
KUNOK voltak. Nints különben a* dolog, tsak hogy 
e' tárgynak egész kifejtetése 's megbizonyíttatása 
mostan nem ide való. Elég légyen inkább azt meg-
említeni , hogy BARBAR , vagy BERBER Aethiopiai 
Nyelven (Jobi Ludolf!,Lexicon Aethiopico-Latinum. 
Francofurti, 1699. fol. col. 233 . ) ige formában: 
SPOLIAVIT, DIRIPUIT; állatos név form ban pe-
dig: PRAEDA, SPOLIUM, PRAEDO, LATRO je-
lentéssel bír. így a' BARBARUS, vagy BERBER 



( 520 ) 
afrikai nemzcfi név épen annyit jelentene, mint az 
Európai PALÓTZ szláv és WALYVEN német nem-
zeti név jelent. Olvassa akárki Heliodorus Aethio-
pikáit, benne minduntalan egy Nemzetre akad, melly 
LATRONES (Arjorijg) nevet viselt Afrikában. 

Horátius az Európai TÍIRAKOKAT is BARBA-
RUS névveí tzímezi. Egyik helyen (Libro I , ode 
27. versu 1—4.) írja: 
,,Natts in usum laetitiae scyphis 
Pugnare, THRACUM est. Tollite BARBARUM 

MORÉM, verecundumque Bacchum 
Sa?igvineis prohibete rixis 

Másik helyen, (Libro III, ode 25. versu 10—12.) ol-
vashatni nála: 

,,Hebrum prospiciens, et nive candidam 
THRACEN, ac PEDE BARBARO 

Lustratam Rhodopen.(í 
Sót ugyan Horátius (Libro IV, ode 14. versu 30— 
33 ) m agukat a3 GETÁKAT és DÁCUSOKAT is 
egyenesen BARBARUSOKNAK nevezi ime ver-
sében : 

„Ut BARBARORUM Claudius a g mi na 
F er r at a vasto diruit impetu, 

Primosque et extremos metendo 
Stravit humum, sine clade victor*) 

Ugyan ő (Libro I , ode 35. versu 6—12.) bársony 
ruhás fejedelmekről is emlekezve följegyzette ismét 
a' GETÁKRÓL: 

„Te DACUS asper, te profugi Scythae, 
Urbesque, gentesque , et Latium ferox , 

RE G UM Q VE Matres BARBARORUM, 
Et PURPURÉI metuunt TYRANN! 

Továbbá a' GOTHUS Népen nyert győzedelem em-
lekezetére verettek Római Pénzeken is (Josephi 

*) Itt Horatius a' Getáknak v a 8 a 8 s e r e g e k e t tulajdonít. 
A' XII-dik századi Orosz Költemény is írja a' Palótzok-
ról a' 68-dik lapon : ,,A u s d e n s t a r k e n e i s e r n e n 
P o l o w z e r — S c h a a r e n." 
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Eckhel, Doctr. Numorum Veterum. Vindobonae, 
1798. in 4-0 Parte II. Vol. VIII. pag. 83.J olvas-
hatni Nagy Constantin Tsászár uralkodásáról: „Di?-
BELLAT0R1. GENTIUM. BARBARARUM." WiA 
pedig a' pénzen: „ G O T H I A . TRIdátius pedig 
(Jacobi Sirmondi, Opera. Tomo II, col. 266.) a' 
GOTHUS NEMZETNEK Spanyol Országba menete-
lét tsak e1 képen említi: „Anno 409. Honorio VIII, 
et Theodosio III. COSS. BARBARl Hispanias 
ingressiMindezeknél fogva tehát méltán kérdez-
hetni : Nem volt-e Európában is a' BARBARUS név 
Nemzeti Nevezet? Nem voltak-e KUNOKKAL ro-
kon Nemzet e' BARBARUSOK? Nem jelentett-e Eu-
rópában isLATRO-T és PRAEDATOR-T a'keletben 
forgott BARBARUS nevezet? Nem volt-e az a PA-
LOTZ névnek lefordíttatása? Ezek bizonyosan új , 
de figyelemre méltó Kérdések. 

Az Appiánusnak hibáson tulajdoníttatott Parthus 
Históriában (Romanae Históriáé. Lipsiae, 1785. 8-o 
Vol. III, pag. 75.) mondatik: , , N a m et Sozius, 
Antonianus Dux, multa in Syria prospere gesse-
rat, et Canidius relictus ab eo circa fines Arme-
niorum: qui victis horum et lberorum, Albano* 
rum que Regibusprocessit USQFE CAUCASUM, 
effecitque, ut inclytum esset Antonii noinen apud 
GENTES BARBARAS." Diodorus Siculusnál (Li-
bro XX, cap. 22.) találtatik: ,,Per id tempus in 
Ponto, post obitum Parysadae, qui Bospori CVra-
merici Rex fuerat, Eumelus, Satyrus, et Pryta-
TI is ejus filii, de principatu inter se contenderunt. 
Horum natu maximus Satyrus impérium CL Pa-
tre acceperat, quod illeper XXXFIII. annos ges-
serat. Eumelus autem, cum BARBARIS quibus-
dam f in it i mis amicitiam pactus, deregno fra-
tri controversiam movit. De quo Satyrus certior 
jactus, cum numerosa adversus illum manu con-
tendit, et superato Thapsi fluvio ubi castris ho-
stium approximaverat, plaustris, quibus maxi-
mam commeatus vim advexerat, castra circum-
dedit, instructaque acie, ipse medium, ut SCY-
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THARUM MOS habet, agmen obtinebat. Mili* 
tabant verő ipsi mercenariorum e Graecia duo 
millia y haud plures, THRACESQVE totidem. 
Ceteri omnes SCYTHAE erant auociliares ,supra 
viginti millia, et decem equitum jjiillibus haud 
pauciores. Eumelum Ariopharnesrex THRACUM 
adjütabat, vicies mille equites, et viginti duo 
millia peditum habens. Commisso igitur proelio 
quam acerrimo, Satyrus , qui circum se delectos 
habebat viros, equestre init proelium cum Ario-
pharne, in acie media sibi opposito. Et postquam 
multi utrinque ceciderant, vi tandem perrumpens, 
REGEM BARBARORUM in fugám convert.it 
's a' t. A' Fekete Tenger egyik Nevetlen Leírója 
Munkájában (Geographi Graeci Minores. Parisiis, 
-1831. 8-0 Vol. III , pag. 2 0 8 . ) említ i : „At in Eu-
ropa , zrí z]pso o r e Maeotidis Paludis, insidet Pan-
ticapaeum ultimum, Bospori Regia cognomina~ 
tum. Supra haec est SCYTHIA BARBARA, us-
que ad inhabitabilem terram conterminam por-
rectaf omnibusque Graecis ignotam.ct Sozomenus 
(Libro VI, cap. 36. Hist. Eccles.) írja : „Gravis 
pmfecto, azí, calamitas evenit subditis nostris et 
adversa fortuna premitur Imperium Homanum , 
quod ad nos usque devolutum est; quando Sarma-
íae, GENS BARBA RA (BagßaQov e&vog), quo rum 
ist i sunt praestantissimi, nor? contenti sunt 
intra fines suos degere, sec? ín Imperium meum 
invadere audentEsméri Recensens a' köz véleke-
dést, 's tudja, hogy a' BARBARUS szó közönsége-
sen VAD és DURVA név helyett is használtatott az 
íróktól: De , még is úgy gondolkodik, 's talán nem 
hibáson, hogy a' fölebbi helyeken különös BARBA-
RUS NEMZETRŐL tétetik említés, 's különösen a' 
BARBARA SCYTÍIIA épen annyit jelent, mintha né-
ki mondaná: PALÓTZ, vagy GOTHUS. SCYTÍIIA. 

Annál bátrabban vitatja ezt Recensens, mennél 
szembetűnőbb , hogy a' fönt leírt helyek oda hely-
heztetnek BARBARUSOKAT és B\RB ÁRIÁT, hol 
a' GETÁK, GOTIIUSOK es PALÓTZOK laktak a* 

Ta-
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Tanais vizén túl. Ovidius is a1 GETA Tartományt 
(Tristium Libro III, Eleg IX, versn 1—d.) nyilván 
BARBARIANAK nevezi, így énekelvén: 

quoque sunt igitur Graiae (quis crederefi) 
urbes , 

Inter inhumcinae nomina BARBARIAE. 
Huc quoque Mileto missi venere Coloni, 

lnque G IC TIS Graias constituere domos.<c 

Ugyan Ő a' GETA NYELVET is több helyen 
(Tristium Libro V, Eleg. XII. V. 5 5 - 5 8 . - és 
Epist. ex Ponto Libro IV , Epist. XIII. versu 18— 
22.) BARBARA LLXGVA néven ér én t i , midőn így 
énekel : 
„Omnia BARBARIAE loca sunt ± vocisque fe-

rinae , 
Omnia sunt GETIC1 plena timore SONl. 

Ipse mihi videor iam dedidicisse Latiné: 
Jam didici G ET ICE , SARMA TICEQVE 

loqui." 
vagy így kesereg; 

„Carmina , quae f aciam paene Poéta GE-
TES. 

Ah pudet / et GET1CO scripsi SERMONE li-
bellum : 

Structaque sunt nostris BARBARA VERB A 
m odis. 

Et piacúi, Cgratare mihi), coepique Poetae 
Inter inhumanos nomen habere GETAS*<fc 

A' GOTHUS és BARBARUS neveket a' GOTHUS 
NEMZET Történeteiben is váltva használják a By* 
zantinus írók; váltva használják Szent Hieronymus* 
Salviánus és több egyházi írók. Pedig épen ezen és 
a' fölebb éréntettek BAR BABUSOKRÓL írja Procopíua 
(De Bello Gothico Libro IV. cap. 5. edit. reg. I , 
576.) íme fölvilágosító sorokat: „Post eas gentes, 
Urbs est maritima Bosporus , quae ante aliquot 
annos ad Romanam ditionem accessit. Ab urbt? 
Bosporo ad urbem Chersonem, sitam in maris 
littore, et. Romanis jam inde olim subditam,ha* 

Tud. Gyűjt. V. Köt. 1834, 7 
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bent BARBARI, un nie ae Gentes (ovvvixá 
t&vt]), quidquid interjacetíme az Európai BAR-
BARUSOK, az az: GETÁK i s , mintáz Afrikaiak, 
a3 KUNOKKAL rokon Nemzet valának , 's ha egy 
DÁCIAI Római Kövön ezentúl olvasni fogjuk (Ka-
tanchich, Istri Adcolarum Geographia Vetus. Budae, 
1827. in 4-0 Parte I I , pag. 231. Inscript. CXXVII.) 
a' LATRONES szovat imígyen: 

D. M. 
IVL. L. FIL. SERGIA 
BASSO. DECEMVIR. 
DROBETAE. QVAES 
TOR. INTERFECTO. A 
LATRONIB. VIX. AN. 
XXXX. IVL. IVLIANVS 
ET. BASSVS. PATRI 

PIISSIMO 
ET. IVL. VALERIANVS 
FRÁTER. MORTEM 

EIVS. EXECVTVS 
F, C. 

/ 

talán megkérdezzük jövendőre, nem a' GETAKAT 
kell-e érteni a" LATRONES nevezet alatt, 's nem 
azoktól öletett-e meg a* Dáciai Quaestor ? — 

D e , hogy mind ezek nem vakmerő következ-
tetések, arról meggyőzhet bennünket a' GOTHUS 
NEMZET története. Eugipius, Szent Szeverin Ta-
nítványa, írja (Pez , SS. Rer. Austr. Tomo I , col. 
68. §. 4.) Szent Szeverin életében a' GOTHUSOK-
ROL: ,,Peridem tempus inop in at a surreptio-
ne PRAEDONES BARBARI quaecunque extra 
muros hominum pecudumque repererant, duxere 
captivaUgyan ő (Tomo I , col. 69—70. §. 6.) más 
helyen ismét írja a' GOTHUSOKRÓL : „ Rugorum si-
quidem Rex, nomine Flaccitheus , in ipsis regni sui 
coepit nutare primordiis, habens GOTHOS ex infe-
riori Pannónia vehementer infensos , quorum innu-
mera multitudine terrebatur. Is ergo beatissimum 
Seuerinumin suispericulis tamquam coeleste con-
sulebat oraculum. Ad quem , dum vehement issime 
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turbaretur, adueniens, deflebat se a GOTHORUM 
JPrincipibus ad Italiam transitum postulasse: a qui-
bus se non dubitabat, sihoc ei denegatum fuisset^ 
occidendum. Tunc ergo a Piro Dei hoc responsurri 
praedictas accepit: Si nos una catholicafides ad+ 
necteret 5 magis me de vitae perpetuitate debui-
sti consulere ; sed quia de praesenti tantum salu-
te sollicitus , quae nobis est communis, interro-
gas, instruendus ausculta. GOTHORUM multi-
-tudine, rtec adversitate turbaberis , quia scito se-
ciirus, eis discedentibus, tu desiderata prosperi* 
täte regnabis i tantum ne humilitatis meae moni-
ía praetermittas. Non te itaque pigeat pacem 
appetere etiam minimorum, nunquam propriis 
virtutibus innitaris. JVLaledictus homo, ífi'ci'í s c r / -
ptura, qui confidit in homine, ci ponit carnem 
brachium suum, eí a Domino recedit cor ejus, 
Disce igitur insidias cavere, nort ponere : in lectu-
/o quippe tuo pacificofine transibis. Qui cum tali 
animatus oraculo laetus abscederet, perlato sibi, 
quod turba LATROCINANTIUM BARBARO-
RUM aliquos captiva§sent eoc Rugis, aif virutn 
Dei misit protinus consulendum. Qui sanctis eum 
mandatis, ne PRAEDONES sequeretur, Domi• 
no revelante, praemonuit." Egy harmadik he-
lyen pedig mar főlebb (Tomo I , col. 72—73. §. 
11.) írta Eugipius a' GÖTHÖSÖKRŐL: „ Q u i d a m 
vero, nomine Maurus, basilicae Monasterii fűit 
aedituus, quem beatus Severinus redemerat de 
manibus BARBARORUM. Huic quadam die 
praecepit Vir Dei dicens : Cave, ne hodie egredi-
a r z s alicubi; alioquin imminente periculo non 
carebis. Hic ergo contra Praeceptum tanti Patris, 
saecularis cujusdam hominispersvasu meridie ad 
colligenda poma in secundo a Fauianis milliario 
egressus , mo^r a BAR BARIS Danubio transve-
CFZZS E S F C U M S Í Í O persuasore captiuus. In illa hóra 
Vir Dei dum in cella legerety clausa repente co-
dice, Maurum, ait, cito requirite: Quonusquam 
reperto, quantocyus Istri fluenta nraeterme<> 

*7 
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ans, LATRONES proper anter insequitur, quos 
vulgus SCAMARAS appellat, Cujus venerandam 
praesentiam non ferentes, supplices quos ceperant 
reddidere captivosVilágos értelműek e' sorok, 

. ha még azt is kimondja Recensens, hogy Görög Nyel-
ven (Caroli Du Fresne, Glossarium ad Scriptores 
Mediae et Infimac Graecitatis. Lugduni, 1688. fol. 
Tomo I I , col. 1380.) ^xctuá^tg == PRAEDONES; 
sőt aa közép századokban Deákul is (Caroli Du Fres-
ne , Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae 
Latinitatis. Venetiis, 1740.fol. Tomo VI, col. 171.) 
SCAMARES , SCAMARATORES = PRAEDONES ; 
SCAMARAE , SCAMERAE = DEPRAEDATIONES. 
De talán tsak ellenségi rablásokról, nem pedig nem-
zeti névről, foly itten a1 beszéd? Ftíggeszszük föl 
tehát Ítélet hozásunkat, 's vizsgáljuk inkább az ASIAI 
GETÁKNAK Történeteiket. 

NAGY GETA Ország Ásiában feküdött az Ara-
xes folyóvizén alúl /s mivel Görög Nyelven (Schnei-
der, Griechisch-—Deutsches Handvörterbuch. Jena 
und Leipzig, 1798. 8-o II. Band, S. 58.) Maoig 
NAGY, Máaaiov = NAGYOBB, IlOSZSZABB jelen-
téssel bír, ez a'NAGY-GETA Országa' Görög írók-
tól MASSA-GETIA 's Népe MASSA-GETAE né-
ven említtetik. Értette a' Görög Nevet a' Görögül 
jól tudott Bonfinius, midőn (Rerum flung. Decades. 
Lipsiae, 1771. fol. pag. 4-a) írta: „Armephis M as-
sa-Getae, qui Ma ior es~G e t ae interpretan-

adfacentMéltó figyelmünkre igen is e' MAS-
SA-GETA Nemzet, mert Tamás Spalatrói Főespe-
rest (Schwandtneri, SS. Rer. tlung. Lipsiae, 1748. 
fol. Tomo III, pag. 518. Hist. Salonit. Cap. 14.) 
rólunk, Magyarokról , írja: ^His fere temporibus, 
pars aliqua GEN TIS MA SS A- G E TV M,egres* 
sa de Regione sua, quae MAGERIA nuncupa-
tur, venit in multitudine gravi , obstantia quae-
que devastans, totam Pannoniam ecc utraque 
parte Danubii occupavitAzt kell hát kitanul-
nunk, kik és mik voltak a' MASSA-GETÁK? He-
rodotua (Libro I , cap. 20L) beszéli róluk: „ J a m 

n 
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C'yrum, hoc etiam subacto Populo, incessit cu-
pido MASSA-GETAS sub potestatem suam re-
digendi. Populus hie et magnus dicitur esse et va-
Udus , habitaris versus orientem trans Araacen flu-
vium, ecc adverso Issedonum. Aiuntque etiam 
nonnulli, ESSE SCYTH1CÜM HUNC POPU-
L U M U Alább (Libro I , cap. 201.) megint mondja 
a1 MASS A -GETÁKRÓL Herodotus: „Occidentalem 
igitur plagam hujus maris, quod Caspium voca-
tur, Caucasus mous irxcludit: versus auroram 
vero et orientem solem excipit planities immen-
sae amplitudinis prospectu : cujus amplae plani-
tiei haud minimam partém tenebant hi MASSA-
GETA E, quos Cyrus bello aggredi ingenti studio 
parabatElőadja ugyan itt Herodotus a* MASSA-
GETAKNAK néhány szokásaikat is , valamint azt 
is elbeszéli, mint öletett meg Cyrus T o m y r i s ál-
tal, ki a1 MASSA-GETÁKNAK Királynéjuk volt. 
Erről a' T o m y r i s r ó l írja (Libro I , cap. 8.) Ju-
stinus ; ,,Cyrus subacta Asia, et universo Oriente 
in potestatem redacto, SCYTHIS bellum infert. 
Erat eo tempore SCYTHARÜM HEG INA TO-
MYRIS, quae non muliebriter adventu hostium 
territa , cum prohibere eos transitu Araxis flumi-
nis posset , transire permisit, et sibi faciliorem 
pugnam intra regni sui terminos rata , et hosti-
bus objectu fluminis fugám difflciliorem. Itaque 
Cyrus trajectis copiis, cum aliquantisper in SCY-
THIAIH processisset, castra metatus est.''6 's a't. 
Ezekből, úgy véli Recensens , eléggé kitetszik , hogy 
mind Herodotus , mind Iustinus a' MASSA-GETÁ-
KAT a1 hajdani SCYTHA EREDETŰ Nemzetek kö-
zé számlálták, következésképen semmi esetre sem 
számlálták Őket a3 NÉMET NÉPEK közé. 

Még bővebben megesmérte« i a1 MASS A-G ETÁ-
KAT a' tőlük nem meszsze született Strábó (Libro 
XI. edit. cit. Tomo II, pag 780—781. marg 512— 
513.) ime soraiban: , , / tfASSA GETAE suam Jor, 
titudinem demonstraverunt in bello adversus Cy-
rum: de quo m u 11 i narrationes inuulgaverunt % 
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quos audire licet. Haec qiioque de iis dieuntiir, 
alios habitare in montibus, alios in campis : quos-
dam paludes, quas fluuii faciunt, nonnullos in-
sulas in paludibus sitas. Maxime inundari Regio* 
nem eorum ab Araxo flumine perhibent, undi'-> 
quaque diviso, et reliquis ostiis in mare Septem-
trionale, unico in sinum Hyrcanium efßuente. 
SOLEM UNICUM DEÜM AGNOSCUNT, 
ElQFE EQVUM SACRIF1CANT. Unarn quisr-
que uxorem ducit: Interim etiam alienis utun-
iur/ neque id occulte ; qui cum aliena cpit, pÄa-» 
reira c/e curru suspensa id aperte facit. Mortis 
genus optimum censent, fii senio confecti curr^ 
carnibus ovillis in frusta concidantur, unaque 
devorentur• .(?«£ e Tnorbo decedunt, eos abjiciunt 
tamquam impios, et dignos , gtu a feris voren-
/ur. EQVITES BONI SUNT ET PEDITES. 
ARC U BUS utuntur et GL AD US, et THORA-
CIBUS, AEREIS QFE SAGAR1DIBUS : swe 
B1PEIVNES hae sunt. CINGULA iis AUREA 
ET DIADEMATA IN PUGNIS: AURATA eti-
am EQFORUM FRAENA et LORA HU ME-
Ii ALI A. Argentum apudeos non nascitur, neque 
Ferri multum: Aeris et Auri abunde. Qui in in-
sulis degunt. quia sementem non faciunt, radi-
cibus vescuntur, et fructibus utuntu,r siluestribus: 
<cimiciunt se arborum corticibus , giii'a pecoxe eti-
am carent: succum bibunt ex arboreis fructibus 
elisum. Qui paludes incolunt, /V piscium esu vi" 
vunt: vestitu utuntur vitulorum marinorum pel-
iibus , qu/ e mari ad eos sursum qccurrurit. Mont 
tani siluestribus ipsi quoquefructibus aluntur: ha• 
Aeni etiam paucas aliquas Qves: sed non cae-
dunt eas% lanae causa et lactis parcentes: vestem 
pigmentis illitis variant, quorum vigor non facile 
evariescat. Campestres agri^m quidem habent, 
sed non coJunt: sed victum ex ovibus et piscibus 
petunt, NOM4DUM AC SCYTHICO MORE. 
Est enim quaedam communis vivendi ratio om« 
}iium istorum Vopulorums quam saep@ dixi. fte-
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pultura quoque eadem est, iidem mores. TOT A 
F1TAE RATIO L1BERA QFIDEM, SEDPRA-
VA, FERA ET BELLICOSA: AD CONTRA-
CTUS SIMPLEX ET FRAU DIS PURA. DE 
MASSA-GETARUM ET SACARUM GENTE 
SUNT ETIAM ATTASII, ET CHORASMUSI-
JVI (Aa C h o r a s m i u s o k bizonyosan MAGYAROK 
valának): ad quos e Bactrianis et Sogdianis fugit 
Spitamenes Persarum unus, qui ab Alexandro 
profugerunt, ut et Bessus. Sedet Arsaces postmo-
dum Callinicum fugiens ad Aspasiatres se con-
tulit. Erathostenes tradit Arachotos et MAS SA-
GET AS sitos juccta Bactrios ad Oxum : et Sa-
cas quidem ac Sogdianos toto sole Indiae oppo-
sitos : Bactrios aliquantulum, quorum major pars 
securidum Paroparnisum sit posita.4t 

A' miket itt Strábo a' MASSA - GETÁKRÓL, 
ezeknek ARANY ÉKESSÉGEIKRŐL mond; azok 
Herodotustól is megemlíttetnek , 's igen szépen 
egyeznek a' XII-dik századi Orosz Költeménynek 
azon helyeivel, mellyekben a' PALÓTZ NEMZET-
NEK azon régi szokásáról tétetik említés, mellynél 
fogva a'PALÓTZOK magukkal a'háborúba ARANY 
ÉKESSÉGEKET vittek. Midőn Strábo, valamint 
(Bibi. Hist. Libro II, cap 43.) Diodórns Siculus i s , 
a* MASSA-GETÁKAT egyeredetü Nemzetté tészi 
a'SACA Néppel, akkor a' MASSA - GETÁKAT Ő 
is, mint Herodotus, SCYTHÁKNAK hirdeti. Ugyan 
is Herodotnsnál (Libro VII. eap. 64.) olvashatni: 
„SACAE SCYT/I/CA GENSÉs ugyan Ő írta (Lih. 
VII. cap. 64) e* fontos sorokat is : , , P E R S A E eriim 
SCYTHAS nominant SACAS.U A'Persák, tudni-
illik, nem a' SAGAR1S nevii Fejszéktől, mint He-
rodotus hibáson gyanította, senem a' VERT, azaz 
PAIS (^úxoq) szótól, mint Cíesias magyarázta, ha-
nem a' SCHACH és SCHAHH Persa szótól, melly 
épen KIRÁLYT, az az: KÚNT jelent, a' KUNOKAT 
Persa nyelven SACA Népnek nevezték, mint ezt 
máskor Recensens már éréntette, és egykor hit« lesen 
megfogja bizonyítani. így a'MASSA-GETÁK rokon 
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Nemzet voltak voltia a KÚNOKKAL, a* minthogy 
valóban rokonaik voltak a' KUNOKNAK a1 hajda-
ni MASSA-GETÁK. Ezt tanítja nyilván (De Belio 
Vandalico, Libro I, cap. 11. edit. Regiae, Tomo I , 
pag. 205.) Procopius a' következőket írtában: „Ai-
gan parentes habuit MASSA- GETAS, sive, ut 
jam vocitant, HUN NOS." Még jobban elvezet 
bennünket a' MASSA - GETÁKRA nézve a' NÉMET 
EREDETTŐL Theophanes Byzantinus (In Eclogis 
Historiarum , edit. Regiae, pag. 21) ime soraival: 
„In Oriente ad Tanaim TU Fi Cl degunt, qui 
MASSA - GETAE antiquitus dicti, Persis sua 
lingua KERMICHIONES (Anastásiusnál HERM1-
GH10NES) appellantur. Hi tempestate hac lega 
tos cum muneribiis ad Justinum imperátorem le-
garunt, ne ABAROS reciperet obsecrantes. lile 
munera libenter accepit, omnique adeo benevolen-
tiae atque humanitatis genere compleccus domurn 
remisit. Cumque AB ARI mox accessissent, qui 
Pannoniam habitare , paceque frui Romanorum 
precabantur, ob datam TURCISfidem , pactas-
que conditiones repulsam tulerantA' Török név 
régiebb időkben a* Magyar, Jász és Kún Népeket, 
nem pedig a' Németeket illette: A' KERMI - CHIO-
NES Persa elnevezés pedig ismét a' KUNOKHOZ 
idéz, mert Ammiánus Marcellinus (Libro XVIII. cap. 
0. Libro XIX. cap. 1.) a' Byzantinus íróknál előjö-
vő ÁSIAI HUNNUSOKAT több Ízben CHIONITAE 
néven emlegeti. így a' KERMI, vagy HERMI rész 
tsak a' KUiV Népnek különös ágát jelentheti, 's épen 
«'gy lehet a' Cedrenusnál (edit. Reg. Tomo II, pag, 
526.) találtató KER-MATAE Nemzet nevének gyö-
kérszovával. Hát ha a' KERMI - CHIONES Persa 
nevezet PALÓTZ-KUNOKAT akar kiejteni? 

Találtatnak olly Kútfők is, mellyek ben a'MASS A-
GETA Nemzet ALÁNUS Nemzetnek hivatik. Illyen 
mindenek előtt Ammiánus Mareellinus , ki (Libro 
x x i i r cap. 5.) így ír: ,,Oui per Albanos et MASSA-
GE TAS quosALANOS(P'a/ani; Wakuen?) n u n <; 
pf^pellamEnné 1 fogva ő az ALÁNUS né%" alatt (Li-

/ 
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foro XXXI, cap. 2) írja le ek,képen a" MASSA-GETÁ-
KOT, mint már a' Cancasus hegyek fölött lakókat: 
„Proceri autem ALANI paene sunt omnes etpul-
chri, crinibus mediocriterfiavis, oculorum tempera-
ta torvitate terribiles, et armorum levita te veloces , 
1IUNNISQUE PER OMNIASUPPARES, verum 
uictu rnitiores et cultu : LA TROCINANDOet VÉ-
NÁN DO adusque MaeoticaStagna et Cimmerium 
Bosporon, itidem que Armenios discurrentes et Me~ 
diam. Utque hominibus quietis etplacidis otium est 
voluptabile: ita illospericula juvant et bella. Judi-
catur Lbi beatus , qui in proelio profuderit animam: 
senescentes enim et fortuitis mortibus mundo di-
gressos, ut degeneres et ignavos conviciis atroci-
bus insectantur: nec quidquam est, quod elatius 
jactent, quam homine quolibet occiso: proque 
exuviis gloriosis , interfectorum avulsis capitibus 
detractas pelles pro phaleris jumentis accommo-
dant bellatoriis. Nec templum apud eos visitur, aut 
delubrum, ne tugurium quidem culmo tectum 
cerni usquam potest: Sed gladius barbarico ritu 
humi figitur nudus, eumque , ut Martern , regio-
num quas circumcircant praesulem verecundius 
colunt. Futura miro praesagiunt modo: nam re-
ctiores virgas vimineas colligerites, easque curt\ 
incantamentis quibusdam secretis praestituto tem-
pore discernentes , aperte quidportendatur norunt. 
Servitus quid sit ignorabant, omnes generoso se-
mine procreati: Judicesque etiam nunc eligunt, 
diuturno bellandi usu spectatos.u Nicephorjis Gre-
goras, Byzantinus író, is (Edit. Bonnensis Tomo I , 
pag. 204—205. Libro VI , cap. 10) ALÁNUSOK-
NAK nevezi a* MASSA - GETÁKAT, így írván: Se-
quente anno aliqui MASSA-GETHAE ex iis, 
qui ultra Istrum habitant, quive ALANl vulgo 
dicuntur, clandestinam legationem ad Imperato-
rem, cum in urbem rediret, mittunt: qui cum 
iam inde antiquitus Christiani essent, postea a 
Scythis (helyesebben .• Tartaris) per vim subacti, 
fornoribus inviti serviebqtit; qßifriis vero desidß-
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rio libertatis tnbescebcint, et impios abominaban-
tur. Petunt igitur locum sufficieritem ad habitan-
dum amplius DECEM MILLIBUS hominum, 
qui, si Imperátori placuisset, cum omni família 
migraturi essent; unaque strenuam operám se 
contra Turcos velle navare promittunt, qui au-
ctis viribus totam Romanorum Asiam impune in-
cursabant ac populabantur.*,i Máshelyen (Edit. 
Bonnensis Tomo I, pag. 36. Libro II, cap. 1. et 2.) 
ugyan Nicephorus Gregoras mondja a* Sármatákról, 
MASSA - GETÁKRÓL, GOTHUSOKRÓL, Melan-
chlaenusokról és Zichiekről: vero HUN NI 
et COMANl vocabantur; erant etiam, qui eos 
SCYTHAS nominarentHa már mind ezeken kí-
vül még azt is fontolóra veszszük, hogy Rubruquis 
Wilhelm a' XlII-dik században is (Tud. Gyújt. 
1833. IX. Kötet, 117. lap.) még látott az Észak 
Ásiai PUSZTASÁGBAN több ALÁNUSOKAT, és a' 
PALÓTZOKAT ő különösen meg nem említi; ha fon-
tolóra veszszük, hogy XXII-dik János Pápa Septem-
ber 29-dikén írta Levelének tzímén (Tud. Gyiíjt. 
1833. IX. Kötet, 92. lap.) az Ásiai Jeretanny nevü 
Magyar Fejedelemnek jobbágyai is részént UNGA-
RUSOK, részéntMALCHAYTÁK, a z a z : KUNOK, 
részént végre ALÁNUSOK, az az: MASSAGETÁK 
vaiának, Tamás Spalatrói Fó Esperest nem igen mesz-
sze járt az Igazságtól és Valótól, midón ar MAGYA-
ROKAT a' hajdani MASSA-GETA, az az: PA-
LÓTZ , vagy GOTHUS Nemzet n é m e 11 y r é s z é -
v é tette. 

Épen oda, hol tf Görög írók szerént MASSA-
GETIA feküdött, a' Szentírás számtalanszor CHA-
RÁN Országot, más Görög Kutfok pedig CORDUE-
NE Tartományt helyheztettek. CHARÁN Országba 
ment először Chaldaeából Ábrahám , 's a' Sidó Bi-
bliának és a'Jerusálemi Targumnak ezt a'CHARÁN 
Országát a' Vulgata váltva IIARÁN és CHARÁN, a' 
Görög Biblia CHARRÁN, a' Chaldaeus Fordítás 
ARÁN , a* Samaritánus Textus és a' Persa Fordítás 
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IIARÁN, a' Syrus Fordítás HIIARÁN, aa Arabs 
Fordítás HARRÁN Országnak nevezi, E' Tartomány 
lakosa továbbá Esdrásnái (Libro II , Cap. 2. versu 
10. 19. Cap. 13, versu 28.) a5 Sidó Kútfőben CHO-
RONITES, a' Vulgátában HORQNITES, a1 Görög 
Fordításban A RÓNI, a' Syrus Fordításban HU RA» 
NITES, az Arabs Fordításban pedig HORANITES 
néven bivatik. Úgy látszik Recensensnek, hogy e* 
különbféle leíratásu és dialectusu Nevezetekben nyűg-» 
szik a1 PALÓTZ NEMZETNEK igazi MAGYAR NE-
VE , minthogy azt nem nehéz megmutatni, hogy a' 
PALOTZOK hajdan HAR, más dialeclus szerént 
HOR , utóbb pedig HARÁM és más dialectus sze-
rént HOROM NEMZETNEK hivattak. Erről majd 
alább bővebben lészen szó, 's itt elég legyen tsalc 
azt érénteni, a' mi a9 dolgot fölvilágosíthatja, hogy 
Kresznerics szókönyve szerént is , de a1 közönséges 
szokás szerént i s , HAR-ÁTS magyarul PRÉDÁLÓT 
jelent, E' szónak HAR a' gyökere, melly tol a' H AR-
AM úgy eredett, mint a' FOLY igétől a' FOLYAM, 
's a' melly utóbb sok nyelvbe által ment. A' Sidók* 
nál (Johannis Buxtorfii Patris, Lexicon Chaldaicum, 
Thalmudicum et Rabbinicum. Basileae, 1639. fol. 
col. 829 f) CHAREM = RAPTOR, PRAEDO; Törö-
kül (Hieronymi Megiseri, Institutiones Linguae Tuiv 
cicae. Lipsiae, 1612. 8-o sub voce: Latro) HARA-
MI = LATRO; Arabsúl (Jahrbücher der Literatur. 
AVien, 1831. in 8. LV. Band, S. 34. 42.") HAR A* 
MI== LATRO, FÜR; Aegyptusban (Rifaud, GemäU 
de von Aegypten. Wien, 1833. 8. S. XVIII.) ARA-
MIE = L A T R O , FUR; nálunk Magyaroknál is HA-
RAMIA == LATRO, PRAEDO. Helyesen írta tehát 
épen CHARÁN lakosairól (Job. Christoph. Wagen-
seii i i , Exercitationes sex varii argumei|ti. Altdorfii 
INoricorum, 1687. in 4. pag. 179.) Rabbi Petachias 
Ásiai Utazó: „Est enim quaedam Ncitio Babylo-
niae finitima, quae Regem (Babyloninm) non ve-
retur % sylvas inhabitans, eam CHARAMA EOS 
appeIlitant, quia omnes reliquos Populo$ SPO-
UANT et LATROCWANTURllogy ezekben 
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el nem tévedett Reccnsens, Idősebb Plinius kezes 
érette, midőn (Hist. Nat Libro VI, cap. 17. edit. 
Ilarduini Tonio L, pag. 315.) ezeket beszéli: „ Ul-
tra sunt SCYTHARUM PapulL Persae illos SA-
CAS in uniuersum apellavere a proacima gente , 
an ti qui ARAM AE OSHogy ma a' SYRIAI 
Nyelvet nevezik ARAMAEA Nyelvnek, azt Recen-
sens igen jól tudja« De ez semmit sem bont a1 dol-
gon, mert a1 MASS A-GETÁK, kiűzetvén bazájokból, 
magukat Északi Ásiába vonták, 's lakhelyeiket a* 
nélkül, hogy a'Tartomány neve kiveszett volna, 
SÉMITA NÉPEK foglalták el. Hiszen maga a' SY-
RUS nevezet is hibás nevezet a' mostani SYRUSOK-
RA nézve. Ennek kifejtelése azonban még most ide 
nem tartozik. Elégérénteni, hogy a' HAR Magyar Gyö-
kérből ÁN végzettel LiAR-ÁN tartomány nevezet 
lett. Uoííy a' Palótz Directus maga is a' Magyar 
HÁROM, HOLTÁT és HAMU szovakat CHÁROM, 
CHOLTÁT és CHOMU formában mondotta , a' 
Boldvai Halottas Beszédekből kiki tudhatja. Innend 
a' CHAR-ÁN nevezet. 

Szakasztott illyen Jelentésű a' CORDUENE Tar-
tomány neve is , melly ma KURDISTÁN nevet vi-
sel. Hogy a'mostani Georgiái Nyelven KURD = LA-
TRO, PRAEDO jelentéssel bír, azt a' Tudós Klap-
rothtól (Asia Polyglotta. Paris,1833, 4-o pag. 76.)min-
denki könnyen megtanulhatja. A1 régi CORDUENEI-
EK Strábonál és Gáza Theodornál KYRTII,az az;KUR-
TII, és G011DYAEI, az az : GORDUAEI; Plutar-
chusnál GORDYENI, az az: GORDUENI; Quintili-

-ánusnál GURDl; Szent Epiphániusnál KARDYEIf 
az az: KARDUEI; Zosimusnál KARDUENI; Patrí-
cius Péternél KARDQNENI; Havthon Örmény író-
nál COR DINI; Abulpharagiusnál K0RD1 és KARDI; 
még másoknál GORDII, 's a' t. nevet viselnek. Strá-
bo (Libro XV. edit. cit- Toino 11 , pag. 1058. marg. 
727.) írja róluk: „Item RY RT II et Marái, quo-
rum alii ( a z a z : a Kyrtiusok) PHAEDATORES 
(a1 Görög Kútfőben ; J^aiQixoí) $uttf , alii (az 42$ \ 
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a" Maraiak) Agricolae*) Gnlius is (Muhammedis 
filii Ketiri, seu Alfragani , Elementa Astronomica. 
Amstelodami, 166Í). 4*o In Notis pag. 227.) az Arabs 
írók után írja a' KURDOKRÓL: ,, Ciirdi Gens du-
ra, validaetbarbara, LATROCINllS et PRAE-
DATIONI dedita." SÖt ugyan ezen KURDOKAT 
már a' Vulgata Fordítója is LATRUNCULl és LA-
TRONES mellék névvel illeti, midőn (IV. Regum, 
cap. 5. versu 2.) így ír: „Porro de SYRIA egresst 
fuerant LATRUNCULl, et captivam duxerant 
de terra Israel puellam parvulam , quae <erat. in 
obsequio uxoris Naaman" Szinte így (IV. Regum, 
cap. 6. versu 2 3 ) mondatik : „Et ultra non vene-
rum LATRONES SYR1AE in terram IsraelA' 
Sidó Kútfőben , a Cbaldaeus Fordításban és az Arabs 
Fordításban ARAMAEUSOKR^L foly a' beszéd, 's 
e' Nemzet neve mellett a1 G ED LIDIM Sidó szó ál l , 
melly Gesenius szerént (Neues hebräisch-deutsches 
Handwörterbuch. Leipzig, 1815. 8-o S. 111.) jelent: 
„Haufe, Schaar von fíriegern , insbesonders von 
leicht bewaffneten , zur PLÜNDERUNG einfal-
lenden und umherstreifenden Schaaren.u Ezért 
Gesenius maga is a"' föl ebb leíratott helyet (TV. Reg. 
cap. 5 , 2.) így fordítja: ,,Di'e Aramäer waren auf 
Streifereyeri ausgezogenÉs ezek után veti: „Selbst 
^läuberschaar.<•,^ Piscátor is (Matthaei Poli, Synopsis 
Criticorum Sacrorum.Francofurti,17I0. fo!. Vol. I.Col. 
1712.cf.283.)böitsen mondotta:,, DeGEDUD!M ui;l« 
cid Genes. 49, 19. Non significat justum exerci-
tumy sed turmas, non ad bellum , sed ad •excur-
siones comparatasíme az ARAMAEUSOK, más 
néven HARÁMAK, MASSA -GETÁK, KURDOK, 
a' mit nevük is jelent, GEDUDIMOK, az az: LA-
TRUNCULUSOK valának ! A' Görög fordításban a1 

Sidó GEDUDIM szó Movó£wvoi szóval tétetik ki. Je-
lent ez Trommius Ahrahám magyarázata szerént 
(Concordantiae Graecae Versionis LXX. Interpre-

E' Kütet 94-dik oldalin az 5-dík sorban nem JpuT^s, ha-
nem AT}ÚX 17; szúuak kell állania. 

J ' v ' . .V > 
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tum. Amstelodami, 1718- fol. Tomo II, pag. 54.) 
annyit, mint: „Úriam ZONAM habensazaz: 
,,Expeditus et excellens in bello." De hogy lehet 
ebből akár LATRUNCULUST, akár AGMENT ki. 
hozni? Sokan e' Görög szovat a' Deák ACCINCTí 
szóval teszik ki , melly ÖVESEKET jelent Magya-
rul. Nem viseltek-e háborúban ARANY ÖVEKET a' 
PALÓTZOK és MASSA-GETÁK? Úgy Játszik, 
a1

 MOVÓ^MVOI név is Nemzeti Nevük volt az ARAMAE-
USOKNAK, 's így az ÖVESEKET a7 Vulgata For-
dítója LATRUNCULUSOKNAK fordíthatta. 

Méltó nagyobb fölvilágosítás kedvéért még né-
hány írónak tanutételeit esmérni az Asiai PRÉDÁ-
LÓ Nemzetről. Flavius Vopiscus írja (Cap. 26.) Au-
reliánus életében: Sed in itinere a LATRONI-
BUS SYRIS, male accepto frequenter exercitu , 
multa perpessus est." Ugyan ő nála (Cap. 27.) 
találtatik Zenobia levelében: „LATRONES SYR1 
exercitum tuum , Aureliane! viceruntJustinns 
(Libro XLI, cap. 4.) beszéli az első Arsaces Par-
thus fejedelemről: „£fcc solitus LATROCIIVIIS 
et RAPTO vivere, accepta opinione Seleucum 
a Gallis in Asia victum, solutus jRegis metu cum 
P RAE DON UM manu Parthos ingressus , prae-

fectum eorum Andragoram oppressit; sublatoque 
eo impérium Gentis invasitUgyan erről az Ar-
sacesről írja (Libro XI , Tomo II. pag. 783. marg. 
515. edit. cit.) Strábo: „Deinde Arsaces S cy th a, 
DAIS quibusdam imperans, cognomento P ARN IS 
[et?] NOMADIBUS, qui ad Ochum accolebant , 
Parthiam invasit et occupavitEgy másik helyen 
(Libro XI, Tomo II, pag. 784. marg. 515. edit. cit.) 
megint olvashatni Strábonál: „Ajunt DAAS PAR-
NOS demigrasse a DAIS, qui supra Maeotidem 
habitant, XANTHII dicti et PARII: non est au-
temprorsus in conjesso esse quosdam DAAS SCY-
THAS supra Maeotidem : itaque ab iis Arsacen 

genus traxisse ferunt. Alii Buctrianum fuisse tra-
dunt, cumque incrementa Diodoti fugeret, Par-
thiam ad defectionem pertraxisse" Á' harmadik 
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lielyen (Libro X I , Tomo II, pag. 778. marg. 511. 
edit. cit.) találtatik Strábonal: ,,/n laeva parte his 
opponuntur SCYTHICAE GEISTES, «c IS OMA-
DICA E , totum complentes Boreale latus, Pleri-
que SCYT H ARU M, qui a Caspio mari incipiunt, 
DAAE appellantur: orienti viciniores MASSAGE-
TA E et SACAE: reiiquos communi nomine 
SCYTHAS dicunt, quamquam singuli populi etiam 
sua nomina habentA' negyedik helyen (Libro 
VII. Tomo I, pag 466—467. marg. 304. edit. cit.), 
mellyet már fölebb is ki írt Recensens, ismét talál-
tatik Strábonál : VGE TA E qui versus Pontum et 
orientem inclinant: DACI, qui in diversum ad 
Germaniam et Istri fontes vergunt, quos puto an-
tiquitus esse DA FOS appellatos: Unde etiam 
apud Atticos in usu fuerint servorum nomina GE-
TA E ac DA VI : id enim probabilius est, quam A 
DAISSCYTfílS,PROCUL APUD HYRRANIAM 
DISSITIS^dictos fuisse: cum verosimile non videa-
tur^inde in Atticam állat a mancipia." Ammiánus 
Marcellinus (Libro XXIII. cap. 6.) írja Arsaces Par-
thus fejedelemről: „Cz/ra apud Babylona Mag-
num fata rapuissent Aleccandrum, in uocabulum 
Parthi (Persia) concessit Arsacis obscure geniti, 
LA TBONUM inter adolescentiae rudimenta DU-
CTORIS, verum paullatim in melius mutató pro-
posito, clarorum contecctu factorum aucti sub-
limius*) Tacitus végre (Annál. Libro II, cap. 
3.) így említi az Ásiai DÁHÁKAT: „Igi tur Artaba-
nus, Arsacidarum e sanguine, apud DAHASadui-
tus ecccitur; primoque congressu fusus, reparcit 
vires, regrioque potitur.^ E' Kútfők szerént is volt 
tehát Asiában PRÉDÁLÓ Nemzet: laktak Ásiában 
DÁHÁK, az az: DÁCUSOK, mint különös SCYTHA 
NÉP osztály, a' MASSA-GETÁK, vagy is HYRKÁ-
NUSOK mellett, 's mind ezek Ásiában is SCYTHA 

*) Ez az Ammiánus Marcellinus írja (Libro XXVI. cap. 4.) 
a'GOTHUSOKKOL is: „Thracias diripiebatit PfíAE-
DATOMI GLOBI GOT 110 R UM." 
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N É P E K valának. Minekutána C H A R Á N és I I A R Á N 
Tartomány a1 Szent Írásfordításokban H U R - Á N né-
ven is előjő, nagy kérdés, ha a' H Y R K Á N Ország 
neve, mellyet H U R - K Á N - N A K kell ki mondani, 
n e m H A R - K Á N , az az: H A R - K Ú N Ország volt-e 
és így nem volt-e M A S S A - G E T I A neve? — De ez 
tsak kérdés maradjon, 's nem való állítás. 

Tsak a' KURDOKRÓL magukról nem adott Re-
censens hiteles tanutételt, hogy azok SCYTHA ÁGOT 
tettek volna valaha. Ilogy Recensens itt nem a1 MAI 
KURD NÉPRŐL beszél, azt, úgy vé l i , mindenki 
intés nélkül észre venni fogja. Recensens a' RÉGI 
KURDOKRÓL Szól, kiktől az Arabs írók a IX— 
XIII. században a' C,ispium Tenger fölött fekvő NAGY 
MAGYAR ORSZÁGOT is , de a' MOSTAM MAGYAR 
ORSZÁGOT is szokták VAS-KURD ORSZÁGNAK, 
az az: SCYTIIA-PALÓTZ ORSZÁGNAK nevezni épen 
úgy, mint Tamás Spalatrói FŐ Esperest a' MAGYA-
ROKAT a' hajdani MASSA-GETA Nemzet egyik 
ÁGÁVÁ tette. És ez a' SCYTHA tanutétel fogyat-
kozását eléggé kipótolja. A a V A S - K U K D névnek 
VAS , vagy BAS részét már Schlőzer is (Nestor. Göt-
tingen , 1802. 8-0 II. Theil, S. 30. und 41.) esmér-
te, midőn írta: „WESSEN, FAS bei Jordanes." 
Emlegeti azt a' Tudós Frähn is (Ibn - Fnszlan's und 
anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. 
St. Petersburg, 1823. 4-to S. 218—219. ) , midőn a5  

W e s és W e s i (helyesebben deákosan Bessi): Nép-
ről szóltában így ír: „Insoferne wahrscheinlich das« 
selbe unter dem Namen FAS schon bei Jordanes 
um 552 unter den von Ermanarich bezwungenen 
Völkern , mit und neben Tschuden, Meren und 
Mordwinen vorkommeHa Karamsin MagyarúI 
Úgy tudott volna, mint Görögül tudott, régen észre 
vette volna, hogy FERREA GENS forog kérdésben. 
Ugyan is kiadott egy Orosz Krónikát, mellyben 
(Geschichte des Russischen Reiches. Riga, 1820. 8-0 
I.Band. Anmerkungen, S. 242.) ezek foglaltatnak: 
„In den SIDEREN aber (oidfjou?) oder in Mordwa 
und in Tschermissa herschten damals zwei Brü-

. der." 
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derNestor tC WESS népet épen a' MORDVA NEM* 
ZET szomszédságába helyhezteti, kik mellett fekii-
dött Fráter Julián Dominikánus tudósítása szerént 
az Asiat NAGY MAGYAR ORSZÁG is: A' Karamsin 
kiadta Orosz Krónika pedig a' MORDVA NEMZET 
mellé SIDEROS NEMZETET helyheztct. ^ichjoog, 
mint Karamsin a* zár alatt böltseu észrevette, Gö-
rög Szó, 's annyit tészen, mint Magyarul VAS, 
vagy, mint mások írják, VASS, az az: Deákul: 
FERRUM. Volt pedig valóban VAS Nemzet, és ez 
a' SCYTHA NEMZET volt. Stepbanus Byzántinus 
(De Urbibus. Lugd. Batav. 1694. fol. pag. 675.) föl-
jegyzette: „Kai JZzv&ris, o ocdtjoog." Az az: „ßf 
SCYTHA (denotat) FERRUM." Aeschylus is 
(Dramata. Lipsiae, 1805. S-o pag. 25.) a' lebilin-
tseztetett Prometbeusban a' 300-dik versnél írja SCY-
THIÁRÓL : ,,/rc hanc terrcim , FERRI MA TREM 
(GidriQop/iTOQa) , veniresDe hová kellene ismét ki-
térnie Recensensnek , ha e1 dolgot egészen fölakar-
ná világosítani ? A' VAS NEMZETET Virgilius, le-
írván e* Föld eredetét, (Georgic. Libro II, versu 
340 — 341.) a' Föld leges legelső Nemzetévé tészi , 
midőn énekli: 
„Cum primae lucem pecudes hausere virumque 
FERREA P ROGE NIES duris caput extulit arvis." 
A' mit Virgilius mond, azt a' Kútfőkből PRAGMA-
TICE megbizonyíthatni, de ez a' súlyos munka most 
nem ide való. Nestor tehát és a' másik Orosz Kró-
nika a' MORDVA NÉP mellé BESSUS Népet heíy-
heztetett, kik bizonyosan megkülönböztetve SCY-
TriA NEMZET, az az: VASS NEMZET voltak, s 
a* kik ma is VAS Vármegyében, 's egyébütt is él-
ten élnek közöttünk a' Mindenhatónak véghetetlen 
kegyelméből és gondviseléséből. A' VAS-KURD név-
nek másik része KURD, vagy KARD, vagy K05ID 
's a' t. már a' fölebb mondatlakból esméretes, s így 
tsak az vagyon hátra, hogy az Arabs íróknak he-
lyeiket megesmértesse Recensens. 

Foszlánfi A'hmedet Krisztus születése után 921» 
dik évben Muktedir Chalifa olly véghői küldötte 

Tud. Gyújt, V. Köt. 1831. S 
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A Imi s Bulgár Fejedelemhez követségbe, hogy az 
Uralkodót e1 követ Muhammed vallására hívebben 
megtanítaná. *) A"" figyelmes Arabs Követ (mi hasz-
nos és szép a' figyelmezés !) a'mit tsak utazása alatt 
tapasztalt, mind azt följegyzet te és különös könyv-
ben leírta. E' munka az 1228-dikban meghalálozott 
Jakut nevii Arabs Geographiai Lexicon írónak ke-
zébe akadván, azt saját Könyvébe iktatta a' maga 
tapasztalásaival, 's e két jeles Elmeszüleményt 
a' tőlünk köz hálát érdemlett Fiahn Szent-Pétervári 
jeles Napkeleti Tudós deák fordítással együtt kiadta 
nyomtatásban illy tzímü könyvében : „De Chazaris 
Excerpta ex Scriptoribus Arabicis. Petropoli, 1822. 
in 4-o. így ír tehát (De Baschkiris. pag. 6.) az Asiat 
NAGY MAGYAR ORSZÁGRÓL Jakut: „BÄSCH— 
GHURD, — sunt etiam, qui BÄSCH—DSCHVRD 
scribant, — sunt denique, qui BÄSCH — KURD, 
— regio est, Constantinopolim inter et BULGHA-
RIAM jacens. A Muhtedir — billah ( Chalifa) 
missus erat Achmed ben (s. filius) Foszlan ben 
el-Abbas ben Raschid~ben Hammad, cliens pri-
mum Emiri fidelium, deinde Muhammedis ben 
Suleiman ad Regem Bulg/iarorum , quem , cum 
Populo suo doctrinam Muhammedanam ample-
scum , tam chlamydibus honorariis impositis or-
naret, quam praescripta formulasque Islamismi 
doceret. Iste (Legátus) quidquid Baghdado egres-
sus mense Sefer anni trecentesimi noni eamque 
revertens in urbem coram spectaverat, (scripto 
edito) enarravit. In B/JSCH- GHURDORUM 
mentionem incidens „ Perlati sumus" inquit, „in 
terram POPULI alicujus TURCICI, cui BÄSCH-
GHURD nomen est. Ab iis quam maximé nobis 
cavebamus: siquidem TURCORUM PESSI-

*) Frähn (Ibn - Foszlan's und anderer Araber Berichte über 
die Russen. St. Petersburg, 1S23. 4 -o Vorrede, S. LVI. 
Nota **) Szlávoknak fordítván Nestor ellenére a' Kulgá-
rokat, midőn azon időben semmi ALMIS nevii Fejedel-
met nem talalt , maga azon gondolatra vetemedett} hogy 
itt az ALM1TS Magyar Fejedelemről van 6zú. 
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MI, POTENTISSIMIQVE ET IN CAED1BU8 
ED END IS AUDACISSIMI SÜNT. Siquis eo-
rum in aliquem (hostem) incidit, Caput ejus am-
putat ^ idque, zpso (Corpore) relicto, secum au 
fert. Barbam torident, et pediculos comedunt; 
solent tunicae suae suturas diligentissime perscru-
tari captosque pediculos dentibus discerpere. Erat 
nobiscum eorum aliquis, (yzz/, Muharnmedanus 
factus, nobis famulabatur. Eum vidi aliquando, 
pediculum , quem a veste sua legerat, ungue pre-
mendo post quam confregisset, extremo ore cor 
medere. Me corispecto exclamabat: o offamlau-
tissimam ! Unusquisque eorum sibi esc ligno ex-
cidit figurám ad modum veretri eamque  
Iter ingressus aut hosti obviam iturus, eam oscu-
latur adoratque, dicens : O mi Domine (deus)y 
tribue mihi hoc vei illud. Jubebam INTEBPRE-
TEIYÍ ex eorum aliquo quaerere, quaenam hu-

jus rei ipsis ratio sit, et cur illud numinis loco co-
lat ? Ex simili huic, respondit, prodii, n e e scz'o 
alium, praeter illud, <jftzz me produxerit. Sunt 
inter eos, qrz/i opinantur sibi duodecim esse Do-
minos (s. Deos) , et quidem hiemi, aestati, p/tz-
viae , vento, arboribus, hominibus et jumentis , 
aquae, nocti, diei, morti, vitae et terrae suum 
cuique deum praeesse; deum autem illum, ^izz 
m coelis habitet, omnium supremum esse, zi« 
tarnen, M Í C M I T I ZV/ZS consilia conferat deque eo-
rum sententiis agat, ei unumquemque eorum pro-
bare , quod alter fecerit. O impietatem execran-
dam, quam Deus avertat!— Vidimus etiam in-
ter eos, quorum alii serpentes, Ö/Z'Z pisces, alii 
grues divino prosequebantur cultu. Ad hos qui-
dem quod attinet, mihi narrabant, se aliquando 
ab hoste quodam , quocum bellum gererent, zn 

fugam datos esse, sed eum, postquam grues a 
tergo gruere audiissent, mo^ ipsum sein fugam 
dedisse. Gruibus igitur proptereas quod hostes 
suos fugassent t zp«z> divinum praestari hono-
rem.u Ennyit írt maga Foszlánfi Követ a* VAS-KI R-

*8 
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DÓKRÓL. iScm épen gyönyörködtetÖk e z e k , de a' 
históriának úgy keil te tszeni , a' min t ön maga fes-
ti magát. 

Utánuk veti ezeknek saját tapasztalásait Jakut 
illy módon: »Ego vero ojfendi in urbe HALEB 
(Aleppo Syriában) magno numero genus hominum 
qui BÄSCH -GHURDl audiebant, crinibus et 

facie valde rubicundi erant et scientiae juris sacri 
juccta ritum Abu Hanifae operám dabant. Eorum 

* aliquis, quem adieram, de ipsorumpatria rebus-
que percontanti mihi „Terra nostrarespondit, 
ultra Constantinopólim jacet in Regno alicujus 
nationis Francicae (s. EuropaeaeJ, cui nomen 
IlUNGERORUM est. Nos Muhammedis sacra 
profit entes, eorum Regi subditi in tractu regni ejus 
qiiodam TR1G1NTA admodum incolimus PA-
GOS, quorum quisque, etiamsi parum ab sit, 
quin oppidulum referat, REX tarnen HUNGE-
RORUM, metUy ne ipsius detrectemus impéri-
um, ullum eorum muris saepiri vetat. In mediis 
Christianorum terris siti, a septemtrione habemus 
terras Slavorum , a meridie terras Papae, i. e. 
Romám,— Papa autem caput Francornm (s. 
&uropaeorum) est, Ficarius Messiae apud 
eos, quemadmodum Emirus Fidelium (s. Cha-
lija ) apud Muhammedanos, ejusque mandata 
in rebus sacris nemine repugnante ubique confici-
untur —Ab occidente Andalus (s. Hispania) ja-
cet: ab Oriente denique terrae Rumaeorum ( Grae-
corum) id est Constantinopolis suis cum ditioni-
bus. LINGFAE CULTUSQFE ET HABITUS 
PAR NOBIS RATIO CUM FRANCIS (Euro-

paeis). Una cum ipsis militamus et in eccpe-
ditiones imus contra quemcunque signa jerant, 
siquidem nonnisi cum alienis ab Islamismo 
bellum gerunt. Sciscitanti mihi caussam, cur-

Itt a' F r a n k o k alatt, melly néven a' Napkeletiek, kö-
zönségesen szólva, minden Európait neveznek. M a g y a -
r o k a t. kell érteni .— Melly fontos tanúság tétel ez a" 
T A S - K U R D Törököknek nyelvükről! 
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licet in mediis inßdelium terris constituti Islam/' 
smum proßterentui, „ Multos u respondit, „pa-
trum nostrorum audivi narrantes, diu supra hanc 
memóriám SEPTEM MV HAM MED A NOS E 
BULGHARlA IN TERRAM NOSTRAM DE-
NISSE, interque nos sedefixci, amice blcindeque 
cigendo nos docuisse, nobis errores, quibus te-
nebamur, demonstrasse, et ad veram Islami-
smi cognitionem nos duxisse. Sic nos (addebat J 
Deus direccit: sie diuino beneßcio omnes Muham-
medi nomen dedimus: sie (Dens) pectora nostra 
ad ver am fidem disposuit. Has autem petimus 
Fiegiones, in scientia Juris Sacri Studium positu-
ri. Reduces in patriam omni honoris cultu a ci-
uibus nostris excepti, rerum sacrarum curaeprae-
ficimur.^Interrogatusporro cur Barbam ad morem 
Francorum tondeant .^Quotquot no&trum^ inquit, 
,,castra sequuntur, Barbam tondent et vestituFran-
corum utuntur ; reliqui non itemDenique per-
enntanti mihi^ quamturn intervalli nos inter et 
ipsorum terram interjectum sit, ,,hinc (s. Haie-
bo ) Constantinopolinfait, ,,viam esse mensium 
admodum duorum cum dimidio , parique inter-
vallo Constantinopolin ab ipsorum terra distare. 
— Istachrensis autem in libro suo tradit, a 
BÄSCH- DSCHURDIS ad BULGHAROS qui-
dem patere viam stationum viginti quinque, ad 
PETSCHENAEGOS autem,Q VAE GENS TUR-
CIC4 est, decem dierum.« /V VAS-KURDOK 
és a1 PATZINATZITÁK, az az : VASOK itten TÖ-
RÖKÖKNEK hivatnak, 's a' mi fő dolog, az mon-
datik különösen a' Magyar Országi Muhamniedánus 
vallású VAS-KURDOKRÓL, hogy azok MAGYAR 
NYELVET beszéltek. Ellenben az Ásiai VASKURD 
NEMZET nyelvéről itt semmi sem állíttatik. 

AI Edrisi Arabs Geographusnak kivonata, vagy 
is a' Nubiai Geographia írója (Geographie Nubiensis. 
Parisiis, 1619. l -o pag. í?64. et 277 . ) , közelítvén 

*) A' inik zár alatt v a g y a i k , azok Friilin fe lv i lágos í tása i . 

« 
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inkább a* BESSLS névhez, VAS-KURD Tartományi 
BEZE-GERT néven említi, s azt KÜLSŐ és BEL-
SŐ BEZE - GERT Tartományra osztja föl. Ezek 
egyik helyen sorai: „Septima haec pars climatis 
sexti continet sub se portionéra maris Chazaraei 
(így is hivatott az Arabsoktól a' Caspium Tenger) 
cum vicinis regionibus BEZE-GERT ÍNTERIO-
RIS et BEZE-GERT EXTERIORIS, nec non fi-
úit imis Uli a Septemtrione regionibus AS-COIMIAE 
(helyesebben: ASZ-KUNIAE). At major pars Ha-
rum duarum , quas nominavimus, terrarum fre-
quentibus plena est scopulis: de regionibus tamen 
BESE-GER T( így)EXTERIORISsunt Carucqia, 
A7amgian et Augian, quae omnes sunt cultae. Ab 
urbe DIamgian ad urbem Augian habentur stati-
ones octo , estque haec urbs de terra AiS- COISIAE 
TURCARUMi grandis, ac Vopulo frequens, sita 
prope amnem Athel, quipervenit usque ad mare 
Tabarestan (ez is a5 Caspium Tenger neve). Ab 
urbe Augian ad urbem Carucqia, per flumen de-
scendendo, habentur octo dietae, it.inere vero ter-
r es tri, sexdecim stationes ad occidentem. Ab ur« 
be Carucqia versus plagam septemtrionalem ad 
BESE- GERT (így) EXTERIOREM, stationes 
decemMásik helyen följegyzette: „Sub hac se-
ptima parte climatis septimi continetitur reliquae 
regiones BESE- GERT ( így), aquilonaris plaga 
terrae foetidae, et. major pars Terrae BEGENAR 
(Patzinatzita név helyett, kik Constantinus Porphy-
rogenneta szerént előbb, mint sem a' Magyarokat Bes-
sarábiából és Moldvából kiszorították, a' VOLGA és 
JAIK vizek között lak tak , következésképen BESE-
GERTEF is Tartományaik közé számlálták). E x 
urbibus BESE-GERT EXTERIORIS sunt MA-
SIRA , et Casira duae urbes exiguae, quas rari 
mercatores adeunt\ nemo enim audet ad illat ac-
cedere, quod earum Cives alienigenas omnes eo 
venientes occidant. Sitae sunt autem praedictae 
duae urbes ad amnem quemdam influentem in 
amnem Athel. Perum regiones BEGENAC paw 
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cac sunt, neque constat nobis esse apud eos po-
pulns urbem maiorem urbe Banamoni; COPIO-
SAE TAMEN SUNT EAE GENTES, DE GE-
NEBE TUBCARUM, proeliaque gerunt in Bus-
saeos , et in confines Romaeos, CUM IPSI POR-
TES AC MUNITI SINT IN MONTIBUS« 
Végre a' Keresztyénekké lett Nemzeteknek soruk-
ban (Abul fedae , História Anteislamica. Lipsiae, 
1831. 4-o pag. 171.) egyenesen a* MOSTANI MA-
GYAROKRÓL írja Abulfeda: „BÄSCH- HERDl, 
magna Gens, terris Alamannorum et Francorum 
interjecta. Rex et ceteri plerique Christiani sunty 
quamquam etiam Moslemii inter eos reperiantur. 
Mores Gentis sunt asperiEsmérte Abulfeda a1 

MAGYAR nevet i s , mert Geographiájában (Anion 
Friderieh Biisching Js, Magazin für die neue Histo-
rie lind Geographie. Hamburg, 1770. 4-o IV. Theil, 
S. 172 — 173) olvashatni: „//? eo monte seu jugo 
sunt multae gentes diuersae inßdeles , ut Flahiy 7 
MAGARl, Serbi, ahi" 

De nem tsak a*z Arabs í r ó k , hanem a' hazai 's 
más külföldi írók is szólanak a VAS - KURDOK-
RÓL , mint MAGYAROKRÓL. A' Bétsi Képes Kró-
nikában (Schwandtneri, SS. Rer. Illing. Lipsiae , 
1746. fol. Tomo I , pag. 49.) mondatik: „ P r a e t e -
rea SCYTHICAM REG ION EM una cingi compr e-
hensione ; sed in tria regna, RAS-CARDIAM sei' 
licet ( így van a" Bétsi Kéziratban , és ugyan helye-
sen; Thurótzi Kiadásaiban BOS-TARDIA hibás ol-
vasás) , ac DE NT! AM, et MAG 0 RIA M dividi." 
Kezai Simonnál is (Simonis de Keza, Saeculi XIII. 
Chronicon Hungaricum, Budae, 1782 8-o pag. 35 ) 
följegyeztetett, ámbár hibáson: „Scit icum enim re-
gnum comprehensione una cingitur; sed in regna 
tria dividitur principando, scilicet in BORSACI-
AM, DENTIAMETMOGORIAM.^ Plan Carpin Já-
nos (Hakluyt ' s CoIIection of the early Voyages, Tra-
vels, and Discoveries of the English Nation. London, 
1809. 4-o Vol. I. pag 54.) 1246-diki utazásáról be-
széli: „llaec terra Comania ah aquilonc im media 
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te }lost Russiam habet MORD UJA OS , Byleros , 
id est, Mugnam Bulgáriám , BASTARCOS (helye-
sebben viszsza állítva a' C és T betűknek hibás föl-
fseréltctésüket: BAS-CARTOS), idest: MAGNAM 
HUNGÁRIÁM, Zii-ST/IÄCOÄ, Párosítás et 
SAMOGETAS. Post SAMOGETAS, iV/oí, ywi rfí, 
cuntur habere fa cie m c a n i n a m (helyesebben 5 
KUTYAi-FEJŐ = KYNAMOLGI) in Oceani littori 
bus desertisRubruquis Wilhelm is (Ilakluyt. Yol, 
1, pag. 97 . ) 1253-dikban, mint hiteles Tanú, 
mondja: „Postquam iverarnus duodecim diebus ab 
ETI LI A ( Volga iuvenimus magnum flumen , quod 
vocant JAG AG (másképen JA1K; ma az 1777-dikjU 
orosztsászári rendelésnél fogva URAL): et venit 
ab aquiloue de TERRA PASC AT III descendens in 

prae dictum mare. ÍDIOMA PASCATIR ETHUN-
GARORUM IDEM EST: et sunt Pastores sine 
ci vi täte aliqua. ET CO NT IG UA TUR MAJORI 
BULGÁRIÁÉ AB OCCIDENTE. Ab illa terra ver-
sus Orientem in latere illo aquilonari non est am-

plius aliqua civil as. Unde BULG ARI A MAJOR 
EST ULTIMA REGIO HABENS CI VIT ATEM. 
De illa REGION E PA SC A TIR exierunt HUNI, 
qui postea dicti sunt II UNGAR! Unde 1PSA EST 
MAJOR BULGARIN. Et dicit Isidoras, quod per-
liicibus equis claustra Alexandri rupibus Caucasi 
feras gentes cohibentia transierunt: ita quod us-
que in Aegyptum solvebatur eis tributum. Destrti-, 
xerunt etiam omnes t er ras usque ii} Eranciam. 
Unde fuerunt maioris potentiae , quam sunt adhuc 
Tartari. Cum Ulis occurrerunt BLA CI et B UL GA-
Jilet VAN DALI. De illa enim MAJORI BULGA* 
RIA vener unt illi BULGARI: Et qui sunt ultra 
Danubium prope Constantinopolin; et iuxta PA-
iSCATJR sunt JLAC, quod idem est, quod BLAC: 
$ed B uesciunt Tartari sonare : u quibus venerunt 
Uli qui sunt in terra Assani. Utrosque enim vocant 
ILA C, et hos et illos lingua Rutenorum et Polon 
porum, et Boemorum. Sclavorum est idem idioma 
{.um lingua 1 andalcri.m, quorum omnium mnhus 
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fuit cum II UNIS: et nunc pro maiori parte est 
cum Tartaris, quos Dens suscitavit a remotiori-
bus partibus, populum multum et gentem stultam, 
secundum quod dicit Dominus: Provocabo eos, »rf 
íjíí, ho« custodientes legem suam , co. yw/ wo« 
CÄi populus, i« gente stulta irritabo eos. Hoc 
completur ad litteram super ornties nationes non 
custodientes Legem Dei. HOC, QVOD DIXl DE 
TERRA PA SC A TIR^SCW PER ER A TRESPRA E-
DI CA TORES , / F/?/? IL L UC ANTE 
ADV EN TUM TA Ii TAROR UM, Et ex tunc erant 
ipsi subjugati a vicitiis BULGARIS SARACENIS, 
et plures eorum facti SARACENI." így szólottak 
az Arabs, Magyar, 's egyébb külföldi Kútfők a1 

VAS-KURDOKRÓL. Hogy ezek MAGYAR NYEL-
VŰ NÉPEK voltak, azt okosan tagadni nem lehet. 

A' VAS-KURD nevezet ma is fön vagyon Ási* 
ában a1 Volga, Ural, Belaja és Káma vizek között, 
így írt róluk (Russland. Beschreibung aller Nationen 
des Russischen Reiches, von Johann Gottl. Georgi. 
Leipzig, 1783. 4-0 I. Band, S. 167—185.) egyebe-
ken kivül Georgi: „Die BASCHKIREN nennen 
sich selbst BASCH-KURT (a' többi ezzel ellenkező 
írásmódok tehát vagy dialectusi különbözések, vagy 
hibák ; a1 KURT pedig a' KURDOKNAK régi KURT 
nevükkel egészen megegyez) ; diese Benennung er-
halten sie auch von den Nogajern. Erst ere erklären 
es durch BIENEN-MANN( von KURT—BIENEN) 
und letztere sagen , dass es HA UPT- WOLF heis« 
se. Von den Kirgisen werden die BASKIREN IS TA -
KI oder OSTIAKEN genormt. Sie selbst leiten ihre 
Ab ku nft von den NOGAJERN, einige Geschicht-
schreiber aber von den alten BOLGÁRÉN her. 
BOLGARIENheisst beym Abul Gasiauch DASCII, 
TE—KIPTSCHAK und noch ist Kiptschakische, 
die stärkste Wolost der Baschkiren. Vielleicht 
sind sie Nogajer, die die vertriebenen Bolgárén 
aufnahmen ; ihr Ansehen ist wenigstens nicht ganz 
Tatarisch und ihr Ißnd, uelches die Allen hald 
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das BASCHKIRISCHE bald PA SkA T1 RISC HE 
nennen, ist ein Theil der ehemaligen Bolgarey. 
Vor diesem zogen sie im südlichen SIBIRIEN und 
dessen Gränzen, unter ihrer eigenen Chanen. Die 
sibirische Chane aber ßelen ihnen so schwer , das a 
sie sich nach ihren jetzigen Besitzen begaben, sich 
von denselben am Wolga und Uralfluss ausbrei-
teten und sich den kasanischen Zaaren unterwar-
fen. Das jetzige BASCHKIRIEN oder die BÄSCH-
Kl HEY enthält den südlichsten Theil des Ural-
gebürges , um die Belaja% zwischen der Kam a, 
Wo lg a und dem Uralflusse, also die westli-
che ufaische und ostliche isetische Provinz der 
Orenburgischen Statthalt er sc h af t. 
Dieses gebürgige j erzreiche Land hat fruchtbare 
Flächen , Wälder und fischreiche Seen. Man t hei-
let es von Alters in die kasa ni sehe, osaische, 
sibirische und nogaische Gegend und nen-
net diese Gegenden Wege (R. Kasanskoi etc. Do 
rogga). — — — — Überhaupt bestehen sie aus 
34 Wolosten, und diese zählten im Jahr 1770. 
Ii7,000 Haushaltungen oder Familien. Ihre Ge-
sichtsbildung ist tatarisch, doch meistens ein 
wenig platter. Gewöhnlich sind sie stärker von 
Gliedern und ßeischigter wie die kasanischen Ta-
taren. Viele haben grosse Ohren , alle kleine A ugen, 
die meisten dunkelbraune Bärte. Sie sind von gu-
ten natürlichen Verstände, bauen ihn aber nicht 
an , beherzt, argwöhnisch, wiederspenstig, hart, 
folglich gefährlich. Ohne genaue Aufsicht würden 
sie räuberisch seyn. 1 hr e Sp r a c h e ist eine von 
der kasanischen sehr abweichende TA TA RI-
SCHE MUNDART. Als Muh am e daner haben 
sie Schrift und Schulen, welches dises rohe Volk 
aber wenig nutzet und da »s seine Lehrer und 
Geistlichen aus seinen Mitteln nimmt , auch nur 
schlecht unterrichtet wird." 's a' t. Itt vagyon a* 
MOSTANI VAS-KURD Népnek eiég l.ív és nyomos 
le í ra tása! Az mára" kérdés, ha ezek v o l t a k - e a' 
RÉGI VAS - KURDOK ? 
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Ha tsak azt föl nem teszszük, hogy a' RÉGI 

VAS-KURDOK egyiíl egyig TATÁROKKÁ által vál-
toztak , a1 legnagyobb oktalanság volna a' MOSTA-
NI VAS-KURDOKAT a* fölebb leíratott RÉGI VAS-
KURD Néppel egynek venni. A' régiek, mint hite-
lesen lát tuk. MAGYARÚL beszéltek; a1 mostaniak 
TATÁRUL szóianak, 's TATÁR formájú külső TEST-
ALKATMÁNYUK is. .luliáiius magyar Dominikánus-
ról mondatik a' XlII-dík századi Római Régiségben 
(Josephi lunocentii Desericii , De Initiis ac Majori-
bus Hungaroruin Commentaria. Rudae, 1748. fol. 
Tomo I , pag. 175.) elég határozottan : „Invenit enim 
eos (UNGAROS) juxta fiuvium magnum Et hit. 
Qui eo viso , et quod esset UNGAR US, intellecto , 
in advent u ipsius non modicum sunt gar isi: cir-
cumdantes eum per DOMOS et VILLÁS, et de 
Rege et Regno Christianorum Fratrum ipsorum 

fideliter perquirentes. Et quidcunque volebat tarn 
de Eide, quam de a/iis eis proponere, diligentis-
sime audiebant, Q Vi A QMSINO HA REH A NT 
UNGARICUU W/OMA ; ET INTELLIGEBANT 
EUM ET IPSE EOS. Pag am' sunt, null am Dei 
habentes notitiam. Sed nec ldola venerantur, sed 
sicut bestiae vivunt. Terras non colunt: Carnes 
Equinat, Lupinas et hujusrnodi comedunt: Lac 
Equinum et sanguinem bibunt. In Equis et Armis 
habundant: et strenuissimi sunt in bellis. Sciunt 
etiam per Revelationes antiquorum, quod isti UN-
GARI AB IPSIS descenderant: sed übt essent, 
ignorabant. GENS TARTARORUM VICINA (te-
hát ők maguk nem voltak TATÁROK) EST EIS: 
sed iidem TARTARI committentes cum eis, non 
poterant eos in bello devincere; imo in primo 
proelio devicti sunt per eos. Unde ipsos sibi A m «-
cos, et Soci os ele^er unt. Itaque s i m ul j un et i 
XV. Rfíffna vastaverunt omnino. In hac UNGARO-
BUM TERRA dictus Fráter IN VEN IT TARTA-
ROS, et Nuncium Ducis Tartarorum ; qui sciebat 
Ungaricum, Rhutenicum , Cumanicum , Theutoni-
cum, Sarracenicum et Tartaricum (idioma)." 
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Hlyen hiteles Tanutételnél fogva ki bátorkodnék a' 
mai Tatár Lakosokat egy néppé tenni a1 Magyarul 
beszélt hajdani VAS-KURD Nemzettel? Ki merne 
nem tsak ezen egy Kézírat Szerzőjétől, hanem an-
nyi hiteles Kútfőtől, mennyit Reeensens előszám-
lált, meg tagadni minden hitelességet? — így a'sze-
rentsétlen szómagyarázatok közé tartozik a' VAS-
KURD névnek két féle újabb, 's egymást úgy is el-
rontó magyarázata, akár MÉII-F ÉR FIAK A T , akár 
FÓFARKAST akarjanak a VAS-KORD alatt értet-
ni. Hiszen, hogy még azt is kimondja Recensens, 
egy XlV-dik századi Magyar Krónikában (Codex 
Ms. Bibi. Insignis Collegiati Capituli Posoniensis in 
fol. Nro 80. signatus) világosan e' sorok olvastatnak : 
,,Scitia enim comprehetisione un a cingitur, sed 
in tria Regna dividitur principando, scilicet in 
WOSCARDIAM, DEN Cl AM ET MOGOR1AM.« 
Itt nem BAS, hanem WOS olvastatik, és igen he-
1 vesén , mert épen PALÓTZ NYELVEN a' Magyar 
VAS szó az Óklevelekben VOS. és AVOS. így p. o. 
VAS-VÁR = CASTRUM FERREUM az 1253-diki 
Ók levélben is (Tudom. Gyújt. 1833. IV. Kötet, 85. 
lap. a' Réztábla 4-dik sorában) VOS-VAR. A1 VAS 
szó Magyar Szó. Ha tehát találtatnak is a1 mostani 
Basehkiriai TATÁR DIALECTUSBAN a'MAGYAR 
NYELVVEL egyező szovak, bizonyosan ollyanok 
ezek , mellyek más TATÁR DIALECTUSOKBAN is 
többnyire föltaláltathatnak. Lehetetlen volt, tudni-
illik , meg nem történnie, hogy aJ MAGYAR és TA-
TÁR NYELVEK egymástól egyes szovakat ne költsö-
nözzonek, minekutána a' VASOK, (SCYTHÁK, az 
az: RESSUSOK, BISSENUSOX, PATZLXATZI-
TÁK) és d VAS-KURDOK (SCYTÍ1A-PALÓTZOK) 
már hajdan szomszédok , utóbb pedig sok ezer MA-
GYAR , KÚN, JÁSZ és PALÓTZ vagy fogolyképen, 
vagy mint hódúit Jobbágy Nép a' TATÁROK alatt 
majd hoszszabb, majd rövidebb ideig éltenek. Las-
san lassan azonban e' Népek többnyire a' Xlll-dik 
század (ól a1 XV-dikig, mint máshelyen előadatott , 
a' MOSTAM MAGYAROKKAL egy nemzeti Testbe 
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olvadtak azokon kíviíl, kik Moldvában , Ressarábiá-
ban és Oláh Országban maradtak. 

A' régi VAS-KURD Tartomány nem lehetett 
olly nagy kiterjedésű, mint a1 mostani BASCH-KURT 
Nép lakhelyének kerülete, mert a1 Kútfők szerént 
fölötte még NAGY BULGÁRIA 's mellette ASCOMA, 
az az: ÁSZ-KUN Tartományok feküdtek. BOLGÁR, 
másképen B1LÄRSK, város fekvése ma is esméretes. 
Ez fekszik KAZÁN alatt nem meszsze a' Volgától. 
Juliánus Dominikánus BOLGÁR Országból ment föl-
keresni a' MAGYAROKAT, a' mi a'régi Római Kéz-
iratban így adatik elő: „Fráter Juliánus Ja~ 
ctus est servieris unius Saraceni Sacerdotis et Ucto* 
ris ejus, qui in MAGNAM BULGARI A M profé-
cturus (erat), QFO KT PAR1TER PERFENE-
RUNT In utia magna ejus dem Pro-
vinciáé Civi täte Fráter UN AM M U-
L1EREM UNGARICAM invenit, quae de terra 
quam haberet, ad partes illas tradita fűit viro. 
Illa docuit Fratrem vias , per quas esset itunis, 
űsserens, QVOD AD DUAS D1AETAS (Kétna-
pi járás után) ipsosposset UNGAROS, quosquae-
rebat, procul dubio invenire, Quod et factum 
est* Invenit enim eos JUXTA fluvium Mag tut n i 
ETHILNem mehetett tehát Fráter Julián az 
URALHEGYEK felé, hanem a' mai SIMBÍIISK köríti 
kellett neki a' Volga lefolytában keresni k é t n a p i 
j á r á s i g a' MAGYAROKAT. Simbirskhez nem épen 
meszsze fekszik SAMARA VÁROS és SAMARA FO-
LYÓVÍZ. A1 PÁLÓTZOK, mint másutt láttuk a'Go-
thus Históriában, 's alább is látni fogjuk, Görö-
gül SKAMARÁKNAK (mondki: SZAMARÁKNAK) 
hivattak. Recensens véleménye szerént tehát a' VAS-
KURDOK a SZAMARA folyó körit 1 tartózkodtak 
volna, a1 mi aa Nubiai Geographus MASIHA nevíí 
VASKURD Tartományi Városának fekvésével is igen 
egyez, midőn írja: „Sitae sunt autem praedictae 
duae urbes (Besegert Exterioris, nempe MAS1RA 
et CASIRA) ad a m nem q u em da m influen-
temin amnem Athel," SZAMARA Folyó a' V«W 
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gába szakad. És ez a' MA SIR A (talán: MASER,az 
ax : MAGVER) város hitethette el Fráter JuliánnssaS 
's tékéntete által (öhb későbbi Utazókkal is , hogy 
VAS-KVRD ORSZÁG volt a' MAGNA HUNGÁRIA. 
A* név egészen ellenkezőre mutat. VAS-KURD se 
többet, sem kevesebbet nem jelent BESSUS PALÓ-
TZOKNÁL, kik, a mint VAS-KURD Tartomány Tör-
téneteiből is a1 leghitelesebb módon kitetszik, a'MA-
GYAR Nyelvvel rokon PALÖTZ Nyelvet beszélték 
ugyan« de szoros értelemben nem voltak Magyarok. 
Ezekről a1 BESSUS PALÓTZOKRŐL majd alább 
lészen szó. Minden esetre a' VAS-KURD név mel-
lett hartzolnak az Arabs Geographusokon kivül, kik 
a' Volga és Jaik vizek közé PATZlNATZlTA OR-
SZÁGOT, az az: BESSIÁT, vagyis a' szoros értel-
mű SCYTHA NÉPET helyheztetik, Constantinus 
Porphyrogenneta Tsászárnak ( Bandurii, Imperium 
Orientale. Parisiis, 1721. fol. Tomol , pag. 105. De 
adm. Imp. cap. 37.) ime sorai: „Sciendum est PA-
TZINATZITAS a principio ad Atel (Volga) et 
G e e ch ( f l u m i n a habitasse, iisque contermi* 
nos fuisse populos illos, qui M AZ ARI (helyesebben 
sokak szerént: CHAZARI) atque UZI cognominan* 
tar. Ante annos vero qainquaginta zV, qui UZl{Pa-
lótz nyelvű ÁSZ-KUNOK, Keleti Kunok voltak) nun-
cupantur, cum CHAZAfílS conspirantes et conjun* 
ctis armis PATZlNATZlTAS aggressiv superiores 
facti, sedibus suis eos expulerunt, illasque tenuere 
in hodiernum usque diem UZI. Sciendum est, quo 
tempore expulsi sua Regio ne PA TZ IN A TZ I TA E 

fuere, NONNULLOS EORUM SPONTE SUA 
ILLIC MANSISSE ET UZIS{As-Coniis) COHA-
BITASSE." A' szoros érteimii MAGYAROKNAK a' 
Görög Tsászár egészen más régi lakhelyeket tulajdonít. 
Először eljöttek a' Volga mellűi a' Dunához a' BUL-
GÁRUSOK; azután elűzettek az UZUSOKTÓL a híres 
PATZINATZITÁK, kik a' Moldvában , Bessarábiában 
és Oláh Országban lakozó MAGYAROKAT Pannoni-
ába szórították, 's lakhelyeiken új hazát alapítottak: 
De a' PATZINATZITÁK köztíl nékik még is (itt 
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vágynák a' VAS-KURDOK) régi hazájukban marad-
iak, 's együtt laktak ott az UZUSÜKKAL. Végre 1222-
dik felé a' KUNOK,UZUSOK, JÁSZOK és PALÓTZOK 
is a' TATÁROk miatt kéntelenek voltak a PATZI-
NATZITÁKHOZ szaladni. Ez a' kéntelenség nem 
érre a' VAS-KURDOKAT, mivel ok a' régi Római 
Kézírat szerént SZÖVETSÉGBEN éltek a' TATÁ-
ROKKAL. Midőn tehát Fráter Julián a' Volga körill 
MAGVAKOKAT keresett, tsak a' VAS-KURDOKRA 
találhatott, kik régi lakhelyeikben a'Tatár veszede-
lemkor is meg tudtak maradni. Nestornak M e t s c h e-
r e n N é p e , mellynek (IL Band; S. 153—157. cf. 
105—108.) k ü l ö n ö s t u l a j d o n N y e l v e t a d , 
's mellyet B a s c h k i r i á b a helyheztet, alig ha egy 
nem volt a' VAS-KURD Néppel. Ide va ló , hogy 
PASCHAT Castellinál (Lex. Heptaglotton. col. 3091.) 
SPOLIATOR jelentéssel bir. De nem többet a* VAS-
KURDOKRÓL. Gördítsük inkább el azon nagy ellen-
vetést , mellyet a' HA RAM NÉP hajdani SYRUS nevé-
ből mindenTudós ezen állítások ellen méltán fölhozhat, 

(Folytatik.) 
Horvát István. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 

1.) Schillert Lyrica Omnia Latinig Módis aptare tentavit 
Gustav Feuerlein. Stuttgardiae, Sumtu J. B. Metzleri» 
MDCCCXXXI. 8. min. Vol. I , pagg. I—VIII. et 1—322. 

Vol. II , pag. 1 — 297. Az Ajánlás: ^ Societaii 
Stuttgardianae s Sc hiller um Monument o Ornanti Atque 
Ornaturae , Has Lucubrationes d. d. d. Auetor.et Az ára 
2 fr. 15 xr. pengő pénzben kötés nélkül. 

A' hajdani Róma Classicus írókra tevén szert, 
ezek által nyelvét a' tökéletességnek ollyan fokára 
emelte, millyenért a' késő századok azt meg nem 
szűnnek illő tiszteletben tartani. Azonban, ha Ho-
ratius és Virgiliiis rövid, kel lemes, nyomoi , hatal-
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-hias és édesded előadása bámulást érdemel i s , nem 
kisded törekedés volt Feuerleintól abban próbát ten-
ni , mint lehetne egy ú j 3s egészen más ízléssel és 
gondolatfolyamattal írt Remek Költőnek, millyen-
nek Schillert a1 jelen kor méltán hirdet i , magos öm-
ledezésii költeményeit Látium nyelvére lefordítani? 

Tövises,igen tövises vala ezen ösvény , 's azon 
bizonyosan ezernyi akadályok mutogatták magukat. 
Mindazon által Feuerleinnak határtalan szorgalma, 
erős maga elszáuása, és, a' mi fő dolog volt az ef-
féle pálya munkába»*, a' Deák Nyelvvel köttetett 
szoros esméretsége el annyira győzedelmeskedett a' 
súlyos nehézségeken, hogy, ha nem mindenütt szó-
ról szóra fejezte is ki Schiller gondolatait, kétség 
Jíiviil a' leghíresebb Német Költő derék elmeszüle-
menyeit nem tsak elérte, hanem több helyen as 

Római Nyelv szoros rövidsége által fölül is halladta. 
Vágynák közöttünk mind a' hibátlan Ts tiszta 

Deák Nyelvnek , mind Schillernek is számtalan tisz-
telői. Ezeket nem lehetett nem figyelmeztetném 
Feuerlein szerentsés fordí tásaira , mellyekről hogy 
némi némíi ítéletet hozhassanak addig i s , míg ma-
gát a' Munkát megszerzik, ide iktatom a' „Res i* 
g n a t i o n" tzímü Költeménynek kezdetét : 

,, Lutfi/ía nalo risit tímica mit 
Quaevis spopondit prospera parvulo 

Natura ; sed vitae ruentis 
Ver peréit fere lucluo&um. 

Ómat juventam flos semel, kálid reduX 
Fluxit, mens jam jam Genius facetn 

. Inverf it: exstinetum , sodales , 
Fiele mei ingenii vigorem. 

Aeternitas ! quae jam gravis imminet, 
lnfructuosam reddo querens tibi 

Sortis potestatem teaiae , 
Me fugientis in őrbe tristn 

Occiitta judex / ante thronum tuum 
Intendő lifem ; rumor enim fuit 

Per gráfus in terra : keic statefarti 
Rite tuis manihus teueri." 's a"1 t. 

Az 
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Az esméretes Ballada pedig, „ D e r G a n g n a c h 
d e m E i s e n h a m m e r " így adatik elő : 

„Servus erat pietalis amuns Fridolinm y eutnqus 
In dominum candens usque nolabat amor. 

Illa Savérnensis Comilis dignissimu Coujux > 
Moribus hum cutis perfacilisque fűit. 

Sed nec difficili aominae tumidueque negasset 
Obsequium laetum, ductus amire A)ei/[ 's a' t. 

•j WL • 
Es hátrább aa Misehallgatásról : 

j,Metts stat ei subito , succurrere, cogitat 3 id, quod 
Sursum fert animnm, noxia nulla mora est. 

Dextra sacerdotem circumdat sedula sueto 
Cingulo j et hunc veslil conveniente stóla. 

Vasuque sacra manus famuli promtissima adómat, 
Queis opus est missam rite patrare sacram. 

Jam que sacerdoti, confectis gnuviter istis, 
Attentá giiarus mente minister adest. 

lluic i missale tenens munibus, praecedit ad aram , 
Ad laevam et dextram poplile tangit humum. 

Quum triplici S a n c t o ter supplicat ore sacerdos , 
Ad nőmén Sancti ter quatit aera celer. 

Cumque Sacerdolis poples proclivis ad aram 
Se flectit; dum se dextra supina levat, 

Adque Deum monstrat pruesenlem , nunciat illud 
Campana aeditui clara sonansque novi. 

Gens pia cuncta, genu submisso s pectora plangit * 
Seque crucis signo denotat ante Deum. 

Sic celer exercet ritum quemcunque perite ; 
Quid deceat s sollers seit beue in aede Dei. 

Et cuncta ad finem per agils dum verba sacerdos: 
,, Vobiscum Dominus !" futidit ab ore gravis. 

Presbyter his ver bis coetum comp ellát s eique 
Faustaprecans finit sacra s gradumque refertS* J8 a1 í. 

Ide iktatom végre mutatóul a' „ D i e D e u t s c h e 
M u s e " tzímü költeményt is Deákul: 

s, Aurea Teutonicis August i defluit aetas 
Mus is , nec arrisit favor , 

Ut Medicaeus, iis. 
Gloria, non Ulis fűit alt rix 3 protnlit harum 

Flor es nec aulae lux, neque 
Principis aura fovens* 

Maximus et Teuto , magnus Fridericus inique 
Hemisit, arcens a Ihr o no 

Heu! sine honore inopts. 
Tud. Gyújt. V. Köt. 1834. 9 
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Se mtrito celebret Germanus , et ucriüs Mi 

Micet cor s en ! pálmám suü 
Notmisi vi tetigit. 

Érgo Teuto poéta volut sublimior, ergo 
Facundius Ifardi melos. 

Ore potente mit; 
Ingtnioqne suo foecundus, cordeque cautus 

Fervente , jejunae jugum 
Haud suhit artis iners 

Horvát István. 

III. 
Tudományos Je lentések . 

1. I g a z í t á s o k . 
Tekintetes Tudós Horvát István Urnák Pesten : » 

A* Tudományos Gyűjteményben olvashatni egy helyütt 
Borsod Vármegyei Palótzokrúl, mikre nézve jelentem ezen 
észrevételemet : hogy Borsodi Köznépnél itteni Falo'tzot hal-
latlan említeni. *) Jegyzésem ugyan tsak szóhagyoinány lehet 
még is; — talán méltó figyelni iIlyenekre; A' Sajó mentében 
ezt halljuk, hogy a* Tserneli, Ománi és minden hegyi, azaz: 
a' nagy bükben lévő Helyse'gek Lakóji Barkók,, és Barkóknak 
neveztetnek, lakó földjüket ismét Barkóságnak. Matyó név 
alatt egyedül a' sikon lakó Kövesd és Eger Környékiek értet-
nek. A' szomszéd Megyében n. m. Gömörben laknak Pald-
tzok f mi legalább azokat nevezzük Palótzoknak , és nem is 
ok nélkül magunk értelme szerint, meri a' Palótz nevet tót 
eredetű szónak képzeljük , onnan , hogy Gömörben magyarul is 
tótul is beszélnek — illy gondolattal könnyen mehet a' polo-
vicza szóból palótz. — Előadásom nem Történeti Tudományból 
vau merítve, sőt tsak nyomozásból sem, egyedül a' közttünk 
lévő szokásból, a' közönséges életből foly $ a' ki ezt tudo-
mányosan mái tapasztaláson akarná építeni, a' végre egy uta-
zás kívántatnék , hogy minden helységek Jegyzökönyveit az Egy-
háziakéival együtt ki lehessen fürkészni, mert igy kétséges; — 

*> M e z Ő - K ö v es d e n nem beszélnek-e Palótz Nyelven? 
kérdezi} a' többit köszöni A1 Szerkesztető, 
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magok az ottani Lakosok legalább ba Barkóknak — e* itteniek, 
ha Matyóknak mondatnak , megbántatva lenni vélik magokat, 
'a így tsúfság neveinek tartják. Honnan ezen nevek 's talán el-
nevezések ?! 

t i s z t e l e t t e l nyúj t ja 

Borsod Kebelének egyik fija. 

2. A* Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 
Felszólítás és jutalomtétel. 

A' múlt 1833-beli Jun. lü-d 20 aranyat tettem ki olly 
munka Íratására, inellybol a1 falusi tanítók lássák , mit kell 
tudniok ; a' falusi tanulók pedig abban minden őket illető ta-
núságokat fellelhessenek. A' dolgozni kívánó urakat akkor 
munkájoknak legfeljebb i834-beli Pesli szent József napi vásár-
ra a' ni. t. társaság titoknnkához beküldésére kértem meg. Négy 
munka érkezett-bé Márt 22-diUéig , mellyet hirdetésem szerint 
határnapul lehetett venni, de egyik munkánakezek közül tsak első 
óhajtásomat fejtegető része, azon kéréssel, hogy adatnék idö még 
a' második rész beküldésére. — Mart. 26-káig továbbá, minta* 
in. t. társaság héti ülése napjáig , még kettő érkezett. Minthogy 
eddig a' társaság nem egyenesen maga tette ki illy munkákra a' 
jutalmat, megkérdezett engemet a'később jött munkák el vagy 
nem fogadása iránt. En örvendvén azon, hogy ez igen érdekletes 
tárgyra nézve több dolgozó is találkozott, jelentem ezennel, hogy 
azon versenyírónak is, ki második részét későbben kívánná be-
küldeni. dolgozása folytatását örömmel elfogadom, *8 a' Mart. 
22-kén innen érkezett kél dolgozatnak hasonlóképen vizsgálat 
ala vetetését óhajtom. De a' magyar tudós 'ársaságnak hivatalo-
san velem közlött nyilatkoztatása szerint igazságosnak találom: 
hi gy ha egyiknek hoszszaltb ido enged! elik dolgozásra , azoknak 
is uj határnap adassék, kik a' kiszabott napra^ beküldhetés vó~ 
gett talán inkább sietve dolgoztak "s most ujabb általnézé» 
végett kézirataikat még tán egyszer általnézni kívánnák. Kiier-
jesztem ennél fogva az e' tárgyú kéziratoknak a' m. t. társaság 
titoknokához e' folyó lS34-ki Nov. 2()-d. estéjéig beküldhető-
sét; olly végső kikötéssel azonban, hogy a'melly kézirat Nov. 
2t-kén érkeznék-el , az már ne fogadtassékel. Felteszek pedig 
olly munkára is, melly a' m. t. társaság által másod rangúnak 
ítéltetik, jutalmul ezennel 10 aranyat, melly hasonlóképpen a' 
tisztelt társaság pénztárnokánál fog állani. Kimondhatatlanul 
ő vendek, hogy e' serkentésem rokon gondolkozásukra talált, 'a 
olly hazában élek, mellynekfiai a' nemzeti miveltség felderítésére 
tejlye» szívvel neki melegedének. Csókán April. 30-d, 1S34, 

Puchói .Martxibányi Lajos tn /;, 
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Magyar tudós társasági je'enlés. 
JSemes Moson Vármegyének e* f. e. Martiusa 3dikán tar-

tott közgyűléséből, a' inagyai tudós társasághoz intézett becses 
levele szerint következő alapítás és adakozás neveli a' m. t, 
társaság tokepénzejt a' tisztelt megye KK. és RR. által a' ke-
belbeli birtokosokhoz bocsátott hazafiúi felszólításra : 

1. Károly, O es. kir, Főherczegsége nemes Moson Vár-
megyéhez 1834ben Mart. 3d. költ k. leytlében, mellynek hi-
teles mássát a' neuies Vármegye a' HÉ. t. társasággal apnak 
idejében használás végett közlötte. olly elintézéssel ajánlott 
a1 magyar nyelv virágoztatására *s terjesztésére 10,000 forint-
nyi tőkepénzt pengőben önkényesen és minden készséggel, hogy 
10 esztendő elforgásáig ezen leikének 500 pengő forintra rnenÖ 
kamatjából egy rész a' magyar-ová'i tulajdon uradalomságában 
lévő gazdasági intézetben most felállított magyar nyelvtanító1 

fizetésére, más rész pedig ugyan azon uradalomság' kisebb os-
koláiban a' szükséges oskolai könyvecskék' megszerzésére es 
azon ifjak megjutalmazására foidítassék , kik magokat a' ma-
gyar nyelv megtanulásában különös előmenetelü l tiintetik-ki: 
tiz esztendő elmultával pedig az említett tőkepénz az I8'2|be}i 
l l d . törvényczikkely' értelmében felállított magyar tudós tár-
saságnak szabad rendelkezésére legyen általadandó. 

2. Gróf Batthyáni Erneszt özvegye Tarnóczy Antonia, a' 
Lajtafalusi uradalomság'földes asszonya ado 112 ftot pengőben. 

3. A' nemes Moson vármegyebf íi Nemes, és tisztvís<10 
urak öszvesen 77 ftot 's 36 krt. pengőben. 

'S ezen 2d. és 3d alatti summát ns Moson Vármegye a1 

m. t társaság Elölülőjéhez Gr. Teleki József in* k. udv. Ta-
nácsos, Referendarius és Főispán úrhoz küldötte-meg , emlí-
tett levelével. 

Emlékezetbe hozatik, hogy a' társaság által támasztott 
ezen kérdp'sre : ,,M i k é p e n l e h e t n e a' m a g y a r j á t é k -
s z i n t B u d a p e s t e n m e g a l a p í t a n i , " a' (eleietek be-
küldésének ideje most következő Junius hónapnak 8dika . 's a' 
inelly feleJet később jone , az elfogadva nem leszen. Pesten 
Május 21. 1834. 

A ' t i t o k n o k á l t a l . 

3. J e l e s s égek. 
Ha minden egyes Hazafi, ki a' közjónak eszközlésére va-

lamelly adakozással áldozik, köszönetet érdemel , minél inkább 
tarthat az egész Hazának , de kivált azoknak , kiket illyes ál-
dozat közelebbről érdekelj méltó hálájára számat olly férj fiú , 
ki a' köznevelés és tanításbeli Intézeteknek gyarapításához ada-
kozásival nemes lelkiileg járul. — Ezeknek sorába méltán tar-
tozik T. T. C z e c h J á n o s U r , 8z. Kii. Győr Városának 
Polgármestere, s a* Mapyar Tudós Társaság rendes Tagja js 5 
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ki külömben i ä , a" boni közmivelodést , tsinosulást tűrte 
ki v a l ó d i , és szépen sikerülő munkálódásinak fő t zé l jáu l ; — 
és ki e* f. esztendei bujt elő bava 9-dikén köl t t ajánlásának 
erejével ,, több száz darabokból á l ló Ásvány Gyűjteményét a' 
Győri Kir. Akadémiának (inellyben úgymond oktatását , rs tu-
dományos kiképzését nyerte) Szekrényestől együtt oda ajándé-
k o z t a ; amaz egy baszonkeresettől ment Fe l té te l t kötvén ki 
e g y e d ü l , hogy eml í te t t Gyűjieinénnye a' Hazának minden ré-
6zeiből a' Győri Akadémiában egybegyűlő Tanuló ifjúság köz-
használatára , az Akadémiai Musetimban , vagy a' Böl tse lke-
dési 2-dik osztály teremében feláll íttassák. — Vajba e' nemes 
tett i példa több nagylelkű követőkre találna ! 

Kozics István, Actuarius. 

4, éV Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
Fő Méltóságú Urményi Ferencz Ur Fiumei és a' Magyar 

Tengerpartok (.ubernátora O Excellentiája mindég arrúl b ö l -
tsen gondoskodván , hogy a' Nemzeti Magyar Muzeum Gyűjte-
ményét szaporítsa , két esztendők állal a' Magyar Tengerpar-
t o k o n , és a'Quarneri szigeteken vadon növő füveket bizonyos 
hires útazó Noé W i l m o s U r által gyűjtette és száríttatta. így 
t ö r t é n t , hogy ezerén feiűl számoló fiivész gyűjteményt kegye-
sen ajándékozhata a' fent érintett Múzeum nagylelkű Párt fo-
gója ezen Intézetnek két kötetbe legjobb rendbe, és legjobb 
Ízléssel f e l k é s z í t v e , avval a' kegyes ígére t te l , hogy a' még ne 
talán hibázó és későbben gyűjtendő füveket is Toldalék gya-
nánt a' Múzeumnak elküldendi. A' Nemzeti Muzeum Direc l ió -
ja ezen valóban betses , az Intézet Gyűjteményét nevezetesen 
gyarapító Gyűjteménynek a' fe^t nevezett Gubernátor U r által 
kegyesen t ö n é n t elkíildetését 0 Császári 's Királyi F Ó - H e r -
tzegsége az Ország Nádor-Ispánnyának kegyelmes Parantsolal-
tyára ezzel köz hirré teszi. 

Pesten Julius 7-dikén 1834, 
Halitzky Antal, 

a' m. n. Muzeum elsó Őrje. 

5. Tudományos Jelentés Kilóról, 

Mind nagyobb fényben kezd valahára a" Magyar égen is 
a' tudományos miveltség derülni, a'ts inosodás, közértelmesedé» 
naponként szélesebb körben hat k i , 's a' pal lérozott külföld 
óriási lépésekkel előrehaladó töke^letesedésének példája ébresz-
ti a' Magyar honny fijait i s , kik inind számosabban sietnek 
aron pályára lépni , mellyen a' nemzet valódi jó l lé té t , diszét, 
magossabbia emelkedését eszközölni lehet. A világosodást, erkjil-. 
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isi érzést terjesztő Nemzet i Nye lv j ó le leményeit tapasztaltatni 
elkezdette}»' tudományok minden nemében tesznek már a' Magya-
rok is próbát ; több polit icai újságaink és más neiuü íolyóírásaiiik 
vágynák, tolmátstsai a' f e j l ő d ő , szépen biztató nemzet iségnek, 
bizonyságai a' nagy tzélra egyesített erőve l törekedésnek. Ezért 
ismerte az aiőlirt kötelességének részt venni e' honnyi nemes 
iparkodásban , 's bár mel ly kicsi Jegyen hatása k ö r e , munká-
lódni nemzet i nyelvünk vii ágoztatásán , a' baszn> s ismeretek 
gyarapi lásán, köziélek serkentésén Tárgyul választott magá-
nak egy a' Magyar literatura földjen tagadhatlanul parlagban 
heverő tudományt , a' históriát , a' múlt idők és jelenkor vá l -
tozása i , történeiei h i r d e t ő j é t , az emberiség bölcs oktatóját. 
Ezért kezdett két esztendővel eze lőtt Klio tzim alatt egy Hi-
stóriai 3 Sebkönyvet k i a d n i , mellyet a* tisztelt Olvasó K ö z ö n -
ség háládatoson megismert részvéte l le l és pártfogással fogadott. 
Elég bizonysága ennek mind az előfizetők számos v o l t a , mind 
a z , hogy az 1-sÖ esztendő példányjai rövid idő ala t e l fogyváa 
annak második kiadása szükségessé l e t t , melly tsak most ha-
gyá el a' sajiót. Bátorkodik egyszer'smind az alól irt a1 nemze -
ti m/veltség és közhasznú ismeretek jeies raktárának a' Tu-
dományos Gyűjteménynek érdemes Olvasójit f igyelmeztetni 
ezen Históriai 'Sebkönyvre és annak fog la la t jára .— 

Az l—ső esztendőnek Lengyelország főid abroszszával—melly 
mint emli tődött , második megbovitett 25 ívekre terjedő kia-
dásban most je lent m e g , foglalatját ezek lész ik: 1 , Európa 
közönséges történetei által nézése az 18 l4 -bé l i Párisi békesség-
tói és Bétsi congressustól fogva az i 8 3 0 - b é l i juliusi revolu-
tzióig,—'11, Lengyelország háromszori felosztatása és végrom-
lása-UÍ, Németa l fö ld ,vagy Hollándia és Be lg io infőbb viszontag-
ságai. IV, Erdélynek Magyarországtól elszakadása. V , Az A n -
gol és Franczia képvise let i országlás V I , Saint S imonismus .— 
A' l l -d ik és '27 ivekre terjedő esztendő ezeket foglalja magá-
ban- I , A' Gracchusok révolutziója Romában. I [ , Stuart Mária 
Scotzia királynéja. I l l , P o m b a l , Portugal l ia ministere. IV, Boleyu 
A n n a , és Gray Johanna Angol királynék. V , 111 Iwáu , sze-
rentsétleu Orosz tsászár története. V I , Canning emléke. 
V U , Státus adosságok — A' szerző igyekezett a' lehetségig 
hiteles kút főkbő l , mel lyeket megnézet t , meri tn i , az elbeszé-
l é s b e n , távol a 'részrehaj lástó l — ezt bátran k i m o n d j a — e g y e -
dül az igazságot tartotta szeme előtt 's nagyobb történetek 
értéséért e lőrebocsátotta á' nemzet meselózött. históriájá-
b ó l , polit ikai á l l apot jábó l , v^gy belső életéből a z t , a' mi 
azokat vi lágosítja. Végre különös gondot fordított írása-
módjának t i sztaságára, egyszerűségére, könnyüségére , el nem 
felejtkezve a' históriai Stylus méltóságáról. Mennyiben tett 
ezeknek e l e g e t , szó l jon a' munka , i iéljenek az ertelmes o l -
vasók. — 

Klio ÜT dik esztendeje r e m é l h e t ő l e g idei September ve-
jé ig a' sajtót el hagyja. Ennek foglalatja : II András Magyar kin 
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tá iy élete és uralkodása az ország azon időbéli pol i t ikai álla-
pótjának világositásával , 's az arany bulin közöl tetésével . 11, 
Mohammed, az Arabsok nagy prófétája. Ezen tzikkely je lenévi 
l - s ö része leirja Arábia polit irai ál lapotját , Mohammed é letét , 
va l lásos újítása kezdetét és tudománnyja főbb pont ja i t .—-A 1 

nagy révolútzió következéseit és az abból fejlődött vá l tozáso -
kat a' jövő esztendei 2-dik rész adja elo. - 111 , D'Arc Johan-
na , az Orleányi szűz. A' hazáját megszabadító . királlyá sor-
sát megfordító, azt győzedelemre ve eto hős leány története egy 
a' legkülönösebb és érdeklőbb jelenések közül a' históriában. 
I V , Erdélyi nevezetességek, mellyek tárgyazzák az ide te le-
pedett kiilönbözÓ népeket , a' mái törvényesen egyesült három 
nemzet polit ikai öszvekŐtletésének eiede é i , a" je lesebb püs-
pököket, az említésre méltóbb ütközeteket a" Mohácsi veszély 
e lő t t 3 's végre némel ly vonásokat adnak Kolosvár régibb tör-
ténete ibő l .— A' 3-dik tzikkelyhez fog tartozni egy azon had 
néző helyét vi lágosító földabrosz. A' szerző September végéig 
fogadja e' IlI-dik esztendőre az, e lő f ize tés t , mappával nyom-

t a t ó papirossan 1 rfr. 40 xral. postán 2 rfi al ezüstben. A' veim 
példányok mappával adattatnak, 's előfizetési árok 2 fr 24 x r 
ezüstb. A' munka bolt i ára feljebb leszsz emelve . Magyaror-
szágon előfizetni lehet Buda Pesten T. Wigand Otto könyv-
áros U r n á i , DebreczenbenT. Prof . Aranyi István U r n á i , és 
T . Csáthy könyváros Uraknál , N. Váradon T . Janky Antul 
kereskedő U r n á i , S. Futakon Könyvtárnok Bakó Mihály Urnái . 
— Az itt t isztelt Uraknál meg lehet rendelni Kl io I-sÖés I l i k 
esztendejét ; mindeniknek ára külö* külön 2 rfr. 24 x r ezüstb. 
— Kolosvárt Jun. 10-kén 1834. 

Szilágyi Ferentx t 
az évang. réf. Kollégiumban Prof. 

6. 1833-í?í£i Könyvek különbféle Intézetekből. 

104) K l i o Históriai 'Sebkönyv. Kiadta Szi lágyi Ferent* 
Professor . II Esztendő Ko losvár t t , 1833. 8-adrétben, I — V I , 
4 2 4 o l d a l ; Az ára 2 f. 24 xr. pengő pénzben. 

105) Vi lág és Ember Esméretére vezető és utmutato okta-
tásai egy Atyának. Frantziából szabadon magyarosította ßenke 
J ó ' s e f , Professor. K a s s á n , Werfer K á r o l y . Könyvnyomtató . 
sajátja. 1833. 8 - a d r é t b e n , I — V I , 128 o l d a l ; az ára 40 xr . 
pengő pénzben. 

106) Az E l e v e n - H ó l t Házaspár. V íg Tréfa 1 Fe lvonás -
ban. C. Lebrün után fordította Te l ep i György, Nemzet i Sz ín -
játszó. Kassán , 1833. Mátéfy Jó'sef költségén. 8 - a d r é t b e n , 24 
o l d a l ; az ára 20 xr . pengő pénzben. 

Horvát István. 
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V. K ö t e t F o g l a l a t a i . 
I. É r t e k e z é s e k . 

1) Szabó István. Jones, v a g y , honnan származik és mit jelent 
nemzeti név ? 3 lap. 

2) Podhradczky Jósef. Buda Várossának September 2-dikán 1686 ik-
ban történt megvételekor is megkülönböztetve vitézkedett a" 
Magyar. 38 lap. 

3) Csorba András. Javallat és figyelmeztetés a' most uralkodó nagy 
szárazságban a* Takarmányokra nézve. 40 lap. 

4) Udvardi'János. A' Magyar Nyelv ügyében. 45 lap. 
5) N. Takátsi Horváth János. Mit lehet tartani, az iskolai retél-

kedtetés, rangozás, jutalmazás felöl? 57 lap. 
6) Horvát István. Nagy Lajos Magyar Királynak 1369-dik évben 

Junius 22-dikén költ Kegyelemlevele, mellyben Benedek Bolgár 
Országi Bánnak , és Attyafiainak a' Remetei és Kgerszegi Te-
mes Vármegyében fekvő Jószágaikra nézve Büntető Hatalmat 
enged. 60. lap. 

7) Nagy János. Hertelendi Hertelendi Gábor G. Altábornagynak 
Élete. 64. lap. 

5) llurny Károly. A' Zavolch és Talmits nemzetről. 83 lap. 

II. L i t e r ä t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

I ) Horvát István. ,,Die Magyaren - Sprache in ihren Grundziige» 
beleuchtet von P. Wien , 1833. 8-ad rétben." És : „A* Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati ; németül írt munkáját ma-
gyarázván P . Bétsben , 1833. 8-ad rétben." 84 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) Horvát István. ,,Schilleri Lyrica Omnia Latinis Módis aptare ten-

tavit Gustavus Feuerlein. Stuttgardiae, 1831. kis 8-adrétben. Vol, 
I—II." 127 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Igazítások. 130 lap. 
2) A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 131 lap. 
3) Jelességek. 132 lap. 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 133 lap. 
b) Tudományos Jelentés Klióról. 133 lap. 
6) 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 133 lap. 

(Koszom 1834-fiW eszt. V-dik 'Kötethez egy t'v j 
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L É r t e k e z é s e k , 
1. 

Á szabadító háború Dunántúl. 
MD CL XXXIII. — MDCXC. 

A' Szent Gothárdi megveretés u tán, 166Iben, 
húsz évre kért és nyert 4dik Mahomed Leopoldtól 
békességet. De még nern teltek el annak minden 
évei, midőn a' Nagy Vezér, Kara Mustafa, hamis hi-
rek és tsalfa beszédek által a1 Szultánt háborúra vette. 
A'Nagy Vezér tudniillik fösvény lélek vol t , 's tűr-
hetetlenebb , mint sem hogy minél elébb magáévá 
ne igyekeznék tenni azt a' Bétsi kintset , a' mi 
után vágyott. Gonosz ostor a' kints szouijuzása! ez 
tsapkodja a' pénz szeretőjét, hogy még a' szent 
dolgokat se irtózzék megsérteni. De sok ártalom is 
következik ebből; ezzel vetette meg Kara Mustafa 
az olly roppant és olly hatalmas Osmán birodalom 
ledűlésének alapját* 

A' hadi készületek már 168Iben tétettek Kon-
stantinápolhan, nein olly t i tkosan, hogy Leopold 
figyelmét elkerülték volna. Azt ugyan, tnerre fog 
e' zivatar k i törn i , nem tudta: de igen jól azt , hogy 
o erőtlen, és még tsekély erejével sem kész; azért 
minden esetre Gróf Caprara Albertet jeles ajándé-
kokkal kiildé, a1 békességet meghoszszabbítani, a ' 
Török udvarhoz. De a1 kintsekért háborút lihegő 
Nagy Vezér olly feltételeket rak Caprarának elej-
be , mellyeket elfogadni, sérelme nélkül a ' betsü-
letnek , nem vala lehető. Magyar ország évenként 
500 ezer forinttal adózni; Leopold némelly hatal-
mában levó Magyar várakat részént a' Törököknek, 
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részént Tükülinek engedni; sut. hadi költség fejé-
hen még 5 milíiomot is íeszámlálni tartozott volnas 
Félelmesnek Játszott ugyan békességet nem venni: 
mindazáltal ez illetlen és szerfeletti kivánatok mél-
tán viszszavettettek , 's mint a' következés nem so-
kára megmutatta, haszonnal. így Konstántínápol 

* folytat ja , Béts pedig elkezdi hadi készületeit. 

MDCLXXX1IT. 
Károly, Lothringern her tzeg, a 'Köptsényi me-

zőkön visgálja meg a' Tsászár seregét , 's 40 ezer 
fejnek találja, mellyet azután Széchényi György, 
akkor még Kalotsai érsek, megáld és gyözodelre 
buzdít. Azonban Leopold szövetségre lépik Lengyel 
király Szobieszky Janossal, és a' birodalom' feje-
delmeitol is segedelmet k é r , és kap. De mindent 
feljiílmult a' Török tábor száma; a' Nagy Vezér 
300 ezret tett által a' Dráván Eszéknél Ferdinánd 
(Május) vége fe lé , 's a' Dunán túli Magyar orszá-
got őzönként borította el. Szerentsétlen tartomány-
nak boldogtalan népe! Már égtek és hamvaikba 
dűltek városok és helységek, a' nappalt füstfelle-
gek homályosították, a' setét éjszakát lángtól veres 
ég világosította. A1 rémülve szaladozó emberek va-
dak gyanánt fogattak el , 's lántzokba veretve vi-
tettek a' puszta kormos vidéken keresztül örökös 
rabságra. A' Nagy Vezér menetele Rétsot irányzottá, 
's hertzeg Károly sietve szállott oda táborával, mi-
után némelly néppel Komáromot, és Győrt is meg-
rakta. Kara Mustafa Lajos (Julius) ]2kén kezdé 
gyújtogató tüzét a' Tsászári város körül mutatni , 
majd 18kán az egész Török hadi ero jelen volt , 's 
irtóztató munkájához fogott. De a' felső Gondvise-
lés minden hatalomnak szabott ki olly ha tá r t , mel-
lyen túl nem mehet , 's mellynél megtöretik da-
gályja, mint tenger hulláma a' parti sziklákban, 
a' honnan viszszatsapattatik* Béts a' Törököt meg-
rontotta, 's örökre megtiltatott neki annál tovább 
menni ; onnan vettetett viszsza Teréza (September) 
I2kén 70 ezerre telo veszteséggel, annyira , hogy 
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elébb a" Dunán túli , utóbb a' többi Magyar ország-
ból is kiesett. Mostan kezdődött az a háború, mellyet 
szabaditónak nevezek, 's f'olyott sok elkeseredéssel 
mind addig, míg nem tizenhatod évre , 1699ben , 
véget vetett neki a 'Cariovitzi békűíés. És e 'háború 
jeleneteit fogom itt rajzolni , nem úgy, a' mint egész 
Magyarországban, hanem a' mint egyedül a1 Dunán 
túliban mutatkozott , a' Duna 's Dráva közi földön. 

Mint mikor felrezzen a' tsoportozott varjuk 
sokasága, felreptébon erre "s arra fordul , és nagy 
tájt elborít: úgy oszlott szélt a1 Török tábor is fut-
tában egymástól, *s egész éjjel minden út nélkiil 
szaladozva tévelygett. Azt megszámlálni nem lehet, 
hány Törököt emésztettek el a" könnyű lovakon 
szágúldozó Magyarok; ^de tsak az Óvári mezőt is 
800 Jantsárral terítették be. Kara Mustafa Győr 
körül állott meg; ott pihent az erős iittól 's féle-
lemtől ellankadtan három egész napig, és gyűjtö-
gette szédelgő seregét. Boszújában, meg hogy ma-
gát mentse, legjobb Basájin dühösködött; megölte, 
mert a' Bétsi romlás okának állította, Ibrahimot 
a' Budai Basát. De nem sokára a' vérengzőnek ha-
sonló mértékkel fognak viszsza mérni! Már midőn 
a' Rába és Rábtza hidait maga után elrontot ta , 's 
futott Esztergomba, közelített halála helyéhez. 

Pápa , Tata, Veszprém szabadul meg legel-
sőben. Ugyan is a' Nagy Vezér Esztergomból kül-
dött tsapatokat Pápára , Tatára és Veszprémbe, 
hogy váraikat lerontsák ? 's a1 ben lé vő ágyukat hozzá 
vigyék, a' mik nélkül igen szűkölködött, Béts alatt 
felejtvén gonosz félelmében az oda vitteket. Azon-
ban a' parants sulyját tsak Tata érezte; mert Pápa 
's Veszprém, értvén a' Bétsi dolgokat, Török őri-
zetét levagdalta, 's legelőször élt a' szabadító [há-
borúnak kedves gyümöltsével. De Kara Mustafát 
boldogtalan tsillagzata tovább űzte Esztergomból, 
miután abban Őrizetet hagyott, 's Budán ismét töb-
beket, a' legvitézebb Basák közül , kivégzett, m< g-
ént mint a' Bétsi veszély okait. Kijelelte már a' 
Tatár Chámot is, hanem az előle jókor megszökött, 
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Esztergom megvétele. Azonban Károly, Lo-

thringern hei tzeg, általjött a' Dunán , és Esztergo-
mot késő őszszel megszállta. A' Török őrizet tar-
tani akará magát, 's a1 külső városokat , és szent 
Tamás' hegyét felgyujtá. Károly sem késik, futó 
sántzokat nyitván, és ágyutelepeket készítvén nagy 
munkával a' motsáros helyen, mert tsak egy ágyú-
nak tovább vitelére gyakran száz, sőt több ló kí-
vántatott : löveté av fa lakat , 's nagy réseket ejtett 
r a j t o k , és ötöd napra bevette alkuval. Nyereség lett 
50 ágyú, nagy mennyiségű por , és sok egyébb esz-
köz. Várvezérré a' Gróf Stahrenberg Maximilián 
ezredeheli Fő Őrmester Carlovitz tétetett elégséges 
őrizettel. Ezzel a' tábor téli szállásra ment , miután 
az Esztergomi Törökök, kik 2000-en vol tak, Bu-
dára kísértettek. Új alkalmul szolgáltak ezek a' Nagy 
Vezérnek, hogy véres áldozatjait szaporítsa. így 
pusztít dühében az oktalan hibázó ? míg maga is meg 
nem emésztetik. A' Basákat, kik általadták Esz-
tergomot, megfojtat ta; ' s Budát Kara Mehemet Ba-
sára bizván , maga Belgrádba ment. Ott veszett el 
Nagy Vezérségének hetedik évében; mert áldoza- A 
tainak rokonaik boszúért kiáltottak a' Szultánnál, 
és ez Kara Mustafát megfojtani parantsolá. 

MDCLXXXIV. 

LeopoM a' feléje hajló szerentsét megtartani , 
Mahomed ezt a' tőle távozót viszszanyerni készül. 
A' Knnstantinápoli Kajmakán , Kara Ibrahim , Nagy 
Vezérré: Saitan Ibrahim pedig, a1 Mesopotámiai 
három lófarkas Basa, Magyar országi Seraskierré 
tétet ik; a' hadi nép mindenünnen gyülekezik, be-
huzatnak még azok is, kik elébb koros voltok miatt, 
's egy más kedvezésből otthon hagyattak ; ágyuk 
nagy számmal, és igen szorgalmatosan öntetnek. 
Más felől Leopold magához akarván Tököli párto-
sait édesgetni, nekik kegyelmet nem minden siker 
nélkül a ján l ; a' Lengyeleket 's Veneteket Törökre 
kiszteti, 's velők szövetségre lépik; a 'Dunai hi dak, 
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és életes hajók védelmére vízi erot állít, 's arra 
Generál Vecchionak temérdek pénzt fizet ki. 

Már ido nyílt, a' táborozásra, 's Ferdinánd 
(Május} végével a' Lothringen! hertzeg Esztergom-
nál általjött a' Dunán , Párkáni részen hagyván a* 
pogygyászokat, 's védelmökre Generál Halleweilt 
egynehány ezreddel. A1 hertzeg Budát készült ostrom 
alá venni , mert a' Bétsi hadi tanáts úgy aka rá ; 
értvén pedig, hogy a'Török ero Budánál gyítlik ösz-
sze , jónak vélie legelsőben is Visegrádot venni el. 

Visegrád meghódol. Károly tehát felhágott 
Visegrád magas szikiájira, mellynek bástyájin ve-
res zászlók lobogtak. Illy makats jelekre késedelem 
nélkül lövetteték a* város, és egynehány ostrom 
után, László (Junius) 16-kán, bevétetett, a1 Tö-
rök őrizet pedig minden elvihető holmijével a' várba 
költözött. Itt az ellen állás nyakasabb le t t , szapora 
volt a' kiágyuzás; Printz Neuburgnak ruháját szag-
gatta meg, az Esztergomi Várvezérnek, Carlovitz-
nak , karján ejtett sebet egy golyó. De Károly sem-
mivé tette azon erds tsapat szándékát, melly fel-
szabadítani jött Visegrádot. Megértvén e' Török tsa-
p a t , hogy a' tábori pogygyászok Esztergomnál V így-
n a k : oda sietett, részént ugyan a1 pogy gyászt ven-
ni , részént pedig az ostromló sereget Visegrádról , 
mi előtt megvétetnék, maga után vonni el. De sem 
el nem vétethetett a' pogygyász, se fel nem szaba-
dulhatott Visegrád: a' tsapat tsak azt nyerte fordu-
lásával , hogy az alkudozó Visegrádi őrizetnek sza-
bad elmenetel engedtetett , inert elébb a* hertzeg a" 
várt minden feltétel nélkül akará kezéhez adatni. 
Midiin tudniillik a' Basát feladásra szólította, 's aas 
ostromi megvétel esetében kemény boszú állással 
fenyegette: tudtára esett a* pogygyászok megtámad-
tatása. Ö tehát Visegrád elótt maga helyett Gróf 
Stahrenberg Maximiliánt hagyván, több Generá ok-
kal Esztergomhoz sietett. A z a l a t t , még j á r t , Ge-
nerál Halleweil meghartzolt, nem kevés veszteség-
gel ugyan, de még is g)óztesen. Mert oll>an hirt 
vévén . hoffv ** »ámadó Török tsak egy két száz, 
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holott egynehány ezer volt : elégnek vélte a' maga 
és Taff ezredéből 600 lovassal menni ellene Báró 
N o i r k e r m e s s e l . Mihelyt a' tsalódásí észrevette, nyo-
mon hivatta Rabutin ezredét; de mivel ez kerülőt 
te t t , tsak akkor érkezett meg, midőn már hevesen 
folyt a' tsata. Most ugyan több száz elhullott a' Tö-
rök közül, *s egész egy mértföldig űzetett; de Haí-
leweii is melyjén lántsaszurást, képén nyillövést 
kapott , és mindenek szomorúságára halt meg e' se-
bében. Az if jú Bussy Gróf Rabutin Amadét elfog-
t á k , 's éppen vetkőztetni kezdték, midőn két lovas 
észrevette 's megszabadította. Károly hertzegnek az 
elnyert Török zászlókat mutathatták már a' győző-
delmesek. Ez alatt Gróf Stahrenberg a' Visegrádi 
Várbasával alkut kötött , azt a' Lothringern hertzeg 
a' Basának sürgető kívánságára maga aláirta, melly* 
nek következésében a' kiköltöző Török őrizet, mint-
egy 700 fegyvert fogható férfi, szabadon botsátíatotí, 
és Sz, Endréig kísértetett. Az őrizettel együtt tsak 
15 asszony és egynehány gyermek jött k i , mivel 
a' többiek még a* megszállás előtt Budára költöztek. 
Mind hadi, mind élelmi szer nagyon kevés talál-
ta tot t , ágyú sem több hétnél, némellyek Rudolf 
Tsászár nevével bélyegezve. 

A' tábor Esztergomhoz viszsza, ottan pedig a* 
Dunán általment, és Pestre szállott Lajos (Julius) 
elején; de tsak hamar Vátzhoz fordult , 's miután 
ott a' hadi tanáts Buda ostromát meghatározta , meg-
ént általjött a' Dunán Vátz alatt. Pesten Generál 
Báró Mercy fogott helyet nem igen sok néppel, de 
még is tsak kevés menekhetett meg azon egynehány 
száz .Jantsárok közül, kik őt Pesti állásában meg-
támadni merészkedtek. 

Szent Endrei ütközet. Seregünk a' Sz. Endrei 
szigetben gyúlt öszsze, majd â  Sz. Endre melleit 
lévő magasakon telepedett, hol jobb szárnyát hozzá 
férhetetlen hegj' , bal szárnyát a' Duna takarta, hon -
iokát pedig egy hoszszu széles motsár fedezte. De 
még ezen erős tanyájában is megtámadtatott Lajos 
19*ktji boncokban; azonban az ordítva 's rendet« 
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lenül rohanó Törököket zárt rendben fogadta ég 
bátran. Az ellenség jobb szárnya kezde tsatát, 's 
hátra tolá őreinket; de midón hertzeg Salmba 's a* 
Taff ezredébe ütközött, az ágyuk heves tüze elól 
hirtelen elfutott. Fél órányira vágták a' Lengyelek. 
Tsatát a* bal szárny ú j í t a , de a' jól helyezett 's 
pusztító 20 ágyú elöl amannál is sebesebben szaladt 
meg. Sok baj érte! Gyakran annak ár tanak, a' ki 
ártani akar. Futtában a' Stahrenberg ezredétói ol-
dalba tsapattatott, az elölmenok nyergeikből kihá-
nyat tak, a1 többi bokrok közt keresett menedéket, 
de a* már elébb oda állott Schultz Dragonosoktól 
ágyúink alá veretett , 's nagy vergődéssel tudott a' 
jobb szárnnyal egyesülni. Már most közös erővel 
akarták bal szárnyunkat letiporni; de mihelyt a* 
ísalitok közé rejtezett Scharfenberg ezredétől, 's 
egynehány gyalog tsatázó Dnigonosoktól nem gya-
nított oldal felöl megüt tettek 's ágyukkal fogadtat-
tak, tsüggedve nyomultak azon hegytetőre, hol egy-
nehány ágyujik. védelmében töltötték az éjszakát. 
Sokat vesztettek, de mennyit , bizonyosan nem 
tudhatni, mert halottjaikat többnyire mind elvitték* 
Nálunk nem találtatott az ifjú Gróf Vehlen, 's egy-
nehány ollyan önkéntes, melly az tízesben nagyon 
is meszsze merészkedett. 

Buda sikeretlen ostroma. Úgy látszott a1 vi-
tézeknek, hogy út jeleltetett ki nekik , mellyen in-
dul janak, 's a' tárgy mutattatott meg, mellyre dol-
gozzanak, midőn a' megveretett Törökök Szent En-
drétől Buda alá vonultak. Gyakran tsal a' sima a jkú 
remény, 's a9 legnemesebb feltételeket kijátsza; in-
tésére erőlködnek a' nagyra hevült leikék, 's utóbb 
látják buzgó áldozataikat merő füstben oszolni el. 
Magas Buda bástyájiról eleven zöld koszorúk mo-
solyogtak a' Szent Endrei bajnokokra; 's mentek 
ezek elszánással akarat jokban, hévvel szíveikben, 
erővel karjaikban, buzgalommal a' keresztény ügy 
mellett: sok vérrel tsepegő kezeket nyújtanak fel 
a1 koszorúk után, 's ezek elérhetetlenül vonultak 
fel előlök , és ők viszszadültek halva. így történt 
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az egész, — K á r o l y hertzcg Lajos 14 'én, IC vagy 
20 ezer Jantsárra megszállotta Budát. Futó sántzok 
nyi t ta t tak , 's telepek készültek még az nap , és még 
az nap sebet kapott , mindazáltal gyógyíthatót, Ge-
nerál Gróf de Fontaine , és Marquis de Parella. A' 
Dunánál valamelly alkalmas helyet akartak elnyer-
n i , 's el nem nyer ték ; de Gróf Altbeim, és egy 
előkelő Lothringen! önkéntes , néhány közvitézzel 
<elesett. A' sereg mozog, hogy Budát szorosabban 
ker í t se , és Fejérvár fe|ől hatalmas ellenséget Iát 
közelí teni; eltűnt ugyan kiküldetett tsapataink elől, 
de megjelent Budán alul , és futó sántzainkat fenye-
gette. Ugyan akkor az ostromlottak egyszerre négy 
helyen kitsapnak, 's kinyomják népünket a' futó 
sántzokból: de még is viszszaveretnck , 200 embe-
rünk borítván holt testével aJ helyet , közte az Esz-
tergomi Várvezér Caiiovitz, Gróf Hohenzollern, Gróf 
Fürstenberg, Báró Polheim, ésKápitány Klar. Más 
nap jobb szerentse mutatkozott. Generál Gróf Stah-
renberg berohanhatott a' yizi városba azon a1 két ré-
sen , a' mit ágyúink törtek. Ö 's a' Török egy aka-
rattal gyújtották*fel e' városrészt , a' mit a' támadt 
szél igen nevelt; 's az után a' Török be a' felsőbb 
városba, Stahrenberg ki a3 táborba ment. Az ellen-
ség száznál is többet vesztet t , mi talán ötöt sem. 
Mi megént tágasabb helyet birtunk , miután már a' 
Gerárd hegyén is ágyúink tüzeltek ; az ellenség is-
mét kitsapott , 's viszszaveretett , de Mansfeld ezre-
debeli kapitány Gróf Stahrenberg halálos lövést ka-
pott. Ennél is kedvezőbb volt az az ütközet, a 'mi t 
Károly hertzeg? Lajos 22-kén , a' közeledő Seraski-* 
errel végzett. Éjjel indult ki el lene, hajnalkor jöt t 
öszsze, 's a' Tsászárnak e' levelét i r á : 

„Kegyelmes Tsászár és Ur stb. Mivel a' min-
d e n h a t ó Isten tegnap es te , Mária Magdolna inne-
„ p é n , Tsászári Felségednek olly ditső és győzödel-
„mes diadalt engedett az örökös ellenségen ; nem 
„akarám elmulasztani Felségedet alázatos devoti-
„ommal e' felől, ennek vivője Gavallér de Magni 
„Károly Dragonos Főkapitány által engedelme-
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„seil tudósítani, miképen az elmúlt estve végre 
„ar ra határoztam magamat , az ellenség felől vett 
„hivatalos tudósítás után (há t r a hagyván az egész 
„ infanter iá t , és szükséges lovasságot Buda ostro-
„mának fo ly ta tására) , a' többi lovassággal, és ezer 

gyaloggal Gróf Auersberg Commandója a la t t , mint 
„szinte a' Győri Algenerál Gróf Eszterházy által 
„commandirozott tizenöt száz Huszárral az ellenség 
„elejbe menni, ki két mértföldnyire innen , nem 
„meszsze Hansabéktől , ütötte táborát: mentem té-
g l á t az egész mult éjszaka, és napkeltével egy órá-
„nyi ra jutottam táborához, hol őt egészen erősen 
„állva láthattam, 's jól szemügyre yehettem. Esám-
„bár a1 Törökök Tsász. Felséged népének közelít 
„tésére a1 táborból előléptek , és miután a' lovassá-
„gomat , 's az említett ezer gyalog embert , a 'mon-
d o t t Huszárokkal együtt tsatarendben talál ták, ma< 
„gok is tsapatokba álltak, és egész 4 óra hoszszat , 
„15 vagy éppen 20 ezerből á l lván, Felséged népé-
„nek oldalára törekedtek ; mi még is részünkről 
„minden lehető szorgalmat arra fordítottunk, hogy 
„az ellenség szándékát mind addig akadályozzuk , 
„míg nem végre annyira jöttünk egymáshoz, hogy 
„a1 Mindenható az ő véghetetlen jóvoltánál fogva 
„kegyelmet adott nekünk az ellenséget rendetlenség-
b e hozhatni, 's akkép üldözhetni, hogy nem tsak, 
„mint Béts felszabadításakor, annak egész táborát 
„minden sá torokkal , pogygyászokkal, á g y u k k a l ' s 
„vagyonokkal együtt foglaltuk e l , hanem egynehány 
„ezeret le is vágtunk belőle, és igen sokakat meg 
„sebesítet tünk, azokon kívül , a' kik vizes közben 
„a" Magyarok és Lubomirszki Lengyelek által le-
v á g a t t a k és elfogattak. Ezen feljul elnyertük azt 
„a ' nagy zászlót i s , mellyet a' Nagy Török a' Nagy 
„Vezérnek szokott adni , midőn ez a' fő comman-
„dót állalveszi. Hasonlóan elnyertük a' Seraskier-
„nek , ki a ' sereget vezérlet te, sátorát i s , úgy, hogy 
„Tsász. Felségednek e mostan nyert győzödelme 
„(Istennek légyen örök hála!) mindenkép tekéletes 
„ v o l t ; és reményiem, hogy ez igen elő fogja moz-
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„dítani szándékunkat, a' Budai felső városnak és 
,,várnak komor megszállását. Badeni printz Lajos a1 

,,Götz és Savoya ezredével egy mértföldnél tovább 
,,űzte az ellenséget, és ágyujit elnyerte; a' Magya-
r o k és Lubomirszkiak még meszszebb is vágták. ÍIí-
„tesse el magával Tsász. Felséged-, hogy nem lehet 
„eléggé ditsérni a' lovasságnak ez úttal mutatóit vi-
„tézségét 's állhatatosságát, valamint a' tisztekét is 
„minden kivétel nélkül, kik ezen ütközetben va-
lósággal többet tettek , mint a1 mennyit tolok ki-
„vánni 's reményleni lehetne. Nem kevesebbé kell 
„ezt vallanom Generálvezér Gróf Capraráról, Bá-
„deni printz Lajosról, printz Salmról, és egy szó-
„val mind azon tisztekről, kik ezen ütközetnél je-
„len voltak : annak okáért ma itt a' táborban Te 
,,Deum laudamus fog ezen szerentsés győzödelem-
,,ért énekeltetni: a' miról Tsász. Felségedet ezennel 
„álázatosan tudósítom, helyettem pedig az élő szó-
„val tejendő bővebb előadást fenemlített Főkapitány 
„Gróf Magnira engedelmesen hagyom , maradván 
„Tsász. Felségednek 's a' t. Károly, Lothringen! 
,,hertzeg.tfc 

A' SeraskiertŐl nyert nevezetes nagy zászló 
Bétsben , a' sz. István templomában tétetett el. Szö-
vete színe veres , hoszsza hat réf , szélessége négy. 
Közepén két élü kard látszik, 's annak markolatja 
és vasa közt egy gyürü, melly Arab betűkből van 
Öszve vonva, Js illyen jelentésű: d könyörülő jó 
Isten nevében. A' szövetnek mind a' két oldalán 
arany tsillagok közt egy arany hold fényl ik , 's il-
lyen arany himvarrás körüle; az Istenen kiviíl Hin-
tsen Isten, és Mahomet az Ó követe. — E' győ-
zödelem és drága kints azt hagyá reményleni , hogy 
Buda meghódol; de érezték a* Törökök a' hely fon-
tosságát, 's veszedelmök után is állhatatosan védel-
mezték, és akarák is védelmezni utolsó tsepp vé-
rig. Azért újabb telepek készültek, hogy Buda még 
több felől lövettessék; és sok minák gyújtattak. A-
zonban a" bajok tovább sem távoztak az ostromlók-
tól , betegség lepte meg a* tábort. De még is egész 
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a3 megerőltetésig tették kötelességüket mindenek : 
a' beteg Stahrenberg széken vitette magát a' telepek-
be, hogy nyavalyás katonáit hevítse. Ilertzeg Eugén , 

•midőn a' futó sántzokat visgálja, egyik karján lö-
vést kap. Lajos 29-kén tüzesen kitsapott a ' T ö r ö k , 
de viszszatolatott; és hogy gyakori kitsapásai gátol-
tassanak , Dragonosok 's más egyébb lovasok ren-
deltettek azon he lyekhez , a3 hol kikirohanni szo-
ko t t , hogy mingyárt viszszahajtasisék. Hasztalan? 
azután még tsak nem sűrűbben tsapkodott k i , no-
ha mindég veszteséggel vonult viszsza; de nekünk is 
elég kárt okozott. Illyen kitsapásokban sok közvi-
tézeink hullottak el : nevezetesen István (Augustus) 
folytában a' fő tisztek köztíl nem találtatott Alfőka-
pitány Grana Cavaglieri és Gróf Thierheim ; elesett 
Gróf Nassau, és Haussier ezredebeli Fő-őrmester 
Báró Wangenheim ; Stahrenberg a' szájában kapott 
egy kis sebet; Gróf Harrachnak oldalából vitt el 
egy darabot az ágyúgolyó ; Báró Blumenthal észre 
Sem vévén , hogy emberei nintsenek mel le t te , bar-
tzolva nagyon is előre m e n t . és egészen öszszevag-
daltatott. Több minák kevés sikerrel lobbantattak 
fel , sőt egy szinte nekünk károsan; a' tört rések 
k é t ó r a i heves hartztzal ostromoltattak, a 'Bétsi ka-
punál Stahrenberg, a' Fejérvárinál Krojusz ál tal , 
de semmi haszonnal. Ehhez járult a1 Lothringern 
hertzegnek harmadnapi hidegben való szenvedése. 
— Ennyi kedveden esetek között egy Török tsa-
patra talált Főkapitány Haussier , 's Dragonosaival 
megverte, 800 zsák gabonát , és 4500 darab mar-
hát vett-e! tőle 's a' táborba vitte. Éppen aludtak 
ezek az ellankadt v i tézek, midőn Teréza (Septem-
ber) l-ső napján a' Törökök ismét ki tsaptak, es 
sokakat levagdaltak közűlök. Hasonló kitsapások-
ban Teréza 8-ig, több közvitézeken kivtíl elesett 
Alfőkapitány Báró Welserheim , lovas kapitány Soy-
e r ; kemény sebet kapott Alfőkapitány Báró Trttck-
sess, *s más két lovas k a p i t á n y ; a' Szász Eisena-
chi hertzegnek lábikráját hordta el egy golyó, melly 
sebében nem sokára meghalt. — E1 közben Teréza 
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9-kén Bajor választó fejedelem Maximilián Emánu-
el népével együtt a' táborba érkezet t , 's míg ma-
gának futó sántzokat kezde készí teni , egy káplár 
küldetett Budába, a1 várt a" Basától felkérni. Ez a' 
káplárt, 15 arannyal ajándékozván meg, viszszakül-
dé azon izenettel , hogy mivel mindennel bövölke-
dik , nints okafeladásról gondolkodni ; hanem más 
egyébb udvarisággal örömest viseltetnék Károly 
iránt, ha viszszaküldené a* Török foglyokat. Lö-
vék tehát Budát tovább is. Azonban hire jött a' Se-
raskier újabb közeledésének, 's a' tábor, nagyobb 
bátorságért, azonnal besántzoltatott, szekérvárral 
körülvétetet t , és a' sereg tsatarendbe állott. Fíive-
zésre nem mertek kimenni * az öröktől meszszebb 
távozók közül sokakat levágtak a' szüntelen kitsapo 
Törökök; mivel pedig a' tábor melléke, 's a' Rátz-
kevi sziget elég füvet nem adott , siirüen kezdének 
a' lovak hullani. Mihelyt a' megérkezett, *s 40 ezer* 
bdl álló Török tábor a' várbelieknek bizonyos jelek 
által jelentette magát a' hegyen, azok lovon és gya-
log mingyárt tüzesen kitsaptak, futó sántzokat fog- ^ 
l a l t a k e l , fasínákat gyújtottak meg, sokat pusztí-
tottak , 's még a' telepek megett álló gyalogságot is 
megtámadták, de elverettek, ámbár a1 Jantsárok 
négyszer viszszafordúlíak. Áz alatt a1 Seraskier szél-
ső őreinket hátra nyomta, 3s nagy kiáltással támad-
ta meg jobb szárnyunkat , mellyet akkor hertzeg 
Salm vezérlett. Különös hévvel törött a' Szász Lau-
enburgi ezredre, és Stahrenbergnek egy zaszlóaly-
jára de olly tűzzel fogadtatott, hogy az elől har-
tzoló Törökök sora leterult, a ' többi sebes szaladás-* 
sal mentette meg magát. Még inkább jóbb feíé más 
300 Spáhi rohanta meg Magni és Schultz Dragono-
sa i t . de két zászlót vesztett. Az így megveretett Se-
raskier túl ment a' hegyeken , 's éjjel annyira el-
tűnt , hogy a" Fejérvári útra Őrizetül küldetett her-
tzeg Salm más nap már sehol sem láthatta. Mind e' 
mellett is az őrizet nem tsiigged ; Teréza 24-kén 
hajnalkor kitsapott, népünkből két százat külön* 
szakasztott, és mind levágta, több tisztek közt FÓ-
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őrmester Dammot is. Még ez nap a' Seraskier újra 
megjelent; tudni illik népet akart Budába tsusztat-
ni . Más nap , Teréza 25-kén, egy időben történt a' 
Seraskier több tsapatjainak városhoz közelí tésök, 
és a 'várbeliek kitsapása; így jutott Aspermont ez-
rede , 's két tsapat a' Salmi ezredből két kemény 
tí'iz közé: 's mivel egyszersmind a* sok esőből szár-
mazott tóságban szinte térdig kellett állnia, tsak 
nem egy lábig elveszett. E3 közben egynehány száz 
ú j Török tsak ugyan bejutott Budába. Majd bal szár-
nyunknak esett az ellenség, de tü/einktől úgy elön-
tetet t , hogy ki a ' v á r b a , ki a' mezőre, ki hova tar-
tozott , sebesen elszaladt. Következő nap , Teréza 
26-kán, tsatarendben ment seregünk a' Seraskier 
elejbe, ő pedig hirtelen eltűnt annyira, hogy az u-
tána repülő Huszárok és Lengyelek sem érhettek 
nyomába. — De tovább is tsak mindég nevelkedett 
áz ostromlók baja. Kitsapásaikkal a' Törökök szün-
telen háborgatták őket; a3 Ferentz (October) 4-kén 
két óráig tartó sikeretlen ostromban 400 emberök 
Veszett e l ; éhség kczde támadni közöttök , miután 
a* 13 ezer rész kenyérrel terhelt hajójok Szinte a* 
város alatt elfoglaltatott. Fogyatkoztak már a' hadi 
szerek i s , roszsz idők j á r t a k , a3 sereget betegség 
gyalázta, betegeskedett maga Károly is. Ferentz 
25-kén busz zászlóval jöttek ki a3 Törökök , vélet-
lenül azon C00 Magyarra tsaptak, kik a' város 
mellett bal felől állottak, és tsak nem mind levág-
ták őket. A' mezőn legelő 200 lovat, Gróf Styrum 
pogygyászával együtt, elrabolták. Megérkezett ugyan 
a' Sváb segítő nép : de viszont Pesti részről az Egri 
Basa közelgetett, sőt a' Seraskier is jött. Kikülde-
tett ugyan Generál Diirinewald az Egri Basa ellen, 
's gát is hányatott , hogy a' Dunán által ne jöhessen: 
de még is mindenek szeme láttára hét hajó indúlt 
meg hadi 's élelmi szerekkel a' Pesti par t tól , Buda 
felől kikötött , a' kiszállott egynehány száz Török 
a' futó sántzban lévőket levagdalta, több még nem 
egészen kész munkákat elrontott , és lobogó zászló-
val muzsika mellett ment be Budába, benyú j t sá tok 
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már kezeiteket , ti lankadt vitézek , a 'koszorú után; 
tövisből van az fonva, megszúr és megvérez! Miat-* 
la halt meg ez öldöklő vár alatt 23 ezer közember, 
639 tiszt, és más 117 önkéntes. András (November) 
1-ső napjára határoztatott az elmenetel Esztergom 
felé , miután Pestnek kerítését lerontották, és tsak 
nem az egész várost elégették. A' betegek , ágyuk 
és pogygyászok hajókon vitettek. Ezek közül egyne* 
hány tsak lassan mehetett , hátrább maradt , és Sz. 
Endrénél elfogattatott; az igen betegek levagdaltat-
t a k , a' még erőre kaphatók fogságra vitettek. Más 
felől a' szárazon utazó sereget a' Seraskier minde-
nütt nyomban követte tsak nem egészen Esztergo-
m i g , 's az utóljárókból többeket elfogyasztott. Azu-
lán ágyudörgések és vig kiáltozások között ment be 
mindenféle szükséges szerekkel Budába , éjjel a? vá-
rosban és minden bástyákon örömtiízek gyújtattak, 
*s az egész Buda lángban látszott úszni, Roszsz idő-
ben, roszsz ú tban, étel ital szűkében végre Eszter-
gomhoz vergődött, 's ott egynehány napig veszteg-
lett a' nagyon bágyadt sereg is , utóbb pedig téli szál-
lásra mindenfelé eloszlott. De az eledel szuken volt 
mindenütt: egy Pozsonyi mérő 12 ezüst talléron, 
utóbb még drágábban is ke l t , és tsak tavaszszal kez-
dett valamivel lejebb szállni. 

MD CL XXXV 
OUyan készületek tétetnek a szünidőben mind 

Leopold, mind Mahomed részérő!, hogy majd nyá-
ron minél bővebbeu lehessen aJ vért ontani. Eszter-
gomi érsek Szeleptsényi György, ki ez idén 92-ted 
évi hala meg Litovitzán Morva országban, nag) men-
nyiségű pénzt és gabonát hagyott a' háború folyta-
tására, 's az Esztergomi várerősítésre. A Rendek 
is mind néppel, mind pénzzel igen s^gi'fék a' Tsá-
szár törekedéseit. A1 Pápa, Xí-dik Innocentius, 
megengedé, hogy a' klastromoknak s egyébb egy-
házi intézeteknek 60 esztendő olt a gyűjtött javaik 
harmadát a' Kamara beszedje. Más felől Mahomed 
is katonát szedet a' Basaságokban: nevezetesen Ásiá-

ban 
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bau minden ház két katonát tartozik ál l í tani , Afri-
kából pedig a' rabló hajók közi'il többeket kell a' 
flottához küldeni. Buda erősítésén a7 Basa egész té-
len dolgoztatott: azon há taka t , mellyek tavai olta-
lomul szolgáltak az ostromlóknak, lertfntatta; a ' 
várt szüntelen 10 ezerrel őriztette, Buda 's Fejér-
vár között 22 ezerrel vigyáztatott, 's közelben el-
szórva m,ég más 10 ezer Tatárt is tartott készen. 
Azonban az udvari hadi tanáts nem Budát, hanem 
mindenek előtt Érsekújvárt rendelé megszállani 's 
elvenni. A' hadi dolgok annak okáért ez évben egész 
Lajos végéig szűntek a' Dunán túl. Ekkor Sajtan Ib-
rahim Seraskier segíteni akarván a' már igen szo-
rúlt állapotú Érsekújváron, Esztergomot és Vise-
grádot egyszerre készült megszállani, hogy ez által 
a' Tsászáriakat Újvár alúl el magára vonja , 's míg 
megérkeznének, ezt a' két helyet is elvegye. A'Se-
raskier tehát kevéssel igen is sokat akar t , egy tsa-
pással három jeles várnak kivánt birtokába jutni . 
Dé hamar tsalatkozhaíik a' sokat akaró , mint ezt 
a' fortélyos Seraskier magán tapasztalta: Újvárt meg 
nem menthette, Esztergomot el nem foglalhatta, 
tsak Visegrádhoz, a'legkisebb nyereséghez, juthatott ; 
de annak sem vehette hasznát, magát pedig rútúl 
megverette. Mi lássuk a' történteket renddel. 

Visegrád viszszavész. A' Seraskier Lajos vé-
gével legelsőben Visegrádhoz szállott, az alsó várost 
hamar el is vet te , de a' vár keményen tartottama-
gát. Sajtan itt nem akarván időzni, 's népet hagy-
ván alatta, Esztergomhoz sietett , hogy a' segítő se-
reg által valamikép meg ne eloztessék. Már egyne-
hány napig szenvedte Visegrád az eros ostromot, 
midőn egy fellobbantott mina szinte felét a' várnak 
felvetette, az ostromlók berohantak, és az egész 
őrizetet levagdalták. 

Esztergom megmarad. A' Seraskier Visegrád-
tól megindulván , Lajos 30-án délben Esztergomnál 
megjelent, 's lovassága merészen nyargalódzott a' 
vár előtt. Nem is vélte Saj tan, hogy Esztergom an-
nyi dolgot adjon nek i , a' mennyit tapasztalt. Salin 

Tud. Gyi'ijt. VI. Köt. 1834. * 2 
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ezredebeli Alfőkapitány Strasser Ferentu Joakim* 
ban , kit ide Károly , jóval elébb a* megszállás hí-
réné l , három zászlóallyal Újvár alúl küldött, gondos 
és igen vitéz Várvezérre talált. Mihelyt Strasser , 
Lajós 13-án Esztergomba é r t , 's MansFeld ezrede-
beli Alfőkapitány Báró Gall t , az elébbi várvezér t , 

a1 vele volt őrizetet felváltotta, azonnal igazítga-
to t t , iij telepeket készít tetet t , dolgoztatott egész a* 
megszállás napjáig«* és a ' v á r t jól védelmezhető ál-
lapotba tette. Az előre látás mindenkor hasznos; ké-
szen tartani magát a' megeshetokre, soha sem árt. 
Ez tartótra meg Esztergomot egy olly hatalmas el-
lenség e l len , a' miliyen volt Sajtan Seraskier; egy 
©Ily veszélyes ostromban, a" millyent most a 'Török 
erő folytatott ; egy ollyan kevés néppel , a 'mennyi -
ből az őrizet állott. Sajtán mingyárt első éjjeí futó 
sántzokat ny i to t t , Szent Tamás hegyén erősen meg-
fészkelt, és már reggelre szent György hegye felé 
sok munkát elkészített. Károlynak híréül esvén e1 

dolog. Generál Caprarát ÜO ezerrel Érsekújvár alatt 
hagyta, maga pedig a* Bajor választó fejedelemmel, 
és 40 ezerrel , István 7-én, megindult Komáromon 
által Esztergomhoz, midőn elébb Főőrmester Kro-
nenfeidi Runckelt sietve küldte le hajókon öt száz-
sai , melly nép a' városba szerentsésen be is jutott* 
Gondolta S a j t a n , hogy Esztergom segítség nélkül so-
ká nem marad : lövetett mingyárt reggel azon sz. 
Tamásról, a' honnan a' várnak , és kivált a' város-
nak nagyobb részét jól be lehet érni. Strasser is te,-
hát elrendeli népé t , és igen ügyesen. Len a' város-
ban Souches ezredebeli Főőrmester t , Erdmanshau-
seni Funck Jíároly Jakabot tette parantsnokká , fen 
a' várban pedig a' már nevezett Kronnenfeldi Run-
ekelr* A' Salin ezredebeli nyoltz zászlót dob és sip 
szó mellett a' várfalra felvitette, a' főbb pontokon 
leszuratta, s az egész ostrom alatt ott hagyta lo-
bogni, és jól mégis luggatták a' Tőrök golyók. Már Ist-
ván elején három telepből ágyúzott az ellenség; sz.Ta-
más hegyénél négy mozsárnak való gödröt ásott, 's on-
nan keadte repíteni bombájit. De Strasser előre lesze-

* 
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dettfe a háztetőket, W különben is nagyobbárakőha-
lomból álló városban, tiizeta' bombák nem okozhattak,, 
hanem egy szép márvány kápolnát még is letörtek. 
Kitsapni bátorkodott Strasser : a* sántzokra Huszá-
rokat és Hajdúkat rohantatott , a' Németeket a1 ron* 
delihez rendelé , hogy amazoknak, mikor viszszatér-
nek , az útat fedezzék. Ez olly rettenetes rohanás 
vol t , hogy a' sántzbah lévő G00 Török ijedten fu* 
tott k i , 's tsak akkor fordult viszsza, midőn a' tá-
madók tsekély számát észrevette. Lízte most ezeket 
egész a' kőfal ig, 's olt döntött le belőle az ágyú és 
puskatüz , szinte két százig valót , sokan pedig nagy 
sebeket vittek el. Több jlly kártékony kitsapást a* 
Seraskier nem kívánhatott : ugyan azért akadályul 
által kelt a' Duna kis ágán , futó sántzait a' viz Tue21* 
tében város felé nyúj to t ta , hidat tsinált a' szigetbe* 
abban telepet hányatott , és onnan lövette a' várost 
viz felől. Strasser még is kitsapott volna, 's arra 
már készült ; de kapitány Batthyáni , kémélvén Ma-
gyar ja i t , őket ki nem botsátá. E ' helyett tehát a* 
Török rohanta meg éppen a' Contrescarpét, 's ám-
bár páltzákka! és kardlapokkal kényszeríttettek a* 
közemberek aJ nem tágításra, tsak ugyan granátaink 
és bombáink miatt nem boldogulhattak. Sokan eles-
tek o t t , közönök Funket Basa. Szent György he-
gyén, szem közt a' kapuval, ú j telep hányatott s 
melly ollyan sikerrel lő t t , hogy a1 falnak felsejét 
egészen ledöntötte, a1 kaput hidjával együtt apró 
darabokra zúzta , de a' megette lévő nagy kőtáblát 
el nem törhette. Itt még a' kis ajtót is be kellett 
tsinálni, *s valamivel távúlabb jobban fedett helyen 
törni másikat. Azonban a' Contrescarpét megént meg* 
támadták, magok nagy kárával ugyan, de a' Salm 
ezredebeli Al-Ormester is elesett, Kapitány Sattler 
pedig, és Hadnagy Schwartz lövést kapott a' fején. 
Majd a' győzni vágyó Seraskier két új telepet há" 
n y a t , megént olly veszélyest, melly a' városnak 
nagyobbik rondelljét Duna felől úgy öszszetörte, 
hogy alig lehetett rajta erősen megállni. Védelmezé-
se Lubomirszki ezredebeli Kapitány Modenára biza-
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f o t t , 's ámbár sok vérbe került , de megőrizte. 
Contrescarpe harmadszor is megtámadtatott , midőn 
a 'Bádeni ezred kapitányja , Wildenhohn, baloldal-
ba lövetett, 's jobb oldalán jött ki a 'golyó, és ször-
nyet halt; Mansfeldezredebeli kapitány Bertremoil-
i e , és Beck ezredebeli szinte kapitány Schäffler egy-
nehány sebet kapott. — Már egy hat nehéz ágyús 
telepünk a' Leopold bástyán elnémíttatott , éjjel a' 
város kapuja 's rondellje ostrom alá ke rü l t , négy 
Török zászló be is nyomóit a' palánkba, s ki lett 
a' fél hold szegezve : midőn Fő-Ormester Funck oda 
j ö t t , 's úgy hevíti fel a1 Magyarokat és puskásokat, 
hogy az ellenséget kiverték , kik a' palánkon törött 
rést nem mingyárt találhatván meg, sokan hullottak 
el. Most már minázni kezdet t a' Seraskier , de Stras-
ser ellene minázott. A 'vár to rony , mellyben mindég 
őr állott, széllyel szaggattatott. A" nagy rondellen 
megjelenni többé nem tanátsos. A' palánk kétszer 
meggyújtatott. Ennyi romlásra ú j ostrom követke-
ze t t : dühösen lettek a' palánk megett álló Magyarok 
megtámadva, Granai ezredbeli Hadnagy Pottinger 
támogatta ez ingadozókat, 's az ostromlók viszsza-
verettek. A* hoszszu falon és Leopold bástyán ismét 
elnémíttattak egynehány ágyúink, a' Török a' város 
árkába vette magát, 's a' nagy rondcll ledűlt. Ki-
tsapott ekkor Salm ezredebeli Kapitány Fingermann, 
t's Stahrenherg ezredebeli Hadnagy de Karpe grá-
nátosokká! 's egyébh néppel az árokban bujkálókra, 
fs nyoltzvant elemésztett közűlök. Részünkről a 'Lu-
bomirszkiak közül zászlótartó Arnstätt , 's egynehány 
közvitéznem találtatott. Még egyszer lett a' Contre-
scarpe megrohanva; de midőn újra sikeretlenűl, 's 
midőn már 2000 Török elveszett, és a' Lothringen! 
hertzeg a 'hegyeken egy mértföldnyire látszott: Ist-
ván 10-kén elküldözni kezdé a' Seraskier ágyuj i t , 
lassanként tsillapúltak a ' telepek dörgései, 's azután 
hirtelen enyészett el az egész tábor. Másnap minden 
ágyakat kilöveteft a' diadalmasan örvendező Stras-
se r , Hertzeg Salm által az udvart és Károlyt tudó-
sította; ő pedig a ' t áborba kihivattatván, hallotta 
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méltó ditsérelét, "s Esztergom tovább is gondjára 
bízatott. Többnyire ugyan tsak ideje vólc Károly 
megérkezésének: fogytára sietett mar minden, 's 
két napnál tovább állni nem tudott volna Esztergom. 
A' gondos Strasser mingyárt dulatni kezdé a 'Török 
sántzokat, mellyek olly temérdekek voltak, hogy 
Öt zászlóaly Hajdúság egy ideig , és 400 Német ti-
zenkét napig folyvást dolgozott, míg pnndcnt simá-
ra dönthetett. 

Mezei diadal. A' Seraskier Esztergomtól tsak 
egy negyed mértföldnyire húzódott, 's ott oilyan 
erös állásba vette magát , hogy szinte lehetetlen volt 
hozzá férni. Jobb és bal oldalát erdős hegy takar ta , 
mellynek mély ut jai nagyobbára elzárattak ; hom-
loka előtt pedig egy széles motsár egészen a'Dunáig 
lenyúlt. Elejbe ment Károly, éstsatarendben találta, 
jobb szárnyát a' Dunára , balját a3 hegyekre fektet-
ve. így jött as Török a' motsár túlsó széléig, in-
nenső szélén Károly állott , s a1 mocsáron keresztül 
holmi lövöldözések egynehány napig történtek. Hogy 
derék ütközet adathassék, erős állásából és a' mo-
tsár megül valamikép ki kellett a' Seraskiert venni, 
Színlelt sebes hátrálást végezett a1 hadi tanáts. A' 
tábori pogygyászok annak okáért alkonyatkor hirte-
len elvitettek, 's két óra múlva szaladó sietéssel in-
dultak meg a' tsapatok is. Megtörtént, hogy a' rnit 
az erő nagy áldozatokkal sem tudna sokszor kivívni, 
egy helyes fortély végre hajt. A' Seraskier félelem-
nek tartván Károly elmenését, ütközetre határozta 
magát, annyival inkább , mivel az Öszszeszorítva tar-
tatott keresztény sereg tsak 20 ezernyinek monda-
tott előtte. Által jő tehát a' motsáron , a' mindég 
halkabban menő seregünk utóljárójit a' Spáhik éj-
félkor elérik, tsapkodják, 's Károly tűri hajnalig: 
a' midőn megáll, megfordít!, ütközetre készül, a ' 
jobb szárnyat ő magá, a' balt Maximilián Bajor vá-
lasztó fejedelem kormányozandó. Hegyen állt a'; Tö-
r ö k , hol nehéz lett volna megtámadni; de önként 
a" sikra ereszkedett , midőn ar keresztény tábor igaz 
erejét elébb, a1 reggel támadt nagy köd miatt, jól ki 
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n«m vehette, feltisztúlás után pedig azért n e m , 
mivel mind a' két szárnynak nagyobb része eltakar-
va volt. Iszonyú kiáltás és reszkettető ágyúdörgés 
mellett rohan tehát a1 jobb szárnyra, mellynek első 
sorában álltak a' Frantzia Királyi hertzegek saját 
nemeseikkel. Ott volt egyébeken kívül Bádeni her-
tzeg Lajos, hertzeg Croy , hertzeg Waldeck, Gene-
rál Gróf Fontaine, és Generál Gróf Taff. E' poiitot 
n1 Seraskier meg nem mozdíthatván , azon hegynek 
fordul t , mellyet Thüngen megrakva tartott , hol eJ 

vitéz Generál sebet kapott jobb vállán. Itt miután 
sok Török elesett , még beljebb a' hegyek közé ro-
han t , 's mindég nagyobb tűzbe, Dünnewald és Mans-
feld ezredének, 's Generál Gróf Styrum és Főkapi-
tány Magni Dragonosainak tűzőkbe, a' mitLiinebur-
gi Felkapitány Boisdavid is sok néppel, és Generál 
Mercy egy osztály Dragonossal nevelt. As jobb szárny-
ról elveretett Seraskier a' balt is megkísérté, 's meg-
támadá Maximiüánt; de ettől a 'Bádeni hertzeg tü-
zébe , onnan a' Ilannoverai hertzeg és Gróf Lippe 
seregeihez, mint valamelly labda, kézről kézre do-
batott. így lizetett a' motsárhoz, 's ott megállapod-
ni akar t : de Pálfy, Zrínyi , Rabatta, S c h w a n z , 
Bielke és Steinau Generálok a' bal szárnyon , kény-
szerí t ik a' motsáron még bizonyos veszedelemmel 
i s általmenni. Tsak a' könnyű Magyarok estek a' 
Szaladok után , mert a' nehéz fegyverü Dragonoso-
ka t az ingoványos föld fen nem birta; mivel pedig 
Károly az egész sereget minél elébb általtenni ipar-
kodo t t , hogy a' Seraskiernek erős állásába venni 
magát ideje ne legyen : ő maga háromszor bele gá-
to l t a' motsárba, helyet találni az általmenetelre, 
a1 mi végre találtatott is. Most a' Török félelme fő 
léptsőre jutott : hasztalanok a' Seraskier fenyegeté-
se i , lelövi a' Jantsár a' Spáhit , hogy lován elfut-
hasson. így a' Seraskier felgyújtatja a' legszebb sá-
to roka t , égő kanótzokat hányat a1 poros hordók és 
gránátok közé, de a' mellyek elébb fellobbantak , 
mint sem népeink a' táborba beléptek ; 's délben 
maga is e l futot t , vi vén tzombjában a' kapott sebet, 
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ssép szakállát is tépvén kíméletlenül. A' legelőször 
megszaladt Basákat buszújában megfojtatta. Elesett 
Öszszesen G—7 ezer Török, közülünk száz is alig, 
oda számlálván azokat is , kik tsak sebet kaptak. 
Zsákmányul maradt egynehány ezer kisebb betstt 
sátor, több ezer mázsa p o r , nagymennyiségű grá-
nát és golyó, 1500 bomba, 30 álgyu, 16 mozsár, 
40 zászló. Téged Isten ditsérünk a' Bajor választó 
fejedelem sátorában énekeltetett, melly alatt a' se-
regnek minden trombitája harsogott. A'hírrel Béts-
be hertzeg Neuburg küldetett. 

Visegrádnak vége. A3 megveretett Seraskier 
Yátz és Pest között 30 ezer emberrel újra táborba 
szállott,, hogy, a' Szultán akaratja szerént , még 
egyszer derék hartzot indítson és győzzön. Károly 
tehát Komáromnál a' Duna bal partjára kelt a Se ras-, 
kiér el len, a' mit ez megtudván, a1 Szultántól ta-
nátsot sem kérdve, békességre kivánt lépni Kái 
rollyal. E' végre mihelyt Budára ér t , egy Achmet 
Scheleby nevÜ Agát küldött el Károlyhoz, ki előtt; 
az Aga térdre ereszkedve, 's ruhájának szélét meg-
tsókolva, imígy adta elő küldetése tzélját. 

„A" Te Tsászárod olly nagy hírnevet és ditsó-
„séget nyer t , hogy elegendő oka vagyon megérni 
„azon hasznokkal, miket az Isten a* Te vitéz karod 
„és meggyőzhetetlen bátorságod által neki ajándéko-
z o t t ; és a' nagy Seraskier, az én Generálom, jó dol-
,,got vél végre hajtani, ha békességet szándékozik 
„kötni , 's ennél fogva sok népek vérontását meg-
akadá lyozza . E' kettős okból tekéié e l , Tehozzád, 
„oh nagy hős! engemet hotsátani, hogy általadjam 
„e1 levelet azon hozzá tétellel : tetszenék Neked, ha 
„akaratod az országnak teljes romlását eltávoztatni, 
„egy személyt, aJ békekötésre meghatalmazottat o-
„hozííá küldeni; mert az én leghatalmasabb és leg-
,.győzhetetlenebb Szultánomtól a' világ legnagyobb 
„Monarchájától neki egy illyen békekötésre minden 
„hatalom engedtetett.4 ' 

Beszédét végezvén az Aga, a' következő leve-
let adta által. ,,A' Lothringern hertzegnek, a' mi ]'<§.> 



„barátunknak, a1 Német Tsászár táborozó Generáljai 
„közt a' legjelesebbnek, köszöntésünket. Mint ked-
„ves barátunknak adjuk tudtotokra, hogy mi Achmet 
„Scheleby beszédére, ki a' ti tábortokból, hol mint 
„fogoly tartatott, viszszajött , hajlandókká lettünk 
„irni t inektek, 's k inyomozni , mi szándékkal le-
h e t t e k aJ békekötés i ránt ; e' jelen írás szolgál te-
„hát a r ra , hogy megtudjátok, miként mi részünk-
éről egészen békességesen érzők és hajlandó indu-
l a t t a l vagyunk az Isten teremtményeinek javokra , 
„és ha út 's mód adná elő magát, melly által mind 
„ a ' t i részetekről, mind a' mienkről való jobbágyok-
énak nyugalmat és békességet szerezni, 's ez ország-
„nak alapos megerősítésére tartós és sérthetetlen 
„rendszabást felállítani lehetne, az nekünk, és azok-
énak i s , kiknek ebben részök vagyon, nagy repu-
„tatioúl fogna szolgálni; mivel az illyen hír az egész 
,,föld re kihat, 7s országról országra mind azon né-
„pek ditséretével és jó kívánásával ter jesztet ik , 

mellyek a' legnagyobb szívbeli gyönyörrel és ha-
s z o n n a l tsudálják, hogy mi nem kívánjuk aa sze-
,,gények és szűkölködők végső veszedelmét, vagy 
v pedig az országok elpusztulását. Mind az , a' mit 
, itten említek, és a' mit még jövendőben szándé-
k o z o m emliteni, öszszehangzfk az én győzhetetlen 
„és nagy hatalmú Szultánomnak, és e' föld király-
i j á n a k akarat jával , és az ő akaratjának mindenkor 
,,kedveznek az egek. Ha tehát ti is megegyeztek 
„abban , a' mit itten je lentek, és a 'mi t még ezután 
„jelenteni szándékozom, és ha kedvetek szerént 
,,vagyon az , a' mit Achmet Scheleby élő szóval elő-
„ a d , küldjetek részetekről hozzánk egy meghitt sze-
„mélyt. Hiszsziik , hogy ha ezen oszszejövetel végbe 
, ,megy, a' népek békessége és nyugalma nyerni fog. 
„És ezzel köszöntünk titeket annak nevében, ki 
„mindeneken uralkodik. A' Pesti táborból . Ibrahim" 

Más nap a' hertzeg tsak élő szóval ezt feleié 
Achmetnek : „hogy ő a Seraskier levelét és aján-
l a t á t a' Tsászári Felségnek, úgy mint a' kin álla-
„nak mindenek, meg fogja küldeni ; a* mi pedig 
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„magát illeti, ó , mint a3 keresztény tábornak Ge-
„neralissimusa , védelmezője a' Tsászár birtokának, 
„mellyet már bárom év olta minden fogadás és biz-
t o s í t á s ellenére törvénytelenül háborgatnak a' Tö-
r ö k ö k ; bozzá tehát semmi sem illendőbb, mint őket 
„fegyverrel üldözni , 's használni minden alkalmat 
„a9 rájok ütésre : 's ezennel készxilni is fog az in-
^dúláshoz, tűzzel és vassal vinni meg a' feleletet a' 
„Török tábornak." 

Az így békességet nem kapó Seraskier erősíteni 
akarván táborát, a' Visegrádi őrizetet magához ki-
hívta; 's bogy a' várt védelmeznie ne kelljen s a"1 

keresztények se vehessék hasznát, minákkal felvet-
tette. Ezzel végződött az 1685-diki hadév Dunán 
tú l , melly folyvást zöld koszorút tett fel a ' d e r é k 
bajnokok fejére. 

MDCLXXXVL 
Te pedig, mostan támadt ú j év , idvez légy 

előttünk. Mert mit kívánhat inkább a1 hazafi, mint 
szabadnak látni kedvelt honját? szabadnak azt a1 

Budát látni, hol Mátyásnak palotája fénylett! Budát, 
melly a' fényes Rákosra büszkén tekint alá! büszkén, 
ez a' Magyar városoknak anyjok ! a' Magyar föld 
záró 's nyitó kultsa! Idvez légy tehát mostan támadt 
ú j év , mivel a 'k in tse t adod nekünk viszsza; kim 
tsét a' mélyen elhusúlt nemzetnek, melly a' felé 
tsak könnyezve tudott tekinteni keserves 145 évig. 
— Téged i s , a' fél hold veszedelme, Károly! lel-
kes örömmel köszöntünk , hallván szavadat a' nagy 
hadi tanátsban , hogy as hős sereg Budát irányozza, 
\s teljes legyen már a' sok diadaJ, melly Leopold 
fegyvereit fénnyel elöntötte, 's a' szomorú és rette-
gő Europa egére vigasztaló 's erősítő napot hozott 
fel. Szeretnünk kejl tégedet,midőn látjuk, mintkuz-
desz azokkal, kik szavadnak ellene szegülnek, 's 
nemzeti kintsünket, akár miér t , még mostan is 
mellőzni akarják. Végre Leopold elfogadta Károly 
javallatát, *s megtett minden készületeket, a' mik 
a" hadi munkálatok nyomos folytatásához kívántat-
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nak. A' pápa tudtával ismét nagy segedelmet vett 
az örökös tartományok papjaitól. A' fegyvertárban 
Bzüntelen készültek az erős ostromokhoz való esz-
líözök. Külországokból is 40 ezer forintára bomba 
's gránát hozatott be. A1 Szász és Brandenburgi vá-
logatott nép hat hónapra, Ferdinándtól Ferentz 
(Májustól October) végéig, megfogadtatott, 's am-
annak öt ezrede hertzeg Weissenfels Keresztely,em-
ennek 12135 embere Generál Schöning alatt Ferdi-
nánd közepén Magyar országba megérkezett. Jöttek 
Frank és egyébb segítő seregek, és nagy szánm 
előkelő önkéntesek. Most már nem tsak a' Lengye» 
lek és Yenetek, hanem az Oroszok is szövetségeseink» 
— Más felől véres hartzokhoz készül a1 Török is. 
A* Nagy Vezér Rhodus szigetébe száműzetett, 's a* 
fényes, de igen veszélyes hivatal egy Soliman nevü 
Beglerbégre ruháztatott. Ez személyesen késziíl egy 
roppant sereggel Magyar országra kijőni, 's a' Bel-
grádban tartózkodó szerentsétlen Seraskiert, Sajtan 
Ibrahimot, megfojtatta. Mivel pedig a' Törököknél 
ollyatén hír szárnyalt, hogy legelsőben Székes Fe-» 
jérvár fogna kemény ostrom alá kerülni , a 'min t 
hogy volt is erről a' Bétsi hadi tanátsban javallat: 
azért a' Török nagy erő azon város körűi gyűlt Ősz-
sze , mindazáltal Buda is az igen vitéz Várbasa Ab-
di Rohaman által hat ezerrel őriztetett. 

Tsikvár felgyujtatik. Míg e1 nagy következésií 
készületek minden felől buzgóan tétetnek, 's mielőtt 
a' valódi táborozás elkezdődhetnék: kisebb hadi 
jelenetek mindenfelé történlek az országban: A' 
Veszprémi Huszárok éjszaka megtámadják Tsikvárfc 
aa Sárvíz mellett, Fejérvártól másfél mértföldnyire 
dél fe lé ; a' Törököket levagdalják, mindent lángba 
borítanak, és gazdag zsákmánnyal térnek meg. Ugyan 
ezek nem sokára kitsapnak a1 Budai legelőre is, és 
a' szarvas marhát szerentsésen elhajtják Veszprém-
be. De már a' legnagyobbat lássuk. 

Buda ditso megvétele. Esztergomnál gyűltÖsz-
sze a' nagy tábor, mindöszsze 63 ezer ember, köz-
1* 14 ezer Magyar. Mihelyt Bétsből leértek hajókon 
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az ágyuk, mozsarak, bombák, gránátok és golyók, 
a1 sereg azonnal apró napi utakkal indult Buda felé. 
Két részre volt osztva: a" Bajor választó fejedelem, 
a' B«jor és Száz népet , 21 ezret öszszesen ; a' Lo-
thringern hertzeg a' 42 ezerre telő többi sereget kor-
mányozta. Mihelyt a' tábor László (Junius) 18-án 
ó Budához érkezet t , a" Várbasa mingyárt kivette a* 
Pesti őrizetet Budára, 's mindeneket vitézségre ser-
ken te t t A ' M u f t i , Buda megmaradásáért, nyilvános 
könyörgéseket rendelt. Azonban Maximilián dél és 
nyugot felől a' Gerárd hegyén telepedett, Károly 
pedig észak és kelet felől a ' sz. Bókus hegyén a'Bé-
tsi kapu előtt. A' Török legottan elkezdte kitsapá-
sait ; 300 Spáhi meg akará fosztani azon kereskedő-
k e t , kik a' két sereg közt árul tak, 's még nem 
eléggé voltak fedezve; de őket az oda közel álló 
Karoly megmenté. László 2i-én kezdtek mind a* 
két felől futó sántzot nyi tni , 's már más nap kat 
fél Carthaunnal lövette Károly a' vizi várost, 's nem 
sokára ollyan rést ütött, mellyen három szekér egy-
más mellett könnyen elmehetne. A' Törökök ugyan 
igen ellenezték , mindazáltal László 24-én éjszaka 
a' Vizi város bevétetett ostrommal, 's ott úgy elás-
ták a' Tsászáriak magokat, hogy a' Török ágyuktól 
nem sokat szenvedtek. Hijában tsapott ki rájok a* 
2000 Török , veszteséggel kellett azon neki hevült 
bajnokok elől elfutnia, kiknek Károly minden Tö-
rök fejért egy aranyat igért. Más felől a' Bajorok is 
kész telepjeikről bombázni kezdének , 's azonnal 
300Spáhi tsapott ki sok Jantsárral r á j ok , a' midőn 
Alfőkapitány Zwitterthalt egy ágyúgolyó megölte , de 
az ellenség is viszszavettetett. Majd a' Magyarokkal 
hajtott Battyáni Margitszigetére, hol 14 hajó volt 
Budáról 's Pestről elfutott Török aszszonyokkal 's 
gyermekekkel megrakva: az Őrizet levágattatott, 
a* tekíntetesebbek elfogattak , mások önként a' Du-
nába szökdöstek , és az aranyból , ezüstből és drá-
ga ruhákból álló zsákmány 200 ezerre betsültetett. 
— E' közben a' Báden Durlachi Markgróf megérke-
zett a' Frank és Sváb néppel, 's kezdé hányni te-
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Jep jé t , míg Károly egy ú j 12 ágyúsból, Maximilián 
pedig egy ú j 7 ágyúsból a" nagy rondellt löveté ; 
több bombák egynehány óráig tartó tüzet gyújtot tak 
a' városban, 's a' Sz. István terpploma is égett. — 
Most jö t t meg Generál Schöning a' Brandenburgi 
néppel Lajos 3-kán , 's alig hogy belőle 2000 a' vizi 
városi futó sántzokba lépett , legoüan elesett az i f jú 
Báró Dörf l ing, Alfőkapitány Funck pedig sebet ka-
pott. Már a' Tsászáriak éppen a' város palánkjánál 
fogtak helyet , 's a z t , ámbár nem kevés veszteség-
gel , meg is tartották. A' Bajorok tsak 30 lépésnyire 
álltak a' vár rondel l jé től , hol egy éjjel 500 Jantsár, 
1s ugyan annyi Spáhi által megtámadtatván , sokat 
vesz te t tek , de megsegíttettek Károlytól , a' rondell 
tornyát lelőtték, s a' falakat serényen luggatták. 
Olly stírüen ágyúztak a' Törökök , hogy a' táborban 
alig volt valami menedék hely , 's Generál Dünne-
wald sebet kapott a ' tzombján. — A'Brandenburgi-
ak még meg sem pihentek az ú tból , 's már megtá-
m a d t a t t a k ; de fáradtan is Török testekkel borítot-
ták el magok előtt a' fö ldet , elesvén részökről Ka-
pi tány Wobesser, egy Hadnagy, egy Zászlótartó, 's 
több közember. Azok köztiI sem kevesen vágattak 
l e , k ik Fejérvár fe lé , 's a' Margit szigetében füvez-
tek. — E1 közben a1 sántzok egészen a' falakhoz nyúj-
tat tak , a? törött rés mind inkább tágít tatott , a' mi-
dőn Gróf Stahienberg Guidót egy gyenge lövés érte, 
a" Brandenburgiakra mina lobbantatot t , 's a" zavar 
közben meg is támadtal tak, de segítséget kaptak Ká-
rolytól. Egy másik Török mina úgy lobbantatott cl, 
hogy a ' rést tsak jobban kitörte*. Erre tehát Lajos 
14-kén ostrom rendeltetett. Ezt Diebenthal és Zúza 
intézte el. Három helyen kell vala rohanni a' főfa-
l ak ra , s arra 2000 ember választatott. Jobb felól 
Alfőkapitány Gróf Auersberg 800-zal volt a' bal ron-
del l re ; középeit Alfőkapitány Gróf Stahrenherg 
ugyan 800-zal a' belső védvonalra ; bal felól Föőrmes-
ler Gróf Herberstein 400-zal â  Coríinára küldve. 
Hatot vervén este az óra , kirohantak az ostromlók, 
a1 nagy köveket hengerítő Törököket puskatűzzel , 
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és kézi granatokkal elűzték, de a ' j o b b és bal ion* 
deliről iszonyú ágyúzás kezdődött. Három negyed 
óráig szenvedték a1 Cortinán ez emésztő tüzet, ám-
bár a' föld nem léte miatt jó állásra nem kaphattak, 
's az erős palánkokat sem szaggathatták ki. Enged-
niök kel let t , mert két mina is fellobbant, 's a' re-
pülő kövek többeket leütöttek. Viszszavonúltak re-
if át ez öldöklő ostromból sántzaikba. A7 számos eles-
tek között van a' PfaltzVendentzí hertzeg, hertzeg 
Piccelomini, Vejuri hertzeg Spanyol Grand, Gróf 
Herberstein , Gróf Huffstein , Angoly Báró Roll, 's 
más hét kapitány sok egyébb tisztekkel. A5 Bran-
denburgiak közű! elesett Főkapitány Gróf Dona Ká-
ro ly , három kapitány, és több más tiszt. Sebet ka-
pott hertzeg Solona Spanyol Grand, Gróf Stahren-
hergGuidór, Gróf Auersberg. Marquis de Villars.— 
A' szerentsét: folytatni kivánó Törökök kitsaptak a' 
Brandenburgiakra, de viszszaverettek. Más felől a1 

Bajorok nagy rést törtek egy rondeilen ; a' Szuszok 
a' vizre vivő hidatskát foglalták e l , a' palánk megett 
helyet fogtak, a 'Törököket az árkokból kiűzték, 's 
200 ig valót levagdaltak. De közülök is többen vesz-
tek el , név szerént Vezérhadnagy Gróf Fontaine, 
Gróf Aspermont pedig sebet kapott. —- Azonban 
ágyúink szüntelen törték a' falakat, 's ne hogy a'; 
sűrűen repkedő golyók tüzet okozzanak, a1 Törökök 
leszaggattak minden háztetőt. Gránátosaink gyakran 
ostromlármát indítottak, hogy a'lejendő bizonyos os-
tromot az ellenség meg ne tudhassa. Lajos 22-keret-
tenetes volt. Bombánk egy nagy épületet ledöntött * 
"s a1 ben lévő Törököket eltemette. Arra hevesen 
tsapfak ki a' mérgesek , "s megrohanák a 'Bajor mun-
kásokat. Ezek fegyvertelenül, 's a* kevés Szász Grá-
nátosok által nem eléggé fedezve , rendetlenül futot-
tak a' sántzok fe lé , egynehány pontokat el is hagy-
t a k , hol a' nyomokban siető Törökök négy ágyút, 
és egy mozsarat beszegeztek; a' többit Főormester 
Röbel , Kufler Szász ezredéből , tsak alig tudta már 
fedezni, midőn Bádeni hertzeg Lajostól megsegítte-
t e t t , ki a' Törököt egészen vis?szav etette , s az el-
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hagyott pontokat ismét elfoglalta. Élveszett szinte 
200 emberünk. A1 Törökök Szász Főkapitány Löben-
nek , Kapitány Fr iesennek , 's Hadnagy Endennek 
fejét levágták, és a' vártöltésen kitűzték. Majd két 
óra múlva iszonyúan szakadt széllyel egy to rony , 
mellyben 1000 mázsánál több por lobbant fel tüzes 
bombánk miat t : aJ föld nagy darabon reszketet t , az 
ég elsetétult; gránátok, bombák, gerendák, kövek, 
tüzes golyók és Törökök Öszszezavarodva repkedtek; 
a' Duna mind két part ján ki ísapott , nagy szirtek 
hullottak futó sántzainkba i s , 's egynehány embert 
agyonvertek. E1 rázkódásban 20 Ölnyire megnyílt a* 
kőfal Duna felől, és közel másfél ezer Török elve-
szett. Illy nagy zavar közben Károly a' várt Gróf 
Königsegg által a' következő írással felkéri. 

,,A'jelenben commandirozó Basa Abda Rohamán-
„nak , és az erősség többi parantsnokainak. Tudjátok 
„ m e g , hogy, miután a' leghatalmasabb, leggyőzhe-
„tetlenebb Bómai Tsászárttak , a mi legkegyelme-
s e b b Urunknak diadalmas fegyvereivel ezen vár alá 
„ jö t tünk , azt megszálltuk , 's az ágyúk erejével nagy 
„réseket törtünk , az erősséget minél elébb otsromol-
„ni szándékozunk. Maga az Isteni boszúállás a' leg-
szembe tűnőbb büntetéssel, és érzékeny rémítéssel 
„ int titeket , feladni azon várost , mellyet olly tör-
v é n y t e l e n ü l , és zsarnokul még mind eddig Magyar 
„országtól elfoglalva tartotok. A' réseket tágító mi-
„nák már készen vágynák, 's a1 katonák, ostromló 
„karokkal nyomulni be , tele bátorsággal és hévvel. 
„Ha mostan az erősséget fe ladjá tok, szabadon el-
l e h e t t e k minden népetekkel , lakosokkal s vagyon-
„tokkal együtt, és tetszéstek szerént k ísér te t tekei ; 
„különben , ha feg} veres kézzel vétetik el a3 v á r , 
„mindenek , rangra *s korra semmit sem tekintvén, 
„kímélés nélkiíl levágatnak." 

De parantsolatja volt a' Basának Konstantiná-
polból , semmi esetre fel nem adni Budát, ha tsak 
életét nem akarja veszteni. Königsegg tehát három 
óra múlva a' következő kevély feleletet hozta , to-
vábbi vérontás je léül , veres posztóba takarva. 
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„Jelenben a' Német Tsászár és Római Monarchia 

v,Generálhadnagyának , LoLhringeni 's Baari Hertzeg-
„nek. Ezennel tudósítás adatik , hogy iráslokat vet-
„ t ü k , 's értettük foglalatját, miképen elhagytátok 
„a* ti földeteket , 's azon intentioval, és feltétellel 
„jöttetek ezeti vár a lá , hogy azt megszánjátok; mi 
,,annak okáért az Isten kegyelméhez folyamodunk,, 
„hogy adjon nekünk erőt éjjel 's nappal ellenetek 
„állhatni, és e' várost a' Muzelman hiveknek meg-
t a r t h a t n i . Minek okáért lehetetlen dolog, hogy e* 
„vár t feladni még tsak eszünkbe is juthatna. Jelen-
„tettétek ostromló szándéktokat : ezt már egyszer 

v ,,'s mászszor tettétek is ; de az Isten megbüntetett 
„ t i t eke t , és ha még többször is merészkedtek ostro-
„moln i , azt kérjük és óhajt juk a' Mindenhatótól, 
„hogy az ő követének és nagy tiszteletű Prófétájá-
n a k Mahometnek tekintetéért , az ö hatalmával és 
„erejével büntessen meg t i teket , mivel ennyire el-
„kevélyedtetek; a' kevélyeknek pedig ellenségük és 
„büntetőjük az Isten." 

Az ágyúzás tehát újra elkezdődött, 's mingyárt 
y más nap ostrom lett volna; de olly roszszúl gyújta-

tott fel minánk , hogy több emberünket eltemette, 
így a' Törökök tsaptak ki a' Brandenburgiakra, 's 
meg is zavarták őket : de segítségökre jővén kétvagy 
három ezreddel Stahrenberg, a' dühösködőket eltol-
ta. Sokat vesztettek a' Brandenburgiak . többek közt 
elesett Gárda AlfŐkapitány Löschebrand, Alíökapi* 
tány Bornstädt, Főőrmester Olschnitz, három kapi-
tánnyal , és sok egyébb t iszt tel ; Főkapitány Belnick 
többekkel együtt sebet kapott. Még az nap a1 Szá-
szok is meg lettek támadva, de kárt nem vallottak. 
Az ellenség azzal boszontotta vitézeinket legérzéke-
nyebben , hogy elmetszett keresztény fejeket füg-
gesztgetett ki póznákon a' vár falán kívül. Lajos 
27-re tehát mind Károly , mind Maximilián részéről 
ostrom rendeltetett, mindöszsze 15 ezer ember. A' - i 
Karoly részén valók három tsapatra osztat tak: az 
első a1 jobb felőli rondellre 's Cortinára küldetett 
Hertzeg Neuburg a la t t , melléje udatván Generál Ni-
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grelli , Főkapitány Keu , Alfőkapitány Báró Rede i 
és egy FŐŐrmester; a' második a' közép rondellre 
Generál Souches alat t , melléje adatván Generál Die-
penssal, Főkapitány Gróf Oetting, Alfőkapitány Gróf 
Jörger , és egy FŐŐrmester; a' harmadik aa bal fe-
IŐÍi rondellre 's Cortinára a' Brandenburgi nép saját 
Generálja 's tisztjei alatfc. Generál Thüngen készen 
volt 1100 emberrel az ostromlókat segíteni, megette 
pedig az egész gyalogság tsapatokban állott , szinte 
rohanni szükség esetében. A' Győri Algenerál ezer 
egynehány Magyarral, "s más 300 emberrel, azon 
r é s r e küldetet t , a ' m i t minap a ' fel lobbant por törött 
Duna fe lő l , hogy ha berohanhatna, vagy legalább 
a' kitsapni akaró ellenséget akadályozza, — A'Ma-
ximilián részén valók Zrínyi , d e l a V e r g n e , Asper-
mont és Beck Generálok által vezettet tek; de maga 
a' választó fe jedelem, a Bádeni Hertzeg Lajos , és 
a' Savoyai Hertzeg Eugén is mindenkor jelen lenni 
kivárta. Dél után megszűnt â  reggel olta szakadó 
eső, 's fel tisztult. Adatott tehát 3 órakor a' támadó 
j e l , a' minden ágyuk kisiitése Pest felől. Souches 
és Neuburg mingyárt a' palánkokig jutnak , de a' 
még nedves fát meg nem gyúj tha t ják , 's e* miatt 
kétszer is megzavarodva egy kevéssé hátrálnak. De 
most elejbök villog Károlynak serkentő mezítelen 
kard ja , 's új rendben még nyomosabban törnek elő-
re, erős állást fognak, 's kitűzik zászlójokat a' résen. 
Alattok három mina lobban f e l , 's a' kitűzött dia-
dalmas zászló sok emberrel együtt felrepül. A ' résen 
maradtak egy kis időre el lettek a' seregtől szakaszt-
va , és sokat szenvedtek. Porral töltött zsákok hin-
tettek közibök, 9s amúgy is nagy mennyiségit por 
szokatott íeájok , a' mik felgyúladván , némeily jó 
vitézek felvet tet tek, mások ha ja ika t , rnháj ikat 's 
bőreiket perkelték meg; az ágyuk szakadatlan vil^ 
lámlottak feléjük a' sűrii füst és gőz felhőjiből, ' sa ' 
kézi gránátok özönnél hullottak. Maga Károly fel-
teszi s isakját , bátor vitézek rohannak u tána , kitö-
retnek a' pa lánkok, hallatlan vérontással megnye-
retnek az ohaitott helyek, a' Törökök egy mélv 

árok-
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árokba szorulnak, *s midőn tsak egy kapun mehet-
nek beljebb, sokan kívül vesznek el a' kard éle 
miatt. Kemény három óráig tartó erőlködés! Addig 
erőlködtek a* Brandenburgiak is , küszködvén ha-
sonló ba jokka l , és szinte nagy veszteséggel vívták 
ki résöket, hol a' Tsászári Zászlót legelsőben is egy 
Győri származású Magyar közvitéz tűzte ki. Vajha 
tudathatnám a' jeles bajnok nevét ; sokszor úgy is 
tsak az az érdemes jutalma, hogy puszta neve még is 
esmértetik. Más felől szint annyi Ínséggel fogyasz-
tattak a1 Bajorok i s , 's a' már tsiiggedni kezdőket 
Maximiliánnak, a' Bádeni 's Savoyai ITertzegnek 
személyes előrohanása bátorítá fel. Első lépett a1 

rondellbe Alfőkapitány Carlovitz, és nyomban Fő-
Őrmester Rebel a' Szász gránátosokkal, halmokat 
tsináltak a ' T ö r ö k testekből, 's 3 Car thaunt , 2 mo-
zsarat , és több egyébb ágyút elvettek. — Vitézül tel-
jesítők a' Magyarok is t isztöket : mert ha be nem 
ronthattak is a* résen, a* mi nem is éppen kívánta-
tott tő lök, mert igen kevesen voltak a1 velők har-
tzoló Törökökhöz képest ; de ki nem hagyták őket 
a* táborra t sapn i , ámbár nem tsak elől, hanem ol-
dal t , sőt gyakran hátúiról is hartzolniok kellett , 's 
ugyan tsak ezen akadályozásra voltak tulajdonkép 
rendelve. — Megvétettek tehát halhatatlán hírrel a* 
kiilsö erősségek, 's az ellenség a' belsőkbe szorúlt; 
de mind ez tetemes áldozatba is került. A' Tsászá-
riak közül sebet kapott IJertzeg Croy, Printz Com-
mercy, Gróf Gera , Gróf Schiibl, Generál Dippen-
t h a l , Generál Thiingen, Alfőkapitány Báró d Ast i , 
é sRede rmás sokakon kívül. A'Brandenburgiak kö-
zül elesett ismét egy Gróf Dona , Printz Churland 
pedig , Főkapitány Pet rám, Alfőkapitány Scheben-
dorf igen sok más tisztekkel együtt sebet kapott. A' 
Szászok részéről halva esett el az a' Carlovitz, ki 
legelső lépett a ' rondellbe; Alfőkapitány Rochau pe-
d i g , 's Főőrmester Rebel nehéz sebet kapott. De a' 
Török őrizetnek nagy része is részint elhullott , ré-
szént sebben feküdt. 

Tud. Gyújt. VL Köt. 1834. 3 , 
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A1 Külső ciősségeket Abda Ilohaman viszsza-

v e n n i , Hertzeg Károly megtartani torekedék. A1 

Török tehát mindjár t másnap reggel a1 palánkot a' 
Brandenburgiak felől meggyújtotta, de el nem éget-
h e t t e ; Károly ellenben az ostrom után harmadnap 
bárom minát Inbbantatott, nem egyenlő sikerrel : 
mer t az egyik a* Brandenburgiak közül száznál töb-
bet eltemetett , de kettő nagy darab kőfalat szaggat 
tott e l , 's utat nyitott a ' belső városba. Erre Károly 
egy Trombitást külde be, s as várt újonan felkéré 
következő levelével, 

„Buda vára Commendánsának, AbdaRohaman 
Basának , és a' többi parantsnokoknak. „irtunk mi-
nap nektek , 's felkértük a' v á r t , de ti sem számba 
„nem vettétek, sem el nem fogadtátok irántatok 
„mutatot t jóságunkat. Mivel pedig a' felséges Isten 
„kegyelméből a' réseket ostrommal bevettük és meg-
t a r t o t t u k , lá that já tok, minémü állapotban legye-
n e k : annak okáért mi mindenek iránt viseltető 
„jóságunknál, és a' sok embervér kímélésénél fog-
„va^ még egyszer tudtotokra a d j u k , hogy ha a' várt 
j,feladni szándékoztok, mindnyájatokat , mint mi-
„nap is i r t u k , megkímélünk, és az accordot úgy 
, ,megtar t juk, a' miképen megtartottuk Esztergom-
„ n á l , Visegrádnál, 3s egyébb elnyert váraknál. Kü-
l ö n b e n , ha tovább is makatsok maradtok, akár-
„minémü magatok megadását sem fogadjuk el." — 
Erre más nap a' következő megtagadó válasz ér-
kezet t . 

„Jelenben a' Római Monarcha és Német Tsászár 
,,Generálhadnagyának , Lothringern í ler tzegnek, és 
,,a' Bajor választó fejedelemnek. Vettük leveleteket, 
„^s abból ér te t tük , hogy ismét a ' v á r t kívánjátok 
„fel . A' vár feladása Isten hatalmában, e s n e m a1 

„mi kezünkben áll. Tudtunkra adtátok jóságtokat , 
„mellynél fogva nem akartok embervért ontani; an* 
„nyiban tehát nem volna- e jobb azon igyekezni, 
„hogy a' két Felség közt fenforgó háborúság, viszál-
„kodás , és ellenségeskedés, Buda feladása né lkül , 
„helyette valamelly más vár felett értekezvén 's egyez-
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„vén meg, megszüntetnék? Ezzel azon kívül, hogy 
„az Isten szolgáji nyugalmas állapotba helyezik az 
„Ő jobbágyalkat; mivel ti is illy főben já ró dolog-
„ban forogtok, örökre jó hírnevet szereznétek ma-
g a t o k n a k , ha igyekeztek valamelly értelmes ember 
„által a' mind két részre idves dolgot elősegíteni, 
„hogy a' jobbágyok a' teljes elpusztúlástól megőriz-
hessenek, és egy illyen dolog jó karba tétessék* A' 
„felséges Istfcn fordítsa el minél elébb ezt a' hábo-
„rus tüzet az ő szolgájiról. Abda Rohamán, ez idő-
b e n Budai várbasa." 

Új új telepek ágyúztak, 's mind inkább tágúl-
tak a' rések. A' Basa érezni kezdé szorult állapot-
j á t , de Budát még is meg akar ja tar tani , 's azon 
ajánlással külde Károlyhoz két Agát, hogy ha Bu-
dának ostromával felhagyna, ö kész volna Fejérvár 
és Eger közül valamellyiket ál taladni; sőt magát 
Budát is, ha valóban reményleni lehetne, hogy azzal 
a' további szabadító háború örökre megszüntetnék 
a' Török Magyar birtokokra nézve. Károly ellenben 
Alfőkapitány Báró Creutzot egy tolmátstsal a' végett 
küldte be , hogy a' Basának Buda általadása felől 
való egyenes akaratját értse. Creutz hetsűlettel fo-
gadtatott , megvendégeltetek, *s majd a'Basához be-
botsáttattván, nála széket nyert. A' Basa átkozódásra 
fakadt Kara Mustafa és Tököl i , úgy mint a ' j e l e n 
háborúnak egyedül való okai ellen; sajnálkozott 
szerentsétlen tsillagzatán, melly őt élete bizonyos 
veszedelme nélkül fel nem adható várba veze t te ; 
Budát a' Szultán, akár mibe kerüljön, meg akar-
ja ta r tani , mert 200 mértföldnyi kerületnek fe-
j e , 's nem tsak Magyar országnak, hanem az egész 
Ottomani birodalomnak, sőt Jerusalemnek is kul-
t sa ; Buda feladásáért tsak azzal menthetné ma-
gát valamennyire, ha annál fogva bizonyos és ö-
rökös békességet vehetni volna reménység Creutz 
butsúzni a k a r t : mert ő , úgy mond ő , nem alku-
dozni küldetett, hanem hogy a1 Basa végső aka-
ra t já t vigye hírül Károlynak. Erre Creutzot a' Ba3a 
maga titkos szobájába vit te, hol a ' M u f t i i s , más 
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három fó Törökkel jelen vo l t , 's éppen az előbbi 
szavait ismételte. Creutz is hasonlóan nyilatkozott, 
megígérvén egyszersmind, hogy a' Basa feltételeit 
felsőbb helyen eló fogja terjeszteni. Ezzel kibocsát-
tatott a' Bétsi kapun, két hoszszu sorban álló Jan-
tsárok között , hihetően azé r t , hogy a' feles számú 
őrizetről hír t mondhasson, 's ez által Károly ked-
vezőbb feltételre hagyja magát bírni. Más nap még 
is az izentetett be, „hogy ez úttal egyedül Buda vé-
„tetet t i rányba , 's egyébb vár helyette nem kí-
v á n t a t i k ; mivel pedig a Basa nem akar a' feladás 
„felől egyenesen nyilatkozni, magok az ostromlók 
„igyekeznek e' dolgot minél elébb eldönteni; mind-
,,azáltal jó lesz a3 feladással nem késedelmezni, mert 
„az erőszak esetében kegyelmet éreztetni a' nyaka-
„sokkal nem lehet; azzal pedig a' Basa éppen ne 
„ketsegtesse magát, mintha Buda feladásával a'sza-
b a d í t ó háború megszüntethetnék." — Mind a' Ba-
sa , mind pedig Károly tudósíttatott a' Nagy Vezér 
közelgetéséről: amaz tehát Buda feladásával éppen 
nem sie t , emez pedig minél elébb iparkodik egész 
Budának birtokába jutni. Egy fellobbantott mina 
betöltötte azon árkokat , mellyekben Törökök ta-
nyáz tak , és így megént szűkebb helyre szorultak. 
A' Bajorok ledöntöttek egy nagy darab falat, 's ágyu-
ka t és mozsarakat nyertek. De tüzesen ágyúznak a' 
Törökök i s : Stahrenberg midőn éppen egy meszsze-
látón nézgelt a' futó sántzokban , kemény lövést ka-
pott és Bétsbe vitetett ; sebet kapott a' BádeniHer-
tzeg is , a' mit a' Bajorok irtóztató ágyúzással bo-
szúl tak , 's többnyire Török ágyukból. Közelített 
azonban Ertsi felől, a' Duna jobb partján, SoJiinau 
Nagy Vezér 60 ezerből álló seregével , hogy vagy 
felszabadítsa Budát, vagy legalább ú j népet szállít-
hasson bele. A' várbeli Törökök örömökben minden 
ágyút kisütöttek. Károly is hirtelen hadi tanátsot 
t a r to t t , 's meghatározták Generál Caraffát felső Ma-
gyar országból, és Generál Gróf SchärfTen berget Er-
délyből a' hadi néppel Budához szólítani, az alatt 
a' tábort erősen besántzolni, 's még a' Nagy Vezér 
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megérkezése előtt ú j ostromot futni. Bajorok kezd-
ték az ostromot, 's követték a' Tsászáriak és Bran-
denburgiak Alfókapitány Gróf Herberstein és FŐ 
őrmester Bischoffshausen vezetése alatt. De gráná-
tokká! , nagy sziklákkal és poros zsákokkal olly dü-
hösen fogadtattak, hogy mind a' Tsászáriaknak, 
mind a' Bajoroknak két két száz ember veszteség-
gel hátrálniok kellett. Sebet kapott mind a' két ve-
zért iszt , Alfókapitány Gróf Cauni tz , Savoyai Her-
tzeg Eugén ; a' Bádeni Hertzeget egy golyó sodrottá. 
Gróf Stahrenberg Károly , 's több tisztek közt há-
rom Kapitány halva esett. Másnap azonban a' Tö-
rökök üresen hagytak el egy rondell t , a' Branden-
burgiak elfoglalták, 's többé viszsza sem is enged-
ték. Károly, hogy utat készítsen egy következő os-
t romra , árkokat töltetett be az új rések felől, a 'm i -
dőn hozzá közel egy poros hordót lobbantott fel a* 
Török bomba; sokan a' Hertzeg körűi még i s per-
zselődtek, de maga sértetlenül maradt. Az ágyúzás 
hevesebb le t t , mint valaha volt. 

Már most a' Nagy Vezér némelly tsapatjai mu-
togatni kezdék magokat , 's miután vigyázatlanabb 
szélső őreinket levagdalták, hamar a' hegyek közé 
viszszavonúltak, Erre István 10-kén forgó szél gya-
nánt tsaptak ki a' várbeliek, 's hatvant a' Szászok 
közül levágtak. Végre a' Nagy Vezér is megérkezett, 
's a' hegyeken ütötte táborát. Tsatázott ugyan a' 
Huszárokkal , de komor ütközetbe nem botsát-
kozott. Az alatt a' várbeliek gyalog és lovon ki-
tsaptak a' Bajorokra, *s ezek álhátrálásokkal an-
nyira kitsalták a' Tö rökö t , hogy a' Szász lovasok 
út ját vághatták, 3s viszsza tsak kevés mehetett. 
Ekkor esett kezünkbe két levél: egyikben a' Vár-
basa kér a* Nagy Vezértől felszabadítást, mivel mind 
népben, mind hadi 's élelmi szerekben igen meg-
fogyatkozott ; másikban a' Nagy Vezér igér minél 
elébb küldendő sereget. Ugyan akkor egy Frantzia 
jö t t ál tal , 's bizonyosan áll í totta, hogy a' Törökök 
más nap a' Bajorokat megtámadni fogják, és a' tsata 
közben ú j népet igyekeznek Budába juttatni. Nagy 
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vigyázat volt tehát mindenre ; a ' vizi rondelláé] két 
köves hajó Dunába sülyesztetett, és spanyol soronpok 
vonattak, mivel ott tsekély lévén a' viz mélysége, kön-
nyű lett volna akadályok nélkül a' várba népet kül-
deni. És tsak ugyan más nap virradtakor tsata-
rendben mutatta magát a1 Nagy Vezér , ki is 3000 
Spáhi t , 's ugyan annyi Jantsárt, mindeniket Öt aran-
nyal lelkesítvén, úgy küldöt t , hogy magokat tábo-
runkon keresztül a" várba bevágják. De Dünnewald 
és Haussier Generálok véres hartzot indítottak el-
lenök, 's miután közülünk 80 , az ellenség közül 
pedig 2000-nél több elesett , a' Spáhik megfutának, 
a' midőn a' maradt Jantsárok közül több száz , 30 
zászlóval és 8 ágyúval elfogattatott , 's mintegy 5000 
arany került a' diadalmasok kezébe. Halottunk lett 
egyebek közt egy Alfokapitány Ladronnak, egy Fő-
Őruiester Caprarának, és egy Kapitány Dünnewald-
nak ezredéből. verekedés alatt a' várbeliek is 
kiütöttek a3 Bajorokra, de szinte nagy veszteséggel 
hajtattak el. Mivel pedig a' Török nagy tábor meg-
ént öszszetsoportozott, minden ezredeink tsata-
rendben indultak ellene, mellyek elől az ütközetet 
kerülő Nagy Vezér jókor viszszavonúlt Ertsi felé. 
Most a' várbeliek rettentésére sok Török fejeket 
tűztek ki a' vár körül póznákon; de azok inkább 
mérgelődvén, a' Bajorok hídját akarák gyújtó ha-
jókkal felégetni, 's nem boldogulhattak ; majd egy 
minát lobbantottak a' Brandenburgiakra, 's az Í3 
magokban tett legtöbb kárt. Jobb sikerrel dolgoztak 
feleink : mert a' Tsászáriak azon olthatatlan tüzzef, 
a' mit egy Gábor nevezetii Franciskány készített , 
a* pa lánkot , e' végre fogadott 12 ember által, min-
deniknek 12 tallér fizettetvén az igen veszélyes mc-
rényér t , meggyújtották, a' Bajorok pedig egészen 
öszszeluggatták magok felől a' v á r t , a' tornyát le-
lőtték , 's arra fel is hágtak, de semmivel sem fe-
dezhetvén magokat, onnan lenyomat tak, vesztvén 
magok közül négy száza t , a ' nekik segítő Tsási&á-
riak százat , de sokat a' Törökök is. 
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A már igen megszorult Várbasa ismét segede-

lemért uuszolá ny Nagy Vezért, ki is pénzt Ígérvén, 
2500 vakmerő Jautsár vállalkozott, hogy a' várba 
jutni merészkedjék. Ezek Magyarosan öltözködve, 
István 20-án igen ködös hajnalban közeledtek sán-
tzainkhoz, a' kevés őröket levágták, elmentek a* 
Brandenburgiak mellett , 's már közel jártak a1 vár-
ba , midőn Caprara és Haussier ez álmagyarokra 
esmért. Azonnal meg lettek támadva, 's igen sokan 
elhullottak; de mivel ugyan ak'cor a' várbeliek is 
hevesen kitsaptak , nem lehetett megakadályozni, 
hogy e* zavarban egynehány száz Jan t sá r , többnyi-
re sebekkel, a' várba ne íérkezzék, a' midőn Ge-
nerál Haussier sebet kapott. Háromszori erős ágyú 
's puskalövéssel, és hangos örömkiáltással köszön-
tötték a' várbeliek a' megérkezteket, s m i n g y á r t , 
a' további vérengzés jeléiíl, négy veres zászlót tűz-
tek ki a' bástyákon. Haszontalan öröm! sebesen kö-
zelit az idő , meliyben a' Budai fél hold örökre mé-
lyen elbúsul. Most még öklelődik szarvaival , teljes 
tsatarendben küldvén ki vitézeit a' Bajorok ellen , 
's felkapván lovas Kapitány Saudinit, rabul veti Bu-
dába. Maximilián boszut liheg, ostromot rendel tsak 
maga részéről Generál Becken a la t t , mérges viadal 
után a' minap lelövetett vártornyot beveszi, 's ám-
bár Generál Kümmel odavész, a' Szász Mörseburgi 
Hertzeg Henrik pedig, Főkapitány Chatell, és egy 
Beck ezredebeli Főőrmester sebet kap , a' torony-
ban még is megmarad , az ottan nyert ágyukkal 
gazdagszik, és megerősíti magát. Siker nélkiíl ma-
rad az ellene tétetett támadás, tsak az egy Szász 
Alfőkapitány Plötz, Traytmansdorf ezredéből, hur-
tzoltatik e l ; Injában gerjesztetett a' t o r o n y alatt bü-
dösj füst , azt is egy szerentsés szél a' Törökökre 
hordta. A' Nagy Vezér ismét tsatarendben közelített 
ugyan külső sántzainkhoz, de szinte tsatarendben 
álló seregünket megtámadni nem meré , 's a' jóté-
kony éj segedelmével hátra vonult annyira, hogy. 
még is megláttassék. Hallattára dörögtek tehát Bu-
da ellen ágyúink, 's ő megéut pénzzel lelkesített 
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egynehány ezreket , hogy akár miként , Budába ves-
sek magokat. Előre is indult 3000 Jan tsár , és 1500 
Tatár : de Generál Mercy első rohanással százakat 
legázolt, a ' többi pedig olly zavarodtan szélyedt 
e l , hogy sokan a' keresztények tanyájira futot tak, 
s ottan őket szolgák és aszszonyok ölték le. Népe 

romlását, 's 18 zászlójának elvesztését a1 Nagy Ve-
zér tsatarendben nézte a' hegyről; a' midőn a vár-
beliek is kitsaptak a' Bajorokra , de magok után 40 
holtat hagyva hajtat tak a' Huszároktól viszsza. 

Azonban Schärffenberg és Piccolomini Generálok 
megérkeztek 12 ezerrel Erdélyből; megérkezett az 
udvari fő Cancellár Gróf Stratmann i s , ki mibelyt 
a1 tábor Főbbjei közt támadt némelly nehézségeket 
eldöntött, azonnal egy közönséges ostromra készü-
letek tétettek. Borzasztó ditső nap közelít ! Legelébb 
is a' Duna Budán feljul egy szigetnél lántzokkal és 
vasmatskákkal általköttetett , hogy a' várba hajón 
Be lehessen népet szállítani. Majd Károly a' Tsászá-
riak , Bajorok, Szászok és Brandenburgiak közül 
válogatott 8 ezret rendel az ostromra, kikhez sok 
önkéntesek is kaptso,lódnak ; az ezredeket a' Nagy 
Vezér ellen állítja ki. A' Tsászáriak vezéreivé Her-
izeg Croytés Neuburgot nevezi, s melléjök Souches, 
Schärffenberg és Dieppenthal Generálokat ad j a ; a ' 
Bajorok vezérei Bádeni Hertzeg Lajos, GrófZr ínyi , 
Marquis de la Vergne, és Báró Beck lesz több fő 
Generálokkal: a' Brandenburgiaké saját Generáljuk 
Schöning több fő parantsnokokkal. Maga Károly a' 
Nagy Vezérrel kiizdendo. 

Végre Teréza (september) 2-ka felvirradt , a' 
rések tágasok, a' rohanás helyei kimutatnak. Jel a' 
rohanásra négy ágyúlövés. nap nyugodni, felkelni 
készül a' sereg, midőn hatot v e r , dörög a' négy 
ágyú , és indulnak az ostromlók. A* Tsászáriak jobb 
szárnyán 80 Gránátos tör elő négy kapitány, had-
nagy és Őrmester alatt. Legelői az a* Báró d'Asti 
megy, ki most is , mint minap Érsekújvár ostro-
mában, első kiván a' kőfalon lenni , és lett az első 
holt. A' Gránátosokat nyomban követte Dieppenthal 
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czredebeli Főőrmester Bischofshausen négy kapitán-
nyal és 400 puskással, 's ez után egy Generál Fel-
kapitány 100 dárdásokat vezetett. Tartalék volt 
800-ból álló három zászlóaly. A' bal szárnyon 50 
Gránátos ment elól , utat tört 30 kopjás felkészülve 
szekerizékkel, Js 1500 puskás követte kapitányjai-
val. Heves a' támadás, tüzes a' védelem. Repültek 
a' Török gránátok és bombák, villogtak a' kardok. 
Hátrál az ostromló, meg előre megy , ember derék-
nyi vastagságú palánkokat szaggat ki. Petneházi, 
hajdan Tökölinek ezredes kapitányja, első hág fel 
Magyarjaival a' vizi városból a' várfa l ra , 's utána 
töltést szaggatott árvízként gátolhatatlanúl rohannak 
be a1 Tsászáriak mindenütt. Követték e' ditso tet-
tet a* Brandenburgiak, mindenütt előljárván Gene-
rá l ja ik , kik most nem annyira igazgatták, mint in-
kább vezették népeiket. Noha minden talpalatnyi 
földet véren vettek meg, feltartóztatni őket még sem 
lehetett. A' Bajoroknak tsak nem hozzá férhetetlen 
résök v a n , ' s ezer akadállyal küzdenek, feljutnak 
mindazáltal. A' dühösen rohant Jantsárokat elvetik 
magokról, kik megerősödvén némelly szaladókkal, 
megfordulnak, és tigrisekként öntik a' sok vért . 
De maga Hertzeg Lajos felhág a' résre , utána As-
permont ezredéből 500, és kiállhatatlan lesz. Látja 
e' ditső viadalt a' bajnok Eugén, ezredével a ' tábort 
őriző, 's indulatját nem zabolázhatván, a' temető 
melletti kapuhoz t e rem, betöri , berohan, és sok 
vérben fereszti meg kardját. Már kimozdítva min-
den Török helyéből, ben lobognak a' megszentelt 
zászlók. Megfoghatatlan! a' Nagy Vezér mind ezt 
látja és nyugodtan nézi! De dühösködnek a' győzö-
deímes kardok ; hasztalan könyörögni térden, mos-
tan állják véres boszújokat Melly tolongás! ama-
zok menedéket , ezek menekvőket keresnek. Sokan 
ordítva futnak a' Dunának , ha segíthetne valamit 
az úszás. Fejér zászlók, még fejér turbánkötők is 
lobognak a' várnak belsejéből; de mindent veresnek 
lát a' vérrel forgó szemű ka tona , gyönyörködik 
gyilkolásban. A' halálnak legundokabb képei for-
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dúlnak elő. De vitézül végzi életét a' valóan vitéz 
Várbasa,^ együtt akar elesni az eleső várral. Egy 
résre áTi, két kard villog két kezében, emberhaloni 
van előt íe , 's arra ' terűl sok lövések után. Birt vol-
na tsak a' Nagy Vezér hasonló lélekkel , oh Buda 
miként lennél miénk! Már fárad az öldöklő katona, 
's élő Törököt még sem akar lá tni , 's tiszte tsilla-
pító szavára nem hallgat. Tsak Maximilián tud nyer-
ni szíveket , 's rendet szabni Károly tekintete, Amaz 
a' kastél} ba zárkózott 's esedező 500 Törököket ve-
szi oltalmába; emez Croyyal minden szegleteket 
megrakat , 's mindeneket helyükön maradni paran-
tsol. így sziínt az öldöklés, ropogás és tsattogás, 
lárma 's a3 szilaj lovak dobogása. így maradt élet-
ben mintegy 2000-nyi Török, 's az aszszonyokközt 
egynt'hány fő szépség. Elevenen esett kézbe az Al-
basa Tsonka Beg a' Jantsár Agával. Amaz utóbb Leo-
pold néven megkeresztelkedett, és olly jelesen vit-
te szolgálatát, a' mit a' Magyarok közt vállalt, hogy 
köz beisűletrc méltó lett. De a' zordon Aga, mikor 
kötöztetett , fenekedve mondá: „jól megfogjatok, 
,,vagy inkább fejemet lábamhoz tegyétek, hogy na-
g y o b b bátorságban legyetek miat tam; mert ha ma 
, , rátok mosolyog a' szerentse, holnap ismét mine-
„kiink kedvezhet , 's akkor én leszek az első, ki 
„ t i t eke t öllek.4 ' Ea utolsó ostrom a' Törökök közül 
több ezreket emésztett e l ; közülünk két száz egy-
nehányat, nevezetesen a'Tsászári részről Főkapitány 
Marquis Spinolát, Bajor részről Gróf Tättenbauhof, 
Főőrmester Gróf Jaccot és egyebeket. Találtattak a' 
várban 400 nagyobb 's kisebb ágyuk, sok mozsa-
rak , hadi s élelmi szerek is még bőven. A' többi 
zsákmány is elég fontos volt, noha sokat megemész-
tettek a' lángok, sokat elástak, sokat jókor el is 
küldöttek. A' Nagy Vezér hüledezve hallá Buda el-
vesztését, soká magához térni sem tudot t , azután 
pedig sietve szaladt el, azzal mentvén magát a' Szul-
tánnál , hogy 160 ezer vakmerő keresztény ellen 
Budát megtartani nem lehetett képes. Más nap Ma-
ximilián sátorában ment véghoz a háladó Isteni 
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tisztelet, melly közben minden ágyuk dörögtek. ,V 
diadalmi hirt Commercy vitte Bétsbe. Teréza G-káig 
pihent Budánál a' megfáradt sereg, melly 10 ezer-
re leolvadt, "s miután Károly a' tsupa kőhalomból 
álló vár őrizetére Generál Báró Beck alatt hat eze-
ret hagyott, megindult a'Nagy Vezér u tán, hogy üt-
közetre vegye. 

Károly <:zen szándékáról éjjel tudósíttatott a* 
Nagy Vezér, ki akkor már Fejérvárnál ál lott , 's 
mingyárt tovább indult; de hogy futása észre ne 
vetessék, 's a' békés meszszebb menetelre időt nyer-
j en , sok ezer tüzeket rakatott aJ Fejérvári mező-
kön , ott létének színéül. Eszék felé tartott , fel-
gyújtván az útjában lévő paláukokat, 's a 'h idaka t 
is elrontván, hogy annál kevesebbé vetethessék űzőbe. 
Károly e3 hírt Pentelénél vette azzal együtt, hogy 
a' Nagy Vezér tsak Belgrádnál szándékozik megáll-
ni. Mivel tehát a' közelítő ősz miatt annyira menni 
iiem lehetett u tána, ember és ló számára is fogyat-
kozott az élelem, téli ruhája sem volt a 'katonának, 
ép fedelet sem mindenütt lehetett találni, holott 
még i\ lakosok is elegen a' Duna szigeteiben földbe 
ásták el magokat: Károly elégnek tartotta Bádeni 
Hertzeg Lajost 12 ezreddel Péts felé, Generál Cap-
rárát a' többi Tsászári néppel Szeged vidékére kül-
deni , még ez évben mintegy tarlózásúl elfoglalni a"* 
szomszéd kisebb várakat. A' segítő seregek haza 
küldettek téli szállásokra. 

Stuio/ilornya feladatik. Lajos tehát legelsőben 
Simontornyára ment, hol a' 300 Törökből álló őri-
ze t , bízván az erős palánkban, a' 30 lábnyi széles 
árokban, és a' meszsze kiterjedő mély motsárban , 
melly a' várt kerítette, ellenálláshoz késziílt. De 
mivel mingyárt az első lövésekre nagy darabokban 
kezdett a' vár igen régi fala szakadni, az őrizet 
minden feltétel nélkül adta fel magát, és fogságban 
maradt , tsak az aszszonyok és gyermekek küldet-
tek el Pétsre szabadon. Hadi élelmi szer elég ta-
láltatott, és a1 vaságyukon kívül 18 darab réz. 
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Kaposvár meg menekszik. Simontornyától Ka-

posvárhoz fordúlt a' foglaló sereg. De mivel a' vár 
nem mingyárt adta fel magát, Lnjos pedig időt töl-
teni nem szándékozott alat ta, Pétset akarván minél 
elébb megszállani: felgyújtván a' várost, Pétsnek 
indul t , 's útjában Generál Gróf SchärfTenbergnek 
Horvát országba rendelt ezredeivel jól megerősödött. 

Péts elfoglaltatik. Mihelyt Lajos megérkezett 
Pétshez Ferentz (October) 19-én, a' Török azonnal 
a' várba vonul t , lángba borítván elébb a' várost , 
a ' mi még is hamar eloltatott. A' Várbasa hat veres, 
és egy fekete zászlót tűzött k i , a' felkérésre még 
tsak nem is felelt! de beizené Lajos is , hogy tőle 
se várjanak a' Törökök egyébb választ a' fegyveren 
kívtU. Azonnal két telep hányatot t , minák készül-
t e k , az egyik kutat a' bombák elrontották, a' má-
siknak forrása záratott e l , és a' viz a' várban már 
szűken kezde lenni. A' Várbasa tehát alkudozni kí-
vánt ; de mivel Lajos elébbi szavánál megmaradt, 
feltétel nélkül is megadta magát, 's az Őrizettel 
együtt fogollyá lett. A' várban 18 ágyú, sok hadi 
készület és ló találtatott. Várvezérré Generál Thün* 
gen lett. 

Siklós is bevétetik. Mihelyt Lajos Siklóshoz 
é r t , a' várost a' Török azonnal felgyújtotta, 's a1 

magas kősziklán épült várba zárkózott. De miután 
ez két telepből lövettetett, egy fellobbantott mina 
pedig nagy rést törött , *s már készület tétetett az 
ostromhoz, elébb azonban az őrizet feladásra szó-
líttatott: ez magát a' győzödelmes kényjére feladta. 
A' fegyverfoghatók foglyokká let tek, egyebek sza-
badon botsáttattak. 

Dárdai hideget és. Most a' Hertzeg az Eszéki 
hídnak felégetésével akara hírt szerezni magának. 
E' végre tsapatokat küldött Dárdához, a' hid leg-
szélsőbb fejéhez, melly olly tágas , hogy több ezer 
embert befoghatott. Igen védelmezhető volt a' körű«: 
lőtte lévő széles motsár miatt is: mindazáltal mi-
helyt a' tsapatok mutatni kezdék magokat, a' Tö-
rökök azonnal tüzet vetvén a' sántzra, Eszékre fu-



( 45 ) 
tottak. A' hid még azon éjjel felgyújtatott, melly LÓI 
a' kedvező szélben 5000 lépésnyi darab leégett. 

Kaposvár viszszajo. A' Horvát országba ren-
delt ezredek általkeltek a* Dráván, Lajos pedig ma-
ga seregével Kaposvár alá viszszatért. A telepek, 
minák és ostromi készületek alkura léptették a 'Vár-
basát, 's az őrizettel együtt Szigetre kísértetett. Ez-
zel zárá a* Hertzeg ezen évi győzödelmeit, 's téli 
szállásokra küldötte seregét. 

Szigeti zsákmányozás. Azon közben a* Tatár 
Chám íija Törökökből és Tatárokból derék sereget 
gyűjtött Öszsze Eszéknél, által akarván a 'Dráván 
j ő n i , hogy Péts körűi megfészkelje magát, és a ' 
vidéken pusztítson. Generál Thüngen tehát, a' Pé-
tsi Várvezér, részént a' Tatár elrettentésére, részént 
pedig a' gazdag magtár elnyerése végett, mivel 
Pétsett az eleség elfogyott, Sziget ellen indult ; éj-
j e l , midőn az őrizet bátran a ludt , a' külső városo-
katelfoglal ta , s kiürítvén elébb a'magtárt, felgyúj-
totta. Tsak ekkor ébredtek fel a' Törökök, siettek 
a* zsákmányozók el len, de heves tsatázás után, 120 
ember veszteséggel voltak üresen viszszatérni kény-
telenek. 

Elrémült Konstantinápol a' sok roszsz hirhal-
lásra: az a' kevély város, melly három év e lő t t , 
fél Európára gondola zúdítani vérzivatart , bor-
zadva most magát látá fenyegettetni. Gyakran nem 
reménylett fordulásokat nyernek a* dolgok. /1' kor-
mányt meg kell változtatni, 's a? Szultánt elvesz-
teni! ezek voltak a' közbeszédek. Egy Imam nyil-
ván a' Moséban , imádság alkalmával, szembe mer-
te a' Szultánt tunyasággal vádolni. A' Muftit letet-
ték , mert a' háborúnak javaliója volt. A' Nagy Ve-
zér békességet venni tanátsolt,akármelly nagy áron. 
O még Buda ostromakor emlékeztette a7Lothringern 
Hertzeget és Bajor választó fejedelmet Abdi Roha-
mán által a' békekötésre nem egjszer ; a3 mi meg 
nem eshetvén, most már a1 Tsászári hadi tanáts 
Elölülőjéhez, Bádeni Markgróf Hermannhoz, kö-
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vetkező levelét kiildé Maurocordaío Sándor, a 'Szul-
tánnak fo tolmátsa által. 

„A ' mi legkedvesebb régi bará tunknak, a* Ró-
„mai Tsászár legjelesebb Ministerének , a' keresztény 
„hertzegek között legkitíindöklőbbnek , ugyan azon 
, ,keresztény nép legtapasztaltabb Urának; e1 mellett 
„a ' sok ditsően fényi Ö tettek utan Ítélve egyenes 
„szívű , 's jámborsággal jelesen felkészült Hermann 
„Urnák , Bádeni Markgrófnak, kinek végét koro-
n á z z a boldogság. A1 mi szomszédi barátságos kö-
s z ö n t é s ü n k jelentése mellett ezennel barátságosan 
„kinyi la tkozta t juk, hogy ez előtt , midőn az Otto-
„mani portához érkezett követeitek , barátságtok 
„ajánlása mellett a* békességet megújítani minden le-
hetőséggel igyekeztek, az végre nem hajtathatott, 
„mivel többen azok közül , kiknek akkor a' Státus 
„kormányja kezökben vol t , abban éppennem akar-
„tak megegyezni, hanem a' békebontással nyugha-
„tatlanságot támasztottak , melly káros tselekedetök 
„gyümöltseit nem tsak magok érz ik , meglakolván 
„azokér t , hanem azon idő ol ta , a' békességes bá-
t o r s á g és nyugalom felforgatása u t á n , sok vér is 
„ontatot t , és sok kár következett. De mivel most 
„ezen áldott évben a' bizodalom ügyei mások felett 
„énreám bízattak, akaránk, a' ti elébbeni ajánlás-
otokhoz, és békességre hajló indúlatotokhoz képest, 
„egész Belgrádig feljőni, nem egyebet reménylvén, 
,,'s nem is egyebet óhajtván , hanem hogy hajlandók-
n a k , és készeknek fogtok találtatni a' portával kö-
p e n d ő újabb barátságra, és így a' Mindenhatónak 
„áldásával még valami hasznos dolgot végezhetni; 
,,'s ugyan tsak illyen bizodalmunkban nem más tá-
b o r o z á s t kezdtünk ez út ta l , hanem ollyant, melly 
„a* szükséges hadi készületekkel ellátva mindenké-
„pen nem volt. —• Miután tehát ezen útra indúltunk, 
„híre j ö t t , hogy Buda várát a1 ti hadi népetek meg-
s z á l l t a ; a1 minek az éretlen békebontás és megvet-
h e t e t t fegyvernyugvás mia t t , úgy mint az egész sze-
„rentsétlenségnek egyedül való oka miat t , a' nagy 
„fegyvertár meggyúladása u tán , Isten akaratjából 
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„ollyan Vége le t t , a" mint ttidatik. Az Isten Lr az 
„egész földön; mind az övé , valamivel az emberek 
„bírnak ; ő eleve akarta és parantsolta, hogy ez így 
„legyen. Minden dolog a' mindenható Istennél va-
,,gyon elvégezve — Most pedig nem akartuk , a* 
„költsönös bátorság és nyugalom okáért , a' veletek 
„kötendő békesség iránt viseltető jó hajlandóságun-
k a t eltitkolni, a"1 mit ezen nyilván 's különösen bo-
c s á t o t t Írásunk által meg is akarunk mutatni . A' 
„mennyiben tehát ti is békességet k ívántok, e" dols 
„got az én legfelségesebb , legkegyelmesebb , legszí-
n e s e b b , leghatalmasabb Uramnak és Tsászárornnak 
„bejelentem , Ss a' ti barátságtok hasznára minden 
„lőlém kitelhetőt elkövetek; kétség nélkül reményi-
j é é n , hogy az Isten segíteni fog, ez alkudozást mind 
„a' két birodalom javára végre bajtanunk. Illy bé-
kességes alkudozásra tetszéstek szerént ti magatok 
„választhattok helyet , 's oda küldhetltek meghatal-
,,mázott embertekét , a 'midőn azonnal elkezdődnek 
,,aZ egyezések. — IIa ti talán a' nyomorúságot szí-
,,vetekre venni nem akarnátok, 's a' használatos ki-
„vánt békességre készek nem lennétek, úgy bizony 
,,a : felséges Ur Is ten, őneki legyen ditséret és tisz-
t e s s é g a' magasságban! kedvező rendeléseket talál 
„áz ő Isteni igazsagat olly nyi lván, és szembetűnő-
,,en kinyilatkoztatni, hogy nektek azt sokféle ká-
n o t o k k a l kellene megbánnátok. A' mi eddig történt, 
„az megtörtént! a^mit az Isteni gondviselés végzett, 
„az jött Világosságra, 's úgy j ö t t , a' mint Ő rendel-
„ te . Már ezután illendő Jesz, hogy részetekről ti is, 
„mivel így illik mind a' két részről , 's mind a' két 
„birodalomnak betsiíletére szolgál, e' dolog iránt 
,,kész hajlandóságot mutassatok, a3 mi mind a' két 
h,hatalom , és szegény jobbágyok megnyugtatására 
„fog válni , hogy ezek ne verettessenek egészen a* 
„földhöz, se el ne tiportassanak végképen. Külön-
„ben a' következendő vérontás , a 'szegények és be-
„tegek romlása tsak titeket fog vádokkal terhelni. 
„Annak okáért a' dolognak ezen érett megfontolása 
„után minél elébb tudósítsatok bennünket egy akár-
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„miképen hangzó felelettel. Idvezség azoknak, kik 
„az Isten iránt engedelmesek. Költ a' Péterváradi 
„hadi táborban.'* 

Voltak is a' békességnek ajánlóji Bétsben , töb-
bek közt a' Spanyol főkövet , ki az egész Tsászári 
hadi erőt azon Frantzia ország ellen kiváná fordí-
tan i , melly a' Német birodalmat, és a' Spanyol 
Németalföldet hatalmasan fenyegette. De mivel a* 
Venétziai szövetségesek, kiknek megegyezésük nél-
k ü l , a' szerződés szerént , békességet nem köthe-
te t tLeopoId, békességet nem javalltak: a' háború 
folytatása továbbra is megrendeltetett, annyival in-
kább , mivel arra Leopoldnak kedve volt. Markgróf 
Hermann tehát következő válaszát küldé a' Nagy 
Vezérhez. 

„A' Péterváradi táborból barátságosan hozzánk 
„intézett irástokból bőven ér te t tük , hogy ti a' bé-
„kesség helyre állítása végett öszszejövetelt javasol-
t o k . Azt híven és egyenesen megvalljátok, hogy 
,,a' békesség álnokul és hitetlenül részetekről ronta-
t o t t meg, de azon véleménytekben igen hibáztok, 
„mintha ez a' békerontás már jóvá tétetett 's eliga-
„zíttatott volna az által, hogy némellyek a' békeron-
„tók közül meg vágynák büntetve , 's mintha a' még 
„következő vérontásnak rni lennénk azon esetre okai, 
„ha az általatok ajánlott öszszejövetelt és békességes 
„alkudozást el nem fogadnók. Az én legfelségesebb 
„Tsászáromnak nem magányos embereitekkel, pa-
„rantsnokaitokkal 's Ministereitekkel van dolga, ha-
-nem a' Portával. Miután tehát a' Porta a' kötések 
„és egyezések ellenére a' Magyar pártosokat támo-
g a t t a 's védelmezte, 's a'meghódoltak adóját határ 
„és mérték nélkül felemelte, a' mellett löbb helye-
„ket mind a' fegyverszünet, minu a' békesség ide-
„jében elfoglalt; végre pedig a' mondott fegyver-
s z ü n e t idejének eltelése előtt minket egy emberte-
l e n háborúval nyilván megtámadt, és ártatlan alatt-
v a l ó i n k o n olly kegyetlenségeket követett e l , a' 
„millyeneket eddig még tsak hallani sem lehetett; 
„miután tűzzel vassal pusztította mind az t , valamit 

„ern-
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„embereilek embertelen dühe illethetett, s azzal ne* 
„künk véghetetlen károkat okozott,'« mint egy kény* 
„szer/fett bennünket a' Lengyel királlyal, és Yene-
t e k k e l védelmi szövetséget kötni: az Isten és nem-
ezetek törvényeiből világos, hogy a' törvénytele-
„nül kezdett háborúnak vétke, a' Porta egy két 
„roszsz tanátsosának feláldozott vérével korán sin* 
„tsen letörülve, annyival kevesebbé tétetett elég az 
„által az én Uram és Tsászárom megsértetett Felsé-
„gének, hanem az az illő kötelesség, hogy az iciaz-
vságtalanúl okozott károk kipótoltassanak , és kiele-
„gítő kezességgel biztosíttassék, hogy jövendőben il-
„lyen történetek soha sem fognak előfordulni; to-
p á b b á , hogy a'háborúra tett költségek megtéríttesse- * 
„nek , 's egyszersmind a" szükséges védelemre meg-
h í v o t t szövetségeseknek is illendő elégség tétessék. 
„Ezt kivánja az Isten igazsága és nemzetek tör\ény-
„je. — Az én szint olly leglelkiesméretesebb, mint 
„leggyőzhetetlenebb Tsászárom a' világon mindenek-
„nél örömestebb kíméli az emberi vért. Ö békessé-
g e t óhaj t , a' minek erős és szent megtartása min-
„denkor legfontosabb előtte. De valamint magának, 
„úgy szövetséges társainakis betsűletes, és bátorsá-
„gos békességet akar szerezni. IIa tehát ti ehhez illő 
,,feltételeket fogtok ajánlani, a keresett öszszejö* 
„vetelt nem focija megvetni, 's tetszése ellen sem lé-
„szen a1 felett tanátskozni, miként lehetne az illye-
„tén kívánatos feltételeket egyezés útján helyesen 
,,elrendelni. Ha pedig ettől vonakodtok, ki hinné, 
„hogy a'békekötés igazán sziveteken fekszik! Mert 
„a1 könnyen hívőknek a' békét tárgyazó öszszejö-
„vetelek , és a' békességes érzések külső mutogatá-
s a i már gyakran voltak ártalmasabbak magánál a' 
„háborúnál. Ti ez alatt , míg békességről beszéltek, 
„a' pártosság veszedelmes fejét kebletekben ápoljá-
„tok ! Ti semmi különöst és bizonyost sem felelte-
i t ek az akkori Budai Várbasához intézett válaszunk-
é r a , sem a' Seraskicrnek küldetett í rásunkra, sem 
„a r ra , a' mit minap utasítottunk a' Porta tolmátsá-
,,hoz , Maurocordatohoz; 's még is azt hiszitek, hogy 
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„egy illy nyers , és hogy úgy mondjam, fölet len, *s 
„éppen meg nem emésztett materiával tsak oszsze 
„kell békességes alkudozásra jóni. —-Egyéhb iránt 

Felsége, az én legkegyelmesebb Tsászárom, jól 
„ tud ja , hogy tinektek magatok személyjében a' bé-
„kebontásra semmi kedvetek sem vol t , mellyért 
„nagyra is betsűltettek, 's reménységünk szerént 
„különösen meg fogja a mindenható Isten a' ti sze-
„meteket világosítani , hogy a* békességre érett ja-
v a l l a t o k a t tegyetek > 's alkalmas és használható fel-
„tételek : úgy min t , az erőszakosan eltulajdonított 
„foglalt helyek köteles viszszaadása, 3s egyszersmind 
„a* mi szövetségeseinknek tartozó elégtétel által4az 
„Isten haragját , és annak indításából a' ti veszedel-
„metekre mindég szaporodó szövetséges társainkat 
^megelőzzétek. A1 mit is állandó egés-séggel 's min-
„den jóval együtt igaz szivünkből kívánunk tinek-
t e k . Költ Bétsben." 

MI) CL XXX VII. 
A' Nagy Vezér tehát egy szerentsésebb táboro-

záshoz egész télen készült. Fejérvál ba , mellyről 
gondolá, hogy tzélba vétetik, egy tapasztalt, és vi-
téz Basát rendelt. Pétset, Siklóst, Kaposvárt , 's a' 
többi szomszéd várakat meg akarván szorongatni, 
a' parasztokat felnyársalással fenyegette , ha gabo-
nát mernének bevinni A' Szultán új népet szede-
tett minden birtokaiban ; költséget kemény tsika-
rással gyűjtött a néptől, és az egyházi intézetektől, 
sőt a3 Serail nagyobb betsü jószágának is pénzzé 
tette egy részét. Fejérvárnak erősítésén az új Basa 
fáradhatatlanul dolgozott: ásatott három mély ár-
k o t , a' Budai kapu védelmére rondelleket építtetett, 
a' külső városokat földig lerontat ta , sőt előre mi-
nákat ásatott, hogy, ha a' várt tsak ugyan nem le-
hetne megtartani , felvettesse, s a' keresztények 
hatalmába haszonvehetetlen juttassa. — Más felől 
Leopold sem veszteglett: az élelemben igen megfo-
gyatkozott Pétsre, Siklósra, Kaposvárra, 's a ' töb-
bi szomszéd várakba Horvát országból és Stájerból 
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vitetett ÍOO szekér gabonát; a1 nevezett várakat ki-
telhetően erősítette, s különösen a' Pétsi őrizetet száz 
emberrel szaporította Generál Thiingen, Pétsi Vár-
Vezér, rendelje, hogy az említett várak szüntelen 

- szemmel tartsák egymást, 's a' megtámadás eseté-
ben költsöuösen segítségül legyenek. Budára az igen 
gondos Generál Gróf Ilabatta küldetett Elölülőnek, 
's ezt a' nagyon megrongáltatok várt minél jobb karba 
állítani unatkozás nélkül iparkodott, hol is az om-
ladékok alatt sok mindenféle fegyvert , házi eszközt 
és egyébb gazdag" zsákmányt találtak. 

Budai gonosz árulás• Midőn illy derűiében volt 
a' Magyar ég, a' felbőket vérrel oszlatva, ismét bo-
rulni akart egy gonosz mia t t , kinek szívén sem en-
nek az országnak fényje, sem Európának bátorsá-
ga, 's egyiknek is java és boldogsága nem feküdt. 
Alig fél évig birtuk a"* nagy kintsü Budát, hogy a"* 
Burkus származású Finkensteini Fink Konrád, Her-
tzegSalm ezredebeli hadnagy, 2000 Magyar aranyon 
árúlá a' Fejérvári Basának. Kevésbe múlt! Főőr-
mester Piszeskinél volt egy Török fogoly, kin Ő va-
lamelly Dragonost Fejérvárott kitserélt. A' Drago-
nos hírekkel akarván Piszeskinek kedveskedni, be-
szélé, hogy neki a' Fejérvári Basának tolmátsa tit-
kon ' s bitten mondotta, miként eresztette Budát áru« 
ba valamelly Budai Kapitány, kinél két Török asz-
szony fogolyképen tartózkodik. A3 Kapitány ugyan 
olly szín alatt küldi leveleit, mintha foglyainak vál-
tságok felől értekeznék ; ő mindazáltal azért véli a1 

levelezést gyanúsnak, mivel Finknek levelét vévén 
a' Basa, szinte szökdelt örömében, Főtisztjeit ma-
gához hivatta, leveleket küldött a1 szomszéd Basák-
hoz, és a1 Fink levelével járó parasztot egész ma-» 
rok aranynyal ajándékozta meg. Piszeski nem tartá ta-
nátsosnak a' hírt semmibe haj tani , tudósítá a Bétsi 
ndvart , a1 honnan mi helyest nyomoztató parantso-
lat érkezett a' Budai kormányozó Generál Beckhez, 
keresék a1 Kapitányt, a' kinél fogolyképen két Tö-
rök aszszony találtatnék. Illyen Kapitányt az egész 
várban senki sem esmert; hanem FinkHadnagyról tud' 

í* 
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f á k , hogy neki két Török rabaszszonya vagyon. A' 
Hadnagy kérdőre vé te tek , ki semmit sem gondol-
ván , sem a' szép intésekkei, sem a' komor fenye-
getésekkel, mindeneket tagadott, ártatlanságát ne-
mes származásával 's jó magaviseletével támogatván. 
De mivel a 'Török aszszonyok miatt nagv gyanúban 
volt , őrizett alá tétetett, Majd kérdőre vonták az 
aszszonyokat, és a' levélhordó paraszt fiját i s , ki 
ugyan tsak Finknél vala szolgálatban. Az aszszonyok 
éltesebbike mélyen hallgatott, nem úgy a' fiatalab-
bik 's a' legény, kik Fink és a' Basa közt folyó le* 
velezést mingyárt megváltották, 's még azt is, hogy 
a' paraszt két nap alatt megérkezik Fejérvárról, 
De Fink kel még ezután is tsak a' kinpad mondatha-
tott annyi t , hogy levelezett ugyan a' Basával, nem 
•úgy azonban, mintha Budát árulta volna, hanem 
tsak pénzt akart a Töröktol tsalni. Beck a1 levél 
tartalmát akará tudni , a' n\i oda ment k i , hogy 
Fiuk igen roszsz szemmel látja Budát Leopold ke-
%ében, 6 tehát kész a* várt a' Töröknek viszszaej-
teni, ha neki 2000 aranyat fizet a Basa. Ezt vall-
ván F i n k , Becknek lábaihoz borúit pártfogását kér-
ni : tudja , úgy mond : hogy tettéért nagy vétek-
kel vádoltatik , ámbár inkább pénzkivánás , mint 
sem eltekélett hirtelenség vezérlette ; hagyná meg 
tehát a Generál életét, mert véréből úgy sints 
semmi haszna. De Beck elejbe adá, melly igen sze-
leskedett , midőn 2000 aranyat többre betsűlt annál 
a; sok ezer embernél , melly ezen vár alatt áldozta 
fel életét, és annál a' sok milliom költségnél, a' mit 
Budának vivatásai megemésztettek. Kérdé: miként 
akára Budát a' Basának ejteni? Az Örök a' Tsászá-
riak által töretett réseknél Finkre voltak bizva, ott 
az Őröket borral és pálinkával akará mélyen elal-
ta tn i , 's a' képen botsátani be a' Törököket. F ink 
tovább is kérte Becket, engedne még egy levelet a' 
Basához küldeni, hogy a' Törököket szándéka sze-
rént megrontsa; mert ha majd Buda alá jőnek, vé-
letlenül az őrizettel homlokban támadja meg, hát-
ról pedig a' szomszéd várak Huszárjaival, 's al-
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kalma lesz megmutatni , melly távúi r o l t , hogyelái 
rúlja Budát. Beck e' veszélyes javallatot el nem fo-
gadá, hanem inkább tzimboráji felól kérdezé meg 
F inke t , 's midőn senkit smn neveze, maga őrizet 
alá tétetett. — Mostan Beck a' jöhető ellenséget ké-
szült elfogadni , 's a' közben a' paraszt megérkezett. 
Ez mindent tagadott, valameddig tsizmaszárából elő 
nem vették a' Basának ezen levelét. 

„Nagyra betsűlt Kapitány Ur! Tartozó köszö-
„neteinet jelentem a' hozzám intézett Írásért: a' 
„2000 Magyar arany készen ál l , 's a' megkívántató 
„katonaság tsak intésre vár. Egy fogolytól valami 
„esett tud tomra , különben a' pénzt el nem mulasz-
t o t t a m volna megküldeni. Ha nem találna igaz len-
„ni a' megtsendűlt hír, ezen paraszt által még egy 
„levél küldettessék hozzám; annak vételével a' ki-
„vánt pénzt tüstént küldöm általa, 's kísérőt is adok 
„embereim közül melléje. Addig is a* Mindenható 
„tartsa meg egésségben, 's ha szolgálni fog a' sze-
„rentse , erős barátságot kötünk egymással, 's a' t. 

A' parasztnak 200 Török ütés adatot t , hogyha 
még többet vaüana; de árúlásról semmit , hanem 
tsak a3 Török aszszonyok kiváltásáról vallott. Mind-
azáltal az árulás igaz volta felől már senki sem ké-
telkedett , 's ugyan tsak a' körül belől fekvő Törö-
kök öszsze is gyűltek Fejérvárnál, ostrom eszközök-
kel közeledtek Budához, de széllyeloszlottak. Fink-
re a' következő Ítélet mondatott . 

„Miután a' mostan uralkodó Tsászári és Királyi 
„Felség Leopold, 's a' t. a' több izben ostromolta-
„ to t t , sok embervérbe és költségbe került Buda vá-
„ r á t , a' Török nagy tábornak szemelá t tá ra , Isten 
„kegyelméből az ő győzödelmes fegyveréivel meg-
„vette ; mindenek, kik a1 Ts. hadi szolgálatban 
„állnak^ inkább ennek megtartásáról 's védelmezé-
„sé rő l , m i n t s e m arról, hogy ezen drágán szerzett 
„várhoz való juthatás felől legkevesebb reménység 
„ is adassék a' Töröknek , tartoznak gondolkozni; 
„még is) ez ellent nem á l lván , Hertzeg Salin nemes 
„ezredebeli Hadnagy, Finkensteiui Fink Konrád , 
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„kötelességéről, hűségéről, keresztény származásán 
„ról annyira elfeledkezett, hogy egy parasztot tit-
k o n a' Fejérvári Basához küldene, s azt levelé-
b e n bizonyossá tevé , hogy a' várt kezéhez juttat-
ó j a , ha egynehány száz embert oda küld : mellyre 
„a1 Basa örömmel jelenté, hogy nem isak egyne-
„hány százat, hanem szinte egynehány ezret fog 
„küldeni. Ámbár az említett Hadnagy azt mondja , 
„hogy nem volt a' várt eladó szándéka, hanem tsak 
„pénzt akart a' Törökökön vonni ; mindazáltal azt 
„a ' Tsászári t i tkot, hol lehetne a* várhoz legjobbat, 
„közelíteni, a' Basának felfedezte, 's öt a nagy 
„rondellen fel is akarta segíteni: ugyan azért a' Ba-
„sa népért küldött a' Nagy Vezérhez, és a' paraszt-
„nál találkozott legutolsó levelében jelenti , hogy a' 
,,nép és a' pénz készen áll; a' mi miatt ez a1 vár 
„minden őrizetével együtt, az egész kereszténység-
ének legnagyobb kárára 's réműlésére , tsak nem 
„végső veszedelemben forgott,* annak okáért illye-
„tén saját vallástétele, 's az említett levél után az 
,,a' végre kirendelt Haditanáts azt Ítélte, hogy e' 
„Hadnagy a' Ts. hadi büntető törvény értelméhez ké-
„pest Felséghántást, *s fő árulást követettel: ugyan 
„azért magának érdemlett büntetésül, másoknak pe-
,,dig elrettentő például, feje véte t ik , testét négy fe-
j j é vágják, 's négy része négy utszában fiiggesztetik 
„ f e l , szíve kiszakasztatik, és a' szájához verettetik : 
,,'s mind ezt így a' törvény itélte, Budán, Béla 
„(Április) 8-kán , 1687." — Finken az Ítélet végre 
hajtatott , a' parasztot pedig felnyársalták. 

Azon közben Károly Hertzeg Insbruckból meg-
érkezett Bétsbe, 's a' Tsászári nagy hadi tanátsban, 
hoszszas vetekedés után , úgy nyilatkozott, hogy a 
seregnek ez idén nem kellene magát várak megszál-
lásával elfárasztania, több hasznot várhatvan a 
Nagy Vezéren nyilt mezőn nyerendő gyÖzödelem-
ből ^ a rni után könnyen lehetne még a* legnagyobb 
nehézségű merényehhez is fogni. Leopold ezen meg-
nyugodott, 's a' háború folytatását egészen a' Iier-
tzeg tetszésére bizta , ki is ömzegyülekezés idejénl 
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Ferdinándot (Májust ) , helyéül Párkánt renddé. A' 
tsapatok tehát mozogni kezdenek ; a' Bajor, Frank 
és Sváb segítő népek is megérkeztek; jöttek sok fő 
rangú önkéntesek , mint az Angoly Hertzeg Berwyck, 
kSt. Alban , és több Spanyol Grandok. 

Kisebb mezei tsatázások. Mozdólának a' Tö-
rökök is , kiket szokatlan új remény bátoríta fel. 
Egy Duna mellett lévő sántzot kézi granátokkal tá-
madtak meg a' Hajdúkra, 's harmintzat elöltek kö-
zülök. Ezt hallván Generál Thüngen, sietve küldte 
egynehány száz Némettel és Horváttal FŐŐrmester 
Báró Orlickot , ki is az ellenséget véletlenül meg-
(sapván, sokakat elfogott, sokakat a' Drávába tol t , 
és tsak kevés juthatott feleihez viszsza. A* nyert öt 
zászlót Kapitány Hartleben vitte Bétsbe fel. Halálos 
sebet kapóit kapitány Báró de Lige; az ellenség 
elestei között pedig volt egy Bégh és Alaj Bégh. — 
Más felól a' Fejérvári Basa 30 Spáhit küldölt a' Nagy 
Vezérhez Belgrádba segítséget kérni, de a ' sürüen 
száguldozó Magyarok miatt mind elhullott, tsak né-
gyet tudott gyors lova Belgrádig elvinni. —• Sziget-
ből 400 ökröt hajtott egynehány Janisár Fejérvárra; 
Báró Orlick a' Jantsárokat megtámadta, megverte, 
tsak nem mind levagdalta 's az ökröket elvitte. — 
Báró Coronino Antalt, midőn valami nrppel Kani» * 
zsához közel utazott, a'Kanizsai Törökök fogták cl. 

Nagyobbak Dráva mellett Dárdánál. Ez 
alatt Károly minden ágyuk dörgései között Btidára 
érkezett, 's az ujonan épült kőfalakat megtekintvén, 
Tolna vidékére menta ' sereget megvisgálni. Iíall ván 
pedig, hogy a Törökök hidat vetettek Pétervárad-
nál a' Dunára, ő is azt vettetett Mohátstól \ \ m é r t -
földnyire, 's táborával ahhoz közeledett. Erre a' 
Dárdai őrizet általkelt Eszékre; Károly pedigugyan 
Eszék előtt , de a' Dráván innen, fogott, helyet. A' 
Török éppen azon helyen , hol elébb a' híres Eszéki 
hid állott, már nyoltz hónap olta egy olly töltésen 
dolgozott, melly a1 Duna partjától egész Dárdáig 
nyúlt , veszszőkből 's ágakból volt fonva, izmos tölgy^ 
fa gerendákkal erősítve , a' ti'iz ellen földdel vasta* 
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gon megtömve, 'a olly széles, hogy négy kotsina£ 
egymás mellett könnyen helyet adhat. Szágúldozóink 
elül elfutottak a" munkások. Majd éjjel egy lovas 
osztály a' Drávai Török hajóhíd megtekintésére me-
részkedet t , de olly keményen ágyuztatott Eszékről, 
hogy fiíhe kellett a" tiszteknek lapúlniok, 's úgy 
venni a' hidat szemügyre. Be volt az palánkolva, 
mélyen körül árkolva, 's megrakva erós őrizettel. 
Mindazáltal a1 tábor egy ágyú lövésnyire jött hozzá 
's 2000 válogatott vitézzel késztííének Stahrenberg 
Guido és Souches Grófok a' hidfőre rohanni. Dühö-
sen tsapott ki a' hidorizet , de zárt rendben kemé-
nyen fogadtatott, 's egyszeri lövés után viszszafu-
tott a1 palánk megé. Nyomban követék a1 Ts. grá-
nátosok , 's a' várnak leghevesebb ágyúzása között 
bátran keresztül törtek a' pa lánkon , sőt egészen az 
Eszéki kapuig nyomultak, de onnan még is a* híd-
főbe viszszakényszeríttettek. Értvén azonban Károly, 
hogy a' Nagy Vezér , Soliman, 80 ezerrel már kö-
zel van Eszékhez: a' Dráván általkelteket viszsza-
h ív ta , a' hidat elégette, 's a' töltést elrontotta. 
Mostan fő ütközethez készült nyilt mezőn , 's ma-
gához rendelé a1 Bajor választó fejedelmet, ki egy » 
egész táborral Szolnok alatt állott; parantsol egyébb 
tsapatoknak i s , 's össze jövete l helyéül Siklóst te-
szi. Mihelyt a 'Bajor választó fejedelem megérkezett, 
azonnal haditanátshoz ül tek, Js ámbár seregünk az 
ellenségnél jóval kisebb, az ütközet mé£ is megha-
tároztatok, de nem úgy, hogy a1 Nagy Vezér azon 
erős fekvésében támadtassék meg, a' mit Eszék 
mellett egy igen tágas és hozzá férhetetlen sántzo-
latban szerentsésen fogott. Abból őt ki kell vala 
t^alni. A' tábor tehát a ' Dráván túlra ment , az el-
lenségnél kisebb számát nem t i tkolta , történtek ia 
isatázások. de egy fő ütközetre a1 Nagy Vezér sem-
miképen ki nem jöt t . így mivel a' sereget az ellen-
ség ágyuji alatt tovább tartani káros lett volna; 
azon feljiíl mind hadi, mind élelmi szerekből fo-
gyatkozni kezdett a' tábor: Károly viszszavonúlt, 
ft" hidat maga után elrontot ta , Siklósnak indult. 
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Mohát si fő ütközet. Károly elvonulását t»1 Nagy 

Vezér félelemre magyarázta, 's ezt, mint nagy győ-
zödelmet, adta hírül a' Szultánnak, az Egri , Fe-
jérvári és Szigeti Basáknak, 's minden Torok vá-
rakban kilövettek az ágyuk. Soliman 4000 Spáhit 
küldött Moháts fe lé , a' Dunán álló hadi 's élelmi 
szerekkel terhelt hajókat elvenni. Ezt hallván Bá-
ró Orlick, hat százzal sietett a' sokkal nagyobb erő 
ellen, 's ámbár ettől minden felöl megtámadtatva 
tolattatott, száz keresztény fejet el is vesztett , a' 
hajókat még is terheikkel együtt megtartotta. Végre 
a' lelket kapott Nagy Vezér maga is oda hagyta 
sántzait , 's általjött a' Dráván; de mingyárt Bara-
nyavárnál retrenchirozta magát, mert Károly tsak 
egynehány mértföldnyire volt. A' Tatárokkal szá-
guldoztatok ugyan, kik némelly füvezoket el is fog-
t a k , azonban ütközetre kilépni tovább sem bátor-
kodott , noha Károly félelmet színlelt Moháts felé 
vonultával. Az idő mind inkább te l t , és még sem-
mi nevezetes sem történt. Károly tehát, miután már 
szinte kénytelen volt azon szándékáról lemondani, 
hogy nyilt mezőn ütközzék meg: Buda alá készült, 
onnan ostrom alá venni Fejérvárt. Meg is indult el-
sülyesztvén elébb a' Dráván álló üres hajókat , Ge-
nerál Piccolominit pedig a' Mohátsnál horgonyozó 
terhes hajók takarására rendelvén, kivonván egy-
szersmind az őrizetet Pétsből, Siklósból és egyébb 
kisebbb várakból, mellyeknek falaikat felvettette. 
Már semmit sem kételkedett a'Nagy Vezér a' felől, 
hogy ő rettenetes ne volna Károlynak : midőn azért 
még másoktól is biztatást kapot t , eltekélé magát 
támadólag tenni. De óvakodjék a' rettegő sokra me-
részkedni, még akkor is , midőn magát bátorságban 
véli; se ne tartsa magát hatalmasnak a' gyenge, ha 
néha nálánál gyengébb felett felemelkedhetik; és a* 
szerentsétlen felettébb el ne bízza magát, ha látszik 
is a' szerentse kedvesen mosolyogni rája. Midőn lel-
ked a' legjobbat reményű, tsak gyakran a' legrosz-
&zahh várakozik fejedre. T i , Lajosnak a' XVí-dik 
században , boldogtalan Magyarja» ! győzödelmet ál-
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modulok azon éjszakán, mellyből romlástok napjá-
ra vígan ébredtetek, 's a' Hazának, a'ditsonek egy-
kor és boldognak, egére véghetetlen gyász fátyolt 
vontatok Mobátson. Te i s , bizakodó Nagy Vezér! 
korán látod kardod hegyére, még hartz előtt, száll-
ni a' diadal t , körülfolyva a 'holdnak sugárilól,majd 
a' repdeső Sasok szárnyai közt eisetéuíiőktől. Te 
Mohátsra felolvasztani jősz a1 régen megaludt Ma-
gyar vér t , de nemzeted vérével vonsz nagy kérget 
a r r a , hogy ekéink attól részegedett földet forgassa-
nak ezen túl. Jól vagyon! ha nintsen is mindenkép -
kipótolva ká runk , sokban meg vágynák engesztelve 
atyáink lelkei. Tsak jö j j fel Mohátsra, Soliman!— 
'S midőn ő tábort ütöt t , akkor Károly ál lot ta 'Har-
sányi hegy alat t , és Maximilián a' Baranyavári hal-
moknál , Solimantól mind a* kettő tsak egy mért-
földnyire. Károly bizonyos Rettimo nevezetű szöke-
vény Görög által értesíttetvén a' Nagy Vezér szándé-
káról , derék tsatarendben még hátrább vonult, hogy 
a' Vezér annál inkább ütközetre határozza magát. 
István 12-én azon mezőre jutott a ' j obb szárnnyal, 
melly Siklóstól egy mértföldnyire van ; de Maximi-
lián a' bal szárnnyal még tsak 400 lépésnyire távo-
zott a1 Baranyavári halmoktól. Ezt támadta meg 
8000 Spáhi oldalról, és 6000 Jantsár hát megül, az 
utoljáró Arco , Mag ni és Soyer ezredekben elég kárt 
okozott ugyan puskatüzével, de zavart benne sehogy 
sem ejthetett. E ' J an t sá r tsapat az elhagyott haimo- -
kon fogott helyet; Bádeni printz Lajos pedig azon 
sziklán, a' honnan anja' tsapat jól valaérdekelhető. 
Ezen fontos pontnak annál bizonyosabb megtartha-
tására Generál Piccolominit szinte oda küldé Károly 
négy erős ezreddel. Azonban a' Spáhik mindegyre 
tsapdosák az utóijáró sereget, a' Jantsárok három-
szor lőtték oldalba, 's erőiködének elvágni Maximi-
lian! a1 bal szárny egyébb részétől. De tömött rend-
ben állott Ő a* támadók homloka előtt, 's egy heves 
tűz a' nagy ütközetet elkezdte. Károly több lovas 
osztályokat küldött azon erdőbe, honnan a' bal szárny 
legkeményebben ostromoltatott , és erős rohanások* 

( 
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ka! elébb zavargó ingadozásba, nem sokára pedig 
hátrálásra mozdít tátott az ellenség. Hasztalan igye* 
keztek a' Jantsárok feltartóztatni a futó Spáhikat, 
ezek bokrok és motsárok közé húzták el magokat, 
a* Jantsárokkal pedig együtt nyomult seregünk a* 
bepalánkoit Török táborba. Legelsőben is Eugén és 
Gróf Castell vitték be a' győzedelmes Sasokat; elől 
hartzolt Maximilián, és bal karján sebet kapott, 
Nyomban követte a Bádeni Printz is Commercy vei, 
és ez lántsával szúratott meg a' vállán , midőn egy 
Török zászlót ragadt el, 's hordozóját megölte. Gróf 
Sintzendorf alatt két lovat lőttek agyon, 's magá-
nak is egyik lábát az ágyú elhordta. Mantuai Her-
tzeg Ferdinánd Károlynak fejétől tsak tenyérnyire 
zuhant cl egy nagy golyó. Halva estek részünkről 
több százan, "s több tisztek közt Alfőkapitány Lig-
neville és Tongitis Grófok; De rémülve szökött a' 
Nagy Vezér lovára, *s ő vezette futva egészen Eszé-
kig futó seregét, mellyböl tsak nem 7000 Jantsár, 
és sok Basa hullott el , 2000 pedig fogságra jutott. 
Zsákmányul esett az egész Török tábor, nagy men-
nyiségű ló, teve, ökör, juh, és sok időre elegendő 
egyébb élelem. Találtatott 66 ágyú, négy rendkí-
vül nagy, lO mozsár, igen sok egyébb fegyver és 
hadi szer. A' drága kövekkel 's arannyal tündöklő 
kardok, kézivek és betses öltözetek vitézeinket meg-
gazdagították. A' Vezér sátora tsak nem fél olasz 
mértföldet tett kerületében, gazdagon volt arannyal 
hímezve, várhoz hasonlított, s tizennégy tornyots-
kájának mindenikén egy megaranyozott réz gomb 
villogott. Ebbe Maximilián kivont karddal lépett, 
Js a* pénztárt , a3 Cancellariát és lófarkakat olt ta-
lálta. Az egész zsákmány öt milliomnál többre be-
tsűltetett. Más nap ugyan tsak a' Nagy Vezér pom-
pás sátorában tartatott a' haladó Isteni tisztelet; Mar-
co d'Aviano mondott derék egyházi beszédet ezen 
szavak felett: Tebenned bíztam Uram , soha meg 
ne gyaláztassam, Solt. 31. 2. azután énekeltetett 
a' Téged Isten, végre pedig minden nagy és apró 
iiízi fegyverekből háromszori lövés ropogott. Az egész 
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tisztelettétel alatt a' sátor előtt lobogtak a' kitűzött 
lófarkak és 40 elnyert zászlók. Eugén vitte meg a' 
ditső hírt Bétsbe. Soüman Nagy Vezér pedig a' kö-
vetkező két levelet írta, egyiket Maximiliánnak, 
másikat Károlynak. 

„A' mindenható egy Isten adjon a' leghatalma-
sabb és legkegyelmesebb urnák, Szultán Emmá-
„nuelnek, a1 Bajorok és több tartományok fő ural-
kodójának, állandó egésséget és sok örömet. Nagy 
„hatalmú ur! Ti, kiknek szerentsétek vagyon, hogy 
„veje legyetek a' keresztények nagy Tsászárjának, 
„'s egyszersmind nagy vitézséggel és rendkívül való 
„böltsességgel vagytok felruházva, fogadjátok ezen 
„levelet úgy, mint irántatok való tiszteletünk jelét, 
„és mint azon való bánatot, hogy mind e'korig a1 

„ti nagy Tsászártok és a1 kereszténység ellen meg 
„nem igazúlt fegyvereket hordoztunk. Az Isten, ki 
„az egyenességet és igazságot szereti, tudja, hogy 
„mi ezt nem hamisan írjuk, 's hitessétek el maga-
s o k k a l , hogy mi az ő megérdemlett haragját min-
„denütt érezvén, szívünkből hajlandók vagyunk és 
„igyekezünk hibáinkat megjobbítani, 's a' keresz-
t é n y e k n e k okozott károkat tőlünk kitelhetően ki-
pótolni . — Mire nézve hozzátok fordulunk, nagy 
„Bajnok ! alázatosan esedezvén , vegyétek jól elmé-
itekbe a* sok ártatlan vérnek kiontását, és gon-
doljátok meg, hogy ez az Isten előtt tetsző nem 
„lehet, és hogy a' hadi szerentse egyedül az Isteni 
„gondviseléstől származik, ki végre is az alázatoso-
d a t és törödelmeseket megszabadítja az ő nyomo-
„ruságokból, ellenben a' kevélyeket megalázza, és 
„a* vérszomjuhozókat nehéz büntetéssel látogatja 
„meg. Mi nem kívánjuk nektek azon szerentsétlen-
„séget, melly minket ért , 's mellynek sulyját hor-
d o z z u k ; mert ezzel tsak bűnt halmoznánk bűnre t 
„hanem szánakozástokat akarjuk felindítani, nagy 
„hatalmatokat enyhíteni, 's arra kérünk titeket, 
„hogy lennétek a' ti nagy Tsászártok és mi kőz-
etünk közbenjáróvá. — Mert lehetetlen, hogy á 

ti alázatos és igaz szívű kérésiekre a' békéssé-
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„get hátráltatná, vagy éppen ellenezné; 's ha majd 
„Hertzegségtek arra mehet, hogy nagy Tsászártok 
„elhatározza magát a* > elünk való értekezésre, az 
„arra rendelendő helyet tőletek várjuk megnevez-
„telni: mi pedig örömmel tekintünk azon időre, 
„mellyben az alkudozások elkezdődni fognak. — 
„Egy illy békességnek kieszközlése Hertzegségtek 
„nevét a' felbőkön is túl emeli, és sokkal fénye-
„sebbé teszi, mint sem ha t i , úgy mint egy hatal--
„mas tábornak feje , széllyel szórnátok elieiisé&e-
„ leket , 's városokat és tartományokat vetnétek lá-
„baitok alá. Mi ugyannémelly békességi feltétele-
d e t ide tehetnénk; de mivel, úgy mint meggyő-
z e t t e k , a' ti leghatalmasabb Tsászártoktól várjuk 
„azokat, tiszteletből elhallgatunk. Az egek adjanak 
„békességet és nyugodalmai általatok , nektek pe-
„dig ezért a n n y i jutalmat, valamennyit kívánhattok." 

„Károly, te nagy Hős, ki a' keresztények tá-
jborát vezérled ! Ajánljuk neked szolgálatunkat és 
„köszöntésünket, 's egyszermind értésedre adjuk, 
„miként büntet minket már jó idő ólta a' nagy Is-
„ten, úgyhogy e korig a' mi fegyvereink, mellye-
„ket ellenetek olly igazságtalanul viseltünk , tsak 
„nem mindég szerentsétlenek tollak, 's legnagy obb 
„kárunkkal tapasztaltuk, hogy as megbusúlt Isten 
„még mostan sem látszik irántunk kegyelmesnek, 's 
„a" már eddig szen\edett büntetesse! megelégtiltnek 
„lenni. Mindazáltal semmit sem kételkedünk, hogy 
„az igaz Isten végre megelégli megfeiiyitésünket, 
„a1 mivel bennünket látogat, 's akkor az ő kegyel-
„mébe és irgalmasságába ismét felfogad. — Azon-
„ban ámbár reménységünk ellen, ez az idő még 
„meszsze lehet; mi pedig mindeneknél elébb legin-
„kább az áldott békességet óhajtjuk. Mert a* miké-
„pen a' felriadt háborúk és a' hadakozók fegyverei 
„által minden városok, várak, tartományok, em-
„berek, barmok, növények, élelmek, mesterségek 
„és kereskedések általában elzáratnak , megháborít-
ta tnak és pusztúlnak ; azonképen a' szép békesség 
„mindent a' legkívánatosabb virágzásba hoz: táp-
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„láíja az emberek fijait, s az áldott termést tsen-
„des békességben engedi betakarítani, 's a' keres-
„kedést is ohajtott előmenetelre juttatja. Egy szó-
i v a l , valamint a' háború mindent végső veszélybe 
„dönt, azonképen mind ezt a' nemes békesség meg-
tartja : a' mit mi szívünk szerént kívánunk, 's 
„arról sem kételkedünk, hogy ti is ugyan azon szép 
„békességet a' világnak minden kintsénél feljebb 
„ne betsűlnétek. Ámbár tehát ezjen terhes báboru 
„okainak mímagunkat lenni megesmerjük, 's azért 
„is olly sokféle károkkal méltán büntettetünk, haj-
„iítsátok még is szíveteket 's indulatotokat oda, 
„hogy mi ismét egyenes szívű, mind a' két részre 
„betsuletes , igaz és közönséges békességet köthes-
„sünk veletek, és hagyjátok jóvá azon szándékun-
„kat, mellynél fogva semmit sem vonakodunk ti-
t e k e t illendően kielégíteni. Ha pedig ti még sem vol-
„náfok a' békességes gondolatokra hajlandók , ve-
„gyétek eszetekbe, mennyi ezer ember vére onta-
„tott már ezen esztendőkben , melly az igaz ísten-
„hez méltó büntetésért kiált; gondoljátok meg ezt, 
„ne hogy hasonló szerentsétlenség érjen titeket, sőt 
„nagyobb annál, mellyben mi most vagyunk. Ad-
,.jad annak okáért értékünkre okos gondolataidat, 
„te nagy Hős ! a'' miket mi legottan nagy tisztelet-
t e l fogadunk.'4 

Károly és Maximilián , a' helyett, hogy feleltek 
volna, általkeltek a' Duna bal partjára győzödel-
meiket folytatni; jobb partján , hul a' Török hata-
lom már nagyon elgyengült, Dünnewald és Souches 
Gróf Generálokat 14 ezreddel hagyván, 's ezek is, 
midőn Somogyban Szamárdihoz értek , és ott Gróf 
Batfhyáninak 2000 Magyarjaival egyesültek, fogla-
lásokra mentek a' Dráván túl. A' Horvát országi 
Bán , Gróf Erdődy az iránt vett parantsolatot Béts-
ből, hogy az ellenséget tiltsa segítő tsapatokat kül-
deni a' Dráva 's Duna közi tartományba, melly kö-
telességét jól teljesítette. 

A' Kanizsai Törökök meghajtótuafc. Mind e' 
mel l e t t is elég merész Volt a' Kanizsai Basa 90Ó 
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Spáhival kijőni , előment egész Salomvárig, és 
sok gyilkosságot követelt el a' fegyvertelen lako-
sok között. Megtudván ezt az Egerszegi és Vasvári 
Huszárok és Hajdúk, ellene sietének , s tsupa ki-
áltásokkal annyira megrettenték, hogy hanyatt hom-
lok futott Kanizsára viszsza. 

Tsókako meghódol. Szerentsésebb volt a* Leo-
poldvári Vezér, Főkapitány Ariczaga. Ez ugyan is 
Öszszeszedvén némelly Magyar és Német határőrző 
tsapatokat, Tsókakőhöz közelített, melly egyne-
hány hevetett honiba után magát minden feltétel 
nélkül feladta. Találtatott 20 ágyú és sok eleség. A' 
Váraga rs 200 Török rabbá lett. 

Palota megvétetik. E' szerentsés merény után, 
egyesülve Gróf Eszterházy Huszárjaival, Palotára 
ment Ariczaga, s a' helyet felkérte. De szükséges 
vala futó sántzokat kezdeni. Azonban mihelyt lö-
vetni kezdeték a' vár, alkura lépett a' Basa, melly-
nél fogva más nap szabadon botsáttattak ugyan, mind-
azáltal vagyonaik nélkül, a'Törökök. Eleség kevés, 
egyébb zsákmány több, ágju 12 találtatott. 

EnnyHsierentsétlenség a' Török részéről 4dik 
Mahometnek s a' Nagy Vezérnek megbnkását vonta 
maga után. A' nagy Vezér ugyan is elébb számű-
zetett Mahomet által, nem sokára pedig fejével adó-
zott de a" fellázzadtak magát Mahometet is Jetaszí-
ták a' Szultáni székből, 's az ötstsét 3dik Solimánt 
illtetek helyébe. Ellenben a* szerentSe Leopold ré-
széről azt eszközlé, hogy Magyar ország az Osztrák 
háznak örökösen általadatott, és lső József, Leo-
poldnak íija, Posonyban, Leopold (December) 9kén 
a" már öröklött Magyar koronával megditsőíttetett. 

M1) CL XXX l III. 
A"1 Dunán túli Magyar ország már annyira meg-

tisztúlt a' Töröktől, hogy ez tsak úgy látszott imitt 
amott öszszeköttetés nélkül, mint széles tengeren 
egynehány sziget. Azért itten többé nem is a' nagy 
tábor, Belgrád ellen volt az, — hanem tsak némelly 
kisebb tsapat dolgozott. Fejérvár, Sziget és Kani-
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zsa vala még megvejendő, 's az első meg is véte-
tett, emez utolsó előtt pedig tsata történt. 

Kanizsai tsata. Alfőkapitány Bischoífshausen 
Kanizsa elejbe ment Béla havában, az Őrizetet üt-
közetre kitsalta, 50 Törököt elejtett, a' Basa test-
vérét és Izmael Agát elfogta, és sok szép lovakat 
zsákmányozván, elment. 

Fejérvár vég ostroma. Az élelmi szükség fő 
pontra hágott Fejérvárott. Elfogta ugyan az őrizet 
Árpádban (Januarius) azt a'négy társzekeret, melly 
a1 Palotaiak számára volt terhelve, 's 16 ökörtől 
vonattatott; de mind ez tsak igen rövid időre szün-
tette meg a' bajt, 's az éhező katonaság napról 
napra háborgóbbá lett. A' Várbasa, nagyobb gono-
szok kitörésétől tartván, a' maradni nem akarók-
nak szabad elmenetelt engedett: 's ugyan tsak Jó-
zsef (Martius) 21 kén el is hagyta ez Ínségnek he-
lyét 120 Török, férfi és aszszony, 's Cardinál Kol-
lonitstól nyert úti levéllel Győrbe ment. Nemsokára 
ismét kijöttek száznál többen, kiket, mivel úti 
levelök nem volt, a' Veszprémiek elfogtak. Ha-
sonló kiköltözések az után is történtek, 's hason-
lóan hol itt , hol amott elfogattak. Elfogatott Hus-
sein Basa is más hét Törökkel, midőn Fejérvárról 
Belgrádba igyekeznék segedelmet sürgetni. Fejér-
várnak e' szerént szorúlt állapotja tudva volt, 's 
annál inkább készült a' Győri Álgenerál Galanthai 
Gróf Eszterházy és Ariczaga ellene. Miután tehát 
e' két Vezér 7000re telő sereget, Magyarokat és 
Németeket, öszszegyiijtött Győr alatt, megindúlt 
Palota felé egynehány nehéz ágyúval, és Ferdinánd 
1-én Fejérvár előtt megjelent. Mind ketten a' Bu-
dai kapu előtt fogtak helyet, Eszterházy a' Magya-
rokkal bal, a' Németekkel Ariczaga jobb felől. Ele-
jéntén erős kitsapások történtek lovon és gyalog; 
de felkéretvén a* vár, gondolkozásra három napot 
kért az őrizet. Azonban, noha már kutyákkal, mats-
kákkal, egerekkel, 's egyéhb szokatlan eledellel 
kellett élősködni, feladásról a' Várbasa, Achmet 
Basa, és a' Jantsár Aga, e' három fő parantsnok , 

nem 
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nein akart hallani; ;s a' népet, midőn ez a' vár ál-
taladatását kiáltozva sürgette, még tovább is rá tud-
ta a' nyomorúság tűrésére bírni. É' közben, Ferdi-
nánd 4-én , Generál Batthyáni is Magyarjaival meg-
érkezett, 's'ámbár sürüen repkedének a' golyók el-
lene, megszállott a' Sárviz mellett. De a* Várbasa 
mind e3 mellett is tüzesen kitsapott 6 kán a' Néme-
tekre, 's midőn viszszaveretett, Ariczaga közelebb 
lépett a' Bodajki vizhez, a' szélső őrök egy puska 
lövésnyire álltak meg a* város előtt, sőt a' tábor is 
egészen a' Török ágyuk alá ment, és még' is tsak 
egy lövés sem esett. Az alatt a'Várbasa ebédét Ach-
nu't Basánál végezvén, mind ketten a' Jantsár Agá-
hoz , a' feladás legnagyobb ellenzőjéhez, mentek ta-
nátskozás végett. Tsak ugyan ki is küldetett 5 óra-
kor egy fö Török, kísértetvén többektől, 's mind-
nyájan irásba kivánák foglaltatni a' Vezérekkel fel-
tételeiket, hogy tanátskozhassanak azok felett ma-
gok közt. A' Tsászáriak tehát irásba foglalt feltéte-
leiket 7-kén beküldék a' várba , 's más nap ismét 
megjelentek a* Törökök, és némelly észrevételek 
után a' feladás pontjai megállapíttattak. Ezek sze-
rént a' vár mindenben lévő szerekkel állaladatik; a' 
Törökök szabadon elmehetnek, kiadván elébb a* 
keresztény foglyokat; azon Török atyától, de ke-
resztény anyától származott i f jak, kik a' 18-dik 
évet már meghalladták, elmehetnek, a' fiatalabbak 
Viszszamaradnak, valamint viszszamaradnak mind 
azoknak , mind ezeknek keresztény anyjaik is , azok-
kal a' Törökökkel együtt, kik keresztényekké kí-
vánnának lenni. Gróf Zichy, Aly Aga 's Olay Bégh. 
vitte Bétsbeezen egyezést, melly Leopold által alá-
íratván, örömmel készültek a* Törökök útra, a* 
mire 250 szekér rendeltetett alájok. így tisztult meg 
Fejérvár Ferdinánd 10-kén, kijővén belőle 800 
fegyverhordozó, mellyben alig volt 500 egésséges» 
Egyébb Törökök az aszszonyokkal 's gyermekekkel 
együtt többre mentek három ezernél. Megszabadult 
150 keresztény rab, 7s egynehány Törökök is visz-
szamaradtakmegkeresztelkedni. Másfelől a' keresi-
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íény aszszonyok közül többen találkoztak, kik in-
kább akarának megégettetni, mint sem elmaradni 
a' Törököktol, rs ugyan azért el is botsáttattak. Éle-
lem tsak nem semmi sem találtatott, a'Törökök sem 
vihettek el többet 14 sovány tehénnél, 's egynehány 
lónál. Annál több volt a' hadi szer, és egyébb esz-
köz, annyira, hogy egy kisebb tábor felkészítésére 
elegendő lett volna. Találtatott nevezetesen 79 ágyú, 
24 ollyan, melly keresztényektol zsákmányoltatott, 
s I-sÖ Ferdinánd, 12-dik Maximilián, és 2-dik Ru-
dolf alatt öntetett; egy l663-ban készült 2 fontos 
Falconet; több nagy mozsarak közt egy ollyan is 
volt, melly 200 fontos bombát vetett. Jó por 688 
mázsa, nedvesség miatt megromlott 282 mázsa, 77 
mázsasalétrom, 80 mázsa ón, 542 bomba, 7000 
gránát, ílaubitzba való gránát l65 , különféle ágyú-
golyó 11,100, ón golyókkal tele 17 láda, 60mázsa 
vas , 27 mázsa kanótz, 4 mázsa szurok, 3 láda n j ü , 
20 ezer telepszeg, 69 vizi puska, sok Jantsár kéz-
í v , szekér, lajtorja, zsák, 's a1 t. Másnap Téged 
Isten énekeltetett a1 várban, melly közben minden 
ágyuk dörögtek. 

MD CL XXXIX. 
Sziget magát feladja. Száz és huszonkét évig 

bírták a Törökök Szigetet az olta , hogy a' nagy 
Z r í n y i elestével 1566-ban Soliman megvette, deolly 
áldozattal, melly 30 ezer emberénél többe került, 
's maga is alatta végezte hódoltatásait. Most minden 
vérontás nélkűi viszszajött törvényes urához. Sziget 
gondos szemmel tartatott a' körül belől lévő várak-
ból, hogy népet Ts élelmet a' Török be ne vihessen. 
Gyakran kimentek ugyan a' Szigetiek zsákmányra, 
de többnyire megveretve, 's üresen kellett viszsza-
térniök. Az éhség ann}ira pusztított, hogy már az 
év elején 9000-ből tsak 600 Török lézengett a'vár-
ban , melly közt alig volt 100 fegyverfogható férfi, 
a' többi aszszony, gyermek és Öreg. A* Várbasa te-
hát Árpád 15-kén a' szomszédságban szállásoló Fő-
kapitány Macariot alkudozó szándéka felől tudósítót-
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ta, kezesül küldvén két Agát, azon Heister ezrede* 
Jbeli két Kapitány helyett, kit Macario alkukötés vé-
gett Szigetbe vaía küldendő. A' tavali Fejérvárihoz 
hasonló alku köttetett, 's ezZel egy Német kapitány, 
és az Albasa Haszszán Bégh Árpád 24-kén érkezett 
meg Bétsbe. A' Basa mingyárt bemutattatott Gene-
rálvezér Gróf Stahrenbergnél, hol az volt igen alá-
zatos beszédének foglalata, hogy a Szigetiek tsak 
azért nem adták meg elébb magokat, mivel Bet-
grádnak a keresztények által tavai történt meg-
vételét nem tudták. Leopold az alkulevelet maga 
aláírván, Haszszán viszszaindúl Árpád 3l-kén, 's 
miután Gróf Daun is rendelés tétel végett Bétsből 
Szigethez érkezett, a' Törökök Mátyás (Februarius) 
l2-kén kiköltöztek, 's mint szabadon botsáttattak , 
kotsikon vitetlek a' Dráváig. A' fegyvertár, melly 
kezünkre került, gazdag volt; nagyágyú különösen 
85 találtatott» 

MDCXC. 
Ez az év általában ugyan nem kedvező Szervi* 

ai táborozásunknak, mert a' kiütöttFrantzia hábo-
rúra vitetvén fel több ezredek, a' Török ellen ma-
radt kitsiny sereg Nissától 's Bodontól viszsza kez* 
dett tolatni, sőt Belgrád is elveszett, és Eszék újo-
nan veszélyben forgott: mindazáltal a' Dunán túli 
kerületben folytatott szabadító háborút szerentsésen 
fejezi be, viszszahozván azon Kanizsát i s , melly 
tsak egyedül állott már e' Tartományban a' Török 
fél hold alatt, mint egy magányos kőszál a' tenger 
közepén. 

Kanizsa viszszajo. Mátyás folytában elég sze-
rentsés volt az őrizet többet 70 darab marhánál kö-
rül belől elfoghatni, 's a' mindég jobban elzárt, 
és éhséggel küszködni kezdő várba hajthatni. De 
tsak szomorúak még a' vitéz Várbasának is jöven-
dőbe nézései; fogynak 4000-ig való emberei, de 
nem pótolhatja; a' Szultánhoz, Nagy Vezérhez és 
Boszniai Basához több ízben küldött levelei mind 
elfogattatnak. Tudván Generál GrófBatthyáni a* vár 

' 
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állapotját, a1 Törököt ez utolsó fészkéből is minél 
elébb ki akará nyomni, 's a' következő levelét kül-
dé Kanizsába. 

„Nagyra betstílt Mustafa Basa, és ti többi Ka» 
„nizsai Agák's Katonák, illendő köszöntésünk, és 
„minden jó kívánásunk mellett ezennel tudtotokra 
„adjuk, hogy t i , kétség kívül, igen jól tudjátok, 
„miként a' leghatalmasabb, és leggyőzhetetlenebb 
„Római Tsászár és Magyar Király, a'mi legkegyel-
m e s e b b Urunk, minket Német és Magyar hadi nép-
„pel ezen Kanizsai vár alá jőni parantsolt: magatok 
„tapasztaljátok fegyvereink erejét, holott már is 
„nagy éhség uralkodik köztetek, 's a' miatt kénte-
„leníttettek hitsorsositok, és atyátokfijai közül töb-
,,beket saját veszedelmökre a' városból kiküldeni ; 
„kikről tudjátok meg, hogy nagyobbára levágatnak, 
„részént pedig elfogatnak, és a' tengerre küldetnek» 
„Emlékezni fogtok arra, hogy ti e' most folyó, va-
l a m i n t a' mult évben is a' mi jó intéseinket szélnek 
„botsátottátok , a' mivel nem egyebet okoztatok , 
„hanem tsak sok katonáitok, és atyátokfijai romlá-
„sát, 's egyszersmind tetemes kárt a' Portának, és 
„az Ottománi birodalomnak. Mind eddig ugyan se-
g í t séget vártatok; de melly nehezen jöhetne a z , 
„sót igen is miként éppen nem jöhet a' nagy távúi* 
„ságból, a'mi miatt magunk sem igen vehetünk tsak 
,,kevés hírt is hadi népetekről, könnyen elgondol-
„hatjátok ; elhallgatván a' sok folyókat, szoros úta-
„kat és várakat, a' mik által minden küldethető se-
„gítség feltartóztatik és elvétetik : határaitok már 
„felette meszsze vágynák a'Magyar határoktól, ho-
l o t t a' Ts. seregnek egy része Dunán túl Oláh és 
„Erdély országban , a' fő tábor pedig Epirusban és 
„Albániában, Nissától fogva Scopián és Prisztinán 
„keresztül egész a' tengerig jár. — A' dolog tehát 
j,annyira ment, hogy az Ottománi Portának minden 
„erejét arra szükséges fordítania, miként tsak a'fő 
„Szultáni városokat tarthassa meg az ellenség fegy-
,,verei ellen , 's ennél fogva nintsen ollyan állapot-
„ban , hogy az illy meszsze fekvő helyednek segítő 
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„kezeket nyújthasson: erre pedig annyival is keve-
s e b b e t fogtok számolni, ha meggondoljátok, hogy 
„ámbár hat év olta erősen táborozott ellenünk az 
„Ottománi hatalom, többször meg is ütközött, mind-
„azáltal szüntelen vesztett, és nagy károkkal kel-
„lett a' tsatamezoket elhagynia; a' mint ez tavai 
„nyáron is Jagodina, Bodon, Scopia és Prisztiná 
„mellett megtörtént. Ezen feljtll az Ottománi biro-
„dalom Anatoiiának, és egyébb tartományjának bel-
„ső háborgásai miatt annyira megromlott és gyen-
„gűlt, hogy úgy látszik, maga magában bizonyosan 
„meg fog emésztetni. -— Fontoljátok meg annak oká-
„ért ezt V dolgot jó l , és lássátok, ha vallyon a' 
„Portának illy roszsz állapotjában , 40 s 50 nap alatt 
„nyerhettek-e leveletekre segítséget. Ertjük ugyan 
„a' szökevényektől, hogy ti a1 békességre építitek 
„reménységteket; de jó Ottománi katonák! véle-
„ménytek megtsal titeket: merj ámbár a'Törökkö-
„vetek megérkeztek Bétsbe, és a' mi leghatalma-
„sabb 's leggyőzhetetlenebb Tsászárunk lábaihoz bo-
„rúlva a' békességért megindúlva esedeztek, mind-
„azáltal a' Porta részéről semmi ollyan javallatokat 
„sem tettek, a' miknél fogva leghatalmasabb Tsá-
„szárunknak, és a' többi fő szövetséges társaknak 
„elég tétetnék; és mivel a' Porta a' legújabban boz-
„zá küldetett Kurír által magát közelebbről ki nem 
„nyilatkoztatta, a' mi legkegyelmesebb Tsászárunk 
„is Követeiteket Bétsből üresen küldte, és botsá-
„totta vissza. Már a' mit egyszer az Isteni Felség 
„elvégzett, az tsalhatatlanúl meglészen, 's állhata-
t o s a n hiszszük , hogy azon Isteni végzés a' béke-
„rontó Ottománi Portára ki fogja méltó boszúállását 
„önteni.—Szervia, Erdély, Oláh 'sMoldva országt. 
„Albánia és Raguza, többmás tartományokkal együtt, 
„mellyek elébb a* Portától függtek, Tsászárunknak 
„már alázatosan meghódolt; ugyan ezt szándékozik 
„tenni Bosznia , 's a többi Európai Török tartó-
„mány. — Ezen feljiíl a' mi legkegyelmesebb Tsá~-
, ,szárunk egy közönséges gyűlést tartott a' Róma«, 
HNémct birodalomban, mellyen a'birodalmi rends& 
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„mindnyájan elvégezték addig folytatni a' háborút, 
„valameddig a' két tenger, a* fekete és fejér, a'bi^ 
„rodalomnak határává nem lejend. És ugyan ezen 
„végzés végre hajtására, az említett rendek Római 
„Királlyá választották, és koronázták a* Ts. Fel-
s é g n e k Korona örökösét, kinek már ez előtt há' 
5,rom évvel a' Magyar korona fejére tétetett, hogy 
,,legfelségesebb Atyja urának halála után, többiörö-
„kös tartományjai mellett a1 Német birodalmat is 
„szerentsésen kormányozza. — Ámbár pedig Fran-
„tzia ország a'' fegyvernyugvást, a' minek sokkal 
„tovább kellett volna tartani, idő előtt megszüntette, 
„és Német országot haddal támadta meg, mindaz-
„által érthettétek már ti Kanizsaiak, hogy ez neki 
„mind eddig semmi hasznára sem vált; reményijük 
„is Isten után , ugy fogunk ezen békerontó ellenség 
,,ellen a' következő években is boldogulni, hogy még 
„több oka lészen igazságtalan tselekedetét megbánni. 

Ennél fogva immár, ti Ottománi katonák, kik 
„félelem és reménység közt éltek, sem segítséget, 
„sem békességet nem várhattok; váratokban pedig, 
„melly tsupa fából épült, éppen nem bizakodhat-
t o k , holott mi már sokkal erősebb helyeket vet-
„tünk be, de a' lakosoknak még is szabadjokra 
„hagytuk maradni, vagy elmenni. Még jól emlékez-
h e t t e k arra, miként az Egriek, Fejérváriak és Szi-
„getiek szépségesen megadták magokat, és a' nekik 
„igért accord sértetlenül megtartatott: más felől az 
„sem lesz titok előttetek, miként jártak egyébb vá-
„rosok, nevezetesen Érsekújvár, Buda, Belgrád, 
„Nissa, Bodon , és többek , mellyek makatsúl elle-
n ü n k szegültek ; szolgáljon ez megintetéstekre : és 
„mivel a' már közitekbe tsúszott élelembeli szükség 
„tartós, és erős ellenállásra titeket alkalmatlanokká 
„tett , ne késsetek jókor keresni a' mi leghatalma-
s a b b Tsászárunk kegyelmét, ne hogy nyakasságtok-
„kal elkerülhetetlen veszélybe döntsétek magatokat, 
„feleségiteket és magzataitokat. Mert bizonyosokká 
„teszünk titeket az élő Istenre, hogy ellenkezésfek 
,,esetében a'kegyelein megtagadtatik (ölelek, 's iU 
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„teil a' ti végső romlástokra mind addig maradunk, 
„valameddig tsak egy életben marad közülünk. E' 
„dolog felől feleletet kívánunk 24 órá lefolyása alatt 
„tőletek, akármiképen fog is az kiütni. Többnyire 
„áldás az igaz hívekre !t4 

Ki is jött egy Török a1 rendelt időre, 's meg-
állván, hangosan kiáltá, miként elszánta magát az 
őrizet utolsó tsep vérig oltalmazni Kanizsát, bártüz-
zápor ömöljék is rája. És kezdődött egy heves ágyú-
zás mind a' két részrdl. Jelül , melly hasztalan le-
gyen az őrizet erőlködése, sértetlenül küldte visz-
sza Batthyáui mind azon Törököket, kik a3 több-
szöri kitsapásokban fogattak el , küldvén általok fel-
adásra szólító levelkéket, millyeneket a' várkapu 
előtt is szúratott e l , hogy mindenek kezébe jussa-
nak. De az Őrizet mind ezekre semmit sem hajtott, 
kitsapásait folytatta, és segítségért küldözgetni meg 
nem szűnt. Egy Czampo Huszszain nevezetűt elfog-
tak a' Magyarok, "s három levél, egy a' Nagy Ve-
zérnek , egy az Udvarmesterének , és egy a' Boszniai 
Basának szóló, találtatott nála. Húsvétnál tovább, 
ha segítséget nem kap, nem tarthatja magát Ka-
nizsa/ ez volt mind a' három levél értelme: Hosz-
szas faggatások után szóval szinte ezt vallotta Czam-
po i s , kinek a Győri Algenerál, Gróf Tsáky Ist-
ván fejét vétette, Js a' Kanizsaiak elrettentésére a' 
kapu előtt egy póznán a' következő felírással, de 
Török nyelven , tűzette ki: lássátok Kanizsai A-
gák ! mivel a' ti követetek , Czampo Huszszain , 
a fényes Vortánál számatokra segedelmet nem ka-
pott, most már az örök élet portájin keresztül 
utazott a más világra , meglátni, ha nem kap-
hatna* e valami segítséget a' holdnál, A' Várbasa 
éreztetni akará, miként semmibe vesz minden ij«$z-
getést: úgy tselekedett, mint egyszer Batthyani a' 
Török foglyokkal, a'keresztény foglyokat szabadon 
kibotsátotta. Ezek azt állítván, hogy a vár, ha,ínég 
egyszer felkérettetnék, bizonyosan megadná magát; 
a' Generál felkiváná Írásban Kanizsát; de olly he-
ves kitsapás lett a' felelet, a' millycn még nsm tíU> 
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fent, mindazáltal tsak az őrizetnek kárával. Ekkor 
a" ravasz Bassa azt izené k i , hogyő ugyan alkudoz-
ni kész lesz , mihelyt a' Török hatalom hanyatlását 
bizonyosan fogja tudni, mellyre nézve engedtessék 
meg neki Boszniába két követet bántás nélkül kül-
deni. Mivel ezt Batthyáni természet szerént meg 
nem engedte, a'Basa pedig félt , nehogy az őrizet, 
melly 4000-ről már C00-ra olvadt, a' várt magától 
is feladja: két Agát küldött a' táborba, hasonlót a' 
Fejérváriak és Szigetiek alkujához kötni. Elejéntén 
minden feltétel nélkül kivánta Batthyáni Kanizsát ; 
de miután bizonyosan megtudta, hogy van még a1 

várban szinte négy hónapra való eleség, engedéke-
nyebb lett. írásban tehát általvett minden feladást 
illető pontokat, a' miket József 20-kán a' Bas Csaus, 
és más két Török hozott k i ; de mivel ezek a' Fe-
jérváriak és Szigetiek pontjaitól sokban külömböz* 
tek, szükséges utasításért Bétsbe küldött Batthyáni, 
az alkudozást az alatt is folytatván. Végre abban ál-
lapodott meg, hogy szabad legyen a1 Kanizsai Tö-
rököknek, katonáknak és lakosoknak, bántás nél-
kül elmenni, hanem a" keresztény foglyok, vala-
mint a1 renegátok is híven kiadassanak „ és a' hadi 
eszközök zsákmányul maradjanak. így álltak a'dol-
gok , midőn udvari Hadi tanátsos Pozzo , József 
24 kén megérkezett Bétsből. A1 várban Hadschi Ach-
met Sipahinak háza készíttetett el a' biztosság szál-
lásául, hol is a' Bas Csaus, és több Török tisztek 
által igen udvariasan fogadtatott; onnan a' Várbasa 
házához vezettetett, és annak egész udvarától, és-
minden tisztektől Török szokás szerént köszönte-
tett. Végre a"1 Basa is barátságosan megszólamlott, 
'a a' következő beszédet mondotta. 

„Természet szerént igen fájdalmasan érzem, 
vbogy saját bátorságomat, 's katonáim bátorságát 
„egy illy híres és jeles várban ki nem tüntethetem: 
,,m nden esetre jobb szerettem volna, 50 ezernél 
„többől álló tábortól minden erővel támadtatni meg, 
„mert akkor tsak egyetlen egy palánkot sem en-

?>gednék oda szépségesen. Tudja az egész világ, hogy 
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„ft" var több ízben , legutolszor már az én időmben, 
„ez előtt mintegy 20 évvel . a' kereszténységnek 
„tsak nem minden Fejedelmeitől 40 napnál tovább, 
,,a' legszorosabban 's keményebben ostromoltatott, 
„de meg nem vétethetett. Akkor a" felséges minden-
„ható Isten nem adott olly kegyelmet Német ország 
„sok Hertzegeinek, a' millyentől mostan a3 két Ge-
„nerál és Gróf, Batthyáni és Tsáky, lelkesíttetik. 
„Én már 19 év olta tartózkodom e' vidéken, V 
„mindenkép azt reménylettem, hogy a* legnagyobb 
„ditsőséggeí, nem pedig iIly nyomorult állapotban, 
„a' millyenben kell mostan, fájdalom! fogok egy-
k o r viszszatérni. Azonban az Isteni végzés máské-
„pen rendelte: kiállhat ellene? De tudja az egész 
„világ, hogy az Ottománi Porta annnyi győzödelme 
„után a' betsületnek legfelsőbb fokára verekedett, 
„és azon legditsőbb Fenség poltzára jutott, melly 
„előtt a* világnak tsak nem minden nemzetségei 
„meghajúltak, 's maga a' Római Tsászár is követei 
„által békességet keresett nála; valamerre tsak fór-
múltunk, mindenütt azonnal kapu 's ajtó nyittatott 
va' győzödelemre. Kaminieck Podnlskyt és Zehrint 
„igen rövid idő alatt elnyertük. Én magam, még 
„mielőtt Basává lettem , a' Szmolenszki háborúban, 
„14 nap alatt, 72 palánkot foglaltam el. Illy nagy 
„és ditső diadalok kevélyen felfújtak bennünket: 
„mi ezekért nem adtunk az Istennek hálákat, 's a* 
„győzödelmeket nem a' felséges Istennek, hanem 
„magunknak tulajdonítottuk. És ez az oka, hogy 
„így büntet bennünket a' mindenható Isten, 's a 
„szerentsés diadalokat más részére fordította. De meg-
„lássátok , veletek is ne történjék hasonló, 's a3sze-
„rentse kereke meg ne forduljon. Mi ugyan még 
„nem nagy éhséget szenvedünk, és a' kezünk közt 
„lévő élelemmel négy 's öt hónapig is beértük volna, 
„mindazáltal nem akarjuk ezen alkalmat elszalassta-
„ni , hogy a' fenyegető nagy veszélynek elejét ve-
„gyük. Elvégeztük tehát htfségtekre 's hitetekre biz-
„ni magunkat; azonban ti lássátok, ha adott sza-
rvatokat megtartani, vagy megtörni akarjátok-e ; 
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„tselekedjétek akármellyiket, hasonló jutalmat kell 
„az Istentől várnatok: mert eléggé tudva vagyon, 
„miként hűnteti meg az Isten a' békerontókat. Mi 
,,éppen nem rettegünk a' haláltól, holott életünket 
„nyilvánságos veszedelemre teszszük ki: de mégis 
„jobbat reménylünk tőletek, mivel a' történetes 
„könyvek mutatják, hogy a' Németek mindenkor 
„hűségesen megállták hittel adott szavokat, a' miért , 
„is halhatatlan nevet szereztek és érdemlettek min-
„den nemzeteknél magoknak." 

A' biztosság erre tsak azt felelte, hogy a'Tö-
rökök magok okozták minden bajaikat, nem tart^ 
ván meg szentül azt a' békekötést, a' mire esküvés^ 
sei kötelezték magokat. Más nap a' keresztény fog-
lyok, szám szerént 72, szabadon botsáttattak. Majd 
József 26-án a' Bas Csaus, más két Törökkel, pos-
tán keresztény őrizet alatt elutazott Bétsbe, 30-án 
a' Tsászári toimáts Lachawitznál szállott meg. Kö-
vetkezett napon vezettetett fel az udvari hadi tanáls 
másod Elölülőjénél, Gróf Stahrenbergnél, 's bemutat-
ván a' feladás pontjait, azokat Leopold, Béla 1-én 
megerősítette 's aláírta. Harmadnap a' Bas Csaus 
viszszaindúlt, 's mihelyt Kanizsára megérkezett, 
azonnal a' Beslar nevű kapu mellé egy Német őr, 
elejbe pedig egynehány Magyar tsapat, a' szerződés 
szerént, állott ki. Sietve rakták öszsze a' Törökök 
holmijöket; aa Basa, Béla 12-én dél után 2—3 óra 
közt, a' várból minden tsaládjával a* Rátz városba 
költözött , 's a' többi Törökök is oda hordozóskod-
tak. Más nap egy időben ment a' várkapuhoz Bat^ 
thyáni, Tsáky és a' .lantsár Aga, a' várt által adni 
's általvenni. Batthyáni lovon ült , az Aga gyalog 
állt. Ez fejhajtással közelített Batthyánihoz, 's meg-
tudakozván miként léte felől, kérdezé: nem akar-
na e leszállni lováról? — Az én győzhetetlen Tsá-
*%árom tekintetéhez, ezt feleié Batthyáni, n&m 
illik lovamról leszállni; magam pedig még elég 
jol vagyok. Az Aga további szóváltás nélkül előve-
vé egy bársony erszényből a' vár kultsait, mellyek 
három soros aranylántzon függtek > 's illyen szavai-
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val nyújlá fel Batthyáninak : ezennel általadom e 
várnak kultsait, még pedig ollyan várnak, a' mit-
lyen több az Ottománi birodalomban nints. Bat-
lliyáni ezt feleié: igen böltsen tselekesztek, Aog-y 
az Isten akaratja szer ént általadjátok a' várt , 
tudván, hogy az Ottománi Birodalom minden ere-
jével sem elégséges a' leghatalmasabb és leggyoz-
hetetlenebb Római Tsászár hatalmának ellene ál-
lani , ti tehát miként védelmezhettétek 's tarthat-
tátok volna meg e' várost az o ellenére. MelJyre 
az Aga ezt válaszold : a mindetiható Isten rendel-
te és akarta így. — Erre a' két Gróf, vele lévő 
tiszteivel, a' várt körúlnyargalta, 's mikorra visz-
szaért a' Rátz városhoz , már onnan minden Török 
kiment. Batthyáni egy szép kertben sátort vonatott, 
's a' Basát, Jantsár Agát, Alaj Béghet, több Török 
főtisztekkel együtt, meghívta ebédre, mellyre meg 
is jelentek. Ennek végével Légrádra, 's tovább a' 
Török birtokokba vitetett az őrizet. Találtatott pe-
dig 50 rézágyú, és vasból 11, hat fontostól két fon« 
tosig. A1 rezek többnyire tőlünk zsákmányoltattak , 
's Jső Ferdinánd, 2dik Maximilián , 2dik Rudolf, 
és Főhertzeg Károly neveivel bélyegeztettek. To-
vábbá egy 40 fontos mozsár, 100 mázsánál több ón 
nagy darabokban , szint annyinál több puskagolyó 
egy nagy vas üstben , 5 mázsa kőolaj , 6 hordó 's 
1 láda kénkő, 3 hordó 's 3 láda szurok és gyánta, 
egy nagy láda mindenféle kard, 100 megtöltött kézi 
gránát, 8 láda és egy zsák tisztíttatlan salétrom, 
170 puska, 8 hordó serét, 30 mázsánál több egyébb 
ólom, 17 láda kováts szerszám, 300 ágyúgolyó , 7 
mázsa terpetin, több mint 3000 Carthaun golyó , 
és több véghetetlenség. E' szép győzödelmet pom* 
pás Téged Isten ditsérünkkel inneplette Béts. 

így tisztult meg nyoltz évig szakadatlanul foly-
tatott véres küzdések után a' kies boldog Magyar 
Pan nonia, hoszszasan szenvedvén a' Töröknek gör-
besztő igáját, és soká mutatván a' vett nagy sebe-
ket , mellyek tsak nehezen tudtak gyógyulni. Égett 
ugyan a' háború tüze tovább is hazánknak más ré-
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szeiben; még a szomszéd Dráva és Száva kőzött 
is többször történtek Török száguldozások egészen 
Eszékig: mindazáltal a1 Dunán túli Magyar ország 
többé meg nem sértetett, kiépültek kormos romjaik 
közül faluk és városok, jutalmasan kezdenek szán-
tatni a* sok vérrel bízott földek, 's a' várak és tem-
plomok puszta falai körül békével kezdék gulyák 
a* kövér füvet rágni. Végre 1699-ben, Árpád 26-án 
megköttetett a1 békesség 25 évre Karlovitzon, melly 
által nem tsak a' Dunán túl i , hanem a' többi Ma-
gyar ország is, a' Temesi Bánáton kívül , bol még 
akkorTörökök uralkodtak, Leopoldnak biztosíttatott.. 

t Holc'czij Mihály., 

2. 
A* keresztyén Pap, 

Minden keresztyén gyülekezetben vau egy em-
ber , k i , ha bár família nélkül volna is , szükséges 
minden famíliához. Bizonyságul, tauátsúl, a' leg 
innepibb tselekedetek végre haj tójául ötet hívják. 
Nélküle sem meg nem halhatni, sem nem szület-
hetni. A1 tsetsemőt annyának kebelén fogadja; ca 
tsak a' sir szélén hagyja el az ősz hajút. Ö mond 
áldást a' böltsőre, a' házasság nyoszolájára, az el 
költözködött koporsójára, 's volt lakhelyére. Ötet 
szereti a* gyermek; az i f jú betsűli, még is féli. 
Az esmeretlen is attyának mondja. A1 keresztyén 
lábaihoz rakja le leg méllyebb titkait. Hivatala, 
földi élet minden szenvedésiben, vigasztalóvá teszi 
őt, közbenjáróvá a' gazdag és a' szegény között. 
Ajtaján zörget a gazdag és a* szegény. Polgári rang 
nélkül való, és m é g i s , mindenik osztályhoz tarto-
zik. Az alsóbbakhoz szegénysége mia t t , gyakran 
származása miatt is. A' főbbekhez, neveltetésénél, 
eimeretinél , és nemes érzésinéi fogva, mellyet a* 
felebaráti szeretet vallása parantsol és sugal. Ki vég-^ 
re mindent tud, mindent megmondhat , és kinek 
«sava onnét fel lyűl , az emberek szivére > éí érzé-
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sire, isteni küldetés, 's erős hit erejével zeng le. 
Ez a' Pap. Senkinek sints hatalmában több jót, vagy 
roszszat tehetni, a' szerint, a" mint rendeltetésit 
el esmeri, vagy roszszúl érti. Mi a1 keresztyén Pap ? 
Jézus vallása szolgája, arra meg híva, hogy Jézus 
tudományát fenn tar tsa; erköltsét tenyésztesse; 
javait a' reája bízatott nyájjai közölje. A' keresz-
tyénség, Isteni böltseség, két féle módon: história 
Jézus éleiében; és parantsolat, tudomány, mellyet 
Jézus a' világnak által adott. Tudomány és példa, 
elől van adva az új testamentomban. A' lelki atya 
tanítása is , két féle: beszéd és tselekedet. Az E c - ' 
clesia itt mutatott neki helyet, hogy inkább mint 
példa, mint oraculum szolgáljon. Ékesszóllása nem 
lehet, ha a' természet tőle azt meg tagadta ; de nyel-
ve, mellyet mindenkiér t , a'tselekedet élete. Sem-
miféle emberi nyelv sem ékes szóllóbb, meg győ-
zőbb, mint a1 lelki atya, a' mennyire nála is az 
emberi gyarlóság meg engedi, erköltsi szentsége. 
De igazán mondja már Cicero: qui multorum cus-
todem se profitetur , eum sapientes, sui primum ca-
pitis , a jun t , custodem esse oportere. Ha minden 
Papok ezt tudnák 's tennék, meg szűnnék a'feleken 
zetbeli gyűlölség. A' templomok ürességéről, az 
uralkodó vallástalanságrol is kevesebb lenne a' pa-
nasz. Mert mint a' Főpap , *s koszorús KöllŐ Kis 
énekeli: 

,,A' tsufoló jelen van , 's ennek, 
Ki elébb a' véghetetlennek 

Hadat izent dühösséggel, 
A* hagy máz kirepül fejéből, 
"'S a' fegyver vakmerő kezéből 

Ki esik hirtelenséggel. 
Remeg 's elakar lélektelen 

Futn i , nem birja lábait. 
Ott marad , 's tisztelni kéntelen 

Azt, k i , rá szórja átkait. 
Forrón dobog a' bűnös szíve, 
Az igazság hatalmas ive 

Rajta fájdalmas sebet ejt, 
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'S vallyon mért olly félénk, olly tsüggő ? 

Mert vétkes feje felett függő 
Boszúlló éles fegyvert s e j t ; 

Siírün foly a1 könny artzájáról, 
Mosván a' bűnt , a' fertelmet; 

Eltér veszedelmes út járól , 
Birájától nyer kegyelmet 

Lásd Kis János versei: a* papi hivatal méltósága. 
Vagy mint a' német újab iró Ärummad)er í 

„SÖelcfjem $auő cr (bee ^rebújer) fid) uajjet, ba bebünff 
es bie Slíten, unb jungen, 

©íetcí) aíő trat ein ^ropfrét , ober 2ípoftel perein. 
(Stítt fteí>t plö£ítd) baő SJíaD, unb bíe (Spuíe, bie £enne 

tterjhimmet, 
Gtíettb ttfejet ber <Scf)Urg, jegítfieő (Btäubfien vomZifáf. 

(Simtttoífeő 53tíb! rote bürfte sor íf)m ein ^íecfen erfcfyetnen 
£)en, baf? fte fíerfeníoő fet, ftcf) bte ©emetnbe gewählt 

£)eő^af& fielet iftm bebünft eő jur 3eí* oberer Unjeit 
2ííwártő §u íejjren baő Sßort , fírafen , ermahnen unb 

brauen 
£5a$u beruften ttom $8oíí, auf baß er etn ö c r SBBâ r̂ eít 

SKídirte, unb wanbíe beé £errn, treuer Verwalter unb 
$ned)t. 

N. Takátsi Horváth János, 

3. 
Kúti László Király Oklevele évszám nélkül, melly 

ben Belnsfi Belus Bírónak Predynmyh, Jure-
tina és Musuna birtokokat ajándékozza. 
Tavábbá.* Péter, Sopronyi Kórház szer-
zetes Monostorának Elöljárója, és Gergely 
Sopronyi Plébánus előtt 1300-dikban költ Osz-
tály levele a' Guthkeled Nemzetségnek, egy 
Réz Táblával. 

1. 
,.Nos Ladislaus, dei gracia Rex Hungarie significa-

mus tenore presencium vniuersis. quod ob no-
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tam infidelitatis quam Symon íilius Salamoni« 
incurrit contra nostram maiestatem manifeste 
in eo quod erecto vexillo \na cum magistro 
Moys contra nos procedere presumsit quasdam 
possessiones ipsius magislri Moys et Symon pre-
notati Predynmyh Juretina et Musuna vocatas 
ab eisdem auferendo comiti Belus iilio Beluä 
duximus conferendas. Vnde voJumus quod nul-
Jus oundem racione dictarum possessionum pre-
sumat molestare. Datum in Zolum quinto die 
sancti Regis Stephani." 

'1. 

>,\os frater Petrus preceptor domus Hospitalis sancli 
Johannis Jerosolimitani de Suprunio et Domi-
nus Gregoiius Plebanus eiusdem loci. Danius 
pro memoria, Significantes vniuersis. quibus ex-
pedit per presentes, quod. Magister Ladizlaus 
et magister Johannes Comites, fily Nicolay Ba-
ni de Mayad, de bona uoluntate ipsorum pari-
ter etconsensu, ac consiiio maturo babito di-
uisionem inter se , de tota hereditate eorum ao 
villarum talíter fecisse dinoscuntur. et principa-
liter coram nobis. Videlicet quod tales villc de-
hent. ad Comitem Ladizlaum fil/um Nicolay 
Bant, et fratrem magistri Johannis. Supra.dictia 
Mayad. et duo Zazlup. et villa sancti Georgy. 
Medy es. in perpetuum omni impcdicione amo-
ta et inreuocabiliter expectabunt, et respicient 
seruiendo. Insuper coram nobís promísít frdeí 
dacionem Magister Johannes fiiius Nicolay. Ba-
ni Supradieius de Mayad ; quod predictam He-
reditäten» totam , una cum uillis superius me-
moratis, ab omni impedicione et actione si 
quam incurreriiit uel occurrerint. usque modo, 
absoluere libere et de omnibus liberare debitis, 
tarn de decimis venerabilis in christo Patris Do-
mini. Th. (Theodori) episcopi Jaurinensis, quam 
de dampnis Ciuibus de Suprunio. et nobilibus 



( 80 ) 
eiusdem comitatus, irrogatís, iideliter, ac finali-
ler emendabit. Dalum anno domini MoC0CoC°> 
In die saneti Pangracy martyris. actum In Su* 
prunio." 

Mind a' két Óklevél í róhártyán íratott. Ta-
láltatik az előbbi a' Pesti Fő Oskola Gyűjteményé* 
ben, 's egykor Pray György birtokában volt: Az 
utóbbik Tek. Tudós Kisfaludi Kisfaludy Sándor Tá-
blabíró Úr Levéltárához tartozik. Kíin László A ján-
déklevele Nyilt (Pátens) formában adatott k i , 's a' 
viasz petsét hátára nyomatott. Nagyságát a' mosta-
nig egészen esméretlen kerékded formájú kis királyi 
petsétnek a*' vékony pontotskák mutatják. A* Sop-
ronyi Óklevél Privilegium, ineilyről hártya pántli-
kán két leszakadott függő viasz petsét lóggott. Hogy 
ez a' Guthkeled Nemzetséget i l leti , az a' rézbe Vé-
setet t , 's általam közöltetett más két Óklevélbol ki-
tetszik. Kun László kis Óklevele tsak h á r o m fa* 
l u t nyom. 

Horvát István. 

4. 
Egy két szó a Magyar nyelv ügyében. 

Meguntam már részint hallani, részint olvasni 
azon kárhoztatók beszédeit *s irományait , kik édes 
anyai nyelvünk tsínosítóit, mivel azok között sok 
újszóalkotók vágynák, intik, kérik, sürgetik, hogy 
hagynának fel az újí tásokkal, mert, úgymondanak, 
ma holnap, ha a' lelkek általvándorlásáról gondolt 
tudomány (metempsychosis) igaz leendene, Árpád, 
Tuhutum, 's több katzagányos apáink lelkeik nem 
találnának Magyarokat, kiknek testeikbe költözhet, 
nének. Igaz, hogy sok tudósaink (vagy tán helye-
sebb lesz a2 Hlyeket tudóskáknak nevezni) hogy honi 

inive-
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mi velődésün kbe valamit vetni láttassanak, sok új, 
de helytelen szüleményekkel únatják a* honfit, 's ki-
tsigázzák a' külföldi béketűrését, ki keleti eredeti 
nyelvünk tanúlására fordítja figyelmét, *s szorgal-
mát. De hát azért mindannyiszor keresztet vessünk-e 
magunkra, valahányszor új szót, vagy nyelvújítót 
látunk? távol légyen. Én úgy vélem, a* nyelv ollyan, 
mint a' pénz ; ez mennél több kézen, amaz mennél 
több ajkon 's írótollon fordul meg: annál inkább 
megfelel rendeltetésének, melly mindeniknél a ' k ö -
rűi vándorlásban (circulatio^, a' nyelvnél a' gondo-
latok körűi vándorlásában áll. Hadd faragják nyel-
vünket , gyalúljanak régi szót, melly már szokásból 
kiment , koholjanak ú j a t , mellyet az emberi ész a ' 
gondolatok talpra nem eshető kifejezése tekinteté-
ben szükségesnek lát , azzal a' nyelv a' maga mél-
tóságából nem veszít.Ez előtt harmintz,negyven évek-
kel , midőn Bartzafalvi Szabó a' maga í zó íá ráva l , 
irászíval, börondéjéxel előlállott, ő ellene éppen 
illy rostálgatók támadtak, 's mi lett belőle? az, hogy 
a' melly szavai a' b. e. írónak az analógiával meg-
egyeztek, mint szótár, Könyvtár, azokat a' nem-
zet későbben észrevehetetlenül bevette, a' nem hasz-
nálni valók pedig a' feledékenység díjára jutottak, 
így a' mai új szók közül is a' jókat lassanként be-
veszsziik, minők: szerény, erény, terv, 'sa't. a1 nem jók 
pedig magokban meg fognak avúlni. 

Átkozni valamelly szót azért, hogy szokatlan, 
merő nevetség, mert így átkot kapna minden dia-
lectus, melly azomban a' legmíveltebb nyelvekben 
is volt 's van , — átkoznunk kellene minden szót, 
mellynek reáviteles (relativus) éltelme nints, 's e' 
részben nints igaza az 1832-dik év Sept. 9-kén költ 
Erdélyi Híradónak, ott hol ezeket: máhony, Aó-
dony (ópium , castoreum) érdekli, mellyek relative 
tsak a' gyógyítóra értelmesek* 

De azért tsekély véleményem szerént nem tar-
tom szükségesnek, hogy némelly meghatározó ki-
fejezések 's tudományok nevei helyett újakat te-
gyünk tsak azér t , hogy azok Magyarul legyenek. 

Tud. Gyújt. FI. Hot. 1834. * 6 
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Physica , Philosophia, Theologia , Mathesis, 
Astronomia mind megmaradhatnak, 's nyelvünk-
nek éppen nem ártanak ; meghagyták ezeket nyel-
veikben a' legmíveitebb nemzetek is , a' Deák, Né-
met, Olasz, Frantz, Angoly. Ha mind új Magyar 
neveket alkotunk is ezeknek, azért többre nem 
megyünk. Legfeljebb is tsak a' leírásokat kell ezek-
nek változtatni nyelvünk természete szerént, hogy 
kezdő nevendékink ne legyenek kénytelenek az 
egy Physica szó kedvéért Ph-t, vagy O-t 's y-t vagy 
V-t tanúlni. Ennyit változtatott ezeken minden nem-
zet, p. o. a' Latán a' <bvar/.>}b&\, Physicát; a1 lIc;oqicc~ 
ból Históriát; a' Frantz Ilistoirét; a' Német *P^fífet 
tsinált; — írjuk mi is így: Fizika, Mathezis, 's 
a' t. De miért is akarnánk ezeket nyelvünkből ki-
küszöbölni? legalább ezen eredeti Görög nevei a1 

tudományoknak mindég hálásan fognak bennünket 
emlékeztetni azon ditsö nemzetre, melly ezeknek 
dajkája volt. — 

Azomban tsak azon esetben tartom ezeknek 
meghagyását szükségesnek, ha az említett tudomá-
nyoknak honi nyelvünkön érthetőbb, 's alaposabb 
neveit nem tudnánk alkotni, vagy ha egészen kime-
rítő határozató szókat nem találnánk reájok nézve, 
mert a' definitióknak 's terminológiáknak egészen 
ki kell merítni, a' mit definiálnak, külömben Pláto 
emberéhez fognak hasonlítani. De Theologiából Iste-
nészetet alkotni nem jó. Az ász esz mindég vala-
melly dolognak hajhászóját, vagy kergetve kereső-
jét , ritkán vele bánót, még ritkábban őrjét jelenti, 
p. o. Vadrísz, a1 ki vadat; halász, a' ki halat; lovász, 
a ki lovat; kanasz, a' ki kant; nász vagy nőász, 
a' ki a' legény számára nőt; madarász, a' ki mada-
rat; tyúkász, a' ki tyúkot hajhász; borrnász, 
ökre'sz, a1 ki bornyút, ökröt őriz, ámbár hajhász 
is egyszersmind; fűvesz, méhész , kertesz, míve'sz , 
révész, a' ki fűvel, méhhcl, kerttel, mívveí, révvel bá-
nik. lstenesz ezen analógia szerént nem jó , mert 
a' Theologus hajhász Istent, mint a* vadász 
vadat; nem őriz Istent, mint a' juhász juhot; nem 
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bánik Istennel, mint a' mívész mívvel Tán tisztelt 
Prókátoraink is azért vállalták el inkább az Ügyvéd, 
mint az Ügyész nevet , hogy ne láttassanak az ász, 
ész végzettel azt árulni e l , a' mit az leginkább je-
l en t , a' hajhászást, t. i. ügyet hajhászni, ámbár 
ügygyei bánót jelenthetne — H a a' Görög kifejezhet-
te két szóból öszveiüzött névvel ezt: Theologia, mi-
értne mi is ? 

De úgy látom némelly nyelvfaragóink igen meg 
ászosodtak, észesedtek(ez utóbbi ugyan jó volna), mi-
dőn minden tselekvő Subjectumot ászszal, eszszel 
tzímzenek,mint gyógyász, szobrász,lelkesz, tzukrezsz. 
A' Lelkész ugyan jelenthet lélek őrzőt, de tsekély 
ítéletein szerént inkább lehetne így is lélekőrnek 
nevezni, vagy ha a* constructus státusba akar juk 
tenni, minta ' Zsidó a' ^ Q B W TjSn ( m é l e k , 

sémes, néfes, chélek) segolált szókat változtatja 
így: maik, nafs, sams, chelk (p.o. ^ÍVú UPSJ'Dbn 

m a l k i , samsi, nafsi , chelki, k i rá lyom, napom, 
le lkem, részem,) lelkőrnek nevezni. Tzukrász bá-
n ik ugyan tzúkorra l , de nem jobb volna-e tzúkor-
árosnak nevezni ? xar avaloyiav gyógyszeráros. Lel -
kész , ha az á s z , ész végzetet hajhászónak vennénk 
benne , inkább reá illene az ördögre, mert az lel-
ket hajhász, ha pedig velebánónak vennénk, akkor 
egyátaljában nem jó lenne, mert bánni tsak a' ta-
pintható dologgal Ichot, mint a' m í v v e l , révvel. — 
Gyógyász, szobrász pedig tellyességgel nem j ó k , 
ugyanis: Gyógyász tenné az eddig úgy nevezett or-
vost , minthogy pedig az ász, esz, vagy hajhászót, 
vagy velebánót, vagy őrizőt je lent : Gyógyásznak 
is vagy gyógy hajhászóját, vagy gyógyőrt, vagy gyógy-
gyal bánót kellene jelenteni , de ezek közül egyiket 
sem jelentheti képtelenség, absurdum,nélkül E z a' 
szó : gyógy beteget soha sem je len t , mivel így ezen 
régi ige: gyógyi'tom azt lenné betegítem , beteggé 
teszem. Minthogy pedig az éppen ellenkezőt je lent 
t. i . építem, egésségesítem , éppé egésségessé te-
szem , helyre-hozom, gyógyuok is ezt kell tenni : 

6* 
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ép, egésséges; gyógyász tehát azt tenné : egésségest 
hajhászó, egésségest orzo, egésségessel bánó, ezek 
pedig millyen képtelenek? kiki általláthatja, és 
így ezen szónál johb ez is : betegész. Szobrász sem 
jó egy átaljában , nem hajhász szobort, nem őriz 
szobort, mert a'szobor el nem szalad, nem is bá-
nik szoborral, mert szobor az, a1 mit már köböl a* 
mívész kifaragott, miután pedig azt szobornak ki-
faragta, többé nem bánik vele, inkább lehetne hát 
kőésznek vagy kövésznek nevezni. Hát még szín ész* 
rdl mit mondjak? 's több illy új szavakról, mellye-
ket a1 Német nyelv analógiája szerént koholgatnak 
némelly Literatoraink. Én azt mondanám, hogy 
nyelvünk tsínosításához ne fognának hozzá mintegy 
profánus kezekkel azok, kik a' keleti nyelveket, 
meliyekkel a' mienk atyafias, annál kevésbé, kik 
azok közül egyet sem értenek. A' Nyugotj nyelvek-
kel a* mienknek legkissebb hasonlatossága sints, 
még úgy sem, ha némeliyekben több dolgoknak ne-
vei egyformák volnának is a' mienkben találtatók-
kal , mert két nyelvek atyafiságát nem az egyes egy-
foíma szavak, hanem a' megegyező etymologiák 's 
beszédszabályok teszik; amazok tsak arra mutat-
nak, hogy a' két nemzet valaha együtt társalkodott 
p. o. hogy a' Tót nyelvben sok szó van, a1 mi a* 
Magyarban is úgy hangzik, ez tsak attól van, hogy 
a'két nemzet együtt lakott , együtt társalkodott, 
nem pedig, hogy a' két nyelv, és így a' két nemzet 
is atyafias. A' Magyarnak beszédszabályai, etymo-
logiája pedig egy nyugoti nyelvvel sem egyeznek, és 
így nem is szabad azoknak analogiájihoz szabni ma-
gunkat a* szók alkotásában, de a' keletiekkel e"* te-
kintetben igen atyafias. Vegyiik fel tsak az egy régi 
Zsidó nyelvet, és nézzük meg, milJy sok beszédsza* 
bályai egyformák a' Magyar nyelvével? 

1. A3 Zsidó nyelvnek éppen úgy, mint a'Magyar-
nak, a3 birtokot jelentő characleristicájiragasztékok, 
mégpedig mind a' két nyelvben négy rendiíek, 's 
tizenkét félék, egy egj' rendbe három tartozván a? 

három személyek szerént. 
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2. A' Magyarban is a' jelentő mód egyes harma-

dik személye az igék törzsöke, mint a' Zsidóban. 
3. A1 Magyarnak jelenvaló ideje is jelent három 

időt, elmúltat, jelenvalót, jövendőt, mint a' Zsi-
dónak jövendő ideje, és a' Görögnek aoristusa p. o. 
ha segítségére nem megyek, elvan veszve, e' he-
lyett: ha segítségére nem mentem volna, elveszett 
volna, és e'helyett: hanem fogok segítségére men-
ni, el fog veszni. 

4. A' Magyar is él az úgy nevezett Status con-
etructussal, 's éppen úgy, minta'Zsidó, a'mint már 
feljebb említém. 

5. A' Magyar is, mint a' Zsidó, használja a' dages 
általi assimilátiót Öszveolvasztást p. o. a' Zsidó a' 
frUJ (nintén, teszszük, tennifogjuk, tettük) szót ösz-
veolvasztjaígy: JHJ, a' Magyar is ezt teszni fogjuk, 
öszveolvasztja így: tenni fogjuk. 

fi. A' Magyarban is vágynák nyugvó bettík, mel-
lyek néha nyúgosznak , néha mozognak, mint a'Zsi-
dóban p. o. a' Zsidóban nyugvó betű a' T (vau) ez 
néha nyugszik, néhaolvastatik p. o. Trn (vedérek) 
itt olvastatik a' vé ) Tp-Oi (ubderek) itt pedig nyug-
szik az ziban. A' Magyarban éppen így : szó, ló, itt 
nyugszik a' vé; szovam, lovam, vagy szavam, lovam 
itt mozog, mert j így kellene lenni a' törzsökének 
lov, szov, — fenyő itt nyugszik a' v az őben, feny-
ves itt pedig mozog vagy olvastatik. 

7. A' Magyarnak is vágynák henyélő betűi (oti-
ans) mint a' Zsidónak , p. o. a* Magyarban : juh, 
me'/i, e'/í, itt a® h ótiál, henyél, juhok, méhek , 
éhes itt pedig munkás. A' Zsidóban is itt he-
nyél, n W X itt is henyél a' H, — CPHl^N (elohim) ... j «• « t; 1 
itt munkás. — 

8. A' Verbumok , igék formái a' Magyarban is 
szinte mint a' Zsidóban hétfélék, p. o. A' Zsidóban 
Kai , Níphal, Piel, Pual, Hiphil, Hophal, Iiitk* 
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pael. A' Magyarban is tselekvő, szenvedő, nyugvó, 
(neutrum) vagy közép, kezdő, magáravitt, meg-
hagyó, gyakorló forma, mint ütöm (tselekvő), üttetem 
(szenvedő), megyek (közép), fejéredem, etzetesedem 
(kezdő), mosdok (magára vitt, reciprocum), elvite-
tem (meghagyó), mondogatom, veregetem (gyakorló). 

9. A' Zsidó sem változtatja ejtéseken a' mással 
érthetőt a1 magában érthetővel éppen úgy, mint a1 

Magyar. 
|0. A' Magyar is feltseréli néha a' betiíket, és fo-

gásokat egymással, mint a' Zsidó, p. o. a1 Magyar 
ezt: teher, néha így teszi tereli terh, terhet vagy 
tehert, a' Zsidó is "lűí^nn hitsammér, néha így te-
E Z ! L Ü N T R ' N histammér. 

Illy hasonlatosságokat a' Magyar és a' nyugo-
ti nyelvek között nem találunk, megbotsáthatatlan 
hát nyelvünket azoknak analogiájihoz szabni. Ha 
azokhoz szabjuk eredeti nyelvünket: úgy vége; hosz-
sza nem lesz az ász őszeknek, legalább is fele szó-
tárainknak azokból fog állani. így minden erbe vég-
ződő Német szót, ha az tselekvőt jelent, minden 
fórba végződő Latán , minden ^ogba végződő Görög 
szót (mert a1 Görög nyelv sem keleti nyelv tulaj-
donképpen Asiára nézve, honnan mri származtunk) 
a' Magyarban ász, észszel kellene tzímzeni, így a' 
Görög y);oQyog, xuQSQyoq, navüQyog, zay.sfyyog, evegyos 
főid esz, kéz esz, mindene'sz, roszász, ben ész, a* 
Deák Curator, Molitor, Debitor, Gladiator, 's a' t. 
gondász, indítasz, vagy lázítasz, adász, kardász , 
a' Német ihttfcfyer, 9J?aí>íer, ©attíer, ©cfjöpfer, ko-
fsész , festész , nyergész, teremtész lennének éppen 
úgy, mint: ©c^äfer, Juhász *), mert a* Német er vég-
zettel egy jelentésűek a' Latán 3s Görög idioma sze-
rént az említett végzetek. Hát már minden tselekvő 
Subiectumot tsak ás2szal, eszszel tzímezziink? vagy 

*) Hogy a / « í r , esz leginkább bajhászot jelent, megtetszik 
ez«n szavainkból is: menjünk benge'szni (bengéket, 
•7Ö!Öb»»ngpket hajbásrni) ejtrénzni , nyulászni , agarásr-
rii . rakáí*ni. 
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tán nints más characteristicánk ? hát a g y á r t ó , hát a' 
nok mire való? p. o. kerékgyártó, szíjgyártó, kö-
télgyártó, szónok, írnok, tárnok, 's a' t. Az a* 
különös, hogy az illyeneket: gyöngyhalászat (lásd 
Világ ritkaságai tzímu könyv) nem igazítják meg, 
holott ez éppen olly képtelen , mint kókeresztfa,— 
ezt kellene már igazán gyöngyészetnek nevezni. 

Költészet, költész mit tesz? tán azt jelenti, a* 
ki a' költővel bánik, vagy azt őrzi, vagy azt haj-
hászsza, — nem költész, hanem költő, nem köl-
tészet, hanem költői tudomány, -— vagy költés 
költemény, — de nem az a' költemény, a' melly 
jön ettől : fingere, mert így Poéta lesz a' tzigány 
is, midőn nem mondom elméskedik, 's nem lele-
ményes eszéért, mert ez ismét Poétái tulajdon, ha-
nem midőn hazudik. Poéta az, a' ki noiei teremt 
gondolatokat t. i. és igasságokat; igasságokat is mon-
dom, mintHorátz, Juvenalis, sőt mint minden Poé-
ta , mert a' régi Poéták mesés előadásai i s , mint a* 
Virgil fámá málumja'sa' t. nem hazugságok, hanem 
az alattok lappangó igasságok felöltöztetett előadá-
sai, — a' Poétához nem illik a' hazugság. -Én ezt : 
AQ/ÍÖ nem a' íingendo húzom l e , hanem ab exclu-
dendo, kiköltésről, hogy tegye aJ gondolatok kiköl-
tőjét a3 tojásoktól vett hasonlatosság szerént, mint 
a' szerelmekről is mondja Anakreon egy ódájában : 
o fiev 7zte(J8tccZ o de tifAileTtrog tjörj o ő1 cjov tgiv <xx[i)]V , 
emez "már szárnyas, emez pedig már félig kikölt, 
amaz még tsak tojás. De mind e' mellett is jobb 
volna a' Görög Poéta szó szerént a' Poétát magyarúl 
teremtőnek, mint költőnek nevezni, tsak az Isten 
teremtői nevével ne jőne öszveiitközésbe. 

Szükségtelen továbbá az idegen nyelvekből szo-
kás által bevett szavakat is , míg helyettük anyai 
nyelvünkön igazán jókat nem alkothatunk, kivet-
ni. Jobb a5 régi jó , mint az új roszsz. Az úgy sem 
lesz soha, hogy minden idegen szóktól tiszta nyel-
vünk legyen, mert kitudja, hogy a' már eredetiek-
nek vélt régi szavaink közül is mennyi lehet ide-
gen, mellyeket párdutsos apáink a' vélek egy idejil 
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nemzetektől vettek? — Eredeti nyelve tsak erede-
ti lénynek lehet, valamint eredeti gondolatja is. Ere-
deti gondolätja 's nyelve tsak az első embernek volt, 
kibe a' teremtő midőn életnek lehelletét lehelleni 
mondatik, én úgy vélem , úgy kell azt magyarázni, 
hogy egyszersmind gondolkodó tehetséget is lehel-
lett akkor belé, mivel mint a'lehellet a; testnek, 
úgy a' gondolkodás a' léleknek táplálója. Hanemha 
valaki azt találná feszegetni, 's megtudná mutatni , 
hogy a* Magyar nyelv volt az első nyelv a' földön, 
úgy tán inkább kiküszöbölhetnénk nyelvünkből az 
új szavakat, de még így sem, mert bírhat ollyan-
nal a* leány, a' mivel az anya nem bír. Ha minden 
idegen eredetű szót kiakarnánk zárni nyelvünkből, 
úgy minden nyelvet tövestől megkellene hánynunk, 
vetnünk. Hány nyelvben van ugyanis egyformán ez : 
zsák Zsidóúl pt^ ( szak) , Görögül oaxxog, Magyarúl 

zsák, Németül sack, Rátzúl dsak. 
Nem ártana még az új szók alkotásában arra is 

figyelni, hogy valamelly dolognak és személynek 
a' maga mívétől adnánk nevet , mert, ez is termé-
szete nyelvünknek, p. o. a* Magyar a' kutya szóllá-
sát azért nevezi ugatásnak, mert így hangzik ug, ug, 
a 'bornyú szavát bőgésnek, a' maískáét nyávogás-
n a k , vernyogásnak, a' madarakét tsitserélésnek, a' 
Ilidét gágogásnak, a' katsáét sápogásnak , a' disznó-
ét röfögésnek, a' tyúkét vatyogásnak, a' kuiatsét 
kotyogásnak, a'koppanást, kongást, harsogást azért 
nevezi így, mert mind ezek éppen így hangzanak, 
így jutnak el a' fülhöz, és azt , hogy nemzetünk ta-
lán egy idős a' világgal , hogy egy az emberi törzsök-
nemzetek közül, semmivel inkább vitatni nem le-
hetne, m i n t á z z á l , hogy illy természetes elnevezé- * 
seket benne igen sokat találunk. Ezen természetes-
ségét még a' későbbi elnevezésekben is fenntartá 
nyelvünk, p.o. a' pipát azért nevezte pipának, mert 
midőn a' füstöt szívja az ember , illyen formán hang-
zik az ajaka pip pip, — de száz meg száz szava 
van illyen a' Magyarnak, melíyeket énnekem itt 
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előhozni sem tzélom, sem időm. —- Tsak azért jegy-
zem ezt meg, hogy új szavaink alkotásában erre is 
figyeljünk, 3s mindég tsak az analógiákat tekintsük. 
— Talán jobb lesz e' szerént hát a' hideglelést in-
kább ráznak nevezni, mint láznak, mert ráz ; a'kó-
likát kellene inkább iáznak nevezni, mert az már 
egész belrészünket lázba hozza , fellázítja, de a'hi-
deglelés nem, legalább nem mindenik, p. o. a'min-
dennapos hideglelés, nem hogy lázt tsinálna az em-
berben , de néha le sem fekszik miatta; — a' hatá-
rozó neveknek pedig, mint feljebb megjegyzém, kö-
zönséges kimerítést kell tenni a' határoztatandó do-
logra nézve, úgy hogy az egészen reá illyék arra, 
már pedig ez : ráz egészen rá illik minden hidegle-
lésre. Ha pedig valaki ez ellen azt mondaná : azért 
nem jó lesz a' hideglelést ráznak nevezni, mert ige 
is van ráz, azt utasítom az 1833-ki hasznos múlat-
ságokban a' második fél év 48-dik számja alatt ki 
jött Magyar nyelv tzímű tzikkelyre, egyébbaránt 
is valamint zár (obserat) lehet ige és zár ( s e r a ) 
magábanérthető , így lehet ráz ige ; és ráz magában 
érthető. — 

Ámbár pedig én únom hallgatni azoknak üres 
fetsegéseiket, kik minden meggondolás nélkül sze-
me szöktébe minden új szót kárhoztatnak, ámbár 
le nézem a' neologia tsakos elleneit éppen úgy, mint 
azon sensualis Öregeket, kik sajnálván, hogy tolok 
elrepült az ifjúi kor, egész tanításokat tartanak ar-
ról , minő Istenfélő volt a1 világ az ő ifjúságokban? 
mindazáltal azt mondom, hogy szerfelett újítni sem 
kell, nem jó mindenben az újítói szellemtől elra-
gadtatni, 's valamelly munkát tsak azért, mert új 
szavakkal rakva nints, tudatlan, vagy ízetlen mun-
kának nevezni (mert némelly hegyke nyelvfaragók-
tól hallék már több illy ítéleteket). — Bizonyomra 
mondom, mindég kellemesebbek lesznek szívnek, 
fülnek , 's mindég több észjelt fognak mutatni an 

mesterkézett új szavaktól üres Tsokonay 's Kisfaludy 
Sándor versei, mint sok nyelvprittyel rakodott ve-
lőtlen hangzalkák. 
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De különösen viszsza is tetszik a z , midőn va-
laki legkissebb elmeszüleményét is új szavakkal 
akarja tarkázni azon valódi okból , mint hiszem, 
hogy az újságon kapó világ majd kapni fog az ö új 
szellemű munkáján is. — Azt az okát mondja ugyan 
mindjárt némel ly i l ly újító ennek, hogy szűk a' Ma-
gyar nyelv (mert szó a' mi szó, tsak jó valami for-
rásból, vagy folyamból malmunkra hoznia7 vizet): de 
kérem tapogassa meg az illyen elébb a' maga homlo-
k á t , 's talán meglátandja, hogy az ő esze, 's költői 
tehetsége szűk, nem a' Magyar nyelv. A' melly nyelv-
nek minden gondolható constructióra elég beszédsza-
bályai vágynák, az nem szűk, 's onnan, hogy né-
melly dolgok kifejezésére még szó nints, a' nyelv 
szűk voltát következtetni nem lehet, mert az a'nem-
zet , kinek még elég szavai nintsenek, mert nem is 
volt még eddig reá szüksége, majd ha azon dolgok-
r a , gondolatokra rá szorúland, talál is azokra neve-
ket. Nem szűk , nem olly szűk legalább, mint né-
mellyek vél ik, a' Magyar nye lv , hogy volna szúk? 
midőn benne egy tselekedetet p. o. a7 megverést öt-
venféleképpen lehet, mint utána jár tam, kifejez-
n i , úgymint: 

irgalmas verések: 
megverni , megnadrágolni , 
megugratni, megabajgatni, 
megtántzoltatni, megriasztani, 
megütögetni, megbúbozni, 

irgalmatlan verések: 
megpüfölni, megzsákolni, meggyúrni, 
megnádolni, meghagyni, ineggyomrozni, 
meghátolni, megkenni , megkínozni, 
megpáholni, m e g t a n í t n i / ^ megtérdelni, 
megpántolni, megdögönyözni, meglazsnakolni, 
megpuhogatni, megdömötzkölni, meghányni, 
megnyakalni, megzaklatni , meggázolni, 
megagyalni, megkoppasztani, megdöngetni, 
megtagolni, megadni n e k i , megabrakolni, 
megrakni , niegegyelni, mcgnégyelni 
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megtörni, megegyengetni, helyén hagyni, 
megtépni, megpiszkolni, keresztfiává ten-
megmejjeszteni, megtisztogatni, ni, 

rajtahagyni a' keze szennyét, 
megtanítni vas kesztyűbe fütyölni , 
megtanítni a1 Magyarok Istenére, 
megtaposni körülte a' földet. 

Meglehet ugyan, sőt igaz, hogy nints több a* 
Magyar nyelvben, a' mit illy sokféleképpen ki le-
hetne tenni, mellynek oka (nem egészen ditseke-
désre méltó ugyan, de igaz) az, hogy a'Magyar ha-
mar ígéri 's ba ígéri, nem is marad adós az ütlek-
kel, de azért több szavaink is vágynák ollyanok , 
mellyek ugyan azon egy dolgot fejezik ki. Már pe-
dig nem az a' nyelv szűk, mellynek ugyanazon do-
log kifejezésére több szavai vágynák, hanem a z , 
mellynek egy szava több dolgott is jelent, mint a* 
Zsidó nyelvben, hol nü£j azt is teszi: örökkévaló-
ság, azt is ; győzelem ; lélek és dögtest 's a' t. 

A' ki pedig a' hoszszas, de jó értelmit Magyar 
szókat mind tsonkázni akarja azon okból, mivel 
azok, mint ő véli, aJ mértékes verseknek akadályára 
vágynák , olvassa meg b. e. Fazekas Mihály kisded 
Ludas Matyiját *'s piruljon el. 

Nem azt akarom vitatni, mintha átalános bóvsé-
ge volna nyelvünknek, mert tudom, hogy sok gon-
dolat kifejezésére kevés, némellyekéré pedig semmi 
szót nem találunk, hanem tsak azt , hogy ha a' 
megverésról,ezen alatsony tárgyról, egész Carment, 
még pedig jeles Carment lehet írni , mint ezt az em-
lített Fazekas Mihály bebizonyítá: hogy valaki Poéta 
legyen nem elmúlhatatlanúl szükséges arra, hogy 
tsupán szebb 's felségesebb tárgyakról, ragyogó sze-
mekről, tejszín artzról, háborúról 3s a' t. í r jon , 
mert hiszem , hogy a' ki kisebb tárgyat szépen le 
nem tud festeni, nem tud az nagyobbat is. A' festői 
remeket szintúgy lehet tsudálni egy kis nefelejts 
alakjában, mint egész tájak másolásában, valamint 
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megfordítva egy, két barna szemöldökről faragott 
iiangzatka senkit Poétává, annál kevésbé grammatizá-
lóvá nem tesz, mert így Poéta minden, kinek lelke 
valamelly előtte kedves ideán elragadtatik, minden 
szerelmes, ?s minden még a' legalábbi tsikós is , ki 
szerelmes képzettben merengve a' kökénybokorra 
néz 's elkezdi: 

kék a' szemed mint a' kökény 
kedves babám! szeretlek én. —-

s az a' különös, hogy az illyen együgyil, de termé-
szetes és szép érzelgőktol az új szokatlan szót einem 
fogadnák a' Sonettek íróji, ők pedig azt kívánják, 
hogy két három sor versért just nyerjenek alaptalan 
szavakat a' nemzet nyakára tolni; az Istenért! mi 
lenne így a' Magyar nyelvből! bábel Ss azt fogná 
rá mondani nemzetünk Geniusa, a' mit a' bábel 
tornya építőire mondott az Isten 1. Mós. 11: 7. no-
sza szállyunk alá és zavarjuk meg az ö nyelve-
ket, 's mi lenne következése a' nemzeti egységre 
törekedésnek? az a' mi a' Protestánsokra nézve a' 
Concordiae Formulának t, i. általános külön szaka-
dás. Ezeket a3 kontár grammatizálókhoz. 

A' kik pedig több, kivált a' mienkkel atyafias 
keleti nyelvekben jártasok lévén, a' keleti beszéd-
mód természetét értik, azok alkossanak új szava-
kat; a' mi kötelességünk azokat, hajók, 's okoknál 
fogva azoknak helyes voltokról meggyőzettetünk, 
bevenni és használni, ha bár azok eleinte szokatla* 
noknak tetszenének is. — Sokszor beszélt mi hoz-
zánk hiában a' dajka tsetsemő korunkban, mi tsak 
mosolyogtuk őt először, még is utóbb elpetyegtünk 
utána, —vlgy eleinte tsak bámuljuk's mosolyogjuk 
az új szót, mellyet kiejtnek a'tanúltabbak, de utóbb 
magunk is fogjuk aat gagyogni. 

Építsen kiki ú g y , a1 mint tud , küzd az idővel 
A' Bülts mestertől rakatott báa; ám de magától 
Oszverogy a' hitvány viskd, melly rósz alapon áll. 

Óhajtanunk kell, hogy a' Magyar Tudós Társaság az 
újított nyelvűek elkcszfcett, Vagy az elkészülendő 'a 
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lehetségig tokélyes grammatikáját 's szótárját minél 
elébb közölje velünk, hogy az idegen nemzet tagjai-
nak tanításában ezer szövevényekbe ne akadjunk-
fel honi nyelvünkben» -— 

Edés János 3 
Színi Segéd Pap a' Tornai 
Refi Egyházi megyében. 

5. 
Valami az Időjárásról. 

A' Temesparton Junius 9. 1834» 

Kedves barátom ! — Az utolsó Leveledben fel-
Jszóllítottál, 's egyszersmind meg kértél, hogy a* Te-
mesi Bánság mezei gazdaságáról, főképpen ez idéni 
télről, egy pár sorral tudósítanálak» A' barátságos 
kérésednek helyt adván , kívánságodnak e' képpett 
felelek meg: — Az ügyes mezei gazdákat, 's a' fi-
gyel metes marha tenyésztőket a' mult tél nagy ag-
gódásba hozta, ;annak természet felett való lágysá-
ga Decemberben és Januárban a' takarmányra, és 
a' marhákra nézve káros volt. A' mtilt évi s z á r a i 
ság miat az életben semmi fii Nem be nem takattilfc $ 
a' szalmát pedig a' lágy időben inkább láb alá ta-
posta kivált az ég alatt telelő Gulyabeli marha^ miíit 
sem megette volna; azért a' marha elsoványodott 
annyira, hogy kikelés felé még szénával se lehetett 
annyi erőt neki adni , hogy tulajdon erejétől fel-
kelhetett, volna, igen kevés marha birtokos VoltfeZ 
idén, ki leg nagyobb aggódás és félelem nélktíl te* 
lelhetett ki. Ha az ügyesebb Gazdák sóbeli adatok 
által Marbájokban az emésztést elő nem mozdít ot* 
ták, bizonnyára még károsabb ki menetelt tapasz-
taltak volna. Valamint a' December, úgy a'JanUá-
rius is gyenge lévén 's a' Veteményekre alkalmatos 
meleg idő egész Februárius első feléig termékegy-
séget mutatólag k inyúl lo t t , minden Gazda remél-
lette a' tavasznak korán való belépését, ugyan aáért 
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a' marhának kiki elegendő szalmát adatott, hogy 
abból válogatva ehessek, de bezzeg meg tsalatkoz-
tak az ide való Gazdák, mert már a' Februárnak má-
sodik fele kemény, tartós, szároz, és tiszta nap-
fényü fagyokkal á l lot t -be , 's eltartott Mártzius 
feléig: de ekkor sem nyerhettek meleg nedves idő-
ket , hanem hó zivatarokkal vegyes hideg napokat. 
A' marha most már a' szalma szűke miatt koplalni 
kéntelen volt , széna és szalma nem létében több 
tehetős marha birtokosok kéntelenek voltak marhá- ' 
jikat a' legelőre ki botsátani. El gondolhatod, Ba-
rátom ! minő könnyes szemmel nézte a' szorgalma« 
tos Gazda a' lábáról le esett elbádgyott marháját, 
a' hasas teheneket dorongokkal kellett emelgetni, 
a' melly osztán okozta, hogy többen a' Bornyujo-
kat elvetették, de sokan annyira el is gyengültek, 
hogy magokat a' felemelés után sem birván, vég-
tére éhtlen elvesztek. 

Meg érkezvén a1 sok sohajtozások között óhaj-
tott Aprilis-is, azt lehetett gondolni, hogy majd az 
a' legelőkre nézve melegebb napokkal bíztatja a* 
mezei gazdákat, de ebben is sokan megtsalatkoz-
tak, mert tsak l3-dik felé lehetett a' marhát a' ko-
pár legelőre ki botsátani, mivel eddig az is havas 
és hideg esőkkel búsította tsak a' Gazdákat, de bez-
zeg ezen 13-dik felé kedveskedő meleg napokat ha-
mar egy hideg északi széllel jövő eső tette veszedel-
messé , mert az elbádgyott gyenge marhát az eső a* 
puszta hajléktalan legelőkön érvén, annyira meg 
rongálta, hogy többnek elveszni kellett. Hány szo-
pós bornyu lett ezen zivataros időnek áldozatjává, 
le sem Írhatom. Barátom! elégedgyél meg, ha azt 
mondom: hogy a' bánsági marha tenyésztésre e' 
folyó 1834 esztendei tavasz nagyon káros volt, mert 
a1 Teheneknek a' takarmány szűke miatt tejek nem 
lévén , sok bornyunak elveszni kellett. Máskor, ha 
időm leszen, foglak a'bánsági mezei Gazdaság egyébb 
ágairól-is tudósítani. Vedd kedvesen addig is ezen 
rövid írásomat, maradok hiv barátod. 

Port. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 

IJ D i e M a g y a r e n - S p r a c h e in ihren G r u n d z ü g e n b e l e u c h t e t 
v o n P . W i e n , G e d r u c k t be i A n t . S t r a u s s ' s s e i . W i t w e . 
1833. i n 8 - 0 S S . 223. A z ára 2 f r . p e n g ő pénzben . 

2 ) A ' m a g y a r n y e l v n e k fe'nyre b o t s á t o t t á g o z a t i ; ne'metíil 
i r t m u n k á j á t m a g y a r á z v á n P . B é t s b e n , S t r a u s z Ö z v e -
g y e b e t ö i v e l . 1833. 8 - a d r é t b e n 152 l a p . A z ára 2 . fr . 
3 0 x r . p e n g ő pénzben . 

( Folytatás.) 
„Hogy lehetnének a' PALOTZOK — így fog bi-

zonyosan az egész Tudós Sereg az oskolában nyert 
tanítás után fölszólamlani — ARAMAEUSOK, az 
az: SYRUSOK ? — Hiszen az ARAMAEUSOK és SY-
RUSOK bizonyosan SÉMITA Népek voltak. Mósea-
nél (Genes. X , T2. 23-3 világosan mondatik : ,,Filit 
SEM; Helam, et Assur, et Arphacsad, et Lud 
et AHAM. Et filii Aß AM; Hus, et Chul, et Ghe. 
ter et Mas*"— Hiszen az ARAM, vagy IIARÁN 
Tartományba CHASDIMBÓL ki vándorlottTERACH. 
RÓL beszéli ismét (Genes. X I , 26. 27.) Moses: „ ß i 
uiocit TEH ACH septuaginta annos , et geiiuit Áb-
rán, Nachor et HA HAN. Et istae generationes 
TEHACH: TEHACH genuit Abrain ; Nachor et 
HAKAN, et HAHAN genuit Loth." Ezek mind 
a' Sidó Népnek Ősei valának. — Hiszen a' Vnlgátá-
ban és a' LXX. Tolmátsoknál (Moses, Genes. XXII, 
20.) nyilván mondatik: ,,His ita gestis , nuntia-
tum est AB HA HA E, quod Melcha qnoque genuis* 
set filios NACHOH f r a tri su o ; Hus primoge-
nitum, et Buz fratrem ejus, et CAMUEL PA-
THEM SYHORUM." A* Görög Ó-Testamentomban 
e' helyen: ,,//aré()a JZvnwv" áll. — Hiszen, ha mind 
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ezek nem találtatnának is a' Szent írásban, van 
ARAMAEUS, az az: SYRUS nyelvű igen régi Biblia, 
mellynek nyelve rokon a' SIDÓ és CHALDAEUS Sé-
mita Nyelvekkel. Egészen más nyelvek ezek, mint 
a' PALÓTZ NYELV. —Nem stílt eszelősség-e tehát 
ARAMAEUSOKKÁ és SYRUSOKKÁ tenni a' PA-
LÓTZOKAT?^ _ Beszéljen, a3 mint neki tetszik, 
az egész Világ Oskolája: Recensens magát Mósest 
és más szinte hiteles Kútfőket fogja beszéltetni, 's ha 
eltéved, a' mi tsak emberi gyarlóság lenne, vágy-
nák a' Magyar Hazának is tisztán látó Tudós Férfiai, 
kik igyekezetét a' helyesebb ösvénybe viszsza fog-
ják utasítani. Minden esetre előbb, mint sem okait 
előszámlálja, a' Keresztyén Világnak két Evangye-
listáját, úgy mint Szent Márkot és Szent Mátét fog-
ja az Olvasók előtt szólatni, kik az Oskolánál bi-
zonyosan jobban tudták és tudhatták, kik voltak 
az ARAMAEUSOK, az az: SYRUSOK. Tsak azt 
érénti előbb Recensens némi némü utasításúl, hogy 
a' Szentírás helyeit deák nyelven, melly 113 elv kö-
zöttünk esméretesebb, Walton Biblia Polyglottájá-
ból fogja mindenütt föl hozni. 

Szent Márk Evangyelista (VII, 24—26.) beszéli 
az Üdvözítő Jézusról: in de surgens abiit in 
confinia TYRI et SI DON IS: et ingressus in do-
mum , neminem voluit scire, et non potuit latere. 
Audiens eriim mulier de eo , cujus habebat filiola 
ejus spiritum immundum, intrans procidit adpe-
des ejus. (Erat autem mulier HELLEN IS, SY-
RO- PBOENISSA genere.) Et rogabat eum, ut 
daemonium ejiceret de filia ejus." Ugyan ezen 
történetet Szent Máté Evangyelista ( X V , 21 — 23.) 
így adja elő: „ E t egressus inde Jesus , secessit in 
partes TYRI, et SIDONIS. Et ecce mulier CHA-
NANAEA a finibus Ulis egressa , clamavit ez, 
dicens ; Miserere mei, Domine, fili David > űlia 
mea male daemonizatur." Épen azt a1 Krisztus 
eránt bizodalommal teljes Aszszonyt tehát, kit Szent 
Márk SYRO-PHOENISSA néven emleget, Szent Má-
té CHANANAEA Aszszonynak nevezi, a' mit, ha 

úgy 
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úgy nem volt volna a' dolog, semmi esetre sem tett, 
"s a1 köz tudományért nem is tehetett volna az Evan-
gyelista. Szent Márk ugyan a1 SYRO-PHOENISSA 
Aszszonyt ezen nemzeti néven kívül HELLENIS 
néven is nevezi, a' mit a' Görög Szentírásnak ké-
sőbbi Fordítója és az Arabs Fordító „GRAECAl< 

szóval tettek ki: Dea1 Vulgáta, a" Syrus és Aethiops 
Fordítók sokkal hívebben ezen Aszszonynak GEN-
TILIS , a1 Persa Fordító pedig ETHNICA tzímet tu-
lajdonítottak. Ezt igen derekasan tsclekvék, minek-
utána a' HELLEN szó igazi jelentésénél fogva töb-
bet nem tészen a'Magyar „NEMZETSÉGEK" szónál; 
minekutána e' nevezet a' több NEMZETSÉGEKBŐL 
állott PHILISTAEUS Nemzetet mintegy megkülön-
böztetve illette. Nem Recensens állítja ezt , hanem 
ezt már a' Görög Ó-Testamentomnak egyik Fordító-
ja vallotta. Isaiásnál (IX, ÍJ.) mondatik a' Sidó 
Kútfőben: „ARAM ab Oriente, et PELIST1M a 
retro^ A' Görög így fordította ezeket: „ S Y R I Á T 
napkeletről, és a HELLEN EKET napnyugat-
ról." A' Syriában született Flávius Jósef is (Anti-
quit. Libro XVII, cap. 11.) írja: „2Vam GAZA et 
G AD AR A, et HIPPOS (ezek Philistaeus Városok 
valának) fuere HELLENICAE CivitatesUgyan 
Szent Theodoretus (Opera. Haiae, 17C9. 8° Tomo 
I , vol. I. pag. 313.) tanítja: „Derelicti sunt nihi-
lominus et JEBÜSAEI, et CHAN ANA EI, aliae-
que GENTES ALLOPHYLORUM (ez a' Philis-
taeusoknak nevük a' Görög Szent írásban), et habi-
tarunt cum Israele : hujusque figuráé ueritatem 
reperire licet. Non enim omnes salutare verbum 
receperunt, sed quidam tam est: Judaeit, quam 
HELLENIBUS restiterunt indurati, in iisdem 
tarnen urbibus et pagis NOBISCUM habitantes: 
quos siquisJEBUSAEOS, CHITTAEOSet CHA-
NANAEOS appellarit, non erraverit.u így Szent 
Márk a' SYRO-PHOENISSA Aszszonyt a HELLE-
NIS név által is PHILISTAEA Aszszonynyá tészi. 
E* két Evangyelista tanutétele nem inthette volna-e 

Tud. Gyűjt. VI. Köt. iS34. 7 
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az Oskolákat, hogy a' SYRUS Nép PHILISTAEÍJS 
Nép volt ? 

Menjünk már a1 Két Evangyelista tekérvtetétől 
körű! vétetve a" leghitelesebb Kútfőkhöz , "s lássuk, 
mit mond Moses, mit a' többi Szent Könyvek elő-
ször is az ARAMAEUSOKRÓL. —- Mósesnél (Genes. 
X, 22 — 23 ) igen is ezek találtatnak: „ Fi Iii SEMí 
fielcirrif et Assur, et. Arphacsad, et Lud, et A-
RAM. Et filii ARAM; Hus, et Chul, et Ghe-
ter, et MasYan itt ugyan ARAM név: De mi 
köze lehet ennek a1 gyermek névnek az ARAM A EU S 
Nemzettel? Moses nein mondja itt egy szovatská-
val i s , hogy az ARAM AEUSOK ettől az ARAMTÓL, 
Semnek fiától, nyerték nevüket, mint SEMROL, 
ezen ARAM Attyáról, (Genes. X, 2l.) említi: „ E t i a m 
ipse PATER omnium F ILIO RUM HEBER." 
Továbbá SEM gyermekeinek neveik mind egyes 
számban és nem a' többes számban vágynák,'» 
hogy azok fiúi nevek, bizony os ARPHACSAD ne-
véből, kiről (Genes. XI, i 0 ) írja Móses: „SEM 
filius centurn artnorum (az az : száz esztendős ko-
rában), et GENUIT ARPHACSAD duobus an-
nis post diluuLum. „Ezek után rendre elő számlálja 
Móses Arphacsad mindegyik maradékáról, hány esz-
tendős korában NEMZETT gyermeket, \ meddig 
élt mind egyik. Hogy láthat ezekben akárki is NEM-
ZETEKET és NEMZETI NEVEKET? Magosabbra 
tzélozott itt Móses, mint sem a'puszta História. A' 
meg igért ME1SSIAS eredetét adta nagy gonddal elő, 
's munkáját pontosan is használta Szent Lukáls E-
vangyelista (III, 23 — 38) JÉZUSNAK EREDET-
TÁBLÁJÁBAN , mellyben ÁDÁMIG fölmegyen, 
's mellyben ARPHACSAD és ennek maradékai is 
meg említtetnek.— Sőt, tegyük tsak föl, hogy SEM 
gyermekeinek neveik NEMZETEKET jelentenek, 
azonnal Mósest e l l e n m o n d á s b a tészszük ön 
magával. ASSUR is előszáinláhatik SEM gyermekei 
között. Hát SÉMITÁK valának az ASSURIAK, az 
az : ASSYRIUSOK? Ez következnék a'föltételből 
igen is. Azonban, az ASSURIAK ugyan Móses sze-
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rént (Gene*. X , 6 — 11.) CHAM1TÁK is voltak. 
Nem lehet, nem kell , nem szabad vaktában ma-
gyarázni Móses sorait, mert ezekben s z o r o s ö s z-
s z e f ü g g é s vagyon. Hasonló ellenmondás több is 
következnék a' CHAM és SEM maradékai neveik-
nek öszszehasonlíttatásaikból, minthogy tudvalevő 
dolog , hogy több egyenlő nevek találtatnak mind 
a' két Eredettáblában. Vesse tsak öszsze gondosan 
©' két Táblát akárki, látni fogja, hogy másképen 
bánt Móses CHAM maradékaival, 's másképen SEM 
maradékaival, a' mint más és más tárgyakra Me-
lózott általuk vagy maga Móses; vagy azok, kik 
az ősz Kornak ezen Maradványait még talán Móses 
előtt följegyzették. így az ARAMAEUS Nemzet ne-
vét SEMNEK negyedik szülött ARAM nevil fiától 
származtatni hiteles okoknál fogva épen nem lehet. 

Hogy az ARAM és CHARAN Tartománynevek 
ugyan egy Országnak, vagy Tartománynak nevét 
teszik a1 Sidó Kútfőben, arról mindenki meggyőz-
heti magát, ha a' Teremtés Könyvében a' XXVII-
dik Rész 43-dik versét, és a'XXVHI-dik Rész 2-dik, 
5-dik, 6-dik, és 7-dik versét magában a'Sidó Kút-
főben öszsze hasonlítja a' XXVII-dik Résznek 43-
dik, és a' XXVIIl-dik Résznek 10-dik versével. Ezt 
azért említi Recensens, ne hogy két nem egészen 
egy hangzású nevet egy névnek puszta önkényből 
vennie vádoltassék. Sőt, mivel néki talán azon gon-
dolatra is vetemedhetnék, hogy ARAM a1 Tarto-
mánynak neve , CHARAN pedig a' Mesepotámiaí 
régiHARRÁN, vagy deákul CHARRAE város neve, 
melly szinte ARAM Tartományban fekiidött, kén-
telen Recensens arra is figyelmesekké tennie Olva-
sóit, hogy a' Szent írásban a' CHARAN név soha 
Városnak nem tulajdoníttatik, sőt a' Görög Fordító 
(Geneseos XI. , 32.) yt) görög szovatskát helyhez-
tetvén a' CIIARÁN név elébe, világosan TERRA 
CHARÁN-ról azóll. *) Már, előre botsátván ezeket, 

*) Móses (Genes. X X I V . 10.) ARAM Tartománynak \ A -
CHOR városáról tés/.en említést. Ezt sokan más helvek-

7* 
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Mósesnél (Genes. XI. 26—27.) megént előjő: „ Et 
vixit TERACHseptuaginta annos, et genuit Ab-
ran, Nachor et HAR AIV. Et istae Generationen 
TERACH: TERACH genuit Abram , Nachor et 
HA.RAN , eí HARAIM genuit Loth." t Az tehát is-
mét a' kérdés, nem ettől a1 HARÁNTUL, Ábrahám 
Testvérétől, nyerte-e az ARAM vagy CHARÁN és 

r HARÁN Tartomány nevét ? Ettől épen nem nyer-
hette, mert ez előbb meg halt CHASDIMBAN, 
mint sem TERACH által költözött CHASDIMBÓL 
gyermekeivel AÜAM Tartományba* Határozottan ír-
ja (Genes. XVI, 28.) mindjárt a'következő versben 
Móses: , ,Eí mortuus est HARAN super jacies 
TERACH patris sui, in terra nativitatis suae in 
UR CHASDIM.« Ez a1 HARÁN tehát nem is volt 
ARAM Tartományban.—így nem boldogulhatni az 
ARAMAEUSOKNAK hajdani SÉMITA eredetükre 
nézve Mósesnek (Genes. XXII., 21.) ime soraival 
is a' Vulgáta és a'Görög Fordítás szerént: ,,His ita 
gestis nuntiatum est Abrahae , quod Melcha quo-
que genuisset filios Nachor fratri suo\ Hus prz~ 
mogenitum , et Buz fratrem ejus , et CAMXJEL 
PATREM SYRORUM (a' Görögben Ilaxiqa Jv-
pv) ." Többet mondanak itt a' Fordítók annál, a" mi 
a1 Sidó Kútfőben találtatik. Ott tsak ennyi mondatik i 
„Et fűit post verba ista , et nuntiatum est ipsi A-
braham dicendo: Ecce peperit Milcah etiam ipsa 
filios IVachor fratri tuo : Hus primogenitum suumi  
et Buz Fratrem ejus, et CHEMÜEL PATREM 
ARAM." íme a' Sidó Kútfő tsak azt említi, hogy 
Nachornak, Ábrahám testvérének, Milcáhtól, a* 
Chasdimban* meghalt HARÁN leányától, született 
CHEMUEL nevü fia , ki ismét ARAM nevü fiút nem-
zett. Észre vették ezt Recensens előtt több mások , 

nek (Genes. X X V I I I , 10. és X X I X . , 4 . ) Öszszehasórl-
l íttatásukból CHARÁN várossá teszik. A' tárgy nem 
egészen világos. D e ha az lenne is , nem sokat változ-
tatna a' dolgon. A' CIIARÁN, másképén H A R Á N , és 
ARAM nevek minden esetre egy gyökértől erednek. 
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's azért különösen már Michaelis (Deutsche Überse-
tzung des Alten Testaments. Göttingen, 1775. 4-t oll. 
Theil,S.5'2.) így fordította a' fölebb álló helyet: „Bald 
nachher erhielt Abraham Nachricht, dass auch 
sein Bruder Nachor r/on Milca Minder hätte: nehm-
lich Guz den erstgebornen, Bus dessen Bruder, 
Ii EMU EL/, der auch schon wider einen Sohn Nah-
mens ARAM hatte." így fordította a' helyet (Die 
heilige Schrift des alten Testaments. Frankfurt am 
Main, 1796. 8-vo I. Theil, S. H9.) a* Római Ca-
tholicus liilü Brentáno Domonkos is : „C7z den Erst-
gebohrnen, Bus und KEMUEL, den Vater A-
RAM'S. U Ezekként az Ellenvetések köztíl tsak az 
ARAMAEUS, vagy SYRUS BIBLIA,vagyon hátra, 
mellyről majd utóbb fog szólani Recensens. 

Az ARAM, vagy CHARÁN Népet nem egyedül ma-
gába MESOPOTÁMIÁBA helyhezteti a' Szent írás, ha-
nem kiterjeszti azt egész DAMASCUSIG, sőtDamas-
cusnál alább is. Innend vagyon , hogy a' Szent írás több 
féle ARAM KIRÁLYSÁGOKRÓL is szól. Maga Móses 
(Geneseos XXIV, 10. cf. Psalm. LX , 1. 2.) az ARAM-
NAK ARAIM Tartományt, az az: MESOPOTÁMIÁT 
(két Vizközi ARAM Tartományt) ritkábban emlí-
ti. Egyszer Deuter. XXIII, 4. cf Numer. XXII. 
5.) PETHOR-ARAM néven is nevezi Mesopotámi-
át , melly helyen az Arabs Fordító a' váriáns le-
ctió szerént PASHORA szovat nyújt. V a g y o n - e e ' 
névnek valami köze a' P ASCH AT = SPOLIATOR 
szóval? azt Recensens meghatározni nem tudja. El-
lenben Móses (Genes. XXIV, 20. X X V , 20. XXVIII, 
2. 5. 6. 7. XXXIII , 18. XXXV, 9. 26. XLV , 15. 
XLVI, 15.) többször szól PADAN-ARAM Tarto-
mányról, melly et Oseas Próféta (XII. , 13.) SEDE 
ARAM névvel nevez. Győző okokkal megmutatta 
régen (Geographia Sacra. Lugd. Batav. 1707. fol. 
col. 76. 77.) Bochart, hogy ez a' név a' MESOPO-
TAMIA FELIX (az az: Földmivelésre alkalmas 
Mesopotámia) Tartományt illeti , melly ott fekii-
dött, hová az újabb Geographusok a' DI AB- MOD-
ZAB Tartományt helyheztetik, inellyben El-Bir Vá-
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ros által ellenében (Eduard íves , Reigen nach In-
dien und Persien. Leipzig, 1775. 8 vo IL Theil, S. 
247—248.) a1 régi MAZARA városnak düledékein 
most is MAGARA vagy MAZAR falu áll. A' későb-
bi Szent Könyvekben majd (p. o. II. Regum X , 
6. 8. Psalm. LX., 1. 2.) ARAM-SOBA, majd (p. o. 
II. Regum VIII., 5. 6.) ARAM-DAMMESEC, majd 
Q). o. II Regum X , 6.) ARAM-BETH-RECHOB, 
majd végre (p. o. I. Paralip XIX, 6.) ARAM-MA-
JFIACIIA Tartományok jőnek clő,me!lyekről már nem 
is kételkednek a'Szent írás Magyarázók, hogy CM A-
NANAEUS NÉPEKNEK Tartományaik valának. Ma-
ga ez a' rövid Geographiai esmértetes inthet tehát 
mindenkit a' kérdéstételre, nem voltak-e az ARAM 
NÉPEKhajdan szint" úgy a'CFIANANAEAI NÉPNEK 
rokonaik, mint a SYRO - PHOEMSSA As/szony 
CHANANAEA volt? Igen is azok valának, mert 
Móses (Genes XI , 31.) beszéli: „E/ accepit TE-
R ACH Abram filium suum , et Loth filium Ha-
ran , filium filii sui, et Sarai nurum suam, UJCOt 
rem Abram filii sui. Et eacierunt cum eis de Ur-
Chasdim adeundumin TERRAM CHRIS A fi AN, 
et venerunt usque ad CHARAN, et habitaverunt 
ibi.u Azt mondja ime maga Móses, hogy TERACH, 
Ábrahám Attya, ki vándorlóit CHANAAN FÖLDÉRE, 
és lakott CHARÁNBAN, vagy is ARAM TARTO-
MÁNYBAN. A' kik OHARÁNT Városnak veszik , 
azoknak e' helyből még azt is nie^ kell , úgy véli 
Recensens, engedniük, hogy CHARAN a1 híres CHA-
NAAN FÖLDÉNEK városa volt, minekutána ARAM 
Tartományról itt egy szó sem mondatik a' kivándor-
lás történetében. Móses tanutétele itt határozó, azt 
hát így, vagy amúgy magyarázni nem szabad, mi-
nekutána nem foglaltatik soraiban; „Eí venerunt 
in ARAM-NAHARAIM usque ad CHARAN, et 
habitaverunt ibi 

Mind e' mellett is fognak találkozni , kik Ábra-
hámnak későbbi tettéből (Genes. XII , 4 — 6.) így 
fognak okoskodni. „Terach , Ábrahám Attya , igen 
is CHANANAEÁBA akart mtnni , de »zándékát 
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végre nem hajtotta, hanem CHARAN Tartomány-
ban, vagy Városban megszállott, 's ottan meg is 
halt. Tsak fia, Ábrahám az övéivel, ment által 
CHÁNAAN Földére. Erre tzéloz Móses hihetóké-
pen.u Móses e1 gyönyörű okoskodást nem esméri 
ugyan, de ideig óráig engedjünk még is ezen okos-
kodásnak. Hát arra mit mondanak ezen okoskodók, 
hogy azon Görög Fordító, ki a'Királyoknak IV-dik 
könyvüket lefordította , már hajdan az ARAMAEU-
SOKAT egyenesen PHI LISTA EUSOKKÁ tette. Ol-
vashatni (IV. Regum. VIII , 28.) a1 Sidó Kútfőben 
íme sorokat: „£f abiit cum Joram jilio Achab in 
praelium cum Chasael Rege ARAM in Ramoth 
Ghilhad ; et percusserunt ARAMAE1 Joram." 
E1 helyet a"1 Görög Szentírás deák hív fordításban 
így adja: ,, Et ivit cum Joram fiUo Achab, ad 
bellum cum Azael Rege ALLOPHYLÓRUM 
(ßaoi?Ju)Q áíJiorfvlwv) in Rhemmoth Galaad et 
percusserunt SYRI ipsum Joram" Itt az ARAMAE-
ÜSOK, az ALL0PHYLUS0K, és a' SYRUSOK 
egy nemzetre alkalmaztatnak, 's hogy különösen az 
ALLOPHYLUS név a' PHILISTAEUS NÉPEKNEK 
közönséges Görög Nevük, azt mindenki tudhatja. 
Sőt Szent Hieronymus is (Opera. Parisiis , 1704. 
fol. Tomo 111, col. 1376. In Comment. ad Arnos) 
nyilván tanítja: Ubicunque inVETERl TESTA-
MENTŐ (Hadrianus Relandus, Palaestina. Norim-
bergae, 1740. 4-o. pag. 56 közbeveti: BT QVID 
NI ETI AM UV NOFOj *Xlo<pvlvs, id est: ALI-
EN IGEN AS légenmus , non commune EXTER-
NARUM GENTIUM nomen, sed proprie PHl-
LISTHUM, qui nunc PALAESTINI vocantur , 
accipiencli sunt.a De mondhatja az oskola még 
ezen helyre is, bogy talán a Fordító itt is, mint 
néhol másutt , nem elég híven ejtette ki magát« Úgy, 
hát ALEXANDRIÁBAN, hol annyi SYRUS lakott, 
'» hol Plolemaeusnak roppant nagy Könyvtára föu 
állott, nem tudta volna elég híven egy tudós Biblia-
fordító, kik voltak nemzetségükre nézve a1 SYRU-
SOK ? íjra mondja Bccensms: A1 SYRUSOK! Eb, 
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tévedni valamelly régi város, vagy kisebb nép ne-
vénél igen könnyen lehet, de hibát tenni a' SYRUS 
NEMZETRE nézve, melly Cappadociától az Oxus 
vizéig el vala széledve, egy Alexandriai írónak vaj-
mi nehéz lehetett. Azonban hagygyuk hátra e' tár-
gyat is , vizsgálván inkább Dávid Király uralkodá-
sa időszakaszából az ARAM-SOBAI történeleket. 

Azon nagy háborúról, mellyet Dávid hajdan 
Hadadhezer SQBAI KIRÁLY, 's több mások ellen, 
viselt, ezeket foglalja magában ( II. Regum VIII, 
3—15.) a' Szent írás: percussit David Hadad-
hezer, filium RECHOB, Hegem SO BAH, in eun-
do ipsum ad convertendum manum suam in flu-
mine Perath ( Eufrate ). Et cepit David ex ipso 
mille et septingentos equites, et viginti millia 
viripeditis ; et subnervavit David omnem currum, 
et residuum fecit ex eo centum currus. Et venit 
ARAM-DAMMESEC ad auxiliandum Hadad-
hezer REGI SO BAH, et percussit David in ARAM 
viginti et duo millia virorum. Et posuit David 
praesides in AHAM-DAMMESEC, et fűit ARAM 
Davidi in servos portarites munus : et servavit Do-
minus David in omniy quo ivit. Cepitque David 
SCUTA ALJRl, quae erant ad servos Hadadhe-
zer , et adduxit ea in Jerusalem. Et de BETHACH 
et de BEROTHAI civitatibus Hadadhezer 
cepit Hecc David A ES multum valde. Et audivit 
TO Hl Rex CHAM A TH, quod percussit David om* 
nemvirtutem Hadadhezer. Misitque TOHl Joram 
filium suum ad Regem David, ad optandum ei 
ad pacem, et ad benedicendum ei, super quod 
pugnasset in Hadadhezer, et percussisset eum $ 
quia vir bellorum (inimicus) TOHl fuit Hadad-
hezeret in manu ejus erant FAS A ARG ENTE A, 
et VASA AUREA, et VASA AEREA. Etiam ea 
sanetifieavit Rex David Domino cum argento et 
auro, quae sanetifieaverat de universis gentibus, 
quas tubegerat. De ARAM , et de Moab, et de 
Filiis Hammon , et de Pe Ii st. im, et de Hamelec, 
et de spoliis Hadadhezer, filii Hechob, HEG IS «SQ-
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BAH. Et fecit David Nomen in revertendo ipsum 
a caedendo ARAM in valle Salis octodecim mit-
Ua. Et posuit in Edom praesides; in omni Edom 
posuit praesides : et fuit omnis Edom servi David: 
et servavit Dominus David in omni, quo am» 
bulavit. Regnavitque David super omnem Israel, 
et fuit David faciens Judicium et Justitiam omni 
PopulosuoTovább is folyt (II. RegumX, C —19) 
e' háború , de e' folytatást elhallgatja Recensens , 's 
a'leírásnak tsak néhány helyeire fog a' maga helyéri 
idézni. 

Följegyezte a' Krónikáknak Szerzőjük is Dá-
vidnak ezen hadviselését, 's o (I. Paralipom. XVIII, 
3—14.) így beszéli a' történt dolgokat: „Et percus-
sit David Hada.rh.ezer Bégem SOBA in CHA• 
MATH, in eundo ipsum ad statuendum manum 
suam in flumine Perath. Ét accepit David ab eo 
mille currus , et septem millia equites, et viginti 
millia viroritm peditum: et subnervavit David 
omnem currum , et reservavit. ex eo centum cur-
rus. Et venit ARAM- DARMESEC ad juvandum 
Hadarheser Regem SO BAH, et percussit David 
in AR A M viginti et duo millia vir or um. Et posuit: 
David in ARA M-DARMESEC (praesides), etjuit 
ARAM Davidi servi deferentes munus. Et serva-
vit Dominus David in omnibus quo perrexit. Et 
túlit David CLYPEOS AUREOS, qui erant su-
per servis Hadarhezer : et adduxit eos Jerusala-
im. Et de TIBCHATH et de CHUN urbibus 
Hadarhezer tulit David AES multum valde: in 
eo fecit Selomoh (Salamon) mare aeneum, et 
columnas, et vasa aenea. Et audiuit TO HU Rex 
CHAMATH, quod percussisset David omnem. 
exercitum Hadarhezer Regis SO BAH. Et misit 
Adoram filium suum ad Regem David, ad optan-
dum ei ad pacem, et ad benedicendum ei, eo 
quod pugnavit cum Hadarhezer, et, percussit eum\ 
quia vir bellorum TOHU erat Hadarhezer: et 
omnia VASA AUREA et ARGENTEA et AE-
NEA. Etiam ipsa sanctißcare fecit Rex David 
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cum argento et auro, quod tulerat ex uniuersits 
gentibus ; de Edom , et de Moab , et deßtiis Ham-
mon, et de Pelistim, et de Hamalec. Et Absai 

filius Serujah percussit Edom in valle Salis, octo-
decim millia. Et posuit in Edom praesides, et 
fuerunt omnes Edomaei servi David: et ser vauit 
Dominus David in omnibus quae perrexit. Regna-
uitque David super universum Israel; et erat faci-
ens Justitiam omni Populo suoEz az Iró is foly-
taíja (I Paralipom. XIX, 6 — 1 9 . ) a' véres háború 
leiratását, de ezen leírásra sintsen itten szükségünk. 
A' mit eddig előadtunk, eléggé fölvilágosíthatja, 
ki volt, és hol lakott az ARAM-SOBAI Király. Az 
ARANY ÉKESSÉGEK, mellyeket az ARAM NÉ-
PÜK a" háborúba magukkal vittek, ujjal intenek 
ugyan a PALÓTZÜKRA és MASSAGETÁKRA : De 
ki csinálna illyenekböl e' Népeknek Rokonságukról 
hiteles következtetést még akkor is , ha a' Magya-
rokról is olvassuk (Scriptores Reruin Bohemicarum, 
Pragae. 17-83. S-vo T o m o l , 2 57.) a' Kálmán Király 
alatt fojyt Tseh háborúról : ,,A?o$trates autem{Bo-
hemi) potiti victoria, in castris eorum nocte Hla 
figunt tentoria, diripiunt milites FNGARICAS 
GAZAS, scilicet ambitiosam in PA SIS AÜREfiy 
et ARG ENTEIS habundantiam.^ Aza ' kérdés, 
hol lakott, 's mi Nemzetbéli volt az AHAM SOBAI 
Király ? 

Hogy Hadadhezer ARAM-SOBAI Király egy 
CHX MIT A (és így Afrik ai ) eredetű Nemzetnek Fe-
jedelme volt , az a' Szentírásból könynyen által-
látható. Az ASSUR Nemzet e g y n y e l v i i Nemzet 
volt az ARAM Nemzettel, a' min legalább maga a* 
híres Michaelis (Joannis Davidis Michaelis, Spici-
legium Geographiae Hebraeorum Exterae post Bo-
chartum. Goettingae, 1780. 4-o Parte II, 119.) sem 
kételkedett. Sót nem is kételkedhetik senki is, mert 
(IV. Regum XVIII', 26. és Isaiae XXXVI, 11.) az 
ASSUll Fejedelem Vezérének mondák a' Sidó Kö-
vetek,: „ D i x i t q u e Eljachim filius Chilchijahu, et 
Seb nah, et Joath Rabtacheh: LOQf'ERE nunc 

i 
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ad servos tuos ARAME\CE (si quidem aud/eii 
tes nos) , et ne loquaris nobiscum JEtiUDAjC E 
in auribus Populi, qui super murumMár pe-
dig az ASSUR Nemzet Móses szerént bizonyosan 
CHAMITA Nép volt. így ír ugyan is (Genes. X , 
C—13.) Móses az ÁSSUK Népről: Et fi Iii CHAM; 
GUUS et Misraim, et Puth et CHENAHAN. 
Et filii Chus SEBA C a Fulgátában : SAB A ) 
et Chavilah, et Sabthah, et Rahama, et Sab-
thecah. Et filii Rahamah ; SEBA (a1 Vulgátábau 
ismét: SAB A), et Dedan. Et CHUS genuit NIM-
RÓD (a' Magyar Krónikák ettől származtatják a* 
Kunokat és Magyarokat,'s ha e' dolog még olly nagy 
Mesének lenni Játszik is , még is hiteles dolog). Ipse 
coepit esse potens in terra. Ipse fűit potens veria-
tione ad facies Domini. Idcirco dicitur: Sicut 
Nimród fortis venatione ad facies Domini. Et 
fűit princípium Regni ejus Babel, et Erech , et A-
cad,et Chalneh,in terra Sinhar. E TERRA IPSl 
EX11T ASSUR ; et aedificavit NINEFEH (AS-
SUR ORSZÁG FÖ VÁROSÁT), et Rechoboth civi-
tatem, et Chalach. Et Resen inter Nineveh et in-
ter Chalach. Ipsa Civitas Magna." Soha sem fog-
hatta meg Recensens, mint zavarhatják öszsze a* 
CHAMITA Nemzeteket a' SÉMITA Nemzetekkel a' 
legtudósabb Hermenevták i s , holott egészen inás 
nyelvűek és szokásuak voltak ezek, mint sem 
amazok. Gyanítja Recensens, hogy Szent Ágoston-
nak egy pár balúl értettek sorai adtak e' fölötte nagy 
tévedésre alkalmat, de a" mellyek et még is egészen 
másképen kell érteni. Hadadhezer ARAM-S0BA1 
Királyra és Népére nézve azonban különösen az 
is védi a' CHAMITA eredetet, hogy Ő CHAMATI1I 
Fejedelemnek is látszik hivatni a' Szent írásban. 
Mondatik (I. Paralip. XVIII, 3.) felőle egyik bel) en : 
,,Et percussit David fíadarhezer Regem SOBA 
in CH AMATH, in eundo ipsum ad statutndum 
manum suam in flumine PerathMásik helyen 
(II. Paralip. VIII, 3—5.) Salamon Sidó Király tör-
téneteiben olvashatni huáro7oUap Tartományáról: 
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„ E i abiit Selomoh C II A MATH - SOBAR; et 
praevaluit super eam. Et aedificavit TAD MO El 
(Palmyrát) in DESERTO , et universas urbes Fis-
corum, quas aedificavit in CHAMATB. Et ae-
dificavit B E TU- C BORON superiorem, et 

- BETH-CHORON inferiorem, , Civitates mu-
nitionis, portarum (Kapuk, azaz: sziik helyeknek 
erósíttetéseik), eí vectis (Závárok, Clausurae). fíf 
BABALATH, ét omnes urbes Fisporum . . . et 
in LEBANO (Libanushegye), et in universa ter-
ra ditLonis suae.Cfc Ezek szerént ARAM-SOBA Ki-
rályságot talán CHAMATH országban kell keresnünk. 
Ne feledjük azonban itt észrevennünk, hogy Móses^ 
nél ( Genes. X , 15—18.) találtatik: „ E t CBENA-
HAN genuit Sidon primogenitum suum , et Chet• 
Et Jebusi, et Emori, eí Ghirghasi. Et Chivvi, eí 
Barchiy et Sini. Et Arvadi, eí SE MARI (V Vul-
gátában, és a' Görögben: SAMARAEIj,eí CUA-
MATHlíme megént aJ CHAM Nemzetségéből ere-
dett CHÄNAANNAK gyermekei a' CHAMATHIAK 
a' SAMARAEUSOKKAL együtt. 

Flávius Jósef (Antiquit. Judaic. Libro VII, cap. 
5. §. 1. et cap. 6. §. 1. Libro VIII, cap. 7. §. 
6.) Hadadhezer ARAM-SORAI, vagy CHAMATHI 
Fejedelmet a* KOMAGENE Ország mellett fekvő 
SOPHENE Tartomány Királyának vette: De állítá-
sának semmi fenekes okát sem adta, 's nem is ad-
hatta, mert SOPHENE annyit jelent Sidóúl, mint 
Magyarul SZÉKEL ORSZÁG jelentene. Ugyan is 
(Neues hebräisch - deutsches Handwörterbuch. Von 
Wilhelm Gesenius. Leipzig, 1815. 8-vo S. 548.) Si-
dó Nyelven S z a p h a h = s p e c u l a t u s e s t ; 
S z o p h e h = S p e c u I a t or. Pedig ép*n ott, hol 
SOPHENE feküdött, laktak a'LU-KÁNOK, vagy 
LU-KÓNOK a* hajdani LYKANITIS , vagy LYKAO-
MA Tartományban, mellynek nevét bizonyosan 
LLKANITIS, és LUKÓNIA névnek kell olvasni. 
LU-KÓNOK hadakozhattak Hadadhezer seregében, 
de Hadadhezer LU-KON Fejedelem bizonyosan nem 
volt. Helyesebben gondolkodtak tehát az újabb írók 
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közül L Empereur, Éodiárt, Cellárius * HaSáetii4 
midőn ARAM-SOBA, vagy CHAMATH TARTO-
MÁNYT az Euphrates folyó innenső részére helyhez»-
tették, de véleményüket ezek sem támogatták hi-
teles okokkal. A' híres Német Tudóé, Michaelis 
János Dávid (Cömmentationes Societati Regiae Sci-
entiarum Goettingensi per annos lriG3. J761. 1765. 
et 1768. oblatae. Bremae, 1769.4-0 pag. 57—115.), 
illy tzímü értekezésében; De SyriaSobaea, quam 
Davides sub jugum misit, NESIBI <ic circumje-
cto tractu Commentatio11 meg akará győzni a Tu-
dósokat > hogy SOBA az Assyriai, vagy másképen 
Armeniai N1SIBIS várost jelenti a1 Szent írásban. 
Egyik fő oka, mellynél fogva ezt állította, volt, 
hogy maga Dávid (Psalmo LXXXIII, 9 ) éneklé a' 
Moabita és Hammonita háborúról, a' mit különben 
a' többi kútfők nem említenek, ezeket: Etiam A$-
SUR copulatus est cum e/s; fuerunt brachium 

filiis Loth." Úgy vélekedett tehát Michaelis, hogy 
Hadadhezcr ASSYRIAI Fejedelem volt túl az Eu-
phratesen. Azonban a' Szentírás az Euphratesen túl 
uralkodott Királyt, mint Szövetséges Társat, Ha. 
dadhezer ARAM-SOBAI, vagy is CHAMATIU Ki-
rálytól több ízben megkülönbözteti. Dávidról (Psal-
mo L X , 1. 2 . ) ' mondatik : „ Fictori super Susan 
testimoriii, Mictam ipsi David ad docendum. In 
riccando ipsum cum ARAM-JSAHARAIM, et cum 
ARAM-SOBAH, et reversus est JoaB , et percus-
sit Edom in valle Salis, duodecim millia.*fc Más 
helyen (II. Regum X , 16.) olvashatni: „ E t misit 
Hadarhezer, et eduxit AB AM, QVl A TBA A-
S1TCJ FL UM IN IS, et venerunt Chelam : et So-
bach princeps eacercitus Hadarhezer ad facies eo-
kum.Ki Más helyen (I. Paralip. XIX, 6 ) megént 
mondatik: »Et viderunt filii Hammon, quodfoe-
tuissent cum David: et misit Chan un , et filii 
Hammon MILLE TALENTA ARGENT1 ad 
conducendum mercede sibi de ARAM-NAH ARA-
IM , et de A RA M-M A HA CHA H, et de SOBAH 
currum et equites." Végte (I . Paralip. X I X , 15. 
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16.) előjo : „Et vidit ARAM, cjuod caesi essent ad 

facies Israel, et miserunt nuntioi, et eduxerunt 
ARAM QFI TRANS FLUMEN-, et Sóphach 
Princeps exercitus Hadarhezer ante eos."' 

Ha néki Michaelis véleménye mellett \/A hozná 
fol , hogy e helyeken MESOPOTÁMIÁRÓL vagyon 
szó, magaHadadhezer ARAM-SOBAI Király pedigVle-
sopotámiában az ASSURI híres NISIBIS \ árosban 
belebb uralkodott,'s állítását azzal támogatná, a'mi-
vel maga Michaelis is védte , bog} Syrns Nyelven NI-
SIBIS hiteles íróktól SAÜBA , az az: S08A néven 
hivatik; hogy a' Syrus és Arabs Fordítók SOBA 
helyett NISIBIS névvel éltek; hogy a' Syrus Ephra-
em (Genes. X , 10.) SOBA szovat NISIBIS szóval 
tserélte föl: Recensens mindezekre tsak azt felelné, 
hogy ő ugyan NISIBIS Városnak SORA nevéről egy 
tseppet sem kételkedik, de még sem hiheti, hogy 
azon városoknál fogva, mellyeket a1 Szentírás Ha-
dadhezer ARAM-SOBAI Királynak tulajdonít, Ha-
dadhezer Országát NISIBIS környékérc okoknál 
fogva helyheztetni lehessen. — Iladadhezernek egyik 
városa volt (II. Regum VIII, 8.) BEROTÍIAI, Mi-
chaelis véleménye szerént is a' mai BEIRUT, vagy 
is a' régi híres BERYTUS (mond ki: BERUT) vá-
ros a Közép Tenger mellett. Hol fekszik ez, és hol 
fekszik ehez képest NISIBIS? — Másik városa volt 
(II. Regum. VIII, 8.) Hadadhezernek BETH-ACH. 
A' BETH szó, mint Mich icIis (Oommontationes. 
pag. 99.) maga is tanítja, HÁZ, KÖRNYÉK jelen-
téssel bír, és így a' város tiszta neve ACH, az az; 
a mai ACRÉ, mellyről Sirábo (Libro XVI. edit. 
cit. Tomo II. pag. 1099. marg. 758 ) írja: „Post Ty-
rum est antiqua Tyrus, XXX stadus distans. 
Inde PTOLEMAIS. magna urbs, prius AHE 
nominataEz is a' közép tenger mellet virágzott, 
's nein ASSUR Országban. — Harmadik városa volt 
Hadadhezernek (l. Paralip. XVIII, 8.) TIB-CHATH. 
A' TIB, vagy TEB szó (Hadriani Relandi, Palaes-
tina. Normibergae, 1715. 4-o pag. 762 -763 . ) He-
g y e t , To r.n y o t jelent. CHATíl Si ló nyelven , 
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min! más helyen megfogja bizonyítani Recensen?,épen 
annyit tészen, mint a1 Palótz IIOROM és a' Magyar 
t i .A RAM szó, következésképen TIB-CHATH épen az 
a' Város, mellyről Jósue Könyvéhen (XIX, 37.) CHO-
REM név alatt vagyon említés, 's a' mellyet a' Ynlgata 
HÖREM , a'Syrus Fordító HOROM, a' Chaldetis For-
dító HHAREM, az Arabs Fordító IIARIM , a'Görög 
Fordító periig ÓRAM formában ad elő. Fekiidöit e' \á~ 
rosa' Nephthali Nemzetség földén a' HOR hegyekeit, 
közel Tyrnshoz szinte a' Közép Tenger kőről. Tova 
vagyon tehát ez is Assyriától. — Negyedik városa volt 
Hadadhezernek (I. Paralip. XVIII, 8.) CHUN. Az 
már a"* nagy kérdés, hol fekiidött ez a*' CflÚNNem-
zet nevével egészen meg egyező , 's azért a' Magyar 
Históriára nézve olly fontos CHUN város ? 

Lehetne ez SORA s az az : NIS1BIS a* puszta 
CHUN névnél fogva, mert Strábo (LibroXVI, edit. 
cit. TORIO II , pag. 1070 — J071. marp. 736.) be. 
széli: „Pers iam ac Susianam contingunt ASSY-
Rll: sic enim Babylonicim et maximam circum-
sitae regionis partém vocant , cujus et ATD RIA 
est, in qua sunt Ninus (a? régi Nini veÁpol-
loniatis, Elymaei; Paraetácae, et. ad Zag rum 
inontem CílAONITIS: tum campi DJino vicirii. 
Deinde Do/omena , Calachena , Chazena , Adia-
bena et Mes^opotamiae Gentes, GOR DYAfí IS et 
Mygdonibus iis proximae, qui circa N IS IBIM 
sunt usque ad Zeugma, quod est ad Euphra-
tem , et ad multam tráns Euphratem Regionem , 
quam Arabes tenent, et qúi proprie nunc SYfíl 
appellantur, usque ad Cilices et Phoenices et Li-
byas , et Aegyptium Pelagus, ac Issicum sirium. 
SYRORUM riomen tendere videtur a Babylonia 
usque ad Issicum siniim , et ab hoc o/im usque 
ad EuxinumStrábonak ezen CIIOMTIS Tarto-
mánya (mert így kell a' CHAONITIS nevet kimon-
dani) épen SOBA, az az: NISIBIS környékére illik, 
's a' CHÓN nevezeten CHUN hely ett már tsak azért 
sem akadozhatni, mert Flávins Jósef is (Antiquität. 
Libro ArII, cap. 5. 3. — ef. Michaelis. Conimeiti»-

» 
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tiones, pag. 74.) a' Sidó Szent írás CÍIUN városát 
Xwp , az az: CHON formában adja. De mint egyez-
tethetni e' fekvést, mint már fölebb is érénletett, 
ACRÉ és BEIRUT és CHOREM fekvéseivel, midőn 
közben ARAM - BETH-RECHOB és ARAM - DAM-
MES EC Királyságok valának? Kéntelenek vagyunk 
így által kelni az Euphratesen. Ezen inncnd Autiochia 
város alatt KOMAGENE Tartományban ismét (Pto-
iemaei Libro V , cap. 15.) talál.ink CÍIAONIA, az 
az: CHÓNIA várost. Erről írta ( B i b i . Hist, Libro 
XIV, cap. 29.) Diodorus Siculus: „Per octo dies 
hic commorati ad Phasirn amnem tandem perve-
niunt. Quadriduo illic eccacto CHAONUM (így, 
és nem T a c h o r u m ) et Phasianorum terras per-
mearit. Cumque ab incolis in transitu arrnis la-
cesserentur, pugna cum Ulis congressi magnam 
caedem peragunt, et occupatis ilLorum villis, 
quae victu ceterisque bonis abundabant, quinde-
cim ibi dies quieti suae concedunt. In de profecti, 
ChalcidensLum , quam vocant terram septimis ca-
stris emensi , ad fluvium, cui Harpaso nomen, 
quatquor plethra amplum descendunt. Hinc per 
SCÜTINORÜM (máskép: SCYTHINORUM; mert 
Kctlxoz Görögül Vasat is jelent) planitiem itinere 

facto etc.u E' hajdani CHÓN va rost az Arabs írók 
(Muhammedis filii Ketiri, seu Alfragani, Elementa 
Astronomica. Amstelodami, 1669. 4-o In Notis Go-
iii pag. 274 — 278.) SOBA néven is nevezik, 'sJa-
kut azt KÁN, mások KANN-ESRON és KINN-ES-
RIN névvel is illetik. A1 Sidó Tudósok ennek kör-
nyékére helyheztetik Hadadhezer Királynak ARAM-
SOBA országát. Nem meszsze fVküdÖttettől (Gre-
gorii Abu! — Pharajii, História Dynastiaruin. Oxo-
niae, 1663. 4-o pag. 348.) HAIIAMVÁR, Arabs 
írás szerént: Al-HAREM, az az: Strábonak (Edit. 
cit. Tomo II, 1089.) GORDYAEA/s a' Szentírásnak 
(Móses, Genes. X , 18.) SAMARAEA vá.osa. Szom-
szédságában volt A'LU -KÓN tartomány; nemkü-
lönben JÁSZ-VÁR, más néven GÁZA, vagy ISSUS; 
a' M \GAR, vagy MAZARVÁR, meilyről fölebb em-

lítés 
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lítés tétetett; VASVÁR, az az: SCYTHOPOLIS, 
vagy is KALCHIS, és el végre (Theophanis Clirono-
graphia. Edit. Reg. pag. 374. 316.) KAMACHVÁR* 
máskép: HAMARVÁR , Görögiil AMATHE, az 

"^a#ós=HOMOK szótól, melly vártól (Golii Notae 
in Alfraganum, pag. 262.) maga KOM A GENE is CA-
MACH nevet viselt. Mind ezek ARAMAEÁBAN, 
az az: SYRIÁBÁN feküdtek. Sült eszelósség-e tehát 
az ARAMAEUSOKAT ezentúl PALÓTZ Népnek tar-
tani? 

ARAM-SOBA ország volt ez a'KOMAGENE 
is , de mégsem ez volt Hadadhezernek ARAM - SO-
BÁ Országa, mert még innend is meszsze esik ACRÉ, 
BEIRUT, a' másik CHOREM és a' NAGY KA-
M ACH VÁR. Még ennek fekvésére nézve is nem fek-
szik Iladadhezer Országa olly közel Jerusálem Vá-
rosához , hogy azt olly könnyen fenyegethesse ve-
szedelemmel, mint Iladadhezer valóban fenyegette. 
A' Szentírásban (I. Regum XIV, 4 7.) világosan mon-
datik Saulról, és így Dávid győzedelmeinél előbbi 
időről: „ E t Saul cepit regnum super Israel, etpu-
gnavit circum in omnes inimicos suos, in Moab %  
et in filios Hammon, et in Edom, et in REGES 
SOBAH, et in Pelistim : et in omnibus, quaere-
spiciebat, condemnabat>i Voltak teliát több SO-
BAI KIRÁLYOK. Más helyen pedig (II. Regum X , 
19.) olvashatni Hadadhezerről : ,, Et viderunt O-
MNES REGES SERF1 HADARHEZER, quod 
caesi essent ad facies Israel, et pacem fecerunt 
cum Israel, et servierunt eis; timueruntque ARAM. 
ad servandum ultra filios Hammon.** Ezek sze-
rént Hadadhezer ARAM-SOBAI Királynak, mint 
nagy erővel bírtnak, több FEJEDELEM adózott 
és rendeléseitől függött. Továbbá följegyeztetett a' 
Szent írásban (A mos VI, 2.) ez is: , ,Transite Ca -
neh, et videte , et ite inde C H A MATH MA-
GNAM: et descendite GHATII PELISTIM" I -
nend megént azt tanúihatjuk, hogy volt NAGY s 
KIS CHAMATH ország is , vagy is volt NAGY s 
KIS AMATHENE Tartomány. Minekutána tehát KC-

Tud. Gyújt VI. Köt. 1834. 8 
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MAGENE országról, melly Antiochia korul fekíl-
dött, határozottan írja (Libro XVI. edit. cit. pag. 
1086. marg. 749.) Strábo: „HOMMAGENA p e r-
parva regio est, et urbem habet natura mu-
nitam Samosata regni caput, nunc Provincia 

facta estNem lehet nem kérdeznünk, 's egyszer-
es mind keresnünk ezen NAGY CHAMATH Tarto-
mány fekvését , melly minden esetre a' más néven 
CHAMATH-SOBAI Király tzímet is viselt Hadad-
hezer Királyhoz hatalmasságához képest is inkább 
fog illeni. De keresnünk keli különösen NAGY CHA-
MATH ország fekvését még azért is, mert ottan SO-
BAI Király uralkodott, 's a' mi Történetírónk pe-
dig, a' Nevetlen Jegyző, említést tészen, a' mited-
dig Recensens készakarva elhallgatott, SOBA — 
MOGKRA Népről, mint Görög Országi, vagy talán 
inkább Dálmátiai lakosokról. Ezek (cap. 45.)sorai: 
„Ipsi vero coeperunt equitare ultra portám Wacil, 
et Castrum Philippi fiegis ceperunt, deinde totam 
terram usque ad Cleopatram Civitatem sibi sub-
jugaverunt, et sub potestate sua habuerunt to-
tam terram a Civitate Durasu (Durazzo), usque 
ad terram Bachy. Elt Zuardu in eadem terra du-
ccit sibi uccorem , et p op ut us ille , qui ri un c di-
citur SOBA-MOGERA, mortuo duce Zuard, in 
Graecia remansit, et ideo dictus est SOBA se-
c und um gr aecos , id est STULTÜS POPU-
L t/S, quia mortuo Domino suo, viam non dile-
xit redire ad Pátriám suam.« A' Nevetlen Jegy-
ző szerentsétlen szómagyarázó volt: Azért Recensens 
itt egyedül magát a' SOBA-MOGERA nevet vészi fi-
gyelem alá, 's keresi már tsak azért is nagyobb pon-
tossággal az A R A M - S O B A I Király NAGY CHA-
MATH országának alkalmasabb és hitelesebb fek-
vését. 

Móses Kémeiről, kiket (Numerorum XIII, 22.) . 
CHÁNAAN Földére küldött, mondatik: „ E t ascen-
derunt et exploraverunt terram a Deserto Sin us-
que ad fíECFJOB, I/VGHEDIEIVDO OHA-
M A T H « A' Kémek tehát ARAM -RECHOB tartó-
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Hiányig és CHAMATH Ország széléig meníeV, 's 
ezeket rneg sem látogatták, minthogy elfoglalni nem 
akarták. Ennél fogva CHAMATH országot az Israel 
Földének északi és keleti szélénél lehet és kell ke-
resni. Határozottabb hely (Moses , Numer. XXXIV , 
8-9.) im ez : Ab HOR Í O / V ' / ' £ lirnitabitis ad JN-
G R E DIE ND UM (Limites ) CHAM ATI!. Et e-
runt eacitus termini ad Sedad. Et egredietur ter-
minus. ad Ziphron: et er unt ex itus ejus C II A SZ A R-
IIE1VA N. l.ste erit vobis TERMINUS A QF1LO-
NIS." Jós ti en él (XIII, 5.) találtatik: „Et TER HA 
GHIBLI, et OMNI S LEBANON ad ORT UM 
SOLIS, a Bahalgad sub mbnte CHERMON\ 
usque ad VENI EN DU M ( l imites, ingressum ) 
CHAM A TH.U Ezechiel (XLVIl , 16.) városokról 
is beszélvén í r ta : „ C H AMATH, BEROTH AH, 
SIBRAIM (Vulgata: SABARIM), quae inter ter-
minum DAMM fi SEC et mter terminum CÍIA-
MATH; CHASZER - HATTHICON, quae ad 
terminum CHAURAN.44 Ugyan Ezechiel (XI/VII, 
17.) mondja: „fíí erit terminus a MARI CHA-
SZAfí, HENON,terminus DAMMESEC', et a-
quilo ad aquilariem , et terminus CHAM AT H: 
et Angulum Aquilonis.u E' helyekből már igen kön-
nyű CHAMATH Tartomány fekvését híven meg es-
mérni. A1 ííOll hegy neve mais fön vagyon, de 
CHUR formában, a' min nem gánísolódnnk, hatód-
j u k , hogy a' HOB begy korul lakó HORRAECS 
Nép (ARAMAKUSOK) a' Fordítóktól CHORRAKUS 
néven is hivatik. Browne (Reisen in Afrika, Egy-
pten und Syrien. Wien, 1801. 8-o S. 407.) í r ja : 
„Am 19-ten jährte uns der Weg unterhalb des 
DAHR-el CHUR hin, welchen man für den höch-
sten Berggipfel des ANTI — LIBANON hält." 
Az Anti-Libanon Tyrustól ( S z o r a' Szentírásban) 
Demesig (Damaskusig) egy hegysort képez, melly 
ARAMAEUS HEGY (HOR) név alatt i s , CHER-
MON név alatt i s , és TERRA GIIIBLI az az: GE-
IS A LE N E = M 0 NT A N A név alatt i s ' sa t . elójő a' Szent 
írásban. CHAMATH Ország tehát nagyobb részént 
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ezen hegyeken túl feküdött, azonban, minthogy Ha* 
dadhezer Királynak Városa volt BETH-ACH, az az: 
ACRÉ is, ezen fejedelem NAGY CHAMATH orszá-
gon kiviíl EDOMNAK, az az : PHOENICIÁNAK 
egy jó részét is hatalma alatt tartotta. Sőt a' men-
nyire Salamon utóbb TADMORT, az az : PALMY-
RÁT is CHAMATH-SOBA Tartományban építette, 
Hadadheser uradalma a' HOMOK PUSZTASÁGO-
KIG is kiterjedett az Euphrates mellé, mellynek ki-
záró birodalmát magának megszerezni kivánta. Ma-
gáról NAGY CHAMATHRÓL pedig, mint Város-
ról, írja (Antiquit. Judaic. Libro I , cap. 6. §. 2.) 
FIávius Jósef: „Amath ius autem AMATH1NEN 
habitavit, quae etiam adhuc superest, et ab in-
colis AM AT HE appellatur ; Macedones veroeam 
EPIPHANIAM ab uno e successorum Alexandri 
filiis denominaverantUgyan Ő (Antiquit. Judaic. 
Libro VIII, cap 6. §. 3.) ínég ezeket is állítja az 
AM ATH EN EIEKRŐL, azaz: ARAM - CHAM ATHI-
AKRÓL: , ,Solomon autem Rex eos ex CHAN A-
NAE1S, qui impérium ejus detrectabant, qui in 
MONTE L/BANO habitabant et usque ad ur-
bem AMATHEN, cum subegisset tributum eis 
imperavitEzek az ARAMAEUSOKRÓL mondat-
nak. Hát mit mond ezekre a'nagy Tudós Sereg? Mit 
a' SÉMITA Népeknek Gyarapítóik ? 

Már épen ezen CHAMATH Ország körűi két CHÓN 
Tartomány emlekezetét tartotta fön az ősz régiség. 
Egyiknek neve TRA-CHÓNITIS(TARA-KÚN ország), 
a' másiknak SAMO-CHÓNITIS (SZAMO- KÚN ország) 
volt. Mind a' kettőről gyakorta emlekezik FIávius 
Jósef, s a' TRA-CHÓNOKAT is különösen , mint 
a' többi ARAMAEUSOKAT, nem egyszer LESTES, 
az az: LATRO néven nevezi. Leginkább figyelemre 
méltó, begy TRA-CHON1TIS lakosait BASILICU-
SOKNAK is, az az: TSÁSZÁRIAKNAK és KI-
RÁLYIAKNAK nevezi, 's bogy, a' hová Ő TRA-
CHÓNITIS Tartományt helyheztet, oda Ptolemaeus 
(Libro V , cap. 15.) SAKKAEA Országot rak. Ma-
ga a' Sidó Kútfő megént, mint fölebb észre venni 
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lehetett, 's más helyekből még inkább kitetszik, 
CHASZ ARésCHASZOR Királyságról is szól.SŐtSzent 
János is (IV, 46—53.) írta Evangyeliumában, egy 
Basilicusról, kinek fiát az üdvo/itő tsudatétellel 
meggyógyította: „ V e n i t ergo Jesus iterum iri HA-
NA Galileae, ubi fecit ciquam vinum, Et erat 
quidam BAS1LICUS (Deákul: REGIUS, nem pe-
dig: REGULUS), cujus filius infirmabatur in Ca-
phamaum. Hic audienn, quia Jesus adueniret ex 
Judaea in Galilaeam, abiit ad eum, et roga-
bat eum , ut descenderet, et sanaret ejus filium: 
futurus erat enim mori. Dixit ergo Jesus ad eum: 
Si non signa et prodigia videritis, non eredetis. 
Dicit ad eum BAS1LICUS; Domine descende 
ante mori puerum meum. Dicit ei Jesus : Vadé, 
filius tuus viuit's a' t. Méltó hát mind ezeknél 
fogva gondosabban kifejteni, nem épen ezen Tarto-
mányokban feküdött-e Hadadhezer ARAM-SORAI, 
vagy CHAMATH- SOBAI Királynak CHÜN váro-
sa, 's nem voltak-e CHÚNOK a' hajdani CHANA-
NAEUSOK is? 

(Folytatik.) 
Horvát litván. 

B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m é r t e t é s . 

Storia della Letteratura Italiana, dalP origi-
ne della lingua sino a' nostri giorni dei cavaliero 
Abate Giuseppe Maffei Regio Bavaro Consigliere 
e Dottore in Filosofia, Professore di letteratura ita-
liana nella universita E. R. Paggeria di Monaco, so-
cio delle Accademie italiana Padovana AretinaPon-
taniana e deli' Ateneo di Brescia, Cappellano Au-
lico di S. A. Massimiliano Duca di Baviera, e dei 
regio bavarico ordine di S. Michele ed insignito del-
la decorazione. Seconda Edizione originale emenda-
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la ed accresciuta collá storia dei primi (rentadue 
anni del secolo XIX. ad uso deíla pubblica e priva-
la istruzione. Vol. 1. Milano. Dalia societa tipogr. de* 
classici italiani MDCCCXXXIV. Nagy 8-adrét. 280 
lap. Ára 1 for. 6 kr. peng, pénzben. 

Az olasz literatura történeteinek ez első kötetét 
megnyitja a' tudós szerzőnek Görögország királya I. 
OttoÖ Felségéhez intézett ^zép ajánló levele ; melly-
ből ref. tzéljáboz képest elegendőnek tartja a'követ-
kező sorokat felhozni: „ Allorché ebbi l'alto onore d' 
insegnarea Fontra iVhiestá l'italico idioma, fui tcsti-
monio deli' ardore,con cui lo apprendeste, e della cnra, 
con cui traduceste in tedesco i tre primi volumi di (jne-
stamia Storia.^ ,,Midőn magos szerentsém volt Fel-
ségedet az olasz nyelvre oktatni, tanúja valék azon 
szorgalomnak, mellyel azt tanulta, és azon pon-
tosságnak , mellyel ezen munkám három első kö-
tetét német nyelvre fordította.u Az ajánló levél 
költ Münchenben 1833. Június I-sőjén. 

Követi ezt a' széles tudományú Maífeinek e' 
kiadás elébe botsátott figyelmeztetése, vagy élőbe-
széde; melly ben felhozza, hogy az olasz literatu-
ra történeteit tárgyazó e* munkáját először 1S25-
ben ugyan tsak Milanóban az olasz classicusok nyom-
tató társaságának belüivei adta-ki. Tizszer nyoma-
tott újra az első kiadás, és mindég számos példá-
nyokban. Ezeknek hirteleni elkelésök, az olasz, 
német, ÍVantzia és ángol folyóírásoknak e munka 
felől leit kedvező itéietök második kiadásra bír-
ták a4 szerzőt, ki most már az első kiadású, há-
rom kö'etet egy negyedikkel, t. i. a'XIX-dik szá-
zad 32 éveivel gazdagítja, Voltairenek e' mondá-
sát tartva szeme előtt: Ort doit des egards au:r 
viuants ; on ne doit aucc morts que La ve'rité. Kö-
szönetet teszen még ez előjelentésében a' szerző , 
Giustino Pachettinek, ki Őt munkája első kiadá-
sának megjelenése után a1 többek közt olly nevek-
i e is emlékezteié , mellyeket a' második kiadásban 
örömest felvett. 
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Ezután áll az 1825-diki kiadás rióbeszéde. Itt 

a* tudós olasz, ditsoségére az olasz liieraturának 
bózza-lel, hogy egy mai nemzet literaiurája sem 
mutathat-elő olly sok felséges, termékeny elmét, 
mint az olasz; mHly líomerussal, Virgilirissal, 
Dantét. Ariostot és Tassot; Pindarussai , Horati-
nssal, Petrarcát, Testit cs Chiabrerát ; Sophoklessei, 
Euripidessel, Metastasiot és Alfierit; Demosthenes-
sel, Ciceróval, Boccacciot, Casat és Segnerit ; A-
ristotelessel, Theophrastussal, Senecaval, a' Plini-
usokkal , Redit , Galileit, Magalottit és Zanottit; 
Herodotussal, Thucydidessel, L íviussal es Tacitus-
sal , végre Guicciardinit, Machiavellit, Segnit, Var-
chit és Sarpit állítja szemközt. — A* setctség szá-
zadjai után Olaszország látta először pirulni a* tu-
dományok hajnalát, ezt követé ama fényes nap, 
melly tündöklő súgárival felvilágítá később Euró-
p á t , és a' föld több részeit. — A' gazdag és di-
tső olasz liieratura történeteit több jeles férfiak ír-
ták-meg, mond továbbá a1 szerző. Felhozza először 
is Gróf Mazzuchelli,, gli Scrittori ltalianiu tzímii 
munkáját ; de a' mellynek világot látott hat köte-
te tsupán az ABC két első betűjét foglalja magá-
ban a' szerzőnek kora véletlen halála miatt. Majd 
a' különböző olasz városok 's tartományoknak kü-
lönös literatúrai kézikönyveik jelentek-meg. így 
már Foscarini, Velentze; Soria , Barbieri és Na-
poli Signorelli , Nápoly; — Marini és Audifredi, 
Roma; — Fantuzzi , Bologna; — Verci, Bassano; 
— Bettineüi, Mantova ; Giovio , Como ; 's a' t. litera-
túrai történeteit írták-meg. Közönséges literatúrai 
kézi-könyvre volt még ekkor Olaszországnak szük-
sége. E1 hijányt a' mdós Tiraboschi pótolta-ki rit-
ka szorgalommal dolgozott „ Storia della Lettera-
tura italiana" tzímii munkája által De a' Tirabo-
schi betses dolgozása tsak a' XVIlI-dik századig ter-
j e d ; azonban szerfeletti bővsége miatt sem a' mun-
ka 's hivatal által elfoglalt férf iaknak, kik 
tsak kevés időt szentelhetnek a' tudományoknak; 
sein az i f j aknak , kik a' hazai literaturát nagy 
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idő vesztegetés nélkül akarják felfogni, kéziköny-
vül nem szolgálhat. Landi Antal, és Zenoni LŐ-
rintz abbás, kivonatát tették közzé Tiraboschi nagy 
munkájának; de amaz rövidséggel éppen nem 
ditsekedhetik, 's emez szintén kihagyta a' XVIII. 
század literatúrai történeteit. — Corniani és Ugo-
ni e' hijányt igyekeztek elhárítani, kidolgozva a1 

XVIII-dik század tudományos előmenetelét; de 
ezeknek munkájok a' tudósokra nézve rövid , az 
ifjaknak hoszäzu. A' tudós szerző Majffei löbb esz-
tendőkig Salzburgban, IS16. óta pedig München-
ben tanítván az olasz literaturát, tanítványin ta-
pasztalá, hogy 

Segnius irritant animos demissa per aurem , 
Qvam qvae sunt oculis subjecta íidelibus. . . . 

Kidolgozá tehát az olasz literatura történeteit , 's 
munkáját 3 kötetben öt könyvre osztva-fel 1825-
ben kiadá. A' rendre nézve Ginguenét (Hist. Lit-
tér. d'Ital.) követte , úgy hogy minden tzikkelyei 
két részre, életírásra és bírálatra oszlanak. A ' k r i -
tikában Gravina, Parini, Muratori , Salvini, Tira-
boschi, Gozzi, Zanotti , és más tudós kritikusok 
Ítéleteit tartotta szeme előtt. „Midőn az olasz lite-
raturáról irt különbféle, vastag kötetekből egy ro-? 
vid kézikönyvet készítettem, mond a' tudós szer-
ző , követem a' munkás méhek példáját , mellyek 
itt 's amott 3' mezőkön szedegetik öszve a3 mé-
zet , hogy kosarukba rakják-le ; lopással tehát sen-
ki nem vádolhat." A' stílusra nézve közép utat 
választott a' szerző a' mai és régi közt , ,mi sono 
tenuto tra lo stil dei modexni eil sermon prisco 
e' részben támaszkodva Monti jeles szavaira, mel-
Jyeket ref. a' magyar literatoroknak is tanuságúl 
ím itt felhoz: Delira il moderno insultando agli 
antichi, sul sacro capo de1 quali riposa da tantQ, 
corso di anni la riconoscenza e la riuerenza de 
savj. Delira il fanatico adoratore degli antichi 
conculcando i modernig davanti alla sapienza de' 
quali dal fianco principalmente delle cogniziQpi 
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progressive, gli antichi medesimi, se fosser vivix 
's inchinerebbero rispettosi. 

Ezek után veszi kezdetét maga a' Storia dellq 
Letteratura Italiana. Az első kötet , (melly ér-
kezett még tsak kezéhez a' ref.nek) két könyvre 
(libro), ezek közúlaz első, 8 ,a ' 2-dik hat fejezetre 
osztatik. 

Az I. könyv 1. fejezetében (capo) előadja a* 
szerző Olaszország állapotját az iQOO-dik eszt. ti-
tán; az olasz köztársaságok eredetét; a' lombardi 
szövetkezést; Constanzi békességet következésivei; 
Bolognában a' törvény tudomány virágzását; Ro* 
ma és a' két Sicilia állapotját; végre II. Fridrik 
Sicilia királyának viszontagságait* Megemlítést ér^ 
demlenek a' fejezetet 's munkái megnyitó követ-
kező szavak: 

„ N é la caduta deli' imppro occidentale, né 
le invasioni dei Barbari, né i guasti di tanti eser-
c i t i , né le orrende calamitá d'ogni maniera, che 
per si lungo tempó disertarono la bella I tá l ia , ave-
ano spento ne' suoi abitatori quel fuoco immorta-s 
l e , che animó prima gli Elruschi e poscia i Lati-
ni. Se in mezzo alle dense tenebre, che coprirono 
la terra per ben cinque secoli, ed estins?ro ogni 
lume di lettere, rimase pur qualche favil la , essa 
si tenne celata nelle terre italiane, e si raccese 
nelT undecimo secolo, in cui ci si presenta il gran-
de spettacolo dello spirito umano, che solca con 
qualche raggio di luce la nőtte della barbarie o 
deli' ignoranza, che era giunta al colmo i\ei de-
cimo" 

A' második fejezet különböző véleményeket ád* 
ebi az olasz nyelv eredetére nézve. Leonatdo Bru-
n i , Celso Cittctdini, Gravina, Quadrio és máf 
sok azt áll í t ják, hogy az olasz nyelv egy idejű a' 
diákkal , 's mind aa kettőt egy korban használás 
amazt a' pór népii, ezt a' tudós Roma. Muratori\ 
Zeno, Fontanini pedig úgy vélekednek, hogy az 
olasz nyelv, a' latán elkortsoBÚltábóI származott, 
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Majfei közép utat akarván tartani, azt mondja, 
hogy midőn a' római fényes udvar Konstantiná-
polba költözött, vele együtt a; szebb, 's míveltebb 
latin nyelv is elhagyta Romát , és itt tsak a' pa-
rasz t , pór-római nyelv maradt, azaz a 'deák nyelv-
nek paraszt vagy pór dialectusa; melly azután a* 
beütött idegen nemzetek által sok változásokat 
szenvedett. Mikor p. o. a' gothus a' római vagy la-
tin paraszttól ezt hallá: ,,da mihi illum panem,44 

ha ő is kenyeret akart kérni , így szólítá meg a' 
honfoldit: da . . mi . . iL . . pane. — Magok pe-
dig a' latinok számtalan szavakat fogadtak-el az 
Italiát elborított vad nemzetektől. E' vegyület hoz-
ta létre az olasz nyelvet; melly durva 's miveletlen 
alakban mutatkozott a' parasztok, 's vad nemze-
tek ajakin; míg végre II. F r i d i i k , Sicilia királya 
udvarába vette azt-fel, 's Enzo és Manfredi fijai-
val mívelte; kik mind hárman különös kedvelői 
's szerzői voltak az olasz költésnek. Vigne Péter , 
Fridrik status-titoknoka, tsínos olasz nyelven irt 
szerelmes stanzákat hagyott. Maradt még egy so-
nett formájú versezete is; a' honnét Sicilia tarta-
t ik az e' nemíi költés böltsőjének. 

A* harmadik fejezetben felhozatnak ugyan tsak 
Siciliából Guido delle Colonne, és Nika poétessa. 
Bolognából Guido Guinicelli. Toscanaból Fra Guit-
tone d'Arezzo, Brunetto Latini , és Guido Caval-, 
canti költők. Végre megemlíttetnek Spinello, Ri-
cordano Malespíni , és Pier Crescenzi prózaírók , 
mindnyájan a' i3-dik századból. 

A' negyedik fejezetet az olasz classica literatu-
rának ditső ős apja , 's koszorús költője Dante-
nek élete, viszontagságai, 's munkáinak fejtege-
tése foglalják-el. Sokat szeretne ref. az olasz lite-
raturának e' korán feltűnt féuy-tsillagáról szólani, 
ha a1 tsiípán köny vesmértetési tzél engedné. A' 
fejezet végin megemlíti Maffei, miként olvassák, 
fordítgatják, 's dommentálják Németországban Dan-
te „Divina Commediáuját. Legújabb fordítása jöU-
ki közelebb Bctsben Dr. HörvvartertŐl; egy másik, 
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de tsak a' „Pokol" tiz első énekéjt», János, szász 
kir. tudós hertzegtől. A' szerző szavai ezek: Vi-
vendo e scrivendo io nella Germania, mi credo 
in dovere di avverlire, cSie in questa parte deli' 
Europa si legge, si traduce e si commenta la Di-
vina Commedia , siccome si conviene a <juesto di-
vino poéma. Una récén te versioné di esso usci or 
ora in Vienna, ed é opera deli' egregio dott. Hör-
w a r t e r , ed un' altra dei soii dieci primi canti 
deli1 Inferno é opera del dotto Principe reale Gio-
vanni di Sassonia , che si nascose sotto il nome di 
Philate!lies. Quest1 ultima traduzione ci rappre-
senla con tale maestria e chiarezza i concetti del 
poéta, che se fosse non di una sola parte, ma di 
tuíto il poéma, í'Alemagna ne potrebbe gustar 
meglio Teuergia e la sublirnitá. — A' kötet hom-
lokát e' koszorús költő (Dan te ) mejjképe dísze-
sít i. — 

Az ötödik fejezet Cecco d Ascoli, Fazio degjli 
Uberti , Francesco da Barberino , és Cino da Pis-
toja olasz költőket említi meg (a 13-dik század-

' ból.) Különös ditsérettel szól ez utolsó felől, ki 
Dante és Petrarca magasztalásait is megérdemlet-
te. Ha Dante Alighierivel szeretett Beatrixe, Cino 
da Pistojával a' kedvelt Selvaggia irata verseket. 

A' hatodik fejezet Petrarcat (a ' 14-dik száz-
ból , trecento ) mint az olasz lyrai költemény at-
tyát , mint íilozofust, oratort , archaeologust, geo-
graphust és politikust, de meg, mint a' szép tu-
dományok felébresztőjét adja-e lő . 0 maga latin 
munkáji által reménylett örök hírt neyet; azon-
ban az általa „ bolondságoknaku nevezett rimái 
halhatatlaníták ; mellyekhen a' tudós szerző is A-
nacreoni édes egyszerűséget, Ovidiusi, Tibullusi, 
Propertiusi kedves lágyságot; Horatiusi leiket , és 
Pindarusi fennséget taíál-fel. 

A' hetedik fejezet Boccacciot a1 kellemetes o-
lasz próza teremtőjét írja-le. 

A' nyóltzadik fejezet Sacehetti, és Giovanni 
novella-írókat; Villau! János , Máté és Filep hrstó-
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r ikusokat , Passavantit, S. Concordiot, Pandolfi* 
n i t , mint próza-írókat hozza^fel, 's végzi a' tre* 
centistákat, vagy a' 14-dik századot, 

A' II-dik Könyv a' XV-dik századdal (quaN 
trocento) foglalatoskodik. 

Az első fejezetben előadatik , hogy a' quattro* 
cento, a' tudományosság századja ; megemlíttetnek 
a' könyvnyomtatás mesterségének feltalálása; az 
olasz fejedelmeknek, nevezetesen a' pápáknak, Vis* 
conti, Sforza, Este, Gonzaga és Medici házaknak 
a* tudományok eránt mutatott bőkezűségeik ; vég-
re a' művészetben tett nagy előlépések. Jelesek a' 
tudós szerzőnek azon sorai , mellyekben V. Mik-
lós pápa a' tudományok 's tudósok eránt nyilat* 
koztatott indiilatját, 's fejedelmi bőkezűségét ír ja-
le. Az egyház l5wdik századbeli ama szentséges 
fejének ditsőségére ref. a' szerző szavait imitt örö-
mest felhozza: II nome dei pontefice Nicolö V-to 
b carissimo alle lettere, e vivra nella ricordanza 
de' posteri; finché l'amore di esse scalderá i petti 
degl* Italiani, Nato da poveri parenti , studio in 
Bologna, e suppH coll' ingegno al difetto dei beni % 
di fortuna. Fatto prima vescovo, poscia cardina-
l e , venne eletto pontefice dopo la morte di Euge* 
nio IV, avvenuta nel febbrajo dei 1447, e desto 
in tutti la speranza di veder ricondotti i lieti se-
coli d'Atene e di Roma. Tali speranze non furo-
no deliise, anzi superate. La sua corte divenne 
l'asilo degli uomíni piü do t t i , quali erano Poggio 
Fiorent ino, Giorgio da Trebisonda, Biondo Fla-
vio, Leonardo Bruni, Antonio Loschi, Giannozzo 
Manetti, Francesco Filelfo, Lorenzo Valla , Candido 
Decembrio, TeodoroGaza, Giovanni Aurispa, epiü 
al tr i , che lungo qui sarebbe l 'enumerare. Cariche, 
doni, onori , tutto era posto in opera da Nicoló per 
confortare questi letterati adutili lavori.AvendogliLo-* 
renzo Valla off'erta la sua traduzione di Tucidide, 
egli di sua mano gli dono tosto cinque cento scudi 
d'oro, ed a Francesco Filelfo promise una bellet 
casa in Roma, un ricco podere e diecimila scudi 
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rforo, percbe reeasse in versi latini l'Iliade c l'Odis* 
sea. Qual maraviglia se in questa elá si cominciaro-
110 a leggere quasi tutti i classici greci in latino, o 
si lessero piü corretti di prima? La liberalita di JNi-
coló era si grandé e tant öltre si estendeva, che a-
vendo udito, come in Roma viveano alcuni buoni 
poeti , ch'egli non conoscea, rispose non poter es-
sere costoro quali si diceano ; perciocché, aggium-
se , se sono boni, perché non Vengono a me, che-
ricevo anche i mediocri? Aggiungasi a tuttocio il 
gran numero di libri per Jui da ogni parte e con 
grandissime spese raccolti, le magnifiche fabbriche 
da lui in Roma edaltrove innalzate, i tcsori da lui 
versati in seno de poveri , e tante altre vi r tű , ebe 
in lui si videro maravigliosamente congiunte, e si 
dovrá col Tiraboschi confessare, ch'ei fu uno de'piii 
grandi e de'piü gloriosi pontefici, ebe mai sedesse-
ro sulla cattedra di S. Pietro. 

A' második fejezetben előadatnak az okok, mel-
lyeknél fogva a1 15-dik században nem igen mivel-
tetett az olasz nyelv; majd MediciLŐrintznél nyer 
az különösen pártolást, kinek farsangi 's egyéb ver-
sezeteiről ditséretes említés tétetik. 

A' harmadik fejezet foglalatja: Angelo Polizia-
no élete, stanzái. A' játékszíni poesis feléledése. 
Roma, Ferrara, és Mantóva játékszíneket állítnak. 
Poliziano Orfeusa. 

A'negyedik fejezetben Giustode Conti, Burchi-
ello, Gerolamo Benivieni, Antonio Tibaldeo, Ber-
nardo Accolti, Pico della Mirandola költők és néhány 
poétessák 's tudományos nőszemélyek hozatnak-fel. 
Közűlök az utolsó helyen említettet ekkép ditséri-
meg a' szerző: Ma nessuna diqueste donneuguagliö 
la glória di Cassandra Fedele nata in Venezia circa 
il 1465, e che in eta fanciullesca fece si portentosi 
progressi nelle lettere greche e latiné, rtell'eloqucn-
z a , nella filosofia, e nella musica, che divenne T 
ammirazione dei dotti , e meritó di essere encomia-
ta dal Poliziano. 
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Az ötödik fejezetben leíratik a1 romanzok ere-

dete és természete; ditsérettel említtetnek Pulci La-
josnak „Morganle Maggiore", a' Ferrarai vaknak ,,il 
„Mambriano", Boiardo Máté Máriának „Orlando 
innamorato tzímü bős költeményeik. Gravina te-
kintetével igyekszik megmutatni a' szerző , bogy a' 
poéma romanzescho és poéma eroico egy. 

A' hatodik fejezetben Leon Battisía Alberti, 
Leonardo da Vinci prózaírók; Pandolfo Collenuccio, 
Bernardino Corio történetírók ; Cademosto, Colom-
bo, Amerigo Vespucci geographusok és utazás írók 
hozatnak fel. Ezután leíratnak Savonarola Jeromos 
viszontagságai és ékesszólása; a' nyomtatás mester-
ségének elólialladása. Aldo Manuzio (Aldus Manu-
tius) dítséretekkel halmoztatik, *s ezzel az első kö-
tetnek vége. 

Ref-nek , mint feljebb is nyilatkoztatá, tzélja 
tsupán könyvesmértetés; szükségesnek látja mégis 
általánosan ez első kötetről, — mellynek nyomtatá-
sa szép velin papiroson tsínos , tiszta 's hiba nélkül 
való, — megemlíteni, hogy a' tudós szerző az olasz 
classicus munkák különböző, kivált legjobb, 's leg- % 
pompásabb kiadásait fel nem jegyzé; az eféle meg-
jegyzéseket pedig egy illy jeles literatúrai kézi-
könyvtől méltán várhatók vala. 

Mihelyt a' munka többi kötetei is ref. kezéhez 
érkezendenek, azoknak esmertetését is az olasz li-
teraturát kedvellő magyar olvasó közönséggel tüs-
tént örömest fogja közleni. 

Galvácsy László. 

III. 
Tudományos Jelentések. 

A' Magyar Tudós Társaság Tudósi'tásai. 
Magyar tudós társasági jelentés. 

A* társaság' eszközle'se által és költségével következő 
ujabb munkák jelentek-meg: 
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1. Mathemat ika i m ű s z ó t á r . Budán 1834. 8d rét. Ára 2 0 

kr. peng. 
2» Nyelvtudományi pályamunkák, 1 kötet, a.) Csaló 

Pálnak 100 aranyat nyert jutalomfelelete ; b . ) Nagy János-
nak tiszteletdíjt nyert másod rangú feJelete. Budán 1834. 8d 
rét ára 40 kr. peng. 

3. Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. Má-
sodik kiadás. Budán 1834. Sad rét ára 10 kr. pengőben. 

Találtatik mind a' három , Pesten Eggenbeiger József 
könyvárosnál, kinél minden más könyvárosok is a' kivánt 
példányokat megrendelhetik. Junius 5d. 1834. 

A' titoknok által. 

2) Ä Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
FÖtiszteletű S z a ] a y I m r e Ur , a' Veszprémi megyés Káp-

talannak Kanonoka, és a* Magyar Tudós Társaságnak 
rendes taga , tudományos fáradozásai állal szép érde-
meket gyűjtött jeles Hazánkfia , közelébb „ Magyar 
Egyházi beszédek Gyii\teménye" és ,V. äz ege&z Ke-
resztény Tudomány Katechetai Tanz't<fSokbanii tzí-
mü munkáinak díszesen béköttetett példányaival tiz da-
rabban a' Széchényi Országos Könyvtárt megajándé-
kozta. 

3J) 1833-2%/ Könyveli különbféle Intézetekből. 
107) Falcnner "Wilhelm Orv Oft Doctor_, és a' Nagy Britta-

niai Királyi Tudós Társaság Tagja után Észrevételek az 
Éghajlatnak 's más Természeti Okoknak Béfolyásáról 
az Emberre, Erköltsi és Polgári Tekintetben. Kiadta 
Csorba Josef, Orvos Doctor, Ts. Nemes Somogy Vár-
megye első Főorvosa és Tábla Birája , a' Pesti Királyi 
Egyetemnél az Orvosi Kar — 's a' Magyar Tudós Tár-
saság Levelező Tagja. Pesten, Esztergami K BeimelJó-
aefnél. 1833. 8-ad rétben, 1—XX, 1— 514. oldal, log-
lalatlal; ajánlva Méltóságos Sárdi Somssich Pongratz 
U r , O Nagyságának , O Ts. K. Apostoli Felsége Sze-
mélyes Jelenléte Törvényszéki Helytartójának 's a' t. 
Az ára 2 fl. 12 kr. pengő pénzben. 

108) Hasznos Házi Jegjzetek. Gjüjlé Fáy András. Máíodik 
javított , 's nevezetesen megbovített Kiadás. Pest J833. 
Ifjabb Kilian György Könyváros Tulajdona. 8-ad lét-
ben , 2( 0 oldal. Az ára 1 for. pengő pénzben. 
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VI K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 

1) Holéczy Mihály. A' szabadító háború Dunán túl. 3 lap. 
2) N. Takátsi Horváth János. A' Keresztyén Pap. 70 lap. 
3j Horvát István« Kún László oklevele évszám nélkül, melljbenBe-

lusfi Belus Bírónak Predynmyh , Juretina és Musuna birtokokat 
ajándékozza. Továbbá: Péter, a' Sopronyi Kórház szerzetes Mo-
nostorának Elöljárója, és Gergely Sopronyi Plébánus előtt 
1300-dikban költ Osztálylevele a' Guthkeled Nemzetségnek. 
78 lap. 

4) Édes János. Egy két szó a' Magyar nyelv ügyében 80 lap. 
b) Port. Valami az Időjárásról. 93 lap. 

II. L i t é r a t u r a. 

A.y H a z a i L i t e r a t u r a. 
1) Horvát István. , ,Die Magj^aren - Sprache in ihren Grundzügen 

beleuchtet von P. Wien , 1833. 8-ad rétben." Én: ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját ma. 
gyarázván P. Bétsben , 1833* 8-ad rétben." 95 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1) Galvácsy László. „Giuseppe Maffei, Storia deíla Letteratura Ita-

liana. Milano, MDCCCXXXIV. Vol. I. nagy 8-ad rétbea.'* 
117 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 

1) A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 126 lap. 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127 lap. 
6) 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 127 lap. 

(Koszorú 1834-dik esxt. VI-dik Kötethez egy ív.J 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1. 

Aha S á m u e l . 

TEKINTETES 
KÁROLYI ISTVÁN URNÁK, 

A' TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY 
HAZAFI LELKŰ 
KIADÓJÁNAK , 

NEMES ÉRZÉSŰ BARÁTJÁNAK 
HOLÉCZY MIHÁLY 

EMLÉKÜL. 
Arról Péternek megkell vala emlékeznie, hogy 

a' Magyar honban idegen ő , *s e' hon iránt való 
minden igaz érdeme nélkül lett a' ditső nemzetnek 
királyjává, egyedül sz. Istvánnak azon kegyelméből, 
a1 mivel hozzá viseltetett feleségének Giselának un-
szolásaira, midőn még Árpád véréből származott 
élő hertzegek is négyen voltak, a* Magyar koronára 
teljes joggal számot tarthatók. A' Magyar tisztelte 
boldogult ki rá lyját , 's ezt a* rája tolt urat elfogad-
ta. Mostan Péternek a'nemzethez való szrves ragasz-
kodás , helyes in tézetek, jó rendtartás, erköltsi 
nagyság által kellett volna a' nemzet szeretetét és 
bizodalmát megnyernie , *s így tenni királyi székét 
erőssé; de mind Istvánnak szép reményjeit , mind 
a1 nemzetnek igazságos óhajtását a' hálátlan rútúl 
rnegtsalta, midőn a' nemzetet valóságos sérelmek-
kel igen is nyilván bántotta, 's neki fajtalan életé-
vel , szokatlan zsarolásaival, illetlen fenyegetései-
vel igen is sok boszúságot okozott. A1 melly Magyar 
ő t , idegent, legfőbb úrrá emelte a hazában: azt 

*l 
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a' Magyart ő , a' boldogtalan feledékeny! szolgaság-
ra alatsoriyította, 's a' behozott idegenek tsufjává 
tette ki saját telkein. Szilaj volt még a' fiatal nem-
ze t , a' heves pogány vér még ki nem hűlt belőle, 
's az Ázsiai kemény természet még megtörve nem 
vol t ; de annyival ditséretesebb férfias türelme, mi-
dőn megelégszik azzal, hogy magyartalan 's erkölts-
telen fejedelmét szelíden és alázatosan inti meg, 's 
ha foganatosan kérheti , tántoríthatatlan hűséget és 
ragaszkodást ajánl. De melly más ember volt Péter, 
ez, kit sz. István azért tett Árpád unokájinak elejbök , 
mert fejedelemhez illő jó nevelést és tulajdonságot 
tudott benne észre venni , 's erős és buzgó keresz-
ténynek találta. „2Y szenvedjetek / így kiáltott az 
előtte tisztelettel állókra ; én pedig éljek tsak , meg-
töltöm ez országot, mellyben ti zselléreknél egye-
bek nem vagytok, megtöltöm idegenekkel annyira, 
hogy o' Magyar számára kitsiny hivatal sem ma-
radMegtelt a' pohár egészen ajkáig, "s az egész 
nemzetre áradt a' keserűség belőle. Már féltették a* 
gondos Nagyok a' hon boldogságát, féltették épsé-
gét ; és öszszemennek Péter nélkül, tanátskoznak 
bőven , és határoznak: Péter a ' magyar koronától 
fosztva, 's ez a" szeretett Sámuel Nádornak Ítél-
ve , 1041 -heti. A'Nádor mostan sereget gyű j t , Péter 
pedig kifut az országból Adalberthez elébb Austriá-
ba , majd 3-dik Henrik tsászárhoz, kit Feketének 
is hívtak, a' Nádor Tsanádra megy koronáztatás vé-
gett a' nemzet színével, Gerard pedig , a1 Tsanádi 
püspök, vonakodik a' koronát feltenni fejére. 

Miielte a ' jámbor püspököt? A' nemzetnek nem 
valamelly pártos részétől, hanem az egész nemzet-
től közakarattal választatott Magyar királyt nem 
akar ja , Ő idegen, a' Magyar koronával megkoronáz-
ni ! Talán Péter lebuktatását törvénytelennek tar-
totta? De ugyan a' szent férfiú lá that ta-e tsendes 
lélekkel azt az erköltstelenséget minden gát nélkül 
áradozni, a' mit aJ Magyarok annyira utáltak , a' 
mit a 'keresztény vallás gyümöltsének í tél tek, a 'mi 
miatt annyit vesztett nálok a'keresztény vallás szent 

i 
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méltóságából, a 'mi miatt lett a 'nemzet Ősi vallására 
viszszatérni hajlandó, és miatta vér folyt? Józan okos-
ság és lelki esméret mindég volt az igaz Magyarban.— 
Vagy Abát pogánynak esmerte , hajlandónak lega-
lább a pogányságra, 's a' Krisztus vallását prófétai 
szemekkel látta veszedelemben forogni alatta? Szól-
jon már mellette az az általa veretett pénz , melly nem 
tsak egy , hanem mind kétfelől ékes a' kereszttel; szól-
jon az a' Gyöngyöshez közel Sári monostor, melly 
Abának saját költségein épült , 's ha élne alkotója, 
talán épen állna mostan is ; szóljon a' nemzet , melly 
Aha veszte után a' második évben nem azt kéri az 
ilj királytól, hogy Abától viszszanyert pogány szer-
tartásaiban meghagyattassék , hanem hogy most adas-
sék engedelem neki azoknak viszszavételökre, mint 
a' miknek Aha alatt még nem juthatott birtokokba. 
— Vagy fene természetével 's vad erőszakosko-
dásaival már is megbélyegezte magát ? Inkább már 
Nádor korában olly kegyes volt , a' népnek olly aty-
j a , hogy épen ezért tiszteltetett meg Aba, vagy 
Apa névvel a' nemzettől. Eltörülte mingyárt uralko-
dása kezdetén azokat a' boszontó rendeléseket és 

• szokatlan adókat , a' mikkel Péter tsupa kényje 
szerént terhelte az országot. — De még is Tsaná-
don közel ötven, vagy szinte hatvan nemeseket 
álnokúl és irgalmatlanul megöletett. Tsak hogy 
azok pártosok vol tak, olly királynak esküvén elle-
ne , kit közakarat választott, 's olly ember j avá ra , 
kit a' nemzet elűzött. Hasonló dolgok a' most élők 
emlékezetére is számosan történtek; talán vad nem-
zeteik között? a' legmiveltebb, a1 legkeresztényebb 
szelíd Európában! Ama nemesek megöletése nem is 
Abának megkoronáztatása előtt , a' mint hirlelik né-
mellyel;, hanem az után nagy idővel tör tént ; ez 
tehát okot Gerardnak nem adhatott a' koronázási 
vonogatásra. Nem is annyira Abának gonoszsága ho-
zott elő pártoskodást, mint inkább azon idegenek 
bujtogatása, kik Péterhez szítok számosan voltak 
az országban, 's elég álnokok tudtak lenni a* Ma-
gyarok közül is pártosokat támasztani a' király el-
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l e n , kiket ez Abai jó szív ő s é g é v e l sem (udott azu-
tán illő határok közt m e g t a r t a n i . — De még is tör-
teilt kegyetlenség Abának választatásakor, rntrt 
Buda fetkontzoltatott; a fijának , Sebusnak, elébb 
keze s lába megtöretvén, megöletett, wiá^ jft-

pedig megv akittat ott. Igen is , halált szenvedett 
Buda, ez a* nemzetének hitetlen árúlója, 's Péter-
nek a' nemzet ellen ingerlője; halált szenvedett Se-
hlis, az a' gonosz, ki az ártatlan Vazulnak, az Ár-
pád véréből való hertzegnek, szemeit sz. Istvánnak 
tudta nélkül Nyitrán istentelenül kitolta, füleit ón-
nal beöntötte, 's így az uralkodásra , a' mi reá vára-
kozot t , alkalmatlanná tette. Kitöröltetett az a* nem-
zetség nem Aha, hanem a1 megsértetett nemzet ál-
tal. Egyébb iránt nem hasonlót tselekedett- e Péter 
is ? Olvassunk felőle irtóztatót. „Azon időben némelly 
„magyar íő urak a' veszni tért országnak árvaságán 
„megindulván , és azt meg akarván szabadítni Pé-
t e r n e k kegyetlenségétől, Andráshoz, Bélához és 
„Leventához, kik sz. István nemzetségéből származ-
z a n a k , igaz hívséggel valának, és nekik javaikból, 
„a"* mit kíildhetének , h/ven küldözgetének. Ezek va-
d á n a k pedig azok a1 fő urak : Viske, Bue , Bukne 
„"s mások, az ő rokonik , kik szüntelen sohajtozván 
, várták azt az i dő t , mellyben Andrást, Bélát és 
,,Leventét viszszahozhatnák Magyar Országba, és az 
„országot nemzetségének sz. István királynak, ki 
„őket kedvelte 's felmagasztalta vala, minden ere-
„jökből viszszaadni igyekezének. Péter király pe-
„dig bizakodván a' német királynak hatalmában, 
„Magyar Országot már nem igazgatá, hanem inkább 
„mint tyrannus kegyetlenül nyomván ostorozá. Né-
„melly gonosz emberek pedig , tudniillik Buda és 
„Deyetsur megjelentették Péternek, hogy Magyar 
„Országnak most említett nemesei, úgy mint Viske, 
„Bue, Bukne, 's az ó rokonik, azon mesterkedné-
„ n e k , hogy adnák viszsza az országot a' királyi 
„magnak , és Andrást , Bélát, Leventát, Péter ellen 
,,az országba viszszahozni akarnák. Péter király pe-
,,dig dühös haragra lobbanván megfogatta őket , meg-
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„tsigáztatta, megölette: némellyeket ped ig , kivá-
ga tván szemeiket, kinzatott meg, és egész Magyar 
„Országot annyira nyomorgatta 's szorongatta, hogy 
,,inkább kívánnának elhalni, mintsem olly nyomo-
r u l t u l élni.44 Turotz után Virág, Magyar Száz. 
K. 1. /. 101. — De tsak ugyan szemet szúrt Aba , 

maga ásta meg vermét, midőn a' nemesekkel 
kevesebbet gondolt, mint akarták volna; ellenben 
a köznépnek buzgó barátja volt, 's lett populá-
ris király, hogy ez inkább szeresse. Jó Aba, 
engedd magadat e1 váddal terheltetni! — Az ember 
tsak minden állapotjában gyarló. Jó ember ritkán 
tagadhatja meg nemzetét. A1 szívében buzgó hazafi 
szájából hallottad-e: ubi bene, ibi patria? Jó em-
ber volt Gerard, de Olasz volt, s Olasz volt Péter 
i s ; sót mind a' ketjó nem tsak Olasz, hanem mind 
a1 kettő Venet is. Áldott kedvező hazafiság! *) 

A' Magyarok tehát e" vonakodó Gerardot elmel-
lőzvén, más püspökök által koronáztatták meg Abát 
1041 ben Jó'sef (Mártius) 22-én, épen húsvét nap-
ján. Majd megértvén az új király Henrik készüle-
té t , ki Péter védelmére felállott: megelőzte betsa-
pását, seregeivel a' Duna mind két partját Baváriá-
ban és Austriában dulatta, sőt Karinthiába is beü-
tött. Nem szerentsc követte zászlójit. Mert ámbár 
az egygyik tsapat elég gazdag zsákmánnyal jött visz-
sza: de a* másikat Adalbert Austriai Markhio, a1  

Karinthiáit Godofréd legyőzte. Eljött Őszszel, 1042-
ben, maga Henrik i s , Posonyt felégeti, pusztít a' 
Garanig, Aba hadát széllyelveri, 's a' Magyarokat 
Péter viszszavételére unszolja Ezek mindent aján-
lottak Henriknek , tsak a" szenvedhetetlen Pétert 

Henricu8 , Portugáliáé Comes , origiue Burgttndus, non 
Huttgarus. Budae, iS3(). mondja Nagys. Fe jér György 
az elobeszédben : Henricum , Portugáliáé Conti lem s Hun-
gáriáé fíegum stemmati, domi no&true 3 Michael Hole 
czius V. t). M. primus ins erűit , etc. Ast num Petro , 
quem Ottonis Wilhelmi , Burgundiáé Co mit is filium fu-
isse asserit etc. Én tsak art említem T. Gy. 1828 j K. 1. 
/. 73 , hogy Péter né melly íróktól a3 Burgundiái Gróf 
Otto Wilhelm fijának it tartat ik. 
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nem akarák cl fogadni. Henrik böltsen engedett a* hajt-
hatatlanoknak, mindazáltal Abát meg nem hagyta, 
rendelt és adott; az országnak más királyt. 

A' honni Történetírás erről a' fejedelemről nem 
t u d , a' külföld tudósít felőle. Szekér ugyan mond-
ja Magyarok Ered. IL 1. /. 156, hogy Henrik 
egyet a? Zár László fijai közül ahart Aba helyett 
választatni, 's Péter ügyét boldogabb időre hagy -
vá?i, viszszatért Német Országba ; azonban ugyan 
p folytatja, Aba eroszakasan is megmaradott a'1 

királyságban. E ' szerént a' nemzet Aba és Péter 
között semmi más királyt sem tisztelt. Ellene mond 
ennek Virág is Magyar Száz. K. 1. I. 96, így be-
szélvén : Hermán irta: mivel a? Magyarok nem 
akarák viszszavenni Pétert, más valamelly Ma-
gyar hertzeget, ki a' Tseheknél vala számkivetés-
ben, adott nekik; de aP kit Aba, a" tsászámak 
chnenete után, azonnal Tseh Országba viszsza ker-
getett. Ezen hertzegnek nevét hiába keresték iróink 
kik a? külföldi historikusoknak akarnak hinni. Hogy 
Henrik más fejedelmet adott Aba helyett, azt Span-
genberg után Calvisius is említi 1042-ről, mond-
ván Heinricius lmp. cum exercitu in Ungáriam 
movet, Ungarorum regem Abanum bis praelio 
Vincit, Presburgum expugnat, et Abanum pel-
lit, et alium priticipem Ungariae praeficit, cum 
no II ént Petrum regem habere. A' hertzeg neve itt 
sem említtetik ; de bizonyosan az lesz ez, a' kit én 
találok Carolus Stephanus Dictionarium Historie. 
Geographie. Poeticumában, Genevae 1660, «'143* 
dik lapon, a' hol ezt olvasom: Albonus, Ungariae 
rea?, Petro ob libidinem et saevitiampulso, desig-
natus , regnavit annum 1. Honnan vette légyen a' 
Dictionarium ezt as rövid tzikkelyét , nem mondja; 
de ha Péterre következteti is Albonust, ezen bizonyo-
san nem Abát ér t i , mert erről is emlékezik egy kü-
lönös tzikkelyben , a' mit alább látni fogunk. Nem 
is egy, hanem 1041-től 1044-ig uralkodott Aba. Amaz 
egy esztendő mindenképen azon hertzegre illik, kit 
Henrik rendelt a' Magyarokon fővé, és a* kit Aba, 
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Hermán szerént , tsak addig szívelt az országban , 
míg a1 Tsászár itten tartózkodott, elmenete után 
pedig azonnal Tseh Országba viszszakergetett. De 
Virág ezen Hertzeg ellen imígy okoskodik a1 neve-
zett helyen: Sohol nem olvassuk a' Magyaroknak 
Ó miatta Abától elpártolásokat : nem olvassuk a 
hazafiak közt esett meghasonlást, melly et é* do-
log sziilt volna. Mind eddig Ab át királyjának is-
merte s tisztelte a1 nemzet. Henrik sem azt Ígér-
te Péternek, hogy ó helyette mást valakit segit 
Jel trótiusra. E1 tsászár, a? mint legitten látni 
fogjuk , még eljö seregével, és Abának — Hermáéi-
nak szavai: ab Ovotie vix pactum, satisfactio-
nem, obsides, munera , regnique usque ad Eitha 
fiuvium , partém accipiens — békét hagy , az az: 
sem Tseh Országból, sem másunnan nem hoz nya-
kára valamelly hertzeget. De közvetetlen ezen 
sorok után ezt ir ja ugyan azon Virág: Nem vélte 
magát bátorságban Aba. Ä Schajfnaburgi Lambert 
után: a király karátsont ülte Gozlariában. Ottan 
a' magyar királynak követei békességért könyörög-
nek , de nem nyernek, mivel Péter király, kit Vban 
(Aba) hatalmasul kiűzött az országból, jelen 
vala, és alázatosan esedezett Henrik királynak 
segédért amannak erőszakoskodása ellen. í r ja Cal-
visius is 1043-ról Dubravius után : Aban, TJngaro-
rum rex petit sibi regnum r el in qui. sed Imperator 
dimittit ejus legatos ad Bavaros, quos vast arat• 
Ugyan miért nem véli magát bátorságban Aba, ha 
már iránta tsak ugyan megengesztelődve ment haza 
Henrik? miért kéri nála hagyatni az országot, ha 
úgy sem akar Henrik más fejedelmet adni helyette? 
Nem vélte magát bátorságban, mivel AlbonustHen-
rik ellenére Tseh Országba viszszaüzte ; kérte ná-
la hagyatni az országot, mivel azt tőle Henr ik-e l 
vette. Többnyire ki legyen ez az Albonus: egy - e 
Zár, vagy Tar, vagy Kopasz Lászlónak fijai közül í 
vagy más valamelly hertzeg? meg nem határozhatom. 
Mi Zár Lászlónak három fijait esmerjük, Andrást, 
Levontat és Bélát, de Albonusról nem tudunk ; vagy 
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tehát mellyik lehetne, ama három köztíl Albonus? 
Igaz, hogy es három hertzegek, magának Istvánnak 
javallásából, ne hogy valamiképen Vazul siralmas ese-
térejussanak , az álnokok elől Tseh Országba vonták 
magokat 1032-ben; de már a' következett esztendő-
ben Lengyel Országba mentek Mieiszlavhoz , kinél 
Béla meg is marad t : András pedig Leventával to-
vább bujdosott az Oroszokhoz, és így Aba megve-
rettetésekor Tseh Országban egyik sem volt. Egy 
illyen bertzegtől talán akkor sem idegenkedtek volna 
a1 Magyarok. Igazítsák el e' dolgot azok, kik nálam-
nál több kútfőkkel szerentsésck birni. 

Aba tehát követek által kérlelte Henriket , visz-
szaigérvén minden foglyokat, és pénzt Ígérvén azok 
he lye t t , kiket már viszsza nem lehetne adni. De mi-
vel Péter állhatatos alázatossággal esedezett segédért 
a ' Tsászárnak, a' Bajorok is boszút lihegtek a' vett 
sérelmekért : Aba nem békeség hírével látta haza 
jőni követeit, hanem a' határokon Henrik fegyvereit 
hallotta zörögni 1013-ban. Ezért ő is fegyverre kap, 
rs a" Rábtzánál erős helybe lépett: de így sem bizván 
magához, ajándékokkal kezdé Henriket megnyerni, 
mihelyt az a* Magyarok tanyáját ostromlani készült. 
Henr ik tehát megesküdtető Abát, hogy az ország ha^ 
tárain beliíl tsendesen maradván , Német Országba 
soha ki nem tsap; továbbá, hogy Magyar Országnak 
a1 Lajtán túl való részéről örökre lemond a' Tsászár 
számára: miután Aba kezeseit általvette, kártétel 
nélkül békével viszszament. Henrik ezt az újonan 
nyert tartományt annak a' Bajor Albertnek ajándé-
kozta , ki neki leghasznosabb szolgálatokat tett a' 
Magyarok ellen, a' mint ir ja Dubravius. Fájlalhat-
ták ezt a' Magyarok mindnyájan: de leginkább azok 
kaptak ebből okot Aba vádolására, kik Péternek 
titkon az országban hívei valának. Pedig hogy kény-
telen vett Aba illy áron is békességet, kétséget az 
nem szenved : holott maga IX-dik Leo pápa helyben 
hagyta Andrásnak, úgy szerződni meg a' nyughatat-
lan 's veszélyes Henrikkel 1052-ben, hogy az ország 
ugyan adózója ne legyen , hanem a* Lajtán túli tar-
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íomány az után is birtokában maradjon. Miután így 
Aba, már bátora"1 tsászárral kötött békességnél fogva, 
keményebben kezdte belátása szerént intézni dolga-
i t : annál inkább kárhoztatták alattomban a' párto-
sok , nagyítva festegették te t te i t , hinték a' békéte-
telenség magvát, és terjeszték az öszszeesküvést, 
hogy megölnék. Azonban e pártos igyekezet nem 
maradt Aba előtt titokban ; ugyan azért a' gyanúso-
kat tanátskozás örve alatt Tsanádra hivatta, hol őket 
egy házba rekesztvén, közel ötvenig, vagy hatvanig 
valót hirtelen leöletett. Kár volt e'boldogtalanoknak, 
kik magokat :s utóbb Abát is veszedelembe ^öntöt-
t é k , időt nem engedni, hogy halálhoz keresztényi 
módon készülhettek volna. Azonban Aba tudta maga 
körülményeit. 

Ez eset után , melly a' negyven napi böjtben 
tör tén t , templomba sereglett a' nép , 's felment a' 
király is. A' Péter híveinek ves/tökön szentül meg-
indult Gerad imígy menydörge le az oktató székből, 
Fessler magyar fordítása szerént. ,,A' szent böjtnek 
„ideje a' bűnösök tisztulására, az igazaknak pedig 
„vigasztaló örömökre szereztetett; de te , oh király! 
„ezen idvezségnek napjait a' sok gyilkosságok és 
„rablások által megszeplősítetted. Megfosztottál enge-
„met ama drága atyai névtől, és íme fiaimnak vérök 
„még most is tseppen kezeidről. És mivel kész va-
„gyok akár mingyárt az én Istenemért véremet 
„ontan i , azért halljad sorsodat , melly ott az égben 
„reád kimérettetett. A" te országlásodnak harmadik 
„esztendejébe^ elér az Isteni boszúállásnak fegyvere, 
„hogy ugyan azzal, a 'mi által ravaszságoddal elnyer-
, ted az országot,végezze gonosz életedet, mert az Isten 
„maga az igazság. Bár akármit mondjanak is lelked 
„megnyugtatására hizelkedőid, mindazáltal hidjed, oh 
„király! hogy míg tsak fennáll e' világ, nem marad nem 
„is maradhat büntetetlen semmi igazságtalanság." Itt 
már némelly Nagyok, tartván a' király haragjától, pa-
rantsolák a* tolmátsnak, hogy elhallgatna ( tudni il-
lik Aba latánul nem tudván, ennek latán szavait 
tol/nátsolni kellett);de a'szent püspök meginté, mond-
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ván : féljed az Istent fiam, tiszteld a királyi, 
ésfedezzdfel a? te atyádnak szavait. Reszketve fo-
gadá ez Gerardnak szavát, sőt a' király is reszke-
t e t t ,— de Gerardot semmi roszszaisem illette. Tar-
tottak némelly Nagyok a 'király haragjától, ó pedig 
türelmének jeles példáját adta. 

E' szomorú jövendelés betelt. A' pártosok ugyan 
i s , kik Abának elkerülték hoszúló fegyverét, kime-
nekedvén a' tsászárhoz, rut színekkel festették a' 
királyt , 3s ellene segítségüket ajánlották Henriknek. 
Aba viszszakivánta ez árúlókat, mint a' békesség-
nek gonosz zavaróji t ; de Henrik alkalmasnak ta-
lálván az idót Péteren segíteni, Bajor és Tseh ha-
dával beütött Sopronnál, 's a' Rába mellett pártos 
Magyarokkal nem keveset nevelkedett tábora, 1044-
ben. Nyilt mezőre száll Aba közel Győrhöz Ménfő-
né l , a' mit közönségesebben Méhfőnek mondanak; 
de több olly hitetlen zászlók lobognak mellette, 
mellyek Pétert köszöntik. Ménfő felé Henriket a' 
Rába túlsó partján Magyarok vezették egész éjjel 
legrövidebb utón , akadály nélkül keltek által haj-
nalkor , 's az egész Német tábor Aba előtt hoszszú 
sorban nyúlt e l , a' mellyben Péter is. Majd öszsze 
robban a3 két ellenfél, foly erős viadal, sűrűen huh? 
lanak a' Németek annyira, hogy az a' mező Verlo-
ren Bayernek, vagy Veszett Németnek neveztetnék 
el , 's a' teljes győzödelemhez közel a' Magyarok. 
Ekkor fordítják meg a' diadalt Henrikhez azok a' 
pártosok, kik Aba soraiban elhányják a' zászlót, ál-
talfutnak, zavarba ejtik a' Magyar hartzolókat, "s 
megkevesítve a' nagyobb szám ellen nem foghatók-
ká teszik. így vesztett Aba tsatát, a' mint Spangen-
berg i r ja , Lajos (Julius) 4-én. 

Abának vége közel van, de arról nem egyképen 
. vagyunk tudósítva. Némellyek ugyan is Prayval azt 

t a r t j ák , hogy Aba megszaladván a' tsatából, elfo-
gattatott, és Péter akaratjára feje vétetett. Ellenben 
mások, sokkal többen Turótztzal, Palmával, Kato-
nával 's egyébb nagy nevii Történetírókkal, azt erő-
sítik, hogy Aba szaladása hevében elérvén a' Dunát 
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vakmerő bátorsággal rohant bele (lovával, és szeren» 
tsésen által úsztatván, már az ütközet után való 
napon a' Tiszához jutott. Itt akart új sereget gyűjte-
ni. De többé meg nem támadhatta Henriket, mert 
még az n a p , Lajos (Julius) 5-kén, a' Magyaroktól 
sok sebeket kapván, megöletett; az újontzoktól, a' 
földmivelőktol, vagy Péternek híveitől-e? minde-
niknek lévén állílója, nem egészen bizonyos. Úgy 
lesz, a" mint Palma mondja: ab eorum, quos Petri 
causa olim crudeliter necaverat, necessariis. Teste 
akkor tsak egy gödörben húzatott be földdel; de 
onnan több évek múlva még azon épen's begyógyúlt. 
sebekkel kiásatván, az általa építtetett Sári monos-
torban, Heves Vármegyében , Gyöngyöshez egy kis 
órányira, királyhoz illő tisztelettel takaríttatott le, 
a' miben minden írók megegyeznek. 

Sárt időnkben többen bírják ; köztök Gróf 
Szerdahelyi Páinénak, vagy Hübner-Fejér Lexicona 
szerént Gróf Hunyadinak, vagyon egy kősziklába vá-
gott és sokfelé ágazó pintzéje. Ennek egyik keskeny 
szakaszában mutogattatik Abának sírhelye, melly 
üreg a' pintzefenéktől négy lábnyi magasságra kopor-
só formán van a' kősziklába mintegy másfél ölnyire 
bevésve. Benne semmi holt tetem. Mellette jobb felől 
szembe tűnik,veres négy szegii márványon, ez az irás : 

HAC IN CAVEBNA FŰIT DEPOSITUS 
SAMUEL ABA 

HEX HUNGÁRIÁÉ III. QUIN POTIUS IMPIUS 
BEGNI VASTATOB 

1DOLOLATRIA ET CRUDEL1TATE 
FAEDATUS REX. 

A 
POPULARIBUS CAESUS AD TIBISCUM. 

OBSTUPESC1TE 
LURIDAS BERUM VICES. 
EX REGIO MAUSOLEO 

VIDETE CELLARIA. 
UBI MORTIS CRUENTA SPOLIA 

IBI H ILA RIA TURGENT DOLIA 
INDE RUBET BACHÜS. 



( ) 
VINLM SÁH1ENSE FALERNO 

INDE RUBET MELIUS-
NUNC BIBE FAC RÜBEAS. 

E 
RUDERE PROTRAXIT GENERALIS 

LIBER B. SAMUEL HALLER. 
„Sajnálni lehet" úgy mond Gorove László, Tud. 

Gyújt. 1830, K. V. L 6. a' honnan e' Sári emléket 
is vettük , — „sajnálni lehet , hogy B. Haller ezen 
„újabb veres négy szegii márványba vésett sirirás 
„Végében vagy a' test betételének, vagy legalább 
„ezen ú j kő felállításának esztendő számát ki nem 
„ t e t t e , és az esztendő szám az öszszeszedhető deák 
„Római számokat mutató betűkből sem számláltat-
„hatik ki." — És a' 12-dik lapon : „ J ö t t (Aba) újabb 
„készületek tétele végett a1 Tiszához ; ká r , hogy egy 

íróban sem neveztetik meg a' he ly , a' mellyben új 
„táborát állította, de még a' vármegyének nevezete 
„sem találtatik az íróknál. 

E' sorok három kérdést adnak : l ) Hol igye-
kezett Aba új tábort állítani, V hol gyilkoltatott 
meg? — 2) Teste mikor vitethetett Sárra í—3J 
Mikor készülhetett Haller márványja? Teszek 
mind a'három felett egy két szót; nem mintha min-
den nehézséget megfejtenék, minden homályt fel-
derí tenék, kérdést tovább is kérdésnek maradni 
megszüntethetném: hanem tsak hogy egy tsekély 
fényt is vethessek e1 fedett dologra, tsak egy kevés-
sel is közelebb vigyem a' valóhoz, és legalább má-
soknak alkalmatszolgáltassak a'további bővébbnyo-
inozásra. Tehát 

1) Hol igyekezett Aba új tábort állítani, V 
hol gyilkoltatott meg? Hogy mind a' kettő a1 Tisza 
körül történt , azt már íróinknál fogva felteszszük ; 
hogy a' gyilkosság a' táborálJításnak helyén, legalább 
ahhoz igen közel tör tént , ugy látszik, arról kétel-
kedni nem lehet. Az ütközet Lajos 4-én; ütközet után, 
tehát mintegy dél tá jban, szalad meg Aba Rába mel-
lől; akár mint sietet t , más nap még sem juthatott 
elébb a' Tiszához, tsak a' napnak hanyatlása fe lé ; 
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ott egy helyen Idát tölt a' rendelések tételében , és 
tsak a1 közben lepeltelhetett "s gyilkoltathatott meg 
még az nap. Olly erős ut erőset is kifáraszt és pi-
henni parantsol. A* már emiitett Dictionarium, Abá-
ról szóló tzikkelyében , imigy tudósít felőle Bonfíni-
ns nyomán : Aba, tyrannus Ungariae, in vico Stae-
be a suis caesus est, stb. IIa Bonfini Staeőét irt-e, 
nints kezemnél 's nem tudom ; de Staebe bizony-
nyal olly helytelen irás, mint ugyan azon Dictio-
nariumbau a' Gulaseiúar, Zashalon, Closuuar1, 
Khaeres , Rakhakevvi , Kaiila ^ Pet scheu, Salon-
ehernen, Benges 's a' t. e' helyett Gyulafejérvár, 
Százhálom, Kolosvár, Körös, Bátzkevi, Keisla, 

, Zalankemen , Gyöngyös. Én ezen Staebe 
alatt vagy Abádot, vagy Tsepát gyanítom, mind 
ketót a1 Tisza bal partján Heves Vármegyében, egy-
mástól nem igen meszsze. Mind a' két név hasonlít 
Staebéhez; különösen Abád, meglehet, épen Abá-
nak ottan történt vesztéről neveztetett igy. Hi-
hető pedig Heves Vármegyében történt halála imért 
a' szerentsétlen ütközet után veszélyben forogván 
Aba , legalkalmasabbat! vonulhatott nemzetségi bir-
tokába, hol saját jobbágyait legelébb ültethető fel 
maga védelmére: tudva pedig 4-dik Bélának 1261-
ben az Egri püspökségnek adatott petsétes levelé-
ből, hogy az Aba nemzetség temérdekekkel birt 
Abauj, Borsod és Heves Vármegyékben. Sáron i s , 
bizonyosan mint tulajdonában építtetett monostort. 

2) Ide Sárra pedig mikor vitethetett holt 
teste? Palma így í r : Corpus aliquandiu (egy ideig) 
tumtilo carens. A' Dictionarium határozottabban 
imígy : non multis a rnorte annis cadaver ejus ef-
fossum est; sudarium et paludamenta tum ftiere 
incorrupta. Tehát valami két , három esztendő múl-
v a , mikor még â  ruha is ép volt. Történhetett 
1047-ben, midőn András, megkoronáztatott. Ekkor 

*) Már le volt írva, midőn olvasám, hogy éppen ez a* Hevesi 
Abád &llott 8t. Ia'ván éveiben Obada név alatt, Tmt. 
Gyújt. 1834. K. II. lap. $2. 
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Ő még azokat is példásan megbüntette , kik Péter-
nek , ámbár nem jónak , szemeit kitolták ; bizonyo-
san a' méltóbb Aba király testét sem hagyta ó gya-
lázatos helyen hoszszabb ideig heverni. 

3) Hát Halter márvány ja mikor készülhe-
tett? Midőn M. Teréza székét a' politikai szélve-
szek ingatták, s ő 1741-ben könnyezve mondta el 
az ország Rendei előtt panaszkodó beszédét, kar-
jain tartván a' tsak fél évi Jósefet: azok a' Magya-
rok , kik ez érzékeny jelenésnél lelkes kiáltásai te-
kélék el magokat a Királynéért halálra, hat gya-
log , és három lovas ezredet állítottak újonnan. Az 
egyik gyalog ezred, most a' 31-dik szám alatt , en-
nek a' Hallerkői B. Haller Sámuelnek adatott , 's 
birtokában maradt egész haláláig, 1741—1777. Hal-
ler tehát ez idő közben készítette márványját. De 
idővetés is van abban a1 sirirásban, 's áz említett 
évek közül a' bizonyosat határozottan kimutatja. 
Chronosticon 's egyébb idővetés rendszerént a' vég-
ső sorokban szokott lenni. Itt se keressük tehát az 
egészben, hanem rendszerént. Meg is találjuk igy, 
a' többitől külön váló 's teljes értelmű befejezésben : 
e rVDere protraXIt generalis Líber b. saMVeL 
haLLer, 's kijo 1773. 

A' boldogtalan Pétert diadalmasan örvendező 
pártosai szerentsésen viszszaültették, de tsak azért, 
hogy kedventzök a'Magyarok boszúját el ne kerülje, 
's idő előtt veszszen el. Nyomorúságos napok voltak 
azok! Istvánt megakarták ölni , Pétert elhajtották, 
Abát ki is végezték, Pétert viszszahozták, hogy sze-
meit kitolják, 's fájdalmában végezze életét. És mind 
ez 14 év munkálata. Nem sokára Gerard is 1046-ban, 
— de fordúljon le a' kárp i t , ne lássuk tovább, ne-
mes Barátom ! a' sok vérrel bemotskolt jelenést. 

Holb'czy Mihály. 
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2. 
A' Rhabctrbara 

egy kemény , a' fogak közt sustorgást okozó gyö-
k é r , általánosan és gyakran k i fúr t ka r ikák ra , vagy 
darabokra öszszevágva, nehéz , lehámozva kivűlrul 
sárga, belülrtíl rózsa színűén és fehéren márványozva, 
a ' pököt sárgára való színesítés mejlet i , tulajdon 
kellemetlen izü 's szagú. 

Dioscorides 's a' régieknek azon Rha vagyRhe-
onjok (fa vagy QÍjov) Prosper Alpin és mások sze-
rint a' mi mai Rhapontz Hhabarbaránk, vagy Nagy 
Rhapontzunk, vagy Kalap Lóromunk. E z előbb Rha 
ponticumnak hivattatott, és pedig a 'Wolgának eléb-
bjeni Rha nevétől, a' mellynek partjain az elő jön , 
és ponticum a' Pontusnak partjaitól. Későbben Scy-
thiának más helyeiről nyeretett ezen gyökér, a' mi-
ért is az Rhabarbarumnak nevezte te t t , mivel t. i. 
a' Rómaiak minden még alájok nem hódított népeket 
Barbarusoknak neveztek. Mesue azonban a' régiek 
Rheonjokat a' mi Rhabarbaránknak magyarázza, és 
Ritter is közöl Tudósításokat, a' mellyekből hihető-
nek lá t sz ik , hogy már a' legrégibb üdőktől fogva 
a ' valódi Rhabarbara a' még tsak most tudva lévő 
helyéről, mint kereskedésbeli portéka, kihozattatot t , 
és a' Rhabarbarum nevet azon folyótól kap ta , a' 
melly által Aorsenen (Hunnia ? ) keresztül a' Róma-
iakhoz vitetett volna, a' hol azonban semmi esetre, 
a' mint már Mannert is emlí te t te , az nem teremne. 
Figyelem nélkül azonban nem maradhat, hogy a 'mi 
Rhapontzunk valóságosan a'délkeleti Európában, tehát 
a* régi Thráciában a' pontus Euxinus par t ja in , vala-
mint a' Wolga 's Ural közt lévő Sivatagon a' Caspi-
umi Tenger felé terem. Európában a' való Rhabar-
bara még tsak a' tizenhatodik század vége felé mint-
egy 1570. Occo által, a' Rhapontz ellenben 1610 után 
Prosper Alpin által , a' ki azt Thráciaból hozatta * 
esmertetett meg. 

Tud. Gyújt. VII. Köt. 1831 2 
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Linné az Anyanövényt Rheum Rhaharbarum-

nak nevezte ; míglen utóbb egy Tatár országi kal-
már az orosz kormány indítására Rhabarbara magot 
szerezvén belőle, a' már esmeretesen kiviíl, még egy 
esmeretlen növényt is előhozatott, a mellyek köziíl 
aztán Linné az ő tőle elébb Rheum Rhabarbarum ne-
vezettnek most Rheum undulatum 's azon iiiég eddig 
esmeretlennek pedig Rheum palmatnm nevet adott. 
A' Rhabarbara gyökérnek eredetére nézve Siberiában 
Pallas és Georgi által tett vizsgálások után, a* mel-
lyek aztán a' 11-dik Katalin Tsászárné parantsára 
közhírré is tétet tek, hinni lehetett , hogy a' Sibériai 
Rhabar. a 'Rh. undulatumtól, a1 Chinai pedig a"' Rh. pal-
matumtól származék. Azonban mégsem lehetett Sie-
b< rs, Pallas Kísérője, által , ki hét évekigide 's tova 
utazott a' való Rhabarbarának felkeresése ^ égett,vala-
mi bizonyosat róla feltalálni. Miller, ki a* sz. Pétervá-
ri Tudományok Acndemiájától a1 Rh. compactumnak, 
mint a' valódinak , magját kapta, azt mondotta: hogy 
az abból termett s megszárított gyök érnek több ha-
sonlatossága volna inkább Valamelly idegen Rhabar-
barához ,min t akármelly más eddig általa látotthoz, 
és Pallas is, kinek a' Bucharusok által a' Rhab. levelei 
leírat tak, azon véleményt t a r t á , hogy a7* a"5 Rhe-
um compactum legyen, valamint a1 Rheum palma-
iiiDi és undulatum, mii61 a 'Rhabarbara szedetnék. 
Ezen kétségek Rehmann által sein mellőztethettek 
el. Épen olly kevéssé határozhatták az ónk ii lomb féle 
országokban, min t : F ran tz , Angoly, N é m e t , és a1 

mi Hazánkban is , még pedig különösen Erdélyben 
való termesztések ezen kérdéste l , hanem mint igen 
hihetőnek látszatott azonban az ezen * v izsgálások 
mellett tehetett tapasztalásokból következtethetni , 
hogy Rheum palmatnm légyen aJ valódinak anya-
növénye. És tsak a' legújabb üdőben lehetett ezeií 
kétségektől egészen megmenekedni. 

Don már az ő Flóra Nepalensis nevü munkájá-
ban egy Rhabarbara növényt, mint Rheum Australét, 
irt le, midőn a1 Kalkuttai Füvészkertnek Igazgatója 
Dr. Wallich a' Himalaya Hegyekről magot kapott * 
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flíeIlynek elvetése Után valamelly Rhabarbara F a j jíUt 
elő. Ő ezeket a1 honnan jött Tájék szerint RheUin 
Emodinak n e v e l t e , *s küldött helőle szárított nö-
vényeket , és érett inagötLondonba Colebrookénak, 
a1 ki még egy részt az utóbbiból Lambertnek kül-
döt t , ki több növényeket belőle nevel t , a1 mellyek-
ben Don a' Rheum Australéját niegesmerte, a' mi-
ről pedig ekkoráig nem tudta, hogy ez a1 valódi Rha-
barbarának növénye legyen. 

Rheum Australe Doni, vagy Rheum Emodi Wal-
lichii egy lévén (az én elnevezésem szerint) a 'Déli 
Ilhabarbarát jelenti, 's tartozik a' mesterséges rendszer 
szerint a' 9-dik Seregnek 3-dik rendéhez, vagya ' 
természetes rendszerben a' (polygoneae) tzikszáruak 
közé;Himáláyának környéke és a' közép Asiának azon 
magos téréi a1 31° és 40° foka közt lévő szélesség-
nek egy 11 ezer lábnyi a* tenger földszinétől lévő 
magosságban Don szerint, Wallich után pedig China^ 
Tatár és Nepálországok lévén a' Hazája. 

Azon rövid , vastag, 's gyűrűzött gyökéré több 
ágokat hajt, a' mellyek eleintén gyengén gyűrűzve^ 
gesztenye sz inü, belülről halavány sárga, de meg-
üdölésökkel azonban a' földszineken háló formán erez-
v e , rozsda szintiéit előtűnnek, és a' hol aztán a ' ke -
resztül való metszésén, a' kívülről vereses rozsda 
sz inü, 's belülről motskosan fehér héj alatt egy szé-
les motskos halavány sárga g/iirii mutatkozik, a' 
melly még ismét egy rozsda barna sugáros gyűrűt 
zár magába, a' méllyben egy motskos f e h é r , egy 
kis rozsdás szinü közepettel fekszik. Azon pikke-
lyes közép törzsökéből emelkedik egy egyenesen 
felálló hengerded r, barázdás, 's levelekkel meg ra-
k o t t , eleintén zöld, azután, külöíiösen felülről, bar-
nás bibor veres , felül válamelyesáé ágas, 's mintegy 
négy lábnyi magos szár , a' tnellyj valamint az egé'sz, 
növény is, sűrűen kis sertékkel megrakva lévén , e" 
miatt tsak nem éles tapintású. JA' levelei gömbölyű* 
dedek, vagy hoszszűkás szívesek, az alapokon három, 
s egészen hét idegiiek, eresek, hói tompa, hol hegye-

sek, valatnelyessé habosak; a' gyök levéléi hoszszu nye* 
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lesek, egy egész másfél lábnyiig hoszszuk, a 'nyélen 
lefutók. A' virági kitsinyek, egy vonalnyi hoszszuda-
d o k , tövid kocsánuak, öszszerakott , felfelé levél-
nélkűli fürtökben. A' tsészeje egytagú, hat metszé-
sű , barnás biborvereses, állandó, a' három beímet-
szései viszszás tojáskerekek, hoszszabbak a' külsők-
nél. A' bokréta hibáz. Kilenlz árforma rózsa szinii 
himszálok. Felmagzatu, háromélü, zöld, három rövid, 
rózsa szinü anyaszárokkal, és bibor veres , vese 
forma bibékkel. AJ gyiimöltse : egy tojás forma, há-
rom élii , veresbarna, sugárosan kar tzol t , tsillogós 
szárnyakkal , egy a gyümölts gallérjával öszszenött 
magot, a' mel lya ' korszavatjában igen gazdagon, egy 
vereses barna, vizben olvasztható, vagy leöblénthető, 
's aztán sárgába áltmenő festék anyagot foglal ma-
gában. 

A' (Rheum austra!e)Déli Rhabarbarának korsza-
vaijában találtató festőanyag semmi más Rhabarba-
ránál nem találkozik, és általjában a* Rhabarbarának 
ezen faja igen kitűnő valamennyi közül , úgy : hogy 
ez, mind a' Chinai,mind az Orosz Rhab. valódi anyanö-
vényének — Ilayne hozzá járúlásával — meghatároz-
tá tot t , a 'mi re is ezen két Rhabarbar alkatrészöknek 
azon nagy megegyezésök mutat. Azonban mivel még 
is két fa j különböztetik, alkalmasint tsak az elké-
szíttetésöknél történhető külombféle bánás mód, és 
a ' j o b b daraboknak ^aló kiválogattatása által történ-
hetik az meg. Legalább igen kétséges, hogy váljon az 
a' kereskedésben előjövő Déli Rhabarbara (Rheum 
australe) különösen , vagy pedig egy úttal a* fel-
jebb érintett fajakból is szedetik-e? még pedig kü-
lönösen a1 patikai Rhabarbarától (Rheum palmatum)-
e ? A' melly növény Murray után egy hoszszu hegy 
lántztín teremne , a* melly Tatár Országnak éjszaki 
részében kezdedét veszi, nyugott felé ezen Ország-
ban , és délfelé magát egészen a* Kokonori Tó fe lé , 
a ' Tibeti határig nyúj t j a , és a' melly állás pontok 
szerint Sprengel is az Émodihegyeket mondja lenni, 
de a' mit meg ellenben Hayne egy igen kitágított 
Hazának vél lenni. Guibert is állította már elébb a' 

i 
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Parisban termet Rbeitm palmatumnak gyökerét sza-
gára és izére nézve tsaknem egyezőnek lenni a' Chi-
naival, és éppen így mutatták meg Henry és Caventou 
próbatéteik által,hogy vegyi tekintetben is a 'Pa t ika i 
Rhabarbarának (Rheum palmatumuak) gyökere legin-
kább közelít azon külföldihez, mert ezek szerint 100 
rész Chinai Rhabarbara foglalt magában 74 vizben *s 
langban olvasztható részeket, Rheum palmatum 61. 
Rheum compactum 50. Rheum undulatum. 32. és 
Rheum rhaponticum 30. 

A1 gyökereknek kívántató korosságok a1 besze-
detésöknéla 'szárnak erősségéből esmérhető; közön-
ségesen hatodik évökben arra valók. Sz. György és 
Pünkösd havában ; de ollykor azok őszszel is ásat-
nak ki. Megtisztítván és darabokra vágván azoka t , 
megfura tnak , fölfuzetnek 's felaggattatnak részint 
az egymás mellett lévő fákra, részint sátorokban, és 
részint a' juhok szarvaikra is. Egészi beszedetésök 
után bevitetnek a' lakásokba, a' hol osztán egészen 
megszáríttatnak, melly Duhalde szerint a' Chinaiak-
nál kő táblák felett történik, a' mellyek alulról meg-
melegí te tnek. 

Ezen Rhabarbara két uton keri'íl hozzánk, ré-
szint vizén Cantonból, és ez hivattatik Indiai v. közön-
ségesen Chinai Rhabarbarának ; és részint hozattatik 
Buchari kereskedők által Sibiriába Kiachtába, a' 
hol az Orosz kormánytól azok megvétetnek. Ebben 
a1 városban biztosok tar tózkodnak, a' kiknek 
kötelességök a1 gyökereket egyenként szorosan meg-
vizsgáltatni, tisztíttatni 's hámoztatni hagyni, mert 
a' kormány tsak az egészen szép gyökereket veszi 
meg. Ezen Rhabarbara azután beszurkozott ládákban 
Moskauba és innen Pétervárrá v i te t ik , a' hol még 
egyszer megvizsgáltatik, minekelőtte kereskedésbe 
eresztetik. 

Ez az Orosz, vagy Moszkaui Rhabarbara. Ezen fé-
le Rhabarbarát kapui, sokszögű, valamellyessé hosz-
szas-gömbölyii, vagy lapos, tsak nem kéz nagyságú, 
két vagy kevesebb hiivelknyi vastag, vagy lóköröm 
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idoma, egy fertály hüvelknyi széles, fu r t lyuku , né-
mellykor annyira kivölgyclt darabokban, bogy né-
mellyek közüiok tsak nem hasonlók valamelíy bej-
hez. Kívülről az vereses - sárga fehér vonásokkal , 
némellykor mintha valami sárga porral be hintve 
volna; a' törésén belülről rózsa fehér 's sárga szín-
ből , mint valamelíy szeretsen dió, márványozot t , 
sokszor tsillagidomu árnyazattal van. A' szövése az 
ujjak által igen könnyen öszszedaráltatható, az ál-
lománya a ' fogak közt sustorog, a' bepettegetve Je-
vő sóskasavas niészag mia t t , és festi a' pökqt ; az 
íze undor í tó , keserű, valamellyessé öszszehuzó , a' 
szaga tulajdonképen kedvetlen. A' lyukak részint 
onnan származtak, hogy a' megromlott állománya az 
elébb a' felaggatás miatt tsináit lyukakból kimetsze-
te t t , a' miért is azok némellykor £ egész | hüvelk-
nyire szélesek, részint meg Orosz Országban is fu-
ratnak m e g , a' darabok belső állományoknak meg-
v izsgáltathatásukért. 

A' Chinai, vagy Indiai Bhabarbara ugyan azon ere-
detű, még is általjában valamellyessé világosabb szí-
nű az az Oroszországinál, halaványabb, nehezebb a* 
Tengeren való általhozatás miatt, és durvább. A' több-
nyire 3 egész 4 hüvelknyi hoszszu és néhány hüvelk-
nyi vastag darabok hol hengeridomuak, hol az egyik 
oldalukondomborúk, a' másikon laposak, vagy mint-
ha öszvenyomattattak vagy sajtoltattak volna, vagy 
mind a' két fé lén laposak kis lyukatskákkal ellátva, 
a' mellyekben még tiémellykor a1 madzag is találta-
t i k , a 'mel ly felaggattatásukra szolgált. Ezen féle is 
már igen gyakran meghámozottan jön elő, valamint az 
Oroszországi, de a' mellytől azomban a' stíriibb szöve-
téből , a* .kisebb furt lyukakból, s a' közébe kevert 
yoszszabb darabokból megkülömböztethetik. Bévá-
sárláskor kell tehát legelébb is a' darabokat a' raj-
tok lévő tsalfa portól megszabadítani, és nem épen 
ri tkán fognak a' legnehezebb darabok belülről ned-
yeses, 's feketén, a' legkönnyebbek pedig Rhobarak-
tól általlyukasztva találtatni. Illyés rhobar lyuku, feke-
tén fpjylozott , szivatsos , nedves darabok általjában 

• 
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elvetni valók. Az orosz Rhabarbaránal ezen rhobar-
lyukak egy Rhabarbara, vagy sárgító porral is, és méz-
ganyákból készült tésztával kitöltetnek, a' mit azon-
ban könnyen észrevehetni. 

A' Khabarb.ira növény Angoly, F r a n t z , Né-
met Országban, különösen a1 Rhenus mellett , nálunk 
Magyar Országban és Erdély Országban i s , különö-
sen egy igen derék tiszti társom által , a' ki azt 
nagyban 's jó sikerrel üzi,*termesztetik. Nem hallgat-
hatom itt el azon ösztönt , melly régtói fogva kebe-
lemet e' tárgyban emeli és ezen gondolatra sokszor 
indított. De módját előadásomnak és hová való 
folyamodásomnak igazgatását soha ki nem találhat-
ván , most ezen alkalommal előadni bá to rkodom: 
hogy vajha a'Kormány ezen valóban nagy hasznot hoz-
ható tárgyban is jutalmakat tenne ki a n n a k , a' ki 
legjobb, a ' legfőbb 's legegyszerűbb módot ezen drága 
gyógyszernek termesztésére 's előhozattatására kita-
lálná. — Igaz azonban most az i s , hogy kedves Ha-
zámnak is már lévén azon magos lelkű 's fényes tu-
lajdonú eszközlői által egy Tudós Társasága > még 
pedig olly alappal, hogy vele ritka, vagy tán egysem 
egész Külföldön megmérkezhető , tán tzélerányos vol-
na e 'már mondott nagy liasznu tekintetben is annak 
részéről e3 boldog Hazának előmenetén segítségül 
lenni , és azt egy úttal eszközölni iparkodni. Éghaj-^ 
latunk erre igen alkalmatosnak — mint általjábau 
úgy is Magyar Országot kis Európának kitsinyben 
tart ják — lenni látszatik. Nem is hibáz nálunk egyébb, 
tsak az akara t , de ennek izgatására, ha bár sok-
szor önhaszonnal is volna az öszszekötve , még is 
serkentés szükséges, a1 mi nélkül tsak hiába tsiigg 
az , és meg van az nálunk is, valamint minden előre 
induló nemzeteknél , hogy külömböztetésekre , ju-
talmakra vár mindenik, még az önmaga eránt való 
jó tettben is. 

Az Angolyok már próbát is tettek az ő Rhabar-
barájokat Chinai helyett árulni. Altaljában áll ez az 
Európai ki ts iny, keresztül metsze t t , több vagy fce-
vésbbé zöldlős-sárga öszszezsugorodott darabokból , 
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's ez a1 fogak közt nem sustorog, és sokkal ke-
serűbb, de kevéssé öszszelmzó. Az Angolyok azon-
ban Rhabarbarájukat különösen elkészítni t u d j á k , 
és Brandes ez által indíttatván az esmértető jeleiket 
egymásmellé r a k t a , mellyek szerint az Angoly or-
szágban készített a1 külön súlya szerint könnyebb, és 
ii belszövetje valamellyessé durvább v o l n a , a' fris 
inegmetszésen veresesebb, egy kevéssé az ibolyás 
színbe hajúiván. A3 lyukai alkalmasint egy formák, 
minthogy fúróval látszatnak ra j t végbe v i te tn i , a* 
melly szerént tehát azok tsak nem valamennyien fél 
büvelknyi átmérőjűek. 

A' Rhapontz (Rheum rhaponticum-)nak gyöke-
re eg}' Thrátziában a' Rhodopaei hegyeken termő 
növény , tnelly Decandolle szerint Averniában is , 
Frantzia Országban, aztán még többek után Orosz 
Or&zágban az Ural hegyeken előjön , és nálunk is 
kertekben ve t te t ik , egy ágas, inkább hoszszu, mint 
széles és vastag gyökér , kivíílről setét sárga színű, 
tsak nem barna, vagy vereses fehér szinti, nem be-
porozot t , belülről sárga, vagy veres és fehér gyűrűk-
kel, és a' közepéből tsillag idomuan kimenő tsíkok-
kal , gyenge nem kellemetlen szagú , kevés keserű, 
hanem inkább többé öszszebuzó és mézganyás ízű, 
a' pököt is veres sárgára fes t i , de nem sustorog a-
fogafc közt. 

A' Bértzi Lóromnak Sv. (Rumex alpinus) gyö-
kerét könnyen megesmerni , a1 rántzos , hoszszu, 
kívülről barna és belülről motskos barnás, vagy zöl-
de s , sárga, setét veres erekkel keresztül szőtt dara-
bokban, kesernyés rhabarbara forma ízzel , de a' 
melly sokkal erősebben öszszebuzó és undorító, a' pök 
általa sáfrán színre festetik. 

A' viz kiveszi a3 Rhabarbarának nagyobb részint 
minden hathatós részeit , a' vizes forrázatja sárgás 
veres , melly égvények által setét-veressé lészen, és 
azon különnemü szagával és izivel egészen bír a 
Rhabarbarának. A' lang egy setét veres fest vényt huz 
ki belőle. 
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Schräder Öszszehasonlító tett próbatétei után, 

hogy a' legjobb orosz és a' belföldi (Rheum palma-
tum) közt mellyek legyenek a1 külömbségek ? kö-
vetkezendőket hoz fe l : az utóbbinak valamellyessé 
több mézganyát és sóskasavas mészagot, de keve-
sebb gyanta és szappantárgyat tulajdonít ; a1 minek 
következésében ezen gyökér aztán számtalan vegyi 
vizsgálatoknak lett tárgyává. 

A' már Trommsdorff által érintett tulajdonké-
pen való alkatrészeinek előhozatására Pfaíf a' kitsin-
re öszszevágott Rhabarbarát legelébb vízzel húzta ki. 
Ezen forrázatot Iegőzöltetvén, a' viszsza maradt vo-
nat újonnan felolvasztatik vizben, a' midőn közön-
ségesen még valamellyes tsekélység viszsza marad , 
erre a' higságot megint vigyázva vonatsürüségre le-
párolítván, a1 viszszamaradtat, a' mennyire lehet, 
vizhiányu lang által kihúzván, a' mire aztán en-
nek legőzölögtetése után a' Rhabarbara anyag mint 
valamelly s e t é t -ba rna , fényes , átláthatatlan állo-
mány egészen tulajdon undorító, keserű, alig észre-
vehető íztt , és épen illy tulajdonképen való vala-
mellyessé kellemetlen szagú maradt viszsza. Pfaff-
nak ezen Rhabarbara anyagja felolvad vizben, lang 
és égényben tökélletesen , a' mellyeket sárgára fest 
meg, a' légen megnedvesedik, sem sav, sem alapia-
san nem hat ellen , némelly ellenható szerek ellen 
mutatkozik mint t imtartó, és áll áitaljában ennek 
és az ez eránt vonzalommal lévő anyagokhoz leg-
közelébb. 

Henry ellenben lánggal merítette ki a1 Rhabarba-
r á t , azt aztán legőzölögtetvén, és a' vonatot kimos-
ván vizzel, valamelly gyanta idomú termény maradt 
viszsza, a' mellynek szinte szaga és íze a' Rhabarba-
rától szármozottnak lenni látszatott. Ezen anyag 
sárga, olvaszthatatlan, hideg, de olvasztható forró 
vizben , láng és égényben , a' tiízben mint valamelly 
sárga jó illatú füst elillan , és keserű fanyar ízű , a* 
melly egyébberánt is a1 Rhabarbarában előható. Ég-
vényekkel igen szép olvasztásokat ád , a mellyek-
ből azt a1 savak még eredeti színével elválatják. A' 
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savak és különbfele értzolvasztások sárga leváladé-
kot a d n a k , a1 kénsavas vasats egy feketés zöldet , 
az enyvolvasztása egy sajtos bőrformát ád. Ezen 
I lenrynek Rbab. anyagja tehát nem egyez meg Pfaíf-
Jiak anyagjával , minthogy ez inkább gyanta termé-
szetű. Ezen tulajdonképen való anyagon , a' Iihabar-
baradékon kivíil, talált még H e n r y : 2-szor egy ke-
vés zs i ros , lágy, langban olvasztható olaj t , (Pfaff 
szerint ez inkább terménynek ta r ta t ik , a' készíttetés 
által előhozva , Gmelin titán azonban valamelly gyan-
tának nézet ik , és így tehát még egészen kétséges 
e z ) ; 3-szor mézgát; 4-szer keményítőt ; 5-szÖr több 
sóka t , mint sóskasavos niészagot, a' melly tsak nem 
harmad részét teszi az egész gyökérnek (mások sze-
r in t egy hatod rész, de legtöbbektől még kevesebb-
nek mondatik), savas almasavasmészag és kénsavas 
jnészagot; 6-szor Fa rostot. A' sóskasavas mészag 
közönségesen mint valamelly eriteriumnak tartatik 
az Orosz Rhabarbarában,és Henry tsak ugyan többet is 
t a lá l tabban , mint akármelly más belföldi gyökérben, 
ámbár még Schräder épen az ellenkezőt erősíti. Ezen 
sóskasavas mészag foglalatja némellykor annyira 
megyén valamelly gyökben , hogy annak tsak nem 
egészen fehér színt ád , a1 melly ezen alkatrész és 
a" hasonlóan szapora bent lévő keményítőnek tulaj-
donítható. 

Hornemann az ő öszvehasonlífó vizsgálatinál a' 
valódi és hamis Rhabarbara közt tulajdonképen való 
következésekhez jutott. Henry Rhabarbaradékának 
előhozattatása végett a" lángos féstvényt szárokig legő-
Zölögtette , és vizzel lemosta annyi ra , hogy az utol-
só reá öntött vizben azt egy fertály óráig főzte, és 
tsak meghűlése után öntötte azt le. Ezen rhabarbara-
dék általjában birt azon Henrytől előadott tulajdo-
nokka l : 50 szemet belőle hatszor vonattattak ki viz-
ítélkiili égény által, a' mellynek elgozölgése után 11 
szem maradékot hagyott , a' miben nyilván vilá-
gos-sárga pejhek észrevétettek ; as mellyek egy ve-
res-sárga gyantás állományban lévők voltak, a 'mel-
lyeknek elválasztásukra vizhiányu lang önte te t t , a1 
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mcllyben a" gyantás állomány fclolvasztatott , a ' pej-
hek azonban bent úszkálva maradtak. Ezen pe jhek 
tsekélységök miatt igen kevés próbatéteket enged-
tek tsak meg. Ezek világos-sárgák, haíavány fénye-
sek voltak , a' nagyító üveg alatt sem mutattak je-
gedő a lakot , zsiros 's puha tapintásúak vol tak, sem 
a"* hideg sem forró víz nem hatott r eá jok , 60 fokú 
lang hidegen nein, azonban forróan egy obon egy 
szemert olvasztott fel belőle, a' melly még meghű-
lésénél nagyobbára levált. Egészen viznélkuli lang és 
égényben igen hamar felöl vasztattak ; Hugyag és 
hamaglug t^ak igen tsekélyet vettek fel belőle, nielly 
olvasztások szép setét rózsa színűek voltak. Az ég-
vényes olvasztásokból a savak ezen állományt va-
lamellyessé megváltoztatva leválatták, mert ezután 
többé az nem olvasztathaiott fel rózsa színnel. A' 
Sangos olvasztás nem változtatta meg a' kék és sárga 
kémlő papírokat. Egy nehéz any kanálban megme-
legítvén azokat, elolvadtak valamellyest a ' fo r ró víz-
nél magosabb hévnél, a' mikor sárga megégett zsír-
hoz hasonló szagú gőzök fejlődtek k i ; nagyobb hév-
nél elgőzölög mindnyája , és egy fekete fold marad 
a' kanálban viszsza, á melly azonban izzó tűzben 
eltűnik. 

A1 maradéknak égénnyej további való bánása ál-
tal tsupán valamelly gyanta nyere te t t , melly azt 
elébbenihez egészen hasonló volt. Ez vö rös - sá rga , 
merevény, a' törésin fényes, egy megmelegítő tu-
lajdon ízü, a' hidegben szagatlan , de megmelegítve 
elolvad és rhabarbara szagot terjeszt el. Ma az égény 
többet nem olvaszt a' Rhabarbaradékból, egy setéi-
barna por marad viszsza, nielly részszerint vizet-
tartó lang által felolvasztatik , és azt setét - barnára 
színesíti. Ha ezen olvasztást beszárí t juk, egy fényes 
fekete - barnás tömeget kapunk, a' melly a' vasanyt 
zöldre színesítő timanyaghoz legnagyobb egyenlősé-
get muta t , kellemetlen öszszehuzó, kesernyés ízü , 
szag nélkül , lang és vízben olvasztható, az állati 
*nyvvel egy erős, szívós, sárga-barnás, a' sósavas 
vasag és kénsavas yasatstsal erősen setét-zöld, a" fa-
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vakkal egy pejhes, ba rnás , az értzsókkal is külön-
bözően szinesítettt váladékokat á d ; a' salyán vize 
az olvasztást vörösre színesíti , és későbben egy bar-
na leváladékot támaszt. 

Azon vizettartó lang által olvaszthatatlan mara-
dék egy szürke-barnás por lévén, sem azégénysem 
a* lángtól, szinte így sem a* hideg vagy forró viz 
ál tal , hanem tsak az égető égvényekben, még pedig 
könnyen és setét-bamás színnel olvasztathatott f e l , 
és mint savított timanyag magát tartá. 

Henrynek Rhabarbaradéka áll tehát egy tulajdon-
képen való állományból ( Rheumin ) gyantából, és 
t im anyagból. 

Pfaffnak Rhabarbara anyagja Dulk P. által is ké-
szíttetett; midőn a' vizes vonatját erős láng által ki-
húzat ta , legőzölögtette, ismét sok vizben felolvasz-
totta, a ' H e n r y Rhabarbaradéktól való elválaszthatás 
miatt. Ha kevés viz használtatnék, valamennyi Rha-
barbaradék nem válatnék l e ; ha pedig még keve-
sebb viz használtatik, tsak nem mindnyája egy tisz-
ta higságra felolvad, a* melly azonban bővebb fel-
ereszlésnél azonnal sárga és zavaros leszen, és a' 
Rhabarbaradékot leválatja. Ez a1 legőzolgetés által 
nyert Pfaífnak Rhabarbara anyagja az általános tiszta 
égénytől fel nem olvasztatik. Úgy hogy hat obon 
égény 77 szemerből tsak 2 szemert vett f e l , a' melly 
gyanta és tim sav(?)ból állottak. Tim savra , a* 
mellyet egyébberánt előállítni nem lehetet t , tsak az 
ellenható szerek munkásságaikból következtetett. Az 
égénnyel bánt Rhabarbara anyagnak vizes olvasztása 
etzetsavas ólmaggal válatott le, erről a' tiszta folyóság 
a? sárga üllepetről leszivárogtatott, a* feleslegesen 
hozzáadott ólmag kéngyuló szesz által leválatott , a* 
tisztán leszivárogtatott folyóság lefőzetett , melly 
még egyszer felöl vasztatott és legőzölögtetett az etzet-
savnak lehetőségig való eltávoztatására. A1 maradék 
egy barnás az arabi mézgához hasonló fényes tömeg, 
a1 melly nyák nádmézi tulajdonu, valamelly mész-
sóval öszszekötve etzetsavas mészagnak esmertetett. 
A' sárga olyom váladék kéngyuló szesz által vizben 
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szétbontatott. A' folyóság valamellyessé sárgás ma-
radt és tsendes legőzölögtetés után egy barnás töme-
get hagyott viszsza, a" melly undorító öszszehuzó ízii 
volt. A' vizes olvasztása a' kék kémlő papírt gyen-
gén megveresítette, a1 savak által nem változtatott 
el, hanem a"1 sulyany és mészviz által megveresitte-
t e t i , és egy halavány szürke váladék üllepedett le. 
Dulk eztet vonati anyagnak nevezte. 

A1 kénólmag még lánggal pálittatván , ez által 
egy sárga-barnás tömeg nyere te t t , a* miből a viz 
még valamellyest az említett vonati anyagból felvett; 
a" lángban azon olvaszthatatlan maradék Dulk által 
a1 félgyantákhoz számíttatik. 

Pfaffnak Rhabarbara anyaga eloszlik tehát,ha égény 
által tőle elébb valamellyes gyanta és timsav ( ? ) el-
huzatik : nyáknádmézre, a' mihez valamellyes mészs6 
van ragasztva, aztán vonati anyagra, és félgyantá-
ra. A1 vonati anyag azon undorító öszszehuzó ize 
által mutat a 'Timanyagra i s , minthogy az enyv ol-
vasztását is leválta, a' sósavas vasagot felzavarása 
mellett setét-zöldre, és a1 kénsavas vasatsot kékes-
zöldre leválta. 

Hornemann egy obon Orosz rhabarbarában lévő 
alkatrészeket következendőeii adja eiő:Rhabarbaradék 
(Henry után) 46 szemer; Rhabarbara anyag (Pfaff 
ntán:)77.Szem:; keserű Öszszehuzó vonat 70,5; savított 
timanyagot 7 ; nyákot 48 ; a' farostból hamaglug 
által kihúzott állományt 136; a* hamag lug foglalt 
magában sóskasavat 5 ; olvaszthatatlan maradék 70; 
a' gyökér megszárításánál elveszett 16; veszteség 4,5; 
öszvessen = 480 szemer. 

A' 70 szemeiből álló maradék elégetve adott 
33 szemer hamut , melly: a1 hamagnak nyomával 1 
szemer szenet ; 2 s z : kovaföldöt 1. szénsavas keser-
ago t ; 1. anyagföldet vasag .nyomával ; és 28 szén-
savas mészagot foglalt magában, öszv : — 33. 

Egy obon Chinai Rhabarbara adott tehát: 44 SZ: 
Rhabarbaradékot (Henry után) ; 69 sz: Rhab. anyagot 
(Pfaíf után vá ló t ) ; 79, keserű öszszehuzó vonatot; 
6 savított tim anyagot; 40 nyáko t ; 146 a' rostból 
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lug által kihúzott állományt; 4 , a* lúgba lévő sóska-
»ava t ; 74 sz : olvaszthatatlan maradékot; 15 szemer 
elveszett a* gyökér megszárításánál, 3 sz : vesztesé-
gei; öszvesen — 480 szem: a1 74 s z : maradék eléget-
ve adot t : a' hamagnak nyomán kivűl 1 szem: sze-
net ; 2 sz: kovaföldet; 1 szénsavas keseragot; 1 agyag-
földet vasag nyomával és 34 szem. szénsavas mésza-
go t ; öszves: = 39 szemert. 

Meiszner által Nádméz is találtatott a 'Rhabarba-
r ában , de a' mit jegedve azonban elő nem állítha-
to t t , és a' honnan ő azon hirtelen való megforrását 
a* főzetének is következtette. 

Runge etzetsavas ólmag által egy tulajdonké-
pen való savat , a3 Rhabarbara savat , valamint egy 
tulajdoni alapot is gondolt nye rn i , melly utóbbi 
a 'véle öszszekötve lévő ctzetsavból tsupa viz által 
elválasztathatott volna. Pfaffazonban ezen próbatéte-
ket nem ok nélkől ügyetleneknek lenni állította. 

Carpenter egy kénsavasRhabarbaradékot vélt — 
növényi alapot—készíthetni tudni , a' ki azonban 
ezen hibás véleményéről meggyőzettetvén , azt lehe-
tetlennek lenni utóbb elfogadá és állításától elálla; 
— de nem úgy mások, a' kik elég iealatsonyíttatá-
stikra ezen tudományban tudatlanságukat elárúlák 
azzal, hogy először annak lehetőségét, és másodszor 
még felől reá annak megkészíttetését is tudnák; le-* 
gyen tehát ezennel azoknak tudtokra adva: hogy a' 
vegytan rendszere szerint vegyen tsak a' sav alap-
pal, valamint viszont az alap tsak savval kötődhetik 
öszve, a1 Rhabarbaradék azonban saviasan munkálód-
ván a' savakra következőleg vegyien nem ha lha t , 
és így kénsavas Rhabarbaradékot készíteni lehetetlen. 

Épen illy formán van azon Vaudin által előál-
lított Rhein a l , melly, egy rész porrá tört Rhabarbara 
és nyoltz rész salétrom savval való megmelegíttetés 
által előhozatott , nem tulajdonképen való a lkat ré-
sze a' Rhab. gyökérnek, hanem nagyobbára , tsak a* 
salétrom sav behatás által nyert terménye a1 Vegyi 
folyamatnak. 
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Buchner és Herberger »'következőket találták: 100 

rósz Orosz Rhabarb: 0,40 Zsirforma anyag; 11,80 
gyanta; 2,80 félgyanta (vonatianyag); 0,80 vaské-
kítő tirnanyag ; '23,20 késeranyag (Rhabarbaradék) ; 
5,20 mézga, n y á k , és nádméz; 1,40 keményí tő ; 
1,20 alma 's villósavas mészföld és bamag: 5,00 
sóskasavas inészföld ; 43,60 Rost, nedvesség és vesz-
teség; 3,10 hamu8 alkatrészek. Ezen utóisók villó-
savas, kénsavas, és szénsavas mészföld, zöldlő-
mészany, és a" vasag és rézagnak nyomai voltanak. 

Hornemann által a' Rhapontz is szinte azon mó-
don bontatott szét , és egy obonban következendő 
alkatrészeket talált: 10,50 Rhabarbaradékot í l enry 
urán; 48,75 Rhab: anyagot Pfalf szerint : 50 kese-
rű öszszehuzó vonatot ; 4 savított tini anyagot; 17 
nyákot ; 5 tulajdonképen való állományt (Rhapontza-
d é k ) ; 70 keményítőt ; 197 a3 rostból híg által kihú-
zott állományt; 41 olvaszthatailan maradékot ; 29 
veszett el a' gyökér megszárogatásánál; 7,75 veszte-
séger, öszvesen = 480 szemer. a ' 41 szem. maradék 
megégetve tsak 4 szemer hamut adot t , a' melly 
hamag, mész-agyag-és keserag földből állott. A3 rha-
pontzadék , szörp sűrűségre való lefőzetében, néhány 
nap múlva a' hidegben, magát leválatta. Ezen a' 
folyóságától megszabadított és hideg vizzel utóbb hi-
deg langgal is lemosott üllepedék felolvadt forró lang-
ban , a' mellyből még aztán vi/zel való feleresztés 
után valamelly sárga fénylő por elválott. A' langnak 
elgőzölögtetése után pedig még valamellyes rhapontza-
dék is nyerethetet t , a' melly azonban valamellyessó 
tisztátalanabb lévén, egy újonnan való felolvasziást 
és leválotást szükségei. A' rhapontzadék sárga fényes, 
jegedő mégpedig négy oldalúkuposzlopokban. ízet-
len és szagatlan ; égényben , Jepárolt = és zsíros 
olajokban valamint égető égvényekben olvasztható; 
de felolvad 240 rész forró vízben is* a' mellyből 
még nagyobb részint meghűlése után leváí. A' lang 
hidegen tsak keveset hat reá, forróan azonban azt 
hamar fel olvasztja. A' lángos olvasztásából meghii-< 
lés után sem válik el semmi is belőle. 
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Geiger Fülöp Heidelbergában tett a1 legújabb 

időben ezen gyökerekkel a" Báádeni nagy Hertzeg-
nek kegyes meghagyásából 's felszólítására vegyi te-
kinte tben próba téteket; a* magot Londonból"kapta 
Ő magossága a' medico — botanical Society tői, a' inelly 
aztán Dnrlach mellett Ágoston hegyén (2(u$ujfen&en}) 
e lve t te te t t , és tavai a' gyökerei beszedet tek, a'leg-
fiatalabb gyökerek , a' mellyek Ő magossága által 
hozzá küldettek Rheum emodiból három évűek , a' 
többiek Rheum compactum, Rh. undulatum, Rh. rha-
ponticum, mindnyáján ezen utóbbiak ő Hertzegségo 
udvari kertjében termesztettek, buszon őt évűek vol-
tak. Azon sok fáradságos, iigyes, 's szoros tett vizsgálá-
si után ezek következtetők : Ha az ellenhatások és 
minden egyébb vegyi tünemények, a' mellyek ezen 
külömbféle gyökerek és készítményeikből adattak, 
Öszszehasonlíttatnak , azokon nagy egyenlőséget ta-
gadhatatlanúl észrevehetni , és észrevenni lehet, a ' 
mellyek egyenlő vagy hasonló tulajdonokra nézve 
tsak nem következtetni engedik, hogy az ellenha-
tásoknak azon külömbségeit a' közelebbi alkatrészek-
nek kevésbé azon különbféle miségü, mint inkább 
azon külömbféle mennyiségű arányukban keresni 
lehetne. 

A* Rhabarbarának tulajdon képen való hathatós 
alkatrésze egész mostanáig mind e' mellett igen tö-
kélletlenűl van tudva, és mi tsak az ő külső tulaj-
donáról, ize, *s szagáról, valamint az ő sárgára való 
szinesíthetőségéről következtetünk az Ő jóságára. A' 
mennyivel szebben tűnik azon fehér és vörössel való 
öszszeszövése az új törésén szemünkbe , mennyivel 
szívósabb , a' mennyivel undorítóbb, keserűbb és ösz-
Bzehuzóbb a z , annál jobbnak tartjuk. 

Ezen utóbbi felhozott' tekintetben az Orosz és 
Chinai Rhabarbara a többiek előtt sokkal előbbre 
van. Annyira , hogy azon tulajdonképen való szag 
a' többieknél nem is észre vehető, hogy azt gondol-
ha tnék , hogy egészen más neműek volnának azok. 
Ámbár az érintett próbatétek még megmutatják 
megtzáfolhatatianúl, hogy azon úgy nevezett Rhabar* 

bara 
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bara szag nem valamelly a' Rhabarbarában tiiiaj-
donképen előre bentlévő repülő anyagból szárma-
zó legyen , hanem tsak egy bizonyos mód szerénti 
előkészíttetések és megszáragat tatások hozza azt.Mert 
több fajok a' vizsgált gyökerekbői, a' mellyeknek 
ßhabarbara szagok nem volt, adtak vizes leforrázato-
kat és vonatokat, a 'mellyeknek Rhabarbara szagok 
lett. Deleginkább mutatja ezen szagnak előhozathatá-
sáta^ lángos vonat, a' melty v alamennyi fajok gyöke-
reitől erős Rhabarbara szagú ; úgy hogy a' belföldi ter-
met gyökéré a' valódi Rhabarbara készültjétől részint 
meg sem külömböztethetett! Későbben azonban min-
den szárított és hámozott külömbfaju gyökerek is vala-
mellyes Rhabarbara szagot felvettek. Tehát kell ezen 
szagot,mint valamelly tulajdon, a'szétbontás által elő-
hozott terményt, a1 Rhabarbara hathatós részeinek tar-
tani, mert az ize is és a' többi ellenhatásai a' lángos vo-
natnak világosan mutatják* hogy bennek különösen a31 

Rhabarbara hathatós alkatrészei foglaltatva vannak. 
Különösen a vaszöldesítő anyag mellett azon setét-bar-
na , tiszta állapotban mintegy gyantához hasonló ál-
lomány, a1 melly a'Rhabarbara hathatóságát felteszi. 
Ezen állomány alkalmas tiszta állapotban tsak nem 
ízet len, olvaszthatatlan hideg vizben, azonban al-
kalmas olvasztható benne más vonati részeivel együtt; 
forró vizhen felolvad egy sárga, meghűlésekor za-
varossá váló folyóságra, langban könnyen olvaszt-
ható , valamint égényben i s ; azon sárga olvasztás 
undorító kesernyés ízíi, és gyengén saviast ellenha-
tó. Bélyegzőleg a z , hogy ezen állomány vizes égvé-
nyekben szép vérszínnel könnyen felolvasztható. A* 
hugyagban való felolvasztásból timsó olvasztás által 
egy igen szép piros szinii fény máz (Catf) válatik l e , 
a3 melly a' festésben talán használtatást nyerend. 
Tartja magát tehát e* szerint a1 Rhabarbaradék, mint 
valamelly sav az alapokhoz. Ennek tulajdonítható 
alkalmasint azon hashajtó ereje a1 Rhabarbarának mig 
len az egy úttal alkalmas mennyiségben jelenlévő ösz-
szehuzó anyagja,az ellenkező azon gyomrot erősítő tu-
lajdonnal bir. Ezen tulajdonképen szerentsés egye-

Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1831. 3 
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fSlctnek a' közelebbi alkatrészekre nézve köszöni 
a'Rhabarbara az Ő ismeretes fontos gyógyerejét,a'mel-
Jvek neki igazságosan a' legrégibb időktől azon ma-
gos helyhe:*tetésit a' gyógyszerek közt bátorságosítják. 

Az Orosz és Chinai Rhabarbarában van tehát ezen 
hashajtó keserű anyag jó forma mennyiségben je len, 
a* mi is a' többiek előtt azoknak az elsőséget adja. 
Ezen színes anyag látszik könnyen megváltoztatha-
tást szenvedni, még pedig már részint az eltevé-
sire szükséges megszárogatásnál ; ez kifejtözteíi 
a Rhabarbarában azon tulajdonképen való szagot, 
és ennek kell tehát tulajdon körtílállások köztannál 
jobban előjőni, a' mennyivel gazdagabb a' Rhabar-
bara ezen anyaggal; a' miért is az utóbb nevezett 
Rhabarbara fajok legnagyobb szaggal birnak. A' Rha-
barbara fajoknak jóságaik tehát nem tsupán vala-
melly bizonyos Rhabarbara fajtól függők, hanem 
leginkább az állásponttól, culturátó!, beszedés idő-
től , és a' megszárogatás módtól — úgy, hogy alkal-
masint a' Rhabarbarának több fajai is adhatnak ked-
vező körtílállások közt jó gyökereket. 

A'Rhabarbara növények hegyi növények, még 
pedig a1 legmagasabb bértzekben termők, 11 egész 
14,000 lábnyi magosságban a* tengerszine felett. Az 
is pedig tudva lévő, melly szembetűnő változásokat 
kell legtöbb bértzi növényeknek szenvedniök , ha va-
lamelly alatsonyabb tájékra ültetnek által. Mert itten 
erősen meghajtatik a' növés, buján indúl inkább a' 
szár és levelekben, mintsem a* gyökérben, holott 
ellenben a' hegyekben még inkább a' gyökerek vas-
tagabbak, húsosabbak leendenek, miglen a' föld fö-
lötti részek még inkább valamejlyessé elhagyaítatnak. 
De mind ezek mellett is tsak a' különbféle állás pont is 
már különbséget egyben vagy másban mutat. Hason-
lítsuk p. o. tsak Helvetziának Tarnits gyökerét a* 
Német Országban termettel öszsze, mennyivel sár-
gább, velősebb és szagosabb amaz emennél. 

A' legelső feltétel a' jó Rhabarbara előhozattatá-
sára tehát egy tzélerányos állás pont a1 hegyekben, 
a* mennyivel magosabb az, annál jobb, és alkalmasint 
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sok napot is szükségei, tehát dél felé legyen az. 
2-szor kell a* növényeket, a' mennyire lehet, nem ren-
desen vetni vagy ültetni, hanem a' magot tsak al-
kalmas helyeken elszórni illó távúiságra egymástól, 
egyébbaránt pedig a* növények egészen magokra ha~ 
gyattassanak. 3-szor nem szabad a'gyökereket mind-
jár t kiásni, hanem tsak több év múlva, a' mit leg-
jobban tapasztalásból megtanúlhafni. 4-szer alkalma-
sint inkább a' késő ősz alkalmatos a' kiszedetésök-
re , mert tartós növényeknél leginkább a' gyökerek 
még tsak a' szároknak elszárodások után neveked-
nek. Ásiában tsak télen szedetnek. 5-ször a' meg-
Bzárogatásukra a' lehetőségig való figyelem ajánltatik, 

Tsak ezen feltételek mellett lehetne nálunk is 
jó Rhabarbara gyökereket várni , és az eddig tett pró-
báknak leginkább szerentsétlen kimenetelűket tán 
kevésbbé lehetne a" termesztés módjában, m i n t s e m 
inkább az ezen feltételekre nem eléggé figyelmezés-
ben keresni. 

A' déli Rhabarbarának Sv. (Rheum Emodi) gyö-
kerei azonban legtöbbet ígérnek , a* mint az előadat-
takból világosan kitetszik; minthogy azok olly fia-
tal korukban a1 többi sokkal idősebb Rhabarbara fa-
jak közt még is legtöbb hasonlatosságot mutattak az 
ázsiai Rhabarbarához, és igen kívánatos volna ezen 
Rhabarbara fajjal próbatéteket szorgalommal, ügyes-
séggel kedves Honunkban is eszközölni, vagy a' fe-
lyebbi előadásom szerint azt eszközöltetni, mert meg-
érdemli ezen betses és drága gyógyszer, hogy min* 
den kitelhető reá szenteltessék , reá költessék. 

A1 mezei gazdának nálunk általjában még több 
gyógyszereknek eiőhozatásukra egy igen gazdag ke-
reset forrása áll nyitva. Ez erek mennek ezekért 
as külföldre, mivel részszerint tudatlanságból, rész-
szerint pedig előítéletből azoknak culturájok mind 
ekkoráig elmulasztatott. így fizettük századokig drá-
gán a" Persáknak Kosbor Gyökereiket , miglen ithon 
rétjeink 's erdeink a' legszebb Kosbor fajakkal dísz-
lenek. Most azonban tsak ugyan sokkal szebb Kos-



( 36 ) 
bor Gyökerek tcrmesztetnck Német Országban: Mert 
a* mellyek országunknak északi hegyein termesz-
tőinek, s1 itt ott ügyesebb tiszti Társimtól szedetnek, 
még tsak figyelembe sem vehetők. Még emlékezetbe 
hozom a' mákonyt is. Mennyi megy ezért évenként 
Ásiába! Holott nálunk olly jó sikerrel termesztetik 
a' mák, a' miből a' mákony beszedése nem olly fá-
radságos; sőt a* mák, vagy is a1 magnak minden 
kára nélkül annak beszedése eszközöltethetik, és a' 
be szedett mákony semmivel sem alább való ám a* 
keletinél, a mint a* véle való próbatétek azt elegen-
dően megmutatták. — Legyen megengedve itt végtére 
említenem egy igen szép tudományu Tisztitársomnak 
ebbéli fáradságát és valódi szorgalmát honomban, 
Egerben, a' kinél mult évben szerentsém vala a' 
többi tudományos, mesterségünket illető tárgyak és 
készítmények közt egy akkora darab honi mákonyt 
látni, a' mellyet ő egy nyárnak lefolyása alatt kü-
lönös szorgalommal öszszeszedett, hogy valójában 
közemlítésre méltó azon jó indulatu és Hazája eránt 
való köteles buzgalma mia t t , kifáradságát nem tsak 
hogy kémélte volna, hanem az által mindnyáját , 
a* ki azt tsak látni fogja, a1 szembe ötlő — ha bár 
más tekintetből nem is — haszna miatt bizonyosan 
a'' követésre inkább indítni fogja; és már tsak ez 
által is a' Haza oltárára mint egy közhasznú jóté-
konyságtett által , a1 maga nemében, magának ér-
demet szerzett. Kaposvárott, 1834. 

Svartz Ferentx , 
Gyógysieres. 

3. 
Nádasdíj Tamás élete leírásához töredék. *) 

Nagy méltóságokban élt Férfiaknak életök szo-
rossan öszsze van kötve a' Hazai történettel; azért 

•) Nádasdy Tamás életet leírta: Jongelinus Gáspár Révai 
Péternél in Centur. de Monarch, et Sacr. Cor. in Cata-
log. Palatio. Francof. 1659. foi. p. 158. utánna Czwittin-
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nem kevés világot vetnénk történetünkre, ha efféle 
Hazánk sorsát kezekben forgatóit hites és neves Fér-
fiak biographiáját tökéletesen kidolgozhatnánk. Én 
Nádasdy tetteivel Bada leírásának alkalmával esmer-
kedtem meg: kötelességem Cicero szerént : „Nihil 
dicere falai: nihil dissimulare veri: sine suspicione 
vei gratiae vei simultatis scribere." Túl ezen a* ren-
den nem hágtam, 's a' mit írtam , oklevelekből vet-
tem ; ha azért a' hazai , meg külföldi í rókkal leírá-
somban meg nem egyezek, 's Nádasdit, a' hol Ők di-
taér ik , én nem magasztalhatom, arról nem tehe-
tek ; mert az elesmert igazságot megtagadnom nem 
kellett. 

Nádasdy Tamás régi nemes, de közép sorsú szü-
léktől származott 1498-ban (Fr . Forgách, Comment. 
Lib. XII. p. 300.) Attyát Ferentznek , annyát pedig 
Vessey Crsulának nevezték. Tanulás kedvéért előbb 
Grétzbe, azután Bolognába utazot t , a' Philosophiát 
pedig Romában hallotta, a1 hol talán Theologus is 
lehetet t , mert haza jővén , II. Lajos adományából, 
kinek Titoknoka és Tanátsosa vol t , mint Szerzetes, 
a ' Szaladi Apátságot birta : „Venerabiiis et Egregius 
Thomas Nádasdy Commendatarius Abbaliae Zaladi-
ensis, Secretarius et Consiliarius Serenissimi con-
dam Ludovici Regis.4' Ferdinánd September 24-kén 
1526-ban költ levelében. — Mielőtt Szolimán Magyar 
Országba rontott, 1526-ban követségbe jár t Ferdinánd 
Fő Hertzegtiél, és a' Római Birodalom Fejedelmei-
nél „Feria III. Thomae Nádasdy, Secretario R. Mtis 
cum lileris Mtis Suae ad iliustrissimum Principem 
D. Ferdinandum A. Ducem Austriae, et alios Prin-
cipes Imperii misso, pro solutione kotsi dati sunt 
in cupreis floreni 50, qui per duos computando 

ger Hung. Litter. Francof. et Lips. 1711. 4. [p. 277. Se-
ri es Banor. Tyrn. 1737. 8. p. 110—116. a' Nemzeti Ply-
tark. Pest. 1815. 8. p. 133. Ez sajnálja, hogy szűk a' re-
gi Magyar világnak Históriája Vite'zeink dirséretiikben ; 
inert bár ezek olly tetteket hajtottak végre , mellyek a' 
késő bírnék hangjára méltók volnának 3 tsak summás tu» 
il£iíUs maradt ránk Nádasdy vitézségéiül. 
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faciunt fl. 25. Liber Rationar. art. 1526. apud Joh. 
Christ. Engel, Monument. l)ng. Viennae 1809. 8. p, 
208." 

Mohátsi ütközet után Bornemisza Jánoshoz, Po-
sonyi Főispányhoz, ment, rs halála után minden jó-
szágát Szalay Jánossal, meg Majláth Istvánnal eU 
foglalta. — Mivel pedig nagyobb szerentsét várhatott 
Ferdinándtól, mint sem Zápolya Jánostól, az oko-
sabban gondolkodó Ország Nagyaival nem tsak ré-
szére állott, de mind a1 hárman egy akarattal a 'Po-
sonyi várat az ott elrejtett királyi kintstsel eggyütt, 
mellyet még Bornemisza János, mint Budai Várnagy, 
oda vitetett , kezébe adták. (Forgách Lib. XII.) Eze* 
ken kivűl Nádasdy Gyór t , Ta tá t , Esztergomot és 
Vissegrádot ostrommal vette meg; azért , midőn Bu-
da 1527-ben Ferdinándnak hódolt, őtet abba Várnagy-
gyá tette, (ürsinus Velius Lib. I.) 

De tsak hamar lemondott Ferdinánd hűségéről, 
mert midőn 1529-ben Szolimán Budát viszszavette, * 
Nádasdy, hogy szegény fejének kegyelmet nyerjen , 
Pesten Zápolyánál keresett menedék helyet. „Veniat 
vobis — in mentem, qualiter v«s a nobis non voca-
ti , nec moniti , sed sponte vestra ad nos in tento-
rium nostruin veneratis, ibique ad genua provolu-
tus , summis preeibus, pro Deo vivo, supplex a 
nobis efflagitaveritis, quo vitain vobis condonare-
mus , promittendo nobis, vos perpetuo fideliter ad 
mortem usque nobis servituros, nec beneficii nostri 
fore immemores. Nosque moti pietate, tunc vobis 
vitám condonavimus; praeterea vos in Consiliarium 
nostrum acceptavimus, vosque ad fidelitatem nobis 
observandam iurastis; et cum Sigillum Adversarii 
nostri apud vos haheretis, nobisque id significasse-, 
t is , quo honori vestro magis consulere potuissemus, 
annueramus , ut sigillum i l lnd , ipsi Adversario 
nostro remitteretis , quamvis minimé ad id fuisse-
mtis vobis obligati. Praeterea administrationem pro-
ventuum nostrorum , et Officium Thesaurariatus no-
stri habnisiis, nosque adeo in vestra erga nos fide 
fou%i iuimua, quod nec in hodierfium psque tlieni 
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rationem superindo nobis dedistis." Zápolya Junius-
ban 1535-ben költ szemrehányó levelében, melly-
ből egyszer'sinind kitetszik, minő hivatalokat viselt 
Tamás Zápolya alatt. — Ezeket Zápolya János szá-
jából hallván, elhiszem , a' mit Ursinus Velius Lib. 
VI. p. 106 mond : „Sunt vero , sed Germani prope 
omnes , qui pro comperto af í i rmabant , Nádasdium, 
ut est ingenio v a f r o , ac res ad omnes habili et 
p rompto , simulatione fidelitatis tali oratione apud 
Germanos usum , et reliquis omnibus cum dictis, 
tum factis consilium de deditione improbantem, per-
fidiam dissimulasse. Quippe, qui s imul, ac hostilei 
copiae propius Budám (an. 1529.) accessissent, no-
ctu consveverit, per occultum ostium ac coecas vias 
arce egressus, cum hostibus in colloquium venire. 
Germani iniíites primum in arce, deinde et per op-
pidum egredi coacti, rebus suis , atque armis spo-
l iabantur , impune ea arripientibus Turcis , ut ctii-
que quicquam placebat." Velius szovain kételkedett 
Kollár Ádám; de a' dolog Zápolya előadása szerént 
máskép nem is történhetett: mert, ha Nádasdy tsak 
ugyan olly emberül vi tézkedett , a' mint a1 Histori-
kusok mesél ik, nekie az Otsmányok meg nem ke-
gyelmeztek volna. 

Következett évben , az az 1530-ban, midőn Fer-
dinánd Budát ostromoltatta, Zápolya hivei közül 
Tamás volt az első, ki hadával még alkalmatos idő-
ben érkezett segedelmére, a' miért April. 25, 1531-ben 

,, Fogaras Földével ajándékozta meg : „Cum in obsi-
dione Civitatis nostrae Budensis premereinur, auxi* 
liumque nostrorum vehementer expectaremus, ipse 
Thomas ex omnibus fidelibus nostris repertus e s t , 
qui primus pro nobis in civitatem nostram Budensem 
p e r t e l a , hostilesque custodias cum ducentis circiter 
equitibus ingrederetur , ibique toto tempore obsi-r 
dionis , quae per 50. dies duravi t , cum effusione 
sanguinis, et mutilatione corporis sui , ac suorum 
fainil iarium, tam in crebris eruptiouibus facicndis?  
quam in sustinendis impetibus hostium, íidelissime, 
ac constantissitne impendit. Quorum intuitu Castrum 
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Fogaras, una cum oppidis, villis, possessionibus 
que — memorato Thomae de Nádasd , suisque hae-
redibus, ac posteritatibus universis dedimus, dona-
vimus, et contulimus." 

A* kiállott ostrom után , Januar 12-kén 1531-ben 
Gritty Lajos („Wenentzei hertzegnek Gritty András-
nak fattyú fia, kinek Alojzius vala n e v e , de a'Ma-
gyarom Gritty Lajosnak nevezték — kit János király 
karátson ünnepében 1530. sokak boszszújára Magyar 
Ország Gubernátorává váIasztott."Verantz.) Konstan-
tinápoly felé vévén ú tá t , Budán Nádasdit rendelte 
helytartójává. Zápolya pedig 1532-ben Kanisai Ur-
sulát, Tamás mátkáját , fiú ággá rendelte. „Haud ab-
simili arte et uxorem Thomas duxi t , nam gentis 
Kanisaianae unica filia sub tutoribus a patre relictis 
superstes e ra t , illustris familiae, magnarum opum, 
atque bonorum» ad Noricum sitorum, quam cum ne-
que genere , neque dignitate mereretur , ad artes ani-
inum intendit; itaque unum ex tutoribus sustuiit. Alios 
pretio inercatus, ducta in uxorem cum undecimum ae-
tatis annum vix attigisset." Forgách Lib. XII p. 303 
Ezen az úton tehát régen ohajtott 's keresett birtok-
hoz jutván , kibújt a 'szerzetes köntösből, 's a'világ-
ba lépett : „Congratulor Dominationi Vestrae, quod 
inutata vita et habitu monastico ordini maritali se 
devoverit. Non est a Deo munus egregium, nobilem 
et bene dotatam desponsare." — Thurző Elek Gal-
gótzról Június 26. 1532-ben írt levelében. 

Ha szinte Gritty Lajos kedventze volt is Tamás, 
mindazáltal gyanújába eset t ; mert Zápolya udvarán 
egyik jobban értette másiknál a Cabalát: ollyak kö-
zött pedig, kik nem egyenes úton járnak , soká nem 
tarthat a' barátság. Gritty 1534-ben Törökkel, Oiáhval, 
Magyarral és Janitsárral Erdélyben Szeben alatt kul-
logott, innen , a' mint Verantz í r j a , ha a' szerentse 
akarta vo lna , magyar királyságra menendő vala; 
a ' miért őtet Zápolya Medgyesen Kún Gotsárd által 
orozva 1534-ben megölette.Gritty tehát Nádasdit is ha-
lálra kereste ,,Neque a Nádasdio eandemob causam 
necando (mivel Ő is elleno áskálódolt) gcelerataa 
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manus abstinuisset , nisi is a Tranquillo Androníco , 
ipsius Gritti a secretis, ut sibi caveret, fuisset clam 
adinonitus; sicque metuens , ne a Grittio insidiis 
circumventus e medio tol leretur , ducta in partibus 
Ferdinandi uxore , Ladislai Canisaiani filia unica , 
e t petita a Joanne ad nupt ias , quamprimum confi-
eiendas, proficiscendi facul ta te , ad patrios lares 
rediit . u Isthvánffy Lib. XII . Ebben tsak annyi 
igazság vagyon, hogy Gritty valóban üldözte Nádas-
d i t ; a' többi máskép tö r t én t , a' mint hallani fog-
juk . Az elsőről Zápolya is emlékezik szemrehányó 
levelében ,,Illud non ignoramus, így ír vala Tamás-
hoz , quod quantumcunque periculi a Kri t t i nobis 
impendebat , causa potissimum vestri impendebat , 
quod adeo partes vestras contra eum tutati s imus ." 

A' sok Practikák ( így nevezték a' régiek a* 
titkos, gonosz, alattomos ravaszságot) Nádasdit vég-
tére Ferdinánd pártjára vezették , látván, hogy illy 
környiíletekben Zápolya udvarán bátorságban nem 
élhet ; kezdé magát Ferdinándnál je lengetni , a' ki 
ajánlásit annál szivesebben fogadta , minél jobban 
tud ta , hogy Tamásnak igen nagy a' p á r t j a , kiket 
példájával szinte hűségére hódíthatna. Azért Au-
gustus6-kán 1534-ben Tamás Egri Püspököt Thurzó 
Elekkel Vásárhelyre Erdélybe kiildé, hogy veleegyei-
ségre l ép jenek ; mert Tamás oda jobban ha j lo t t , a' 
hol többet Ígértek. Az egyesség, többi közö t t , illy 
föltételek alatt történt meg : „Universa bona haere-
ditaria Comitis Ladislai, et filii ejus Francisci de 
Kanisa conferet et donabit regia Maiestas Domino 
Thomae de Nádasd, ac Dominae Ursulae de Kanisa, 
suisque haeredibus universis eodem iure , quo idem 
Ladislaus de Kanisa possidebat. — Regia Maiestas 
D . Thomam non eoget, ut contra personam Joannis 
Scepusiensis in campo, aut in oppugnatione aliqua 
bellum gera t , nisi ipsamet Maiestas regia expedi-
tioni interesset. Quoties tarnen D. Joannes Turcas 
secum auxiliares habuer i t , D. Thomasnul la utetur 
exeusatione. quin faciat, quoíj Maiestas regia ius*e* 
r i u " 's a' t. 
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Idő közben megöletik Gritty; Tamás mindenek-

rő l , a ' miket Ferdinándnak igér t , elfelejtkezett , 
's még Sz. Mártony után 1534-ben ZápolyáhozLippára 
készült , a1 mint Zápolya levele szóll „Scribitis etiam, 
ut informationem vobis daremus, an cum copiis ve-
s t r i s , vei saltem paucis cum equitibus vestris ad nos 
veniatis. Nos itaque arbitrio vestro relinquimus, ut 
si ita visum fuer i t , copiis vestris istic in certo loco 
relictis, cum 100 saltem, vei paulo pluribus equi-
tibus ; aut una cum omnibus copiis vestris ad nos 
veniat is; et Fidelitatem vestram bortamur, vobisque 
committimus, ut quam primum properetis hucadnos 
venire. Nos autem libenter vos videbimus (nem hitt 
Tamás Jánosnak, tartott tőle , hogy a 'Ferdinánddal 
tett alkut észre vet te , azért nem akart magánosan 
Lippára menni.) Datum in Civitate nostra Lippa, fe-
ria secnnda proxima post festum B. Martini Episcopi 
Anno Domini 1534. Joannes Rex. m. p . u — Ferdi-
nánd sem vette tréfára a* dolgot, azért ekkép íratott 
neki Május 9-kén 1535*ben: ,,Superiori anno , cum 
tibi gratia nostra opus esset, per nostros íideles 
Consiliarios, ut scis, in gratiam nostram receptus 
es. Deinde saepius te admonuimus, ut ad nos venires. 
Post adventum quoque fidelium nostrorurn Rdi Dni 
Simonis Episcopi Zagrabiensis, et Mgfci Petri Erdődy 
literas ad te dedimus, mandavimusque, ut citra 
omnem moram adesse deberes. Verum hactenus, 
quid quid id s i t , quod te remora tur , abfuisti. Rur-
sum itaque te hortamur, memineris fidei, atque 
honoris tui, et intra diem duodecimum adat i s prae-
sentibus Viennam ad nos, et curiam nostram te con-
feras. Secus ne feceris, alioquin facile exístimabimus, 
quanti facias aut mandata nostra , aut tuum iura-
mentum, quam etiam habcas rationem salutis capi-
tis et fortunarum tuarum." 

Tudván Nádasdy, hogy nője jószága Ferdinánd 
birtoka alatt volna, nem késett tovább, hanem azon-
nal Zápolyához írt levelében hív szolgálatit elő ad-
v á n , olly szín és ürügy a la t t , mintha szolgálatival 
többé hasznára nem lehetne, vég bútsút vett tőle, 
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Erro a1 váratlan levelére Zápolya ímígy felelt : „Nos 
quidem recordamur, vos tempore suo, ita prout 
commeinoratis, nobis servivisse. —Accipit is prae-
terea a nobis licentiam, quod non possetis iam no-
bis et regno nostro prodesse; scitis , quod quando 
de observanda nobis fidelitate iurastis, ac promisistis, 
sine ulla conditione interposita iurastis et promisis-
tis , — nunc potissimum mernores vestrae promis-
sionis, et nostri vicissim erga vos collati beneficii, 
deberetis vestram erga nos fidem et integritatem 
demonstrare.'fc 's a1 t. 

Vajmi nagy a' különbség ezen töredék, meg Ha-
zánk írói között — kik azt állítják, hogy a' mik 
Tamás és Zápolya János között estek, azok Ferdi-
nánd tudtával , sőt akaratjával történtek! 

Miután Ferdinánd részére állott Nádasdy, ta-
pasztalá, minő s ebes lépésekkel közelít utolsó sor-
sához Hazája Nemzetével együtt az Otsmány Tsá-
szár oltalma alatt. Hisz ez Magyar Országot a' Mo-
hátsi ütközet után nem tsak sajátának nézte, de tu-
lajdonának is tartotta, a' mint ez Verantz Antal tu-
dósításából , mellyet Konstantinápolyból Bétsbe kül-
dött , bizonyos: „Die tum postero, quae fűit X. 
Junii 1557 (Rusthanes Passa) quae attigit, ea huius-
modi ftiere, notatu sane non indigna. Jam diu nobis, 
si meminerimus, esse responsurn, nihil videlicet 
Principem eorum hoc etiam tempore Mti Vae in 
Hungaria permissurum, quae ad Budám, regno antea 
integro, pertinuisse constarent. Nosque ea causa 
omni prosus cura Hungáriáé posthabita, bis iam de 
rebus ageremus, quae Austriam, Moraviam, et alias 
Vae Mtis provincias, Hungáriáé vicinas, concerne-
rent , si eius pace, atque amicitia frui vellemus. 
Quumque ilii hoc ipsius orationis contextu nos quo-
que darernus responsa, digna fide ac officio nostro, 
et qual iaabeo proposita merebantur, Iiaud quaquam 
succumbendo intulit, non omnino sine aliqua Iatenti, 
malique animi energia, esse Augerinm Alemannum 
tominem, nec mirdr ise , quod rem Mtis Vae tan-
lio^ete, tanujue fonUer tueretur; verum duQ$ cof~> 
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legát et'u» reliquot, Verancium, et Zay, etiamin-
digne, tninutque rede agere, yf/orf quum ipsi essent 
Hungari, subactique ab suo principe cum ceteris 
Hungaris jorent, idipsum tarnen agere pergerent, 
quod Augerius, «ec agnoscerent se se ipsius sut 
principis mancipia,<fc — Die post quinta , quae fuit 
Juli i3. ad Hruzt Passam accersiti sumus — Tuncii le 
omissis , quae nos dixeramus, ceteris, et quaenam, 
inqui t , ista est Regis vestri electio? Nonne Impera-
tor noster, devicto Rege Ludovico, totius Regni Hun-
gáriáé sit factus Dominus ? In quem lapidem saepis-
sime impingunt, aegerrime ferentes , non solum 
esse Maiestatem vestram legitimum Hungáriáé Re-
gem, sed etiam dici." — Illy állapotban lehetett-e 
az Otsmány ígéretein valamit építeni? hisz minden-
kor maga részére dolgozott ,a 'minta 'Históriából tud-
juk — 's ha Ferdinánd ellene nem szegezte volna 
magát, máiglan igája alatt nyögnénk. — Ezeket ál-
tal látta Tamás , azért kívánta Erdélyt is, noha nem 
minden haszon keresés nélkül, hogy Fogaras földé-
hez juthasson, meghódítani; ezt pedig annál bizonyo-
sabban reményű vala, mivel sógora,Majláth István,Zá-
polya kegyelméből 1534-dik óta vajdáskodott Erdély-
ben „Literas vestras intellexinus, imígy felelt 1534-
ben Zápolya Tamásnak, in quibus scribitis, gratulari 
vos , quod Stephanum Maylath communem filium 
nost rum, uterque enim nostrum portionom in eo 
h a b e t , quoniam nobis a baptismate filius: vobis 
vero gener est , in Wayvodam creaverimus." Nem 
volt Majláth Nádasdy vője, hanem sógora; mert Ta-
más at tya, meg Majláth István két testvér Vessey 
leánnyal keltek öszsze: annak nője Vessey Ursula, 
ezé meg Vessey Anna volt. Hogy Majláth Istvánt 
társaival magához édesítse Ferdinánd, Februar ele-
jén 1511-ben Fogaras földét Nádasdynak, Majláth Ist-
v á n n a k , és Zalay Jánosnak ajándékozta; „Debitum 
respectum habentes ad multipiicia obsequiorum ge-
n e r a , quae íideies nostri — Joannes Zalay de Kere-
chen , Coines Posoniensis, ac Stephanus Majlath 
^Vayvod^ noster partium regni nostri Transilvaíiú 
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ensitim, et Comes Siculorum, ac Thomas de Nádasd 
MagisterTavernicorum nostrorum et Comes Comitatus 
Castri F e r r e i , alias regnorum nostrorum Daimatiae, 
Croatiae et Sclavoniae Banus — in obtinendo ipso 
regno Hungáriáé, et dictarum partium regni Transil-
vaniae — exhibuerunt, propterea — eosdem — arcis et 
totius TerraeFogaras — iiberos Dominos et Comite9 
perpetuos creandos, et praeficiendos — duximus." 

Ez után Harinnai Farkas Farkast küldöttek kö-
vetségbe, Egregium Wolífgangum Farkas de Haryn-
na, ki által Ferdinánd üzené, hogy Buda meg vétele 
után segedelmükre lészen „Imprimis salutem dicat , 
et gratiam nomino Maiestatis Regiae, Dominis, qui 
eum miserunt — nunc Maiestas Regia totis viribus 
incumbit, ut Budám sedem Regiam, et quasi Regni 
caput recuperäre possit — dein — ante omnia opta-
bit iiberari castra etmunitiones in Transilvania exi-
s ten tes . "— Ezekre Majláth István Balassa Imrével , 
meg Kendy Ferentztzel titkon öszsze szövetkezett , 
hogy Zápolya halálával senki az Erdélyiek köztíl feje 
vesztése alatt ne merjen mást Fejedelemségre emel-
n i , hanem az t , kit ők hárman választanának. — 
A* mit Zápolya megtudván, ellenek men t , hanem 
az ostrom közben Szász-sebesen hírtelen halállal múlt 
ki ez árnyék világból. A1 Pártosok azonban igen elhi-
bázták tzélukat ; mert Verantz szerént Majláth Zá-
polya halála után nem Ferdinánd részére dolgozott, 
hanem az Erdélyi Fejedelemséget magának kereste. 
Kezdének azért Otsmány követek is hozzá jönn i , 
és sokat neki igérni, mert ő tőle is igen eljár vala az 
adomány. — De az ellenfél tsak hamar megvetette 
neki a' keleptzét. —* Havasalföldi Péter Vajda őt Foga-
ras várából sátorába tsalta, 's miután ott mindené-
től megfosztotta, tulajdon Övével megkötözve adta 
Balibeg kezébe, ez meg Szolimán Tsászárhoz fogság-
ba küldötte. 

Majláth rabsága mély sebet ejtett Tamás szí-
v é n , igen epesztette magát éret te , sokat is fárado-
zott szabadulásáért; de Szolimánt megkérlelni nem 
lehetett: sorsa felől gyakran tudakozódolt: „Ad eum 
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(Thomam Nádasdy) , quod te magnoperehor tor ,{ így 
í r Verantz 1550-ben CsákyMiháIynak},debebis creber-
r imas literas d a r e , curareque summo s tudio , ut ex 
te potissimum Semper aliquid de statu MayJadi, co-
gnati s u i , cognoscat; quandoquidem nullum ei prae-
statur gratius officium, quam quum de ipsius Maj-
ladi v i t a , atque carceribus scr ib i tur , quem babét 
anima sua cariorem." Katona, hist. crit. Stirp. Austr. 
Tom. I. p. 1068. —Majlá th tsak ugyan a' hét torony-
ban végezte el szomorú életét 1551-ben, 9s ezt az ese-
tet Nádasdynak Báthory András magyarul i r ta meg. 
Levele szóról szóra e z : „Kegyelmed írt vala nekem 
az elmúlt napokban , hogy ha mit értenék Majláth 
u ram fe lő l , megjelenteném kegyelmednek. Bizo-
nyára k ívánnám, ha te kegyelmednek Majláth u ram 
felől jobb hírt í rha tnék ; de az mi vagyon, azt kell 
í rnom : az Úr Isten megelégedett ez földön való 
nyomorul t életével , és az örök életre v i t te ; mert 
h i szem, hogy nem azért ejtette volt az Úr Isten 
szegényt ez penitentiának helyére, hogy elveszszen, 
hanem hogy örökké éljen. — Azért jó u r a m , és jó 
t á r s a m , nem kell te kegyelmednek felettébb kese-
regni az ő halálán." s a' t. Ez ugyan nem tzikor-
nyás , de még is tiszta és könnyen érthető magyar 
a jk — ha Báthory fölébredne , most sok hazafiát meg 
nem é r t ené , 's ha éltében I l azá j ának sorsa keserí-
tette , most nyelvünk zavarodásán s i ránkoznék .— 

Nádasdy Tamás nem tsak Erdély hódolásán dol-
gozo t t , hanem ra j ta vol t , hogy Budát is Ferd inánd 
kezébe a d j a : tudta ped ig , hogy e' dolog szerentsés 
kivitele leginkább Török Bálinttól függene, ki épen 
akkor Budai Várnagy v o l t ; nem mulatta el ő t , ki 
maga kárára Török mellett olly igen vi tézkedet t , e' 
végett fölszóllítani, a' mint Thurzó Elek feleleté-
bő l , mellyet Junius 3-dikán 1511-ben írt Nádasdynak, 
nyilván ki te tsz ik : „Ubi vero consulit Magnificentia 
Ves t r a , bonum esse , et maximé necessarium, si 
Domini Hungari in mutuam redirent concordiam : 
a qua eiusdem sententia nos quoque non discedi-
m n s , ita enim speramus afflictas res nostras in me-
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liorem ßtatum redigi posse. E t profecto parati esse-
mus omnes, quibus nobiscnm aliquae differentiae 
intercederent, contentos reddere , et reconcil iare, 
modo et alii idem facere non detrectarent. Nulla 
enim nobis cum aliquo tam difíicilis simultas e s t , 
quin ab ea cessare non possemus. Satis consulte ML 
Dnem Vram fecisse fa temur , quod ad D. Valenti-
num Török literas dedit. Forsitan per eam admoni-
tus resipiscet; sólet enim interdum amica persvasio 
magnuin quid efficere. Nos eas literas simul cum bis, 
quas V. M. Dnatio ad nos dedi t , Dno Comiti Poso-
niensi remisimus, qui eas ipsi Dno Valentino Török 
perferr i faciet libentissime; non illas fecissemus si-
bi perferr i : sed quia diu nobis nulla cum eo fami-
liaritas intercedit (ezek a' többiekkel meg nem egyez-
nek ; mert ha Thurzó olly kész volt a1 békére és 
botsánat adásra —- miért mulasztá el Nádasdy leve-
lét Török Bálintnak általadni ?) ita tandem eas ad 
Dominum Comitem remisimus." — Nádasdy levelét 
kezeihez vette-e Török Bálint , vagy nem? nem tu-
dom : de az bizonyos, hogy valamint minden ma-
gában meghasonlott országnak : úgy Hazánknak is 
vesznie ke l le te t t ! ! ! Följegyzésre méltó, hogy azo-
kat a' viszálkodó hazafiakat, kik Hazánkat rabság-
ba ej tet ték, az Isten boszszúja utói érte. — Zápolya 
hirtelen halállal, 's a' mint Tinódi í r ja , méreg által 
m u l t k i ; — Verbőtzit a'Budai Passa etette meg ; Maj-
láth István a* hét toronyban tíz esztendeig gyötrő-
dö t t ; Török Bálint sem kapott jobb 's nagyobb ju-
talmat ; Martinuzi pedig (a' ki Utisenitsnek avagy 
Fulesynek is neveztetett , a' mint egy régi Kalendá-
riomban olvastam) orozva gyilkoltatott agyon. — 
Ezeken ugyan eleget tanulhattak volna a' többi ha-
zafiak; de a' veszedelmes öszszeszövetkezéseknek 
ez után sem lett még vége. Tör t én t , hogy illy sző-
rű hazafiak 1559-ben a' Tisza táján szinte kalándozná-
n a k ; ez az eset Nádasdynak okot adott a r r a , hogy 
Batthyány Ferentzet megkérdené: váljon efféle szö-
vetkezések, mellyek már Lajos alatt divatban vol-
t a k , a' kormány tudtával történtek-e, vagy n e m ? 



( <iS ) 
a' felelet illyen volt: „Magniíiccntia vestra certior 
fieri cupit, an illa antiqua cortfoederatio, quae Ka-
landos dicta fű i t , cum consensu, et scitu Serenissi-
mi Regis Ludovici facta sit? possum Magnifieentiae 
Vestrae significare : eam cum scitu et annuentia eius-
dem Serenissimi Regis esse initam, et quidem con-
t r a J o a n n e m R e g e m , q u i t u n c e r a t V a j-
v o d a T r a n s i l v a n i e n s i s , e t Budae est conclu* 
s a , atque sigillata multorum Nobilium et Domino-
rum consensu. (nem-e ez az arany sarkantyús Vité-
zek eredete ?) *) Ego tarnen in ea non fu i ; et prout 
erat incoepta, non erat Regi perniciosa. Übt autem 
deventum est ad faciendas e&peiisus et sumptus, 
certe quilibet se subtraxit, quantum potuit; et 
quidam compulsi fecerunt, quod potuerunt, pauci 
tarnen perseveraverunt. Qua de re multum scirem 
scribere, sed nunc necessitas non postulat.— Datum 
ex nostra Németh-Újvár November 2. 1559. Servitor 
Franciscus Batthyan. — Illy környületekben volt 
Hazánk a* XVI. Században !— Egyébberánt a* Kalan-
dos szovat sok hazánk fia magyar eredetűnek, Ker-
tselits Boldisár ellenben tót szónak tar t ja ; aa ki e' 
szó eredetéről többet akar olvasni, tekintsen Bat-
thyányi Ignátz néhai nagy tudományú Erdélyi Püs-
pök Leges Ecclesiasticae tzímű Munkáiba. 

Nádasdy Tamás nagy kedvelője volta" tudomá-
nyoknak ; azért nála a' tudósok is kedvesek voltak. 
Melanchton Fülöp 1537-ben hozzá küldött levelében 
ígyditséri : Intelligo autem ex Matthia (Biró de Vay, 
mellyből támad a'Dévay elnevezés) te magno sumptii 
Scholam constituere, et optimarum artium Studia 
excitare, quae res cum per se magnam laudem me-
reatur; tarnen hoc tempore, cum belli cladibus lit-
terae variis in locis delentur, multo ampliore laude 
digna est. Matthiam tibi commendo — Joannem 
Sylvestrum (Erdősit) etiam hominem doctum celsi-

•) Sz. György R e n d é n e k , me l lve t 1317. Róbert Káro ly szer-
zett , meg Zs igmond által 1408. fö lá l l í t o t t Reudnék erede-
tüket tudom. 

tu-
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ttidini tua« commendo." Ribiní , meg Wallaszky 
Conspect. Reip. Litt . edit. secund.p. 139. „Joannes 
Sylvester post absoluta Vittebergae studia in ditione 
Comitis Thomae Nadasdi — incertum an ecclesia-
sticum, an scholasticum officium gesserit — Nóvum 
Testamentum ex Graeco fideliter transfusum in op-
pido Magnatis huius Uj-Szigethini, eiusdemque po-
tissimum impensis , typis Benedicti Abadi („studuit 
is Vittebergae sumptibus Comitis Nadasdy." Bar-
tbolomaeides p. 17.) anno 1541. in 4 edidit. — Scri-
psit Grammaticam Hungaro Latinam in usum puero-
rum Neanesi (Ujszigethini)in 8.1533. inpressam etc.<£ 

Wallaszky ibid. p. 148. — „Nadasdi (mint 1553-ban 
választott Palatínus) sollte nächst dem Könige auch 
die Kirche, und Klerisey in ihren Rechten beschützen, 
und geringere Katholische Pfründen vergeben. Dass 
man ihm diess anvertraute, zeigte, wie Nadasdi, 
im herzen ein Protestant, sich immer massig und 
vorsichtig betragen haben mag. — Dem protestan-
tisch gesinnten Nadasdi dürfte Melanchton noch am 
26. Julius 1555. den Johann Drugner aus Kreutz in 
Kroatien zu einer Prediger Anstellung empfehlen." 
Engel Geschichte der Ungern. IV. Th. S. 141— 2< 
Ezek szerént Tamás valóban Protestáns volt-e? meg 
nem határozhatom: de a' fia az volt , 's unokája Fe-
rentz 1643-ban tért viszsza a'Catholica Anyaszentegy-
ház kebelébe: „Dei benignitate Spect. ac Mgfcus Dnus 
Comes Franciscus Nadasdi ab innata haeresi ad Fi-
dem Catholicam conversus, proximo elapso festő 
S. Catharinae in oppido suö Chepregh nuncupato , in 
templo parochiali, coram universo populo, qui illuc 
tarn ex Nobilitate, cum etiam plebe, frequenti nu-
mero confluxerat, astantibus quibusdam Lutheranis 
Praedicantibus — se verum et genuinum íilium esse 
Catholicae Ecclesiae, cum summa laude, prudenter, 
ac dextre, ad multorum admirationem, declaravit." 
Ezek EsZterházi Miklós szovai, mellyeket Lamer-
mani Guilhelmusnak, a'Jesuiták Povincialissának, a1 

végett í r t , hogy Nádasdi Ferentz udvarába, kívánsága 
azerént, küldjön egy magyar Jesuitát. — A' híresr 

Tud. Gyújt. VII. Köt. 1&34. 4 
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neves Verantz Antal Is, midőn bujdosott, Nádaidi-
nál talált menedék helyet: ,,Ego vero , tandem re-
liqui Utissenium, quod bene vertat Deus utrique 
nostrum (igy írt vala Tranquillushoz), mequead Fer-
dinandum, Regein inclytuin, contuli. Praecipuo fau-
tore Thoma Nadasdino, nec infeliciter quidem. Non 
desunt et aliorum optimatum patrocinia; sed huius 
potissimum in portu, ut in palerno sinu, fidentius 
conquiescimus." Katona bist. crit. Stirp. Austr. T . 
I. p. 1001. — 

Tamás szép elmebeli tehetségeit tagadni nem 
lehet; ezek fölött ő igen jó hős, és ,a 'kikhez szított, 
azok aránt kegyesés jól tevő fél-is volt; — de mind 
ezek mellett még sem tarthatta meg magát az ala-
tson boszszúállástól, a* mi jele , hogy ő sem emelked-
hetett fölyebb a1 bárdolatlan közönségnél: „Instituta 
quoque fűit gravis et contentiosa Iis adversus Tho-

,mam Nadasdinm, ob illatam Stephano Isthvanffyo ini-
quam necem; quem ille structis insidiis captum,ne» 
ullius eriminis convictum, Danubio, indignum usquo 
adeo attroci supplicio , mergi iussisset. Paulus Isth-
vanffyus, eius patruus, Emericus Yerbecz) us, Petrus 
Macedonius, Luppus Batthyanyus, aliique propinqui, 
deplorata caedis indignitate , diem dixerant,intentata 
ei honoris et famae actione. Sed is causa comperen-
dinata, corruptisque iudieibus, Actores elusit; ac 
ad Ferdinandum confugiens , ut cessante infamiae 
actione, causa ad iura ordinaria reiieeretur, malo 
ad posteros cxemplo , obtinuit." Isthvánffy Hist. 
Lib. XV. AJ boszszúállás oka e' vol t : „Stephanum 
Isthvánífy, ex nobilissima familia, ut virum milita-
rem praestantem , quamquam piaeclarum, ut tum 
bellis civilibus mos erat, seditiosum, inauditum tarnen, 
indefensum, ira praeeipiti, vivum in proiluentem 
aquam submergi, atque suffocari fecit; eo, quod 
aliquando, in quadan» verborum contentione ad se-
pulchrum nigrum illudens, ( In Budensi Castellanatu, 
cum Solimannus 1529. oppugnaret urbem, Thomas 
feretrum nigrum e primis ostentavit) Evangelium 
illud: Surrexit, non est hic, protulisset; pro quo 
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facinore diu tarnen conflictatus apropinquí i eit Ez 
az eset is karakterizálja Nádasdyt: „Ratum et certum 
•*st, qní semel fidem, ac virtutem prodiderint, apud 
illos nihil fidum, nihil sanctum esse. — Advenerant 
(Pragam)Legati provinciáé Trenchiniensis, et comita-
tuurn Szakmar, Szabolts, et Ugotsa cumulum querimo-
niarum ad versus Balassarmingentem deferentes: quae, 
quamquam verae et probatae, ad cognitionem tarnen 
commissariorum, Joannis Pethő Magistri Cubicula-
r io rum, et Consiliarii et Ablegati, ac Francisci Zay 
Praefecti Cassoviensis reiiciuntur. Quos omnes illa 
(Nádasdy) vanis verbis et factis acrioribus e lmi t . u 

(Forgách Lib. XII.) 
A' Lippai ostromról pedig, mellyen 1552-ben Ná-

dasdy Tamás is jelen vol t , Verantz Krónikása eze-
ket írja : ,,Az Barát Gastaldóval kijiivének nagy nép-
pel Erdélyből — többen száz ezernél Lippának 
mind várá t , mindvárosát megszálák, igen töretik,— 
megostromlák, és Lippát az Hajdúk meghágák, 
kiknek előttök forgódék Nádasdy Tamás az ostro-
mon egy zászlótskával, Lippát ostrommal megve-
vék. Mikoron imár Lippa városába beférkőztek volna, 
minden irgalmaság nélkül mindent ö lének, szám-
talan Tereke t , sok keresztényt , a' kik Terekkel a* 
várba nem szaladhatnak — mind Terek morhá já t , 
mind keresztényét egy aránt 'sákmánlák — Isten 
mondhatná meg, mennyi kegyetlenség esék az vá-
rosban, hogy megvevék. — Végre — az Ulyman 
Beg szerződni kezd — és így alkvának meg, hogy az 
Uliman Bégnek hit levelet adának , hogy békével 
elmenjen minden népével— az urak penig ezek va-
lának, kik a1 szabad levelet megpetsételik : Gastaldo, 
Barát , Báthory András, Nádasdy Tamás, Pathótzy 
Ferentz , Lossontzy István, Kendy Ferentz, Balassa 
Menyhárt; és hogy hit levelet attak volns n e k i , 
útra is igazították volna, elmene kétszázad magával. 
— Ulimant mint egy Melkisedeket elkésérének, mi-
hent az késérő megtért, azon helyt Balassa Menhárt, 
ki akkoron lesben vala, eleiben á la , és Ulimarinal 
viadalt kezde; az viadalban Balassának lábát meg* 
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lövik puskából, és szégyennel, kárral hátra tére, Uli-
m a n tisztességgel, békességgel elmene." — így tar-
totta meg akkor a' magyar szovát 's ígéretét; — 
mit várhatott tehát az Otsmánytól, ha ő keresztény 
ember létéreillyeket mívelt. O temporal O mores! 

Forgách Ferentz N. Váradi Püspök Nádasdy-
val egykorú író Lib XII. azt állítja, hogy Tamás 
vénségében jámborabb és szelédebb volt „In cetera 
vita deinde modestiam atque morum ejfcgantiam se-
ctatus est." Ez igaz lehet; de a' viszálkodás még sem 
apadt ki egészen lelkéből; mert midőn 1561-ben Fer-
dinánd törvényes örökösét Maximiliánt ajánlaná a' 
Magyaroknak, Nádasdy a' szabad választást kezdé re-
besgetni : „Palatínus,úgy mond Istvánffy Lib. XX. so 
continere non posse retulit , quin — pro officii sui 
praerogativa, tuendae communis libertatis, in me-
dium adferat — quod penes publica nobilitatis suf-
fragia liberae electionis ius et arbitrium s i t , quem 
ex tribus principem sibi deligendum putef. Mariae 
sponsum Sigismundum, ante aliquot annos publicis 
votis electum prius, quam diademate ornaretur , 
satis constare: in Ludovico autem inaugurando 
et coronando, quod unicus esset , nullám oriri po-
tuisse quaestionis difficultatem. Verum nunc, quem 
inter tres prineipem vel in t , non ad privatum Sena* 
tus iudicium, sed publica comitiorum vota pertine-
r e , ne vetera electionis iuraminuantur, aut violentur* 
(szabad választásnak helye nem volt , még Árpád 
f í r j f i ága tar tot t ; későbben pedig az első szülött 
ÖrÖkÖs iure geniturae következett , a' mint a' diplo-
mák bizonyítják) Haec a Palatino dic ta , praeter 
omnium opinionem, Ferdinandi animum altius pe-

t netrarunt. Audiverat enim ambiguis indiciis, illum 
(Nádasdium) eontracta bello Baboeiensi cum Ferdi«* 
nando filio familiaritate, adillius magis, quam Ma-
ximilian! partes inclinare." Ezt sem mivelhette te-
hát hazafiúságból Nádasdy. De ha Nemzetének bol-* 
dogságát igazán szívén hordozta Tamás, minő lélek" 
kel szórhatta akkor az egyenetlenség magvát, mi-
dőn egyességre legnagyobb szükség volt, — Tegyftb 
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melyünkre kezeinket, ditsérjük az istent, 's valljuk 
meg az igazat: hogy abba, a' miből tsak nagy ne-
hezen vergődtünk ki , — a' szabad választás ejtett 
bennünket: 's ha ebben áll a' valódi szabadság, meliut 
est mori, quam in tali libertate vivere. Tekintsünk 
tsak történeteinkbe, 's tapasztalni fogjuk, hogy a' 
szabad választáskor tsak némelly Famíliák voltak 
nyertesek, midőn a' választandó Fejedelemmel tit-
kon nem igen ditséretes alkura léptek, 's ezen az 
úton dúzs gazdagokká váltak: de az ország, meg a' 
Nemzet mindenkor temérdek kárt vallott; mert 
iliyenkor a' választás polgári háború nélkül soha sem 
ment véghez.— Meg nem tartóztathatom magamat, 
hogy a' meszsze látó 's érett esztí Verantz Antalnak 
észrevételeit, mellyeket Apr.lO-kén 1573-ban írt Sám-
boky Jánosnak,-e' helyen meg ne említsem: „Polo-
nia nimis iam diu Regem sibi parturit, Utinam illi 
non contingat, úgy mond, quod mulierum ingenio: 
quae diuturnius delectui rerum inhaerent, deteriora 
deligunt. Nec sapiet, si excidet ab Domo Austriaes 
et si Moscum admittet, serviet: si indigenam, se-
ditionibus ardebit ut Hungaria, Joanni Scepusio 
collatis sceptris; idem au'em erit illi." Mind ezek, 
a' miket Verantz harmadfél száz év előtt meg jÖven* 
dölt, a' mi időnkben tellyesedtek be, — Még ezek 
is Verantz szovai: , ,üe pace tarnen Venetorum, et 
Turcae, dolendum est haud dubie Christianitati, 
D e u s tarnen i i s m a l e f a c i a t , qui , p r i v a t a e 
p a s s i o n i s c a u s a , P u b l i c o r u i n a m struunt. '* 
Ez pedig magyarul annyit tesz : „Hogy v e r j e m e g 
az I s t e n m i n d a z o k a t , k i k a1 K ö z j ó ká-
r á v a l h a s z n u k a t k e r e s i k . 

Nádasdy ezután földi pályáját nem sokára 1562« 
ben lefutotta „Post profectionem Ferdinandi in Bohe-
miam, Thomam Nádasdium Palatinum pestilens,ac 
repentina febris, indeque subito sequuta mors,odio, 
ant gratiae ein* exemit. Nam, cum ad arcem Eger-
variam animi causa secessisset, Quarto Nonas Ju* 
nias, aetaiis vero anno quarto et sexagesimo, e vi-
vís pxeessjt* — Fűit pulchra canitie, et viridi sc-
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necta sonspicuus, ac utraque fortuna exercitatus , 
pacis et belli artibus poliens: seil, qui tarn bonani, 
quam malam sui recordationem fama, factisque pro-
meruerit." Isthvánffy. Lib. XX. Forgácb Fereutz 
pedig „Thomas Nadasdius palatínus, IV. nonas Ju-
nii 1562. mortem obiit pestifera lue, quae biennio 
grassata, totarn poene Euröpam pervagata est. Erat 
itobiii, sed mediocri família ortus : summo fasligio 
inter odia externa, et interna prudenter usus est: 
pace, militiaque praestans, cultor bonarum litera-
rum; siquidem in Italia diu íiteris operam dederit: 
ac ingenio callidus, simulandi, et dissimulandi mi-
rus artifex:ad aquirendam aliquam dignitatem, ani-
inum ab initio intendit." Lib. XII. 

Sír kövére, melly 1669. tetemivei együtt Eger-
várból Lékára vitetett, ezek a' sorok vannak vésve: 

III. D. Thomae Nadasdio, summo ingenio ,sin-
gulari virtute , coihplurium iinguarum peritissimo, 
pace belloque clarissimo , in Italia opiimarum artium 
studiis imbuto, indeqtte cum Cardin. Caietano Bu-
il ®jn reverso , Begi Hungáriáé Ludovico a Secreűs, 
ac post eius fata, varia vicissitudine acto. Primo, 
auspiciis melioribus, Budensi Praefecto, mox tirbe 
Buda militum inconstantia Turcis dedita, Solymani 
potentia in Joannis Regis arbitrium redacto, iterum 
patriae restituto. Sacratissimi, et potentissimi Rom. 
Hun. Boh. Sclav. Dalm. Croat. Regis, ac Imp. Fer-
dinandi I. Consiliar. primum Tavern. Reg. Magist. 
mox Dalm. Sclav. et Croat. Bano. Deinde Judici 
Curiae, statim Supremo Generali Capitaneo, postre-
nio Palatino regni, ac pro-regi optimo , iidelissimo, 
consilio , armisque Turcarum profíigatori, patriae 
illustratori Coniux moestissima ürsula Canisa moe-
rens posuit. Obiit Anno Domini M.D.L.X.I1. Quarto 
Nonas Junias, aetatis suae L,X.IV.vt 

Ha majd Leveles táraink minden oldalról meg-
nyílnak; ha majd részrehajlás nélkül az igazság or-
»zágát terjeszteni fogjuk; ha majd senki sem félhet, 
hogy az igazságért titkos üldözőbe vétessék; majd 
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akkor, mondom, lészen Históriánk, mellyból a* 
jót érdeme után betsillni: a' roszszat pedig volta 
izerént megrezzenve utálni fogjuk. Mert a' Történet 
mélyebben hat be lelkünkbe, jobban is tanít, ha 
nem tsak a' száraz tetteket olvassuk; hanem azok-
nak okait is keresztül nézhetjük — ezek szokták 
azután akaratunkat jóra gerjeszteni, és a' rosztól 
elriasztani. írtam Pesti hegy Újvárában 1834. 

Podhradcxky Jósef. 

4. 
Algebrai feladásoktiah megfejtései Betűk nélkül. 

Elsó példa. Találtassanak fel a* tsinálmány 
8101-nek eggyessel végződő tsinálói. 

Megfejtés — 1) Az adatott számból levonattat ik 
121, és a* kijött különbség elosztatik 10-el; tehát 
lészen 8101 — 121=8280: 10=828. 

2 ) A' származott hányados elosztatik M-el ; 
828 : 1 1 = 7 5 T

3
T. 

3) A1 maradék ha 10-néI kisebb (ha épen 10 
akkor mit kelletik tsinálni megmutatja az 5-dik 
példa, ha pedig semmi maradék nintsen a'3-dik 
példa) levonattatik a' 10-böl és a"1 különbség sokszo-
roztatik 11-el; 1 0 — 3 = 7 X 1 1 = 7 7 . 

4) A* készült tsinálmányhoz adatik a1 2-dik 
szám alatti maradék , annakutánna ezen sommá el-
osztatik IO-el; 77-+-3=80 : 10=8. 

5J A' 3-dik számú különbség levonattatik a* 
2-dik számú hányadosból 75—7=G8. 

6) Az illy módon kisebbített hányadosból lehu-
zattatik még a' 4-dik szám alatti hányados is; 68— 
8 = 6 0 . 

7) Ezen különbség elosztatik 21-el; 60: 21 = 
2 If. 

8) Ezen hányados sokszoroztatik a) 10-el b) 
11-el; tehát a) 2 X 1 0 = 2 0 , és b) 2 X 1 1 = 2 2 . 

9) Az a) betűi tsinálmány az 5-dik szám szerént 
kisebbített hányadosból levonattatik 68 — 20=18 . 
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10) A' b) bctiíi tsinálmány pedig a1 4-dik «zám 

alatt származott hányadoshoz hozzá adatik 8 -H 
2 2 = 3 0 . 

Itten az jegyeztetik meg, hogy ha a' 10-dik 
számú sommá levonattatik a1 9-dik számú különb-
ségből , az ezen levonásból eredett különbségnek 
egyenlőnek kell lenni a' 7-dik szám alatti maradék-
kal; 4 8 — 3 0 = 1 8 . Ha pedig a' 10-dik számú sommá 
tstipán tsak eggyel kisebb a' 9-dik számú különbség-
né l , ez bizonyos jele annak, hogy az adatott szám-
nak egyik tsinálója 21. 

Ezek után tekéntetbe kell venni, vallyon azon 
különbség, melly az a) betűi tsináltnánynak levoná-
sa után származik, páratlan vagy pedig páros szám-
mal végződik-e, ha páratlannal lásd a' 3-dik példát; 
ha párossal a' munkálás továbbá így folytattatik : 

11) Az említett 9-dik számú különbség elosz-
- tátik 2-vel , és a' kijött hányados felemeltetik qua-

drátumra; annak okáért 4 8 — 2 = 2 4 X 2 4 = 5 7 6 2 . 
12) Ezen quadrátnmból levonattatik a' 10-dik 

számú sommá, a' származott különbségből pedig ki* 
huzattatik a gyökér 5 7 6 2 — 3 0 = 5 4 6 \ / 2 3 ± f . 

13) A' 9-dik számú különbséghez adatik 1-J-; 
lészen tehát 48 - f - lJ=49£ . 

14) A' 12-dik szám szerént kihúzott gyökér 
sokszoroztatík 2-vel és a* tsinálmány kisebbíttetik 
eggyel 2 3 X 2 = 4 6 - 1 = 4 5 . 

15) Most kiállítandók két olly sommák A és B , 
mellyeknek, ha a' 12-dik szám alatti gyökér kihú-
zás után semmi maradék nem marad egyenlőknek 
kell lenni; ha pedig marad, akkor a' B. betűi som-
mának kisebbnek kell lenni annyival, a' mennyit 
tészen az érdeklett maradék. A' B. betűi sommá 
származik ollyan számoknak sorából, mellynek leg* 
nagyobb tagja a* 14-dik számú különbség; az A. be-
tűi sommá pedig ollyan sorból, mellynek legna-
gyobb tagja a' 13-dik számú sommá; a' többi tagok 
mind a' két sorban, és minden más esetekben is 
kettőssel különböznek egymástól : állani fognak te-
hát következendő sorok a' kívánt sommákkal együtt; 
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(egy mód, ezen sommákat rövidebb 's szintén be-
tfdk nélküli számítással feltalálni közöltetni fog más-
kor ) 
j 37 £ -+> 35 \ + 33 31 £ = 402 ; azután B = 4 5 
H-43-4-41-h39+37+35-H33-+-3L^29-h27H-25=385, 
mivel 402—385=17. Ha ollyan két sommák, mellyek 
közt a1 kijelelt különbség lenne, ki nem állíttathat-
nának, akkor az adatott számnak nintsenek eggyes-
scl végződő tsinálói. 

16) Az A betű sor tagjainak száma megjegyez-
tetik 5s elosztatik 5-teI, a' kijött hányados pedig 
sokszoroztatik 10-el; tehát jelen példában lészen 10: 
5 = 2 X 1 0 = 2 0 . 

17) Az A sornak sommája levonattatik azon 
számból, mellyből a' 12-dik pont alatt a' gyökér ki-
huzattatott; tehát lészen 546—402=141*. Ezen kü-
lönbség illyes példáknál mindenkor tökélletes qua-
dráturnot tészen. 

18) A' 16-dik pont alatt származott tsinálmány 
levonattatik azon számból, melly a' 11-dik pont 
alatt elosztatott kettővel, hányadossa pedig quadrá-
tumra emeltetett fel, az ezen levonásból eredett kü-
lönbség hasonlóképen elosztatik kettővel; 's így lé-
szen 48—20=28 : 2 = 1 4 . 

19) \ 3 17-dik számú quadrátumból kihúzatta-
tik a' gyökér, és a' gyökér levonattatik a' 18-dik 
szám alatti hányadosból: 1 4 4 \ / l 2 , azután 14 — 
1 2 = 2 . 

20) Ezen különbség sokszoroztatik lOrel a' tsi-
nálmány végre nagyobbíttatik 11-el ; tehát lészen 
2 X 1 0 = 2 0 - 1 - 1 1 = 3 1 , ezen szám az egyik keresett 
tsináló, mellynek megfelelő másik tsinálója kikerül 
az elosztás álta! 31 : S401: 271. 

Midőn valamelly tsinálmánynak kettőnél több 
eggyessel végződő tsinálói vannak, azokat mind fel-
találni lehet, ha a' 13-dik ponttól fogva, hol t. i. 
a' sorok tagjai készíttettek e l , egész végig, az elő-
terjesztett munkálások annyiszor , a' hányszor lehet 
ismételtetnek; mi hogyan történik a' kíivetkezendu 
példánál fog megmutattatni. 
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Második példa. Kerestessenek ki a' tsinálmány 

64821-nek minden eggyessei végződő tsinálói. 
Megf. — 1) 64821 — 121=64700: 10=6470, 
2 ) 11 : 6470«: 588 T \ . 
3 ) 1 0 — 2 = 8 X 1 1 = 8 8 . 
4 ) 88-4-2=90 : 1 0 = 9 . 
5 ) 588—8=580. 
6 ) 580—9=571. 
7 ) 21 : 571 : 27/ T . 
8 ) a) 2 7 X 1 0 = 2 7 0 . b) 2 7 X 1 1 = 2 9 7 . 

• 9 ) 580—270=310. 
10) 94 -297=306 (310—306=4 . ) 
11) 2: 310: 155X 155=24025*. 
12) 240252—306=23719\/154-3J 

I 
13) 3 1 0 - H £ = 3 l l £ Az A sornak legnagyobb 

tagja. 
14) 1 5 4 X 2 = 3 0 8 — 1 = 3 0 7 A' B sornak legna-

gyobb tagja. 
15) A = 1 2 9 1 0 — B = 12907=3. ~ 
16) A tagok száma = 50: 5 = 1 0 X 1 0 = 1 0 0 * 
17) 23719—12910—106092. 
18) 310 — 1 0 0 = 2 1 0 : 2 = 1 0 5 . 
19) 1 0 6 0 9 2 \ / l 0 3 , és 105—103=2. 
20) 2 X 1 0 = 2 0 + 1 1 = 3 1 : 64821: 2091. 

II 

Az I Római szám alatt véghez vitt munkálások 
illy módo n ismételtetnek t. í. 

13) Az I 18-dik számú különbség nagyobbítta-
lík If -e l ; tehát 2 1 0 + 1 ^ = 2 1 1 1 az A sornak tagja. 

14) Az I 19-dik számú gyökér pedig adja a' B 
•ornak tagját 1 0 3 X 2 = 2 0 6 — 1 = 2 0 5 . 

1,5) Itten megjegyeztetik, hogy mind a' két 
sommának minden ismételésné! egyenlőnek kell 
lenni; ezen példánál tehát A és Rr=:4680. 

16) Az A. sor tagjainak száma 25 : 5 = 5X 10 
• a 50. -
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17) Az A. sommá levonattatik az I. 17-dik szám 

alatti levonás által származott quadrátumból 10609* 
—•46S0—5929'2. 

18) A' fentebbi 16-dik számú tsinálmány levo-
nattatik az I 18-dik számú különbségből; 210—50 
s=160: 2 = 8 0 . 

19) 5929*V 7 7> és 80—77=3. 
20) 3 X 1 0 = 3 0 + 1 1 = 4 1 : 64821 : 15SI. 

III 
13) 160 (II 18) -+-1£=I6I£. 
14) 77 (II 19) X 2 = 1 5 4 — 1 = 1 5 3 . 
15) A és B=2208. 
16) Tagok száma 15: 5 = 3 X 1 0 = 3 0 . 
17) 59292 (II 17) —2208=3721*. 
18) 160 (II 18) —30=130: 2 = 6 5 . 
19) 3 7 2 t 2 \ / 6 l , azután 65—61=4. 
20) 4X 1 0 = 4 0 + 1 1 = 5 1 : 64821 : 1271, 
Harmadik példa. Találtassanak fel a1 tsinál-

mány 9471. eggyessel végződő tsinálói. 
1\1 egf. — 1) 9471 — 121=9350: 10=935. 
2) 11 : 935: 85. Minthogy ezen elosztás után 

semmi maradék nintsen, tehát 11: 9471: 861. Továbbá 
3) Ezen esetben a' 2-dik számú hányadosból 

levonattatik 10; tehát lészen 85—40=75. 
4 j A' most kijött különbség ismét kisebbíttetik 

11-el; 75—11=64. 
5) Ezen különbség elosztatik 21: 64: 
6 ) a) 3 X 1 0 = 3 0 ; b) 3X11=33. 
7) 75—30=45. 
8) A' b) betűi tsinálmány azon 1 I-hez adatik, 

mellyel a' 4-dik számalatti levonás történt; 33-+-1I 
= 44. 

Mivel 45—44=1 ; tehát 21: 9171 : 151. 
Jelen példában az a) betűi tsinálmánynak levo-

nása után származott különbség páratlan számmal vég* 
ződik, melly körülmény a1 további munkálásban tse-
kély módosítást kiván, mint a' következő pontok 
mutatni fogják. 
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9 ) Ac említett különbség hasonlóképen elosz-
iatlk 2-vel, és a' hányados quadrátumra emeltetik, 
hanem a' kijött quadrátumhoz még hozzá adatik a* 
gyökér, vagy is a' hányados egyszer véve, lészen te-
hát 2 : 4 5 : 22£, azután 22X22=484 a-f-22=506 2+V-

10) Ezen sommából levonattatik a' 8-dik ponti 
sommá, aa különbségből pedig szintén kihúzattatik 
a' gyökér 5062+V—-44=462\/21 

I 
11) A' 7-dik számú különbséghez itten is hoz-

zá adatik ÍJ , tehát 45-fc-l£=46£. Az A sornak tagja. 
12) A' 10-dik szám alatti gyökér sokszorozta-

tik 2-vel, de a' tsinálmány nem kisebbíttetik; 21 
X 2 = 4 2 . 

Midőn a'gyökér kihúzás után a* maradék egyenT 
lő a' gyökérrel, mint ezen esetben, akkor a' kiállí-
tandó A és B sommáknak is egyenlőknek kell lenni; 
midőn a* maradék nagybb a' gyökérnél, akkor as 

gyökér levonattatik a' maradékból, és a' kijött kü-
lönbség teszi az A és B sommáknak különbségét is, 
mint a1 4-dik példánál látszik. 

13) A és B=372 . 
14) A* B tagoknak száma 10: 5 = 2 X 1 0 = 2 0 . 
15) 462—372=90 2+V. Ezen különbség illyes 

példáknál mindenkor magában foglal valamelly qua-
drátumot, és ezen quadrátumnak gyökerét egyszer 
véve. 

16) 45 —20=25 : 2=12* . 
17) 9 0 \ / 9 4 - (a' maradék nem jön tekéntet-

be) azután 1 2 — 9 = 3 végre 
18) 3 X 1 0 = 3 0 + 1 1 = 4 1 : 9471: 231. 
Negyedik példa. Kerestessenek ki a1 tsinál-

mány 127551 nek minden eggyessel végződő tsinálói. 
Megf. — 1) 127551 —121=127430: 10=12743. 
2) 11 : 12743 : 115S/X. 
3 ) 1 0 — 5 = 5 X 1 1 = 5 5 . 
4) 5 5 + 5 = 6 0 : 1 0 = 6 . 
* ) 1158—5=1153. 
6 ) 1153—6=1147. 
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7 ) S i c 114T : 54,»x. 
8 ) a) 5 4 X 1 0 = 5 4 0 ; b) 54X11=59*. 
9 ) 1153—540=613. 
10) 6-4-594=600. 
11) 2 : 6 1 3 : 3 0 6 1 , es 306X306=93942-1-306= 

039422+V. 
12) 93942 2 +V—600 = 93392V3053JJ és 31T 

—305=12 . 
Ha a' gyökér kihúzás után a' maradék kisebb 

találna lenni magánál a' gyökérnél, akkor a' gyökér 
kisebbíttetik eggyel, 's így kisebbítve ismét fel-
emeltetik quadrátumra, ez azután levonattatik azon 
számból, mellyból elóbb ki volt húzva a' gyökér; 
a' maradékból pedig szintén levonattatik az illető 
kisebb gyökér, 's végre a' származott különbség 
lesz az A és B Sommáknak is különbsége. 

I 
13) 613-M£=614£. 
14) 305X2=610 . 
15) A 69780—B697f)8=12. 
16) A' tagoknak száma 150: 5 = 3 0 X 1 0 = 3 0 0 . 
17) 93342—69780=235622+V. 
18) 613—300=313 í 2 = 1 5 6 . 
19) 23562 2 +V\ / l53 azután 156—153=3. 
20) 3X10=30-+-11=4Í : 127551: 3111. 

II 
13) 313. (I. 18) - + - l | = 3 1 4 f 
14) 153. (I. 19) X 2 = 3 0 6 . 
15) A és B=8556 . 
16) A' tagok száma 30: 5 = 6 X 1 0 = 6 0 . 
17) 23562 (I. 17)—8556=15006 2 *V. 
IS) 313 (I. 18) — 6 0 = 2 5 3 : 2=126 . 
19) 150062-+V\/122. és 126—122=4. 
20) 4X10=40-1-11=5i : 127551: 2501. 

III 
13) 253 (II. 18) - M £ = 2 5 4 £ , 
14) 122 (IL 19) X 2 = 2 4 4 . 
15) A és B=1704 . 
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16) A" tagok «zárna 20: 5=4X10—40. 
17) 150062+V (II. 17)—4704=103022+V. 
18) 253 (II. 18) — 4 0 = 2 1 3 : 2=106 . 
19) 103022+V\/101Í£! és 106—101=5. 
20) 5X10=50-4-11=61 : 127551: 2091. 
Ötödik példa. Kerestessenek ki a3 tsinálmáuy 

9021-nek eggyessel végződő tsinálói. 
Megf. — 1) 9 0 2 1 - 1 2 1 = 8 9 0 0 : 10=r-89C0. 
2) 11 : 890Ó : SOff. 
3) Illyés esetekben midőn 10 a' maradék a1 

2-dik számú hányadosból levonattatik 1, és a'kijött 
különbség mindjárt elosztalik 21-eI; a' további mun-
kálás azután úgy folytatik mint másutt; tehát 80 — 
1—79: 2 1 — 3 i f 

4) a) 3 X 1 0 = 3 0 ; b) 3X11=33 . 
5) 80—30=50. 
6) 1-+-33=34 ( 5 0 - 3 4 = 1 6 ) és így tovább. 
A' leírt szabályok szerént akármelly más tsi-

*nálmánynak minden eggyessel végződő tsinálóit ks 
lehet keresni* Budán Julius 21-dikén 1S34. 

Papp József. 

5. 
A kedv és kedvetlenség érzékéről. 

A1 kedv és kedvetlenség érzéke igen érdekes 
tárgy. Mi legyen a1 kedv és a' kedvetlenség, igen 
nehéz megfejteni, és ugyan olly nehéz, mi legyen 
a1 gyönyör és a1 fájdalom. A" gyönyör életünk hal-
ladásának érzéke. A' gyönyör alatt nem értjük mi 
az életnek érzetét; mert a' fájdalomnál érezzük mi 
az életet éppen olly jól , sőt még erősebben is. A* 
fájdalomnál az ember élete iszonyú hoszszúvá lesz, 
a1 gyönyörnél ellenben igen röviddé; tehát tsak éle-
tünk halíadásának érzete teszi ki V gyönyört. Még 
az életnek akadályoztatása sem tsinálja ki a1 fáj-
dalmat, hanem az élet akadálya érzetének jelen kell 
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lennie. Áa élet akadálya kitsiny is lehet; egy niív-
szemben az élet akadálya felizgattathatik, hanem 
annak érzete nagy lehet, p. o. a' fogfájásnál. Szint 
úgy pillantatnyi lehet az élet halladása, és még is 
ezen túl elme gyengeséget maga mellett hagyhat, 
valamint sok olly gyönyörűségek adatnak, mellyek 
utóbb némi kedvetlenségtől késértetnek. De még a* 
gyönyörködés tart, az még is az élet halladásának 
érzete. 

A" mi életünk a' munkásságban áll; ennek a* 
gyönyörűségnek tulajdonsága arra szolgál, hogy a* 
mi munkásságunkat előbb mozdítsa; azonban mások 
azt hátráltatják; az az érzet, melly az életünk mun-
kássága akadályoztatásától okoztatik, az a' fájdalom; 
de az az érzet, melly az életünk munkásságának 
halladásától okoztatik, az a'gyönyör. Ezt úgy talál-
juk mi minden időtöltéseknél, és, a* mi több, az 
olvasás gyönyörűségét is ide számolhatjuk. Mi észre 
veszünk egy öszszeeggyező mozdúlatot a1 mi elme-
tehetségünkben a' muzsikánál, versköltésnél, mel-
lyek életünk halladásának érzetei. Sok szelleminek 
vélt gyönyörűségek közbevevőleg még is testiek, 
jóllehet mi annak tartjuk, hogy egyedül tsak a' mi 
lelkünk az által gyönyörűséget nyer; p. o. a1 mu-
zsika az emésztéshez, és az egészséghez sokat hasz-
nálhat, és itt az elménk az egészségünk jó állapot ja 
végett egyszer'smint mozdulatba tétetik, melly 
ideális gyönyörűségnek neveztetik. 

Kérdeztetik, ha valljon a* gyönyörűség önma-
gában létezhetne-e, és hogy mi ugyan azon gyönyö-
rűségre alkalmatosak vagyunk-e, vagy pedig, hogy 
minden gyönyörűséget a' fájdalomnak megelőzni 
kellene, úgy, hogy a1 gyönyörűség tsupa elhárítá-
sa a1 fájdalomnak és semmi tovább tartó, hanem a1 

fájdalom egyedül maga az Őn álló. Itt az emberi élet 
szomorúnak lenni látszatik, és semmit nem foglal 
magában, mellynek értéke lenne. — 

Hogy ha a' gyönyörűség az élet siettetésének 
érzete, úgy ez az életnek akadályoztatását teszi fel 
előre; mert semmi előmozdítás nem következhetik, 
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mihelyt semmi akadály előre nem ment. Hogy ha 
tehát az élet akadálya a' fájdalom, úgy a'' gyönyö-
rűség felteszi előre a'fájdalmat. Ha mi az életerőn-
ket a'határon felyűl nagyobbítani akarjuk, hogy 
az egyenlő állapotból kiléphessünk, úgy mi egy ellen-
kező állapotot hozunk e lő , és hogy ha az élet ere-
jét az illendő határon túl nagyobbítjuk, úgy mi egy 
akadályt hozunk elő. Az élet erőnek határjavagyon, 
a' melly mellet sem gyönyörűség, annál kevesebbet 
fájdalom vagyon, az a' jóllét érzete. Hogy ha ez 
az állapot más valami által megkitsinyíttetett, úgy 
az élet előmozdítása hasznos, a' mint ezen életnek 
akadályoztatása félbeszakasztatik; a5 gyönyörűség 
azért egyedül tsak a1 fájdalomra köveikezhetik. 
Ha mi szemeinket a' dolgoknak folyására függeszt-
jük, úgy találunk magunkban egy ösztönt, melly 
bennünket abban a' szempillantatban kényszerít a' 
mi állapotunkból kilépni. Mi egy bökkenőtől ahhoz 
erőltetünk, egy rúgó toll által, melly minden em-
bert munkásságba helyheztet. Észrevételeiben az em-
ber tsak mind untalan gyötrettetik; szüntelen a'je-
lenlévő állapotjából kilépik a'másikba, él mindun-
talan egy jövendő időben, és a' jelenlévőben nem 
késhetik , hanem szüntelen erőltetve vagyon, jöven-
dőbéli kínézésekre eszmélkedni.Egyedül mindez, a' 
mi bennünket kényszerít egy állapotból kilépni, 
még is fájdalom lehet, és hogy a' gyönyörűség ben-
nünket nem tsalogat, a1 jövendőből kilépni, hanem 
inkább az embert valamelíy nyughatatlanító módos-
tromolja, a1 maga kis fájdalmát enyhíteni, látjuk 
abból, hogy már előre valamelíy gyönyörűség-* 
nek tárgyát halászsza, a' nélkül, hogy annak tár-
gyát ösmérné, és azt tsak mint a'nyughatatlanság 
segédjét, melíy őtet serkenti és gyötri, kikutatja; 
mert látjuk nyilván, hogy az ember szüntelen fog-
lalatoskodva vagyon, és mind untalan terveket tsinál, 
őtet semmi gyönyörűség nem tsalogatja, mellyet ki 
látása enged, hanem ő azt tsak megnyerni törek-
szik; Ő erőltetik a3 fájdalom állapotjából kilépni* 
magának enyhülést szerezhetni. Tehát az ember ői* 

ma-« 
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magát sztlnteleni fájdalomban találja, és ugyan ez 
a' serkentés a' munkásságra az emberi természet-
ben. A' mi sorsunk ollyan tulajdonságú , hogy 
nálunk semmi sints tartandó, mint a' fájdalom; 
ez egynél több, a3 másikánál kevesebb, de úgy, 
hogy még is mindnyájánál maradt, és hogy a' g)Ö-
nyöruségek a'fájdalmaknak tsakkitsíny enyhülései. 
A' gyönyörűség nem állítomi, hanem tsak a* fáj-
dalmaknak megszabadítása, melly tsupán tsak ta-
gadó. Innen következik , hogy a' gyönyörűségnél 
sohasem kezdhetünk, hanem tsupán a' fájdalom-
nál , és hogy a'gyönyörűség mind untalan a'fájda-
lom után következhetik ; mert egyedül tsak a1 fájda-
lomtól való felszabadulás lévén, úgy tehát nem le-
het kezdetben. Tehát a' gyönyörűség egyben nem le-
het tartós, hanem a' fájdalommal vegyelednie köl l , 
hogy úgy minden szempillantalban a'fájdalom által-
törhessen , mell) ben tulajdonképpen a'gyönyörűség 
foglaltatik. Hanem a' fájdalom egyben tartós lehet 
és lassan eloszoltatliatik ; akkor osztán a' gyönyö-
rűséget nem veszszük észre. A' fájdalomnak tüstént 
elemelése teszi azt, a' mit mi valóságos gyönyö-
rűségnek nevezhetünk. Mi magunkat folyvást hallat-
lan fájdalmakkal elfojtva találjuk ; mi nyughatat-
lanságnak nevezzük, vágyódásnak,és mennél több élet 
ereje van az* embernek, annál erősebben érzi a' fáj-
dalmat. A' nélkül, hogy az elme kévéssé a' testét 
gyötrené, még is hallatlan fájdalmaktól kínoztatik, 
és elmélkedik a1 nélkül, hogy kényszeríttetnék vala-
mit elővenni. Az emberek ugyan azért futnak a'gyü-
lekezetekbe, mellyekben másként semmi izlést nem 
találnának, és noha ők ugyan azon kedvetlenséget 
érzik; úgy még is a'különbféle benyomásoknak vál-
tozása felszabadítja őket fájdalmoktól. — Ugyan 
azon okból fosztották meg külömbféle emberek éle-
tektől magokat, és nagyobb része az ollyan búskomo-
lyoknak az őn gyilkolásnak gonoszságára vetemedik 
azért, mivel a' fájdalomnak bökkenője őket úgy 
tízi, hogy ók ellene nem mást, mint ezen segítő esz-
közt találják. 

Tud. Gyújt. VII, Köt. 1831. 5 
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Az valójában bizonyos, hogy az Isteni gondvi-

selésnek elrendelése olly tulajdonságú, hogy mi a' 
fájdalomnak változása által a' munkásságra serken-
tetünk. Egy ember sem talalhat a' gyönyörűségek mu-
latozásaiban szüntelenvaló részesülest, idővel nekie 
izetlennekké lesznek;semmi valóságos gyönyörködés-
ben sehol sem részesülhet, mint egyedül a1 munkában. 
Ez nekie olly szükséges , hogy ennek fogyatkozá-
sával az időt nem olly jól tölthetné-el, mint magá-
nál a' munkánál. Ennél a' gyönyör a1 fájdalomnak 
ellen viszszahatásában áll, mell) nek az ember alája 
vettetve lenne, ha tsak erejét nem erőltetné, hogy tőle 
megmenekedhessék.A , munkának őn magában is van-
nak vesződségei, hanem ezek még is kisebbek, mintha 
mi dolog iiijával lennénk. Mivel pedig az embernek 
a1 munkásságban mulatságát keresni köll, úgy az Ő 
élete valójában igen nyomorúk, és mivel hogy min-
den elszéilesztet mulattató szerei is semmi enyhü-
lést sem szereznek, békételenségbe lenni kö l l , 
melly őtet minduntalan készti állapotjából kilépni. 

Az emberek gondolják, hogy háládatlanok len-
nénk a' Természet eránt, hogy ha mi a' gondvise-
lésről úgy beszél lenénk , hogy ez bennünket szüntelen 
tartó fájdalmakba bel) heztetett; hanem ez valójában 
az emberi természetnek bölts elintézése, hogy bennün-
ket ez által munkásságra serkentsen. A'gyönyörben 
a' mi állapotunkból ki nem lépnénk , annál keve-
sebbé valami újat nem akarnánk. — Mi az életet 
szerentsésnek nevezhetjük , melly a"1 fájdalom ellen 
minden üdvösség eszközeivel fölruházva vagyon; 
mert nekünk semmi egyébb fogalmunk sintsen 
a' szerentséről. A' megelegedés az, hogy ha az álla-
potunkban állhatatosan megmaradni szándékozunk, 
és a' gyönyör minden szereit nélkülözni akarjuk ; 
úgy a' gyönyör szűkölködése a3 jóllétnek állapotj», 
mellyben minden ellenszerek a' fájdalom ellen meg-
kéméltetnek ; de ezen állapotot semmi emberben 
sem találjuk fel. Jól mondhatja azt az ember: én 
az egész állapotommal megelégedve vagyok, az az: 
én tűég szabadítás módot ösmérek a' fájdalom ellen, 
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mert mi részesülünk némelly olljas dolgokban, mel-
lyek küzvetetlen és őn magukban kedvetlenek, és 
mellyeknek a' legkisebb fogalmait nem bírhat-
nók, miért vettünk részt bennök, ha ók azonnal el 
nem tűntek, és midőn elttínnek, nekünk gyönyört 
okoznak. A.' dohányozás minden füst szippantással 
roszsz ízt ád, melly még is ugyan abban a1 szempil-
lantatban ismét eltűnik, és ez az inger gyönyört 
okoz nekünk. Mi volna már mostanában szükséges 
őn magának kellemetlen érzetet tsinálni, hogy ha 
a' fájdalomnak enyhítése gyönyörködtetés nem len-
ne? Mi úgy találjuk, hogy az emberek egy pipa 
dohánynál egy különös mulatságot találnak ; annak 
ez az oka, mert azután semmi sints itteq, melly to-
vább tartandó benyomást tenne; és a* benyomás an-
nyiszor viszonoztathatik, és mindjárt ismét eltiín-
hetik. A'dóhányozónak itt két haszna vagyon : l)a* 
benyomások sokfélesége őt elszéleszti; 2) gyönyör-
ködteti ez őtet, mert a' benyomások azonnal ismét 
eltűnnek. Az élet haszon szerei, mellyeket soha el nem 
hagyhatunk, olly tulajdonságúak, hogy azok közve-
tetlen kellemetlenek. Odatartoznak minden dohány-
béli élések, a"1 többi közt a' dohány rágás, melly 
nem egyebet, mint egy maró tsipősséget indít, melly 
azután az inger által, mellyel bir,ismét megkisebbít-
tetik. Mind azért ez egy mulatság; az elme a" gon-
doktól félre vonatik, mellyek másként tartósan os-
tromolnák. 

Miért keresik az emberek az erős italoktól szár-
mazott részegséget az unalom ellen ? Az unalom a" 
nevezhetetlen fájdalomnak öszszesége. Minden vad 
embereknél úgy találjuk , hogy ők a' részegséget ke-
resik, úgy, hogy aJ paraszt semmi erős italt nem 
kivánna, hanem tudná, hogy az nekie tartós ré-
szegséget okozand. A' részegség őtet érzéktelenné 
teszi az ember elméjének szüntelen való nyughatatlan-
sága ellen, és az által szemfény vesztésekkel és üres 
reménységekkel fájdalmainak bőségét enyhítheti. 

Semmi gyönyörködtetés nem lehet bennünk hu-
zamos, hanem fájdalomnak minduntalan bele kell 
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egyvelednie. A' helyes hangtól késértetett gyönyör a' 
hangcllenkezés nélkül nem gondoltathatik. A' só egy 
neme az ingernek; de az étkekben fekszik valami 
ezen szempillantatnyi fájdalom ellen, melly ellené-
re munkálódik úgy, hogy azonnal ismét elemeltethe-
tik. Az olly ösztön általa'mi hathatóságunk felélesz-
tetik valamitelőállítani, és a' mi állati életünket olly 
kitsiny fájdalmak nélkül nem mozdíthatnék elő. 

Tehetnek-e ezek a'gyönyörök nagyobb sommát 
k i , mint a' fájdalom? Nem ! mert ők tsak annyit 
tesznek ki , mint maga a' fájdalom, és gyakran ke-
vesebbet is; mert egy lassan elemelt fájdalomnál az 
elemelést nem érezzük , és egyedül tsak a' szempil-
lantatnyi elemelésben áll a' gyönyör. A' mi életünk 
tehát egy igen soká tartó fájdalommal, de tsupán 
gyönyörrel, melly fájdalommal párosodik, egybe-
kötve lehet, és az embernél legalább a , kívánság 
mindég jelen vagyon , a'legnagyobb gyönyörűségek-
ből kilépnie, p. o. ollyan emberek, kik nagy örök-
séget nyertek , mindég igen nagy nyughatatlanságban 
vágynak. 

A' szép mesterségeknél, a' versköltés, festés, 
mind segítő szerek a' képzelt fájdalom ellen. Ollyan 
ember, a' ki tökélletes egésséget foglalna elme tehet-
ségében , a1 szép mesterségekre nem ügyelne. A' 
szép mesterségek foglalnak szünteleni benyomásokat 
az elmére nézve, melly által az ember kénszerítte-
tik mindég valamit a' képzelt fájdalom közé egy-
velíteni, mert mivel hogy a' szép mesterségek igen 
különb különbfélék úgy annyira, hogy ők soha tö-
kélletes unatásig nem magosíttathatnak , úgy látjuk 
tehát, hogy finomabb lelkekben mélyebb benyoiná-
sokat tesznek, mellyeknek o'Iy lelkeknél, mellyek 
képzelt fájdalom által ingereltetve vágynák, szinto 
képzelt segítő eszközökké köll lenniek. 

A' gyönyörnél az embernek ideje röviddé lesz, 
és a' fájdalomnál hoszszúvá; ha az ember élete vé-
génél van, úgy az , a' mi gyönyörrel befonva volt, 
rövidebb lehetett, mint a z , a' mi fájdalommal ter-
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hesítve volt. Már mostan megérthető, mivel hogy 
a' gyönyörnél életünk röviddé lesz , ugyan az sem-
mi állító nem lehet, és mivel az életünk a' fájda-
lomnál hoszszúvá lesz, úgy ez az életnek valóságos 
érzetét foglalja magában. Mi tehát mind ezért éle-
tünket nem tehetjük gyönyörűségessé, a'nélkül, hogy 
meg ne rövidítsük. Az életnek minden része nekünk 
minduntalan unalmassá lesz, mi mindég a' múlt 
időt kívánjuk elő, és elmúltnak a1 jelenlévőt. Azért 
a" legszerentsésebb életnek sziinteleni fájdalommal 
öszszekötve kell lenni, mert másként nem volnánk 
olly vidámok , hogy az időt végrehajtottuk. Ez egy 
különös elintézésnek lenni látszatik a' Föld lakosai-
nál, hogy nálok a1 fájdalom a' rúgó toll. A1 gyönyö-
rök tsak egyedül a' fájdalomtól függnek; bár mi ezt 
óhajtozásnak , vagy elme nyughatatlanságnak nevez-
zük is, úgy még is egy bökkenő új állapot kere-
sésre előbb, mint sem megfogást felőle nyerhet-
tünk volna. Mi kénszeríttetünk egy állapotot el-
hagyni, és keresni másikat, mellyet gyönyörnek ne-
vezünk, mert bennünket a'jelenlévő nyughatatlan-
ságtól felszabadít, és azután nevezzük mi a'boldog-
ságnak fogalmát. Ha valaki ezért úgy tekintené az 
emberi természetet, mint a' mellyel keményen bán-
tak, és azt hinné, hogy neki szomorú elrendelteté-
se vagyon, úgy tévelygésben lenne; mert a1 mi fo-
galmaink szerént a1 szerentséről, az épen a' szeren-
tse, melly bennünket a' fájdalomtól megszabadít 
Az ember semmit sem képzelhet magának , a' mi 
egy tartós gyönyör lenne, és mellyben a' félelem és 
reménység egymást fel nem váltanák. 

Az Ég bennünket nem élvedező, hanem mun-
kálódó lényeknek teremtett. Nekünk értelembéli te-
hetségeink és testi erőink vágynák, hogy tzélunkhoz 
érhessünk. A' fájdalom nekünk bökkenőül adatott, 
hogy munkásságot bennünk előhozzon. E' volt a* 
természetnek tzélja, melly igaz, hogy mi nálunk 
legtöbbnyire tsupa nyomorúsággal végződik, azon-
ban még sem tudjuk, mi vár a" végén reánk. Mi 
azt is találjuk, hogy mi ezen állapotunkban, a1 mi ' 
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boldogságunk fogalmai szerént, szerentsések lehe-
tünk. 

A' munka a* legjobb mód az időtöltésre, és az 
|dő nem másként töltethetik ki , mint munka által; 
mert a' gyönyörök őn magokat megfosztják haszon 
élésektől , és idővel silányokká lesznek. De a' 
munka egy kitsikart foglalatoskodás a' reá érés-
nek az által, hogy magában nehézségeket foglal, 
mellyeket tsak egyedül a' tzél végett vállalunk ma-
gunkra. Mind azért gondolnunk kellene, hogy a' 
munka tsak tzélja tekintetéből gyönyörködtethet, 
de a' munkának elménknek több nyngodalrnat kell 
adnia, és a' tzél az ember gyönyöreit nem mozdít-
ja előbb , mert a' gyönyörnek tzélja nem teszi ki a1 

haszonvételét, hanem a z , melly a1 kilátásban va-
gyon. De minthogy a' munka nem más egyébb, mint 
igyekezet,úgy tehát arra szolgálhat, hogy bennünket az 
elet szerentséjére alkalmatosakká tegyen, még az alatt 
a1 fájdalmat viszszatartóztatja; mert a' munkásság-
nál elfelejtjük mi a'számtalan szenvedéseket, mel-
lyek minket mindég tíznek. 

A1 játékban való indulatosság minden nemze-
teknél feltaláltatik; magok a' Kanadai vadok is örö-
mest játszanak , és a1 Chinaiak a"1 játéknak egész dü-
hösségig oda engedik magokat, úgy hogy feleségöket, 
gyermekeiket és 011 magokat rabszolgáid eljátszák. 
A' játéknál lévő haszon a' játéknak felélesztésére 
szolgál, és az által föntart olly nagy ingert, hogy 
a' legtöbb Társaságinknak időtöltését teszi ki. 
Ennek az oka az: hogy a félelem és reménység 
szüntelen változnak a' játékban ; minden szempillan-
tatban elhadja az ember érzetének tárgyát, úgy, 
valamint a kártják minden szempiJlantatban változ-
nak , és a' bényomások soká soha öszszeköttetve 
nem maradnak. De mi még sem találhatunk tovább 
tartó gyönyört benne, mert mi mellette félelemmel 
viseltetünk, de mivel a' kétséges környűlállásokban 
a' benyomásoknak nagyobb sokfélesége vagyon, és 
ntivel még egy szerentse kilátás jobbítását hiszsziik , 
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úgy a* ját dk egy mulatságot tesz ki , melly bennfin-
ket futtában egy állapotból a' másikába tesz, és így 
enoek a1 tovább tartó általmenetelnek egy állapotból 
a' másikába valami felélesztője vagyon. Az elme 
mellette ingatva van, és által hat minden indúlatos-
ságokon. Egy eszes embernek, a1 ki a* játékhoz ül, 
a' nyeresség nem lehet tzélja, hanem elhitetni 
köll magával, hogy legalább végtére a' kártya pénzt 
megfizetendi. Azért a' tzélja ugyan más valami is 
lehet, mint a' nyerés. Noha a ját ék alatt szándéka 
fC nyerésre vetve vol t , de mind a' mellett mégsem 
fogott azért a'játékhoz. Itt tsupa reménység és fé-
lelem vagyon, mellyek alapjokhan haszontalanok; 
hanem még is gondunk szélesztetik az illy állapot-
nál, és azon fájdalmat, melly az embert az unalom 
név alatt gyötri, tőlünk elhárítja. Az olly roszszat, 
melly olly formán unalmat, okoz, közönségesen nem 
tudjuk megnevezni, sem pediglen az ellen gj ógy-
szereket felhordani. Ezen unalomnak roszsza szár-
mazik a' munkásság fogyatkozásából. Mindég jobb 
létben találhatjuk tehát magunkat, hogy ha játszunk, 
mintsem ha egészlen munkátlanok vagyunk. 

Szokás szerént vagyon az, hogy az emberek 
magoknak falun tsendes öregséget Ígérnek, és ez 
látszatik azon kilátásnak lenni, melly minden kívánsá-
gaikat bézárja. De a1 tapasztalás tanítja, hogy a1 

falusi élet munkásság nélkül gyönyörrel nem hasz-
náltathatik, hanem hogy inkább unalma van, és 
nyugalmát nem másban találhatja fel , mint a' mun-
kásságban, mivel bog}7 a' munka által ismét egy új 
kilátást nyújt. Ez annyira toegyen , hogy semmi ro-
mán írónak sem sült jól el egy szerentsés házassá-
got lefesteni; Ő tsak különb különbféle akadályaikat 
a1 két egymást kedvellőknek adja elő, úgy hogy a1 

szeretet fájdalmainak vége ugyan a1 szeretetnek 
vége; mert a3 birtok elerőtleníti az ingert, és egy 
nyugott érzetbe helyhezteti. Némellyek a'románokat 
h házasságon túl is folytatták, p. o. Fielding Tom 
Jonest, de a' Szerzőnek a' házasságba szerelem fél-
tést még is behozni kellett, hogy azt annál tnagá-
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hoz édesgetőbbnek tegye. Ebből a' régieknek azon 
kérdések megítéltethetik, hogy mi módon betstíljiik az 
fmber í életnek betsét, és hogy több gyönyör , vagy 
fájdalom vagyon-e benne helyheztetve ? E z a ' fe lve-
tés a' böltsek oskoláiban sokféle módon volt elrendel-
tetve. A ' Stoikusok azt mondották, hogy az ember-
nek saját személyes betse az erkölts lenne , és a' ter-
mészeti roszszak lennének a1 fénkó és hártya é r t z , 
mellyen az erkölts tündökölhetik. Semminek sints a' 
V i l ágban , úgymond Zeno , olly betse, mint va lak i 
ön maga érdemének eszmélése, minden egyébb sem-
mi ; a*' gyönyörnek és a' roszsznak kevés megkülön-
böztetései vágynák t »' gyönyör által futó és a" fájdalom 
gyakorolja a" mi állhatatosságu nkat , es az altal fel-
emeli a1 mi személyes betsünket. Ol ly Nemze tekné l , 
mel lyeket a' természet mindenekkel megáldott , talál-
j u k , h o g y ők olly munkátlanságban é l n e k , hogy 
utoljára kevesebb valóságos gyönyörben részesülhet-
nek , mint mások, k i k e t a' természet nehezebbel 
terhesített. — A r Stoikus azt mondja tehát, hogy az 
emberben vagyon a' valóságos bets, a1 fájdalomban 
semmi roszsz , azonban az élet sommája nekünk úgy 
k i van m é r v e , hogy a1 fájdalom a' fonterány halla-
dása. A1 gyönyörökre úgy kell magunkat felszaba-
dí tani , hogy többet tőlök magunkat elválaszszuk, 
mint sem oda engedjük, az az : megelégedve legyünk. 

Némellyek azt hi t ték , hogy, ha ismét elölről 
élni kezdenénk, életünket jobban használhatnék; 
azonban még is úgy ta lá l juk , hogy mennél öregeb-
bekké leszünk, annál többet nyertünk légyen, és 
hogy mennél tovább tart a z , a' mi magunk előtt va-
gyon , annál többet neki bátorodunk, egyedül ha az 
életünk végénél helyheztetünk , fél jük mégis a1 ha-
lált. Ebből azt kellene gondolnunk, hogy az követ-
kezhe tnék , hogy életünk gyönyörei nyer ik a' több 
súlyt , de az nem tzáfol meg semmit i s ; mert ez 
egy állati fé le lem, a' m i képzelésünk táplál bennün-
ket reménységekkel , és bár mi tsalatkozás ez a' re-
ménység, de még is mindég mulattatja e lménket ; 
Hitért nem lehet tsodálkozni; hogy életünk unal-
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munkra v a n ; és még is féljük a' halált. I íogy ha az 
életet használtuk, és még is lehetős jó egésséggel bí-
r u n k , úgy valóban minden fáradozásunk sem látsza-
t ik érdemesnek lenni , mellyet magunknak oko-
zunk azzal , hogy iíiabbak lenni kívánván e' hajlan-
dóságot képzelt gyönyörökre ford í t j u k , mellyeket 
az ember elbírhatni gondol. így a' dolgot nem jó l 
tettük fontolóra, és viszsza nem eszmélkedtünk 
az előbbeni terhes életre ; következőleg semmi 
okos ember sem fogja kívánni életét élőiről elkez-
deni; mert a' Stoikusnak igaza van azon mondásá-
ban: hogy a'fájdalom az életnek fonterány halladá-
sát teszi ki . V e r i azt mondja : hogy nem több volna 
a1 gyönyör, mint a ' fá jdalom, hanem semmi gyönyör-
ben nem részesülhet az ember, ha tsak a' fájdalom 
előre nem ment. Azért mondta Sokrates azon a' na-
p o n , mellyen a'méreggel megtöltött poharat k i inni 
kénszeríttetett, midőn bilintsei levétettek, és ő a' he-
lyet vakargatta, melly as kiiintsek feltörésétől visz-
ketett : „ így követi a' gyönyör a1 fájdalmat." Mer t 
minden fájdalomtól származott érzet a' gyönyörnek 
oka. A' vágyódás, az ohajtozás teszi , hogy osztán 
valami bennünket gyönyörködtet; ha m i nem haj-
tattatnánk ezen bökkenő által , és fájdalmat nem 
éreznénk , úgy gyönyöreink semmi gyönyörök többé 
nem lennének. 

Voltaire mondja, hogy a'gondviselés az élet rosz-
szai ellen két szert engedett: a' reménységet és az 
á lmot; az álom olly valami szükséges időnknek 
képzelményeinken k ivűl egy részét tenni , hogy, 
hogyha az álommal nem bírnánk, nem tudnók, 
hogyan elégíthetnék k i az új képzetek ösztöneit. 
Azon nyoltz ó rák , mellyek az éleiből levonatnak, 
valóságos újúlásunkra vágynák, és új reménységek-
kel lépünk regvei a' Világba. 

A ' vétetett észre, hogy az ember nem olly so-
ká é l t , mint élvedezett, hanem a1 mennyire ő mun-
kálódott. A ' különös, hogy az utazás alatt azt ta-
pasztaljuk, hogy a'mértföldek a1 roszszúl népesedett 
Tartományokban rövidek» Ebből az következ ik , 
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hogy azok, kik sivatagos Tartományokban utaztak , 
ha egy mértföldet hátra tet tek, még sem igen soká 
gondolák magokat utazni , mivel semmi változást 
sem találtak. De hogy ha jó népesedett Tartományo-
kon által utazunk, olly sokféle falukat lá tunk , és 
azért gondoljuk, hogy nagy ideig utaztunk, és ezt 
egy nagy útnak veszszük. Azért Pomerániában hosz-
szak a' mértföldek, és azután Berlin felé r ö v i d e k , 
mert a z , a" ki ezen mértföldeket elrendelte, ezt a" 
tsalódást nem vette észre. Az ember, as ki magát jó 
élet módjába helyheztette, azt gondolja, hogy sok 
ideig élt vol t ; de hogy ha ő tsupa gyönyörök után 
kapkod, úgy elrepül az ido , úgy , hogy eleget élt-
nek sem véli magát. Azért egyedül tsak a1 henyélók 
panaszolkodnak az ido hamarsága ellen. A' munka 
és a1 foglalatosság a z , a' mi*nekünk az időt valósá-
gossá teszi. Úgy a' mi hatalmunkban áll életünket 
megrövidíteni. Ellenben meghoszszabbítjuk életün-
ket tselekedeteink á l ta l ; azért lát juk , hogy aa vi-
selt élettel való megelégedés nem a1 részvevősben , 
hanem a' tselekedetekben nyugszik. 

A' boldogság egy mustra képzeletnek fa ja , melly-
nek mi semmi fogalmával nem bírhatunk, mellybe 
mi azt helyheztethetnénk, hogy ha mi a' boldogság 
alatt az örömök legnagyobb örömeinek öszszeségét 
é r t j ü k , az az : minden kívánságainknak tökélletes 
kielégítését. Mi magunknak még tsak nem is kép-
zelhetjük annak lehetőségét, hogy tsupa gyönyörökből 
öszsze állíttatott élet örömeiben részesüljünk. M i soha 
sem hozhatunk egy való egészet e lő , mellyel mi tö-
kélletesen megelégedve lehetnénk; e' tehát egyedül 
kép je le t , melly semmi megfogásnak sem felel meg. 
Valamivel több megfogásunk lehet a' megelégedés-
r ő l , melly az őn megelégedésből származik , hol az 
ember magát mindentől elszoktatja , a1 mi a' gyö-
nyöröknek felesleg való éléséhez tar toz ik , és melly 
által magát szoktatja, a1 hí j jányt eltűrni. I t t gondolhat, 
képzelhet magának megelégedést, melly igen oltsó 
feltételeken nyugszik. De rnég ennek sem adhatjuk 
valóságos példáját, mert hogy ha mi sok híj jáva! 
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ellehetünk, úgy hibáz a' tselekedethez a' rúgó to l l ; 
azért nem lehet valóságosan általlátni, mi módon le-
hetne a1 megelégedés a" tselekedetben rúgó toll , 
minthogy az tagadó. 

A1 régieknek a' fő jóról való vizsgálódások 
abban állót, hogy ők úgy találták, hogy mi a" 
léleknek megelégedését nem a' természetiben, ha-
nem az erköltsiben helyheztetjük. A' tapsnak, mel-
lyet az ember őn magának ád , a' tselekedethez va-
ló rúgó tollakat magában kell foglalni. Azért azt húz-
ták ki ebből, hogy a' fájdalom semmi roszsz se*m 
lenne, hanem roszsz a' gonoszság volna egyedül. Va-
lójában mrg köll vallani: hogy a1 természeti gonosz 
semmi roszsz sem, vagy megutálható, hanem egy 
roszsz . melly az észhez igen helyesen illhetik. 

A' büntetések a1 vétkesekre igen i l l ő k , hanem 
a1 vétek maga tipm tapsot érdemlő. A1 fájdalmak 
helyben hagyattathatnak, hanem a1 vétek nem. H a -
zugságokat, mellyeket elkövetünk, eggyik a' má-
sikának el nem fog beszélleni, hanem a' fájdalmak 
kellemetesek az emlékezetben ; de a' roszsz tettekre 
való viszszaeszmélés lever bennünket, a' roszsz egye-
dül erköltsi természetű. 

M i megkülönböztetjük a1 részvétlenséget az egy-
kedvűségtől. Az egykedvű az , a' k i sem nem örül, 
sem nem búsúl: részvétlennek, az az: tompa ér-
zéketlennek lenni gyengeség; egykedvűnek erő; 
mind a' kettő pedig a' léleknek tulajdona. Az egy-
súly a' megítélésnek olly állapotja,mellyben két ellen-
kező dolgokra egyforma okok által ösztönöztetünk. 
Az érzéketlenség elme betegség, de az egykedvűség 
nemesebb rugó tollaktól veszi származását, és rgy 
böltsnek tulajdonsága, k i az állhatatos elmének ál-
lapotjával bir,'s tud nem örvendeni, vagy nem szomor-
kodni.Az állatok a* valóságos örömben,'s annál inkább 
a' szomorúságban részesülhetnek; mert ezek az el-
mélkedést az állapoton felyűl előre teszik, mel ly 
szerént a' mostani és előbbeni állapotunkról tuda-
tunk vagyon. Az állatoknak vagyon ugyan gyönyö-
rök és fájdalmok, hanem felőlük nintsen semmi 
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megfogásuk. Ebből lá t juk , bogy a' szomorúság egy 
új fájdalom a' jn i szerentsétlen állapotunk miat t ; 
mivel bogy ennek a1 roszsznak kitéve vagyunk , innen 
származnak a* betegségek , a' mellyek szomorúsággal 
öszszekötve vágynák, 's még is bátorságot nyerünk. 
A' fájdalomnál elevenek lehetünk; hanem a' szomo-
rúság az elmében fekszik. Mi nekünk tehetségünk-
ben á l l , hogy magunkat az öröm ellen szinte, va-
lamint a'szomorúság ellen , keményen tarthassuk. A' 
fájdalmat nem kerülhetjük k i , hanem igen a' szo-
morúságot. Egyedül tsak az emberi életnek egyen-
lő szívüsége mellőzteti e l , hogy a' mi állapotunkat 
olly szerentsétlennek nem t a r t j u k ; mert l á t j u k , 
hogy semmi sem tart sokáig. Ez az emberi élet dol-
gainak betsét veszi el és semmit sem hágy hátra , 
mint a' minek nagy betse van. Az örömtől elragad-
tatni hagyni magát, az valami gyermekes; elhagyat-
tatik az ember, p. o. a' ki Örvendez , midőn a1 já ték-
ban nyer. Nem irígyeltetik szerentséje, de még is tse-
kélynek tekintetik , mert semmi sints olly nagy fon-
tosságú, a' mi valakit olly igen megörvendeztethetne. 

Semmi nyomosabbat sem tartunk meg magunk-
nak életünkben, mint a'fedhetetlenséget, úgy, hogy 
m i végtére lá t juk , bogy mi semmit sem nyerünk 
belőle k i , mellynek egy állandó betse lenne, mint 
a ' m i az őn személyiinkhez tartozik. A' jó maga v i -
seletnek alapja egyedül szerzi ezt meg nekünk. E z 
őn magunkatérdekel , és fekszik a' mi tulajdon ter-
mészetünkben ; mind a' többi tsalárdságos és szem-
fény vesztő. A' jó maga viselet bizonysága által egye-
dül lehetséges az egyenlő szíviíséget megszerezni , 
és magunknak életünk végénél betset adni. 

A' változó kedv , vagy szeszély különös alkal-
mazása az e lmének, mellyet az ember a' maga ha-
talmában nem foglal, mivel nekie a1 Világ különös 
színekben jelenik meg, úgy , a' mint elmealkalma-
Kása megváltozik. Ez az egykedvűség sokszor a'véral-
katjában nyugszik, de akkor tsak a' részvétlenség 
f i j a , melly alatt már most erős, és akkor sem a' 
mérsékletien örömbe, sem a'szomorúságba által nem 
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tétethetik. E z az egykedvűség a' változó kedv dlia-
potjának ellent á l l , a' hol ez, elme változásának vé-
tetvén általa majd kedvetlen , majd kedveteltek va-
gyunk. Ahoz a1 betegség is egy alkalmatosságot ad-
hat; de valakinek magát illy gyengeségnek oda engedni 
a' legnagyobb magával való nem gondolás. Némelly 
emberek nem igen sokat szenvednek abban, mint 
a' változó kedvvel biró őn maga gyötörtetik. De a* 
változó kedvtíség elme tehetségűinkhez tartozik, 's ez 
a' tetszés szerént való eredeti álló pontban helyhez-
tetve a' dolgokat, másként, mint más emberek , 
tekinti. Az egyik egy napon a' fehér személynek 
piperézését igen örömest látja, és a' másikon ugyan azt 
gyermeki bolondságnak és hiúságnak tar t ja , a* mint 
elméje helyheztetve vagyon. Az i l ly ember változó 
kedvűnek neveztetik , mivel o olly kedve ellen való 
alkalmazásoknak alája vettetik. Ü szenvedhetetlen 
és tűrhetetlen. Hanem ott változó kedvűnek lenn i , 
aa hol valamelly dolgot egy eredeti részről tekin-
tünk , igen ditso, és az ember életéhez jobban i l lő, 
mint minden komoly mód mások f e l e t t i t é l n i , és 
a' dolgoknak fontosságot adni , mellyel nem birnak. 
Democritus a' jó kedvtíség böltselkedoje v o l t , k i 
ezt mondotta: „az ember életében épen semmi nyo-
mosság sintsen; minden egyedül tsak gyermeki já-
ték ; az emberek panaszaik on szenvedéseikről gyer-
meki panaszok, kik játékjokat elvesztették." Kép-
zelt roszsz az, melly az embereket gyötri. Az emberek-
nek nagy nyomosságok, inellynél fogva ok egy komoly 
tekintetet vesznek f e l , tsupa gyermek játékok. Söt 
roszszaik fölött is van okunk nevetni. Azon rósz-
szak , mellyek miatt a' legnagyobb lármát eme-
l i k , puszta képzetek. Valójában okunk vagyon ma-
gunknak jó kedvet szerezni; mert ez az embernek 
hasznos, és jó mulatóvá tesz. Heraclitus a' szo-
morú vagy komoly részt vállalta e l , mintha az em-
beren mindennek mindég szomorú állapotba hely-
heztetve lennie kellene. Igen is , ha az embereknek 
gonoszságokat megtekint jük, úgy valójában egy bi-
zonyos iszonyodással lelünk el. Hanem ezt egyedül 
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önmagok szerzik magoknak, esnem a' természet 
mérte reújok. Végtére Játjuk még is , hogy az , ki 
betsűletét és jámborságát nyereség végett veszti e l , 
nem érdemli meg, hogy fölötte könnyeket potyog-
tassunk. Az ember balga, és méltó tárgya a" gúny-
nak sok balgatagságaiért. 

Az érzékenység erő, az érzelékenység gyenge-
ség, és ez a' benyomásoknak nagy foglalatossága. Az 
embernek érzékenynek kell lenni; mert azt neki még 
is éreznie k e l l , a' mit másnak személyében elke-
rűltetni aka r , k i ót valamiért megkéri. Ez az ér-
zékenység egy faja a1 mások érzetei észrevételének ; 
az egy erö , melly egy Unom érzékettel öszszekötvo 
vagyon másoknál a' kedvetlenséget megakadályoz-
tathatni. Az érzékenység erö, melly Í télhet , de az 
érzelékenység, gyengeség; melly könnyen izgattat-
hatik. Szánakozásra méltó állapot mindjárt min-
den tárgyaktól olly igen megérdekeltetni, hogy az 
által az egykedvuségböl kimozdíttatunk , és ez tsak 
egyedül a' gyengébb nemnek engedtethetik meg. E r -
zelékeny a z , kinek akaratja az érzetekhez ragadta-
t i k ; érzékeny a z , a' k i jól megkülönböztetni tudja, 
mi indíthat érzéseket, és a' ki azoknak magát oda 
engedheti, és ismét azokat magától elháríthatja, mi-
kor akarja. Egy némelly idótol fogva az érzelékeny-
ségról (mellyet hibásan érzékenynek neveznek) , a' 
r ivó és olvadó sympathiáról nagy lármát ütöttek ; de 
azok üres érzetek, mellyek az embert elerőtlenítik, 
neki lankadtságot okoznak, és szivét elhervasztják. 
Románokban igen használják . és itt tsupa erős kíván-
ságokkal megtöltve vagyon. Érzékenységgel minden 
embernek birnia kell,'s ez a'durvának ellenébe tétetik, 
a' hol az gondoltatik, hogy a' mi engemet nem tei-
hesít, másnak sints terhére; ez alapelveket és gyen-
ge érzelmet mutat az Ítéletben. A ' j ó kedv az, mel-
lyet minden időben minden kívánságoknál akarnánk. 
Az többet épít, mint a' hathatós ékesen szóllás. En-
nek a' gonoszságok ellen tsupa átkozódásokkal szól-
lanak. A* gonoszságú emberek igen is a1 megútálás-
nak tárgyai, de a' inegútálás egy részről több meg-



C ™ ) 
vetést, m i n t gyűlölséget, és a* más részrCl több 
gyűlölséget, mint meg\etést okozhat. A1 gyűlölségnek 
tárgyává is lehet, de miért töltenék meg mi ma-
gunkat mások eránt való gyűlölséggel? M i soha sem 
vag)unk szeretetre méltó elme állapotban, ha m i 
valakit gyűlölhetünk. Azért mi a'roszszat úgy akar-
juk megúlálni , hogy ez többet a' megvetéssel öszsze 
legyen kötve , és akkor a' jó kedvnek által enged-
hetjük magunkat. H a a zsugoriságnak képtelensé-
gét megvizsgáljuk ; úgy ez egy sokkal belsőbb mó-
dú irtózást indíthat, hogy ha megvetésben, mint 
sem gyűlölségben helyheztetve vagyon : mert an-
nak , a' kit gyűlölünk, még mindég adunk betset; 
d e , a' mint valakit megvetünk, annak semmi betse 
sints többé előttünk. Az áhítatosságnál, a' munkás-
ságnál mindég jó kedvvel kel l lennünk , ú g y , hogy 
az ember mindent jó kedvvel tegyen, és foglalatos-
ságainak semmi fontosságot ne tulajdonítson. Azért 
az életjátékját jó kedvvel kell folytatni; az erőlte-
tett tekéntet épen nem ill ik az ember állapotjához; 
mert mint ember ő laptája a' sorsnak, legyen tehát 
vidám, mert hogy ha jó kedve nem Jenne, k i bír-
hatna avval? az elfajult gonosz bizonnyára nem. E z 
ébreszt aztán fel bennünket, ha mi valami megve-
tésre méltót megvizsgálunk, és másoknál bennünket 
kedvessé tesz. Példáink vágynák az állhatatos em-
berekről , k ik jó kedv mellett haltak meg; mert 
mi is i l l ik akkor egyéb, mint állandónak lenni. 
A' mit igen megerőltetett szorgalommal teszünk, 
azt nem örömest teszsziik , de jó kedvvel örömest 
teszszük. 

Mondják ; „valamit elméjébe venn i , valamit 
szivére \ e n n i . " Semmit sem kell elménkbe venn i , 
de iokat kell sz i lünkre v e n n i . — 

Valamit elménkbe venni , annyit tészen, mint 
magunkat egészlen a1 fájdalmaknak által engedni,és a' 
fájdalom tsak a' munkásságnak fogyatkozása. Tehát 
valamin munkálódnunk k e l l , hogy a' fájdalom tár-
gyától felszabadúlhassunk, vagy valami a" fájdalom 
ellen munkálódót végrehajthassunk. — 
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Megvetjük az embert, a' ki valamelíy szeren^ 

tsétlen eseten könnyeket hullat, és nem vesz inkább 
bátorságot , az elvesztettet helyre pótolni. Nem 
kell elméjében a* férget rágni hagyni, és inagát a' 
bökkenőtől gyötörtetni, a'nélkül, hogy a1 munkás-
sághoz hajtattassék. 

Azonban még is némelly újabb írók is azt 
állították, hogy a' bún bánat egy belső bánat, melly 
az őii maga gyötrettetésében áll, mellyet végtelen 
ideig folytatni kell. De a'bánatnak, mint ollyasnak, 
nints betse, hanem a' mennyire ő a1 jobbólásnak rú-
gó tolla. A* megbánás őszinte, hogy ha olly hamar 
a' mint tsak lehetséges jó tselekedetekre által me-
gyen. Azután a1 ki azt gondolná, hogy a1 megbánás-
nak magában betse vagyon, az igen eltévelyednék. Te-
gyünk valami jót , arra adatott nekünk a1 fájdalom; 
mert hogyan is kívánhatná a' gondviselés, hogy a' 
fájdalom tsupán tsak a' mi szivünkén rágódjék ? Az 
ember megemésztetnék a' bánat által. Minden gyö-
nyöreinkkel olly gazdaságosan kell bánnunk, hogy 
mi azokat mindég fellyebb emelhessük, mert semmi 
gyönyör sem tarthatja fel magát mindég ugyan ab-
ban a'módban , és ha fogyatkozásában vagyon , an-
nak egyedüli megkisebbítése is úgy lesújt bennün-
ket , mint a" tellyes nélkűlezés. A' gyönyörrel fiatal 
korunkban tsak takarékosan kell élnünk, hogy vele 
mindég felyebb emeltethessünk ; inert az egyszer 
már egészlen használt gyönyörnek utó íze okozza 
a* szomorúságot. Ha nekünk valamelíy gy önyör előt-
tünk áll, úgy bírjuk azt a' kilátásban; de hogy ha 
már elmúlt, úgy a'jövendőben többénem kereshet-
jük. Mindazért okunk vagyon magunknak életünk-
bői valamit viszsza tartani; az előízlésben való gyö-
nyör a ' legerősebb. Egy beszéd, hogy ha víg kife-
jezéssel végződik, örvendeztet; de ha a3 vége ízet-
len , úgy az előbbeni gyönyörökről mind elfejtke-
z í i n k . Az ember élete berekesztésének tehát a' ma-
gunkkal való megelégedést magában kelletik foglal-
nia. A1 fiatalságnak oka lehet a'maga gyönyöreit illy 
xnódon felosztani. Találtatnak gyönyörök, mellyek 

tse-
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tselekvők, más némellyek elkoptatások. Az anyák 
gyönyörei és a1 nemző részekéi koptatások. Ha 
az ő gyönyöreit kémélleni akarná, úgy az ifiúság-
nak íegtöbbnyire a' gyönyöröknek ellene szegezni 
köllene magát, mellyek az elkoptatásban állanak. 
A* ki nemzötehetségét elfetsérlette, az igen ízet-
len öregséget szerzett magának. A* szép mester-
ségekkel való gyönyörködtetések abba az állapotba 
helyheztetnek bennünket, hogy azokból mindég töb-
bet használhatunk. , 

A1 munkából származott gyönyörűségek abba az 
állapotbahelyheztetnek bennünket,hogy még több olly 
félieket magunknak szerezhetünk. A'mi elmetehetsé-
günknek általjános kimivelése,és minden megjobbítá-
sa elmetehetségünknek, az igaz gyönyöröknek tőkéje. 
Ellenben vágynák gyönyörök , mellyek nem mivelő-
dések, hanem elkoptatások. Úgy vagyon a1 vad kedv-
vel a' Társaságokban, a' hol egyedül tsak a' bor ivás-
ra adják magokat. Ez egy akadály több gyönyörökben 
részesülhetni. A' mulatások erköltsösített Társaságok-
ban a" más Nemmel abba az állapotba tesznek, hogy 
ezekben a' gyönyörökben még többször részesűlht -
tiink, mert ez formálja ki elmetehetségeinket.De hogy-
ha ez a gyönyör egyedül a' részvevősben áll, és ar-
ra intézve vagyon, hogyan élégíthessiik ki ösztö-
neinket, úgy az elkoptatás. Az ifiúságnak előbb ma-
gát tökélletesítenie köll,hogy úgy a' gyönyört magá-
nak a' jövendőre megszerezhesse, és mindent elmel-
lőzni, a' mi őt a1 gyönyörökre ügyetlenné teszi. 
Semmi sem tökélletesíthetőbb, mintsem egy finom 
érzető pallérozódott személynek Társasága. Noha az 
illy Társaságok kevés erőltetést kívánnak, és ben-
nünket kénszerítenek őn magunkra több vigyázattal 
lenni, mint a' durva Társaságokban, a1 holmi egy-
szersmind egymás között megegyezünk, hogy minden-
féle módú bizonytalanságoktól és szemességtől felsza-
badíuassunk; úgy még is a® mielmetehetségünknek a' 
legj bb pallérozás oskolái, mert azok nekünk abban 
ízlést szereznek , melly bennünket alkalmatosaki á 
tesz az életnek sok gyönyöreiben mindég részt ve-
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hetni. Ha mi tehát érzetünket annyira megfinomí-
tottuk , hogy az olly gyönyörökre alkalmatosak va-
gyunk , úgy azokban azután minden nap részesülhe-
tünk ; de nem azokban a' pallérozatlan Társaságokban, 
mellyek ellen Lord Chesterfield panaszolkodik , hogy 
az Angolok nem mással , mint a1 magokhoz hason-
lókkal társalkodnak, mert nekik terhes Társaságok-
ba menni és magokra erőltetést vállalni. Mi majd 
semmit sem tehetünk a' nélktí l , hogy arra kénsze-
ríttetve ne lennénk, mert tsak kénszerítve megyünk 
ki a' restségből. Hogy ha egyszer már izlést szerzet-
tünk magunknak, úgy mindég ollyas Társalkodást ke-
resünk. Úgy vagyon a* jó nevelt fehér személyek 
társaságokban i s , idővel az ő módosságokat ma-
gunkévá teszszük , találunk mellettek mulat tatást , 
és végtére őn magunk is társalkodókká leszünk, és 
tapsolunk Őn magunknak; míg az alatt onnan a' jö-
vendő élet forrására egy gyönyört előre magunknak 
készítünk. 

A' gyönyörködtetések néha néha vesződségek-
kel vannak öszszekaptsoltatva, de épen ez a ' fájdalom 
tesz bennünket munkássá és bátorrá. A'gyönyörköd-
tetések lassan lassan megpuhítnak bennünket, ha 
nekünk részül esnek, a' né lkül , hogy sok fáradság-
gal utánnok esdekleni köllene. A' vesződségeskedés 
ellenben bennünket az ú j gyönyörökre alkalmatosak-
ká tesz , de maga a' gyönyör eltompítja ú j gyönyö-
rinket. Tanúljunk el tűrni , és tartsuk viszsza magun-
kat a* gyönyöröktől; mert minden gyönyör, a 'mel -
lyet magunktól megtagadunk, bennünket egy jöven-
dőbélire készít előre. 

Minden dolgok az előízben a' legjelesebbek. A* 
vőlegényi állapot a' legszerentsésebb. A* jelenlét a ' 
képzelet szemfény vesztéseit eloszlatja, és a* házas 
ember egykedvűséggel tekinti meg az ízét. Hibáz 
a z , ki azt gondolja, hogy egy szerentsés életet vise-
l e n d , hogy ha tisztsége és a* város többi érzetétől és 
húzásvonásaitól felmentetik ; de ha falun vagyunk , 
úgy nem sokára unatkozást érzünk. Hogy ha tehát 
mi gyönyöreinkből mindég egy keveset a' jövendő-
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jre fönn tar tunk, úgy magunkat alkalmatosakká tesz-
szük többet belőle ízlelhetni; valamint hogy némelly 
ember tsupán azért kevesebbet fölöstökömöl, hogy 
tsak délbe annál többet ehessék. Az ember felteszi 
magában a1 gyönyört lassú kortyokban hörpölget-
n i , midőn a' mi hajlandóságaink bennünket meg-
tsalnak , mert őket ostromlani nem lehet. Mi őn ma-
gunkat oda ta r t juk , mert ha mi mindég keveset a3 

jövendőre eltennénk, idővel azt találnók, hogy 
mi végképen a' gyönyör híjával lehetnénk. Az alatt 
az idő alatt az ember gondolkozás módja megerősö-
döt t , és azon állapotból kiemeltetett, mellybe min-
dég tsak a' maga kívánságait azonnal kielégítve látni 
akarja. Valamint a' gyermekeket szoktatni köll , hogy 
valaminek híjával el lenni tudjanak: úgy a'mi tulajdon 
elménk tekintetére nézve szükséges, hogy mi egy 
olly készítést határozzunk meg, hogy az élet való-
ságos gyönyöreire alkalmatosak lehessünk. Alapok 
nélkül semmi ember sem lehet szerentsés; bennek 
fekszik a' boldogságnak forrása, és szerentsés a z , 
a ' k i fiatal korában azon dolgozik Ez az idő, hol jó 
szokásokat felvenni lehet, úgy , hogy utoljára valaki 
jó hajlandóságból úgy tselekszik , mint másoknak 
fáradozások után tselekedniek köll. A' gyönyörök 
elfetsérlik az élet erőt , a' kedvetlenségek öszszeto-
longják Őket; a' gyönyörnél ugyan az élet erő egy 
szempillantatra felizgattatik, de épen az által elvesz-
tegettetik. A 'k i dohányozik, az az élet erejét elpa-
zérolja, mivelhogy nyálát kipökdösi, melly az éte-
lek feloszlatásának szere. Altaljában minden gyö-
nyöreink az elválasztásokban állanak, mellyek az 
életnek éltető valóji, és elvesztésekkel az élet erőnek 
hijánosságot okoznak. Innen mondatunk életünket 
megtartani, hogy ha őu magunktól sokat megtaga-
dunk , és nem olly kivántsisággal minden gyönyö-
röket elnyelünk, olly formán, mintha eltiltva len-
nének. A' mi részünkről több okosság, hogy ha mi 
az életünkkel többet éreztetni igyekezünk. A' gyö-
nyöröknek részvételei a' hijánosságban állanak a3 tár« 
saság 8Zeretés gyönyöreinek kivételével; ezek nem 
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kimerítések , hanem felserkentések, minthogy lélek 
tehetséginknektáplálást adnak. Ahhoz életerőnknek 
semmi érzék mívszere nem használtatik , az élet el-
ve fekszik a1 gondolkodó lélekben. Azért a' legna-
gyobb gyönyör a z , melly után ügyesekké lettünk. 
Az olly gyönyörök teszik azt i s , hogy az elvben 
többet elbírhatunk, és általjában a' testnek jó álla-
potját előmozdítják. 

Gyönyörünk és kedvetlenségünk felől mi úgy 
Í té lünk, mintha az kedves lenne e lőt tünk, vagy 
kedvetlen ; mert noha a' fájdalom teszi ki Ítéle-
tünket a' tárgy felől , úgy még is egy ú j ítéletet is 
hozunk, és itt tetszhetik nekünk néha közvetetle-
nül a' fájdalom , noha nekünk a' tárgy már nints 
ínyünkre. Épen úgy tetszik gyakran a' gyönyörnek 
tárgya is , hanem a' mi ítéletünk a5 gyönyörnek tár-
gya felől és a1 fájdalomnak tárgyáról nem tetszik 
és a\fájdalom tetszhetik , mert érzékjeinken kivul ne-
künk még egy magosabb Ítéletünk is vagyon, melly 
az észben fekszik. Hogy ha egy érzék gyöny ört foglal 
magában, úgy az elme kedvetlenséget érezhet mel-
le t te , 's épen úgy az elmének az érzék fájdalmánál is 
tetszése lehet. Egy tárgy kellemetes lehet, de a ' t á r -
gyon való gyönyör nem az. Örökség egy jó baráttól 
kedves , mert az által egynagy bizonytalanságból 
kisegíttetünk ; hanem az örömet érzékünkből kifog-
juk ve rn i , és nem fogunk örvendeni , mivel hogy 
magunkat kevésre fogjuk betsulni , 's mivel olly 
ember halála fölött örvendeztünk, a' ki bennün-
ket olly igen szeretett. Az olly ember természetesen 
örömet érez, hanem ő azt nem had ja jóvá . Úgy va-
gyon a' segédnek öröme az előlmenőjének halálán, 
de hogy ha nekie jó gondolkozás módja vagyon, 
úgy ő örömét elméjéből kifogja verni. 0 gondol-
kodni fog, hogy nekie az olly öröm kevésre be-
tsülést szerzend. Azért az örömnek nem fogja ma-
gát oda engedni, és a' nélkül , hogy magát tétesse, 
egy szomorú tekintetet fog felvenni. De nem mond-
hat juk , hogy ez képmutató szánakodás, mert mind 
a' két érzetek benne eggyütt foglaltatnak, és mind 
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a' kettő egészlen igaz. Való, liogy örvendez; de 
hogy ha ennek az embernek halála nélkül nyerhette 
volna az örömet , úgy hoszszas életet kívánhatott 
volna nekie. Ennek at örömnek helyben nem ha-
gyása a' képmutatás nélkül való megszánásnak módja 
a' másikának halála fölött ; ugyan ez keserű öröm-
nek neveztethetik. A' másik oldalról vévén, a' tárgy 
kedvetlen lehet , hanem a* tárgy fölött való fájda-
lom tetszhetik. Ez édes örömnek neveztetik. Ez 
egyedül tsak románokban vagyon, mellyeknél ma-
gunkat valamelly fájdalom módjának örömest által 
engedjük, és az emberi természetben vagyon egy 
alap ahhoz , a* fá jdalmat , mellyet érezünk, jóvá 
hagyni , és ön magunk fájdalmában teszésünket 
találni. így egy özvegy ember felesége halálán nem 
vigasztalhatja magát, maga a ' fá jdalom tetszik neki 
valami nemesnek lenni , holott a° fájdalom valóban 
nem nemes, és olly hamar, a' mint tsak lehet, tőle 
megszabadulni törekednünk köll, mert a3 rni gondol-
kozó magosabban fölvett törvényünknek ellenére 
vagyon. De mi olly formán vagyunk alkotva, hogy 
a' fá jdalomban, mellyben mi tetszést ta lá lunk, ér-
demet helyheztetiink. Sajnálni lehet az olly sze-
mély t , kit mi szeretünk, hogy ha mi mind azokat 
a' jókat elünkben ter jeszt jük, mellyeket mi még 
nekie tehettünk volna. Itt a' fájdalomnak bizonyos 
belső édessége vagyon, és azért tsak ugyan egy ter-
mészeti ösztönnek tulajdoníthatjuk. De mi nekünk 
azt a' szabályt köll követnünk, hogy magunkat semmi 
dolognál föl ne tartóztassuk, mellynél mi semmit sem 
munkálódhatnánk a! rosznak tőlünk való elhárí-
tására. Mármost azután köll lá tnunk, hogy lehető-e 
még rajta segíteni, és ha úgy talál juk, hogy meg 
nem történhetik, úgy azt egyszerre elménkből ki 
köll ve rn i , mintha már többé minket éppen nem 
enleklene ; mert a' hol mi mellette semmit sem te-
hetünk , ott a ' fá jda lom egészlen haszontalan. Mi-
nekünk, a , mennyire tsak le/het, iparkodunk köll hi-
degvérüknek maradni. Nem az első napon fogjuk a 
roszszat, ha azt úgy tekintenünk lehet, hidegvérű-
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Seggel néznünk, hanem, ha egyszer a' szabállyal bí-
runk, úgy még is idővel megösmérhetjiik. A'stoikus 
mondja : ,,én az örömet nem kívánom, hogy enge-
met más vigasztaljon, ha szükségben vagyok; hanem 
hogy valakim legyen, a' kit bátorságra felserkent-
hessek." Erre mondja ő azonnal: „ha nekem egy ba-
rátom vagyon, a ' k i szükségben helyheztetik, és a' 
kin én nem segíthetek, akkor azt teszem, mintha 
engemet épen semmit sem érdeklene; mert mivel 
én semmit sem tehetek mellette, úgy én elmémet 
hasztalan fájdalommal gyötreném. Én ugyan nem 
fogok eleibe sietni gúnyoló tekintettel , hanem lel-
kemet még is szabadon fogom tartani , nehogy va-
lamelly haszontalan szánakodástól megháboríttassék. 
Én tsak ugyan a' másikának sorsa fölött gyakran 
elmélkedni fogok , hogy nem volna - e lehetséges , 
segítő kezet nekie nyújtani ? Hogy ha ez nem történ-
hetnék, úgy lelkemet a* bánattól fölszabadítom." 
A' bánat, mellyet a' románok okoznak, tsak ha-
szontalan szánakodásokkal megtölti a' lelket. Altal-
jában a'szánakodás tsak tet tetet t , vagy legalább fel-
tzifrázott, vagy azon kivul szokássá vált képzelet , 
és segíteni lehet ra j ta , mert résztvevő érzetből 
eredetét veszi. Ez az édes fájdalom sokszor kiüríti 
a* szívet, mert itten tsupa képzeletekben jót teszünk, 
és románokat fejünkbe foglalunk a* nélkül , hogy 
valamit ezen érzetből munkásságba által léptetnénk. 
Soha sem köll magát a' fájdalmaktól gyötrettetni, 
hanem mindég valamit tenni , a3 mi a' roszszat el-
emelhesse. 

Minden ember érez magában bánatot egy kipó-
tolhatatlan kár fölött ; de hogy ha ez a'szomorúság a' 
mi vétkünket is foglalja magában , úgy vagy bátorsá-
got vennünk köll , vagy pedig késértetbe jövünk , 
magunkat felakasztani. A' dolgok semmiségénél van 
még is okunk bátorságot venni , és a1 dolgok betsét 
nem szer fölött magosra emelni, mivel hogy ezen fe-
lytíl az élet úgy is olly rövid. Egygyet a* kettő közöl 
tehát íselekednünk köll, vagy bátorságot venni,vagy 
az életből kivetkezni. Egy meghatározásnak köll jele^ 
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lenni, 's örökké nem lehet búsulni. Noha az embernek 
tanátsolni köll, nem búsúlni és panaszolkodni, ha 
semmi más mellette tselekedni való nints, úgy még 
sem hagyhatjuk helyben, hogy ha valaki v íg , a' ki 
valamelíy mást szerentsétíenné tett; és az, a' ki való-
ságos bánatot valami fölött érez, ezen bánatot ki nem 
fogja beszéltetni hagyni magának, hanem gyönyört 
benne találni. Az olly embernek bánatja helyben ha 
gyatik. Ez a* jó hajlandóság a' véralkotban fekszik, 
az érzékenységben, és a' szívnek eleven érzeteiben: 
hanem, hogy ha mi a' dolgot okosan megfontoljuk, 
úgy látjuk még i s , hogy áz által a' világban semmi 
sem lesz jobbá. Nekünk inkább azon köll lennünk, 
hogy másoknak veszteségüket elviselhetővé tehessük; 
ez a1 világra való, talpra esett embernek a' maga 
meghatározása. Ha igaz bánatunk vagyon, úgy to-
vábbra semmit sem köll gondolkodnunk, hanem jöven-
dőre a' dolgot jobb karba köll helyheztetni. Az emberi 
szív tsak ugyan úgy van alkotva, hogy azt a'jóféle 
bánatot helybe hagyja, és azt betsuli, de némelly em-
berek a' mellett semmivé lesznek. 

Azon kivül,hogy a'gyönyör a'szomorúságnál tet-
szik , még a1 gyönyör is a' gyönyör fölött tetszhetik. Jó 
ételkivánásra mutat, ha mi sok tál fölött gyönyört 
érzünk; de azon mellette való gyönyör valakinek nem 
nagy betsiíletjére szolgálhat. Egyedül, hogy ha ta-
núlásnál gyönyört találunk, úgy őn maga a' gyönyör 
gyönyörködtet. Ha a'játékban gyönyörünket találjuk, 
úgy a' gyönyör őn magát nem gyönyörködteti. Ha 
mondjuk, hogy fölette nagy gyönyört érzünk, mihelyt 
egy öreg embert mulathatunk, úgy a' gyönyör őn magát 
gyönyörködteti, mert maga magában voltaképen való 
jó. Más részről a' fájdalom Őn magában viszsza-
tetszhető lehet. Az irigység a' mások fölött való ki-
tetsző tökélletességeknek fájdalma. Mikor a1 mások 
érdeme kezd meghomályosítani, akkor mi irigysé-
get érezünk; egyedül ez a1 fájdalom a' mások tökél-
letességöknek előtetszése fölött őn magunknak 
tetszik viszsza; azért iparkodunk azt, és a* gyűlölsé-
get annyira, a3 mennyire lehet, eltitkolni. Némelly 
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fájdalmakkal kérkedünk, p. o. a' szánakozó fájda-
lommal. Ezt mindég iparkodunk kirakogatni , de 
másokról hallgatással vagyunk. A' pénz általjában a' 
következések által örvendeztet,mellyek annak a' bírá-
sából származhatnak. A'ki játék által pénzt nyer, an-
nak gyönyöre soha sein tiszta egészlen;mert noha Ő máir 
a' pénzt megnyerte, de még is ö benne egy oltsárlásmód 
vagyon, azért nem hadja örömét igazán a' nyeresége 
fölött észrevétetni. Maga a' szerzett pénz még töb-
bet örvendeztet, nem olly annyira annak hathatós-
sága; hanem nekünk gyönyörünk van az Ón magunk 
ügyességünkben, melly által mi azt magunknak meg-
szereztük. Egy fájdalom, meJJynekmi magunk oka 
vagyunk, többet szomorít-el. A' godolatlanság, melly 
tőlünk drágán vásároltatik, kétszeresen búsakká 
tesz bennünket. De még akkor is, midőn ártatlanok 
vagyunk, külömbfélék az Ítélet hozások. Az egygyik 
panaszolkodik , hogy u ártatlanúl, a' másik örven-
dez , hogy ő nekie vétek nélkül szenvedni köll. Az 
elseje a' mások megbántása fölött felháborodva van, 
melly ártatlanúl őtet érdeklette. Ez egy eleven érzet. 
De a'ki , mint vétkes, szenved, az fél: mert ő Önma-
ga igazságtalanságáról való meggyőzettetésével bir. 
Azon taps, mellyet őn magának az ember ád, a* 
legerősebb és a' Jegmeggyőzhetőbb. Az ártatlan bátor-
ságot nyer, hogy ha roszsz Ítéleteket hall; és hogy 
ha a' boszszonkodásra adjuk magunkat, úgy közön-
ségesen őn magunk vagyunk oka. 

A' gyönyör nevekedik almások szenvedéseivel 
való öszszehasonlítás által. Midőn Társaságban va-
gyunk és a'szélvész ottkint hatalmaskodik, akkor 
örülünk meleg szobánkban, a' mint a' szegény ten-
geri utazóra gondolunk. A' másik részből megkiseb-
bíti az ember szenvedéseit, hogy ha még szerentsét-
lenebb emberekre talál. Ö fölemeli túl magát fölüttök, 
ha ugyan azokat a3 tárgyakat maga előtt észre nemve-
szi. Képzeljük magunknak, hogy mi egy ellenségtől 
köriíl vett városban lennénk, és egyebünk nem volna, 
mint kenyerünk és vizünk, de azt is jól tudnók , hogy 
a1 városban senki sem volna jobb állapotban , sőt 
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meg mindnyájának roszszabb áliapotja lenne, úgy 
mi pompás és víg ebédeket tartanánk. 

Minden tehát e' mellett az öszszehasonlításban 
áll. Az bizonyos, hogy a' víg artzok annak, a' ki 
belső szomorúság által igen megrongáltatik, ige» 
kedvetlenek, és fájdalmát tsak nagyobbítják. A1 

szerentséilen gonosz is szerentsétlenségének egy ré-
szét igyekszik mással közölni. Mihely t mi szerentsé-
sek vagyunk, látszatunk magunknak nagyobb érde-
met tulajdonítani. A' ki gazdag, az a' szegényre alá-
tekint, mint az ollyanra, a' kinek szeőirefiányáso-
kat tehetne. A' szerentsétteűségnéí semmitől sem 
tart úgy az ember, mint a' más embereknek meg-
vetésétől. Azonban egy szerentsétlennek kevésbe 
vevését a' szerentsés állapotban élőtől nem lehet el-
választani; azért tehát tsak az által vigasztaltathatunk 
meg, mivel látjuk, hogy mások is szerentsétlenek. 

A' fájdalom az által enyhíttethetik meg, hogy 
fia magunknak képzeljük, hogy az sokkal nagyobbá 
lehetett volna. Eulenspiegel a* németek kelletlen el-
inéskedojök azt óhajtotta: hogy az Isten őtet tsak 
három darabtól mentenémeg: 1) a' nagy szerentsé-
től, az az: hogy nyakát ne szegje, mert az embe-
rek mondani szokták (ha ki karját töri) , igen nagy 
szerentse, hogy nyakát ki nem törte; 2) az erős ital-
tól, a z a z : a1 viztől, mert ez malmokat hajt; és 3) 
az egészséges ételektől, az az: a1 patikában hely-
heztetett orvosi szerektől. A9 közönséges ember azt 
mondja mindég , hogy igen nagy szerentse, hogy 
ez , vagy más történt meg. Ez jó, hogy ha mi rosz-
szakból vigasztalást kiszedegethetünk; mert az élet 
rövid, és minden haszon abban sikeretlen. A' sze-
rentse elpuhít, és aa szerentsétlenség bátortalanná 
tesz bennünket, de a' szerentsétlenség erősít is. A' 
szerentse által felfuvalkodott gyűlöletet , a' szeren-
tsétlenségben bátortalan megvetést érdemel. 

fíiunco vich . 
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6. 
Róbert Károly Magyar Királynak 1327-dik évben 

December hónap 10 -dikén költ Óklevele, melly -
ben a? Ják Nemzetségből eredett Sitkei Lö-
rintzfi Koposz kérelmére a9 Szala Várme-
gyei Véged faluról adta Nyilt (Pátens) Aján-
dék Levelét Örökös ( Privilegialis ) Levéllé 
emeli; egy Réz Táblával. 

„arolus (így) Deí gracia Hungarie Dalmací© 
Croacic Rame Seruie Gallície Lodomeríe Comaníe 
Bulgarieque Rex, princeps Sallernitanus et honoris 
ac montís sancti angelí Dominus, Omnibus christi 
fidelibus tarn presentibus quam futuris presentem 
paginam inspecturis, salutem in salutís largitore. 
Largicionis beneficium staret inperfectum nisi pro-
uide confirmaretur in posterum quod semel dátum 
est pcrpetuo possidendum. Proínde ad vniuersorum 
noticiam harum serie uolumus perueníre. Quod Ko-
poz filius Laurency de villa Sy tke nobilis de genere 
Jaak ad nostram accedens presenciam exhibuit no-
bis quasdam literas nostras p a t e n t e s supér dona-
cione et collacione possessionis Wegud uocate in 
Comitatu de Zala existentís, per nos sibí et Stepha-
no Leukus ac Emrico fratribus suis facta, repromís-
sionem nostram huiusmodí continentes, vt cum 
eedem litere nobis reportarentur i n f o r m a m n o-
s t r i p r i u i l e g y redigí eas faceremus. Petens a 
nobis humiii precum cum instancia vt ipsas literas 
ratas habere dictamque collacionem nostram ratifi-
cantes in formám nostri priuilegy ad uberiorem cau-
telam de Regia benígnítate redigere dignaremur. 
Quarum quidem Iiterarum tenor talis est. NosKaro-
lus deí gracia Rex Hungarie, Signifícamus tenore 
presencium quibus expedít vniuersis. Quod Kopoz 
filius Laurency de Sy tke de genere Jaak ad nostre 
maiestatís accedens presenciam et sue fidelitatis ser-
uícia nostre maiestati ímpensa proponens et decla-
rans, quandam terram Wegud uocatam in ComiUÍH 
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de Zala existentem , asserens ipsam racione genera-
cionis ad se pertinere ac esse hominis sine herede 
decedentis et ex eo iure ad nostram collacionem at-
tinere pro mer i torys suis seruicys a nobis sibi Ste-
phano Leukus et Emrico fratribus suis dari et con-
ferri p e r p e t u o postulauit, Nos igitur secundum-
quod Regie magnitudinis expostulat et requirit offi-
cium vt vnius cuiusque merita animo metiamur pie-
tatis et hy s quos opera sue uirtutis Regali remune-
racione dignos efficiunt grata debeamus reddere pre-
mia meritorum , propositis peticionibus eiusdem 
Kopoz diligenter auditis reuocatisque in memóriám 
fidelium seruiciorum meritis ipsius et fratrum suo-
rum quibus nobis multipliciter meruerunt conplacere 
et se reddere graciosos et acceptos, volentesque eis-
dem Regie remuneracionis occurrere donatiuo pre-
nominatam possessionem Wegud cum omnibus suis 
vtiiitatibus et pertinency s vniuersis sub eisdem me-
tis et terminis quibus per priores possessores suos 
habita extitit et possessa tarn pro eo quod racione 
generacionis ad ípsum dicit pertinere quam pro me-
ritorys seruicy s suis et fratrum suorum predicto-
r u m , tanquam ad nostram collacionem de Jure per-
tinentem ? dedimus donauimus et contulimus, eidem 
Kopoz et fratribus suis predictis et per eos suis he-
redibus heredumque suorum successoribus Jure per-
petuo et pacifice possidendam tenendam et haben-
dam. Promittentes eidem quod cum presentes nobis 
fuerint reportate nostrum priuilegium super hoc da-
r i faciemus. Datum in Wy segrad fßria quarta pro-
xima ante festum purificacionis virginis gloriose an-
no domini M°. CCC°. XXm0. Quinto. Nos itaque con-
sideratis fidelitatibus et fidelium seruiciorum meri-
tis ipsius magistri Kopoz et Stephaui Leukus ac 
Emrici fratrum suorum predictorum , specialiter re-
conpensantes ea seruicia que ydem in obsidione 
Castrorum Sarwar et Keuzug (Kdszög) vocatorum 
diuersis fortune casibus se exponere nullateuus for-
midantes impenderunt et exhibuerunt , attendentes«. 
^ue quod iusta et modesta peticio auribus Regie btw 
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nígnitatís dísplicere non debet yinmoad exandicionis 
gráciám admítti meretur. prefatas literas nostras pa-
tentes in nulla suí parte vicíatas tenoremque earum-
dein de verbo ad uerbum presentibus insertas in 
formain nostri priuilegy redigí facientes, Ipsam do-
nacionem nostram acceptamus approbainus presen-
tisque scriptí patrocínio p e r p e t u o v a l e r e e t 
p e r m a n e r e d e c e r n e n t e s eidcm magistro Ko-
poz et Stephano Leukus ac Emríco fratribus suis 
prenominatis, et per eos eorum beredibus heredum-
que suorum successoribus confirmamus. et prout prius 
sepedictam possessionem Wegud eis dediinus sic et 
nunc dabimus pleno iure. In cuius reí memóriám 
perpetuamque firmitatem presentes concessimus Hie-
ras nostras priuilegiales dupplicis sigilli nostri noui 
et autentici munimine roboratas. Datum per manus 
discretí virí magistri Endre albensis ecclesie prepo-
sítí aule nostre vice Cancellary dilecti et fidelis no-
stri. anno domini Millesimo. CCC". vicesimo septi-
rno. Quarto Idus Decembrís. Regni autem nostri an-
no siiniliter XXm o Septimo. Yenerabilibus in christo 
patribus dominis Bolezlao Strigoniensi, et fratre La-
dizlao Colocensi archiepiscopis, Johanne nitriensis, 
Georgio Sirimiensis, fratre Petro Boznensis, La-
dizlao Quinqueecclesiensis, Herrico Wesprimiensis, 
Benedicta Chanadiensis, Ivvanka Waradiensis , Ni-
coiao Jauriensis, Cbenadino Agriensis, et Andrea 
Traussiluano ecclesiarum Episcopis, Ecclesias Dei 
feliciter gubernantibus; Magnificis viris honore pa-
latinatus vacante , Demetrio magistro tauarnicorum 
nostrorum Comite Bachiensi et Trenchiniensi, Ale-
xandro Judice Curie nostre Comite de Ferreo Castro 
et Castellano de Sarwar, Thoma Wayuoda transsil-
uano et Comite de Zonuk, Mykch bano tocius Scla-
uonie, Paulo bano de Macbo Comite Sirimiensi de 
Wolko et de Budrug, Johanne filio Babunyk magi-
stro tauarnicorum domine Regine karissime consor-
tis nostre. Deseu Judice Curie eiusdem domine Re-
giue, Stephano magistro agasonum nostrorum , Dio-
nisio magistro dapiferorum nostiorum et Castellano 
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de Myhald, Nicoiao Comite Posoniensi, alysque 
quampluribus Regni nostri Comitatus tenentibus et 
honores." 

Az eredeti hiteles és íróhártyára íratott Öklé-
vé 1 Tek. Tudós Kisfaludi Kisfaludy Sándor Úrnak, 
több Ts Ns Vármegye előkelő Táblabírájának, 's 
Hazánk tündöklő érdemű Költőjének, gazdag Le-
véltárából való. A' Petsét a' selyem kötélkével együtt 
leszakadott, Js ollyan volt, mint a' millyent a3 nagy 
érdemű Pray (Syntagma Historicum de Sigillis. Bu-
dáé, 1805. 4-o Tab. XII. Fig. 1.) rézbe vésetve elő-
ad. Azonban, ha mellette nem függött (Werbőczy 
Part II. Tit. 14. § 18.) Róbert Károly Királynak 
harmadik két sárkányos Petséte (a' mit ma már bi-
zonyosan meg nem határozhatni a* petsét leszakadá-
sa miatt) , úgy ez az Óklevél a' Törvényszék előtt 
nem bír erővel. Az Óid evél kezdetén azért hibáz a' 
K betű , mert az író azt tzifrázva akarta leírni; de 
vagy fáradságát nem akarák a' Felek megjutalmaz-
ni ; vagy igen sietve kellett neki az Oklevelet kéz-
hez szolgáltatni. Kitetszik egyébberánt ezen betses 
Régiségből is , hogy Róbert Károly Ventzel és Otto 
Magyar Fejedelmeket törvényes Királyoknak nem 
tartotta, 's azért uralkodása éveit 1300-dik eszten-
dőtől számlálja. Különös ritkaság, hogy itt P r i v i -
l é g i u m á b a n a' Király az I k t a t á s r ó l legkisebb 
említést sem tészen. 

Horvát István. 

7. 
Bél Mátyás Véleménye a? Cománusohról és 
' Jazygesekrul. 

„De primis Cumanis, qui has terras coluerunt, 
magna apud doctos disceptatio est. Alii eos ad Tar-
taros Tartarinos et Ismaélitas referunt. Diserteenim 
• ) Mit tartotté' fontos kérdésről Bél Mátyás ^ azt igen méltó 

tudni, lia bár tekéntete nem nyom is többet, mint a' 
ménnyit Kútfői nyomhatnak. Medardushox hibáson utasít, 
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Medardus in Chronico ad annum 1240: ,,Quaedana 
genera hominum , qui vocantur a quibusdam Tar-
tarini, a quibusdam vero Cumani, a quibusdam ve-
rő peritis creduntur esse Hismaélitae, primi filii 
Ismaélis, quem habuit Abraham e^ Agar, ancilla 
sua, quos David vocat Agaranos." Alii dicunt Za-
bolchos, Valachiae populos Hunnorumque veterum 
sive consanguineos sive vicinos. „Cumania (inquií 
Révaius de Monarch. Hung. Centur. VII.) dicitur 
terra Vaiachiae Zavolcha vocatae, et quam juxta 
opinionem quorundam Strabo Cataeoniam adpellat; 
etiam Circasia dicta, quae inhabitatur a Cumanis ni-
gris, sita a fluvio Olt inter alpes et Danubium, ja-
cens versus Tartariam et nuncupatur parsTransilva-
n i a e et Moldáviáé." Prioribus adstipulatur Istvánffi-
us, Partis I. cap. 2. segm. 1. n. 7. pag. 13, cum 
auctore Topographiae Magni Regni Hungáriáé; po-
sterioribus autem ii l i , qui per fines Moldáviáé et 
Bessarabiae usque huc dispersos esse quosdain aiunt 
populos, similitudinem quandam Hungaricae iinguae 
tenentes. Negant iidem Cumanos ad Tartarinos refe-
rendos, cum non tantum crebra cum Tartaris bella 
eisdem intercesserint, sed etiam una cum Hungaris 
contra Tartaros proeliis dimicaverint. Sed sunt por-
ro alii, qui Cumanos et Moldáviám habitavisse, et 
una cum Hungaris foedere junctos contra Tartaros 
pugnasse, et tarnen ex Tartaris potuisse oriri cre-
dunt. Nihil enim impedire existimant, quin i l l i , 
qui ex Tartaris orirentur , potuerint Cumani dici, 
Valachiam inhabitare et postea Hungaris junctos in 
eorundem populos degenerare. Fieri enim hoc sae-
pius, ut gens una eademque non regiones tantum, 
sed nomen et linguas mutet. Alioquin nomina sedi-

inkább így kellett volna írnia: 33In Chronico SanctiMe-
dardi Suessionensis.ie Találtatik e' Krónika D' Achery 
Lukátsnál, Spicilegium , sive Collectio veterum aliquot 
Scriptorum. Parisiis, 1723. fol. Tomo I I , pag. 486—492. 
A.' Krónika sorai e'pen nein állítják, hogy a' Cománusok 
Tatárok voltak volna. 

A1 Szerkesztető* 
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um et vicorum, quos Cumani in Hungaria habebant, 
hungaricam et ncscio quam ignotam iinguam re-
dolent." « 

§. <4. 
„Par et de Jazygum successibus história est. 

Nam cum primores Jazyges slavicum fuisse genus 
(?) nemo disputaverit , nunc meri sunt Hunga r i , 
paucis Slavis, et nonnisi qui vel serviendi caussa 
aliunde illuc venerunt , vel ex servitio , duct is inma-
trimonium hungaris, in coloniam recepti sunt inter-
mistis. Disquiritur autem a doctis, unde id nomen 
in Hungaros pervenerit , et utrum a loco Jazygum 
olim ibidem sedentium et post ab Hunnis pulsorum, 
an vero quod post introductos Hungaros quaedam 
Jazygum nat io , eodem tractu remanens vivensque 
inter Hungaros, foedere societatis conjuncta, pau-
latim tarnen post defíciens et in Hungaros mutata , 
successoribus nomen et jus regionis reliquerit. Sunt 
qui posterius credunt: nesciebant enim tractum hunc 
tantum modicum et solum nomen Jazygum retine-
r e , quum ante adventum Hungarorum , imo Scytha-
rum tota ea regio, quae ab ortu solis Ponto, ab oc-
casu et meridie Danubio , etCarpatho a septentrio-
ne terminabatur, a Jazygibus nuncupata et habitata »  
fuerit. Neque potuit per saevitiam Scytharum et 
Hunnorum ita incolis eisdem denudari , quin passim 
nonnullis remanentibus tractus hic inprimis nomen 
et genus Jazygum peculiari foedere in societatem 
acceptum retinuerit. Rectius íIIi, qui ex litteris Ja-
zygum Jaszonem quendam Cumanorum principem 
hac in ora consedisse, nomenque suis Jászok, Ja-
szonibus una cum terreno reiiquisse arbitrantur. Ne-
que enim unquam antiquis in Jiteris Jazyges, sed 
potius Philistaei sunt vocati , propterea quod a Re-
gibus Hungáriáé saepius defecerunt et eorum fidei 
refragabantur." 

Rumy. 
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II. L i t e r a t u r a . 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Die Magyaren-Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet* 

von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. W i t w e . 
1833. in 8 -0 SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben. 

2) magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Béteben, Strausz Özvegye be-
tőivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fr. 30 xr 
pengő pénzben. 

(Folytatás.) 

TRA-CHÓNITIS , mint Tartomány neve, előjő 
az Új-Testamentomban. Szent Lukáts Evangyelista 
(Cap. III, 1.) írja: „ / « anno autem. quintodecimo 
imperii Tiberii Caesar is, praesidente Pontio Pi-
lato Judaeae, et Tetrarcha Galilaeae Uerode, Phi-
lippo autem fratre ejus Tetrarcha Ituraeae et 
TRACH0N1TID1S Regio ni s (xal TQaXcovixiSoq 
XÚquq), et Lysania Abilinae TetrarchaSzinte 
Tartomány TRA-CHÓNITIS Flávius Jósefnél is. 
Egyik helyen (De Bello Jud. Libro II. Cap. 6. § 3.) 
beszéli : „Paucis autem post diebus ( Caesar ) Ar-
chelao quidem dat regni llerodis ( Magni ) dimi-
di um cum Ethnarchae nomine , ipsum etiam Re-
gem , si se dignum eo honore praestitisset, factu-
rum esse pollicHus ; reliquum vero dimidium, in 
duas Tetrarchias divisum, duobus aliis Herodis 
(Magni ) filiis tribuit, utiam Philippo, alter am 
(Herodi ) Aiitipae, qui cum Archeiao de Regno 
contendebat. Et huic quidem (Herodi Antipae) in 
ditionem cedebat Peraea, et Galilaea; quarum 
reditus ducenta talenta : et Philippo snbjicieban-
tur Batanaea et TRA-CHON,et Auranitis, et par-
tes quaedam domus Zenonis circa Jamniam, quae 
talenta centum reddebuntMás helyen (De Bellcy 

Jud. 
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Jud. Libro I , Cap. 20. § 4 . ) mondja ismét Flárius 
Jósef: „Post primarn autem Actiada , TRA-CUO-
NEM, ut appellatur , Herudis ( Aniipac) reg no 
(Caesar) adjecit, eique f i n i t i m a m Bat an. cum , 
itemque Regionem Auranitidem, hvjusmodi de 
causa, Zttnodorus, qui Lysaniae domurn condu&e-
rat, mV/*7 «W «rf THON ES e TRA-CHONE Da-
mascenis immittendos reliqui faciebat.u A1 har-
madik helyen (Antiquit. Jud. Libro XVI, Cap. 4. 
§ 6.) pedig följegyzette Merodes Antipásról Flavias 
Jósef: Dum autemperegreabesset, TRA-CHONES, 
ejus ditionis pars non exigua, rebellarunt: 
sed relicti illic duces eos subegerunt, iterumque 
sub impérium redegeruntVégre TRA-CI1ÜMT1S 
úgy jó elő, mint Tartomány, Jonathannál is (Moses, 
Deuter. Cap. III, 4. 13. 14. Waltoni, Biblia Poly-
glotta. Londini ,1007. fol. vol. I V , col 321— 322.} 
a' Jerusálemi Targumban, mellyben olvashatni: Uni* 
versum limitem PROVINCIÁÉ TUA-CHONITI-
D1S" és/ „Ornnem limitem REG JON ISTRA-C H0-
NITIDIS,Azonban a' TRA-CHüNOK, mint NEM-
ZET, laktak TRA - CI3ÓNITIS Tartomány határain 
kivül is, mert FJávius Jósefnél (In Vita sua § II ) 
ez is találtatik : „Quin et decrevit armis sumptis 
una cum TRA-CUONITIS, Batanaeam HABITAN* 
TI BUS, in Judaeos Babylonios ( eam enirn appella-
tionem habuerunt, qui in Ecbatanis erant) impe• 
tum facereS4 

Hogy a' TRA-CHÓNOK valóban HARAMOK 
voltak, azt már fölebb FJávius Jósefnek eg) ik he-
lyéből észre venni lehetett. Bővebben érénti e"1 tár-
gyat ugyan ö (Antiquit. Jud. Libro XVI, Cap, 9. § 
1. 2. 3.) íme soraiban: „Incolae TRA - CHONIS, 
postquam Caesar eam Regio nem, Zenodoro 
ademptam , Ilerodi attribuerat, amplius quidem 
LATROCINARI nequibant, terram vero coléra 
et quiete vivere cogebantur; id quod eis pariim 
placebat, nec admodum idoneum agriculturae so» 
tum habebant. Verumtameh a principio, rege eos 
coercente, finitimos nullis lacessebant injuriis. 

Tud. Gyújt, VII. Köt. 1834. 7 



( 98 ) 

Qua e.v re Heródes magnam diligentiae laudem 
adeptus est. Illo autem Bornum profecto , cum et 
puerum Alexandrum accus abat, et Antipatrum 
au um fit £ um commendatum Caesarem adibat, TRA* 
CII0N1S £ncolae mortuum esse II er o dem sermoni-
bus divulgarunt, rebeltaruntque , et Herum finiti-
mum agrum, wí consveverant, diripere 
et v a s t a r e co eper unt. At tum REG II DU6ES, 
abseute ipso eos domuerunt. Caeterum fuerunt cir-
6/Ver quadraginta LATRON UM PRINCIPES, qui, 
caplorum exetnplo territi, exiis fiuibus cesserunt, 
xeque in Arabiam (ezek Ptolemaeusnak Arabiai Tra-
Chónai) receperunt, eí a Syllaeo, postquam is a 
Salomes conjugio aberraverat, accepti sunt, y«» 
e/í locum munitum dedit : qua habit atioue usi, 
coeperunt non solum Judaeam incursare, verum 
et ihm uuiversam Coelen Syriarn , receptum et prae-
xidium maleficis sceleratisque praeslante Syllaeo. 
Heródes autem, Ptoma reversus, comperit eos 
gravi a damna suis intulisse : et quoniam LATRO-
NIii US ipsis potiri nequibat, quippe securitate 
ex Arabum tutela fretis , contumaelias aegre 
ferens, TRA-CHÖNEM obiit, eí LAT RON UM 
consanguineos necavit. Ea res, quam pro gravi 
injuria habuerunt, tanto reddidit irritatiores , 
pracsertim quod legem habebant, quae suorum 
interfectores omnibus modis ulcisci juberet : adeo 
ut, quicunque tandem secuturus esset eventus, ea* 
universa Herodis ditione PRA EI)AS AGERE 
EAMQVE DIRIPERE non cessarint. Ille vero , 
/ißc í/e re loquutus cum Saturniuo et Voiumnio , 
Caesarianis duci (JUS , LATRONES ad supplicium 
depoposcit. Quam ob rem LATRONES se ipsos 
tnagis etiam confirmare, et numero aucti omnia 
perdere, /oc« pagosque Herodiani regni vastan-
do, hominesque quos ceperant interficieudo : adeo 
ut hujusrnodi inciirsiones bellicis similes essefit. 
flomines enim jam circiter mille erant"'s a' t. 
Több illyetén helyek találtatnak Flávius Jósef Köny-
viben e' PALÓTZ-KÚNOKRÓL. 
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Hol feküdött különösen ez a' TRA-CI1ÓMTJS 

Tartomány? azt a1 Kútfők elég híven meg halát óz-
zák. Előadta fölebh Recensens Flávitts Jósef sznvaii, 
mellyek szerént TRA-CliONITIS szomszédságában 
feküdött BATANAEA Tartománynak, 's a' mellyek 
szerént TRA-CHÓN1T1S földe nem igen alkalmatos 
volt a' Földmivelésre. BATANAEA szomszédságáról 
egy másik helyen is (Antiqnit. Jud. Lihro XYíi , 
Cap. 2. § 1.) így emlekezik Flávius Jósef: „Polli-
citus se se ei terram daturum in praefectura BA-
TANAEA , quae TRA-CHONITI DI confinis est.;* 
Strábo pedig (Itfibro XVI. edit. cit. Tomo II. pag. 
1095 et 1096. inarg. 755—756.) írta: „Porro dno 
montes sunt, qui Syriam Concavam iucludu/il 
aequalibus fere inter se dissiti spatiis, LIBÁN US 
et ANTI-LIBA N US, paulo supra maré iucipier>-
tes : Libanus prope Tripolim et Dei faciem : An-
ti-Libanus supra maré Sidonium : desismnt anteu* 
ad ARABI AB MONTES, qui sunt ULTRA /JA-
MA SC UM, et EOS, qui ibi TRA- C HON ITA E di-
cuntur, in alios quosdam montes, qui glebosos 
atque fructiferos Calles , hubentValamivel alabb 
mondotta ismét Strábo: „Ultra eam (Damascunt 
descendendo) simt duo Co lies qui TRA-CNON ES 
appellanturKzek szerént, a' mi igen megliatan-
zó, a1 DAlWASKlSON alúl fekvő hegydombok mar 
TRA-CHÓMT1S Tartományhoz tartoztak. Eusebius 
a' Bibliai Geographia ünomasticonában (Blasii i.'go-
Jini, Thesaurus Antiquitatum Sacrarum. Venetiis, 
1746, fol. Vol. V. col. CCCLXIX—CCCLXX.) fül-
jegyzet te : „TRA - CIIONITIS, Regio, seu ITU-
RAEA , übt tetrarchiam adrninistrabat Philippus 
jurta Lucarn Evangelist amEusebiusnak e* hei) ét 
bővebben így adja fordításban Szent Hieron) mus : 
,, TR A - CII ÓNI TIS, regio, sive IT URA E A, cttjns 
Tetrarches fait Philippus, jurta Evangelium Lu-
cáé ; Din'mus de hac et supra. Est autem Irans 
Bosram Arabiae civitntem in deserto contra Au-
stralem plagaut quasi ad Dumnscum respicieus« 
Épen ezeket írja (col. CCXXXVII — CCXX V VIII ) 
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mind Eusebius, mhid Szent Hieronymus az ITIK 
RAEA név alatt is. így tehát TRA-CHÓMTlS ismét 
DAMASKUS és ARABI A szomszédságában feküdött 
volna. De a' mit itt e' két jeles egyházi író TUA-
CHÓMT1S Tartománynak 1TURAEA nevéről mond, 
az mind a' mellett is , hogy állításukat sok híres 
író, p. o. Eckhel is, elfogadta, meszsze fekszik a* 
valótól. Fontosabb Eusebiusnak és Szent Hierony-
musnak ime taiutasa (col. CXI—CXII) TRA-CHÓ-
ISITIS Tartomány fővárosáról: „ K A N A T H , vicus 
Arabiae , qui etiam modo dicitnr KAN A TITA , 
quem de suo nomine voeavit Nabolh, et fuit tri-
Otis Majiasse. Situs est etiam ho die in TR A-
CHONITIDE juxta Bostras« Ez a1 KANATH, 
vagy KANATHA Város vezet el leghívebben ben-
nünket TRA-CHONITIS Tartomány dombos tereire. 

KANATH Város, mint több helység feje, és 
ifiy Tartomány fővárosa, már Móses előtt esméretes 
vólt. Móses (Numer. XXXIÍ, 4 2 . ) írta: „Et No-
Lach ivit, et eepit CHE NA TH et FI LI AS ejus 
(napkeleti kifejezés, mellyet a' Fordítók így tész-
nek ki: „cum VICIJLIS suis): et voeavit ei No-
hach in nomine suo" E' város nevét a' Sidó Kútfő-
ben is a1 magánhangzóknak bizonytalanságuk miatt 
ki CHENATH, ki CHANATH formában olvassa, 
a* Fordítók köziíl ellenben a' Vulgáta és a1 Chal-
daeus CHANATH , a' Samaritánus és Arabs CA-
NATH, a1 Görög pedig KAANATH névvel él. Má-
sik helyen (I. Paralip. H , 23.) a' Szent írásban is-
mét olvastalik : „ E t accepit Ghesur, et Aram, 
villás Jair ab eis: CHENATH, et filias ejus (Vi-
cos) , sexaginta CivitatesA' Görög itt is CHA-
NATH, a' Vnlgata CANATH nevet nyújt. Több Íz-
ben emlekezik e' városról Flávius Jósef is. Egyik 
helyen (Antiquit. Jud. Libro X V , Cap. 5. § 1 . ) 
olvashatni könyvében : „Postea vero convenit in-
tens Arabum exereitus ad KAN A (var. lect! KA-
NATA) loeum in Coele Syria. Qua re cognita , 
Heródes duxit in eos maximam suarum virium 
partém. atque tibi ad KAN A appropinquavit, sta- t 
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tue rat castra facere , eaque fossa valloque mnni-
re , ut, cum opportun um esset, praelia faceret.1" 
Másik helyen (De Bello Jud. Libro I , Cnp. 19. § 2.) 
írta ugyan Flávius Jósef: , ,Post haue autem cin-
dem, Tíiotus inge ti s repente inter Arabas exstitit; 
qui multitudine infinit i ad KAN AT Fl AM Coeles 
Syriae congregai i, exspectabant JudaeosKs va-
lamivel alább: „Herodi verő , </«r/» in eos invehi-
ttír , struuntur insidiae, indigenis e KAN ATI! IS 
in eum immissis ab Athenione.u Ptolemaeusnál (Li-
bro V, Cap. 15.) e' város neve Coele Syriában KA-
NATHA; Idősebb Pliniusnál (Libro V , Cap. 18.) 
e"* város neve szinte CANATHA, tsak hogy Plinius, 
meg említvén TRA-CHÓNITIS Tartományt is, ugyan 
e"1 várost a"1 városok számuktól úgy hivatott R e g i o 
D e c a p o l i t á n á h o z is számlálja. Végre e' város 
neve Hierocles Grammaticus Synekdemusában (Ve-
tera Romanorum Itineraria. Ámstelaedami , 1735. 
4-o pag. 7'i3.) KANOTHA, magukon a' városnak 
réfii Görög körülírással bíró pénzein pedig (Eckhel, 
Doctrinu íNumorum Veterum. Vindobonae, 1794. 
4-o Parte I , Vol. Ili. pag. 347.) KAN, KANATHÉ-
NON és KANOTH. Mellette folyt KÁXAH Folyam, 
mellyről már Josue Könyvében (Cap. XVII, 9 . ) 
olvastatik : „Descendelque terminus t orr entern 
KAN AH ad meridiem ad t orr entern." 

Már ki merné tsak gyanítani is , hogy e' Mo-
sessel egy ko rú , sőt nála régiebb Városnak neve, 
mind a' mellett i s , hogy azt NOBACH néven aka-
rák a' Sidók neveztetni, mrg ma is fön vagyon haj-
dani épületeinek düledékeikkel ? Burckhardt János 
Lajos , a' híres Utazó (Reisen in Syrien, Palaestina 
und der Gegend des Berges Sinai. Aus dem Engli-
schen Herausgegeben und mit Anmerkungen beglei-
tet von Dr. Wilhelm Gesenius. Weimar, 1823. 8-o 
I Band, S. 157—162.) igen hív Tudósítást közöl e' 
Városról, melly még most is KANUAT nevet visel, 
de a* TRA-CHÓNITIS név ki veszett, 's ma a' Tar-
tomány EL-LEDSCHA néven hivatik. „ Wir ritten 
— így adja elő tapasztalásait Burckhardt — nach 
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der r/i Trümmer verfallenen Stadt KANU AT, 
zwey Stunden nordöstlich von Sueida. Der Weg 
geth durch einen Wald von verkrüppelten Eichen 
und Zarurbäumen , und einige dazwischen liegen-
de angebauete Felder. KANUAT liegt auf einem 
Abhänge, au den Ufern des tiefen Wady KANU-
AT, welcher mitten durch die Stadt fliesst und 
dessen steile Ufer an mehreren Stelleu mit Mauern 
gestiitz werden. Südwestlich von der Stadt ist eine 
reichliche Quelle. Als ich mich von Sueida her 
zuerst Fi AS UAT näherte, war das erste, was 
t/tir auffiel, eine Anzahl hoher Säulen auf einem 
freyeu Platze, etwas entfernt von der Stadt ; sie 
schliessen ein längliches Viereck ein . das fünfzehn 
Sch ritte breit und gegen neun und zwanzig Schrit-
te lang war. Ursprünglich waren sechs Säulen auf 
der einen Seite und sieben auf der andern , wenn 
•man die Ecksäulen nach beiden Seiten mitzählt ; 
jetzt sind nur noch sechs vorhanden nebst den Ba-
uen von zwey andern. Sie sind aus sechs Stücken 
Stein gemacht und messen von dem obern Theil 
fies Piedestals bis an den Saum des Kapitals sechs 
und zwanzig Fuss; die Hohe des Piedestals be-
trägt f ü n f , der Umfang der Säule sechs Fuss. Die 
Kapitaler sind zierlich und gut gearbeitet. Auf 
der nördlichen Seite war eine innere Reihe von 
Säulen nach kleinerem Maasstab als die äussere 
Reihe ; von ihnen steht nur noch eine. Innerhalb 
des Vierecks, welches die Säulen umschliessen, 
ist eine Reihe von unterirdischen Gemächern. 
Diese liuiuen stehen auf einer zehn Fuss hohen 
Terrasse, auf deren nördlicher Seite eine breite 
Treppe ist. Auf den Fussgestellen aller dieser Säu-
len waren Inschriften; doch kann jetzt nichts 
deutlich erkannt werden, ausser auf einer dersel-
ben die Worte : 

E y. táv ISlcüv avs&>ixsv. 
Man kann noch jetzt zwey Abtheilungen der Stadt 
unterscheiden, nämlich die obere oder vorzügli-
chere und die untere. Die ganze Fleche, auf wel-
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eher die Ruinen stehen, ist mit Eichbäumen über-
wachsen, durch welche die Ruinen versteckt wer-
den.4<> a't. Innenii is , mint a*' város régi pénzei-
buk látszik, hogy KAN ATI IA város hajd <ni lakosai 
a1 Görög Culturának Rabszolgái voltak. Utóbb elő-
számlálván Burfkhardt a' városnak még ion álló 
éptíb'teit és tornjait, a1 város kiterjedéséről írja: 
,,Der Uvfang dieser alten Stadt mag ohngefähr 
drittehalb oder drey (engl.) Meilen bet ragen.'''' 

A' Tartománynak TRA-CHÓNITIS neve kezes 
érette, hogy KA NATO A , vagy KA NOT ÍJ A város 
neve a' TRA-CITÓN Nemzetnél eredeti néven CHÚN 
vagy CHÓN volt. Megegyezhetne e1 városnak KA-
NOTIIA neve különösen a1 Magyar KÁN-OTA név-
vel is, mert a'régi OT Magyar szó, mellyet ma ket-
tőztetett vég betűvel OTT formában használunk, 
HELY, az az: a' Deák LOCUS szó jelentésével bírt. 
így KÁN-OTA annyit jelentett volna, mint Deákul: 
REG IS vagy DOMINI LOCUS. Hlyen hely név több 
vagyon most is keletben Magyar Országban. De FSe-
censens természetesebbnek találja, hogy a' Sidók , 
kiknek legrégebb íróikban e"* város neve fön mara-
dottba' CHUN, vagy CHÓN nevet a" maguk nyel-
vén KANA szóval ejtették ki. Hogy KAN sok Nem-
zetnél KIRÁLY és UR jelentéssel bír, azt tudhatja 
mindenki: De sok Nemzet még ma is a1 KANT in-
kább CHAANA sióval szereti nevezni. így p. o. 
CHÁN, és CHAAN (Johann Anton GüldenstädTs 
Reisen durch Russland und in Caucasisrheu Gebürge. 
St. Petersburg, 1791. 4-o II. Theil, S. 545. 520.) 
Persa, Talár, Anzug és Andus nyelven UR, vagy 
KIRÁLY jelentésű. Ellenben a' Dshároknál és 
Chunságiaknál (Güldenstädt's, Reisen. Ii. Thei) , 
S. 512.) az UR vagy KIRÁLYszovat CHAANA szó-
val ejtik kl. Szinte így a' Sidóknál is (Wilhelm Ge-
senius, Neues hebräisch — deutsches Handwörter-
buch. Leipzig, 1815. S-o S. 564. Christiani 
Stockii, Clavis Linguae Sanctae Veteris Testament i. 
Lipsiae, 1753. 8-o pag. 995.) KAN AH = Possedif, 
Besitzen, jelentéssel bir, mint ige; 's innend (Mo-
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8P9, Genes. XIV, 19. 22.) az Istenről is mondatik : 
„El Eljön KON EH Schamaim Vaar ez." Ezt a'Vul-
gáta így adja: „ P O S S E S Ü O R E M eoeli et terrae." 
az Arabs pedig így: REGEM eoelorum ae terrae." 
Azonban akár eredeti Sidógyökértol ered a3 KANAH 
szó, akár pedig más Nemzetektől fogadták el e' szo-
vat UR és KIRÁLY jelentéssel a' Sidók, az Recen-
sens véleménye szerént nem sokat változtat a1 dol-
gon. Elég az, hogy KANAH mindenütt, CHÚN vá-
ros helyett áll a' Szent írásban, 's CHÚN jelentés-
sel bír, mint alább látni Fogjuk, a' CHENAHAN, 
vagy CHÁN AIIÁN Tartomány nevezetében is. Maga 
a' TRA;CMí)MTíS név minden esetre elrontatott a' 
Görög íróktól. Alkató része vagy a' TARA = CO-
RONA szó, melly a' Dunántúl KORONA jelentéssel 
a* KOKAS-TARÁJA (Galli - Corona) szóban hasz-
náltatik, \s mellytol az Ásiai TIARA = CORONA 
szó is eredeti; vagy a' TAR=DETONSE-COMATOS 
szó, minthogy a'Magyar Népek közű! többen Üstö-
köt viselvén e' körűi hajukat leborotváltatták. A' 
PALÓTZOK és MASSA-GETÁK, mint láttuk, a' 
háborúban fejükön ARANY KORONÁT szerettek vi-
selni; a' KONOK, a' mit Réla Királynak nevetlen 
Jegyzője is emleget (Tonsa Capita Cumanorum), 
az üstök körűi hajukat leborotváltatták és így TAROK 
voltak. Innend az északon is TAR-KUN néven jonek 
eló. Byzantiumi István (De Urbibus. Lugduni Batav. 
1694. Fol. pag. 694.) mondja: „Al i f / uando autem 
etiam TAUKYSITAE sunt et TARKYTSE1 (helye-
SP.H kimondatva: TA R - KUN ITA E et TAR ~ KU* 
NAEI) Populus Hyperboreorum^ apud rjuos gry-
pltes aurnm eustodiunt, ut Hierocles in Phi Iis tor-
si." A1 Massa - Getákról, más néven Haramokról, 
nyilván beszéli Procopius (Hist. Arcana Cap. VII. 
rpdit. Reg. Tomo II, pag. 21—22.), hogy Üstoköt vi-
seltek, 's hajuknak egy részét borotválták, tís nem 
Emleget-e Jeremiás ( I X , 26. XXV, 23. XLIX, 32) 
^s Ezechiel (XLIV, 20.) a* Moabiták és Ammoni-
ták mellett lakó, következésképen TRA - CHÓM-
TlS)l,\ illá Syriai Üstökösöket ? Recensens vélemé* 

\ 



( 105 ) 
nye szerént hihetőbb, hogy a* TAR-KÍJN,mintsem 
a' TARA-KÚN nevezet vagyon a THA-CHÓMT1S 
Tartomány nevében. Ez a' TRA-CHÓNIT1S Tarto-
mány sem illik HadadhezerARAM-SOBAI,vagy CIIA-
MATH-S0BA1 Király tartományához, minthogy 
BEIRUT, ACRÉ és CHOREM városoktól ez is mesz-
sze feküszik. 

SAMO-CHÓNITIS Tartományról, úgy szólván, 
tsak maga Fiávius Jósef emlekezik.Egyszer (Antiqnit. 
Jud. Libro Y , Cap. 5. § 1.) beszéli Jábin Chána-
naens Királyról: , , /s etiim ex vrbe Azoro ortus 
(haec verő sita est super SAMO-Cfí0NJT1 DEM 
LA CUM) ex erei tum quidem peditum alebat ad 
millia trecenta, equitum verő ad decem millia, 
currus autem ter mille habe bat-Más helyen (Do 
Rello Jnd. Libro III, Cap. 10. § 7.) írja a' Jordán 
Folyó eredetéről: , ,Et Jordanis quidem fons Pa-
ni um esse videtur : sub ter ram vero, hnc occulto . 
defertur ex Phiala ut appellatur. Haec autem 
est, qua in Trachonitidem ascenditur ad CXXstá-
dium a Caesarea, ad dextram non longe a via. Et 
quidempropter rotunditatem vero nomine Phiala 
dictus est Lacus , rotae in modum rotundus. Sem-
per autem iritra labra ejus continetur aqua, nun-
quam subsidens, nunquam exundaris. Cumque olim 
lioc esse Jordanis princípium nesciretur, a Te-
trarcha quondam Trachonitidis Philippo depre-
hensum est. Jmmissis enim ejus jussu Phialam 
paleis, inventae sunt delatne in Paniurn, un de 
antiquitus fluvinm nasci crediderunt. Hujus quidem 
Pa nii naturalis pulchritudo in super regia ma-
gnificentia exculta erat, Agrippaa quippe opibus 
exornata. Ab hoc autem antro ineipiens manifesto 

fluere Jordanes, medius quidem secat SAMO-CflO-
NITIDIS P fi LUDES coenosas : indeque alia cen-
tum et viginti stadia lapsus post urbem Juliadem 
per medium transit lacus Genesar, deinde multum 
solitudinis emensus in lacum Asphaltitem exit 
A' harmadik helyen (De Rello Jud Libro IV, Cap. 1. 
§ 1) följegyzette : „Sc leucia vero sita ad SAMO-
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CHON ITARUM lACUM. Haie qnídem latitudo 
est stadiorum tr ig int a , longitudo vero sexaginta, 
paludesque si/as extendit usque ad locum D ap h n e n 
dictum caetera delictis abiinäuiitetn, fontesqué 
habentem; qui minorem, ut vocatur, Jordanem 
augenies sub fano Ho vis Aureae , eum immittunt 
in majorem/V két utóbbi hely főképen olly ter-
mészeti fekvéseket emleget, hogy a' SAMO-CÜÓ-
NITIS TÓRA igen könnyen akadhatni. Azonban 
előbb, mint sem Recensens a1 fekvést itten meg-
határozza, kötelesnek érzi ma^át azt megérénteni, 
hogy a' variáns Lectiók szerént (Fia vii Josephi, Opera. 
Amsteíaedami, 1726. fol. Tomo [ , pag. 291. nota 
X. W t . ) a' Tó majd SEYIE-CHONlTIS, majd SE-
MA-CIIONITIS, majd pedig SWIA-CHONITIS né-
ven íratik. Recensens a' SAMO-CHOXITIS olvasást 
szemelte ki, mert volt SAMO-GETIA, SAMO-THRE-
KIA és SAMO-GALLIA is. 

FIávius Jósé f PÁMUMÁNAK , melly másként 
PANIAS és PANE \ S volt, nevét igen tsekély vál-
toztatással föntartották a' Palaestinaiak. *) Burck-
hárdt (Reisen in Syrien, Palaeätina und der Gegend 

*) P a n Istentől szokták e' hely nevét magyarázni a' ^adó-
sok, 's e' véleményt hitelesíti a' Burckliárdt. fültalálta 
Görög Fölírás is. Azonban e' tsak későbbi gyanítás lehe-
tet t , ha való az, a' init Eusebius és Szent Hieronymus 
(U^oUii i , Tlies. Antiqtit. Sacr. Vol. V. col. X I X . ) as 
AERMOM és AERMON név alatt mondanak, hogvPA-
NlAS mellett AMORR VEtTSOtv laktak. Ezek JÁSZOK, 
az az: JQNESE^K valának , kik szent hegyeken Szoktak 
gyűlést tartani. így a' PANI AS mellett fekvő hegy , melly 
FIávius Jósefnél (Libro I , Cap. 21. § 3.) núyov, hajdan 
PAN - ION", vagy P A N - I A S vo l t , a* az : J A S Z - G Y U -
LÉSES S Z E N T HEGY. Ezt erusítik Eusebius szovai : 
„Ajunt. vero usque hodie montem Aermon ttominari, et 
velut SACRUM a GENTIBUS coli e regwne PAN RA-
BIS et LibaniInnend a' PAN-IOX . PAN-IAS és a' 

.mostani BAN-JAS (így)név. Midőn ezek feledékenységre ju-
tottak, akkor állíttatott föl a' hegyen PÁN Isten szobra, 
mellyrol a' Görög Fölírás emlekezik. P á n i u m deák ki-
tétele a' Görög Tláviov szónak , melly igazabban Jlav-wv 
vo l t . 
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des Berges Sinai. Weimar, 1828. 8-0 I. Band, S. 
89. cf. ü. 191—497.) így említi a1 Jordánvize köníl 
c helyet: „HANIAS liegt am Fasse des Heisch, 
in der Ebene, welche in der unmittelbaren Nach-
barschaft von, Ii AN I AS nicht ARD-UULE, son-
dern A/ID-Ii ANJAS heisst. Es enthält etwa háti-
dért and fünfzig Häuser, die meistens von Tür-
ken bewohnt werden; doch sind auch Griechen, 
Drusen und Nasatrier da. Es steht unter Hasbe-
ya , dessen Emir den Scheikh ernennt. An der nord-
östlichen Seite des Dorfs ist die Quelle des FLUS-
SES Ii A N fAS, der sich in einer Entfernung von 
ändert halb Stunden in der Ebene nuten in den 
JORDAN ergiesst." Föleid) pedig (Í. Band, S. 87.) 
már említette Burckhardt: „Das Gebiet von IiA-
NI AS ist klassischer Hoden; es ist das alte CAE-
SAREA PHILIPP!-; der See IIULE ist der LA-
CHS SAMO-CHONITIS." Sokkal előbb már Pococ-
ke Richárd is (Beschreibung des Morgenlandes. Er-
langen, 1791. 4-0 II. Theil, S. 108.) följegyzette a' 
SA MO - CHÓXITÍS Tóról: „ Wir kamen zu dem 
Pfuhle SAMA-CIIONITIS der in heiliger Schrift, 
die Wasser MEROM, gegenwärtig aber RAUH* 
el - HOUL Y heisset. Die Alten haben die Ent-
fernung desselben von Julias auf 120 Stadien, oder 
auf 15 AI eilen angegeben: allein ich glaube, sie 
könne höchstens nicht über Zehen oder zwölf Mei-
len betragen. Er lieget an der östlichen Seite ei-
ner unebenen Landschaft, die sich über fünf AI ei-
len westwärts nach den Bergen von Naphthali er-
strecket. Josephus sagt, dass dieser Pfuhl sieben 
Meilen lang wäre, die Breite alter nicht über 
zwei Meilen , ausgenommen an dem nördlichen 
Ende , betrage, wo sie sich auf vier Meilen belau-
fen möge. Das Wasser ist schlammig und 
wird für ungesund gehalten, weil es gleiche Be-
schaffenheit wie das Wasser eines Sumpfes hat. 
Dieses kommt theils davon her, weil man die Bä-
che an der {Festseile t um das Land zu wässern, 
stemmet, und also das Wasser über das Land in 
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den Teich läuft. Zum Theil rfiret es von dem 
Schlamme des Bettes her. IVenn der Schnee 
geschmolzen ist, und die TV asser gefallen sind, 
so ist es nichts als ein Morast, durch welchen 
der Fluss Jordan läuft. Ja dem das TVasser 
über das felsigte Bette gegen den See Tiberias zu* 
läuft, so setzet sich der Kolk , und es wird lau-
ter , und sehr gesund" Es valamivel alább: „ Von 
dem TVasser ME ROM aus sahen wir Jebel-Scheik 
(Hegy neve) ganz deutlich. Au dem Fasse dieses 
Ortes entspringt der Fluss JORDAN, welcher in 
der arabischen Sprache Shriaah heisset.u Nem 
egyeznek-e meg mind ezek Fiávius Jósef helyeivel 
a' SAMO-CHÓNITIS TÓ fekvésére nézve? így a' 
mostani HULE vajry HOULY Tó volt hajdan a1 SA-
M0-CHÓN1TIS TÓ. 

E* tovat a' Szent írás , mint Pococke böltsen 
állította, MEROMÍ VIZEKNEK nevezi. A' Jósue 
Könyvben (XI, 5.) mondatik a1 szövetséges CHA-
NANAELTS Királyokról : „ E t convenerunt omnes 
Reges isti, et venerunt, et castra metati sunt 

parit er ad AQ FIS MERŐM , ad pugnandum cum 
Israel." Ismét ugyan e" Könyvben ( X I , 7.) előjő : 
„Et venit Jehosuah , et omnis Populus belli cum 
eo super eos super AQ VAS MERŐM repente , et 
ceciderunt in eos." Debora és Barach Gyózedelem-
énekében (Judicnm V , 18.) találtatik: „Zebulon 
Populus repudiavit animam suam ad moriendum, 
et Naphthali super ME ROMÉ AG RO." A'Vulgáta 
ezen utolsó egy pár szovat így fordította : „ h i RÉ-
GIÓNÉ MEROME." A' Sidó Kútfőnek Deák For-
dítója Walton Polyglottájábán , nem maradván hív 
az előbbi helyekhez, itt VALTITCJDINES AGRl" 
kifejezéssel nem eléggé helyesen élt. MERŐM Sidó 
Nyelven (Gesenii-, Lexicon. S. 378.) annyi, mint: 
„WASSER DER HÖHE," tudniillik aSAMO-CHÓ-
NITIS TÓ a' LACUS TIBElUADIS-hoz képest FÖL-
VÍZ, az az: FÖLSÓ - TÓ volt. SAMO - CHÓNITIS 
i s , mint TRA-CHÓNITIS, egyébbaránt elég nagy 
kiterjedésű Tartomány lehetett, ŝ ez is egy másik 
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KÁNA várossal, melly VICUS KANA név alatt jo 
elő, bírt. Erről írta (Antiquit. Jud. Libro XIII , Cap. 
15. § 1.) Flávius Josef: ^Occiso autem Antiocho 
ex er cit us fugit in VI CUM Ii AN A, ubi rnaxima 
ejus pars fame conficiturMás helyen (In Vita sua 
§ 16.) beszéli: , ,Atque ipse eo tempore agebam 
in V1CO GALILAEAE, qui vocatur KANA« Me-
gént harmadik helyen (In Vita sua § 71.) mondja: 
,,Praefecit viis , uni ad KAIN A ducentiA' ne-
gyedik helyen (De Bello Jud. Libro I, Cap. 17. § 
5.) följegyzette : „Stativa autem habuit ad PlCUJVI 
KANA appellatum.u Hogy itt nem valami falut 
ért Flávius Jósef, elhihetni a' szemmel látó Tanú-
nak, Epiphánius Szerzetesnek, ki a1 Szent Földről 
készítette munkájában (Leonis Allatii, Symmikta. 
Venetiis, 1733. fol. pag. 24.) épen e' KANA VlCUS-
ról irta: , , I temque a colle rI habor est iter umus 
dieiusque ad OPPIDUM MAG1NUM, quod in 
KANA GALLILAEAE est." Phokás János, szin-
te szemmel látó Tanú, VÁROTSKÁT is tulajdonít 
(Symmikta. pag. 4.) e' helynek, így írván: 
phonm excipit KAINA , CASTELLUM PAB-
PUM, ut nunc videnti objicitur. Ibi aquam Sal-
vator in vinum convertit.u A' VICUS KANA , melly 
a' Zabulon Nemzetség földén Galilaeában fekiidütt, 
most is viseli nevét. Burckhardt (Reisen in Syrien, 
Palästina und der Gegend des Berges Sinai. Weimar, 
1821. 8-o II. Band, S. 582. cf. S. 1058.) említi: 
,, Wir reisten über einen unebenen, unbebaueten 
Boden , bis wir nach dem 4^ Stjinde von Tabaria 
gelegenen niedlichen Dorfe KEFER-KENNA ha-
rnen , das eine reiche Quelle hat, mit Oliven-
pflanzungen und Obstbäumen umgeben ist und 
insbesondere von Katholischen Christen bewohnt 
wird. Diess ist dos KAIS A des IN. T., wo das 
Wunder bey der Hochzeit geschah; auch wird 
das Haus gezeigt, in welchem unser Heiland das-
selbe verrichteteE' sorokban KEFER elrontatá-
sa a' Sidó CAPHAR szónak, melly (Gesenii, Lexi-
con. S. 301.) épen annyit tészen Sidóúl, mint VI« 
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CUS Deákul, vagy DORF Németül. Nem fülötte 
meszsze fekszik ugyan e1 KÁN A a' híres BEIRUT, 
ACRÉ és CHÖREM Városoktól, de még sem tartja 
Recensens e' KÁN ÁT is az ARAM - SOBAÍ , vagy 
CHAMATH-SOBAl Hadadhezer Király Városának. 
Nem volt-e ezen SAMO - CHOMTIS Tartó mánynak 
Királya a' TOflU, vagy TOHI (Tó-i ?) CHAMATH 
Fejedelem? azt inkább lehetne kérdeni, minthogy 
közel a' SAMO-CHÓNITIS Tóhoz egy CHAMMON 
nevü város feküdött. Azt a* TOHU, vagy TOHI Ki-
rályt érti Recensens, k i , örülvén Hadadhezer meg-
veretése», Dávidhoz fiát örvendezését jelenteni kül-
dötte. 

Egy harmadik KÁNA Városról i s , melly az 
Aser Nemzetség részében SIDON városhoz közel ál-
lott, emlekezik még a'Szent írás. Josue Kön} vében 
(XIX, 28.) olvashatni: „Et Hebron, et Rechob, et 
Chammon , et CANAH usque ad Sidon muham^ 
Ezen egy helyen kívül hintsen e' CANAH Városnak 
legkisebb nyoma is a' Szent írásban. Ezt a' Sidon-
hoz közel fekvő CANAH Várost sokan d Tudósok 
közül CANA MAGNA néven emlegetik , a' mire 
Szent Hieronymus szovai adtak alkalmat az Ono-
masticonban.'Irta tudniillik e' Szent Atya (Ugolini, 
Thes. Antiquit. Sacrar. Vol. V. col. CXI.) a1 CANA 
név alatt: „CANA, usque ad Sidonern majo-
rem: est quippe, et altera minor, ad cujus 
distinctionem major haec dicitur, juit autem 
CANA in tribu Aser , ubi Dominus noster atque 
Salvator aquam conuertit in vinum , unde et Na-
thanael uerus Israelita Saluatoris testimonio com-
probatur ; et esthodie oppidulum in Galilaea Geri-
tiumE' sorokat sokan úgy értették, hogy'CANA 
volt kettő, tudniiUik: NAGY és KITS IN Y, vagy 
hívebben ki ejtve: NAGYOBB és KISEBB: Mások 
ellenben úgy magyarázták e helyet, hogy Szent 
Hieronymus itt inkább KÉT SIDONRÓL, mellyek 
közül egyik NAGYOBB, másik KISEBB SIDON ne-
vet viselt, akart szólani. Maga Eusebius (loco cit ) 
tsak ennyit mondott: „KANAN, usque ad Sido-
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nem majorem , tribus Aser. In hac Dominus 
noster et Deus Jesus Christus aquam in vini na-
iiiram mutavit. Hinc fuit Nathanael." Itt tehát, 
a1 mit egyebütt is tett, Szent Hieronymus, mint 
Fordító , Eusebius sorait megbövítette. Azonban 
mind a' két író megbottlott abban, hogy á' KANA 
"V1CUST, melly NA UM FALUHOZ (Caphar-Naum-
hoz) közel feküdött, és a3 melly ben Jésus a' Vizet 
Borrá változtatta, az Aser Nemzetség részében fön-
állott és Sidon szomszédságában feküdött CANAH vá-
rossal öszsze keverte. Ezért már Bonfrerius azon 
gondolatra vetemedett, hogy Szent Hieronymus szo-
vai a' leírók által elrontattak, Js azok eredeti képen 
így folytak: „CAIVA usque ad Sidonem majo-
rem. Fuit autem CANA in tribu Aser. Est quo-
que et altera minor, ad cujus distinctionem, 
major haec dicitur, ubi Dominus noster atque 
Salvator aquam convert.it in vinum. etc." így meg-
szűnnék ugyan a1 két CANA öszsze kevertetése: de 
nem oldatott föl még is az a'másik nehézség, ha 
nem volt-e inkább KÉT SIDON, mint KÉT CÁNA? 
Minden esetre mind Eusebinsnái, mind Szent Hie-
ronymusnál helytelen ez a' kezdet: „ C A N A usque 
ad Sidonem MAJOREMA' hely Josue Köny-
véből ( X I X , 28.) íratott ki , ott pedig nem „ U s q u e 
ad Sidonem MAJOREM" találtatik, hanem ez 
áll: „ U s q u e ad Sidonem MULTAM." A' Sidó 
RABBATH szó tudniillik: MULTA, MAGNA, és 
POPULOSA jelentéssel bír. Mindazonáltal akár volt 
keletben a' CANA nevekre nézve valamelly meg-
különböztetés, akár nem volt, az itt keveset nyom : 
Elég azt tudni, a' ini kétséget sem szenved, hogy 
a Sidon mellett fek^ő CANAH egészen más város 
volt, mint a' VICUS KÁNA. Egyébberánt igen haj-
landó hinnie Recensens azt is , hogy Eusebiusnak és 
Szent Hieronymushak sorai a' leíróktól öszsze za-
vartattak; azt is , hogy e' két író nem a1 KÉT SI-
DON , hanem a' KÉT CÁNA városról írt. Az pedig 
épen igen hihető, hogy a' Palaestinában lakott Szent 
Hieronymus a' CANA MAJOR és CANA MINOR 
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megkülönböztetést a' maga korában még fon volt 
szokásból tanulta esmérni. KÉT SIDONRÓL mélyen 
hallgat a' Régiség. 

A' Sidonboz közel fekiidött CÁ NAH városnak ne-
vét sem tudták egészen eltörülni a' dúló századok. Pa-
laestinának és Syriának azon Földabroszán, melly Po-
cocke Angolynak utazásai mellett a* Német Fordítás-
ban közöltetett, S»reptán túl, közel Sidonboz, melly 
ma SAUD A, vagy SAIDA nevetvisel, előjő: EKRI*EL> 
KANAH. Magában az utazásnak leíratásaban (Richard 
Pococke's Beschreibung des Morgenlandes und eini-
ger andern Länder. Erlangen, 1791. 4-o Ii. Theil , 
S. 125. Nota 156.) mellesleg's igen röviden így érén-
ti Pococke a5 helyet: „ N a c h dem wir diesen Ort 
(Sareptát érti) vorbei gekommen waren, sähe ich 
auf den östlichen Hügeln ECRI * EL * HAN RA. 
Darauf giengen wir über eine alte Brücke eines 
Stroms, Namens Sahat Clourby.u E' sorokban 
vagy nyomtatás hiba vagyon, vagy a' Fordító ejtett 
tévedést , mert a' Földabroszon világosan EKRI«EL» 
KANAH olvastatik, 's KÁNAH pedig igen Sidon 
mellé illik Josue Könyvének előadása szerént. Más 
utazó Munkájában nem akadott még Recensens e1 

hely nevére, azért is azt bővebben meg nem esmér-
tetheti. Ez a'KÁNAH leginkább illik az ARÄM-SO-
BAI, vagy CHAMATH-SOBAI Hadadhezer Király-
hoz, mert ez mind BETH-ACH (Ake , Acré), BE-
ROTHAI (Beirut) és TIB - CHAT (Chorem) váro-
sokhoz igen közel fekiidött az Anti-Libanus hegyek 
között; mind más részről a' Közép Tenger mellett 
Tyrus (Túr) és Sidon városok között helyheztet\je 
levén, könynyebben bírhatta azon sok kintseket, 
mellyeket Dávid Hadadhezer Királytól elszedett. 
Közel fekiidött továbbá, 's mintegy hasonlító sor-
ban , Damaskushoz, mellynek Királya Hadadhezer 
szövetségese volt; közel Rechobhoz, melly szinte 
(Judicum XVIII, 28. 2 9 . ) tőszomszédságában vi-
rágzott, 's mellynek Fejedelme is, mint AramBeth-
Rechobi Király Hadadhezernek frigyese volt; közel 
végre Mahachához, mert BETH-MAHACHAH né-

hány-
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hányszor a' Szent írásban (II. Regum X X , 14. 15. 
18. III. Regum XV, 20. IV. Beginn XV, 29.) ABEL-
BÉTH-MAHACHAH néven is említtetik, és így 
ugyan az a város volt, melly ABILA LYSANIAE 
néven is hivatott. ABILA pedig (J. S. Buckingham's, 
Reisen durch Syrien und Palaestina. Weimar, 1827. 
8-o I. Theil, S. 353. Nota^f. cf. Burckhardt's, 
Reisen. I , 537.) hiteles Görög Fölírások szerént 
Damaskus és Baalbeck között feküdött, vagy talán, 
a' mi magánál a'névnél fogva is még hihetőbb, ma-
ga BAAL-BECK, az az : BÉLA város volt. Az ARAM-
MA II ACH AH I Király is részt yettHadadhezer hábo-
ruviselésében. Sőt részt vetlek ebben a' vérontó 
hadban (Psalmo LXXXIII. 7. 8 .9. 10. 11. —InVul -
gata Psalmo LXXXII, 7—11.) különösen, más Né-
peken kivül , a SZÓRIAK (Tyrusiak) és HAGHA-
RIMOK is, kiket a1 Chaldaeus Fordító HUNGARU-
SOKNAK nevez. Különös az e1 Háboru Történeté-
ben, hogy KANAH Várost a' Krónikáknak Szerző-
jük (I Paralip. XVIII, 8.) n e m z e t i CHÚN néven 
nevezi, Hogy ez valóban így vagyon & mondattak-
ból kitetszik, és alább még bővebben megvalósodni 
fog. Az , hogy a' CHÚN, vagy KÁNAI Király ARAM-
SOBAI Fejedelemnek neveztetik, onr.and vagyon, 
mivel SZ ÍVA, vagy SZABA , 's más Dialectus sze-
rént SZÓBA, és SZÓVÁ hasonlóképen KIRÁLY je-
lentéssel hírt. Ez egyébb tanúságokon kiviíl, mel-
lyeket rövidség okáért Recensens itten elhallgat, már 
tsak abból is szembe tiínő, h<>gy azon VÖLGY, 
meliynél Jerusálemhez közel (Josephus Flavius, 
Antiquit. Jud. Libro VII, Cap. 10 § 3. ) Bera és 
Melchi-Sedech Királyok Ábrahámmal öszsze jöttek, 
SZÁVE-VÖLGY Nevet viseli. Erről írja Moses (Ge-
nes. XIV, 17 ) ime magyarázatot: ^Ad VALLEM. 
SAV EU. Ipsa VALLIS ilEGIS« — És nem jo-
iiek-e többször SAVIR1 néven elő a' CHÚNOK a' 
Byzantinus íróknál? De a' S0BA-M4G VAROKRÓL 
is megmutathatni, hogy ők Attila halála után Dal-
mátiába lakni ment KUNOK voltak. Móses szerént 
(Genes. X , 7. 19.) a' SABAEUSOKis CHÁNANAEU-

Tud. Gyújt. VII. Köt. 1831. S 
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£ 0 l v \ a l á n a k , 'i a' Sidon mellett lakó CÁNAIAK 
i s , a5 mit már a' név is kiált, a' CHÁNANAEUSOK 
közé tartoztak. 

A' mi a' Szent írásban találtató CHASZAR, vagy 
CHASZOR, vagy CÍ1ASZER NEMZETET illeti, ez 
mostanig tsak nem egészen elkerülte a3 Tudós Se-
reg figyelmét, akár azért, mert a' Fordítók a' Sidó 
kútfőben tisztán előjövő név helyett ASAR, HASOR, 
ASER, HASER, ASOR, HHASZOR, és IIA SIR ne-
vet raklak ; akar pedig azért is, hogy a1 ¥ Sidó be-
tűt sokan a' magyar SZ, vagy a' deákos S igazi ki-
ejtetése helyett TZ hangnak olvasták, 's így CHA-
TZAR, CHATZOR, CHATZER 3s a3 t. olvasásokra 
nyújtottak alkalmat. Nevelte a' tudatlanságot az i s , 
hogy CHASZER Sidó Nyelven némelly Arabs Gyö-
kértől származtatva (Gesenii, Lexicon. S. 219—220. 
— — Stockii, Clavis Linguae Sanctae. pag. 390.) 
ATRILM jelentéssel bír, a' honnand e' szovat né-
hányszor a' Fordítók egyenesen ALLA, és VICUS 
értelmében is vették. Egyedül az Arabs Fordító 
vette észre, minek kell venni Ji-sue Könyvében 
f X I , 10.) a3 CHASZAR nevet, midőn azt igen he-
lyesen CAESAREÁNAK tette által. Még nem bírták 
a' Sidók Palaestinát, midőn abban már több CHA-
SZAR nevű város virágzott: Hogy lehetne 's kellene te-
hát okosan Sidó Nyelvből magyarázni a CHASZAR 
nevű városoknak nevezeteiket ? Moses (Numer. X I , 
35. XIII, L XXXIII, 17. 18 ) Déli Palaestináuak 
CHASZEROTH városáról több ízben emlékezik. 
Ugyan Moses (Deuter. II, 2 3 ) CHASZER-IM Nem-
zetről, vagy városokról tészen említést, mellyet, 
vagy mellyeket mások, mint p. o. Michaelis i s , 
CHASZAR-IM néven emlegetnek. Előjő szinte Mo-
ses n él ( Nurneror. XXXIV, 4. 9. 10. ) CHASZAR-
ADDAR, vagy CHASZAR-AR AD és CHASZAR-HE-
NAN városi név is. Mindezekkel, mivel a' puszta 
megemlítésen ki vili históriájuk alig vagyon , nem 
sokat törődik Recensens, hanem inkább azokra a* 
CHASZAR városokra fordítja figyelmét , mellyek 
Josuenél és a' Birák Könyvükben, mint KiráJysá-
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§ók, cltfjöntfc. Minekelőtte azonban ezekét Olvasói-
val hívebben megesmértesse, szükségesnek látja ma-
gából a' Szent írásból megbizonyítani, hogy e' CHA-
SZAR Királyságoknak lakosaik CHÁNANAEUSOK 
Valátiak. Világosan mondatik (Judicum Cap. IV, 2.) 
a' Sidó Szent í rásban: , ,^ vendidit eos (Israelitas) 
Dominus in mami Jabin REG IS CHENAHAN, qui 
regnavit in CHASZOR; et Princeps exercitus ejus 
Sisera, et ipse habitans in Charoseth Gentium 
Más helyen (Judicum IV, 17.) ismét mondatik: „Et 
Sisera fugit in pedibus suis ad tentorium Jahel 
Uxoris Cheber Chenaei : quia pax int er Jabin 
REGE M CHASZOR, et inter domum Cheber Che-
naeiA' harmadik helyen (Judicum IV, 23. 24.) 
ismét állíttatik: „tíúrniliavitque Dens in die ipso 
Jabin REGÉM C11 EN A HA N ad facies filiorum 
Israel. Et ibat manus filiorum Israel eundo , et 
dura erat super Jabin REGE31 CHENAHAN, do-
rt ec exscinderent Jabin REGE AI CHENAHAN 
Ki nem veszi észre e' helyekből, hogy Jábin majd 
CHÁSZORI, majd CHÁNAANI Királynak bivatik? 
Figyelemre méltó még az is , a1 mi (Judicum IV , 19.) 
Siserának, Jábin Fővezérének , TÉJIVASÁRÓL (ez 
LÓ-TÉJ lehetett) imígy iratik : »Et aperuit ÜT RE 91 
L ACTIS, et dedit Potum ei, et operait eum.it 
Tudván 's megjegyezve!) ezeket, vizsgálhatjuk most 
már a1 régi CHASZOR városokat 

Két CHASZOR város a' Naphthali Nemzetség 
részében virágzott. Josue Könyvében ( X I X , 35 — 
38.) ezek foglaltatnak e' két CHASZOR városról: „Et 
Civitates muuitionis, Siddirn , Ser, et Chamath 
Raccath, et Chinnereth. Et Adamah, et Ramah, 
et CHASZOR. Et Chedes, et Edrehi, et II EN* 
CHASZOR. et Irón, et Migdalel, Chorem, et 
Beth-Hanath, et Be.th-Sames, Civitates novem-
decim, et Atria earurnItt egyik város, mint ki-
ki látja, pusztán tsak CHASZOR, a' másik II EN* 
CHASZOR nevet visel. Ezen utóbbik, Pálaestina-
nak szinte északi részén feküvén, nem különbőz® 
betett azon Palaestinai északi várostól, inellyró! 

*8 
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Moses (Numeror. XXXIV, 9 10.) följegy zette: „Et 
egredietur terminus ad Ziphron, et er'unt exitus 
ejus CHASZAR-HENAN. Iste erit vobis terminus 
Aquil onis. Et limitabitis vobis in terminum 
ad Oriente m , a Cll ASZ AR-BEN AN usque ad 
SephamÚgy vélekednek a' Hermenevtáky hogy 
az utóbbik CM A SZAR, vagy CÍIASZOR városneve 
mellett a? Sidó ESN, vagy A IN szó áll, melly (Ge-
senii, Lexicon. S. 479—480.) FONS= QVELLE je-
lentéssel bír, Valamint tebát p. o. EN-DOR hely ne-
ve annyit tészen, mint DOR ad FONTEM, úgy 
HEN, vagy EN-CHASZAR is annyit jelent, mint 
CHASZAR ad FONTEM. így vagyon-e valóban a' 
dolog? azt mások ítéljék meg. Az bizonyos Josne 
Könyvéből, hogy ÜEN-CI1ASZOR, vagy ha a' két 
név egy tárgy neve, CHASZAR-HENAN is VÁROS 
volt a' Naphthali ^Nemzetség részében szinte úgy , 
mint. CÜAMZOR. Úgy de hol íeküdöit e' két város ? 
az a' fontos kérdés. Flávius Jósef, kinek ide is illő 
sorait fojebb a1 105-dik oldalon már olvastuk, tsak 
annyit mond , hogy Cl 1 ASZOM, vagy, mint ő is 
nevezi , AZOR a SAMO-CHUNÍTIS TÓ fölött állott, 

ezért a' Földabroszokon többnyire AZOR város 
a' SAMO-CHÓNIT1S Tó f ö l ö t t föl is taldltathatik. 
Nevezetesnek kellett e'városnak lennie, mert Josue 
Könyvében ( X I , 1.) róla mondatik: „Et fűit, cir-
ca audire JA BIN REX CIIASZOR, et misit ad 
Jobab Regem Simron, et ad Regem Achsaph.u 

CHASZOR e hely szerént Királyi Lakhely volt. 
^Továbbá ugyan Josue Könyvében ( X I , 10.) előjó 
CHASZOR városról : „Et reversus est Jehosuah in 
tempore ipso, et cepit CIIASZOR. et Regem ejus 
percussit in gladio : quia CH ASZOR ad facies ip-
za CAPUT OMN1UM REGNORUM ISTORUM." 
A1 harmadik l i e fen (Josue X I , II.) megént előada-
tik : „Et percus&erunt omuem animam quae in ea, 
ad os gladii interfici.e,ndo : non remansit omne 
spiraculum, et CIIA SZOR C031R USSIT IN 1GNL" 
E1 három helyet így tette által Arabs Nyelvre Deák 
Fordítás szerént az Arabs Fordító: „Quae cum au-
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diSS el Nabin REX CAESAREA E, mi sit ad Jobul 
Regem Miron, et ad Regem Semron, «fi Re-
gem Achsaph , ad Regem Mauset—,, Reversus 
est etiam Josue eo tempore, e/ oppngnavit CAE-
8 ARE AM, et occidit Regem ejus gladio. CA ESA-
REA enim antea erat PRAECIPUA REGNORUM 
iSTO RUM" — „Et occidit omttem an im am , quae 
erat in ea gladio , «r/ inier necionem usque , nec 
reliquit in ea quicquam spiráns ; demum igue com-
bussit eamE' sorok hitelesítik egy felül a z t , a1 

mit Recensens máskor egészen más hiteles Kútfők-
ből állított, hogy tudniillik a5 CHASZAR név épen 
annyit je lent , mint CAESAR; más részről, vagy 
akarjuk , vagy nem , oda utasítanak bennünket, hogy 
a' CMASZOH vagy CHASZAR \áros fekvését CAE-
SAREA név alatt keressük. 

A' SAMO-CHONITIS Tó fölött nem nehéz CAE-
SAREA városra akadni. Itt feküdött közel PANIUM? 
HOZ a1 régi CAESAREA - PHILIPPI nevü város, 
mellyről Szent Mark Evangyelista (MII, 27. cf. Mat-
thaei XVI, 13.) így emlekczik:,,Et egressus est Jesus, 
et discipuliejus , in VICOS CAESAREAE-P HILIP-
Pl: et in via interrogabat discipnlos suos, dicens eis: 
Quem tne dicunt esse homines?"E'sorok szerént CAE-
SAREA-PHILIPPI városnak FALUI valának, annak 
tehát egyszersmind Ta r t o m á ny n a k is kellett len-
nie , a' mit a' Jerusálemi Targttm is (Moses , Genes. 
XIV, 14 J erősít, midőn DAN városról említést te-
vén így ír: , DAN CAESAREAE." — Mind ez nem 
ellenzené CHAZOR várost egy városnak tartatni 
CAESAREA PÍIILIPPI-vel, valamint az is kedvez-
ne e' véleménynek, hogy a' Chánanaeus, vagy is 
Chaszori Királynak szövetségesei (Josue X , 5- 7 . ) 
a' MERŐMl VIZEKNÉL, az az: a* SAMO-CHÓM-
TIS Tónál sereglettek Öszsze, és Josue is épen itt 
rohant ellenségeire; hogy továbbá Josue (Josue X , 
S. 10.) Sidonig kergetvén ellenségeit CNASZOR vá-
ros megvétele miatt viszsza tértnek mondatik a1 

Szent írásban. Azonban fölforgatja e' vélemény hi-
telét egészen az, hogy CA ES A RE A- PH 11 \ PPI város 
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©' nevet tsak Philippustól nyerte Áugustus Tsászár 
uralkodása alatt, midőn ez Áugustus eránt viselte-
tő hálából nem tsak a' várost építtette, 's azt CAE? 
SAREANAK nevezte, hanem benne Áugustus tisz-» 
teletére Templomot is emelt. A' Tudós Gesenius 
Wilhelm jegyzésében (Burckhardt's, Reisen in Syrien 
dcc. I , 494^-496 . ) állítja Paneásról, mellyet Cae-
sarea Philippivel egy városnak tart : ,,Den Namen 
CAESAREA PHILIPPI erhielt sie von Heródes 
Philippus, welcher, nachdem ihm Trachonitis zu* 
erkannt war, daselbst den AUGUST einen TEM-
PEL baute." De e1 sorokban több ollyas foglalta«? 
tik, a' mit Recensens a* Kútfőkkel egészen meg nem 
tud egyeztetni. Byzantiumi István ( D e Urbibus. 
Lugd. Bat. 169!. fol. pag. 623 . ) írja a' Paneas szó 
alatt: ,, PANEAS, o p p i du l u m Phoeniciae. 
Ugyan ő (pag. 624.) a' Pania név alatt: „ E s t quo-
que PANIUM Spelunca Palaestinae, unde Jorda* 
nes effluitMegént ő (pag. 435—436.) a1 Caesarea 
szó alatt v á r o s o k r ó l beszélve: ^Est quoque Pa<? 
laestinae CAESAREA, et tertiaAD PA NE AD EM.« 
Ez az író tehát CAESAREA-PHILIPPIT és PANE, 
AST egymástól megkülönbözteti, a' mit Marcus Au-
relius Siómai Tsászár Pénze is védelmez (Eckhe l , 
Doctr. Numor. Veter. Parte I. Vol. III, pag. 341 . ) 
íme Görög Körülírás által: „ K A l C . CEE. lEP. KAI. 
ACT. Y77. 1IANEI&." Az az: „CAESAREA. AUGU-
ST A SACRA. ET. INVIOLABILIS. SUB. PANEO,<< 
Már tsak innend is kitetszik, hogy a' CAESAREA-
PH1LIPPI mellett fekvő SZENT HEGY volt inkább 
a' PANION, vagy PAXiAS. Ezt állítja mellesleg 
Egyházi Történeteiben (Libro VII, Cap 17.) Euse-
bius is , midőn beszéli : „Apud CAESAREAM-PHL 
LIPPI« quam Phoenices PANEADA nominant, 
ad PEDES PANIl MONT IS, font es visuntur, ex 
quibus profluit JordanisEgyébberánt Eusebius-
nak ezt kellett volna hívebben szólva írnia: „Quam 
Phaenices AD PA NEA DEM nominantígy kel-
lett volna magát ki fejezni (Hist. Eccles. Libro V. 
Ca|>. 21.) Sozomenusnak is , kinél olvastatik : „ CAE^ 
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SAREAE-PHILIPPI; Urbs est Phoenices, quam 
PANBADEM nominant.* 

így vévén a1 dolgot, könnyebb kigázolni más 
nehézségekből is. FIávius Jósef többeknek tulajdo-
nítja CAESAREA-PHILIPPI városnak és PANIAS-
NAlí ékesíttetését. Egyik helyen ( De Oello Jud. 
Libro I. Cap. 21. § 3 . ) Nagy Herodesről, az az: 
NAGY ARADRÓL írja: „Post haec, cum CAESA-
RIS munificentia Herodi adjecta fuisset altera 
Regio, ille etiam in ipsa TEMPLU M El ex can-
dido marmore ad JORDANIS FONTES posuit. 
Locus autem iste PAN1UM appellatur: tibi moli-
tis qui dam Vertex in altitudinem immens am attól-
litur , et in latere ei subjecto specus opacum se se 
aperit, per quod praecipitiurn profundurn in hia-
tum abrupt um infinitum deprimitur, adeo ut et 
rasto aquarum stagnantium abysso , et demitten-
tibus aliquid ad terram explorandam nulla mcn-
surae longitudo sufßciat. Speluncae autem ad ra-
dices exteriores scaturiunt Fönten: atque hinc, 
ut quidam putant, oriiur Jordanes.^ E' sorok sze-
rént AlJGLSTUS tiszteletére NAGY HERÓDES emel-
te PANIIJMON a' Templomot, nem pedig HERÓ-
DES PHILIPPUS, 's itt egy szóval sem mondatik, 
hogy CAESAREA az Ő nevét AUGUSTUS CAESAR 
emlekezetére nyerte volna, vagy hogy CAESAREA a' 
TRA-CHÓNITIS Tartománynak városa volt volna. 
Más helyen (Antiquit. Jud. Libro XVIII. Cap. 3. § 
1.) beszéli FIávius Jósef: „ P H I L I P P U S quoque 
PANEADEM apud Jordanis Fontes positam con-
struxit, eique CAESAREAE nomen fecit .*. Vicum 
etiam Beth-Saidam, lacni Gennesaritico adsitum* 
cum ad dignitatem urbis perduxisset, multisque 
habitatoribus et cetera opulentia auxisset, nomen 
ei dedit ab JULIA Caesaris filiaItt az monda-
tik ugyan, hogy PANIUMOT, vagy PANIÁST Fü-
löp építtette, 's azt CAESAREA névvel elnevezte: 
De ez a' föiebbi helylye! sem egyez meg egészen; 
's egy másik helylye] pedig épen ellenkezésben va-
gyon, melly FIávius JósufuéI (De Bello Jud, Librg 
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II. Cap. 9. § 1.) így jő elő: „Delato autem ad TI* 
BERIUM JULIA E Romano Imperio, TOST MOR-
TEM AUGUST!, qui rerum summae praefuit an-
nis septem et quinquaginta , praetereaque mensi-
bus sex et duobus diebus , Heródes ac PHILIP-
PUS, qui in suis adhuc erant Tetrarchiis, hie 
quidem (az az: Philippus) juxta Jordanis fontes 
in PANEADE urbem CAESAREA M condit, ?>/ 
inferiore Gaulaniti.de J ULI A DEM ; Heródes vero 
in Galila ea T1BERIADEM, et in Peraea urbem 
cognominsm JULIAE.u Ha híven behatott e' hely 
értelmébe Rocpnsens. PHILIPPUS Tetrarcha PAN1-
ÁSNÁL a' CAESAREA várost T i b e r i t i s u r a l -
k o d á s a a l a t t díszesífette építéseivel: Mi oka le-
hetett volna tehát azt AUGUSTUS CAESAR emle-
kezetére CAESAREA néven nevezni? Nem egye-
zőbb-e a' Történetekkel, tsak annyit vitatni, hogy 
CAESAREA a' diszesitő Fülöptől CAESAREA PHí-
LIPPI nevet nyert? írja még egyik helyen ( Anti-
quit. Jud. Ljbro XX. Cap, 19. § 4 . ) Flávius Jósef: 
„Sub idem autem tempus Rex Agrippa, cum CAE-
SAREAM, (IV16 PHILIP Pl dicebatur , aedificits 
auxisset, in NER0N1S honorem eam N E RO NIA-
DA appellavitAzt hiszi tehát mindezeknél fogva 
Recensens, hogy a' CAESAREA névnek vagy telv 
jességgel semmi közé sintsen AUGUSTUS CAESAR 
nevével, vagy, ha vagyon valami köze, Nagy He-
ródes a' régiebbCHASZAR = CAESAR nevet AU-
GUSTUS CAESAR nevére tsak alkalmaztatta. Mivel 
CAESAREA PHILIPPI a'Jordán FORRÁSA mellett, 
és ugyan Palaestina fekvésére nézve észak és nap-» 
kelet felé feküdött, igen reá illik a HEN-CHA* 
SZAR, vagy CHASZOR-HENAN hajdani város ne-
ve és fekvése. 

A' Naphthali Nemzetség részében feküdött má-
sik CHASZOR város, mint szomszéd városaiból (Jo° 
s u e X I X , 35—37.) ki tetszik, Palaestina északi ré-
szén feküdött. Vagyon itt is egy CAESAREA város 
nyoma, mellynek pénzein majd Görög, majd Deák 
Nyelven a' CAESAREA LIBANI név olvastatik. Er, 
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ről, Recensens tudtára, senki sein mondja, hogy 
valamellyik CAESAR tiszteletére nyerte volna ne-
vét. Mai nevét 's fekvését nem nehéz föltalálni, 
mert Browne Utazásában (Reisen in Afrika, Aegyp-
ten und Syrien. Wien, 1801. S. 367 — 372.) olvas-
hatni: „ Vom weissen Vórgebürge bis nach SEIDE, 
dem ehemaligen SI DOS, geht der Weg über eine 
kleine Ebene längs dem Seeufer. Nordöstlich er-
blickt man die Gipfel des Gebürges KESRA IVAN, 
die immer mit Schnee bedeckt sind.« Es valami-
vel alább : „Den 6. April 1797 verliess ich SEIDE, 
um den DISTRICT von KESRA WAN in Augen-
schein zu nehmen. Nach verlauf von vier Stun-
den , die wir zu Pferde zurück legten, langten 
wir daselbst an. Der Weg war sehr holpricht und 
gieng immer bergauf, bis an das Kloster Mochau-
tus, welches mitten am Abhänge dieses Gebürges 
in einer romantischen, überaus schönen Gegend 
stetht. Als wir eine Drücke über den Nahr-eUaweli 
passirten, sah ich, dass dieser Eluss einige recht 
hübsche Cascaden hat In KESRA WAN ist auch 
noch ein anderes Kloster, das den Maroniten ge-
hört , und Mush * Mushe genannt wird. Wir er-
reichten dasselbe des andern Morgens , nach ei-
tlem Ritt von drey Stunden." Ez a' KESRAWÁN 
KÖRNYÉKE tartóita fön bizonyosan CAESAREA, 
vagy CHASZOR város emlekezetét, mert (Tudom, 
Gyűjt. 1833. XI. Kötet 91—96. I . ) a* KH A SZAR A 
Gyökértől eredő KHESRA Arabs szó is IMPERA* 
TOR jelentéssel bír, 's a' KHESRAVIJON mellék 
név pedig CAESAREUS értelmű. És nem mondatik-e 
magában a' Szentírásban is (Josije XV, 25 . ) egy 
Judaeai CHASZOR városról: „ E t Chaszor - Chada-
thah, et Cheriot, CHESRON ipsa CHASZOR." ? 
Azonban más okok ostromolják itt e' véleményt, 
mellyekről alább majd fogok szólani. A* CAESAREA 
LIBANI város más néven ARKA és ARKE nevet is 
viselt, a' miből fontos ellenvetések fejlőnek ki. Sex-
tus Aurelius Victor ( D e Caesaribus. Cap. X X I V . ) 
beszéli; „ Statimque Aurelio Alexandra Syriae 
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prto , cui dupplex t CAESAREA , et ARCA nomen 
est, militibus quoque annitentibus, Augusti poten-
tia delata." Aelius Lampridius (Cap. 1.) Alexan-
der Severus életében írja: Aurelius Alexander, ?ir-
óe ^/fCfiJVil genitus , Varii filius, Variae nepos , 

consobrinus ipsius Ifeliogabali, accepit impé-
rium." Ugyan ö (Cap. 5.) mondja más helyen : „A/e* 
xandri nomen accepit, quod in templo dicato, 
apud ARCEN AM urbem . Afexandro Magno, 
ímí esset ; cum casu illuc, die festő Ale xandri, 
páter cum uxore patriae solemnitatis implendae 
causa venissetVégre (Cap. 13.) egy harmadik he-
lyen elojő Aelius Lampridiusnál : „Fertur die pri-
ma fiatalis ejus toto die apud ARC AM CA ESA-
RE AM Stella primae ma g ni tu dinis visa, ei so/ cir-
ca domum patris ejus fulgido ambitu coronatus 

Eckhel (Doct. Num. Vet. Parte I. Vol. III, pag. 
360.) a1 CAESAREA UBANI nevü várost Palaesti-
nán kivi'il T r i p o l i s város fölé helyhezteti, a1 mi 
KESRAWAN fekvésével nem volna megegyeztethe-
tő. Erre kétségkiviíl az bírta Eckhelt, hogy Anto-
ninus Áugustus Itineráriumáhan (Vetera Romano-
rum Itineraria. Amstelaedami, 1735. 4-o pag. 148.), 
nem különben (Ibid. pag. 583.) a* Jerusálemi Itine-
ráriumban és Ilierokles Synekdemusában ( Ibidem 
pag. 716) előfordul egy ARCAS, vagy ARKAE ne-
vü város Tripolis fölött, de erről teljességgel meg 
nem bizonyíthatni, hogy valaha CAESAREA nevet 
is viselt volna. Volt ellenben ARKE város északi 
Palaestinában is , és ugyan Palaestina határ szélein. 
Flávius Jósef ( Antiquit. Jud. Libro I. Cap. 6. § 2. ) 
megemlítvén CHÁN A AN Gyermekeit,'s ezek között 
szót ejtvén ARUKRÓL is , írja: „ A R U K A E U S te-
ro AR KEN Urbem (condidit) in LIBANO sitam" 
Máshol (Antiquit. Jud. Libro V* Cap. 1. § 22.) me-
gént mondja Flávius Jósef: „Quae vero Regio post 
Carmelum sita est, Convallis cognominata ex 
ipsa re, tota ea, AD SÍDONEM ORVERSA , 
Aseritis cessit. Urbs autem ARKE in eorum 
portioné erat, quae etiam AKTIPUS nuncupatur, 
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lila vero , quae ad Orienten» spectant, usqne ad 
Damascum Urbetn et Galilaeam Superiorem, tibi 
assumpserunt Nephthalitae ad Libanum us* 
que 31 ofitem et Jordanis Fontes, qui ex monte 
prorumpunt , att ing eilte fines boreales URB IS 
ARhES FIN1T1MAEEzek mind illenek RES-
RAWÁN fekvéséhez; sőt mivel KESRAWÁN alább 
fekszik SIDONNÁL, illenek Jábin CLIASZORI KI-
RÁLY hadviselésére is annál inkább , mennél bizo-
nyosabb, hogy KESRAWÁNTÓL a MEROMI VI-
ZEK sem igen meszsze fekszenek. AzAKTIPUSnév 
alatt Flávius Jósef kétségen kiviíl EKDIPPÁ várost 
értette: De itt eltévedett, mert EKDIPPA Beth-Ach 
és Tyrus között feküdött. Szinte így eltévedett arra 
nézve is , hogy ARKE várost az ASER Nemzetség 
részébe helyhezteti. Josue Könyvében az ASER Nem-
zetség városai között ARKE város nem találtatik. 
Menti az Flávius Jósef botlását, hogy ARKE épen 
az ASER és NAPHTHALI Nemzetségeknek határu-
kon fekiidött. Más észrevételtíl szolgálhat itt az i s , 
hogy a' Josue Könyvében találtató Osztályban ké-
sőbben változtatások is tétettek egyes helyekre néz-» 
ve. Nem mondatik ugyan a' Palästina! ARKERÓL 
is valahol világosan, hogy az CAESAREA nevet vi-
selt volna, de azt mondja határozottan Flávius Jó-
sef , hogy a' LIRANUS ( Anti - Libamis ) hegyeken 
feküdött, 's így CAESAREA-LIBÁNI városra már 
tsak azért is alkalmaztatható, mivel SIDON város 
körül fekszik ma is a KESRAWÁN KÖRNYÉK. 
Erre reá illik minden tekéntetbői a' Naphthali Nem* 
zetségnek északi CHASZOR városa. 

A' KESRAWÁNI KÖRNYÉKEN hasonló nevü 
várost az utazó Rrowne nem említ, a' mi annak jer 
le, hogy CHASZOR város végképen elpusztult. így 
beteljesedett, a' mit Jeremiás (XLIX, 33.) róla jö-
vendölt, ezeket írván: „Et erit CHASZOR in ha-
bitaculum Draconum, solitudo usque in seculum .t 
non manebit ibi Vir, nec hospitabitur in ea filius 
hominisSzomorú viszontagságokat is szenvedett 
p1 yaros és Tartomány. Egyszer ( IV . Regum X V , 
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2 9 . ) mondatik róla: , , In diebits Pechach Regig 
Israel venit Tiglath - Pileser Rex Assur, et túlit 
Hijon, et Abel - Beth • Mahackah, et Janoaeh , et 
Chedes, eí CHASZOR, et Ghilhad, Galilah, 
nmncm terram Naphthali: et traustulit eos in 
AssurMásszor (XXIX, 27—28.) így menydörög 
fölötte az Ur nevében Jeremiás : „ Et succendero 
faciam igtiem in muro Dammesec: et consummet 
aedes Ben-Hadad. Ad Chedar, ad REG NA CHA-
ZOR, quae pereussit Nebuehadresar Rex Babel, 
sic dixit Dominus: Surgite, ascendite nd Chedar, 

vastatefilios ChedemValamivel alább (XLIX, 
3 0 ) megént írja Jeremiás : „Fugi t e , evagamini ve-
hementer , profundarunt ad habitandum habitato-
res CHASZOR, dixit Dominus : quia consultavit 
super vos Nebuehadresar Rex Babel consilium, 

cogitavit super vos cogitationemSzomorú Tö-
redékei ezek az (>sz Kornak, mellyek még inkább 
fájdalmat fognak bennünk gerjeszteni, ha valamivel 
m é g v i l á g o s a b b a n látni fogjuk, hogy KUNOK 
— valóban KUNOK voltak a CHÁNANAEUSOK és 
CHASZORIAK. 

(Folytat ik.) 
Horvát István, 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 

1) D. Christian Gottfried Daniel Stein's, Handbuch der Geo-. 
• graphie und Statistik für die gebildeten Stände. JVach den 

neueren Ansichten bearbeitet von D. Ferdinand Hörschel-
manu. Sechste 'vermehrte und verbesserte Auflage. Leip-
zig, 1833—1834. 8-0 I. Band, 1—VIII , 1—760. SS. — 
— II. Band, 1—930. Az ára 7 fr. 36 xr. pengő pénzben. 

2) Lehrbuch der Geographie nach den neuesten Friedensbe-
stimmungen , von J. G. Fr. Cannabich. Dreizehnte berich-
tigte und vermehrte Auflage. Ilmenau, 1832. 8-0 I—XIL 
1—1138» SS. Az ára 3 fr, 30 xr. pengő pénzben. 
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A' Geograpliiai Tudomány, örökös változások 

alá vettetve levén, minduntalan újabb és újabb ki-
dolgozásukat kiván , 's tsak ott tenyészik az idő 
szellemével, bol az esméretek nem poshadnak, ha-
nem időről időre előbbre halladni kéntelenek. El-
lenben ollyan Országokban, mellyekben nyomos Tu-
domány nélkül is boldoggá lehetni, könnyen el tud 
élni Geographia nélkül is a' nagyobb polgári Fele-
kezet. 

Ellensége sem tagadhatjá azt meg a' Német Nem-
zettől, hogy ennél a' lelki erő folyvást mozgásban 
és tudományos foglalatosságban vagyon. És ez oka, 
hogy hamar elovúlnak közötte a' legszorgalmatosabb 
és tudósabh Könyvek is , tsak úgy tartatván betsben , 
ha belsőjük mindenkor megfelel a3 jelen kor vára-
kozásainak. 

Mind a' két Geograpliiai Kézi Könyv, mellye-
ket itt inegesméríetni kivánok, eleven tanuja állí-
tásomnak. Stein Geographiája hatszor, Cannabiebé 
tizenbarmadszor lépett már föl új meg új színben. 
Az tsak Európát foglalja magában, de nagyobb ki-
terjedésben ; ez az egész Világ esmértetését tette 
tárgyává. 

Stein munkája nagyobb tudománynyal íratott, 
mint Cannabiebé, ki tzéla szerént rövidebben akart 
bánnia előadásaival. A' Geograpliiai Leírásnak solc-
oldalusága okozza, hogy az illyetén igyekezetekben 
a' hibák tsak nem elkerülhetetlenek. 

Főképen sok tévedés foglaltatik mind a' kettő-
ben Magyar Ország Geographiájára nézve. Ha néki 
tsak Buda és Pest városoknak esmértetésükre fordít-
ja is figyelmét, már ezekről is számos hibára akad. 
De ennek jó formán minen magunk vagyunk fő 
i»kai. Igen ritkán fáradozunk a'Nemzeti Geographia 
körűi; tsak elvétve írjuk le gondosabban ennek egyes 
tárgyait. Sok közülünk itt arathatna helyheztetésé-
nél fogva legtermékenyebb kalászokat: Azonban, 
nem is gyanítván, mi fontossal nevelhetné a' Haza 
esméretét, kitsinységnek tartja a' valóban nagyot, 
fontosat és szükségeset« 
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Alig vagyttnk valamiben hátrább t mint Magyar 
Ország Geográphiájában : Holott, ha a' MégyebéK 
Földmérők, kik között olly számos bő Geographiat 
és Statistikai tudománynyal díszlő Férfiak tálaltat-
nak, az egyes megyékről közlenék hiteles esuiére* 
teiket, egy Országnak sem lehetne rövidebb uton 
derekabb Geographiája, mint épen nekünk. Tsak 
akarnunk kell, tsak buzdítanunk és ápolgatnunk 
kell a' nemes törekedéseket, 's azonnal in is sza^ 
porán halladni fogunk. 

Horvát Ts tv árt,, 

I I I . 

T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k , 

1. FolvilágosításoJi. 
A'Tud . Gyűjtemény 5-dik Kötete 130-dik lapján támasz-

tott ezen kérdésre: Mező - Kövesden nem beszélnek-e Palótz 
Nyelven? mielőtt fe lelnék, azt jegyzem meg. hogy a' Palótz 
Nyelvnek vagynak-e bizonyos megismer telő je le i? s olly meg-
liatározhalók-o , mellyekböl egyenesen kimutathatók a' Paló-
tzok ? ! — É n e' részben Kövesd Lakosaitól tsak azt mondha-
t o m , a' mi Közbeszédben forog fenn, így p. o ha a' közelé-
ben lakó kereskedési Magyartól kérdezni} mik a' kövesdi Ma-
gyarok?— illy határozottan ejteti feleletére: a" Kövesdiek Ma-
t y ó k — mit szóljak egy«bet a' mondottnál, holott másféle bi-
zonyságom épen tsepnyi sints. — Palót?oknak tsupán azért , 
mert sfcólásinódjok különbőz a' tsinosabban beszélő más Ma-
gyarokétól , igazsággal nem nevezhetem , mivel tsak magában 
Borsodban is Sajó - mel lyéki , Tisza - mellyéki, Tserháli és 
Bűkhati Magyarok szembelünőképen különböznek bí-szédjök-
ben , pedig illyen INyelvkülönbözést minden Vármegyében (?) ki-
vétel nélkül tapasztalunk. Azért is vélekedésemel ezekben kö-
retkezendőleg fejezem ki: hogy a' megrögzött szokásból neve-
tett MezÖ - Kövesdi Matyók nem szép beszédjük miatt úgy 
tekinthetők, mint a pallérozottsáübah semmi részi nem vet-
tek. —- Vágynák még tudtommal feleitp> sok ollyan helyek, 
mellyekben a' Nyelv tsinosbúlása lellyességgfl nem ragad a" 
Népre — szomorú képe a* nagy tudallauságnak— olly példák-* 

*) Ide jegyzem : hogy Szihalom , Szent István es még több raás he-
lyekhez is kelt ezt a' Matyó nérragaszt érteni, — 
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foól tudom, mellyek részint nálam történtek $ «*' mint tseléde-
met megintettem, ne beszélne nlly barkósan , azt feleié : hogy 
haza menvén ki nevetnék a' többi Falnbelijei , ba különben 
fogna beszélni j mint ők ; — e'féle példákat halomra bordani 
nem szükséges , mert tudva lehetnek minden szemes Magyar előtt. 
— Megvallom , hogy valahányszor iily éktelen beszédű Magyart 
szóllani hallok, mindig kedvetlen érzés lámád bennem, és ol-
lyankor igen nagy kedvein volna, ha szemben lehetnék Apjá-
val , Annyával, de kivált Papjával 's Oskola Tanítójával szo-
ros Censúrát tartani, !s olly szívrázó beszédet mondani, inelljr 
egy egy lelket érzékenyül megilletne 's könnyüket fatsarna ki 
mindenike szemeiből. Egy kertészt ki szenvedne , ha vetemé-
nyeit gondatlanul elhagyná a' gyomtól nyomatni. Hát egy Lel-
készt nem lehet-e kérdésre vonni, miért nem pusztítja a'gyo-
mot* az ostobaságot, ha hív Pásztor akar lenni P ! Adná as 
Ég, hogy meg olly időt is lehetne várnunk, inellyben Magyar 
Országnak minden Lakója nem tsak Magyarul, hanem még 
szépen Magyarul is fogna szólani! 

Borsodból. 

Egy két szó e* Fölvilágositásra. 
Lésj-en szó annak helyén a' BARKÓKRÓL és MATYÓK-

RÓL; lészen szó a' PALOTZ NYELVRŐL különösen. Ad-
riig szabad legyen mindenek eíott megköszönni e'derék Borsodi 
Hazafinak ismét azt, a* mit itt újabban közlött, mert közlései 
a' nyomtatott esméreteket tekénlve valóban tsak nem egészen 
újságok , 's azért fontosak. — De legyen szabad egyszer smind 
megkérni e' szeretetre méltó Hazafit a' miatt is , hogy lenne 
töredelemmel a' Magyar Nyelvnek hajdani Dialectusa eránt, 's 
ne nézné azt puszta és tsujia Durvaságnak. Az illyen Kölön-
bö'f^seket ni .s tsinos, sőt legtsinosabb Nemzetek a' Fran-
tziák , Anvolyok, Németek, nagy gonddal különös Szótárokba 
ö^zsze gyűjtik: Miért kellene épen r ekiink megvetni azokat? 
A' Századokig fön álló Strassburgi Münster és a' Bétsi Szent 
István Temploma kormos színe mellett is tiszielettel nézetik 
minden utazótól, 's a1 ki ezeket, bogy tsínosabbak legyenek, 
bémeszeltíMné , a«-,t a' Világ, a' tsino^odntt Világ bizonyosan 
Wanilalusnak tartaná. A' Cullurát mindenkor a' Cullura igazi 
értelmében kell venni. 

Horvát István, 
\ 

2. A* Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 
Magyar tudós társasági jelentés. 

A' társaságnak a' mnlt l833beli November tokén tar-
tolt Ild. köziiléséboi közzétett ezen kérdésére: „Miképen 
lehetne a' magyar játékszínt Budapesten állandóan nipgalapí-
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inni ?'* e' folyó 1834 Junius Sdikáig mint határnapic 18 fe-
lelet érkezett kővetkező jelmondatok kai. 

í . El Magyar, áll Buda még. 
2. Jelmondat nélkül és így hibáson. Kezdete így van: 

!Sok oldalról hallottam 's hallom buzgó flazámfiai Vohajtá-
sit. 'stb. 
v 3. A' becsületes férfiú-, mindenkinek megadja az Övét, 
V a* másé elvételét szintúgy gyűlöl i , mint önmaga ju&áról 
könnyen nem mond l e , sőt azt védeni tudja. 

4. Nunc Dea nuncsuccurre mihi, uam posse inederi, Picla 
docet Templis, multa labella tuis. 

ő. Conamur tenues grandia. 
6. A' lángoló szív áldozni kész. 
7. Több szem többet lát. 
8. Ne pudeat quae nescieris te velle doceri. 
Scire aliquid laus est , turpe est nil discere velle. 
9 . S i posse non , v e l l e l icebi t . 
10. Napvirág. 
11. Hazai javaslatinkban lehetőségek közül a' legalkal-

masabbat akarni a' józan hazafiság. 
12. Egy jól intézett nemzeti játékszínnek, mint a' csi-

nosabb tarsalkodási nyelv , 's a' kozmíveltség terjesztésére 
nézve legfoganatosb előmozdító eszköznek elősegelésére ál-
dozzon kiki , a' mivel tud. 

13. Ha Magyarország saját íiai ragadják el előle *s ve-
tik ebeknek kenyerét, ki fog róla gondoskodni? Gr. Széché-
nyi István. Világ. Pest 1833. lap. 513. 

|4. Tanuld hazád' nyelvét , hogy a' külföld előtt ne 
pirulj. 

15. Festina lente. 
16. . . . Parvi properemus et arnpli, 
Si patriae volumus, si nobis vivere chari. 
»7. Egyesűit erővel indulj. 
18. Meddig készüllök magyarok mindenkor akarni, 's 

nem cselekedni mikor szűntök. 
Ezen feleletek a' Junius 9d. tartott héti ülésnek által-

adaltak, a1 hozzájok tartozó pecöéles levelkék pedig töretle-
nül külön borítékba tétetvén a' társaságnak 's Tek. G e o r c h 
Illés táblabíró tiszteleti tag és elölülői helyettes úrnak pe-
csétével a' levéltárba tétettek. Bírákat választvan azután az 
említett héti ülés, a' feleletek megvizsgálás végettkiadaLtak. 
Mellyik találtatik a' kitett 30 darab aranyra többek között 
érdemesnek, arról az« általnézés végezte után fog szólani tu-
dósítás* 

Egyik felelő, munkája után melly 19dik lett volna egye-
nesen kiírván nevét, azzal ezt el nem fogadhalóvá lette. Ne 
sajnálja tehát azt vissza vitetni. így , ne sajnáljon azon fe-
lalő is , ki e* jelmondatot vá lasztá: r Ne bántsd a' magyart1* 

ira-
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iratáért küldeni , mivel az , Junius 13dikán érkezek 's a" hir-
detéshez képest elfogadni már nem lehetett. 

Három mellett pedig az író nevét rejtő pecsétes levélke 
nem is jö t t , ámbár a* kihirdetés ollyannak a' felelet uiellé 
léteiét a' felvett mód szerint megkívánta. Elfogadtattak Uigyan 
ezek most , de újra figyelmesekké tételnek az ezutáni akár-
melly kérdésre felelni kívánók, hogy az érdeklett pecsétes 
levelkék feleleteik mellé csatolását egyszer se mulasszák-el. 
Jun. 10. 1834. 

A' titoknok által. 

3. J e l e s s é g e k . 
Londonban a1 Britanniai Museumnak számtalan tudomá-

nyos Kintsei között őriztetik „Alexandrinus Codex'' tzím 
alatt (mert Aegyptusi Alexandriában íratott egykor a' Kézírat) 
a' Görög O-Testainentom. Mivel a1 LXX Tolmátsok a' Szent 
írás Kritikájára nézve igen fontos segéd eszközöket nyújítanak , 
ámbár ezen Kéziratból a' különböző Olvasásokat már többen 
használták , az Angoly Nagylelkűség nem régen arra határozta 
magát, hogy azt , mint a' IV-dik század végéből, vagy az V-
difc század kezdetéből fon maradott igen fontos Kéziratot, még 
pontosabb kritikai használtatás végett egészen a' kézirat ha-
sonlatossága szerént adatta ki illy tzím alatt : 

„Vetus Testamentum Graecum. E Codice MS. Alexandri-
no , qui Londíni in Bibliotheca Musei Britannici asservaíur, 
typis ad similitudinem ipsius Codicis scripturae íideliter de-
scriptum , cura et laboré Henríci Herveii Babér , A. M. Re-
giae Societ. Londin. et Regiae Academiae Boicae Soc i i , 
Ecclesiae Anglicanae Presbyteri et Musei Britannici Biblicithe-
carii. Ex prelo Ricardi et Arthuri Taylor. Tom. I. 1816. — 
— Tom. II. 1819. Tom. III. 1821. in fot.'4 

E' temérdek költségbe került és azért drága munkát aze-
gény ember erszénye megnem szerezheti ugyan, de az egyházi 
Iy> Kormányozok közül azt többen meghozathatják. A' Görög 
O-Testasuentoinnak másik legrégiebb Kézirata Rómában a'Va-
ticánurni Könyvtár di'szét neveli. Az a'köz ohajta3, hogy ez 
is , mint a' másik, olly nagy gonddal ki adattassék. 

Horvát litván. 

A. JV Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
Tek. Tudós P o n o r i T h e \v r e w k J ó s e f , Magyar és 

Erdély Országi hites Ügyvéd, Tek. Ns Bars és Tolna Várme-
pyéknek Tábla Birájuk, 's a* Magyar Literat urának termékeny 
Trója, bazafuisága érzékeny adójául a' Széchényi Országos 
Könyvtárt igen tsinos példányokban a' következő elmeszüleroé-

Tud. Gyűjt. VII. Köt. .1831. 9 
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nyeiv*l megajándékozta : 1 . ) A' Kor lát lan Törvénytanuló . 1833. 
4-ed rétben. 2 . ) Honosi Érzések. Pozsonyban , 1833. 4-ed ré t -
ben . 3 . ) Hazafiúi Elmélkedések. P o z s o n y b a n , 1833. 4-ed rét -
ben. 4 .J Sajtószabadság és Censura. P o z s o n y b a n , 1833. 4 - e d 
rétben. 5 . ) Beretvá lkozó-Tükör az új Magyarok számára. P o -
z s o n y b a n , 1833. 8-ad rétben. 6 . ) Honvéd. Pozsonyban, 1834. 
8 -ad rétben. 7 . ) Honbarát. Pozsonyban ^ 1834. 8-ad rétben. 
8 . ) Honszerető. Pozsonyban , 1834. 8-ad rétben. 9 . ) Dictiona-
r ium Pentag lot tum Fausti Yeranti i . Recudi curavit Josephua 
T h e w r e w k de Ponor. P o s o n i i , Typis Belnayanis 1834. 4 - t o 
Accedit Biographia Fausti Yeranti i Secretarii et Consi l iari i 
R e g i i , Episcopi Chanadiensis, Authore Georgio Gyurikovits . 

Tiszt . Tudós G e g Ö E I e k N i c e p h o r , Assisi Sz. F e -
rentz Szerzetebe l i Áldozó Pap és Pest i Magyar Beszédnek , 
köze lébb Pesten Trattner-Károlyi intézetében megjelent haza« 
fiúi és keresztyén buzgósággal te l jes , ,Egyházi Beszédek" tz í -
mil munkájának nyol tz példányát a' N e m z e t i Könyvtárnak 
»zentelte . 

Horvát István. 

5. 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 
109) T i tkos S z e r e l e m , vagy is Napkelet i V i r á g n y e l v , 

me l ly a' viragoknak , fiiveknek , 's fáknak a' napkeleti nemze-
teknél bévet t je lentéseit oktatja , főként a' Szép N e m haszná-
lására 's mulatására, bonni esinéretes növényekkel bőv í tve 
német után szerzette Pajor István , bites Ügyvéd. Győrben , 
Streibig L e o p o l d b e t ü j i v e l , 1833. Ki s 8-ad r é t b e n , 80 o ldal . 
A z ára 2 0 xr. pengő pénzben. 

110) Étek-eltartás Mestersége . A z első eredeti kiadás sze-
rént fordította néhai Fábián J ó z s e f , kinek kéziratát a* harma-
dik bőv í te t t kiadáshoz és sajtó alá egyengette Fábián Gábor f 

Hites Ügyvéd , Táblabiró 's Tudós Társasági Levelező T a g . 
Egy ko-nyomattal . P e s t e n , 1833. Ifjabb Kil ián György K ö n y v -
áros Tulajdona. 8-ad r é t b e n , 88 o ldal . Az ára 36 xr . pengői 
pénzben. 

111) Megygyes , vagy a' fonnyasztó Szere lem. Eredeti Ma-
gyar Román , mel lyet írt Seprősi Czárán Emánuel. Pozsony-
b a n , 1833. 12-ed rétben. Az ára 36 xr. pengő pénzben. 

112) Ezer Egy Nap. Persa Regék. Fordí tot ta D . F . S . 
Második Kötet . K o l o s v á r t t , Burian P á l Sajátja. 1833. 8-ad 
rétben. Az ára 30 xr. pengő pénzben. 

113) Estike. K o l o s v á r t t , 1833. 8-ad rétben, Nyomtatta 
Bárra Gábor az Ev. l i e f . K o l é g y o m betűivel . II. és III . K ö -
te t . Az ára 54 xr. pengő pénzben. 

114) D e St i lo Inscriptionum Latinarum in usum Stud io -
«oiuitt Phi lo log iae . Anctore Carolo Anioni® Gruber, Assesso-
se Bibl iothecario . F ^ s o n i i , T y p i s Lutfovici Laudeier de Fii«-
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kút. 1833. S-ad rétben, 60 oldal. Az ára 20 xr.fpengÖ páue-
ben. 

115) Nemes szabad királyi Szeged Várossá Tanátsának, 
Tisztviselőinek és Választott Község Tagjainak Feljegyzése a' 
legkegyelmesebben kirendelt Királyi Biztos Nságos Babarczy 
Imre Urnák 's a' t. Eloliilése alatt 1833. eszt. Sz. András Ha-
va 28-dik 's következő napjain tartatott Tiszti újító Szék sze-
rént. Szegeden, Grün Orbán Örököseinél. 8-ad rétben, 16 ol-
dal. Nem árúltatik. 

Horvát István. 

6. 1834-dik évi Könyvek különbféle Intézetekből. 
1) Görög Vira'gok az Anthologiából. Szedegette Sz. J. 

(Szabó Jósef). Kassán, Werfer Károly Tulajdona. 1034. 8-ad 
rétben , 96 oldal. Az ára 40 kr. pengd pénzben. 

2) Die Kunst zu gefallen. Kurzgefaßte Lebensphilosophi« 
für die aufbiübende Jugend von A. Szekrényesi. Pesth, Lan-
derer's Druck und Verlag. 1834. 8-ad rétben, 60 oldal. A» 
ara 20 kr. pengő pénzben. 

3) Közhasznú Esméretek Oskolája. Kassán, a* Literatúrai 
Intézetben , 1834. S-ad rétben. I—VI. Kötet. Az ára mind a' 
hatnak 2 fr. pengő pénzben. Az első Kötet, melly már megje-
lent , Magyar Grammatikát és Levelező Könyvet foglal ma-
gában. 

4) A' tapasztalt Konyha-Kertész. Egy házi és Segítő Könyr 
mindeniknek, ki kertjét szembetűnő haszonnal akarja mivelní. 
Kiadta Pecht J. A. Kassán , Werfer Károly Ts. K. Prir. Aca-
dem. Könyvnyomtató árúja. 1834. 8-ad rétben, 95 oldal. Ab 
ára 40 kr. pengő pénzben. 

5) Folyvást tartó Mezei és Kerti Kalendárioin. lvíadá egy 
Mezei Gazda. Második Kiadás. Kassán, 1834. Werfer Károly 
Sajátja. 8-ad létben, 1S4 oldal. Az ára 1 fr. pengő pénzben. 

6) Szent Hangok. Imádságok Katholikus Keresztények 
«zámára. Szerzette Albach J. Szaniszló Assisi Szent Ferentz 
«zerzetebeli Áldozó Pap. Fordította N. G. Kassán, Wigand 
György Könyvárosnál. 8-ad rétben, 260 ojdal. Az ára 1 fr, 
20 kr. pengő pénzben. 

Horvát htván* 

I g a z í t á s o k . 
E* Vll-dik Kötet 28-dik oldalán a' 2-dik sorban e' helyett 

„talyán** olvasni kell: sssulyany." — Továbbá a' 126« 
dik oldalon a' Fölvilágosításokban a' 8-dik sorban e* helyett 
,,kereskedési" olvasni ke l l : „Keresz t e s i 
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VII. K ö t e t F o g l a l a t a. 
i. É r t e k e z é s e k. 

1) Holéczy Mihály. Aba Sámuel. 3 lap. 
2) Svartz Ferentz, A' Rhabarbara. 17 lap. 
3) Podhradczky Jósef. Nádasdy Tamás élete leírásához töredék. 30 

lap. 
4) Papp Jósef. Algebrai feladásoknak megfejtései Betűk nélkül. 55 

lap. 
5) Biancovich János. A' Kedv és Kedvetlenség érzékéről. 62 lap. 
6) Horvát István. Róbert Károly Magyar Királynak 1327-dik évben 
i December hónap 10-dikén a' Ják Nemzetségből eredeti Sitkei 

LŐrintzíi Koposz kérelmére költ Oklevele. 90 lap. 
7) Rumy. Bél Mátyás Véleménye a' Cománusokról és JazygesekrÓI. 

93 lap. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

1) Horvát István. ,,Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen 
beleuchtet von P. "Wien, 1B33. 8-ad rétben." És: ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben , 1833. 8-ad rétben." 90 lap. 

" 1 1 . 1 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1) Horvát István. stein's, Handbuch der Geographie. Bearbeitet 

von HÖrsche' nn. Leipzig, 1833—4. 8-o I —II. Band." Ks 
„Cannabich' Lehrbuch der Geographie. Ilmenau, 1832. 8." 
324 lap. 

III. T d o m á n y o s J e l e n t e ' se k. 
1) FÜlvilágosítások. 126 lap. 
2) A* Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 127 lap. 
3) Jelességek. 129 lap. 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 129 lap. 
5) 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 130 lap. 
V ) 1834-dik évi Könyvek különbféle Intézetekből. 131 lap. 

(Koszorú 1834-í/?7i észt. VU-dik Kötethez egy iv.J 
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I. É r t e k e z é s e k . 
l . 

.4' magyar írásmód t ok éli et es ít és ere készített ei 
készítendő új betűkről. 

Sok ideig nyögött szinte az egész Európa a1 ró-
mai vagy latin nyelvnek járma alatt, melly nyelv 
egyedül uralkodott hajdan az oklevelekben, köny-
vekben, isteni tiszteletben, oskolai tanításokban, 
és a' törvényszékeken. A' tudományok felelevene-
dése után ugyan sok nemzetek lerázták nyakokról 
az idegen latin nyelvnek jármát, és nemzeti nyel-
veiket beállították természeti jussaiba: de mindaz-
által még mind e' mai napig hordozzák sok európai 
nemzetek egy bizonyos tekintetben a' latin nyelv 
igáját. Értem én most a' latin Ábécének az azzal 
élő nemzetek írásmódjára kiterjedő uraságát. (A* 
latin Ábécé betűinek száma régenten, a' mint Cice-
rónak De Natur.-Deor. L II. C. 25. megtetszik, 
21 vólt, a'görögből kőltsönözött Y, Z betűkkel együtt 
tett 23-at, későbben az I és V betűktől tsekély vál-
toztatás által formált J és U jegyek által telt 25-re.) 
Mert vallyon nintsenek é mintegy lebékózva a' latin 
betűkkel író nemzetek a' 25 latin betűk által, mint-
hogy ezekhez tsak egy új betűt sem mertek még ed-
dig tsinálni? holott sok ollyau hangok találtatnak az 
ő nyelveikben, a' mellyekre tulajdon betűk nintse-
nek a' latin betűk közt. Az igaz, hogy találtatnak 
már ma az Ábécében, kiváltképen a1 kisbetűk közt, 
egy két a1 régi Rómaiak előtt esmeretlen új betűk, 
és a' német 's tót betűkben annyira el vágynák vál-
toztatva a' betűk régi formái, hogy ezeket a' régi 
Rómaiak alig fognák el esmerni az ő Ábécéjek leá-

*1 
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nyainak. De ha tsak a1 betűk eredeti vonásaira fi-
gyelmezünk ,t és a' későbbi időkben ezekhez járóit 
tzifrázó vonásokat nem veszszük tekintetbe: úgy 
azt kell mondanunk , hogy még mind eddig való-
sággal tsak a1 25 hajdani római belű van meg az 
olasz, frantz, spanyol, angol, magyar, svéd, dán, 
tseh , tót, lengyel, német, 's a11. nemzeteknél. Mert 
a1 Tsehek, Tótok 's Lengyelek betűket megjelelő 
vonatjai nem veszik azokat ki eredeti formájokból, 
és különös új jegyeket nem formálnak. Az s és f 
ngyan egészen különböző formájú betűk , valamint 
a*z és 3 is: de mivel ezek tsak ugyanazon egy hangot 
jelentenek, a1 25 betűk számát még eddig vóltaképen 
nem szaporították. A1 w betűt sem veszik mindenek 
egészen új betű számba, hanem tsak úgy nézik, 
mint a1 v-nek megketlőztetését. Vallyon mikor lesz 
az, hogy a' latin betűkkel író nemzetek emancipál-
ják vagy felszabadítják magokat a' latin Ábécének 
nyomó hatalma és tekintete alól, és a* 25 betűk vagy 
írásjegyek számát merik szaporítani az ő külöuös 
hangjaikra készített valóságos új betűkkel! 

Az Oroszok, Rátzok, Oláhok nintsenek így le-
bilintselve a' görög Alphabetum által; mert szűk lé-
vén az az ő nyelveikhez képest , még a1 iX-dik 
Században készített új betűket Cyrillus az ő ollyan 
hangjaikra, mellyekre a' görög Alphabetumban be-
tűk nintsenek. Ezt a' példát régen kellett vólna már 
követni a' latin Ábécére nézve az azzal élő nemze-
teknek : de talán még tsak most közelget az a1 ból-
dog idój mellyben megszűnnek a* nemzetek abban 
a' bal vélekedésben lenni, hogy a' latin 25 betűk 
minden emberi hangoknak leírására elégségesek, és 
bátran ki fogják pótolni a1 latin Ab éce hijányját az 
abban fel nem találtató hangokra készítendő új be-
tűkkel. Még pedig a' Magyarok akarnak e' részben 
követésre méltó példát mutatni a1 többi európai la-
tin betűkkel író nemzeteknek; ők akarják magokat 
felszabadítani legelsőben a' latin betűk megszorító 
kegyetlen uralkodása alól; ők akarnak legelőször 
tsinálni új betűkot, a' kiknek különben is erre leg-
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nagyobb szükségek van; mert az ó nyel vekben min-
den nyelveknek alaphangjai meglévén, nekik vágy-
nak legtöbb ollyan hangjaik, a' mellyekre a1 latin 
Ábécében betűk nem találtatnak. 

E* merész szándékra mutat a" Magyar Tudós 
Társaság Igazgatóságának múlt esztendei Jelentése , 
mellynek 4-dik lapján ezt olvassuk: „A1 nyelvtudó* 
,,mány osztálya pedig az 1833-ban tartandó nagy 
„gyűlés eleibe fogja adni javaslatát a1 kettős betűk 
,.helyett ajánlandó egyes jegyűekről.ífc Hogy pedig 
ezen szép, hasznos és fontos tzélra egyedül tsak'1 

különös új betűk készítése, és nem az eddig való 
betűknek ponttal, vonattal, vagy horoggal való meg-
jeleltetése vezethet bizonyosan : azt a' dolog termé-
szetéből kiki kihozhatja; mert tsak így lesz minden 
hangra valóságos különös egyes betűvel biró tellyes 
Ábécénk. Hasonló ítéletet olvasunk az 1832-diki Tu-
dományos Gyűjtemény XI-dik Kötetének 122-dik 
lapján i s , a' hol az én általam a' magyar helyes írás 
inegjobbítására ajánltatott és vonatokkal megjegyez-
tetett betűkre illyen jegyzést tett a' Redactio: „Ezen 
„húzásos betűkkel még nein sokat nyer a' magyar 
„írás; végtére is tsak különös, új betűkkel segíthe-
ttünk a' régi bajon." 

Az egészen új betűkről mitsoda értelemben lé-
gyek, így adtam elő a' Tudományos Gyűjtemény-
nek felhozott Kötetében , a1 magyar helyesírás meg-
jobhításáról szólló Javallatomnak 7-dik § - ében: 
„Ezen öszvetett tíz hangokra: ö , ü , l y , ny , ty , 
„ g y , ts , dzs , tz, dz , lehetne egészen különös for-
„májú, egyszerű, és minden jegy nélkül való betű-
ike t is felvenni, vagy tsinálni. (Az sz és zs egysze-
„rű hangokra egyszerű betűket már a' 6-dik § ben 
„ajánlottam vólt.J De arról senki nem kétel-
„kedhetik, hogy illyen sok egészen új betűt a' ma-
g y a r n e m z e t egyszerre semmiképen bé nem venne." 
De minthogy még eddig semminemű megjeleltetett, 
az az: vonatos vagy horgos betűk közönségesen bé 
nem vétettek a' magyar irásba: ellenben a' valósá-
gos egyszerű betűket többtöbb ember óhajtja: bá-
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torkodom én is most már nem vonatokkal vagy hor-
gokká) megjelelietett, hanem igazi egyszerit új betű-
ket ajánlani a' kettős betűk helyett. Hogy pedig a' 
különös új betűket annál jobban megkedveltethessem 
magyar hazámfiaival : előadom elsőben a1 magyar 
nyelvtudósok által eddig ajánltatott, többnyire meg-
jeleJtetett, új betűknek elégtelen és hibás vóltát. 
Azokat, a'mellyeket fellyebb említett Értekezésem-
ben előadtam az egyszerű és öszvetett hangoknak 
számáról, különbségéről, 's az utóbbiak eredetéről, 
mint a1 kimondás természetén épült bizonyos igaz-
ságokat, itt is alapúi feltészem , de új előterjeszté-
seket elmellőzöm. 

Legelsőben a" kettós betűk helyett ajánlható 
egyes betűk készítésének különböző módjait szám-
lálom elő, rövid észrevételeket tévén mindegyik 
módra. Vélekedésem szerént négy fő mód van a' 
kettós betűk kiirtására, és azok helyett új egyesje-
gyűeknek tsinálására. 

l-ső mód a' kettős betűknek egyes jegyűekkel 
való felváltására, az Öszvetett hangok két alkotó 
betűinek egy új jegybe való öszverántása, ha, t. i. 
azon két betűket húzzuk öszve egy jegybe, a1 mel-
lyeknek hangjaiból vágynák öszve olvadva a' mi ösz-
vetett hangjaink. Ezen mód szerént p. o. a'ty és ts 
( c s ) hangok leírására a1 tj és ts betűket kellene ösz-
verántanunk egy új jegybe, hogy így ezen öszvetett 
hangjainknak természeti eredete az őket alkotó han-
gok betűinek öszvehúzása által egy tekintetre sze-
münkbe tűnnék.— Ezzel a'móddal tsak az öszvetett 
hangok kifejezésére lehet helyesen élnünk, az egysze-
rű sz és zs hangok leírása végett pedig az s és z , vagy a' 
z és s betűket egy új jegybe rántani öszve, tévelygésre 
vezető hiba vólna; mivel az sz és zs hangok egy-
szerűek, és épen nem származnak az említett betűk-
nek öszveolvasztásából. Hasonlóképen nagy hiba 
vólna az öszvetett hangok kijelentése végett nem 
azon hangoknak betűit rántani egybe, a' mellyekből 
ők , a' természeti kimondás szerént a' szájban szár-
maznak, hanem más különböző hangú betűket. Hiba 
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vólna p. o. a" gy, ts ( c s ) , tz f ez ) bangók kedvéért 
nem a' dj, ts és tsz, hanem a' gj vagy gy, cs és 
t z , vagy cz betűket húzni öszve egy íij jegybe; mi-
vel ez által ezen Öszvetett hangoknak természeti ere-
detéről hibás értelemre vezettetnék az ember. 

Ezt az öszverántás módját nem lehet egészen 
Iielybe hagyni. Mert az illyen öszvevont betűk for-
mája rend szerént kedvetlen a' szemnek; azonban 
az öszverántott betűk eredete is, az az: hogy mitsoda 
két betűkből vágynák ók öszvevonva, nem mindég 
szembetűnő. Ide járul az is, hogy kétkét betűknek 
illy nagy gonddal egy új jegybe való öszvemester-
kélésének nintsen elegendő haszna és jutalma. Mert 
hijába látja azt az öszverántott jegyből a'gyermek, 
vagy az idegen nemzetbeli ember, hogy mitsoda két 
egyszerű hangból származik az az által jelentetett 
Öszvetett hang; mert azokat az egyszerű alkotó han-
gokat ő magától egy új hangra öszve nem tudja ol-
vasztani, hanem élő szóból 's hallásból kell neki 
megtanulni az öszvetett hangok helyes kimondása 
módját, vagy azt, hogy miképen kell ki ejteni a* ty, 
gy, is, tz, 's a' t. hangokat, 

2-dík mód a' kettősök helyett új bettík készí-
tésére az öszvetett hangokkal legközelebbi atyafi-
ságban lévő egyszerű betűknek ponttal, vonattal, 
horoggal, vagy más hasonló módon való megjelelése. 
Ezen mód szerént p. o. az ny és ty öszvetett han-
goknak kifejezésére az ezekhez hangzásokra nézve 
legközelebb járó egyszerű n és t betűket, mellyek 
az ny és ty Öszvetett hangoknak fő alkotó hangjai, 
kellene ponttal, egyenes vagy görbe vonattal, alól, 
vagy felyűl, vagy közből megjelelni, hogy így a' 
leírás által értésére adassék az embernek, hogy ez 
vagy amaz öszvetett hang mitsoda egyszerű hangtól 
származik kimondására nézve, mitsoda hanggal van 
az legközelebbi atyafiságban, vagy mitsoda hang-
nak meglágyításából 's szépítéséből ered. — Ezen 
módot is tsak az öszvetett hangok leírására lehet, he-
lyesen alkalmaztatni, a' mellyek t. i. más, egyszerű 
hangoktól származnak : ellenben az egyszerű sz és zs 
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hangoknak kifejezésére a' zés s betűket jelelni meg, 
tévelygésbe ejtő hiba. Mert az sz hang a' z-től , és 
a" zs az s-től épen nem származik , mint a ty a' t-től, 
és az ny az n tői; hanem mint a' p és b, a' t és d, a' k és g, 
úgy atyafiak 's párosok egymással az sz és z , az s és zs 
hangok. Az egyszerű sz és zs hangok leírása végett te-
hát, a1 hangok természete, a'józan okosság, követke-
zetesség és egyformaság, vagy a' többi egyszerű han-
gok betűi hasonlatossága kívánsága szerént, egyszerű 
és minden jelelés nélkül való betűket kell felvennünk. 
Az öszvetett hangok kifejezése végett pedig szük-
ség, hogy ponttal, húzással vagy horoggal megjele-
lendő alap betűnek mindenkor azt az egyszerű betűt 
vegyük fel , melly kimondására nézve az öszvetett 
hanggal legközelebbi atyafiságban van, az az: a' 
melly annak fő alkotó hangja, nem pedig más idegen 
és távolabb járó hangú betűt; ennél fogva a' betűk 
megjelelésében a' beszédbeli hangoknak természeti 
eredetét és atyafiságát kell tartanunk szemeink előtt, 
nem pedig az öszvetett hangoknak a3 magyar szók. 
bau való szónyomozási (eíymologiai) eredetét. Mi-
kor t. i. valamelly betűt megjelelünk, azzal termé-
szetszerént azt akarjuk kijelenteni, hogy a1 melly 
hangot jelent a* betű jel nélkül, épen attól a1 hang-
tól származik, természeti kiejtésére nézve , és azzal 
van legközelebbi atyafiságban az a' hang, a3 mel-
lyet jelent a* betű megjelelve. A' gy hangot tehát a' 
g betű megjelelése által hibásan írnók le , mert a* 
gy hang ar d-től származik, 's ahhoz jár legköze-
lebb természeti kiejtésére nézve. Azért kell továbbá 
a1 betűk megjelelésében a'hangoknak természeti, és 
nem szónyomozási eredetére vigyázni, mivel ter-
mészeti eredete és kimondása módja minden öszve 
tett hangnak tsak egy van : de szónyomozási eredete 
két-három- sőt többféle is lehet. Természeti ere-
dete p. o. a1 gy hangnak tsak egy van , mert a' 
gy hang mindég a' d és j hangok öszveolvasztá-
sából, vagy kimondások módjának egyesítéséből 
származik az ember szájában, és minden magyar 
»»ókban egyféleképen ejtjük a' gy hangot, p. o. 
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György , angyal , gyémánt , frigy , gyújt , 

, gyümőlts, gyökér, gyenge, gyöngy, 's a' t. 
szókban. De minthogy a' felhozott szók ezen szók-
tói származtak: Georgias, angelus, (deákul) , Z)/«-
wa/íívagy- Demant, friede (németül), jőít (venire 
s. coire facit), Jaurinurn, jemisch ( törökül), ngeker 
(zsidóul), tenky (tótúl), dzsundzs (horvátul) vagy 
indzsi (törökül): látnivaló, hogy szófejtegetési ere-
dete a* gy hangnak sokféle Jehet, és származhatik, 
vagy állal változtattathatik a' gy hang g-, d, //g-
(A in ) , J, rfsí 's a' t. hangokból. Hasonlóképen a' 
tz hangnak is tsak egy a' természeti vagy kimon-
dásbeli eredete, mert a3 tz hang mindenkor a1 t és 
sz hangok öszveolvasztásából vagy kiejtések mód-
jának egyesítéséből származik és formáltatik a1 száj-
ban , 's minden szókban egyformán hangzik, p. o. 
ezekben : Konstántzinápoly, Ignátz, retze, Vintze, 
etzet, tzédrus , tzet, tzerkó , atzél, Apátza, fir-
nátz f párdutz , taratzk, Hätz, tzégér , 
jfiseV, árbotz, 's a1 t. De minthogy az említett szók 
ezen idegen szóktól származtak : Constahtinopolis, 
Ignatius, re/e, Vincentius, acetum, cédrus, cetus, 
y.vQiay.yj (cyriace, Kirche) acier, vlMa^/s.?» , JFYr-
m'js (vernix) , pardus , crux, (kurutzos katona , 
cruciatus miles) , taraxacum , liascius s. Thrax, 
Zeiger, Ziel, 'arbor 's a' t : szónyomozási eredete 
sokféle itt a' tz-nek , származván aü a' í , c, 

2 , r idegen betűk különböző hangjaiból. így 
van a' dolog a'többi öszvetett hangjainkra nézve i s ; 
mindenik azok közzűl két-három- 's többféle külön-
böző hangokból is származik a3 szó nyomozás sze-
rént. Ha tehát a'betűk rnegjelelésében a'hangoknak 
szónyomozási eredetére vigyáznánk : úgy ugyanazon 
egy hangot több szókban többféle megjelelt betűk-
kel kellene leírnunk; sőt néha ugyanazon egy szóban 
is egyik szónyomozó egy, másik más betűvel tenné ki 
ugyanazon egy hangunkat, különböző módon származ-
tatván mindegyik szónyomozó ugyanazon egy szót. 

A' megjelelés módja ellen is lehet némelly ellen-
vetéseket formálni. Mert ha a jelek, már azok akár 
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pontok, akár veszszők, vagy vonatok legyenek, nintse-
nek az alapúi felvett betűkhöz ragasztva, hanem azok-
tól külön állanak, vagy felettek vagy alattok azoknak, 
mint a' tseh, tót és arabs nyelvek Írásaiban : úgy 
az alap betűk épségben, 's eredeti szép formájok-
ban változás nélkül megmaradnak ugyan; de a ' j e -
lek felrakása által nagyon késleltetik a' kézzel való 
írás (nem így a' nyomtatás), és eltarkíttatván az 
írás a* sok jelek által, a' szemnek sem igen tetszik. 
— Há pedig a ' j e l e k , t. i. a' húzások vagy horgok 
hozzájok ragadnak az alapúi felvett betűkhöz, úgy 
hogy azokkal egy húzómban, egy vonással kiírat-
tathatnak, mint a' Réyai betűiben: úgy az alap betűk, 
az ő soron kivűl nyúló horgaik vagy szarvaik sfar-
kaik által eredeti szép formájokból nagyon kivetkez-
tettetnek, eltsúfíttatnak, elkortsosíttatnak, és dísz-
telen formájúakká tétetvén, nem illenek jól a' mi 
többi horgatlan szép magyar betűinkhez, *s szemein-
ket sértegetik; azonban az író kezének is elég idő-
lopó alkalmatlanságot okoznak a1 betűknek horgok-
kal való tzikornyázásai, ha ugyan olly tisztán ki 
akarja azokat í rni , hogy a'horgos betűk a' horgatla-
noktól eléggé megkülönböztessenek, és más hasonló 
formájú betűkkel könnyen öszve ne zavartassanak. 

3-dik mód a' kettős betűk kiirtására a' latin, 
görög, zsidó, 's más idegen nyelvek írásaiból való 
betűköltsönözés, és az onnan vett betűknek a" mi 
kettős betűink kifejezésére való használása. Asiatin 
Ábécéből p. o. a 'c, q, x, y, betűket alkalmaztathat-
nék négy kettős betűnk egyes jegygyei való leírásá-
r a ; a* görög Alphabetumból pedig a' /9, y, cí, «, dy  
/I, jM, a, 9p, i i ú betűket fordíthatnák minden 
kettős betűink kifejezésére; a'zsidóból használhat-
nék a' "7, Q, D, "1, betűket hasonló szükségeink 
pótolására. így nem lenne írásunkban semmiidőlopó 
's dísztelen horgolásra szükség. 

De ezen idegen betűk bevétele ellen nagy ne-
hézség az, hogy a' c, q, x, y betűknek a' mi Öszve-, 
tett hangjaink helyett való használása nehezítené a' 
latin olvasás tanulását; és ezek a' betűk másban-
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gokat jelentvén a' latin, másokat â  magyar írásban, 
könnyen alkalmatosságot szolgáltathatnának vagy 
egyik vagy másik nyelv írásában a1 hibás olvasá-
sokra, sőt a*1 helytelen szónyomozásokra is. Ezen 
megjegyzések tartoznak a' görög zsidó és más ide-
gen írásokból költsönözendő betűkre i s , a' mellyek 
ezen kivűl a' szép magyar betűk közzé kellemetle-
nebb formájoknál fogva nem is jól illenének, ha tsak 
egy kevéssé meg nem változtattatnának , és bizo-
nyos módosítás által a 'mi betűinkhez nem alkalmaz-
tattatnának. 

4-dik és utolsó mód a' kettős betűk kiirtására és 
egyes jegyűekkel való felváltására a' kettős betűk he-
lyett egészen egyszerű ú j , az az megjelelés nélkül való 
betűk tsinálása. E1 végre tsak az kívántatik meg, hogy 
az új betűk a' többi magyar betűkhöz szép formájokra 
nézve jól illjenek, más betűktől könnyen megkülönb-
öztethető formájúak , és sebessen 's könnyen kiírha-
tók légyenek. Az épen nem szükség, hogy az új be-
tűk az öszvetett hangoknak fő alkotó hangjait érté-
sére adják az embernek az ó formájok által; mert 
ez tsak a' megjelelt betűkre nézve kívántatik meg. 
Az illyen különös új betűk hangbeli jelentését szinte 
úgy tsak egyszer kell az élő szónak hallásából meg-
tannlni, mint a1 b , d , g , f , ' s a' t. betűk jelentését, 
és a* ki mindenik új betűt jól esmeri, úgy hogy mi-
helyt a* betű formáját meglátja, egyszerre ki tudja 
annak hangját adni; vagy megfordítva a' kiadott 
hangot jelentő betűt egyszerre letudja írni: az ollyan 
ember helyesen fog magyarúl olvasni és í rni , ha 
szintén nem tudja i s , hogy mellyek az öszve tett 
hangok és mellyik öszvetett hang mitsoda egyszerű 
hangtól származik , a' mit a' mostani írásmód mel-
lett sem minden ember tud. Azt tudni, hogy mel-
lyek az egyszerű, mellyek az öszvetett hangok, 
és ezek mitsoda egyszerűktől származnak, külö-
nösen tsak a' nyelvtudósoknak kötelességek, kik 
közzűl a1 jelesebbek mindenkor fogják esmerni az 
öszvetett hangokat, és azoknak természeti eredetét 
s atyafiságát, akár mi Ilyen egyszerű és a' hangok 
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atyafiságát semmiképen ki nem mutató betűkkel 
írattassanak is le az öszvetett hangok. 

Alkalmaztassuk immár a' fellyebbi közönséges 
észrevételeket különösen is azokra az új egyes be-
tűkre , a' mellyeket eddig ajánlottak a' magyar Tu-
dósok a' tökélletlen kettős betűk kiirtására, és vizs-
gáljuk meg, hogy mennyiben helyesek, mennyiben 
hibások az eddig ajánlva lévő új írásjegyek. 

Virág Benedek Magyar Prosodia és magyar 
Írás. Budán, 1820. tzímű könyvében, aa 35-dik 
lapon így ír : „Az Alphabetum hiános volt régen , 
„mert tsak a' 23 deák betűvel éltenek Magyaraink, 
„mint más nemzetek sokan.Későbben jöttek szokásba 
„ j , ö, u, ii. A' v betű sokszor szolgált u helyett, noha e' 
„kettő közt, mint az i és j között különbség vagyon. 
„Ezen négy betűt a* deákhoz adván 27-tel beérhet-
j ü k : de mivel nyelvünkben több hang vagyon , né-r 
„melly íróink több betűt faragának , vagyakarának 
„faragni, Vályi; Révai. Tóth Farkastól is láttáin 
„Vályinál egy új betűt, melly, ha jól jut eszembe, 
„az oláh kucsmához hasonlított. Ezeké 's másoké 
„nem lehetének Petroniusként publici saporis." Én 
a1 Vályi és Tóth Farkas betűit nem láttam : azokról ter 
hát nem tehetek ítéletet; de a* Révai betűit esmerem. 

Révai Miklós a' köttős betűk helyett egyes ú j 
betűket ajánlott a' magyar nemzetnek, ezen tzímű 
munkáiban : Antiquität es Literaturae Ilungaricae. 
Pestini, 1803. pag. 55—58. és Elaboratior Gram-
matica Hungarica. Pestini, 1806. Vol. I. pag. 145. 
A' Révai betűinek használását 3s felvételét javasol-
ták J. F. és olvasó társai az Erdélyi Nemzeti Tárt 
sulkodó 1832. Eszt. 2-dik Féleszt. 15-dik Számában, 
a' 232-dik lapon, ismét 1833. 1-ső Féleszt. 2-dik 
Számában, a' 24-dik lapon, némelly tsekély változ-
tatásokat tévén a' Révai betűin. Ellenben hibások-
nak tartják a' Révai betűit B. és F. Nemzeti Társal-
kodó olvasói , annak 1832. 2-dik Féleszt. 21-dik 
Számában, a' 328-dik lapon. Én itt a3 Révai betűit 
tsak formájokuak leírása által adhatom elő. Révai 
az ö, íi , öszvetett önhangzókliak ezen szokott leírá-
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sát meghagyta ; kettós mássalhangzóink rövidebb 
leírása végett pedig horgokat ragasztott felyűl vagy 
alól némelly betűkhöz illyen módon: a 'c betű felyűl 
meghorgozva = tz, alól meghorgozva = ts ; aa g betű 
felyűl fa ' nagy G pedig alól) meghorgozva=gy; az 
1 alól meghorgozva = ly ; az 11 alól inegborgozva= 
n y ; a' t alól meghorgozva=ty ; a' nagy S aí61 meg-
horgozva, és a hoszszú f a gotbusos és tótos for-
májú 3-vel egy jegybe öszverántva = sz ; a' z alól 
meghorgozva = zs. 

A' fellyebbi elvek szerént, hibások Révainak 
az sz és zs helyett ajánlott betűi ; mivel az sz és zs 
szinte ollyan egyszerű és részre oszolhatatlan han-
gok lévén, mint az s , z , f , v , "s a' t. egyedül tsak 
egyszerű, az az : minden jegy nélkül való betűkkel 
lehet őket helyesen leírni, és az S-nek 's z-nek meg-
horgolása tévelygő értelemre vezet az sz és zs han-
gok eredete felől, azt jelentvén , hogy a' mint szár-
maznak az 1, n , t betűktől az ezeknek megjelelése 
által leírt ly , n y , ty hangok, épen úgy származnak 
az s és z hangoktól az sz és zs hangok, a" mi pe-
dig a' dolog valóságával ellenkezik. Hibás a' meg-
horgozott g is a" gy hang kifejezésére, mivel a1 gy 
hang természeti eredetére nézve a' dj hangokból ol-
vadt öszve, és benne fő alkotó hang a' d. És így a1 

gy hangot tsak a' d betű meghorgozása által lehet 
helyesen leírni , az ly , ny , ty öszvetett hangoknak 
Révai módja szerént való leírásának hasonlatossága 
szerént. A' gy hang leírása végett a1 g betűt venni 
fel horoggal megjelelendő alapúi, épen ollyan hiba, 
mint ha a' ty hang kitételére nem az őtet alkotó fő 
hangnak, a' t-nek betűjét vennők fel megjelelendő 
alapúi, hanem a* tőle távolabb járó k betűt. Mert 
a' ty és gy hangok párosok lévén, valamint a' ty t-
tő l , és nem k-tól származik természeti eredetére 's 
kimondására nézve: úgy a1 gy hang is d-től, a' t 
párjától származik, és nem g-től, melly a1 k párja; 
úgy hogy a' millyen távol jár a' ty hang a' k hang-
tól , épen ollyan távol jár a' gy hang a' g hangtól. 
Tsak egy példából is megítélheti ezt akármelly f ü l , 
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mert p. o. ha a ' J a g y g y ú helyett fag gyúl mondunk, 
egymástól épen ollyan távol járva hangzanak itt a 
g és gy , mint a' k és ty , ha a' fatytyú helyei t jak-
tyú szót ejtünk. Ellenben valamint a' t és t y , úgy 
a' d és gy is sokkal közelebb járnak egymáshoz hang-
jaikra nézve , a* mint ezt azonnal észre veszi a" fü-
lünk, mi helyest a" fatytyú szót így ej t jük ki : fat-
tyú , a' fagygyú szót pedig így : fad-gyú. Hibások 
végre a' tz és ts hangoknak a' c betű meghorgozása 
által való kitételei is. Mert vallyon nem hiba-é a1 tz 
és ts hangoknak kifejezésére nem az őket alkotó fő 
hangoknak, az sz-nek és s-nek betűit venni fel meg-
jelelendő alapúi, hanem egy ollyan idegen betűt, a" 
c-t , melly a Révai által ajánlott magyar írásban, 
jel a z a z : horog nélkül tellyességgel semmiféle egy-
szerű hangot nem jelent ? 

Hibázott Révai abban is , hogy a' dzs és dz 
hangokra betűket nem tsinált, ki akarván ezen szép 
hangokat hagyni a1 magyar nyelvből. Azt képzelte 
t. i. Révai hibásan, hogy a1 dzs és dz hangok igazi 
kettősök, vagy hogy bennek a' két alkotó hangok 
épségben megmaradnak, és tisztán külön hallattat-
nak egymás után. Holott pedig valamint a' ts és tz 
hangokban, úgy ezeknek lágy pár ja iban, a1 dzs és 
dz hangokban is tsak egy különös hang hallik; és 
valamint amazokban a' t és s , vagy a' t és sz alko-
tó hangokat, úgy ezekben is a' d és z s , vagy a' á 
és z alkotó hangokat senki füllel meg nem különböz-
tetheti , úgymint a1 mellyek itt egy ú j hangra vágy-
nák öszveolvadva. Kevés szavainkban jőnek ugyan 
még most elő a' dzs és dz hangok: de még is meg-
kívánják azok azt, hogy ezen öszvetett hangjainkra 
is tsináljunk új betűket. Azonban meglehet , hogy 
jövendőben megszaporodnak nyelvünkben a' dzs és 
dz kellemetes hangok, mellyek nevelni fogják a' 
magyar nyelv zengésbeli kedvességét, miképen az 
olasz, arabs és más nyelvek szép hangzására is so-
kat tesznek. Ezenkívül tsonka lenne úgy a1 termé-
szeti vagy közönséges Alphabetum, melly a' mi 
nyelvünkben, ennek különös díszére, feltaláltatik, 
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ha a' ts és tz párjaira, a' dzs és <lz hangokra, nem 
készítenénk betűket, mellyek nélkül utazóink 's tu-
dósaink le nem írhatják helyesen az idegen nemze-
teknek némelly szavait. Utoljára sok magyar tudó-
sok kívánták és kívánják a' dzs és dz hangokat is 
a'többi magyar hangok közzé számláltatni, neveze-
tesen a' magyar betűrendre beiktatják és megemlí-
tik a' dzs és dz hangokat ezen Grammatika í róink: 
Kalmár György, Ilosenbacher Ferentz, Gyarmathi 
Sámuel, a' Debretzeni Grammatika írói, Beregszá-
szi Nagy Pál, Simon Antal, .Szalai Imre, 's a' t. A1 

magyar betűk rendibe számlálják a1 dzs és dz han-
gokat más tudósok i s , mint: Mátyási József, Véle-
kedés a magyar nyelv eránt ország eleibe tétetett 
tudós kérdésre. Pesten, 180G. 23. és 25. lap. Nyíry 
István Tudományok öszvesége. I -só Kötet S Pa-
takon, 1829. 75. lap. Fogarasi D. János A* Magyar 
Nyelv Metaphysicája. Pesten, 1834. 52. lap. 

Minthogy ezek szerént a' Révai által ajánlott 
Ábécé tsonka is, hibás is némelly hangok kifejezé-
sére nézve: ne állapodjunk meg a' Révai betűi mel-
lett , hanem törekedjünk nagyobb tökélletességre. 
Különben valamint mi hajlandók vagyunk, némelly 
helytelenül formált kettős betűinknél fogva , azt ítél-
ni régi Eleinkről, vagy inkább legelső német, olasz, 
Keh, írásra tanító Mestereinkről, hogy ők a' magyar 
hangokat alaposan nem esmerték : úgy a' mi késő 
unokáink is méltán vádolni fognak bennünket, hi-
básan megjelelt betűinknél fogva, némelly hangjaink 
természeti eredetének, vagy a'szájban való formái-
tatása és kimondása módjának, és más hangokkal 
való atyafiságának nem esmérésével. 

Tsinált és ajánlott új betűket nem tsak a' Ma-
gyaroknak, hanem minden más nemzeteknek is Nagy 
Gerésdi Kyss Sándor, illyen tzímű munkájában: 
Elementare universale totius generis humani Al-
phabet um, etc. Pestini, 1813. O nem 7, hanem 9 
önhangzót számlál, formáltalásoknak természeti rend-
je szerént illyen lajtorjában előadva: á , a , o , ö , e , 
é , i , ü , u. Ezt én hibás lajtorjának tartom, mivel 
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a* kimondás szerént az 5 egyszerű önhangzók így 
következnek egymás után: u , o , a , e , i , mellyek 
közzé a z ö , ii öszvetett önhangzókat leghelyesebben 
így szúrhatjuk bé : u , o , a , ö , e , ü , i , legvastagabb 
hangú lévén az u , legvékonyabb hangú az i. Hibá-
zott Kyss Sándor abban, bőgj- elegyes vagy öszve-
tett hangoknak képzelte,a' rövid a , és a hosszú é 
hangokat, 's annál fogva ezen hangokra új betűket 
készített, nevezetesen az a helyett ollyan forma be-
tűt tsinált, mint a' 2 szám , az é helyett pedig majd 
ollyat, mint a' 8 szám, vagy a' görög s. A' figyel-
metes vizsgáló könnyen észre veheti, hogy az a és 
á , valamint az e és é hangok, ugyanazon egy ön-
hangzói nemnek két , egy kevéssé különböző fajai 
vagy tsekély módosításai, és ezek közzűl mindegyik 
egyszerű hang. Az ezek közölt való különbséget elég 
tsak a* szokott hangjelek (accentus) által kimutatni, 
az a és é hangokra pedig különös ú j betűket tsinál-
ni nem tsak szükségtelen dolog, hanem tévelygésbe 
ejtő hiba is. Az ö és ü öszvetett önhangzókra helye-
sen készített Kyss új betűket; az ö helyett az o és 
e két alkotó hangokat rántotta öszve egy új jegybe, 
ollyan formán, mint a' deák oe, az ü helyett ollyan 
forma betűt tsinált, mint a1 w , vagy talán itt is az 
u és i két alkotó hangokat akarta egy jegybe öszve-
vonni, legalább az ö hang betűjéhez való hasonla-
tosság ezt kívánta volna. Az i felett (valamint a' j 
felett) lévő pontot kihagyta Kyss, mint szükségte-
lent, az i betű elejét szükségtelenül tzifrázván fel 
egy horgas kezdő rántással. A' tót és német lenyelt 
rövid e , vagy sva jelentésére egy pontot vett f e l , 
de a' mellyre nékünk nints szükségünk , mivel mi 
tisztán kimondunk minden Önhangzókat, és egyet sem 
nyelünk el. 

Az egyszerű mássalhangzó betűk számát helye-
sen határozta meg Kyss, kivévén, hogy a® h-t tsak 
fél betűnek tar t ja , a' ch-t pedig egész betűnek ítéli, 
és ezt i s , mint különös hangnemet, a' betűrendbe 
béiktat ja: holott pedig nem tsak a' ch , hanem a' h 
is egész betű, sőt a' h a ' fő hangnem , a' ch pedig 

tsak 
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tsak a1 h-nak eróssebb hangú fa ja , mellynek kimon-
dásában a' torokszorúlat a' nyelv gyökerének ma* 
gossabbra való felemelése által keskenyebbé tétetik, 
mint a' millyen a' h kiejtésében. Alnémet ch-ra te-
hát különös betűt tsinálni nem lett vólna szükség, 
mert azt , mint a"1 h-nak tsekély módosítását, elég 
lett vólna tsak a' h betűnek valamelly vonattal való 
megjelelése által leírni. Az egyszerű hangok lajtor-
já já t , a' kimondásnak helyei szerént, így rendeli el 
Kyss Sándor : h , (ch), g , k , j , zs, s , 1, z , sz, r , 
d , t , n , v , f , m , b, p. ítéletem szerént az 1, r , n, 
m , és a v , f , betűket más helyekre kell rendelni, 
mert a1 18 egyszerű betűk formáitatásának helye e" 
szerént jő killyebbkillyebb a' szájban, aJ toroktól az 
ajakakig: h , ( c h ) , k , g, j , l, r , s , zs , sz, z , t , 
d , n , m, p , b , f , v. Ezen egyszerű betűk közzűí 
tsak a' következendőket hagyta meg Kyss a' mosta-
ni jelentésekben : A, g-, j \ /, s , r , rf, í , »», 
6 , />. Az s betűnek sz jelentést adott; helyesen, 
mert sz hangot jelentett az a' régi Rómaiaknál, azt 
jelent ma is aJ Magyarokon kivűl minden más nem* 
zeteknél. Azsészs hangokra új betűket tsinált, mi-
vel ezekre, mint előttük esmeretlen süvöltő hangok-
ra , nem vólt betűjök a1 régi Rómaiaknak. Az s hang-
ra illyen betűt készített: mint a* c betű hátra 
fordítva, a' zs-re pedig illyet: 3, mint a' 3 szám 1 
vagy mint két egymásra tétetett c betű hátra fordít-
va. Még ezeket helybe lehet hagyni. De már az , 
ítéletem szerént, helybe nem hagyható újítása, hogy 
a1 k betűt kihagyta, és a' helyett q betűt vett fe l , 
egy alólról való felrántással , és hogy az f betűt is 
kihagyta, helyette egy ollyan forma betűt vévén fel, 
mint a' német, v> ( v a u ) . Ezeket kétség kivűl azért 
vette fel, hogy a' k , g, ismét f , v , páros hangok-
nak a' jegyeik vagy beütik is hasonlítsanak egymás-
hoz formáinkra nézve , így: és v , v. Úgy de 
a ' t , d , ismét az sz, z , páros hangoknak Ky«s sze-
rént való jegyei, a* t , d , ismét az s . z , sem nagy 
mértékben hasonlítanak egymáshoz, és ezeket még 
is meghagyta. 

Tud. Gyújt. VIII. Köt. 1831. 2 
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Az Öszvetett mássalhangzókról és azoknak szá-

máról nem helyesen írt Kyss Sándor. Elsőben is hi-
bás értelemben vólt az öszvetett hangok mivóltáról, 
mellyeket ő öszvekötéseknek (cönjunctiones) nevez. 
Mert azt mondja a' 60-dik lapon , magyar fordítás 
szerént, hogy itt ,,a' sógoros mássalhangzók tsak az 
„ő formáitatásoknak legszélső határaiban, vagy leg-
k ü l s ő végeiben köttetnek öszve , egyéberánt egy-
„mástól különválva hallattatnak." E' szerént tehát 
a' tz hangban a* t és sz, a' ts-ben a1 t és s , a' gy-
ben a' d és j , az ny-hen az n és j , 's a' t. hangok 
különválva hallattatnának, és az említett kérkét al-
kotó mássalhangzók tsak formáitatások szélein ra-
gasztatnának öszve. De nem úgy van a' dolog, mert 
az etzet , motsok , magyar, kenyér s z ó k b a n , ha 
ugyan helyesen ejtetnek k i , egyes í z , ts, gy, ny 
hangok hallattatnak, nem pedig öszveragasztott, de 
különválva meghallható tsz,' ts, dj, nj két hangok 
í g y : etszet, mot-sok , madjar, henjér. Az Öszve-
tett hangokban t. i. a1 két egyszerű alkotó hangok-
nak kimondása módja 's mechanismusa egyesíttetik, 
úgy hogy a' tz hangban t és sz külön hangokat , a* 
ts-ben t és s-et , a' gy-ben d és j-t , az ny-ben n és 
j hangokat senki füllel meg nem különböztethet. 
Hibás tehát Kyssnek az öszvetett hangok képzelt 
kettős vóltából kihozott azon következtetése is, hogy 
az oklevelekben, mellyek a' megírt dolgoknak örök 
emlékezetét megérdemlik , nem kell élni az öszve-
tett hangoknak írásbeli egyes jegyeivel, hanem azo-
kat ott két betűvel kell eredetek szerént kiírni, így : 
atjánk, lédjen, botsátunk ( a tyánk , légyen, bocsá-
tunk), és tsak a' kevés ideig tartandó vagy közön-
séges szokásbeli írásokban lehet eltűrni az egyes je-
gyekkel való élést. 

Az öszvetett hangok számát is igen hibásan ha-
tározta meg Kyss, 18 öszvekötéseket vagy Öszve-
tett hangokat számlálván, mellyek ezek: kh, t h , 
ph; ng, n k ; Íj, d j , t j , n j ; ks, ts, ps ; ksz, tsz, 
psz; k f , t f , pf. Ezek köz űl ugyan is 12-en, t. i. 
a' k h , th , ph, ng, nk , ks , ps, ksz, psz, kf , t f , 
\ - < • / 
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pf, valóságos kettős hangok, mellyekben tisztán kü-
lön meghallik mind a' két öszvefogott hang, tsakhogy 
sebessen ejtve egymás után, és egymáshoz ragaszt-
va, és ezeknek két alkotó hangjait öszveolvasztani 
egyes hangra soha sem lehet. Az ng-ben és nk-ban 
pedig nem igaz, hanem úgy neveztetett fattyú n 
hangot ejtünk, a' természetnek ösztönözése szerént, 
mellyről lásd Tud. Gyújt. 1833. ÍX. Kötet 28 , 29. 
lap. A' többi hat hangok pedig, t. i. Í j , d j , t j , nj, 
t s , tsz, vagy a1 mai írásmód szerént: l y , gy, ty , 
ny , ts (cs) , tz (cz) , öszvetett, de egyes hangok, 
mellyekben a' két alkotó hangok egy új különös hang-
ra vágynák öszveolvasztva. Innen a' fellyebbi 12 
hangok, mint kettősök, helyhezés (positio ) által 
meghoszszítják az előttök lévő rövid Önhangzót, p. 
o. ezen szókban: rakhat, vethet, naphoz, han-
gos, bankó, vakság, tapsol, raksz, lopsz, bak-
fitty , mit félsz ? tsapfúró. Ellenben a' 6 utolsó 
hangok egyesek lévén nem tsinálnak helyhezést, 
vagy nem hoszszítják meg a' rövid önhangzót, a* 
melly után vágynák, p. o. ezen szókban! selyem, 
magyar , atya , kenyér , botsát, etzet, rövid az 
öszvetett hangok előtt lévő önhangzó, 's rövid mér-
tékű az első szótag.— Hibásan hagyta ki Kyss Sán-
dor is az öszvetett hangok közzűi a' dzs és dz han-
gokat, azt állítván, hogy a' lágy mássalhangzók 
öszve nem köttethetnek, vagy helyesebben kitéve, 
öszve nem olvasztathatnak, p. o. a1 d és z. Ugyan 
is könnyen megítélheti akárkinek füle, hogy a' tz 
és dz, valamint a' ts és dzs hangok egymásnak pár-
jai , és hogy valamint a' tz és ts , úgy a' dz és dzs 
is egy hangot adnak, 's mind ezekben a' két alkotó 
hangok egy i'tj különös és egyes hangra vágynák ösz-
veolvasztva Kevés szavainkban jővén a' dz és dzs 
elő, erre több példát nem hozhatok fel egynél, e1 

szóban: Badzsé (itt Hadházon egy tsaládnak veze-
ték neve) szinte ollyan rövid a' dzs előtt lévő szó-
tag, mintebbpn: Batsó. — Ezek szerént szükség-
telenül tsinált Kyss Sándor új betűket a' fellyebb 
említett 12 valósággal kettős hangokra, mellyek a' 

2* 
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kii, th, ph , 's a t. mivel ezek valamint a* beszéd-
ben két különböző hanggal ejtetnek, úgy az írásban 
is tsak két különböző betűkkel irattathatnak helye-
sen. (A' görög írásban is nem szükségesképen való 
betűk, hanem tsak írásbeli rövidségek a' 0 , cp, 

a1 x y r f 7r , xg, ng, betűk helj e t t , és a' ró-
mai írásban az x a1 cs helyett, j Ellenben hibás vé-
lekedésből hagyta ki az Öszvetett hangok közzűl a' 
dz és dzs hangokat-, mellyekre új betűket kellett 
volna formálni. 

Kyss Sándornak tehát tsak az ly , ny, ty , gy 
ts , tz , hangokra készített új betűit kell minekünk 
vizsgálat alá vennünk, úgymint a' mellyek egyedül 
szükségesek a' magyar írásmód tökélletesítesére. 
Ezekre millyen betűket ajánlott légyen , formájok-
nál fogva, a1 mennyire lehet , leírom. Az ly helyett 
egy jegybe vonta, vagy inkább tsak öszveragasztot-
ta az Ij betűket, a1 j felett lévő pontot, szokása 
szerént kihagyván; az ny helyett az n betűnek há-
túlsó lábát hoszszabbította meg, a' Jineánál jóval 
lellyebb húzván azt ; a" ty helyett az y betűt vette 
fel ; a' gy helyett valamelly különös formájú g be-
tűt vett fel , melly valamennyire hasonlít a' Révai 
által a' folyó írásba ajánlott, felyűlről mintegy hu-
rokkal megjelelt g--hez (mellyel némellyek a' néme-
tes Ö vagy görögös 8 és j belükből öszverántott 
jegynek képzelnek), még inkább hasonlít pedig két 
öszveragasztot oj betűkhöz, itt sem lévén pont a j 
felett; a1 tz helyett a' latin c betűt vette fel; a' ts 
bel) ett ollyan betűt tsinált, mint két egymás felibe 
tett c , vagy majd mint a" görög £, vagy mint a' 3 
szám viszszafordít va. 

Ezen új betűkre nézve fő hibának tartom azt , 
hogy nem egy bizonyos elv szerént készíttettek. Nem 
tartotta t. i. meg Kyss Sándor a1 betűk formálásá-
ban az egyformaságot és következetességet, mert 
mind öszverántott (azly-re), mind megjelelt (a1 gy-
re és ny-re), rnind kőltsönözött (a' ty-re és tz-re), 
mind egészen új (a' ts-re) betűket vett fel a' mi ösz-
vetett hangjainknak Kifejezésére. Innen némellyik 
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betűje megmutatja formájánál fogva az általa jelen-
tetett öszvetett hangnak mind a1 két alkotó betűjét, 
mint az ly; másik tsak a" fó alkotó betűt, mint az 
ny , másik hibásan mutatja az alkotó fő hangot, 
mint a' gy, (melly nem g-tól, a1 mint itt látszik, 
hanem d-tői származik), a' többi betűk pedig nem 
adják tudtára az embernek, hogy mi az általok je-
lentetett öszvetett hangnak fő alkotó hangja. Ezen-
kívül ezen új betűk kczzűl némellyek, mint az ly 
és gy helyett valók, könnyen zavarodást okozhat-
nak , amaz nem tsak ly ( p. o. selyem), hanem Íj 
(p. o. viseljem) helyett i s ; ez pedig nem tsak gy, 
hanem oj szótag helyett is olvastathatván a' sebess 
írásban. 

Készített új betűket a' mi kettős betűink kiir-
tására Márton József Úr is , Bétsi Professor, a' Ma-
gyar Kurír Szerkeztetője, és a1 Magyar Tudós Tár-
saság Levelező Tagja, mellyeket próbául kimetszett 
1 8 2 3 - b a n , a' Kálvin János képe körűlírásában. Mil-
lyen betűt tsinált légyen a' zs helyett, nem tudom, 
mivel az említett kép körűlírásában zs hangot nem 
találtam. Az sz helyett a1 z betű van a' derekán ke-
resztül rántva egy viz'erányos vonattal. Az ly , ny , 
t y , gy leírására az Íj, n j , t j , dj kétkét alkotó be-
tűket rántotta öszve egy jegybe , vagy formálta ki 
egy betűbe öszveoívasztva, úgy hogy az 1, n , t , d 
betűk alÍjára ragasztott egy kis j betűt, mellynek 
pontja nintsen. AJ ts helyett a' t és s két alkotó be-
tűket vonta öszve egy jegybe , úgy hogy a' t-nek all-
ját ollyan görbe vagy horog forma vonattal jelelte 
meg, a' miliyen az s betűnek alsó része. A" tz han-
got egy ollyan z betűvel írta le, mellynek felső víz. 
erányos húzása egy függő egyenes línea által ketté 
van vágva, vagy is a1 mellynek tetejébe a'keresztes 
formájú t betű kis formában bele van szerkeztetve. 

Ezek a' betűk egy bizonyos elv szerént készít-
tettek, melly a' mint a' figyelmetes vizsgáló kön-
nyen feltalálhatja, ez, hogy a1 kettős betűk helyett 
ollyan egyes betűk vétessenek fel, a' mellyek első 
tekintetre azonnal szemünkbe tűntessék, hogy mi-
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tsoda betűkből olvadtak egybe, és mitsoda két han-
goknak egyesítéséből származik az általok jelentett 
Öszvetett hang. Az ly, ny, ty, gy hely ett készített be-
tűk meg is felelnek ennek a' tzélnak , mert első tekin-
tetre azonnal szembe tűntetik, hogy az általok jelen-
tett betű hangok mitsoda betűk hangjaiból olvadtak 
egybe, sőt azt is értésünkre adják , h o g y az ly, ny, ty, 
gy , hangokban az I, n , t , d , a' fő alkotó hangok, a' 
j pedig tsak mellék hang; mert az egy jelbe öszve-
vont betűknek az 1, n , t , d betűk egész nagysá-
gokban szolgálnak alapúi, a"1 j tsak megkissebbítte-
tett formában ragad ezen alap betűkhöz. De már a' 
ts és tz helyett lévő új betűk nem tűntetik illy vilá-
gosan elő a' magok származását, hogy t. i. mitsoda 
két betűkből vágynák öszverántva. Azonban a' tz 
helyett formált betű hibás értelemre is vezet ezen 
öszvetett hangnak természeti eredete felől, mert t és z 
betűkből van öszve rántva, holott a' tz hang nem 
t é s z , hanem t és sz hangokból származik az ő ki-
mondásának műszerességére nézve. Végre, mivel a' 
ts és tz hangokra tsináit betűknek alapja a1 t es z 
betűk, mellyek egészen ki vágynák irva, és a'mel-
Jyekbe tsak kis formában vágynák bészerkeztetve 
az s és t betűk: innen ezen új betűk arra a1 bal 
vélekedésre vezetnek, mintha a* ts és tz hangok-
ban a' fő alkotó hangok a' t és z vólnának , ho-
lott a' ts-nek az s , a' tz-nek az sz hang a*, fő alko-
tó hangja, a' t pedig mindenikben tsak mellék hang. 
Az sz hang nem öszvetett, hanem egyszerű lévén, 
nem vonattal keresztül rántott z-veí, hanem külö-
nös, egyszerű betűvel irattathatik le helyesen, va-
lamint a' zs is. A' dsz és dz hangokra itt sintsenek 
betűk készítve, mellyeknek két alkotó hangjainak 
betűit úgy kellene, a' többi öszvetett hangok ha-
sonlatosságára, egy új jegybe Öszverántani, hogy 
a' zs és z , mint fő alkotó hangok , vétetvén fel 
alapúi; ezeknek betűivel kis formában egyesíttet-
nének a' d mellék hangoknak betűi. 

Szóllanom keli itt a' Tót nyelv pontos vagy vo-
natos írásmódjáról is, mivel sokan javallolták ne-
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künk Magyaroknak ennek elfogadását. Nevezetesen 
egynéhány esztendőkkel ez előtt, a* Tudományos 
Gyűjteménynek valamellyik Kötetében (mellynek 
idejét 's számát jegyzésbe tenni elfelejtettem), Lesch-
ka István, vélekedése szerént a legrövidebb, kö-
vetkezésképen legjobb, legalkalmatosabb magyar 
orthographiát akarta felállítani a' tót orthographia 
szerént. A' Tsehek és Tótok némelly betűk felibe 
pontot vagy vonatot tesznek bizonyos új hangok-
nak kijelentésére. Ezen írásmód szerént az s tenne 
sz hangot, ponttal fel} űl megjegyeztetvén pedig s han-
got; a' 3 tenne z hangot, pont tétetvén pedig felibe 
zs hangot; a ' c jelentene tz hangot, felyűl megpontoz-
tatván ts hangot; az 1, n , t , d betűk pedig ponttal 
megjelöltetvén tennének ly, ny , f y , gy hangokat. 

Ezen írásmódban én e3 következendő tökéllet-
lenségeket találtam. Elsőben is híjános ez az írás-
mód, mivel a' dzs és dz hangokra nintsenek benne 
betűk ajánlva. Továbbá az s és zs szinte ollyan 
egyszerű hangok lévén, mint az sz és z , ezekre ís 
különös egyszerű, nem pedig pontokkal megjelel-
tetett betűk kellenének. Végezetre valamint az ösz-
vetett ly, ny , ty , gy hangok leírása végett az ezek-
nek fő alkotó hangjait jelentő 1, n , t , d betűk je-
leltetnek meg pontokkal: úgy a1 ts, dzs, tz, dz ösz-
vetett hangok kifejezése végett is az ezeknek fő 
alkotó hangjait, az s , zs, sz , z hangokat jelentő 
egyszerű betűket kellene felyűl ponttal megjelelni; 
's így az idegen c betűt írásunkból kihagyni. 

Épen ezeket a' fogyatkozásokat pótoltam én ki, 
's úgy ajánlottam új írásmódot Hazám fiainak Tud. 
Gyűjt 1832. XI. Kötet, 122. lap. Az én javalla-
tom szerént e' négy egyszerű hangokat: s , zs, s z , 
ze J négy egymástól egészen különböző formájú egy 
szerű betűkkel kellene leírni : f , 3 , s , z. Az öszve-
tett ly, ny, ty , gy, t s , tz , dz hangok leírása vé-
gett pedig ezeknek fő alkotó betűit, t. i. az 1, n , 
t , d , f , 3, s , z betűket kellene felyűl ponttal, vagy 
pedig egy kis vízerányos vonattal megjelelni. 
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Vonatos írásmódot ajánlottak a' Magyar nem-

létnek B. és F. i s , a1 Nemzeti Társalkodó olvasói, 
annak 183J. 2-dik fél eszt. 21-dik Számában, a' 
328. és 329. lapokon. Ok a3 Révai horgos betűinél 
jobbnak tartják kettős betűink megrövidítésére, a* 
cz vagy tz helyett az egyes c-ét használni, a3 es, 
gy, ly , ny , sz, ty , zs mellől pedig a' hátulsó be-
tűket egészen kihagyni, 's a' megmaradt első betű 
mellé jegyűi egy pontot vagy veszszős pontot, vagy 
is függő vagy diilős vonatot (mint az á, é felett való 
húzás) tenni. így a' c, g , 1, n , s , t , z betűk, ha 
utánnok felyűlről egy kis vonat tétetik , jelentenek 
es, gy, l y , ny , sz, ty, zs hangokat. 

Ezen írásmódban sintsenek meg a' dzs és dz 
hangok; nintsenek különös, hanem tsak megjelelte-
tett betűk ajánlva az sz és zs egyszerű hangokra, 
mellyekre, vagy legalább a' zs-re már az Erdősi 
(Sylvester) János magyar-deák Grammatikájában is 
(a1 ki pedig pontos vagy vonatos Írásmóddal élt) 
különös formájú, vonat nélkül való betű van felvé-
ve. Ugyanazon egyszerű jegye a' zs-nek említtetik 
a' Batízi András krakkói Ábéczéjében is. Már ezek 
a' régiek is észrevették azt, hogy az sz és zs egé-
szen más természetű hangok, mint az ly, ny , t y , 
gy, és hogy amazoknak helyes leírására különös 
betű kívántatnék, nem ponttal megjulelt, mint ezek-
nek kifejezésére. A' gy, cs betűknek helyes kifeje-
zésére a' d és s fő alkotó betűket fellett volna vo-
nattal megjelelni, a' cz hang is tsz-ből lévén öszve-
olvasztva, a ' fő alkotó hangjának, az sz-nek betűjét 
kellett vólna megjelelni, az ly, ny , ty kitételeinek 
hasonlatosságára. 

Készített bizonyos vonásokkal megjegyzett be-
tűket a'kettősök helyett Bolyai Farkas Ér is, a'Ma-
ros Vásárhelyi Ref. Collegiumban a' Mathesis, Phy-
sica és Chemia rendes Professora, mellyeket előa-
dott és az elfogadás végett ajánlott illyen tzímű mun-
kájában : Arithmetiha Eleje. Maros Vásárhelyit. 
1830. XVIII. lap. Ezt a' könyvet, és a3 benne aján-
lott új betűket én nem láthatván : tsak azt írom ide 
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ezen új írásmódról, a* mit említ arról a ' szerző , 
illyen tzímű munkájának: Tentamen, Juventutem 
Studiosam in Elementa Matheseos purae, elemen-
táris ac sublimioris, methodo intuitiva, evidentia-
que hret'c propria introducendi. Tom. 1 -us. Maros 
Vásárhelyini. 1832. végén, egy kis magyar Tólda-
lékban, a' XIII. és XIV lapokon, ekképen : „Arith-
„riletika Eleje tzímű munkámban a' XVIII. lapon 
„javalltatott egy írásmód, inellyben nem tsak Öszve-
„tett betű ne legyen, hanem egy betű se íródjék két-
,,szer egymás után, sőt egy betű felett is se pont, sem. 
„ékezet ne légyen, még is minden hangzónak, még pe-
„dig a' rövidnek a1 hoszszútól megkülönböztetett jele 
„légyen, a"1 nélkül, hogy új betű vétessék fel; ott a"* 
„hoszszak szintúgy mint a1 kétszer írandók, fölül 
„vagy alól (a' mint az írás folyása kívánja) nyúj-
t o t t egyenes vonással jelentetnek k i ; a1 többi egy a1 

„folyó írásra (némeüy betűnél vízerányúlag vive, 
„másnál föli'ilrűl szállítva) alkalmas jeggyel tétetik 
„k i : ma is valami illyen formát kívánnék, hogy nyel-
„viink kimondása meghatározott, 's legalább írá-
s u n k módja, első tenne; de a' gy kijelentésére in-
„kább lehetne d mint g betilt az említett jeggyel 
„venni, mivel adjon könnyen változik aggyonra, 
„de vágjon helyet nem mond senki vággyont; '— 
„'s vagyon még kettő, mellynek jegy kell; ezen 
„szókból megtetszik edzeni, findzsia, (az utóisót 
„egy 6 éves gyermek mondotta, hogy egyikkel se 
„lehet leírni, az a'mint giomo mondatik) : zstvolna 
,,z azon jeggyel, edzeni Íródnék ugyan z-vel, de 
„azon jegy megkettőztetnék a' közepén, ez úgyis 
„ritkán jön elé; valamint a1 giomo hang, mellyet 
„g eleibe tett jeggyel lehetne kitenni.44 

Ebből megtetszik, hogy az Arithmetika Elejé-
ben még a' gy hang kifejezésére a1 g betű van meg-
jegyezve, melly helyesebben íratik megjegyezett d-
vel, a' mint e' későbbi munkában ajánltatik, mivel 
nem a'g-től veszi t&rmészeti eredetét. A 'zs egyszerű 
hangot nem megjelelt z-vel, hanem egyszerű betű-
vel lehet tökéiletesen leírni. A" dz és dzs hangokra 
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«intsenek betűk tsinálva az Arithmetikában, mert 
azokra is ez utóbbi munkában ajánltatnak betűk , 
még pedig a* dz igen helyesen tétetik ki megjelelt 
z-vel , mivel a1 dz hang úgy van a' d és z hangok-
ból egy új hangra öszveolvasztva , hogy benne a* z 
a1 fó alkotó hang. De már aa dzs helyett nem a'g-t 
kellene megjegyezni, hanem a 'zs hangot jelentő be-
tű t , mivel a' dzs úgy van a* d és zs (és nem g és 
zs) hangokból egy új hangra öszveolvasztva, hogy 
a1 zs benne a' fő alkotó hang. 

Javallott egy módot a' kettős betűk kiirtására 
Udvardy János Úr is, földmérő, és a' Magyar Tu-
dós Társaság Levelező Tagja Elet. irta Udvardy 
János. 1832. tzímű könyvében. így ír ennek 282» 
és 283-dik lapjain: „Tsak azt lehet fájlalni, hogy 
„a 'páros mássalhangzóink : gy, ly, cs, cz, zs, ny, 
„ sz , mind e' mai napig is egy characterre nem re-
„ducáltattak ! holott ezek szinte olly eredeti hangok, 
„mint a' több páratlan betűink, és eleinte tsupán 
„tsak szükségből, és interimaliter írattak így páro-
„san öszvetétetve két ollyan betűből, mell} hez leg-
nagyobb attyafisággal látszottak lenni, addig míg 
„idővel a' nyelv pallérozása alkalmával igazi tulaj-
„don betűkkel feltseréltetnek, — és mi ezekhez, 
„mintha már absolutumok volnának, úgy hozzájok 
„szoktunk, hogy javításokról majd egészen elfelejt-
k e z ü n k . — Ha a' zs hangot már kiírjuk egy Ss be-
„tűvel is : miért nem lehetne a' cz hang helyett is 
„felvenni a5 c betűt ? holott ennek is tsak annyi hang-
b a és ereje van, mint annak! A' többieket is melly 
„hasznos, és mind az írásban, mind a1 typographiá-
„ban melly gazdaságos volna már valahára egy ma-
„gános jelre venni! — Az x , y , q betűkre a' Ma-
g y a r n a k semmi szüksége: ezeket hát mindjárt le-
s ie tne használni valamelíy kettős helyett, p. o. az 
„x Ienne = cs, azy = ty, a ' q = gy; a' többiek he-
„lyett pedig, vagy ha akarnók, mindjök helyett is, 
„miért ne lehetne újakat kitalálni!? 

Ezen javallat szerént, ha minden kettős betű-
ink helyett új egyes betűket nem akarnánk tsinál-
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n i , a* zs, cz, cs, ty , gy helyett használhatnék a1 

S ̂  C a) A- ^ V ^ q betűket, és tsak az ny , sz helyett 
kellene új betűket kitalálni. Itt kérdésbe lehet első-
ben is tenni, hogy vallyon szabad-e nekünk a' c , q, 
x , y latin betűket egészen más hangok jelentésére 
fordítani nemzeti nyelvünk írásában, mint a1 mitso-
da hangokat jelentenek azok a 'deák nyelvben? A' 
Rómaiak nyelve eránt való igazságos tisztelet ugyan 
azt kívánná, hogy az ő tőlük vett betűknek eredeti 
jelentéseiket tartsuk meg a* magyar írásban is , és 
ne forgassuk el az ő betűiknek hangjait. De ellen-
kező mérészletre is bátorít bennünket más nemze-
tek péWája. Tudjuk ugyan is , hogy magok a' Ró-
maiak épen más hangokra használták a' magok írá-
sában a' C , X , P betűket, mint a1 mitsoda hango-
kat jelentettek ezek a1 Görögöknél, a' kiktől ők eze-
ket kőltsönözték. Tudjuk azt is, hogy a3 Frantzok, 
Angolok , Spanyolok, Olaszok, Tótok a" j , c , g , z , 
u , x , y betűk jközzűS némeüyeknek egészen más je-
lentést adtak tulajdon írásaikban, mint a' mellyel 
birtak azok a' régi Rómaiaknál. A1 mi ezen nemze-
teknek szabad: az nekünk sem lehet tilalmas. De 
ha szabad is nekünk a' c , q , x , y betűknek új je-
lentest adnunk: kérdés ismét, hogy jó lesz-e ezen 
betűket a' cz, gy, cs, ty kettős betűink helyett hasz-
nálni? Én azt hiszem, hogy ez által mind a' deák, 
mind a1 magyar olvasás t.múlását megnehezítenők , 
és mind a' két nyelvben ar hibás és nevetséges olva-
sásokra és szófejtegetésekre alkalmatosságot szolgál-
tatnánk. Ennél fogva szeretném a' c , q, x , y betű-
ket egészen kihagyni a' magyar írásból. 

Másik észrevételem az Udvardy Úr által ajánl-
tatott írásmódra nézve az, hogy abból az ly, dzs 
és dz hangok ki vágynak hagyva, mintha azokra 
nem vólna szükség különös egyes jegyű betiíket ké-
szíteni; nem említtetnek ezek a1 281-dik lapon is a' 
magyar nyelvnek hangjai közt. Az ly-ről, mint igaz 
magyar hangról, és írásunkból ki nem hagyható 
kettős betűről szóllottam a* Tud. Gyűjt. 1833. IV. 
Kötet 87—93. lapjain. A' dzs és dz hangokra pedig, 
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vélekedésem szerént, tsak azért is kellene betűket 
formálni, mivel ezek a' minden emberi nyelvekre 
kiterjedő közönséges hangrendben benne vágynák, 
és ezek nélkül le sem íriiatjuk sok idegen nemze-
teknek némelly szavaikat. Ha a' dzs és dz hangok-
ra is tsinálunk betűket, tsak egyedül úgy mondhat-
juk azt el igazán és örömmel, a' mit az üdvardy 
Úr fellyebb említett könyvének 2S1. lapján így ol-
vasunk: „nints a' világon ollyan nye lv , mellynek 
„kimondása a' magyar betűk erején kivűl volna ;" 
a' 282. lapon pedig így : „A' Magyarnak nem mond« 
„hat a' Frantz , Német, Belga, Angol, 's a' t. olly te-
,,kervényes hangejtést, mellyet pontban utánna ne 
,,mondhatna , mert az ő eredeti 30 (az ly, dzs, dz* 
„vel 33) betűjében minden lehetséges fogás benne 
„van , és semmi belőle el nem marad t ; " a1 285. és 
286. lapokon pedig így: „A1 Magyar azt írja le ké-
szével , a' mit hall fülével, és azt olvassa szájával, 
,,a' mit Iát szemével : a' honnét nyilván van, hogy 
,,a' hiteles utazásra is tsak egyedül a1 Magyar volna 
„elégséges." Ugyan is nem írhatjuk mi le híven az 
Angolnak minden szavait , ha nem lesz az ő dzs 
hangjára betűnk; az Olasznak minden szavait, ha 

k nem tsinálunk betűket az ő dzs és dz hangjaira. Az 
Arabsok , Törökök , Persák , Indusok 's más ide* 
gen nemzetek közt utazó Magyar is tsak úgy írhatja 
le hitelesen ezen nemzetek szavait, ha bizonyos be-, 
tűket készítünk a' dzs és dz hangokra, mellyek az 
említett nyelvekben feltaláltatnak. 

Ajánlott új <;gyes betűket a' kettősök helyett 
Stancsics Mihály Úr i s , illyen tzímű munkájában: 
A' Magyar Nyelv. Jutalom értekezet. Irta Stan-
csics Mi hál. Pesten. 1831. A' 46-dik lapon illyen 
jelentés után következnek az új betűk : „az öszve-
„tet t betűk helyett egyeseket, még pedig most ideig 
„órá ig , akármillyeket a ján lok , reménylvén , hogy 
„lesznek egyes^ betűink elébb utóbb." Minthogy az 
új betűknek nints utánnok téve, hogy mitsoda han-
gokat fognak azok jelenteni a' mostani írásmód sze-
rént : innen tsak a' betűk rendéből gyanítom, hogy 

+ 
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mellyik iij jegy mitsoda hangot fog jelenteni. Stan-
csics Úr 40 különböző hangot számlál a' magyar 
nyelvben, illyen renddel , a' mint gondolom: a , á, 
b , cz , es , d , dzs , e , é , é , f , g , gy, h , i , í , j , 
k , 1, l y , ni , n , n y , o, ó , ö , ő , p , r , s , s z , t, 
t y , u , ú , ü , í í , v , z , zs. A' kettősök helyett im-
már illyen egyes betűket a jánl : a' c betű jelent cz 
vagy tz hangot; a3 felfordított c , vagy o jelent cs 
vagy ts hangot; a1 q betű (nagy formában pedig a' 
felfordított vagy hátra nézó D , az az a1 Q) jelent 
dzs hangot; az y tészen gy hangot; az 1 betű mind 
kis mind nagy formájában felfordítva, az az: az 1 
és 1 tészen ly hangot ; a' v betű felfordítva, vagy 
a' A jelent ny hangot; a5 hoszszú f jelent sz han-
got , mellynek kitételére nagy betűnek egy ollyan 
betű van felvéve, a' millyen lenne egy hátra fordí-
tott S , vagy a' millyen lenne az S betű képe a' tü-
körben; a' t betű, nagy formában pedig egy a kö-
zepén vizerányos húzással keresztül rántott T jelent 
ty hangot, (a' nagy T betűnek megfelelő kis t-nek 
pedig nintsen semmi keresztül való rántása); a' z 
betű a* derekán egy kis vizerányos húzással keresz-
tül rántva jelent zs hangot. 

Ezen új írásmódban már sok különös, valóság-
gal ú j , minden megjelelés nélkül való betűk találtat-
nak , a' mellyek származtak többnyire a' régi be-
tűknek fel forgatásából, de nem mindég a'kifejezen-
dő hanggal legközelebbi atyafiságban lévő betűéből. 
Innen ollyan betűk is találtatnak i t t , a' mellyeknek 
formájából még tsak nem is gyaníthatja az ember az 
o hangbeli jelentéseket, hanem meg kell azt ő neki 
különösen tanúlni. Ez az új Ábécé egy részről bő-
völködő, mivel háromféle e hang van benne meg-
különböztetve, holott pedig untig elég az e és é két 
fajt megkülönböztetni, a' mint már Gróf Teleki Lász-
ló megjegyze t te , a magyar nyelv előmozdításáról 
buzgó esdekléseinek ^ P e s t e n , 1806. ) 200-dik lap-
j án ; más részről szűkölködő , mivel benne a' mi dz 
hangunkra betű nem találtatik. Helybe nem hagy-
ható ezen ú j betűkre nézve, hogy ezek nem egy bi-
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zonyos elv szerént készíttettek. Mert vannak itt meg-
jeJeltetett betűk, t. i. a* keresztül rántott T , és a* 
keresztül rántott z , még pedig ez utolsó az egysze-
rű zs hang jelentésére, mellyre megjeielés nélkül 
való egyszerű betű kívántatott vólna. Vannak itt a* 
deák írásból kőltsonözött betűk, úgymint a ' c , q , 
y , mellyek tz , dzs, gy hangoknak jelentésére for-
díttatván, nehezítik a' deák olvasást. Vannak egé-
szen új betűk i s , mellyek a* régi betűk fel vagy 
hátra fordítása által új formába öltöztek. Hibának 
tartom azt , hogy a1 közönséges t jelentéssel biró t 
betű ty hangnak jegyzésére fordíttatik, és a1 t-nek 
keresztül való rántása, a' t hang kifejezése végett7 
elhagyatik. Az s és / betűk közzűl helyesebbnek 
tartom az s-et fordítani az sz hang jelentésére, mint 
az y^et, mivel a' régi Rómaiaknál ezen formájú be-
t ű : S mindenkor sz hangot jelentett, azt jelent ma 
is minden rajtunk kivűl lévő európai nemzeteknél; 
ellenben valamint az s hang , úgy az f betű is esme-
retlen vólt a' Rómaiak előtt. Hiba az i s , hogy az 1 
és ly hangok nintsenek betűk által eléggé megkülön-
böztetve egymástól az apró betűs írásban, mivel az 
ezeket jelentő egyenesen álló 1 és felfordított I kö-
zött tsaknem észrevehetetlen a9 formabeli különbség. 
Azt nem tartom hibának, hogy ezen új Ábécében 
a' betűk formájából nem lehet kihozni, hogy mel-
lyek az egyszerű , mellyek az öszvetett hangok , és 
hogy az ly, ny , ty, gy , ts, dzs, tz , dz öszvetett 
hangokban mellyek a3 fő alkotó hangok , vagy hogy 
mitsoda egyszerű hangoknak meglágy/tásából és szé-
pítéséből származtak ezek ; mert tsak a' megjelelte-
tett betűkben lehet bétellyesíteni ezt a' kívánságot. 

Minthogy immár az eddig előadott új írásmó-
dok közzűl, mellyeknél több új betűk, tudtomra, 
nem ajánhat tak, még eddig a' Magyar nemzetnek, 
egyet sem lehet minden részben tökéletesnek tar-
tani : bátorkodom ollyan új betűket ajánlani kedves 
Hazámfiainak, a'mellyek minden meghorgolás vagy 
megjeielés nélkül valók, az az egyszerűek, egymás-
tól jól megkülönböztethetők, minden egybekötte-

) 
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tésben sebesen kiírhatók, a' deák írásban elő nem 
fordulók, és így hibás és nehéz olvasásra alkalma-
tosságot nem szolgáltatók, egyszersmind pedig for-
májok szépségére nézve is a1 mi többi betűinkhez 
jól illenek. 

(jj betűformákat én is nagyobb részént a' régi 
betűink fel vagy hátra forgatása által készítettem, 
's óhajtottam vólna épen a ' fő alkotó hangok betűit, 
mellyek az 1, n , t , d , s , zs, sz , z , fordítani fel 
az ezektől származott öszvetett ly , ny , ty , ts, dzs, 
t z , dz hangoknak kijelentésére: de ez lehetetlen 
vólt, mivel némelly betűink felfordítva nem szép 
formájúak, v a g y nehezen kiírhatók, vagy pedig már 
eddig is használtattak más hangokra, p. o. az n , 
d , betűk felfordítva u és p hangokat jelentenek. 
Minthogy azért lehetetlen vólt ezen új egyszerű be-
tűkben az öszvetett hangoknak fő alkotó hangjait 
kijelenteni: tsak arra vigyáztam, hogy a' felfordí-
tott betűk szép formájúak 's könnyen kiírhatók le-
gyenek, 's bátran alkalmaztattam az új formákat 
ollyan hangok jelentésére is , a' mellyek nintsenek 
közelről való atyafiságban azzal a' hanggal, a'melly-
nek betűjéből lettek megfordítás által az új betűk. 
Mihelyt a' szokás által az új hangok szorossan oda 
köttetnek: mindjárt nem fogja senki az új betűket meg-
fordított c , s , v , 'sa1 t. névvel nevezni, valamint 
az n , d , b betűket senki sem nevezi megfordított 
u , p , q betűknek; és senki sem fog a' régi és a' 
megfordítás által lett új betű közt hangbeli szoros 
atyafiságot keresni, valamint nem keresünk közel-
ről való atyafiságot az u és n, ismét a' p és d , ha-
sonlóképen a' q és b betűk között. 

Az önhangzók közzűl immár az öszvetett ö , ü, 
hangokra ajánlok új betűket, mivel ezek annyira 
különböznek az a , e , i , o , u , egyszerű önhangzók-
tól, mint a' gy, ly, ny, 's a' t. öszvetett mással-
hangzók a' b , d , f , g , b , j , 's a' t. egyszerűektől. 
Az ö hang leírására egy ollyan o betűt javallok, 
melly egy vízerányos általmérő által a' közepén ket-
té hasíitassék, melly által egy különös új betűformát 
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nyerünk. Az Q hang kifejezésére ajánlom az y be-
tű t , melly a'görög nyelvből költsönöztetett a' régi 
Rómaiak által, és valamint a'Görögöknél ü hanggal 
mondatott k i , úgy a' Rómaiak által is ii hanggal ej-
tetett az eleinte, a' Quintiiianus Instit. Orat. L. XII. 
C. 10. megjegyzése szerént. Későbben jött be az y 
betűnek i hanggal való kimondása,melly roszsz szo-
kásnak eltörlésére, és az eredeti helyes kimondás-
nak a' latin nyelvben való helyre állítására so-
kat fog tenni az y-nak a' magyar írásban ü hanggal 
való olvasása is. A' hoszszú ő , ű hangok kijelenté-
sére tsak egy ollyan éles hangjel kívántatik az ál-
talam ajánltatott új betűk felibe, a' millyet teszünk 
a' hoszszú á , é , í , ó , ú , felibe: semmi pont sem 
kell pedig azon betűk felibe, mikor rövid ö, ü han-
gokat jelentenek. Már tsak ezen pontozások elha-
gyása által nyerendő könnyebbség is eléggé ajánlja 
az általam javalltatott új betűket: de mivel még 
Kyss Sándoron kivűl egy betűtsináló sem készített 
az ö , ü hangokra új betűket, nehezen fognak ezek 
valaha életre kapni, és hihető, hogy az ö, ii öszve-
tett Önhangzókat még akkor is illyen pontokkal 
megjelelt betűkkel fogjuk írni , a' midőn az öszve-
tett gy , ly», ny, 's a31. mássalhangzókra megjelelés 
nélkül való egyszerű betűink lejéndenek. 

A' mássalhangzók közzűl az sz , z , s , zs négy 
egyszerű hangokra ezen négy egyszerű betűket aján-
lom most is, a' mellyeket a1 Tud. Gyűjt 1832. XI. 
Kötetében kiadott Javallatomban ajánlottam vólti 
s , z , f , 3. Okaim ott bőven elő vágynák adva. Az 
ly hangot jelentheti a' v betű felfordítva, az az: 
a1 A, mind kis mind nagy formában. Az ny hangot 
leírhatjuk cgy ollyan viszsza fordított N betűvel, a1 

millyennek látszik a z N , ha a' tükör eleibe tartjuk ; 
hogy pedig ennek kis formája az n betűtől minden-
kor , még a"1 sebess írásban is megkülönböztethessék, 
a' kis betűkben jó lesz a' hátulsó lábát a' lineánál 
lellyebb rántai; mint a' meddig nyúlik p. o. a1 q , j, 
's a' t. betűk lába. A' ty hangra felvehetünk , mind 
a1 kis mind a' nagy betűkben, egy ollyan jegyet, 

m i n t 
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tiiint a' millyen a' felfordított h , vagy is illyen be-
tűt : i | , melly eléggé különbőz az ii hangra ajánlott 
y betűtől. A'gy hangot jelentheti egy felfordított 
vagy illyen betű: /C; a' nagy betűk közt is a' felfor-
dított Y, vagy is ez a' betű: A. A' ts vagy cs han-
got jelentheti egy viszszafordított s betű , vagy a' 
millyennek látszik az s betű a'tükörben , mind apró 
mind nagyobb formájában , a' mellyet a' kettős szám-
nak jegyétől, vagy a' 2-től eléggé meg lehet külön-
böztetni* A' dzs hangot leírhatjuk egy felfordított U 
betűvel, az az illyen jegygyei: f l , mellyhez hason-
ló kerekségű betűt kell készítenünk az apró betűs 
írásban is. A' tz vagy cz hangot jelentheti egy fel-
fordított c betű, az az illyen jegy: 3, mind kis 
mind nagy formában. A* dz hangra felvehetünk egy 
felfordított f betűt, vagy illyen jegyet: j , mellyet 
nagy formában is kiábrázolhatunk. 

Illyen lenne tehát a* mi 33 betűből álló Alpha-
betumunk kis formájú betűkben : 

a , b , d , A, e , f , g, h , i , j , k , 1, a , m , n , 
*/, o , 0, p , r , s , f , s , t , q , u , y* v , z , j , 
3 , n. 

Melly betűk hangbeli jelentéseit ma így írjuk le : 
a , b4 d , gy , e , f , g , h , i , j , k , 1, l y , m , 

n , ny , o , ö , p , r , sz, t z , s , ts , t , ty, u , ü , v, 
z , dz , zs , dzs. 

A7 nagy betűk formái millyenek lennének, oda 
fellyebb említettem : de ezek közzűl némellyekre új 
betűket kellene önteni. Az írásbeli új betűket is ezen 
nyomtatásbeliekhez kellene alkalmaztatni: de az 
írásban szabadabbak lehetnének a' vonások, főké-
pen az egymás után következő betűk öszvekötteté-
sének kedvéért. 

A' ki azt az ellenvetést formálná ezen betűk el-
len, hogy ezek nem igen szépek,'s nehéz kiírásúak : 
annak azt felelem , hogy tsak addig nem tetszenek 
ezek szépeknek, míg a'szemünk hozzájok nem szo-
k ik , és tsak eleinte lesznek ezek nehéz kiírásúak, 
míg a' kezünk illendő gyorsaságot nem szerez ezek-
nek lefestésében. A' szokás mind szépekke, mind 
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könnyen olvashatókká és írhatókká fogja ezeket ten-
ni előttünk. Tíz vagy tizenkét új betűt megtanúlni 
nem nagy és nem nehéz dolog, akár a' gyorsan va-
ló olvasást, akár a3 gyorsan való írást vegyük te-
kintetbe. 

Attól pedig senki sem félhet, hogy ha az álta-
lam ajánlott, vagy más új betűkkel való írás kö-
zönségesen elterjed , úgy a* mostani mód szerént 
írott és nyomtatott könyveink majd olvashatatlanok-
ká lesznek. Mert valamint mi el tudjuk helyesen ol-
vasni a1 XVI-dik századbeli magyar könyveket, no-
ha azoknak írásmódja a3 mostanitól sokban külön-
bőz : úgy a' mi maradékaink is , kiváltképen a' tu-
dósok , fogják helyesen olvasni tudni a' mi mostani 
könyveinket sok száz esztendőkkel is ezután. A3 kö-
zép időbeli oklevelek olvasása végett igen sok külö-
nös betűket készek a' tudósok megtanúlni : mennyi-
vel örömestebb meg fogja tanúlni a' késő maradék 
a1 mi egynéhány nem különös formájú, hanem tsak 
különös öszvefoglaltatású kettős betűinket, hogy a1 

mi mostani könyveinket és írásainkat elolvashassa, 
Némellyek talán azért nem fogják helybehagy-

ni ezen új egyszerű betűket, mivel ezeknek formá-
jából senki meg nem tudhatja a' mi öszvetett hang-
jainknak természeti eredetét; sőt tsak azt sem hoz-
hatja k i , hogy az ö , ii, ly , n y , t y , gy , ts , dzs, 
t z , dz , öszvetett hangokban mellyek a1 fő alkotó 
hangok, vagy hogy kimondásokra nézve mitsoda 
egyszerű hangokkal vágynák ezek legközelebbi atya-
fiságban ; a1 mi több , még azt sem láthatja által az 
ember ezen betűkből, hogy mellyek az emberi be-
szédben az egyszerű vagy részekre nem osztható 
hangok, mellyek pedig az öszvetett, vagy kettőből 
öszveolvasztott hangok. Ezen ellenvetésre én azt fé-
léién» , hogy nagyobb hiba vólna az , ha megjelelt 
betűkkel í rván, a'hibásan felvett alap betű által té-
velygő értelemre vezetnők az embereket, az öszve-
tett hangok természeti eredetéről és atyafiságáról, 
mint a millyen hiba az , hogy egyszerű betűkkel ír-
ván, semmit sem adunk tudtára az olvasónak a* be-
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luk formája által az egyszerű és öszvetett hangok-
nak különbségéről, és ez utóisóknak természeti szár-
mazásáról. Sőt azt állítom, hogy nem is szükség 
minden olvasónak , hanem tsak a' tudósoknak tud-
ni , hogy mellyek az egyszerű, mellyek az öszvetett 
hangok, és hogy az öszvetett hangok mitsoda egy-
szerű hangoktól származnak, 's mikből vágynák 
egy új hangra öszveolvasztva. Mert tsak mindenik 
betűt jól esmerje, és annak hangbeli jelentését jól 
tudja akármelly ember : úgy ő helyesen olvashat , 
beszélhet, sőt egy kevés nyelvtudomány mellett he-
lyesen is írhat, ha szinte az egyszerű és öszvetett 
hangoknak különbségét, és ezeknek származását 's 
atyafiságát nem tudja is. Bizonyosj dolog ugyan i s , 
hogy mindennémű hangoknak helyes kimondását 
egyedül élőszóval való tanításból, vagy a' mások ki-
mondásának utánozásából tanúihatjuk meg, nem pe-
dig a' betűk formájának vagy öszvetételének látásá-
ból. Híjába tudja a gyermek és a" magyarú! tanuló 
idegen a' leírásból, hogy a* mi ty hangunk t és j 
(melly helyett van az y ) , ts hangunk t és s hangok-
ból ered, vagy azokból van Öszveolvasztva: mert ő 
ezen két különböző hangokat magától egy új hang-
ra , ty-re vagy7 ts-re öszve nem tudja olvasztani, ha-
nem hallásból kell ő neki ezen öszveolvasztás mód-
j á t , vagy a' ty és ts hang helyes kiejtését megtanúU 
ni. Hallásból pedig könnyen megtanulhatja akárki 
a' mi ty , ts , gy , 's a' t. öszvetett hangjainknak he-
jjes kiejtését, ha szintén akármiilyen egyszerű be-
tűkkel írjuk is le ezen hangjainkat. Hogy a' helyes 
Olvasásra nem elmúlhatatlanúl szükséges az egysze-
rű 3s öszvetett hangoknak különbségét és ezeknek 
Származását tudni: megtetszik abból is, hogy a' mos-
tani írásmódunk mellett sem minden ember tudja 
ezeket, még is tud helyesen olvasni és írní Sokan 
vágynák p. o. ollyanok, kik az Ö, ü hangokat egy-
szerűeknek, az sz, zs hangokat öszvetetteknek tart-
j á k , sokan ollyanok , kik a' gy hangot g és j , a' tz 
hangot t és z , a' cs hangot c és s hangokból öszve-
olvadtaknak képzelik , és mind ezekben tévelyegnek; 

*3 
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még is tudnak helyesen olvasni és írni. írhatjuk te-
hát bátran egyszerű betűkkel az öszvetett hangokat 
is , mert ezeknek természeti eredetének esmérete 
nélkül is lehet helyesen olvasni és írni. 

De talán attól fél valaki, hogy ezen új egysze-
rű betűknek elfogadása által majd egészen kivész az 
emberek esméretéből az öszvéréit hangok természe-
ti eredetének tudása. Ez igen hijába való félelem. 
Mert ámbár a3 mostani hibás írásmód mellett nem 
tudja is a' magyar köznép eJmélkedetben az öszve-
tett hangoknak természeti eredetét: gyakorlatban 
még is tudja, hogy mellyek az öszveolvadható han-
gok, és öszve is olvasztja azokat a' kimondásban, 
a' könnyebb és szebb kimondás kedvéért. Ezen szók-
ban p. o. éljen, gondoljak , vonja , menjünk , fa-
latja , szeretjük , adja , módja , nemzetség, mú-
lat, s ág , vetsz, hatszor , kéredzik, mohodzik , 's 
a' t. az öszveolvadható I j , n j t t j , d j , ts , tsz, dz 
hangokat öszvetett ly , ny , ty , gy, t s , t z , dz han-
gokra öszveolvasztja , és ezen új hangokat a' mér-
ték kimutatására megkettőztetve e j t i , mintha így 
volnának írva : gondollyuk , vonnya , szerettyük , 
agygya, mulattság , vet tsz, kéreddzik, 's a' t El* 
lenben az öszve nem olvadható hangokat soha a' ma-
gyar száj új vagy öszvetett hangra öszve nem olvaszt-
ja , ezen szókban p. o. igazság, ^ osseg*, rúgja, 
szegjük , 's a' t. egy magyar ember sem olvasztja 
Öszve a* z és s , ismét a' g és j hangokit zs és gy 
hangokra. A1 figyelinetes vizsgálódó könnyen kihoz-
hatja a1 Magyaroknak ezen közönséges hangejtései-
ből, hogy az ly , ny , t y , gy, ts , t z , dz Öszvetett 
hangok , és Íj, nj , t j , d j , ts, tsz , dz egyszerű han-
gokból vágynák öszveolvadva, és hogy a' gj hangok 
gy hangra öszve nem olvadhatnak , a 'zs hang pedig, 
valamint az s z i s , egyszerű. A' tudósok pedig, ki-
vált a' kiknek nagyobb szükségek van a' beszédbeli 
hangoknak szoros vizsgálására és esméretére, min-
denkor fogják tudni, hogy mellyek az egyszerű, 
mellyek az öszvetett hangok, és mitsoda egyszerű 
hangokból vágynak ezek öszveolvasztva. Nevezete-
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sen a' siketnémák tanítói, a' kik ezen hangot nem 
halló szerentsétleneket tsupán a' szólló eszközök 
különböző helyheztetéseinek és mozgásainak meg-
mutatása által megtanítják a' betűk kimondására és 
a' beszéllésre . jól tudják , hogy mellyek az egysze-
r ű , mellyek az öszvetett hangok, és hogy ezeknek 
kiadása végett mitsoda egyszerű hangok kimondá-
sának módjait kell a' szájban egyesíteni. A' neveze-
tesebb nyelvtudósok is esmerik az öszvetett hango-
ka t , és tudják azoknak természeti eredetét, vagy 
alkotó hangjaikat, a' mellyekből.olvadtak azok egy-
be, ha szintén egyes jegyekkel irattatnak is azok 
i e , mint a' tseh és tót l1, h , t , cf, a' német 3, és az 
olasz c , g , z. Nevezetesen Negedly a1 mag a tseh 
Grammatikájában az 1', n , t , d* az az ly, n y , t y , 
gy öszvetett hangoknak helyes kimondását úgy ta-
nítja a' Németeknek, hogy az említett hangokat az 
ő természeti eredetekhez képest így írja le, azon 
kétkét alkotó hangoknak, a' mellyekből ők a' száj-
ban öszveolvadtak , betűivel: Íj , n j , t j , dj . Hein-
sius a* maga német Grammatikájában ezt í r j a : das 
3 ist zusammengesetzt aus t s , esmervén a' tz hang- • 
nak t és sz hangokból való természeti eredetét vagy 
öszveolvadását. Meidinger a' maga olasz Grammati-
kájában így írja le, a' Frantzoknak helyes kimon-
dásra való oktatása végett, az Olaszoknak némelly 
öszvetett hangú betűiket, azoknak alkotó hangjai-
val : cittá, prononcez, tchitta; gengiva, lisez; 
dgendgiva; natione , prononcez: natsioné; scherzo, 
lisez: squertso; zodiapo , gazetta, prononcez: dso-
diaco, gadsetta, jelentvén, hogy a' t s , dzs, t z , dz 
öszvetett hangok a' t és s ( frantzúl t c h ) , d és zs 
(dg) , t és sz ( t s ) , d és z (ds) hangokból vágynák 

, öszveolvasztva. A' dz hangnak természeti eredetét, 
még pontosabban előadja Veneroni a' maga olasz-
frantz Dictionariumában, a' ki az olasz z betűnek 
hol t z , hol dz hanggal való kimondását sok szók 
után az ezen öszvetett hangokat alkotó kétkét be-
tűkkel írja le. P. o. a' zodiaco, gazetta , zelo , zero, 
zeffiro , zara, zimbello , mezzo , rozzo , gargaiizza» 
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r e , solennizzare 's a' t. szók után ezt í r j a : pronon-
cez le z , comme dz , mivel az említett szókban a' z 
betűt dz hanggal kell kimondani, a' melly d és z 
hangokból olvadt egybe. A'zingano, zucchero , poz-
zo, pazzo , niidezza, ragazza, solazzare, strapaz-
zare, obedienza, scienza , speranza, prudenza s a' t. 
szók után pedig így í r : le z prononcez t s , mivel 
ezen szókban a' z betűt tz hanggal kell olvasni, a? 

melly tsz hangokból olvadt egybe. Schwarzer Antaj 
Úrnak is ezen tzímű könyvében: Lehrmethode zum 
Unterrichte der Taubstummen in der Tonsprache für 
Lehrer. Ofen, 1827. azt olvassuk, hogy a' 3 öszve-r 
tett hang £s-ből, vagy hogy a3 német 3 és magyar 
tz hang t és sz hangokból egybe olvasztott öszvetett 
hang. Az ö hangról pedig azt olvassuk, hogy ennek 
kimondása végett az ajakakat az 0 , a* nyelvet az e 
hangok kimondására kell egyszerre igazítani; az ü-
ról pedig, hogy e'végett az ajakaknak u , a' nyelv-
nek i , hangejtésre kell állíttatniok. Melly leírások-
ból meggyőződhetünk a' felől, hogy az ö hang oe , 
az ü hang ui hangokból öszvetétetett és egybeolvasz-
tatott hangok. Ne féljünk tehát egyszerű betűkkel 
írni le az öszvetett ö , ü , ly, ny, t y , gy, ts, dzs , 
tz , dz hangokat, mert ha egyszerű betűkkel ír juk 
i sőke t , az ő kimondások módjának megvizsgálásá-
ból mindenkor meg fog tetszeni az ő két hangokból 
lett öszveolvasztatások, és a'tudósoknál mind örök-
ké megmarad az Öszvetett hangok természeti erede-
tének esmérete. 

Tsak az a1 félelem marad fenn, a3 mint gondo-
lom, ezen új betűk bevételének késleltetésére, hogy 
sokan fognak ellene mondani ennek az újításnak, 
ezt mondván; maradjunk a' régi megszokott írásmód 
mellett, és így sokan nem fogják ezt bévenni. De 
gondolóra kell azt venni, hogy semminémű újítás 
és jobbítás nem terjedt el egyszerre az emberek kö-
zött, és mindég találkoztak ollyanok, kik a1 legjó-
zanabb újításnak, vagy a' vallásban, polgári alkot-
mányban, gazdálkodásban, orvoslásban 's a' t. a 
legszükségesebb jobbításnak is ellene mondottak. Jgy 
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van a' dolog a' nyelvbeli újításokra, új szók, szól-
Jásmódok, és betűk készítésére nézve is , itt is min-
dég vágynák ellenmondók. De azért az újítóknak meg 
nem kell rettenniek, hanem a' jobbításban elébb 
kell menniek, bízván az időre az újítás kimenete-
lét, a' melly az igaznak, szépnek, jónak elébb utóbb 
győzödelmet ád a* tévelygésen, és a' roszszon. Kez-
deni kell egyszer a' kettős betűk kiirtását és az egy-
szerűekkel való élést, mert soha sem érik úgy meg 
egy egész nemzet az írásbeli újításra , hogy azt min-
den ember , minden ellenmondás nélkül egyszerre 
bévenné. Hadd álljon fenn egy ideig mind az ó mind 
az ú j írásmód; lassanként minden ember elfogadja 
a1 rövidebb és helyesebb ú j betűket, még pedig min-
den kényszerítés nélkül. Én jó reménységben vagyok 
a' felől, hogy a' Magyar Tudós Társaság a'helytelen 
kettős betűk helyett helyes, szép és könnyen kiír-
ható egyszerű betűket fog készíteni, és hogy az ú j 
írásmód egynéhány évtizedek alatt nem tsak a' tu-
dósok k ö z t , hanem még a' nép kezében forgó és az 
oskolai könyvekben és írásokban is el fog terjedni. 

Szilágyi János, 

2. 
Gar a Miklós Nádor Ispánynak 1414 *dik évben 

Február ins W-dihén Rymai Mihály perében 
Lászlófi Jjóránd számára a' Neugrád Vár-
megyei Megyer, Lapasd és Kis Megy er fa-
lukról költ Örökös HélÖlevele. 

„NOS Nicolaus de Gara Regni Hungarie Paíati-
nus et Judex Comanorum Memorie conmendantes 
tenoré presencium Significamus quibus expedit Vni-
uersis Quod cum Michael filius Michaelis de Ry'ma 
modum legittime Citacionís obseruando ob eontra-
dictoriam inhibicionem Statucionis lercie partispos-
sessionum Megyer et Lapasd medietatisque alterius 
possessionis Kys Megyer in Comitatu Neugradicnsi. 
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existentibus habitarum Johantiem íiiium Dominíci 
de Paztoh Laurencium filium Ladislai de Taar Gy'u-
lam íiiium Ladislai dicti Kakas et Johannem simi-
liter Kakas contra se nostram in presenciam ad cer-
tum termínum in causam attraxisset, et ipsa causa 
ad Instrumentalem exhibícíonem per ipsos in causam 
attractos contra iam dictum Michaelem faciendam 
deducta medio tempore prescripto Johanne filio Do-; 
mínící decedente et ipsa causa in Nicolaum filium 
suum condescendente inter ipsas partes quibusdam 
lícium processibus pertransitís eodem Michaele con-
tra ipsum Gyulám propter suí non veníencíam , legit-
timam Euocacionem ad exhibendum dicta sua Instru-
menta faciente ad octauas festi Epipbaniarum domí-
ní in anno eíusdem Millesimo quadringentesimo sep-
timo preteritas deducta extitisset, denique eisdem 
octauís adueníentibus prescriptus Michael in nostram 
veniendo presenciam premissa per prefatos in cau-
sam attractos exhibere assumpta Instrumenta per 
eosdem exhiberi postularat, Quo audito eodem Gyu-
la non veniente nee mittente Petrus dictus Tóth de 
Selp pro ipsis Nicolao filio Johannis et -Laurencio. 
Item Johannes de Balahth pro annotato Johanne Ka-
kas cum procuratoriis literis nostris et condam Co? 
mítís Frank de Zechen Judicis Curie regie in nostram 
presenciam exurgentes ldem procurator annotati Lau-
rency subiunxerat in hunc modum quod licet ipse 
Laurencíus cum annotato Michaele racione preuia 
in causa processisset tarnen ldem in dominy o dicta-
rum possessorium de quibus ipse Michael dicta Jura 
acquireret, non haberetur et Ideo ipse Laurencius 
ipsam litem cum ipso Michaele condescendere facé-
rét ymmo et ipso procurator ipsius Lanrencii con-
descendi fecerat , vbi in instanti antedictus ( kitö-
rű lve ) antedictus Petrus dictus Toth in persona an-
notati Nicolai fily Johannis fily Dominící pro exhibere 
assumptis Instrumentis quasdam literas Capituli ec-
clesie Wacyensis p r i u i l e g i a l e s nono die festi bea-
ti Mathei apostoli et ewangcliste anno domini M3£" 
quadringentesimo secuudo emanatas habentes in s« 
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yerbaliter seriem literarum Statutoriarum prefati Co-
mitis Frank de Zechen Judicis Curie regie ipsi Ca-
pitulo directarum nobis demonstrarat continentes , 
quod ipse Johannes filius Dominici per conpleciones 
trium terminoruin legittimorum in forma legittime 
recaptiuacionis faetorum terciam partém possessio-
nis iVTegyer a Lorando filio Ladislai Kakas coram 
eodem Comite Frank reoptinuisset quam tandem re-
gius et dicti Capituli hornines eidem Johanni filio 
Dominici contradiccione quorumlibet non obstante 
Statuissent denique prenotatus Johannes Centhe in 
persona prescripti Johannis Kakas literas dominorum 
Leustacy pridem similiter palatini et Comitis Johan-
nis de Kapla Judicis Curie regie S e c r e t o S i g i l -
l o e i u s d e m p a l a t i n a l i emanatas nobis pre-
sentarat habentes hunc tenorem Nos Leustacius regni 
hungarie palatínus ac Johannes Comes de Kapla Ju-
dex Curie domini Sigismundi regis hungarie memo-
rie conmendamus quod magistri Johannes et Ladi-
slaus Kakas dicti fily Kakas de Kaza personaliter 
coram nobis constitutí per eundem magistrurn Ladi-
slaum Kakas propositum extitit pariter et relatum 
vt ipse magister Johannes Kakas fráter suus pro qui? 
busdam expensis negocy's possessionum ipsorum La-
pasd et Megyer vocatarum in Comitatu Neugradiensi 
existencium per eundem magistrurn Ladislaum Ka-
kas expeditis et factis sibi trecentos florenos per 
centum denarios nouos conputando persoltiisset et 
asignasset plene et integre pro quibus Idem magi-
ster Ladislaus Kakas sepedictum eundem magistrurn 
Johannem Kakas conmisit expeditum insuper as-? 
sumpsít porciones possessíonarias de eisdem posses-
sionibus iam dictis dictum magistrurn Johannem Ka-
kas contingentes cum vniuersis vtilitatibus et perti-
nencys eidem remittere et resignare vigore litera-
rum nostrarum mediante. Datuni in Gwrumbol in 
die Circumcisionis domini Anno eiusdem M,no tre-
centesiino nonagesimo tercio. In quarum contrarium 
annotatus Michael quasdam literas Comitis Jacobi 
de vScepes oíim Judicis Curic regie p a t e n t e s nobis 
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presentarat cuius tenor talis erat Nos Comes Jaco-
bus de Scepes Judex Curie domini Lodouici dei gra-
cia regis hungarie memoric conmendamus quod ma-
gistro Ladislao íilio Johannis fily Kakas fily Stepha-
ni dicti Porch de Kaza ah vna Item nobili domina 
Margaretha vocata relicta Michaelis de Ryma filia 
videlicet magistri Oliuerí fily Ladislai condam Bani 
ü l y predicti Stephani dicti Porch parte ab altera co-
ram nobis personaliter constitutis per eosdem con-
fessum extitit sponte et relatum in hunc modum 
quod ipsi in facto possessionum et porcionum pos-? 
sessionariarum predictorum Ladislai Bani et Olineri 
que videlicet eisdem Jure empticio pertinuissent, et 
que nunc apud manus alienas haberentur, et que in 
ipsam dominam Juxta regni consuetudinem conde-? 
scendi, et deuolui deberent taliter inter sedisposuis-
sent et ordinassent ymmo disposuerunt et ordinarunt 
coram nobis Quod ipsa domina eidem magistro La-
dislao hoc annuisset et consensisset ymmo annuit et 
consensit nostri in presencia quod si ipse magister 
Ladislaus possessiones Megyer et Lapasd vocatas in 
Comitatu Neugradiensi existentes condam eorumdem 
Ladislai Bani et Oliuerí empticias nunc apud manus 
alienas habitas ordine Judiciario cum proprys suis 
Iaboribus et expensis optinere posset ex tunc terciam 
partém earumdem duarum possessionum cum omni«* 
Bus suis vtilitatibus ipsi nobili domine dare et ean-
dem in ipsis pacifice contra quoslibet conseruare et 
protegere ac per hominem regium et testimonium 
alicuius Capituli introducere teneretur residuis dua-
bus partibus earumdem duarum possessionum eidem 
magistro Ladislao in perpetuum remanentibus alias 
autem possessiones quascunque similiter empticias 
in quocunque Comitatu existentes et quibuscunque 
nominibus vocitatas similiter apud manus alienas ha-
bitas que eorumdem Oliuerí et Ladislai Bani exti-
tissent si ipsas Idein a detentoribus earumdem in 
Judicio vel ex t r a , Idem reoptinere posset similiter 
proprys suis Iaboribus et expensis ex tunc rectam 
medietatem earumdem ipsi nobili domine daret et 

\ \ 
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asignaret et ipsam in dominyo eärumdem pacifice 
conseruaret, aliam vero medietatem eärumdem pro 
se similiter in perpetuum reseruaret magister La? 
dislaus antedictus hoc cciam declarato et per ipsum 
magistrum Ladislaum assumpto quod si aliqui in re-
quisicione ipsarum possessionum contra ipsum magi-
strum Ladislaum in aliquo grauamine conuinceren-
tur et rernanerent extunc Idem magister Ladislaus 
medietatem huiusmodi grauamirmm dare deheret et 
asignare nobili domine antedicte Datum Bude in fe-
stő Corporis cliristi Anno eiusdem Mmo trecentesimo 
septuagesjmo quarto Qnarum quidern literarum ex-
hibicionibus factis quainuis prosecucioni prescripte 
|>tis prescripti Nicolaus filius Johannis fily Dominici 
Johannes Kakas et Laurencius de Taar se in miscu-
erant et in personis eorumdein Nicolai et Johannis 
dicte litere Capituli Wacyensis Statutorie annotato-
rumque Leustacy palatini et Comitis Johannis deKar 
pla exhibite fuerant Sed quia Idem procurator iam-
dictorum Nicolai et Johannis erga eosdem nullas alias 
preter exhibitas literas habere retulerant eedem au-
tem due litere hoc si annotatus Michael actor pos-
sessionibus in predictis aliquod Jus haberet vei no 
non continuerant ex vigore autem prescripte litere 
iam dicti Comitis Jacobi prelibata causa precise et 
realiter iam dictum Gyulám filium pretaxati Ladis-
lai Kakas concernere reperiebatur Et ideo pretaxa-
tus Gyula ad exhibenda dicta Instrumenta aduersus 
memoratum Michaelem in tribus foris cnnprouincia-
libus proclamari debere visus fuerat pro eo cum nos 
memoratum Gyulatn Kakas prescripta sua Instru-
menta exhibiturum ac de Judicys vígíntí marcarum 
in ipsum aggregatis satisfacturum contra prefatum 
Michaelem de Ry ma per nostrum et dicti Capituli 
homines ad octauas festi Passce domini tunc ventu-
ras in tribus foris conprouincialibus nostrani in pre-
senciam rite et legitime proclamari feoissemus et ab 
eisdem octauis ipsa Instrnmentalis exhibicio per ip-
sum Gyulám tandem bims vicibus exhiberi assump-
{ci secundum series literarum nostartim prorogatöria-
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rum ad octauas festi beati Michaelis archangeli eo 
modo vt ab eisdem octauis (V fekvő betűs szovak 
ki vágynák törül te tvej anno domíni Mmo quadringen-
tesimo nono elapsas eo modo vt ab eisdem octauis 
nec Siteris regalibus vel regiualibus aut aliqua caute-
la adinventa vlterius prorogari posset dilaiata exti-
tisset Ipsis denique octauis advenientibus prefatus 
Michael de Ry ma in nostram veniendo presenciam 
dicta literalia Instrumenta peripsum Gyulám exhibe 
ri assumpta per eundem exhiberi postularat coram no-
bis Quo percepto Idem Gyula exurgendo pro premissis 
pe r ipsum exhibere assumptis literalibus Instrumen-
tis quasdam trés literas vnam p a r predicti Comitis 
Jacobi per ipsum Michaelem producte ac secundam 
domini Nicolai de dicta Gara similiter palatini geni-
torís nostri carissimi p r i u i I e g i a 1 e m et terciam 
preallegati Capituli Wacyensis p a t e n t e m nostro 
Judiciario examini oíterre curarat Quarum quidem 
literarum ipsius Nicolai de Gara patris nostri in Wys-
segrad sedecimo die octauarum festi beati Georgy 
marty*is anno domini M^10 trecentesimo septuagesi-
mo sexto emanatarum series declararat quod prefa-
tus magister Ladislaus íilius Johannis dicti Kakas a 
magistris Frank Nicoiao et Symone filys domini Ko-
nye condam Bani possessioneá Lapasd et Megyer vo-
catas tribus vicibus recaptiuando ydem fily Konye 
Bani possessionibus super eisdem eorum instrumen-
ta exhibere assumpsissent vbi tandem prefato Ladi-
slao filio Johannis coram domino Emerico olim simi-
liter palatino conparente iam fatus magister Frank 
quinque Jiteras vnam memorati Capituli p r i u i I e-
g i a l e m alphabeto intercisam anno domini Mmo du-
eentesimo nonagesimo confectam et quatuor Capituli 
ecclesie Budensis anno ab incarnacione domini 
trecentesimo vigesimo nono emanatas Judiciario exa-
mini eiusdem domini Emerici palatini presentasset 
In quarum prima dicta litera Capituli p r i u i l e g i a -
1 i ipse Emericus palatínus vidisset contineri vt Jo-
hanne filio Michaelis de Megyer et Petenye filio eius-
dem pro se et pro Erde Juniori í\lio et fratre suo 
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ab Vna parte Oliuerio filio Symonis de Wereb pro 
Johanne íilío Oominici de eadem fratre suo in pre-
sencia dicti Capituli personaliter eonstitutis ex alte-
ra Idein Johannes íilius Michaelis confessus extitisset 
quod quia predictus Johannes íilius Dominici sibi 
omnem dileccionem inipendisset ipsum protegendo 
et defendendo a potentia aliorum, recepisset eundem 
Johannen) in filium adoptiutim et vendidisset ipsi 
Jolianni quaindam particulam de terra suaMegyer vo-
cata a parte ville dicti Johannis Beech vocateClemente 
íilio Symonis et Stephano filio Egcepro se et pro fratri-
htis suis vicinis et conmetaneis ipsius terrein presencia 
prefati Capituli personaliter eonstitutis volentibus et 
permittentibus et in nulío contradicentibus pro triginta 
marcis perpetuo pacifice possidendam sub metis et ex-
peditoria caucione literis in eisdem declaratis , Se-
ries vero vnius predictarum literaritm annotati Capi-
tuli Budensis p r i ui I e g i a 1 i u m inter cetera expres-
sisset quod Desew íilius Dionisy de Marchal ab vna 
partéét IVfagnifico viro Thoma wayuoda Transiluano 
ab altera coram ipso Capitulo Budensi eonstitutis 
Idem Desew quamdam possessionem condam Lad is-
lai Bani Meger vocatam pro morte Nicolai fratris 
suí sibi deuentarn et perpetuatam cum omnibus 
fructibus vtilitatibus et pertineneys suis vniuersis 
et cum omnibus et singulis que habnisset supra vei 
infra aut ex utraque parte coilaterali seu intra se in-
tegre secundum antiquam ( így) et veteres metas 
per enndem Ladislaum Banum possessís Saluo ta-
rnen Jure alieno eidem Thome wayuode et per eum 
suis heredibus heredumque suorum successoribus ad 
hafcendum per eundem et possidendum pro Centum 
et quinquaginta marcis plene persolutis et reeeptis ab 
eodem sicut dixisset vendidisse dedisse se distra-
Xisse Trreuocabiliter viua uoce fuisset confessus dan-
do eidem Thome wayuode et suis heredibus puram 
et liberam facultatem vendendi retinendi et distra-
hendi seu quouis modo faciendi de eadem in vita pa-
riter et in morte Continencia qnoque alterius dicta-
r«m literarum eiusdem Capituli Budensis p a t e n t e r 
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exorte sua serie ipsum Emericuin palatinum infor-
masset quod vir discretus inagister Paulus fdius Jo-
hannis dicti Chynk archydiaconus predicte ecclesie 
Wacyensis pro se et pro Danch arcliydiacono Iteni 
Georgio et Bekes fratribus suis cum sulíicientibus 
literis procuratoriis eiusdem Capituli Wacyensis 
coram dicto Capitulo Budensi personaliter conparendo 
duas possessiones ipsorum Megy er ed et Beech voca-
tas sub eisdem metis et terminis quibus ipsi ab an-
tiquo possedissent Tbome wayuode Transiluano a 
festő beati Georgy martyris vsque ad reuoluciouent 
eiusdem festi pro viginti marcis luxta numerum et 
c u r s u m Budensem plene habitis ab éodéin omnino 
sicut dixisset pignori obligasse viua uoce fuisset con-
fessus quod si in dicto termino Idem Paulus archydia-
conus cum dictis fratribus suis redimerc non curaret 
Velnonposset dupplum incurreret eo facto ac insuper 
in quindenis festi Natiuitatís virginis gloriose tunc se-
quentibus Idem Paulus archydiaconus pro se et pro di-
ctis fratribus suis coram dicto Capitulo Budensi conpa-
rendo dictas possessiones ipsi Tbome wayuode in 
filios filiorum perpetuaret et omnia Instrumenta qua-
rum vigoribus dictas possessiones possedissent daré 
statuere et asignare teneretur qui si neiiter illorum 
per eum assumptorum in dictis quindenis facere cu-
rarent ex tunc visis ipsis l i t e r i s i n p i g n o r a t i -
c y s ipsum Capitulum Budense prenarratas possessi-
ones dicto Thome wayuode in filios filiorum cum 
eorum l i t e r i s p r i t t i l e g i a l i b n s p e r p e t u a r c 
teneretur et omnia Instrumenta super dictis posses-
sionibus quoquo modo emanata viribus et vigoribus 
vbique essent caritura, In tenore denique tercíe 
predictarum literarum iam dicti Capituli Budensi» 
c l a u s e obmissionalis ipse dominus Emericus pala-
tínus Id conperisset manifeste quod predicti domini 
Paulus ac Danch arcbydiaconi et Georgius ac Bekes fra-
tres sui in predicto festő beati Georgy martyris predi-
ctas earum (így) duas possessiones Kys Megered et 
Beech vocatas predictis viginti marcis a prefato Thon» a 
wayuoda vt debuissent non redemissent, Continencia 
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Mirtpe quarte dictarum literarum eiusdem Capituli 
ííudensis c i a u s e emanate expressisset quod Comes 
Petrus dictus Besenew oflicialis Magnifici viri Tho-
me wayuode Transiluanensis nomine procuratoris 
pro eodem dominó suo ad ipsius Capituli accedendo 
presenciam eidein significare curasset quod ma-
gister Paulus et Dancli archydiaconi dicte ecclesie 
Wacyensis et Georgius fráter eiusdem fily videlicet 
Johannis dicti Chynk quandam possessionem eorum 
in cerla quantitate pecunie prefato domino Thome 
wayuode dominó suo pignori obligassent qui quidem 
fily Johannis ad redimendam ipsam possessionem 
eorum non venissent nec misissent Ipse vero in per-
sona eiusdem dornini suí ad recipiendum dicte pecu-
nie quantitatem si persolvissent promptus fuisset et 
paratus Inquarum contrarium prefatus magister La-
dislaus filius Johannis quasdam quatuor literas vnam 
domini Ladislai condam incliti regis hungarie p r i -
u i I e g i a 1 e m et secundam memorati Capituli Wa-
cyensis p a t e n t e m nec non terciam Capituli eccle-
sie Agriensis sirniliter p r i u i l e g i a l e m alphabeto 
intercisam ac quartam Ladislai ducis et palatini pro-
Iiibitoriam c l a u s a m ipsi domino Emerico palatino 
curasset exhiberi In quarum prima videlicet prefati 
domini Ladislai regis Ktera p r i u i l e g i a l i anno 
domini Mm0 ducentesimo septuagesimo septimo regni 
autem suí anno sexto emanata prefatum dominum 
Ladislaum regem quandam terram Pauli fily Michae-
lis sine berede decedentis Lapasd vocatam in Co-
mitatu Neugradiensi existentem magistro Stephano 
filio Dominíci dilecto et fidelisuo pro meritorys serui-
cy s eiusdem Iii er is in risdem declaratisin perpetuum 
dedisse et contulisse eumdemque magistrum Siepha-
Jium in dominyo eiusdem terre Lapasd per hominem 
suum literis in eisdem nominatum et testimonium 
antedicti capituli Wacy ensis legitime introdu i fecisse 
ldem dominus Emericus palatínus conperisset seriöse 
predicta autem litera prefati Capituli Wacyensis 
feria sexta proxima ante dominicam Invocauit anno 
domini Mmo treccntessimo quadragesimo p a t e n t e r 
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exortaipsum dominum Emcricum palatinum edocuis-
set eo modo quod Michael dictus Zewke filius Stephani 
dicti Egce ac Thomas fráter eiusdem coram ipso Ca-
pitulo personaliter costituti confessi fuissent oraculor 
•viue uocis quod pro Rebus paraffernalibus domine 
relicte Stephani de Lapasd sororis dicti Stephani Egce 
Oliueríus fily us Ladislai Bani racione predictarum 
Kerum paraffernalium viginti marcas ipsis Michaeli 
et Thome persoluisset unde eundem Oliuerium reddi-
disset penitus et per omnia expeditum , predicta quo-
que litera annotati Capituli Agriensis alphabeto inter-
cisa feriasecunda proxima ante festum beati Georgy 
martyris anno domini MWo trecentesimo quinqua-
gesimo octauo edita alias literas eiusdem Capituli 
Agriensis p r i u i l e g i a l e s per Idem Capitulum in 
eorum Sacristía ad literatorium mandatum ipsius re-
gis Lodouici in se habuisset huius tenoris Omnibus 
christi fidelibus tarn presentibus quam futuris presens 
scriptum inspectüris Capitulum ecclesie Agriensis 
Salutem in omnium saluatore ad vniuersorum noti-
ciam liarum serte £ki vagyon törultetve) tenore pre-
sencium volumus pervenire quod Zaloch fiíio Poka 
de Fygey pro se et pro Johanne fratre suo Item Sy-
mone filio Michaelis de Meger pro se et Matheo filio 
suo ac Colomanno filio, Symone, consanguineo ip-
sius Symonis pro se ét pro Petro fratre suo de ea-
dem ex vna parte, ab altera vero Oitus officialema-
gistri Ladislai fily magistri Stephani de Rátold pro 
ipso domino suo coram nobis personaliter constitutis 
prefatus Zaloch et aly socy eiusdem proposuerunt 
viua uoce quod porciones suas quas haberent in pre-
dicta terra Megyer Jure hereditario ipsos contingen-
tes a parte meridiei Juxta terram Petii fily Comitis 
Petri fily Elye Almas vocatam a parte autem occi-
dentali Juxta terram filiorum Comitis Nicolai fily 
Leustacy Zalathnya nominatam de reliquis vero par-
tibus Juxta terras eiusdem magistri Ladislai existen-
tes cum vniuersis vtilitatibus et pertinencys suis in 
eisdem terris metis et antiquis quibus ipsi posside-
runt vendidissent tradidissent prefato magistro La-

dislao 
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dislao sibi et suis heredibus perpetuo possidenda et 
íiabenda pro quatraginta marcis argenti decime con-
bustionis plene receptis ab eodem Insuper obligarunt 
se sepefati Zalocb et socy sui ac beredes eorundem 
prelibatum inagistrum Ladislaum et lieredes eiusdem 
vniuersos ab omnibus racione predicte terre inpete-
re niten!ibus defensare et expedire proprys Jabori-
bus et expensis et cum nos propter absenciam pre-
dictorum commetaueorum eiusdem terre super ipso 
facto p r i u i l e g i u m dare voluissemus (inkább „«0-
lui$semusi's) postmodum prefatus Ottus exbibuit nobis 
literas domini nostri Andree Deí gracia Illustris le-
gis hungarie inter cetera continentes quod mittere-
mus vnum ex nobis vjrum Idoneum coram quo Mar-
tinus filius Andree de Lengend honm ipsius domini 
regis presentibus vicinis et conmetaneis predictam 
terram reambularet certis et Justis metis consignan-
do si non fieret contradictum contradictores vero si 
qui fierent ad presenciam ipsius domini nostri regis 
euocaret et post hec diem euocacionis et terminuui 
ac cursus metarum ipsi dornino regi fideliter rescri-
beremus Nos igitur mandatis ipsius domini regis 
optemporantes (így „obtemperantes^ helyett) ut te-
nemur cum predicto Martino homine eiusdem domi-
ni regis misimus hominem ' nostrum fidedignum qui 
ad nos reuersus dixit quod coram ipso prefatus ho-
mo domini regis presentibus prefato Petro filio Co-
mitis Petri 'Mathia filio Johannis et Ladislao filio 
predicti Comitis Nicola.i fily Leustacy pro se et pro 
omnibus fratribus suis vicinis et conmetaneis eius-
dem terre per veteres metas et antiquas eandem re-
ambulasset et nullus ex predictis conmetaneis exti* 
tisset contradictor et cum hec omnia ac cursus me-
tarum ipsi domino regi rescripsissemus de nouo se-
pedictus Ottus portauit nobis alias literas ipsius do-
mini regis hunc ténorem continentes Andreas dei 
gracia Rex Hungarie fidelibus suis Capitulo ecclesie 
Agriensis Salutem et graciam Ladislaus inagister da-
piferorum nostrorum nobis dixit quod ipse quan-
dam terram IMegyer vocatam preeio a quibusdam no-
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bilibus conparassct et postmodum ipsa terra ream-
bulata statuta ipsi inagistro Ladislao extitisset ne-
iuine contradictore provthec omnia in vestris literis 
nobis transmissis plenius vidimus contineri Quo cir-
ca fideiiíaii vestre firmiter precipieodo mandamus 
quatenus dicto magistro Ladislao super empcioue 
ipsius terre et asiguacione provt vobis constat v e -
s t r u i n d a r e p r i u i l e g i u m debeaus Datum Bu-
de quiuto die beatorum Petri et Pauli apostolorum 
Nos igitur mandatis ipsius dorniui nostri regis optem-
porautes vt tenemUr super empcione et asignacione 
ipsius terre preseutes coutulimus Sigilli nostri muni-* 
mine roboratas cursus autem metaruin eiusdem ter-
re Idern bomo noster taliter expressit quod prima 
meta incipit in capite cuiusdam vallis Cyglafw vo-
cate iuxta terram predicti Petri Almas vocatam et 
ibi sunt due niete hinc egreditur vsque occidentem 
et partium eundo iunnit vnam metam sub quadam 
llice existentem transeundo magnam viam ascendit 
in quoddam Bercii et ibi sub quadam quercu sunt 
due niete vna terre predicti Mathie Almas vocate et 
in eodem Berch sub quadam tlice est una meta et 
ibi tenet metas cum terra filiorum predicti Comitis 
Nicolai Zalathna ( így ) nominata et per idem Berch 
descendendo iungit tres metas a quibus descendit ad 
quandam magnam viam et ibi sunt due mete terree 
ipsius magistri Ladislai simiiiter Megyer vocate ab 
hinc eundo versus orientem per binas metas ipsius 
terre magistri Ladislai iungit priores metas a quibus 
inciperat et ibi terminantur presentibus tarnen ma-
gistro Stephano preposito Saulo lectore Myko Custo-
de magistro Johanne de Hewes archydiacono et alys 
»Tinltis annodomini Mmoducentesinio nonagesimo quar-
to regnante Andrea illustri regi (így) hungarie Lodo-
merio Strigoniensi et Johanne Coiocensi archiepisco-
pis domino nostro venerabili patre Andrea dei gra-
cia episcopo ecclesie Agriensis existentibus Series si-
qnidem prescripte quarte litere videlicet annotati do-
miui Ladislai ducis et palatini prohibitoria octauo die 
Cougregacionis sue generalis vniuersitati nobilium 
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Ilontensiset Neugradiensis Comitatuum feria secunda 
proxima post festum beati ßartholomei in anno do-
mini tVTll° trecentesimo sexagesimo nono prope vil-
lám Gyarmati) celebrate exorte exposuisset quod Mi-
chael íilius Fabíaní de Nadasd in personis magistro-
rum Johannis lily Dominici de Paztoh et Ladislai 
fily Stephani de Taar in eadem Congregacione ipsius 
domini L .dislai palatini de medio aliornm exurgen-
do magistrum Konyám de Zechen Frauciscum et 
Nicolauni filios suos ab occupacione detcncione pos-
sessionis ipsorum Lapasd vocate ac fructuuin et qua-
rumiibet vtilitatuin eiusdem percepcioue seu percipi 
faccione per se aut per alios quouis modo facta vel 
facienda prohibuisset Quarum quidem litcrarum ex-
liibicionibus factis cum ipse dominus Emericus pa-
latínus inter easdein partes Judicium et Justiciam 
facere voluisset mox eedem partes habira sua Judi-
ciaria concordandi licencia prius et optenta se ad pa-
cis reformacionem per ipsum dominum Emericuni 
palatinum transmitti deuota cum instancia postulas-
sen t , quas cum ipse ad ipsius pacis reformacioneui 
et reconciiiacionis beniuolenciam admisisset, demum 
prefati magister Ladislaus ac magister Frank in suis 
et predictorum fratrum suorum personis presento 
venerabili in christo patre domino Michaele Episco-
po ecclesie Agriensis filio siquidem predicti domini 
Thome Wayuode qui presénti cause et negocio se 
beniuole intromisisset in eiusdem domini Emerici 
palatini regressi presenciam Idem dominus Michael 
episcopus ac magister F r a n k , pro se personaliler ac 
pro prefatis Nicoiao et Symone filys dicti Konya 
bani tarn cum dictis literis procuratoriis quam eciam 
propter maiorem iirmitateni et perempnalem Stabi-
litäten) onera et grauamina eorumdem magistrorum 
Nicolai et Symonis si ipsi in hoc casu seu contractu 
possessionario, in decursu temporis in tot«» vel ali-
qua sui parte refutando persistere nollent omnino 
super se assumpmendo ab vna Item prefatus magi-
ster Ladislaus parte ab altera coram ipso domino 
Emerico palatino constituti proposuissenr et confes-
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si extitissent oraculo viue uocis quod ipsi per re-
formatiuam et conpositinam ordinacioiiem quarnplu-
rimorum prelatorum Baronum et regni Nobilium 
partes suas interponencium taliter concordassent vt 
Idem dominus Michael episcopus ecclesie Agriensis 
ac magister Frank in suis ac predictorum Nicolai et 
Symonis filioruni condarti Konye Baiíi personis pre-
dictas possessiones Lapasd et Megyer vocatas iam 
dicti magistri Ladislai et Kys Megered ipsorum em-
pticiam eidem magistro Ladislao et per eum suis 
heredibus cum vniuersis earum vtilitatibus et perti-

- nencys quibuslibet ad easdem spectantibns in perpe-
tuum remisissent et resignassent totum Jus et domi-
ny proprietatem si quod vei quam in eisdem usque 
tunc habuissent et se habere sperassent in futurum 
in eundem magistrum Ladislaum et suos heredes pe-
nitus et per omnia transferendo e conuerso autem 
Idem magister Ladislaus totum onus et grauamen 
facti potenciális in quod prefati Frank Nicolaus et 
Symon fíly dicti domini Konye bani racione indebi-
te et inlegitime conseruacionis et detencionis pre-
scriptarum possessionum Lapasd et Megyer vocata-
rum contra ipsum per Judiciarium processum rite et 
legitime incidere et conuinci potuissent eisdem magi-
stris F rank Nicoiao et Symoni peiiitus et in toto 
indulsisset Ynde quia dicte possessiones Lapasd Me-
gyer et Kys Megyered dicto magistro Ladislao sta-
tui debuissent Ideo prefatus Emericus palatínus per 
suum et memorati Capituli homines easdem tres 
possessiones eidem magistro Ladislao et suis here-
dibus statui fecisset quas postremo prefatus domi-
nus Nicolaus palatínus genitor noster ipsi Ladislao 
in heredum heredes patrocinio dicti sui p r i u i l e g y 
conmisisset et reliquisset in perpetuum possidendas, 
dicta autem litera prelibati Capituli Wacyensis pá-
t e n s secundo die festi ad vincula beati Petri apo-
stoli anno domino Mm0 trecentesimo octuagesjmo se-
cundo edita manifestarat quod Petrus et Mathias fily 
prefati Michaelis de Almag coram ipso Capitulo con-
stituti onus memorati Michaelis fratris eorum in se 
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assumpmendo prescriptam conposicionem perdictam 
dominam Margarctham malrem corum cum antedi-
cto Ladislao filio Kakas factam ralificassent, adhuc 
prefato Michaele actore prescriptas literas antedicti 
Capituli Wacyensis p r i u i l e g i a l c s in dicto anno 
domini Mm0 dncentesimo nonagesimo emanatas per 
prefatum Frank, filiurn Kvnye baní in presencia rac-
morati domini Emerici palatini productas quaruni 
videlicet series in superioribus sensualíter haberen-
tur in specie presentante (helyesebben , ,prenotate") , 
tarn Idem sibi quam eciam predictus Gyula íilius 
Ladislai Kakas similiter sibi in premissis per nos 
Judicium fieri petierant Ynde licet prefatus Johannes 
íilius Dominici de Paztoh terciam partém dicte pos-
sessionis Megyer per prescriptorum legitimorum ter-
minorum compleciones ab antedicto Lorando fratre 
ipsius Gyula reoptinuerit et in eiusdem dontinyum 
sJatutus fuerit Tarnen quia per iam dictum Ladislaum 
Hanum Auum ipsius Michaelis actoris in ipsa Me-
g) er empte porciones possessionarie non ad aliquos 
alios prfcterquam dictam dominam Margaretha!« 
vnatrem ipsius Michaelis actoris pertinuisse eadem 
eciam domina Margaretha ac prefatus Ladislaus Ka-
kas páter ipsius Gyule in presencia prefati Comitis 
Jacobi de Scepes conparendo in facto dictarum pos-
sessionum Megyer et Lapasd tale vinculttm compo-
sitorium vt 3Í easdem possessiones prefatus Ladislaus 
cum suis laboribus proprys et expensis optinere pos-
set extunc terciam partém earumdem duarum poa-
sessionum cum suis vtilitatibus dicte domine asigna-
ret et eandem in dominyum earumdem introduceret 
contra quoslibetque conseruaret Si qui autem in re-
quisicione ipsarum possessiontim contra ipsum La-
dislaum in aliquo grauamine conuincerentur tunc 
Idem Ladislaus medietatem huiusmodi grauaminum 
eidein domine dare deberet fecisse et in Isse ac ean-
dem conposicionem prefati.fily ipsius domine Mar-
garethe ratificasse iam dicti autem fily Konye bani 
et dominus Michael episcopus sentientes pro deten-
cione dictarum possessionum Megyer et Lapasd liti-
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ginsarum ípsos in nullo contingencium se posse agra-
uari easdem in forma dicte conposicionis antediclo 
Ladislao Kakas coram prefato Emerico palatino re-
misisse prescriptam vero possessionem eorum Kys 
Megered empticiam pro expedicione dicti facti poten-
ciális similiter eidem Ladislao et suis heredibus de-
disse et asignasse et in earumdem dominium ipse 
Ladislaus Kakas legitime statutus et inductus fuisse 
ipsémét eciam Ladislaus Kakas post reoptencionem 
earumdem possessionum in conspectu dictorum Leu-
stacy palatini et Johannis de Kapla cónparendo re-
ceptis a prefato Johanne fratre suotrecentis florenis 
porciones eorumdem Johannis ipsum contingentes 
eidem remittere et resignare assumpsisse ex preas-
sumptarum literarum continencys lucide adinventum 
fuerat Ideoque prefatus Johannes filius Dominici in 
prefata possessione Megyer tam videlicetin illa parte 
ipsius que annotati Ladislai Bani empticia prefuisset 
et quam in illa parte eiusdem que predictos Michaelem 
episcopum et filios Konye Bani pro expedicione dicti 
facti potenciális annotato Ladislao Kakas data fuis-
set nullum omnino Jus habuisse et nec filysui habe-
re debere et posse sed ipsius Megyer empticie ter-
cia, dicte autem Kis Megered pro ipso grauainine fa-
cti potencie donate possessionis medietas, cum tercia 
parte prefate possessionis Lapasd primum prescri-
ptam dominam Margaretham matrem annotati Mi-
chaelis aetoris et sequenter eundem Michaelem do 
Jure contigisse et concernere due autem partes di-
ctarum possessionum Lapasd et Meger vocatarum 
aliaque mrdietas prefate possessionis Kys Megered 
ro quod ipse Ladislaus Kakas prescriptam participa-
cionem veluti de bonjs per ipsum acquisitis cum 
prefato Johanne Kakas fratre suo carnali recpptis 
Johanne ab eodem pro suis expensis trecentis flore-
nis de Jure facere potuisset et valuisset partim filios 
ipsius Ladislai Kakas et partim memoratum Johan-
nen! Kakas concernere perspicue visum fuerat pro 
ro eum nos prescriptas possessiones Meger Lapasd et 
Kis Megered ordine quo supra diuidi facere voluis-
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scmus Illico prefatus Michael de Ryma et iam dictus 
Mathias fráter suus coram nobis conparentes pro eo 
quia prefatus Gyula filitis Ladislai eosdem Michae-
Jem et Mathiam in prescripta tercia parte annotate 
possessionis Lapasd contra quosuis expedire et in 
dominyo eiusdem consernare assumpsisset non mé-
diám partém dicte possessionis Kis Megered sed ter-
ciam ipsius partém pro se habuerant Vnde enni ad 
diuisionem possessionum predictarnm modo inferius 
denoiando faciendam noster et pielibati Capituli 
Wacyensis homines transmitti debm rant pro eo eius-
dem Capituli amiciciam literatorie pecierarnus dili-
genfer quatenus eorum mitterent bominem pro festi-
monio fidedignum quo presente homo noster d iedo-
minico proximo post festum beati Andree apostoli 
ttmc venturo ad facies dictarum possessionum Me-
grí- Lapasd et Kys Megered vocatarum >ieinis et 
conmetaneis earumdem vniuersis in Ibi legitime con-
uocatis et presentibus videlicet fjlys Michaelis de 
Ryma Johanne Kakas et Gyula filio Ladislai simili-
ter Kakas vei eorum procurátoi ibus presentibus ac-
eedendo easdem non obstante eo , si prefati Johan-
nes Kakas et Gyula venire vei mittere rennuerent 
in trés diuideret partes cum cuncti£ ipsarum vtilita-
tibus et pertinencys vniuersis quarum unam sorté 
si necesse fuerit posita per fnnem si opus íieret men-
suratam et ab alys suis partibus metaliter distinctam 
prefatis Michaeli et Mathie filys Michaelis deinde 
autem alias duas partes earumdem trium possessio-
num dempta illa particula prescripte medietatis an-
tedicte possessionis K j s Megered que porcionem pre-
fatornm liliorum Michaelis respexisset et que ipsi 
Gyule per ipsos filios Michaelis vti prescribitur re-
missa fnerat atque data quam ldem Gyula pro se 
diuisionaliter habere debuerat in duas sequestra-
ret partes condecentes quarum vnam prefato Jo-
hanni secundam autem prefato Gyule dictis Kakas 
cum hys quibus congrueret parciumque heredibns 
vniuersis Statueret et conmitteret in perpetuum te-
nendas et habendas contradiccione ipsarum parcium 



( 5 6 ) 
síhi invicem prescriptorutnque íiliorum Johannis fily 
Domínici et Laurencii de Taar aliorumque quorum-
libet non obstante Et post hec ipsius possessionarie 
diuisionis et stalucionis seriem vt íieret expediens 
cum cursibus metarum in Ib i erigendarum ad octa-
uas festi Epiphaniarum domini tunc venturas nobis 
amicabiiiter rescriberet Capitulum Wacyense preno-
tatum Tandem ipsis octauis instantibus Paulus de 
Barch legitimus procurator ipsius Johannis Kakas 
ab vna Item Lorandus fráter annotati Gyule nostram 
in presenciam accedentes ldem Lorandus retulerat 
quod prefatus Ladislaus Kakas páter suus fráter ve-
ro ipsius Johannis vigore-dictarum literarum Leu~ 
stacy palatini et Johannis de Kapla dictam terciam 
partém prescripte possessionis Meger et aliarum ei-
dem Johanni Kakas dare non potuisset quam reha-
bere vellet ab eodem quo percepto annotatus procu-
rator ipsius Johannis Kakas responderat ex aduerso 
quod demptis ipsis literis Leiistacy palatini et Jo-
hannis de Kapla ldem Johannes Kakas plura instru-
menta factum dicte tercie part is ipsius possessionis 
Meger et aliarum concernentes haberet que in ter-
mino vlteriori coram nobis exhiberé promptus esset 
et paratus Vnde hys perceptis conmiseramus eo mo-
do vt annotatus Johannes Kakas dicta sua Instru-
menta in octauis festi beati Georgy martyris tunc 
venturis coram nobis exhibere teneretur contra Lo-
random Kakas prenotatum A quibus quidem octauis 
dum ipsa Instrumentalis exhibicio partes inter eas-
dem secundum series literarum nostrarum proroga-
toriarum de termino in terminum currendo ad octa-
uas festi beati Michaelis archangeli anno domini M m o 

quadringentesimo decimo preteritas deuenisset deni-
que eisdem octauis instantibus prefato Johanne Ka-
kas non veniente nec míttente quia ldem petente 
Petro dicto Tóth procuratore ipsius Lorandi euocari 
debuerat pro eo amiciciam prefati Capituli AVacy-
ensis literatorie pecieramus diligenter quatenus eo-
rum mitterent hominem pro testimonio fldedignum 
íjuo presente homo noster prefatum Johanncm Ka-
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kas dicta sua Instrumenta exhibiturum de dictoquc 
Judicio trium marcarum nobis et parti aduerse satis-
facturum contra ipsum Loriindum ad octauas festi 
beati Jacobi apostoli tunc venturas nostram euocaret 
in presenciam E t posthec ipsius euocacionis seriem 
cum nomine euocati ad easdem octauas nobis amica-
biliter rescriberet Capitulum prenotatnm A quibus 
quidem octauis dum ipsa Instrumentalis exhibicio 
partes inter easdem secundum series iiterarum no-
strarum prorogatoriarum de termino in terminum 
currendo ad octauas festi beati Michaelis archangeli 
anno domini Mm o quadringentesimo vndecimo prete-
ritas et abhinc ex eo quia Petrus de Sele pro prefa-
to Johanne Kakas cum procuratoriis literis nostris 
exurgendo dictam Instrumenlalem exhibicionem di* 
ferri postularat ad octauas festi beati Michaelis ar» 
changeli anno domini Mm0 quadringentesimo duode-
cimo elapsas cum Judicio trium marcarum dictis Ju-
dicys prioribus dupplatis deducta fuisset Tandem 
preallegato Joanne Kakas non veniente nec mitteil-
te Jacobus de Nadasd pro ipso Lorando cum procu-
ratoriis literis dicti Capituli Wacyensis nostram in 
presenciam veniens eidem ex parte memorati in cau-
sam attracti per nos in premissis Juris equitatem 
pecierat inperl ir i et quia prefatus Johannes Kakas 
adhuc ad premissa in tribus foris conprouincialibus 
proclamandus fore visus fuerat pro eo amiciciam 
eiusdem Capituli Wacyensis literatorie pecieramus 
diligenter quatenus eorum mitterent hominem pro 
testimonio fide dignum quo presente homo noster 
infradeclarandus memoratuns Johannem Kakas ad-
huc ad premissa ( ki vagyon törií ltetve) dicta lite-
ralia sua Instrumenta exhibiturum ac de Judicys se-
decint marcarum nobis et quatuor marcarum parti 
aduerse satisfacturum contra memoratum Lorandum 
Ii Ii um Ladislai Kakas ad octauas festi Epiphaniarum 
domini tunc venturas in Iribus foris conprouinciali* 
bus publice et manifeste nostram faceret proclamari 
in presenciam insinuando Ibidem vt si veniret et 
premissa l iteralia sua exhiberet de dictisque Judi-
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c y s nobis et parti aduerse satisfaceret bcne quidem 
alioquin non obstante ipsius absencia et rebelüone 
iinem debitum et indilatuin facerenius causa in pre-
missa prout dictaret ordo Juris Et post hec ipsius 
tr ine forensis proclamacionis seriem cum nomine 
proclamati ad easdem octauas nobis amicabiliter re-
scriberet Capitulum prenotatum Ipsis siquidem octa-
uis festi Epiphaniarum domini instantibus Nicolaus 
paruus de Chytar pro ipso Lorando cum procurato-
ri is literis dicti Capituli Wacyensis nostram in pre-
senciam veniens liferas eiusdem Capituli Relatorias 
super ipsa trina forensi proclamacione exortas nobis 
demonstrauit in quibus per Nicolaum de Tlered no-
strum et Michaelem presbiterum ipsius Capituli ho-
mines prefatum Johannem Kakas contra annotatum 
Lorandum ad premissa primo feria secunda in Ciui-
tate Wacyensi Secundo die Sabbati in Patak tercio-
que dominico die in Petyen post festum beate lucie 
virginis nunc elapsum tribus scilicet foris conprouin-
cialibus Comitatus Neugradiensis ad dictas octauas 
festi Epiphaniarum domini nosiram in presenciam 
proclamatum extitisse conperimus seriöse Ad quas 
quidem octauas prefatus Johannes Kakas per anno-
tatum procuratorem dicti Lorandi legitimis diebus 
ipsarum octauarurn coram nobis expectatus nostram 
in presenciam ad exhibenda premissa sua Instrumen-
ta non venit neque misit nec persoluit Judicia pre-
notata se pro sua non veniencia in Judicio consueto 
et pro non so luc ione dictorum Judiciorum in dupplo 
eorumdem serie aliarum literarum nostrarum Judi-
cialimn agrauari permittendo postulans ipse procu-
rator annotato Lorando ex parte antedicti Johannis 
Kakas in prcmissis Juris equitatem e larg i r i , Ve-
rum quamuis prefatus Ladislaus Kakas pater anno-
tati Lorandi coram prescriptis Leustacio palatino et 
Comite Johanne de Kapla conparendo receptis ab 
antedicto Johanne Kakas fratre suo trecentis florenis 
nouis eidem Johanni porciones suas in possessioni-
bus Lapasd et Megyer habitas cum suis vtilitatibus re-
mittere et resigna re fassus fuerit pridem eciam mc-
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diantihus nostro et prefati Capítuli Wacyensis ho-
minibus sepedicto Joharini Kakas certe porciones in 
eisdein possessionibus Lapasd Megyer et Megered 
Statute fuerint tarnen quia ipse poss^ssiones in ipsos 
Ladislaum et Johannem Kakas non a patre et Auo 
eorum deuolute Sed excluso ipso Johanne eedeni pre-
allegatum Ladislaum Kakas cum dictis filys annotati 
Michaelis de Ryma contigisse et contingere prealle-
gatus eciam Lorandus dícte fassioní paterne pro 
ipso Johanne Kakas facte contraueniendo easdem 
pnssessiones ipsi Johanni Sta (k i törűl tetet t ) Kakas 
Statutas rehabere voluisse procurator autem ipsius 
Johannis Kakas eundem demptis dictis literis anno-
tatorum Leustacy palatini et Comitis Johannis do 
Kapla Super ipsis porcionibus sibi statutis plura In-
strumenta habere recitando producere assumpsisse 
et non produxisse propter quod Idein Johannes K a -
kas primo euocatus et tandem sua contumacia exi-
gente in tribus foris conprouincialibus proclamatus 
venire vei mittere recusasse Sed se S e m p e r in ter-
minis sibi asignatis a facie Juris et Justicie absen-
tando conuinci permisisse ex premissis omnibus lucide 
r e p e r i e b a n t u r C o n s u e t u d i n a r i a vero l e g e r e g -
ni ab antiquo approbata requirente quicumque in facto 
alicuius Juris possessionary se Instrumenta habere 
allegando exhibere assumpserit et non exhibuerit ad 
exhibicíonemque eorundem euocatus et proclamatus 
ven i re vei mittere renuerit se semper absentando 
talis ipso Jure possessionario priuari sólet requisi-
tor autem eius in dominyum ipsius Statui debet at-
que introduci Hys igitur ex causis preallegate porcio-
nes litigiöse in prefatis possessionibus Megyer La-
pasd et Megered existentes sepetacto Johanni Kakas 
S t a t u t e preallegato Lorando filio Ladislai Kakas ad-
iudicari sihique restatui debebant Pro eo cum regni 
IVobilibus nobiscum in Judicio sedentibus easdem 
porciones in ipsis possessionibus pridem prefato Jo-
hanni Kakas statutas pretaxato Lorando adiudican-
tesetser ie aliarum literarum nostrarum pernostrum 
et annotati Capitul i Wacyensis homines restatutas 
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conmissasqiie relinquimus et conmittimus eidem Lo-
rando et suis heredibus cum liys quibus congruít cum 
omnibus earundem porcionum vtilitatibus Jure ex 
premissis ei attinenti in sempiternum tenere et ha-
bere auctoritate nostra Judiciaria mediante Saluo Ju-
re alieno In cuius rei memóriám firmitatemque per-
petnam presentes literas nostras p r i u i l e g i a l e s 
pendentis auttentici Sigill i nostri munímine robora-
tas eidem Lorando duximus concedendas Datum in 
Wyssegrad quadragesimo die octauarum festi Epipha-
l i iarum domini predictarum Anno eiusdem Millesi-
ino Quadringentesimo Quartodecimo." 

Az eredeti hiteles igen nagy darab íróhártyán 
készült Oklevél Práy György Gyűjteménye között 
találtat ik d Pesti Fő Oskola Könyvtárában. A1 rósa-
szinü és zöld sodrott selyem kötélkéről le függő nagy 
viasz petsét még elég ép, 's Gara Miklós Nádor Is-
pánynak nemzetségi tzímerét ál l í t ja elő. Ez egy há-
rom részre kanyarodott Kigyó. Nagyságára nézve a' 
Petsét kisebb , mint sem az idősebb Gara Miklós 
Nádor Ispán) nak azon Petséte, mellyet Wagner Ká-
roly (Collectanea Genealogien Historica I l lustrium 
Hungáriáé Fami l ia rum, quae jam interciderunt. 
Decas IV . Posonii, 1802. 8-0 Tabula Aenea Fig. 5.) 
rézbe vésetett: ellenben nagyobb Gara László Ná-
dor Ispány Petséténél, mellyet ugyan Wagner Ká-
roly ( Ibidem. Fig. 6 . ) kiadott. A' körűlírat .német 
f racturk is betűkkel ez : „ f 0 . n t C O Í a t . Ö t . Q a r í t . 
m j l t l . í j u t t a a r í r . paíatinL" A' mi a' Perleke-
dő Feleket i l let i : Rimái Mihály a Balog Nemzet-
ségből , Tamás Erdélyi Vajda 's ennek fia Mihály 
az Egri Püspök, úgy Konya Bánnak fiai is a' Nó-
grád Vármegyei Szétsényt 's egyébb helyeket bírt 
Aba Nemzetségből, végre Flasznosi és Pásztói Do-
monkos Nádor Ispánynak maradékai a' Rátold Nem-
zetségből származtak. K i tetszik ez ítélő Levé lbő l , 
hogy a' Birák és Káptalanok a' X V - d i k század kez-
detén , mint utóbb is , a' Törvényeken épült különb-
séget a' P r i v i l e g i á l i s , P á t e n s és C l a u s a 
L e v e l e k között még igen jó l esmérték. D e , mi-
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nekutána a' három vásári meghívás mindenkor egy 
megyében fekvő helyeken ( in tribus foris c o n p r o -
v i n c i a l i b u s ) vitetett véghez, az is szembe tiino 
ezen Ok levé lbő l , hogy 1414-dikben W á t z Nógrád 
Vármegyében feküdött. Nem hiszem , hogy más 
Nemzet Európában ezen időszakaszból hasonló pon-
tossággal készült Itélőlevelet előmutathasson. Még 
ekkor maguk az Ország B i rá j i és a' Nádor Ispányok 
ítéltek a' Nemesség pereiben, 's a' Béiktatások nem 
tsak az Ajándékleveleknek, hanem az Örökös Bé-
valló és Zálogos leveleknek következésükben is min-
denkor megszoktak történni. Az Itélőlevél végén 
C o n s v e t u d o név a lat t , úgy látszik, egy mosta-
nig esméretlen Torvény-Tzikkelynek szovai adatnak 
e l ó . Sok i l lyetén Itélőlevelekből nagy gyarapodást 
nyerhetne a' Magyar Törvénynek Története. Közöl-
hetnék jó számmal i l lyeneket , ha attól nem tarta-
nék , hogy ezek nem örömest fogadtatnának. E ' 
tartózkodásból évenként tsak egy e' féle egész Per-
folyamatot és ítélólevelet adok k i . 

Horvát István. 

3. 
Vélekedés a' Család szó eredetéről, és tulajdon 

értelméről. 
Egy időtol fogva a' Család szó Ag (família) 

értelemben kezd nálunk divatozni. — Hogy értelme 
felől helyesen ítélhessünk, szükséges e' szó gyöke-
rére viszsza mennünk. H a el nem vétettem, a' Csal 
gyökér igéből vette eredetét: Csal-ád, Csal-árd, 
Csal-ás minden szúrmazottaival együtt; ez a' neve-
zet tehát szorosan öszsze vagyon kaptsolva a'szolga 
tula jdonával , a' hívtelenséggel tudn i i l l i k , *s ebből 
következni szokott csalással. * ) — Kresznericsnél 
Csalt régi i g e , insidias posuit, úgy mond , decipit. 

*) Igen ide illenek C'ájus Cássius szovai Tacilusból Anna]. 
Libro XIV. j fSuspec ta majoribus nostris fuere itigenia 

L sertorum, etiam cum in a gr is, aut domibus iisdem , 
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A' Csal tehát régi időben azt t e t t , rá mit most Csel 
insidiae j e len t ; következőleg ar mái Cseléd szovunk 
is dÜ régi Család szóból eredett. A' Debreczeni Ma-
gyar Grammaticának készítői tebát igen nagyot bot-
l o t t a k , midőn a' 336-dik lapon a' Cseléd szovat az 
otsmány Tscheléb szolgát jelentő név tői származtat-
j á k . D e még jobban eltévedett Leschka István Elen-
chus Vocabulorum cunprimts Slavicorum Magya-
rici usus tzímű Könyvében, a' 242-dik lapon, k i 
a1 Cseléd szovat nem tsak tót szónak vé l i , hanem 
annak is lenni á l l í t j a : „Tseléd, Família, Familie, 
non derivatur a turcico tseléb , vid. Gram. Debr . p. 
3 0 0 et 336 sed a slav. celed, celad\ polon cseladz, 
russ. cseladj, i l lyr . cselyad, croat. cselad, bohém. 
celed• dcc. etiam a verbo ceti, óel, incepit , inchoa-
v i t , unde celo, frons , celowek, contracte clowek , 
homo , Celesten , Ofenloch, praefurnium , celádka, 
celed, celedjn, dcc.—iDe én a-1 Család nevet mind 
addig magyar szónak tartom , még valaki hitelesen 
be nem bizonyí t ja , hogy hajdan a' tót nyelvnek 
minden Dialectussán nem celed, celad, hanem ca-
lad-nak íratott és mondatott. Ellenben a' Magyar 
nem tsak régi i rományokból , hanem Faluk neveze-
te ikből is megmutathatja, hogy régenten Család-nak 
í ratott és neveztetett ; p. o. Mária Család Bars Vár -
megyében, melJyet ez előtt Első Remete Sz. Pál 
Szerzetesi l a k t a k , 's azért Mária Család-nak, az 
a z : Boldog Aszszony szolgái lakhelyének nevezte-
tett . Család-wdk í r j a e' szovat Pesti Gábor i s , meg 
V e r a n t z Antal Krónikássá; az 1536-dik évre , ez 
pedig 1541-dikére. 

Mielőtt megmutatnánk, minő értelemben vet-
ték atyáink a' Család szovat; je lentett -e náluk Agat 
( f a m í l i á t ) , vagy tsak szolgát, alattvalót? Lássuk, 
m i t értettek a 'Régiek a ' F a m í l i a szó alatt. „ F a m í l i a , 

nascerentur, caritatemque do minor um, statim accipe-
rent. Postquam vero iiationes in f a m i l i i s habemus, 
quibus diversi ritus, externa Sacra, aut nulla sunt» 
colluviem istam nonnisi met u coercueris.fS 

A' Szerkesztető. 



I 
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{így mond Festns, antea in ingcnuís hominlbus diceba-
lur, quorum d u x , et princeps generis vocabatur Pa-
te r , et Mater famil iae; postea , hoc nomine etiam 
fanmii appellari coeperunt." Es bölts Seneca L ib . 
V I . Epist. 67 : „ N e illud quidem videtis, quam om-
nem invidiam Maiores nostri dominis; omnem con-
tumeliam servis detraxerint, dominum Patrem fa-
milias ; servos f amiliares appellarunt.44 Ulpianus 
pedig: „Famil iae appellatione omnes, qui in servi-
tio sunt, continentur; etiam liberi homines, qui ei 
bona fide serviunt." Ezen értelemben hivattak ná-
lunk is hajdan az Udvari, vagy is Királyi szolgák 
Deák nyelven Aulici, Aulae familiares nevezettel. 
Famíliának neveztettek pedig a'többi Urak alattva-
l ó i k , a' képes Krónikának eme szovai szerént: „ D e 
una quaque Tr ibu Duo Mi l l ia armatorum , excepto 
Familiae tiumero , (Hungar i ) eduxisse perhiben-
tur." Túróczi P. I I . Cap. I I . Valamint ezt már nagy 
érdemű T. T . Horvát István Ú r , Magyar Ország 
gyökeres régi Nemzetségeiről írott Könyvében a' 
37-dik lapon régen észre vette. 

Úgy találom, hogy éppen hasonló értelemben 
vették atyáink is a' Család szovat. Pesti Gábor , k i 
a1 négy Szent Evangélistát anya nyelvünkre fordí-
tot ta , és Bétsben Sytigretiius Jánosnál 1536-ban k i 
adta , Sz. Máté Evangéliumának Kuszadik Részét 
ekkép magyarázza: „Mert a1 mennyeknek országa 
hasonlatos a' cl alados emberhez, ky igen reggel k y 
megyen ínyeseket fogadny az ew zei i lewyebe. Ees 
minek wtanna meg zerzewdek welek , az naponkent 
walo szam pénz felewl , bochata ewket az ew zew-
leyebe." A' mondottakot K a M y G)örgy így adja 
elo : „Hasonló mennyeknek országa a' csélédes em-
berhez , ki jó reggel kiment míveseket fogadni az 
ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a mívesekkel egy 
napi pénzben, elküldé őket a' szőlőjébe." Matth. 
20. v. 1 tíc 2. — Ezen értélén»ben szóllott Isabella 
Királynő Aszszony is, Zápolya János Özvegye, 1541-
ben, midőn Szolimán Otsmány Tsászár akaratja sze-
rént Buda Várából kitakarodnék : „Ott ( a' mái fő 
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Templomban, úgy mond Veranlz Krónikássá) az 
Császár myndeneket el w y g e z w y n , rendelven, ki-
raíne aszón y s kezde Buda waraból challadgyát, 
marháját (kintsét 's egyébb jószágát) Pesth fely a* 
Dunán indítani .u Kresznerics szerint Szentzi Mol-
nár Albertnál is előjött a1 Család szó , Cseléd helyett. 
Ha tehát a' Család szó a' Régieknél is tsak cselédet, 
szolgát je lentet t , úgy vélem, mi sem vehetjük azt 
más értelemben: Ag (família) értelmében pedig ép-
pen nem ; mert még most is Atyáink után szolgáin-
kat férjfi, szolgállóinkat ellenben fehér cselédnek 
nevezzük. Szülött földemen Komárom Vármegyé-
ben legalább a' cseléd szövat mindenkor illyen ér-
telemben veszik ; azért a' tót eredetű szolga és szol-
gálló nevezetekkel bízvást fölhagyhatunk; mert va-
lóban tarthatni tőle, ne hogy a' mái Neologusok édes 
anya nyelvünket tót tá; vagy göröggé tegyék! De 
ne féltsük szép nyelvünket, hadjuk őket előre dol-
gozni , hogy annak idejébe lássák és tapasztalják a' 
Magyar nyelv régiségét, úgy mint a' mellyből a5 

többi Nemzetek is gazdagították és szaporították 
nyelvüket. Ez még most korán vagyon mondva, 's 
ez i g a z s á g o t igen kevesen hiszik , — de tsak hadd 
végezze el T. T. Horvát István L r , a' mibe kapott, 
majd máskép fogunk mind Nemzetünkről, mind pe-
dig Nyelvünkről ítélni. 

. Vodhradczhy Jósef. 

A' nyomos szorgalmú Szerzőnek e' bizodalmas várakozását 
én ugyan ösztönül veszem a' munkásságra, azonban egy-
szersmind öt i s , másokat is , igen tiszta egyenességgel 
megkérem, hogy igyekezeteimről t a r t ó z k o d v á b b a n 
Ítéljenek. A' miket én a' Magyar Nemzet Történeteiről 
közlök itt 's ott , azok ugyan sok tanulásnak és boszszas 
elmélkedésnek szüleményei: De másfelől egészen ellenkez-
nek a' megrögzött ezeredes emberi esméretekkel, 's azért 
mind azok még szoros és tudós kritikai vizsgálatok alá 
valók. Tsak akkor , ha ezeket ne talán némelly, vagy több 
részben ki állják, énekelhetni Győzedelem Éneket. Több 
szein többet l á t , 's mi mindnyájon a' legbuzgóbb szándék 
és törekedés mellett is , minthogy gyarlóságunknál fogva 
mindent nem tudhatunk, igen könnyen eltévelyedhetünk. 

A' Szerkesztető. 
4. 
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4. 
A' Kázméri, t* «íö? néven Kisj alti di Neme-

seknek a? Mihályi Nemesekkel Nagy Lajos 
Magyar Király'rendelése következésében né-
melly peres földről a' Győri Káptalan, Ki-
rályi Ember és Békítő Nemesek előtt 1363-
dik évben November 5-dike'n költ Egy ess ég-
levelük; egy Réz Táblával. 

,,Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorio 
conmendamus Quod Stephhnus fiiius Johannis do 
Kazmer literas p a t e n t e s domini nostri Regis no-
bis presentauit Ciiius tenor talis es t , Nos Lodouicus 
dei gracia Rex Ilungarie Memorie conmendamus per 
presentes quod Stephanus fiiius Johannis de Kazmer 
pro se personaliter et pro eodem patre nec non La-
dislao ét Laurencio fratribus suis ab una , Item Do-
minions fílius Johannis de My hal similiter pro se 
personaliter et pro Petro ac Paulo fratribus suis nec 
non pro Paulo filio Vgrini de eadem My hal et iilys 
eiusdem parte ab altera , eorum onera et grauami-
na , dictis Stephano et Dominico si in infrascripta 
conposicione nollent persistere in sc assumentibus, 
astante cum eisdem Nicoiao fratre Petri dicti de 
Vertus Janitoré nostro, sunt confessi ministerio vi-
ue uocis, quod ipsi super quadam particula terre li-
tigiöse inter villas Kazmer et Myhal predictas site , 
in cuius facto idem (így „ i idem u helyett) n o b i l e s 
d e K a z m e r s e u K y s F a l u d a l i o n o m i n e , 
prescriptos rtobiles de Myhal in causam attraxissent, 
arbitrio sex proborum virorum quorum tres pretacti 
nobiles de dicta Kazmer , etalios tres iam dicti no-
biles de Myhal adducere tenerentur , se submisis-
sent et submiserunt coram nobis; Tali modo, quod 
quitquid y d e m sex probi et nobiles viri per partes 
premissas adducendi in octauis festi omnium sancto-
rum nunc venturis itt facie dicte terre litigiöse in 
presencia Thome de Pech vel Petri fily Nicolai du 
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Pastur auí Gcorgy fily Stephani siue Johannis de 
Deer alys ahsentibus hominis nostri et testimony 
Capituli ecclesie Jauriensis, quod per ipsum Capitu-
lum ad id presencium serie transrm'tti iubemus, in 
facto premisso arbitrarentur, ambe partes teneren-
tur acceptare, tali obligamine inu ><cto, quod si 
qua parcium in ipsa arbitraria conpusicione dicto-
rum proborum viroruin nollet persistei e , et eandem 
acceptare recusaret, ex tunc ipsa pars contra par-
tém alteram premissa acceptantem in viginti inarcis 
denariorum salua porcione Judicis ante Jitis ingres-
sum deponendis conuinceretur eo facto prout ad hec 
partes premisse spontanea voluntate obiigarunt se 
coram nobis, Seriem siquidem premissorum, in li-
teris dicti Capituli nostre fideliter si necesse fuerit 
reseribí volumus maiestati dátum in V y segrad sexto 
die festi beati Mychaelis archangeli anno domini 
M m 0 CCCW0 LX , n o tercio, Quibiísquidem Jiteris domi-
ni nostri Regis visis et receptis vna cum predicto 
Thoma de Pech homine regio, ad ipsam arbitrariam 
conposicionem proborum viroruin inter partes pre-
missas fiendam videndam et audieudam, magistrurn 
Thomam socium et concanonicum nostro pro testi-
monio transmisimus, Qui tandem ad nos reuersi 
nobis retulerunt quod ipsi in dictis octauis festi om-
nium sanctorum iam proxime preteritis niagister 
Paulus filius Vgrini sua ac Stephani Nicolai et Jo-
hannis í i l iorum, predicius eciam Ddminicus fiiius 
Johannis similiter in sua et Petri ac Pauli fratrum 
suorum in personis nobiles de My 'ha l , I tem Johan-
nes filius Laurencii ac Steplianus filius suus in suis 
ac Ladislai et Laurencii predictorum in personis 
quorum onera super se assurnsissent in facie dicte 
terre litigiöse inter villás Kazmer seu K y s Falud 
et My'hal prenotatas, habite, in loco Artolfkerthe 
vocato, conparendo, terciam partém directam eius-
dem terre litigiöse cum siluis pratis aqnis fluentibus 
ac omnibus alys vtilitatibus et pertinencys quo-
modolibet vocitatis predicti Paulus filius Vgr in i 
et Dominicus filius Johannis suis et aliorum preno-
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tatorum in personis , eisdem Jolianni filio Lanrcncii 
et filys suis prememoratis de Kazmer ipsorumque 
posteritatibus perpetuo possidendam et hahendam 
amore fraternitat is remisissent et resignassent, ad 
poasessionem ipsorum Kazmer applicando, cuius mete 
hoc ordine progrediuntur , príma a loco Artolfkerte 
incipit et versus plagarn occidentalem tendit ad quem-
dam fluuium Nog Raba, deinde transsit ad aquam 
Petruta vocatam de hinc vergit ad quosdam fluuios 
Gallnass Eer et Olso Sugatag nominatos de inde pa-
riim transseundo versus eandem plagam a parte vil-
le Gy oro vergit ad fluuium vocato fígy „ v o c a t u m " 
helyett) Bee Repche et inde girat ad partém or ien-
talem ad quamdam terrain Pagan nuncupatam et ab 
hinc transsit versus eandem plagam ad terram Cri-
stur penes metas angulares et ibi te rminatur , Hoc 
eciam inter se adiicientes vt si qua parcium motu 
terrtporis successiuo premissam vnionem et ordina-
cionem retractaret extunc in facto rei quesite contra 
partém aduersam conuinceretur eo facto dátum quin-
to die octauarum festi omnium sanctorum predicta-
rum anno supradicto." 

Nyilt (Pátens) Levél í róhár tyán , mellynek ere-
deti hiteles példánya Tek. Kisfaludi Kisfaludy Já-
nos U r n á k , Ts Nemes Vass Vármegye Fő Szolga 
Bi rá jának , gazdag Levéltárában vagyon. A' kerék 
Petsét, mellynek nagyságát a3 gyenge pontotskák elő-
adják , a' levél hátára volt nyomatva , 's azt két vá-
gányon által vonatott hártya pántlika tartotta. Azon-
ban a' petsét viasza a' levél hátáról egészen lehul-
lott , tsak nyomát hagyván maga után. 

Horvát litván. 

5. 
Az Ószi Vetésről esztendőben. 

§. 1. Ismeretes dolog, hogy az idei tavasznak 
és nyárnak kelletlen időjárása Magyar Országnak 
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nagy részén a' növényekre kárt és v e s z é l y t hozoif. 
Széna kevés, Sarjú majd semmi sem termett ; Ele-
ségből, Törökbúzából, Kolompárból, Káposztából, 
és Szénapótolékokbói keveset várhatni : Árpa és Zab 
némelly tájakon annyi sem lett , a1 mennyit elve-
tet tek: még a1 Búza és Rozs termést is alig lehet kö-
zépszerűnek mondani. 

2. §. E z utóbbi gabona egyébb enni valók bóv-
sége mellett talán még is elegendő volna az emberek 
táplálására, de mivel mindenben fogyatkozás va-
gyon, természetes dolog, hogy az Uraságok és te-
hetős!) Szántóvetők fölösleges Rozsukat marhájok 
táplálására fordítandják, a' szegényebbek éhséggel 
küszködve fogják az aratást várni ; marhájokat pe-
dig, melly a' kiaszott tarlókon már most is tsaksin-
lődve lézeng, nehezen fogják tavaszig életben meg-
tarthatni; kivált ha az őszi gabonának fogyasztása 
mellett nem követjük a' takarékosságnak azon elveit, 
mellyeket a' józan okosság ha valaha, most hatal- \ 
mas szózattal javasol. Valamint rendkívül i a' baj : 
úgy szokatlan dolgot foglal talán magában ezen ja-
vallat is. De tsnpán azér t , mert szokatlan, ne kár-
hoztasd, mielőtt jól megvizsgálnád. 

3. §. Hazánk több téres vidékein az tapasz-
taltatik, hogy az i d e i g a b o n a s z e m e k k i s e b -
b e k a z o k n á l , m e l l y e k k e d v e z ő i d ő j á -
r á s m e l l e t t t e r e m n i s z o k t a k . A' mi termé-
szetes okozata azon állandó forróságnak és száraz-
ságnak, melJytől a' gabona időnek előtte megtik-
kadt és öszveszorúlt. Innét az következik, hogy egy 
pozsonyi mérőbe több szem idei apró gabona fé r , 
mint az ollyanból, melly kedvező időben termett, és 
szokott nagyságát elérte. 

4. (j. Kitisztítiatván,előbb minden idegen nemtí 
magtól., megszámláltatott egyegy itsze (Ror i tsze, 
vagyis pozsonyi m é i ó ) gabona először ugyan 
ollyan , melly kedvező időben termett,, és sem nem 
igen nagy ,sem kellelinéi nem kisebb szemű; és úgy 
aíáltatott, hogy egy itszébe 20 ;200szcin Búza, 26,400 
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szem Rozs fér. így tehát 72 i tsze, vagy is egy 
mérő Búza 1,454,400," Rozs 1,900,800 szemet foglal 
magában. 

5. §. E z e n számot nem tsak úgy vehetni f e l , 
mint a ' je lenvaló javal latnak egyik alapját , hanem 
azon esetekben is (kevés k ivéte l le l ) bízvást elfő-
gadhatni, ha valainelly gazdaságban nem találkozik 
illendő nagyságú gabona aa végre, hogy apróbb sze-
művel öszve lehessen hasonlítani. 

6. § . Megszámláltatván szinte egyegy itsze ide i 
apró szemű gabona, 25 ,800 szem Búza, és 33,100 
szem Rozs találtatott; és így egy mérőbe i l lyetén 
gabonából 1,857,600 Búza, 2,383,200 Rozs szem fér . 

7. § . H a már ezen különböző külkörű gabona 
szem számát öszve hasonlítod, az jő k i , hogy az 
aprószemű gabonából, és ugyan a'Búzából 403,200, 
Rozsból 482,400 szemmel több fér egy mérőbe , 
mint az öreg szemű életből. Fia pedig a 'szemeket 
itszékre számí t juk , úgy ta lá l juk , hogy az öreg-
szemű gabonából egy mérőben annyi , és nem több 
szem vagyon, mint az aprószentül gabonából, és 
ugyan Búzából 7 6 , Rozsból 57 i tszében; melly szá«? 
mot úgy találod f e l , ha az egy mérőben találkozó 
öregszemii gabonának számát elosztod az egy itszé-
ben találkozó apró gabonaszemeknek számával. 

8. Ezeket előre fö l tévén, bizonyos, hogy 
egy mérő apró szemű gabonában , és ugyan Búzá-
ban 1 6 , Rozsban 15 itszével több szem vagyon, 
mint egy mérő öregszemű gabonában. 

9. § . Nem az á l l í t ta t ik , hogy 1833-dik eszten-
dőben mindenütt olly nagy , i834-ben mindenütt ol ly 
apró szemű gabona te rmet t , min t az i t t előadott 
mutatványban találkozik. A* dűllők fekvése, a" föíd 

*) Dr. Riimy Űr kétféle Árpának megszámlálását közle ve-
lem : egyféléből 12,746, a* másféléből 14,972 szem fér egy 
its/ébe , én 13.500 szemet találtam, a1 mi mintegy 1;üzéji-
szám amazok'közt. A' Zabszemekben még nagyobb különb-
ség vagyon, a' legjobbikbóli 16,920, az alábbvalóból 18,112; 
•Ót vagyon olly aprói«, »«llybol 24,144 f<*> »gy iUzéij©. 
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minéműsége és a* gabona fajja a* szabály alól k ivé -
teleket okozhat. De mivel hasonló okoknak több-
nyire hasonló következései vannak, az idei hőség 
pedig nem némelly helybéli, hanem legalább a* 
Tiszától egész az Ausztriai szélekig — általános baj 
va la ; nints abban kétség, hogy az idei gabonaszem 
altaljában kisebb ne légyen, mint kedvező időben 
lenni szokott. A" gyakorlott szemű ember ezt több-
nyire rápillantva is megismérhéti; és a* szemeknek 
megszámlálása által voltaképen megtudhatja. H a sza-
bad szemmel különbséget nem találsz a1 különbféle 
esztendőkben, vagy határokon termett gabona közt , 
hogy a' drága időt egy itszének ne talántán siker nélkül 
teendő megszámlálása mellett el ne veszejtsd, tégy elő-
leges próbát néhány lattal. Ha 550 szem Búza, ha 800 
szem Rozs, vagy ezeknél kevesebb is egy latot nyom, 
meg vagyon benne a szokott illendő nagyság; ha több 
megy egy latra , kelletinél kisebb a1 gabonaszem. 
És így ha különbséget találsz ( 8 szem Búza, vagy 
11 szem Rozs különbség egy lat mel le t t , egy mérő 
mellett tsak nem egy itszényi különbséget tesz) 
folytasd a'.számlálást egy egész itszéig : mert egy 
lat nem elegendő mennyiség arra nézve, hogy az 
ebből fölvetett közép szám vezérfonálúl szolgál-
hasson. 

10. Senki sem kételkedik ar ró l , hogy egy 
meghatározott térű földnek bevetésére valami meg-
határozott számú mag egy esztendőben szintúgy, 
mint más esztendőben elegendő ne légyen. Nem ta-
lálkozik arra való o k , hogy a' melly földbe rend-
szerint 1,454,400 gabonaszem vettetik, abba némelly 
esztendőben 1.857,600 mag vettessék: vagy más sza-
vakkal : minek termesztenél ott 1,857,600 gabona 
palántát, a' hol az elmúlt időkben vett tapasztalás 
szerint 1,454,400 palántából is bő aratást várhatsz? 

11. §. Azonban noha a1 javalló sok ideig hiva-
talból forgolódott a' földmivelők között; nem tapasz-
talá, hogy a' vetés mellett a' magnak nagyobb, vagy 
kisebb kiilkörér© tekintenének a' vetők. Sőt mint-
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egy közönségesen elfogadott szabály szerint a'mag-
nak minéműségére való minden tekintet nélkül (mel-
lyel az okosság ugyan mindég, de a' szükség ritkán 
parantsol áldott hazánkban) bizonyos térű földre 
egy esztendőben annyi mérő gabona vettetik, mint 
a' másikban; ha tsak a' tsendes, vagy szellős idő 
különbséget nem tesz. így p. o. Magyar Országban 
600 • öles földbe akár öreg, akár apró szemű légyen 
a1 mag, többnyire egy pozsonyi mérő Búza vettetik. 

12 §. így már a' k i olly földbe, mellyben ked-
vező időben termett helyes nagyságú gabonából egy 
mérő elégséges , az idei apróbb szemű gabonából is 
egy mérőt vet , oktalanul el bitangolja azon különb-
séget, melly az öreg és apró gabonaszemek között 
ta lá lkozik , és a' melly az előadott Búza mutatvány 
szerint egy mérő mellett tizenhat itszét tészen : ho-
lott a' szükség idejében mindenképpen azon kellene 
lennünk, hogy az emberek és barmok élelmére va-
ló dolgokból kárba senuni se veszszen. 

13. §. Tehát nem tsak a1 józan ész, hanem 
most még a' szoros szükség is azt hozza magával, 
hogy a* szokott mérték helyett tsak annyi gabona 
szem vettessék, a' mennyi a' jövendő termésnek 
eszközlésére elmulhatatlanúl szükséges : tudniil l ik 
hogy azon földbe, melly be az illendő nagyságú ga-
bonából rendszerint egy mérő szokott vettetni , az 
apróbb szeműből arányos mennyiséget, vagyis az 
említett mutatvány szerint 56 itsze Búzát vessünk. 
Azon aggodalom iránt , mintha ebből kevés palánta 
nőne, az is megnyugtathatja a' földmivelőt, hogy 
az idei gabonában igen kevés idegen nemű mag, így 
tehát annál is több gabona szem találkozik. 

14. §. Ezen javallatra nézve azt az ellenvetést 
lehetne támasztani, hogy gyakorlatban végre nem 
hajtatható, rész szerint mert a' balítéletektől elfo-
gódzott földmivelők ezen takarékosságot a' jövendő 
termésre nézve károsnak v é l i k , nem akarván az 
apáknál okosabbaknak tartatni: részint mivel a' ve-
tők mozgonyképpen munkálkodván, a1 legjobb akarat 
mellett is a' szokott lépés és maroknyi mellett ma* 
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r a d n a k ; végre részint mivel még nálunk az olly 
vetőmüvek , mellyek által az i l ly pazarlásnak elejét 
lehetne venni , közszokásban nintsenek. 

15. §. M i a' balítéleteket i l l e t i , alig lehet gon-
dolni olly öngyűlölőt, k i i l ly világos haszon után 
ne nyúl jon , mihelyt megfogásához alkalmaztatott 
okokkal megmutattatik n e k i , melly balgatagság, 
földén az idén több gabona palántát, mint más rend-
szerint való esztendőkben, termeszteni. E l lenben, 
hogy épen akkor lehet a" kártól tartani , ha több 
palántát növeszt, mint a' mennyit a' föld rendsze-
r in t e lb i r , és táplálni képes. K i k i tudja, hogy a-" 
legsűrűbb vetések szoktak kedvező időjárás mellett 
megdőlni. 

16. §. A' m i pedig magát a' vetést i l le t i , igaz 
ugyan, hogy még a' leggyakorlottabb vetőtől sem 
lehet elvárni, hogy azon földet , mellybe rendszerint 
egy mérőt szokott ve tn i , az idén p. o. 56 itszével 
egy pontig (a' mathematikai pontosságnak különben 
sem lévén helye a* mezei gazdaságban) bevesse. De 
ezen nehézség is elhárúl, ha a1 mag külkörének kü-
lönbsége a' gabona közé vegyítendő föld által pótol-
tatik ki. Tudni i l l ik ha fölteszszük, hogy ötvenhat 
itsze apró szemű gabonában annyi szem találkozik, 
mint egy mérő , vagyis hetvenkét itsze öregszemű-
ben , vegyítsd jól öszve az ötvenhat itsze aprósze-
m ű magot tizenhat itsze földdel , és vess szokás sze-
r i n t : valamint hogy a'lóhere magot is zabbal, vagy 
árpával és földdel, vegyítve szokás elvetni. 

17. §. Ugyan is földvegyítékkei kellene azon 
magpazarlást is e lhár í tani , melly a' vetéskor, ural-
kodó szelek alkalmával tör ténik: de valamint az 
i l ly sikeretleniíl elszórt magnak mennyisége a" szél-
nek erejétől és irányozásától, úgy az e 'bél i pótolás 
miatt vegyítendő földnek mennyisége is igen az idő-
kor i környűletektől függ, és tsak vagy a' ve tő , 
vagy az arra felvigyázó gazda által határoztathatik 
meg. 

18. §. Azon hasznon k iv t í l , mellyet a' mag 
külkörének különbségéből nyerhetni, még az a' kü-
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lönbség ís nem kis tekintetet érdemel ezen mosto-
ha időben, meliy a' gabonának különbféle nehézsé-
géből származik. Az 1822, 1825 , 1832 és 1834-dik 
esztendőkben székes, atzélos, az az : nehéz gabona 
termett : az 1816 , 1826 és 1831-dik esztendők az 
Őszi gabonának silányságától és könnyűségétől esme-
retesek. Vagyon olly Búza , melly 90 fontnál többet 
nyom; vagyon, melly alig haliad fölül SO fontot : 
ezek közt tebát ollyan az arány, mint 9 : 8. De még 
nagyobb ezen különbség a' gabonának belértéke te-
kintetéből. Mikor a' 80 fontos Búzának méreje 4 
for int , a' 90 fontosért a' molnárok és kenyérsütők, 
k i k legjobban esmerik a1 gabonának tápláló ere jé t , 
5 forintot adnak. Mert minél nehezebb a' gabona, 
annál vékonyabb a'szemnek héja , 's így annál keve-
sebb korpát , és több lisztet ád. 

19. §. Innét az következik, hogy ha nehéz gabo-
nád is vagyon, könnyű is, tsak emez silánysága miatt 

^ tsirázó erő nélkül (a ' mit néhány száz szemet meleg 
nedves földbe vetvén , megtudni igen hamar lehet) ne 
szűkölködjék, a' könnyűt fordítsd vető magnak, hogy 
így a' nehézségnek különbsége az emberek és barmok 
eledelére maradjon. P. o. ha 83 és 88 fontnyi Búzád 
vagyon, a3 83 fontosból vess, hogy 5 font életet meg-
takaríthassál. 

20. §. A' tapasztalás bizonyít ja, hogy a' Ke -
nyérnek való gabona egy esztendőnél tovább meg-
tartja tökéletes növesztő erejét. H a tehát idei ga-
bonán kivűl tavalid is vagyon, saját hasznod és a* 
közügy egyaránt javasol ják, hogy nem az idei szé-
kes, hanem a' tavali könnyebb gabonával vesd be 
földedet: ha tsak a' szem külkörének különbsége 
nagyobb hasznot nem igér. 

21. §. Még azon esetben is lehetsz, hogy olly 
tavali gabonád vagyon, mellynek szeme az ideinél 
kisebb. Ezekre tehát alkalmaztasd az t , a' mi a' 13. 
§-ben mondatott. H a azonkívül ez az ideinél még 
könnyebb i s , ennek elvetéséből kétféle haszon hárul 
reád; a' mennyire tudniill ik mind a' nehézségnek,mind 
a1 szem külkörének különbsége élelmedre megmarad« 
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22. §. Látn i va ló , hogy mind ezek a1 dolog 

természetéből vannak véve, és olly szembetűnő hasz-
n ú a k , hogy már egyszerűségük által is önmagokat 
ajánlják mindennek, k i a1 jó tanáfsot akár gőgből, 
mert mástól j ő ; akár lomhaságból, mert i l ly tse-
kélységnek vélt dologgal foglalatoskodni nem érde-
mes — megvetni nem szokta. Azonban nem sok fá-
radságba kerül egy ítsze gabonának megszámlálása; 
ezt négy személy, tsak százig tudjon olvasni, 3 óra 
alatt könnyen elvégzi : és még ennél is tsekélyebb 
dolog, néhány mérő gabonának próba képen való 
megmázsálása. 

23 §. Rövideden tehát abban áll, a" mit eddig 
mondottunk: a ) Vetőmagnak a' különbféle eszten-
dőkben, vagy határokon termett gabonából azt vá-
laszd, mellynek szeme legapróbb. b") Számlálj 
meg ezen gabonából egy itszét. c ) A* legnagyobb 
szemű gabonádból is ugyan annyit számlálj meg: 's 
m i n d e z t , mind amazt sokszorozd 72-vel. d ) Vesd 
föl a' különbséget; tudnii l l ik hány itsze aprószemű 
gabonában találkozik annyi szem, mint a ' m e n n y i 
öregszem egy mérőben, a' 7-dik §. szer int : és hatá-
rozd ineg az elvetendő mennyiséget a' 13-dik §. út-
mutatásánál fogva, e ) Pótold ki a' gabona közé ve-
gyített földdel a' feltalált különbséget, f ) Ugyan is 
földvegyítéssel hárítsd el a' vetéskori szélből szárma-
zó pazarlást, g ) H a gabonád mind egyenlő szemű, 
vesd el a' könnyebbet , nem pedig a' székesebbet, 

24. §. H a tsupa öregszemű egyenlő gabonád va-
gyon, és ha nehézségében sem találsz különbséget, 
magában ér te tődik , hogy ezen javallatnak magadra 
nézve semmi hasznát sem veszed. És ezen esetben 

Ha Hints apró szemű gabonád, tsinálhatsz: t. i. meg 
azt is merném javasolni , hogy igen rilka rostán eresz-
8zed át a' vefö ma«>ot , ha attól nem tartanék, hogy oda 
ne magyarázza valaki szavaimat, mintha otsól: ajanlanék 
vetésre. De az idei gabonának tsak nem minden szeme jó. 
A gazt különben is ki kell rostálnod , és így ezen javal-
lat szerint r i t k á n v e t n e d az » p r ó s z e t n ü ga-
b o n á t . 
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elégedjél meg azon lelki nyugodalommal, melíyet on-
nét szerezhetsz magadnak, ha szegényebb sorsú 
embertársadat, kinek apró szemű gabonája termett, 
takarékosságra oktatod. 

ií. K. 

6. 
Az 1834-diki AURÓRÁKRÓL. 

Két Auróránk tüne fel 1834-re, a' mi magába 
jó j e l , mert gazdagságra mutat, ha vagyonunkat ket-
tőzhetjük. Olvasván az iker Aurórák hirdetményét, 
még pedig Kil ián úrnak egy kissé furtsa hirdetmé-
nyét , mellyel sajtója alól kiszabadult Auróráját , 
egyedüli igaz magzatnak hírdel i , nagyon kivántsi 
levék mind ez t , mind bitangnak vallott testvérét 
megszerezni. Mosolyodással olvasám az előbbi hir-
detményben, hogy ez a' nem kétes születésű Auró-
r a , minden rézmetszéseivel 's egyébb más tökéllyei-
vel is TSAK 3 pengő for int , 's így TSAK 36 krra l 
drágább testvérjénél a' Trattnernál kijött pseudo 
Auróránál. Mert ámbár tagadhatatlan, hogy Ki l ián 
Aurórája, kűl díszére, szép papirosára, rajzai 's 
betűire nézve, akármelly mind Bétsben, mind a' 
Német külföldön ki jött Almanakokkal nem tsak bát-
ron mérkőzhetik, de őket maga után hagyja, 's ná-
lok jóval oltsóbb is , mind a" mellett kár vólt még 
is azon kalmáros TSAK-ka l figyelmeztetni bennün-
k e t , melly egy német példabeszédre emlékeztet, 
melly re , mint tsnpa őnnhasznot mentőre szépmivü 
tárgyaknál emlékezni nein szeretünk. 

Megszerzém tehát mind a' két Aurórát , a' m i 
nem sok — és megölvasám mind a' kettőt, első lap-
tól az utóisóig — a ' m i igazán sok. Megkémélhetém 
magamnak ezt a' fáradságot, 's úgy bánhaték ezek-
kel is mint a' korább évi Aurórákkal , Ne felejtsel 
's egyébb hasonló új esztendei tsemegékkel, mellye-
ket meghozatván, 's a' képeket j *s némelly lapo-
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kat általforgatván, ott hagyám az asztalkán, mint 
tsinos házibutorotskát, az óra ós a' portzelain vin-
dzsiák között: de hasztalan, feltüzeltek ár je lenté-
sek, és én szemeimmel látni akarám, van-e a* két 
druszánék közt előség, 's ha van, mellyiké az. 

Tekintsük meg elsőben is a1 Dámák artzait , 
köntöseit, tsínjeit , mert ezek legelőbb szembe tűn-
n e k , mert ezekre , vagy is a" külfélre , a' Dámák 
— ( m e l l y Nemhez Auróráink is tartoznak) — különös 
figyelmet fordítanak. Ki l ián űr Aurórája egy újnyi-
val hoszszabb, vagy mint Dáma , magosabb Trattner 
Aurórájánál, de valamivel izmosabb is ezen testvér-
jéné l , a' m i különbség, mind a' kettőnek jól — á l l , 
az egyik kartsu szüzet, a' másik Junoi alkotot mu-
tatván. Ki l ián lyányának habos (moirée) selyem kön-
töse, melly Trattner szemérinetes lyánykájának nin-
tsen , de van felső ruhája ( tok ja ) mellybe rejtezzék, 
a1 m i nélkül az elsőbb deli hölgy szűkölködik. — 

De hagyjuk a' kisaszszonyokat, 's szóljunk a' 
könyvekről . A"1 papiros Ki l ián Aurórájában sokkal 
szebb mint Trattneréban, a' betűk is szebbek ama-
z é n á l , ámbár a' prosák betűi egy kissé , a' verseké, 
igen parányiak , de e' mellett is jó l olvashatók. A' 
rajzok mind kettőben szépek, az artzképek vete-
kednek egymással, 's nehéz volna az elsőséget ki-
találni, ha azt talán Ki l ián Aurórájában az első kép-
nek nem adnók. A3 táj festésekbe Nápoly vidéke 
fe lér i , ha meg nem e lőz i , a1 két Pestit , űgy bizo-
nyosan Corinna is Coriolánt. És így mi a3 képeket 
i l le t i , mind a' kettővel megelégedhetünk, 's örül-
nünk ke l l , hogy 6 helyet t , a' jelen évben 12-őt 
kaptunk. Ataljában örömest és nemzeti büszkeség-
gel megval l juk, hogy a' külső díszre, Ki l ián Auró-
r á j a , akárinelly kényes és válogató dámának asztal-
ká ján, minden német attyafiai között nem tsak igen 
tisztes, de talán első helyet is foglalhat. 

Az Aurórák külseit megvizsgálván, szóljunk 
azoknak belbetsükről is. Tudja azt mindenki , hogy 
Almanakokban remek miveket nem képes keresni , 
l u d j a , hogy az i l ly évi tzifra bábok, akkor is meg? 
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felelnek rendeltetésüknek, midőn ő k , mint szép 
társaságokba szokott, tsak tsinosan, elmésen, mu-
lattatón tsevegnek, 's egy pár szép, érdeklő vagy 
elmés gondolatot ékesen, jól felöltöztetve, kimon-
danak. Schedel úr ugyan a3 Társaság évi könyvében 
Aurórát, egy nemesb miveltségű kor hajnaltsillagjá-
nak nevezi , 's nagy, igen nagy befolyását hirdeti 
a' Nemzetre — a ' m i azonba inkább kívánandó mint 
hiendő. A' legjobb külföldi Almanakokról is alig le-
het ennyit feltenni, és így mi is megelégedhetünk 
azzal , a' minél a' Külföldiek is többet nem várnak. 
-—De mi 1834-re még is többet váránk, mert mind 
a 'ké t felekezet ba jnok i , küzdőbe állának egymás 
ellen, a' pálma koszorúért. I l ly állások alatt szabad 
vala, többet , szebbet, míveltebbet, érdeklőbbet 
várnunk mint hajdan. A' Magyar Literátura híresebb 
férjfiai léptek mind két felöl (ámbár as Trattner 
Aurórájában dolgozók neveit nem tudjuk) a' tsata-
piartzra, szabad volt tehát reménylenünk, hogy erő 
erővel; láng-ész lángészszel, elme elmével fog 
küzdeni , 's Örvendve várluk a' hartz kimentét — 
de retnényink nem tellyesedének hé, mert a' már 
elavult Aurórákban, hellyel közzel , több e l m e , 
több fény, simább előadás találkozik, mint az évi-
ekben. 

Ezen állításnak bébizonyítására nézzük ált , 
előbb K i l i á n , utánna Trattner Aurórájának tartal-
mát. Rostálgassuk előbb a' prosabéli i rományokat , 
's vessünk végre egy kurta pillantatot a3 verseze-
tekre. 

Fáy András, az elmés mesézo Tétényi éjtza-
kajában tisztult n y e l v , gondos előadás uralkodik. 
A' forma minden, a' tárgy semmi, az érdek tsekély. 
Hogy a' házasólandó Bálint égő pipával bédiílt ágyá-
b a , — az igen is magyar. Hangátsyné 's lyánya fe-
lette jók valának Bálint mentségit e lh inni , mert 
azokmegyőzok nem lehettek. Az egész novella nints 
jól öszvevarva, a' humor keresett. Az öreg Orbay 
egy szinte szánakozásra méltó erőtlen öreg, i l ly 
characterhez a' mivnek semmi köze. Fáynak ezen 
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új szüleménye, régibb kintsásóival, nem mérkőz-
helik. 

Oíhman ünnepe egy hoszszúra búzott torok 
Román, annyi túlságos festésekkel terhelve, hogy 
szinte tsak aJ vége felé veszi észbe az olvasó, mi-
ről van a' szó. Mi a 'valódi szerelem a' 69-dik lapon 
kézzel tapogatjuk. De kinek is jött valaha eszébe 
e1 szerelemről szóilani, midőn eunukokat emleget. 
Othtnan igen is törökösen vette a' dolgot, öszveza-
varván a' szerelmet az éldeléssel — ha tsak ugyan 
ezen kitétele „Genusst" jelent. Az egész elbeszéllés 
rettenetes sentimentál 's egy kissé émelgős is. (fade.) 
Kétszer e z t , széles Magyar - és Erdély Országban, 
senki megolvasni nem fogja. 

Ki hitte volna, ez tzímje Kováts Pál novellájá-
n a k — 's valóba ki hitte volna, hogy éppen Kováts 
Pál , a' Vízkereszt (Auróra 1831) , és a1 fejér tzipők, 
(Ne felejts 1833) humoristicus í ró ja , süllyedhetett 
ennyire. K i hitte volna, hogy ez az unalmas, elal-
tató, vizes előadás, az eddig elmésnek esmért Ko-
váts pennájából származott! — Legelső is a' mit ta-
lálunk hoszszú biographiai jegyzetek Kristinka an-
nyáról 's attyafiairól, 's hogy leve a'mostani 30 évi 
Krist inka, életének 16-dik évében, férjfiu gyűlölő 
— mert első szerelmese elhagyta. Jön egy más szép 
bohó: Adel , k i szegény létére megosztja Kristinká-
val magánosságát, 's valamennyire mysantropiáját 
i s , — mivel vőlegényét agyon lőtték. Végre meg-
jelen Emma a' 16 évű , minden saját physiono-
mia nélküli lény, érdektelen mint festett artzképe. 
'S ez a' 3 fejér nép végre, minekutánna annyi apró 
unälmakon által dűl , — Emma kisaszszony saját ke-
zeivel az udvarkaput k i tá r ja , — a ' füttő mellett a* 
fias tyúk megperselődik 's a' t. 's aJ t . , ez a' három 
fejér nép mondom, végre mind a' hárma férjet nyer , 
a1 mivel hál" Isten! a1 történetnek is vége szakad. 

Következik: egy nap Szliátson. I t t is egy Mi -
santrop mutatja magát, de már nem 30 évű Asz-
szonynak, hanem egy Budai Concipistának képében. 
Borongó köd burkolja eleinte az esméretlent, kibo* 
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rúlt, fiatal, makats szomorú , bizárr, gyér* 
mekileg retteg a pisztolytól, V wieg* is yd JaeY /o-

£* a' dohányzást nem szenvedheti, 
rátjának leg delibb hab pipáját, jüstölgo búkká-
nótzal, tfg-y vonagló kar rántással úgy sujtá a* 
sziklához, Äog-y o s , szegény pára! ssás darabok-
r « pattant, s a' ki barátját azon tsufos unszolá-
sért, hogy ő is pipázzon, még párviadalra is hítta, 
's midőn ez pisztolyt említene , haldokolni látszott. 
Ezen, 's ezekhez hasonló szédelgések után szinte 
érdekelni kezdi az olvasót a' tsodálatos esméretlen , 
de tsak hamar megérti, hogy 6 évek előtt a' Budai 
Concipisták iegboldogabbika, — most egy szerentsét-
len szerető, kinek Paulinéja, ez a' szellem termet, 
ez a1 lebegő, hullámi mozdulat, eza szúzésmég 
ts láng pillanat 's a' t. kénteleníttetett egy valósá-
gos Robert le Diablehez férjhez menni. 

Az i l ly szerentsétlen szeretőknek száma legio! 
De a1 Concipista komolyabban veszi a' dolgot: sor-
sa örökre eldűlt, öldöklő bánat kapá-meg lelkét, 
elzárkozék, ablakát kitsapá (hihetőleg kinyitá) V 
fél'— napokat könyöklött benne áltmerengve, eljaj-
dult iratai mögött, 's a' manó tudja mit nem tett 
mindent. Még a1 hivatal is szerelmesévé vált, 
előlépett, de megbetegedett 's kóborlásra indult. 
Elbotorkál felső Magyar Országra, megsejdít egy kas-
télyt , 's szíve monda: Pauliné! neked ott kell lak-
nod. — Úgy vol t , de vesztére, mert Pauliné férje 
pisztolyra hívja k i a' kalandozót, mellbe löv i , mi-
után Pauliné őt a' kastélyban meggyógyíttatja , a' 
nélkül, hogy a3 dühös férj t i l t a n á , — ' s a' félgyógyúl-
tat útnak botsátja. 

Ez a' szerentsés szerentsétlen Szliátsra mene 
halni , midőn Bétsben meg nem halhatott. — D e i m é 
megjelen Szliátsban az özvegy is , kiért lelke szen-
vedett , Solymosy István, Szepes és Sáros Várme-
gyék földesura 's több Megyék Tábla Birájának ( k i 
másfél év ólta elenyészett) özvegye. Vége a' párvia-
dalnak annyi bizonyos — de lett e kézfogás, azt a' 
szerző bánatunkra elhallgatá, kettős bánatunkra, 
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mert ha nem lett ,£még képes ő egy jövő Aurórában 
vagy Vénuszban, ezt az unadalomig font fonalat 
még tovább fonni. 

Egy van még bátra: az t. i . , hogy megtudja a' 
kegyes olvasó, miért vala hősünknek olly szörnyű 
antipathiája a pipa mint a1 pisztoly e l len, mert 
ezek character vonási a' boldogtalannak. A ' mi az 
utóisót illeti arra jó ok a z , hogy mellbe lőt ték , a' 
m i ha bár katona embernél helyes ok nem lehetne 
is — de Concipistánál megállhat. A' mi az elsőbb szen-
vedelmet i l le t i , azt a' 214-dik lapon megfejtve ta-
l á l j u k — hol szomorú hősünk, kevés szóval, de an-
nál több füstéi szörpölé tsészéjét, elannyira, hogy 
a bájos kellemes Paulinét, az Ö jegyesét és sze-
relmesét is, úgy bétalálá füstölni, hogy midőn an-
nak kis lyánkája hozzája repesett, neki fél hidegen 
fél boszusan mondá/ Anyám be füstös vagy! — Az 
i l l y béfiistölés a1 szerelem varázs pertzeiben, szük-

,ségesképen elidegenítheti az embert minden további 
füsttől. 

Méltó még kijelelni a* tsillogó és meglepő kiej-
téseket ezen elbeszéllésben, illyenek p. o. az auba-
de utáíi köntösbe vetni magát, — szemét felütni, 
•— valaki mellé ledobni magát, — megkerülni 
hegy üstöt ( m i lehet az ?) a3 corridorhoz állani 'í 
arra kalapját fektetni — (va l lyon mit ért hősünk 
a1 Corridor alatt , mi nem más mint folyosó, és így 
tiszta magyarán így mondhatta volna: a' falhoz tá-
moszkodám, 's kalapom lábom előtt feküdt , de be-
zeg akkor a' báj hangú corridornak helye nem leszj 
pisztolyt a felpadba loni ki, — örülök tudni , hogy 
kel l magyarú! a'plaßondot ejteni. 

A' mi ezen előadásban még is dítséretes és tsu-
dálni méltó, a z , hogy a' régi betsületes, az „Űrnál" 
m e g m a r a d t , 's azt a' mái k e g y e d d e l fel nem tse-. 
ré l te , melly i f jú szeretett gyerkőtze, régi testvérjénéi 
a ' k e n d n é l , egy tseppel sem fellyebb való, 's bá-
mulást érdemel, hogy korunk , melly öltözetébe, góth 
betűibe, 's sok másba viszsza megy a' régihez — 
tsak a' kendet útál ja , mert régi , 's a' kegyeddel, 

nyel-
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nyelvünk egy nagynak vélt hiányát pótolni gon-
dolja. 

Buda és Pest K i l i ánná l , Pesten és Körüle 
Trattnernél — ez tzímje a' két Aurórákban ugyan 
egy tárgynak, tartalma pedig : Buda-pest 33 évelő i t 
és most. Nagyon érdekes lehet annak, k i Budapestet 
esméri, 3s 33 év előtt is látta azt. Ez a ' tárgy, melly 
mostani alakjában is magát legjobban olvasatja, ér-
demes lett volna nagyobb felvilágosításra, 's a r r a , 
hogy a ' tárgy mint tárgy vevődött volna f e l , nem 
úgy mint az az íróra béhatott. K i l ián Aurórája szin-
te 1850-ig rajzolja Pestet, 's az akkori idők fő vo-
násivá teszi : a' törvények hamar lefolyását, a ' tzé-
hek eltörlését, a' nemzeti játékszín felállását, 's a ' 
színjátszók kimívelődését — mellyek kurta 16 évek 
alatt bár így legyenek. 

Ä ketskeborrel fejezi bé prózáját Kil ián Auró-
rája. Pórregének mondja a' köl tő , tehát 
d)en; Szent Muzcus botsásd rneg n e k i , mert nem 
tudja mit tselekeszik! őrizz meg bennünket ezután 
illy Pórregéktől ! 

A1 versekről — nem lehet tagadrii, hogy tseng-
n e k , szépen tsengnek , — de tsak tsengnek pöngnek 
's semmit nem mondanak. Szorgalommal, kikere-
sett szovakkal vannak í r v a , alkalmasint érthetők 
i s , tsak az a' baj, hogy a' szép szók és kitételek 
alatt semmi sem fekszik. Azoknak nagyobb része 
felett k i van mondva az ítélet a' 125 dik lapon. 

Trat tner Aurórája bár az előbbivel kiilso díszé-
re , szép papirosára 's betűire nem mérkőzhetik, dé 
igen még is a' Bétsi 's más Német Almanakokka!, 
és külsőjére , közelébb arányban áll azeddigíeni Au-
rórákhoz. 

A' nép artzok érdeklők, *s kivált az aszszony 
személyeknél eltalált characteristica. — A' rajz ügyes, 
és figyelmező festőt gyaníttat , 's kívánnunk ke l l , 
hogy i l ly kellemes rajzokkal jövendőre is derítsen 
fe l , és bennük még mélyebben menjen a' nemzetek 
különböztető artzvonásiba. A' dialóg elmés, világot 
jár t emberre mutat. 

Tud. Gyújt. VIII. Köt. 1831. G 
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Festeti és Körüle felől már szó vo l t , 's itt is 

még egyszer szükség mondani , hogy a1 tárgy meg-
érdemlette volna, hogy abból mindenütt az írónak 
személye k i ne tűnjön, s ne vigyen mindent arra 
viszsza. A ' másodiknak észrevételei leginkább mu-
latnak , aJ harmadik , úgy tetszik, keserií gúnnyal 
végz i , így szólván: haladunk o Pestbuda és Buda-
pest ! — De ez nekünk , k ik Budapestet (mert ez tsak 
szelídebb hangjával is elsőséget érdemel a' Pestbuda 
előtt) kevéssé, vagy épen nem esmérjük — közel 
sem elég. 

A1 berakott adlak egy kedves, kis eredeti víg-
játékotska — mellyhez hasonlót még egy Magyar 
Almanakban sem találni , 's mellyhez hasonlók bár 
számosan jelennének meg. — Ez a ' jól characterisált, 
jó l dialogisáltdarabotska, németre fordítva — bizo-
nyosan szomszédjaink színjein is szerentsét tenni 
fogna — a' mint tenni fog kétség kívül Budán is , 
ha az odavaló játszók, a' kapitány's a'corrector jó l 
eltalált sajátságikat felfogni 's előadni tudják. 

Dáivy komoly phantásia, melly re a' Colosseum 
romjai adának alkalmat, 's mellynek megnyugtató 
tartalma a z , hogy minden elmúl és öszve rogy, de 
a" mit az emberi lélek a3 mívekben — találmányok-
ban, tudományokban egyszer k iv ívot t , az örökké 
maradandó. Szép kifejezés és vigasztaló a* 138-dik 
lapon az : hogy a' földi lények a' planétai élet lép-
tsőjén hágdalnak fel , 's a' port megettök hagyván, 
léptsonként nemesulnek. Mind ezen bel bets mellett 
is az előadás valamennyire unalmas, 's fogadni le-
hetne, hogy azt egy Dáma is végig nem olvasandja, 
pedig az Almanakokat különösen Dániáinkkal kel-
lene megszerettetnünk. 

A' mi a' 113-dik lapon mondatik, azt már Seume 
siracusi sétájánál mondotta: hogy valaha Szent 
Péter templomja leend a' világnak legroppantjabb 
romja. 

Titkásznak mondja az eddigi Titoknokát. Vall-
jon kell-e a' már félig meddig bévett szókat újak-
ka l változtatnunk, 's így azon zűrzavart még sűrub-
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bé tennünk — melly hálá sok ujontz íróinknak — 
nyelvünket úgy is eléggé burkolja. 

/1 szín teremtés egy szerentsétlen kis Id i l la , 
mellynek kár vala még azt a' pitzin helyet is a d n i , 
mellyet itt elfoglal. 

Kólto. —- Beteg ábrándozása egy szédelgő agy-
nak. Maga is gyanítja, hogy az olvasó nem fogja 
elfogadni, ezt a' rátóllíst és így szól a' 231 dik la-
pon : Ti nem értitek e szavakat ? Igazatok van ! 

Egy különösséget találunk ezen Aurórában, azt, 
liogy a' római számokat felette szereti, 's keresve 4 

osztja fel azokkal irományát. Ezek a' megszaggatá-
sok gyakran igen furtsán esnek k i , 's minden lát-
ható ok né lkü l , mint p* o. X I felriadtak az igazga-
tások, X I V igen is hazámfiai X V I I imé ez nékünk 
az K i r á l y , X X I úgy vagyon hazafiak. Ezek ugyan 
mind apróságok. De minek a* különtzködés — mert 
azt ma jd , mint valami szembetűnő újságot, a' ser-
vum pecus követni fogja — 's megérhetjük még azt 
a" lulságot, hogy minden periódus római számokkal 
jegyeztetik k i , a' mi ha más nem i s , de papiros 
vesztegetés. 

M i t szóljunk a' versekről ? ezek itt is silányok^ 
velőtlenek, meddők és puszták. I t t is tseng, peng, 
itt is virúl, elhervad — tsóközönt vár, lángol, 
érez , érzelg ! I t t is vannak virágartzok—- illatár 
— búbánatnak szálai a' szép tsillagzatok ! szikra 
vető viharok, van lángkéj, hús leb el, van babér, 
melly szóra már Kazinczy anathémat vetett. A' p U 
rulás beillenék a' Karfunkel Veihebéli sonnettek kö-
zé. Adelt fejtse meg a k i érti 's magyarázza meg 
mi a' sok lérzetú ős anyavár 's hogy nyugszik ez 
tettek alatt. Szomorú tapasztalás de igmz, hogy 
igen hátra vagyunk a1 versekben. A' ki valamelly 
közönséges gondolatot feszes, erőltetett, szoktalan, 
's gyakran félszeg köntösbe, akár rím és metrum-
m a l , akár nélküle öltöztetni tud — az már magát 
nyomtatásra méltónak véli . — Tömjénezik ugyan 
egymást az i l íy ürességek írói — de szomorú tsaló* 
dásokban az érett közönség részt nem vesz^ 

*6 
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A ' k i a1 borzasztó rettenetest szereli annak ked-

ve telhet Ágnesben és az Átok-ban , mellyben egyéb-
iránt szerentsés festések is vannak. Költője szerel-
mes olly képekben , mellyekrői igaz ideája sints. 
így a' víz rohanása semmiképen nem hasonlít a' láva 
szakadásához, a' melly nem szakad sebes en , hanem 
igen halkal előre. Ha lavinát mond vala a' szerző 
igaza v a n , mert ez sebesen rohan és szakad — de 
láva nem lavina. —Hlyen az Amerikai óriáskígyó, 
a' föld sarkánál viruló éjszaki f é n y , 's a' t. 

Kun László és Mandula mind a' két Aurórák 
versezeti közt legvonszóbb. A' szere lmes , szelíd , 
de 'vétkes.,'v*s épen azért sorsától Jetapodt Mandulá-
n a k , a' kevély és erős Arbotznak képei jól találva. 
Az egyszerű kifejezéseknek tulajdon bájai vágynák, 
azokban valamelíy vonszó gyermekded hang lebeg, 
's szívet é r , catastrofjával pedig a ' legszigorúbb Mo-
rálisták 's Themis papjai is megelégedhetnek. 

Azon kívánsággal fejezzük észrevétel inket : Vi-
rágozzék mind a' két Auróra "s legy enek mentől szá-
mosabb vevőjik. Trattner Aurórája vetélkedjék en-
nek után na kűl tsínbe Kil iánéval , bel betsök pedig 
mind ket tőjöknek évről évre nevelkedjék. Melegí-
tsen bennök a' szív, emeljen az elme, érdekeljen a' 
szép e lőadás , mellynek veleje legyen. Kerüljék az 
ürese t , az una lma t , a' kitsapcngó szenvedelmet. 
Verseket vagy éppen ne a d j a n a k , vagy ha a d n a k , 
az évieknél jobbaka t i 

Vidéki. 

7. 
Néhai Kövy Sándor felett Tiszt. Somos sy János 

Professor Úr által tartott beszédnek biogra-
phiai része. 

Származását vette ez a' nagy Férjf iú, úgy látszik, 
1763-dikban Tekintetes Nemes Zaboich Vármegyé-
ben fekvő Nádudvar helységben, néhai Nemes és 



C 85 ) 
Nemzetes Kövy Péter Úrtól , és néhai Zöld Katalin 
aszszonytól. Kiknek gondos vigyázások, különösen 
pedig édeS Aít)'ának szorgalmatos oktatási áltai az 
elsőbb Tudományokat Nádudvaron olly előmenetel-
lel végezte, hogy a' nagy talentomú I f j ú , a' k i a* 
Nádudvari közönséges Oskolai tanításban tsak igen 
kevés részt ve t t , 1779-ben a' Debretzenyi Reforma-
ta Anya Oskolába bé vitetvén, a' nagyobb tanúlók 
közzé í ra t ta tnék, és a' felsőbb Tudományok tanú-
lására botsájtatnék. Mint egy hat esztendők eltelése 
után 1782-ben megakarván próbálni tanításbeli te-
hetségét és ügyességét, mellynek kellett későbben 
az Ő nevét és hírét elterjeszteni , a' Sarkadi Oskolá-
ban két esztendőkig viselt Tanítói hivatalt. Ekkor 
valami titkos sugallástól, vagy belső ingertől ösztö-
nöztetvén, Posonyba k é l , hol a' hazai Törvénynek 
tanúlását tette fő tzél jává, 's majd bővebb gyakor^ 
lás végett, a' törvényes Perek folytatásában Pestre 
siet, hol a' legnagyobb szorgalommal addig gyűjtö-
gető tapasztalásait, míg iparkodása P r o k a t o r i jeles 
Diplomával jutalmaztatnék. Ekkor itt vonta ő ma-
gára Ekklézsiáink 's Oskoláink őrállóinak figyelme-
tességeket, i t t esmerték m e g ő te t a' nagy Telekyek, 
Yayak és Bernáthok, ekkor látták által mit várhat-
nak ő to l le , 's ezeknek atyai ajánlásokra lett az ? 

hogy a' Tisza mellyéki Helvetziai Vallástételt tartó 
Fő Tiszteletű Superintendentiától, a' hazai Törvény 
tanítására a S. Pataki R e f o r m a t a anya Oskolába meg-
hivattatnék. Az 1793-dik esztendő Julius aavának 
8 dik napja volt az a' szerentsés nap, mellyen őtet 
a' mi anya O s k o l á n k T a n í t ó n a k nyerhette. Novem-
ber 10-dikén é r k e z e t t annak falai közzé, 15-dikben 
foglalta el Tanítói székét , tartván beszédet a1 Ma-
gyar Törvény tanulásának hasznairól. Ettől az idő-
től fogva, hírével eggyütt Tanítványainak száma esz-
tendőről esztendőre nevekedett , úgy annyira hogy 
a' S. Pataki Re f . Collegium n e m tsak a ' Helvetziai , 
hanem az Ágostai Vallástételt t a r t ó Evangélikusok, 
sőtt még a ' nem egyesü l t Görögök Törvény Oskola® 
jóknak is méltán tartatnék. 
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A' mi Kövy Sándor t , mint Tanítót illeti, senki 

sem esmerte nálláná! inkább a' Tanítói hivatalnak 
fontosságát. Bizonysága ennek a' tanításban való fá-
radhatatlan szorgalmatossága, úgy annyira, hogy ma-
gától még a' pihenésre rendelt időt is megvonná; 
tsiiggedést nem esmérő békességes tűrése , a' magya-
rázatra felvett tárgyaknak addig való forgatásában, 
míg azokat gyengébb tehetségű Tanítványi is felfog-
hatnák. Különösen elősegítette ez t , az általa gyako-
roltatott tanításbeli mód, melly feltalálójától, az ér-
telmi esméretek kifejtődztetésének nagy Mesterétől, 
Sokratestől neveztetik. Tanítványainak előmenete-
lek forgott szeme e lőt t , akkor is mikor sokfelé ágad-
zó tudományaira u. m. a' Polgári Magyar, Ekklé-
zs ia i , Fenyítő 's Bányász Törvényre , hogy a' töb-
bieket elhalgassam — tzélos kézi könyveket készí-
t e t t ; — mellyek közzűl az első, mind egész kiterje-
désében, mind sommásan kinyomtattatván több íz-
ben , a' Tudósok helybe hagyását annyira megnyer-
t e , hogy ez által az ő neve és híre az egész Hazá-
ban elterjedne, sőtt az ő földi szerentséje is erős 
Fundamentomra állapítania. De ez a 'nagy Törvény-
tudó a' szép Nemnek is Tanítója kívánván lenni aa 

Magyar Törvényben, a' Magyar Polgári Tőrvényt 
hazai nyelven is k inyomtat ta , melly munkája a' 
Martzibányi által feltett nem nagy de ditső jutalom-
ra méltónak ítéltetett. 

De nem tsak úgy mint épületes Tanító, hanem 
úgy is mint mély belátásit Törvény Tudós, ki vívta 
Kövy magának az első helyet a' Hazai Törvény Tu-
dók között. Tsalhatatlan bizonyságai ennek azon 
írásai , mellyeknek készíttetésekre és rész szerént ki 
is nyomtattatásokra alkalmatosságot szolgáltattak, 
némelly nehezebb törvényes kérdések felett való ösz-
veütközései a3 Magyar Haza nevezetesebb Törvény 
Tudóival. Ezen munkákban példákkal bizonyíttatott 
bé, hogy aa Magyar Törvény Fundamentomos esmé-
re té re , a' Históriának, más Nemzetek Törvényei-
n e k , mellyek közzűl sokak már meg is avultak és 
nyelvének tudása múlhatallanúl szükséges. Különo-
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seil az egész Római nyelv annyira hatalmában volt, 
hogy még a' törvényes tárgyakban is , meJlyeknek 
előadására mások az úgy nevezett Curialis stílussal 
élnek, magát a' Ciceró nyelvén fejezhetné k i ; azon 
a' nyelven, mellynek olly nagy betsüllője volt, hogy 
azt néhánykor, kivált ha a' heves vetélkedésben el* 
melegult — Magyar Haza Geniusa engedj meg az ő 
buzgóságának , — meg a' maga Nemzeti nyélvének 
ótsárlásával is pártfogolná. Ha a' Törvény szövevé-
nyes kérdéseinek fejtegetésében elméje megfáradt , 
a 'Római classicus Költők munkáiban keresett pihe-
nést és megújulást. Ezeknek lelke szállotta megőtet , 
midőn szíve fájdalmának vagy örömének kiöntésére 
ragadá lan t já t ; ezeknek lelke ihlette őtet , midőn 
szava ezüst húrjainak zengésével az Augustus arany 
századjára bájolta viszsza az elbámúlt H a l g a t ó -
k a t . * ) 

Közli az elhunytnak egykori , 
tisztelő Tanítványa, tí. L, 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1 ) Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet, 

von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. Witwe , 
1833. in 8-o SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben. 

2) A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye be-
tőivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fr. 30 xr 
pengő pénzben. 

(Folytatás.) 
Sok főtörést okozott az Új-Testamentomban né-

hányszor előfordúló BASILIKOS görög szó a' Her -

*) Megholt Kíívy Sándor 1829. Jul. 23-didán. Még mind ez 
ideig sem gyűlt annyira a' háládatos tanítványi adakozás, 
hogy az elhunyt sírja felett, a' 8. Pafaki Ev. Reformá-
tusuk temetőjében, emlék állíttathatnék. 

a* Közlő jegyzése. 
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Wenevtáknak.E'görög kifejezés jelentéséről már 1615-
dikben vetekedés támadott (ísaaci Casauboni, D e 
Rebus Sacris et Ecclesiasticis Exercitationes X V I , 
ad Cardinalis Baronii Prolegqmena in Annales Ec-
cles. Francof. 1615* 4-o pag. 210 ) Baronius és Ca-
saubonus között, 's illy nagy idő óta igen sokan 
(Job. Christoph. Wol í i i , Curae Philologicae et Cri-
ticae. Basileae, 1711. 4-o Tomo I I , pag. 832 . Tomo 
V , pag. 32 . ) iparkodtak a'szó értelmébe hitelesen 
behatni, de e' KunkÖtést, vagy inkább Palótzkö-
tést ( N o d u m Gord ium) a' legtudósabb Férfiak is 
Nagy Sándor példája szerént inkább elvágták, mint 
sem föloldották. I logy BASI IJKOS görögül épen an-
nyit je lent , mint magyar nyelven T S Á S Z Á R I , vagy 
K I R Á L Y I , abban nem fekszik a' nehézség , hanem 
inkább ezen kévlésben : Miért neveztetett azon F é r -
fiú, kinek gyermekét (Evang Johannis, I V , 4 6 — 5 3 . ) 
Caphar -Naumban az Üdvözítő meggyógyította, TSÁ-

* S Z Á R I N A K , vagy K I R Á L Y I N A K ? Ennek ma tsak 
nem valamennyi T u d ó s Férfin azt az okát adja, 
hogy Ő U D V A R I T I S Z T , K I R Á L Y I M IN ISTER, vagy 
T S Á S Z Á R I S Z O L G A volt. Úgy , de mi tsekélységet 
nyomnak a' tudomány mértékén e' vélemények, ha 
azok a1 Szent írásbéli rokon helyekkel öszsze hason-
líttatnak ? Épen azt a' Caphar-Naumi gyógyítást, mel-
lyet Szent J á n o s Evangélista le ír t , elbeszéli (Cap. 
V I I I , 5 — 1 3 . ) Szent M á t é Evangélista i s ; elbeszéli 
( C a p . V I I , 1 — 1 0 . ) szinte Szent Lukáts Evangélista 
is . Az utóbbik ugyan nem g y e r m e k , hanem s z o l -
ga gyógyítást emleget, de ebben semmi nehézséget 
sem találhat, a' k i tud ja , hogy as Napkeleten a' 
Gyermekek is az Atyáknak Szolgáik vol tak, 's azért 
sokszor ott a' Fiak is Szolga nevet viseltek. A ' két 
más Evangél is ta szerént J ános Evangélistának TSÁ-
SZÁRIJA bizonyosan nem volt S I D Ó , hanem a' 
N E M Z E T S É G E K közé tartozott, következésképen 
a' fölebb mondattak szerént ( T u d . Gy i l j t . 1834. V I . 
K ö t . 9 7 lap.) P I 1 I L 1 S T A E U S volt. U g y a n Őt mind 
Szent M á t é , mind Szent L u k á t s KATONA S Z Á Z A -
D O S N A K , m a i néven SZÁZADOS K A P I T Á N Y N A K 
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nevezi. Vesse tsak öszsze akárki a' három Evangé-
lista előadásait híven figyelmezve, tapasztalni fogja, 
hogy Recensens itt tsak azokat mondotta k i , a' m i -
ket maguk az Evívigelisták előterjesztenek. Már az 
itt a1 kérdés : Miért neveztettek épen a' P H I L I S T A E -
US K A T O N A T I S Z T E K tsak maguk T S Á S Z Á R I , 
vagy K I R Á L Y I néven, 's miért nem a' S IDÓ K A -
TONA T I S Z T E K is ? 

D e , hogy a1 BASIL IKOS n é v , mint Recensens 
az Evangélistákból következtette, egyenesen a 'PFI I -
L ISTAEUS N E M Z E T S É G E K E T i l lette, az más ösz-
szehasonlításból is kitetszik. A' Macchabaeusoknak 
Könyvükben ( I I . Macchab. Cap. I V , 13.) mondatik 
a' Sidó Nép egyik Felekezetéről:,,Erat autem hoc non 
initium, sed incrementum quoddam et profectns 
HEL L EN ICA E (Gentiiis) et ALLOPI1YLIS TIC A E 
(Philistaeicae) conversationis, propter impii et non 
Sacerdotis JASON IS nefarium et inauditum sce-

s lus « I t t az állíttatik a' Sidó Nép egyik szakaszáról, 
hogy ez , JÁSON gonoszságait gyűlölvén, elfogadta 
a' N E M Z E T S É G E K N E K és PHIL ISTAEL 'SOKNAK 
szokásaikat. Egyet jelent itt e' két szó, mert a' hét 
Philistaens Nép hivatott N E M Z E T S É G E K nevezet-
te l , 3s e' N E M Z E T S É G E K ( Sidóül: G O J - í M ) szo-
vat Syrnmachus, a3 régi görög Fordító , Mósesnek 
egyik helyén (Genes. X I V , 1.) igen tudósán (Chri-
stoph. Cartwright, Annotationes in Genesim. Lon-
dini , 1648. 8-o pag, 113.) nem FI E L L E N E K N E K , 
hanem határozottan S C Y T H Á K N A K fordította; az 
pedig, hogy az A L L O P H Y L U S szó különösen a' 
Macchabaeusoknak Könyvükben is P H I L I S T A E -
IJST je lent , semmi kétséget sem szenved. Már Flá-
vius Jósef (Antiquit. Jud. Libro X I I , Cap. 5. § 1.), 
előadván épen az előbbi történetet, így í r : „Maxi-
ma vero Populi (Hebraici) Pars JASONEM sequu-
ta est, cujus vim non sustinentes Menelaus et To-
hiae filii ad Antiochum se receperunt; ei dicentes, 
velle se relictis patriis legibus et insti-
tutis sequi BASILICA et HELLENICOS (Gen-
tiles) MORES teuereNem veszi-e észre minden? 
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hogy Flávius Jósef az A L L O P f l Y L I S M U S helyett 

R A S I L I K O S , vagy is T S Á S Z Á R I és K I R Á L Y I SZO-
K / Í S O K A T tett? Igen jól tudja Recensens azt i s , 
ho:?y napnyugaton a' H E L L E N név GÖRÖGÖT je-
lentet t : De azt is tud ja , hogy Ásiában, 's főképen 
Pal a< stinában, a' H E L L E N név megkülönböztetve a' 
P H I L I S T A E U S O K N A K tulajdoníttatott. És innend 
vagyon , hogy a' H E L L E N nevet Eusebius Pamphi-
Ius Egyházi Történeteiben is (Ecclesiasticae Histó-
riáé Libro I V . Cap. 2. edit. Taur. Tomo I , pag. 121. 
nóta a.) Valesius ugyan váltva G R A E C I és G E N T I -
L E S , Rufinus G E N T I L E S , Szent Hieronymus pe-
dig A L I E N I G E N A E az az : PH IL ISTAEL1S0K for-
dítással adták. Ezek szerént tehát nem lehet meg 
nem különböztetni különbféle í rókban a' H E L L E N 
szó jelentését. 

Azonban mit értett Flávius Jósef fölebb a' RA-
S I L I K O S szó a lat t , azt önön magának más helyei-
ből még világosabban általláthatni, minthogy Köny- \ 
veiben a' R A S I L I K O S nevezet többször is előjő. Egy 
helyen ( I n Vita Sua § 23«) írta szóról szóra tett for-
dítás szerént: ,,Per hoc tempus veniunt ad rne duo 
Mag ni komm, qui sub POTESTATE REGIS, 

TRACHON1TARUM REG10NE« Ugyanezen 
két F ő Nemesről beszéli ( I n V i ta Sua § 3 1 . ) vala-
mivel alább: „Iterum autem turbam aliqui conci-
tarunt, venietitev ad me, BASIL1COS MAGNA-
TES non debere vivere , dicentes mihi: non tran-
sire volentes in hos, qui apud ipsos mores." Még 
alább ( I n Vi ta Sua § 72. Cf. Ant. Jud. Libro 
X V I , Cap. 9. § 1. 2. 3. ) a' Sylla alatt hartzoló TRA-
C H O N I T Á K R O L mondja: ,,Ego autem, celeriutens 
conversione, cum copiis obviavi BASILIC1S." Ezek 
szerént Flávius Jósef a' T R A - C H Ó N I T Á K A T nevezte 
R A S I L I C U S O K N A K . H a ez így vagyon, a' minthogy 
aligha vagyon másképen, minekutána a' C H Ú N O K a ' 
leghitelesebb írótól, Priscustól,RASILlUS S C Y T H Á K -
N A K hivatnak, nein ke l l , vagy nem szabad-e g y a -
n í t a n i , hogy a' Caphar - Naumi R A S I L I K O S és 
S Z Á Z A D O S talán K Ú N K A P I T Á N Y volt? Rár m i 
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váratlannak tetszhetik is e' gyanítás, nevetséges 
épen nem lehet az e lőt t , k i észre vette, hogy az 
Uj-Testamentomban Palaestinai B A S I L I K A T A R T Ó -
M Á N Y R Ó L is találtatik rövid említés, midőn az 
Apostoloknak Tselekedeteikben (Cap. X I I , Í20.) a' 
Caesareába menő Herodesről mondatik: „Erat au-
tem Heródes iratus Tyriis et 8idotiiis: Uno ani-
mo autem advenerunt ad eum, et persvadentes Bla-
st um , qui super cubiculum Regis, postulabant pa-
cem, propter ali ipsorum regionem a REGIA (Ré-
gióné)." A' végső szovak így állanak a' Görög Kút-
főben : 

„dia ró TQtcpeG&at, ccvtujv 
propter ali ipsorum 

Ttjv xiúqctv ccTio Tt]Q ßaöihiySiqS' 
regionem a Regia. 

Már Raphclius György (Annotationes Philologicae in 
Nóvum Testamentum ex Xenophonte collcctae. Ham-
burgi, 1709. 8-o pag. 160 . ) utána vete,tíe, a' mit 
az értelem nyilván megkíván , a1 ßaailixijg végső 
szónak a' ^woag, az az: T a r t o m á n y szovat. Azt 
vitathatná ugyan n é k i , hogy itt Heródesnek K I R Á -
L Y I T A R T O M Á N Y Á R Ó L foly a' beszéd, 's hogy 
Heródes mind a' mellett is , hogy ő tsak T E T R A R -
CHA vol t , az Új - Testamentomban néhányszor K I -
RÁLY nevet visel. Ezt nem tagadja Recensens, de 
azt még is bátor á l l í tani , hogy Heródes T E T R A R -
C H A épen T R A - C H Ó N Jobbágyaitól, kiken uralko-
dot t , kapta a' K I R Á L Y nevet , minthogy ezek , ál-
landóan K I R Á L Y O K alatt élvén, meg nem barátkoz-
hattak a ' T E T R A R C H A névvel. A* Sidó Jobbágyoktól 
a' K I R Á L Y név már tsak azért sem származhatott, 
mert ezek az Üdvözítő Kínszenvedésekor is fenynyen 
kiábálták (Johan X l X , 1 5 . ) kigúnyolva a1 K I R Á L Y ne-
vezetet: „Nonhabemus REGEM, nisiCAESAREM." 

Kedvez ínég más is Recensens Magyaráza'á-
nalt. Justinus fL ibro X X X V I I I , Cap. Í2.) í r ja a' Kap-
padótziaiakról • „*Sed senatus ( i lomanus) , studio 
R egum int elled o , aliena regna falsis nominibus 
furantium , et Mithridati Cappadociam, et Nico-
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rnedi, ad solalium ejus, Paphlagoniam ademit. 
Ac ne contumelia R e g u rn foret, ademptum Ulis, 
quod daretur aliis, uterque Póp ulus liber-
täte donatus est. SED CAPPADOCES MÜ-
NUS LIBERTATIS ABNUENTES, NEGANT VI-
VERE GENTEM SINE REGE POSSE. Atque 
ita REX Ulis a Senatu Ariobarzanes constituitur 
Tsuda-e tehát, ha a' K i rá ly i Méltóság nélkül élni 
nem tudó 's nem akaró Kappadótziai Nemzet már 
hajdan a Görög íróktól K I R Á L Y I , a z a z : BASILI -
US N E M Z E T tzímmel említtetik ? Tsuda-e, ha Kap-
padótzia Tartomány K I R Á L Y I T A R T O M Á N Y nevet, 
's maguk a' Kappadótziaiak K I R Á L Y I tzímet visel-
tek ? Xenophon ( I le l lenicae Históriáé Libro I I I , 
Cap. I. No. 10 ) í r ja a 'hajdan nagyobb kiterjedésű 
Syriai Kappadótziáról: „Etiam Pharnabazi signa 
sequebatur, quoties ille vei in Mysorum vei Pisi-
darum fiíies irrueret, qui tum REGIS DITIONEM 
(tr]v ßaöilewg xmquv) infestabant.u Más helyen ( C y r i 
Exped. Libro V I I , Cap. 8. Nro 14. ) megint í r ja 
a' Syriai Kappadótziáról Xenophon: ,,Praeerant 
autem hi DITIONI REGIAE (r% (laarisoog /wQag\ 
quam nos ingressiperagravimus." Lucianus (Opera. 
B ipont i , 1790. 8-o Vol . V , pag. 158—159. ) föl-
jegyzette: REGII GENERIS (Basil ikos) homo de 
R ARB ARIS ad Pontúm, qui negotii cujusdam sui 
causa ad Neronem venerat, spectabat cum aliis 
saltatorem illum saltantem ita dilucide, ut, licet 
ea , quae cantabantur, non assequer etur, (Se mi-
Gr ae c us enim erat), omnia tarnen int ellig er et.ÍC 

Végre , hogy másokat ne említsen Recensens, Plu-
tarchus (Opera. Lipsiae, 1776. 8-o Vol . I V , pag. 
4 9 3 : ) beszéli Ifiabb Kato életében : „In Cappado-
cia enim diversatus apud REGI UM (Basil icum) 
quemdam, Marphadatem, cui venusta erat Uxory 
quia diutius apud eam, quam honestum foret, age-
őat, derisus est a scribentibus in eum haec : 
„Cras Cato discedet post triginta dies" 

Et: 
,)Porcit/s el Marphadates amiéi duo, anirnus unus.^ 
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Psyche enim nomen erat Marphadatis rix ort, 
quod a u i m u m sigtiificat. 
Praeterea : 
„Generosus et Egregius Cato: REGIUM habet 

ANIMUM." 
Minekutána Idősebb Plinius tanúsága szerént Kap-
padótziában és Pontusban S Z A R M A T Á K laktak, úgy 
véli Recensens , hogy e' helyeken K É N T A R T O -
M Á N Y R Ó L és K U N O K R Ó L foly a' beszéd, as ezek 
említtetnek a' REGIS D I T I O és REGIUS nevezet 
alatt. 

A' Kappadótziaiakról, mint C H A M maradékai-
ró l , í r ja (Genes X , 13. 14.) Móses: , ,Et Misz-
rairn genuit Ludim et Lehabim, et Naphthu-
chim. Et Patrusim , et Chasluchim : quod egres si 
sunt inde PELIST131 et CAP H TO RÍM « Kérdést 
sem szenved, hogy a1 C A P H T O R I M O K valóban 

K A P P A D Ó T Z Í A I A K . Ezek tehát R o k o n N é p 
valánaka P H I L Í S T A E Ü S O K K A L . De nem tsak Ro-
konok valának, hanem K A P P A D Ó T Z Í A I A K lak-
tak is P A L A E S T I N Á B A N , mert Móses (Deuter . I I , 
23 . ) maga hirdeti: ,,Et Ha úrim, habitantes in 
CHASZERÍM usque HAZZA , CAPHTORIM 
egredientes de CAPHTHORperdiderunt eos, et ha-
bitaverunt pro eisHa CAESAREA városoktól Gá-
záig Palestinában K A P P A D Ó T Z Í A I A K laktak, nem 
C H A N Á N A E Á B A N laktak-e? Nem hivathattak-e BA-
S I L I C U S O K N A K maguk a C H Á N Á N A E U S O K ? Ne-
vezetes valóban , a' mit Dániel Prófétánál (Cap. I , 
3. 4 . ) ide illőleg találunk, midőn mondatik: „ Ö í -
xitque Rex ad Aspenaz magistrum Eunuchorum 
suorum, ad introducendum de filiis Izrael, et 
de SEMINE REGNI, et de Principibus, Pueros, 
quibus 7i07i in eis omnis macula, et bonos aspectu, 
et intelligentes i7i omni sapientia , et scie7ites sei-
entiam, et intelligentes scientiam, et quibus ri-
gor in eis, ac? standum Í7i palatio Regis : ad do-
cendum eos lit erat uram et linguam ChasdimE* 
helyen a' Vulgátában, az Israelila gyermekeken ki-
vü l , k iket magával a1 Jerusálemet meghódította 
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Nabuchedresar fogolyképen Apródoknak elhozott, 
említtetnek ifiak „ D e SE M I N E REGIO et T Y R A N -
N O R U M " ; a Syrus Fordításban pedig: „ D e SEMI-
N E R E G I O et ex P A R T H I S . " A' Syrus Fordítóval 
egyet tartottak Symmachus és Theodoretus Cyrusi 
Püspök is. C H Á N Á N A E U S O K Josue után is sokan 
együtt laktak a1 Sidókkal. Nem ezeknek Gyerme-
keiket illeti-e a' S E M E N R E G N I , vagy a' S E M E N 
R E G I U M kifejezés? Egyik gyermeknek neve (Da-
nielis I , 6. 7 . ) minden esetre CANANJA vol t , 's 
hogy a* P A R T H U S G Y E R M E K E K magyar nyelvű 
Népből valának, arról majd máskor lészen szó. Igen 
sok nyomai vágynák annak , hogy a' K U N APRÓ-
D O K fölötte kedvesek valának a1 Régieknél. — Ezek 
gyanítás ápolgatásra nem megvetendő o k o k , és ha 
a' BASIL IKOS szó tsak hihetőleg is a' TRA-CHÓ-
N O K A T és C H Á N Á N A E U S O K A T i l letné, már azt 
nyernők általa, hogy a' Méltóságos Szerző, kinek 
könyvét vizsgáljuk, ezután a1 S Z Á Z A D O S O K A T és 
T I Z E D E S E K E T , mellyekrol a' Szent írásban több-
ször említés tétetik , nem volna kénytelen a' Feu-
dális Törvényekből Atyáink által költsönöztetni. 

Sőt az Új - Testamentom BASIL IKOS szova 
nélkül is bizonyos az, hogy a1 C H Á N Á N A E U S O K 
valóban K I R Á L Y I A K , vagy is T S Á S Z Á R I A K vol-
tak. A3 C H Á N Á N A E U S O K el annyira hódoltak a ' K i -
rályi Méltóságnak, hogy mindegyik nagyobb vá-
rosukban különös K I R Á L Y uralkodnék. Jósue, Sidó 
F ő Vezér , részént Mósessel, részént maga Palaesti-
nának tsak némelly részét hódította meg, még is 
ezen térségen, mint a1 nevét viselő Könyvből (Cap. 
X I I . ) ki tetsz ik , H a r m i n t z e g y F e j e d e l e m -
r e talált. Továbbá köz véleményük a3 Hermenevták-
nak , hogy a' C H Á N Á N A E U S O K és az Arabiai A M A -
L E K I T Á K bizonyosan E G Y N E M Z E T voltak. Mi -
chaelis János Dávid (Deutsche Übersetzung des alten *  
Testaments. Göttingen, 1787. 4-o I V . T h e i l , I Hälf -
t e , Anmerkungen, S. 25.) tanít ja: „ Die AMALE. 
EITER waren, wie schon hey Cap. XIII, 3. an* 
gemerkt i und im Spicilegio zur Hebräischen Geo* 
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graphie weiter ausgeführt ist«, ein uraltes Arabi 
sches Volk, CA NA MTI SC II EN URSPRUNGS 
oder eigentlicher zu reden, die CAN AN I TER, dt i 
in PAL AESTIN A wohneten, Kiessen CANANITER 
und die in A RABIÉN wo hnh aften, A 11A L EKI TER.' 
Vaknak kell annak a' SidóPhilologuisnak lennie , k 
nem látja, hogy az A M A L E K I T A , va^y H A M A L E K Í 
T A nemzeti név a' Sidó H A articulusból és a' M A . 
L E C H Sidó szóból, melly K I R Á L Y és TSÁSZÁR je-
lentésű,tétetett öszsze, és így igazabban a' Sidó Nyelv 
természete szerént először H A M - M A L E C H I T A az; 
az : TSÁSZÁRI , vagy; K I R Á L Y I nemzeti név volt, 's 
egyet jelentelt a' K U N N E M Z E T nevével, a' hon-
nandazÁsiai N A G Y M A G Y A R O R S Z Á G B A N a' M A -
G Y A R O K K A L X X I I - d i k János Pápának 1 3 2 9 - d i k i 
Bullája szerént (Raynaldi^ A n n j l . Eccles. Tomo 
X V , 397. Nro 9 6 . ) M A L C H A Y T Á K is laktak. Kzek a* 
Pápa Levelének szovai: „Dilectis Jlliis Jeretanny, et 
tiniversis Christianis VNGAUIS, MALCHA YTiS 
(Chun is ) , et ALAN IS (Polowtz i is) salutemDe 
mára"' legrégiebb időkben nem is kettőztetett meg^ 
mindenkor az M betii a1 H A M - M A L E K névben,hanem 
a'szó tsak H A - M A L E K formában használtatott. A' 
tudomány nagy kárára időnek előtte meghalt If iabb 
Champollion írta fÖsterreichisch-Kaiserlichc pr' ivile-
girte Wiener Zeitung. 1829. Nro 50 S. 2 2 6 - 2 2 7 . ) 
a' Thebai K a r n a k Palotáról: „Hier sieht man in 
kolossalen Abbildungen von heroischer vollendeter 
Bildhauerarbeit den König Manduci, der die fein-
de von Aegypten besiegt, und alt Sieger se inen 
Einzug hält; daneben die Feldzüge des Rhan ises-
Sesostris: anderswo den Sesonchi->, der zu den 
Füssen der Thebaischen Trinität, Amnion, M hilft, 
Khous , die Häuptlinge von mehr als 30. besiegten 
Volker schaffen hinschleppt, worunter, ich aus* 
drücklich geschrieben, JUDA II AM AI iE K, 
den KONIG von JUDAbgefunden." Akadozh atni-e 
tehát azon, hogy a' H A M Á L E K I T A Nemzet neve, 
melly a' C H Á N Á N A E U S névnek tsak más rí a] jk életi 
k i téte le , épen anny i , mint K I R Á L Y I , vagy T S Á -
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SZÁRI, az azt BASILIKOS? Hogy az Arabs írók 
a ' C H Á N Á N AÍCUSOKAT t ö b b n y i r e A M A L E K I T A 
néven említ ik, azt mások régen észre vet ték Recen-
se ns előtt. 

Fordíttatása a' C H Á N Á N A E Ö S névnek a' CY-
R E N AICHS nevedet is. Isaiásnál ( C a p . X I X , 1 8 . ) 
ni ondatik : „In die illa er unt q u i n que Civita-
t es in terra Mi szr a im, loquenles LAB 10 CHE-
NA ÍIAN, et jurantes per Dominum exercituum : 
Civitas HE Ii ES dicetur uniEz az a' magános 
he ly a Szent írásban, mellyben a' C H Á N Á N A E A I 
N Y E L V R Ő L említés vagyon , 's hol beszélették Ae-
gyptusban e' Nyelvet? azt az Ö T V Á R O S (Penta-
j>olis) kifejezésből meghatározni nem nehéz. Idősebb 
Plinius ( L i b r o V , Cap. 5 . ) í r j a : , ,CYRENAICA, 
eadem PENTA POLITANA REGIO, illustratur 
Mammonis oraculo , quod a CYRENIS abest CCCC. 
31. passuum : fonté Solis: URBIRUS maximé 
QVINQVE, Rerenice, Arsinoe . Ptolemaide, Apol-
lonia , ipsa CYRENEA'CHÁNÁNAEAI N Y E L V 
tehát C Y R E N E Tartományban volt keletben, az az: 
ezen Országban C I J Á N Á N A E O S O K laktak. CYRE-
N E neve a' város legrégiebb pénzein , , K Y P A N A U 1 N . ' ' 
Görög Nyelven (Jo. Augusti Ernesti, Graecum Lexi-
con Manuale. Lipsiae, 1767. 8-o col. 1120 . ) : „ K O i -
PAN02 = PRINCEPS, IMPERATOR, DOMI-
NUS. A y.vQOQj penes quem est to xvgog, potestas 
ratum aut irritum quid habendi, vetandi et iu-
bendi. Nam veteres v et oc promiseue in seribendo 
habebantEzen Magyarázattal egyez a 'Német H E R 
(KvQioq — Dominus ) szótól származott H E R E S neve-
zet is, mert azt, hogy Isaiás Próféta idejében Aegyp-
tusbari, 's máshol is Áfr ikában, már Persák és Néme-
tek laktak, épen könnyű a' hiteles K ú t f ő k b ő l megbizo-
nyítani. Ezekhez járúl még, hogy a' C Y R E N E I E K 
( K u r á n i a k ) a' Görög és Római í rók szerént LA-KÓ-
N O K ( L ó - K ó n o k ) és A - C I I I V - O K ( a Szent írásban 
H A - C I S I V - O K Philistaeus N é p ) vo l tak , 's hogy a' 
a ' legrégiebb Cyrenei Pénzeken ( T h e s a u r i Britannici 
Pars Altera. Vindobonae, 1764 4-o Tab. X V I I . Nro 
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3» — Cf. Po lyaeni , Stratageniata. Ltigduni Batav* 
1691. 8-o pag. 193. L ibro I I , Cap. 2 7 . ) M E N T É S 
L O V A G látszik. Hogy C Y R E N E körű! S Z I K E L E K 
is l ak tak , az más helyen mondatott. H o l m i Görög 
Meséből eredett üres névmagyarázatokkal i t t nem 
bíbelődik Recensens; sőt szinte elhallgatja a' NAP-
V Á R O S és O R O S Z L Á N V Á R O S Magyarázatokat is. 
Azt érénti inkább, hogy a* C Y R E N E I E K , a' m i a 
Sémita Népekhez kevésbé i l l i k , igen híres L Ó T E -
N Y É S Z T É S T űztek Áfr ikában. D i ez az Af r ika azon-
nal egészen k i fogja fejteni hagyni a' C H Á N Á N A E -
US és K U N Nemzet egységét, mihelyest még né-
mel lyeket a' P H O E N I C I A I A K R Ó L tsak igen röviden 
megfog Recensens említeni. 

( F o l y t a t i k . ) 
Horvát István. 

3) Keresztyén Hittudományt minden felekezetű öntanulók, 
k oktatók; szülők, *s a* t. számára. Irta Tuppy József az 

lstenészmény Jeleitje. Kassán 1833. Werfer Károly be-
tűivel. 8-acl rétben 139 lap. 

Az i f j ú 's eddig még közhivatalt nem viselá 
Szerző a' magyar Ifjúsághoz intézett szavaiban me-
rész tet tének, ( m i é r t ? nem szabad-e Könyvet í r n i 
egy Candidátnak?) okát forró kívánságában helye-
z é , hogy bajnok társaitól is elhárítaná azon kínzó 
ál lapotot , mellyben ön maga látta légyen magát, mi -
dőn Istenész létére, semmi más tudománytól úgy 
n e m , mint az Istenészettől — Theologiától — undo-
rodéit. (6 . lap.) Ezek szerint tehát a* Szerző k i k n e k 
í r t ? Candidátoknak ; bátor a' K ö n y v tzímlapján na-
gyobb hatás kört tűzött k i munkájának. De ezen sze-
rény és keresztény Szereteti kinyi latkozást nyomban 
követ i (az előszóban) némi cl bizottság. I t t már egye-
nesen k i kél a' Szerző a' tsak hivő és nem tudó is-
tenészek , (holott „istenész = theologus, tészen is-
ten esméretivel bovölködöt 10. lap.) 's mind azok 
e l l en , k ik ama görög böltsre (Socratesre, lásd Cici 
Acad, Quaest. 1, 4. quod haec esset una omnis &a« 

Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1834. 7 



( 9S ) 

piei i t ia, non arbitrari so, sed scire, quod nesciat.) 
hivatkozólag mondják : azt tudom, hogy semmit sem 
tudok. Mi t válhassunk ezek után aT íiata) Szerzőtől, 
( k i azonban elfelejteni látszik, mit nein Sociales, 
hanem Pál Apostol mond 1 Korinth. 13 , 9 ) már ho-
mályos nem lehet, t. i. semmi egyebet, mint merő 
tudományt; még is előszavát béfejezni sietvén újra 
szerényen kéri j.a' jó és elfogódzatlan (elfogúlt-
l an ?) szívtí olvasói, hasonlítaná egybe a' tárgy ne-
héz vol tát , (de ki tolta reá?) tehetségei tsekélysége 
's éretlenségével; töretlen az ú t , járatlan az Ösvény !'*• 
( 1 5 . lap.) Hogy hogy ? Ezer nyoltz száz esztendő 
után is még tsak töretlen ütőn, járatlan ösvényen 
já r a' számos Kereszténység? De ezt»kényszerített 
elfalsarásnak inondandja talán a* Sz. , hiszen a1 hit-
tudomány rendszere és formájáról szól, ennek 
szokatlan alakot adott, mint előszavának első pont-
jában világosan mondja. ( 9 . lap. ) Lássuk tehát a' 
munka elrendejtetését és tartalmát, mert ezt előter-
jeszteni Ugyan is első kötelessége a1 részre hajlatlan 
Könyvvizsgálónak. 

Az egésznek részei l ) egy irányzatos hoszsza-
ságú bévezetés 3 szakaszban: a' vallásról, a' Sz. 
í rásról , a1 Próféták és Apostolokról a' 2 3 — 3 8 lapig. 
2 ) a1 Keresztény hittudomány a' 3 9 — 1 3 9 lapig. Ez 
különösen három részre oszlik: az első szól az Is-
tenről, mint Atyáról ; a' második áz Istenről, mint 
F i ú r ó l ; a' harmadik az Istenről , mint Sz. Lélekről. 
Az első részben tsak az Isten léte és tulajdonságai-
ról értekezik a' Szerző; ellenben a1 másodikban 
mind az Istennek mivei rő l , mind pedig a' megvál-
tóról , három ( t . i. Próféta i , Főpapi és Kirá ly i ) hi-
vatala szerint. A' harmadik résznek négy szakasza 
v a n : a' Sz. Háromságról $ a' Sz. Lélek munkásságán 
r ó l , az Isten Országáról, végre az örökké való bol* 
dogságról. 

íme ezen alak tehát szokatlan , ezen út töret-
len ? A ' Katechismusi oktatásban épen nem ! Ugyan 
is az ebbéli literatúrába tovább nem ereszkedem, 
ezt az ex profcsso theologusokra hagyván, azonban 
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eszébe juttatom a' Szerző Úrnak tsak ama régi "s 
többnyire valamennyi nagyobb Keresztény felekeze-
tektől elfogadott és a' kalccfíismusokban magyaráz-
tatni szokott, úgy nevezett apostoli symbolumot: 
hiszek egy Istenben 's a' t. Sőt újabb, noha nem 
annyira kiterjedett egyházi tekintettel bíró Könyvets-
kékben is akadunk i l ly felosztásra, lásd p. o. Lud-
w i g Hüffel's Katechismus des Glaubens-und Sitten-
lehre Giessen 1827. 2-te Auflage. A' 12. lapon I . ) 
Der Glaube an Got t , oder von der «Schöpfung, fde 
a' megtartás és gondviselésről is szól.) I I . ) Vom Glau-
ben an Christum den Erlöser, oder von der Erlö-
sung, a' 23. lapon, végre a' 29-dikén I I I . ) V o m 
Glauben an den heil. Geist, oder von der Heil igung. 

Úgy de nints itt szó Katechismusokról; hittu-
domány a1 mi tárgyunk, szorosan tudományos mun-
kákban még is szokatlan vala eddig ezen rendszer! 
Legyen Szerző Úré az elsőség! De így méltán várha-
tunk tőle tudományos felvilágosítást, alapítást. 5S 
íme ezt olvassuk a' 20. j . ,,az Isten egy, az a z : nin-
tsen semmi más hozzá tökéletesen hasonló vagyon-
ság (Valóság). Az Istennek ezen egységével nem el-
lenkezik a' Sz. Háromság, vagy azon három sze-
mélyek egysége, mellyekben afz Isten magát mint 
A t y a , F iú és Sz. Lélek kinyi latkoztatta, mert az 
Isten Lélek lévén, nem testi, sem számbeli, hanem 
tsak lelki három egységről lehet itt szó." Nem de 
modalismus ez? hajdan Sabellianisinus, milly-ent 
( ta lán alkalmaztatás és leereszkedésből) némelly sze-
rényebb német böltselkedők is ajánlanak, p. o. Krug, 
lásd Religions-Philosophie S8. lap. Azonban hogy a' 
dogmának ezen értelmével az egyházi theologusok 
meg nem fognak elégedni, kérdést sem szenvedhet« 
Továbbá a' 71. §. „Valamint l á t juk , hogy nagyon 
fontos ezen tanítás, fde ha olly fontos, meg kellett 
volna mutatni , hogy szó, betű és szellem szerint 
foglaltatik a' Sz. írásban) : úgy meg kell"vallani, 
nehéz ennek megfogása is , sőt azt lehet nfondani, 
hogy olly emberi észnek, melly a1 tudományok fá-
radhatatlanul való úzéseíx által k i nem műveltetett , 
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a* háromságról való tanítás megértése és megfo-
gása egészen lehetetlennek tetszhet ( i k ) . " Hí jában 
keressük a' gordusi tsomónak tudományos felbontá-
sát a* következő 72. és 73. §§ is , utoJjára is tsak 
azt tanul juk , hogy „hi t nélkül lehetetlen tudomá-
nyok alapos esméretére szert tenni." Ezen igaz 's 
fel nem forgatható állításnak, Jacobi, Schulze , Bou-
terwek 's mások után azonban ez az értelme: hogy 
tudnunk valamit lehetetlen, ha nints bizodalmunk 
eszméié sünkhez rtrauen zu den Aussprüchen un-
sers Bewusztseyns, mond Schulze, Logik 4-te Aufl. 
1822. § 108. De ezen bizodalom, Glaube, Ver-
trauen, fides nem épen ama úgy nevezett történe-
ti hit. íme nagy kövek mozgatása után tsekély, 
vagy inkább semmi tudományos alapítás / Erre tö-
rekedett a' Szerző, de minden iparkodása mellett 
kénytelenek vagyunk megval lani , hogy még mesz-
sze vagyunk azon boldog időtől , mellyben „az Is-
ten emberré létének és a' Sz. Háromságnak megfo-
gásán a* kevésbé tudósok is részt vehessenek," (9. 
10. lap) mert hiszen a' tudósok sem részesülnek még 
ezen kintsben. Ez t bizonyítja a' szóban forgó dog-
mának elnevezése is , mert mysteriumnah tartatik 
valamennyi nagyobb keresztény felekezeteknél. Tu-
dományi ösztöntől elragadtatott Szerzőnk előszavá-
ban gúnyolja a' nem tudó, tsak hívó istenészeket, 
de a3 mint lá t tuk , Könyvecskéjében sem találunk 
tudományt, tudást sehol is. Hibázott tehát , okos-
kodási tévedésbe esett (ignoratio elenchi) ; mert tett-
legesen más tzélhoz ju to t t , mint a' minőt magának 
eleinte kitűzött. 

Mind ezek után azonban a' Szerző minket a' 
15-dik lapra utasíthat, hol ezt mondja : „nézzetek 
a ' t z ímlapra , melly azt nyi lván val l ja , hogy e 'Köny-
vetske nem mély tudósok számára Í ratot t ; már pe-
dig a' szakadatlan és rejtezetlen egybefüggés más-
kép , mint tükrödözés — Speculatio — által , nem esz-
közöltethetik, ez pedig nem az éretlen kornak közi ." 
Mind híjában ! mert ezen nyilalkoztatása tsak ellen-
kezésbe zavarja előhozott állításai és nyilvános tzél-
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jávai. Avvagy sejdítsük itt a' legújabb német philoso-
phikus tükröt és tükrözést, névszerint Hegelét , 
melly olly különös alkotású, bogy a1 fényt egyene-
sen homállyá változtatja, tsak hogy a' fény és ho-
mályból egy harmadik tökéletesebb alak tűnjék k i ; 
vagy kép né lkü l , Hegel szerint tökéletes (absolu-
tus) igazat elérni lehetetlen, hanem ha hármas úton. 
A' hármas út miatt magasztalja Hegel Böhme Jakab-
nak (k i t teutonicus philosophus elneveztetésre ér-
demesít) mélységét, pártolja ő egyszersmind az in-
dus babonákat is. (Lásd Encyclop. Vorrede X X V I 
és lap 522. ) A" tudós világ elótt nints elrejtve, mi l ly 
kikötő felé evez Hegelnek absolutus tudományt ke-
reső sajkája? Oda t. i. hol a' mindent örvényébe ra-
gadó Pantheismus zászlója lobog. Ezen valahárajmég 
is tzélt ért boldog oskolában nints hit, de van me-
rő és tökéletes tudomány, mellynek szükséges vol-
táról meg nem győződni lehetetlen annak, a ki meg-
fogta, hogy az ellenkező fogatok ( ' s ezek a' létei-
nek gyökerei ! ) egymásba omlanak 's tökéletesen 
ugyanazonosodva (identificatae) egy harmadik fo-
galmat szülnek, melly az előbbenieket anyaként ke-
belében egyesíti. Az absolutus philosophiának min-
denütt önkényt kivilágló hármasai végezetre ezen 
első hármas lépéstől függnek, mellyet i t t , mint fel-
világító elvet említek : hogy a' tiszta ( legelvontabb) 
való általmegy a' semmibe, ez viszont a* va lóba, 
's így mind a' kettő egyesül a' levésben, mert hi-
szen valóbúi lesz semmi, semmiből lesz való. ( E n -
cyclop. j . 88 : das Werden ist die Einheit von Seyn 
und Nichts.) 'S ime ezen absolutus tudás miatt igen 
fennhéjjazók Hegelnek akár közvetetlen, akár köz-
bevetett tanítványai, és valóban nem a' mi Szerzőnk-
n e k , hanem oskolájának, mellyhez tetszik ragasz-
kodnia, tulajdoníthatjuk, hogy Ő is szerénységétől * 
elhagyatva teli pofával kürtöl a' pusztába. 

Azonban a3 rendszert és hármas lépéseket k i -
vévén jd ig akadhattunk pantheisticus tanításokra, 
miért a'Szerző tsak dítséretet érdemel. Hogy mind-
azáltal kimondjam vélekedésemet, egy keresztény 
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hittudomány rlrendeltetésére úgy mint a' tanítások 
különbféleségére nézve, bátorkodom a' Szerző Trat 
tsak ezen két jegyzésre figyelmeztetni: 

1) A5 keresztény hittudomány se nem merő 
hi t , se nem merő tudomány azon értelemben, melly-
hen liinniv3 tudni két különböző (embernek elérhető) 
meggyoződési léptsőkef (gradus persuasionis) jelen-
tenek Tudománnyá vál hátik szoros értelemben az is-
leniétérüli esméret; de tulajdonságai és mtinkálódás 
módjának esmérete nagyobbára tsak hit. Ez t itten 
megmutatni tzélomtól eltávoztatna, azonban uta-
sítom a1 Szerzőt egy egyébiránt Scept iousnak utolsó 
munkájára:Schulze über mencshliche Erkentniss 1832. 
lásd főkép a' 285. lapon *s a' t. 

2 ) Keresztény hittudomány, legalább a' Protes-
tánsoknál, egyedül tsak a' Sz. íráson alapíttathatik.De 
itt meg kell különböztetni a 'm i t vallás és egyházunk 
alapítója egyenesen és nyilvánosan mondattól, mit é s 
miként azt tanítványai (az Apostolok) individuális 
characterökhez képest felfogták. Yalamelly dogma ér-
telmét tsak az első mondások és erőségek határozhat-
ják meg eldöntőleg. Ebből kitetszik , hogy minden 
valódi keresztény hittudomány tsak ngyan biblicus, 
's épen ezért se nein rationalisticus , se nem super-
na turalisticus kizárólag. Már ezek szerint a1 Szerző 
igen is biblice adhatta volna elő a' vallásbeli taní-

- tásokat (főleg il ly popularis a lakban) , ha előszer 
az Atyáról , úgy a' Fiúról és megváltásról, végre a' 
Sz. Lélekről értekezett volna. Mert akár minő le-
gyen is a' módoslat (modalismus), összve nem fér-
hető az egyszerű krisztusvallással. 

Már a' mi az egyes hibás előadásokat vagy ki -
tételeket i l le t i , röviden tsak a7 főbbeket jelelem 
ki . A' 4. §. taní t ta t ik , hogy a' vallásnak egyedüli 
kútfeje az Isten, és ennek háromféle velünk meges-
mertetése t. i. l ) ész és természet, 2 ) művészetek, 
3 ) és végre szoros vagy közvetetlen kinyilatkoz-
tatás által. Az első szüli a' mind istenséget (Pan-
theismus); a1 művészeti vallás sok istenség (Poly -
theismus); a' kinyilatkoztatott egy istenség. (Mono-
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theismtis.) Ezen pusztán hagyott állításoknak megbi-
zonyítását ha nem is sürgetjük, szemünkbe ötlik egy 
nagy ellenmondás, mihelycst a' 9. és 16. §§. összve 
vetjük aJ 4. §-ben mondottakkal. „Az uj testamen-
tonii tanítások," mond itt a 'Szerző, „megegyeznek 
azzal, a' mit az okos esz tanit az Isten felöl" és . 
„az Isten az okos ész, o' természet és Sz. irás 
tanítása szerint a' legtökéletesebb lélek 's a' t . " Már 
ez lehetetlen a' 4. §. szerint, mert itt a' kinyilat-
koztatott "s különösen keresztény vallás egyistenség 
az ész és természeti ellenben mindistenség. 

Az Isten létének erőségei közt 17. §. a' harma-
dik szám alatt ismét helyt foglal az úgy nevezett 
ontologicum argumentum: „az örök valóság legtö-
kéletesebb lélek; tehát létének is kell lenni, mert 
különben az ő tökéletességének nagy hijjánossága 
volna." De már Kant kritikájából megtanúlhatta vol-
na a'szerző, milly alaptalan az említett erőség — úgy 
de Hegel, a ' nagy mester pártolja. (Encyclop. §. 51 . ) 

L. 62. így szól a 'szerző: „azokat kárhoztatjuk 
(damnamus?) kik a' miveltség mostani léptsójén 
lévő emberek közt élnek és még is az Istent és mun-
kásságának módját olly tökéletlenül esmérik, mint 
a1 régiek." Nem volt e elég kárhoztatás a' múlt szá-
zadokban? újra üldözzük egymást hit (de bár tu-
domány} miatt is? Keményen ítél a' Szerző a' 118. 
I. is a1 Jegyzésben, mintha tanítványa volna ama el 
hírlelt Liptsei Hahnnak. 

Hogy megváltónk három kínokkal teli eszten-
dőkig munkálkodott légyen az emberiség javára (1. 
78.) ezt,szabad legyen kérdeni, minő evangyéliom-
ból merítette a' Szerző? 

A' többi isekélységeket el hallgatom, mint p. 
o. a '97. 1. „Keresztények Törökökké lesznek" és I. 
122. „Törökökből Keresztények" hol Törökök he-
lyett Muhammedánokat képzelt magának a' Szerző. 

Végre a* stylus és Írásmódra nézve, (mit tsak 
feleslegesen akarok érinteni , nem lévén hijányunk 
szemesen felügyelő pbilologusokban^ az értelmesség 
ngyan mej van benne, régiség és újítások küszköd-
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nek egymással, (mi mainap nem tsuda) , azonban 
gyakran akadhatni soloecismus és hibás hajtogatásra 
p. o. lap. 16. hasonlíthasson ( é k ) 's ehhez több ha-
sonló találtatik 1. 8. 114. 's a' t. Én a3 munkátskát 
inkább tudományi rendszerére és alakjára nézve 
vizsgálám, 's minden előhozott fogyatkozásai, vagy 
a' kijelelt tzéltól eltévedése mellett i s , a' kineve-
zett körben használhatónak és a' keresztény tanítá-
sokkal Öszveférhetőnek esmérem, mindenesetremeg 
mutatá a* Szerző, hogy szivében vallásos érzemény 
buzog; bár ne hagyná tudományi elölépésekhez haj-
landó tehetségeit elnyomatni azon oskola igéző szo-
vai ál tal , melly mindent absolute és ellenmondha-
tatlanúl akar tudni, de eddig még azt sem súgta fü-
lünkbe, hogy miért akar mindent tudni? 

O. M. 

4) Epigrammák's Apróságok, P é c z e l y J ó z s e f á l ta l . Debre-
tzenben. 1832 . 12-ed ré tben . Ve l in . 3 4 l a p . 

Ezen igen jeles Gyűjteményt úgy lehet tekinte-
n i , mint több ditső Nagyjaink 's Tudósaink lelki 
Képtárát (Bildergallerie) és magyar mint latán lite-
ratúránk 's poétikánk szép nyereségét. Mellyre néz-
ve szándéka V. azt a' tudós Közönséggel közelebb-
ről megösmértetni. 

Két rendbeliek ( m i n t előszavában a' Kiadó 
m o n d j a ) az itt megjelenő Apróságok, Fordítások , 
és Eredetiek• Amazok még az Oskolában'készül-
tek. Készítésekre hajdan egy, közte és fiatal társai 
köz t , a' mértékes versek írásában, a' deák és ma-
gyar nyelv elsőbbsége felett támadt barátságos ve-
télkedés ; előkeresésekre most , miután szinte egy 
negyedszázadig elfelejtve hevertek, 's az azolta ké-
szült néhány eredetiekkel világ elibe eresztésekre 
jelen korunk szelleme, a' nemzeti nyelv és literatu-
ra iránt naponként nevekedő részvétel, közelebb a' 
Kiadó által közre botsátott Lant iránti figyelem, 's 
mind ezekhez azon kedves remény szolgáltatott a 1-
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kaimat , hogy ezen apróságok még másoknak na-
gyobb és szerentsésebb próbákra szolgálhatnak ösz- • 
tünül. 

Tzéíjok mind két rendbelieknek annak megmu-
tatása, hogy — a' mivel az újabb nyelvek közzűl 
egy sem ditsekedhetik — a' miénk , Kóma igen ma-
gasztalt és méltán magasztalt nyelvével, akár a' 
gondolatok rövid és világos kifejezése, akár a' ver-
sek könnyű folyása, szép és kedves hangzása tekin- -
tessék, — bátran megmérkozhetik. 

A' fordítni valók nem fiiggöttek a' Fordító vá-
lasztásától, hanem ifjú ellenfelei által adattak, szánt-
szándékkal úgy válogatva, hogy a' deák eredetinek 
szépsége, különösen rövidsége, aJ versenező Fordí-
tónak 's nyelvének, minél nehezebbé tegye a' ve-
télkedést. 

Elsó ezek közt , Lucánusból, amaz esmeretes, 
— Franklint a' nagy Physicust és Haza szabadítót 
képező, valóban páratlan szépségű vers, mellyel a' 
hires d' Alembert köszöntötte, midőn Azt , Páris-
ban lévén, az Academie Francoise a' maga tagjai 
közzé vet te; 

\ 1 • - ' * 
Eripuit fűimen coelo, sceptrumque Tyrannis. 
Általa Menny tüzitől, hatalomtól fosztva Tyrannus. 

Második a' Thermopylaenél elesett Spártai vi-
tézek emléke. Elől az eredeti Görög, utánna a' Ci-
cero deák, majd az Ungvár-Németi Tóth és Kazinczy 
(már máskor ezen Tud. Gyűjteményben közlött) ma«* 
gya r , 's úgy a' Kiadó deák, magyar fordításai , 
mellyeket mind ide kiírni nem akarván, V. tsak azt 
jegyzi meg, hogy magyarját , elhunyt nagy emléke-
zetű Tudósainkénál részint szebbnek , részint hívebb-
nek , — Deákját Ciceróénál szebbnek is hívebbnek is 
találta. 

Harmadik, Lucánusnak amaz — Voltairetől kü-
lönösen magasztalt sora, J. Caesarról: 
Nil actum reputans, si quid superesset agendum. 
Úgy tartván, semmit nem tett, míg tenni való van., 
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Negyedik , ugyan tsak Lucánusé , CaíorúI: 
Victrix causa Diis piacúit, sed victa Catoni. 
Istenek a' győzőt, Kátó a' győztet igazid, 

Ötödik, Juyenalból: 
Nunquam aliud natura , aliud sapientia dicitl 
Nem javai a? természet mást soha, mint az okosság. 

A' még hátra lévő 7 darab, ezek köz t , Virgil 
Aeneise prooemiuma, és Lucretius de rer. nat. pro-

v logusa, nagyobbatskák lévén, a' hely nem engedi, 
hogy ide kiírattassanak; átaljába elég legyen annyit 
rólok megjegyezni, hogy a' közlőiteknél azok sem 
kevesebb szerentsével készül tek, i f jú feladóinak 
ás mind Ízlését, mind olvasottságát kedvező színben 
tüntetik fel. 

A' fordításokkal megkezdett vetélkedésnek foly-
tatása némilnémtíképen az eredetiek szerzése. — 
A* Kiadó, úgy látszik, aJ mint valami alkalom elő-
adta magát, vagy olvasás közbe egy egy jelesebb 
emberen f Napoleon, Canning, N. Péter , Bolivár, 
Skrzineczky) vagy történeten (mint Varsó megvéte-
le 1831-ben) figyelme különösebben megakadt, gon-
dolatit röviden most magyar, majd deák nyelven 
kifejezte: későbben a' magyarokat deákra , a* deá-
kokat magyarra ugyan tsak maga általtette; 's most 
egymás mellé állítva mutatja őket , egyformaság ked^-
véér t , a' magyart botsátva ugyan mindenütt elől, 
de az olvasóra bízva kitalálását, hol mellyik az ere-
de t i , mellyik a' másolat. 'S V. nem szégyenli meg-
yallani magáról, hogy legtöbbször nem tudta eldön-
teni magában, mellyiket hidje eredetinek? 

IIa ezekből ki akarná írni V. mellyek különö-
sen megtetszettek, úgy szinte mind ki kellene írnia, 
annyira érdekesek tárgy és nyelv, 's ez utolsó, mint* 
hogy kettős, kétszeresen. — Tárgyaik közt örömmel 
szemlélhetni Hazánk koronás Feje i t , több élő és el-
hunyt Nagyjait , Tudósait, 's V. tsak ezek mellett 
fog , mint ránk magyar Hazafiakra közelebb tarto-
zók mellett maradni , most felmutatandó darabjai-
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Nah', hogy annyi szép közt , kevcschh kÖzztil, kön 
nyebb munkával essek a' választás. 

1-.9M 6 Ts. Kir . Felségére, I5" Ferentzre : 
Népei Títusa benn , békesség Angyala kivtíl. 
Tmperii Titus , pax et concordia mundi. 

2-dik Felséges Vdik Ferdinánd Ifjú Kirá lyunkra: 
Nemzeti nyelvünket pártolni; segjtni szegényen, 
E" volt gondjai közt első, hogy székibe ule. 
Prima capessenti fasbes , succurrere egenis, 
Et patrio sermoni inducere cura nitorem. 

3-dik Felséges Nádorunk b. e. Hi tvesére , Her-
minére : 
Testben , lélekben természet r i tka remekje. 
Naturam arlificem corpusque animusque fatentur . 

(S-dik A4 Felséges Nádorra az 1825—1827. Or-
szággyűlésére: 
Áll rendületlen, mint tengeri szikla habok közt. 
Stat , velut aequoreis rupes immobilis undis. 

9-dik Képfaragó Ferentzy Is tvánra: 
Hogy Carrárától 's Rómától meszsze Hazánknak , 
Mind márványja vagyon, mind Kánóvája Tiéd az. 
Quod Roma procul, et Carrara , non tamen a lbo , 
Marmore, nec Canova egeat, Tibi patria debet. 

13-dik Néhai Personalis Majláth Györgyre : 
Bátor , igaz , hajthatlan ; nem tuda tsalni 's tsalódni. 
Alta v i r i , a t rox, falli et fallere. nescia virtus. 

16-dik Kisfaludy Sándorra: 
Lantja ezüst hangjára hevül, f o r r , olvadoz a' szír« 
Regnat in attonitas svavi modulamine mentes. 

17-dik Özvegy Gróf Teleky Lászlónéra: 
() maga, hogy ha hatalmában ált volna, magának 
Nem választhata szebb lelket , szebb emberi formát. 
Non illi , delectum si Dens ipse dedisset, 
Plura animi et formae poterant contingere dona. 
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21-dik Néhai Personális, utóbb Al - Cancellár 

Szőgyénire : 
Mint az arany tiszták erköltsei, lelke szelíd volt. 
Mens humana v i ro , sine labe et crimine vita. 

27-dik B. Yay Miklósra, Borsod Föispányi Hely-
tartójára : 
Artz, termet, szív, ész , születés nemesítik egyenlőn. 
Formae, animique bonis, et nomine clarus avornm. 

28-dik Horváth Istvánra: 
Általa napra viradt az előkori századok éje. 
Ut sol, antiqui noctes illuminat orbis. 

29-difi Fáy Andrásra : 
Nints í r ó , múlatva tanítni, tanítva mulatni , 
Nintsen kedvessel hasznost elegyítni hatalmasb. 
Doctior haud quisquam ridendo dicere verum, 
Quiqve sciat miscere fidelius utile dulci. 

30-dik Gróf Széchényi Is tvánra: 
Minden vágyja keresni igazt , 's használni Honának. 
Totus in hoc, patriae prodesse, et quaerere verum. 

31-dik Hite l jére: 
Nintsen hitelbe hitel , Hiteled hitelesb az aranynál. 

Ugyan azt másképen: 
Roszsz betsben hitel &\\,ftiteledbet*eschb az aranynál. 

36-dik Néhai Kisfaludy Károlyra: 
Szebben nem szólít,sem nemesebben senki nem érzett, 

Mint ő ; Emberiség és Haza nyelve sirasd. 
Non animus maior, nec sermo cultior u l l i , 

Hunc genus humánum, hunc patria lingva gerne. 
Jegyzés. — Ennek magyarja áll a' Boldogult-

nak rézbe metszett, 's közelebb a' Kassai M. Mi-
nervában közlött képe alatt ; 's vá l jon , nem jó vol-
na-e annak állani készülőben lévő nagy emlékén is? 

De majd észre sem veszi V. hogy már is többet 
j'rt k i , mint szándéka volt — megjegyezve tehát mel-
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lesleg, hogy a* há t ra lévő darabok közt vágynák a' 
vérségnek, vágynák a' barátságnak nyújtott igen je-
les koszorúk , mint a9 boldogult nagy emlékezetű 
Atyjára , Ipára 's Földvárira írottak, "mellyek író-
joknak elméjén kivűl, szívének is ditséretes émlé-
ki maradandanak: — berekeszti V. közléseit, a' sze-
rentsétlen Lengyeleket illető két darabka kiírásával: , , f ; .- «.»fi 

58-dik A' szerentsétlen vitéz Lengyel Nemzet-
hez , Varsó megvételekor. 1831. 
Főidre tiporva magad bár,mentve betstíleted;örvendj! 

Feltámad még, melly most lehanyatla, napod. 
Tisztelik estedeta ' népek , 's részt véve s i ra t ják; 

Vajba segítették volna kivívni ügyed; 4 

Qui vitám fe r ro , non abstulit hostis honorem; 
Gaude! quae occidit, est exoritura dies. 

Illacrimant fato tristes populi; lacrymisne 
Tantum ? non armis arma juvánda piis. 

59-dik Ugyan akkor a' Győzőre: 
Har tzod igá t , döghalált hoza a1 népekre, magadra 

Átkot , vad Győző! nintsen örülni okod. 
Vincla, luem populis, tibi diras arma pararunt : 

Nil , cur exsultes, barbare victorí habes. • / 
Nem ereszkedik V. ezen sorok szépsége fejté-

getésébe, mert érzi , hogy sem úgymin t érdemle-
n é k , sem úgy mint é rz i , szóval méltánylani iieírt 
t udná ; érezni fogják azoknak egész e re jé t , betsét 
úgy is , kiknek Ízlések van a' széphez, 's keblek-
ben szív az emberiség iránt. 

'S ha most valaki azt kérdi : deák vagy magyar 
nyelvét betstíli-e többre V. az í rónak , röviden ez 
felelete: több Studiumot kívánt az első; V hogy 
ezt annyira vi t te , annyival nagyobb tsudálkozása, 
— noha Summarium Kist. Ree. Europ. 2 darabban 
megjelent, 's ezen Tud. Gyűjteményben is ditséret-
tel említett classicus la t in remek munkáját olvasva, 
előtte épen nem volt várat lan: — de , mint hazafi, 
kivált honi nyelvünk mostani állásában, — minden 
esetre, a1 másiknak, t. i. a1 magyarnak nyúj t ja a* 
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koszorút, 's az írónak kettős köszönetet érette, La 
meggondolja, hogy hivatalánál, helyzeténél fogva 
a' régi Classica Literatiirához kötve is, ebben nőve 
nevekedve, az ez iránti bámulás, mint sokakban, 
nem tsak el nem fojtotta benne nemzeti nyelvünk 
és Literatúránk szerelmét, sőt ezt (mint a ' fen t érin-
tett Lant már 3-<lik évre ritka hatással és szerentsé-
vel folytatása bővebben b izónyí t ja ) tanítványiban 
i s , 's épen azokban, kik a' deák nyelvben is leg-
többre mentek, felserkentem', 's így apródonként 
az egyik nagyobb tiszta magyar oskolát (millyennek 
a' Debretzenit is méltán mondhatni) melly eddig elé 
majd egyedül az idegen, régi, és kólt latán nyelv-
nek hódolt, — a' nemzeti , élő, új Literaturának 
megnyerni igyekszik : —• nem száműzve azonban 
amazt sem, sőt ítéletünk szerént, épen az által biz-
tosítva maradását , hogy elvesztve eddigi ellenséges 
állását, 's tsak mint eszköz, nem mint tzél tekin-
tetve ezentúl, más pallérozott nemzetek példája 
szerént, tőle nemzeti nyelvünk és literatúránk vi-
rágzásának nem gátlását, miiit 'eddig, hanem előse-
gítését várhatni. 

Ezen Epigramtnai j^ye/em gerjesztés bérekesz* 
léséül , — midőn a' nem tsak hivatalát pontosan bé-
töltőj 's azt elannyira ékesítő — de példásan buzgó 
Hazafi lélekkel 's. nagy költséggel kinyomtattatott 
derék munkáiért köz hálát is* érdemlő, Tudós Pé-
czeiynknek, még többeknek is készítésére 's kiadá-
sára , hoszszú életet és állandó egésséget kívánunk, 
egyszer'smind óhaj t juk, hogy az ís hevés szóval sok 
jót és szépet jelentő Laconismus.a, 's az ő elmésen, 
kellemetesen, szerentsésen és röviden írt Epigram-
m á t , — kivált a'szebb elméjű 's Tudományt kedvel-
lő Ifjúság közöt t , minél több méltó betsüiőkre és 
követőkre találjanak ! -— 

A* pórilép g o n d o l j a , hogy az dítsérétes Író , 
A ' ki tsindl v e r s e t , szó szaporítva sokat . 

Pécze ly m i t gondo l sz? röviden í r t á l , de ve lősen , 
í g y h á t verseduek tsak ki ts iny érdeme is. — 
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Uppen nem ! — Mert ah ! magas cliwad mint ragyog abban, 

H o g y sok bulla duJgot mondani tudsz röviden. — 

JV. *• 

H.) K ü l f ö l d i L i t era tura . 
K ö il y v e s m é r t e t é s. 

Storia della Letteratara Ital tana dall' origino della liügua 
sjno a* nostri giorni del cavaliere abate Giuseppe Majfei 
R e g i o bavaro consi^liere 's a ' t . Seconda edizione origi-
nale j emendata ed accresciuta co l lá s toria dei primr t f e i í -
tadue an ni 'dél Seco lo X I X . Vol. II-do. Milano. D a l i a 
S o c i e t á Tipögr. D E ' Classici l ta l iani M D C C C X X X I V . 
N a g y 8 -ad rét. 282 íap. Ara 1 for. 12 kr. pengőben. 

Maffei olasz literaturai kézi könyvének máso-
dik kötete a' harmadik könyvet (libro terzo) 's 16-
dik századot foglalja magában. E' könyv 14 fejezet-
re oszlik. 

Az első fejezet előadja a" XVI. század neveze-
tességét, tekintve az olasz literaturát. X. Leo Pápa 
életét; az olasz litetatura eránt kitüntetett érdemeit; 
a*1 Toscanai Nagyhertzegek , Estek, Gonzagák és 
más olasz Fejedelmek bőkezűségeit, mellyekkel az 
olasz Tudósokat gyámolíták; végre a' „della Crusca 
Academiau alapítását. 

X. Leo századja — mond a' tudós Szerző — az 
volt az olasz litcraturára 's művészetre, a1 mi Pe-
riclesé a' görög, Augustusé a' la t in , Erzsébeté az 
angol, XIV. Lajosé a' frantzia nyelvre 's szép mű-
vészségre nézve, Ez állítás igazolására elég egy Ari-
osto , Tasso , Machiavelli, Guicciardini, Raffael, 
Vignola 's a' t. nevet említeni. Ilogy X. Leo felől 
igazi megfogást szerezzünk, nem a'Protestáns írók-
hoz , nem is Guicciardini'hez utasít bennünket a* 
tudós Szerző, hanem Muratorihoz, 's ennek követ-
kező szavait hozza fel : 
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„Leone X ingantio assai V aspettazione , che 

s^ ebbe di lui, quando fu assunto al pontificato. 
Perciocché se alcuno avesse potuto giovare alla 
Chiesa di Dio , certo si dovea sperare da lui : prin-
cipe di mirabile ingegno , desideroso di cose gran-

• di, dotato di non volgare eloquenza, e prirna del 
pontificato amante della giustizia. Non gli man-
cava buon fondo di religione e pietá. Ma trascu-
rando cib, che avea da essere il prtncipal suo me-
stiere, tutto si diede a farla da principe secolare 
coti corte oltremodo mágnifbca , con attendere 
continuamente ni passatempi, alle caccie, ai con-
íjí'í?*, «//<? musiehe, e accrescere il lusso dei 
JRomaiii in forma eccessiva. Certamente fu egli 
con ragion celebrato per aver promosso il risor-
gimento delle lettere. Certo é anebra, che non 
godé mai si bel tempó Roma eristiana, ehe sotto 
questo Pontefice ; ma con peggiorarne i costumi, 
essendosi anche inventate o praticate maniere po~> 
co lodevoli di cavxír danaro per soddisjare alla 
prodigalitá di esso Papa, per far fabbriche son-
tuose, e spezialmente per suscitare e sostener 
guerre.u 

A' Medicik közül említi az Szerző Cosmust, 
Ferentzet és Ferdinándot; az Estek közül Alfon-
a o í , Ippolito d' Este cardinalist, (k inek ajánlá 
Ariosto „Orlando furioso-"ját) II. Herculest, és II. 
Alfonzot; a' Gonzagák közül Ferentzet, Lajost, 
Vintzét 's a' t. mint az olasz literatura és Tudósok 
pártfogóit. Miután még más olasz Fejedelmeket is 
hozna fel , Frantzia Ország Királyát I. Ferentzet 
szintén az olasz Tudósok maecenásai közé számlál-
j a , mint a' ki fia nevelését is Tagliarcatie Benedek 
vagy Teocreno nevű olasz Tudósra bízta. — Ezek 
u tána 'Tudós egyesületek (academiák) , különösben 
pedig az Academia della Crusca eredetét ekkép ír-
j a meg: 

„La magnificenza (inkább munificenza) di tanti 
principi popoló I'Italia di molte scuole, e contribui 
a spargere in tutte le cittk 1' amore alle adunanze 

let-
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jettérarie , ehe nel sccolo antecedente non si erand 
aper te , che in Roma, in Firenze ed in IVapoli. So-
miglianti adunanze non si distinsero in p r ima , che 
pei diverso ioro fondatore, ma poscia ciaschediuia 
volle avere il suo proprio nome e la propria sua 
impresa. Qaindi ne venne la bizzarria dei sopran-
nomi , altri di lode, ed altri di biasimo , e le im-
prese var ié , che fiírono per le accademie ció , che 
sono per le famiglie Je armi gentilizie, e chediede-
ro agli oltremontani occasione di deriderci, /ed al 
Menchenio di serivere un libro intorno alla Ciarla-
taneria degli Eruditi. Infatti e ebi mai pnö tratte-
ner le risa nel leggere quegli sírani nomi , con cui 
nomavansi le accademie dea Vignajoli in Roma; de* 
Sonnacbiosi , de' Sitihondi, dei Destri , degli Özio-
si , de' Desiosi, degli Storditi, de' Confusi, de'Po* 
íitici. degli Instabili , degli Umorosi, de"1 Gelati in 
Bologna; degli Ombrosi e de' Selvaggi in Ravenna; 
degli Smarriti in Faenza; dei Catenati in Macerata; 
dei Disuguali in Recanati; dei Disuniti in Fabbria-
no ; dei Fantastici in Ancona, dei Raffrontati in 
Fermo ; dei Rinvigoríti in Foligno; degli Insensati , 
degli Scossi j degli Unisoni in Perugia; degli Assor-
diti in Urbino , dei Sereni in Napoli; degli Spensie-
rati o degli Incuriosi in Rossano; dei Solitarj, degli 
Accesi, degli Sregolati in Palermo ; dei Lucidi, de-
gli Oscuri, degli Immobili, degli Infocati, de' Sor-
genti, degli Alterati in Firenze; degl' Intronati e 
de' Rozzi in Siena; de' Concordi, degl' Ingegnosi e 
de' Tenebrosi in Ferrara ; de' Politici e degli Eleva-
ti in Reggio; degli Infiammati, degli Stabili, degli 
Éterei in Padova; e via via discorrendo. Noi lasci-
ando dall 'un de' lati queste accademie, ebe diedero 
molte frondi e pochi frulti , ci arresteremo solfando 
a favellare deli* Accademia della Crusca, la quale ci 
diede il Vocabolario, di cui dovrem ragionare, e 
riparó in parte all' iniquissimo strazio, che gli ar-
rabbiati suoi fondatori l3 Infarinato e I1 Inferigno 
aveano fatto della Gerusalemme di Torquato 
Tasso. 

Tud. Gyújt. VIII. Kot. 1831. 8 
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Cosimo I a.vca divisato di nobilitare sempre piű 

la iingua volgare, giovandosi deli3 opera degli Ac-
cademici fiorentini; ed a quest' uopo li confortava 
a voltare in essa favella i libri in ogni matéria piü 
considerabili e classici deli' antichitá; onde il Var-
chi volgarizzó Boezio e Seneca, cd il Segni varié 
opere di Aristotele. Ma non proponendo il Duca 
verun premio agli Accademici, egSino segniiono le 
particolari loro inclinazioni, e mirarono piuttosto 
a produr dcl loro , anziehe stillarsi il cervello nel 
vestire con eleganza gli altrui pensamenti. Ne' gior-
ni d' adunanza si leggevano alcune lezioni o sopra 
una terzina di Dante , o söpra un sonetto dcl Petrar-
ca , e questi due poeli erano 1' ordinario interteni-
mento deli' Accademia, che voleva mercé l3 asssiduo 
studio di essi accrescere la leggiadria della lingua. 
Siffatte lezioni erano piene di dottrine aristoteliche 
eplatoniche, gusto, che questo secolo ereditó dal 
superiore, in cui il Magniíico Lorenzo ed il Ficino 
ed il Poliziano veneravan tanto Platone. Non tutti 
gli Accademici amavano quelle lezioni piene di pla-
tonismo; onde alcuni fecero uno scisma, ed il Dati 
ed il Grazzini detto i! Lasca, ed il Canigiani, e Basti« 
ano de' Rossi disei tarono nel 1582 dalF Accademia, 
e scelto un vago e dilettevol giardino di fronzuti al-
heri e di fresche acque lietissime, quivi si congre-
garono; ed i loro intertenimenti non furono gia íi-
losofiche lez ioni , ma sollazzevoli cicalate interrotte 
da cene condite d' ogni buon cibo e d1 ogni genti-
lezza. Lionardo Salviati, fattosi sesto a cotanto sen-
no , diede ordine, forma e vita a cotesta nuova 
Accademia, volenrio eh' ella seguisse insieme due 
principj , cioé quelio della dottrina e delía piacev o-
lezza. A tale adunanza die il nome di Cruscata; no-
me al dir (leli1 Algarotti, di feconditä r ipieno, da 
cui vennero di poi i nomi dei Gramolat i , degl' In-
farinat i , dei Bimenati , degl' Insaccati, degl' Ingra-
tnggiati, sotto a quali si nascosero i piű grandi no-
mini di lettere della Toscana, e da cui col frullone, 
che alxa per impresa ebbe origine il nome stesso di 



' ( 31 ) 
Accademia della Crusca, la qiiale, per 1' abburatíar 
eh' ella f a , scevera la farina dalia crusca, e il piű 
bel fior ne coglie. Dopo varié coníese 1' Accademia 
venne solennemeníe aperta ai 25 marzo del 1578 ; 
ed il Dat i , ebe ne fu il primo arciconsolo, corona-
t o d ' a l l o r o , recitó un discorso inaugurale dopo no-
bilo desinare, o stravizzo, come essi lo chiamaro-
no. Tutto in quesí3 adunanza, sino alle cose mate-
riali , ebbe corrispondenza e proporzione col nome 
ed istituto suo. Le imprese degli Accademici furo-
no dipinte in tavole, che avean la forma di una pa-
la di grano ; gerle rovesciate erano le seggiole ; i l 
frullone col suo burattello campeggiava nel bel mez-
zo della sala, ove si tenevano le ragunate, e sopra 
tre macine da mulino era fondata la sedia curule 
deir arciconsolo. Tale fu 1 origine delf Accademia 
della Crusca, ebe di un piccolo tralcio, che era da 
principio della IMatonica di Firenze, divenne ben-
tosto una forte e maestosa pianta , che sopra tu t te 
le altre alzó la testa. Ma sventurata fu la prima sua 
impresa di travagliare il Tasso vivenle in favorc 
del morto Ariosto." Az olasz nyelvet nem értők 
kedvéért ref. megemlíti, hogy ,,crusca" korpát j e -
lent. ,,Accademia della Crusca^ixdAi nevezte magát 
azon Florenzai tudós egyesület, mellynek fő tzélja 
volt mindjárt eredetekor a' tiszta lisztet a' korpától, 
rS az olasz nyelvet salakjaitól megtisztítani. 

A' 2-dik fejezet Ariosto Lajost , az olasz lite-
raturának első epicusát ír ja le. A' tudós Szerző ezt 
mondja: Ariosto egy volt azon emberek közül, kik-
ben a' tehetség egyenlő az akarattal. Vágytársa Tor-
quato Tasso Dedalushoz hasonlítá ő t , ,ki az általa 
festett érzéketlen valókat Ielkesítni tudá. Tirahoschi 
nem hiszi, hogy a' tsillagtudományt és filozófiát an-
nyira kedvelt Estei Hyppolit cardinál "s később Esz-
tergomi érsek az olasz literatura örök díszéi az Or-
lando furioso tzírnü hőskölteményt, midőn az ne-
ki ajánltatnék, e' szavakkal fogadta volna: Dote 
mai, rnesser Lodovico, avete voi ritrovate taute 
corbellerie ? Jügyan Lajos deák! honnan szedte ösz-

. . • * 8 
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ve ĉ fct a' sok bolondságot? Annyi igaz, bógy a' 
cardinál meghidegedett Ariosto eránt , midőn Ma* 
gyar Országba őt követni (1517) egészsége féltése 
miatt nem akará. 15 évet töltött e1 cardinalis udva-
rában; de ez idő alatti szolgálata, és azon örök em-
lék , mellyet Orlandojában az Estei háznak emelt , 
sem gazdagságot sem fényt nem szerzettek néki» 
Ezért írja egy satyrájában : 

I o per la mala Servitute mia 
Non ho dal cardinale ancora tanto, 
Ch' io possa fare in corte 1' osteria. 

Apollo * tua mercé, tua mercé, sanlo 
Collegio delle Muse, io non mi trovo 
Tanto per voi, ch"' io possa farmi un manto* 
Az Orlando furioso rövid fejtegetése után meg-

említi a' Szerző, Ariosto rimáit ; gúnyíratait , és 
vígjátékait. Ezekben is nagy volt Ariosto. 

A1 harmadik fejezetben Bemardo Tasso élete, 
Viszontagságai, V Amadigi tzímü pöeinája, levelet 
és r imáj i ; ezután Torquato Tasso é le te , Gerusa-
lemme Liberata, ha Conquistata, II Siinaldo , Le 
sette Giornate tzímü munkáji , r imáj i , Aminiása 
és különbféle prózái hozatnak fel. Ez utóbbi Költő 
mellképével díszes a' Szerző literatúrai kézi köny-
vének e* 2-dik kötete. A' ki Ariostot olvasta és Tas-
sot is esmeri , annak könnyen eszébe ötlik e' kér-
dés : Ariosto-e nagyobb, vagy Tasso? Sok eritikus 
és tudós törte már ezen fejét. Tiraboschi azt állítja, 
hogy Orlandot Gerusalemmevel annyi , mint Maro 
Aeneisét Naso Metamorphosisával öszvehasonlítaui. 
Mindegyik remek a' maga nemében ; a' Gerusalem* 
me mint hősköltemény (poéma epico), Orlando pe-
dig mint úgy nevezett jioerna romatizesco. •— Me-
tastasio egy levelében í r j a , hogy fiatal korában a' 
legszenvedélyesebb tsudálója volt Ariostonak, de mi-
dőn érettebb idejében fontolóbb észszel olvasá Jeru-
salemet, Tasso eránt a' legnagyobb bámulatra 's tisz-
teletre gerjedett. ,,IIa — így szól tovább Metastasio 
— Apollo atyánk hatalmának mutogatásául engemet 
nagy poétává akarna teremteni ? és a' felől kérné 
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nyílt határozottságomat: Orlando, vagy GeruSalem-
méhez kívánnék-e hasonló költeményt írhatni? fen-
akadnék ugyan a' választásban, de végre még is 
tsak Goffredohoz hajtanék. Tiraboschi, felhozván 
Metastasio í téletét , ezt veti utánna : Én pedig más« 
kéj) felelnék Apollonak, mert ha hős költeményt 
íratna velem, Tassohoz kérném magamat hasonlóvá 
tétetni ; ha pedig poéma romanzesco szerzésére szó-
lítna f e l , másik Ariostová teremtetném vele maga-
mat. IIa általán fogva ezt kérdezné: mcllyiknek 
Kültoi lelkével kívánnék inkább fényleni ? — első-
ben Tasso előtt botsánatért esedezvén , Ariosto poe? 
tai tehetségével kérném megajándékoztatni maga* 
mat. — A' Szerző örömestebb látszik Metastasio ér-
telméhez haj lani ; valamint ahoz is , melly â  poéma 
epico és poéma romanzesco között semmi különb» 
séget tenni nem akar. 

A' 4-dik fejezet foglalatja: Alamanni Lajos éle-
t e ; il Girone, f Avarchide és la Coltivazione tzí-
mü versezetei. — Bucellai János le Api;—Erasmo 
da Valvasone la Caccia , és V Angeleida ;— Tris-
sino V ltalia liberata tzímü munkáik* 

Az 5-dik fejezet foglalatja: Az olasz játékszíni 
poézis állapotja a* XVI. században; Trissino , Ruc*> 
cellái, Speroni, Giraldi és Anguillara szomorú-
já téka ik ; ez utóisónak viszontagságai, és Metamor-
phosisai ( Ovid* ford.) . Vígjátékírók versekben és> 
prózában ; Bibbicna „Calandra^ja. Pásztori drámák. 
Guarini és élete; il Pastor fido tzímü munkája» 
Muzsikai drámák. Az olasz jétékszínek pompássága. 

6-dik fe jeze t : Francesco Berni; é le te ; az ő 
róla nevezett bernesca poézis természete; követői. 
Agnolo Ftrenzuola; munkái. Satyra írók: Kreolt 
Bentivoglio. — Pietro Aretino ; viszontagságai; ri* 
mái és prózái. — A' Szerző nem hiszi, hogy Are« 
tiuo sírverséűl e' sorok tétettek volna: 

Qui giacc 1' Aretin poéta Tosco , 
Che disse mal d' ognun, fuor che dí Dio a 
Scusandosi GOI dir : Non lo conosco. 
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7-dik fe jezet : Verselők : Michelangelo Buonar-

roti. — Pietro Bembo ; versei és prózá i— Molza.— 
Guidiccioni. — Niccoló Franco. — Monsignor della 
Casa; versei és prózái. — Annibal Caro; Aeneise 
( Virg. ford. ) ; versei; perlekedése Castel veti oval. 
— Angelo da Costanzo. — Coppetfa. — Poetessák: 
Vittoria Colonna és mások* — Pásztori versírók: 
Sannazaro; Arcadiája. Bernardino Baldi ; munkái 
— — Claudio Tolomei. 

8-dik fe jeze t : Niccoló Machiavelli; é le te; „il 
Principe" tzímű munkája; a' Szerző tzélzata e' mun-
ka készítésében ; ,,Discorsi sulle Deche di Tito Li-
vio." „ Dialoghi suli' Arte della guerra; " „ Storie 
Fiorentine ; " más munkái ; stilusa. — Más politika-
í r ó k : Giovanni Bottero; „Ragione di Stato" tzímü 
munkája. — Donato Giannotti. — Paolo Paruta; „Di-
scorsi poli í ici"és „Storia di Venezia" tzímü munkái. 

9-dik fe jeze t : Guicciardini Ferentz élete ; „ S f o -
rza (T Italtauja. 1494-től 1534-ig (classicus munka). 
— Paolo Giovio történetíró. Florenza történetírói: 
Jacopo Nardi ; Filippo Nerl i ; Bernardo Segni; Be-
nedetto Varchi. Vincenzo Borghini (munk.) „Discor-
si sulle antichita di Firenze." „Stor ie F iorent ine" 
di Scipione Ammirato. Genova deli Bonfadio Anna-
lisai. Pier Francesco Giambullari és Giambattista 
Adriani storiájuk. —Bernardo Davanzati fordítá Ta-
citust; Scisma deli' Inghilterra" és más munká i .— 
Serdonati „Storia delf Indie" tzímü fordítása latin-
ból P. Mafí'ei után. — Camillo Porzio. 

A' 10-dik fejezetben felhozatnak a' szép mí-
Vészség történetírói. Giorgio Vasari ; ennek „Vite 
de' pit tori , scultori ed architetti" tzímü munkája. 
— Raífaello Borghini; munkája „il Riposo." —-Be?i-
venuto Cellini, életét maga írta meg. — Lomazzi és 
Armenino munkái. — Anton Francesco Doni litera-
ria históriát í r t , vagy legalább akart írni „le due 
Librerie" tzímü könyvében. 

11-dik fe jezet : A' filozofía és mathesis állapot-
ja. Mar cht Ferentz híres architek tus. — Morál írók : 
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Piccolomini Sándor; Castiglionc Boldizsár; ennek 
Cortigianója, levelei 's poezise. — Cornaro : ,-,Di-
seorsi della vifa sobria" tzímii munkája. Az anató-
miában különösen az olaszok e' században nagy föl-
fedezéseket tesznek. 

12-dik fejezet : A' 16-dik századbeli szónokok 
charactcre. Alberto Lollio.— Az egyházi ékesszólás 
állapotja. — Novella í rók : Mattéi Bandello; novel-
láinak betsök és hijányuk. Grazzini, ki Lascának 
mondatik; versei ; „Cene u tzímü novellái. — Más 
novella í rók; kik közé számlálja a' tudós Szerző 
Niccoló Machiavellit is. Ez büszke 's zsémbes fele-
sége miatt szenyvedett szerentsétien állapotját a7 

többek közt illy foglalatú elbeszéléssel feste :. Pluto 
legfőbb tanátsosát Belfegort a' világra küldte háza-
sodni. El jöt t , feleséget vett ; de élete tsupa nyugta-
lanság és nyomorult vala nőjének szenvedhetetlen 
természete miá; kivel végre annyira öszvekotzódott 
Belfegor ú r , a' fő ördög, hogy pokolba viszszamen-
n i , mint e' felső világi mcnyetskéjével megbékélni 
készebb vala. 

13-dik fe jezet : Bhetorok és grammatikusok. 
Pier Vetlori. Giulio Camillo Delminio. Bartolomeo 
Cavalcanti. Vetélkedések aa honi nyelv elnevezése 
felett! Varchi Ercolanoja. Leonardo Salviati, egy 
a',,Vocabolario della Crusca" készítésére megbízot-
tak közül. A' della Crusca szótár eredete. 

14-dik fejezet: Utazás írók. Bamusio nagy gyűj-
teménye. Sassetti, Carletti és Navagero utazásai ; 
ez utolsó különösb észrevételei. — A' nyomtatás mes-
terségének állapotja Olasz Országban a' 16-dik száz-
ban. Paolo Mannzio ; élete és kiadásai. Az i f jú Al-
dus ; ennek gazdag könyvtára. Más nyomtatók. Ke-
leti nyelvek nyomtató műhelye Romában. 

A3 ki már olvasó Hazánkfiai közül Ariostot , 
Tassot, Machiavellit, Guicciardinit és e' század más 
remek olasz íróit esrneri, vesse öszve a' 16-dik száz-
beli olasz literaturát a' 19-dik századbeli magyar li-
teraturával, és részrehajlás nélkül hozzon ítéletet. 
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Ref-nek, mint máskor is emiíré , ízélja tsupán könyv? 
esmértetés lévén , parallelát a3 két század 's litera-
tura közt vonni nem akar. 

T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 

A* múlt 1833-dík évi Tud. Gyűjt. 9-dik köte lében közlőit 
Omode[Amadé, Ama-Deus , Gott l ieb, T h e o p h i l u s ) Nádor Tsere-
l eve lének dátumát , in Qhmct) t sekély véleményem szerént , nem 
Ginich-n^k, bariéin Gunch-nek (Göncz Abaújban) kel l olvasni. 
Ugyan is Göncz , inelly elébb a' királyné Sváb faluja v o l t , 
de a' 13-dik század vége felé, az Aba fajából származott Omodß 
birtokába j ö t t , a1 régi ok levelekben : Guncy 3 Gunch s vagy 
Gűnch (?) nevek alatt fordul e lő , 's Ginich-nek e l lene szolgál 
már a1 kiejtés hasonlatlansága is. 

A' Váradi tüzes vas í t é lő - szék 1217-diki j egyzo-könyvé-
bon ím ez taus l ta t ik : A^ királyné tíz tic'mct helységei (decetn 
v i l l a e Teutonicae Reginales) u. m. Fel-nemet. (T° r i iyo s l l8? 
methi ) , Cuzep-nemet ( ?), Olug-nemet (Hidaslnémetbi , Puruen 
( P e r é n y ) Guncy (Göncz), TJruzca ( G ö n c z - R u s z k a l , így há-
zas Visl, Visl f V i l m á n y , és V i z s o l y , de mel lyik más ik?) 
Cece (Cécze) 3 Dub/ici/a (Dobógó-Czpcze) Sibret, és Mihály 
Líráikat rosz gazdálkodás, 'ár a3 nép nyomattatása miatt vá-
dol áh. A' király rendeléséből Öcy Bán 110 ezüst márkra be-
tsiilvén a'kárt, Peli Ágoston Perest-oldó által kiildé Őket Várad-
ra a' tüzes vas próbára, hol Fel-peresek keresetekről le 
mondottak , úgy mindazonáltal: hogy a' vádoltatlak azon tíz 
helységből gyermekestől örökre költözzenek ki, Ss a' Bírák-
nak tegyenek eleget. —• T o v á b b á : Amadénak köz lö t t Tsere 
l e v e l é n é l 27 évve l későbben, u. ra. Drugeth Vi lmosnak 1330-
ban kö l t Testamenlomában érdeklet t , 's Feleségének Folyk 
Máriának hagyott drágaságokról az mondatik: hogy azok a' 
Gunch-i várba tartatnak. — V é g t é r e : Mihály Egri Püspök , 
káptalanjával 1363-ban tett bizonyos Tseréjében , Heves-új-
vár megyében fekvő Demyen he lységért , és az Eger vizén lévő 
malomért , me l lye t Chanády Esztergami Érsek maga pénzéi* 
s zerze t t , 's a' nevezett káptalannak ajándékozott : adja Ilus ka 
és Günch ( ? ) he l lységeklö l jövő é l e t , b o r , méh. , bárány, 's 
gedó dézraáját. 

Galvácsy László. 

1. I g a z i t á s o l í . 
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Ezen nem Ginich t e h á t , hanem Gnnch , vagy is inkább 

Goncz-i v á r , mel ly ma is Amadé-vára névvel n e v e z t e t i k , 
már nein is a' G ö n c z i , hanem a' F o n y helysége határában, 

's Fu m. t i . Bretzenheim Ferdinánd U r birtokába v a g y o n , az 
Aba ivadékja Amadé (később nádor, furfang, 's erőszakoskodó 
ember) á l ta l , a' 13-dik század v é g é n , megmászhatatlan mere -
d e k , 's egymásra tornyozott kőszálak tetejére ép í t t e te t t , —- bi-
zony í t ja ezt mégis virágzó n e v e , mel ly alkotóját a' f e l e jdé -
kenységtől meg menti . — Ezen vár adott a' 14-dik Század 
e lején menedéke]; Loct icus László Lengye l királynak, k i t t u -
iiyaságáért jobbágyai meg utálván, koronájából megfosztottak, 
's Amadé nádor béfogadván, nem tsak hogy Gönczi várában 
i l lendően tartott, de később fegyveresseivel Thrónjába viszsza 
l ielyheztetni segített. —• — Amadénak rosz fiait 1-sÓ Káro ly 
megzabolázván, ezen várókat 1312-ben lerontatta. F e l ép í te t -
ték ismét a' Drugethék ; 's mikor került mostani s zomorú á l -
lapot jára ? eürü homály fedi. 

Szinte azon évi Tud. Gyűjt. Octdberi kötetének a' Sárközről 
szó l ló 24-dik lapján megütközve olvasám: későbben, midőn 1-ío» 
Rákóczy Ferencx pártot ütött t *s kálvin vallását jel vette , Js 
terjesztette, egyebek közt a' Sárköziek is hozzá állottak , 
az ö hitét vallották etc — a' mennyiben ezen előadás a' történet i 
valósággal homlok egyenest el lenkezik. Ugyan is: a' nevezett F e -
jedelem pártiitésének köre o l ly szűk vó l t , hogy az a' Dunáig nem 
terjedhete;—a' Zr inyi , Nádasdy,'s Frangepán szerentsétlen üszve 
esküvésekben t. i. ezen ifjú Fejedelem is be egyveledvén , munka-,-
lódását azon kezdette : hogy 1670-ben Stahrenberg Ernest T o k a j i 
kapitányt barátságos szín alatt Patakra meg hívá , 's ottan l e 
tartóztatván, Regécz ie kiildé fogságra. Alig teve e z t : midőn 
értésére esett társainak e l fogat tatások, mellyen annyira meg 
re t tent : hogy foglyát szabad lábra á l l í t v á n , minden további 
munkálkodásoktól megszűnt , az udvarnál kegyelemért k ö -
nyörgöt t , Trnellyet a1 Jezsuiták s 's buzgó Catholica édes annya 
Báthory Sóíia közbevetésekre terhes feltételek alatt megnyerni 
saerentsés vala. — A' mi pedig vallása változtatását i l l e t i : 
épen el lenkezoképen tör tén t , inert nem a' Római va l lá sbó l 
l é t t kálvin követőjévé, hanem Attya halála u t á n , í e jede lmi 
édes annya a' Piómai egyház kebelébe viszsza t é r v é n / e z e n , 
ínég tsak negyedik esztendőbe járó fiát is Catholicusnak n e v e -
lé ; 's ez ugyan azon vallásban múlt ki Makovitzán Sárosban; 
tetemei a' következett 1677-ben Augustus 18-án a'Kassai nagy-
T e m p l o m Sírboltjába Bársony György Egri Püspök által eltaka-
ríttattak Zászlójára ez h a l l a t v á n : Celsissimus D . D . F r a n -

Ex tudós G y a n í t á s , de az eredeti oklevéllel öszsze nem fe'r-
hft. A' G i n i c h szóban mind azelsó mind a' második i betú 
kiilön áll, es az n betű világosan megkülönböztethető. Omodeus 
Rádor Oklevele G i 1 a i c h b á n y á n költ a' Szepesse'gbe»*. 

A' Szerkesztető. 
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ciscus Rákóczy de FelsÖ-vadász , De i gratía e l ec lus Trans i lva-
niae Princeps , part ium Régni Hungáriáé D o m i n u s , ac Siculo-
íu in Cornes, perpetuus de S á r o s , ejusdemque Comita ius Su-
p r e m u s , ac perpetuus C'oraes etc ele pie ob i i t A. D , 1676, 
d ie 8 - a J u l i i , aetatis suae Anno 31 . — Á' kálvi/t 
vallását fel vevő , ~s követő Sárköziekre még azon észi e -vé-
t e l em l é v é n , hogy a' Református, vagy: Relv et itd vallást é-
telt követő k i fe jezés talán i l l endőbb ( ! ) le t t v o l n a . 

Er-mellyéki, 

2. íT Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 

Magyar tudós társasági j e l en té s . 

A ' társaság eszközlése által k i j ö v ő fo lyó irat e l ső kötele 
e1 napokban hagyta el a' sajtót i l l y c z í m m e l : Tudománytár 
K ö z r e bocsátja a' magyar tudós társaság. Szerkeztet i Scbedel 
Ferencz , o r v o s D r . rendkiv, kir. professor , a5 m . t, társaság 
rendes tagja. Három kőmetszet te l , mel lyek közül egyik az erő-
m ű v e k alkalmazásáról szó ló c z i k k e l y h e z , a' másik Zamboni 
ö r ö k - m o z g ó j á h o z tartozik , a' harmadik pedig Z e n t Laz lo ky-
ralnak legendaya kezdetét mutatja fac s imi leben . Budán 1834 . 

Ezen nagyobb 8ad rétben l é v ő 's 2$Q lapnyi I s ő kötet tar-
t a l m a , k ö v e t k e z ő : 

É r t e k e z é s e k . A' ph i losophia t á r g y a , czélja és hasz-
nainak fő vonala i . K á l l a y Ferencz. Lander fül fedezése i Af -
r ikában a' N i g e r e n . Angolból . T a s n e r Antal . Fraiiczia k ö l -
tészet a ' X I X . században. Franczia után. C s a t ó P á l . Az erő^ 
iníivek alkalmazásáról 's munkatétele iről . G y ő r i Sándor. Tör-
v é n y h o z á s és erkültsük kölcsönös hatásaik a' régi népeknél . 
A m p e r e után. 1, czikkely. Kelet . J a k a b István. Zamboni 
örökmozgója . C z a m b e r t János. Észrevé te l ek . G y ő r i Sán-
dor. A z arabiai beduinok és wahabiak, Francz iából . P e t r o -
v i c s Fridrik. A ' tapasz ta la t i l é l ek i smere lbő l l e h o z o t t széptu-
domány . N y i r y István. Á' fö ld theoriája* A m p e r e szerint. 
S c h e d e l Ferencz . V e g y e s k ö z l é s e k . Fö l fedezések . A' 
délsarki szárazföld. Leve lezések . Petrovica két l e v e l e Berlin-
b ő l . Régiségek. A' nagyszombati codex 1 1 9 0 — 1 5 2 7 . L u c z e n -
b a c h e r J á n o s . A ' müncheni magyar c o d e x 1 4 6 6 . F e j é r -
v á - r y Mik lós . Magyar nyelv udvari divata. C z e c h János. 
Magyar nye lv ügye . Honiban , Verőczében . N é p n e v e l é s . B e k e 
Kr i s tó f nézete 's alapítványa. Marczibányi L a j o s k é r d é s e , 
érdekelve. Jutalmak. A'magyar tudós társaság f o l y ó jutalmai. 
Marczibányi Lajo* j u t a l o m t é e l e . A' Marczibányi intézet 3d. 
juta lomosztása . Alapí tások . A'magyar tudós társaság pénzalap-
jának legújabb növekedései . Művészetek . Játéksz ín (magyar). 
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Festészet . Szobrászat» A' m . tud. társaság könyvtára gyara-
podásai ^hivatalos cz ikke ly} . 

E lé t er je sz l i ugyan a' S z e r k e z l e l ő vezérszava , a' társaság 
n é z e t e i t , ó h a j t á s á t , e ' je lentés azonban előre is hírt ad fe lő la 
azon ígéret s z e r i n t , mel ly az Igazgatóságnak a' társaság 1 8 3 2 
bel i munkálódásairól s zó ló j e l entésében az 1 8 3 3 b e l i N é v k ö n y v 
33d. lapján á l l . 

A1 társaság 4-dik nagy gyűlése 1833ban N o v e m b e r b e n , 
azt ta lá l ta a' magyar l i teratura mos tan i ál lásához k é p e s t l e g -
czél irányosabbnak , hogy e* fo lyó irat ekképen jelenjen meg : 

1. Tartalma ludomáuyos , encyclopaediai Jegyen , k i ter-
jeszkedjék az emberi tudás minden ágaira , leginkább azonban 
a* je len idő haladásaira , 's az előadás formája ne b í r á l g a t ó 
és v i ta tkozó hanem inkább értes í tő *s közlő l e n n e } irányul 
pedig az v é t e s s é k , hogy azon hazánkfijai , kik külföldi f o l y ó -
iratokat nem tarthatnak, in ive l tségi szükségüknek ebben n é m ű 
pót l ékát l e l j é k . 

2 . A' megjelenendő köte lekbe tehát ezen kitűzött czélnak 
m e g f e l e l ő akár eredeti akár fordí tot t cz ikkelyek v é t e s s e n e k . 

3. M i v e l pedig a' társaság tagjai t vagy űlésekbel i e g y é b 
tárgyakkal , vagy külön dolgozással vágynák e l f o g l a l v a , ide 
va ló munkálódásra is minden tag nem köteleztethet ik 's í gy 
a' fo lyó ira to t az egész társaság nem a' maga saját m u n k á j á -
nak ny i l a tkoz ta t ja , hanem a' Szerkeztetőnek csak úgy l e szen 
segédére , 

a ) H o g y ő a* kezéhez jövő eredeti dolgozatokat hét i i i l é í -
hen bemutatván , azok közül mindenik megvizsgálására az ü lés , 
tagot nevez , kinek javal tára a' kéziratot a' szerkezteto kiad-
j a , vagy e l l enkező esetben az elmarad. 

b) A' társaság ál ta l járatandó kül fö ld i fo lyó iratokból az 
érdekesebb czikkelyek lefordítására a' szerkezteto , társaságbel i 
tagol megbíz , 's ezen segédek nye lvbe l i eléadásáért is Írójuk-
k a l együtt Ő kezeskedik. 

4 . A' könyvismertetés! 's minden egyéb mive l t seg i tudó-
sítások összegyűj tése , egybeál l í tása a' szerkezteto gondja . 
Egyébiránt 

5. A' fő fe lügye lés Folyvást a' hét i ü léseké . 
I l l y e'rtelemben l e v ő utasitások m e l l e t t hagyta meg a' 4d. 

nagy gyűlés is a' szerkeztetést D r . Schedel Ferencz rendes tag-
n á l , ki szerke^itetőnek az 1832ben v o l t 3d. nagy gyű lé sben 
vá lasz tatot t . 

Ö hozzá ne sajnálják tehát a' tudományiárba d o l g o z n i 
kívánók eredeti é r t ekezése ike t , vagy annak tárgyaihoz s z á m í t -
ható ford í to t t apróbb czikkelyeiket t isztán készül t kez iratbau 
megküldeni . Bírálat alá lesznek i l l yenek véve és ha j ó k , e l fo^ 
gadva akár tagjától a1 társaságnak akár nem t a g j á t ó l , m i v e l 
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a1 felebb érintett elrendelés szerint e' fo lyó iratban nem egye-
dül a' tudós társaság kiván e l ő l é p n i , hanem mint középpont 
óhajtja eszközleni a' külföldi miveltség haladása megismerte-
tését , 's ébreszteni a' honi jobb e l m é k e t , tudományos mi? 
ye i tség közebb terjesztésére. 

Fe lvehető dolgozatok között a' társaság igazgatósága ha r 

tározatához k é p e s t , egy egy ívnyi eredetiért az írónak járan-
dó t iszteletdíj 8 p e n g ő , fordításért 6 pengő forint . 

Meg fog pedig jelenni évenként négy k ö t e t , a' mennyire 
csak l e l i e t , mindig pesti vásárkor , 's nagysága mindeniknek 
15 ívnyi körűi l e szen , szükség kívántával réz vagy kőmelsze-
tekkel. Az előre fizetni kivánó , négy kötetet közönséges papi -
roson 4 j finomon 6 pengő forintjával vehet meg ; egyes köte-
tek ára közönséges papiroson 1 fr, 20 xr. finomon 1 fr. 50 xr , 
pengőben , Pesten Eggenberger József könyvárosnál , kihez 
minden más könyvkereskedő is utasítatik. 

A' magyar tudós társaság igazgató., t i s z t e l e t i , rendes és 
l eve lező tag ja i , 4 fr. 48 xr. kaphatják-meg előfizetés utján a' 
finom papirosu 4 kötetet s a' közönséges papiroson lévőt 3 fy» 
1 2 xrért p e n g ő b e n , 's í g y , külön is a' köteteket százától bu-
szával olcsóbban a' társaság pénztárnoki hivatalánál . Mert a' 
m e l l y példányokat itt szerzenek meg a' tagok , azok eladása 
körül az emlí tet t középponti könyvárus nem fáradván , érettek 
a' száztól húsznak nem kell kijárni. P e s t e n , a' héti ülésből 
Julius 21dikén t 8 3 4 . 

A' t i t o k n o k által . 

M a g y a r tudós társasági jelente's, 

A1 társaságnak a' múlt 1833bel i November lOkén tartott 
I ld ik köz üléséből közzé tett ezen kérdésére : ,}Miképen lehet-
ne a' magyar játékszínt Budapesten állandóan megalapíta-
ni \ e ' f. 1834. Junius Sdikáig mint határnapig érkezett 19 
f e l e l e t k ö z ü l , a' 30 darab arauy következő jelmondatúnak Ítél-
t e t e t t : j , Hazai juvaslatinkban, lehelötégek közül u legal-, 
kalmusabbat akarni, a' józan hazafiság " Ezen első mel lett 
nyomtatásra érdemesnek pedig ívenként 3 arany tisztelet díjjal 
Jtülün e' k e t t ő : 

j . ) S}Nunc , dea, nunc succurre mihi, natnposse mederi, 
Picta docet lemplis, multa tabella luis.et 

2.} ,, Több sze?n többet lát 
Dicséret te l inegemlítendőnek ta lá l tatot t továbbá e' három 

je lmondatu : 
j . „Meddig készültök, magyarok, mindenkor akarni s 
Nem cselekedni mikor szűntök ?sc 

2. , , F e s t i u a tente 
3. „Conamur temies grandiéi*" -» 
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Mint a' mel lyek szorga lommal k é s z ü l t e k , 'a részenként 

he lyes javas latokat foglalnak magokban. 
A' juta lmat 's t i szte letdíj t nyert kéz iratokhoz tartozot t 

l eve lek pecsétei a' hét i ülés színe e lő t t f e l b o n t a t v á n , a' „ H a -
zai javas lat inkban" czímü l e v é l belseje F á y András táblabíró 
's t iszte let i tag nevét m u t a t t a ; a' „ N u n c , dea , nunc succurre 
etc14 je lmondatu , K á l l a y Ferencz cs. kir. nyugalmazott audi-
tor kapitány 's rendes tagét 5 a' „ T ö b b szem többet lát44 p e -
dig Jakab István m. kir. helytartói concipista , táblabíró és l e -
ve lező tagét . A' többi pecsétes l e v é l bontat lanul ége t te te t t - e l . 

Az eml í t e t t három fe le lő munkája együt t nem sokára meg 
fog jelenni nyomtatásban , a' többiek ne sajnálják kézírásaikat 
a' társaság levé l tárából magokhoz vétetni . 

Jelentet ik az i s , hogy minekutánna F á y András a' ju ta-
l o m neki Íté l tetését h ivata losan m e g t u d t a , a' nyert 30 arany-
nak a d d i g , míg magyar játékszínnek Pesten ta lpfala i le l e sz -
nek r a k v a , a' társaság pénztárában hagyását ny i la tkoz ta t ta -
k i , honnan az nevében az érdeklett épí tés megkezdődte után 
arra gyűlő pénzalap nevelésére az i l l e tő gondviselő törvényha-
tóságnak adassék. K ö l t Augustus I l d i k é n 1834. a' Julius 2 9 -
dikén tar to t t hét i ülés jegyzőkönyve szerint . 

A' titoknok által. 

3. Figyelmeztetés. 
F o l y ó évi Tudományos Gyűjtemény Januarius! kötetében * 

1. 1 2 4 — 2 6 , bátorkodtam a ' n a g y érdemu Olvasó K ö z ö n s é g e t , 
a' Tud. Gyűjt , tudós S z e r k é s z t e t ő j é t ő l , a' közönséges nye lv* 
tudomány határai bővítésére t zé lozó igyekeze téér t , 's k ü l ö n ö -
sen nemzet i nyelvünkre is kiterjesztett figyeímetességéért 
Tud. Gyűjt . 1833. Köt . "V. 1. 119 — 121 — megd i t s ér t , ezen 
íni ínka: „Elémens de la Grainuiaire Mandchoue. Altenbourg.-
1833.4 8 Szerzőjére , Gabelentz Úrra figyelmeztetni: h o l is, az 
ö magyar nye lvve l le t t megesmerkedése történetét rövideden 
e lőadtam. 

Tudván a z t , hogy a' munkásnak nints édesebb j u t a l m a , 
m i n t ha munkája megesmertetik , 's érdeme szerént b e t s ű l t e -
t i k : k ívántam a1 nevezett Grainmatica derék Szerzőjét e' j u -
ta lommal megörvendez te tn i ; meglévén győződve a' f e lő l i s , 
h o g y miné l váratlanabb l ehete t t az reá nézve : annál kedve-
sebb lejend Ö e lőtte . Ezen t zé lbó l f . e. Junyis hónapjában m e g -
kü ldöt t em n e k i , a' tudós Szerkeszte tő U r , Grammaticájárat 
te t t é s z r e v é t e l é t , űgy a' mint a z , az eml í tet t he lyen o l v a s t a -
t i k , szóról s z ó r a , egy hozzá k a p c s o l t , részint tudós í tó , r é -
sz int tudakozó leve le tskéve l . —- U g y l e t t , mint előre v é l t e m . 
Kedvesen vet te ó a z t , '$ az azonui ü r ö m é t , valamint a' ina-
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gyár nye lvhez v a l ó v o n z ó d á s á t , vá laszában mind szóval,, mind 
különösen a v v a l i smét nyi lvánossá t e t t e , l iogy leve lemre ma-
gyar nyelven vá laszo l t . M e l l y vá lasz t ezennel van szerentsém 
a' t isztelt O lvasó K ö z ö n s é g g e l , szóró l s zóra , nagy örömmel 
közleni . 

, ,Kedves B a r á t o m ! — A' barátságos l eve led nekem k i -
, ,mondhatat lan gyönyörűségemre v o l t , de szégyent val lok is , 
„mint l iogy én annak az oka v o l t a m , h o g y a' levelezésünk úgy 
„sokáig félbeázakasztatott . Most pedig reményiem , hogy t ö b b -
s z ö r írásban az egésségünket egymásnak fogjuk tudósítani. '4 

„ N a g y szomorkodással o l v a s t a m a' l e v e l e d b e n , h o g y a ' j ó 
„barátunk T * * a' Cholerában m e g h o l t . Sokszor rajtatok gon-
d o l k o z t a m , m i d ő n az újságokban a' puszt í tásról o lvas tam , 
„ a ' mit az a' k e g y e t l e n nyava lya Magyar Országban o k o z t a , 
„ é s írni 's kérdezni az egésségtek eránt szerettem v o l n a , ha 
„ t u d t a m v o l n a , h o v á a' l eve le imet ú tas í tnom kellene.4 4 

, ,Horvát I s tván Urnák í té lete a' mandchou Graminaticáin-
, , ró l engemet nagyon megörvendeztet te , de megva l lom hogy 
„ a ' ditséretét nem érdemlem , m i n t h o g y a' magyar nye lv je-
, , l e s sége 's ékessége , és a' l iteraturának bővelkedése 's különb-
, , f é lesége minden rá fordított faradságomat gazdagon megju-
„ t a l m a z t a ; és ha sz inte nem engedik is a1 sok d o l g a i m , hogy 
. . sokszor azzal f o g l a l a t o s k o d o m , tsak ugyan soha se egészen 
„ e l fogom mulatn i . Megszereztem is nekem egy kis magyar 
„ b i b l i o t h é k á t , az a z : To ldy Handbuch der ungarischen Poes ie . 
„Csokonai Poétá i m u n k á i t , Kis János v e r s e i t , Fay András a1 

, , ké t B á t h o r y , Kovacsóczy Müiá ly a' varázs rózsa , L i c h t l K á -
„ r o l y Auroi.a 183U- , az Esineretek T á r á t , H o r v á t István raj-
z o l a t o k a' Magyar Nemzet legrégibb tör ténete ibő l 's a' t. Kü-
l ö n ö s e n leköte lezté l engemet a' t u d ó s í t á s o k k a l , a' legújabb 
„magyar l i teratura f e l ő l , és b izonyosan hasznát fogok venni 

azoknak. 4 ' 
„ A ' kívánságod szerént közleni f o g o m neked va lamit az 

á l lapotomról . Mió l ta Göttingából e l m e n t e m , h ivata l t meg-
n y e r t e m , és mos t Kormányszéki Tanátsos (Regierung^rath) 
„ v a g y o k . Az A t y á m halála u t á n , a : ki 1831-dik esztendőben 
„ m e g h o l t , két s zép jószágnak birtokában v a g y o k , 's ez az 
„ o k á é r t nem tsak a' születés h e l y e m h e z köt te tve 5 hanem a' 

szükséges tehetséggel b iró , megházasodtam, 4 ' 
Lipsiában v a n ; e lhagyta a' jurisprudentiát 's könyv-

t á r o s l e t t , ő is rövid időben meg f o g házasodni. L** a' mint 
„ h i s z e m , W i t t e n b e r g b e n oskolai Taní tómester v a g y Professor 
„ l e t t , de sokáig s emmit sem h a l l o t t a m róla . ' 4 

, ,Mindég azt k í v á n o m , hogy Magyar Országba utazhatom^ 
„ ' s minthogy a' fe leségem is nagy kedvét ta lá l az utazásban , 
„könnyen l e h e t , h o g y a' legközelebb v a l ó esztendőkben lége-
i d e t a' Hazádban meg f o g o m l á t o g a t n i ; de inig az nem l e h e -
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leveleket legalább a' szemben való beszélgetés he lyébe 

„tegyük. Altenburg Aug. 10-dikén 1834. Aláírás : Őrükre m a -
,,radok a' l i iv barátod Gabelentz Conon.*; 

Valóban óhajtani l ehet — Nemzeti Nyelvünknek a' K ü l -
f ö l d előtt is , esmeretessé lé te le tekintetéből főképen — hogy 
e z e n , mind a' tudományos , mind a' polgári életben nagyra 
menendő ifjúban — inert most legfeljebb sints több 2 8 — 3 0 
e s z t e n d ő s n é l — e z e n , nyelvünk iránti figyel metesség , kedv , 's 
huzgóság továbbra is megmaradjon 's nevekedjék. E' végre hat -
hatós eszköznek látná figyelmeztet» azt i s , ha Nemzetünknek 
jeles írói , az Ő kisded Magyar K ö n y v t á r á t , egy két munkájok-
kal nevelni mél tóztatnának: a' m i t i s , némelly hozzá legkö-
zelebb eső , nyelvünk ügyét szíveken hordozó tudós í r ó k , kik-
kel már e' leve let közleni szerentséje v o l t , meg is igéi tek. — 
Debreczenben Aug. 3ü-dikán 1834. 

Vecsei Tó'sefy Fred. 

4. /1* Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
F. eszi . Május 18-dikán .Főt iszt . P lani tz Károly Schidai 

Prépos t s a' Szepességben Le ib i l z kir. Koronái Mváros érde-
mes P l e b á n u s a , több rendbeli ritka és betses pénzekkel 
gazdagítá a' Magyar Nemzeti Museum gyűjteményét , u. m. : 
l ) Zsigmond néhai Római Tsászár , Magyar és Tseh Kirá ly 
aranyával talál lalott a 'Lei l . i tz i szántóföldeken 1828-ban szán-
tás közben. 2 ) András Salzburgi Érseknek 1751-diki aranyával . 
3 ) X I V . Kelemen Pápa 0 Szentsége 1772 díki aranyával. 4 ) 
Egy tal lérnál nagyobb ezüst pénzzel , melly Dávid néhai Z s i -
dó Király és Jónathán Fővezér közt kötött barátság emlékére 
k é s z ü l t , 's a' fentiszlelt Prépost Ú r n a k , midőn keresztvízre 
v i te tek , Keresztapja által ajándékul mellére létetek. 5 ) Egy 
na^yobbatska emlákpénzzel , mel ly II. József Tsászárt ábrázol -
ja , midőn 1782-dikben Gallitziának constitutiót adott. 6 ) R a -
guza köztársasági ezüst két for intossa l ; ennek esztendő száma 
lekopott . 7 ) A' Velentzei köztársaságnak 1795-diki két for intos 
ezüst pénzével . 8 ) Rákótzy Ferentz Erdélyi Fejdelem ezüst fo -
r intosával , rajta e' föh'rás: Moneta Regni Hungáriáé Í705. 9 } 
Imre Római birodalmi hertzegi Püspök és Fuldai Apátnak 
4765-diki ezüst húszasával. 1 0 ) János Fi i löp Római b irodalmi 
választó Hertzegnek és Tr ier i Püspöknek 1765-diki húszasá-
val . 1 1 ) Ádám Fridrik Római birodalmi Hertzeg , Bamberg! 
és Würzburgi Püspöknek 1769-diki húszasával. 

(Folytatik.) 
llaliizhy Antal, 

a' m. Nemz. Museum elsá Órje. 
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VIII. K ö t e t F o g l a l a t a * 
I. É r t e k e z é s e k . 

1) Szilágyi János. A* magyar írásmód tökélletesítésére készített eá 
készítendő új betűkről. 3 lap. 

2) Horvát István. Gara Miklós Nádor lspánynak 1414-dik évben 
Febr. 14-dikén Lászlóíi Lóránd számára a' Neugrad Vármegyei 
Megyer , Lapasd és Kis Megyer falukról költ Örökös ítélolevé-
le. 3U lap. 

3) Podhradczky Jósef. Vélekedés a' Tsalád szó eredetéről, és tulaj-
don értelméről. 61 lap. 

4) Horvát István. A' Kázméri, vagy is Kisfaludi Nemeseknek a' Mi-
hályi Nemesekkel Nagy Lajos Király rendelése következésében 
némelly peres földről a' Győri Káptalan , Királyi Ember és ííé-
kító Nemesek előtt 1303-dik évben November 5-dike'n kö'lt Egyes-
iéglevelük. 65 lap. 

5) R. K. Az Öszi Vetésről 1834-dik esztendőben. 67 lap. 
6) Vidéki. Az 1834-diki Aurórákról. 75 lap. 
7) G. L. Néhai Kövy Sándor felett Tiszt. Somossy János Professor 

Úr álíal tartott beszédnek biographiai része. 84 lap. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

1—2) Horvát István. »Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügén 
beleuchtet von P. Wien, 1833. 8-ad rétben." És: ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben , 1833,. 8-ad rétben.'? 87 lap. 

3) G. M. , , V Keresztyén Hittudomány. Irta Tuppy Jósef. Kassán, 
1833. S-ad rétben." 97 lap. 

4) N. *. „Epigrammák 's Apróságok. Péczely Jósef által. Debré^ 
czenben , 1832. 12-ed rétben." 104 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
3) Galvácsy László. „Giuseppe MaíTei, Storia della Leítteratura Itá-

liana. Milano, MDCCCXXX1V. Vol, Il-do. nagy 8-ad rétben.'« 
111 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Igazítások. 120 lap. 
2) A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 122 lap. 
3) F i g y e l m e z t e t é s . 125 l a p . 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127 lap. 

(Koszorú 1834-dik eszt. VIII-dik Kötethez egy i v j 
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I. É r t e k e z é s e k . 

1. 

Atyáink Kálmán Királyunkat soha sem tartották 
Szentnek. 

* 

Valamint a1 hajdan kor ezt a' nagy Királyt Tu« 
rótzi Krónikásával minden ok nélkül gyalázta: úgy 
ellenben voltak a' inult század vége felé olly í rók 
i s , kik dt nem tsak a' rágalmazástói v é d t é k ; — h a -
nem még az egeken túl is a' Szentek közé fölemelték. 
Erre a' penna tsatára okot adtak Kogeriusnak né-
melly elvétett sorai; 6 tudniillik „Miserabile Car-
men, seu História super destructione Regni Hun-
gáriáé temporibus Belae IV. Regis per Tartaros 
facta" tzírnu munkájában Cap. 1. Negyedik Béla 
Királyról szóltában, szomorú történetét így kezdi : 
„Cum Rela Rex Hungáriáé, inter principes Chri-
st ianos, zelator catholicae fidei nosceretur, ad 
instar progenitorum suorurn , Stephani, Emerici, 
Ladislai et Colomani Regum, qui Sanctorum Ca-
talogo sunt adscripti\u Ezekből a1 sorokból Schier 
Xystus ama könyvében, mellyet „Regt'nae Hungá-
riáé primae stirpis" tzím alatt 4-ed rétben 1776-
ban Bétsben adott k i , a' 89-dik lapon imezeket kö-
vetkeztet te: „Unde habemus, úgy mond, saltem 
aliquem cultum ipsi (Colomanno) aliquando attri-
bútum fuisse. Certe alias Colomannus in Regia 
família Hungáriáé non occurrit, tiisi Colomannus 
e Borichio spurio natus ; et alter Belae huius frá-
ter , qui inter progenitores numerari nequierunt 

Cornides Dániel pedig, ki a3 mult században 
Gánótzy ellen támadt vitába szinte bele szóllott, illy 
tzímií munkájában „ R e g u m Hungáriáé, qui seculo 

*l 
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XI. regnavere, Genealógia." l^oson. ct Cassov. 4. 
1778. Cap. VI. p. 102—109. miután több rendbeli 
okait előszámlálta , mellyeknél fogva Schier Xystus-
sal kezet fogott, értekezését ezekkel végezi: „ J a m 
vero etiam has , alias que rationes rnecum depu-
tans, prorsus adducor, ut credam Colomannum 
Regem , non seeus, ac Stephanum I. et Ladislaum 
J. solenni ritu in Sanctorum fuisse numerum rela-
tum olim. Nitor autem inprimis Magistri Rogerii 
Canonici Varadiensis (?) seculi XIII. Scriptoris 
testimonio , omni exceptione rnaiori. Is , Carminis 
sut miserabilis Caput I. his exorditur ver bis." Itt 
következnek Rogeriusnak oda föl említett sorai; 's 
valairfivei alább Cornides Úr így okoskodik : „Sed 
praeterea Colomanni in Divos relati hoc magnum 
argumentum habeo , quod in legáti Pontificii litte-
ris publicis anno 1309. in Hungaria publicatis ; 
apud CC Péterffy Concil. Ilung. Tom. / . p. 154. 
seqq , haec legantur : Sane per divinam providén-
tiam regno Hungáriáé reges catholici praefuerunt, 
quorum primus S. Stephanus Rex, et alii nonnulli 
Sanctorum Catalogo rneruerunt adscribi." „Certe, 
folytatja tovább, si post S. Stephanum non alius 
Regum Hungáriáé , praeter Ladislaum I. in album 
Sanctorum fuisset relatus, haud quaquam in pIu-
ra li numero scripturus fuisset Legátus Pontifi-
eins : et alii nonnulli." 

Mind ezek, 's még többek a' halhatatlan érde-
mli , jó lelkű Katona Istvánt meg nem tántoríthat-
ták; m e r t , miután Hist. Crit. Strip. Árpad, Tom. 
III. az ellenfelek vélekedéseit, a' mint illett, min-
den oldalról megvizsgálta volna,, ezekre fakadt : 
„Libenter equidem crederem, Colomannum inter 
Sanctos solenni ritu relatum fuisse, si testimoniis 
idoneis id doceri posset (mert a' história tágas me-
zéjéin a1 vélekedéseknek, főkép illyen tárgyban, 
nintsen helye) quia tamen haec nondum sufficere 
videntur , ut tanti momenti rem extra dubium po-
rtant , assensum suspendere, quam fernere crede-
re, malim. 
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Pray György ellenben Diatribe nevü Értekezé-
sében p. 135 oda nyilatkoztatta ki magát, hogy Ro-
gerius soraiban Kálmán neve helyett, Salamon Ki-
rály nevét kellene olvasnunk; 's így eggyik tőrből 
a* másikba esett. Hát ha Kogerius sorait ekkép kell 
olvasnunk: „C«m Bela Rex Hungáriáé inter prin-
cipes Ckristianos zelator catholicae fidei noscere-
tur, ad instar progenitorum suorum Stephanie 
Emerici, Ladislai beatorum Regurn , qui Sancto-
rum Catalogo sunt adseriptiMert a' Salamon Ki-
rály szentségéről divatozott vélemény az eddig es-
mért kútfők szerént sem nyom többet Cornides 
Űr okainál. Lássad Katona István ellenvetéseit Iíist. 
Crit. Tom. III. — a' beatorum Regum olvasás pedig 
a' Colomanni Regum helyett jobban megegyez a' ré-
gi írás és kifejezés szokásával. De Rogerius sorai-
nak eligazítását most abban hagyván, mivel idővel 
talán az ő históriáját is valameíly kútfőből helyre 
hozhatjuk; inkább térjünk a' fölvett tárgyra, és 
lássuk : bog}/ Atyáink Kálmán Királyunkat szám-
lállák-e a 'Szentek közé ? Mert ezt a3 nehéz kérdést 
is tsak ők , mint egykorú t anuk , dönthetik el. 

Ivézai Simon Kún Lászlóról, ki Habsburgi Ru-
dolffal Ottocár Tsehek Királyuk ellen 1278-ban ha-
dakozott, Cap. Y. ezeket í r j a : ^Egressus igitur 
( Ladislaus in áuxilium Rudolphi) de Albensi Civi-
täte — — in vir tute A Itissimi, et Proa'vorum 
suorum , sive St ep ha ni, Emerici, at q u e 
Ladislai Regum a c Sanctorum 'votivis 
praesumens, confidensque suffragíis, erecto Ba~ 
nerio Regiae Maiestatis, Rudolfum in Marhec 
coniunxit cum exercitu, qui ipsius advent um et 
áuxilium, sicut Dei, expectabat.u K^zai Simon 
hazafi léiére jobban tudta, kik legyenek a' Magyar 
Szent Királyok, a"1 Külföldi Rogeriusnál ; történe-
teinkben pedig olly jár tas , keltes volt , hogy Kró-
nikásaink attyuknak neveztetik, 's a1 mit í r t , az 
Óklevelekkel majd mind megegyez 

A* Budai Tanáls pedig némelly 1317-dik évi 
levelében a' fölvett tárgyról illyen bizonyságot tészen : 
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„ Memoriae cornmendamus — quod Serenissimus 
princeps D. Ludovicus — et Dna Elizabeth — iuri 
regali deesse nolentes, conservatores et quoslibet 
alios detentores de ipsa Civitate (Budensi) medieta-
tis molendini in capite aquaritm calidarum , a parte 
etvicinitate Fratrum Cruciferorum Ecciesiae S. Spi-
ritus existentis, ad nostram praesentiam venire, et 
instrumenta sua, quibus ipsam medietatem dicti 
molendini et rotae detinerent, coram nobis exhibe-
re consensisset; eotum Dnus Joannes Rector Capel-
lae Comitis Yelvengi, bonae memoriae , in honorem 
S a n c t o r u m R e g u m S t e p h a n i et L a d i s l a i 
b e a t o r u m , ac S a n c t i s s i m i D u c i s E m e r i -
c i dicatae, ad nostram veniendo praesentiam, literas 
nostras, nostrae Communitatis sigillo ( 1339) con-
signatas nobis praesentavit, continentes : quod ipse 
Comes Vlwengus, inter cetera suae donationis do-
na , ipsam suam Capellam, cum medietate rotae et 
molendini — donasset. Et dum nos Magistrum Ni-
colaum generum ipsins Comitis Vlvvengi, in quem 
omnia bona tarn mobilia, quam immobilia dicti Co-
mitis Ylwengi successerunt, et sunt devoluta , quae-
sivissemus , quo iure et acquisitionis titulo ipse Co-
mes Vlwengus ipsam medietatem rotae molendini — 
dictae C a p e l l a e S a n c t o r u m R e g u m p r a e d i -
C t o r u m dare potuerit et conferre? idem Magister 
Nicolaus — sua requirendo instrumenta, literas — 
D. Caroli — Regis Hungáriáé — nobis praesentavii." 
-—Lám a'XIV-dik században sem esmértek több Szent 
líirályt Sz. Istvánon , Lászlón és Sz. Imre Ilertze-
gen kívül, A'XV-dik században is tsak ezek a1 Sz. Ki-
rályok említtetnek Práynál Annál. R. II. Parte IV. 
p. 161. A1 Vulturáni Püspök 1483-dikévre III. Xystus 
Pápának így ír vala: „essetque ( Matthias) tertius 
Hvtigariae Rex sanctusA' Pápa követe itt tsak 
Sz. Istvánról és Lászlóról, mint Királyokról, szóll, 
Sz. Imre Hertzeget elhallgatván. 

Idővel Vlweng Kápolnája, mellyet a' Budai fó 
egyház keleti oldalához építtetett,három Szent Király 
Kápolnájának neveztetett, mint hogy Sz. Imre Ilerizeg 
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is közönségesen , ha nem tulajdonképen, is a1 Szent 
Királyok közé vétetett, hogy a1 Rex és Dux szovak 
ne szaporíthassanak. E* három Magyar Szentet már 
Kézai Simon oda föl Szent Királyoknak nevezte; 
így hívja őket Nyrkállói Tamás is Schier Xystusnál 
Buda Sacra p. 45: „Si t not um, quod anno nativi-
tatis — Domini Millesimo , quadringentesimo , 
octvagesimo quinto — Bude in domo honorabilis 
Magist ri Jacobi Rectoris Cap el la e San et o rum 
trium Reg u m ad latus Ecclesie beute Marie 
Virgiíiis matoris Budensis (ez a' Templom máiglan 
is épen áll) constructe in Cimiterio eiusdem Eccle-
sie sita." 

Későbben pedig ugyan ezt a* Kápolnát különö-
sen tsak Sz. László Kápolnájának hivták. Ennek 
pedig oka lehetett, mivel nálunk az Andegávi ház-
hói országlók Sz. Lászlónak különös tisztelői még 
a* pénzeikre is nem Sz. István képét, hanem Szent 

^ Lászlóét verették; a1 nép pedig a' Királyoknak pél-
dájáról szokott himet várni. — II-dik Lajos 1519-dik 
évi levelében: „ M e m o r i a e cornmendamus, úgy 
mond , quod Magnificus D. Caspar de Som — to-
tum et omne ius suum , iurisque, et dominii pro-
prietatem, quod et quam in Capeila Beati L a dis-
l a i R e g i s et Co nj e s s o r i s in Coemeterio 
JEcclesiae Beatae Mariae Virginis in Civitate Bu-
densi fundatae sita, a parte videlicet orientált 
eiusdem Ecclesiae B. Virginis, per progenitores 
suos fmulat a et dotata , simul cum toto iure Pa-
tronatus — almae Ecclesiae Beatae M. Virginis 
de Saagh , tanquam Locopraecipuo et pr in-
c i p a l i dicti O r din is Praemonstraten-
sis in Regno Hungáriáé existen ti — in 
perpetuum e'eemosynam dediiset, donasset, et 
perpetuo contulisset 

Hogy mind ezek az Oklevelek ugyan azon egy, 
és nem különös Kápolnáról szóllanak , bizonyos az 
Ó Budai Káptalan vallató Leveléhől, melly tíunya-
dy János parantsolatjára 1447 dik évben költ , 's 
többi között belőle ezek sültek k i : ,Atem Adrianus 
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Presbyter (de Castro Budensi fassus fuisset) quod 
ipse ex auditu audivisset, quod ipsam Capellam 
condam Wilweng fundasset. Item Benedictus de 
Pest, modo simili Capellanus Ecclesiae B. Virgi-
nis (ßudensis) fassus exstitisset: quod ipsarr^ Ca-
pellam divi Ladislai quondam Vilwengh fundas-
set , et Jus Patronatus, cui voluisset, contulisset. 
Item Thomas de Logod Judex, taliter fassus ex-
titisset: quod ipse sciret, quod praemissam Ca-
pellam divi Ladislai Regis avus memorati Joan-
nis Somy fwidasset, Jusque Patronatus ipsius 
Capellae Joannem Somy iure hereditario concer-
neret's a' t. 

Schier Xystus Buda Sacra p. 45 Sz. László Ká-
polnáját a' három Szent Királyéból, mellyet ugyan 
ott , ,Sanctorum trium Regum" tzím alatt írt le, el-
tévedvén, ekkép különböztette meg: „Sub Turcis 
Csi non antea) penitus periit \ adeo , ut Fo?itana 
ne locum quidem eius indicaritFontana tudniil- ty 
lik Buda fekvését épületivel eggyütt mindjárt a 'vá-
ros szerentsés megvétele után fölvette és lerajzolta, 
ezek az épületek közt találtatik Sz. László Kápol-
nája is : „Sanctorum trium Regum Sacellum mo-
dicum, úgy mond Schier az oda föl említett 45-dik 
lapon, in coemeterio Germanorum (mer t a' mái 
fó templom régcnten a* Német felekezeté vo l t ) ad 
latus Ecclesiae Beatae M. Virginis a Fontana si-
gnatum 

Ha valaki ezekből még meg nem győződött 
volna arról, hogy Atyáink Sz. Istvánon^ Imrén és 
Lászlón kívtíl több Magyar Sz. Királyt nem esmér-
t ek ; annak kötelességében állana szinte Óklevelek-
kel ellenünk kikelni , és hitelessen bebizonyítani: 
hogy a" Tisztelt Szent Királyokon kívül, még Kál-
mán Királyunk is közükbe számláltatott ; mert Ro-
gerius elvétett sorai Kézai Simon, meg a* Budai Ta-
náts hitele ellen semmit sem nyomnak. Ama Titu-
lusok sem érnek többet, mellyekkel némelly írók 
Kálmán Királyunkat illetik ; mert hasonló Titulusok-
kal többi Királyaink is él tenek, efféle okok pedig 



a1 Diplomaticában neiín épen járatlanokat nem olly 
könnyen tévesztik el. 

Értekezésemet következendő—a' köz hír szár-
nyára méltó történettel fejezem be; mellyet noha 
„ín ben SBtener 3aí)r6íícfyern ber Literatur Nro XXXIV" 
a' iMagyar Sz. Királyokról olvashatni, még sem lett 
még közönségessé. Többi között azt tanuljak belőle; 
hogy valahányszor a1 Magyar ellenségeivel megütkö-
zött , könyörgések a' Szent Királyok esedezéseivel 
szokta volt egybe kaptsolni; közlötte pedig Endli-
cher István Fridiik László Úr a' Dubnitzai Könyv-
tárból : 

,,Anno Domini millesimo trecentesimo quinqua-
gesirno quinto, in festő beatae Annae, misit dux 
Austriae ad Regem Hungáriáé; petens auxilium con-
tra. Swewos sibi rebellantes, qui misit Pallium fili-
uni Laczk cum quadringentis Hungaris sagittariis. 
Venientes in Sueuiam in crastino beati Laurentii 

( tnartyris, circa Thulnam civitatem, cum eisdem 
Teutonicis de Sueuia horribijiter pugnav;eruj*t. Sed 
Hnngari clamantes: S a n c t i R e g e s a d i u v a t e 
n o s ! divino favore tandem victoriam habuerunt. 
lilo die plus quam trécenti Teuton ici sagittis líuiv-
garorum perierunt; cadebant enim buccati Teutöni-
ci in equis suis, ante faciem Hungarorum, sicutbo-
ves in macello, erat enim praeceptum Hungaris , 
ne aliquem eorum caperent, sed mortis poculo cun-
ctos Teutonicos inebriarent, porrigebant enim ma-
nus suas dicentes : ,,Ö lyber her foh mych , nych 
thewth mych." Hnngari autem funesto gladio super 
eorum capita evibrato, amputabant eis caput et ma-
nus dicentes : ,, Wezteg kwrwanew fija záros Ne-
meth, Iwttatok werenkewth, ma yzywk thy wer-
theketh" et sic ipsos crudeliter occiderunt, atque 
omnes rebelies civitatis Dnci Austriae subiugarunt, 
de Hunis autem in ipso proelio quindecim iuvenes 
corruerunt. Veniens autem idem Paulus ad Ducem 
Austriae cum suis Hungaris, permaxime extitit re-
muneratus, dans Ütteras ad Regem Hungáriáé in 
haec verba : ,,Vestrae regraciamur fraternrtati , quia, 
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quod cum quinque millibus armatorum facere non 
potuimus, per totum annum laborando , hoc Pau-
lus filius Laczk cum quadringentis Hungaris obti-
nuit gloriose: ideo rogamus, ut ipsum Paulum rega-
li munificentia dignemini amplexare gratiose." 

írtam Pesti hegy Újvárában September 16-di-
kán 1834. 

Podhradczky Jö'sef. 

2. 
Bánsági Tudósítások. 

Az utolsó Levelemben megígértem a 'mezei gaz-
daságnak egyébb állapotjáról való tudósításomat is ; 
azon levelemben emlékeztem a' Decemberi és Ja-
nuáriusi gyenge napokról , Február utoljái és Mar-
tzius eleji száraz fagyokról, 's ezen hónap utolján | 
beállott zivataros idóról is«; mind ezek a' mezei gaz-
dát termesztményeire nézve jó reménységgel biztat-
ták , jói lehet hogy a' Februári és Martziusi száraz 
fagyok a' téli veteményeket káros következésekkel 
fenyegették, 's a' mezei gazdákat azoknak meghen-
gergetésekre felbuzdították, még is a' Martzius utol-
j á i , és Áprilisi nedves napok minden következhető 
károkat kipótoltak. — Alig lehetett a' hó és havas 
esö sziíltte lágy földbe a3 tavaszi'Veteményeket elta-
karn i , melly a'Bánságra nézve minél korábban meg-
történhetik, annál jobb , mivel utóbb Április közepé-
től tudniillik Május utoljáig igen ritkán marad el a* 
rekkenő melegség és szárazság : nem használható itt 
tehát a' felsó Országi köz mondás: ószszel porba, ta-
vaszszal sárba vetni. Az első meglehetős, de a* má-
sodik épen elmaradhat, mert ámbár a1 Bánsági föld-
bőr kövér és porhanyó természeti! legyen is , még 
is az a' téli nedvesség által annyira öszve áll , hogy 
mivelhetetlenné válik, és mezei gazdaságosan mond-
va szalonnásan számlik ; ha ezen féle szántásba a' ta-
vaszi bemázoltatik, 's hirtelen a' szárazság r á j ö n , 
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annyira elkérgesedik a1 földnek bore , bogy a' ned-
ves tanyában hirtelen tsirnek indult plánta azon át 
nem bujhatik , vagy át bújván elsanyarodik. De ha 
a' föld tavaszszal porosan számlik, 's abban a' mag 
rendes takarékot, lel, "s rá ködös nedves napok kö-
vetkeznek, a' vetemény nagyon buján nevelke-
dik , 's a' föld szemlátomást h iz ik; ha épen szá-
raz idő követné is a' vetést , még sem félbet a' me-
zei Gazda úgy a' káros következésektől, mintha a' 
nedves földbe mázolt veteményét birteleni szárazság, 
vagy végnélktíli nedvesség követné. 

Jllyen állapotban sinlődtünk mindnyájan Bán-
sági Gazdák ez idén , nem győzvén várni a' sok 
essőzésnek végét, félvén a"1 következendő melegek-
től, a1 tavaszinkat minél előbb lehetett Április elején 
a' földbe takartuk. Ezen nedvesség legnagyobb ká-
ros következéseket szült az olaj veteményekre, ám-
bár ha ezek a' száraz fagyok által sokat szenvedtek 

t is , még is e' nedves időben annyira neki vidorod-
tak , hogy a' mezei Gazda fáradságát bőven megju-
talmazni látszottanak mind addig, míg e' Bánsági 
tájon szokatlan és esmeretlen tsapás azokat nem ér-
te volna: Április elején szemlátomást veszni indult 
az olaj reptze (Brassica Napus), bővebb vizsgálódás 
előtt álmélkodott az abból jutalmas takarulást váró 
mezei Gazda, "s leginkább a' kései fagynak tulajdo-
nította az t , még, szemiigyesebben megvizsgálván, 
az azt pusztító férget megesmerte volna. Ezen 
féreg vagy hernyó féle inkább, minthogy a' Zoolo-
giában keveset lehet felölök olvasni, hivattatik ta-
lán Phalena Napus, fél hüvelyk hoszszú és egy li-
nea vastagságú , kisebb korában világos veres , nagy 
korában pedig fekete színű , mindenik felén három 
három lába van , a' nagyító üvegen vizsgálván sző-
rösnek látszik, az orra barnás, kemény, a' plántát 
ollyan kerekesen eszi, mint a'selyem bogár az eper-
fa levelét, nedves és naptalan időben elszéledt a' 
piániák között , verő fényes napokon pedig öszve-
zsugorodott, 's illyen állapotban el is lehetett sok 
ezreket tiporni. Üvegben tsak úgy éltek ezek a 'her -
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nyók egy 's két n a p , ha nekik reptze plánta elede-
lül adatott. Honnét jöhettek ezen féle hernyók , 
elegendóleg kikutatni nem lehetett. Ha az ember a* 
megtserepesedett föld bőrét felfeszítette, a' nagyítón 
által sok ezer apró hernyókat bizsegni tapasztalha-
tott. Az elvesztésekre minden felől törekedtek, per-
zselgették, szedették, t iprat ták, 's ki tudja még 
mitsoda módokat nem találtak és próbáltak a' tőlök 
való megszabadulásra, mellyek mind haszontalanok 
voltak* Minthogy ezen hernyók nem egyszerre az 
egész olaj reptze táblát lepték e l , hanem tsak a' bu-
jább 's legszebb részét a' reptzének indultak elenyész-
t e m , tehát legtzélerányosabb volt , az ép és a' meg-
lepett reptze között egynéhány barázdából álló szán-
tást tenni , melly minél szélesebb vol t , annál hasz-
nosabb, mert a1 férgek a' száraz, poros és puszta 
földön nem szerettek sétálgatni, hanem mintha sza-
gát érzették volna még a1 részeken távolabb eső rep-
tzének a' felé erányzották utjokat:, utjokban pedig 
a* galamb bögyőt, (Cucubalus)mindenütt elemésztvén, 
más plántát , úgymint: a' búzát , a1 mezei hagymát 
vagy az atzatot sértetlen hagyták. Ezen hasznos olaj 
plántállak pusztítása négy hétig tar tot t , *s némelly 
helyeken tábla számra tenkre tették azt. Nem hin-
néd el Barátom minő kárt okozott ezen féreg a' rep-
tzéből pénzt váró Gazdáknak , kivált o t t , hol az 
egész termés elpusztíttatott. Gyermek korunkban, 
tudod, hogy illyen hernyót láttunk a9 káposztás ker-
tekben a' káposzta és répa vetemények?«, de fel se 
vet tük, 's hogyan neveztet tek, 's m i k r o n pusztít-
tattak el, el is felejtettük. Sokan azt gondolták, hogy 
végső veszedelmeket a' rekkenő Májusi melegség 
okozta legyen, de ezen vélekedések épen helytele-
n e k , mivel jól tudjuk a' Zoologiából, hogy az illyes 
férgeknek életek forgandó; tud juk , hogy a' selyem 
bogarak, mellyek hasonlókép hernyók, mindaddig 
tengődnek az eper levélen , még éltük vége el nem 
érkezend, mikor magokat befonják. Tudjuk a'tölgyes 
erdeinknek hernyók által való elpusztítását, melly 
addig ta r t , inig azoknak életidejek el nem érkezik.— 
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írd meg Barátom, ha valíyon nálatok vetik-e az olaj 
reptzét, 's érte-e azt nálatok ezen tsapás , 's ha érte, 
hogy nevezik a1 férget, és mikép iparkodtak azok-
nak kiirtásán? — majd utóbb bővebben megírom a' 
következést, mellyet ezen tsapás okozott, — minő 
Gazdaságbeli károk következtek a1 Májusi hallat-
lan szárazságra , a' Junius elei derekre, 's ezeket 
újonnan követő rekkenti melegekre. 

Port. 

3 . 

Telekszabály. (Regulatio) 
* 

IIa én valakinek ezer aranyat ajándékoznék; 
— vagy tsak útba igazítanám, azon verejtékeivel, 
meliyekkel eddig magát szigorúan tengette, mint sze-

| rezbessen ezután magának többnél több jövedelmet ? 
még ezen tanátsomat is ki ne venné köszönettel ? 

Nem ezer aranyra, de kiapadhatatlan arany bá-
nyá ra ;— 's nem egy embernek, de az emberi nem-
zet két harmad részének, a' Földmivelók osztályjá-
nak , 's ezek által az egész emberi nemzetnek, söt 
a'legkésőbb maradéknak is , a legjobb tanátsot, és 
a' földi boldogság egyetlen fgy útját mutatom akkor, 
midőn telkeiket , és a' birtokukban lévő foldsz/nét 
szabályoztatni, 's Nebbien Telekszabályját ölelő 
karokkal elfogadni, sőt minden Országban törvé-
nyesen, mint a' tehén himlőt bevétetni ajánlom. 

Ki kételkedhetik , hogy észszel többre menünk, 
mint erővel, — 's mindent, mit a' természet hatal-
munkba adot t , tsnpán tsak ész által fordíthatjuk 
hasznunkra ? — Sőt a' fürkész elme többre ment! aJ 

természet titkos rejtekit is felkutatta, 's mit a' ter-
mészet eszközellen birtokunkba nem adot t ; eszkö-
zök által még azt is kitsikarta, 's iszonyú hasznára, 
boldogságunk fő eszközére fordította! 

# j Lásd hátul. 
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Az ész , a' józan ész, a' tudományok igaz ös-

vényén vándorló bölts é s z , a' maga hitelét annyira 
bebizonyította, hogy a1 vak hit lealázó, a3 bigottság 
gyalázatos, de az illyen józan észnek bátorságosan 
vak hittel és bigottsággal bókolhatunk, 's az elkez-
de t t , és még eddig mindig sikerült analógiáját már 
ezután szakadatlanul a'legvakmerőbbnek látszó tár-
gyakban is igaznak, täalhatatlannak állíthatjuk. 

Ember i ak ik gunyhókban, putrikban is randa 
szennyeknek közepette, és talán találkozik illyenek 
között boldog és sorsával megelégedett; — ember la-
k ik palotákban, felséges épiíletekben, 's roppant 
fellegvárakban is , tündöklő tisztaságtól 's mennyei 
pompától környékeztetve, 3s talán találkozik közöt-
tük boldogtalan és sorsával elégedetlen: de azért ha 
az egész Afrikai zsivány banda öszszebeszélvén, 's 
minden putrikban lakókkal öszszeszövetkezvén Eu-
rópára ü tne , Js mindent , a' mi nagy és felséges le-
öldösvén, porrá égetvén, semminek nem irgalmazna, 
— a' tudományokat, pallérozódást k i i r tván, durva 
népével itt megtelepednék, 's századokon keresztül 
ismét randa putrikban laknék , "s tzudar szokása-
kínt garázdálkodnék ; ugyan ki ne fájlalná az embe-
riségnek ezen iszonyú veszteségét, 's ki ne borzad-
na ennek meggondolásától? Pedig az illyen esettől 
mind addig félhetünk, valamíg a'pallérozottak szá-
mát ftdyiíl múlja a' pallérozatlan durváké. — Ha el-
lenség j ö n : inkább jöjjön mívelt és pallérozott, 
mint míveletlen vadak tsordája* 

Kell-e több győző ok , az emberi józan ész mél-
tóságának , és a' durva erő ész 's szív nélküli hasz-
nálásának megmutatására? Eleinte putriban lakot t , 
és durva volt az emberi nemzet: mennyi idő, tapasz-
talás, szenvedés, tanulás ' s a' t. kellett, míg a* mái 
pallérozódásra eljuthattunk ? 

'S talán már véget ér tünk? Oh Barátim! két 
pár huzamos linea sehol nem ér Öszsze. Az Istenség 
a' mi ideálunk, — mi ennek parallelájára vagyunk 
alkotva, valamíg t sak , hogy lélek, hogy Isten képe 
lakik bennünk állatiságunk mellett is, ezt meg nem 
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tagadjuk. Nints itt állapodás, — megyünk előre az 
idővel , ha bar századokban tsak egy mákszemnyit 
lépünk is. Azonban miolta a' józan elme az analó-
giát feltalálta: azolta óriásiak lépéseink. Mindenben 
haladunk akaratunk ellenére i s , 's valamint a' mult 
századiak ha ma feltámadnának, rá nem ösmerné-
nek e' világra: úgy száz évek multával mi se ismer-
nők meg elhagyott földünket. 

Egyszer egyik tárgyban, máskor másikban rug-
tatunk előre : 's így lassanként mindenben előre ha-
ladunk. Most a' fényűzés kor szaka divatozik, 's 
eltart jó darab ideig, még t. i. ra j ta sokféle próbá-
kat és tanúságokat nem vesz a' vi lág,— mert ingyen 
semmit sem ád a ' természet , — sokba került minden 
tudomány. A' tanulópénzt meg kell adnunk a*fény-
űzésért is. 

De valamint a' repüléshez szárny ke l l : úgy as 

fényűzéshez tehetség kívántatik. A' régi földmívelés 
pedig tsak régi tehetséget ád ma is , — 's íme így 
ösztönözi aJ természet nagyra vágyó kívánságai által 
az embert fellyebbi pallérozódásra. Itt az i d ő , hogy 
a 'földet igazán használjuk, ne kontárkodva, — úgy 
használjuk, hogy a' haszon még javíttsa is a' földet, 
's kiapadhatatlan forrásunkká tegye. Ez lesz már a' 
pallérozott mezei gazdaság, melly nélkül míveltség 
fel nem állhat. 

Kik a' míveltség természetét é r t ik , azoknak 
már eleget mondottam: de kik még ezzel szorosabb 
ismeretségbe nem jöhettek; azoknak kedvükért né-
piesebb vitatásra kell kiereszkednem. 

Kétfélekép lehet tenni mindent : jól és roszszúl, 
— az az mesterül és kontárkodva. így hát minden 
emberi intézetek, rendtartások és szokások kétfélék 
lehetnek: komiszszak, ( n e m tudom magyarúl ) és 
nemesek. Mindennek kezdete komisz , és ebből ju-
tunk sok idő és próba után a' nemesre , vagy rövi-
debb úton, mélyen látó embertársaink tanátslataira, 
vagy hoszszabb ú ton , tulajdon tapasztalásink, ká-
raink 's kéntelenségink által ösztönöztetve. 
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A' tudat lan , nyers és míveletlen emberi nem-
zet eleinte a szükségtől gyötretve, tudomány nél-
k ü l , és így bután , vakon , a' mint valamelíy tárgyat 
megragadott, és azzal magán imígy amúgy segített: 
úgy lett az közönségessé*mindnyájok közöt t , 's an-
nyira hatalmat ve t t , hogy legjobbnak, sőt egyetlen 
egy lehetségesnek tar ta tván, századokról századokra 
ment változatlan, és senki javításról gondolkodni 
nem is merészelvén, (mer t az illyen akkor még 
eretneknek tartatot t , 's megégettetett volna) keserű 
hasznotskával nyomorgatta az emberi nemzetet. t 
Számtalan sok efféle insti tutióink, mint a1 vak tu-
datlanságnak kénszerített találmányjai, minden böl-
tsesség és logicai consequentia nélkül maradékról 
maradékra átszálván, a' szíinteleni véleéllésből szo-
kássá és második természetté változván, — 's a' vé-
lekedőleg tiszteletre méltó ősi szokás nagy neve ál-
tal megszenteltetvén : annyira gyökeret vertek , hogy 
ma már őket elhagyni minden böltsességünk és lo-
gicai józanságunk datzára is majdnem lehetetlen. 
Ezeket nevezhetjük komisz intézeteknek. 

De mivel a' józan észnek pislogó métse az em-
beri nemzetnél végképen ki nem aludt ; hanem az 
üldözések elől Országról Országra, szögletről szög-
letre bujdosván, mindig talált menedékhelyeket, 
mellyekben bizonyos, vagy inkább bizonytalan ideig 
lappanghatott, jóltévő világával boldogíthatott; — 's 
e* szerént Isten képére alkotott méltóságunknak ér-
zése , ámbár az emberi nemzet nagy része baromi 
vakságban nyögött is , mintegy eleven szikra meleg 
hamujában a5jÖyő maradéknak nagy nehezen feltar-
tatott. Ezen pislogó méts világította fel idővel azon 
jóltévő tudományokat, mellyeknek a"1 mi korunk , 
Királytól fogva koldusig olly temérdek sok j ó t , kön-
nyebbséget és boldogságot köszönhet, és egész a' 
végtelenségig köszönni fog, ha hogy előmentében 
valami terhes akadályoktól gátoba ni nem fog. Ez 
a' józan ész világa, az a' hatalmas Censor, ki min-
den régi szokásokat megvizsgálván, azokból az ár-
talmast és veszedelmest kiküszöbölte, — a' javítha-

tás-
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fásnak és nemesítésnek útját a' tökély véghetétlen-
ségére ki jelel te , 's megtanította az emberi nemze-
tet a r ra , hogy még a*legtökéletesebbnek vélt dolog 
sem tökélletes, és annál végképen meg nem állha-
t u n k , — annyival inkább a' régi komisz szokásnak 
nagy és tökélletlen része nem tsak nem szent és 
változhatatlan, de sőt néha legnagyobb ellensége 
rgész Nemzetek és Országok boldogságának. — Min-
den tárgyat lehet, sőt egyetlen egy örökös köteles-
sége 's tzélja é le tünknek, egész a' végetlenségig tö-
ké l e t e s í t enünk ;— és ha minden intézeteinket ezen 
útba igazítottuk, ezen lábra ál l í tot tuk: ezeket ne-
vezzük nemes intézeteknek. 

Ezen ké t fé le , t . i. komisz és nemes intézetek 
közt olly nagy a* különbség, mint az igazság és 
hamisság közt. Az igazságért élünk ha lunk , — ezt 
akarja minden ember elérni; azonba legnagyobb ré-
szünk tudatlanságunknál,vagy megrögzött szokásunk* . 
nál fogva a' hamisságot, tévelygést Öleli igazság gya-
nán t ; az igazságot ped ig , mint legnagyobb ellensé-
gét üldözi , átkozza, elsikkasztja. Az igazság olly 
terjedékeny por téka , hogy a' hol az megragadhat, 
nem nyugszik, hanem ter jed , és még az oldalunkon 
is kifúrja magát. De ellenben a9 régi szokásban meg-
rögzött emberek olly balgatagok, hogy az á l d o t t , 
egyedül őket boldoggá tenni akaró igazságot ellen-
ségüknek kiál t ják. Ez az oka, hogy minden időben 
voltak az igazságnak áldozatai, az a z : olly nemes 
lelkű jó l tévők, kik meszsze látó felvilágosodott el-
méjükkel az igazságot kitanulván, azt vak ember-
társaik boldogítására akarták terjeszteni; de vak és 
éretlen embertársaiktól nem jóltévőknek, hanem 
nyughatatlan viszketeges esziieknek 's ú j í tóknak 
tar ta tván, mielőtt tzélt ér tek, 's nemes szándékjok 
drága gyümöltsét bebizonyíthatták vo lna , a1 vak 
tudatlanoktól elébb üldöztettek, kivégeztettek, meg-
égettettek. 

Illy sorsa volt eddig a' Javí tónak, az em-
beri nemzet boldogító Iáin pás sának, mert a' vakok 
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száma mindig nagyobb vol t , és ez, még azon felyiíl 
né melly zavarosban halászó,*s a' vakok zsírjából eg> e-
dí'il élni tanúit erköltstelen ravasz emberek által 
is pártoltatott , hettzeltetett. — Ma már ál(a!jában 
józanabb az emberi nemze t , mert józan a1 kormány-
zás és nevelés i s , 's mintegy éréséhez közeledni 
látszik az emberiség, mint a' zöld gyümölis, mint-
hogy már igen sok tárgyakban felvilágosodott, 's el-
hagyta a' régi iszonyú vakságot, 's nem lehetne ma 
már azon égbe kiáltó szörnyűségeket végbe v inn i , 
mellyek hajdan nyilván legborzasztóbb scandalum-
mal elkövettettek. — De fájdalom! ezen analógia 
még mind e' mellett se közönséges, nem alkalmaz-
tatik minden tárgyra, holott az egész természet , a' 
legkisebb tárgytól fogva szakadatlanúl fel a' legna-
gyobbikig tsupa analógia. Még tsak némelly tárgyak-
ban vagyunk józanok, — némellyekben még most is 
egyaránt ábrándozunk, vakoskodunk. 

Ha minden ember egyformán volna kimívelve: 
úgy egyaránt volna mindenik is meggyőződve az 
igazságról, 's azt önként megragadná, 's annyival 
is inkább Ölelő karokkal fogadná, mivel felnyillott 
szemeivel meszsze, igen meszsze előre látván, látná 
azon rémítő okokat i s , mellyek az embert dilem-
mába tesz ik , vagy az igazságot minél elébb béven-
n i ; vagy magát a' minden órán kirohanható bizon-
talanság kínzására, minden vagyonával, 's ártatlan 
kedveseivel eggyütt készen tar tani; — de mivel a' 
testi emberek száma még mindig nagyobb, és ezek 
se előre se 1 iáira nem lá tnak , hanem tsak a' jelen 
éledelemtől izgattatnak, várakozni nem tudnak , 
kis lelkeik a' Javítás nagy munkájától és terheitől 
i r tóznak, henye élefök megváltozásától rettegnek 
's a' t. tehát nem tsuda, ha az igazság lábra nem 
kaphatván, maga az ember erővel vonja magára a' 
nyomorúságot, *s midőn mindnyájan legboldogab-
bak lehetnénk, 's mint az ártatlan madárkák úgy 
élhetnénk, legboldogtalmabbak múlunk ki ez ár-
nyék világból, — kínlódtunk, nem éltünk. Egyszer 
adatott élnünk, 's ezt se tudtuk megbetsűlni. 
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Ha egy nemes lelkű ember lámád , ki ember-

társai vakságán 's nyomorúságán megkönyörülvén, 
őket az igazság, boldogság és tiszta erkölts útjára 
vezérelni ellökélli: azt idő nap előtt ü ldözzük, 
mert nagyobb lévén számunk, módunk van benne, 
— s minthogy módunk van benne; véghez visz-
sziik, mert többen vagyunk. Volnának Ők többen, 
akkor meg se mernénk motszanni bölts nagy lel-
keik előtt , •— remegve bámulnók magas te t te iket , 
's hinni nem mérnők őket vélünk egy fajtú földi ha-
landóknak lenni. Newton Török Országban semmi 
se lett volna több, mint egyebek. — Xiány millió 
sárfertőben tzikákoló vakokat, bénákat, tett bol-
dogokká egy nagyra született józan gondolkodó! 
hát ha még sok ember boldogító emberbarát volna! 
hát ha még a' többség ezen a' részen állana! Oh ez 
a1 földi élet , a' mivé teremtetett , egy valóságos 
inenyország képe volna! 's mi s?ereníséssé lett va-

f kok , kik mindennek ellenségei vol tunk, leborúlva 
iinádnók az illy felséges félisteni jóltévő lelkeket. De 
ha számunk nagyobb lévén , ezt ellenük, 's boldog-
ságunk ellen használjuk, 3s őket üldözzük: úgy 
nem ts i ida,ha örökös siralom völgyében kínlódunk, 
e' györiyörií földszinén is , 's tulajdon ostobaságunk 
miatt készakartva kinossá teszsziik életünket. 

Minden dologban annak eredetétől kell elindúl-
nunk. Eleinte az emberek sok századokig beszélni 
sem tudtak (?), hanem mindent tsak lassanként az ál-
latoktól (!) tanultak,mert az embernél gyávább terem-
tés sints eredeti egyiigyűségében. Az állatok majmó-
lásából lett (?) beszéd, ruha , é te l , ház , hajó 's a' t. — 
így lett a' felvilágosodott e lme, így lett a ' t udomány , 
így lett az analógia , mellynek hatalmas szárnyain 
ma már a' mindenhatósággal vagyunk határosak. De 
minden tudatunk mellett , azt is tudjuk , hogy sem-
mi tárgy sints , mellyet már absolute tökélíetesen 
tudnánk, 's h innők, hogy van valameliy tárgyunk 
olly tökélletes, hogy abban már fellyebb tökélJeie* 
sülnünk lehetetlen volna. De a' tudatlattok, és tő-
lünk hátra maradt boldogtalan vak míveletlenek ezt 

*2 
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hiszik szent ti l , és a* leglzuiarabb szokási intézet-
hez is úgy ragaszkodnak , mint legböltsebb tudo-
mányhoz , mint titk os kintsekhez. 

Akár mihez olly vakon ragaszkodni, hogy azt 
már tökélletesnek és tovább javíthatatlannak tar-
t s u k : ez a' slendrián komisz intézet ; — ellenben 
minden tárgyat magunkkal eggyütt vég nélkül (?) nc-
mesíthetőnek t a r t an i , és ebben soha meg nem álla-
podn i : ez a* nemes intézet. 

Mellyik hát a' Hazaboldogító és Hazakárosífó ? 
az-e, ki a' régi tökélletlen hagyománnyal akar ja Hazá-
já t örök nyomorúságba burkolva tartani,— vagy az, ki 
minden hagyományt, minden szokást , melly szinte 
valaha újítás vol t , és a' maga idejében jó és bámu-
landó lehetett, de ma mára la t sony , komisz elég-
te len, még tsak kezdetnek, és így veg nélkül (?) 
javíthatónak 's tökélletesíthetőnek t a r t ? — A z - e , ki 
a"1 zavarosban akar egyedül halászni , 's tsak a' se-
tét ködöt és zavaros rendetlenséget kívánja használ-
n i , 's a' másojk, a' közjó károsításából uzsoráskod-
n i , vagy az, ki minden embernek szorgalmához és 
erköltséhez képest kinyitja a3 boldogság k a p u j á t , 's 
nem alattomos, hanem nyilvános, bátorságos és is-
tenes Utón kíván szegényt gazdagot arányjához ké-
pest boldogítani, 's a' Hazát , a3 közjó t , szilárd ala-
pokra állítani. Még a' pogányok is szentnek és sért-
hetetlennek tartották a' közjót, 's imé a' Keresztyé-
nek között nem ritkán még ma is találkozik, ki a' 
közjó kárából és annak sínléséből akar ja gyalá-
zatos meggazdagodását. Siralmas az iily alattomos 
gazdagodás, hasonló azon tolvajokéhoz, kik a' vá-
rost felgyújtják legnagyobb szélben , hogy a' zavar-
ban annál jobban rabolhassanak. 

Komisznak mondunk minden intézetet , a1 melly 
nem tudományosan methodice szerkőztetik, hanem 
tsak vaktába jó szerentsére támaszkodva, minden 
logicai elv nélkül kontárkodik. Mellyik okos ember 
bízná ügyét egy olly prókátorra , vagy orvosra, ki 
soha se tamil t , hanem tsak vaktába hallomás után 
kuruzsolt? — és mit tartanának az ollyan férfiúról, 
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ki Philosophiát solia nem tanúiván, a1 mennyei-
vel határos böltsesség szalgájának adná ki magát? 
Mit az ollyan patikáriusról , gyógyszeresről , ki 
soha Botanicát és Chemiát nem tanúit volna? Va-
lójában a' kontár névtől rettegnek még a' tökély-
hez közelítő naturalisták is , jóllehet némelly illyen 
nagy e lmék , magoktól , minden Theoria nélkül bá-
múlandó készségre jutnak a1 muzsikában, képírás-
ban, képvágásban 's a1 t. efféle tárgyakban; de mi-
vel a' Theoriát nem tanúlbat ták: szégyenlik mago-
kat a' dologhoz értők előtt elárúlni. — Mennyire kü-
lönbőz , és mennyivel meszszebb látó egy tudo-
mányos ember egy vak himpellérnél! —* mennyire 
kü lönbőz , ki Grammalicából, mint ki] tsak hallás-
ból tanúi tud «beszélni ! ki kótábói, mint ki ma-
gától 'tamil musikálni ! szóval, ki a' tudománynak 
általános egész Theoriáját is tudja , nem tsak holmi 
kis helyhez és időhöz vagy környűlményhez kötte-

t tett particuláris praxisát. 
A' kontárság még ti'irhető volna 'meltyékes dol-

gainkban, — ámbár mindig igaz marad a z , hogy 
jobb tudni a' mitskét tudunk igazán , mint kontár-
kodva, még a' mellyékes tárgyakban i s : de már a' 
fő tárgyban, a' tulajdonképen való fakunkban kon-
tárkodni ; — és ezen kontárkodást nem tsak el nem 
Ösmérni, de sőt véle , mint nagy tudománnyal ke-
vélyen ditsekedni: ez olly iszonyú szarvas vé tek , 
mellyet tsak a' kisütött szemű vak nem láthat , a' 
józan ész soha meg nem botsáthat. 

Minden nemzetnek kimutatta a" természet tulaj-
don fő fakját . Némellynek erdőt adot t , hogy farats-
káiással, — másnak bányát, hogy ásással, véséssel, 
-— másnak alpeseket, hogy legeltetéssel, — másnak 
tengereket, hogy gályákkal szerezze élelmét, keres-
se kenyeré t : és valóban minden nemzet , melly a1 

kontárság helyébe tudományt és tökélyt vett fő el-
vévé , a" maga fakját bámúlandó magas poltzra? ig 
felemelte. 

A' földmívelés minden fakók közt legelső és Ieg-
anélíóságosabb, — és különös kcdvezésscl kellett 
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a1 teremtőnek azon nemzet iránt viseltetni, melly-
nek ezen ditső kintset jut tat ta bir tokába! Másoknak 
tsereberélni, tengeren szárazon vándorolni kel l , 
liogy kenyerüket beszerezzék : a' földmívelő népnek 
minden lépése kenyerén van. De cgyébbaránt is min-
den képzelhető boldogság, törvény , tudomány, mes-
terségek, in tézetek, alapítványok, oskolák, hiva-
ta lok, házasság, nevelés, egy szóval a1 jóllétnek 
minden kigondolható eleme magából az egyetlen egy 
földmívelésből fejtődik k i , elannyira, hogy e' nél-
kül egész Országok, roppant álladalmak, thrónu-
sok , minden fényes készületjeikkel, törvényeikkel 
eggyiitt öszszeroskadnáuak. — Ha tehát minden, és 
még a1 takáís mesterségnek is van theoreticus oldala 
's valódi oskolája: melly rettenetes vakság volna a' 
minden mesterségek legelsőjét, legneinesebbikét, 
sőt egész lételünk lélekben járó alapját , a' földmí-
velést, Theoria nélkül tsak gondolni i s , és egész 
kiterjedésében, holott ez olly iszonyú mező, mell}-- f 
nek magának egy különös Aeademia kellene, tudo-
mányosan nem tanítani ! 

Nekünk Magyaroknak, nem tudom érdemjutal-
m ú l - e , vagy erköltsünket kísértő próbakőül? a' 
legnagyobb k in t s , a' legelső sors adatott , a* föld-
mívelés, — ez egyetlen fő fakunk. De hogy a1 föld-
mívelést még mái napig is általánosan methodice 
nem űzzük, sőt nagy részünk tudománynak se tart-
ja , mert erről képzete sints: ez színtől ly bizonyos, 
mint az , hogy más nemzetektől , kiknek ez nem is 
fakjok , ebben is , mint mindenben, egész a' bámu-
lásig inegelőztettünk. 

Nem mondom egész Hazámat , mert sok nemes 
lelkű földes uraságoknál szanaszét az egész Hazában 
szebbnél szebb és felséges mustráit láthatni a' tudo-
mányos systematica, vagy methodica földmívelésnek; 
de valamint egy részről a' legremekebb mustrákkal 
kérkedhetünk : úgy más részről a' legnyomorékabb 
slendrián posványjában gebitzkélíink, 's magunk 
magunknak annyira ellenségei vagyunk, hogy tőté-
seket , gátokat, korlátokat tsinálunk, mellyek a' ra-
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tionalis agriculturának kiír tói , 's épen e' diametro 
ellenei. Viz nélkül képtelenség úszni , és szárny 
nélkül repülni : egyedül a' mi nyomorék agricultu-
ránk akar viz nélkül úszni, szárny nélkül repülni. 

Hadakozni indulván, nem káb^ság v o l n a - e a' 
fővezértől katonáit szétteregetni ? — Gazdálkodni 
akarván , és mégis földjeit apró darabokban az egész 
határban szétszóratni, és még ezt is közössé tenni , 
hogy minden betyár és barom rajta szabadon garáz-
dálkodhassék, és minden bitang marha , disznó, 
kénnyé szerént a1 legdrágább földeket , réteket ron-
gálja, potsékolja 's a' t . , cz olly képtelenség, mel-
lyet semmi forumon , még magán a' katonaság fóru-
mán se lehet igazolni. Mert ha jobb volna a' közös-
ség jC privátúmriál, úgy hát kertedet , szülődet, ud-
varodat , húzódat, sőt ládádat is közössé kellene 
tenned: ezt pedig egy kontár se teszi , hanem itt 
már áttér a3 bölts gazdák privátumára. Mért hát tsak 
egy két tárgyban ? mért nem mindenben? — Vagy 
az a' kis tsalfa fény táplál, hogy a' közlegelőn meg-
tsálhatod felebarátidat, Vagy , ha magadnak nints 
elég marhád , talán neved alatt idegen marhákat is 
fogadsz? mert több okot lehetetlen kigondolni, mért 
pártolhassa valaki a' közösséget, 's mért gátolhassa 
a' bölts commassátiót 's tzélirányos szabályozást. Öh 
nyomorék speculátio! azon kívül , hogy erköltstelen 
i s ! Hát tulajdon bekerített szent birtokodon, egyet-
len egy hold lucernád nem ér-e többet , egész köz-
legelői részednél, marha kínzásodnál, föld haszon-
talan vesztegetésednél ? És ha birtokod egy tagban 
*a privatisáiva elkülönözve volna, tsak tsupa pusz-
tán minden instructio nélkül , nem érne-e négy an-
ny i t , mint mostani bitangságában? Hát ha még fel 
is volna készí tve, fákkal körül ü l te tve , táblákra 
osztva, majorra l , ke r t t e l , faoskol'ával, gyümöíts-
fákka l ; méhekkel, 's turnusra osztott (Wechsel-
wirthschaft) váltógazdasággal, 's bentartással (Stall-
fütférey) felékesítve! ki adná meg az illy paraditsom 
kert illendő árrát ? és felíserélnéd-e majorodat, bár 
melly kiisiny légyen a z , tíz annyi szétdarabolt kö-
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a$s fö ldért?—Vagy, ha Őseinkről illy paraditsomi 
bir tok, illy majorokra szabályozott határ szállott 
volna reánk , (ha örök háborúkban nem élnek vala) 
és most egyszerre tanátsolná valaki azt mind szét-
prédálni , 's a' pusztává lett határt apró darabokra 
felosztani, 's mindent közlegelővé, bitanggá t enn i ; 
egy szóval földmívelésünket , mint most nyomorog-
ni lá t juk, olly gyér lábra viszszaállitani: vallyon az 
illyen embert nem megkövezendőnek, vagy ta-
lán betegnek és tévedettnek tartanók-e ? — Miért van-
nak külön Országok, miért minden Országban külön 
Vármegyék , miért minden Vármegyében külön ha-
tárok, ha jobb a' közösség? Miért külön minden 
h á z , még a' kinek nem kellene is ? A' Kátznak, ha 
tíz feleséges íija van i s , mind egy udvarban, egy 
kenyérre dolgozik, — a' Magyar, mihelyt házasodik, 
mingyárt v á l i k , 's külön ház kell. íme vérünkben 
van az elkülönözés, mert még Szüléink szájából is 
kihúzzuk sokan a* falatot , — körös körül körülöt-
tünk minden tsupa különözés, egyedül a" határ kö-
aös bitangolásában, 's naponként a' koldus bothoa 
közeledésünkben értünk egyet. 

Igen roszsz megfogásunk van a' gazdálkodásról. 
Azt véljük jó gazdának , kinek sok földje v a n , 's 
ezen balitéletből egész életünkben foglalni, 's föl-
dünket nagyítani óha j t juk , 's nagy gazdáknak vél-
jük magunkat , ha a' szomszédunk földjéből , vagy 
a' szomszéd jegelőből egy barázdát elvehetünk. 
Pedig koránt sem a' sok föld adja a' hasznot, sőt 
hátráltatja, — hanem a} sok industria. Tégy próbát 
a* szőlődön, míveld azt jobban , kétszerte, három-
«zerte, mint a 'szomszédod: a'hasznod is több leszsz 
négyszerte, kilentzszerte (azon számok quadrátuma 
szerént) mint a' szomszédodnak. — IIa foglalsz i s : 
elébb utóbb viszsza kell adnod, mihelyt a' határ 
fel fog méretni , 's talán itt a' legnagyobb bekkenő, 
miért félnek sokan a' határ felméretésétol. Egy ha-
tárban több földet el nem foglalhatsz , mint az illet-
ményed ; ez pedig legnagyobb 's legtöbb leszsz akkor, 
ha egy tagban kikapod. Már ezen legtöbb földeddel 
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megelégedvén, minthogy ezt nem szaporí thatod: 
tehát szaporítsd ra j ta szorgalmadat egész a' véget-
lenségig, mellyben a* conimoditás leszsz legdrágább 
mentorod; iszonyú Gazda lészesz, boldog váródban 
egy kis Királynál hatalmasabb, és még a' maradé-
kod is áldani fogja poraidat , midőn most egyebet 
nem hagysz neki , mint á tkot , k ín t , Isört, p o r t , 
nyomorúságot, örökös toldást, foldást , 's a' midőn 
szabad nemesnek tartanád magadat tulajdon Hazád-
ban , tulajdon földeden : nálad kötözöttebb rabot kép-
zelni se lehet még az Algíri sclávok között is. — A' 
mi közös, az senkié , és így a* közös földnek nints 
Ura : most tehát udvarodon és szőlődön kívül sem-
mid sints, ha a' közös határnak felét birod i s , (ha 
nem hiszed, próbálj akármellyik tábládon egy istál-
lót építtetni, vagy tsak egy diófát ül tetni) egyedül 
tsak birtokod privatisálásával, tsak a' böltsen inté-
zett szabályozás által lészesz Földes Úrrá. 'S azt kér-
dem már most, egy hold illy különözött birtokot 
ki tserélne el négy annyi közös bitang fö ldé r t ? 

A' földet szaporítani nem lehet; de lehet a' szor-
galmat egész a' véghetetlenségig, 's elébb utóbb ide 
té rünk, ha nem az okosság tanátslatára, bizonyosan 
a' kéntelenség vas veszszejére, — inert az emberi 
nemzet mindig szaporodik, a' föld pedig n e m , sőt 
a' mi van i s , mindig roml ik , mert a' közösön sen-
ki nem javí that , — agriculturát pedig javítás nélkül 
fizni akarni , mint szinte parlagon hagyott szőlőből 
jó bort kivámii , több a* hypochondriánál. 

Hát ha még meggondoljuk a' jobbágy á l lapot já t ! 
mennyire el van ez már a' nyomorúságba, ez ál-
tal az erköltstelenségbe, vallástalanságba, maga el-
szánásba meri!Ive! Nagy részének már többé semmi 
Őrzeni, semmi félteni valója nints, 's a' többi is 
naponként utánna hullong, pusztúl, fogy, r o m l i k , 
maga se tudja honnan ? egyedül a' közös birtoknak 
következéséből, inert jót soha nem tehet, nem lé-
vén földje, — az örökös roszsz pedig már nyakára 
érlelte fégen készülő gyiimölísét, — úgy hogy ha kö-
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nySrtilő, 's minden Ínségbe 's ennek »kasba belé lá-
tó földes urasága segíteni akarna is: addig a' segít-
ség is lehetetlen, míg urbariális birtoka a 'közösség 
vas járma alól ki nem véte t ik , 's különös használá-
sára nem hizatik. Ezen kell egyedül kezdeni a' Ma-
isa és jobbágy orvoslását; e' nélkül akármit kezdünk, 
tsak bajunkat és szomorú tapasztalásaikat öreg-
bítjük. 

Illy gondolatoktól, 's illy szent tz él októl lelke-
síthetvén a' közbirtokos Földes Uraságok, a' határ-
nak commassálásában , 5s bölts szabályozásában, 
liogy kinek kinek bir toka, szép alkalmatos figurá-
ban , 's egy tagban kiadatván , a 'közösködéstől meg-
mentessék, magoktól i s , minden törvénykezés nél-
kül igen szépen megegyezhetnének , hogy így kiki 
a1 maga földjén senkitol nem háborgatva úgy gaz-
dálkodhassék, mint neki tetszik, 3s ha valaki drága 
földjét nem közlegelőre akarja bitangolni, hanem 
magasabb 's nemesebb tzélokra felszántani, 's vetve 
mívelni : no kénteleníttessék földjét siralmas sze-
mekkel a' legeltető slendriánok marháitól bitangol, 
va szemlélni, hanem k ik i , ha bitangolni aka r , tsak 
a' magáét bitangolja, vagy nemesítse, a' mint tet-
s z i k m á s é n a k pedig békét hagyjon. De ha még 
is találkoznék a' kisebb birtokosok között valaki , 
ki a' régi zavartól "elállani nem a k a r n a , 's e' szerént 
a' nagy résznek szent tzélját , (mert a' nagyobb bir-
tokosok , kivált ha olvasott, mível t , tapasztalt, vagy 
tsak t supajó természeti észszel bírnak i s , örömmel 
vár ják és fogadják a' commassátiót, tsupán a' leg-
kisebb parányi birtokosok ellenzik) a' nagy résznek 
szent tzélját mondom, mellyet nem lehet eléggé 
siet tetni , hátrál tatná, 's egy parányi vak tagnak ra-
vasz haszonlesése miat t , olly temérdek mészszelátó 
nagy tagok, nemes és mívelt lelkek , 's olly mesz-
szeható felséges szent tzélok kijádzatnának : annak 
tudnia szükséges, hogy nints az a' fo rum, mellyen 
illy felséges szándék , ha aa többieket nem említem 
is ,ne nyer jen , az 6 alattomos ravaszsága pedig meg 
nc szégyenüljön. 
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A* szabálynak szükséges voltát hoszszasan mu-

togatni feleslegesnek ta r tom, nem képzelvén em-
ber t , ki ne tudná, ltogy a' zavarba semmit se tehe-
t ü n k , és a' ködbe tsak keringőt járunk. A3 nagy 
Könyv , vagy gyógyszertárókban hogy lehetne akár-
mit egyszerre megtalálni1; ha szabály nem volna? 
I lá t a' pénzt megolvassuk - e , vagy tsak marokkal 
szórjuk a1 munkásoknak? Szabály, rend a3 lelke 
mindennek, — ezen kell kezdeni a1 földeket és te-
lekeket is , ha józanon földet mívelni , istenesen 
meggazdagodni, és Hazánkat boldoggá tenni akar-
j u k , különben a1 drága idő tsak a' tzivódásban telik 

* e l , és erünket 's tehetségünket, mellyel jószágunkat 
felkészíthettük volna, a' tsupa akadályok falják fel. 
Adjuk ki kinek k i n e k , még az úrbériekben is a' 
magáét , hadd legyen vége a' tzivódásnak, — a' ki 
nem ért, hozzá, majd o t thagy ja , de tüstént ezer lesz 
rá a1 concurrens, nem úgy mint most. 

} Némellyek az úrbéri szabályozást,igen mcszsze 
akarják vinni , azt akarják í. i. hogy az úrbéri bir-
tok egészen adassék a' jobbágynak, mint tulajdona, 
mert úgy mondnak, azért nem boldogul a ' jobbágy, 
mivel a' föld nem ö v é , és így nints ösztöne jól mí-
velni. De ezt én , h a j ó i értem a' dolgot, hibás vé-
lekedésnek tar tom, mert nem az a' jobbágy ba ja , 
hogy a' föld nem tulajdona, hanem az , hogy közös 
mindene , és az is szanaszét van apró darabokra el-
szaggatva. Lám a' Compossessorátusban tulajdona a' 
föld sok nemesnek, és még is sok nemes minden 
szabad birtoka mellett is nem roszszabb gazda -e 
mint a' jobbágy? Azonban még kártékony is az a' 
gondolat, hogy az úrbéri föld a'jobbágynak adassék 
örökösen; hiszen az úrbéri föld a' Státusnak örökös 
fundussa, a ' jobbágy pedig ennek tsak ideig óráig 
való árendása, ma Péter bérl i , holnap Pálé lehet : 
hogy lehetne hát a' fundaíionális jószágot az áren-
dásnak még eladni i s , nem hogy elajándékozni, ki-
vált midőn ezzel egy bajszálnyit sem segítünk a* ba-
jon , melly semmi egyébb, mint a1 közösködés, ezt, 
kell orvosolni, nem tulajdont. Az egy tagban lé-
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VŐ senkivel nem közös árendálás jobb a1 világ kö-
zös birtokánál. A'jobbágy tsak árendás, kinek con-
tractusa az urbár ium, és mihelyt ezen árendáiis 
pontokat nem tellyesíti , kivettetik az árendából, 's 
másnak adatik a ' föld. Hogy lehetne hát egy bizony-
talan árendásnak ajándékozni a" Státus földjét, mel-
lyet még maga azon Földes Ur i s , ki azt a' Státus-
nak adta, viszsza nem vehet, 's magáévá nem tehe-
t i ; annyival inkább tehát a* jobbágyot nem illeti. 
Az úrbéri árendánál oltsóbb árenda nints az Ország-
b a n , — a' jobbágy, minden adózását öszszeszámlál-
ván , 's pénzre reducálván , birtokának holdjától esz-
tendőnként többet nem fizet, 2 legfeilyebb néhol 3 
for intnál , holott a3 pusztákon bérlett kukoritza föld-
nek holdjáért megád 8—10 forintot is. Ha tehát még 
is úrbéri földjein nem boldogúl; annak oka nem a' 
tulajdon nem léte , hanem a" közösség, mert a1 leg-
szorgalmaíosabb Gazda se tehet semmi nemesítést, 
javí tás t , hanem kéntelen vagy heverni , és így er- f 
'költstelenségre vetemedni; vagy haszontalanra dol-
gozni. Most, ha r á j ö n a"; sor , hogy marhája ellő-
passék, vagy megdögöljék; tehát a ' legelői compe-. 
tentiáját más szerentsések marhái eszik le , *s ő sze-
gény az alat t , míg új marhákat szerezhet , kétsze-
resen veszt ; — holott ha birtoka külön volna , akkor 
marhája nem lévén , legelőjét vagy árendába adhat-
ná , vagy kaszáUónak tartaná. — De nem lehet a ' kö -
zös birtok fenéjét le í rn i , elég annyit mondani, hogy 
m/g agriculturánk a' régi közös slendrián nomadica 
gazdálkodás vas járma alól emancipálva nem leszsz: 
addig nyomorgunk, mint a* Farao zs idai , és ettől 
függvén minden egyébb nemes intézeteink is , akár-
mit próbálunk és akármelly nagy áldozattal Honunk-
ban felállí tani, ha kevés ideig keserves támogatá-
sokkal feltartjuk is , elébb utóbb dugába du l , kivált 
a* luxus tárgya, mellyet tsak jóllét tarthat fel. 

Erkölts nélkül nints boldog Haza : közös birto-
kon pedig lehetetlen aa erkölts. Tsak fest ik , tsak 
fes ! ik a' Költők és Képírók a' szép zöld pázsitokat, v 

kies réteket 's a' t. — pedig néznének szélível, ezc-



1 29 } 
ket feltúrták és öszszepotsékolták a' disznók. — Ak-
kor leszs/. boldog a' Haza , ha a Frstok és Költők 
nem hazudnak, hanem igazi természetet festenek. 

Szörnyű kár a' jobbágy földjét classificálni, és 
első, második, harmadik 's a3 t. classisba tenni. Ez-
zel mintegy elzárjuk őtet a' szorgalomtól, 's utat 
mutatunk neki a' korhelységre , 's a' mihen most 
is sinlődik, a' sok föld kívánásra, holott most se 
győzi. Azt gondolja, hogy a' földje valóban harma-
dik classisú, nem a' Gazda. De hát ha egy szorgal-
matos Gazda , szorgalma által 3-dik classisú földjét 
első classisúvá tenné : vallyon akkor a' Vármegye 
viszszavenné-e tőle a' feleslegest, 's a' földes ura-
ságnak viszszaállítaná-e? Mert tud juk , hogy az ura-
ság, ha történetből határa 3-dik classisba té te te t t , 
több földet tartozik ad ni , mint 1-sö classisban* De 
ha idővel valami mód által (ebbe pedig sokféle mód 
van) a' földje ismét viszsza jön az első classisba: 

f kérdés viszszatéríttetik-e az uraság vesztesége ? 
Az egy tagban való szabályozást nem erőltetve 

kellene behozni , mert az ember még imádkozni so 
szere t , ha eről tet ik; hanem szép példákkal, ked-
vezéssel, jutalmakkal. Viszszafizeti az idővel száz-
szorosan a1 jutalmakat. 

De boldog isten! melly rémítő akadályokkal, 
vagv is inkább hétfejű sárkány kígyókkal kell küz-
ködni Hazánk némeily vidékein a' Javí tónak, ha 
valamelly nemes ielk.il kegyes földes uraság meg-
szánván valahára szegény jobbágyainak testi lelki 
végső Ínségre jutott elkortsosodásukat, 's egyedül a' 
rendetlenség zavaros ködéből eredett siralmas álla-
pot jukat , jószágait a' drága szép felbitangolt préda 
földeket , a' tudatlanság bús martalékjává tett kizsa-
rolt nagy terjedésű kopár telekeket, jobbágyaival 
eggyiitt szívére vévén, rendet állítani, 's mindent 
a'iegböltsebben szabályozni eltökélli! A' legkisebb 
újítás vagy változtatás már Ítélet napja! Tsak egy 
fa ültettessék o d a , hol fa nem állott , vagy egy ko-
tsi tégla töredék vitessék az útba, hol a' kotsinak 
megsüllyedni örökös, régi, ősi szokás volt: már 
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feltámadnak az áspis nyelvek, és a' mardosó gúny 
még a' tizedik Megyében is nevetség tárgyaként 
anekdotáltatik. — A' mit lá tunk, azt mindjárt ítél-
n i , a' mit pedig nem lá tunk , bár melly nagy tárgy 
légyen i s , arról hallgatni, tulajdona minden ember-
n e k ; — de minden tárgyat balúl í té lni , 's nevetség 
tárgyává t enn i , ez tsak az érezni nem tanúit míve-
letlen durva szív tulajdona. Ha egy nagy Úr , Pa-
risban , Rómában költené Magyar pénzé t , ezt , nem 
lá tván, meg se eml í tenek ; — de ha itthon egy pa-
vil lont , palotát , vagy templomot épí t te t , és azon 
pénzzel, melíyet Rómában az Olaszokra haszonta-
lan szintúgy elköltbetett volna, mint itthon a' ne-
mesítésekre hasznosan, ezer meg ezer Magyar sze-
génynek dolgot és életet ád , 's következésképen a' 
pénzben, még az irigykedők a' mardosok is része-
sülnek (mert mihelyt a' pénz ládába nintsen zá rva , 
már részese annak az egész Ország népe) ezt mi rö-
vid látó háládatlan vakok még nem gondolván, tzir-
ká l juk , kartzoljuk , vagdaljuk, gúnyol juk, szóljuk, 
szapúljuk az illy magas lelket, 's a' hol lehet, még 
éjjel is felforgatjuk , vagy megpotskoljuk nagy in-
tézetét ! — Hát még a' ki többet tesz ! a* ki jobbá-
gyait , faluját , ronda zsivány fészké t , és az egész 
határt i s , a' régi slendriánban elsüllyedt 's berozs-
dásodott lomhaságából megmottzantja i az utakat nor-
mázza, vizeknek új útat nyi t , h idakat , tőtéseket 
tsináltat , 's mind jószágait nemesí t i , mind jobbá-
gyait boldogítja, mind a' publicumot szerentsélteti, 
mind pedig a' sok éhhel haló szegénynek kenyeret 
ád S Istenem ! meily márfyromság sokszor az illy 
nemes léleknek e3 világon élni! — Az újj í tás, a' vál-
toztatás , a' temérdek sok dolog és költség már ma» 
ga majdnem meglábolhatatlan tereli az illy szabályo-
zásoknál, kivált ha a' munkával még sietni is ke l l , 
hogy az előítélet jármában nyögő publieuninak, a' 
ki mindjárt eíső nap tsudát vár az újjí íótól, minél 
hamarább valamit mutathasson : de ezen iszonyú 
tereh még semmi , — az akadályok, a' gántsok meg-
gytfzheletlenek, úgy hogy nem tsuda, ha sok nagy 
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Ur, megunván kíuos életét, Külföldre megy lakni , 
költeni, 's inkább kíván poJüzájos békében élni , 
mint politzájtalán szabadságban nyftmorogni. Álda-
ni , segíteni, sót imádni kelieiie azon kevés nagy 
lelkeket, kik jobbágyaik 's jószágaik szabályozását 
tzélúl kitűzték , és őket minden forumokon pártfo-
golni, biztatni, sőt ditsérni, 's a' kárt tévő pajkos 
nép ellen minden hatalmas eszközökéi ^folyamodá-
sokat kezökbe adni. Azonban, az illy léleknek, a* 
maga tsendes lelkiesméretén, és egy két érzékeny 
szívű jó barátjain kívül , minden, még az elemek 
és fűszálak is ellensége. * ) 

A' Hazánkat, aristocratiai hölís alkotmányun-
kat szeretjük , és ezt az örökkévalóságig rendithet-
len szilárd elvekre gyámolítani akar juk: azért i runk, 
azért hartzolunk. Meglehet, hogy buzgóságból, vala-
mit nagyító üvegen nézünk: de tévedni emberi do-
log.— Ha mit hibásan fogtam fe l , arról engedelmet 
reménylek, és igazítást kérek. 

Uilvardy Jduos, l ev . t a g . 
13. Orczy László (> Nga 

szabályozó mérnök«. 

4. 
A1 Magyar nyelvhői veit Római gyökérszók. 

Iloszszas szófejtegetésnek itt sem ideje, sem he-
lye. Nyelvtudomány nevű már régolta kész , de 
mindeddig is nyomtatásban meg nem jelenhetett 
munkámban bőven kifej tet tem, 3s ott megláthatják 
azok , kiknek említett munkám kéziratban kezükön 
forog, mit je lentenek, ' s miképen változnak a1 hang-
módosítások (meliyeket a' betűkkel lefestünk) a' kü-
lönböző, sőt ugyanazon egy nemzet, hangejtésénél fog-
v a , és miképen tserélődnek föl egymással az ugyan-

•) 25te (Tumdjtungéfimfí bet Saubgütcr, auf foítn)öf;tenbeő Stee-
gen fccv SBp^nwnte ctc, V m 1S31. 3 SB^^wU Spíöne*. 
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azon eszköz segítségével formálttak ; p. o. o—o-vel, 
«—ő-vel, ez ismét t'-vel; g—£-val, ez ismét cÄ-val; 
d—gy-Ve\, ez ismét y-vei; b—r-vel, t—d-veí 's a' t. 
Hogy a' c h Rómaiaknál ts hanggal is birt s3-szel 
i s , ki határozza meg, midőn azt az Olasz f^-nek a' 
Frantzia ss-nek mondja , 's a' Magyar gyökerekből 
néha ís-t máskor <ss-et írtak a' c-vel Róma fiai? A* 
ki gondolkodott vala illyeseken, 's a' betiík atyafi-
ságát ér t i , az át fogja látni hasonlításaim alapos vol-
tát. — Itt tsupán a' gyökerekből hasonlítom egybe 
az öszszevágókat a* két nyelvben; végzetek nélkül 
azonban lehetetlen lévén ezeket is eléhozni (mivel 
különben némellyek rájok nem ismernének), neve-
gye az Olvasó ezeket figyelembe, 's tsupán a' gyö-
kerekre tekintsen. — Ez előjegyzet után eléadom 
betűrendben elsőben azon Római szókat , mellyek-
nek gyökerök tiszta magyar gyökér; azután az ol-
lyanokat , mellyeket arra lehetne hoszszasabban föl-
fej teni . Néhány azonban maradhatott k i ; ezeketpó- I 
tolja a' többihez, a' kinek tetszik. 

1. Tiszta magyar gyökerű Római szók. 
Aceo, e l ő d ö m ; innen Acetwm, edzet vagy 

etzet (mostani írásmód szerint); edződöm pedig jő 
et től : áz v. éz íz, a' honnan Aceo annyi mint 
elázom, vag)' elízesedem. 

Acer, ekres vagy egres. 
Achate s , agát kő. 
Achras, vadkörtvélyneme (egres.) 
Acus, (ágos) tií. 
Ady oda. Innen Addo, odadom. 
A deo, addég. 
Ado/escere, mego/emedni, v. élemedni, O/escere. 
Adt/lor, hódolok. 
Aeger, gyér. 
AEmuhn-, elmúlom, vagy felülmúlom. 
AEquus , ekenes, egenes , egyenes, egyező, igaz« 
Aes, a er is , értz.\ 
4^tas, asz&ly. 
«álimm, év. 

Altare, 
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Altare, oltár (mert Ázsiában is tsak láttak a* 

Magyarok oltárt, 's ha lát tak, tsak kellett neki ne* 
vet adniok.) 

Anus , anyós, anyó , anya. 
Arare, á ro ln i , á rko ln i ; aratni, ár tani , irta-

ni. Innen e' deák szó: Arateus, aratói. 
Arceo, á rkolom, elárkolom , elrekesztem. 
Arcus , (horgos v. hurkosJ, bolthajtás, ív. 
Ordere , áradiú, e redn i , megeredni , megin-

dulni , föllobbanni. 
Arguvie, haragunni. 
Annus, (ormos) szügy; ettől: orom. 
Áspis, áspis. 
Assave, aszalni. 
Js-yer, ás*ok, deszka. Illyen ez is : 
Assis, melly vékony gerendát, pallót jelent. 
Astutus, vásottas. 
Atavus , atyaapós, ősatya. 
Avarus, óváros, a' ki óvár, vagy i sovó , vagy 

is óvja vagyonját, fösvény. 
<4#eo , «Äitom. 

, após, apó, apa. 
Aurum, árony, a rany , a' minek árra vagy be-

tse van. 
, á f s o k , tengely. Igen egy a' fentebbi J s -

j f r szóval. 
2?»culus, íáfo'a v. pátza. Ez ugyan a' 

lus , páltzdi szóból lehetett , melly ismét Palus ró* 
mai szótól jő. 

Uadi'tö , &o'í/orgok , baktatok. 
Bajusz pej. 
Bulbus* pelyp, selyp (mai hangejtés szerint). 

Hajdan pelyp volt szokásban. 
Balteus, válltűzó, mai írásmód szerint 

tűszó. 
/ t a ra th rum, £«rlang. 
/ / av ium, (£ag-sás, bakhízelkedése) tsók. 
Bat! tsitt patt! 
Batno, áoíolom, verem. 

Tud. Gyújt. IX. Köt. 1834. 3 
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Bestia, bestye ; innen mondták hajdan a' Ma-

gyarok : beste kuraí). 
Beto Bitó, foforkázom, áo^ögök , bitzegek. 
Bibo , biborékolok, fo/#^£orékolok ; mellytől 

' jő ez is : ^w^orék. 
Blandus , bolondos•, tséltsap. Később a' római 

nyelvben szebb jelentésre kapott. Sok bolondos ma 
is van kedvességben. 

Blemli, bolondok. 
Bccalinm, bokály, őohár v. /?ohár szó is egy 

eredetű vele, 
/ iombus, £o//gás, őom^olés, búgás. 
Zíoare, , óo^ni. 
Bubalus, biivaly mai hangejtés szerint bivaly. 
j B w b o , Ä w g o l y V a g y bagoly* 
Bolla v. Bulla, boglár. 
HuMiq , bugyogni, fo/zogni. 
JBurrns, piiros v. piros* 
Bustum, Äwi íom, </ow (domb) , temető. 
Cacabo , ^«^ogok. 
Cöcare, 
CWÁ/Víno , ^o/iswtqk , £«/&agok. 
CWus , (hogy Ázsiai szó, megtetszik onnan 

i s , mivel a\zsidóban is megvan.) 
C«<?/are, vésni. 
Co/ff»us , ^a 'ász, szalma. / 

Calanticá, hálántékra való födél , kontyfádéi." 
Calix % (Jiályha) kehely. 
Callco , £a//ódom, feltörődöm. 
Camera, kamara (mert házok tsak volt Ázsiá-

ban a? Magyaroknak, 's így rakheiyök is , mellynek 
nevet kellett adniok.J 

Caminus, kémény, kéménytze vagy kementze 
(mint ma írjuk.) 

Camisia, kámzsa; mert az olasz camigia, a ' 
római (deák) raíwmaból lett. 

Cöotus , /iám (Syriai hangejtés szerint chám.) 
Cano, £o«gok. 
CanlÁarus, hanta, kanna. 
Co^io, kapom. 
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Capo, 
Capparh, /í«/?orna. 
Capsa, £«/;óts , mintha mondanánk: kaptsa. 
Capvitl, (p. o. nyeregé), £»/;onya, 
Careo , károsodom , szűkön vagyok. 
Carex, £«ka v. / íárka. 
Caro y ( k a r m o l o k , ^«r tzo lok) , gerebelek. 
Carpo, harapom , ^artzolom , tépem, [tsípe-

getem. 
Carpus , (kar) kézfej . 
Casa, ház (Ázsiai hangejtés szerint c/iáz. Ilogy 

a' Német nyelvből mi vettük volna a3 szót, azt 
tsak az olíy képtelen fó állíthatja, melly ezredek 
alatt képzeli a' Magyarokat városokban lakva , 's 
utazva a' nélkül , hogy a' lakó épületnek nevet ad-
tak volna ; annyival inkább, mivel mondták: haza ; 
haza menni.) Innen ez is : 

Casabundus, kószáló vagy cházaló, vagy mai 
mód szerint házaló. 

Cavarc, kaparni, (a1 v — £-vé, ez ismét £-vó 
lágyulván), kivájni , kapálni. 

Cavillare, kavilláhú (köznép szava, nem a' 
deákoké.) 

Cavns, kopott, kop&Y. 
Celer, sebes, széllel é rkező, széléré. 
Cerdo , ( / j e r z ő ) varga. 
Ceria, ser. 
6'errus, Cserfa. Innen : Cerreus, tseres, (ser-

fából való. 
Cervus, szarvos. 
Chamus. Lásd fentebb a' Camus szót. 
Chauz, v.) hiúz* farkas hiúz. 
CÄorea, áa r t án tz , ^óVtántz. Ettől: 
Chorus, ^«r . 

, vagy tejjpo. 
Cí'crum, tzikk. 
Cime a:, tsimmasz. 
Cinis, f s^ercß-O hamu. 
CVrcitor, í*/>£áló. 
Cí'rrus, /Si>áda(nem a5 frantzia Cirrafebul lett.) 

*3 
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Coa/esco, öszsze«//ok. 
Coccyx , kokuk v. Aa^uk. , 
Coe?ia, (széna V. eszetia^ ebéd. 
Cöelum , (tsillom, a ' m i ísillámlik) ég. 
f W m i m , szenny, fe r tő , sár. 
CWz's és Collis, (kelés) halom' 
Columba, galamb. 
Coma , konty , üstök. 
Comis, hamis (Ázsiai hangejtés szerint C/ÍO-

0IÍÍ. ) 
Concf/mws, tsínos. 
Concha, kontz, tsont , tsigahéj. 
CW«phus, ^o//«ntás, pof. 
Condus, gondos, 
Conghis , kongyér, kondér. 
Conus, (&oraty) kúp. 
Copa, £0/0 (a ' p - f - f é lágyulván.) 

Coqucre, £o££asztani, kotyvasztani, főzni. 
Corona , korona (mert koronát tsak láttak az 

Ázsiai Magyarok.) 
Corro^-o, öszszer«£om. 
Cos, ló ' ísörtí , ^osisakő. 
Cottabus , ^o'íogás. 
Craíes, (kerítés) rostély, sövény. 
Crep&re, ^ere/?elni. 
CWsso, /v-saálom. 
Crwj, (Äöros v. száras) szár. 
Cubare, £«/?orodni, heveredni. 
Cubus, küb v. honnan V. köböl; 

kotzka. 
Cuculus, kukuk. 
Cucurt'o, ^w^wr/kolok. 
Cudere, átfni (Ázsiai hangejtés szerint 
Culeus 1 kulats. Ugyan azt teszi ez is : 
Culigna f 
Cuminum , kömény v. kümtny. 

, kupa. 
Cupio, Z/ítánom , v. kívánom* 
Cwra, kórság, aggódás. 

i 
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Curtus , kurta. 
Curuiis , karúlés v. karosszék. 
C«r«?us, girbe gurba, görbés v. £ó>bés* Ettől 

jő kurva (annyi mint rosz.) 
Dama, í/ámvad. 
Decus, ditsúség v. ditsőség. 
J)egere , </og-leni, vesztegleni. 
Deteneo, g-^óVó'rÖm, elrémítem. 
Diribeo, díWÁoJom, szétosztom. 
Zfr/s, 
Do , adok. 
/>o/ere, dúlni, fúlni , búslakodni, elg-^a/ítva 

lenni. 
/Wosus, gyalázatos. 
Volare , g-ya/ulni, esztergályozni. 
ZJwwus , (dombos} 
/)í/riis , durva , darabos , túros. Innen: 
Dureszo, tf^rosodom, kallódom , keményedem, 

feltörődöm. 
E (praep), e v. el p. o. ebben: Exareo» e/-

/face / es e / 
Embrió, ember. 
Ereisco , oro£osöddm , osKto»kodom. 
Ifose , es^ni v. enni; mellytől; Esca, eledel, 

étel. 
Faba, bab ( az /—b-yé változván.) 
Faeeúae, fetsegés, furtsaság. 
Faeula, fáklya. 
Falae , /^tornyok , /o /ak. 
.Föunus, /oisten. 
.Fß/jeus, fen és , /e«e (minémiíségnév.) 
jFerio, ffirem (az/—-r-vé változván.) 
i ^ u s , //g*e. 
Fidere, hidiű v. hinni (az/—A-vá válíozván») 
Figere, fikni, szúrni. 
Figura , figura. 

, (filiány) lyány. 
Filius, filyu, fiú. 
Fimus, fimo, ganéj. 
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Fluo , /o /ok. Innen : 

\ FluviuS , folóviz. 
Foetus , fattyú, faj . 
F o r i a , / o s . (A1 római gyökér eredetileg a' ma-

gyarral épen egy volna.) 
Forma, forma (nem a1 görög poQcprj-hól lett.) 
Foro , fúrom. 
JFW^Mna, /orr/íHat, tör ténet , változás, sze-

re ntse* 
Fucus, (fogós, a' mi megfog valamitJ máz« 
.Fwga, /wtás. 
jFwlica, V. szártsa. 
jPumus, /«s t . 
/ '««is , / o«a I , kötél. 
Furca, furkáló v. villa. 
Fuscus, (az /•—/>-vé változván, az «— 

w-VÓ vagy 2-vé.) 
JFWíis , / « s í é ly , bot, 

Ga / e r a} ^-vá változván), £«Jpag, 

6 W n i o , ^o^yogok, nyihogok. 
Garrlo , kárálok (a' g"— £-vá változván.) 
Gaza, kazal (a' gaz szótól, melly sok öszsze-

halmozott dolgot jelent) kints. 
Gemma, gyöngy. 
Genius, g-^o/^ör, 
Gertimen 1 , r . 
Vermen } , fa j ta t . 
Gibba^ gubó, güböf göb, púp. 
Gibber, girbe, gurba, görbe. 
Globm, golóbis, golyó , golyva, 
Glomus, gombolj/, gömböly. 
Gúla, golyva. 

y£otfifolöm f a ' g—£-vá változván.) 
^ ^ ö m , (A' görög nyelv is a' magyar-

ból vette sok többekkel, mint p. o. pyr, ti'iz, a 
magyarban jpiV, mellytől jöí'ritani, pörkölni, piros, 
"s t. e1 f . ) , tsóválom. 

f f eres , örökös, 
/ / t j rus , (bérc) Úr , kinek más dolgozik. 
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Jfaurioj hörpintek, meritek. 
Jlebus, hebús, hebegős. 
Ileros , erős. 
/ /esperus, 
Hiwüo, wVjnjfOgok. 
///Va, Áwr, vékonybél . 
H i m / s , (kos) bak. 
Ilora y óra. 
Horda, borjas tehén f tsorda.) 
/ / o r r o r , (Aorkölás, mikor a' ló f é l ) , borzadás. 
Ilortor, hurítom, noszogatom. 
1 /or /us , (a1 A—c/í-vá, ez ismét £-vá vál-

tozván.) 
ilumvA, (Aomok) porföld. 
ZZ//»»or, húmor, /iwworodás V. homorodás; an-

nyi , mint : ny i rok , nyirkosodás, nedv. 
/ c o , V. 
Igjiis, f g - i í V. égés* 
In (p raep) , «/2, e« , o « , o« , ö«. 
lnde, innend. 

S e l m } «"«tató. 
7/ídusium, 2/weg, jfog. 
/ /«fastria, (Vfitfalás) munkához fogás, igyekezet. 
i>zedia, úzség. 
Inf ara, fara. 
Inhio , á/^íom. 
/ r a (régen tlira), //arag. Innen: 
Jracandus, haragúdat, haragos. 
/.? , es. 
Jugum, v. nyelven is volt 

régen és jobban Iguiri), járom. 
Juni&, 
JW , /ws (a' mi valakinek mint tulajdona; , 

továbbá annak követelhetése.) 
, /©áálódom , /«^badozok, lógok , /«/?úlok. 

Ettől jó : 
Labor, /«/mlok. 
Laedo, e' szavainkban van meg: ledér s legyez-

kedni v. ledérkedni. 
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Laena, fölső ruha, len (mel lybő l az készült . ) 
Laevis , lapos v. lapis, (láp is innen jő.) 
Lamma\ ,, , , , ,, . 
t l lanna, de ma e szot elhagytuk. Lamiíiaj » 0,7 

Lampas, lámpás (mert lámpások, kivált uta-
zó korokban, tsak volt a' Magyaroknak. A' görög 
la/ATtio is egy eredetű a' láng szónkkal.) 

Lana , /era. 
Lance a , lántsu. 
Zfíj/zg-ueo, /az/yfcadok. Innen van ez: langy, 

g y o s , annyi mint gyenge; ez i s : /«//yha. 
Lanx, látitz. 
Lapis, /a/?o.? v. /4/»'* mint néhol mondják* 
Lappa, lapu. 
Xa/?sus, / a v u l á s , esés, ( L á s d a' Labor szót 

f ö n t e b b . ) 
Lassus, lassús , l a s s ú , lankadt. 
Laterna, lantorna Vagy látorna} mellyen ke-

resztül látunk. 
Ijatro, lator Vagy lótor, 
Lebes, vasfazék (lábos.) 
Lenis , /e/íge , leny\\e. 

, lentse vagy lense. 
Üi&rare, //őegni. 
/j«V>um, /e/?ény. 

« Licet, /eÄei (volna liehet vagy lechet.) 
Ligo, kapa, vagy /Pásztó , likoló. 
Z/g-wrire, / ko r tyo ln i , dorbézolni. 
Limbus, lomb, tomp, prém (lombos.) 
Limen, küszöb (lemen.) 
Linaria. — Lásd alább a' Linum szót. 
Linea, linea. 
Linum , /e/z. 

/wg-. (Valaha volt a' Rómaiaknál 
Locus, v. , t é r , hely. 
Lora v. Lorea, lőre. 
Zo lu ra , (/oifíolás) mosás. 
Zwcíari, /w^í/ösni, taszigálni, vívni, küzdeni. 
Lucus, (lúgos) liget, berek. 
Lupus, (lopós) farkus. 
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Zutcus, lishdi, félszemű. 
Zulum, loty, lots, sár. 
Morula, m«£iok v. motfsok, szeplő, 
Mage, inkább, még. 
Magis, mégis, inkább. 
Magister, mester (inert mesterségről tsak volt 

képzetök a' Magyaroknak hajdan is.) 
Magma , törköly , (szőlő magva.) 
Magnus, (m«g-oí, nagyos) nagy. 
Malleus , pöröly ( mállás , máilasztós, a" mi 

elmállaszt valamit.) 
Malva, mályva. 
Mancus, béna (mankós.) 
Mando , mondom , meghagyom. 
Manno, /waradok v. maradok. 
Mango , manó , tolvaj. 
Mareco, (m«r£#onglódom) fonnyadok. 
Marga, «wárg-afold. 
7Ji«rmor, m ármány v. «járvány. E' gyökértől: 

már v. kemény, melly tol jő ez is: m a r t , Solidum, 
Solum, ' . 

J/eare , /«enni. 
Melica, má/é. (Volt valaha Malica.) 
Menta, mént a. 
Mere or , mernélek , m e r e k , kereskedem. 
Mereo, (merengek) érdemlek, szolgálok (a$ 

mi merengéssel történik.) 
Mergay, Mergus, mereglye , marék (v. mar-

g ó i ; a 'mi t egyszer markunkba veszünk.) 
Mergo , m e r h e t e m , merítem. Innen : 
Mergus, (merülgós) búvár. 
Mer us , mer ti, mer Ós. 
Messis, (metszés) aratás. Ettől : 
Meto, metszek (v. meíezek) meíélek, aratok. 
Metreta, (meWék) mér'o. Nem különben ez is: 
Metrum, mérték. (Volna Merturn.) 
Mimus, mimolás, mímel és , majmolás. 
Modaus, módikos vagy módos. Egygyökerüek 

vele ezek is: • % 
Modo, waoíJ v. módost, — és 
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Modus, mód. 
Moereo, ( m^rg-elődöm ) búsulok, dúlok, fú-

lok, szomorkodom. 
Mo\eo, mozdítom. Lásd alább a' Motus szót. 
Mola, malom-, a3 hol elmállik valami, vagy 

mo//ik. Innen mondjuk ezt: mollós, mállás, vagy 
ezt is molyhos, annyit tesz mint: gyenge, puha. 

Tliolior, (mozdúlok) készülök valamihez, tö-
rekedem. 

31 oIiis, mállás, molyhos. 
Moneo, mondom, intem. 
il/orari, maradni. 
Mordere , m a r n i , morzsolni. 
Mori, (mar /ulni ) halni. 
TJJorosus , mord , komor. 
ü^/oíus, mo^szanás , mozgás , mozdúlás. 
Mucco, mo/íkos vagyok. 
il/wg-ire, mzíg-ni, (az m—£-vé változva) » 

bőgni (de ez más neme a3 hangnak ismét, mellyet 
a' római nyelv, nem lévén annyi hangzóbettíje mint 
nekünk, nem tud egymástól megkülönböztetni.) 

MurmuVy morgás , morgés. 
Muscus , moszat, moh. 
Mustum, must v. mosat (musat) a' mi a3 sző-

lőből van kimosva, vagyis sajtolva. 
Muteo, wií^úlok ( mutává leszek) , némulok. 

Lásd alább a' Mutus szót. 
Mutio, moíísanok, motyogok. 
Mutus, muta v. néma. 
Nae, nahéj! (ennek öszszerántásából lett a' 

római Nae, eme3 magyar gyökértől: « « / ) 
NaJius , nyányó, nyányogó. 
Ne, «e. 
JVeco , wye^getem, nyakgatom , fojtom , fojto-

gatom, meggyilkolom. E1 magyar gyökértől: nye-
he gni, melly eme természeti hangzattól j ő : nyel v. 
fl^a/ mellyet kínunkban ejtünk a' fúlongás v. ful-
doklás közben. A' honnan a' Neco a" Rómaiaknál 
mindig kínos halált jelentett. 
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JVego, ( v i h e t e m ) tagadom (ez t mondom va-

- Jamire ne / ) 
Ne o, nyövöm, (p. o. kendert, fonalat) ; melly-

töl jő ez i s : nyüst ( p . o. hány nyüstös vászon? 's 
t. e' f . ) , fonom. 

Nurnmus , (nyomós) vert pénz. 
Obelm, vet\a ( m a i hangejtés szerint viliág, 

nyárs. A O toldalék elől, a3 b—ü-bol változott. 
Oblinere , öblinteni. 
Ódium, útálat. 
ÖAo/ o ^ o / 
Olea, olajfa. 
Onus, (oV) sully; melly név későbben külö-

nösen egy sullyáról ismeretes értzre — az ónra -— 
ragadt. 

Oppidnm, építmény. 
Ora, orra, o r m a , párkánnyá valaminek, Szé-

l e ; tesz azután széles fö ldet , tájékot is. 
Örare , ordí tni . 
Orbo, orozom , megfosztom. 
Orbus, árva. 
Öriri , oredni v. eredni , származni. 
Os (v. us) , (hús} tetem ; tesz orssát v. ortzát 

is. Jő e* magyar gyökértől: o r r , mellytől orsza v. 
orszaka, orr tájéka. Az orsza szótól a ' római Oris, 
melly egy az Os-sal. 

Paedor, penész. 
Palatium , palota. 
Palea, pályva v. pelyva v. polyva. 

Pallete, [pállani") halványodni, 
P« /us , /?«/tza, karó, bot. 
Pappu, pep , papa v. popa, Innen mondjuk 

ez t : papálni v. popálni. 
Par, 
Parasitus, parasztos, paraszt (a ' görög is in-

nen jő),, máson élődő. 
Pardus, és 
Pardalis, párdutz, 
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Paro, faragok, (a" p—-f~é változván.) 
Pars, portz, /?or£*ika v. partzika , rész , ré-

szetske. 
Parus, /mrzsmadár. 
P o r v u s , parányi , ( l ő ettől /?or, mellytől 

rányi v. parányi , olly kitsit je lent , millyen a' por-
szem.) 

Pasco, (^paskolom) jol megrakom, jól tartom; 
tréfásan rosz értelembe jött nálunk szokásba. 

Pastor, pásztor. • 
Passus, jpásista. Innen van ez is : Passim, 

pás&íáson, pásztánként, imitt amott. 
Pateo, ( j og tanok) fölnyílom. 
P « m v. Pavo, pá«;«. 
Pavio, ^áholom , paskolom. 
P«w#illus és Pauciis, putzx, pitzi. ( Az az/ 

nem egyébb w-nál.) 
Pellis , (béllés v. ÄoWeV) bőr , még pedig sző* 

rös , az az : p rém, mellyből béllés készül. í 
PensdL, pénz. 
Pensus, d rága , pénzes. 
Penum, /?mtze, kamara. 
Pepsis y pép. 
Pestis, pestis. 
Petaso, /?eíó-enye. 
PeííVus, jozYsiny. 
Pinus, Jenyú v. fenyő v. fenyves (mert a' p 

egy az / - fe l . ) 
P & o , /?«íískáIom. 
Pompa, pompa. 
Popa , /?«/>. 
Porto, /iordtom. 
Portus, partos. 
Puer, pulya. (Ugotsa Megyénkben a* gyermek 

szó helyett pulya van szokásban; pedig a1 tájon az 
első elfoglalás óltaiak a' magyar lakosok.) A' szó 
Pujer volt a' régi Rómaiaknál i s , mint ma is az 
Oláhoknál. 

Pulegium, póléj növény. 
Pa /ex , 60/ha. 
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Pupa és Pupus, buba. 
Pusa, puzsi v. puzsa. 
Pusillus, (mellyel egy aa Pauxillus), 

V. pitzi. 
Pátere , büdös lenni. 
Putridus, potrohos, rothadt, pöffedt. 
Quaerere , áerdeni, keresni, 
^wossare , ^o/^ogtatni, t?«/sogtatni, /Sajogtatni. 
Quis quis, ^'^h*. 
Quiritor, Tturítok, IdrivoXi. 
Radius , ragyogás, sugár , fény. 
JRado, rágom, rovom, korholom. 
Rancesco, (rá/^so-sodom) senyvedek. 
Rapa és Rapum, répa. 
Rapere, rabolni, rögadni. 
Raudus, rwí/értz , darabértz. 
Retis, (rétes v . ) háló. 
Rigidus, rideg. 

r /?ode , rovom , rágom. 
/?og"Us, r«£ás. 
Rosa, rózsa. 
Rudera,, r á c b a n , darabban lévő valami, om-

ladék. f p . o. rúdban lévő arany.) 
i2?/c?is, szabadság veszszeje, dárdanyél. 
Rudice, rá£ v. rwí/. 
Ruf us, ro í . 
Ruin a, ro/w. 
i f a w p o , rowtom, tépem, eltöröm. Ugyan ezt 

teszi: 
Runco , ki tépem, gyomlálom. 
jRwo, roanok. 
Ruta, rtóíofü. 
Saccus, ísaAskó, 
Äa^ax, í&őg-ló, sejdítő, szemes. 
£agire, megőrölni, észrevenni (megísarg-olni.) 
Äög-um , szogmány v. szukmány, 
Äo/ire, í sá / /an i , szökni, ugrani. Ugyan ezt 

teszi : 
Äafrare, szállongni vagy tántzolni. 
Salvia 7 zállya. 
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Sanctus, szentes , szent. 
Sapo , 
Zaphirus, zafir. 
Sarculo, sswráá/om, leszurkálom, ültetem* 
Sarmentum, szá rmazék , sar jadék . 
Seena, ÄS«'«. 
Scirpus, szerep. Lásd alább a' Sirpus szót. 
Scrupus, t ser ép. 
Scyphus, tfsesse (V Görög is ettől jő . ) 
Seeo , £$a£ítom , sseg'em. 
Äecwris, siseÄö'rtze v. sse^ertze. 
Sedes , szék. 
Segmen, ( szegemény~) elszegett-, szakított-, 

szegett v. metszett rész, darab. 
Segnis, tunya, rest. 

(igék előtt) , sseV , széllyel. 
Se/ /«, (Sedella volna hoszszabban.) 
Semen, szem, mag. 
&?pes, «segély, «sövény v. sövény. 
Äepio , «so vöm, szegem. 
Ser, selyem («seír.) 
Äera , s á r , lakat. 
Äeremts , szerény, t iszta, szép, deríilt. ( Az 

alábbi Sertus szó diminutivuma.) 
$ere«co, «eresedem, «M'rwdöm , sávosodon) (ser 

szavunk innen j ő : sör v. sür, sűrűség.) 
Seri a , tseré\>. 
Series, szer, so r , rend. 
Ser ius , «serény. ( E t t ő l lesz Serenas, melly 

Serius formát jelent.) 
Sero, «sorok, hintek, ve tek , p. o. magot. Ez-

zel egy gyökerű a' magyar szerte. 
Äerrare, szelni, fűrészelni. 
Set a, serte. 
Sibilo , sivítók , ««»óYtok. 
(S^cus, «stáár, szikkadt. 
Sil ex, szikla. 
*S«7o, ss/Vaj. 
Similis, hasonló (személyes) 
Simuló a jízw/íom , «eV/r/iálom , tettetem. 
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Simus, sima , lapos óru. 
Sinoszűnöm» 
Sirpus, szerep. 
Saccus, szoknya, botos. 
iSocio , Öszszeíso^tatom-

, zsold. 
Solea , sólya , tzipellő. 
Solen, £3o£om. 
•Somnum , sswwwyadás. Somnium} szunnyom 

(szunnyadás állapotja.) 
Äö/iare, jfso'wi v. szólni, zengni. 
Äopor, szonnyadni v. szunnyadni szók gyöke-

ré tő l , melly ez : szunny. 
Sörbe r e , s^orÄölni, $£Ör/?Ölni. 
Sordidus (v . Surdidus) , szurdos, furtos. 
Äororius , sógor. 
Sors% sors, sorozás, sor. 

tsillag (az í í a' mi fs-énk helyett áll, 
mellyet nem tudtak talán kimondani.) 

Stello, íszV/ámlom. 
Ä^erilis, ( í s e r j é s , í f e rés ) terméketlen. 
Stilla, tsipp, tsupp, tsepp; mellytől ezek is 

jőnek: ta#?/>enni v. í íe /^ennú 
»S/í'muIo, (ííöwiöszlöm, nyomkodom) ingerlem. 
Str/pa, v. /söyní. 
£í?/pere, ííwdálni. 
Svadé re , (szót a d n i ) , szóval ni. 
<SWare, \zzadm. 
Svesco (Soesco, melly Solesco-val ismét egy), 

ó^oZ'om. 
o , $&o/j>om. 

Sulco, (ssá/^ázom) barázdálom. 
(SwA/ima, «wmna (mellytől mondjuk : raso/wni 

jó drágán, az az : nyakába számolni, száma vala-
minek.) 

Summus, számos. 
Suo , szövök , szegek, varok. 
Sura, szár, szárú, (szártyu) v. saru. 
Surculus, í ^ ó r k a , .ssraratska, ágotska. 
Surgere, (.swrg-eni, forgani) fölkelni. 
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Sus?irro , szuszogok, susogok, zúgok. 
Sylva, szilfa, szélfa v. egy széltében lévő fák, 
Syrma, szirom, szirma valaminek; jelent hosz-

szú leplet i s , melly letsüng. 
Syrtis, szirtes hely. 
Taberixa, tár (tábor), bolt. 
T«£ula, 
Talus, (ía//?) boka. 
Taurus, (tarjos v. taros ) bika, mivel nagy 

Já r ja van. 
TVg-o, i p a r o m . 
Tegula, tégla. 
7V?z»erarius, tömér (mellytől van a' tömérdeg 

v. temerdek hasonló jelentéssel); annyit tesz, mint 
«aerész. 

Tendo, Erjesztem. 
Tepeo, tepedek, megpállok, hevülök. 
Terebrare, / ö r n i , áttörni, fúrni. 
Teres, ( /eres) hoszszú gömbölyű, s ima, hen-

geres, terjedt. * 
Tergo, törgö\öxQ v. íforg-ölöm. 
Tergum, tarkó, hát , nyakszirt v. orja. 
T e r m e t ű m , töremény, íoredék, kár. Lásd 

alább a1 Tero szót. 
Termes, termés , gyümöltsös ág. 
Tero, / ö r ö m , dörgölöm (törkélem.) 
Terreo, (íeriftem útjából v. attól) elrettentem» 
TtfsZus , tepsid (tésztás.) 
!ZV#o , í«s;öm, szövöm , fűzöm. 
Theca, szegrény. 
Thema, teemény v. tóemény, tétel. (E' gyö-

kértől : íe-nni, íe-ttem 's a' t . , mert tsak e* két be-
tű a' gyökere, mint ezeknek is ®e-nni, /e-nni.) 

Tigris, tigris. (Mert Ázsiában tsak kellett az 
otthonos tigriseknek nevet adnunk, még mielőtt 
Róma eredete tsak készülőben is lett volna.) 

• Titubo, tétovizok, tébolygok, tántorgom* 
Tofus , fórba ko , (tapasz.) 
Toga, dolmány (a' d és t atyafiságban lévén.) 
Tollo, (tolom) fölemelem. 

Tomen-
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Tomeniwm, tömény v. tömeg. 
Tóttá r e , í/o«gen! (mert a' Rómaiak ó'-t ncra 

mondtak.) 
Top per! topp! hamar: 
Toreular, törkölu (mellytől jő aztán a törköly, 

a* mi meg van törve) , sajtó. 
íTormentum , törés , kínzás. 
Torqueo, i p a r o m , tekerem. Et tő l : 
Torqu.es, /z^arts , karika. 
Torrens , íorlott víz , rohanó patak. 
Torvus, torzon borz, torz, durva, 
Trabs, darab (p. o. fa.) Mintha volna: dara-

bos, darabban lévő. 
Tumens , tömény, Zomött, duzzadt. 
Tumulo , íoweíem v. /ewetfem, tomolom ; ío-

w»ot v. dfo/wbot hányok neki. Innen: 
7Ww/us v. ZJtfw»w/us(ZJ«w»w£-tól), tom\. domb, 

dombotska, sírdomb. 4 

TWare, /wrni, í fúrni , gyúrn i : p. o. Obturare 
os, a' száját begyűrni v. betömni. 

Turbo, ( / / i rkálom) zavarom, háborítom. 
Turr'vs, torony, a1 mi feltorlott magosra. 
Tussis, tüszszejités ; mondjuk így is : priisz-

szentés, a' mi mindegy. 
Facuus, vájtt, ki vájt t , kivágott , üres. 
Valvac, váló, ketté nyiló ajtók, ajtófelek. 

v Vallis, ^á /ás , elt?á/ás, kétfelé válás , völgy. 
Ffiwws, ványó, vanyiga ; mellytől mondjuk 

ezt is : megi'árcrcyadni v. fonnyadni. 
Fa/>ulo, ^ág-atom. 
F a i , tfas edény. 
F a s J o , pws*/ítom. 
F« í íu s , ua í íag , vaskos, vásottas, vásott. 
Fe/to, eesisem v. viszem. 
Femim, venni. Mellytől: Venum do, vagy Ösz-

szerántva: 
Vendo , venni adom , eladom. 
Fe«io, egy gyökerű ezzel: vendég, melly gyö-

kér azonban nálunk kiment a' szokásbók 
ZW& / X /iW. 1834. 4 
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Verber, verés , verőeszköz, verobör, korbáts, 

(v. talán vérber). 
Verto, perdítem. 
Ferres, b erb eis. 
Veseor, CÄ^em. 
Fetus, ven. 
Ficiííim, viszsza, vi'í^ont. 
Fi'cus, étdek. 
Video, vigyizok (mert a' leginkább a' <2-

ből származik). 
Fig-eo , víg vagyok , r i a d o k . 
F i ^ o r , vidorság. 
Vig'ú, vigyázó. 
Viola , viola. 
FiV, /"/r vagy /<?rj, fér j fi (mert a' v tsak lá-

g y a b b / ) . 
Frreo , virulok , virítok. 
FíWdis, virítós. 
Virtus, virtus. 
Vis , r e s * , erőszak* 
Fiso , v/ssgálok. 
Fí/io , v e r e g e t e m , veszítem. És 
Fí7/um , veás/tés, vétek. • 
t//na, ó7. 
Utnbo , o«dó , g-owib. 
Undave, owtfani, és viszont ondani v. omlani, 

hullámzani. 
Vorto, (mert tsak később szokták meg a' Ró-

maiak helyette VertO't mondani) , /o rd í tom. 
XJrgeve , ürge tn i , forgatni, sürgetni. 
Urina , 7/rwlés, wWtés , á 'rintés, erentés vagy 

eresztés, kieresztés. 
Usus , hasznos, Äoi^on, //«jsnálás. 

Ezeken kivül számos végzetek , p. o. 
* második személyű igevégzet; p. o. ezekben: 

Atna-f, szeret-*«« 
t harmadik személ>ű igevégzet; p. o. Ama-/, 

szere-í. 
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ae birtokos végzet; p. o. Stella*?, tsillagc?. II-

lyen az e* (5. Deci.) is. 
u (Supinum végzete) , va , ve; p. o. Jactw, 

ha j í t j a . 
us (minéműségnévképző), os , (is; p. o. Con-

dws, gondos; Sordidws, szurdok. 
or (tárgy névképző ) , a r ; mint ezekben: Fra-

g o r , és vihar. 
ma (tárgynévképző ) ; p. o. syrwa, szirma. 

Ezekben is: Poéma, és lárma, 
cus, ca mellyből diminut. a' culus, cula (mi* 

némiíségnév képző) , ka v. tza ; p. o. Surcw/ws, szár-
ka ; Baculus ^ pálísa. 

or minéműségnévképző ) ; mint ezekben : Vi-
c tor , és bátor (bánior). Megfelel az ár végzetnek 
is , mint ebben : bognár (a1 ki megbogol v. köt va-
lamit , vagy bogot, hurkot, abrontsot köt rá) . 1  

um ( t á rgynévképző) , om v. ony ; mint ezek-
f ben : Somniwm, szunnyow (elszunnyadás állapotja), 

és álom (elalélás állapotja). 
es ( tárgynévképző); p. o. .Termes, terme's. 

tis ( tá rgynévképző) , és (mollyet némel lyek, 
sőt közbeszédben a' nagyobb rész /s-nek a' Tiszahá-
ti nép pedig z'e's-nek is mond); p. o. Co U/s, kelés. 

is (minéműségnévképző), es; p. o. Simil /s , 
személyei ; Segnis , szennyes. 

a és e (minémiíségnév nő és köz nenüí végze-
t e ; , mint ezekben: Curia, k u r t a ; Lene, lenyhe , 
lenge; S ima , s ima; Cnpa, kofa. 

jidus, a , um (szenvedő multrészesülő jövendő 
idejének végezete), ndós, ndos v ndó , ndó ; p. o. 
Capie«É?«s, kapa ndó; Ter endus, tör endo. 

így a1 ki érkezik, 's ezen útmutatás után nem 
restel illyesekkel tovább pepetselni, fejtcgeihet föl 
még több végzeteket is (p. o. iío igevégzetet 's a' t.) 

2. Magyar gyökerekre közelebb vagy meszszebb-
rol föl fejtheti) római szók. 

A (praep.), át v. által, 
Ab amit a, nagyapám apjanénnye. 

n 



( 52 )V 
Abigo, abajgatom. 
Abjicere, áthajítani, elhajítani. 
Aboriri, elborjadzani. 
Aeacia, áhátz, ha a' Magyarok Ázsraban az1 

ákátzfát esmérlek; ágáss; szó helyett , mivel sok 
ága van. 

Accuso, okozom. 
Ace r , atsú v. otsii. 
Jcervw^ , szarvas; ma tsak a' ganéjról mond-

juk; kazal. 
Agazo , lovász, (igázó). 
Aliquis, valaki. 
Allus, magos (áilatos). 
JfTiorwj, (marós), tsípős, keserű. 
Amazon, aszszony. 
J m ő o , mikor a* helyett áll: Umbo , gomb. 
Ampulla, ompolna. 

tán? 
iáfíüww, ánizs. 
Annona, gabona. 

, száradok v. záradok.— Exareo , elszá-
radok. 

Aridus , szárított. 
Argilla , agyag. 

szügy, (ormos). 
Artuare, darabolni (ártani), 

vár. 
w/«, szulák > fcrgáts. 

, gabona. 
Austro, áztatom. ^ 
líacca, bogyó, bolyó, (boga v. buga). 
Barritus, ordítás. 
Beatus , bódog v. boldog. 
Biber, bíbor. 

iga (p. o. egy iga marha). 
Bolus, falás, bolyó. 
Boirus, gerezd, (bokros). Nem a' görögből jő, 

hanem tsak egy eredetű vele. 
Brevis, rövid. 
Buvum, puszpáng. 
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íiissus, bíbor. 
Cucula, katona. 
Caecns, vak. 
Caedere, szelni. 
Caesíws, kéztyii. 
Ca la, karó. 
Canistrum, tanisztra v. tarisznya. 
Catena, kötél. 
Catulus, kankölyök, kutyátska. 
Cauln, akol. 
Cautes , kőszikla. 
Cedo, szítok. 
Cerasum, tsere»znye ; (mert ez Ázsiai gySmöíts 

lévén, ismerhették eleink, a' kinek azonban tet-
szik , hozza Io Cerasus városától). 

Cespes , gyep. 
Cesso, késem, szűnöm. 
Chas ma, köz, nyílás. 
Chors , kert , kerített helj'. 
Choa, kanna. 
Cicer, fsitser borsó. 
Clango, kolompolok, kongok. 
Clemens, (kellemes), kegyelmes. 
Clepo , lopok. 
Concido , kontzolom. 
Coracinus, hollószín (mert Äo//if máskiot vol-

na horlá mivel így tesz: Äor ; 's ebből lehettek a' 
Cor vus és Cor nix szavak ; a' varjú szónak első szó-
tagja is egyező az említett c/zor-ral). 

Corallium, kaiárizs. 
Cossis, szú. 

•toA'/w, kntzorodva. 
Crocire, krákogni. 
Culina, konyha. 
Cyma, tsira. 
Deleo , töllöm, eltörlöm. 
Depso , taposom, tapasztom,, rátepfeejek, 

gasztom. f 
Diruo, dúrom. 
Erice, reptsinfű. * 
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Es sc da , izekér. 
F a l l o , tsalom. 

. Fascia, füzo, 
Favonius, fuvalom , lenge szellő. 
Forruminare, (később let t : Ferruminare ) , 

forrasztani. 
Ferrum, fegyver. 
Ferveo (eleinte volt Forveo), forrok. 
Festine, tüstént, 
Filum, fonal v. final. 
Finis, vég. 
Fissura, foszlás. 
Flamma, láng. 
Foedus, ferdelmes, büdös. Lásd alább h Foe* 

tor szót. 
Foenurn, széna. 
Foetor v. Foedor, ferdelem v. fertelem. 
Folium, falevél. 
Fons , forrás, (lehetett valaha a' Rómaiaknál: 

Forens v. Forvens), 
Fundo, ontom. 
Fundus, főnék. 
/ w r , or (ma tolvajnak nevezzük inkább), 
Furvus, kormos. 
Futire, fötsegni v. fetsegni. 
Gingiva, íny. 
Haedus, gödölye. 
Hedera, szeder (noha e1 szót ma más jelen-

tésre veszsziik, de ebben is földön elfutó növényt 
jelent). 

Itisco, hasadok. 
Hymen, menyekző. 
Hymnus, ének. 
Jejunium, éhom, bojt. 
Imbrex, eresz. 
Instigo, esztikélem. 
/ o c o r , játszom. 
lugulo, ^nyakalom.. 
Lien, lép v. líp. 
Z«* , látsz v. látás, világ. 
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Lumbus, tzomb, ágyék. 
Lupanar, lopó, bordélyház. 
Luxo, kifitzamítom, lógatom. 
Lympha, lé. 
Madens, nedves v. medves. (Innen van me-

deritze is ) . 
Magalia, akol. , , 
Malum , alma. 
Margó, párkány. 
Mel, méz. 
Mens, ész. 
Mensuro, mérséklem. 
Mespillum, noszpolya. 
Meta, határ, 'mérték. 
Milvius, ölyv. 
Miror, így teszek, 's ezt mondom: mi! p. o. 

mi szép ! 's a' t. bámulom. 
Misereri, szánni, megszeretni. 
Missio , meszszekiildés, küldés. 
Naris, orlyuk. 
Ni mi us, nyomós. 
TVe ? é ? 
Opera, szapora munka, kézi munka. 
Opto, óhajtom. 
Osculor, tsókolom. 
Ovis, juh. 
Öse, bűz. 
Pacare, békéltetni. 
Palumbes, galamb. 
Papilio , pillangó. 
Pauso , húzom , halasztóm , megszűnöm. 
Pecco , vétkezem. * 
Pejus, bajos, 
jPeplus , lepel. 
Per a, bortáska. 
Pessum, veszendőbe (vcszszen). 
Pigeo, restellem, így teszek: pigetck. 
Puteus , kút. 
Quercus, tserfa. 
Quietus, tsendes. 
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Mulla, ruha, vékony rliha. 
Jiarus, ritka. 
Haucus, rekedt. 
Jtavio, rekedezem. 
Midiere, röhögni. 
Ritus, rend. 
Rivus, rét , (reves) ér. 
Rubigo, ragya, rozsda. 
Rudere, ordítni. 
Ruga, rántz. 
SÖ/, só. 
Se bum, f szegy) , fagygyó. 
Severus , szoros , szörnyű. -
SiYnia, majom v. mi jom, a' mi mimol v. maj-

mol valamit; a' Rómaiak is mondták : simihre, ha-
sonlítni, hasonlólag viselni magát. 

£/2*0, szomjózom. 
, szenny. 

JSolers , serény , ügyes. 
Solo, zilálom. ( E l t o l v á n : Desolaré). 
-fip/ro, párálok. 
Stugnum, motsár ( takony). 
Stridere, sustorogni, sisteregni. 
Savium, tsók. 
Sumo , veszem, (somom). 
Tabeo, epedek, ( tapadok). 
Tango, tapintom. 
Tetius, t ő r , keleptze. 
Testo, tserép. 
Textor, tekáts vagy takáts. 
Thyrsus, tsira. 
Tolero, tűröm. 
Torpeo, terpedek. 
JJdus, nedves. Lásd alább Uvidus-t. 
Vehemens, veszedelmes. 
Vesper, este. 

(volna Fi> azeggyesszámban), íz, ízek. 
11 lulo , ujjongok. 
Uvidus, nedves. 
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Hogy néhány sőt sok szó két — kivált egymás-

hoz közel lakó — nemzet nyelvében a' közös embe-
ri természetnél 's ugyanazon hangformáló eszközök-
nél fogva egyező lehet , 's van i s , tagadhatatlan; de 
hogy több száz gyökérszó (millyenek a1 nyelvekben 
nem igen nagy számmal vannak , némellyekben pe-
dig néhány száznál mindöszsze sem mennek többre) , 
sőt az egész régi római nyelv öszszes gyökereinek 
is igen nagy része megeggyezzen a' mieinkkel ( inert 
a' végzeteket , mint elől említettem, nem kell te-
kintetbe venni, mivel különben is ezen idegen vég-
zetek által vesztették el azon szók eredetiségüket) , 
— két olly nemzet nyelvében, mellyek kozztíl a' 
Kómái már Krisztus előtt , mikor még a' Magyarok 
Ázsiában laktak, Olasz Ország túlsó részén telepe-
dett meg: ez többet tesz föl a 'nyelvek közönséges 
természeti egybevágásánál, azt t. i. hogy e' nyelvek 
közzűl valamellyiknek a' másiktól kellett valaha szár-

4 maznia. — Már azt épen , hogy minden szókat a' 
Magyarok Európában tsak költsönözhetíék is volna 
a' római nyelvből, úgy hiszem, senki sem lesz kép-
telen állítani; részint mivel az ezen szók által jelen-
tett dolgokat és képzeleteket ( h a mindjárt nem 
eggyűl eggyig i s , de nagyobb részben tsakugyan ) 
lehetetlen volt a' Magyaroknak, — ha tsak azt meg 
nem tagadjuk , hogy emberek voltak 's a 'földön lak-
t a k , — már Ázsiában nem ismerniük, 's annálfogva 
el is nevezniök ; részint, mert olly sokak e' szók, 
's olly közéletbeliek, hogy ezek nélkül nyelv nem 
állhatott volna fön; részint végre, mivel a' régi Hó-
maiakkal soha sem, a' már elegyedett nyelvű Ola-
szokkal is pedig egész Nagy Lajos Királyig n e m , — 
akkor is tsak néhányan ( k i k t. i. az Olasz földre 
hadakozni vagy a' király kíséretében já r tak) voltak 
öszszeérésben a' Magyarok, — a' régi római vagyis 
deák nyelvet pedig még most is kevesen tanúl ják, 
annyival inkább kevesen értik közzűlök, nemhogy 
már akkor , kivált közönségesen a' köznép között 
's mindenütt egyformán elterjedhetett vo lna , holott 
alig volt egy két iskola régen égés* Országunkban, 
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sot magát a' Keresztény vallást is papjaival (az ak-
kor úgy nevezett diákokkal — diaconusokkal) egyiitt 
még Béla Király idejében is ki akarták kergetni a' 
Magyarok. — Hogy pedig hajdan valaha a' magyar 
nyelv még tsak nem is származhatott a' rómaiból, 
az kétségen kívül van ; mivel tud juk , hogy a ' római 
nyelv eredetét itt Európában 's nem régen vette, t. 
i. a' Trójai kivándorlottaknak Olasz Országban meg-
telepedtok ólta (mert a' Virgilius eléadása annyi-
ban , a' mennyiben a' Trójaiaktól hozza le a' római 
népet , kétséget nem szenvedhet. Ugyanis a' költő-
nek fő mestersége abból állván, hogy eléadása igaz-
nak lássék, annyival inkább hazugságban, ( n e m 
kell a' költeménnyel a' hazugságot öszszezavarni), 
melly miatt minden tekintetét 's hitelét elvesztené, 
el ne fogják , 's így tsalódásokat az olvasók észre 
ne vegyék, — mi képtelenül 's vígyázatlanúl tseleke-
dett volna ama nagy költő Virgilius, ha költemé-
nyének alapjául , mellyet igaz történet gyanánt ád | 
e lé , hazugságot vett volna föl ; holott az egész do-
log az ő ideje előtt tsak néhány száz esztendővel 
történt. Hát , ha mi Magyarok eleink kijöttére még 
olly jól emlékezünk, — valJyon a' Rómaiak mint-
egy ekkora idő alatt tökéletesen elfelejtették volna 
még tsak azt is , mellyik világ részből jöttek Olasz 
Országba? vagy, ha nagyobb részök azt elhazudta 
volna, nem mondta volna ki valamellyik közzűlök, 
annyival inkább ellenségeik közzűl ? Aztán mon-
dott-e valaha ellene valaki Virgiliusnak a'vele egy-
koriak közzűl ? Valóban , ha Zalán a' magyar szab-
lya előtt soha sem futott volna, nem igen olvas-
nánk , annyival inkább nem betsülnénk Vörösmar-
tynk „ Tialánfutását;tc kétségen kívül van továbbá 
abból, hogy a' magyar nyelvet tökéletességei tsai-
hatatlanúl eredetinek bizonyítják, a' mit jobban tud-
nak azok, kikennek lelkét jól é r t ik , mintsem rólla 
többet szóllani kellene: a' régi római vagyis deák 
nyelvet pedig elegynek lenni minden tulajdonságai 
eléggé mutatják annak, a1 ki több nyelveket hason-
lítgatott egybe valaha. — — Ezeket a' némellyek 
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által ne talán támaszthatandó kérdésekre Jegyzettem 
meg előre. 

Sashu Károly. 

5. 
Az élet, és annak okfeje. 

Midőn itt az életről akarok szóllani, értem, 
nem a ' le lki , hanem egyedül a' (physica) életet. 

A' mai úgy neveztetett Naturphilosophusok, 
's a' k ik , vagy azon független ngyanazonságból 
(absoluta identitás); vagy azon hatalmas semmiből 
(zérus) származtatnak mindent , mellyben a 'való-
ság, az észképpel (reale, ideale), a' létei, a' tudás-
sal (ro esse, ro scire), a5 subjectum az objectum-
mal , a' véges a' végetlennel, egy , és ugyanaz (iden-
t icum): ezek között valóságos (essentialis), különb-
séget nem tesznek , — de nem is tehetnek. Értelmük 
szerént ugyan is , mindenik egy a n y á n a k , — a ' f ü g -
getlennek, a' zérusnak—szülött je lévén : legfeljebb 
i s , mint egyik testvér a' másiktól, tsak esetiesen 
(accidentaliter), 's az ajándékoknak tsak mennyisé-
gére, nem pedig valóságára nézve különbözhetnek. 

Okén így határozza azért meg közönségesen az 
életet (Lehrbuch der Naturphilosophie. 1831 1. 20) : 
„Die Bewegung der endlichen dinge aus Polarität, ist 
Leben." — Mi legyen értelme szerént a1 Polaritas, 
és mozgás ? megmondja. 1.19. „Eine aus zwei Prin-
cipien bestehende Kraft heisst Polarität. —Die Po-
larität kann als einziges Setzen des H betrachtet 
werden : wenn aber dieses Setzen sich wiederholt , 
so ensteht Bewegung, indem sich nehmüch viele 
•+• 1 nach einander setzen , und so die Haupt-
pole auseinander treten, wie an einer Eisenstange 
beym Magnetisieren." — 

Hegel, a' tudományosságot 's mely elmét, az 
érthetetlenségben tartó újabb, 's főképen ifjú né-
met böltselkedők bálványja, ezt mondja arról: (En-
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cyclopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse. Heidelberg, 1830 S. 208.) „Die unmittel-
bare Idee ist das Leben. Der Begriff ist als Seele in 
einem Leibe realisirt, von dessen Ausserlichkeit je-
ne die unmittelbare sich auf sich beziehende Allge-
meinheit , eben so dessen Besonderung, so dass der 
Leib keine andern Unterschiede, als die Begriffsbe-
stimmungen au ihm ausdrückt, endlich die Einzeln-
heit als unendliche Negativität i s t , — die Dialektik 
seiner auseinanderseyenden Objectivität, welche aus 
dem Schein des selbständigen Bestehens in dje Sub-
jectivität zurückgéfürht wi rd , so dass alle Glieder 
sieh gegenseitig momentane Mittel, wie momenta-
ne Zwecke sind, und das Leben, so wie es die an-
fängliche Besonderung is t , sich als die negative 
für sich seyende Einheit resultirt, und sich in der 
Leiblichkeit als dialektischer nur mit sich selbst zu-
sammcnschliesst. — So ist das Leben wesentlich Le-
bendiges und nach seiner UnTfrlttelbarkeit dieses Ein-
zelne Lebendige. Die Endlichkeit hat in dieser Sphä-
re die Bestimmung, dass um der Unmittelbarkeit * 
der Idee willen Seele und Leib trennbar s ind; dies 
macht die Sterblichkeit des Lebendigen aus. Aber 
nur in so fern es todt i s t , sind jene zwei Seiten 
der Idee verschiedene Bestandstücke 

Az élet ezen meghatározása megértésére látni 
va ló , hogy legelőször is azt kell megérteni, mi az 
idea? — ISeco tulajdon képen annyi mint eiSog, for-
ma, species — alak, kép — mert jön ettől: i§eiv 
vagy EtSeiv, látni. — Plató fellengősebb jelentést 
adott ezen szónak philosophiájábau: így nevezvén 
abban először azon előterjesztéseket, mellyek az Iste-
ni értelemben öröktől fogva meg voltak, és annak , 
a' világ; alkotásában mustrakép (7taQadeiyf.(a) gyanánt 
szolgáltak , mellyeket következésképen úgy lehet 
tartani, mint az egyes dolgok sokaságában (r o nolv\ 
és végnélküli különbféleségében ( t o aTreioov) va ló , 
megannyi egységeket (haösg, povcideg) ; azután az 
emberi léleknek azon eredeti képeknek megfelelő fel-
sőbb előterjesztéseit is, mellyek által a"1 dolgok va-
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lója gondoltatik. Későbben, különösen a1 Leibnitz-
AVolfi oskolában, mint ma is sok frantzia íróknál, 
olly közönséges értelemben vétetett ez a' szó, hogy 
azon mindenféle előterjesztést értettek. A* Critica 
philosophia ismét magasabb jelentést adott ennek: 
az okosságnak, mint az emberi esmerő tehetség leg-
felsőbb potentiájának azon tárgyakróli előterjeszté-
seitértvén azon, mellyek az érzéki észrevételek ha-
lárin felyiíl vágynák. Ha ezen előterjesztésekhez ta-
pasztalásból vett valami elegyül: akkor neveztetnek 
tapasztalásbeli (empirica) ideáknak , p. o. a' gepe-
lyezet ( Organismus ) , karzat ( s ta tus) , egyház (ec-
clesia) ideája; ha minden tapasztalásbeli determina-
tióktól szabadok, tiszta (pura) ideáknak mondat-
nak , p. o. a' szabadság , Isten , halhatatlanság 
ideája. 

Iiegel egészen másképen határozza meg az ideát. 
Azt mondja nevezetesen említett munkájában I. 203. 
„Die Idee ist das Wahre an und für sich, die ab-
solute Einheit des Begriffs und der Objectivität. 
Ihr ideeller Inhalt ist kein anderer als der Begriff 
in seinen Bestimmungen; ihr reeller Inhalt ist nur 
seine Darstellung, die er sich in der Form äusser-
lichen Daseyns giebt und diese Gestalt in seine Idea-
lität eingeschlossen in seiner Macht, so sich in ihr 
erhält." és ismét 1. 204. ,,Die Idee kann als die Ver-
nunft (dies ist die eigentliche philosophische Bedeu-
tung für Vernunft), ferner als das Subject-Object, 
als die Einheit des Ideellen und Reelleji, des En-
dlichen und Unendlichen, der Seele und des Lei-
bes , als die Möglichkeit, die ihre Wirklichkeit 
an ihr selbst hat, als das, dessen Natur nur als 
existirend begriffen werden kann u. s. f. gefasst 
werden; weil in ihr alle Verhältnisse des Verstan-
des, aber in ihrer unendlichen Bückkehr und Iden-
tität in sich enthalten sind." 

Jól tudván Hegel, hogy az ideának ezen új és 
fentebb adott meghatározásával egészen ellenkező 
meghatározásában többen fognak megütközni, mint 
nem, 's talán képtelennek is fogják tartani az olly 
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ideát, mellybe 6 az okosság előtt egymással egészen 
ellenkező tárgyakat olly hatalmasan bele szorította, 
hogy azok egymást ott sokkal jobban neutralizálják, 
mint akármellyik chemicus kezei között a' savanyok, 
és a' lugsók : ezen szavakkal akarja a1 botránkozó 
lelkek nyughatatlanságát, 's ellenvetéseit eloszlat-
ni 1. 205. ,,Der Verstand hat leichte Arbeit, alles, 
was von der Idee gesagt wird , als in sich wieder-
sprechend aufzuzeigen. Diss kann ihm ebenso heim 
gegeben werden oder vielmehr ist es schon in der 
Idee bewerkstelligt; — eine Arbeit, welche die Ar-
beit der Vernunft, und freilich nicht so leicht wie 
die seinige ist. — Wenn der Verstand zeigt, dass die 
Idee sich selbst wiederspreche, weil z. B. das Sub-
jective nur Subjectiv, und das Öbjective demselben 
vielmehr entgegen gesetzt, das Seyn etwas ganz an-
deres als der Begriff sey, und daher nicht aus dem-
selben herausgeklaubt werden könne, ebenso das 
Endliche mer endlieh und gerade das Gegentheil vom > 
Unendlichen, also nicht mit demselben identisch sey, 
und sofort durch alle Bestimmungen hindurch, so 
zeigt vielmehr die Logik das entgegengesetzte auf , 
dass nähmlich das Subjective, das nur Subjectiv, 
das Endliche, das nur endlich , das Unendliche, das 
nur unendlich seyn soll und so ferner, keine Wahr-
heit hat, sich wiederspricht, und in sein Gegentheil 
übergeht, womit dies Ubergehn und die Einheit, 
in welcher die Extreme als aufgehobene, als ein 
Scheinen oder Momente sind, sich als ihre Wahr-
heit offenbart.4' 

De hát ha már tsak ugyan részekre szaggatjuk 
is a* Theoriában, az emberi egyetlen egy esmerő te-
hetséget,— a' lelket — 's megkülönböztetjük is az 
értelmet ( V e r s t a n d ) , az okosságtól ( V e r n u n f t ) , 
amannak tsak a' megfogások és Ítéletek, ennek az 
okoskodások és ideák készítését tulajdonítván (no-
ha itt is meglehetne tartani minden kár nélkül amaz 
esmeretes Newtoni arany regulát: ,,Caussas rerum 
naturalium non plures admitti debere, quam quae 
et verae sint, et earum phaenomenis explicandis 
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sufßciant:" ellenkezik»« még is az okosság az ér-
telemmel? ellenkezik-e evvel a 'Logica? Hát mun-
kálódliarik-e az okosság értelem nélktíl, és avval 
ellenkezőleg? Hát ezen ítéletekben: a' mi Subjecti-
vum tsak Subjectivuni ; a' mi véges tsak véges; a* 
mi végetlen tsak végetlen, nints semmi igazság? 
Hát azért, bogy valamelly ítélet hijános: egészen 
ellenkezik magával , *s allyazatjára (Subjectum) egé-
szen ellenkező jegyek illenek? Hát azért , bogy a1 

tudatlan lehet bátor is, félénk is; — a* szegény le-
het jó is, roszsz is; — a* rab lehet szomorú is, víg 
is : tehát ha rólok még is tsak ezt mondom: a' tu-
datlan tsak tudatlan; a' szegény tsak szegény; a* 

- rab tsak rab; azért következik: hogy a1 tudatlan 
tudós; a' szegény gazdag; a' rab szabad vagy ta-
lán még zsarnok is? Különös Logica! 

IIa azért Hegelnek tulajdon szavai szerént, az 
ideának általa adott meghatározása, az értelemmel 

* ellenkezik: az életnek az ő ideáján alapúló megha-
tározása értelmes bizonyosan nem lehet *) 

De mitsoda hát Hegel szerént az élet még is? 
•— Ha ezt tőle nem , talán valamellyik követőjétől 
inkább megérthetjük. Gabler, (Professor a' Baireu-
thi Lyceumban) kinek, Lehrbuch der philosophi-
schen Propädeutik-jában, Erlangen, 1827. Ön nyi-
latkozása szerént tzélja volt: ,,das Verständniss der 
Hegel"sehen Philosophie zu vermitteln , und sie, 

*) Megholt ez a' Berlini Bölts , kiről egy önmaga által meg-
koszorúzott értekezésben , ezt mondja egy lanítvanyja : 
Perfectio ipsa. et absolutio sane relicta est viro , nostri 
temporis surnmo , maximoque philnsopho, GEORGlO 
GU1LIELMO IRIDER1C0 HEGELIO, Qui. non modo 
tres kantianas pari es . sed etiam physicormn vtfterum sira-
plicitatern , Plutonis artem dialec'icam, el amplitudínem, 
Arislotelis notionum concretionem, et distinctionem , 
Spinozáé excelsilatein . et denique Leibnilzii; et Fichtii 
Spiritualitateui. nec non Schellingii naturae cognifionéra, 
omnes sane in SE unocolligit, conjungitque— Mussman-
fii Dissertatio de Idealismo , 8. Philo», ideüli, a fac. 
Berol. praemio ornnta. Berol. 1826.— Berlinben epemi-
rigyben 1831 62-dik évében. 
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nach Form, Inhalt , Tendenz dem allgemeinen Be-
wusstseyn näher zu rücken — így adja azt elő ezen 
munkájában: „Die Reflexion des Unendlichen an 
und aus ihm selbst in sich, wodurch es in der selbst-
beziehung seines, aus seinen entfalteten und ausei-
nander getretenen Unterschieden auf sich als Einheit, 
ein Selbst oder Subject und damit lebendige Wirk-
lichkeit wird , ist das Leben überhaupt und in sei-
ner Bestimmtheit das Lebendige. Das allgemeine 
Leben, welches aus dem dunkeln und verborgnen 
Leben der Erde sich näher zum vegetabilischen und 
in der vollendeten Darstellung seines Begriffs, und 
des Begriffes schlechthin zum animalischen Leben 
und in demselben entwickelt, giebt sich zu erken-
nen als die unendliche Allgemeinheit (deren We-
sen die sich in sich unterscheidende und entzweien-
de , aber in ihrem Anderssein sich selbst erhalten-
de und aus demselben sich auf sich beziehende, und 
sich mit sich vermittelnde Sichselbstgleichheit i s t ) , 
oder als eine unendlich allgemeine in allen Unter-
schieden des äussern selbständigen Bestehens sich-
selbst - gleiche Flüssigkeit, in welcher und von 
welcher ungetrennt das Leben selbst die Seele oder 
das allgegenwärtige Einfache einer vielfachen Ans-
serlichkeit ist. Dieses allgemeine Leben, welches 
schlechthin das Bestehen des Bestehenden , und sei-
ne immanente Substanz ist , hat seine Verwirkli-
chung am lebendigen Individuum, welches das All-
gemeine als einzeles und als diese in seiner Allge-
meinheit sich auf sich beziehende negative Einheit 
für - sich - seiendes Leben, wirkliche Lebendigkeit 
und Selbst ist." — Lásd: Recension von Gablers 
Lehrbuch der Philos. Propäd. in der Oppositions-
schrift für Theologie und Philosophie B. I. II. 2. S. 
113 ff. — 

Setétségból setétségbe ! — Valóban úgy látszik, 
högy ezen beszédek is a1 philosophiai Grundbassból *) 
zúgó accordok mind fogytig, mivel igen szédítők. 

•) Eddig a' Grundbass tsak a' mü'sikííban volt esmere'es: de 
már ma — a1 tudományok nagy hasznára kétség kívül — a" 

Hegel 



\ 
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Nem tesznek,vagy legalább nem tehetnek különb-

séget a' lelki és testi élet között, ha okfejeikhez hí-
vek akarnak maradni, az észképvitatók ( idealis-
ták) és az anyagvitatók (materialisták) sem: mert 
amazok szerént, mint a' kik minden anyagot tagad-
nak testi (physica); ezek szerént, ki az anyagon 
és annak munkásságán kívül semmit a* világon meg 
nem engednek, lelki élet nintsen. 

Egy szóval a' philosophiai Monismus egy életet 
esmer: a' Dualismus szerént, valamint szorossan 
megkülönböztetjük a' lelket a' testtől: különbséget 
kell tennünk szükségesképen a1 lelki és testi élet 
között is. 

Mitsoda már a' testi élet ? 
Rövideden szóllván —- valamelly testnek azon 

tehetsége, melly által a' kívülről jövő ingereket úgy 
fogadja el , és azokra úgy hat viszsza, hogy ezen 
közös munkásság's Öszvehatás által az egész mindég 

i a' részekért, a' részek mindég az egészért munkál-
kodnak. 

Az élet tehát az említett tzélra dolgozó, ezen 
két factorok productuma. 

a) Ingereltethetés ( irritabílitas, incitabilitas 
— Erregbarkeit, Reizfähigkeit), az az : ollyan te-
hetség, melly az ingerek hatását elfogadhatja, 's 
azokra viszszahathat. 

b) Inger ( i r r i t a t io , incitatio, potestas inci-
tans ,—Erregung, R e i z ) , melly az említett tehet-
ségre munkálódik. 

Itt már ez a' legelső kérdés: mi az ingerelt et-
hetés ? . 4 

Hegel követőitől a' philosophiába is bevitetett. Lásd: 
Praktisch - Theoret. Syst. det Grundba*ses der Musik 
und Philosophie etc. v. D. Gust. Andr. Lautier. Berlin-. 
1827. ~ Ide 's tova nem okfoböl, hanem hangból fognak 
beszélni, vagy is inkább andalogni a' böltselkedok ; 'a nem 
lehetetlen , hogy ezután holmi Psyehologia, Logica, lYle-
taphysica 's a' t. helyett, philosophiai Áriakat, Cavati-
nakat, Cantatekat, Kecitativakat 's a' t. fogunk hallani. 

Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1831. 5 
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Némellyek az inashúsok rostotskái f Muskelfa-

ser) rúgósságának (elasticitas) tartják azt. — Hogy 
az ingereltethetésre a' rúgó erőnek bizonyos mérté-
ke megkívántatik, bihető : de bogy ez avval egy le-
gyen , állítani nem lehet. Mert ha az ingereltethe-
tés a' rúgó erővel egy; mi képen eshetik, hogy a' 
melly mértékben nevekedik az élet hanyatlásával az 
inashúsok rostotskáinak magossága: abban a0 mér-
tékben fogy azoknak ingereltethetése? Platner azt 
mondja ugyan: Quaest. Physiof. p. 104. „Hoc unum 
reliquum est discrimen, quod elasticitas pressu, ir-
ritabilitas síimulo cietur." De ki ne látná, hogy va-
lami külső erő nyomásának engedni egészen más, 
mint a'levegő , melegség, hidegség, világosság's a' 
t. legfinumabb ingereit elfogadni 's az által mozgásba 
jönni? 

Mások, mint Robert Whytt, Girard de Vil-
lard, Schaeffer — (Uber die Sensibilität als Lebens-
princip in der organischen Natur. Frankfurt. 1793) > 
az érezhetéstól (Sensibilitas) származtatják azt. — 
De ezen véleményt eléggé megtzáfolja azon tapasz-
talás, melly szerént az ingereltethetés még akkor is 
megvan, mikor már az érezhetés egészen elenyé-
szett. Igen nevezetes példák említtetnek er re : Ga-
lenus, de anatomica administratione 1. 7. c. 8. /»«-
conus Verulamiits, Hist* vitae et mortis. Redi, 
Observ. circa animalia viva. — De Bremond, Mem. 
de V Academie des Sciences. 1739/? 348. — Plat-
ner ugyan magával ellenkező dolognak látja azt ál-
lítani,, hogy az élet okfeje (az inashúsok rostjaiban) 
még akkor is megvan, midőn már az élet faz érző 
inak rostjaiban) megszűnt. Ö azt mondja, hogy ez 
annyi, mint az élet és halál közötti különbséget el-
törleni. — „Vereor tarnen , ut haec post mortem su-
perstes irritabilitas , vis vitális sit , quam quaerimus. 
Etenim repugnat id vitale esse, quod morte non 
tollatur: aut ipsa vitae, et mortis non vera diffe-
rentia est. Igitur non negamus fibras muscnlares, 
etiam in se se, atque exstineto sensu , vi aliquaprae-
ditas esse , sed dubitamus eam vim , dum vivát ani-
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mal , a facultato aenticndi ita dlversam esse, ut 
quemadmodum in animalibus demortuis sola appa-
rea t , sola quoque agat in vivis." Quaest. Physiol. 
p. 111. 112. — De mind ezekből az tetszik k i , hogy 
nem Halter ( k inek állítása illettetik i t t ) , hanem 
Platner mond ellene magának. Mert Halter az in-
gereltethetést az érezhetéstől egészen megkülönböz-
teti : következésképen ő állí thatja, hog^ az ingerel-
tethetés meg van a1 testben, még akkor is , midőn 
már abban az érezhetésnek semmi nyoma sintsf 
Platner pedig azt ta r t ja , hogy az ingereltethetés és 
érezhetés egy: még is megengedi, hogy amaz meg 
van akkor is : midőn ez már elenyészett. Az Ő ér-
telme szerént tehát az érezhetés tart még akkor is, 
midőn már megszűnt; él még akkor i s , midőn már 
meghólt. — Sie überlebt sich selbst, sie stirbt und 
sterbet nicht ! 

Ha az ingereltethetésnek alapja az érezhetés : 
hogy esik tehát, hogy a' szív, mellyben legkisebb 
és legkevesebb érző inak vágynák, és leggyengéb-
ben érez: még is minden inashúsok között leginge-
relhetőbb? Hogy esik, hogy az ingereltethetés az 
élet okfeje , a1 hidegvérű állatokban, az érző inak 
nélküli bogarakban a* legerősebb ? — Lásd : Mezger, 
— über die I/idependenz der Lebenskraft von den 
Nerven. Königsberg. 1794. — 

Mitsoda Viszonyban van az érezhetés, az in-
gereltethetéssel: megmondja Girtanner (Gren's Jour-
nal der Physik. B. 3. H. 2. S. 320. ) „Die Etnpfin^ 
dung ist mir eine secundäre Eigenschaft, die von 
der irritabeln Fiber abhängt, und ohne sie nicht 
statt finden kann , indem im Gegentheil die Irrita-
bilität eine ursprüngliche wesentliche Eigenschaft 
der irritabeln lebenden Fiber von der. Nerven gänz-
lich unabhängig seynsol l ."— Kogy az ingereltethe-
tés az érezhetéstől különbőz, Haller számos pél-
dákkal mutatja meg. Ezért mondja Ith igen helye-
sen: „Ich kann mich keineswegs bereden , dass die 
567 Erfahrungen, mit welchen Haller diesen Unter-
schied bewiesen hatte, durch ein Paar seichte Macht-

*5 
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sprttche widerlegt seyn sollten." — Versuch einer 
Anthropologie. Bern. 1794 Th. S. 171. 

Mások ismét mini Stahl, az ingereltethetés oká-
nak egyedül a' lelket tart ják. — De ha az ingerel-
tethetésre, következésképen az életre i s , léteknél 
egyéb egy testben nem kívántatik : úgy talán kima-
radhatna abból az inashúsok, érző inak mesterséges 
alkotmányja is? Úgy a' Kempelen sakkosába, vagy 
a' Vaucanson flótássába tsak egy lélek kell , 's azon-
nal kész ember lesz helőlök.— A1 testben és annak 
részeiben kell az élet okát keresni, nem pedig at-
tólkülönböző lényekben. Ezért mondja fíuller (El. 
Phys. L. 11. § 11.) „Prnpria autem vis est, ab om* 
ni alia potestate distincta , et referenda inter fontes 
generandi motus, quoruni ulterior caussa ignoratur, 
eademque in ipsa fibra insita non aliunde adva• 
nit." — Ezért mondja Blumenbach is (Beytr. zur 
Naturgeschichte Th. 1. S. 51.)- , ,Der Sitz der allge-
meinen Lebenskraft ist das Zellgewebe, das die ) 
Grundlage des ganzen organisirten Körpers is t , so 
dass z.B. im menschlichen Körper ausser den) Schmelz 
der Zähne, und etwa der äussersten Bedeckungen 
der Haut alle übrigen Theile hauptsächlich aus Zell-
gewebe bestehn, das mit den übrigen Stoffen nur 
wie durchzogen und getränkt ist ." — A' retzemivben 
(Zellgewebe) kellene tehát Blumenbach szerént az 
ingereltethetés okának lenni, de mivel még ez ele-
gendő vizsgálat alá nem vettetett: alkotó részeiről 
szorossan határozni nem lehet. — Suckow3 s, An-
fangs gründe der Physik und Chemie. Augsburg u. 
Leipzig. Th. II. § 904. 

Girtanner az ingereltethetés okfejének a' sa-
ranyszert (Oxigenium) mondja. (Abhandlung über 
die Irritabilität oder Lebensprincip in der Organi-
sirten Natur — Gren s Journal der Physik 1791. B. -
3. H. 2. 3 . ) ; noha mint Schelling (Zeitschrift für 
speculatfve Physik B. I. H. 1. S. 1 3 5 ) megjegyzi: 
maga magával ellenkezőleg, a 'mennyiben t. i. imitt 
amott úgy karakterizálja az t , mint a' legnagyobb 
mértékben ingerlő okfő t , p. o* midőn azt mondja , 
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hogy minden dolog azon inertekben ingerel, a' melly 
mértékben van benne a' savanyszer: a ' m i az eléb-
bi állításával épen ellenkezik. 

Hogy a' savanyszert valóban úgy lehet nézni , 
mint az ingereltethetés okfejét : bizonyítja Beddoes 
nevezetes brittus Orvos önmagán tett próbatétele. 
O t. i. ki különben erős, egésséges, és valamennyi-
re kövér ember is volt : azt tette fel magában , hogy 
a' savanyszernek magábani megszaporítása (nem in-
gerlése) által, magát száraz betegségbe ejt i , és azu-
tán ismét kigyógyítja.— Miután azért , mintegy hét 
hetekig, naponként fé l , néha pedig egy egész óráig 
i s , ollyan levegőt szívott, mellynek fele savany-
fele salétromszeres levegőből ( g a z oxygenium, iii-
trosum) állott: azt tapasztalta, hogy benne az élet-
erő igen ébredt lett , lelkének mint szintén inashú-
sainak ereje is szembetűnőképen nevekedett, ortzái, 
újjai pirosabbakká lettek, emésztése igen jól ment, 

< és sokkal nagyobb hideget kiállhatott, mint annak-
előtte. A' hét hetek elmúltával pedig a' száraz be-
tegségnek néminemű jelei kezdettek mutatkozni: 
melljében valami kedvetlen hevűlést; tenyerében és 
lába talpában bizonyos égést kezdett érezni; az ér-
ütése, melly egésséges korában mintegy 80 vol t , 
most 90 , 104, sőt TiO-ra is felhágott. Ezekhez já-
rúlt valami száraz köhögés, nehéz lélekzés, orrvér 
folyás, 's az , hogy a' rajta esett legkisebb sebből 
vagy kartzolásból is igen erősen folyt a' vér. — Nem 
akarván tovább menni a' próbatételben: bizonyos 
ételrend által, melly különösen kövér, és olly ele-
delek használásában állott, mellyeknek a' savany-
szerhez nagy vonattatásuk van, szerentsésen meg-
szabadította magát B. Úr a' mesterséggel keresett 
száraz betegségből: a' próbatételnek azt a' hasznát 
vévén, hogy azután is jobban állotta a* hideget, és 
fehérebb bőrű lett , mint volt annakelőtte. (Gött. gel. 
Anz. 1791 St. 178). 

Ezen próbatételből világos egy részről, hogy 
minden, valami neveli a* testben a' savanyszert, 
neveli az ingereltethétést; más részről, hogy az in-
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gereltethetés szerfeletii gerjedtségének a3 visszér 
(hydrogeniumj) a' mérséklője , ellentettje (opposi-
t u m ) , mint a melly a 'szénszerrel ( carbonicum ) , 
úgy szóllván egyedüli alkotó része a1 kövérségnek. 
Ugyan ezért , ha a' savanyszert úgy lehet nézni, 
mint az ingereltethetést; a' vizszert bizonyosan úgy 
lehet tartani, mint az inger okfejét. Ennél fogva 
azt lehet mondani, hogy minden, valami a' testben 
a' savanyszert neveli, az ingereltethetés; — ellen-
ben valami a' vizszert s z a p o r í t j a a z inger okfe-
jét neveli és erősíti abban : következésképen azt le-
het állítani, hogy minden dolognak, tsak annyiban 
van befolyása az életre, a*, mennyiben ezen léterő-
ket ( e í e m e n t u m ) nevelik, vagy fogyasztják; tsak 
annyiban használnak vagy ártanak annak , a' men-
nyiben az ezek közötti harmóniát fentar t ják , vagy 
megzavarják. Mert a1 hol ezen két léterő helyes és 
tartozott idomban van egymással: ott van , és tsak 
ott lehet a' testekben helyes ingerlettség — egesség. 
Ha a' savanyszer a' testben felesleges, 's a' vizszer 
hatalma alól magát kiveszi: beteg a' test , a' men-
nyiben benne az ingereltethetés túl a' rendén fel-
ébredt — erős az ingerlettség (per excessum — hy«. 
persthenia) ; hí* a' vizszer elnyomja a' savanyszert: 
beteg a' test , mivel az ingereltethetés benne, az in-
gerlettség megkívántató fokára fel nem hághatott 
(per defectum — asthenia), — Ha a1 savanyszer fe-
lesleges : születik a1 száraz betegség; ha a' vizszer 
több kelletinél: belőle elhízás következik. — Ezek-
ből lehet már megfejteni: miért iszszák az elkövé-
redéstől félők az etzetet? mert az a' savanyszert 
nevelvén— száraszt; —miér t veszedelmes a' száraz 
betegségre hajlandóknak a* sok savanyú étel , ital ? 
— miért ellenben hasznos a' kövér eledel, 's a' t. 

Ha ezek szerént a' savanyszer az ingereltethe-
tés okfeje : helyben lehet hagyni sok tekintetben, 
a' mit mond Sömmering, (Muskellehre § 49.) „Die 
Reizbarkeit scheint mehr in den gallertigen als er-
digen Bestandtei len der Muskelfasern zu liegen. 
Denn 1. hat Gallert Schnellkraft , zittert leichter; 
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Erde aber ist ruhig. X Die Muskeln sind bey Em-
bryonen nur noch blosse Gallert, und doch in die-
sem Zustande reizbarer, als wenn sie etwas erdiger 
geworden sind. 3. Polypen, die bloss aus Gallert 
bestehn, sind selbst für's Licht empfindlich, die er-
digen Theile z. B. die Knochen zeigen nichts ähnli-
ches : u inert a' Gay - Lííssac és Thenard próbatéte-
lei után, az állati kotsonyának, melly a' plántai 
kotsonyával igen egyforma, alkotó részei ezek : 
47,887 szénszer, 27,207 sava ?iys zer, 7,924 vizszer, 
16,998 saletromszer. — Suckow's Anfangsgründe 
der Phys. u. Chemie. Th. IL § 859. 

Ebben a' tekintetben már lehetne az életre néz-
ve , a' savanyszert, vonó ; a' vizszert, taszító erő-
nek képzelni, 's azt mondani, hogy ezek alkotják 
az életet, valamint a'tulajdonképen úgy neveztetett 
vonó és taszító erők mondatnak alkotni az anyagot 
(matéria) : de tulajdonképen azt állítani, a' mit ál-
lít Sc he Hing (Zeitschrift für Spec. Phys. B. I. H. 2. 
S. 71 72 ) , hogy a' savanyszer a' vonó, a' vizszer 
pedig a' taszító erőnek ; sőt amaz ezenkíviíl a' nem-
leges ( n e g a t i v a ) , ez a' tettleges menykószernek 
(positiva electricitas) állandó és közönséges képe-
zője, mellyek a' magnetismus és galvanismus segít-
ségével szülik az anyagot: szembetűnő tévelyedés. 
Mert bár mint íserélgessük is egymással a' különbö-
ző megfogásokat, nevezeteket; bár mi mesterséges 
játékba elegyíttsiik is egymássala' közelebb említett 
léterőket: abból az anyag származását soha ki nem 
magyarázzuk. Mivel a' legelső kérdés is ez : a* meny-
kőszer, magnetismus, galvanismus anyagok-e, vagy 
nem? Ha nem anyagok: miképen származhatik be-
lőlök anyag? Ha anyagok: hát ők hogy, és miből 
lettek? 

A' savanyszer tehát az ingereltethetés; 's a' 
vizszer az inger okfeje. •—De mi lehet az , a' mi a' 
savanyszert, melly a' nagy természetben el van árad-
va , valóságos ingereltethetéssé, 's individuális te-
hetséggé teszi?'Mi lehet az , a' mi ezen ingereltet-
hetést úgy hozza öszve az inger okfejével, a' viz-
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szerrel, hogy ezen Öszvejüvetel által elő áll az in-
gerlettség, az élet? Mi lehet az , a* mi e' végre a' 
több léterőket segítségül veszi, 's azokat az élet 
megindítására 's fentartására mindenkor épen a* meg-
kívántató mértékben használja, 's egyesíti? — Ez 
nem más, mini azon erő , mellyet életerőnek neve-
Künk; mellynek, valamint minden más munkálatja-
ikról előttünk eléggé esmeretes erőknek, valója meg-
fejthetetlen titok. 

Már ha az élet , valamelly testben az ingerel-
tethetés, és az inger öszvehatásának azon s ikere , 
mellynek tzélja az , hogy abban a'tagok az egészért 
legyenek, az egész a' tagokért munkálódjék: látni 
való, hogy tsak azon testekben van tulajdonképen 
élet, mellyekben ezen két factorok megvagynak, 's 
az említett tzélra dolgoznak. 

Hogy*az állatok országában az élet ezen feltéte-
lei (conditio) megvagynak: azt senki kétségbe nem ) 
hozza. A' mi a' plántákat illeti, ha Adansonnal ezt 
nem mondjuk is: „Une Plante est un corps organi-
que vivant , qtii se nourrit et erőit par intussusce-
ption, animé d" un mouvement spontáné, non pas 
translatif mais looal.u (Famil ie , de plantes p. 32): 
az életet mindazáltal tolok megtagadni nem lehet. 
A'tapasztalás bizonyítja ugyan is , hogy az élet em-
lített két factorinak nevezett viszonjok; 's közös 
munkásságuknak az életre megkívántató sikerei , 
bennek is megvagynak. Sőt Smit/i tanúbizonysága 
szerént, a' tsupa ingereltethetésen, 's ingerlettségen 
kívül, néminemű — ő tőle ugyan tsak ingereltethe-
tésnek neveztetett — érzés is vagyon azokban. Ö 
ezt beszélli (Philos. Transact. Vol. LXXVIII. P. 1): 
„Mivel gyakorta hallottam , hogy a* fái sóska (Ber-
beris communis) himszálai szembetűnő ingereltethe-
téssel bírnak : Clielseaban Május 25-dikén 1786 egy 
kertben próbát tettem egy virágon , melly tökélete-
sen ki volt nyílva. Az idő egy óra tájban volt dél-, 
után , egy szép meleg nap, mellyen igen gyenge szél 
lengedezett. 
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A' kinyílt virágok hímszálai a' leveleknek vol-

tak hátra görbedve, 's ugyan azért azoktól befedez-
tetve. IIa az emb^r magát, a' sóska szárát r á z t a , 
bennek semmi változás nem történt. Ekkor valami 
igen finum hegygyei megillettem egynek belső olda-
lá t : 's azon pillantatban viszszapattant a' levél től , 
's aJ porhonnal (Staubbeutel) az anyatsútsra (Narbe ) 
hajlott. Megtettem ezen próbát azon virág mindegyik 
hímszálán, 's miután mindegyiket a 'nevezett helyen 
megillettem, mindegyik porhonja középen a' tsúts 
felett állott. 

Három virágos ágat haza vittem magammal 'sviz-
be tettem. Estve hol egyik , hol másik virágon tettem 
próbát: 's rajtok mindenkor ugyan azt tapasztaltam. 

Hogy pedig kitapogathassam, mellyik részük-
ben van különösen az ingereltethetés nagyobb mér-
tékben: levágtam egy fáin ollóval a' levelek közzíÜ 
egyet; — felette vigyázván, hogy a' hímszálat vala-
mi módon meg ne sértsem. — Ekkor egy igen vé-
konyra hegyezett tollal megillettem a* hímszál külső 
részét , melly a' levélnek Vólt fordulva; a3 hegyitől 
az alíjáig végig húzogattam, de legkisebb mozdú-
íást is észre nem vettem. Ugyan azon hegyes tollal 
megillettem a' porhon hátúlsó részét , annak tetejét , 
o ldalai t , és végre belső színét , de minden siker 
nélkül. Hanem a' mint a' tollat a' porhontól a' hím-
szál belső oldala felé vit tem: alig értem ahhoz, mi-
dőn a' hímszál azonnal egész erővel a' tsúts felé 
görbült. Ezt több ízben ismételtem, hol egy tompa 
tővel , hol egy fain sertével, hol egy tollal, hol egyéb-
bel , a' mivel a' hímszál alkotványja egyáltaljában 
meg nem sértethetet t , 's szüntelen ugyan azon si-
kerrel. 

Ebből tehát lát tam, hogy az említett mozgás-
nak oka, a' hímszálak belső óldalaiban lévő nagy 
ingereltethetés, melly által azok , a' megilletődés-
kor öszvehúzódván, megrövidülnek ; 's ugyan azért 
a ' hímszál a' magzat (Fruchtknoten) felé vonúl. 

Ezen ingereltethetés meg van a' hímszálakban 
mindenkor; t. i. nem tsak a k k o r , midőn a' virágok 
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^ nőszéshez közelgetnek. Némelly virágokban, mel-
lyek még tsak annyira voltak kinyílva, hogy nehe-
zen lehetett egy sertét beléjek dugni, a' hímszálak 
mégis olly ingereltethetők voltak tsak, mint az egé-
szen kinyilottakban. Sőt sok ollyan virágban, melly-
nek már a' levelei 's az azokra hajlott hímszálai 
épen hullani akartak; a' megmaradt, nem tsak, ha-
nem a' már leesett hímszálak is , tsak annyi ingerel-
tethetést mutattak, a' mennyit másutt akárhol ta-
pasztaltam. 

Tapasztaltam azt i s , hogy az így ingerlett hím-
szálak, elébb avagy utóbb, elébbeni helyekbe a' le-
velek hajlásai alá ismét viszszatértek. Ekkor ismét 
megillettem azokat 's úgy tapasztaltam, hogy ismét 
olly könnyen öszvehúzódtak , s előre hajlottak mint 
annakelőtte; 's ezen próbát megtettem egygyel há-
romszor, négyszer is. Próbáltam néniellyiket visz-
szahajlásában ingerelni : de ennek nem lelt minden-
kor említett következése; tsak némellyek mutattak 
a' megillet és re valami tsekély ingereltethetést. 

Egyébiránt nem tsak a "'fái sóska az, mellyen 
ezen tulajdonságot lehet tapasztalni, megvan ez, a' 
cactus fúna , dionoea muscipula, mimosa sensiti-
va vag y pudica, harmat fa (Drosera) , ja!fii (Pa-
rietaria), és sárkerepben (Medicago faícata) is. 's a' t. 

Azt beszélli továbbá Sm'ith ugyan ezen érteke-
zésében, hogy neki Bonnet nyilván mondotta, hogy 
ő (Bonnet) tökéletesen meg vari győződve a' felől, 
hogy ha némelly plánták edényjeibe, az ember sa-
vanyokat vagy más ingerlő *) nedvességeket tölte-
ne : microscopium segítsége által,. nem tsak a' ned-
vesség menetelét, hanem az edények Öszvehúzódá-
sát és kitágúlását is — melly által esik a' nedvesség-
nek a3 plánták testébeni folydogálása — bizonyosan 
megláthatná. — (Smith ezen értekezését láthatni kö-
zelebbről : Voigt3s Magazin für das Neueste aus 
der Physik w. Naturgeschihte* B. VI. St. 2. S. 34. 
— 44 . ) 
• ) Itt Bonnet midőn a' savanyokat ingereknek mondja, épen 

úgy hiba« mint Girtanner, mint feljebb említtetett. 
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A' mi a' természetnek harmadik Országát, az 

ásványokat illeti: ezeknek az élet fentebbi megha-
tározása szerént, tsak léteit, de életet tulajdoníta-
ni nem lehet. Ugyan is ben nek, ha az ingereltethe-
tés és inger okfeje fOxygenium Hydrogenium), an-
nál fogva az élet két fő alkotója megvan is: de ezek-
nek fentebb nevezett öszvehatásukat, 's a' tagok és 
az egész közötti ebből folyó azon viszonjokat, mel-
lyet az eddig említett testekben tapasztaltunk , épen 
nem láthatjuk. — Voltak ugyan ollyanok, kik az ás-
ványoknak nem tsak ingereltethetést; hanem a' mi 
több még érzést is tulajdonítottak : kik azt beszéll-
ték a 'gyémántról, hogy megjelenti hűséges - e az 
aszszooy a1 férjéhez , vagy sem ; — a' rubinról, hogy 
av színét elváltoztatja, ha valami szerentsétlepség 
közelget; — a' zafirról, hogy meghomályosodik , 's 
szépségét elhagyja, ha fajtalan és buja ember vise-
li ;— a' smaragdról, hogy szerte széllyel pattan, 
ha tisztátalankodás idején a' tisztátalan bőréhez é r ; 
— a' krizolitról, hogy a1 színét elveszti, ha az asz-
talon méreg van, és ismét viszszanyeri, ha az asz-
talról a' méreg eltétetik; — a' türkisröl, mint szin-
tén az arany gyűrűről i s , hogy annyit ver a' men-
nyi óra van, ha az ivó edényre függesztetik. Sok 
efféléket lehet olvasni, — mint mondja Derham rhy-
sico-TheoIogiájában — Wormiusnál Mus. L. / . § 2. 
C. 17, etc. De mind ezek gyermeki mesék, hitelt 
nem érdemlő költemények. 

Annak mutogatására , hogy a' gépelyezetlen (non 
organica) testek is élnek, egy nevezetes tudósítást 
ád , egy Scotziai jelentés, mellyet a' Lipsiai újság 
Oct. 28-dikán 1828. közöl. „Mint egy esztendeje, — 
így szóll az említett jelentés, — közlöttük D. Milne 
Edwards próbatételeit, mellyekből a' látszott követ-
kezni, hogy az állati rendszer minden részei, a' 
vé r , epe, hús, tsont, ollyan kis állatotskákból ál-
lanak , mellyek egyre másra egy hüvelyk nyóltzeze-
red részénél nem nagyobbak. Akár millyen különös-
nek 's megfoghatatlannak tessék is ezen állítás: fel-
jűl múlják ezt híres fűvész Brown Űr természet-
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vizsgálatainak rcsultatumai: incIJyeknek követke-
zésében magok a' gépelyezetlen testek nem egye-
bek , mint élő atomusok tömegei. B. Űr első próba-
tételeit friss növevényekkel tette, mellyekben ő 
Tioöö hüvelyk hószszúságú részetskéket talált, mel-
lyek sima, henger (cylindrus) alakú, 's a' végeik-
nél gömbölyűek voltak. — Yizbe tétetvén ezek, ha 
az ember microscopiumon nézte, úgy látszott, hogy 
időről időre tengejök körül forogtak , magukat olly-
kor ollykor öszvehúzták, és azután ismét megváltoz-
tatván fekvésöket, ide 7s tova mozogtak. B. Úrnak 
volt ideje és alkalma elég, meggyőzni magát a1 fe-
jői, hogy ezen mozgásoknak oka, sem nern a' víz 
folyásában, sem nem a' kipárolgásban : hanem egye-
dül magukban az említett részetskékben volt. — Pró-
bát tett ollyan száraz növevényekkel, mellyek köz-
zűl némellyek 20 , némellyek 100 esztendeig is he-
vertek a* herbáriumban : 's mind azok hasonló re-
sultátumokra vezették. B. Úr szerént ezen részets- ? 
kék a' tsirádzás processtlsával semmi egybeköttetés-
ben nintsenek ; a' nagy hévség élet okfejökre sem-
mi ártalmas befolyással nintsen. — A' nyers és sZá-
raz fában, pamutban, papirosban, gyapjúban, se-
lyemben, szőrben, az inashúsok rostjaiban, miután 
megégettettek, ugyan azon részetskék találtattak, 
mellyek a' fentebb említett módon mozogtak. Épen 
ez a* kimenetele lett azon ásványokkal tett későbbi 
próbatételeknek is , mellyeket olly finomra megle-
hetett törni, hogy reájok a' viznek illendő befolyá-
sa lehetett. — Azt teszi utánna ezen tudósításnak, 
— igen helyesen — maga a' tudósító: hogy ezen tu-
domány sokkal megfoghatatlanabb , 's bámulásra 
méltóbb, mintsem az ember, szoros megvizsgálás, 
és sokszor megújított próbatételek nélkül bevehesse. 
.—• Láss ezekről többet: Mikroskopische Untersu-
chungen über Hob. Brown s Entdeckung lebender, 
selbst im Feuer unzerstörbarer Theilchen in allen 
Körpern, und über Erzeugung der Monaden. Von 
£>. C. Aug. Sigm. Schultze. Karlsr. u, Freiburg 
1828, w- Hob er t Brown's mikroskopische Beobach-
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tungen Uber die Thei leben, welche im Pollen der 
Pflanzen enthalten sind, und die allgemeine Exi-
stenz selbständig beweglicher Molecülen in orga-
nischen und unorganischen Körpern. A. d. Engl, 
ins Deut, übers. von Beilschmied. Nürnberg, 1829. 

Igaz ugyan a* mit mond Blumenbach (Inst. 
Physiol. §. 593). „Sunt in minerali regno metalli-
carnm crystaliisationum exempla, qnae si formám 
solum spectes —organicis quihusdam corporibus ad 
miraculum fere simillima sun t : " de a' mint jól 
mondja Ith anthropoiogiájában, ezen plánta forma 
producttimok, annyira vágynák az igazi plántáktól, 
mint a' márvány szobor a' gépelyezett emberi test-
től. Megesmeri ezt Bonnet is —• a'külső természet-
beni dolgok' szakadatlan lántzának, különben nagy 
barátja — : „Si le polype nous montre le passage du 
végétal á r a m m a l , d'un autre cőté nous ne découv-
rons pas celui du Minéral au Végétal. Ici la Natu-
rc nous semble faire un saut; la gradation est pour 
nous interrompue, car Torganisation apparente de 
quelques pierres, et des crystallisations ne repond 
que trés-imperfaitment ä Celles des plantes." (Sur 
les Corps organisés Ch. 12. §. 20Q.) — A' Crystal-
lisatiot tökéletlen gépelyezetnek (organisatio); a1 

gépelyezett et tökéletes crystallisationak nevezni, 
tsak annyi, mint azt mondani, hogy az anyag meg-
sűriídött, meghomályosodott lélek; a3 lélek, megrit-
kult , 's világos anyag, — a ' jég megfagyott v íz , a' 
víz kiolvadt jég : az az keringő (circulus). Valóban 
ha van is hasonlatosság a' crystallisatio, és a' gépe-
lyezett testek alkotása között: azt mindazáltal le-
hetetlen által nem látni, hogy egy plántának csi-
rábóli kinövése, vagy egy madárnak tojásbóli kike-
lése, 's általjában a: gépelyezet, felette különbőz 
a' tsupa praecipitatio, aggregalio és juxtapositiotól.— 

Találunk az is igaz, az ásványok országában 
ollyan testeket, mellyek a' gépelyezett testek szü-
leményjeihez nem tsak külsejekre, hanem alkotó 
részeikre nézve is hasonlítanak. így p, o. a' Világ-
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szemneh *) (ocuhis mundi, lapis mutabilis, hydrö-
phan) igen nagy hasonlatossága van az úgy nevez-
tetett Tabaschirhoz **), noha amaz az ásványok ; 
e' pedig nyilván a' plánták országába tartozik: de 
onnan nem következik, hogy az ásványok a' gépe-
lyezett testekkei ugyanazok (identica). Mert hiszen 
a' gépelyezett testekben is vehetnek, 's vesznek is 
néha maguknak , a' mechanica, és a' chemica erők 
olly hatalmot, hogy állítanak elö gépelyezetlen dol-
got p. o. a* hólyagban lévő követ (Blasenstein), de 
azért kitartaná ezeket, aa gépelyezetlen testekkel 
ugyan azon nemiteknek, 's alkotmányiaknak ? — 
A' mechanica, és chemica erok, fennállhatnak a' gépe-
lyező erő nélkül; sőt a' mint Schulze mondja (En-
cyclopädie der philosophischen Wissenschaften v. 
Schulze. Güttingen, 1824. S. 69. 70), az újabb időkben 
tzáfolhatatlan erősségek mutatják , hogy a* föld ol-
lyan állapotban volt először, mellyben benne a' 
gépelyező erőnek legkisebb nyomai sem tetszett; 
és hogy ez már több tárgyakat állított elő, minek-
előtte az emberben a* lelki erő a' maga ditsősségé* 
ben kifejlett volna. Azt mondani már , hogy a' gé-
pelyező erő, ar mechanica, és chemica erőkben fek-
szik, és feküdt kezdetben, 's az, ezeknek tsak mó* 
dosítása (modificatio), felsőbb potentiája : éppen olly 

*) A* világszem tartozik a' tiizköfajba (Kieselgeschlecht) , 
egy neme nevezetesen a' tulajdonképp Opalnak; hihetően 
nem egyébb mint elporhanyósodott közönséges korts Opal, 
mellyet a' mongolok kascholongnak (szép kőnek) hívnak; 
a* honnan evvel hazája egy, alkotó részei hasonlók, en-
nél valamivel lágyabb, a' nyelvhez ragad , a'vizet beszív-
ja , abban által látszóvá lesz , sőt némellyek szerént abban 
i'igy világít mint az eleven szén. (Cronstedp's Versuch 
einer Mineralogie, vermehrt durch Brünnich. Grätz 1775. 
S. 60i 61. — Handbuch der Naturgeschichte v. Blunien-
baub. Göttingen, 1825* S. 476.) 

**) A* Tabaschir leginkább téjszinkék , merevény , 's a' vízben 
általlátszó test, találtatik a' bambusnád némelly szukasí« 
szaibatii (BlumenbacVs Nalurgesch. S. 431) 
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alaptalan állítás, mini az euolutionalisták *) állí-
tása. így a1 mechanica, chemica erők, megannyi 
quasi-organica erőkké változnak , mellyekről bátran 
azt lehet mondani, a' mit Cicero, az Epicuraeusok 
Istenének testéről mondott: „Corpus quid sit intel-
ligo, quasi-corpus quid sit , nullo prorsus modo in-
tclligo.4' — Ha a1 gépelyező erő, a' mechanica, és 
chemica erőknek tsak módosítása: hogy esik, hogy 
még is sem a' mechanica, sem a' chemia legkisebb 
gépelyezett testet, vagy annak legkisebb részét, tsak 
egy fü-, vagy hajszálat is , előállítani nem képes? 
Hogy esik, hogy a'mechanica és chemica erők, tsak 
bizonyos határig állhatnak-meg a' gépelyező erővel, 
mellyen ha túl hágnak, ezt azonnal semmivé teszik? 

A' gépelyezet, a' természetnek a' mechanis-
musnál, és chemismusnál kétség kivűl felségesebb 
technicismusa!— Igen helyesen mondja azért Fi-
scher, kitől sem a3 nyomos itélő tehetséget; sem a' 

f természeti tudományokbani nagy jártasságot senki 
meg nem tagadhatja: ,,Wie sehr man vormal den 
Unterschied organischer und nicht organischer Er-
scheinungen verkannt habe, ist daraus klar, dass 
man sich von jeher so viele Mühe gegeben, die or-
ganischen Erscheinungen bloss als das Product me-
chanischer und chemischer Kräfte darzustellen. Wun-
derbar dass es noch jetzt Physiologen giebt, welche 
in der Bildung fester organischer Theile, nichts als 
crystallisation, in der Entstehung organischer Säfte, 
nichts als chemische Mischungen erblicken.Ein gründ-
liches Studium der Mechanik, und Chemie muss je-

*) Ezek azt tartják, hogy minden plánták, e's állatok, a' te-
remtéstől fogva , egyről egyig az Ő őseikben, mint meg 
annyi kész tsira formákban már megvoltak ; — mint az egy~ 
másba rakott iskatulyák, 's a' nuszés által, egymás után 
a' mint a' sor reájok kerül, úgy fejtödznek ki, 's jőnek 
életre. Halter az újabb evolutionalisták feje, ezt mondja: 
,,Alle Eingeweide, und die Knochen selbst waren schon 
im unsichtbaren Keim vorhero gebaut gegenwärtig, obgleich 
in einem fast flüssigen Zustande. — (Blumenbach's Na-
turgeach. S. 12.) 
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den unbefangenen Kopf überzeugen, dass alle Ute« 
chanik nicht hinreicht, ein einziges Blutgefäss* dass 
alle Chemie nicht hinreicht, einen einzigen Tropfen 
Blut zu erzeugen ; dass in diesem geheitnnissvollen 
Theile der Schöpfung eine höhere Art von Kräften, 
und unsichtbare Stoffe, deren Daseyn wir nur ahnen 
können, eine Rolle spielen.1' — Fischers Unter-
suchung über den eigentlichen Sinn der höhern 
Analysis etc. Berlin 1808. S. 50. 

IIa tehát az élet, előttünk tsak egyes dolgok-
ban mutatja magát, és törvényjei szerént azt , tsak 
ezekben is esmerhetjiik-meg egyediíl; ha ezen egyes 
dolgok, meghatározott gépelyes alkotmányi! testek, 
mint p. o. a 'p lán ták , állatok : megkell esmerniink , 
hogy a' természetben az élet, mint reánk nézve le-
hetséges esméret tárgya, egyedül az individuális 
gépelyezet feltételéhez van köttetve. Ugyan ezért is, 
erre , a' mit Windischrnan (Ideen zur Physik) fel-
hevült képzelődéssel, 's erköltsi méltóságát felejtett 
észszel mond inkább, mint philosophusi gondolattal: 
„Das ganze unendliche Universum ist ein einziges 
lebendiges Ding, ein grosses Allthier« Jeder Stern 
ist ein besondres Organ dieses Allthiers, und jedes 
auf einem Weltkörper vorkommende Wesen ist wie-
der ein Organ dieses Organs. Alle diese Organe, 
besonders die grössern oder die Sterne, leljen in 
S t i l l e r Harmonie miteinander: denn sie machen alle 
das Eine Ewige, das elastische Fluidum, oder Gott 
a u s : " — tsak azt lehet mondani, a1 mit mond Bott-
terwek (Lehrbuch der philosophischen W issenschaf-
ten. Göttingen, 1820. S. 168—9.) ,,Von einem allge-
meinen Organismus der Natur haben Wir keinen 
andern Begriff, als einen hypothetischen. Wer sich, 
f r e i l i c h , die abenteuerliche Hypothese von einer 
Selbstzerspaltung des Absolutengefallen lassen kann, 
der kann sich diese erdichtete Zerspaltung nicht 
besser verständlichen, als durch den Begriff eines 
allgemeinen Organismus ; denn durch den Organis-
mus wird ja in der menschlichen Natur das Geistige, 
das nach jener Hypothese mit dem Materiellen im 

Abso-
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Absoluten Eins seyn soll, mit dem Materiellen gleich-
sam indifferenzirt. Will man das Spiel fortsetzen, 
so darf man nur die erdichtete Selbstzerspaltung des 
Absoluten mit dem physischen Magnetismus ver-
gleichen, den Gegensatz des Geistigen und Materiel-
len als Polarität betrachten, dieser Ansicht gemäss 
in dem angeblich organisirten Naturganzen sowohl, 
als in jeder einzelnen Naturerscheinung, Pole aufsu-
chen , und nebenher auch von einer metaphysischen 
Electricität, und einen metaphysischen Galvanis-
mus träumen. Aber das Hirngespinst der selbstzer-
spaltung des Absoluten findet in der Anwendung 
auf den Begriff eines allgemeinen Organismus der 
Natur seine Wiederlegung auch dar in , dass wir die 
Natur als ein Ganzes in bestimmten Verhältnissen 
durchaus nicht kennen. — Wie sich die merkwürdi-
gen Phaenomene, die wir Magnetismus, Electrici-
tät und Galvanismus nennen, zur organischen und 
chemischen Bildungskraft der Natur verhalten, ist 
überdiess noch nicht einmal empirisch aufgeklärt." 

Vecsey Jö'seß 

6. 
Róbert Károly Magyar Királynak 1315-r//£ évi 

Januárius A-dikén költ fejedelmi Megegyezé-
se a3 Gecchei Játiosfi Simonnak adatott Zern-
pléti Vármegyei Chytuai részjószág felöl. 

Arolus ( í g y ) deí gracia Hungarie. Dalmacie* 
Croacie. Rame Seruie, Gallicic, Lodomerie Coma-
nie Bulgarieque Rex. Omnibus cliristi fidelibus pre-
sens scriptum inspecturís, salutem in omnium saU 
uatore. Ad vniuersorum tam presencium quam futu-
rorum noticiam harum, serie, volnmus peruenirc. 
Quod magister, Johannes filius Ladislai de Boztyh, 
pro se et pro Petro, fratre suo. ab vna, parte, et 
Symon , filius Johannis de Gecche, pro se, et pro 

Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1831. 6 
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Öeke fratre suo, seruiens eiusdem, ab altera , ad 
nostram presenciam acc.edentes, idem magister, Jo 
hannes proponendo confessus extitít in buncmodum. 
quod quamdam particulam terre de possessione Chyt-
u a , vocata, quam magister Gyulas, íilius Reynol-
d i , quondam palatini , bone memor ie , pro serui-
c y s , ipsorum eisdem dedera t , perpetuo mediantibus 
p r i u i l e g i a l i b u s l i t t e r i s C a p i t u l i A g r i -
c n s i s , et contulerat; ipse eciam eandem donacio* 
nem possessionis seu , particule te r re , predicte rá-
tám habens, et acceptam, similiter eis de in Symoni, 
et Beke, dedisset, perpetuo et contulisset, exhiben-
tes nobis , l i t t e r a s p r i u i l e g i a l e s , predicti > 
C a p i t u l i A g r i e n s i s , super ipsa donacione con-
fectas, petentes a nobis. cum instancia, vt ex parte 
nostra ipsam donacionem ratam habere, .predictum-
que p r i u i l e g i u m n o s t r o dignaremur, p r i u i -
l e g í o confirmare, cuius quidem P r i u i l e g y ' tenor 
talis est. Omnibus christi fidelibus , tam presenti-
bus , quam futur is , presens scriptum inspecturis, 
Capitulum ecclesié Agriensis, salutem in omnium 
saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore, presen-
eium volumus peruenire. Quod magister Julas, filius 
Reynoldi, quondam , palat ini , ad nostram accedens 
presenciam , proposuit viua uoce. quod quamdam 
particulam t e r r e , de terra sua , Hereditaria, Chyt-
u a , vocata, in Comitatu de Zemiyn existentí, cum 
omnibus vtilitatibus suis , metis infrascriptis ab aly s 
particulis terre distinctam, ob merita fidelitatis, et 
«eruiciorum Symonis et Beke filiorum Johannis de 
Gecche, seruiencium suorum, que tam temporibus 
dicti patris sui quam, suis exhibendo, se casibus 
fortune cum effusione sanguinis eorum propter tuta-
mentum su i , corporis, studio deuoto, inpenderunt, 
dedisse , donasse, et contulisse , ipsis seruientibus , 
su is , et heredibus eorumdem heredumque suorum 
successoríbus i u r e p e r p e t u o possidendam, et 
babendam, Insuper obligauít, se idem magister Ju-
las, et heredes suos, ipsos íilios Johannis e theredes 
eorumdem vniuersos, ab omnibus racione ipsius 
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partícule te r re , inpetere, nitentibus, defendere , e* 
expedire; p r o p r y s , laboribus, et expensís. mete 
autem eiusdem partícule terre , sicut Mykee , sacer* 
dos de Lapyspatak ( így) a ( l instanciam eiusdem ma-
gistri Julas , super faciem eiusdem terre per nos 
destinatus, ad nos redeundo nobis recitauit* hoe 
ordine distingunttir. quod prima meta incipit a par-
te aquilonalí in quoddam („yworf«»»" helyett) Berch, 
communí. vbi sub quadam arbore , Ilícis est vna 
meta. de qua egreditur, super eodem Berch, ad me-
ridiem, et eundo directe venit ad quemdam ríuulum 
in quo descendit, iuxta ríuulum Chaklou ad fluuium 
Topl , in quo reflectitur, iterato ad aquilonem, et 
contra meatum eiusdem eundo iuugit quemdam rí-
uulum Kuzuropotok ( í g y ) , vocatum, in quo, re* 
flectitur, ad partém aquilonalem. et eundo, in eo» 
dem iungít quemdam, locum Nog Les , vocatum, el 
ib i , reflectitur, i te ra to , ad partém meridionalem, 
et eundo directe, super predictum, Berch, venit 
ad quemdam locum Kus Les , nominatum, de q u o , 
directe eundo, iungi t , primam me tam, vnde ince-
pera t , et ibi termínatnr. In cuius rei testímonium 
ad instanciam ipsius magistri Julas , presentes con* 
tulimus, sigilli nostri munimine roboratas. presen-
tibus tamen magistro Symone Cantore, Pe t ro , Le-
ctore, Stephano custode. Petro , de Zemlyn, Valte-
r o , d e , Borsua, Laurencío de Heues, Pet ro , de Zo-' 
boeh, archidiaconis et aly 's , mult is ; Anno domini. 
M°. CCC°. nono. Regnante Karolo illustri Rege Hun-
garie. Thoma Strigoniensi, Yincencío Kolocensi, 

, archiepiscopis, et domino nostro venerabili. p a t r e , 
Martino de i , gracia episcopo Agriensi, existentíbus. 
Nos vero , exaudientes, preces , et peticiones pre-
dictorum magistri Johannis , et Sy monis seruientis 
eiusdem predicti , regia, cum benignitate, pro fide-
libus seruicy s predictorum íiliorum Johannis que 
predictis Ju las , pr imo, et postmodum, eidem ma-
gistro Johanni, et per consequens nobis fldeliter, 
inpenderunt , predictam donacionem ratam haben-
tes , et acceptani, i p s u m q u e p r i u i l e g i u m 
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quia inuenimus non cancellatum, non abrasum, 
nec ín aliqua, sui parte viciatum, de verbo ad ver-
bum presentibus inserí facientes, nostra regia aucto-
ritate , duximus confirmandum. In cuius reí memó-
riám p e r p e t u a m q u e f i r m i t a t e m , presentes 
concessimus duplicis sigilli, nostri munimine robo-
ratas. Datijm, per manus discreti virí magistrí Jo-
hannis prepositi albensís , aule nostre vice Cancel-
lary'dilecti et fidelis nostri. Anno domini. JVT.CCO. 
decimo. quinto, pridie nonas. January', Regni au-
tem nostri anno similiter, decimo.,quinto." 

A' Pesti Fő Oskola Köny vtárának Óklevelei kö-
zött Őriztetik az eredeti hiteles és íróhártyán készült 
Privilegiális Levél boldogult Práy Gyűjteményében. 
Az alúl fölhajtatott íróhártyának két vágányáról sár-
ga selyem kötélkén lóggó viasz Petsétnek nagyobb 
része eltöredezett: De még is észrevehetni a1 meg-
maradóit darabotskából i s , hogy az Ókl evélen Ró-
bert Károlynak legelső,' még rézbe nem vésetett, 

j Petséte függött, mellynek egy ép példányát a' ditső 
Nagy Kállói Kállay Ág Levéltárában szemléltem. 
Hogy maga a' Fejedelem az Egri Káptalan Levelét 
P r i v i l é g i u m n a k nevezi , az figyelemre méltó , 
mint az i s , hogy ugyan az Egri Káptalan Örökös 
Levele végén a' Királyt, Esztergomi és Kalotsai 
Érsekeket, nem különben megyés Püspökét is meg-
említi. Illyés valamit más Káptalan tenni nem 
szokott. 

Horvát István. 

7. 
Ä* Vízforrások Természetéről, 

A'Források alatt értetődnek a1 Föld terűltszine 
alatt találtató vizeknek kifakadásai és kiütései, mel-
lyeknek további folyása méllyehben fekvő kerület 
pontomok szerént egy patakot formál. Ez a'további 
folyás még-is nintsen szükségesen a' forrással ösz-
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szekötve. Hogy h a , a' mi többnyire a1 sík vidéke-
ken az eset, közvetetlen a ' forrás mellett egy hozzá 
alkalmatos, vagy természetes, vagy emberek keze 
által (sinált völgyesítésbe öszszegyiílik, és akkor 
osztán az embereknek szomjukat elvevő felújúlá-
sokra , és marhák itatására fordít tatott , az olly féle 
forrás Kútnak neveztetik. 

A' forrásokból és kútakból kitörő víz előbb a' 
fold terűitszínének, és ugyan egy részről , mint azt 
a ' magos hegyekben kiásott kutak mutat ják, nagy 
mélységében elrejtve volt. Sok forrásokat lehet a ' 
magos hegyeken is feltalálni, és egyenesen ezek 
azok, a' mellyekből a' folyók és patakok-eredete-
ket veszik. Szakadatlan tartóssága ez utóisóknak 
mutat forrásaik egyenlő tartósságára. Más részről 
tanít a ' tapasztalás, hogy minden tsupán tsak a1 le-
vegőnek kitett v í z , kivált nevezetes felsőlapján ki-
gőzölög és az által kevesebb lesz. 

Mind ezen észrevételek vizsgálásainál c' kér-
dések tolongnak elő: Mi módon jött a' víz a' ftild-
színe alá? Miként tolonghatott le részént illy najry 
mélységbe? llogy juthatott e' magos hegyekre? És 
mikép maradhat minduntalan egyenlő mennyiségben 
a ' nélkül , hogy a' tengerbe való befolyások és ki-
gőzölgések által észrevehetőleg megkisebbednék? 

Már a1 régiségnek egynehány Természetvizsgá-
lói félig meddig erre megfeleltek. Aristoteles azt 
á l l í t ja , ,,hogy a' hegyek felhőket és más gőzöket ma-
gokhoz húznak, azoknak vizeit tartalékokban öszsze-
gyűjt ik, mellyeket annakutána hasadékok cs repe-
dések által ismét mint forrásokat előadnak." Vitruv 
ennek eredetét inkább az eső, és hóvízben keres i , 
melly az ingó földbe mind addig benyomul, míg 
tsak által nem hatható kemény feneket nem ta* 
l á l , mellyből oldalvást az alatsonyahb tájékokba 
homokon és repedezéseken keresztül kiözönlik. — 
Hogyha Parrottal ezt a' két véleményt öszsze egyez-
te t jük , akkor az a1 nagy tétel támad, hogy a ' föld-
nek felső lapján a1 víznek mennyisége állandó 's 
egy formán maradó nagyság, és hogy egy bizonyos 
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kerek futást k&TOt, míg az alatt egy részről a'fuld-
színébölj mint kigőzölgés, a1 levegőbe felhág, más 
részről, mint harmat, eső és hó ismét a' levegőből 
á* földre esik. Az ífejabb időbéli Természetvizsgálók 
között Mariotte és j ía l ley, amaz Yitruvnak vélemé-
nyét , emez Aristotelesét ismét felvették, és azokat 
a ' legélesebb vizsgálások, és számolások által úgy 
megállapították, hogy a' mostan élő Természettu-
domány vizsgálói már azokon éppen nem kételkednek. 

Halley a' víznek a' földszínén való mindennapi 
kigőzölgéseit, vagy a* levegőbe felszálló vizet igen 
nagy mennyiségűnek tartja. Az Ő számolása szerént 
a* középtenger gőzölgés által mindennap újnyival 
megalatsonyíttatik, melly háromszor annyit teszen 
ki , mint a1 folyók beléje vizet öszszehordanak. Ö 
a* kigőzölgő vizeknek ezen sokaságait elegendőknek 
tartja a' források származásának megmagyarázásá-
ra« Hogy a' levegő szakadatlanul gőzökkel, és ugyan 
némelly időben többet, máskor kevésbé megtöltve 
vagyon, több tapasztalásokból megítélhetjük. Hideg 
testek feldagadnak, a' mint mondani szokás, hogy 
ha Ők egy melegebb légmérsékbe hozattatnak ; azaz: 
tfk vékony vízi borítékkal behúzattatnak, melly ez 
előtt a* melegebb levegőben mint gőz fentartatott, 
és most ismét tsepegő hígság formáját a' hideg 
testre leteszi* Hasonló történik , ha a' kívülről 
meghidegült ablak üvegek a1 belső melegebb részen 
megdagadnak, vagy izzadnak. Halley a' Sz. Ilona 
szigetén a' tenger fölött 800 Yardra meszszelátó-
jának üvegeit időről időre víztseppekkel betakarva 
találta* jóllehet hogy az Ég tiszta volt, és a^papi-
ros olly vizefi lett , hogy vizsgálódásait felnem je» 
gyezhette. 

Parrot a* hegylakosai előtt igen esméretes tü-
neményekre figyelmeztet, hogy felhők a'hegyekhez 
közeliinek , és gyakran azokat egészlen betakarják , 
Úgy, hogy ők a' hegyektől magokhoz húzattatni lát-
szanak. Ó ezt következendőkép fejti meg. A' mint 
a' hidegebb hegyet megérintő felső meleg levegő-
rend a? leverés által vizét elnyomta, nehezebb 
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lesz és a1 hegynek háta hoszszában lebotsátkozik a1 

völgy felé. Helyébe lépik egy más levegő mennyiség 
ugyan azon magosság tájékról, vizét hasonlóan a' 
hegynél teszi le, nehezebb lesz, süllyed, és har-
madiknak helyet tvsinál, ez egy negyediknek *s a' t. 
IIa már most illy módon meszszéről a' hegyek felé 
folyó levegő mennyiségek felhőket foglalnak, úgy 
ezek követik természetesen a' közönséges lnxzást, 
a' hegynél vizeket leteszik, és úgy tetszenek, mint-
ha azok a' felhőket magokhoz húznák. 

Parrot egy általa a1 Németországi Fichtel hegyen 
tett némelly észrevételre hivatkozik, melly előtte 
azon véleményt, hogy a' források egy része a1 gőzöl-
gések leveréséből származik, különösen megerősí-
teni látszik. „Az ökör f e j , u — így ő — a' legma-
gosabb pontja ennek a' hegynek gránit romokból áll, 
melly magos derekú fenyvekkel és egy felette buja 
mohhal béfedve van. Tsak az utólsó legmagosabb 
sikság kopasz, és tsak részént látszik liehen neműek-
kel befonva. 

A* moh szüntelen nedves és nyáron nappal olly 
vizes, hogy tsak által ázott lábakkal és szárakkal 
érhetni el hegyét. Mintegy 18, 20 lábnyira a' felső 
síkságnak alján találtatik egy kis üreg, a' rendetle-
nül egymás között fekvő romok által képeztetve. A' 
feneke ennek a' kis üregnek vízzel egészlen, némelly 
megnem határozott mélységig, bevagyon húzva, és 
halihatni a1 szüntelen - tartó víznek tsergedezését a' 
nyilason által lefelé. A' legközelebbi lakosok erősí-
t ik , hogy ez a1 kis lefolyás szüntelenül ta r t , és úgy 
vélekednek , hogy ez a* Main folyó vizének valóságos 
forrása. A' felső lapja ennek az üregnek nem igen 
nagy, és minden esetre nem olly szembetűnő, hogy 
annyi esővíz reá eshetnék , hogy ezen forrást fentart-
hatná, és ha földalatti tsatornyákat Brockenból, vagy 
pedig a'Kárpátokból nem képzelünk magunknak, 
úgy ezen forrásnak megmagyarázására egy altaljá-
ban kölletikazt elfogadnunk , hogy vize kiváltképen 
a' mohok által a' levegőből leveretik, és hozzá a,' 
gránit repedések által vitetik. „Hibázhatnánk még 
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i s , hogy ha a' forrásoknak származásokat egyedül 
a' gőzök leverésének tulajdonítanék. Már Hallcy 
ellen tétetett azaz ellenvetés, hogy azok a' folyók, 
a' mellyek a' havasokon erednek ^ p. o. a' Rhenus , a1 

Pó , a1 Rh ón a, télen által, holott az egész hegyek 
hóval és jéggel behúzva vágynák, és a' hegyeken a' 
gőzöknek megsürüsítése semmi helyet nem találhat, 
mégis semmi vízhéjányt nem szenvednek. De igen 
jól veszszük észre, hogy téli időben kevesebb vizet 
foglalnak, mind a1 többi Évszakokban. Jobbára a' 
magos hegyeknek patakai télen által kiapadnak, va-
lamint a' források is. Egyedül tsak a' jeges bértzek 
adnak tsekély mennyiségű vizet, melly a' lassan 
lassan felolvadó jég fenekének meleg részén támad. 
De a' mint a' tavasz belépik, és a' hó az alsóbb és 
közép hegy-tájékokon olvadni kezd , úgy az alsó pa-
takok is ismét folydogálni elkezdenek, és a' nyár-
nak béköszöntésével származnak mindenütt új pa-

, takok és források, mellyeknek folyvást bőséges vi-
zek vagyon, és a' folyókat gazdagon vele ellátják. 

Hasonlót tanít a'tapasztalás más tájékokban is. 
Az olvadó hóra tavaszszal és az ömlő esőkre a'nyári 
ős őszi holnapokban mindenütt következik a'víznek 
áradása, és meszsze a' folyók ágyától fekvő forrá-
sok és kútak , mellyek száraz esztendő ideje alatt 
elapadva voltak , midőn ez elmúlt, már újra vizet 
nagy mennyiségben nyernek. 

Miképen nyomúl be ez a' levegőből mint harmat, 
esső és hó leeső víz lassan lassan a1 földfenekébe, 
tanítják számlálhatatlan üregek vizsgálásai, értz bá-
nyák, kő bányák és pintzék, a* hol világosan lát-
ni , miféleképen felyülről, keresztül majd láthatat-
lan nyílásokon és hasadozásokon lefelé botsátkozik 
és keresztül szitáltatik. 

Igaz, hogy itt sok függ az ally minéműségétől. 
Mennél ingóbb és szárazabb, annál mélyebben és 
sebesebben nyomúl be a' víz. Ki nem vette észre, 
liogy egy hoszszasan tartó szárazság után következő 
ömlő esső, bár mi nagy lett légyen is , még is jelen-! 
léiének tsak kevés nyomdokit hagyja hátra? a'síom« 
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* jas föld olly mohön szívja be a* leesett vizet , hogy rö-

vid idő alatt vagy keveset, vagy belőle épen semmit 
sem lehet a' felső lapján észre venni. Homokos lapá-
lyok még a'legnagyobb essők után is ismét szárazokká 
lesznek. Még a'hajlásos rész is hamarább felszárad, 
mint egy lapályos. Azonban a' víz behatásainak is határ-
jának lenni kell, mert másként a' földnek belsejében el-
vesznék, és nekünk sem forrásaink, sem kútjaink 
nem lennének. Ezek a' határok ott vágynák , hol a1 

víz egy kemény kő hegy fajára talál, mellyen föltíl 
már most öszszegyiíl, és hogy ha a' mellékes sorok 
megengedik, oldalaslag elterjed. Ha ez az utolsó 
sem volna lehetséges , úgy a1 víz fely illről ismét ki-
felé nyomul és származik a' forrás patak, és a* fe-
nék minémiísége szerént , néha posvány, tótsa és 
nagyobb tó is. 

A' föld terült színének kemény allja, melly az 
esso- harmat- és hó vizét mélyen benyomulni nem 
engedi, tó kerekségnek neveztetik. Ha közel szán-
tóföldek és rétek alatt talál tat ik, úgy ez által ned-
vesekké és terméketlenekké lesznek. Ásassék belé 
egy lyuk , az nem sokára vízzel megtelik. 

A' források ezen módú eredetéből magyarázta-
tik meg, miért nem történik a' víznek nevekedése 
és fogyatkozása egy időben a' nedvességgel és szá-
razsággal. A1 víz tudniillik egy meghatározott i d ő t , 
majd többet, majd kevesebbet kíván , hogy a' tenger 
fenékig juthasson, és ott öszszegyűlhessen , és a1 le-
vegőnek beálló szárazságával még egy időre elegen-
dő víz vagyon a1 föld alatti tartalékokban. 

Valamint a' források származása esso- és hóvíz 
által egy részént az alynak minéműségétől függ, úgy 
a* magos hegyeken a1 felhők és köd oszlatása által ere-
dő forrásoknál sok függ a' hegy sor minéműségétől. 
Legkedvezőbb a' gőzkörnyéki gőzök sűrűében lévő 
gazdag erdő. Sz. Tamás szigetének, jóllehet essőben 
szűkölködik, még is elegendő nedvessége vagyon , mi-
vel hogy ott erdős hegy emelkedik, melly folyvást fel-
hőkkel körülvéve vagyon , és ezektől elegendő táplál 
iást nagy számó forrásoknak és patakoknak jiyújt,inej* 
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lyek a* szigeten által minden eráiiyzásokban elterjed-
nek. Miólta az erdők a' zöldfokú szigetek hegyein, 
Valamint a' Barbadoesen kiirtattak, ottan gyakran 
több esztendők által essők héjával vágynak. Hason-
ló észrevételeket nyújtanak az Abyssiniai he'gyek 
öszszehasonlításban a' lapos és kopasz Aegyptommal, 
a' Dél-Amerikai Andesek 's a1 t. 

A' tenger felett származó felhők sokszor a' sze-
lek által igen meszszire elvitelnek, a' nélkül, hogy 
essőre változhatnának, miglen a' mezőségen egy 
erdős hegybe tsapódnak, és itt terhektől megüre-
sednek. 

Kérdezni lehetne, vallyon valójában minden 
esztendőben annyi esső, hó és harmat a' levegő-
hői lejön-e, a' mennyi a' forrásokból előtörr, fo-
lyók segítsége által a' tengerbe kiömlik, és a' kigő-
zölgés által eltűnik. Ha mind a' két vizi mennyisé-
gek, vagy pedig Parrottal szólván bejövetel és kia-
dás magokhoz hasonlók lennének , úgy átalján fogva 
a' fent felállított tétel ellen, hogy a' föld golyóbisának 
vízi mennyisége magához mindég hasonló maradó ke-
rek futásban vagyon, semmi további kétség nem emel-
kedhetnék. Hogy erről bizonyost tudhassunk, kelle-
ne egy részről egy esztendőben leesett essőnek, hó-
nak és harmatnak , és más részről ugyan abban az 
esztendőben a' folyók által elfolyt és kigőzölgött vizek 
eltűntével való mennyiséget szorossan fölvetni. 

Az egész föld tertíletjére ez nem lehetséges , ha-
nem előbb az eggyes helyeken lévőkkel próbát kell 
tenni. 

A' tapasztalás tanít, hogy némelly források még 
mis mód szerént is származnak , mintsem a' leve-
gőből való leütéssel, és a' föld terűit színének beszí-
vása által. Kiváltképen úgy tetszik, hogy a1 víznek 
kigőzölgése mélj'ebben fekvő üregekben a' folyóknak 
és a1 tengernek közelében , a' víznek belőle való 
leáziirtsölése által, sok forrásokat létesít. 

Hogy források földalattvalói elgő/.ölgésből szár-
mazhatnak, mutatja azon észrevétel, mellyet Dolo-
mieunak Pantellaria szigetén tenni alkalmatossá' 
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ga Volt. Egy mély barlangnak alljából, melly hegyen 
találtatik , nedves gőz megszűnés nélkül kifelé 
for r , megsürűdik a takaróján, és a' mint az olda-
lán leszalad, képzelosztán egy patakot, melly ebből 
a' barlangból előtsergedez. Epen ez a' Dolomieu 
beszél a* Stromboli tűzhányó sziget forrásáról, 
hamvval és salakkal öszszehalmozott hegynél. A' 
friss és tiszta ivó víz, melly a' lakosoknak kárpót-
lásul a' kifogyott essovíz kutak vizei helyett szolgál, 
nem magyaráztathatik a' levegőnek leveréséből. A' 
hegy felső lapjának nem lehetne ezen leverést be-
szívni, és hogy ha lehetséges is volna, úgy a' víz-
nek a1 nap forrósága és a' hegynek belső melege ál-
tal nem sokára ismét elenyésznie kellene. Dolo-
mieu tehát elfogadhatónak véli, hogy azon forrás-
víz a' hegynek belsőjében való elgőzölgéséből szár-
mazik, mellyhez a'forrástartó , mintegy sisak fedél-
hez hasonló, a' gőzöket ismét sűrusíti. Ez a" véle-
kedés való a' hegynek lábánál lévő más forrásról is, 
melly forró. Hihetőképen egyenlő az erő , mellyet 
amaz utolsó forrás melegsége, és amaz clgőzölges 
előhoz. 

Ezeken kívül még következendő tapasztalásokat 
lehet: előhoznunk a' forrásoknak földalattvalói elgo-
zölgesek származásáról. Egykor Tót Országban hely-
heztetett Odmilost nevű hegyben kövek törettettek. 
A1 mint tíz lábnyi mélységre érkeztek, a' kő-
nek hasadásai között rendkívüli erősséggel kitört a' 
gőz, melly 13 napig tartott. Három hétre ezután 
reá minden források a' köröskörűi fekvő tájékokon 
kiszáradtak. Továbbá: PáristóJ egy mértföldnyire a' 
Kartos» szerzetbélieknek némelly malmok vala, 
mellynek szomszédságában egykor az új kőbánya moz-
dulatban volt. Itt is a' kőszálak repedéseiből kiütött 
tartós nedves gőz, és rövid idő alatt azon ma-
lom vízszükében volt. A' Kartosi szerzeteseknek, 
kik az okát tsak hamar kitanúlták, nem maradt 
egyébb hátra, mint a1 kőbányát megvenni és ismét 
betölteni, mellyre a* malompatakja azelőbbenyi víz-
mennyiségét újra viszsza nyerte. 
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Némelly forrás számozások a' tenger köze-

lében , a' tenger vizének szivárgásától függnek ; ha-
sonlót tapasztalhatni, kiváltképen olly források-
nál , mellyek a' tenger áradásával és apadásával fogy-
nak és nyőlnek. Illyenek találtatnak Spanyol Or-
szág Délipartkörnyékének sok pontjain , nevezete-
sen Cadixnál, továbbá Wallisban, Islandiában, Ca-
laisnál Frantzia Országban. A1 Bermudiai szigetek-
ben találtatnak kútak, mellyeknek vizek akár sós, 
akár édes, mégis a' tengerrel nő és apad; nagyobb 
mélységben mindenhol sós vizet találhatni. Hason-
ló példák a* Niderlandi partkörnyéknek Bergopzoom 
vidékéről 's a' t. előhozattatuak. 

E' volna a' legfőbb, a1 mit a' forrásoknak ere-
detekről szólnunk lehetett. Visgáljunk most más je-
lenéseket , mellyeket a' források nyújtanak. 

Nem mindnyájan adnak egyenlő mennyiségű 
vizet, és nem mindnyájan egyenlő állandósággal 
tartanak, vagyadnak minden időben egyenlő víz 
mennyiséget. Leggazdagabb források közé tartoznak: 
Tseh Országban a' Károly fördőjének buzogása,melly 
egy órában 705 akót ád ; a1 Walési Hertzegségnek 
Flintschiri Grófsághoz tartozó Szent Wynfriednck 
elneveztetett forrása, a' mellyből egy pertzben több 
mint 21 tonnára való kifoly; a* malmok forrása 
Upsalnál Svéd Országban, melly egy pertzben 3900 
Svédus kannákat, és a' Söderköpingi savanyú kút, 
melly szinte annyi időben 1800 Svédus kannányit 
tovább visz. Nem meszsze Reddingtói Pensylvá-
niában vagyon egy 100 El lábnyi nagyságú for-
rás, melly egyszeriben az eredeténél malmot hajt.' 
A' Pader is Westpháliában, és a" Rümpel kúlák 
Sléziában olly gazdagon folydogálnak , hogy ők egész-
len közel eredeteknél már malmokat hajthatnak és 
mindég egyenlő vízbőséggel bírni látszanak. 

Igen sok forrásnak az esztendő különbféle ide-
jén különböző bősége vagyon. Mennyire függje-
nek az időjárásnak szárazságától és nedvességétől, 
már feljebb megmondatott. A1 majd nevekedő, majd 

leapad*) furrásak válíólag valóknak nevezteti 
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nek; ollyak, mellyek bizonyos időben egészlen el-
fogynak , fél beszakaszt óknak. Ha a' váltólag való 
és félbeszakasztó Forrás rendes időközt t a r t , ak-
kor időszakaszi forrásoknak neveztetnék. Ollvanok, 
a1 mellyek az egész esztendőn által a' víz mennyi-
ségéhez szorosan, vagy pedig közel egyenlők ma-
radnak , egyformájuknak neveztetnek. Némelly fél-
benszakasztó források tsak némelly esztendőkben , 
mások pedig egyedül bizonyos napidején folynak. 
Források, mellyek a' tavasz elejével mutatják ma-
gokat, és a' nyár végével ismét eltűnnek, Májusi 
kutaknak , tavaszi kutaknak is neveztetnek. Éhség 
forrásai alatt kiváltképen még ollyanok értetnek , 
mellyeknek kiömlések határozatlan időkre esik, és 
azok , mikor különös vízbővséggel birni kezdenek , 
hibás esztendőt jövendölni mondatnak. Példák mind 
ezekről a' megneveztetett fajú forrásokról a' hely 
szűke miatt, tsak néhányak hozattatnak elő. -

Felső Olasz Országban Com mer nevezetű tónál 
vagyon egy forrás, melly minden órában rendsze-
ré i t apad és nevekedik. A' Bullerborni Paderborn-
ban nyáron által tsak hat óráról hat órara folydogál. 
A* Piroi hegyen Peruban a' Raquio nevű forrás 
egyédűl tsak éjtszaka idején foly, hogy ha kévéssé 
az előtt nappal esett az esső. A' Fóntestorbei forrás 
Miropoisban tsak a1 nyári holnapokban, Juníus, Ju-
lius és Augustusban foly felváltva 3 6 | pertzig, és 
azután 32£ pertzig felhágy folyásával. Beüt egy nedves 
időjárás, úgy ő is szinte hasonlóan foly, és már 
két vagy három napi esső elegendő legalább tíz vagy 
tizenkét napokra való folyvásti folyására A' mint 
1692-dik esztendőben télen által két holnapig sem-
mi esső és harmatos időjárás nem volt , azonnal 
akadásba jött a1 forrás* A1 Fonsansche forrás Nimes-
nél Vendourle folyónak szomszédságában, 24 órúk 
alatt kétszer ád vizet, és ugyan annyiszor nem ád. 
Minden kiöndés két óráig, a1 félbenszakadása 5 
óráig tar t , még is úgy, hogy mind a' kettő minden 
nap ötven pertzekkel elkésik. Egyedül egy erős esső 
után leszsz állandóvá ez a' forrás. A1 Setiezi forrás 
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a' Provencéhert minduntalan hét pertzekig eláll* 
Aelenban a' Berni kerületben vagyon egy forrás, 
melly minden hét esztendőben tsak egy hétig foly-
dogál. Wattisnál Graubimdenben Áprilistól Septem-
berig egy kősziklából két források törnek ki , min-
denike 25 lépésnyire egymástól; a' többi holnapok-
banelapadnak. Még nevezetesebb, mint az elobbeni, 
az Engstl.er-kuti a' Berni kerületben, mellynek ki-
Ömlései kettőztetett módon, tudniillik nem tsak esz-
tendőnként, hanem nap szerént is, félbenszakasztat-
nak. Az esztendőnkéntieknél Május közepétől egész 
Áugustus holnap közepéig tartanak ; a1 naponként 
tjeknél délutánni négy órától az éjtszaka idején által 
ogész reggeli nyoltz óráig. Mindazonáltal ezen ren-
des félbenszakadás néha néha még is rendetlenné 
leszsz. Putschlafnál Graubiindenben találtatnak for-
rások, mellyeknek száraz időjárással is vizek va-
gyon , de, esső időjárással elapadnak. Az idoszaka-
szi forrásokhoz kelletik még az Islandiai forró tűz-
hányó forrásokat is számlálni. r. 

Már Iriost élőfordúl az a' kérdés : mi okozza az 
időszakaszi és félbe szakadott forrásokkat? Hogy 
az iigy neveztetett Május vagy tavaszkútak léte-
ket a' hónak és jégnek köszönik, mellyek az esz-
tendő melegebb időjárásának beállásával a'hegyeken 
felolvadnak, semmi megfejtést nem kíván. A? Forrá-
sok , mellyek tsak éjtszaka idején folynak, és nap-
pal n e m , hasonlóan a' hótól és jégtől származ-
nak , m e l l y e t a1 nappali melegség felóldott, és mel-
lyeknek vizek estvélig annyira öszszeszaporodott y 
hogy kitörhet. 

Az óránkénti félbenszakadó források, kivált-
képen a' hó és jeges bértzek távolságában, legjob-
ban magyaráztatnak meg egy víztartó feltétele ál-
tal , melly azzal a' hellyel, hol a' forrás feltetszik, 
repedések által öszszeköttetésben áll, mellyek egy 
szívó tőtsér formázatjára meggörbítve vágynák. A' 
szívó, mint tudva van, meghajtott, mind a' két 
végein kinyílt tso, hoszszabb és kisebb szárral. 
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Ha AZ egyik szára egy edénybe vízzel, serrel , bor-
ral 's a1 t. állíttatik , úgy a' hígság felhág benne olly 
magosan, a' mennyire az edényben- álb De a1 mint 
a' nyílásánál a' szívás által az edényhői kint lévő 
második szárát, vagy más módon oda viszik, bogy 
az egész tső a' második szár lyukáig hígsággál eltol-
t e t ik , úgy azonnal belőle kifolyni kezd, és ugyan 
mindaddig, míg a' rövidebb szár a' hígság alatt 
hélyheztetik ~és míglen a* szá ja , lyukába a' hígság 
bemehet. . 1 

Már mostanában fordítsuk- ezen tsőnek megma-
gyarázását a* mi forrásainkra, és fogadjuk cl, hogy 
abból a' belső nagy víztartalékból egy tső formájú-
nyílás felfelé hágna, és azután a5 hegynek más részé-
re ismét oda lebotsátkoznék. Ha azon üreg egészen 
vízzel töltve vagyon, és hozzá, mindég egy új folyás 
következik, úgy az első tsatornyában. olly magosán 
fog felhágni a1 v í z , míg a' másodikát einem érendi, 
és ebből most már. megnyitása szerént, a' mint mi 
a' forrást megpillantjuk, le fog folyni. Ez a' folyás, 
mint a' szívó töltsérnél, mind :addig fog tartani , míg 
a* víztartó edénynek annyi vize vagyon, hogy a' 
szívó töltsérnek szája belőle ki nem fogy. De a' 
mint a' víznek tiíköre a1 szárnak szája lyukán alól 
es ik , úgy a1 forrás megszűnik folyni v és nem kezd-
het előbb folyni , ,míg tsak a' víz tartalékja ismét, 
egészlen meg nem töltetett. ;t 

Vágynák olly források i s , mellyek természe-
tes szökő kútaknak tartathatnak. Ide tartozik a 'Sz . 
Venant Frantzia Országban , melly 200 lábnyi 
mélységből, jön és 6 lábnyira felszökik. Történetből 
hetven, vagy nyoltzvan esztendők előtt eredet t , 
a' mint egy vas veszszővel a' föld fenekén e g y j y u k 
tsináltatott. A1 mint a' vas ismét a' lyukból kihúza-
to t t , azonnal felfelé szökött a' víz. Illyés szökő ku-
t ak , mellyekhez a' Geyseri Islandiában tartozik, az 
által magyaráztatnak meg, hogy két természetes erős 
tartalékokat a' hegynek belsejében elfogadunk, mel-
lyek egy repedés által , mint egy tső által, egymásba 
öszszefüggnek. \ z egyik ezekbői a' tarjalékokból 
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magosabb, mint a' másik. Támad az alsó tartalék 
takaróján egy kis nyílás, úgy a' víznek oldala sze-
rént a' feljebb tartalékok lenyomások által előszök-
nie kell. 

Ollyas források is találtatnak, a1 mellyek a' 
holdnak járásával öszszeköttetésben állani látszat-
nak. Az úgy nevezett Tsuda hegyen Krakaunál va-
gyon egy forrás, melly a' Hold nevekedésével ha-
sonlóképen nevekedik, és a'holdfogytával épen olly 
rendesen ismét elfogy. Grönlandiában is Egede sze-
rént az új hold és holdtölte idején némelly források 
jelennek meg, mellyek ezen az időszakaszon túl is-
mét elapadnak. 

A'különös forrásokhoz számláltatnak azok i s , 
mellyek Hanovernál New-Jerseyben (Éjszak Ameri-
kában) vágynák. Találtatnak egy hegy mentében, és 
n o h a nyoltz geographus mértföldnyi meszszeségen fe-
lyűl a* tengertől távul feküsznek , még is minden 24 
órában kétszer vagyon tenger áradásuk és apadásuk. 
Brest és Landrenau között vagyon egy forrás , melly * 
a' közellévo tenger apadása idejekor nevekedik, és 
a' tenger áradásakor apad. ••«/•» 

A' források légmérséke, vagy melegségeknek 
és hidegségeknek mérője, igen különböző. Közönsé-
gesen különbőz a' külső levegőnek légmérsékétől. A' 
legtöbb források hidegebbek, mint a gőz környék, 
és néha néha még hidegebbek, mint a' közép lég-
mérséke a'földnek belső kérgében. Frantzia Ország-
ban vágynák, p. o. a' Ventoux hegyén a' Dauphi-
néban, és Vilában Lyonnál, hasonlóképen Német, 
Olasz, Spanyol Országban, Aethiopiában, a* Kaná-
riai szigeteken és más meleg Tartományokban for-
r á s o k , mellyeknek vizek legforróbb nyáron is olly 
hideg, hogy alig lehet azt inni és a7 kezet tovább 
benne tartani. Hihető, hogy az illy forrásoknak 
tartalékjok, és öszszeköttetéseknek nyílásaik olly mé-
lyen fekszenek a' hegyek belsejében , hogy a' külső 
gőzkörnyék melegségének semmi behatása reájok 
nézve nem lehet. De hogy a források, sőt még az 
olly hidegek is , mint az előbb előadattak, télen még 

sem 
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sem fagynak be, származik a' víznek szüntelenvaló 
mozgásától, valamint hasonlóan az ő tartalékoknak 
mélységétől, mellyhez még a' külső levegőnek benem 
ható hidegsége is adhat valamit. Sőt némelly források 
télen melegebbek, mini a'gőzkörnyéki levegő. Illy-
féle kút találtatik Ballenstedtben Anhalt - Bernburg-
ban. Egy másik Bilberbachban Eutendorfnál, Frankó-
niában, télen füstöt botsájt magától. 

Igen sok források melegebbeknek találtatnak, 
mintsem a' gőzkörnyéki levegő. Ennek a1 melegség-
nek mérője azonban igen különböző. A' lágy meleg-
ből egtsz a' forró hévségig, és még fölebb is hág. 
Ezen források közül néhányan egyenlően tartó 
Vízmennyiséggel folynak továhb ; másoknál taszítás 
módjára mutatkozik a' víz, mint a' szökő kutaknál. 
A' forróság némellyeknél olly szembetűnő, hogy 
bennük kevés szeinpillantatokban tojást, zöldsége-
ket és más eledeleket puhára főzhetni* A' legtöbb 
forró források egyszersmint ásványos természetűek 4 
az az: ollyak^ mellyckbe magosabb mérőben, mint 
a' közönséges forrásoknál különböző alkotórészek, 
mint föld * sój savanyok 's a' t. keverve vágynák. 
Közönségesen a' forró forrásokat úgy tekinthetni 
egyszer'smint$ mint gyógyító forrásokat, minthogy 
a' víznek természetes melegségében, és a' benne 
foglaltatott hidegen alkotó részekben nagy gyógy-
erőt előmutatnak némelly bizonyos betegségekben 4 
p. o. köszvény, tsúszok, szorúlások és béleknek 
megkeményedésében , és több más effélékben. 

A' földnek minden részein találtatnak tneleg 
források; Némelly tartományoknak a' természet 
különösen kedvezni látszott $ p. 0. Tseh Országnak. 
Ki előtt nem esméreteSek Károly fördője, és a' Teplitzi 
fördők? Károly fördője nevét IV-ik Károly Tsászártól 
veszi, ki 1358*ik esztendőben ezen a' vidéken va-
dászván, egy szarvasriak nyomozásával történetből 
fezen mostanában így neVezett forrásnak buzogásá-
hoz jutott. Ezen a' buíogásön kivtíl még több más 
Öt jelenlévő források, tudniillik: új kút, rrialomför-» 
tíŐ* (vagy nialomkút)j Bernhardkútja és Theres 

Tud. Gyújt. IX. Köt* 1834; 7 
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Ära kii í ja, a' Károly fürdőjének forrásaihoz szám* 
iái tatnak. Ez előtt általellenében áli'o közős för-
dő volt , melly 1809-ik esztendőbén széiiyeívet-
tetet t , lerontatott. Annak helyén találtatik mosta-
nában a' Hygiai forrás. A' Buzogás a' fő forrás, a' 
legerősebb és legforróbb. Ezen nevét a' felbuzogá-
sától ve t te , mellyel a' víz előtör , és â  Város kö-
zepén a' Templomon alól, a* Telpvize par t ján , a' 
Prágai kotsiút lába fölyén Délnapkeletfelé 'futó há-
romkereszthegynél találtatik. Minthogy a' buzogás 
méllyebben feksz ik , mint az őtet körülvevő föld , 
ennél fogva egy fal hiizaftatott körülötte, melly-
nek kiterjedésében három rőfnyire a' víztükörén, 
fából a,Hy találtatik, mellyen által az ügy nevezeti 
ügróhoz eljut hatni. Ez egy fatartalékii friggoleges-
sen a' bnzogásnak nyílásánál megerősített, belül-
ről három újnyi t ávo l s ágny i tső, mellyből a' for-
ró buzogó r íz erővel felfelé hág. Ezen nyilasán, 
kiviíl aa ugrónak és a' l íygiai forrásnak a1 buzo-
góttttk meg Öt más, hanem felyűl láthatatlan nyílá-
sai vágynak. Három ezek közölném ád többé vizet. 

A'buzogásnak takarója mészdarázskőből áll, és 
félről egész két rőfnyire vastag. A' földalatti víz-
nek tartalékja nagy kiterjedésű. Mind a' ketteje 
egj ediíl tsak 1713-ik és 1727-ik esztendők olta ös-
méitetik. Akkoriban buzogása olly hathatósan elő-
tört, hogy minden elővett módok mellett is az előnyo-
muló víznek akadályt vetni nem lehetett. A' kőta-
karójának általásásával kitetszet, hogy az egész 
boltozat három egyenessen egymástól elálló meszszi-
ségű kősorokból ál l , mellyek magokat különbféle 
pontomokban éréntik, és különbféle nagyságú üre-
geket képeznek. Mindnyájan öszszekötteféshen ál-
lottak, és forró vízzel voltak megtöltve; és tsak a ' 
harmadik kősor, vágy héja alatt fedeztetett fel a* 
bnzogásnak ama nagy víztartalékja, mellyet azon 
időtől a' Károly fördőssei katlannak neveznek. A' 
mennyire akkoriban róla a' vizsgálódást tenni le-
hetet t , egy tónak kerületét tehet te , és a' vá-
sárállás felé szembetűnő mélységgel hirt. öszsze-
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kötözött dorongokkal, mellyek 30 fílnyi hoszssft* 
Sággal birtak, a1 Várasháza felé való erányzásban, sem 
az oldalai t , annál inkább pedig fenekét el nem ér-
hették. A1 víz iszonyú buzgással forrott fe l , köze-
lebbi megvizsgálíatását a' természet ezen nagy né-
zdjátékának meg nem engedte a^ vizből mindenfe-
lé kiütött szen vedhetellen forróság és gáz. 

A' buzogásnak boltozatja látszott a' Városnak 
nagy részéhoz húzódni. Tőbb helyeken nappal ki-
fogy. Új házaknak aily ásásoknál sokszor tsekély 
mélységben ezen kőbolthijtásra ütődnek, és keresz-
tül törettetések után láthatni a' forró víznek ejö-* 
nyomulását. 

Megjegyzésre méltók a* Károly fördők bnzogá-
sa taszításának módjáról tapasztalható tünemények. 
Ollyas taszításokból, a4 mellyek szorúlhatatlan Hy-
giai forrásoknál a1 vizet kilentz lábnyi magasságra fel-
felé vetik, egy pertz alatt 40 és 60 olvashatni. Ezek az 
előtörő vizek erejekre és sokaságokra nézve igen 
különbözők. Közönségessen nyoltz egész, tíz sebes-
sebb, de egyszersmind gyengébb és kevesebbet si-
keres, a" melly az előbbenyít erősségére, magassá-
gára és vízmennyiségére nevézeteisen megelőzi. A* 
kitaszított víz fehéren és habaással jelenik meg. 
Hihető , hogy ez ugrásnak módja nem egy közei-
lévő kútnak nyomása által, mint a' szökő kutaknál 
a ' közellévő magassabban fekvő vizi mennyiségtől, 
hanem a' buzogás üregének erejében az eízárt gő-
zök és gőzszesz faja által tétetik mozdúlatba. Azon 
üregek mindég annyira megtöltve vágynak, hogy 
a' víz a' buzogásának egész az aisó torkolatjáig 
oda nyúlik* A' boltozatnak magossabb hézagát kitöl-
tik a' gőzök és gőzszesz fajok. Minthogy az ú j víznek 
Öszszefolyása által keményen Öszszenyomattatnak, 
és a1 rúgó erejök a' melegség által még inkább fel^ 
jebb emeltetik, ezek által egy igen fontos hátúiról va-
ló ellennyomást okoznak, taszításával egy részét 
a 'víznek némelly gözszeszszel együtt a1 buzogás nyí-
lásábólkiadják. A1 katlan az által vízének és gőz-
sxeszszének egy részétől megmenielik, és reá kö-

*7 • 
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vetkezik egy kis szünet. Minthogy pedig azon per-
tzenetben ugyan azon előbbenyi környülállások is-
mét bélépnek, és szünteieni nyomások és viszsza-
nyomások ismét történnek, folyásai soha sem hagy 
nak fel, tehát a' hasonló okokból ismét ugyan azon 
egyenlő foganatnak kell szármozni. 

Az ugróknak légmérséke közvetetlen az ugrónak 
torkolatjánál, a' hol a' külső levegővel először éréntés-
belépni kezd, 165ó F., a 'malom kiitainak 138° F., az 
ú j kútaknak 145° F., a* Bernhard kútairiak 123° F., 
és a*Therezia kúta inakl35° Fahrenheit szerént való 
forróságok vagyon. 

Szinte olly nevezetes, mint a* Károly fördője, 
a' Teplitzi. Ennek a' forró forrásnak szármozása 
Tseh Országnak legrégiebb korú idejében elvesz. 
Bagek szerént Krisztus Urunk születése után való 
7C2-ik esztendőbe esik. Nezamisl Hertzeg alatt Ko-
lostug nevű lovas vitéz as mai Teplitzi erdős kerü-
letben letelepedett, "s kanászai észre vették egykor, 
hogy egynéhány elbolyongott sertések héjával vágy-
nák. Tsak harmadnapra találtattak fel egy buzo* 
gó forrásnál ismét, mellynek előtörését a' föld-
ben való turkálások siettették. Az álmélkodó pász-
torok azonnal tudósították parantsoló Urokat ezen 
különös természet jelenése felől, és e z , új fel-
fedezésemagos fontosságának érzékségével eltelve, 
azonnal elhagyta az addigi lakóhelyét, a1 forrás 
mellé építtetett egy ferdőt, es ez altal a* Teplitzi 
fördőshelynek talpköve letevőjévé lett. Még mai 
napig mutogatják ezen fördőt a* Város temploma 
és a1 Palota kertje között. 

Bila, a' Tseh szóllás tanítása szerént, ama hí-
res Libussának Leánya i a1 szomszédságban lévő Bi-
linnek birtokosnéja, ezen természetnek új ajándéka 
miatt írigykedővé lett, és Kostái nevű Urát reá be-
széltette, hogy azon helyet maga birtokába vegye. 

Kostái és Kolostug között tehát kiütött az el-
lenségeskedés, mellyben Kostái nyíl által megölet-
tetett, emberei széjjel futottak, és Bila tiz nappal 
utána b ú ' ^ i " ^ v.i Um költözött« 
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Nezamisl Hertzeg, úgy látszik, hogy nényének 

esetét megboszúlni akarta, mert rövid idő múlva 
megjelenik egy testvérjc, mint Teplitznek birto-
kossá. 

Ámbár ezen Teplitzi források felfedezéséről em-
lített történet nem volna is elegendőképen hiteles, 
még sem lehet tagadni, hogy Teplitz az első ösme-
retes gyógy fördő Tseh Országban, és minden esetre 
régiebb, mint Károly főrdője. Hiteles Írásban előjön 
már a' I5-ik század elején, mint „Város" és 1426-ik 
esztendőben elpusztíttatott. Már-mostanában megkü-
lönböztetnek, mint különös források, a1 Hertzegek 
fordője , Férfiak fördője , Aszszonyok fö rdő je , 
Gombmívesek fö rdő je , Kőfördő, Kénkőfördő és 
Kigyófördő. A1 három utóisók egy kis távúiságban 
fekszenek a' várostól Schönau helységnél. A' lég-
mérsék nem olly. szembetűnő, min ta 1 Károly för-
dőjénél. A' legforróbb forrás a* főfördőé 117^° 
Fahr , és a' leghidegebb a1 hideg kénkős fördőé 

Fahr. 

1720-ik esztendőben a' fő forrás széjjel repesz-
tette a' fő tsatornyát, melly a' vizet a' nagy Férfiak för-
dőjébe vezette, és mázsányi nehézségű köveket egy-
néhány rőfnyi magosságra felvetett. A1 fő forrás 
két Ölnyinek találtatott általmérőjében. Még jegy-
zésre méltóbb ft1 Teplitzi történetre nézve az 1755-ik 
esztendő, melly ben a forrás a1 Lisbonai irtóztató földr 
indulás napján reggeli 11 és 12 óra között hirtelen 
kimaradott , azután pedig vérszinuen egy fél óráig 
olly erővel és- mennyiséggel k i tör t , hogy minde-
neket elöntött. 1767-ik esztendőben is a' fő fördo-
ben egyszerre megszűnt a' víz. Két rőfnyire a ' tsa-
tornyától egy járást általtört, a' hol a' pallókövet 
felfelétaszította és mindent, mivel útját venni akar-
t á k , odább vetett , még végre egy homok köves fa-
kapotstsal felkészített darabot erővel a1 földbe be nem 
ver tek: egy katlant, és egy új tsatornyát hozzá 
nem toltak, és illy módon a3 víz a' maga élőbbéin ? 
járásába ismét öszszcszoríttattott. 
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Még régiebbek, mini a' fent megneveztettek, a' 
jHerkules fördői Mehádiánál a' Temesi Kanálban, 
o t t , hol a1 határhegyek Bánátot a' Napnyugoti 
Oláh Országtól elválasztják. Ezek a' fördők már a' 
Rómaiknak idejekben ösmeretessek voltak, és már 
akkoriban a' mostani névvel birtak. Igen nagy te-
kéntetben állottak a' Rómaiknál, és azon hely egy-
kori diszét mutatják a' sok hajdani emlékeztető je-
lek és épületek, mellyeket kerültében még most is 
foglal. Római régiségek: p. o. lámpások, kultsok, 
liamvedrek és pénzek több ízben ásattattak ki. Her-
kulesnek hét leábrázolásai több felírásokkal találtat-
tak a* többek között 1736-ik esztendőben, midón 
Vl-ik Károly Tsászárnak parantsolatjára Gróf Ha-
milton a' Herkules fördőit * mellyeket az időnek 
feldulása és századoki hoszszas Török háborúk egész-
len semmivé tettek, és feledékenységbe hoz tak , is-
mét helyre állította. 

Az Ő nagy gyógyerejek miatt minden nj'áron 
igen számos Vendégektől meglátogattatnak. Az egyes 
forrásoknak kiilömbféle nevek vagyon, a* betegsé-
gek szerént, mellyeket gyógyítanak, p. o. a' tag ki-
izzadó fördő, hidegleiő fördő, szemfördő, daganat 
fördő 'c a' t. A' melegségnek mérője nem mindnyá-
joknál egyenlő, hanem jobbára a1 testtől kiállhatta-
tik. Az egy már most romlásba jutott tagfördő eb* 
bol kivételt tészen, annak vize olly forró, hogy ke-
vés szempillantatok alatt benne megfő a' tojás. 

Károly é« Teplitz fördője után talán az Aacheni 
legszembetűnőbb meleg fördő Német Országban. Már 
a* Rómaiaknak idejében ösmeretes volt. Mind a* két 
állítás azoké, hogy tudniillik egy Granits nevű Római 
fedezte volna fel azon forrásokat, és emezeké, hogy 
nagy Károly Tsászár egy vadászoton ide elbolyon-
gott, és ezen alkalmatossággal ezen forrásokat fel-
találta vo lna , nem egyebek meséknél. 1540-ik esz-
tendőben ezek a' források elapadtak, és tsak igen 
hagy kőltségeskedésscl megtisztíttathattak. A1 bel-
ső Városban hat meleg források találtatnak. A' há-
rom úgy neveze-1 fölsők a" vizsokaságára és melegsé-



C 103 ) 
gére a' legerőssebbek, és találtatnak 8« 6ton, 
melly Büchelynek hivattatik, és abban az udvarnak 
különbféle épületjciben nem meszsze egymástól. A' 
három alsók gyengébbek, és egy aiatsonnyabb tájék-
lói a1 kút utón, vagy kqmpbausfördőhöz, 500 lépés-
nyire a' felsőtől jönnék elő. Minden Aacheni fői-
dőknek melegsége Fahrenheit szerént: a' Tsászár 
fördőnél a' felső részén 128°, az allyánál 144° , a 
gőz fördőnél a' Tsászár fördőbe 143£°, a' kis fői-
dőbe 143 |° , az ú j fördőbe 131°, a Quiriuus 
forrásnál 120°, a' Cornelius forrásnál 119°, a' Ká-
roly forrásnál UGP , a' Rózsa forrásnál 115°, az 
ívó kútnál 111°. 

Az Aacheni forrásokhoz a* Burdscheidiakat i s , 
egy Aachenhoz közel lévő faluban számíthatjuk. 
A' himlő kútatska 1 I 0 | ° Fahr, melegséggel bír. 

Warmkúti források is Sileziában a' Góliáthegy 
éjszaki lábánál igen íátogattatnak. Regéilik rólok: 

i hogy ÍVik Boleslavv Hertzeg a' vidéket birta volna , 
's az ő vadászai 1175-ik esztendőben az általfedezték 
fel ezen forrásokat , hogy a' vadak gyakran azok-
nak közelekben a' melegség végett tartózkodtak. A' 
Gróf- fördő Tsörtner patikárius megvizsgálása sze-
rént 98° F h r . , a' Praeposti fördő 104°F. Mogalía 
szerént mind a' két fürdőknek melegsége 90° F . 
az ivó forrásoknak 99° F. 

Még más tartományok is foglalnak magokban 
számos forró forrásokat. Portugál és Spanyol Or-
szág gazdag ezekben. Spanyol Országban AHiama 
Granádában a' leghiressebbek közé tartozik. Frait-
tzia Országban a' Chatides-Aiqnesi, Sz. Prerrei 
Clerinonti Auvergnében , Bearni , Roussilloni, Ar-
lesi , Verneti a' Pyraeneusi hegyeken, Plombierest 
Lotharingiában. Olasz Ország, úgymint Magyar Or-
szág, hihetetlen sok meleg forrásokkal b i r , neve-
aetesseu Florentziában, Páduában, Pisában, Sienában, 
Viterbóban 's a ' t . A' Siciliai Szigetek, Sardinia, és 
Corsica semmi hijjával nintsenek. Angolja f)rs/4Íg-
ban a' legnevezetessebbek Bathnál és Bristolnál. Av 

lí.ithi Királv fördőlN'-»» a' Hieleirsrfa: 103° F., a' többi 

i 
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fördőkben tsak 100° F . Megjegyzésre méltó, hogy 
Bathnál hideg források igen közel a' forrásokhoz 
( egy helyen alig hat lábnyi távolyságra tőle ) tör-
nek ki . * 

A' forró forrásoknak okai felett a' Természet-
vizsgálóknak majd ugyan annyi féle vélekedések 
v o l t , mint a' tűzhányók okai fölött. A' mint a1 kö-
zép tűz az ő követőit elvesztette, és ugyan a' tilz-
hányó szomszédságától elővett fundamentom nem 
mindenütt alkalmatosnak találtatott volna, az új-
jabb időben arra a' gondolatra j ö t t ek , hogy a*meleg 
források kénkőkövets és kőszén kőtertíletből szár-
maznak, A1 kénkőkövets széllyel tevése által szár-
mozott melegséget elegendőnek lenni gondolták a' 
forrásokat annyi századok által melegen megtartani. 
Az a' környűlállás, hogy sok forró forrásoknak kö-
zellétükben elösmért kőszén kőterűletek előjönnek, 
és valójában föld-meggyuladás helyt ta lál , vagy leg-
alább hamis tűzhányói hegy fajai találtatnak; és to-
vábbá, hogy sok forró források a* még most is égő 
tűzhányói vidékeken előjönnek, mint p. o, Solfa-
taránál, a' Lipariai szigeteken, Islandiánál 's a' t. 
látszik ezen véleménynek nagy hihetőséget köl-
tsönözni, 

De Steffens helyessen figyelmeztet a' foldmeg-
gyuladása elégtelenségére, és a' forró források tűz* 
hányó tüzének megmagyarázására. A' mi mellette 
legnagyobb fontosságúnak látszik, az a1 változó-
sága olly jól légmérsékének, valamint a" leetöbb 
meleg forrásoknak ásványosi tartalékjának« Ö ré-r 
szent igen nagy idejekre muta t , holot némellyek 
már aJ Rómaiak idejekben ösmeretessek voltak. 
„Hogy lehet minekünk" — mond Ő továbbá — 
,,ezen tartós, 's ezer esztendőktől ugyanazon forrás-
nak ezer esztendőktől főlláló légmérsékét tsu-
pán tsak egy meggyuladásból megérthetővé lenni? 
Még tsak egyetlen egy forrásról sem tudat ik , hogy 
az Ő légmérséke alább szállott vo jna , és míglen 
Ugyan azon forrással b i r , alább szállását félteni 
MBU» leheti, l | a iziiite niijts is megmutatva, ^ 
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mi való, hogy a' légmérséknefc ióggatásai iK&lŷ t 
ta lá lnának, valamint mi tágasságának lóggatásait a' 
bányai forrásoknak oda engedhetjük, ngy még is 
egy rendessebb alábbszállás vagyon az olly légmér-
séknél , a ' meliynél — szükséges következése a ' 
majd kioltandó meggyuladásnak — a' mennyire va-
laha kévéssé észrevétetett, mint tágosságának egy 
rendes alábbszállása ezeknél. Hadjuk már mostan 
a' föhlgyuladásait egy időhoszsza által odább égni 
— ha a k a r j u k , több századokig — úgy még sem 
lehet eztet egy kis térről érteni , melly által 
azon forrásoknak vize foly. Ezek még sem ég-
hetnek több száz esztendőkön által, a' nélkül, hogy 
el ne égnének, és illy módon egy magos légmér-
séket táplálnának, és a* forrásokkal közlenének. 

Steffens továbbá a1 forró forrásoknak meg-
különböztető légmérsékjek tekintetjekre nézve is 
figyelmetessé tesz. Míglen az egyik huzamosan me-
legséget 80° mutat , megmarad a' másik állhata-
tosan 160° ,,egy tsupa meggyuladás" — mond ő — 
„nagyobb hasonlatosságot a' különbféle források 
légmérsékéről mutatna elő. Ha a1 tsekélyebb légmér-
sékség a" hideg forrásoknak öszszevegyítéséből szár-
mazik , úgy áltáljában megfoghatatlan, hogy olly 
hoszszas időkön által változhatatlanúl megtarthat-
ta ; és ha lassan lassan a ' meggyúladásnak kioltásá-
tól előmutattatik, úgy igen világos, hogy általjában 
tsak szempillantatnyi, semmi esetre tartós nem le-
het. De némelly források, mint igen forróknak, má-
sok pedig mint középszerű melegeknek ösmértetnek, 
mióltától felfedeztettek." 

Steffens ezekből a' környűlményekből azt kö-
vetkeztet i , hogy itt egy tartós élő míveletnek he-
lyevo lna , melly közönségesebb feltételektől függő , 
ezer esztendőkön által eltarthat , a' nélkül , hogy 
fölhagyna. „O ezeket egy galvanizmus! velebánás-
ban helyhezteti , melly a' hegyek mennyiségeknek 
rendsoraiban , kiváltképen a' kőszén hegyekben, vég, 
hez vitetik. Az utolsó rendek között , vagy más 
hozzá hasonló brgyek fajai által folydogáló \v/> jslVs 
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j a k ! a';bennck í' Vü villámszerí feszítést, és vele egy 
magosabb légmérséket. Az ollyan feszítés a" hegy 
meggyúladásának egy részével sem semmisíttelhetik 
meg , ha tsak ez a' rétekrend tsináJmányát az egész-
ben fel nem dúlja. Ez a' gaívanizmusi mívelet Stef-
fens szerént a' tűzhányó jelenéseknek az oka. 

Már föllyebb mondatot t , hogy a' vizet tökélietes 
tiszta állapotban sehol a ' föld színén feltalálni nem le-
het, és hogy különösen a' forrás víz többet, vagy keve-
sebbet idegen részekkel keverve vagyon. De mi a' for-
rás és kútvizeket még is tisztának, a'mennyiben tsak 
az idege:» testeknek bele kevert mennyiségek neveze-
tes nem lenne, tapasztaljuk. Hogy ha a1 mennyisége a' 
vízben felolvadott idegen alkotó részeknek olly nagy, 
hogy az eszmélkedés szerént é&zrevehetőfeg éreztet-
hetik . úgy az ollyas vizet ásványos víznek nevezzük. 

Ásvány, meilytől majd semmi víz a' földön 
nem szabad, az a' szénsavany mész föld. Föllyebb 
már megjegyzett ük , hogy a' legtisztább kútvíz is » 
ebból, ha bár tsekély részt is, foglal magában. Ezt meg-* 
mutatja az úgy nevezett vasserpenyő k ő , melly idő-
vel a' théás gőzerőmív katlanokban 's a' t. oda ra-
gad. Nem is egyébb, mint mész, melly minekutá-
na az őt felolvasztó szénsavany a1 melegség által ki* 
száldogált, mint kemény test leüllepedik. Némelly 
források annyi felolvasztott mészszei b i rnak, hogy 
Ók minden tárgyat , mellyet heléjek tesznek , rövid 
idő alatt mészkő kéreggel behúznak. E' tekénlet ben 
jegyzésre méltók a1 Károly fördónek forrásai. A1 be-
lölök letsapott kemény mész a' Károly fördói für-
dők ő neve alatt minden természet kedvellök és 
ásvány gyűjtők előtt ösmeretes. 

Háromféle fajait különböztet jük: a ' tsepegő kő* 
fördő t , a1 buzogókőit, és a' borsókőit. Az elseje a' 
szabad levegőnek hozzá jövetelénél mindenütt leül-
lepedik , a' hol a* buzogó forró víz folydogál, vagy 
pedig egy darab ideig tsendesen állva marad. Kü-
lönbféle festése a1 bele kevert vasértzmész mennyisé-
gétől függ; mennél többet bir az utóisóból, annál se-
tétebb a' tsepegőkö. A" különbféle, néha igen külö-
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litis form ázatok igen sokféle eseteken alapúinak. A' 
huzogókő, mellynek, játszó fajai, festése és rapsolat-
jokra tekintve a' véghetetlenbe mennek, az a1'szesz, 
méllyből magoknak a'források az irtóztató bojtozat-
joknak takaróját építették. Esmeretlen, mikép a'bel-
sejében , a' külső levegőnek hozzá járúlása nélkül, 
még most is a természettől készíttetik*. — Az úgy 
nevezett borsó kövek, mellyek fovenyded márvány-
nak, vagy Ikrakő márványnak neveztetnek, és* tsak 
a' ktílső formázatjok, nem pedig minémtíségelc sze-
rént különböznek a' tsepegő kő és buzogó kőtíl. 

Peruban kilentz mértföldnyire GuanianyáUJ, és 
harmintzra Limától találtatik egy kút, melly o l ly 
sok föld részeket foglal magában , hogy a' víznek 
kigőzölgése által nem'tsak oszlopképeket, hanem 
még négyszegű köveket ,is a1 házak építéséhez be -
lőle faraghatni. A* vizet hozzá alkalmaztatott f o r -
mákban fogják fel, és azután hagygyák kigőzölorni-
A' legnagyobb rés«e Guaucavelicának ezen kő E e n -
nyiségekbol, és a' legtöbb képek a'Limai Temphrn-
ban belőle vágynak faragva. — Egy forrás T o r s -
nál Frantzia Országban meszet kőből tör elő, és t g y 
kőszikla eresztőjén alabastromot rak l e , melly mijei 
hab formára, majd egyenes hat oldalas hastesi-e 
tsoportozik. Igen kis szemű és a* fehér Cararai mir— 
ványnak semmit sem enged. — A' Teverone Tivoli-
nál Olasz Országban képez esésével finom vízi pott, 
melly annyi meszes követ leüllepít, hogy ßellymiC 
ket, mellyeket nekik kitesznek, egy különösfínoti 
és szoros módra leformál. A1 bekérgezu forrásoktól 
különböztetni köll a' változtatókat, vagy azokat, 
mellyek belevitt állati, vagy plánta testet nem kőke 
reggel húznak be, hanem azt lassanként egészei 
kőre változtatják, a' nélkül , hogy külső formájí 
ós mívszeres alkotása elveszne. Ok a' bekérgező for-
rásoktól valóságosan az által különböznek, hogy az 
tűzkő föld, mellyet Jetesznek ; holott ellenben ama-
zoknál több mész találtatik. A' még most is fönn 
maradott kővé változtatások legnevezetesebb példái-
nak egyike Trajan Bómai Tsászar által száz negye-
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diliben K. U* születése után építtetett Dunahid marad-
ványa. Első Ferentz Római Tsászár egy oszlopot 
kiásattatott, és megvizsgáltatott. Általmérője egy 
lábat tett k i , és a1 felső lapja \ hővelknyi mélység-
rekővé vált, és ugyan akhát kőre általváltozott. Ke-
vesebb időre van szüksége, mint itt a' Dunának, 
az Irlandiában helyheztctett Lough-Neaghi lónak, 
melly hasonlóan fát kőre általváltoztat. Az ollyan 
fánál, melly számosan a' partjain találtatik, sehol 
valami különös bekérgezés, vagy nevekedés nem 
Vétetik észre, hanem a' belső szálkái és általjábau 
a* fának egész szövevénye épen maradnak, és a1 vál-
tozás látszik h" nehezségének és tömöttségének sza-
porodásában állani, és a' kővé vált test tüzet ád. 

Találtatnak olly források is, mellyek felölva-
dott értzet foglalnak magokban. Ide tartoznak a* re-
zet magokban foglaló vizek, vagy az úgy nevezett 
vagdalék források. A' réz bennök a' kénkő savany 
által fel vagyon olvasztva. Bele tevődik egy darab 
vas, mint szeg, knlts és másféliek, úgy öszszeköti 
magát a'kénkő savany a'vassal, minthogy ehhez kö-
zelebbi chemiai atyafisága vagyon , és a' rezet oda 
hagygya. Egynéhány hetek után a1 beletétctett vas he-
lyett találtatik egy épen olly formázatú réz darab. 
Több illyes vagdalék források azért használtatnak, 
hogy belőtök rezet nyerhessenek. Hasonló réz tar-
taíékú források vágynák Sz. Pöltennél Austriában, 
Jenichnél Tyrolisban, Altenbergnél az értztermő 
Szász hegyeken, Fahlunnál Svéd Országban, Wik-
lownál Hiberniában, Lancasternél Pensylvániában. 

A' nevezetesebbekhez tartoznak a' Magyar Or-
szági réz tartalékú források is; úgymint: az Újzsó-
lyomiak, Szoinolnokiak , és az Urakvölgybéliek 
's t m. 

A* sós és hányás vizek is igen nagy számmal 
találtatnak Magyar Országban, ég nem tsak több 
egyes orvos Tudósainktól, úgymint: Österreicher, 
Windisch, Cranz, Wiqterl, Kitaibel és más többek-
től rendesen leírattalak, de nem régiben Magyar 
Országnak majd minden tudtunkra lévő forrásairól írt 
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m u n k a : „Pauli Kitaibel Hydrographica Hungár iáé" 
tzím a la t t , Pesten. 1829. 8-ad r é tben , két kö te t} 
mellyet Tekintetes Tudós Schuster János, a* kir. Tudo-
mányok Egyeteme Orvosi Karánál Chemiai Professor, 
Kitaibel é le t ra jzával , és ön maga tulajdon észrevé-
telei mellett világosságra botsáj tot t , állításomat vol-
taképen e rős í t i , ugyan azon okból a' bővebb tudó-
sítást nyern i kívánókat ama köz kezeken forgó mun-
kára utasítom. 

Salétrom tartalékú forrásokban is igen gazdag 
Magyar Ország. Szamos vizétől kezdve felfelé egészi 
Béts szomszédságáig 70-+-80 német mértföld hosz-» 
szában , és a' Kárpátoktól lefelé a ' Dráváig alig ta-
láltatik t á j é k , mellynek több , vagy kevesebb a ' sa lé-
trom miatt megihatatlan forrás vizei ne lennének» A* 
föidaly több részeiben előbukkanások minden növe-
vényt elpuszt í tanak, és néha egész salitrom tótsá-
ka t képeznek. IIa így aztán elgőzölög a1 v í z , akkor 
a' földdel egy velest megmarad a' salétrom , és ösz* 
szegyüjtetik. Altaljában véve a' Magyar Országban 
olly nagy mennyiségben találtató salétromnak na-
gyobb részét e1 számos forrásoknak köszönhetni. 

Biattcovich 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Die Magyaren * Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet. 

von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. Wi twe . 
1833. in 8-o SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben. 

2) A1 magyar nyelvnek fényre botsátott ágoaS/ati; németül irt 
munkáját magyarázván P. Bélsben, Strausz Özvegye be-
tőivel. 1833. 8-ad rélben 152 lap. Az ára 2 fr» 30 xr. 
pengő pe'nzben. 

(Folytatás.) 
Azon Aszszonyt, ki t Szent Mátá Evängyelista 

(XV} 21—23.) CHANANAEA Aszszönyiiak nevez , 
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Szent Márk Evangyeíísta ( V i l , 24—2G.) nem tsak 
HELLEMS és SYUIAl Aszszonynak hívja , hanem 
SYltO-PIÍOENISSA néven emlegeti, következéské-
pen PHObNlCÍAI tzímmel is illeti. E' tárgy már 
tsak azért is figyelemre méltó, mert a' LXX Görög 
foImátsok a' CIIA NANA E'tJEOK AT néhányszor 
P1ÍOENICÍAIAKNAK fordították. Mósesnél (Exodi, 
VI , 13.) találtatik: „Et filii Simlion; Jemuel, et 
Jamin, et Obad, et Jachin, et Sochar, et Saul 
FILIUS Cl/E NA HA NI TIDIS." A* LXX Tolmá-
tsoknál ez így á l l : „ E t filii Symeon; Jemuel, et 
Jamin, et Aod, et Jachin, et Saár, et Saul ^ qui 
ex PnOENISSA." Ugyan Mósesnél (Exodi , X Y Í , 
35.) olvashatni a' Mannáról: „Mati comederunt, 
tiscjue ad venire eorurn ad extremum TERRAE 
€HENA fIAN." E' hely a' Görög Szent írásban így 
jő elő : „Man e der unt, quoad usque adtenerunt in 
PARTÉM PHOENIC1S« Josue Könyvében ( V , 
1.) mondatik.' „Ei fűit, juxta audire omneS Re-
ges Emoraei , transitü Jarden ad maréket 
ömnes REGES CHE NA HA NA El, ywi' 
<re." A1 Görög Tolmáts ezt így tette által: Et fa-
ctum est, ut audierunt Reges Amorrhaeorutny qui 
erant trans Jordanem, REGES PHOENIC1AE, 
qui juxta mare" Megegyez e' fordításokkal a' leg-
régiebb Babylóniai Tudósításokhoz utasító Eupole* 
mus , midőn (Eusebii Pamphili* P,ra^paratio Evan-
gelica. Coloníae, 1688. fol. Libro IV, § 17. pag, 
418—419.) így ír : „Enim vero Bahylonios dicere 
solitos, primum extitisse Belum, qui Saturnus 
vulgo nominetur, qnique Belum alt er um cum CHA-
NAANE susceperit; HUNC vero CHANAANEM 
PII0 E NIC UM PARENTEM GEN VISSE, cujus 
filius CIIUMUS extiterit" Más helyen szinte Eu-
polemus beszéli a CHANANAEÁBAN lakott Ábra-
hámról: „(luteum nobilitateac sapientia omnibus an-
teiverit, tum vero Astrologia m parit er et ChaU 
daicam invenerit, et singuluri studio pietatis di-
vinam sibi gratiam conciliarit. Hunc porro divi-
7io jussu, COLLOCATO RE RUM SUA RUM / V 
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PßÖENlCIÄ D03IICILI0, solis iúnaeque con-
rersíones ac reliqua id genus omni a Pll OENICES 
docuisse, quae res summe gratiosum eum apud 
Regem ejfecerit 

Flávius Jósef (Antiquit. Jud» Libro I , cap. 6. 
§ X) hasonlóképen írja Sidonról, Phoenicia Váro-
sáról: „CIIANAANI autem f ilii fuerunt: SIDO-
NIUS, qui et sui no minis urbem in PH0EN1CE 
cxstruxit, SIDON etiam ab Hellenibus vocatur™ 
Hogy itt i s , folebb is Eupolemusnál, a' F I szó kö-
zös eredetre mutató napkeleti kifejezés, azt alig 
Szükség érénteni. Philo Judaeus beszéli (Opera 
Franeofurí i , 1691. fol. p. 627 . ) Móses életében,: 
„Ergo postquam de communi consensu accepit im-
périum ?io?i sine numine, debrehit Coloniam in 
PIIOENICEN , COELES YRIAM PALA ESTI-
NAMQ VE, tunc communi no mi ne CIIANA-
IVA EAM, deducere , cujus fines disterminabantur 
ab Aegypto trium dierum itinereEzen író (Ope-
ra. edit. cit. pag. 636. Cf. pag. 95 ) más részről azon 
háborút is, mellyet Móses a* Szent írás szerént az 
AMALECITÁKKAL viselt, a* PHOENICIAIAKKAL 
viselteti. Sőt még sokkal későbben Hierocles Gram-
matikus is (Vetera Romanorum Itineraria. Amste-
Jaedami, 1735. 4-o pag. 715—717.) Synecdemusá-
ban a1 régi ARAMAEA Tartománynak és a' SOBAI^ 
Királynak városait, Ptolemaist, Berytust, Paneast, 
Damaskust , Abilát és Palmyrát PHOENICIÁBA 
helyhezteti. Valóban, hogy a' CHANANAEUSOK 
és a' PIIOENICIAIAK egy eredetű Nép voltak, aZt 
épen úgy hitte *s vallotta az egész Régiség, mint 
ma is egyezőleg állítják a' Hermenevták. T s u d a - e 
tehát , ha Szent Ágoston (Opera. Antwerpiae, 1700. 
fol. Tomo III , Parte II. col. 679. Epistolae ad Ro-
manos Expositio inchoata $ 13.) az Evangyeliumi 
CHANANAEA Aszszonyról emlekezve í r j a : „CIIA-
NANAEA enim, hoc est, PUNICA MULIER, de 
ßnibus Tyri et Sydonis egressa, quae in Evange-
lio personam GENTIUM gerit, salutem petebet 

fitiae suaeTsuda-e, ha ugyan ez a' Szent Ágos-
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ion, Hippo-Regiusi Püspök Afrikában, mint leghi-
telesebb t a n ú , írja a' ílippo-Regiusi lakosokról va-
lamivel alább az előbbi soroknál: „ Unde interro-
gati RUSTICI nostri, quid sint, PUNICE resport* 
dentes CIIANANI, corrupta s tili cet, gicut in ta-
libus sólet, ««« litt er a , quid aliud respondent, 
quam CHANANAE1 ?4< Gyönyörűen igazolják a"1 

Szent Férfiúnak tanutételét a' Phoeniciai Kútfőket 
használt Sallustiusnak (Opera . Blponti , 1780. 8-0 
Jugurtae Cap. 19. pag. 111.) ime sorai Afrikai HIP-
PO Városról: „Postea PHOENICES, alii multi* 
tudinis domi minttendae gratia, pars imperii cu-
pidine, sollicitata plebe aliisque novarnm rerum 
m idis, HIPPONEM, Hadrumetum , Leptim ali-
as que urbes in ora maritimas condidere .* haeque 
brevi multum auctae, ^»rí originibus praesidio * 
a/iae decori fuere." HIPPO Afrikai Városnak PA-
RASZT és FÖLDMIVELŐ lakosai tehát saját tudo-
mányuk szerént C H Á N A N I A K , más írók szerénf 
pedig PHOENICIAIAK valának. 

Nyomos tanutétel ez arról, hogy a® CBANÁ-
NAEUSOK ésa 'PHOEMCIAIAK közös eredetű NÉP 
voltak , de még nyomosabb arra nézve, hogy a* 
CHÁNÁNAEUS nemzeti név bizonyosan KIRÁLYI, 
Vagy TSÁSZÁRI jelentéssel birt. Leeshetik itt a* 
Tudós Sereg szeméről a' homály * melly régóta födte 
a* tiszta históriai Tudományt. Ptolemaeusnál az 
Afrikai HIPPO város neVe (Libro IV , cap. 3 . ) 
Görögül rújv ßaölhxos«, az az í HIPPO REGIA.kC 

Ugyan miért REGIA és BASILICA? Fölvilágosít-
ják e' kérdést némelly Afrikai Püspököknek aláírá-
saik az Afrikai Egyházi Zsinatokban. Szent Ágoston 
HIPPO-REGIUSÍ Püspök (Philippi Labbei, Sacra 
Sancta Concilia. Lutetiae Parisiorum* 1671. Fol. To-
mo II , col. 1391. 1684.) így is majd említtetik * 
majd aláírta magát: Augustinus EpiscopüS Eccle-
siae HIPP ONIE NS IS RÉGIÓ RUM dixitÉá 
Augustinus Episcopus HIPPONENSIUM RE-
GIO RUM oblato nobis a Leporio libello súbscri-
psi," Olvastatik még ugyan az Afrikai Egyházi 

ZSH 
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Zsinatoknak irataikban (Labbei, SS, Conciíia. To-
mo I I , col. 1379. 1670) ez is: „Maxlmianus epi-
scopus AQVENSIS REGIORUM. Idem dixit ; 
Praesto sum, in Patria mea non habeo alium 
episcopumÉs: „Maxienianus Episcopus AQV EN-
SIS HEGIOHUM legátus Provinciáé lhj%acenae 
subscripsiTaláltatik (Tomo I I , col. 13S9 ) ugyan 
ol t : , ,Dominicas Episcopus plebis Ii UL L ES SIS 
REGIORUM." Hogy pedig c' helyek hibát lanok, 
azért Szent Ágoston saját munkaiban mag** is kezes, 
í r ja 6 (Opera. Tomo II. edit. cit. col. i57. —* — 
Tomo III. Parte I. col. 113) egyik helyen; "Tan-
tum dolemus REG 10NE M HIPPONENSIUM 
REG IO RUM et ei vicinas partes confines NU-
MIDIAE, praesidiali edicti tut vigore non dum 
udjuvare meruisse." Más helyen i ,.Nam Jons qui-
dam magnus B UL LEN SI UM REGIO Ii UM fere 
ptenus est pisciumMinekutána tehát mind a"1  

ßaötli'/.öq Görög, mind a1 REGIUS és REGÍORUKI 
Deák szovak nem TSÁSZÁRRA, vagy KUiÁLYRA, 
hanem inkább TSÁSZÁRIAKRA és KIR ÁLYIAKRA 
tzéloznak : minekutána CHAN és CMÁNA a* nap-
keleten KIRÁLY és TSÁSZÁR jelentéssel b i r t , "a 
ugyan ott a' Tartomány Nevek az ÁX szó által ké-
szíttettek, nem szabad, nem kell-e állítani, hogy 
a' GHÁNÁN és CHÁNAÁN nevezetek TSÁSZÁRI, 
vagy KIRÁLYI TARTOMÁNYT, a' Szent Ágoston-
nál minden legkisebb rontás nélkül előjövő CIIÁ-
NÁNI név pedig TSÁSZAíU vagy KIRÁLYI NÉ-
PET (Gens Regia, et Gens Regiorum) jelentenek? 
Igen is , mert Pomponius MeU (Libro I, cap. 6 . ) 
jegyezte föl , nem pedig Recenssns hirdeti , Numi-
diáról: , ,Laturus sinus, et Sarüabale fluvius ' UL-
TRA MONUMENTUM COMMUNE REGIAE 
GENTIS, deinde Icosium et Ruthisia urbes , et 

fluentes inter eas Aveus et Naéar." Lakott tehát 
"Nu mid iában REGIA GENS. Továbbá, minekutána 
a NUMIDAE és NOMADES szivak, a' Görög Né-
/wo=PASCO szótól származván, a' Classicusok sze-
rént PÁSZTOR NÉPET jelentenek, a' "ixxog szó 

Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1831. 8 
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pedig GorÖgdi a1 LÓ Magyar szó neve, és a ' f í IPPO-
líEGlORUM város NUMIDIA, az a z : PÁSZTOR 
ORSZÁG városa volt, nem szabad, nem kell-e ál-
J ítani t hogy a* ÍIIPPO REGIUSIAK a' PALAESTI-
NAl HIPPENUSOKNAK (Sidóúl: SUS AIAKNAK) 
gvarmataik és LO-KÜNOK voltak? Igen is» mert 
a ; szomszéd, CYRENE TARTOMÁNYBAN is laktak 
mind LÓ-KUNOK, mind SZIKELEK. Strábo szerént 
a' CYRKN&IEK egyébbaránt NOMADESEK is voltak. 
Esméri Recensens azon magyarázatokat, mellyek a' 
CHAXAN AEUS, AMALECITA, 's más efféle szovak-
ról Origenesnél, SzentHierooymusnál, és Szent Ágos-
tonnál találtatnak: de ezekkel, mint a"1 puszta véle-
mény szüleményeivel, már tsak azért sem vesztegeti 
az időt, mivel róluk semmit sem tud a* História. 

Fiiggeszszük azonban föl még itt is meggyöző-
d esünk ejt, 's iparkodjunk ezeknél is nagyobb hite-
lességre szert tenni. A" Krisztus születése után 462-
dik év felé írt Cborenei Móses, Örmény író (Mo-
sis Chorenensia, Históriáé Armeniacae Libri III. 
f jondini , 1736.4° Lib. I, cap. 18. 51.— 53.) 
í r ja a1 JOSUE elől Áfrikába futott CHANANAEU-
SOKROL i „ 4 JOSUE Hebraei non quidem generis 
originem, sed imperii incrementa traxere; nam-
fjue omnes ab Abrahamo oriundi. Is cum CHA-
NANAEOS deleret, notmulli Agram profugerunt, 
et navigiis TÍÍA fiSIN petiere, idquod ex INSCRf-
PT/ONE PATET^ QVAE IN AFRICá COLUMNIS 
INSCULPTA EXT AT, AD HANC USQVE ME-
MÓRIAM, quaevere talis est.- A JOSUA LA-
TRONE PRO FUG 1 NOS PRAEFECT1 CHANA 
NAEORUM VEN MUS IIIC HABITATUM« A* 
CHANANAEUSOK ime JOSUE elől TIIARSISBA fu-
tottak ÁERIKÁBAN! Ez a' THARSISnem volt a' Ci-
Jiciai THARSUS, seri nem volt, mint igen sokan vél-
ték, C ARTHAGO, hanem a mostani CADIX köriíl fe-
kiivó város volt , reellyről írja Byzantiumi I s u á n 
(De Urbibus. Lugdini Batavorum , 1694. fol. pag. 
(>95.) ime soroka:: THARSEiUM, Urbs ad 
HERCULEAS COLUMN IS. Polybius tertio. Gen-
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tiU debebat Tarseiles, vei Tarseiotes. Nunc vero 
pro regioni$ consvetudine TA HS ENI dicuntur. u 

Ez az a' Bibliai TARSIS , mellyrŐl (II. Paralíp. IX, 
21.) Salamon Sidó Királyt ós Churam Tyrusi , aK 
a z : PHOENICIAI Fejedelmet értve, egyebeken ki-
viíl mondatik: „ N a m naves liegis (SeJomoh) euu-
tes TARSIS cum servis Churam (Regís Tyr i ) : se-
rnél in tribus annis veniebant THARSlS portan-
tes aurum et argentum, dentes elephantum, et 
sirnias, et pavosIlogy pedig Cadix körtíl valóban 
laktak TYRIJSIAK, a z a z : PHOENICIAIAK, más 
néven CHANANAEÜSOK, azt Strábo is világosan em-
líti (Libro XVI. edit. cit. Tomo II, pag. 1097. marg. 
756.) ime soraiban: , ,Homerus TYRI non meminit s-
CO LONIAE tarnen in A FRICÁM et HISPÁNIÁM 
itsque art loca EXTRA COLÜMNAS (Herculis) DE-
D ÜCTA Eplurimum TYRUM celeb ráver unt." Sőt 
más helyen (Libro III. Edit. cit. (Tomo I. pag. 224, 
marg. 150.} megint beszéli Strábo: „ PHOENICES 
porro harum ego rerum fuisse indices dico, qui A N-
TE IIOMERIAETATEM optima AFRICAE et III-
SPAN IA E tenuerunt, et domini eorum fuere loco-
rum , donec eorum a Romanis est aholitum impé-
rium." Sőt Sallustius is ír ja (Edit. Bip. pag. 260. 
Inter Frajymenta") egyenesen CADIXROL: ,.TAR-
TESSUM HISPÁNIÁÉ Cl VITA TEM, QUAM 
NUNC TYR1I, MUTATÓ NOMINE GADIR, 
HABENT.y Már, ha ezeket tudva, CADIX kör-
nyékéről idősebb Pliniusnál (Hist . Nat. Libro V, Cap. 
1. Edit. Hardnini Tomo I , pag. 240.) olvassuk: 

ora Oceani, Colonia Augusti Julia Constan-
tia Zilis, REGUM DITIONI exempta, et 
jura Baeticam petere jussa " : Nem szabad, nem 
kell-e ismét Afrikában a" mai Tanger város szom-
szédságában , hol ZILIS feküdöt t , REGIA DITIO-
RÓL, az az: TSASZARI, vagy is KIRALYI TAR-
TOMÁNYRÓL gondolkodnunk? Spanyol Ország-
nak de V Isle kiadta Földahroszán Tangerhez kö-
yel , és Tanger alatt két A l - C a z a r nevű város 
találtatik. 

*8 
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Do hallgassunk több tanutételeket is a*' leghiíe-

lesebbTörténetíróktól, A' PALAESTINABAN szü-
letet:, Afrikában Belisáriussal j á r t ' s k e l t , és Krisz-
tus születése után 562-dik év felé virágzott Proco-
pius (De Bello Vandalico. Libro I I , cap. 10, edit. 
reg. T o m o l , pag. 257.) írja a' MAURUSOKRÓL 
i s : ,,Cum Hebraei, ex A EGYPTO egressi, non 
longe a PALA 'ESTINAE FI NI BUS abessent, Dux 
Tiae Moses , ;«V sapiens , e vita migravit. tíuea-
tum suscepit JES US (.JOSDK) Nave filius : qui 
gente hac in PALAEST IN AM ind a et a , regionem 
ohtinuit, vir tut ein i?i hello promens humann majo-
rem, ac debellatis indigenis omnibus, nrbium fa-
cile potitus est, audiitque plane invictus. TtrnC 
t empor in maritima omnis Regio a S YD ONE AD 
AEGYPTI EINES, PIIOENICE DICERATUR, 
nee nisi unum (?) ibi quondatn fuisse Regem con-
fessione omni um constat, qui de PIK) ENICU3Í 
antiquitatibns scripsere. Iltic GENTES numero 
abundantes degebant, GERGESAEI, JEBUSAEI 
(Ezek a' Szent í rás előadása szerént PUíLlSTAEU-
SOK vol tak) , ALIAEQVE ALIIS DISCRE, 
TAB NOMINIBUS in Ilebrr, eorum História. 
At tibi Ducem advenam vinci non posse intellexe-
runt, reitet a patria IN AEG YP TUM con-
termím,am COMMIGRARUNT. 11 ic loco non in-
vento , qui se de s ipsis satis laxas praeberet, quod 
jam ab aevo longinquo frequens populis AE-
GYPTUS esset, IN AFRICAM concesserunt: 
quam TOTAM usque ad COLUMNAS II ERC ü-
LEAS obtinuerunt, multisque urbibus conditis, fre-
quentarnnt. PIIOENICUM L1NGVA ETI AM-
NUM UTÜNTUR 1NC0LAE. Castellum quoque 
struxerjint in URB E NU MIDI A ; ubi est URBS, 
jam dicta TIGISIS. Ibi ad fontem nberrimum 
CÖLUMNAE e lapide candido VI SUN TUR DU-
CTAE, quae incisam PHOENICUM LITERIS 
et VERB IS sententiam hanc servant; „NOS II 
SUMUS, QVI FUGIMUS A FACIE JESU LA-
TRON IS, FILII NAVE. „Ante hornm advent um 

/ 
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colelant Africam a Iii Populi' quotl ;b i j a m hi dk an-
tiquitus habitassent, Regionis Soboles vocaban-
tur. Ilinc perhibent terrae filium fuisse Antaeum, 
ipsorum Hegem, qui Clipeae cum Hercule luctatus 
est. Post etiam <qui E PII0KNW1A cum DLDO-
NE MIGRARUNT, ad COLQNOS AFR1CAE, 
TAMQ VAM C0N&ANGV1NE0S, se coiitulerunt, 
atque ipsis volentibus € A R TU A GIN EM coudide-
runt tenueruntque. Procedettte tempore, CAR-
TIIAG INENSES opibus numeroque aucti mirum 
in modum , riciuos, qui primi^ quernadmodum di-
ctum est, E PALAEST IN A venerant, H0D1E 
VOCANTUR MA ŰRI, acie fusos, longissime 
ab urbe CA fí TIIA GI1VE sibi sedes legere coege-
runt. Dein Romani omnibus debellatis, extremas 
oras AFRICAE habentis hominum domicilia, 
MAÜRIS assignarunt ; CARTHAG IN ENSES 
caeterosque Afros ST1PENDIAR10S habuerunt. 
Denique MAUBI, Vandalis saepe victis, quam 
appellant nunc MAVRITANIAM, a GAD1BUS 
ad CAESAREAE limites pertinentem, r*/*-
^wae Africae partém maxim am occuparunt. Hac-
tenus de sedibus MAVRÖRUM in Africa>1 

Procopius e' soraiban, avGERGESAEUSOKON 
és JEBUSAEUSOKON kívül, haiározottan még a* 
MAIJRUSOKAT, vagy MÓROKAT is PIIOENICIAI-
AKKÁ és PÍ1ILISTAEUS0KKÁ teszi. Vele tartanak 
az Arabs írók i s , mert Gólius (Muhammedis Filii 
Ketiri Ferganensis , Elementa Aströnomiea. Amste-
lodami, 1669. 4. Notae, pag. 92.) állítja Afrika ré-
gi lakosairól: MALAC1TAE, et maxienam par-
tém PIIILISTAEI habentur, qui partim eo fuga-
ti atque di%persi, partim coloniis eo deductis, Sy-
ris deinde Arabibusque RARBARI, id est: EXm 

TRANEI, PEREGRINI nominati fueruíit. Itt* 
unanimi consensu tradunt Arabici antiquitatun 
scriptoresValók ezek, ha észre vcszszük , hogy 
a 'Szent írásban azon Philistaeus Népnek, mellyot: 
a1 Sidó Kútfő HA-MOR-IM név alatt emleget, MÓR 
igazi neve az egj^es számban, 's e1 MÓR név előtt a' 
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ÍIA részetske articulus, végén pedig az IM részets-
ke a' többes számnak Sidó ragasztéka, Régen tudtak 
a' figyelmező Tudós Férfiak az Arabsokról (Bochar-
t i , Opera. Lligduni Bat. 1707. fol. Tomo I I I , col. 
323. Slepbanus Byzantinus, De Urbibus. Lngd. 
Bat. 1694. fol. pag. 19;'. Nota 30 . ) , a' Syrusokrói 
(Job. Gottfr. Hasse , Praktische^ Handbuch zur Er-
lernung der hebräischen Sprache. J e n a , 1787. 8 o 
S. 74.) , sót a' Rómaiakról is (Prisciani, Opera. Lip-
s iae , 1819. 8. Vol. I , pag. 48. Libro I , cap. 9.)* 
hogy e* Népek a' hoszszu 0 betűt AU betűkkel ejtet-
ték k i ; régen tudták , hogy sok névben az A vagy 
IIA articulus (Lttcae Holstenii , Notae et Castigaíio-
nes in Stepli. Byzantjnum. Lugd. Bat. 1684. fol, 31. 
sub voce A-Morgos.) fölösleg jelenik meg: Mégsem 
jutott senkinek eszébe MÓR NÉPET látni a Szentírás-
ban a*PHILISTA ELSŐK között mind a' mellett i s , 
hogy Procopius eléggé világító fáklyát gyúj to t t , és a' 
Syrus Fordítónál a'Mósesnél (Genes.XXII , 2 ) előjö-
vő Palaestinai TERRA MORI AH igen helyesen TERR A 
AMORRHAE0RUM magyarázatot nyert. Említtetik 
a 'Szent í rásban (II . Paralip. Cap. 3 , versu ] . ) M O \ S 
MORIAII i s , az a z : a' S10N Hegy , mellyen Sala-
mon Király a 'Templomot építtette. Ezt nem tsak a' 
Syrus , hanem a1 Görög és Arabs Fordító i s , vala-
mint Abulpharágius Arabs Krónika író is (História 
Dynastiarum. Oxoni i , 1663. 4-o pag. 34.) egyezőleg 
MÖNS AMOR A EORUM jelentéssel tette által. És 
nints-e Mósesnél (Deuteron. Cap. I , 7. 1 9 . 2 0 . 4 4 . 
Numeror. Cap. X I I I , 30.) több izhen említés az A-
JMORAEUS NÉP HEGYEIRŐL ? És nem volt-e (Mó-
ses , Numer. X X I , 21. 26. 29. 34.) SICHON (a Gö-
rögszerént: J'tjoiv, a 'Syrus és Arabs fordítás szerént 
Sihon) az AMORAEUS NÉP Fejedelmének neve? 
Maga a' MÓR szó a* Sidó, vagyakár mellyik Sémi-
ta Nyelven ÍJÁSZ (SAG1TTARIUS) jelentéssel bírt, 
a1 mit homályosan már azok sejdítettek , kik a' Szent 
írásban (Judicum. Cap. VI , 1.) a' GABAATH HAM-
MOREH Sidó szovakat VALLIS JACULATORIS 
Deák szovakkal (Bocharti, Opera. Lugduni Batav, 
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1707. fol. Torna, I I I , col. 423.) fordították. *) Hog 
ugyan ar Szent írásban a1 LXX Tolmátsok tfs a* Vuí 
gára Fordítója (I. Regum. Cap. X X X I , 1—3. If. Re-
gum. Cap. X I , 24. I Paralip. Cap. X , 3. II. Paraiip. 
Cap. X X X Y , 23.) a' bibliai Sidó HA-MOR-IM szó-
val Toloxat és S A GITT ARII, a z a z : JÁSZ jelentés-
sel fordították, 's hogy a' HA-MOR-IM NÉPNEK 
Fővárosa Philislaeában (Moses, Numer. Cap. X X Í , 
23. Denter. Cap. I I , 32. Judicum Cap, X I , 20. Is-aiae 
Cap. XV, 4. Jeremiae Cap. XLVIII , 21. 31 . ) JA-
HÁS, másképen JASZA, ÍASSA (Eusebius és Hie-
ronymus Ouomasticona szerént JASSCS^ volt; hogy 
végre Palaestinában JONESEK az az : JÁSZOK lak-
tak , és a' MAURUSOK híres NYILAZÓK valának, 
arról Stephanus Byzántinusból és Horátiusból, úgy 
több Görög és Római Classicusokból mindenki kön-
nyű munkával meggyőződhetik, valamint minden 
Biblia olvasó azt is hamar észreveheti, hogy a' mint 
a' Magyar Országi Oklevelekben és Törvényekben a' 
JÁSZOK, úgy a' Szent írásban is főképen az AMO-
RAEUSOK viselik a' PHILISTAELS nevet. 

Egyébbaránt a' PALAESTINAI NEMZETSÉ-
GEKNEK kivándorlásukról Áfrikába é^ Spanyol Or-
szágba , Josue győzedelme u t án , emlekezik Eva-
grius Scholasticus, Theophanes, Syncellus, Anasta-
sius Bibliothecarius, Cedrenus, a" História Miscella 
í ró ja , Samuel Presbyter Aniensis, Suidas* Nicepho-
rus Callistus Xantopulus, Leo Africanus, nem kii-
lönben a Jerusálemi Talmnd, arBa1>yloniai Talmud, 
Móses Maimonides, Iben Rachich és Abulfeda is 
több más Sidó és Arabs írókkal, A* Történétet tehát 
semmi esetre sem lehet kétségbe venni a' Kritika 
bírói széke előt t , 's a' ki e1 tétel valóságát fölfor-
gatni akarná , annak fölforgatni kellene egysereg 
Görög és Római Classicusíró tekéntetét is , kik, sok-
féle régiebb Kútfőkkel é lvén, egyezŐíeg beszélik, 

*) Arabs Nyelven ma M i r r i c h annyit jelent, mint 8 á g i t * 
t a q u a t e r a l a t a . Lássad: Golii Lexicon Arabico-La^ 

4 tinura, Lugd. Batav. 1653. fol. col. 2213. 
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> i ós/, időkorban tf PHOENICIAIAK Afri-

anyol Országban, sőt még Északi Európá-
/a rmatoka t állítottak. 01 íy regi dolog volt 

/ gyarmaíszálítás, hogy Strábo előadása sze-
mint soraiból fol ebb cithettiik, Homerus idő-

A.X. megelőzte, 's azért Krisztus születése felé 
*r igen tsekély maradványai laktak a' PHOENI-

/IAI NÉPNEK Afrikában. Az Afrikában Krisztus 
születése előtt 27i-dik évben született Alexandriai 
Könyvtár Őrről, Eralosthersesről, beszéli (Libro 
XVII. edit. cit. Tomo II , pag. 1185. marg. 829.) 
Strábo : , ,Artemidorus Eratosthenem repreliendit, 
y;;i pro hinge (Tinge, Tanger) , Lixum urbem di-
xisset circa extrema Mauritaniae occidentalia : et 
P HO ENI CIA S URBES PEHMULTAS IBI CON-
JJITAS, q VA H UM VES TIGIUM NULL UM AP-
PA BEAT." Ez az Eratosthenes írhatta eze k et is . 
mellyeket Strábo (Tomo 11, pag. 1182. marg. 826.) 
hinni nem aka r t : „Huic accedit, quod in sequen- / 
tibus finibus tradunt, antiqvas scilicet TYRIO-
RUM habitationes, quae nunc D ESERTAE sunt, 
URB ES NON PAUCIORES CCC, quasPBARU- \ 
{ Si l (Persae) ac Nigreíes exciderintÚgy kellett 
véghez mennie a' szomorú Történetnek, mint Era-
tosthenes állította, mert idősebb Plininsnál is (H i s t 
ÍVat. Libro V , Cap. 2. edit. Hard. Tomo I , pag, 243.) 
olvashatni a' MOHOKBÓL: ,, Tingitaniae Provinciáé 
longitudo CL NX. mi IL passuum est. G ENTES in 
ea, q uo fi da m praeaipua MAURORUM, nnde 
nomen y quos plerique MAURUS10S dixerunt. 
ATTK/VUATA BELLIS AD PAUCAS RECID1T 
JEAMÍLIAS. Proxima illi Massaesylorum fuerat, 
sed stmili modo exstincta est." Nagy kérdés, ha 
azon POEMJSOK, az az : PHOENICIAIAK, kik-
kel a' Rómaiak a* híres háromszori Poenus Háborút 
Viselték, igazán PHOENICIAIAK v o l t a k - e , vagy 
inkább tsak úgy hivattak-e a' Tartomány hajdani 
Nevétől POENUSOKNAK, mint ma a' TSEH EK 
Deákúl BOHEMLSOKNAK neveztetnek? — Hogy 
Reinsens e' kérdést feszegeti, arra az bírja főké-
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pen, hogy Herodotus Görög Történet írónak élete-
ko r , ki Krisztus születése előtt 481-dik évhen szü-
letett , a CHANANAEUSOK egyenesen KÚN név 
alat tmár Spanyol Országban laktak, az első Foenus 
Háború pedig, Petávius idővetése szerént , Krisztus 
születése előtt tsak 264-dik évben kezdetett. Aziga-
zi PHOEMCIAIAK közül Afrikában Krisztus szüle- * 
tése felé tsak kisded maradékok, foglyok, szolgák, 
és meghódíttatott F ö 1 d m i v e 1 Ő k lakhattak, 

Sok egyiigyü olvasó ijedezni fog, hogy Recen-
sens illy régi időkre Spanyol Országnak KUN lakoso-
kat tulajdonít. Egyedül ezek miatt érénti mindenek 
előtt Becensens, hogy ez nem az ő találmánya , 
Vagy költeménye, hanem a' Tudós Seregnek a' Tu-
dósabbak előtt esméretes véleménye. Sickler (Hand-
buch der alten Geographie. Cassel, 1832. 8-o 1. 
Theil S. 12.) írja Spanyol Ország régi lakosairól: 
Den sehr dürftigen (?) Nachrichten zufolge, die 

I wir mit einigem Vertrauen nur dem oben schon 
angeführten Berodot 1 , 163. 2 , 33. 4 , 49. 
und Sirabo , 3 , 150. ff. entnehmen dürfen, hat-
ten schon vor den Zeiten der ersten persischen Kö-
nige ungefähr bis vor 600 J. vor Chr. folgende 
vier Hauptvölker die alte Hispania bewohnt 1') 
CYIVES1I (mond k i : KUNESIl), Kwi,aioh von 
den Römern* CO NU < CUNEl und CUNil ge-
nannt ; mit den CYNETES (mond ki : KUNE-
T E S ) , Kwijreg, die Herodot a. a. o. ebenfals ge-
nannt , wähl ein und dasselbe Volk in den westlich-
sten Theilen , ausserhalb der herakleischen Säu-
len. " Ennyi t , de nem többet, tud ime a ' Kül-
föld is. Azonban tsuda-e, hogy ot t , hol a' Magyar 
KUN Nemzeti Név egészen esméretlen, és a' hol 
köz a' vélemény, hogy a' régi HUN vagy CHUN 
Nemzet már régen ez előtt végképen kiveszett, az 
emberi ész többre nem vergődhetett? Ott kell-e 
nekünk is állva és vesztegelve maradnunk, hol a* 
Külföld elakadott, Vagy szent kötelességünk föl-
deríteni Nemzeti Történeteinket? Valóban méU 
tatlanoknak mutatnók magunkat, ha ezután is rö-
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vid Krónikáinkhoz ragaszkodnánk, 's ezeknél töb-
bet tudni nem akarnánk, azon ŐSZ MAGYAR TÖR-
TÉNETEKRE, mellyeket számunkra egyedül a' 
határtalan Mennyei Gondviselés — itt mondhatni 
igazán: A' MAGYAROK ISTENE — föntar-
tott minden részvételünk *s gondoskodásunk és fi-
gyelmezésünk nélkiíl ellenségeinknek Történetíróik-
ban. — De félre tőlünk ez a1 gyáva és alatsony 
gondolat! Emeljük föl háladatos kehleinket az Ég 
felé, 's vizsgáljuk odább a' Spanyol Országi KUN 
TÖRTÉNETEKET! 

fFolytatik.) 
Horvát István. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 

1) Paallerz Królowéj Malgorzaty pierwszej taalzonki Ludvví-
ka I. Kióla Polskiego i W^gierskiego corki Króla Cze-
skiego i Cesaiza Karola IV. Najstarszy dotad znany pom-
nik pismiennictwa Polskiego. Wydani gtnraniein Stanis-
tawa Hr. na Skrzynnie Dwnina - líorkowskiego etc. etc. 
Wiedeá w drukarni Ant. Stranssa. 1834. 4-o Pagg. XVI, 
92. Egy igen szép, 6zínes, kutáblán készült Rajzolattal. 
( A z az: Margit Királyné, I Lajos Lengyel és Magyar 
Király első Feleségének, IV. Károly Tsászár és Tseh 
Király leányának , Zsoltárkönyve. A' Lengyel Nyelvnek 
mostanig esmért legrégiebb Maradványa. Kiadatott Skr-
zynnai Dunin-Borkowski Szaniszló fáradsága által. Béts-
beu,, Strauss Antal Intézetéből 1834. 4-ed rétben, XVI, 
92. oldal. Egy szép , színes, kötáblán készült Rajzolattal.) 
Ara 2 fr. 15 xr. pengd pénzben. 

Nagy kints olly Nemzetre nézve, melly hazai 
nyelvének hajdani maradványaival nem igen bír, 
ha régi és ugyan nagyobb kiterjedésű nemzeti nyel-
ven készült Kézíratok föltaiáltatnak. Illy kintsre 
tettek szert a' Lengyelek , midőn több év előtt a' 
Sáros Pataki Oskola Könyvtárából esmérni tanulták 
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azon íróhártyára szorgalmatosan leíratott Lengyel 
Bibliát, melly 1155-dikben másoltatott, 's Széki 
Teleky Domokos Gróf Utazásaiban megemlíttetett. 

Annál nagyobb figyelemre méltatta a' Nyelve 
régi Ereklyéit különös tiszteletben tartó Lengyel 
Nemzet e' fontos Kéziratot , mennél hívebben tudta, \ 
Történetíróiból, hogy a' Szent írást Lengyel Nyelv-
re főképen a' Magyar szülttésu Hedvig, Nagy Lajos 
Királyunknak másik Leánya , fordíttatta le több 
egyházi könyvekkel. 

Közelébb még nagyobb lett az öröm kifakadás, 
mert Lintz mellett Fölső Austriában a' ^zent Flóriá-
ni Szerzetes Kanonok Monostor Könyvtára ritkasá-
gai között az oda való Őrnek , Chmel Jóse fnek , fi-
gyelme által egy három nye lvű , tudniillik: Deák , -
Lengyel és Német Zsoltárkönyv találtatott föl , melly 
legrégiebb nyoma Kéziratban a' Lengyel Nyelvnek. 
Ez a' Zsoltárkönyv baráthetükkel íróhártyára igen 
tsinosan, aranyozásokkal és különbféle festék ékes-
getésekkel í ra tot t , 's annak némelly oldalán látni 
Magyar Ország Tzímerét , úgymint , a' négy pólyát, 
a' frantzia liliomokat, és a' pais fölött egy Koronás 
sisakot, mellyen szájában patkót tartó Strutz Ma-
dár feje vagyon két toll között. Ennek által ellené-
ben áll két-egymásba záratott tU betii. Mind ez t , 
mind a' Magyar Tzímert egy egy szárnyas Angyal 
tar t ja . 

A' Magyar Tzímernek illyen formája a' Ma-
gyar Petséteken és Pénzeken (P ray , Syntagma Hist. 
de Sigillis. Budae, 1805. 4-o Tab. IV. fig. 5. 8. 11. 
Tab. XL fig. 8. Tabulae Numismaticae pro 
Catalogo Numorum Hungáriáé ac Transilvaniae In-
stituti Nationalis Széchényiani. Parte I. Tab. IV. fig. 
4. 5. 6. 15. Tab. V. fig. 7 . ) Róbert Károly , Nagy 
Lajos , Ersébet Királyné, és xMária Királyné ural-
kodása alatt folyton folyva e lő jö , következésképen 
a' gyönyörű Kézírat is ezen időszakaszból való. 

Úgy vélekedik az érdemes Kiadó, hogy a' két 
Itt betű a' Margit névnek előbetüje, 's jelentik Mar-
gitot, a 'Tseh Király leányát , ki t Attya Nagy Lajos-
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na]* eljegyzett, 's a' ki Hazánkba, mint némelly 
óklevél hirdeti, magyar nyelvet tanulni hozatott. 
í)e ez a' vélemény Lengyel Bibliára nézve épen nem 
hihető t *'s különben is ezen eljegyzésből nem lett 
házasság. Ha az Hl betűk valóban tulajdon névnek 
elóbetiiit je lent ik , miért nem lehetne inkább a' két 
Mária Királyné nevét azok alatt keresni? Egyik 
Tessini eredetű, 's Róbert Károlynak Felesége, a* 
másik Nagy Lajos leánya volt. Az utóbbikra min-
dén inkább illik. Gyarlóság egyébbaránt is valameüy 
régiséget kelleténél idősebbnek lenni akarni. 

Buzdítson a' Külföld példás szorgalma bennün-
ket is gondos figyelemre, 's hitessük el magunkkal, 
hogy Nyelvünk tudományos esméretét egy pár XII. 
XIII. XIV. századi Magyar Kézi iát fölötte bővítené. 
Illyenekre méltó volna Aranyokat jutalomul tenni 
a' fölfödözésért. 

Horvát István. 
I 

T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1. Magyar Régiség. 

Tzimzeí (Adresse.) 
„ E z Leue l az nemeg u i t ez lű Zotan Emrenek aa nagssaghus 
nadasdy Thamas ISalfaranak nekem l í i zo t Vramnak es Bara-

tomnak adassék e t c . " 

Tartalma : 
„ N e m e s V i t e z l ű Yram es B i z o t Baratom: Kezenetein es 

magam ayanlassat , b irom ray'ndenben te K. o iy nt B i zo t 
V r a m n a k : t o w a b a Jol tutara w a g o n Rege lmednek bog ez 
e l mul t napokban es írtam u o l t te K . az suba f e l eű l es az 
p o z t o f e l e ű l azért mosthes kerem te K . íny nt B i z o t Vramat 
e s Baratomat fe le te h y gen hog K.. visselye gongat m y n d assu-
ba chynalasnak es m y n d a poztonak aky f e l e ű l Irta uala K. 
irteges Vgan ázzon kerem te K . l iog fey'er kek purgaraalt vegen 
K. l e r e m f e l e u l t e h y gen te K , roy ntb B i z o t Vramat w i k r e i -
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mes Baratomat bog .Eben zolgaly on enekem te K. es vy &sel-
y e gondomat bog ha te K. Ezt tezy enekem feleto bygen 

Baraty ssagot tezen K. azertb ba Isten te K. ecetembe 
meg tartb hy ge te K. ho£ esmeg meg zolgalom te K. m y n t 
Vrarnnak Es Rizol Baratoinnak , isten tarcha meg te [{. M y n -
den Jo Zerencbeueh Ez leuel kült Ivapw Waraban nag Kedem 
Anno 1547.'* 

Kapwy mihal 
Pap Ke^elmed atty affy a. 

A' petséten, melly elég ép, a' tzxmer már többé nem 
egesze/i kivehető ;— Továbbá e* jelen levélnek hátulsó ré-
szen még c következendő élek lajstroma vagyon: 

Husvet napian zentelt boriubua susaual perey orial ludfi 
•\vadbus teiesetek 

waczorara szentelt sü l t , parey wadhust tíkíl elesleuet 
teies elek 

ebedre szentelt parey t szalonnaual wad bust teies elek , te-
henhus kapán spinatal 

Waczorara stlit teyfellel galamb parey teyfellel nnl hus 
teies etek , leues keuéren 

ebedre sült leues keuér ludfi, leansariauftl paray uj sza-
lonaual heialt borso tehenhust 

tikfiat töltue konpost narancz nul ludfy 
parey boriu spekel teies elek. 

lemásolta 's gyűjteményéből közti 
Szalay Ágoston• 

2. Ditsö Vendégek. 

A* folyó évi September hónap 2-dikán G a l á n t h a i E s z -
t e r h á z y P á l H e r t z e g , Arany Gyapjas V i t éz , Szent Ist -
ván Apostoli íyrály jeles Kendének, nem különben a" Han-
noverai Királyi Gvelf Rendnek es a Siciliai Királyság Szent 
Ferdinánd 's Érdem Rendének Nagy Keresztes Vitéze . Ts. K . 
Belső Titkos Tanátsos és Valóságos Kamarás ITr ö Jogossá-
ga , Tek. Ns Soprony Vármegye Örökös Fő Ispánya , 's egy-
szersmind a' Fölséges Uralkodó Austriai Udvarnak az Angoly 
Királyi Udvarnál rendkívül való Követe, nagy rempn veket igé-
rö Miklós Hertzeg f iával , Ariindeli Fifzalan Gróf, Howard 
Edvárd G i ó f , és Lunn Ferentz Angoly lelkes Vendégeinek tár-
saságukban, Pesti rövid mulatása alatt is a' Magyar \ e m z e t i 
Muzeum valamennyi osztályait magos esméreteihez i l lő figye-
lemmel meglátogatni, fs főképen a' Nemzeti Kintseknek meg-
tekéntetésükböl érzett édes hazafiúi örömeit nyilván kinyilat-
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koztatni, 's ©' kö* hasznú nemzeti Intézőt előmeneteleire néz-
ve 6zíves részvételét megígérni méltóztatott. — Nem sokára 
ezután, úgymint JSepleinber 24-dikén M a r i a T h e r e s i a 
Ftantzia Királyi Hertzeg Aszszonyt, tudniillik az Angouléini 
Hertzegnét, volt szerentsés e' Nemzcii Intézet tartozó mély 
tiszteletlel fogadni, ki is a' inívelt frantzia nemzet elevenebb 
tudományos ügyeimével éljánk buzgósággal minden tárgyakat 
gondosan megszemlélt. 

Horvát István. 

3. J e l ő s s é g e k . 

Hogy Angoly Országba Hunyadi Mátyásnak hírés Budai 
Könyvtárából több Kéziratok kivitettek j, azt Fabricius János 
András (Abriss einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit. 
Leipzig, 1754. 8-vo III. Band, S. 111.) biven megemlíti ime 
soraiban: 3iIn Engelland legte Küttig Eduard der VI. den 
Grund zur königlichen Bibliothek zu London in Weslmün-
ster, und die Königin Elisabeth vermehrte solche , da sie 
die Bibliothek des Bi Hb a l di Pirk heimers dazu kauf-
te , in welcher sich viel Bücher und Manu s er ip t e 
aus der Corvinisehen befandenMind Könyvek és 
Kéziratok vol ak különösen Pirkbeimer Gyűjteményében I. 
Mátyás 'Király könyvtárából ? azt azonban tudtomra még sen-
ki sem határozta m«g. A' Királyi Kézirat Gyűjtemény Laj-
stroma nyomtatásban megjelent ugyan régen illy tzím alatt: 
}3A Catalogue of the Manns cripts of the King's Library. 
By David Casley, Deputy Librarian London, 1734. 4-0." t 
De e1 munkában olly rövidek az Esmértetések, bogy azokból 
a' fent említett tzélra semmit sem tanulhatni, 's minden, a' 
mi bennünket illethet, ime kéziratból á l l : Michaelis de 
Hu mari a Sermones 12." Minekutána az újabb iíiökben olly 
sok Magyar fordul meg Angoly Országban, nem volna-e mél-
tó 1. Mátyás Király Kéziratairól gondusabban tudakozódni? 

Hát azt ki merte volna közülünk tsak gyanítani is , hogy 
Angoly Országban R e g i M a g y a r K é z í r a t is találtatik? 
Haenel Gustáv tanutétele szerént (T'atalogi Librorum Manu-
seriptorum, qui in Bibliothecis Gallíae, Helvetrae, Hispániáé, 
Lusitaniae , Belgii, Britanniáé Magnae asservantur. Lipsiae, 
1829. in 4-to, Fasciculo I I I , col. 881 ) Middlehilben Atigoly 
Országban Phillips Tamás Raronet számos Kéziratai között 
2314-dik szám alatt őriztetik egy Kézirat illy tzím alatt. 
„Dia l ogi S a nct i G r e g or ii f Hungarice J ; Chart. 
Codex. A' Kézirat Szízada a' Lajstromban níntsen följegyez-
tetve. Hihető <épen a' X V - d i k századból, vagy a' XVI - dik 
század kezdetéből maradott ÍŐn. 

Horvát István. 
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4. A* Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 

( Folytatás. ) 

12) Zsigmond Salzburgi tírsek 's Római birodalom Her-
tzegének és Prímásának 1771-diki húszasával. 13) Imre^ Ró-
mai birodalmi választó Fejedelem és Mainzi Érsek 1772-dikt 
húszasával. 14) Károly György Római birodalmi Hertzeg ét 
Wiirzburgi Püspöknek 1796-diki húszasával. 15) Zsigmond 
Lengyel Király 1568-diki kisebb ezüst pénzével. 16) A' Bo-
roszlói Püspöknek 1609-diki kisebb ezüst pénzével. 17) Beth-
len Gábor Erdélyi Fejedelemnek 1609-diki ezüst garasával. 
13) Egy kisebb nemii réz pénzzel, ábrázolja Sz. Péter Apos-
tolt 1796 eszt. számmal. 

Junius 30-dikán folyó esztendőben a* Nemzeti Magyar 
Museum egy tsínos faragású régi Római réz sassal gyarapo-
dott, találták Erdélyben, ajándékozta T. Prick János Úr 
Somlói sótisztségi Ellenőr, általadá a' Budai Kir. Kaui. Tak-
sás Tisztség. 

LTgyan az nap T, T. Frivalszky Imre Ur , a' Magyar Nem-
zeti Museum természeti Tára - Orjének Segéde a' péuzgyujte-
inényt ama réz emlékpénzzel gyarapitá, melly a1 Német Ter-
mészet -vi/.sgálók lS32-dikben Bétshen tartott nagy gyűlésére 
készült, 's mellynek föh'rása egy felől: Vindobona. Pbysioln-
gis. Alul: Mente Septem!,rí MÖCCCXXXIJ. Egy öreg forma 
Isteni alak üive , evezőt tartva bal kezéhen, jobbjával egy Is-
tenaszszony feje fölött borostyán koszorút emel. Más felöl 
görögül: XAIPEIN. egy nagy borostyán koszorú közepén. 

Augustus 27-dikén T. Sárközy József U r , Tek. Komárom 
Vármegyének Szolga - Bírája , a' Magyar Nemzeti Museumnak 
egy régi Római értz katona jelt (Mgnum militare) emberfőt 
ábrázolót, ajándékozott 5 találták Ó-Szonyön 1833. Januarius 
20-dikán a* Duna partján a' régi Római Bregetio nevű Város 
romjai közt. 

Augustus 3fí-dikán Löwy Hermán arany, ezüst és dra'ga 
kövekkel n.Kereskedő, ki már több ízben gyarapítá a'Nem-
zeti Museuinot, ez alkalommal egy régi Római kis értz Ath-
letával szaporítá. Pesten September 17-dikén 11834. 

Halitzky Antal 3 

a' m, Nemz. Museum elsó Órje. 
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IX. K ö t e t F o g l a l a t a . 

I. É r t e k e z é s e k . 

1) Podhradczky Jósef. Atyáink Kálmán Királyunkat soha sem tar-
tolták Szentnek. 3 lap. 

2) Port. Bánaági Tudósítások. 10 lap. 
3) Udvardy János. Telekszabály. 13 lap. 
4) Sasku Károly. A5 Magyar Nyelvből vett Római gyökérszók. 3] lap. 
5) Vecsey Jósef. Az élet, és annak okfeje. 59 lap. 
(i) Horvát István. Róbert Károly Magyar Királynak 1315-dik évi 

Januárius 4-dikén költ fejedelmi Megegyezése a' G"orhei Jánosfi 
Simonnak adatott Zemplén Vármegyei Chytuai résftjóazág felói. 
81 lap. 

7) Biancovich János. A' Vízforrások TerméazetérÓl. £4 lap. 

II. L i t e r a t u r a. 

A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
I) Horvát István. ,, Die Magyaren • Sprache ín ihre» Grundxügén 

beleuchtet von P. "Wien, 1833. 8-ad rétben." És: „A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati ; németül írt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben , 1833. 8-ad rétben." 109 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t 11 r a. 
J) Horvát István. „Psalterz Krúlowéj Mafgorzati pierwszpj mafí.on-

ki Ludwika I. Króla Polskiego i W^gierskiego corki Krola 
Czeskiego i Cesarza Karola IV. Wydani staraniem Stanislaws 
Hr. na Skrzynnie Dunina - Borkowskiego. AViedeíí, I?34. 4-ed-
rétben." 122 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Magyar Régiséj;. 124 lap. 
2) Ditsó Vendégek . 125 lap. 
3) Jelességek. 12Ct lap. 
4) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127 lap. 

(Koszorú 1 SZ^-dik eszt. IX-dik Kötethez egy iv.J 
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I. É r t e k e z é s e k * 
I . 

A'' magyar nyelvújításról, és annak némelly 
nevezetesebb hibáiról. 

Az Obeliszk. 

Egy Fejedelem Országlása fénytínek emlékéül egy teme'rdek 
Oheliszket vágyván emelni $ meazsze főidről riíkt szép 's nagy grá-
nitot hozata. Öszvehiflatta Országa minden faragóit, 's a' munkái 
wgyességekre bizta. Sokfelé mentek ezek közt a' vélemények az osz-
lop formája, nagysága 's jelei eránt. Kiki tetszése szerént lásson a' 
munkához, volt a' végzés. Ve'sett a' kövön tzehbeli e's kontár, 's 
ügyetlen vésések toriílték él gyakran a' mestermívet. Emeletien ma-* 
rádt az Obeliszk , feldarabolva a' sze'p gránit. 

Édes nyelve Hazámnak ! félek , ne hogy a' gránit dijjára juss. 
Fáy András Eredeti Meséi e's Aphörismái. 

Das Werk wird Fehler und Líifckén haben , denn es ist auch 
ein menschliches Werk: allein was ihm auch immer für ein Schik-
sal bey den Gelehrten zu Theil werden mag: — — — — — 

den Verfasser wird es allenfals mit dem Bewustseyn lohnen, ein 
Wort zu seiner Zeil gesprochen zu habeii. 

Hartmann. Der Geist des Menschen in seinert 
Verhältnissen zuni physischen Leben. 

hfeükséges-G múlhatatlanul cC nyelvbéli újítás, 
vagy mindég tsak a' régiek mellett maradjunk ? 
vagy más szókkal: alkalmatos-e a magyar nyelv, 
úgy a" mint most van, verselésre s a tudómái 
nyok előadására, vagy múlhatatlan szükség mind 
u poétái mind tudományos magyar nyelvet — ha 
mindkét tekintetben eloakarunk haladni — új szók-

mesterszókkal gazdagitni ? Továhhá : 
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NeoJognsaink, kik közé Íróinknak nagyobb ré-

sze tartozik, «sí « módot követték-e mindég az 
í j j szók forrnál ásóban, tnelhj ny elvünknek szépí-
tésére 's tökéletesítésére szolgál? és ha attól el-
találtak távozni: — 

Miben hibáztak í vagy is mellnek a? nyeli újí-
tás nevezetesebb ^s jontosabh hibái ?— Kzen Kér-
dések a* mai időben, a*' midőn egy felöl az olvasó 
közönség nagy része az iíjítás ellen buzog, más fe-
jői pedig az újítók szorgalma által literatúránk , 
tsaknem minden ágaira nézve olly nagy forrástan 
v a n , hogy méltán azon jövendőlés beteljesedéséig] 
leliet tar tani , mellyel Fáy András mese írónk az 
Öbeliszkról írt 's feljebb idézeti meséje mán vetett ; 
ezen kérdések mondom sokkal Fontosabbak , mint 
sem hogy azoknak fejtegetése édes anyanyelvünket 
kedvellő 's annak eredeti épségét *s szépséget még 
az újítás zivatarjai között is megtartatni kívánó ol-
vasóink 's literatorink figyelmét meg ne érdemelné. 
És ezen kérdések fejtegetése tzélja a' jelen érteke-
zésnek. j 

A 'mi azért az első kérdést i l leti : a' ki a 'nyelv-
újítást vagy az ú j szók készítését átaljában szükség-
telen , feleslegvaló, sőt egyenesen a' nyelv rontá-
sára tzélozó munkának tartaná, az a' felsőbb tudo-
mányokban való járatlanságát; a' ki a' magyar nyel-
vet úgy a' mint most van , minden további palléro-
zás nélkül a' tudományok előadására alkalmatosnak 
állítná: saját nyelvével, 's nemzeti literaturájával való 
esmeretlenségét árulná ei. A* legtsekélyebb 's leg-
egyszerűbb mesterség sem lehet el mesterszavak nél-
k ü l , mivel azok által a' beszédbeli rövidség, 's az 
értelemnek pontos meghatározása — praecisio *— 
eszközöltetik. Mennyivel szükségesebbek azok a' 
szószaporítás elkerülése végett a' felsőbb tudomá-
nyokban ! Úgy de ezek nálunk nagyobb részint mind 
ez ideig parlagban hevertek. A' melly jeles tudomá-
nyos munkák eddig hazánkban világot láttak : tudós 
szerzőik többnyire vagy született nyelveket , a né-
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met nyelvet választották tudományos kituseik kitá-
rogatására eszközül, vagya1 deák nyelvet, mellynek 
kimagyarázhatatlan buzgóságból hazai nyelvünk 's li-
teratúránk hátrahagyásával 's mind kettőnek mond-
hatatlan kárára hazánkfiai közt mind ez ideig olly 
sok pártfogói voltak. A' magyar mint magyar nem 
tökéletesíthette magát, hanem vagy deákká vagy né-
metté , vagy rendesen mind kettővé kellelt lennie , ha 
a boltsesség foírásiból merítni akart.A' viseszafordúlt 
nevelés 's tanítás helytelenségei közé tartozott , a1 

gyermekek 's nevendékek emlékező tehetségét né-
melly hólt nyelvek tanúltatásával Jánozni; az úgy 
nevezett Reáliák tanítását pedig, mellyek az itéló 
tehetséget gyakorolnák, 's értelmes embereket for-
málnának, tsak nem egészen elmellőzni, hogy a* 
gyermek sokat tanuljon, ínég se tudjon semmit, fe-
je sok idegen szókkal meg legyen rakodva; a' kö-

-auíte lévő dolgokkal pedig esmeretlen maradjon, «a) 
Másik nyavalyája nemzetünknek abban állott, 

hogy köztünk mindenki erővel poéta akart lenni, 's 
ha magában semmi poétái tüzet nem érzett is, ha-
zafiúi kötelességének tartotta — ne somno inerti dese-
rat patriae deeus —- a'rosz poéták számát szaporít-
n i , 's ha egyebet nem tehetett , alkalmi verseket b) 

a} Lleo ego existimo iu venes nostros in sah olts stultissi-
mos fieri, quod nihil eorum , quae in usu kabemus ,-aut au-
diunt, ant videnl. Ezen siókkal kél ki Pelronius az idejeb«li 
rhétorok minden dologtól "s tudománytól üres declanaatiói el-
len intézett beszédjében az akkoii oskol -k ellen.—* Néui ez 
a* panasx illenék-e nálunk is sok oskolákra? Ex terűm Co-
gnition e eflorescat et redundet oportet oratio, fluid est enim 
furios tus , quam inanis verborum strepitus . nulla suhjecta 
Studentia ant scientia ? azt mondja a' bülts Cicero. Mi pedig 
oskolai gyakorlásokat (chria, labor) 's oratiokat iratunk ne-
vemlékeinkkel 's ifjainkkal, mikor a' rerum cognüio raég se-
hol sints. 

b} Az alkalmi versek esztelenscgo , raellyekben rendesen 
minden van, tsak a' nints, a' minek kellene lenn*, t. i. igazi 
köhői lélek . a' iniveltebb nemzeteknél p. o a' németeknél 
már régen gúnyolqs tárgyává lett. Dealig ha gúnyolták azt va-
laha elmésebben 's nyomosabban ki, mint Fáy András Román 
írónk a1 Bélleky Házban 1, 1)3—% és l. 110. 's mi még sem 
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ê epigrammákat c) tsikorgott, azokkal tsúszott má-

szott a' nagyok előt t ; úgy szentségtelenítette meg 
az isteni poézist, 's alatsoii) ította meg saját eha-
racterét. 

így haladtunk mi lassú lépésekkel előre, vagy 
is inkábh igy maradtunk a1 pallérozott nemzetektől 
tetemesen hátra. Azomban nem győztük a' tudomá-
nyokban való haladásunkat eléggé bámulni : mivel 
a" miveltebb nemzetek tudományos productumait 
visgálni , 's magunkat azokhoz mérve, t sekéhsé-
günket esmérgetni nem engedte a1 nemzeti büszke-
ség, 's más itt nem említhető környülállások, d) 

De hálá az egeknek ! egy boldogabb jövendő 
hajnala kezd nemzetünkre 's literaturálikra derülni. 
A' magyar tudós társaság lelkes alapítói új életet le-
hellettek hazánk legzordonabb 's a' világosságtól leg-
távolabb eső részeibe is. Jobb reményű i f j a ink , sót 
némelly férjit kort ért hazánkfiai is kezdik aa külföld 
tudományos kintseit esmergetni, bőítsességét szom-
júhozni , a' tudományos könyvek nem létét sajnosait 
érezni , azoknak készítését, 's a' készülteknek köz- * 
fényre emelését tehetségek szerént eszközölni; a' 
verselés b^tse kezd napról napra alább szállani, 's 
a' poétái borostyán tsak azon szebb lelkeknek hom-
lokát árnyékozza, kiknél a' poétái genienek Vezúv 

v szúrniuk meg az emberi észnek ezen hitvány szüleményeivel 
iíjaink 's nevendékeink ízlését 's erköltsi characterét rontani! 

c) Az ollyan hízelgő 's tömjénező Epigrammák íróját, a' 
inillyenekre itt van tzélozás, méltán lehet Epigrainw«í2na!c 
nevezni, nem annyira Grammatikai okl)ól, ad analogiam: hu-
nász. juhász , tsillagász , hangász 's a' t. (lásd alább az ász, 
esz végzetekről) mint azért, mivel bentiek Fáy András szerént 
az is;eni poézis nem annyira fellengezö sassá, mint tsúszó , má-
szó féreggé vált , 's a' Pegazus igáslónak szegődött be. 

d) Sőt a' mi több, tudományos elóbaladásunkat a' nyel-
vünket nem értő 's literaturánkat esmérni sem akaró külföld-
del is kitrombitáltattuk. Nem egy két példa vólt rá , hoey ma-
gyar tudományos munkákat külföldi újságokbán vecenseál áttak 
's diUertellek meg némelly hazánkfiai. Még több az, hogy a' 
magyar Convers. Lexiconhól egy ív sem látott még világot, 
mikor annak di'séretével már harsogtak némelly külföldi tudo-
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módjára kirontó tüzét az erős ítélő tehetséggel pá-
rosult , a' tudományos esmérctek 's józan philoso-
phia által cultivált elmének szelídebb fénnyé mér-
sékli ; a" nevelés 's tanítás józanabb princípiumai 
kezdenek napról napra kifejleni 's gyakorlatba jani. 
— Az említett panaszok nagyobb része tehát re-
ménylhetőkép nem soká elenyészik, 's mind eze-
ket tsak azért vólt szükség említeni, hogy belőlök 
a' nyelvújítás múlhatatlan szükséges volta kitessék. 
Mert ha njntsenek magyar tudományos könyveink, 
vagy számok szembe sem tiino: hol vette volna 
nyelvünk azon tökéletességét, hogy rajta akármelly 
tudományt elő lehetne adni ? Ezen tökéletességet 
nyelvünk löbb tudós, és mind saját mind más nyel-
vek phiiologiájában jártas hazánkfiai egyesült igye-
kezete 's fáradhatatlan szorgalma által fogja elérhet-

-n i ; melly ha meg lesz: nyelvünk tudományos tekin-
tetben is egész erőben kifej tózvén, olly fényben 
jelenik meg, hogy a* legmiveltebb Európai nemze-
tek nyelvével is mérkőzhetni fog, mellyektői a ' ve r -
selésre különösen alkalmatos voltára , 's némelly 
jelesebb lantosaink szerentsésebb darabjaiból kitün-
döklő ttindéres szépségére nézve a' pálmái régen el-
ragadta. e) 

De a' millyen szépítésére 's tökéletesítésére 
szolgál valamelly nyelvnek az ú j szók formálása, 

e ) Ez nem azt teszi , mintha a' külföld külöutSsen a' né-
met nemzet nagy hirtí költoini'k legjelesebb költőinket is elei-
be akarnánk tenni , kik kuzül akármellyik teheli magáról 
egyik koszorús költőnkkel azon szerény vallástételt, hogy ma-
gát azon ditsö Iplkekhez hasonlít nt sem nem meri, sem nem, 
akarja. Ezt tehát a' magyar verselés külső formájáról kell ér-
teni , mellyet nyelvünknek a' mértékes versek írására, mindert, 
újabb előttünk esmeretes nyelvek közt egyedül alkalmatos vol-
tán kivi í l , a' természeti hangoktól kultsilnüzÖtt {onomatope-
poemena) szókkal minden előttünk esmeretes régi és újabb 
nyelvek felett való bővölködése igen nagyon nevel .—A' r«a-. 
gyar poézis különös ideális szépségének megmutatására szám-
talan példák köziil elég legyen a" Vörösmarty Magyar KoftÖ 
Izimű re i»ek darabját említni, melly olvasóink eiíkt elég-«* 
esmeretes, és néhai Fazekas Mihály Nyári Esti I) alját t mai-* 
lyet mint kevésbé esineretest itt e&észan küzlüulí,.' 
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ha azon okos és tudós kezeknek nyomai látszanak : 
éppen ollyan rontására 's rútítására szolgál annak a1 

fogadatlan szófaragók éretlen buzgósága, a' nyelv-
nek természete, a' grammatika alaptörvényei 's kü-
lönösen az Analógia ellenére formált új szók koho-
lása által. Régi mondás: gramrnatico nihil infeli-
cius; én pedig azt mondom: hogy a' ki alapos gram-
matikai esméretek 's más tudományos készületek 
nélkül fog az új szók készítéséhez: hasonló azon 
vakmerő kuruzsolóhoz , ki az emberi testnek, a1 

nyavalyák természetének és az orvosi szerek erejé-
nek huzamos tanulása 's alapos esmérete nélkül fog-
ván a* nyavalyák gyógyításához, az embernek leg-
drágább kintseivel, egésségével 's életével vakme-
rően játszik. — Minden nemzetnek ugyan i s , melly 
magát a1 foldnépe közül emancipálta, 's a* nemzet 
nevet megérdemli, legdrágább kintsei közé tartozik 
saját nyelve. Minden nyelvnek továbbá, melly a' 
miveltségnek tsak azon léptsőjén áll i s , mellyre 

Halkul ingó lanyha pára s 

Kis furuglyám lágy szavára 
Lengd le véle esti szellet 
A' juhász a3 nyája mellett 

Mig az estve bíbor ózza 
Míg- az éj betsillagozza 
Addig a' mettJiy f öldre hinti 
'S új erővel áldva inti 

As motsáros nép kuruttyol 
Rétze hápog , fürj pulattyol 
Jó napunkat feltserélÖ 
Téged áld e* tenger'élő 

Harmatoddal részegülve 
Hímje növel egyesülve 
A' nap éles fénye sújján 
AJ kaszás, a' szilre újjún 
* Oh palolj rá tsendes este 
Hogy törődött vére teste 
Szállj le rám is sátorozva 
fcozbe közbe szunnyadozva 

Szálldogáló harmatok , 
Tiszta hangot adjatok 3 

Sík mezőnk halárait, 
Hadd fiilelje sorjait. 
AJ lement nap hajnaléit, 
Szét terítve fátyolát : 
Bahamának harmatit, 
Uj örömre állatit. 
Prüttsög a3 sok kis bogár, 

M Hangitsál egy kis madár ; 
Kdes esti nyugalom, 
Téged áld e' kis dalom. 
AJ virágos tarka rét, 
Néked ontja fűszerét; 
Minthogy untig szenvedett 
Alva tisztel tégedet. 
Nyugtató lehelletet t 

Újra nyerjen életet, 
SzenderítÖ nyugalom s 

Tsendcscdj le kis dalom. 
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édes anyanyelvünk sck küzdései 's viszontagságai 
után tulajdon ereje által feleinekedett, tulajdon ter-
mészete, 's saját organicus élete vágj on ; valamint 
az ember élete a' jóltévő anya-természetnek, — ha 
t. i. annak intéseire figyelmezni megtanultunk — 
dajkálkodása alatt meglehetős bátorságban van még 
akkor is, mikor azt a' nyavalyák kezdik ostromol-
n i , 's akkor kezd igazán veszedelemben forogni, 
mikor valamelly ügyetlen kuruzsoló kezei közé ke-
rül : igy kotzkáztatik a' nyelvnek eredeti szépsége, 
sajátsága (individualitás) a' dologhoz nem értő nyelv-
újítók éretlen szorgalma által. Mikor az illyen újí-
tók valamelly nyelvnek neki-kerülnek, hogy abban 
irgalmatlanul rontsanak, pusztítsanak, annak ere-
deti épségben levő szavait tsonkázzák, bénnázzák : 
méltó panaszra fakadhatna a' szegény martzotigoli 
nyelv, éppen azok által kelletvén eredetiségéből ki-
vetkeztetnie, kiktől tökélletesedését, tsínosodását 
várhatá v a l a , — értem a ' tudósoktól és íróktól. Va-
lósággal a' köznép, melly az ú j szók formálására 
szintúgy hajlandó, 's melly által fejlik ki tulajdon-
képpen minden nyelvnek sajátsága, félszázadig sem 
tesz annyi kárt a' nyelvben, mint kevés idő alatt 
néhány áltudósok, kik egy két tudományt imígy 
amúgy kitanulván, mindjárt meghatalmazottaknak 
érzik magokat az új szók koholására, bár azt sem 
tudják, mifsoda fán teremnek azon tsuda valamik, 
mellyeket a' tudósok grammatikának, philologiának 
neveznek. JJ 

Második kérdés e' vól t : vallyon eddig való újí-
tóink , kik közé íróinknak nagyobb része tarto-
zik , azt a' módot követték-e mindég az új szók 
formálásában, melly nyelvünknek szépítésére 's 
tökéletesítésére szolgál? 

Ezen pontra nézve fájdalommal kell megvalla-
nunk, hogy nyelvújítóink között felette sokan vágy-
nák , kik helytelenül, az az a' nyelv természete, 
a' grammatika alap törvényei ellenére formált új sza-
vaikkal tí>lbet ártottak nyelvünk eredeti szépsége-
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nck , mint másfélül tudományos munkáik által lite-
raturánkat gazdagítván előmozdították. Alig adott pél-
dát ezelőtt mintegy 50 esztendővel Dugonits , (mert ő 
rajta kezdődik tulajdonképen a' nyelvrontás epochá-
j a ) azon számtalan helytelen mesterszavaival, mel* 
lyeknek özönével munkáit , különösen az általa úgy 
nevezett Tudákosságot —Mathesist — elborította, 
hogy keil minden grammatikai 's phiiologiai esmé-
ret nélkül vaktában új szókat formálni: az. óta bol-
dog boldogtalan, tudós tudatlan, valaki tsak ke-
zét az irásra felbírja, — ha mindjárt olly kevés phi-
iologiai esmérettel bír is , mint Tuppy Jósef , az Is-
tenés%mény kijelelt je, hazafiúi kötelességének tartja 
literatúránk obeliszkján bár mi ügyetlen kezekkel is 
faragtsálni, "s gyönyörűséget talál benne, ha egy-
nehány idétlen új szónak léteit adhat. így származ-
nak hazafiúi éretlen buzgóságból a' helyteleníti for-
mált és undorító új szók myriásai, mellyek az ol-
vasó közönség nagy részét méltó boszszankodással 
töltvén e l , a1 magyar könyvek olvasásától mind in-
kább elidegenítik, 's melly^khez képest a' néhány 
lelkesebb 's tudósabb irók ál al készült új szók szá-
ma felette tsekély és szembe sem tűnő. Találkoztak 
ugyan hazánk írói 's tudósai közi'il időről időre, kik 
az újítás helytelenségei ellen szavokat felemelték, 
de az a1 pusztában hangzott el , és sokkal gyengébb 
vólt , hogy sem a' helytelenül formált új szók árviz 
módjára rohanó özönét tsak kevés ideig is feltartóz-
tathatná. De ez nem tsuda; 's ezt az újítás helyte-
lenségének mentségére triumphusi örömmel felhozni 
nem lehet. Ugyan i s , rósz új szókat formálni nem * 
nagy mesterség ; aTioz tsak a' grammatika nein tu-
dása 's egy jó dosis vakmerőség kívántat ik: a' rosz-
szúl formált UJ SZOiv helytelenségét általlátni, tőlök 
undorodni , arra elég a' közönséges józan ész; de 
azt okoknál fogva— ex principiis grammatico-sci-
entificis megmutogatni, arra szükség nem tsak a* 
tudományt, melly magyar köntösben jelenik meg, 
nyomosán érteni , hanem a1 nyelvnek alapos grani-
^dtikíii esméretéyel bírni , sőt sokszor más nyelvek 
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philologiájában is jártasnak lennT. Mivel már a" tu-
dományok több nemeit tanulni, 's egyszersmind 
grammatizálni nem minden ember d.dga: látni va-
ló , hogy itt a' nyomos oppositio nem olly könnyű 
dolog. Példával világosítom a"1 dolgot. Minden jobb 
Ízlésű magyar undorodássai olvasta, vagy is inkább 
vetette el magától, — mert ki 'kívánna ollyan tudo-
mányos munkát olvasni, mellynek többnyire örök 
balálra és feledékenységre méltó mesterszavai, ha-
sonlíthatatlan. mustrái a' minden tekintetben rosz 
neologismusnak ? — az Orvosi Tárnak kivált e l sőbb 
füzetjeit. De mivel nem minden, ki az orvosi tu-
dományokat tanulta, jártas a' grammatikában, 's 
megfordítva, a' grammatizálni szeretők közül talán 
még kevesebben tanulták az orvosi tudományokat; 
az olvasó közönség nagyobb része tsak boszszanko-
dott — 's hallgatott. 

A' mai nyelvújítóknak, vagy is inkább néhány 
keveset kivéve — a' szó igaz értelmében nyelvron-
tóknak fej ei , — a mint az alább mondandókból bő-
vebben meg fog tetszeni — professor Bugát, több OÍ-
vosi munkák szerzője, az Orvosi Tár szerkeztetője, 
dolgozó társaival együtt, és llelmetzy a' Jelenkor 
kiadója, f ) Ezen érdemes urak irásai tele vagvnak 
ollyan új szókkal, mellyek ha lábra találnának kap-
n i , nyelvünket minden eredeti szépségéből's saját-
ságából kivetkeztetnék, 's a' mint a' rosz példa ra-
gadós, más még gyengébb irókat — az imitatorum 
servum pecust — más még roszszabb új szók koho-
iására bátorítanák. 

De nem tsak ezen érdemes uraknak, hanem né-
melly lelkesebb Íróinknak, — kik egyéberánt mél-
tók , hogy nekiek nem tsak a' je lenkor , hanem a" 
késő maradék is a' tisztelet és hálá adóját fizetges-
se , — irásai sem tiszták a' helytelenül formált ú j 

f j Professor Bugát égy állott mind ez ideig a' nyelvron-
tók sorában quälen lent a solent int er vi hur na cnpressi; de 
Helmetzy kezdi darab idő óta a' nyelvrontás pálmáját neki 
kétségessé tenni. Pucc vcstra Uccut dixisse primi ammum elo-
qve.ntiam (hungaricam) perdidistin. Petronius. 
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szóktól. Ezen állítás 's nyilatkozfatás ha egyéberánt 
igaz , — igaz-e vagy nem, a' következendőkból Fog 
megtetszeni, — talán megállhat azon tisztelettel, 
mellyel értekező minden igaz hazafiakkal együtt 
lelkesebb iróink egyéberánt halhatatlan érdemeinek 
hódol. Lássuk teJiát rövideden 

III. 
a magyar neohgfsmus nevezetesebb *s fo?ilo~> 

salb hibáit, mellyek közt: 
1) Méltán elsőnek lehet tenni azon nyelvújílás-

beli viszszaélést, melly szerént iróink nagyobb ré-
sze az újítás szükséges voltát dolgozásai minden ne-
meire egy a ránt kiterjeszti. Ez egy több tekintetben 
káros tévelygés és viszszaélés. Mert bár a" nyelvbe-
li újítás szükséges voltát a' poétái dolgozásokra néz-
ve is áraljában tagadni nem lehet; mivel a' tudomá-
nyos mivelíség előhaladásával, a' poétái világban is 
újabb 's fel lengő se bb gondolatok fejlenek k i , mel-
lyeknek kitételére a' mivellségnek alsóbb fokán ál-
lott nyelv elégtelen: mindazáltal a' szoros értelem-
ben vett tudományos és poétái dolgozások között , 
az újítás szükséges voltára nézve felelte nagy a' 
kiilömbség. Mikor valamelíy tudományt magyar nyel-
ven akarunk előadni: abban minden lépten nyomon 
ú j , az az a' magyar olvasó közönség nagyobb része 
előtt esmeretlen ideákra találunk, mellyeket ha jó 
móddal megeshetik, a' magyar mesterszavak által 
magyar köntösbe keli öltöztetni, mint a' katonára „ 
mikor egyik ezeredből a' másikba általtétetik, a'hoz 
az ezeredhez illő köntöst adnak, hogy a' többi kö-
zül ki ne ríjjon. Nem így van a* dolog a' poétái dol-
gozásokra, versekre, játékszíni darabokra, prózai 
eíbeszéllésekre, románokra, satyrákra '$ a' t. néz-
ve. Ezekben tulajdon képen való tudományok nem 
adatván elő, a1 mesterszókra és így az új szókra 
koránt sints ollyan nagy szükség; mint a' szoros 
értelemben vett tudományos munkákban. A' poéta 
rendeltetése ugyanis a' lévén, hogy mind a' külső 
vagy tapasztalás alá esó, — physicus — mind a* 
belső vagy erkoltsi világot eleven színekkei festvén*. 
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&z dinét gyönyörködtesse; az erkölisi philosophiá-
r.ak mennyei letzb^jit pedig kellemetes színbe öl-
töztetve a' szívbe varázsolván, nemes érzésekre he-
vítse azt,: látni való, hogy a' világosságon kivui, 
melly az előadásnak átaljában fő érdeme, a ' j ózan 
értelemben vett popularitást, vagy is a tulajdon-
lápén nem tudományos miveltségú olvasókhoz va-
ló leereszkedést szeme elől eltéveszteni" nem sza-
b a d , 's ezen regula alól tsaknem egyedül a' lyricu-
tnohnt kell és lehet kivenni, a' hol a Floratz mens 
divinior, atque os Magna sonaturumjátiaU tellyes 
mértékben helye van. Neki nem annyira a' hideg 
fontolgató észhez , mint az érző szívhez kell beszéll-
n i ; mert gondolkodni 's okoskodni kevés ember 
szeret , a' sziv érzésire ellenben több ember szokott 
figyelmezni, g) Ezen józan értelemben vett popu-
larit ásnak , melly niinden nemzet nagy hírű Íróinak 
kivált prózai dolgozásait bélyegezi, h) eliévesztése 
immár felette káros magokra az Írókra nézve, ki-
ken e3 miatt sok jeles gondolatokkal teljes munkáik 
raj tok maradnak. Káros továbbá a' magyar közön-
ségre nézve, mellynek józanabb része kezdi már az 
olvasgatást megízelítni. Mert hányszor megesik, 
hogy a3 millyen nagy kívánsággal vesznek sokan a* 
kezekbe valamelly új magyar kö iyvet, kivált a' 

g) Azon poéta, ki diííö rendeltetésének illyen raodon fe-
lel meg, 's kellemes világos irásmócl ával minél több olvasók 
szivére hatni képes: az émberi nemzet legnagyobb jóltevui kö-
zé tartozik , 's számot tartbat méltán azon ditséretre, mellyel 
Euclides a* poétákat minden tudományos munkák szerzői felelt 
magasztalja. íiás-d Scytha Anticharsis utazását Görög Ország-
ban , VII dik Könyv 1. ,26. 's köv. 

b) Ezen poétái és prózai elő.idás közt va'ó külömbxégnek 
nem tudfisa okozza némelly íróinknál a' honnak , //őriek 'st 
laza, aszszony 's a' t. helyett széllire való használását. A' 
millyen megbetsíi'hetetlenek a' poéta előtt ezen rövid szók : 
cv, nŐ. hon, honfi, lomb. kor 's a" t. éppen o!ly helytelen 
azokat a' prózai dolgcz'sokban esztendő, aszszony. haza, ha-
zafi , leveleság, idő 's a' t. helyett Széltire használni. Melly 
nevetséges volna azon német prosaicus, ki a' Frühling helyett 
mindég a' poétái Lentzet, azon deák prosaicus, ki a' homo 
belyett mindég a'poétái mortalist használná! — 
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szép nemen levők közi'il; éppen ollyan boszszúság-
gal vetik azt el magoktól a'roszszúl formált, érthe-
tetlen új szók, 's azoknak erőltetett homályosságot 
o k o z ó elrakása miatt. Káros végezetre az olvasó kö-
zönség azon részére nézve, mellynek gyomrát a' 
lectura kedveilése a'helytelen új szók undorító' ere-
je ellen megedzette : mivel ezeknek az olvasók ke-
vés száma miatt (mellynek a' sok új magyar köny-
vek érthetetlensége legfőbb oka) felettébb drága mr-
gyar könyvek megszerzése, 's a' nemzeti liferatiírn-
val való esmerkedés több költségébe keiiíl, mint 
ugyanannyi német , olasz, frantzia 's a' t. kön)vek 
megszerzése. 

igaz ugyan, hogy a' poétái dolgozásoknak va-
lamelly különös ideális szépséggel keli birniok, hi-
zonyos tündéres bájnak kell mind az egészen átal-
jában , mind annak részein külön külön elömölni, 
's a' triviális Verselés nem egyéb, mint a' poézis-
nek megtsúfolása, i) De aJ köznép nyelvét, vagy 4 
helyesebben szóllván, a' nem tudományos vniveltsé-
gií olvasók által is érthető magyar nyelvet idealizál-
n i , 's rajta a' fellengősebb poétái gondolatokat is 
úgy tudni előadni, hogy abban a' tanúit ember gyö-
nyörködjék , a' tanúlatlan pedig a' gyönyörködés mel-
lett épüljön : hoc opus, hic labor est ! És hogy ezt 
ne lehetne eszközölni a' nélkül, hogy az iró minden 
lépten nyomon új szóval terhelje olvasóit; ezt elég-
gé mcgtzáfolja a' feljebb idézett Nyári Esti fíaí, 
több igazi poétái lélektől szármozfttt szerentsés szü-
leményekkel együtt; és ezt tsak némelly ollyan Író-
ink nem foghatják meg, kiknek magoknak saját 
gondolatjaik nem levén, a'mások által százszor meg 

0 'l'Vi''" kend édes Bálsim ! 
Zi- ám sütötte kalátsim 

Várják az asztalomon, "s a' t. 
Zíza vagy az En tiizem. 

Lnfs poti idd van nagy a' sár, sV ló benne nehezen jár. 
Hol van tsak a3 nagy kostök , A3 pipa jó folöstok. 's a* t. 

Kon ftegék'. 
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százszor elbitorlottaknak az által akarnak néminemű 
újságot 's kedvességet szerezni az ahoz nem értők 
előtt , hogy azokat a1 neologismns m)sticns fát \ ólá-
ba burkolják, tgnolos fali,unt, not is sunt derisui. 
Hasonlítsa bár öszve akárki részrehajlás "s előítélet 
nélkül lelkesebb íróinknak, amaz a' tsaknem min-
den új szók nélkül a3 tudományos miveltséggel nem 
híré olvasók előtt is érthető magyar nyelven, a1 

sassal fellengezni 's a' fülcmilével zengedezni egy-
eránt tudó Kisfaludy Sándornak, Csokonainak, 's 
hogy újabbakat is említsünk, az újítás helytelensé-
geitől olly okos vigyázással tartózkodni tudó Vörös» 
marlynak, Jioltseynak, 's még egy két jelesebb 
íróinknak remek mivei t , a' több avatatlan verseink 
kontár miveivel ; majd meg fogja látni, hogy ezek-
ben több dolog és előadásbeli szépség van , 's ben-
nek a* bőltsességnek több letzkéi rejteznek , a* poé-
zisnek minden szépségeivel felékesítve, minta'töb-
biekben mind együtt véve, kiknek írásait nem tu-
dom mitsoda beteges phantasia , hideglelős hagymáz 
's nyavaiygós érzelgés bélyegezi k) kik egyéberánt 
is homályos gondolatjaikat a"1 roszszúl formált s ért-

k) Azon iiyayalygós phantasiának, mellyre i: t tzélnzás 
van , legtöbb példáit lehet látni a1 Helmetzy 's neliany Hel-
metzy forma nem született poéták szerentsétlen dqlgozásaik-
ban , imé itt egy példa : 

/V vándor idegen. 
Ide hegy tájrúl lépdelek, A" tenger z?/g, völgy gozöleg. 

Búsongva ballagok lova , 'S fohászom egyre kérd hova ? 
Nekem virág itt hervatag, A' nap hideg az c'let agg, 

Üres hang széli beszédeken, *J Létein mindenhol idegen 
Hol hol lelem a' kedvei hont, Az esdve kért ismert len hont ? 

A3 hont, hont zöld reményimét Hont nyildozó rósáimét ? 
Hol tiindérkeznek álmaim. Hol feltámadnak holtaim , 

A* hont, hol ajkam nyelve zeng, \S m indent bír mért e'sziv esrng 
Búsongva ballagok tova , ^ S fohászom egyre kérd hova 

A' szellő illy viszhangol vét: llol nem vagy olt virít a' lét. 
*) Ez a' sor 's a' következő egy kevés va'Itnífatással 's tói-

dússal illyen formán: 
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hetetlen ú j szók által még homályosabbakká teszik, 
azzal a' reménységgel táplálván bizonyosan mago-

bi ka t , 
Üres hang* száll beszedeken, A"" magyar fülnek idegen 

Szókon Js kifejezéseken, Sziv "s lélek nélkül hidegen. 
meglehetősen kimeríti az e'féle silány és tzifra szókkal 

semmit sem mondó elme szülemények soványságát. 
Helmetzy a' fordításokban sem szerentsésebb,, 'a ott Í9 

megboszsziílják rafta magokat a' radsák, kiket kedvek ellen 
zaklat, mint a' Dies irae nyomorult fordítása mutitja. Imé 
belőle mutatóul egynehány stropha : 

Melly iszony lesz a* nap mentén, 
A bírónak meg jelen dl én , 
Mindenről nagy szám vejendtén. ( sic !) 

Rettentő felség Királlyá 
Jóknak ingyen ég - osztállyá 9J 
Idvezits kegyelmi pálya **J 

Bár méltatlan esdekle'sem 
Kenned bízni még sem késem ; 

< V pokol tüzel ne véssem. ^^J 
Kérlek a' porig borúivá , 

Szivem hamvként szerte dúlva 
Végem ódd e" pálya múlva. ^^J 

"Ennél semmivel sem szerencsésebb, hanem sokkal idétle-
nebb a' Torquato Tassó Megszabadított Jérusáleinéböl az első 
esztendei Aurorában közlotí. fordítása ugyan tsak Helmetzynek, 
laellybol ímé epy strópba; 

Vészi várni tán h'nosb kín a' kebelnek, 
Mint a' jelen vész ki nos érzete, 

Legy'nlete'n a3 kinos hírlebelnek 
Függ minden fül minden, sziv rémlele. 

Zavart 3sibongzatok szárnyakra kelnek 
Iszonyt sejdít Sión 's kürnyülele : 

"'S az ősz király, é zaj- "s közel nyomorral 
Vad szándékot gyanús keblébe forral. 

Ezen 
Van-é ennek valami értelme? 
Mi az a' kegyelmi pálya? 's hogy idvezíthet? 

***) Mit tesz ez a1 szörnyű gondolat? 
***•) A' pálya, ügy tetszik helyet tesz nem időt, nem múl-

hatik tehát mint az idő. De mitsoda pálya is az , melly 
egyszer idvezit mint kegyelmi pálya, máskor ismét elmú-
lik. Ezt tsak Helmetzy tudhatja. 
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k a t , a' mit kőzd lök egyről mondott is egy fogadat, 
l andi t sé rő , hogyha a' mi jelen gyarló századunk meg 
nem érti is őket , majd megérti a' jövendők közül 

Ezen fordításokról bóldogúlt Kisfaludy Ka'roly azt í té l -
t e , hogy ezek igen hívek. Meg kell vallani, hogy ha a' hív 
fordításon azt értjük, mellyet az eredeti nélkül lehetetlen 
megérteni, 's mellyet bizonyos idcí íefolyta után maga a' foi*-
dító sem értene meg: úgy ezeknél //z'yebbel gondolni sem leheti 

A' ki versben nem átallja a' nyelvet így nyomorgatni, 
annak írásmódja prosában sem sokkal helyesebb, mellyet a' 
helytelen és szörnyű hangzású p. o. szörny - 'sarnok, tyrannus 
új szókon dötzögő Öszvetsürt tsavart constructiók ; a'köz mód-
tól minden ok nélkül való eltávozásnak, az érthetetlenségnek, 
homályosságnak affectálása bélyegeznek, mint ez a' Jelenkor-
nak következő, 's számtalan e'féle helyeiből eléggé kitetszik: 
Budán Méltóságos Otskui Antul püspök mutatá be az öröm-
es szíváldozatot, egész diszleményü szolgálattal a' helybeli 
nagy méltóságú kél kormányszék, katonai fő parantsnoklat , 
's városi tisztviselők buzgó könyörgések , a3 gránátos és gya-
log osztályok puska ropogósaik , mint szinte «' várfok három 
helyein kitűzött 18 álgyú morgadalmasau viszhangzó darge-
dezései között. — — —• —- — — •— — —- — 
végre az öröm Önárjától dagadozó Dunánk is vigadalmunk-
hoz kívánt t sut lakozni, mivel délutáni egy óra tájban , a3 

hátát 3s hullámit nyiigző jéghékót le kezdé ölteni, egy darab-
nyi fakarodásra kisztvén egész telemben hoportsos köntösét, 
midőn a Posontól eltisztult jéggöröngy testvéreinek medré-
hez közelgő torladozásra és vándorlásra hiszti már. 

Helyes! még talán jobb lenne így: morgadalmas dör-
gedezéseinek ropogadalmazásai közölt. 

Az itt előforduló helytelen szók crisise a'nyelvrontás több 
hasonló példáival együtt alább fog következni. Az iliyen írás-
mód nem egyéb , mint a' magyar prosának kipasquilizálása. 
Illyen potsolyába vezette a' Brekeke! Brekeke f Chloax, 
Thun! Brekeke! az új iskolának a' jó és szép ízlés sanctua-

riumába be nem avatott taníiványit, azon p^pirosinázolókat, 
kikre születésekkor sem a3 kiitölt sem a1 k -tetlen beszéd mu-
sái nem mosolyoglak. Erre ugyan a/.t mondhatná hideg vérrel, 
*& megvető mosolygással minden jobb izlésü olvasó; 

Aeternum stagno — vivát is in isla; de a' mi szenvedhe-
tetlenekké tejzi őket, 's a' külömben békeszerető olvasó gyom-
rát is epével lölti meg, még: sub íiqua sub aqua ma-
ledicere lent unt- Ovid. 

Különösen a* mi' Elelmetzyt il leti: neki már egyszer ineg 
volt mondva, hogy míg ügyelget, jobb volna egy kis metri-
cát tanulna; most pedig azon intésnek vau reá nézve helye, 

Tud. Gyújt. X. Köt. 1 8 3 4 . 2 



( 18 ) 
valamcllyik. A* tudományos esméretek , a' philoso-
ph i a , avhazai és külföldi mesicrmivek által eléggé 
cultivált, 's erős ítélő tehetséggel párosult poetai 
genie ritkán szorul új s z ó r a , 's még is olly remeke-
ket teremt, mint Kisfaludy Sándor a" Grátziákról, 
Csokonai a' lélek halhatatlanságéiról írott halhatat-
lan énekeikben , 's mint Vörösmarty a* Tsongor és 
Tünde tzímii remek színjátékában. — Rem tibi so-
craltcae poterunt ostendere chartae , Verbaque 
provisam rem non invita sequeutur.— Ooraf. 

2 ) Másik hibája némelly újítóinknak á' nyel-
vünkből minden idegen , bár melly régi és idegen-
ségeket a' szokás által levetkezett, "s többnyire a' 
köznép előtt is érthető szóknak kiküszöbölésében , 
's azoknak új magyar, bár érthetetlen's roszszúl for-
mált szókkal való feltserélésében , szóval a' nyelv-
béli pnrismus affectálásában áll. Ezen viszsza cl és 
két tekintetben járt rontására nyelvünknek. Meg-
fosztotta azt sok j ó , bár idegen , de régen polgári 
just nyert érthető szóktól 1); megtöltötte ellenben sok 

hogy míg másokat, különösen a' Debretzenieket újságában sa-
tyrizálgatja, pasquilizálgatja (lásd az 1831— 1832-diki Jelen-
kornak és Társalkodónak több lapjait) helyesebb volna, ha 
a' jobb magyar Grammatikákat, mellyek közé minden hibái 's 
fogyatkozásai, vagy Ilelmetzy szerént salakjai mellett is, a* 
Debretzeni is bizonyosan tartozik . olvasgatná , tanulgatná. így 
h a j ó író nem válnék is belőle, mert arra születni kell , lega-
lább tisztulna írásmódja feljebb érintett. 's e' munka folytá-
ban még többször érintendő salakjaitól. Ezen barátságos taná-
t8.)t, mellyre olly nagy szüksége van, követni nem akarni, 
nem egyéb lenne , hogy saját szavait kevés változtatással el-
lene fordítsuk : idomtalan konoklatnál. Kgyeberánt a' Debre-
tzeniek sem a' Helmetzytol , sem^ mástól került éretlen tsúfo-
lódásokra az újítás helytelenségeinek soha rokon kebelt nem 
nyitandanak, és sem az ősz szakállasokkal, kiknek már ide-
jek kitelt, sem azon szakállatlanokkal, kik még idétlenek, nem 
tartván, »'középúton menve, a' régi jót megtartva , a' helyes 
újítás el len, a* millyennek közűlök a' Debretzeni Grammati-
ka, késöbheo a1 Magyar Füvész-Könyv 's több philosopbusi 
munkák e'rdemes szerzői olly jeles példáit adták , szavokat fel-
emelni soha nem fogják. 

1) Illyen módon akarnák kiküszöbölni nyelvünkből az or-
*os , orvosság, doctor, prokátor , muzsika, muzsikus , tzu-
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ollyan új szóval, melly fület sér t , és gyomrot há-
borít. m) 

Hogy nyelvünk valaha minden idegen szótól 
megtisztúljon , ez tsak kívánságnak 's reménység-
nek is képtelen, melly soha be nem fog telyesedni. 
Nem tsak nyelvünkre nézve, nem tsak tudományos, 
hanem gazdasági, mesterségi, orvosi tekintetben, 
sőt; eledeleinkre , i ta la inkra , ruházatinkra i s , és így 
mind lelki mind testi szükségeinkre nézve öszve 
vagyunk köttetve az egész világgal. Úgy rendelte a1 

gondviselés, hogy azon nyelvekre, vallásokra, mi-
veltségekre 's a' L nézve , olly felette kiilömböző 
nemzetek közű!, mellyek az Isten földjén elvagy-
nají ter jedve, egyik se lehessen el a' másik nélkül , 
hanem költsönösen egymásra szorúljanak. Ha ele-
dele ink, öltözeteink 's a' t. közül mind azokat ki 
akarnánk ve tn i , mellyek — későbben vagy régebben 
mindegy — idegen nemzetektől kerültek hozzánk , 
ha tudományos esméreteink közül mind azoktól meg-
válnánk , melJyeket más nemzetek szorgalmának 
köszönhetünk, majd meglátnánk, melly nagy testi 
lelki szegénységben maradnánk. IIa az említett dol-
gokra nézve a' purismust akarni képtelenség volna, 
nem szinte olly képtelenség-e az a' nyelvre nézve 
i s? Mert azt kérdem, volt e' va laha , 's van e' ma 
is valahol minden idegen szóktól tiszta nyelv? A' 
deák nyelv tele van görög származású szókkal, sok 
görög szónak eredete a' zsidó nyelvben van , a' zsi-
dó nyelv az arabs, chaldeai, syriai és persa nyel-

kortnives, patika, patikái, professor, szemorvos, seborvos, 
pelzer, 's több e' féle érthető nevezeteket, 's helyeltek: gyó-
gyász , gyógyszer, tanár, ügyészs hang ászát, hangász, 
tzukrász , gyógyszertár , gyógyszerész , oldató, szemész, se-
bész , ebész 's a' t. időtlenségeket behozni. Hát az: országlár, 
országász:, vegytan, minister, diplomáié, chemia 's a' t. helyett 
minő sülellenségek ! 

m) p. o. a' kristély szót minden értette, 's nem is undo-
rodott annyira tőle , mint a' professor Bugát által új életre 
hozott allovet nevezettől, melly azon eszköznek funcliójátcy-
nicusi nyíltsággal adván e lő , némelly gyenge gyomrú olvasók-
ra nézve tartarus emeticus helyett szolgálhat. 

*2 
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vekkel szoros atyafiságot tar t ; az angol nemzetnek 
— mellyet lakhelyének természeti fekvése az egész 
világtól elrekeszt, de a' melly azért szorosabb egy-
bekötésben van az egész világgal, mint akármelly 
más nemzet, — az angol nemzetnek nyelve mondom 
nem egyéb, mint & sok görpg, deák, német , olasz, 
f ran tz ia , spanyol, 's k i tudja még mitsoda szókból 
álló tsuda egyveleg. A' német nyelv különösen a' 
szók Öszszetételében szerentsés lévén , legkönnyeb-
ben ellehetne idegen szók nélkül. Ki is dolgozták a' 
németek már régen tsak nem minden tudományoknak 
mesterszavait. Egy német tudós közönségesen esme-
retes meglehetős vastagságú könyvet i r t , melly ben 
magától és másoktól formált új német szókat ajánl 
tserébe azon idegenek helyett, mellyek által, a" mint 
Ő mondja, a' német nyelv eltsufíttatik (enstellt wird). 
Azomban még is most is felette sok görög és deák 
terminusok harangoznak ezen philosophus nemzet 
tudományos munkáiban, n) Helyesen ! mert az ide-
gen de jó szók által inkább eszközöltetik a' világos-
ság és érthetőség, melly az előadásnak fő érdeme, 
mint az anyanyelvből formált helytelen új szók ál-
ta l ; ezen kivül még ha roszszúl volnának is formál-

11) Vallyon nem okosabb *s helyesebb volna-e nyelvünk-
ben is az e'fele talán soha alkalmatosan , vagy tsak szenved-
hetően is le nem fordítható ^ vagy ki nem lehető, ugyan azért 
minden nemzet tudományos munkáiban meghagyott szavakat: 
positiv, negativ , subjecliv , objectiv , typus (a' hideglelé-
sekben) crisis (az acutus nyavalyákban) neuter, vagy neulra-
lizált (a' chemiában}, monarchia 's a' t. nem bolygatni, mint 
az e'féle nyomorult surrogaiumaikkal; igenleges , nemleges, 
Önkileg, Önmileg, személyügy előleg , tárgyügyelöleg (dí melio-
ra pii« i hát ügyelhet a'tárgy , 's egyszer a' személy ügyel, más-
kor a' tárgy? vagy mikor személyre ügy< 1 valamelly individuum 
(az újítók szerent egymi) akkor nem objective ügyel vagy ítél?) 
Mitsoda zavar! nyomda, bírálat, egy fői' kormány , *s a' t. 
nyelvünket kottsosíiani. Ide tartoznak következő »illetlenségei 
is Hehnet/ynek: dalszak — stropha, szörnyzsarnok — tyran-
nus , torzkép — cari icatura , bérnök — satrapa. Hái a' barrica-
de-al mennyire megakadt, mellyet a" mint eszébe jut, most 
halmaznak, majd kőhalmffznak , majd iemét torladékwak , tor-
lasztéknak, hidradékmk 's a' t. nevez újságában. 
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va , legalább nem sértik annyira a' füle t , mint a* 
rosz magyar szók, pedig tsak dandum etiam auri-
bus aliquid, quarum Judicium elegant is simum o). 

o) A' ki az (turtum jurlicit/m elegánst, ezzel a megbe-
tsulhetetlen kintstsel b:r, az nem fog illyen szókat koholni: 
szörny'sar/tqk — tyrannus , Jelenkor; jilymaszot, postáz , tüdő-
gümölsök . lép lápjhly (lien(eria) hörg- és gög-lob , fertezödé-
henység, Orvosi Tár; 's a'ki a/, illendőségre, melly az auriura 
jndicinm eleganssal s/oros egybeköttetésben van , vigyázni szo-
kott , annak írásaiban e'féle részint parasztos, rés/.int botrán-
koztató kitételek: szjtszukolni 3 Jártatni, ennéljogvást, hat 
óra, mu Ivást., utaltatva pedroisIáktól, tsempesztefii, jöoí-
tyonség , egyházi birbilék, e' helyett: tzeremoniák ; u' mi-
nisterek nie gór ült ák e veszteséget , nyomadékos méltósággal 
m egk urholt a tolt, e" helyett: pirongattatott; Jelenkor; telides 
teli, napságtól jo^ va. lielteky fláz; pösfölakadás, húdtső 
e' helyett: vizeifölső; húg-y-erőlködés e" h. nehéz húgyozás\háity-
ganéjlás, e' helyett: hányás és hasmenés, segg vérözön ^ né-
meti tus , higanyzabálás (Cachexia mercurialis), setéül orvosol-
ni , az orvos ha nem oktondi', az orvos ne hagyja magát a' 
körülállók beszédjétől elbolondítni, e helyett: elámttni, Orvosi 
Tár ; lóhalálából futni az orvosért , Bajza Aurora 1834, nem 
jöhetnek e!u. Az illendőségről beszéllvén , meg nem állhatom, 
liogy meg ne rójjam azon nem tudományos munkába, hanem 
tsárdába és betyrirok szájába illó nevezeteket, mellyeket pro-
fessor Bugát és profes»or Hofner a' triviális magyarság sze-
métdombjáról felszedve, amaz magyar Anatómiájában, emez 
pedig Útmutatás a~ ló külsejének m egesmer let es érc tzímü 
munkájában használlak, 's mellyeknek tsak egy két betűitjt?— 
n — — Is — , engedi a'szemérem kiírnom. Ha tudományos 
munkáinkat illyen undorító gazokkal elszernetelni nem piru-
lunk ; majd úgy reménylhetjiík , hogy azoknak olvasására ha-
zánkfiait, kivált az e'féléktől természettel undorodó aszszo-
nyainkat édesgethetjük , 's hazánkfiai közt hasznos tudományos 
esnaéreteket terjeszthetünk ! — Igaz ugyan, bogy naturalia 
(kivált .a* inedicusok előtt) non sunt turpia , de az is igaz 
másfelől, hogy a' naturaliáknak rendesen kétféle nevek van, 
egyik ollyan, mellyet akárki botránkozás nélkül szájára 's pen-
nájára vehetj mikor azon tárgyakat nevezni kéntelen; másik 
ollyan hogy azt cynicusi licentia nélkül semmi esetben hasz-
nálni nem lehet. — Az illendőség megsértése az is , mikor — 
meglehet az írónak minden tzélján kívül, de minden esetre 
menthetetlen gondatlansága miatt, a' mondás jelentése szemér-
metlen kétértelműségre fajúi e l , p. o. 

Hös lelke ösztönt ád feltételére•, 
Bár ezt a* szűz tzemérem kéfteti 
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Cicero. Nem mondom én, hogy a' magyar nyelvet, 
akár a 'német , akár más nyelvek kaptájára kell ütni, 
mert lehetnek annak, 's vágynák is ollyan tulajdon-
ságai , mellyekkel az említett nyelvek közül egyik: 
s e m b i r ; de képtelennek tartom azt az emberi nyel-
vek sorsa alól egészen kiakarni venni , mintha az 
a' iiold lakosinak nyelve volna. A' ki azt áll í t ja, 
hogy az újítók szorgalma nyelvünket olly tökélle-
tességre viszi , a' millyennel emberi nyelv soha sem 
b i r t , hogy tudniillik az minden idegen szóktól meg-
tisztúlván, maga magának elég legyen, azzal én a' 
szót vitatni nem kivánom, hanem tsak azt súgom 
a' fülibe minden tüzes szófaragó puristának, Fáy 
Andrással javallatképpen: vigyázzon, nehogy az 
édes hazának^ hazai nyelvnek ártson azzal, hogy 
nagyon is akar használni, némelly idétlen koholmá-
nyok kedvellőinek 's gyakorlóinak pedig Horátztzal 
ez t : Virtus est vitium fugere, et sapientia prima 
*s aa t. — 

A' hyperpurismusnak itt érdeklett neologoma-
niáján kivtíl van még 

3) a' nyelvújításnak egy sokkal megfoghatatla-
nabb 's tsudálatosabb hibája, melly régi igaz 
magyar szóknak ys szóllásformainak új, többnyire 
erőltetett mesterkézett kitételekkel való feltse-
rélésében áll. Valósággal nem tudja az ember, bosz-
szonkodjék-e, vagy tsudáikozzék inkább az újításlel-
kének azon viszketegén , melly a' legrégibb "s jobb 
magyar szavainkat 's kitételeinket bolygatni, 's he-
lyettek az olvasóra roszszúl formált új szókat tolni 
nem átall. Mit nyertél vele kérlek ha p. o : 

ezen szokott 's érthető 
kitételek helyett: ezeket teszed: 

falatozás — — — étkezés, 
kormányozás — — kormánylás, 

Győz hátra, 'í Öszveforr testvér egészül 
Hzemér mivel, 's szemérme felmerészül. 

iilyet iimét teák HelmeUy iihat. Lásd elsó esgteudei Auróra 
h 180. 



1 égetni — — — 
apránként - —• — 
lassanként — — — 
tisztelendő — — — 
testnotetés —- — — 
felséges vagy fellengos 
ízetlen — — — 
járkálni — — — 
vlbotsátvtt egy pár sze-

rentsét — — — 
arra törekedett attyát' 

venni — — — 
elaljasoflní— — — 
régen fú a szele — 
kedvesét nem tudásiíá 

magáról -— — — 
szive nem vádolta — 
szája nevetésre vonult 

( vonaglani ino 
fogát tsikorgatta —• 
gazdagodás — — 
tsiklandós — — — 
álmatlanság — — 
túz szerszám — — 
hoszszas — — — 
tartósan — — —-
továbbá —- — —-
utóbb — -— —• — 
lassatskán — — — 
m á s hol — — — 
tartósan — — — 
elrendelni — — — 
hazafi — — — — 
vetemedni — — — 
ébredés — — — 
tselekedet — -— — 
lel kiesméret — — 
módnélkál vagy szer-

felett — — — 
egyetlen xgy — — 
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tézni, 
apradán,' 
lassadán , 
tiszleltendo, 
testnövesztés, 
magasztas , 
íztelen, 
j(irdalni, 
elátallott egy pár sZä' 

' rentsét , 

arra törte attyát t 
íe alj adni, 
régen ver a" szele , 
kedvesével semmit sem 

tudata magáról9 
nem vétkeite, 
szítja nevetésre vonaglott 

dalik av haldokló ) 
fogat tsi/íart, 
vaguojiodás, 
tsiklányós, 
álomtalanság, 
tűzeszköz, 
hoszszadalmas, 
tartólag, 
továbbad? 
utóbbad, 
lassudad, 
máshon , 
tartó slag, 
elrendezni r 
hojios, 
vetemiilni, 
ébrülés, . 
$s elekvény , 
lélekesméret x 

módfelett, 
egyedül egy, 



( 24 ) 
világi jó — — — 
fagylatni —- — —-
szomjúhozni — — 

végre hajtani — — 
gúnyolódás — — 
kikémlelni — — — 
legközelebbi —• — 
ké?iszerítve— — — 
helybe hagyva — — 
helytelenül orvosolni— 
székletétel — -—• — 
nem volt havi tisztú-

szorongás — — •— 
gyakorlani vagy gya-

korolni — — — 
tsipés —- — — — 
sziv dobogás — •— 
mind a? kettő — — 
rs más ef£Ie szokatlan szókat 's kitételeket használsz 
írásaidban? a1 millyenek a' Bélteky Házban, a' Je-
lenkorban, az Orvosi Tárban, a'Világban's a' t. olly 
nagy számmal jőnek elő? Egyebet n e m , hanem 
hogy írásod módját érthetetlenebbé, darabosabbá, 
's az olvasó közönség nagyobb része előtt kedvetle-
nebbé tetted. 

Ezen nyelvújításbeli viszszaélésnek okát ngyan 
felette sok esetben kitalálni lehetetlen. Mindazon-
által, ha véleményem meg nem tsal, okozza ezt több-
nyire : 

a) Az írásbeli rövidségnek keresése. De mit 
é r , bog}' valamelly szó vagy kitétel rövidebb a' szo-
kottnál , ha általa a' nyelv természetén tetemes erő-
szak esett, p. o: reg - és - est-ét e' helyett: reggeli 
és estveli étel $ hányat óné. (!) e' helyeit : kártya-
vető aszszojiy, szabadlanitás, mellynek semmi ér-
telme nints; arra törte altyát, e* helyett* arra 
igyekezett attyát venni; tanátsoltaték néne és 

élet jó, 
fagyasztani, 
szomjazni vagy szomjon-

gani, 
véghez hajtani, 
gúnykongás, 
kikémleni, 
legközelebbso, 
ként et ve , 
helybehagyottan , 
setéül orvosolni, 
székelés, 

nem havadzott, 
szorotikodas, 

gyakorkodni, 
t síp ás, 
sziv debegés, 
minden kettő, 
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szobaleány e' helyett : tanátsot kértek tölök ; mo-
solyogjam-e vagy nehezteljem azon önelégedetsé-
get ? e* helyett : mosolyogjak-e vagy nehezteljek 
azon Önelégedettségért ? ; neheztelni a' kérdést e* 
helyett: neheztelni a kérdésért ; tenyerét olly nyo-
mossággal tapintó iXánika artzára e* helyett : te-
nyerével olly nyomossággal tapinta : veros olda-
larái e' helyett: vero fényes oldaláról tekinteni az 
életet 3s a' t. a* közvétkesség állítású még alapat-
lanabb , mellyel Schiveitzot vádolják ; semmi egye-
bet használj dísz —díj—lajstrom , mellynek sem-
mi értelme nints *, elszánt színű hírlap ; minden tör-
vény esítés nélkül lévén e' helyett: törvényes kihall-
gatás nélkül, György térére (George sqnarre-ra) 
szándék azt helyezni 's a1 t. 's minrl ezek annyival 
tsudálatosabbak , hogy folyó beszédbtn a' Bélteky 
Házban és Jelenkorban jőnek elő. 

Ezen erőltetett rövidség keresése *s kedvellése 
szilite a1 hogy-nak , való-nak tsak nem közakarattal 
való kihagyását. A' millyen kellemetlen hoszszúsá-
got °s szélességet okoz némelly régi írásokban a' 
hogywsXi való nak túl a' rendin *s szükségen űzött 
használása, éppen olly kedvetlenül hangzanak min-
den igaz magyar fülének az illy erőltetett rövid ki-
tételek : közel Grófnéjahoz erolteté ülésre; köze-
lebb jutott módhoz mu sikát tanúihatni; honi dol-
gok köriili járatlanság; az azokrúli tökélletes 
igazságra jutott képzelet; erőm szerinti haszná-
lás; tapasztalás nélküli ábrándozó ; állításomtú-
likétség; vámfizet ésriíli képzelet ; leherrúli 'vizs-
gálat ; hivatalbeli eljárta ; egymás ellentiség ; el-
lentemi keserűsége a Jacobinusoktúli félelem s 
gyűlölségből a3 legitimisták elleti, "s a' t. Bélteky 
ház , Világ, és Jelenkor. 

Innen származnak az e'féle kitételek is gyer-
mekek- és embereket, jérfiak- és aszszotiyoktól 
ezek helyett : gyermekeket és embereket, férfiak-
tól és aszszonyoktól, melly viszszaéléstől legjobb 
íróink munkái sem tiszták. A* ki nteggondolja, hogy 
nyelvünkben az ejtések végzetei, és a' postpositiók, 
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kivált az elválhatatlanok ( p . o. ra , re, tó, 

f J / , "'s a' t.) substantivumaikkal éppen olly 
szorosan egyesülnek, 's mintegy oszveolvadnak, 
mint a' birást jelentő ragasztokok substantivumaik-
kal , az igék külömböző módjai t , ide jé t , számjait 
's szeméiSycit képező végezetek az igék gyökerei-
vel : annak az e'féle kitételek gyermekek - és em-
bereket y férfiak - és aszszony októl ezek helyett: 
gyermekeket - és embereket, férfiaktól és aszszo-
nyoktól, éppen ollyan viszszásoknak s nyelv ter-
mészete ellen valóknak fognak tetszeni, mint ezek 
tetszenének : minden jószág- barát- öröm és remé-
nyeinktói megfosztott a' sors bennünket , e' helyeit: 
minden jószágifiktói, barátinktól, örömeinktől, 
's a11. vagy ez : ezen ritka szépségű képet lát- vizs-
gál- és tsudáltarn, e1 helyett: láttam, vizsgáltam 
és tsudáltarn. Annyival is inkább, mivel az igék-
ben, kiválta1 megbatározott forma személyeit képe-
ző végzetek, a' substantivumok birást jelentő ra-
gasztékaikkal nyelvünkben tsudálatosan megegyez-
nek (p. o. kalapom, kalapod, kalapja ; látom, /«-
tód, látja) 's ezen végzeteknek s r<\gasztékokuak 
substantiv u m a t k kai , 's igéik gyökereivel semmivel 
sints szorosabb egyesillések, mint az említett post-

/ positióknak és ejtések-végzeteinek substantivumaik-
kal ; s" még sem jutottak még eddig eszébe egy ma.-» 
gával consequens lenni akaró nyelvújítónak is az 
e'féle nyelvünket kortsosító kitételek, p ) Az eTéle 
kitételekre gyermekek és emberektói 's a' t. egy 
nyelvben sintsen tudtomra sem a1 régibbek sem az 
újabbak közül példa, 's már tsak ennélfogva sem 
tetszhetnek annak, ki a' nyelv újítás theoriájában 
a' külömböző njefvek analógiájára figyelmezni nem 
tartja feleslegesne k.— A* rövidség szertelen szerel-
me szüli az eTéle í sonkításokat i s : láthatlan, hal-
hatlan 's a" t. e' helyett : láthatatlan, halhatatlan. 

p ) Helmetzyn kívül., ki a' Jelenkornak egy lapjában ezen 
kitételt: át-szak- Js jnggatták e' helyett: átszaggatták 

juggatták ta lálta pennájából k isza lasztani , de tudtomra mind 
e* ideig kőve tőkre nwn t a l á l t , 's maga magát eem követte . 

i 
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A1 substantivumoktól és igék gyökereitől a1 deák 
«/z-nek ( p. o. impius , impiger, imbecillis 's a' t. ) 
a' német un-nak (p. o. untauglich) és /os-nak (p. o. 
gottlos) megfelelő adjectivumok formálására a' tá-
lán , telen, vagy mikor az euphonia úgy kívánja 
atlaji, etlen, és nem a' /e« végzetek szolgál-
ván : látni való, hogy hathatlan-l írni halhatatlan 
helyett szint ollyan hiba, mintha tudlan-1, kegy-
len-t, irgalomlan X írnánk a1 kegyetlen, tudatlan, 
irgalmatlan helyett. — E' szüli (?) a' /-nek kihagyását 
is az e'félékben : állapota , hona, haraga, pata-
ka , e' helyett : állap ólja , honja, haragja, patak-
ja 7s a' t. valamint a"1 fejdelem, viszszhangzák, 
rompjai, táborzó , határzat, tzimborság, sergek 
Jelenkor 's a' t. ezek helyett: Fejedelem, t'í'ssssa-
hangozák, sorompói, táborozó , határozat, jfsz'm-
boraság, seregek 's a' t. (a' két tagú szókban, mel-
lyeknek első tagja nem vonásos — accentuált — p. o* 
egér, kenyér, tenyér 's a' t. nem szokás a' közép-
ső e-t kihagyni a' negyedik ejtésben vagy többes 
számban, így egret, kenyret, tenyret, mint ez a* 
húzásos első szótaguakban történik, p. o. kérget, 
férget, mérget, innen kéreg, féreg , méregé a1 t. 
helytelen tehát serget írni is sereget helyett^ 's több 
e'féle nyelvünket korfsosító Helmetzyanismusokatis. 

/?) Okozza továbbá ezen viszszaélést a ' k ö z m ó d -
tól való ettávozásnak, különözésnek szerelme, és 
os Írásmódjában valamelly különös fellengezésnek 
affectálása. Mert külömben honnan lehetne az e'fé-
le erőltetett kitételeket kimagyarázni: kínosan leér* 
demlett kis fizetés ; ön tagadásra mindég készen 
állni kellő kebel; hogy szunnyadni fogott tehetsé-
geit felébreszsze; melly tanátslottól d tseké-
lyebbség keserű érzetét elkíme'llette. Bélteky Ház. 
Jó szándékaikat egekbe johászkod?ii. Világ. Hoz-
zátik érkezni kellett segédhad késedelmezései Je-
lenkor. 

A' különözés szerelme szüli az igék eleibe ra-
gasztatni szokott particnláknak a' nyelvbeli szokás-
sal ellenkező használását is az illyen kitételekben: 
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a gyűlést feloszlatni e' helyett : eloszlatni; az 
séget felemészteni e1 helyett : elemészteni; az el-
lenséget -feldühítni, e' helyett : dühbe hozni, vagy 
megdühösítni; legyőzni e helyeit: meggyőzni ; le-
érdemelni e1 helyett: megkeresni (verdienen) ; le-
alj adni e helyett: elaljasodni; & várat megrohan-
ni, megrohanással bevenni e helyett : rárohanni, 
rárohanással megvenni, leküzdeni, fellegelni , /<?-
legelni, lekontzolni, odalankadni, fehnagasúlni 
's a' t. Bélteky Máz, Jelenkor, Gyürii, Fordította 
Bajza. — A' kiilönözés 's fellengezés vágyja okozza 
az e féle szokatlan kitételeket : a' halandóság neki 
iramodott e' helyett : sebes lépésekkel haladt vagy 
hirtelen nevekedett; kellem - illatos szagú Orvosi 
Tár — lignum juniperi — (az illat szó a' szaggal igen 
egy jelentésű azon kiilömbséggéj, liogy az iílat ked-
ves , a' szag pedig kedvetlen kigőzölgéseit is jelenti 
a ' tes teknek ; mit teszen hát kellem illatos szagú? 
Felelet , ollyan szagú , a' millyen illatja, az az * 
szaga van a' kellemnek, millyen szagú tehát a \ l i -
gnitm juniperi ? ki mondja meg.'') nyomadékos mél-
tósággal megkúrholtatott, 's más e'féle idétlen ki-
tételeit a' Jelenkornak 's Orvosi Tárnak. — innen 
származnak a1 hallónak, látszónak, szármoznak 
's as t. a' szokott hallanak-tói, látszanak-tói, szár-
maznak- tói kiilömböző , de náiok semmivel sem 
jobb szavai a' Hasonszenvnek — Az itt megrótt hibá-
jával a1 nyelvújításnak közel rokonságban van. — 

4) A' kíilörnben érthető magyar szóknak olly 
tsudálatos elrakása 's öszveszerkeztetése, hogy azok-
nak ember értelmét nem veheti. Ezen nyavalyában 
kínlódnak a1 Döbrentei dagályos kitételekkel puffa-
dozó írásai 's ki vált fordításai q), mint ez a' Machbeth-

q̂ ) A' ki magában semmi poélai tehetséget nem érej , mi-
tsoría lélekkel mér a' poetai remekek fordításába vágni ? Nem 
nevetséges vakmerőség volna-e minden festői talentoin nélküJ 
a' Rafael, Michael Angelo 's más nagy hírit Festők remekjei-
ket copirozni akarni P Éppen illyen vakmerőség az, a' mellyrŐl 
itt szó van. Mert itt is igaz az, a* mit Horatz más értelemben 
jmoid : Ut pici ura poesis érit. 
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nek több számtalanok helyeit idézett ezen egy pár 
helyéből kitetszik; 

— — .—. — /1' thrón hajait. 
Olly szelíden rendelhette el, 
Hogy Ót erényi védik angyalokkint, 
Bars any sz arakkal mellyen kárhozott 
Kilök tetése ellen ; r ) 

Nem kiilömben 
Azon szempillantatok alatt, mellyek bizonyos 

elegyes gyönyörködést fakasztanak (kiben Q a 
sok erejüség látásán, 3s tsudáltatják még a3 til-
tottban is a% bátorságot; kerekedik jelyül a3 be-
tsületességnek tüzes érzése, s diadalmas örömé-
ben ömlik el, midőn magát a nagy tulajdonságok-
kal bírót vadságainak még itteni büntetéseiben 
tekinti» s) A1 halhatatlanságot ér t , vagy arra méltó 
jussal számot tartó, régibb vagy újabb akármelly 
nemzetbeli írók munkáiban egyaránt azt lehet ta-
pasztalni , hogy azoknak szerzőji legfellengősebb 
gondolatjaikat is olly móddal igyekeztek előadni, 
hogy mint Qliintilianus a törvényhozókról mondja : 
Ne tsak érteni lehessen okét, hanem éppen ne le-
hessen nem érteni t ) 's nem hogy közönséges 's 
mindennapi gondolatjaikat nehezíti az erőltetett és 
homályos, hanem i n k á b b a1 nehezebb 's méüyebben 
járó tárgyakat is künnyítni, simplificálni igyekez-

r) Szerentsétlen magyar színjátszók ! be keserű kenyeret 
esztek, mikor illy fenyőgíirts keménységű fordításokat vagytok 
kenteknek érlelem nélkül megtanulni. 

s ) A' ki ollyan nyelvekből fordít , mellyeket nem e'rt, 
mint Dobrentei szokott, (a ' mit Ö róla Tenyéri a" magyar 
Conversations-Lexicon felett támadt per folytában túl az elé-
gen megmutatott) igen helyesen Iselekedné, ha az ollyan he-
lyeknek, mellyeknek értelmét ki nem vehette, eredeti angoly 
olasz , frantzia va^y német textusát mellé tenné. Így legalább 
az erede'i nyelvben Dübrenteiiél jártasabb olvasók megértenék 
azon homályos helyeket, mellyeknek megértésére a' magyar 
nyomorék fordításban, a' világ minden nyelvének tudása sem 
elégséges. 

t) Sermo legislatoris sít purus , planus, non ut intelli-
galur, sed ut non possit omnino non int elligi. 
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l ek , a' tiszta világos's érthettt előadás által. — Non 
fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem cogi-
tabant. Horat, 

De nem ssak mindent magjarúl akarnak kitenni 
némelly új í tóink, mint azi a' 2-dik szám alatt érin-
te t tük , hanem 

5) egyszerre és nem apránként , 's idő jártatva 
akarják ezen fontos és sok nehézségekkel járó mun-
kát kivinni; nem figyelmezvén sem a1 természeti 
sem az emberi dolgok rendes folyamatjára Js válto-
zásaira, mellyek egymás után halkkal és tsak nem 
észrevehetetlenül következnek. A' téli kemény hi-
deg után a1 forró nyár hevét egésségünk romlása, 
az éjfél setétsége után a1 délszinben ragyogó nap fé-
nyét szemünk sérelme nélkül ki nem állhatnánk. A' 
politicus világban minden változásnak 's újításnak 
lassanként kell egymásra következni, ha annak gryü-
niölíseit a' késő maradék is szedni akarja. Mert : 
vis corisili expers mole ruit sua. Ezen régi köz-
mondást: hamari munkában egy sints jó, mind az 
okosság, mind a1 tapasztalás egyformán igazolják ; 
miért nem adunk tehát annak helyt az új szók for-
málásában i s ? Ha az újítók azon szerény tartózko-
dással 's okos vigyázással látnának kedves foglala-
tosságokhoz, hogy mikor egynéhány ú j szónak léteit 
adnak , azok felől a' mások vélekedését, reflexió-
j á t , tsendesen elvárván, belőlök a' mi jó magoknak 
sinórmértékiii vennék ; úgy többeknek egyesített 
ereje által középszerű ember is sok hasznot tehetne. 
Ellenkező esetben, mikor t. i. valaki sem kérd sem 
hal l , hanem tsak a' maga esze után megy, bár olly 
nagy légyen is az , hogy tiz embernek is elég vol-
n a , felette sok károkat tehet , 's tettek is tsak nem 
minden újítóink különöse n az altal, liogv 

6 ) az analógiára nem figyelmeztek. Nyelvújí-
tó ennél megbotsáthatatlanabb hibába nem eshetik. 
Közönséges panaszsza í róinknak, hogy rnég megál-
lapított magyar Grammatikánk nintsen. Ez a' pa-
nasz, bár melly helyesnek tessék is első tekintettel, 

nyelv rontás hibáinak mentségül nem szolgálhat, 
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az analógia ellen vétő Neologusnak szájába pedig 
telycsséggcl nem illik. A* melly magyar grammatikát 
a' magyar tudós társaság tekintete meg fog állapít-
n i , annak a' szerzője vagy szerzőji is tsak emberek 
lévén, annak is meglesznek a' maga fogyatkozásai, 
és így a' sem lesz minden részben tökélletes, annál-
fogva állandó sem. így volt e' más nemzeteknél is. 
A"' Frantzia Academia által megállapított orthogra-
phia ellen Voltaire szüntelen protestált, 's utóbb is 
elesmerték a' dologhoz é r tők , hogy neki van igas-
sága. A' melly magyar grammatikák eddig világot 
lá t tak , azokban minden hibáik és fogyatkozásaik 
mellett is van annyi j ó , hogy a' ki azokat huzamo-
san olvasta és tanulta, tsakugyan nem fog az a1 

nyelv rontás vétkébe tsak hunyorítással is részesül-
n i , 's inkább egy új szót sem kohol , mint éretlen 
buzgóságával nyelvének rontására járjon. Továbbá 
a grammatica nem egyéb . mint a' nyelvnek philo-
sophiája, — est phtlosophia ver borúm subtilis et 

fc acuta, 's valamint legphilosophusabb ember a z , a' 
ki szorgalmatosan olvassa ugyan a' philosophusok 
írásait , — mert azoknái van a' böütsesség,— s min-
deniktől eltanulja a" mi j ó , de minden kifogás nél-
kül egyiknek sem áll a' zászlója a l á , — mert azok is 
tévelyegnek sokakban ; hanem azt mondja a' bölts 
I lorátztzal : Nullius addictus jurare ifi verba ma-
gistri, Quo mecumque feret tempestas, deferor 
hospes; így van az okos ember a' grammatikákra 
nézve i s , 's így lesz mindég; mindenikből ki ve-
szi a' mi j ó , 's így lesz magának egy subjectiva 
grammatikája, de vakon 's minden kifogás nélkül 
egyet sem követ , bár száz tudós társaság üsse is 
arra a' tsalhatatlanság petsétjét. u} Nern a' grammati-

11} Nem annak jutott tehát parányi ítélő tehetség, mint 
Rajza Jó'sef állítja — ki mintán a' Révay. és Verseghy közt 
folyt penna hartzon túl vagyunk, a* Debrelzeni grammatiká-
val tart, hanem annak, ki akár a' Debretzeni, akár a' Revay, 
akár a' Verse^hi grammatikáját kifogás nélkiíl 's vakon köve-
t i , meglévén mindeniknek ezen grammatikák közül a'maga te-
temes fogyatkozásai, inellyekról mászszor bőn ebbea fogok ér-
tekezni. 
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kák nem léte, hanem azoknak fel sem vevése oka 
tehát íróink részéről az elkövetett számtalan hibák-
n a k , úgymint a1 kiknek írásain gyakran sem a'Ré-
v a y , sem a1 Debretzeni, sem a1 Verseghi, sem más 
akármi névvel nevezendő grammatika tanúlásának 
semmi nyoma, sőt a' kiknek magoknak sints gram-
matikájuk önnön magokkal is minden lépten nyo-
mon ellenkezésbe jővén. Valósággal úgy Játszik, 
hogy némelly jelesebb íróinknak is a' grammatika 
tanúlás ellen, néminemű antipatinája, vagy , hogy 
orvosi terminussal éljek, idiosyncrasiája van , ' s min-
dent örömest^bb tanúinak, mint á grammatikát. De 
ha valaki minden grammatikát, 's minden gramma-
tizálást megvetéssel lenézne is , inimódon téveszthe-
ti el az analógiát, mellyet a' puszta józan okosság 
minden grammatikai mélyebb es méret nélkül diktál? 
Ezt teszi a z , a' mit feljebb mondottam, hogy az 
analógia ellen elkövetett hiba megbocsáthatatlan , 
mert hogy valaki az ellen ne vétsen, arra tsak egy 
kevés magarneggondolás kívántatik. á 

Az analógia ellen immár háromféleképen vét-
nek í ró ink, úgy mint : 

a ) Ugy formálnak valamelly szót vaktában, 
hogy arra semmi példa nints p. o. lény, rény, elv, 
terv, magasztas (sublimis) Bélteky Ház; merény-
let, érzelékenység Kritikai Lapok II. Füzet ; mél-
tányság, méltánylani, tudalékosság , forgony , 
mozgony , mákony , regényes, lelkendeni, tanoda 
's a' t. melly szók legjobb íróink munkáiból vágy-
nák felhozva. 

b) Magában érthető után tesznek mássalérthető, 
vagy ige után illő, vagy tsak határozó után járulni 
szokott végzetet, tselekvő igétől formálnak magában, 
vagy mássalérthetőkot tsak közép igék után illő vé-
gezettel, és megfordítva,—-egyszóval nem az igaz, 
hanem a' tetsző vagy hamis analógiát követik az 
ú j szók készítésében Ezen nyelvújításbeli tévelygés, 
's viszszaélés tsak nem számtalan variátiókon megy 
keresztül. Lássuk itt rövideden egynéhány neveze-
tesebb fa ja i t , némelly világosító példákkal együtt. 

Az 
I 
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Az ász ész végezeteket eddig tsak magában 

érthető, még pedig tapasztalás alá eső, vagy testi 
tárgyakat jelentő magábanérthetők után szoktuk 
ragasztani, p. o. kaiiász, juhász, fűvész, 's a1 t« 
helytelenek tehát az i l lyenek: hangász, lelkész, 's 
a' Tupi Jósef tsuda eszének tsuda sziileménnye: 
lstenészménnye, mivel ezen lelki tárgyakkal nem 
lehet úgy bánni, mint a ' fe l jebb euilillettekkel. 
Idétlen ez is: kötelékész; szemész és sebész pedig 
a' szokásban lévő és érthető szemorvos és sebor-
vos helyett szükségtelen újítások. Ezen végzetek, 
az eddig való nyelv szokás szerént igék után nem 
szoktak járúlni; helytelenek tehát az illyenek gyó-
gyász, szülész , irász , ásász, lövész , festesz 
építész, költész 's a' t. s' az e2ektől formált köl-
tészet, építészet, 's a' t. 

Az iteni ítani végezet, még eddig tsak mással 
érthetők után szokott járúlni p, o. szépíteni, nagyí-
tani , és ollyan ige gyökerek u tán , mellyektől úl, 
ul végezettel közép igék származnak, p. o. hárí-
tani (közép ige hárulni) borítani (közép ige bo-
rulni) teríteni (közép ige terülni) 3s a' t. magá-
ban érthetők után pedig épen nem. Nem állhatnak 
tehát meg az iliyenek, motskítani; koromi'tani, 
idomítani , alakítani, p árit ni, ékítni, 's innen 
ékitvény (©cfjmtnf), Gyűrű fordította Bajza. 
lagítani 's a' t. 

Az úlni, «7/» végezet tsak mással érthetők 
és ollyan ige-gyökerek után il l ik, mellyek itani, 
«Vem végezeteket vévén fel,* tselekvőkké lesznek 
p. o. szépülni, épülni, hárulni, borulni, mellyek-
nek tselekvője: hárít ni, boritni) 's a ' t . nem pe-
dig substantivumok után is. Mirevalók tehát az il-
lyenek : idűlni^ képülni, öszveközpontúlni, 's a' t. 

Ugyan ez illik az adni, edni, od ni, ödni, vég-
zetekre i s , mellyek vagy oily ige-gyökérek után 
járóinak, mellyeknek, mint alább bővebben meg-
lá t juk, semmi értelmek nints, 's hihetően nem is 
volt soha, p. o. szunnyadni, poshadni, keshedni, 
mellyek többnyire asztani, eszteni végzettel tse-

7W. X ÄS*. 1834. 3 
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lek vő igéket formálnak, p, o. bádgyadni, lanka lm\ 
lázzadni (tselekvők : bádgyasztani, íankasztani, 

nem lázzitani, mint némellyek hely-
telenül írják ; mert valamint helytelen volna te«/'-
taui e3 helyett izzasztani, éppen ollyan rosz lázzi-
tani e helyett lázzasztani; szakítani is szakasz-
tani he lye t t , Triviális és nem könyvbe illő szó, 
helytelen tehát ez a* kitétel: másba szakító a? be-
szédet) B. i L Mire Való tehát az illyen szó: ge-
t/yedni? 

Az ékony végezet ollyan közép igék után való, 
mellyeknek gyökereikben ik van p. o. ezektől fá-
zik , hajlik , aluszik származnak: Jázékony, haj-
/ékony, aluszékony. IIol veszik tehát magokat az 
iIlyenek gyúlékony szálékony, tanulékony , izgé-
kony , fogékony , indulékotty , írthatékony, 
Tarékony. Árpád. Az ékeny végezet pedig tsak 
némelly </-be és az azzal atyafias í-be végződő 
igék után ragasztathatik alkalmatosan p. o. fele-
dékeny, engedékeny 's a* t. Helytelen tehát az f/r-
zelékeny (Kritikai lapok II. Füzet) annyival inkább, 
inert ninta érzetni, hizékeny, ferlezodékeny Orvosi 
Tár . 

Az ongani, engeni végzetek, a' bennek lévő 
nél,melly mottzanást, vagy első mozdulást, és a '^-nél 
fogva, melly amannak folytatását, vagy gyakorlá-
sát jelenti p. o4 kottzan, ^oteog-, roppan, ro -

, billen, billeg) a' két betü jelentését magok-
ban egyesítvén, közép igéket formálnak, némelly 
részaearént meglévő, részszerént elveszett gyöke-
rekhez járóinak p. o. keringeni, haji ongani, /<?-
zeugeni % szállotigani, ődöngeni, nem pedig tse-
lekvő igékhss, annyival kevésbbé Substantivumok-
hoz. (vá' szájongani ige ©' hel )0t t , száját tál ni, 
bámulni, figyelmet sem érdemlő triviális kitétel.) 
Ki szenvedhetné hát az illyeneket: dúlongani, 
mengeni, e* helyett: szemenként találkozni? A* 
gyülejigeni-t pedig, e' helyett gyülekezni, ömlen-
gent't ömledezni helyett, tsak a' szükségtelen új í-
tás dühétől megszállott Helmetzyek kedvelhetik. 
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A' nok, nek ragasztékok némelly testi, vagy lát-

ható tárgyakat jelentő szók után járulván, az azon 
tárgyakkal bánó, vagy azokban megbízott szemé-
lyeket jelentő szókat formálnak a' régiebb magyar-
ság szerént; p. o. jegyvernek, tárnok, asztalnoki * 
pohárnok. Későbben némelly lelki tárgyakra, vagy 
abstracta notiókra is kiterjesztetvén ezen végzetek , 
származtak: a' tanátsnok, titoknok, 's a1 t. de 
igék gyökerei után ragasztani őket még eddig 
nem volt szokás. Helytelenek tehát az i l lyenek: 
írnok, mérnök 's a' t. Az e' féle szóktól lat vége-
zettel Snbstantivumokat formálni sem volt mind 
eddig szokás. Nem állhat tehát meg: a p a r a n t s n o k -
lat. Jelenkor. Határozatlanok után ragasztani is 
ezen végzeteket, mint ezekben: elnök, felnök, fel-
nökség, e' helyett: felsíiség, 's velek Substantivu-
mokat formálni, nyelv természete ellen elkövetett 
hiba. Hát az e' félék : vezérnek (a' ki a' vezérrel 
bánik , vagy a' ki annak parantsol, ki volna az? ) 
segédnek, minő képtelenségek! hírnök pedig £ Bo-
tin;) a' jó és érthető hírmondó helyett szükségtelen 
újítás, merő Helmetzyanismus. 

A' szik végezettel nem volt szokás még eddig 
adjectivumból igét formálni, kivévén néhány g--be, 
végződő adjectivumokat. p. o. melegszik, hideg-
szik ; nem állhatnak meg tehát az e' félék : kemény 
szik 's a3 t. 

Â  kodni, ködni, kedni, valamint a' kőzni, 
kezni, kőzni is, viszáló, vagy reciprocum igék vég-
zetei p. o. marakodni, küszködni, vagdalkozni, 
rendülkezni 's a' t. Mire való tehát az illyen szó : 
készelködni, holott készülni már maga reciprocum, 
's e' helyett van , készitni magát. 

Az alom, elem végzeteket nem volt szokás 
még eddig ikbe vagy szikbe kimenő igék tör'söko:-
hez ragasztani, Substantivum formálása végett. 
Helytelen tehát az illyen: Következelem. Ez ú j 
analógia; az Orvosi Tár szerzőjének köszönhetjük. 
Ugyan ez illik a' mény végezetre is. Nem jó tehát 
ez : következmény, diszlemény; ennek a' formájára : 

*3 
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vélemény ; mert a' vél és díszlik közt az a' fontos kü-
lönbség van, hogy amaz tselekvő, e' pedig közép, még 
pedig ik~be végződő ige. Az efféle igék a1 vény-1 
sem szenvedhetik magok után, mint p. o. ebben 
v a n , tselekvény. — Ugyan ezen végzetek mással 
érthetők után sem járulhatnak Substantivum formá-
lás végett; helytelen tehát a' szabadalom e' helyett, 
privilégium. 

Az ándok-ba étidek-be kimenő (egyetlen egy) 
jövendőt még eddig nem volt szokás flectálni, vagy 
tőlök substantivumot formálni, 's mi jusson is le-
het ezt inkább bolygatni, mint a' többi idők közül 
akármellyiket? Az e' féle kitételek tehát a' Bírónak 
meg jele ti dt é n, irándotta, elhuny átidás, megszűnen-
dés, kezdendném, hozándhat, e' helyett hozha-
tánd, 's több effélék, az új iskolának legeslegújabb 
betses találmányai; valamint az i l lyenek i s : «S/-
dólakja útsza, ennek formájára, Sidólakta úisza. 
(Istenverte had , Istenadta ember 's a' t. elmúlt idő-
től a' személyek birást jelentő ragasztékaival szár-
mozot t , a* nyelv természetén alapuló régi helyes 
szóllás formái, mellyeket as jelenidőre alkalmaz-
tatni még eddig senkinek nem jutott eszébe, a' 
fent említett kifejezés érdemes szerzőjén kivtíl. 

A' g'-be végződő, tsak nem számtalan közép 
igék után, mellyeknek némelly része folytatott moz-
gást, (p. o. kullog, ballag, forog, kóvályog 's a' t.) 
más része pedig valamelly természeti hangot jelent, 
(mint tseng, peng, dobog, dörög, morogj) nem 
volt szokás, adalmas, edelmes, végzeteket ragasz-
tani , valamíg a' Helmetzy neologisticus ágyúi el 
nem kezdtek morgadalmasati dörgedezni. — Az 
adalmás, edelmes végezet igék; rnássalérthetők 
után pedig éppen nem illik ; nem jók tehát ezek: 
lassadalmas, hoszszadalmas, Világ. — Ugyan ez illik 
az adózni, edezni végezetekre is, mellyeket ugyan ^ 
tsak Helmetzy a' Jelenkorban széltire dörgedeztet. 

A' sag-, ^eg-végezettel néhány kevés, és tsak 
í-be végződő igegyökerektől szármoznak substantivu-
mok p. o. tehetség, lehet súg, nevetség, mulatság, 
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váltság, költség, segítség Helytelen tehát az illyen: 
tanulság e helyett tanúság. 

Az ömás végzettel néhány kevés, és tsak tse-
lekvő igék gyökereitől származnak substantivumok ; 
p. o. hallomás, vallomás , tudomás, látomás, ál-
domás '$ a' t. nem pedig közép igéktől is. — Hely-
telenek tehát ezek: hajlónk ás, hullomás. Tsongor 
és Tünde. 

De ki győzné a' hamis Analógia követéséből, 
— melly a' helytelen új szóknak talán leggazdagabb 
forrása, — származott eltévedéseket, 's koholmá-
nyokat bizonyos classisok alá rendelve előszámlálni ? 
elfárad a' nyelve tisztaságát kedvellő magyar béke-
tűrése , 's méreggel teiik el , kivált a5 Jelenkor ho-
portsos köntösíi , és az orvosi Tár darabos, nehéz-
kés magyarsagának olvasására, mellyeknek szerzőji, 
— ha rajtok állana, — nem nyugodnának addig , 
míg nyelvünket minden eredeti sajátságából ki nem 
forgatnák , azt az analógiát rántván tetszések sze-
rént elő, mellyik leghamarabb eszekbe ju t , mint 
következő szavaikból megtetszik: nézvény, omlad-
vány, könnyű sértetű pontok, sérlékeny, aggasztó* 
kotlasztgatni, forrongás, szaporúlni, hirletnény , 
küldemény , tsendelgo , alkalmazkodni, esemény, 
— letsÖkkenni, fék-tsend-or, tsend-bill-indítvány , 
szerkezúlni, javaslatba hozni, riisrowg'»?/«', kere-
külni, megbékitni, nyilvánitni, törleszteni, illesz-
teni, biztosíték , Jelenkor ; véromleg, sin leg, t'O-
reg-, pöff edelem, bántalom, pislánk, folyánk , 
kedni, működni, gyakorkodni, lassudalom , tanú-
mány , t apasztalm ány, eredmény , következmény, 
következet, kifürkészel 's a' t. orvosi Tár. 

A' ki az e'féle apróságokra (mint némellyek-
nek talán fog tetszeni) a?; új szók készítésében fi-
gyelmezni feleslegvalónak tartja, vagy az illyen fáin 
külömbségekre ügyelni nem képes, az ne fogjon a' 
grammatizáláshoz, annyival inkább az új szók ké-
szítéséhez, mert tsak rontására fog járni anya 
nyelvének, valóságos szentségtörésbe esik, 's erő-
szakot követ el a' nyelvnek sziíz tisztaságán. Mert, 



C 38 ) 
ismét mondom, 's százszor is szeretnem mondani : — 
Grammatica est philosophia verborum subtilis et 
acuttty valamint azt i s : Daudum est auribus illi-
quid, (piarum Judicium elegant is simum. — A' ki 
ngy vélekednék, hogy nyelvünk a' miveltségben 
ínég olly bátra van, bogy nem tsak új szót, hartem 
új analógiát is , egy analógiát a la Bugát, vagy á la 
Ilelmetzy, lehet, szabad, sőt szükség teremtenünk: 
az nyelvünket a' legbárdolatlauabb nyelvek sorába 
alatsonyítaná le , 's azzal sem az analógiáról, sem 
altaljában a' Grammatikáról a' szót vitatni nem 
volna érdemes. — Utoljára 

c) Az analógia ellen vétenek, — peccant in 
excessu— újítóink az által , hogy valamelly vég-
zetet előrántván, azt felette sok, egymástól igen 
különböző természetű, hangzású, jelentésű 's a' t. 
szókhoz raggatják, 's semmit sem figyelmezvén a' 
soha eléggé nem ajánlható aurium Judicium elegans-
r a , annak használását túl a' rendin tsak nem a' tsö-
mörlésig űzik« így lehet p. o. ma holnap az ász, ész 
végezeti! szókból meglehetős szótárt készítni, ha a' 
hangász; ásász , költész, építész , árkász, hi-
dász, szobrász, lelkész , Istenész, erdosz, 's több 
számtalan e'féle szók tsak ugyan lábra találnak kapni. 
Quidnam futurum est, si crearint liberos! ásá-
szat, hidászat, erdoszkÖdni, építészkedni ^s a' t. 
Ugyan ez illik az o í , et, (mellyek a' Bélteki ház-
ban , és Jelenkorban) a' mány. meny, rány, vény, 
(mellyek a' Jelenkorban, és az orvosi Tárban olly 
nagyszámmal találtatnak) végzett! szókra is. 

De a' mint egyfelől minden grammatikai regu-
jának, külön ossen az igaz K :*alogiának félretéteíével, 
formálnak némelly újítóink sok új szavakat, épen 
i'igy tsigázzák 's szorítják más felöl (és ebben áll a ' 
nyelv újításnak 

7-dik hibája) sok érthető szavainkat, 's kité-
teleinket az eddig divatozott nyelv szokással ellen-
kezőleg , a* Grammatika szigorú, törvénnyei a lá , 
azon józan észszel soha kétségbe nem hozható, okos 
nyelv újítónak soha szemei elől el nem tévesztendő, 
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grammatikai Canon ellenére: analógia cedit tisui. 
így írnak némellyek a' szavak helyett szovakat. 
így származtak az érzékenytelenség e' helyett ér-
zéketlenség y tökélytelen, e* helyett tökéletlen; 
reszkedés e' helyett reszketés; kénytetni e helyett 
kény szerit ni; lmjdozni e* helyeit bujkálni ; lődözni 
e' helyett lövöldözni; nézdelni e' helyett nézegetni \ 
rugalmas e' helyett rugós, 's több e' féle számta-
lan kitételei a* Jelenkornak, Orvosi Tárnak, sHa-
son-szenvnek (V Uabneman Homeopathiája magyar 
fordításának) 's a1 t. Ezért pirongattatott meg tudós 
hangon (Helmetjsy szerént kurholtatott meg nyoma-
dékos méltósággal)prolessor Bugát által docter Balog, 
a' magyar C«n vers at ions-Lexicon felett támadt perben, 
hogy az agyvelő leírásában az ember legféltöbb és 
nem legféltettebb kintsének merte azt mondani. Ezen 
eltévelyedésből származhattak az efféle öszvetételek 
is : írasztaly láttsó, lopor, lőszer, ég-visga-torony 
's a' t. ezek helyett: íróasztal, látót só vagy mesz-
szeléttó tso, lövopor vagy puskapor, lövő szer, 
tsillag visgáló torony *s a' t. A* ki meggondolja 9 
hogy nyelvünkben a'részesülőnek azon jelentése, 
valamire való, valami végre rendelt vagy használ-
liató, szint olly közönséges, mint a' deák partici-
piumnak megfelelő jelentése, (a' mi ezekbőls háló' 
szoba , szántóföld, evokalán , ivópohár , íVc<?$2* 

's több számtalan e'félékből eléggé megtetszik) 
az , az e'féle kitételeket: féltő hints, író asztal, 
tsillag visgáló torony 's a' f. bolygatni , 's rövidebb, 
de erőltetett kitételekkel feltseréíni, nem egy a' 
nyelvünk természetét, különösen az analógiát a ' töbh 
egy nyomon járó szóilás formáiból az ckos egybe-
hasonlítás útján kinyomozni, 's világosságra hozni 
igyekező, hanem egy saját alaptalan ábrándozásait 
a* nyelvbe erővel bevinni akaró, 's a' nyelvet azok 
szerént ú j í tn i , az az : a' szó igaz értelmében, ron-
tani igyekező Grammatikushoz 's neologushoz illő 
nek fogja találni. A* divatozó nyelvbeli szokást há-
borgatni, tsak némelly egyes magokban álló, min-
den analógia ellenére formált szókra nézve szabad 
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p. o. a' véghetetlen szó helytelen, bár régtől fogva 
szokásban van, mert a'substantivumok után hatat-
lan , hetetlen végzetet tenni nem szokás, 's a*' be-
lőle kurtított végetlen bizonyossal» jobb. — Illyen 
helytelen öszvetétel ez : nálam nélkül; mert benne 
nyilvánságos ellenmondás van, 's e' helyeit nélkü-
lem használni helyes és okos újítás. — A' nyelv 
újítás hibái közé tartozik továbbá, bár még eddig, 
legalább sok követőkre nem talált is 

8) a' képtelen és alaptalan etimologizálás, 
mikor t. i* valaki a' szónak olly mesterséges erede-
tét keresi, mellyen egyszerű, és tsupán a' termé-
szetre hallgató eleink esze, mikor azon szót formál-
ták , soha nem já r t ; p. o. mikor valaki ezen szót 
beszéli innen származtatja, benne esze él; töké-
letes-1 innen, töke élet es; siket némá-t innen, sem 
igét nem hall; pitzin-l innen, be iznyi\ méj-t in-
nen , megöl; tsekély-t innen, se-rneg Öl; gyász-1 
innen , juhász vagy ihász, mivel a1 juhászok szen-
nyes szurtos gyász forma ruhában járnak; idegen-1, 
melly nyilván az indigena-tói jő , innen , kezed az 
idegen, az az nyilon 's a1 t. x ) Az e* féle gram-
matikai böltselkedés, még az etymologizálás mellett 
marad , nem egyébb nevetséges gyermekeskedés-
nél; de káros viszszaéléssé válik, mihelyt annak ked-
vellői, a' mint rendesen szokott lenni, — az ety-
mologizálás mellett meg nem maradván, az alapta-
lan etyinologiára helytelen analógiát építnek, 's a' 
szerént formálnak ú j szókat; p. o. Professor Bugát 

x) Lásd: Próbatétel a3 magyar helyes irás philosophiá-
jára. K o l m á r J ó s e f . A' ki az e f é l e egy tagú szókat: 
mé)j\ gyász 's a' t. nem átalja az ábrándozó etymologia lom-
bikján destillálgatni, tsuda, hogy még az e'féie rövid szók-
nak: de, ha} még, most, már, kor, 's a' ?. eredetére is 
meg nem tanít bennünket. Az e'féie etymologizálásokra eszembe 
jut azon porosz köz katonának böltselkedése , kit Kraus me-
dicimsch-critisch-elymolog. grichisches Lexiconábaii említ, 
ki megkérdeztetvén, honnan van a* Fridrichsd'or, a' paraszt 
német kimondás szerént Fridrichstórl így felelt: onnan ugy 
mond, uai vei Berlinben a' Fridrick kapúja (Fridrichs - lhor~) 
alatt verik. 
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azt áll í t ja, hogy sárga a' s«rtól jön , 's annak a1 

formájára harnuga, szalmaga y) szükségtelen új 
szókat formál. A' magyar Chemiai mester szavak 
tudós és érdemes szerzője az arany szót innen szár-
maztat ja, ár és any, vagy anya, quasi dicas á r -
nak az annya z ) mint németül a' Gold szó a' 
gelten-tol j ő ; quasi dicas: was gilt, és annak a' 
formájára alkotta a1 férjany, eziistany 's a' t. szavakat. 

9 ) A' neologismusnak azon semmi irgalmat 
nem esmerő, határt és módot tartani nem tudó 
princípiuma, melly szerént újítóink sok eredeti , 
és épségben lévő, a' nyelvnek természete szerént 
formált legrégibb szavainknak sem kedveznek, ha-
nem azokat kíméletlenül tsonkázzák, bénnázzák, 
kurtítják, rútítják. Hoszszú szavaink vágynák, ngy 
mondanak újítóink, eltsufítják nyelvünket, 's ne-
vetségessé teszik az idegenek előtt; ártsunk tehát 
nekiek, a' hogy lehet; egyiknek a fülét vágjuk el, 

y) Nem jobb volna-e a' már szokásban lévő hamuszint meg-
hagyni, 's annak, és több hasonlóknak p. o. rózsaszíns testszín, 
violaszín, 's a' t példájára szalmaszínt, strohgelb formálni? 

z) Az arany szót sokkal természetiebb a' deák aurum- tói 
származtatni, mellyből lett aran vagy arany, melly n betű-
nek a' s/ó végén ny-é változtatása, kivált a' köz beszédben, 
igen gyakori, mint ezekből: Poson, Debreczen, István, Ke-
resztyén, Sebestyén, nyilván kitetszik} mellyeket, 's még in-
kább a' tőlök származottakat, Posoni, DebrepZeni, Keresztyéni, 
's a' t. kivált a' köznép ny- el ejt.; sőt némellyek (bár hibásan) ugy 
is írják. Ezt bizonyítják a' magánoságból, hijátiosí,ágból9 
eránlból rövidített 's formált hijány, magány, erány 's a't . 
szók is. Az arany az ar-tól semmiképen nem származhatott, 
mivel az ár accentnsátsemmi tőle származott szókban, mint: 
árúit árad, áraszt, árnyék 'a a' t. el nem veszti; (a' mi 
p. o. az ér szón ezen derivatumaibán: erem, eresztem, ereszt-
getem, eredek 's a' t. megesik) hogy veszthetnéd tehát tsu-
pán az arany szóban ? Az arany nevezet a' magyar chemiai 
nomenclaturában annyit teszn mint aurum, arany, Gold, 's a* 
ennek a' formájára készült több e'féle nevezetek, p. o. eziist-
any e* helyett, ezüst; dárdany e' helyett piskóltz, antimoium\ 
higany, kéneső, hydrargyrum\ férjany e' helyett arsenik; há-
trány , bismút 's a' t. mind hibás etymologián épült analógia 
saerént formált helytelen új scók. 
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másiknak a' farkát ; egyiknek a' szemét szúrjak ki, 
másiknak a1 szívét rántsuk ki. így származtak: a' 
köpeny, köpenyeg helyett j a' tzikk, e' helyett 
tzikkety ; k'odtsömör e' helyett köldöktsömör ; sze-
möld e' helyett szemöldök; üteg (exanthema) e' 
helyett kiüteg, vagy inkább kiütés, jövény, szö-
éény, növény , c' hefj'ett jövevény, szövevény, «o-
revény; — tsiptsont e' helyett isipút sönt; fog-
f á j c helyeit jogfájás ; hasfáj & helyett hasfájás ; 
f e j f á j e' helyett fojájás; dag e' helyett daganat; 
genye e' helyett genyetség; szemérm e' helyett 
szemérem; bék e' helyett béke;— Bajzánál. így 
lettek ezen nyelvbeli kegyetlen mészárlásnak sok 
ártatlan idegen szók is áídozatjai; így lett a' gva-
jak-ból gajak, a' ^óiw/or-hól káfor, t er petit in-
ból terpetin ; pimpinellá-ból pipinella 's a' t. (De 
miért is kímélnénk az idegen szókat, ha saját anya 
nyelvünk édes gyermekit, a' régi igaz magyar szókat, 
sem sajnáltjuk felkontzolni ?) Különös antipathiája 
vasa újítóinknak az e'féle szók eránt néminérnü; 
mellyen Hazánk két jeles írói agy osztastak meg, 
hogy egyiknek az elsó, másiknak a' második fele 
ju to t t , holott ezek némi és ?iémú egymás nélkül 
soha sem tettek semmit; kótyavetye, melly helyett 
Fáy András mindég Kótyát ír, holott kótya egészen 
mást (egy gyermeki játék nemét) je lent , mellynek 
a' kótyavetyével semmi köze, büvös-bájosnak, vagy 
rövidebben bűbájosnak mondták régi eleink a' má-
gust , de Fáy András soha sem ír többet bűvös-nél. 
Néminemű rusticifást látnak újítóink az e'féle szók-
ban : mende monda, billeg ballag, hirnez hámoz, 
mézes mázos, ötöl hatol, 's ha ki nem kerülhe-
t i k , egymástól külön szaggatják alkotó részeiket, 
tetszések szerént hol az első, hol a' hátulsó tagjai-
kat rántván elö, holott ezek külön szaggatva vagy 
semmit sem , mint p. o. mende, monda ; vagy egé-
szen mást tesznek, mint az öszvetéteiben p. ó. Al-
mes , hámoz, mézes, mázos, billegd ballag, ötöly 
hatol, 's a' már említett kátya-vetye az elsŰ fe-
lére nézve. , 
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Igaz ugyan, hogy az éktelen hoszszúságú szó-

kat , mellyek magok után szükségtelen sleppet von-
nak, a1 lehetőségig rövidít ni nem ká»bozatos fogla-
latosság, sőt a' grammatika kötelessége, az e' féle 
szóknak-; jóságos, ditsóséges, szabadságos, (li-
citum) nyavalásságosság, mostanság, boldogsága 
véghetetlen (végetlen helyett) illyetén, ollyatén, 
mindenkoroji 's a? t. buja kinövéseit, bár mint har-
tzoljon azok mellett a' régiség, vagy a1 provincia-
lismus, nyesegetni, a ) De még a' hoszszabbatska-

,szavainkból is tsak egy betűt is elvenni, melly 
annak szintúgy ter/nészetére — essentiájára •— 
tartozik, mint az embernek az orra, vagy füle (mel-
lyek néikiíl ugyan eliehet, még i s megmarad em-
bernek, de eltsúfítotfc embernek) kártékony visz-
szaélésnek, sőt valóságos nyelv rontásbeli szentség-
törésnek tartom. Ezen princípium helytelenségét 
eléggé mutatja az inconsequentia, —• magokkal 
való ellenkezés, mellybe annak követői minden lép-
ten nyomon esnek. A' ki p. o. bizalmat ír bizoda-
lom helyett, miért nem háborgatja ezeket is; biro-
dalom, lakodalom, hiedelem, aggodalom 's a' t. 
bizonyos lévén, hogy a' d a' bizodalom szóban 
szintúgy a' szónak természetére tartozó essentialis 
betíi, mint a'több felhozottakban. — A ' ki gyököt 
b} í r , gyökér helyett,miért nem bántja, ezeket i s : 
kövér, ledér, tenyér, kenyér, szekér, 's a' t. 
A' ki esdot ír ,ha mindjárt a' vers kedvéért is , es-
deklő helyett , miért nem í r , érdo-X. érdeklő, fúl-
dó+t fuldokló, haldó t haldokló helyett? — Id© 

a) Mi szükség tehát az e'féle triviális kitételeket: té-
lidéi teli, ez napságtól fogva, fehslegség, apróságosságos-
ság, kitsinséges, tudálékosság, közons egesség, ottanság, to-
vábbad , innend onnattd, egy 0 'ra mulvást, ennél fogvást 
's a' t. B. H. Világ, Jelenkor, minden jóizlésü olvasó bo-
tránkozására tudományos munkákban használni? 

b ) Jól tudom, hogy a' gyök szó mentségére azt szokták 
felhozni pártfogói: hogy a' gyök hajdan radix-ot, az ér pe-
dig annak rostjait, jihráit jelentette. De éppen ez az, a' mit 
megkellene mutatni. 
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tartozik továbbá, sőt kártékony tulajdonságára néz-
ve talán az első helyet érdemletté volna. 

10) Az úgy nevezett régi gyökereknek, mel-
lyek , mint újítóink áll í t ják, régen szokásban vol-
tak , de későbben abból kimentek, — felélesztése, 
's minden különbség nélkül substantivumok helyett 
való használása. — Ezen gyökér szókba annyira 
bele szerelmesedett Professor Bugát, hogy ezen 
nyelvújításbeli tévelygést, 's viszszaélést méltán 
Bugátianismusnak nevezhetni? mind azért , mivel 
Prof. Bugát ezen viszszaélést tsak nem minden 
más újítók felett ilzi fa ' többiek inkább tsak poé-
tái dolgozásaikra szorítván azt), mind azért, mivel 
azoknak felélesztése, 's helytelen használása által 
Professor Bugát, universitasbeli professori magos 
állásánál 's befolyásánál, fogva annyi kárt tett nyel-
vünk eredeti szépségének, hogy száz a' dologhoz 
értő tudós is nehezen fogja helyre hozhatni, nem 
lévén módja okait 's princípiumait , olly . sok d o- , 
loghoz nem értő, 's annál fogva a' rosz példa *s 
auctoritas után vakon induló tanúló ifjak előtt, kik 
a' Professor Bugát újításainak mételyét magokkal 
az egész országba széllyel vivén, másokra is elra-
gasztják, — elmondogatni, 's professori tudós te-
kéntetével sanctionálni. Ezen helytelen princípium-
nak idétlen szüleményei a' hóldtsúr c) ham tisz-
tulás helyett, éptan, diaetetica; báttan politia 
medica ; árap (Ebbe und Fiuth) léptápfoly, (lien-
teria) postáz, hasonszenv (homoeopathia) priisz-

c) Sic! megadá ennek tudós Professor úr; hóid luna e's 
hó mensis között gyermek is tud különbséget tenni; tsurt 
pedig a' tsorgás vagy folyás helyett használni, az alább meg-
mondandó okoknál fogva, ke'ptelenség. Tsuda-e tehát, ha Pro-
fessor Bugát magyar Bontztudományában (miért nena bontz-
tan ? a plexus coeliacus-t valamelly deák (es nem görög) 
Lexicon után meny szövetnék fordította 1 Ha a' Kraus állítása 
«zerént még tsak nyomos practicus orvos fBugát szerént 
üzöntz gyógyász) sem lehet senki a' görög nyelv tudása nél-
kül : , , Pfuscher kannst d7i ohne Griechisch werden, aber glaub' 
mir nie ein sicherer Arzt.il Magyar orvosi terminológia ké-
szítője annyival inkább nem. 
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szer e' helyet tprüszköl tető szer, bóz-duh, (mania) ; 
röpir (jinimentum volatile,) gyógyszer 's a' t .mel-
lyeknek özönével elvan borítva a 'Hasonszenv, és 
az orvosi T á r , 's melly*k okozták kétség kiviíl 
és nein az olvasó közönség részvétlensége, mellyet 
Bugát és társai méltatlanul terhelnek, vádolnak, az 
utóisónak érdemlett kora kimúlását; bár literatú-
ránk jelen állapotjában egy tzélarányosan tiszta ma-
gyarsággal , és igy nem a' Bugát és Schedel nyel-
vén készült orvosi Tárnál alig volna valamire na-
gyobb szükség. 

Hogy ezen nyelvújításbeli viszszaélésnek hely-
telenségét általláthassuk, a' dolgot egy kévésé fel-
jebb kell kezdeni. Tízen viszszaélés következő állí-
táson, mint tsalhatatlannak vélt igasságon, alapúi. 
Minden szónak, és így minden igének a' gyökere 
telt valaha valamit, 's annak jelentése kétség kí-
vül magában értheto-substantivum volt. Ezen állí-
tás vagy hypothesis az, mellyet én átaljában taga-
dok. De jól megértsük egymást, 's minden bal ér-
tésnek eltávoztatására, tegyünk különbséget (tsak 
az igék mellett maradván, mert tsak azokról lehet 
itt foképen szó) a" gyökér (radix) és a' törzsök 
(thema) között; értvén a' törzsökön az ige jelentő 
módja jelen idejének harmadik személyét, melly 
két vagy több szótagból is állhat; a' gyökéren pe-
dig azon egy tagú szót, mellytol a' törzsök szár-
mazik. Hogy ezen értelemben a' törzsöknek min-
dég van értelme, hogy p, o. ezen szóknak: taní-
tás , mozdítás, fordítás törzsökéi: tanít, mozdít, 
fordít, valamit jelentenek, azt tudja minden. De 
hogy ezeknek gyökerei, tan, for, moz, valaha 
valamit tettek volna, már arról helyesen lehet ké-
telkedni. Mert különben hogy lehetne az, hogy olly 
számtalan gyökerek , a' millyeneket egy ülő helyé-
ben százat számlálhat el akárki , mind elvesztek, 's 
tsak a* tolok származottakban maradtak vólna meg? 
De ha egy a' Kreszneritsénél tökélletesebb magyar 
szótár, az említett gyökerekre nézve, bennünket 
ollyan igazságokra találna istanítni, mcllyeket most 
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eszünk ágában sem tudunk meggondolni, "s mellyek 
a* feljebbí okoskodást egészen semmivé tennék: 
a' természeti hangoktól kölísönözött (onomatope-
poémena) szóknak gyökereire nézve talán minden 
józan graminaticus egy értelemben lesz velem, 's 
megfogja esmerni, hogy p. o. ezen szóknak tseng, 
tsenget, tséndit, tsendúl, gyökere í í e« ; ezen 
szóknak: zeng, zendúl, zendít, zengedez, gyö-
kere se/2: ezen szóknak retseg, rettsen, rettsent, 
retsegiet, gyökere rets\ ezen szóknak: kong, 
kongat, kondul, kondit, gyökere ^ow ; ezen szók-
nak t sor dúl, tsorog vagy tsurog, gyökere í^or 
vagy tsur; 's több e' féléknek, mellyeknek száma 
végetlen, gyökerei soha sem tettek semmit. De ha 
tettek volna is ezen gyökerek valaha valamit, kér-
dés , hogy azt tették-e a' mit velek újítóink tétetni 
akarnak , különösen, hogy magábanérlhetők helyett 
szolgáltak-e valaha? Mert van-e, 's volt-e valaha 
a' világon ollyan nyelv , melly ben a' gyökérszók 
értelmét a' tőlök származtakéval a' rövidség ked-
véért botránkozás nélkül fellehetne tserélni? Én * 
ugyan részemről illyen nyelvet nem esmerek. 
német nyelv többnyire egytagú gyökér szavainak 
egyszerűségére nézve nem tsak a' deák , mellyben 
hozzáképest ezen tekéntetben semmi eredetiség nints, 
hanem a' görög, zsidó, sőt magyarnyelvvel rnér-
kozhetik. Még sem zavarták a' németek a' gyökér-
szók értelmét a' szármoztakéval olly rútúl öszve, 's 
nyelveket a' rövid mesterszavak kedvéért el nem 
tsigázták, mint Professor Bugát és társai az orvosi 
Tárban 's több orvosi munkákban, 's Helmetzy 
Jelenkorában a' magyar nyelvet meggyomrozták. 

Ha professor Bugátra bizták volna a* német 
orvosi Terminológia készí tését , , képzelem, melly 
tsonkázást, bénnázást, nyomorgatást vitt volna vég-
hez a'szegény német szókon. A* világért sem mond-
ta volna ő p. o. Gehirn-Entzündung, hanem Ilim-
Zujid, mert entzütiden a' Zund-tói jővén , ezen Ösz-
vetétel 's kurtítás németül éppen ollyan idétlenül 
jönne k i , mint magyarúl a' prof. Bugát agylob-ja • 
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d); betäubende Mittel-t (bódító szer, remedium 
narcoticum) sem mondott volna bizonyosan, hanem 
Taub-Mittel-t, vagy talán még Taub-Mitt-et, mert 
betäubend innen jó taub, 's neki taub és betäubend 
mindegy lett volna, valamint gyógyszer és gyógyí-
tó szer nála mindegy, e) Ezer szerentséje tehát a ' 
német nyelvnek, hogyannak tudós, és mind saját, 
mind más nyelvek philologiájában jártas mivelői 
akadván, tajnállották anyanyelveket olly éktelenül 
elsanyargatni, 's készebbek voltak tudományos mun-
káikban sok idegen mesterszókat — nem találván 
helyettek alkalmatos német kitételeket — meghagy-
n i , mint azokat sok helytelen és érthetetlen új szók 
özönével elborítván, homályosítni, 's anya nyelve-
ket általok eltsúfítni. f ) 

d) A' kik olvasóink ktizül a* magyar Conversations-Lexi-
con ügyében támadt perre emléke/uek, emlékezni fognak a' 
prof. Bugát és doctor Balog közt az agylob szó f«lett támadt 
versengcsr® is , melly mind két részről olly nagy tűzzel foly-
taltatott, 's mellyben utoljára is doctor Balog vesztett, ré-

k szint, mivel — bár igazsága volt — nem tudta magát férfiasan 
oltalmazni, részint, mivel Aper fulmineis venit dentibus, Et 
vindicavit ictu veterem iniuriam. Pbaedrus. — Scis lene, cui 
dicum, positis pro nomine signis. Ovid. 

e) A' remedium narcoticumot a' gyógyszer formájára 
bódszernek kellene mondani. Inconsequentia tehát a' Hason-
szeuvben bódítószert írni. Mert hiszen hód szer, bódító szer 
helyett éppen ollyan jó, vagy is inkább éppen ollyan roszsz , 
mint gyógy szer gyógyító szer helyett. 

f) Ezen nyelvújításbeli tévelygés megróvásábau azért kel-
lett bővebben Merészkednünk , mivel ezt a'magyar tudós Tár-
saság is tekintetével láttatik meg állapítni akarni, a1 magyar 
helyesírás szabályai tzímü munkájában, Ragasztók helyett 
Eag-ot használván , mellybul valamint a' posláz (febris pu-
trida) lobláz ( f. inflainmatoria ) aszláz (f. hectica) gyógymód 
(ratio s. metliodus medendi) gyógy terv (Heilplan) lep dag e* 
helyett: iépdaganat, le'ptáp foly Cüenteria) árap Sic! (Ebbe 
und Fluth) vértelj e' helyett: bovérüség (plethora) hökhurut 
(_miért nem bőkhur? — tussisconvulsiva} bö'mtsöW (tubasten-
torea) gerj (miasma) szenv (affectio) tápanyag e' helyett: táp-
lál ó anvag v. matéria, fitymaszor e1 helyett: fityriiaszorulás 
(phymosis) f o g f á j e' helyett: fogfájás, bÖfZduh ( inania ) 
posellenes (antisepticum) lobellenes (antipblogisticuin). Orvosi 
Tár; dug áros (Schleichhändler) torzkép (caruatura) rakhely 
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A' nyelvújítás helytelenségei közé tartoznak: 
11) A3 nyelvünket kortsosító németes kitéte-

lek — germanismusok. Hogy nyelvünkből minden 
Idegen nyelvekből kölísönözött kitételeket, és így 
a ' germanismusokat is átaljában ki kellene i r tani : 
ezt ugyan tsak a' feljebb érintett nyelvbeli purismus 
szertelen kedvellőji állítják. Minden tníveltebb nem-
zetek literaria históriája azt muta t ja , hogy litera-
turájok fejlődése kezdetébén a' nálok míveltebb nem-
zetektől , mellyekkel vagy politikai, vagy geogra-
phiai helyezeteknél fogva szorosabb egybeköttetés-
t>en állottak, nem tsak szókat, hanem egész szóllás 
formáit is költsönöztek , vagy világosabban szóllván, 
saját anya nyelvek eredeti szavainak Öszveszerkez-
tetését gyakran a' míveltebb nemzetek szóllásformái-
hoz alkalmaztatták. így p. o. a1 deák nyelv nem tsak 
görög szókkal, hanem görögös szóllás formáival is bő-
völködik. így alkalmaztatta a' német , kinek nyel-
ve egyes szavaira nézve minden bizonnyal egy a' 
Jegrégiebb és legeredetiebb nyelvek közül, tsak nem 
minden fellengosebb ideákat kifejező kitételeit, ré-
szint a* frantzia, részint a* deák nyelvhez. A' mí-
veltebb nyelvekben divatozó szóllás formáinak a' 
míveltségnek alsóbb léptsőjén álló nyelvbe való ál-
talplántálása egyik múlhatatlan eszköze a' nyelv bő-
vítésének , pallérozásának; 's helyesen jegyzette meg 
egy esméretes criticusunk, hogy tsak a' Káldi for-
dítása a' magyar Bibliának is sok görögös és 'sidós 
szóllás formáival gazdagította nyelvünket. Mi a' né-
metekkel tudományos tekintetben szoros egybekötte-
tésben vagyunk, 's ha tőlök tudományos esmérete-
ket költsönözni nem szégyenlünk, — mert szüksé-

günk 

raktár, foghely, láttso 's a' t. Jelenkor; reg- és estét, les-
bokor, döstársaság, e5 helyett: dögölő társaság szemvill, 's 
a' t. Bélteky Ház; írasztal e' helyett: író asztal,, Gyurit, 
fordította Bajza; . f iai Világ, 's több e féle éktelen kurtítá-
sokról 's helytelen öszvetételekröl, vagy inkább öszverántások-
ról mit kelljen tavtani: a' feljebbiekbol, úgy hiszem, eléggé vi-
lágos. 
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giink vagyon r e á : miért iszonyodnánk némelly he-
lyes németes szóllás formáinak is nyelvünkben helyt 
adni ? De hogy nekünk a1 németes, vagy más nyelv-
ből koltsönözött szóllás formái elfogadásában vigyá-
zóbbaknak 's tartózkodóbbaknak kell lennünk, mint 
akármelly más nemzetnek, ezt senki kétségbe nem 
hozhat ja , valaki nyelvünknek a' napkeleti nyelvek-
kel rokon, minden Európaiaktól pedig kiilomböző 
természetét tsak valamennyire is esmcri. 

Valamint nemzetiségünk, a' míveltebb nemze-
tektől koltsönözött több rendbeli hasznos és szüksé-
ges újítások mellett i s , ön állású saját characterét 
több századokon keresztül tsudálatosan megtartot-
ta : így kell nyelvünk eredetiségét, sajátságát (in-
dividualitás) az idegen nyelvekből koltsönözött szól-
lás formái mellett is, ha azt tsúf vázzá nem akar-
juk tenni , fentartani igyekeznünk. 

Illyen szempontból tekintvén a' németes, vagy 
más idegen szóllás formáit, tsak akkor lehet azo-
kat kárhoztatni, mikor általok a1 nyelvnek termé-
szetén tetemes erőszak esik; vagy mikor azokat a* 
különözés, vagy fellengezés szerelmétől indíttatván, 
már szokásban lévő érthető jó magyar kitételek he-
lyett használjuk. Ezen nyelvújításbeli viszsZaéléstől, 
melly tsuda szépségű, és erővel telyes nyelvünk 
méltóságának nem kis megsértése , legjobb íróink 
munkái sem tiszták , mint a 'következőkből megtet-
szik : nem lelheté magát bé bús özvegységébe ; mi 
terhet nery vesz a9 férj magára; vont lábo?i áll a,9 

hét ház egymással $ tartok tőle , hogy roszszab-
bá ne tegyem a3 dolgot; felül fut edényén; alig* 
eröltethete el magától; egy pár pertzenetnyi mú-
lat ást; nagyobba rneré etsetét; rettegett leányá-
ért; olly jent kívánták bészámolni; mennyi úri 
házat nem óvna meg romlástól ? hogy jó ezen kér-
déshez ; mennyit nem adnak az értzbol évenként 
(i báfiyák ; több betudásokba zavarja; utolsó íz-
lés ; közelebb simulhassak módhoz muzsikát tanúi-
hatni ; álmaiból as tellyesedteket kiemelni; hogy 
kiegyenlíthessük magunkkal őket; kihagyá kilo* 

Tud. Gyűjt. X. Köt. 1834. 4 
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taglásáit; szét tekirite egy alkalmas ember után ; 
periodusi legkurtábban estek ki; félek, hogy láb-
ra ne hozza a9 kerítgetést; mint nem hűlt el! 
attyát az utóisókban lelte ; Bélteky Ház ; Helyte-
len és szükségtelen germanismusok ezek is a' Bélte-
ky Házban : rabné, ülóné (lovon), ért óné, bűvös-
«e, orvosné, társné, énekióné, tzigányné, szen-
vedóné, tanítvány né, idegemié, játszóné, hánya-

's a' t. mert a' nembeli külömböztetés a' ma-
gyar nyelvben szokat lan; Äo^y azidö hoszú ne le-
gyeit; szerénytelen kifejezéseiért, melly eket ma-
gának engedett• ; szegény ördög; szerentsédet ki 
ne játszad; kény szeritett egykedvúleg. Gyiirii , 
Fordította Bajza. J s illyen történet hagyja magát 
heszéllni, Aurora 1831. Rege a' Hablianyról. Tf/i 
fekhetik néki rajtunk ? minden reménységet fel-
adott; a sereg élén. Ivanhoe, Fordította Thaisz. 

De legnagyobb számmal hemsegnek az e'féie hi-
bák a' Ilabnemann Homoeopathiájának , 's az Or-
vosi Tárban közlött nem eredeti tzikkelyek , és Ilel-
metzynek a* Jelenkorban közlött nyomorék fordítá- < 
saiban, a' mit a' következendő példák eléggé bizo-
nyí tanak: ditsoségemul számítni; a* jegyző köny-
vet magyarul vezették, Jelenkor; mellynek több 
áldozatai es ének ; az országnak emelkedettebb ré-
szeiben sem kívántattak ( h a t man sie nicht ver-
miss t , non desiderabantur) o' hideglelések; mel-
lyek itten egészen elesnek (wegfallen) e' helyett 
elmaradnak: a vér halaványon néz ki; belátni 
(einsehen) e' helyett általlátni; szerent s ét lenül 
estek ki e' helyett ütöttek k i ; a3 viszsza esések 
keserű szerek által sem tartattak fet (sind nicht 
aufgehalten worden.) 

Ide számlálhatni utoljára; 
12) A' régi megavult szókat és megavúlt 

szállás formáit (archaismus.) Sok jó és helyes 
szók 's kitételek enyésznek el több századok lefoly-
tával minden nemzetek nyelvéből, a 'minden em-
berekkel 's emberi dolgokkal köz mulandóság 's 
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változandóság törvénye szerént. g) De «ok ollyan 
szavai, 's kitételei is mennek feledékenységbe a' 
régiségnek, mellyek vagy kedvetlen hangzások miatt, 
vagy mivel a1 nyelv természete ellen voltak for-
málva , mi után egy ideig a 'nyelvet tsúfí tot ták, 
érdemlett halállal múlnak k i , a' feltámadás min-
denreménysége nélkül. Az első rendbélieket gon-
dosan felkeresgetni, 's új életre hozni minden nem-
zetek (okos neologusai kötelességeknek tartották. 
De a' második rendbélieknek örök nyugodalmát 
háborgatni, melly nagy helytelenség! Az archais-
musok a' hős költeményekben leginkább illenek. De 
ha azon tárgyakra nézve, mellyeket a' hős költemény 
szerzőjének a 'régiség szolgáltat máteriáúl, az okos 
megválasztást soha sem téveszti el szemei elől a ' 
helyes itélo tehetségű ' s j ó ízlésű poéta, — et quae 
desperat tractata riitescere posse, relinquit. l lo -
rat. Éppen illy szoros megválasztással kell élni a' 
régi szókra 7s kitételekre nézve is , ha általok az 
előadást fénylobbé, méltóságosabbá tenni , nem pe-
dig megalatsonyítni akarjuk. — Ezért nem lehet már 
helyben hagyni az Árpád tzimü hős költeménynek 
következő szavait, 's kitételeit : akkédig , igyóld, 
tanogatni, kűlri'il, felrúl, füleink mellőle bo-
tsássuk , tudnája, adnája, megszegtiéfe, biznája ; 
tsatska , közlétve ; felint ig, e' helyett félig; ser-
kegetni , bögyözött, tsinogni, pötty , futamni, 
e' helyett futamodni, iramni, e' helyett iramodni, 
noszolni, martalak , szándok, birakozni, sudam-
ni, bennettek , e' helyett bennek, fortyanik , pö-
tiögés 's a' t. annyival is inkább, mivel ezen hely-
telen régi szók mellett a' sok hasonlókép helytelen 
új szók 's kitételek p. o. aggasztani, fényleszteni , 
mérgedni, legelészni, verdezni, nyeldezni, bor-
zalom, tsavarékony, ragadály , uigaszni, kiná-

g) — _ — Mortalia ctincta peribunt 
Ne dum sermonum stet honos et gratia vivax. 
Ut silvae foliis pronos inutantur in annos , 

i Prima cadunt, ita verboruua vetus interit a«»;as, etc. 
Hornt. 

H 
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latos 's a' t. igen kellemetlen contrastot formálnak. 
Miképen kelljen 's lehessen a' régiségnek borzasztó 
's borzasztóságok mellett nagyságos h) scénájit igazi 
Shakespeari etsettel 's borzasztólag bájoló színben 
festeni a' régi magyarság örök feledékenységre mél-
tó szavai nélkül : annak Vörösmarty a' Két Szom-
széd'Vár tzimű költeményében legnemesebb pél-
dáját adta. 

# 
* * 

A' nyelv újítás helytelenségeinek megorvoslá-
sát az időtől várni, 's azt mondani, a' mit a' nyelv-
rontásnak egyik esmeretes bőssé közönségesen el-
mondani nem átallott, addig éljünk az új szóval, 
ha rosz is az, míg a3 szokás által jóvá 7iem lesz, 
kétségbe esést, 's ügyéhez való bizodalmatlanságot 
mutató, és a' kritika nyilainak kikerülésére ki-
gondolt nyilatkoztatás. Ezen maxima , ha lábra ta-
lálna kapni , felette sok kárt tenne az emberi es-
méret különböző ágai által, a' mennyiben t. i. azok 
az emberi nemzet jóllétíére kissebb vagy nagyobb 
befolyással vágynák. A' Homoeopathicus addig gya-
korolná a' homoeopathíát, ha veszedelmes volna is az, 
míg szokás által jóvá nem lenne; a' politicus a' 
status kormányán ülő addig követné az ú j , de rosz 
systemát, az oeconomus addig gazdálkodnék az ú j 
de roszsz theoria szerént , míg azok a' szokás 's gya-
korlás által jókká nem lennének. Ezen inaxima te-
hát minden okoskodni nem szerető embernek lágy 
párnát rakna a' feje alá. De a3 ki gondolkodni sze-
re t , 's valaminek a ' jóságát , vagy roszszaságát, an-
nak sem óságától, sem újságától fel nem függeszti, 
hanem mindent a' fontolgató okosság törvény szé-
ke eleibe idéz; azzal neveti ki ezen felettébb is sze-
rény nyilatkoztatást* a' mivel Ilorátz az idejebeli 
roszsz poétákat, kik azt hit ték, hogy a' költemény 
mindjár t j ó , mihelyt megavasodik , — kinevette: 

h) Schreckhaft erhaben (ívant's Betrachlungen über das Ge-
fühl dea Schönen und Erhabenen) 
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Si meliora dies s ut vina 3 pocmata (vocabula) reddit, 
Scire velim pretium chartis (verbis) quolus arroget amiüs ? 

Lovász lmre„ 
Orvos-Doctor. 

2. 
A' Népességr 6 l. 

A' korunkban annyira elhatalmazott vágy min-
den tárgyról sokat írni , valamint, a' mit senki sem 
tagadhat, sok józan és fontos, sok jó és hasznos, 
de egyszersmind sok haszon és tzél nélkül va ló , 
sőt szintén veszedelmes munkákat is szült: Nem kü-
lönben az olvasásban való telhetetlenség is , a' mit 
ismét mindenki megvallani kénytelen , sokat hasz-
nált ugyan a' valódi felvilágosodásra, és némelly 
megavult tévedések javítására; de általjában véve 
a' sokaságot olly zavarodásba hozta, hogy már kiki 
a' nép közül áltudóssá , 's káros Világjavítóvá lett. 

A' ki néminemiiképen igyekezik ellensúlyba 
tenni a' hasznot és a' kár t , melly az idétlen írás és 
olvasás dühéből korunkra háramlik, úgy vélem bi-
zonyosnak fogja találni, hogy a' kár tetemesebb kö-
vetkezés, és hogy ennek szüleményei a' jelen időre 
nézve útálatosak , a' jövendőre nézve pedig vesze-
delmesek lesznek. 

Minden rosznak, a' mit az írók elhintenek, az 
Olvasók pedig bészívnak és ismét másokkal közöl-
n e k , a' kútfeje ott vagyon, hogy legtöbben az írói 
pályára vágyók kiizűl az előadandó tárgyat minden-
tő l , a' mi való, külön véve, nem tekintvén a' 
földrészt, az éghajlatot, az országkormányt, a1 

népeket , ezeknek vallását, mívelődését, szokásait, 
hajlandóságait, élőítéleteit, ész, tudomány és mér-
séklet hijányait 's több eTéle környulállásokat, mel-
lyeket mindazonáltal szorosan fontolgatni kellene, 
vagy tsak észképen (theoretice), vagy tsak egyolda-
'ulag merített tapasztalás szerént fogják föl , 's azu-
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tán igazság és lehetőség színe alatt leírják, ísípö el-
mésséggel befűszerezik, azután szúró gúnnyal, vagy 
szinte igazságtalan 's rémítő megtámadással terhelik, 
avagy pedig az érzékenységet és az önszeretetet tsik-
landó köntösbe öltve, az olvasás vágytól sinlődd 
Publicumnak n y ú j t j á k ; ez pedig minden bírálás , 
minden fontolgatás, a' feljebb említett környulállá-
sokra való minden tekintet nélkül az adottat mohon 
fölkapja 's elnyeli. Mi tsuda, ha az illy mohon falt 
rosz eledel nem jól emésztetik meg, 's az ebből rosz-
szúl táplált tes t , lélek és szív betegségekbe esik? 
mellyeket én méltán Önszeretetnek , roszszúl értett 
Cosmopoliíismusnak , ártalmas Világjavítás vágyá-
n a k , 's idétlen soktndákosságnak nevezni nem ké-
telkedem! — Mi tsuda, ha mind az irkálok, mind 
pedig az általok elszédített nép ama véleményben 
vagyon, hogy ők az Országok szükségeit általlátják, 
és az eszközöket i s , mellyekkel mind ezeken segít-
ni kell és lehet, jól tudják ; 's hogy így képesek ők 
a 'Kormányszéknek tanátstsal szolgálni, vagy szinte 
magán a' Kormányon ülni. — E' bőszült képzelet 
ama hiu Báb, a' mellyel századunkban Embertár-
saink legnagyobb részét foglalatoskodni látjuk. 

Azonban mi terhes mesterség légyen a' Kormá-
nyozás, melly nagy figyelmet kíván ez még a' leg-
gyakorlottabb 's legszemesebb Kormány vezetők tői 
i s , ha ők az egész Országnak, vagy ennek egyes 
osztályainak , vagy az egyes személyeknek javára 
valamit eszközleni, vagy mások javallásából elfo-
gadni 'B létesíteni k ívánnak, igyekezni fogok ezen 
Értekezésemben , a' mellyr a' népről 's népesítésről 
szóll, megmutatni. Jól tudom ugyan , hogy én sem 
épen ú j a t , sem különös tökélletességut valamit e' 
tárgyban nem közölhetek, még is e' fontos tárgynak 
általános áltnézése, a' mint én azt itt közleni szán-
dékozom, reményem szerént nem lészen sem érdek, / 
sem haszon nélkül az Olvasóra nézve. 

Már á' legrégiebb időkben igaznak 's helyesnek 
találtatott a' böltsek 's népigazgatók által azon állít-
mány: hogy az Ország 's annak java tsak a9 né-
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pesedéstöl függ ; 's a? mint a' középkorban az Or-
száglástudományok mfveltetni kezdettek , minden 
kétségen kívül valónak találtatott az: hogy minél 
népesebb valamelíy Ország, annál hatalmasabb az. 
Kevés idó múlva megváltoztatták véleményüket a' 
tudósok annyiból, hogy ez az okfő minden kivétel 
nélkiil igaz gyanánt el nem fogadtathatik, 's ez ok-
ból illy formán módosították azt: a3 Státusnak kiil-
so hatalma a3 Polgárok számától függ, a3 belső 
pedig ugyan azoknak jóllétüktől. De időjártával ki-
valósodott, bogy még ezen állítmány sem fejezi ki 
elég meghatározással azt, a' min a* polgári boldog-
ság építi. A' tapasztalás t. i. megmutatta, hogy tsak 
az ép 's erővel teljes népsokaság óvhatja meg az 
Országot minden olly veszélyektől, a' mellyek azt 
kívülről fenyegetik, 's a' belső bőséget 's rendet is 
tsak az illy nép szülheti; a' sokaság pedig , ha be-
teg, vagy erőilen az, nem tsak elő nem mozdítja a' 
külső 's belső boldogságot és virágozást, hanem an-
nak ellenére is vagyon ; mivel az erőtlen fél nem 
tsak nem képes a' közös terhet viselni, hanem még 
a' más félnek segítségére is szorul, mi által az ép 
fél is nem tsak a' közös terheket maga kénytelen 
viselni , hanem még a' nehezen keresett javainak 
egy részét: az erőtlen tagoknak felsegíttetésökre for-
dítani kénteleníttetvén, a' számos adózások terhe alatt 
minden tekintetben silányodik ; ezek így lévén az 
egész Társaságnak ereje fogy, kintse kevesedik, 's 
ő maga is süllyedni-kezd, a' míg minden ép tagok 
is a' Társaság nagy épületének terhe alatt a' sok adó-
zás miatt, mintegy elvérezvén, végre maga is elvész. 

Hogy ezen utolsó vélemény a' Státus boldogsá» 
ga valódi alapjának megesmértessék 's el is fogad-
tassék, legtöbbet eszközlötték az Orvosok, búvárkodó 
Tudományuknak azon ága által főképen, a' melly 
Korm ány-gyógy-Tudománynak (Staats-Arzney • Wis-
senschaft) neveztetik. Úgy vagyon, tsak ezek egyet-
értőleg más kormány 's gazdálkodás Tudományok 
gyakorlóikkal, voltak képesek a" népesítés módjá-
ról 's hasznáról egy rendületlen igazságot megalapí. 
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tani illy formán: Státusnak külső ereje alapúi 
ép, erős, 's az élet forrásaival jó arányban álló 
Polgárok számán, a9 belső pedig ugyan azon 
Polgárok jóllétükön. Nem elég tehát , hogy az Or-
szág az ő Polgárai számát, erejét ' s épségét előmoz-
dítani igyekezzék, hanem tartozik ő arról is gon-
doskodni, hogy a sokaság tsak annyira menjen, 
a' mennyi segédeszközforrás vagyon jelen a"1 szüksé-
ges foglalatosságnak, táplálatnak és más szükségek-
nek kielégítésére. Uly segédeszköz forrás minden 
Státusban tsak három lehet : a' földmívelés , a' mes-
terségbéli ügyesség és a1 kereskedés, mert ezekből 
veszi az Ország mind az t , a' mi az Ő szükségeinek 
kielégítésére kívántatik. A' hol pedig e' három fő 
eszköz nem képes a' népsokaságának minden szük-
ségeit kielégíteni, ott lehet ugyan más segéd és pót-
lék eszközök által, úgymint: luxus - fenyítés, kor-
mánybéli költség kémélés, Szegény 's Árva-Intéze-
tek 's több e'féle által a' különös 's köz jót bizonyos ' 
ideig fentartani, de állandóan fenn nem maradhat 
az. Az arányt haladó sokaság lassan lassan nem tsak 
az egyes Polgároknak, hanem az egész Státusnak is 
terhére válik, és sietteti annak vesztét. Mert midőn 
a'népesség ezen arányon felül szaporodik, napról 
napra nő azon egymiknek a' számuk, a' mellyeket 
a' földmívelés, a' míviigyesség és a' kereskedés kü-
lönféle szükségeikre nézve ki nem elégíthetnek ; mi-
vel pedig mind e' mellett is kiki élni, és a' szüksé-
geit, akár valók, akár képzeltek , akár elkerülhetetle-
nek, akár önként képzeltek légyenek azok, kielégít-
ve érezni k ívánja , elmellozhetetlenűl következik a' 
Társaságnak test i , erköltsi és vagyonbéii romlása, 
é s , ha a 'ba jnak gát nem vettet ik, óriási lépésekkel 
meg is lepi azt. 

Azt tartják ugyan sokan, hogy olly Országon, 
mellyben a' népsokaság a' szükségpótló forrásokat 
fölülmúlja, könnyen segíthetni aZ által, hogy a" fe-
lesleg az Országnak olly részeibe gyarmatoztassék, 
a' hol a' lakóknak még sziíke vagyon , vagy pedig 
a' Világnak más részeibe vándorlani engedtessék» 
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Az első gondolat tzélirányos ugyan, de azt is meg 
kell ám jegyeznünk, hogy nem minden Státusnak 
vágynák illy üres 's a1 gyarmatok elfogadására al-
kalmas vidékei; illy esetben pedig nem lenne más 
há t ra , mint hogy illyeket más Országoktól vagy vad-
népektől erővel elvegyen, a ' m i azonban sem nem 
helybenhagyható, sem nem lehetséges.—A* mi pe-
dig a'Polgároknak más Világrészekbe való önkényes 

i vándorlását i l leti , mindenek előtt kérdem én i t t : 
nye r -e ez által a"1 közjó, vagy pedig veszt? én azt 
hiszem, hogy veszt ; mert nem de tsak a' legépebb 
's legerősebb és munkabirhatóbb része a' népnek 
vándorol k i , a' melly a' munkát 's fáradozást nem 
kerül i , a' melly még valamivel bir , a' mivel az 
idegen földön vagyont szerezzen magának, nehogy 
végre koldulás, tsalás, vagy szinte erőszakos vé tkek 
által kénteleníttessék otthon megszerezni a z t , a ' m i -
re szüksége vagyon, vagy pedig ügyefogyottan mind 
magának, mind pedig Polgártársainak terhére? Mint-
hogy tehát nem hihető, hogy elnyomorodott, bete-
ges és szegény emberek fordíttathatnak új gyarma-
tok szállítására, valamint az is, hogy hasonló Pol-
gárok béfogadtatnak olly világ részei népesítésére: 
azért következik, hogy ha még is a' fönn említett 
két dolog tör ténik, azok mehetnek tsak e l , a' kik 
elég épek, erősök, 's bir tokosok; azok pedig, a' 
k ik egészség , e r ő , vagyon, vagy munkavágy nél-
kül szűkölködnek, a' Társaság tsekély számú ép tag-
jainak segítségére szorúlva maradnak viszsza, 's 
emésztvén a* kevesedő hasznavehető tagoknak javai t , 
siettetik a' napról napra közelebb eső veszélynek 
elérkezését. Olly gyarmatokról, a' mellyek vala-
melly puszta vidéken tsupa gonosztevőkből szer-
kesztetnek öszsze, itt nem szólunk; nem fogom 
azonban elmulasztani ezen É r t e k e z é s folytában eze-
ket is érénteni. 

Ezen igassúg következésében való tehát az el-
lenállítás is, hogy a' nagy és igen termékeny ország, 
a' mellynek mindazonáltal arányként igen tsekély 
számú lakosai vágynak, magában véve sem elég 
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külső bátorságot, sem pedig belső jóllétet nem ád 
a' Státusnak. Es valóban így vagyon a ' d o l o g ; mert 
azon országban, a' mellyben a3 föld vagy önként, 
vagy tsak tsekély miveltetés mellett megtermi mind 
a z t , a1 mi a' lakók szükségei kielégítésére megkí-
vánta t ik , tsak hamar tapasztalhatni az t , hogy a* 
szükség ösztönétől ment polgárok tunyák , dolog-
kerü lők , mértékiet lenek, 's minden erőlködésre 
alkalmatlanok; és minthogy e' mellett a' zabolátlan 
indulatok rabságában sinlődnek , erőt lenekké 's be-
tegekké lesznek. Nem különben a' Találmányok, 
mesterségek, és Tudományok is, mellyek nem egye-
dül a' bőségnek 's fényűzésnek, hanem ezeknek, 
és a' szükségnek szüleményei, midőn t. i. ezek kö-
zött a' lelki tehetségek, és vágyak küszködve éled-
n e k , többnyire szuken és nehezen tenyésznek 
ezeknél. Az erény is nem könnyen verhet az illy 
népnél gyökeret , vagy legalább nem emelheti ma-
gosra fénnyel koszoi ózott fejét. Soha sem fogja ke-
resni 's föltalálni a.' jó t , nem fog vágyni a' ditsére-
tesnek követésére, soha őn magának mívciésére 's 
nemesítésére. Fia pedig az illy e l fa ju l t , 's minden 
jóra tehetetlenné lett nép más, akár vad , akár pe-
dig mivelt nép által megtámadtatik, 's maga védel-
mére kényszeríttetik, akkor vagy megfutamodik el-
lensége előtt a' minden önérzéstől megfosztatott 
gyáva , vagy minden áldozatokra k é s z , tsak hogy 
megtarthassa polgári létét , vagy végre nemtelenul 
a ' diadalmasnak hódúiván , annak igája alá veti 
magá t , 's még akkor is , ha a' győzőtől reája vet-
tetett járom a' józanabbaktól, 's épebbektől igen 
terhesnek és gyalázatosnak találtatnék i s , és igy 
bátorságukat 's erejüket az ellenállásra késztetné is , 
még is nem lennének ők képesek a' Zsarnokot visz-
sza nyomni , mert az elnyomatott hazafiaknak igen 
tsekély számuk elégtelen lenne azok kipótlására, 
a' kik a' viaskodásban áldozatokká lettek. 

Ez a ' legrövidebb, de egyszer'smind legáltalá-
nyosabb magyarázata 's megerősítése azon állítmány-
nak , mellyet oda fönn a' népesség és orszygközötti 
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viszonyról kimondottunk. Azonban nem mindenek, 
a' kik e' tárgyról írtak, egyeznek meg vélemé-
nyünkkel. Senki sem fáradott inkább a" népesség 
elvének kitágításáben , mint Sonnenfels az ő mun-
kájában, mellynek tzíme: Politzey und Finanzwis-
senschaft; és az Handbuch der inneren Staatsver-
waltung-ban. De Maithus ellene szegezé magát ezen 
rendszernek (systema), és keményen kétségbe von-
ta azt illy tzímtí könyvében: „An essay on the 
principle of population"'s ezáltal vetette meg az épen 
ellenkező rendszernek alapját. így vélekedik Mai-
thus: „nem lehet több ember valamelly tartomány* 
ban, mint a' hánynak eltartására szükséges eszkö-
zök teremnek meg abban. Ha tehát kivalósodik az, 
hogy valamelly tartományban, melly legalább tűr-
hető kormány alatt vagyon, az emberiség száma a' 
rendes mennyiségen túl annyira szaporodik, hogy 
az az életre szükséges dolgokat igen fellulmúlja, 
igen szembetűnő , hogy az inség esztendőnként nő , 
és végre a' legfőbb léptsőre j ő , ugyan azon arány-
ban, a' melyben mind a' kettő közötti áranytalan-
ság nevekedik. Mert ha a* népesség tsak annyira 
jő is, hogy a'mívelő résznek tsak legnagyobb erőkö-
dése szerezheti meg a' szükségest , ekkor a' követ-
kező évben ismét szaporodván a' népesség, nem 
történhetik egyébb, minthogy a' már azelőtt je-
lenvoltaktól megtagadtassék az , a'mire azoknak 
szükségük lenne. IIa tehát— így szóll tovább — min-
den mívelt Tartományaink illy állapotra jutnának; 
vagy legalább ehez közel jutnának , a' mellyben a' 
föld, mellyen laknak, annyit hoz ma, a' mennyit 
hozhat , vagy ha még a' legnagyobb erőlködés által 
valamit hozhatna i s , mégis ennek is tsak vagyon 
vége, s' ekkor nemde minden Tartományokban el-
kerülhetetlen a1 végső inség, és ez ellen semmi 
másban nints segítség, minthogy a' Státus maga 
gondoskodjék a' népesség szaporodása akadályoz-
tatásáról, vagya' szünet nélkül nevekedő felesleget 
gyarmatok 's más tzélarányos eszközök által eltá-
voztassa. 
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Egy harmadik írd: Szüszmilch János Péter 

azt vé l i , hogy szükségtelen attól félni, hogy a' né-
pesség vagy ndjön, vagy kevesedjék annyi ra , hogy 
a'Státus attól legkevesebbet is tarthatna. Az ő szám-
lálása szerént változhatatlan arány vagyon a' szülöt-
tek és elhaltak között , a' nélkül, hogy az Éghajlat, 
az élésmód, és más ártalmak azt nagy mértékben 
elváltoztathatnák. Hogy azonban ennek számlá-
lása és állítmánya meg nem állhat, megmutatta 
Malthus. 

Ezeken kivtíl Bell Wilhelm a' nagy népesség-
nek okairól és következéseiről írt munkájában 
1762. Egymás szerző: Gedanken von der Bevöl-
kerung des platten Landes. Berlin, 1781. 

I. H. G. v. Just i : Abhandlung von den Nu-
tzen der Todten-Register in den Polizey Anstal-
ten. 1736. 

C. G. F ix : Politisch-Arithmetisches Jahrbuch 
zur Geschichte des menschlichen Lebens. 1801. 

Steeb az emberről irt könyvében. 
Villiam Blak : Comparative view of the mor-

tality of human species. London, 1788. 
Heberden : Observations on the incresease ond 

decrease of diíTerent diseases. London, 1801. 
Butte: Grundlinien der Arithmetik des mensch-

lichen Lebens. 1811. 
C. C. Langsdorf: Arithmetische Abhandlung 

über Juristische Staats- und Forstwissenschaftliche 
Fragen: Mortalität , Bewölkerung und chronolo-
gicshe Bestimmungen. 1812. 

És több más írók annyira különböző vélemé-
nyeket , okoka t , számolásokat, útmutatásokat, 
tzáfolásokat, és történeteket hordanak elő mind a" 
két részre, hogy közel leheleden bizonyosan meg^ 
Ítélni, hol légyen, és mi légyen a* tiszta igazság. 

Azonban senki sem tagadhatja, sőt kiki ter-
mészetesnek találja azt, hogy a* Stáiusnak mindé nkor 
tudnia kel l ; melly tetemes népességgel bir ; ép , 
erős, 's vagyonos-e ez mind testi, niind pedig er-
költsi tekéntetben? mennyire és uii tekintetben 
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n ő , vagytsökken az bizonyos idő alatt? és a* sza-
porodásnak, vagy kevesedésnek természetes, vagy 
mesterséges, történetbeli, vagy elmellőzhetetlen , rö-
vid ideig tar tó, vagy állandó okai vagynak-e? 

Mind ezeket pedig nem más kútfőből tudhatja 
Ő meg, mint a' Kormánybéli számolásból — Poli-
tische Rechenkunst — vagy az úgy nevezett Kor-
mánybéli Eletvizsgálás — Politische Biostatik — 
vagy még jobban szólva az orvosi Kormány számo-
lásból — Medicinisch —Politische Bechenkunst. — 

Ez pedig nem egyébb, mint az adatoknak 
(Datorum) foglalatjuk, mellyek a' pontosan vég-
hez ment tapasztalásból 's vizsgálódásból vétettek , 
és egy általányos átnézésre szolgálnak, mind azok-
nak egésség's vagyonbeli állapotjuk felől, a' kik 
valamely kérdésben forgó Státusban ta lá l ta tnak, 
továbbá mutatják a' népnek szaporodását, vagy fo-
gyását, számra, korra, állapotra's több e'félére nézve 
azon okokkal együtt, a 'mellyek a' talán káros kör-
nyülállást eszközlik, 's végre az ennek eltávoztatá-
sára tzélirányos eszközöket. 

Olly Országban, a' mellyben a' nép Öszveíra-
t á s — Conscriptio — béhozatott, tudva vagyon a' 
polgárok száma a' kitelhető legnagyobb bizonyosság-
gal. De vannak Országok, a' mellyekben ezen ösz-
veíratás nintsen behozva; mások pedig a' mellyek-
ben a' szokás, vagy szinte törvény által t i lalmas; 
ez utolsó esetben tsak aa szülöttek 's holtak lajstro-
mai által juthat az Ország a' népesség esméretére, 
mellyek, ha pontosan vitetnek, nem kissebb bi-
zonyossággal tudatják meg a' Státussal mind a z t , a* 
mit neki a' népesség dolgában tudnia kell , mint 
a' feljebb említett öszveírás. 

Minthogy pedig az oda fen megállapított prin-
cípium szerént nem elég tudni a' polgárság számbéli 
mennyiségét, hanem az is kívántat ik, hogy tudja 
a' Kormány annak nagyobb része é p , erős, jó bir-
tokú, 's erköltsi tekéntetben jó , vagy rosz-e? azért 
szükséges, nem tsak a' szülöttek 's halottak lajstro-
m á t , hanem másokét i s , úgymint | a' házasodókét, 
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a' betegekét, és a' mindennapi emésztésről szóllót 
is számba venni. 

Ezek tehát aa források, a' mellyekből nem tsak 
a' polgárság számát, annak szaporodását, vagy ke-
vesbedését, hanem annak ép, vagy beteg, erős, vagy 
erőtlen, erköltsi tekéntetben jó, vagy r o s z , a ' b i r -
tokra nézve pedig vagyonos, vagy vagyontalan vol-
tát hihetőleg megtudhatni; és ebből áll a' kormány-
számolás, vagy az orvosi kormányi életvizsgálás. 

Az illy értelemben vett Életvizsgálás közön-
ségei lehet, a' melly t. i. igyekezik az egész föld-
nek népességéről megtudni mindazokat , a' mel-
lyekrol eddig szóllottunk; és különös , melly ugyan 
eszekkel foglalatoskodik valamelly bizonyos tarto-
mányra nézve; az első teszi a1 Közönséges, vagy 
Világ Statistikának, ez pedig a' Különösnek egy 
részét. Az első tsak akkor juthat lé t re , ha valaha 
szerentséje lehet az esmeretekre vágyó emberiség-
nek, nemének minden feleit, minden nyomosabb vi-
szonyokra nézve, esmerni ; de mind ekkorig ezen 
közönséges számolás nem más, minta 1 meg nem bi-
zonyított elbeszéllések szövevénye. Sőt a1 Különös 
is tsak Európában, és ennek is tsak legmiveltebb 
tartományaiban vagyon tudományképen, de itt 
sem minden tekéntetben megnyúgtatólag kidolgozva. 

Ámbár mind a' Közönséges, mind pedig a* Kü-
lönös népszámolás az egyes emberekre nézve érde-
kes, a' Státusokra nézve pedig igen fontos, még 
sem tanátsos azt egész kiterjedésében kinekkinek 
tudtára adn i ; mert ez igen világos belátást adna a' 
Státus mivóltába és Kormányába, ezt pedig a' Stá-
tus meg nem engedheti azér t , mert az illy igen vi-
lágos belátás kiviílről a1 Szomszédoknak 's Ellensé-
geknek, belolről pedig a* buta, vagy gonosz polgá-
roknak okot adna a' viszszaélésre. 

Azért, és pedig minden jussal, megkívántatik, 
hogy a1 Státusnak nép és vagyonbéli ereje, mint egy 
titok, tsak egyedül a' Kormánybeli személyeknek 
nyilva ál l jon; a' nép pedig tsak azon dolgokról 
tudjon, a mellyek az okos, vagy oktalan, de min-
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denkor szabad maga viseletétől a' polgárságnak , 
vagy történetbeli külső á r t a lmaknak , vagy javak-
nak behatásától függnek, és akár közvetet len, akár 
pedig közvetőleg, vagy az egyes polgár ok, vagy az 
egész társaság boldogságára befolynak. 

Jól tudom ugyan, hogy ezen állítinányomban so-
kan megütköznek, a' kik azt vél ik , hogy a' nép-
nek, vagy inkább a'polgároknak mindenről kell tud-
n i o k , a' mi a' Státus javát 's boldogságát i l let i , 
minthogy legtöbb í r ó k , a' kik e' tárgyról értekez-
tek, nyilván állították, hogy a1 jó Kormány tartozik 
védni a' leghelyessebb országlás formának, a lelki 
esméretnek, és a' kerskedésnek szabadságát, az 
ügyefogyotíaknak 's árváknak pártoltatását, hasz-
navehető idegeneknak szíves elfogadtatását, hogy 
így jó és hasznavehető népesség, melly minden Or-
szág boldogságára elmellőzhetetleniil szükséges, meg-
alapíttassék, tartassék és szaporíttassék. 

Nem tagadom ugyan, hogy a z , a ' m i itt em-
lít teték, igen szép, 's bizonyos viszonyokban igaz is ; 
még is bátorkodom illő szerénységgel azt az észre-
vételt t e n n i , hogy mind ezek már magukban véve 
( in abstracto) is határozatlanok, 's így meg nem 
nyugtathatják a" boldog létre vágyót ; a' valódi 
polgári életben pedig annyi módosításokat 's kor-
látokat k ívánnak, a' hányfélék a' földfeliíletnek, 
népeknek, országoknak és sok egyebeknek különb-
ségei. Ezen állítmányomnak bebizonyítására fontol-
juk nn'g e' következő kérdéseket : 

Me/Iyik a' jó Kormányforma ? A' Japnnokc-e , 
vagy az Éjszak Amerikaiaké? a' Chinabélieké-e 
vagy a' F r a n t z i á k é ? a' Törököké-e, vagy az Angó-
lyoké ? az 0 roszoké-e, vagy S. a'Marinói tsekély Köz-
társaságé? a' régi Latzedemoniaiaké-e, vagy végre 
a' mi Hazánké? És ha végre a' legjobb országlás 
forma feltaláltatott is, kell-e, vagy lehetne-e a' f o n á l -
ló rendet nyilvánságos veszedelem nélkül föl-
forgatni? Kérdem tovább: Meglegyen-e engedtetve 
a* le lki esméretnek oilyan szabadsága is, melly olly 
te t teknek is sinormértékűl szolgáljon, mellyek az 
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egyes polgároknak és az egész Köztársaságnak boldog-
ságát szerentséltetik, 's veszedelembe döntik ? Bátor-
kodom még azt is kérdeni, mit értsünk a3 kereskedési 
szabadság alatt, azt-e, a* melly tsak törvényes, vagy azt 
is, a 'melly törvénytelen? IIa ez, a 'min t reménylem, 
tsak törvényes lebet, vallyon az ezt elrendelő törvé-
nyek egyedül a' kereskedés természetéből, vagy pedig 
egyszersmind a3 kereskedést folytató Népeknek hely-
heztetésükbőlés viszonyaikból állapíttassanak-e meg? 
follyon-e a'szabad kereskedésből jövő haszon egyes 
személyeknek, vagy egyesületek erszényeikbe, vagy 
az egész Státus pénztárába, avagy pedig lehet-e azt 
egynek kára nélkül, mind a 'három között arányként 
felosztani ? A'gyámolatlanúl maradott árvákra nézve 
önkényt támad a' kérdés: ki viselje ezeknek gondju-
kat ? ki viselje a' reájuk költtendő terheket ? egyedül a' 
Státus, vagy a' polgárság-e, vagy együtt mind a' ketten? 
a 'mi pedig a* befogadandó idegeneket illeti, kinek le-
gyen tiszte ezeknek ér téküket megítélni, és mi módon 
történjék ez meg? mikor lehet ez hasznos , és mi-
kor káros? 

Minden eddig mondattakból világosan kitet-
s z i k , hogy némelly az írók által vitatott állítmá-
nyok magukban véve szépek , és igazak lehetnek, 
de a3 valódi társas életre nézve nem lehet őket, mint 
végrehajthatókat elfogadni, hanem tekéntetbe kell 
venni reájok nézve mindenek előtt a' világpolgári, 
azután a1 különbféle Státusoknak és az egyes ország-
nak biztos viszonyait , 's ezekhez kell Őket alkal-
mazta tni , és tsak így haszonra fordítani. 

Minthogy a' világpolgári viszonyok tsak igen 
kevesek előtt , kiknek alkalmuk 's erejük is volt 
alaposan kimíveltetni, vannak tudva, a' Státusok, 
és ezeknek viszonyaik pedig tsak a' Kormányok-
ná l ' s ezeknek tisztviselőiknél lehetnek tudva ; nyil-
ván következik : hogy az illy általlányos, tetszőleg 
igaz 's hasznos vélemények a' nép elejébe terjesz-
tetve annak elméjét könnyen zavarodásba hozzák, 
annak vágyait 's kívánságait azután, a' mi előtte 
kellemesnek 's jónak lá tszik , felgerjesztik, a' mi 

Ha 
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ha szinte tettekbe is által megyen, igen könnyen 
káros, sőt veszedelmes következésű is lehet. — Azért, 
a' mint állí tám, nem lehet minden polgárral min-
dent , a ' m i a' népességet illeti, közleni; hanem 
tsak azt, a' mi Őt, mint embert, és mint törvényes 
alattvalót illeti. 

A' ki az eddig mondattakat kitsiny lélek gyü-
moltseinek, és egy mívelt emberhez nem illőknek 
találná, fontolja meg: hogy egy közönséges, a z a z : 
mindenkor és mindenhol hasznavehető állítmány-
nak méltó megítéltetésére világos esmeretek szüksé-
gesek nem tsak a' népességről magáról, hanem az 
ezt eszközlő eszközökről is ; nem tsak minden tágas 
és számos Kormánytudományokról, hanem a 'min-
den Tartományok és Népek Történeteinek szemes 
álttekíntetése; szükséges a sokféle tapasztalás által 
tisztává 's élessé lett itélőtehetség; bizonyos jártas-
ság mindennek, a mi hasznosnak 's szükségesnek 
találtatott, elmés végrehajtatásában ; szükséges végre 
bölts belátás az egésznek kivitelében í Hogy pedig 
mind ezen tulajdonságok nem mindenikben az író 
és Olvasó sokaság közül, hanem fsak a1 Kormány-
tagjaiban, kik alatt minden a1 Közjóra ügyelők ér-
tetnek, találtatnak föl, világos dolog, 

Ide járul még az i s , hogy legtöbb emberek 
könnyelműen azt vélik; hogy tsekélység az időfoly-
tával támadt Közjóakadályoknak elmellőztetése, min-
den jó eszközöknek használtatása, *s a' megavult visz-
szaéléseknek kiirtatása; pedig mi terhes munka ez? 

Az egyik Státusnak a1 többihez, egyik egyesü-
letnek másokhoz ugyan azon Státusban, végre min-
den Státusoknak az egész nagy Természethez való 
viszonyaik sok ízben olly végevesztett gombolyag-
gá fűződnek öszsze, hogy ezt tsak századok képesek 
felbontani, és a1 melly egészen más tulajdonságú, mint 
az, a' mellyet egykor N. Sándor minden kár 's al-
taljában minden siker nélkül általvágoít. 

Minden, a 'mi nagykiterjedésű és következésű, 
mint a' Köz Ügy, tsak bizonyost alapos törvények 
szerént igazgattassék; mert tsak így tarthat tartós 

Tud, Gyűjt. X Köt. 1834. 5 
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létre számot,— e ' törvények öszszesége Rendszernek 
(systema) mondatik. 

Kormány tehát Rendszer nélkül nem is gondol-
tatható, kivévén, ha egykor ollyas valaki találkoz-
nék, a' ki azt akarná á l l í tani , hogy rendszabások 
nélkül is lehetne valamit helyesen kormányozni: 
De még ezen esetben is ez az egy valaki egy ámbár 
soha sem hallatott Rendszer szerént tselekednék , 
tudniillik a* szerént, hogy a 'Kormány mellett sem-
mi rendszert sem követne. 

Minthogy tehát, mint fellebb mondám, a 'Rend-
szer nein más , mint ama rendszabásoknak öszsze-
sége , a' mellyek szerént valami tzélja felé késér-
te t ik , azért e' rendszabásoknak ollyanoknak kell 
lenniek, hogy azokat lehessen minden előkerülhe-
tő esetre alkalmaztatni. De mivel, a 'közmondás sze-
r é n t , minden rendszabás kivételt szenved, azért 
történnek mégis néha olly esetek, mellyekre a* kö-
zönséges rendszabások nem alkalmaztathatok. Ez 
pedig sok ízben megesik, főképen a' polgári kor-
mányozásban, a' melly t. i. szünet nélkül változik. 

És valóban a' kormányozásnak nagy és terhes 
munkája ezekből ál l : 

1-szörEgy olly rendszernek fölállít tatásából, a' 
melly minden környülményekre alkalmaztatható 
légyen. 

2-szor Minden eseteknek, mellyek azon rendszer 
közönséges törvényei alá tartoznak, megismeréséből. 

3-szor Bizonyos fölkeresésében 's megítélésé-
ben azon eseteknek, mellyek kivétel gyanánt a' 
törvények alá nem foglaltathatnak, és végre 

4-szer Tzélarányos megítélésben , 's alkalmazta-
tásban arra nézve , mit kelljen tenni főképen az illy 
rendkívül előjövő esetekben, hogy az egész rendszer 
veszélybe ne ej tessék, és ez által köz zűrzavar ne 
támadjon. 

A' mit én értekezésem ezen első frészében a* 
népességről kinyilatkoztattam, megvallom, úgy szár-
mazik meggyőződésemből, hogy azt polgári hitval-
lásomnak mondhatom, és óhajtanám, hogy minden 
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oda fön elöhordatott vélemények e' szerént Ítéltet-
nének meg. — * „ 

Második részében pedig ezen értekezésemnek 
igyekezni fogok azt kifejteni, minő befolyása légyen 
a' népesség tökéletes esmereiének a' Kormány min-
den ágaiba, előre megjegyezvén azonban azt, hogy 
én a'divatban lévő Kormányoknak birálgatásába nem 
ereszkedem; sem tanítólag arról, a'mit tenni szük-
séges volna, magamat kinyilatkoztatni nem fogom : 
hanem tsak eréntéseket adok, mit kellene közön-
ségesen a' tárgy természetéhez képest végrehajtani. 

A' harmadik részben pedig előfogom hordani 
amaz igen érdekes foganatokat, a1 mellyek különb-
féle Státusokban a' népesedés előmozdítására fordítta-
tott különbféle eszközökből számos esztendők foly-
tában háromlottak. 

(Folytatása következeik.) 
Böhm Károly. 

3 . r ' • 
As Peduri Nemeseknek d Vasvári Káptalan előtt' 

1348-dik évben Junius 2-dikún költ Osztály-
levelük , egy Réztáblával. 
„Nos Capitulum ecclesie Castriférrei Significa-

mus tenore presencium vniuersis , quod cum inter 
Mychaelem filium Andree Johannám Stephanum An-
dreám Dyonysium Thomam et Gcorgium íilios suos 
de Pedur ab una, Item Nykul et Johannem filios Ni-
colai, Nicolaum Jacobum Endre et Petrum filios 
eiusdem Nykul, ac Petrum filiuin predíctí Johannis 
fily Nicolai de eadem Pedur pajite ab altera iuxta 
continenciam priorum litteraruiri nostrarum die do-
minica proxima ante festum pentecosthes in predí-
cta possessione eorum Pedur vocata dínísío fierí de-
buísset perpetua et equalis, ípso termino atívenien-
te , sicut nobis magister Martín us socíus etcon^ano-
nicus noster ac Paulus clericu s Chori nostri ad id 
missi vnacum predictis Micha* le filio Andree. Ny-



C 68 ) 
jkul- et Johanne filys Nicolai ad nos reuersí concor-
diter recitarunt, quod predicta possessio Pedur di-
ctorum nobilium in duas rectas medíetates perpetuo 
foret diuisa inter partes conposicione proborum ho-
minum eo modo, quod Sessio predíctí Michaelis in 
qua nunc ipse personalem facérét residenciam ab 
Oriente existens eidem Mychaeli et predíctís íilys 
suis, Item Sessio predictorum Nykul et Johannis 
ab occidente existens siuiiliter ipsis Nykul et Johan-
ni ac filys ipsorum memoratis et tota terra ipsorum 
sicut currit vsque metas et terminos aliarum posses— 
sionum v ersus acquilonem cuilibet parti recta medie-
tas modo ordínario liem in particula terre que iux-
ta Sessionem predictorum Nykul et Johannis ac li-
liomra eorumdem remanet ab occidente similiter 
una recta medictas ab Oriente sita videlicet a parte 
eiusdem Sessionís eisdem Nykul et Johanni ac filys 
ipsorum alia ibidem ab occidente habita prefato Mi-
chaeli et filys suis Item in particula terre ipsorum 
acquisitoria Varfelde vocata similiter vna recta me-
dietas in longitudine vnius Jugeris ad Humum Gyn-
gus diuertens a parte predicte porcionis ipsius Mi-
chaelis et filiorutn suorum eisdem Michaeli et filys 
suis, alia ibidem ab occidente predictis Nykul et 
Johanni ac fdys ipsorum , alias vbique cuilibet parti 
Tecta medietas, Item in possessionaria porcione eo-

• rum iuxta eundem fluuium Gy ngus iam a meridíe 
existente et habita similiter vna recta medietas ab 
occidente predicto Michaeli et filys suis, alia ab Ori-
ente ipsis Nykul et Johanni ac liiys ipsorum cessis-
sent et prouenissent perpetuo et irreuocabiiiter pos-
sidenda tenenda pEiriter et habenda in filios filiorurn 
heredumeue per heredes, Item Molendinnm vias 
rubeta et quaslihet alias vt'ilitates dicte possessionis 
ipsorum preter enuinerata conmuriiter possidebunt, 
vadumque siue transitum ipsius fluuii Gyngus de 
vtraque parcium porcione sub equali mensura fieri 
permittent, In causiü autem super facto possessiona-
río emergendis conin uni expensa procedere tenebun-
lur, et labore, et si de alieuius partis porcione per 
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quempiam defalcaretur, de alterius partis porüione 
congruenter reformabunt et si partes processu tem-
porum in facto viarum concordare non possent in 
conmuní extunc quelibet parcium in sua porcione 
vias fieri et permittí poterit Datum secundo die 
diuisionis prenotate Anno domini M° CCC° XL100  

Octano." 
Az eredeti 's hiteles Nyílt (Pátens) Osztálylevél-

btil, melly íróhártyára vagyon íratva. Bírja ezt Ök-
levél Gyűjteményében Tek. Tudós N e m e s T s ó i 
S z t r o k a y A n t a l , hites Ügyvéd *s több Tek. Ns. 
Vármegyének Tábla Birá ja , régi Barátom és a' Bé-* 
vai Magyar Letzkéiben Tanuló Társam. A' Vasvári 
Káptalannak kei*ék Petséte, mellynek nagyságát a" 
vékony pontotskák előadják , az Óklevél hátára volt 
nyomatva, 's azt keskeny hártyapántlikátska tar-
totta : De m a , leesvén időjártával a' Petsét viasza, 
a' Petsétnek tsak a' helye látszik. Ezen Óklevél volt 
az első, mellyet Gyűjteményembe., 1804-dikben Ju-
nius 22-dikén, még másadévi Törvényhallgató ko-
romban leírtam. Eráuta viseltető tiszteletből rézbe 
vésettem, 's méltán annak ajánlottam, kinek szíves 
közlése által először kezdettem gyakorolni diploma-
tikai esméreteimet. A'Vasvári Káptalan Petsétének 
Rajzolatát láthatni Péterfynél , Concil. Hung. Tomo 
1, pag 212. 

Horvát István, 

4. 
Harmadik Ferdinánd még mint i f j ú Király tu-

dakozódott az Apostoli diszes tzímnek ere-
detéről. 

: / 

Nem szándékozom, kedvem sintsen ama vitába 
ereszkednem , mellyet a' múlt században Inchoífer ál-
tal „Annalium Ecclesiasticorum Regni Ungariae" ne-
vű munkájában Tomo I. p. 256. Rómában 1644-ben 
kiadatott lí. Sylvester Pápának esnjéretes levele indí-
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t o t t , 's mellynek mostanában ssnts még vége: mert 
ez az Óklevél, vagyis Bulla a' Trnguri Szentegyház 
leveles Tárában nints már meg; azt sem tud juk , 
hogy a 'nagy emlékezetű Verantz Antal e' Bulla má-
sát 1550-ben az eredetiből, avagy hiteles másolat-
ból, vagy tsak közönséges példán} ból í r t a -e le? 
Kövelkezőleg Levakovics Iláfaelt, ki VIII. Orbán 
Pápának (ült 1644—1055) a'' szent földügyében III. 
Ferdinánd Király udvarán Követe volt, ama vádtól, 
hogy ezt a' Bullát nem Ő koholta volna , hiteles Ai , 
és minden kétség nélkül bebizonyítani nem lehet. 
Azért e' kétes tárgyban néhai M. és F. T. Gróf 
Batthyányi Ignátz Erdélyi Püspökkel tar tok: ,,Quis 
me securum praestabit, úgymond Leges Ecclesiasti-
cae tzímtí könyvében Tomo I. p. 139 — 140. inter-
polatum non fuisse exemplar? A Sylvestro II. lite-
ras , et quidem similis fere tenoris, ad S. Stepha-
num exaratas fuisse, docet Chartuitius et Werbő-
tzius. An hoc ipso tenore ad apicem omnia perscri-
pta fue r in t , non liquet, ideo neque contentiose aut 
aífirmare, aut negare ausim." 

Azonban tudni mél tó , hogy III. Ferdinánd, kit 
a' felkenetésére 1625-ben öszvegyűlt Karok és Ren-
dek Föl írás ok ban : „ P a t r i a r u m Legum ac Liberta-
tum Assertor Praese?itissimusneveznek, még 
mint ifiú Király,következőleg még Levakoviís Ra-
faelnek Bétsben volta előtt, a' díszes Apostoli tzím 
felől Pázmány Péternél tudakozódott, ez erant 
1627-ben költ eredeti Levele találtatik Pázmány 
Péter kézi iratai között, 's tartalma szóról szóra ez : 

Kivií l a' Levél há t án : 
Reverendissimo in Xto Paíri Domino Petro 

Pázmány, Archiepiscopo Eccíesiae Metropolitanae 
Strigoniensis, locique ejusdem Comiti perpetuo , 
Pr imat i , Summo Secretario, et Cancellario Regni 
Hungáriáé, Sae. Caes. Mtis Consiiiario ete. devoto 
nobis sincere diiecto. 

Bent pedig: 
Ferdinandus Tertius Dei Gratia Ilungariae etc. 

Ilex, Archi Dux Austriue, Dux Burgundiáé etc. 
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Reverendissime in Chisto Fater , devote nobis 

sincere dilecte. Meminimus benigne, quatenus suin-
mus Pontifex Sylvester Secundus S. Stephano Regni 
Hungáriáé Regi pientissimo non solum crucem, ceu 
Apostolatus Insigne, anteferri iusserit, a ) verum 
etiam Christi Apostoluni vocare non dubitaverit , b) 
et ob huius Yiri Sanctimoniam, etiam alios suos 
in Ilegno successores eodem dignitatis titulo conti-
nua aiicjua serie insignitos Reges Apostolicös nomi-
natos fuisse. 

Verum, cum Nos videamns et experiamur, 
quod dicta seriei coniinuatio nonnihil iabefactari, 
et in nonnullis Regni Hungáriáé Regibtts cum obli-
vione praeteritorum cessare veli t , Nobis autem de 
conservatione et defensione praerogativarum per 
virtutern Praedecessorum nostroi um noa minus pie, 
quam laboriose Regno comparatarum non immerilo 
cogitandum sit. 

a) lV-dik Béla Király IX. Gergely Pápához 1238-ban 
írott levelében Katona Istvánnál Hist. Crit. Heg. Hung. Stirp. 
Árpad, e're az évre: ..Petiinus, ut Officium Legationis non 
a l io , sed nobis . in terra Assani coinniittatur , ut habeamus 
potesla'em limitandi dioeceses , distinguendi parocliias, et in 
liac príma insti utione potestatem habeamus ibi ponendi Epi-
scopos de consilio praelatorum, et viroruin religiosorum ; 
quia h tec oinnia beatae inemoriae Antpcessori nostro S. Stepha-
no sunt concessa 44 í sak ugyan ezt vallja IV. Béla Király l2'$7. 
évi privilégiumában is, mellyel a'Székes Fehérváriak szabad-
ságait fazokiól szóllott Sz. István Levele tudniillik elégett) 
visszaadta: Cum privilégium Sancti Slephani Hegis pariter 
et Legati lunc Sedis Apostolicae-, Hospitibus Albensibus con-
cessum » infausto casu incendii fui<set conversuin in cinerein. 

b) Méltán is, mert elgondolhatni, hogy az idegen nyel-
vű Papok Atyáinkat a' kereszténységre nem oktathatták; az 
Apostoli hivatalt tehát az Igasságér: buzgott Sz. Király magára 
vállolá. A' mit megértvén a' Papa, Hartvic szerént, felkiált 
vala: .,Ego sum Apostolicus: ille vero merito Christi Apo-
stolus 44 Azért Verbötzi P. I. T; II, §. H. „Ouia Hungari 
non per praedic^tionem apostolic.ua, vei aposlolorum , <jtio-
riun principis vicetn et personam in Jerris Papa gerit : sed 
jier inslitutionem proprii Regis eorum n SamMhsimi videlicet 
Stephani Regis — — — conve»si sunt ad Catholicam íidom -4 

Sz. Királyunk tehát Nemzetünk Apostola- marad Sylvester 
Pápa Levele nélkül is. 
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lccirco a Vobis, tamquam memorati Regni Pri-

ma te , hisce clementer perquirendum duximus, utrum 
antecessores Reges, qu i , et quoadusqtte illo tituio 
pe r expressam auctoritatem, concessionein , et con-
firmationem Sedis Apostolicae, vei tantummodo per 
gupra iibatam introductionem usi, et Reges Aposto-
liéi nominati fuer in t , et an illtid ipsum hoc tempo-
r e jure continuari possit. Quod uti in bonum et am-
pliorem existimationem saepe dicti Regni cedit, ita 
copiosam informationem Vestram desideramus. Yos-
que, dereliquo, benignitate nostra Regia, et firmo-
benevolentiae affecíu complectimur. Datae Viennae 
vigesima quinta die mensis Ju l i i , Anno millesimo, 
sexcentesimo, vigesimo sept imo, et Regni nostri 
Hungáriáé Secundo. 

Ferdinandus. m. p» 
W. Fenckdorff. m. p. 

Ad Mandátum Ser-mi Dni 
Regis proprium 

A. M. de Miscin. m. p, 
Pázmány Péter feleletét nem az ifui Királyhoz, 

hanem Attyához, II. Ferdinándhoz intézte: 
Augustissime Imperator , 

Domine Domine Cleinentissime \ 
Benignas Maiestatis Vestrae Literas 25-a Julii 

datas, ante triduum accepi, quibus Maiestas Vestra 
tenuem meatn opinionem requirit de Reguni Hun-
gáriáé praecellentibus Titulis, Insignibus, et Apo-
stolicae Dignitatis Praerogativis. Quamvis ego ne-
sciam, quo haec Maiestatis Yestrae benigna ínqui-
ßitio tendat, quemve in íinem, ac usum cbserviat; 
fideliter tarnen ea , quae mihi hac de re comperta 
sun t , in chartula separata annexui. (Ez t a' Páz-
mány tudósítását írásai között meg nem találtam) 
Archiva Regum Hungáriáé, quae ex clade Budensi 

Ez a' név igen kétesen van írva ; azért nem 19 lehetett 
jól olvasni. 



(. 73 ) 
superarunt, ego non v i d i ; nec quantum ex Iis super-
8it , compertum habeo. Quidquid tamen superest, id 
vel Yiennae in Thesauro Maiestatis Vestrae, vel in 
Camera Posoniensi asservatnr, Ka excut i , ac re-
censeri non in oportunum iudicarem. — 
Dcum orans , nt et Maiestatem Yestram felicissinie 
tuea tu r , et consilia in salutem Populorum inflectat. 
Posonii 5. Augusti 1627 Az egész Levél Pázmány 
Péter keze—- mellyből azt veszem észre , hogy Ő 
sem írhatott e' tárgyról valami bizonyosat; mivel 
az Apostoli díszes Tzímmel Fölséges Királyaink sza-
kadal lanúl tsak 1758-diktól fogva élnek. Kollár 
Hist . Juris Patronatus Regum Hungáriáé. Lib. I. Cap. 
XIII. pag. 65. 

\ 

Podhradczky Jósef, 

5. 
Bánsági Tu dó s it á s oh. 

(Folytatás.) 
* 

Kedves Barátom ! Eltűntek ugyan egyszerre az 
Olajreptzét pusztító He rnyók , de alig telt e! egy 
iiét, ú j tsapás érte azt. Nitidula aenea (talán Rep-
tzeszipoj nevet adhatunk neki ) név alatt a' Zoolo-
giáhan esmeretes világos veres , fekete f e j ű , nyaka 
körűi is fekete foltokkal a' természettől ellátott apró 
Bogarak lepték meg az olajreptze plántát ; ezek, min-
denfelé repdesvén,új meg új veszedelemmel fenyeget-
ték az egész t e rmés t , as plánta gyenge hüvelyét 's 
magát a' plántát is a' zöld bőrétől megfosztot ták , 
's így a' plánta épen úgy elszáradt , mint a' fa el* 
szokott aszni , ha a' kérge, vagy héja lefejtetik. — 
Nem hinnéd el Barátom minő rettenetes pusztításo-
kat tettek az emlí tet t Bogarak. A' Hernyók tsak 
daraboslag és fol tonként emésztették meg a' plántát, 
és a' hová ók el nem jutottak , a' plánta vidoran ne-
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velkedet t ,a ' Bogarak pedig, ide 's toVa repdesvén , 
mindenütt károkat okoztak. Három egész hétig 
pusztította az olaj plántánkat ezen veszélyt okozó 
ellenség, melly nevezetesebb károkat okozott, mint 
előbb a1 Hernyók. 

Honnét eredhettek ezen Bogarak, nagyon kü-
lönbféle a3 Bánsági Gazdák véleménye ; de leghi-
hetőbb az : hogy valamint a' Hernyók, életidejek 
elérkezvén, azok lassan lassan elenyésztek, ugy a' 
természetnek titkos úrján azokból a' most említett 
Bogarak keltek k i , s hogy ezek ismét nem vala-
mi különös olajplánta pusztító férgek, hanem a* 
Hernyóknak szülöttjei, mellyek hasonlókép életide-
jek eltőltekor párosodni kezdet tek, és el t i íntek, 
széjjel repülvén a ' föld alá elbújtak, hol osztán to-
jásokat hagyván, alkalmas időben, mint Hernyók, ki-
kelnek. Tapasztalhatni ezt most vetés idejekor , 
hogy azon Bogarak eleven épségben, nem tsak a' 
volt reptze földeken, hanem más helyeken is ki-
szántatnak. 

Ezen tsapástól is sok sóhajtozások és gördiílő 
könnyek közt , tsak ugyan megszabadultunk, de a* 
rettentő Májusi hőség bennünket más Ínségbe taszí-
tani készült. A' Martiusi és Áprilisi nedvességet 
egy irtóztató szárazság követte, a' tavaszi vetemé-
nyek a' nyőlésben megtsökkentek, a' téliek ugyan 
előbbre mentek, de még is a' székesebb tanyában 
elsanyarodtak, 's virágzások idejében elhervadtak. 
A' kaszállók kiégtek, az olaj plánta hüvelye, melly 
a' mondott tsapástól megmaradt , üressen öszve-
aszott , a' legelők ámbár Május elején még elegen-
dő eleséget adtak a1 legelő marháknak, fogyni , 's a' 
marhák éhezni kezdettek, 's így a' nevelkedő Bor-
n y ú k , éít a' szorgalmatos Gaztiaszszonyok a' szük-
séges tejben fogyatkozást szenvedtek. Sóhajtozva 
vártuk az áldott essőt , melly helyett fagyos és de-
res éjszakákat nyertünk annyira , hogy Május utol-
ján és Junius elején a' kukoritzák levelei elfagy-
tak, a' virágzó Búzának és Rozsnak ártottak, azért 
sok szem éretlen és zölden maradott ; erre a ' t ava -
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szlak még jobban elsanyarodtak , a' hüvelyes vete-
mények leginkább szenvedtek, a ' reptze zöld hüvelye 
elfagyott, azért a' termése igen rosz vol t , alig le-
hetett egy Bánsági holdról melly 1600jjnégy szegű 
ölből ál l , 5 — 6 p. mérő reptzét nyern i , ellehet 
tehát gondolni, minő tsapást okozott <•' folyó év 
ezen vidéki mezei gazdáknak. Midőn a' Buza szem-
be indult 's téjben volt, milionyi számú tserebogár 
forma bogarak lepték ásjt e l , itt Szípojnak nevez-
tetnek (fílater segetalis, Kornschnell-Kiifer) ezek ha-
sonlóképen suk károkat okoztak , a' szemet a' tzu-
kor alakjától megfosztván. — Szénabeli takarmány 
nem termett , tsak a' Temes mellett lévő gazdák kö-
szönhetnek a' többszöri téli áradásnak valamelly 
tsekély szénabeli takarúlást. Junius és Julius esső 
nélkül maradván, mintegy megkettőztetett lépések-
kel érlelte a1 természet az Őszi és tavaszi vetemé-
nyeinket , azért szép piros Búzát ritkán lehet talál-
ni. Az ősziek még is az egész vidéken meglehető-
sen jutalmazták meg a' földmivelő fáradságát, 12 — 
20 p mérőt egy holdról a ra tván ; de a' tavasziak-
ból néhol az elvetett mag sem került viszsza; a' hü-
velyes vetemények tökéletesen kiasztak ; kukoritza, 
paszuly, lentse, tök, dinnye, és krumpli éppen nem 
diszlettek; káposzta és répa nints: azért a' legsa-
nyarúságosabb telet emberre és niarhárá nézve le-
het várni. Tsudálkozva lehetett tehát a' Posonyi 
latin Újságban olvasni azon tudósítást, hogy Bán-
ságban mindenféle termésből bov aratást lehet várni. 
A' méhes Gazdák éppen nem tapasztalták fáradság-
jóknak jutalmát. 

Minthogy itt tséplő pajták nintsenek, hanem 
az egész termés szabad ég alatt lovak által nyom-
tattatik ki , ezen gazdasági munkára az idő nagyon 
hathatósan szolgált. Kár nélkül és könnyen végez-
hettük ezen munkánkat ; szerentsések valánk, hogy 
essőzések által a' termésünkben ezen munka alkal-
mával károkat nem szenvedtünk. 

A' szárazság miatta' kereskedésbéli Folyók meg-
apadtak ; azcrt kereskedők sem jöhetnek, kiknek 
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termesztményünket eladhatnánk; pedig úgy sinís 
más, tsak Buza eladni való, ámbár kedves Ho-
nunkban mindenütt silány termés volt i s , a' külső 
Országokban pedig majd semmit sem arat tak, még 
sem lehet a' termesztménynek árost találni. — Bo-
runk sok termeti, de ennek mineműségével édes Ha-
zánk nem büszkélkedhetik; egy egy hóidon 50 — 
100 akó bort is sztírtek némelly helyeken a' Gazdák. 

A ' tar tós szárazságnak az oszi vetésünkre va-
ló behatását tudtodra adni máskorra hagyom. 

Hív barátod, Fort no. p. 

6. 
Gyászos emlékezetű 1663-dih esztendő Hazánkra 

nézve, 
Annus surrexeraf MDCLX1III Hungáriáé omnium, 
quos toto hoc seculo vidít, calamitosissimus. 

Bel. Not. Hung. Nov. T. IV. pag. 351, 

Azon szomorú és terhes hadi viszontagságokat, 
mellyeket egész magyar Hazánk 1663-dik esztendő-
ben a1 Török ellenségtől szenvedni kcnteleníttetett, 
mind előszámlálni, nem szándékom: mert a* ki 
azokat bővebben megesmerni kívánná, ezen tzimíi 
történet írásokat olvassa: Fragmenta Ungaricae Hi-
stóriáé ad a. Ch. 1663. laureatis honoribus III. D. 
Antonii L. B. Mednyánszky deMegyes etc. dicata an-
no MDCCXXXVÍII. Cassoviae, 12. —Kazy, Mist. Re-
gum Hung. Tom IL p. 263 — 279. Katona, Hist. 
erit. Reg. Hung. Tomo 33. p. 403. seq. Belii , Noti-
tia Hung. Novae. Tomo I. p. 260.— 270. Tomo IV. 
p. 351. seq. Yagner, História Leopoldi M. Tomo I. 
p. 121 — 136 Ortelius redivivus. P. II. p. 247 — 
297. Itt egyedül ama nevezetesebb történeteket rö-
viden, és többnyire velek egy idejű kézíraii jegy-
sete k bői hozom elő, mellyek az általam közlendő 
magyar Közhirdetmény Vi tagosítására szolgálhatnak» 
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Midőn I. Leopold Tsászár és Király i663-dik 

eszt. a' Törökökkel békességen alkudozván észrevette 
volna, hogy ók ugyan tsak igyekeznek Magyar Or-
szágot fegyveres néppel megtámadni; ő sem mu-
lasztott el módokról gondoskodni, mellyekkel illy 
kegyetlen hadi árnak ellene állhatna. Május 24-kén 
az Ország Nádorispánya Gr. Veseiini Ferentz olly 
javaslatot ajánlott , hogy egy 26 ezer gyalogból és 
lovasból álló Insurrectio , vagy is nemesi sereg ál-
líttassék f e l , Eö Ts. Kir. Felsége tulajdon költségé-
vel mintegy 40 ezerre menő sereget gyűjtsön,a' Né-
met Birodalom pedig és a' többi Hatalmak pénzzel 
és hadi néppel segítséget nyújtsanak. Melly javas-
lás, mint legtzélerányosabb, elfogadtatván, ennek kö-
vetkezésében parantsolta Eö Ts. Kir. Felsége Ju-
iiíiss 7-dik napján költ Királyi Közhirdetmény által 
az Ország Bendeinek, hogy az 16G2-dik évi 0*dik 
Törvény tzikkely szerint minden Nemesek szemé-
lyesen, tulajdon lovaikkal, fegyvereikkel, és a"1 

Jobbágy népeikből állítandó Bandériumokkal Junius 
27-dik napjára a' zászlókhoz seregeijenek öszve. 

Azonban a' Török hadi sereg a' Nagy Vezér 
vezetése alatt 11-dik Juniusban Belgrádból indult el 
olly szembetűnő sokasággal , mintha 200 ezer fegy-
veres költöznék; Julius 7-kén általkelvén Eszéken 
és ottani 5000 lépésnyi hoszszú hidon, az éjjeli 
nyugvást tartotta Dárdán, melly az említett hid 
védlésének okáért megvala sántzokkal erősítve; Ju-
lius 8-ra érkezett Mohátsra, 's innend egyenesen 
sietett Budára, a' hová Julius 15-kén ráhajtott. A* 
Tatároknak megvala hagyva, hogy mihelyest a'Nagy 
Vezér Budára jövend, ugyan azon időre ők is Pes-
ten megjelenjenek. A' Tsászári Követség 2S'dik 
Juliusban békességen alkudozott a1 Nagy Vezér 
sátorában közel Budához, de illetlenül bántak vele. 

Azonközben a3 Tsászár részéről minden kitel-
hető készületek tétettek a1 sebes vizár módjára 
benyo.múló ellenség gátlására. A' fellyebb érintett 
Junius 7-kén elbotsáttatott királyi Edictumnak kö-
vetkezésében legelsőben Posony Vármegye Nemes-
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sége táborba sictet t , 's mind készséggel, mind so-
kasággal maga Vezérjét Gr. Pálffy Miklóst nagyon 
felvidámította. Julius 9-kén Szereden rendre vizs-
gáltatván, bat ezer fdre ment a' száma , kik közül 
Posony Városában lakozó Nemesek egy száz barmi-
tzan valának , ezeknek FŐ Kapitányjok Karnér Il-
lyés, Al Kapit. Belízel Már ton , és Zászlólaríójok 
Auer János Ferd. A' Városi felkelő Nemesség fegy-
vere, tábori ruházata, 's egyébb bútora fényessége, a' 
Nézőket gyönyörködtetésre, az ellenséget pedig rette-
gésre látszatott gerjeszteni. Mustra után az egész 
felkelő nemes sereget Posony Vármegyében feloszt-
ván Gr. Pálífy Miklós , azonnal az Esztergomi Ér-
sekkel, Lippay Györgygyei 's Gr. Forgách Ádámmal 
Komáromba sictet t , hogy Gr. Pucheim Adolffal 's a1 

többi Német Vezérekkel tanátskozzék a' had viselé-
séről. Julius 14-dik napján a' felkelés tárgyában 
tartatott ülésben a' felkelő katonák kiválogatása 
Vigy vala rendelve, hogy a z o k , a' kik fegyver hor-
dozásra alkalmatosak, katonáskodjanak ; az alkalmat-
lanok pedig ugyan haza mehessenek, de amazok 
tartásokra szükséges költséget adni tartozzanak. — 

1 Az egész hadi ereje a' német Népeknek 28 lovas, 
és gyalog Regementekre éfeíosztva , 37,300 főből ál-
lo t t , részszerént Magyar Országban Mosony Vár-
megyében Montecuculli, részszerént pedig az örö-
kös Tartományok szélein, nevezetesen Morvában 
Nitra és Trentsen Vármegyék határain Austriá-
tól fogva a1 Jablunkai szoros út torkolatig Souches 
F ő hadi Tármester vezérlése alatt 5500 katona el-
lévén osztva. 

Augustus hónap elején Budáról elindúlván a' 
Nagy Vezér Esztergom felé, 's előtte megállván, 
tüstént által szállított a' Duna túlsó part jára 3000 
fegyverest, a' kik Párkánynál , ne hogy a' hídnak 
Dunán való építése mieinktől háborgattassék, el-
ütötték táborjokat . Ez Augustus 6-kán Gróf Forgách 
Ádámnak, Újvár Fő Kormányozójának értésére es-
vén, azon reménységgel, h o g y — mmekelőtte az 
ellenségnek száma szaporodik, kifogja űzni, a'jmeg* 
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bizolt Törokséget az Érsekújvári vidékről — a ' hadi 
tanáts végzése szerént 6000 fegyveresével felké-
szülve ellene indul Párkány felé. Jelen voltak Gr. 
lllyésházy György Fő Iapány vezérlete alatt a 'Tren-
tséni és Nitrai ínsurgensek; közel táboroztak a' Po-
sony Vármegyei ínsurgensek is Gr. Pálffy Miklós 
JFó Ispánnyal , kik hajókon és helyre állított Szere-
di hidakon általkelvén , a* hartzra ugyan serényen, 
de majd ötször megfogyasztott számmal jelentek 
meg. A' megnevezett három Vármegyének felkelő 
serege 4000. az Újvári és Komáromi őrízetbeli Ka-
tonaság 2000-ből állott, ide nem számítván azokat 
az önként vállalkozott szabadosokat, kik vagy zsák-
mány vagy ditsőség vágyából azon expeditiora in-
gereitettek, Augustus 7-kén Forgách 20,000 álló 
Törög sereg osztállyára találván: a' Posony és Tren-
tsénj ' Vármegyei Insurgenseket PálfFy Miklós és II-
lésházy György vezérlete alatt a' bal szárnyra ren-
del te , a' kik azonnal a' Török őröket a ' t ábor előtt 
széllel ver ték , az ellenséget az állásában megtá-
madták , az első rendjét golóhitsokkal átszeggatták, 
és már a* tábor bejárásánál megütköztek , midőn a"1 

vitézség a 'sokaságnak és a1 nagj obb erőnek engedni 
kéntelenít tetett : mert újonan érkezett fris 600 
lovassal és 600 Jantsárral nem biró Insurgens, 
és a* számos tsapatoktól körülvéve, 2000 körűi ta-
lál (a s i r já t , nevezetesen a' Posony Városi Nemes-
ségből 70 martalékja lett az ellenségnek, mind ösz-
ve pedig 3000 magyar és német lovas és gyalog 
katona vagy halál torkába, vagy fogságba került. 
Gr. Forgách Ádám a' magyar és német hadi sereg 
maradékával Érsekújvárba viszsza vonóit, Gr. Pálífy 
Miklós pedig a1 Nádor íspányhoz, Gr. Vesselénihez, a' 
ki felső Magyar Országból az Insurectiönak egyik 
részével Posony felé éppen akkor közelgetett, har^ 
inad magával életét futással sietett menteni. 

Augustus 9-kén és 10-kén az egész Török Armá-
da, melly 36,400 főből állott, Esztergomnál a' Dunán 
hidon által szálván, a' mieink után nyomban szágúN 
dott, és tsak hamar Érsekújvárét ostromolni kezdette. 
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Augustus 14-kén a'Posonyban öszvejött Ország 

Nagyai tanátskoztak a1 hadi Vezérekkel az újabb 
Insurrectio kihirdetéséről, mellynek nem kevés szük-
ségét látták lenni abban, hogy a' zsoldos katonaság 
olly tsekély száma miatt a ' fo lyóv izek , ii^ak bejá-
rásai 's kőfallal kerített helyek oltalmazását az el-
lenség kitsapásai ellen reá lehessen bizni. A' felke-
lő seregnek öszvejövetele — Szemtzre, Augustus 
24-dik napjára—vala rendelve. Nehogy pedig az el-
lenség aJ Vágót álílábolván a7 felkelendóket háborgat-
hassa, és a' vidéket bolgathassa: a' Tsászári» Fő 
Hadvezér Gr. Montecuculli 11 ezerből 'álló német 
hadi néppel Magyar Ovárból 16-dik Aug. elindulván, 
21-dik Aug. a 'Tseklész mellett lassan loldogáló po-
tsolyás fekete víz mentében táborát felütöt te , a1 

Vág folyónak oltalmára , Mátyus földének és Tsaló-
köznek fenyegető veszély eltávoztatására addig, 
míg a' felkelés lábra kap, Galgótztól Gutáig lenyúló 
jobb parfyát német lovas tsapatokkal megrakta* 

Augustus 17-kén felkérte a1 Nagy Vezér az őrse-
reg Fő l íonnányozóját Gr. Forgách Ádámot a 'Vár-
feladására, melly mivel megtagadtatott, kezdettek 
a1 Törökök ellene ágyúzni, és folytatták az erős 
ágyúzást 23-kig. 

Megvirradt az Insurectio öszvesereglésére kitű-
zött Augnsms 2 1-dik napja. Elérkezett Szemtxre az 
Ország Nádora olly tzélból, hogy ezen Hely és a' 
Tsászári Tseklészi tábor között Magyar Bél mellett 
elnyúló térségen a' felkelőket számba vegye; de 
senki sem jelent meg fegyveresen, tsak a' Várme-
gyék Követei, hozván elő mentségül, hogy Neográd, 
H o n t , Bars; és Nitra Vármegyék az ellenség feltá-
tott torkában vannak ; Árva , Thurótz , Trentsin . 
Vármegyéknek elég dolga vagyon oda. haza a"1 he-
gyeik oltalmazásával az ellenség berohanásai ellen, 
mert nehéz a' szomszédot tiíz oltatásában elősegíte-
ni , midőn valakinek tulajdon háza lángoktól emész-
tetik ; a' Posonyiak pedig a' minapi Párkányi tsata 
szerentsétlen kimenetelével mentették magokat. 

Au-
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Augustus 26-kán elérkezett az Érsekújvári Tö-

rök táborba 10,000 Talár , 6000 Oláh , 4000 Mold-
vai , 's 250 Kozák katona a'Nagy Vezér segítségére, 
mire a' nyomorúság és a' siralom Ni t ra , Posony, 
és Trentsin Vármegyékbon, és Morva Országban 
felette keményen elkezdődött. 

Ugyan azon 26-dik Aug. az Újvári Várőrizet 
kért Győrből felszabadítást az ostrom alúl; innend 
küldettetett egy levél Posonyba 28-dik Aug. Gróf 
Montecuculli Fő Hadvezérhez. Szinte azon 26. Aug. 
Posonyba az Ország Nádor Ispányához küldött leve-
lében emlékezteti Gr. Forgách Ádám Őtet, hogy 
mivel a1 Török a1 várat éjjel nappal 7 sántzon fel-
állított 150 ágyúból keményen és szakadatlanúl os-
tromolja, és 20,000 Janitsár hoszszú puskából reá 
szüntelenül lövöldöz, legalább 20.000-ből álló sege-
delmet mennél elébb küldjön. Ennek a1 levélnek kö-
vetkezésében felszóllítja a Nádor Ispánya'PosonyVár-
megyei minden renden lévő Lakosokat, Nemeseket, 
Jobbágyokat 29-dik Aug. költ kemény közhirdet-
mény által, hogy kiki a1 Haza és maga élete védel-
mére fegyveresen keljen fel. Hogy ezen parantso-
lat nem egyedül a' nemes Insurectiot, hanem a' nép 
felkelést tárgyazta légyen, tellyesen megbizonyítja 
annak kifejezése, melly így szól: 

Comes Franciscus Vesselény etc. Adjuk tudására 
mindeneknek, akár melly Tiszt, és Méltóságban 
heiyhezteteit Egyházi és Világi Gróf és Zászlós Urak-
nak , Nemesseknek, szabad Legénieknek, várasi 
és Paraszti Személlieknek , Urak szolgáinak, 's a' 
mellett minden Rendeknek, valakik ezen leveliin-
ket lá t ják , olvassák, avagy olvasni hallyák. 

Mivel Érsekújvárnak, Hazánknak egyik szép 
bástyájának, annyira jutott már obsidiobéli sorsa , 
hogy ha meg nem segíttetik, ezennel az pogány ke-
zében esik, kinek elveszettével féleö, hogy az egész 
Magyar Ország vakot ne vessen, holott az pogány 
Eb olly igyekezettel és szándékkal vagyon, hogy ki-
gyeökerezvén az Országból a' Magyar Nemzetet, na-
ga élje ezentúl az földet, a' minthogy már is holdúl* 

Tud. Gyújt. X. Köt. 1831. 6 
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es holdúlatlan férfi és aszszony népnek egyaránt 
való eölésével, rontásával declarálta is magát. Kire 
nézve végső veszedelemre fordulván az Ilaza, egyébb 
médiumot nein találtunk illyen rettenetes extremi-
tásunkban, hanem az Természetnek Teörvényét 's ré-
gi Eleinknek szép ditséretes példáját keövetvén, az 
feöldnépet is valaki 16 esztendőt elhaladván, fegy-
vert avagy chak botot foghat is^ édes Hazánk sza-
badítására az pogány ellen feölvegyük. Melly okra 
nézve, az véres nyárssal való pátensünket is kibo-
chátottuk, parancholván palatinusi authoritásunk 
szerént minden felliül megírt Rendeknek, minden 
Ember Posony Vármegyében, valaki, 16 esztendőt 
elhaladván, fegyvert foghat, Gr. Pálífy Miklós Uram 
Eö Kegyelme promulgatiojára és parancholatjára 
mindjárt feölkeljen, és Eö Kegyelmével együtt tá-
borban szálljon. Az kik penig ezen Edictumunk ellen 
bpponállyák magokat, azoknak nem chak jószágit 
foglalhassa el Gr. Pálífy Miklós Uram Eö Kegyelme, 
de magokat is személyükben mint Hazájok árúlóit 
minden teörvény nélkül nyársban vonathassa. Secus 
non facturi. Praesentibus perlectis etc. Datum Po-
sonii 29. Aug. Anno 1663. Comes FVanciscus Vesse-
leny m. p. (L. S.) 

Említésre és figyelemre méltó ezen reánk néz-
ve valóban fontos iromány azért főképen, hogyan-
nak szélén veres festékkel rajzolt nyárs olly formá-
ban és nagyságban látható, a' mint az ide tsatolt raj-
zolatból ki tűnik. ^Emlékeztet ez bennünket va-
lójában azon ősi szokásra, mellyet Verhőtzy István 
Hármas Törvény Könyvének 1. Része 3. tzimjében 
ekképen emlí t : hogy, midőn a ' rég i magyar Eldő-
deinknél a' köztársaság állapottyát egyenlően illető, 
vagy közönséges hadi jelkelést tárgyazó dolog 
adná magát elő, akkor vérbe mártott tor, vagy 
kard hordattatott amazoknak lakásai vagy tábora 
körül olly hirdelo szavakkal, hogy az egész Közön-
ségnek parantsolatjából kiki ezen 's ezen a' helyen 
(megnevezvén a' helyet) fegyveresen vagy akár-
hogy jelennyék meg. Verbőtzy ezen tzimnek 3. 
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ban tudtunkra ad ja , hogy ezen szokás a* Magyarok 
között Géiza Hertzeg idejéig megtartatott. Ha ez 
á l l , úgy a 'Ki rá lyok alatt kellett neki elenyészni. 
Azonban a' most közlött Edictum tanúságot tészen 
arról, hogy az említett ősi szokás olly forrriára vál-
toztatott , a1 millyenben azt most látjuk* 

De nem tsak Posony Vármegye Rendeinek kö-
zönségesen , haneni Fő Ispányához Gr. Pálffy Mik-
lóshoz is különösen Posonyból Augustus ugyan azon 
az 29-dik napján küldött hasonló Pátens Levelet 
a' tisztelt Nádor Ispány, meghagyván neki keményen, 
hogy September 9-dik napján Nagy Szombatba a s 

felkelt népével úgy siessen, hogy onnand 10-kén 
oda indúlhasson vele , a' hová rendeltetni fog. Az 
érdeklettem levélnek foglalatfyaígy hangzik: 

Illustrissime Comes, Domine Fil i obser-
vandissime ! 

Noha az eleöbbeni Levelünkben azt írtuk vala, 
mind az Uraknak, mind peniglen Nemes Vármegyék-
nek , hogy kiki juxta articulum de personali Insu-
rectione conditum, insurgállion; de mivel Ersekuy-
várnak, Hazánknak, seötaz egész Keöreösztyénség-
nek egyik szép bástyájának annyira jutott már sor-
sa , hogy ha meg nem segéttetik, ezennel pogány 
kezében e s i k , "s féleö annak elvesztésével az egész 
Magyar Ország vakot ne vessen, holott ollyan igye-
kezettel és szándékkal vagyon nyilván az pogány 
eb, hogy nem chak beholdícha az Országot, hanem 
abból funditus eliminálván , és kigyeökerezvén a' 
Magyar Nemzetet, maga éllye ezentúl az feöldet, az 
mint kitetszik chelekedetibeöl, mivel nulli aetati aut 
sexui parcendo, mind holdúltyát mind hoidúlatlan-
nyát egyáránt vágja, öli, rontya az Körösztyénsé-
get, nem acceptálván az holdulást. Kire nézve il-
lyen extremitásokban forogván állapotunk, Eö Fel-
ségének , 's itt való Méltóságos Uraknak az Ország 
fejének tetszett , hogy az egész Kereszténységnek 
eörökre való kárával 's veszedelmével, behunt szem-
mel VVyvárnak obsidiojátne nézzük, hanem az hoz-

* 6 
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ván magával nem chak a' természetnek törvénnyé, 
hozzá járulván réghi Eleinknek dichéretes szép pél-
dája, és Országunk Constitutioi is, hogy per singula 
capita valaki fegyvert foghat , az feöldnépet is Hazánk 
Szabadítására felvegyük. Kire nézve akaránk Ke-
gyelmedet requirá lnunk, seöt Tisztünk szerint pa-
rancho Inunk is Kegyelmednek, kénszerítvén igaz 
Magyarságára 's Keresztény Hitére , Istenre, lelké-
r e , Hazánk felette ostorozó büntetésére Kegyelme-
det, teubb parancholatunkat ne vá r ja , hanem mind-
járt vegye fel Nemes Posony Vármegy ét per singula 
capita , valaki t izenhat esztendőt e lhaladván, fegy-
vert foghat avagy botot , mindjár t éyel nappal sies-
sen pro 9-a Septembris Nagy Szombathoz avagy az 
hol Kegyelmednek alkalrnatossabbnak láttatik len-
ni , úgy hogy mindjár t 10-a ejusdem oda indúlhas- -
són az Hadakka l , az hová hivatjuk Kegyelmedet ; 
ime mi is ezen holnap Dunántúl i ndu lunk , ott is az 
Urakat , Nemes Vármegyéke t , és a' f eö ldnépe t is 
okvetetlen feölültetjük* és táborban száll í t juk. Azon-
ban mennyi ezeren lehet , Kegyelmetek mind já r t 
minket postán tudósí tson, tudhassunk azután cor-
respondeálni , és tovább való ordinantiat adni Ke-
gyelmednek. E ' mellett adjungálván ebez más Ne-
mes Vármegyéknek szólló Levelünket , és minden-
nemű Statusokra veres nyárssal kibochátott Páten-
sünke t , azok el len, a' k ik ezen Edictumhoz nem 
accomodállyák magokat. Secus itaque non facturi. 
In reliquo Isten éltesse Kegyelmedet . Posonii die 
•29-a Augusti anno 1663. 

Ejusdem Dominationis Vestrae, 

Pater et Servitor paratissimus 
Comes Franciscus Wesselény m. p. 

A'Palat ínusnak mind a két levelét Posony Vár-
megye Al Ispánya Morotz István Posony Várossá-
val közölvén , serkentet te azt, a' parantsolatnak tel-
lyes í tésére , , a' mint ide ik ta to t t , 's Aug. 31-én 
hozzá küldött siralmas levelében olvassuk: 
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Szolgálok Kegielmeteknek , mint lót akaró 

Szomszéd Uraimnak^ Isten sok iókkal áldgya Kegiel-
meteket ! 

Mit írion és parancsolion Palatínus Urunk eö 
Nagysága Levelében, és abban includált Edíctumá-
ban i s Feö Ispáni Urunk eö Nagiságának pariáltatt-
ván azokat , im includálva megh küldöttem, mel-
liekben bogy én különb declaratiot tegiek, nem ál-
lítom szükségesnek lenni , igen magiarán lévén ír-
va. Kérem azonban én is az eggi éleö IstenértKegiel-
teke t , látván és tapasztalván a' deciaráit extre-
mitasokat, serkennicn feöJ, és alkalmaztassa azon pa-
rancholathoz magát , mert ha különbet cselekszik, 
abban securiis lehet Kegielmetek minden okvetetel-
ven az Edictum continentiájához niól Feö Ispán 
Urunk eö Nagisága, iobb Kegielteknek maga kini-
én jó akaratiából jó kedvel eleget tenni azon pa-
rantsolatnak, hogi sem maga, felesége, 's gierme-
ke életét elveszteni, és édes Hazaiát is pogáni ke-
zében ejtenni. Hogy az ió Isten éltesse, és minden dol-
gaiban szerentséltesse Kegyelteket, kívánom Po-
soniba ultima Augusti 1663; 

Kegyelteknek szeretettel szolgáló 
Szomszéd Barattia 

Morotz István m. p. 

Ezent penig nem tsak maga Yárosostól de alatta való 
Jobbágiságánál is azont miveltesse. 

Generosis, Egregiis Prudentibus et [Circum-
spectis Dnis N. N. Judici, Magistro Civium ac cae-
teris Juratis Civibus Lae et Beae Cittis Posonien-
sis et Dnis Amicis etc. vicinis observandissimis. 

Exhibit. 1. die Sept. puplicat. 
Mindazonáltal e' kemény 's fenyegető felszóllí-

tása a' Nádor Ispánynak siker nélkül maradt követ-
kezendő három okból: 

]-ször A" Párkányi tsata szerentsétlen kimene-
tele annyira eltsüggesztette a' magyar Insurrectiót, 
és olly iszonyú nagy ijjedést okozott nem tsak Ma-
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gyár Országban, de az Austriai örökös Tartomá-
nyokban is , kivált a zé r t , mivel olly rettentő ve-
szedelem ellen a' tsata mezején igen tsekély hadi 
nép és ellenállás vala: hogy azon egész esztendőben 
egyetlen egy védelmező sem hivattathatott viszsza a' 
Zászlóhoz* 

2-or Fő Hadvezér Gróf Montecnculli rész sze-
rént Posony Vármegyét elborító Tatár ellenség kö-
zelgetésére támadt i j jedelemből, részszerént kevés 
népével a' nagyobb erőnek ellenállani nem lévén ké-
pes , Sept. 3-dik napja estvéli hetedfél órájában oda 
hagyta váratlanul a' Tseklészi tábort a' Posonyi hi-
don viszsza vonódván, Duna túlsó partjára elszök-
ve vette útját , és Oroszvárnál körül sántzolta ma-
gát. Melly véletlen hátravonúlás a' Posony Várme-
gyei népességnél annál nagyobb rettegést és tsiigge-
dést okozott. 

3-or Mihelyest a' Nagy Vezér Érsek-Újvárot 
megszállotta volna, azonnal feltette magában, hogy 
a' Vágón túl fekvő Posony ésNitra Vármegyék vidé-
kei t elpusztí tandja, sőt a'rongálást fejér helyeken 
tul is, nem különben Morvába és Sileziába terjesz-
t end i , ne a' lovas katona elrestüljön, hanem inkább 
ló eleséget szedjen. Ennek következésében a' Török 
Lovasság August. 29-kén Tsallóköz felé előre nyo-
m u l t ; August. 30-kán a1 Vág folyóhoz közelgettek a' 
Ta tá rok , Oláh ok , Moldvák : és Spahok, a' kik ra-
gadozási vágytól ösztönöztetvén, a 'folyón általkelni 
igyekeztek. De Sellyénél Görtzki Ezeredjétől, Semp-
ténél és Galgótznál Stozzi tsapatjától, és Gr. Csáky 
vezérlete alatt katonáskodó Horvátoktól, kiket Ge-
neral Montecnculli a' Vág védelmezésére oda ren-
delt vala, három nap lefolytáig, 's 600-nak elvesz-
tésével feltartóztattak; utoljára Sept. 2-kán Galgó-
tzon alól és feliül, áhlábolván 8000 Tatárok a' si-
lány mélységű folyót , több helyeken nagy erővel 
viszsza nyomták a' Tsászári őrző sereget. Nyomba 
utánnok berohant Ismáel Damasciis Praefectussa 25 
ezer gyors lovasokkal a' Vág túlsó partyára, és hogy 
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annál szélesebben pusztíthasson, több tsapatokra 
felosztott seregével mindenfelé dühösködött. 

Egy része t. i. a' fejér hegyeket álthágván, a' 
legnépesebb, leginiveltebb vidékből rövid idő alatt 
legszomorúbb pusztaságot tsinált. Nitra és Posony 
Vármegyéknek hegyen túli t á j a , úgymint Berents i , 
Korlátkői, É leskői , Sasvári , Holitsi Várakhoz 's 
Uradalmakhoz tartozandó 's szorgalmatos lakosok-
kal betöltött faluk a' Tatárok vad erejének és zakla-
tásainak leginkább valának kitéve. Ezeket a' kitsiny-
ségig leírja a ' szemmel látott tanú, Pilárik István, Sze-
nitzei evan. Prédikátor, illy tzimű verses munkájá-
ban: „Pametne Prihodi Stepana Pilarika Szenitz-
kého nekdy kneze Leta Páne 1663. od Tatáru za-
gatého, ale zwlasstnim rizenim Bozsim ze raget j 
vyszvobozenehou mellybcn ön fogságát, 's ebben 
szenvedett sanyargattatásait tót nyelven feljegyezte.*) 
Kinyomtattatott e' munka Zsolna, Trentsén Vár-
megyei Mező Városban Dadan János Könyvnyomta- » 
tó betűivel 1666-dik esz t .— Innét Morva Országba 
Brunáig benyomulván, leginkább szorongatták Her-
tzeg Lichtcnstein Lundenburgi és Eiszgrubi Uradal-
maihoz tartozandó 32 helységeit, és Hertzeg Di-
trichstein Nikelszburgi jószágait. **) 

A'Tatároknak 15 ezerből álló más tsapattya a' he-
gyek alatt Posonynak vévén útját, a' pusztítást hal-
latlan dühösséggel kezdette, az általa elfoglalt 
népes és mivelt Mátyus földét vérszopó rablóként 

*) Elragadtatott a' szerentsétlen Pap egynehány dühös Tatá-
roktól Sep. 3-kán délutánul 3 órakor Szénit;: és Kúnó 
között , midőn éppen a'Szenitzí Templomban az egyhá-
zi foglalatosságát elvégezve, Berents Vára felé a1 maga 
há zi népéhez , melly ott bátorságos menedéket talált, sie-
tett volna. Tüstént elhuitzoltatolt az Ersekiíjvári os-
tromló török tábor f e l é , a' hol 50 Tallé ért Vulkut ne-
vezetű Oláh Nemesnek eladatlatott, 's ennek keze alul 
egy más Oláh FÓ Nemes segítse'gével felszabadulva, Ko-
máromon , Győrön, Posonyon keresztül Szenitzí lakó 
helyébe viszsza tért. 

•*) Lásd Schvoy Topographie DOH 9ftatf<jraftí;um OTtyvCfl 
1793. 8-0 3, 33änbe. 
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rettenetesen dúlta, számtalan helységeket, és ezek 
között nevezetesen Nagy Szombath, Modor, Bazin, 
Szent György körül fekvőket , úgymint Bntsánt , 
Gerentsért, Tz i fe r t , Sárfőt , Szentzet , Tseklészt, 
Tót-Gurahot, Grinavát , Rétsét, Pratsát t 's a' t. 
kiégette, a Lovasokat rettentő kínokkal sanyar-
gatta. 

Legéreztetőbb sanyarúsággal Iátogattatott vala 
meg ez időben gazdag, riepes és jeles Szent György 
Sz. K. Városa, midőn a' Tatároktól egészen eléget-
te te t t , a' hostádjai lerontattak, a' Lakosai részint 
megölettek, részint pedig rabszíjjakra füzettet tek, 
's török fogságba elhajtattak, sőt még a'holtak is fel-
dúlattattak nyugovó helyeikből a' város templomá-
nak sirboltyában. Ezen dúlásnak jelei a' leromlott 
jházok döledékein, és öszvetoredezett kőfalak da-
rabjain most is szemlélhetők. Peuker György, Sz« 
Györgyi evang. Prédikátor, Peuker Dávidnak fia, a' 
Vittenbergi Universitásban tanúiván, Sz. Kir. Sz. 
György Várossának sapphicus versekben szerkezte-
tett leírását 1679-dik eszt. 4. rétben deák és német 
nyelven illy tzim ala t t : ,,Libera Regia Cittas San-
ctus Georgius carmine delincata a Georgio Peuker 
Theolog. Cand. Vitteb. 1679." közre botsáíotta, a' 
mellyben azon Tatár pusztításról három helyen ek-
képen emlékezik : 

A' Város döledékei leírásában ; „Rudera acdium 
ex clade a Tartaris illata anno 1663. mense Sept ." 
Caetera structa quidem, sed rudera multa supersunt, 
E t dolor est modo funestae meminissc furore 
Illatae cladis Tatarorum, tempore nempe 
Octo bis hinc annis fatali; ubi dratnmate tristi 
Ducere more gregis captos, et subdere tectis 
.Flammas, et miseram vexare hostiliter urbem. 
Sic urbs cive caret multo, deformia tecta 
Incola cgent, laceri deflent haec fata Penates. 

A1 Vár leírásában : „Arx refugium tempore ca« 
lamitatis Tartarscae;'* 
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Arx vastata licet fucr i t , tarnen liostibns auso * 
Barbaricis tataro cliaro urente Penates 
Tutum perfugium dedit huc fugicntibus, inde 
Moenibus ex altis displosis saepe repulsi 
Bombardis, non hic subsistere longius ausi 
Höstes , ejectos globulos sipbone paventes. 
Hic homines Iatuere d in , gelidisque cavernis 
Atque ruinosis cellis, queis subdita fu lcra , 
Ne forte obruerent miseros; bic igne rogoque 
Autumni contra pluviosi frigora vitám 
Servarunt , qua se poterant ratione tuentes. 

A' Súr nevezetű motsáros laposságon terjedő 
igen szép egerfás erdőnek leírásában : ,,Sylva aquis 
innata , civium in ea refugium: Domus in ea in-
ventae.u 

Mirum perfugium mjseris portusque salutis 
Hic fűit, borrifico Tatari cum cuncta replerent 
Agmine, grassat i , v i , flammis, ense, r ap ina , 
Atque bominum praedas agerent , in vincula dura 
Turcarum sine spe reditus, sine íine laborum. 
(íngenti quandoque tarnen datur aere regressus 
Conjiciendorum) rationem iniere salutis 
Inventi cives. Namque interiore recessu 
Arboribus sylvae coesis, persaepe duobus 
"Vivis Stipitibus cubitis exstantibus unda 
Stirpibus imposuere trabes, trabibusque supina 
Jungentes tabulata unco clavoque trabali 
F i rmarun t ; etiam fixis ex assere denso 
Undique parietibus , foribus solique fenestris 
Lucenti factis , stravere tenacia tecta , 
E t struxere focos, furnos, cnnclavia tuta. 
Non huc íminani fas hosti intrare fuisset , 
Namque aditus cura ferratis vectibus omni 
Clauserunt nulü patulos, nisi queis reserandis 
Aptae essent claves : nec equo penetrare quis illucj 
Per densos ramos pofuit , mergendus in unda 
Limosí| , aut cursus inbibente moratus ab u lva; 
Tarn longe multo minus intorquere sagittas. 
Si tarnen in cymbis , (quae non nisi prendere binós 
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Singulae atnant) vect i , disruptis vectibus istam 
(Namque modo haud alio, certum est, potuisse) subissent 
Sylvam, displosis, omnes certe undique sclopis 
Ilacce via angusta per ramos ante necassent 
Inclusi laribus, quam quidquam hostile patrare 
Höstes aut cymbas valuissent addere tectis , 
Unda dedit pisces , anates, et caedua ligna 
Sylva, scaphis carnes, panes et munera vitis 
Invexere , bonis cesserunt donec ab oris 
I i is truculenti bostes íinemque dedere rapinis. 
Saepe viam monstrat durum illud rebus inarct is 
Telum, quam rebus licet haud reperire secundis. 

September 25-kénjővén Posony külső várossáig, 
azt rettegéssel szorongatták, de a'lovasságtól innend 
elmozdíttatván, a'szőllő hegyre felmentek, mellynek 
tsntsáról a' város fekvését 's kornyékét , h ídjá t , és 
a 'Dunán túl Oroszvár mellett a 'mezőn táborozó Tsá-
szári hadi sereget kikémlelvén , Posony Vármegye 
hegyentúli alsó tájára a'hegyen keresztül áltfutottak, 
és Lamatstsal, Besztertzével, Stomfával, és Maria-
thalial kegyetlenségüket éreztették. Szent Pál Re-
mete Rendjének évkönyvei emlí t ik , hogy 1663-dik 
észt* a1 Tatárok dühössége nem tsak Mariathall 
szomszédságát vérszomjuhozó rablóként kegyetle-
nül pusztította, hanem a' Monostorral öszveéro Ma-
rianka faluját is zsákmányzólag dúlta, még sem 
kerítette a 'Klastromot kezébe , a' Rold. Szűznek 
tsudálatos képe snagy betsű kintse a 'közel fekvő 's 
erős állapatban lévő Borostyánkői várban megmen-
tetett. 

A' harmadik Tatár gyülevész tsoportyát elön-
tötte a' Tatár-török ellenség Nitrai völgyön Trentsé-
nig , és az általa elfoglalt vidéket u m. Tapoltsánt, 
Nitra-Zsámbokrétot, Bánótzot, 's körülfekvő szom-
szédságát, Motesitzot, Jasztrabjet , Turnát, és Tren-
chini környéket rettenetesen dúlta. Mindazonáltal 
a' Vág vízén túl fekvő Trenchin Vármegyének része 
a megyei felkelt nép védelmezése által az ellenség 
zaklatásai alul felszabadult. 
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Ugy látszik, mintha a' zivatarok elnyelni ké-

szülnének honunkat, 's nemzetiségünket eltememi tör-
nének : mert azok szerint, a' kik ezen emésztő török-
tatár berohanásnak történeteit feljegyezték,* a 'ke-
gyetlen Törökök és Tatárok , kiknek zsákmány volt 
a' le lkük, gyújtogatás és vérontás ditsőségük, — 
Trenchin, Ni t ra , és Posony Vármegyékből mint-
egy 150 ezer Lakost az irtóztató rabságba elra-
gadtak , és barom módjára hurtzoltak. Főké-
pen fiatal szép fo rmájú , és ékes ábrázatú embe-
rek után kaptak. Ezen szerentsétlen alkalommal 
férjek hitvesseiket, szülők gyermekeiket elvesztet-
ték, ártatlan kitsinkék szülőiktől, nők pedig fér jeik-
től, *s ezeknek segedelmeiktől megfosztattak. A' 
maradt fé r jeknek , vagy feleségeknek mind addig 
nem volt engedve új házasságba lépn i , még tsak 
az elrablott házas félnek halálát hitelesen meg nem 
bizonyították,, a' mi illy környulményekhez képest 
lehetetlen vala. Azon szerentsétlenek közül vajmi 
kevesen tértek viszsza hónukba. 

GyuriJcovils György. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet.' 

von P. Wien , Gedruckt hei Ant. Strauss's sei. Witwe. 
1833. in 8-0 SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben. 

2) A' magyar nyelvnek fényre hotsáfott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye be-
tűivel. 1833. 8-ad rétben 1Ő2 lap. Az ára 2 fr. 30 xr. 
pengő pe'nzben. 

(Folytatás . ) 
, Spanyol Országban lakó KONOKRA, az az : 

KUNOKRA találni a régi időkből épen nem nehéz. 
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Vessen akárki egy pillantást ezen Országnak azon 
hajdani Földabroszára, melly Ukert régi Geographi-
ája mellett (Geographie der Griechen und Römer 
von den frühesten Zeiten bis auf Ptolemäus; bear-
beitet von Fr . Aug. Ukert. Weimar , 1821. 8-0 II. 
TheiL) találtatik, látni fogja azonnal Spanyol Or-
szág nagyobb részén ime nevezetet : „HISPÁNIA 
TARRACONENSIS." Igen helyes pedig ez a' neve-
ze t , mert Pomponius Mela ( L i b r o f i . cap 8 . ) í r ja 
a 'régi Spanyol Ország fölosztatásáról: „Tribus autem 
est distincta nominibus ; parsque ejus TARRACO-
NENSIS,pars BAETICA, pars LUSITANIA voca-
tur.u Hogy ez a'TARA-CONIA nevezet egyenesen a' 
CIIÁNÁNIAKATi Heti,az túl vagyon minden kétségen. 
Azonrégi Krónikában, melly Krisztus születése urán 
236-dik évben í ra tot t , s melly nékiktől Szent Il ip-
polytusnak is tulajdoníttatik (Philippi Labbe,Nova 
Ribliotheca Manuscriptorum Librorum. Parisiis, 1657. 
fol. Tomo I , pag. 298—309. Sancti Il ip-
polyt i , Opera. Hamburgi , 1716. fol. Vol. I , pag. 
49—59.) mondatik: „Hispanorum autem GENTES\ 
et Inhabitationes hae sutit: TYRANNII et TUR-
RENORUM, Q Yl ET TARA CONENSES, Lysi-
tani, Rae ti et, AUTR1-CONI, VAS-CONES, Cal-
leeae, qui et A stures, lnsulae autem quae perti-
nent ad HISPÁNIÁM TA RA - CONENSEM, tres 
sunt, quae appellantur tíalearicae. — — — — 
Harum Inhabitatores fuerunt CANANAEl FUGI-
ENTES A FACIE JESU FILII NA VE: nam et 
Sidona qui eondiderunt, et ipsi CANANAEl. Ga-
des autem Jebusaei eondiderunt, et ipsi similiter 
PRO FUG I." *) Vessük ezen tanutétel után fölvi-
lágosttásúl (Graecum Lexicon Manuale. Lipsiae, 
1707. 8-0 col. 2086 ) ezen magyarázatot : „TY'L^JN-
AY>^=TYRANi\lJS , REX. Aeoles et Dores ita ef-
ferebant, morc suo T literae iTsufficiendi, id , quod 
caeteri Graeci KOI'FAN02. Hoc, ut KVQIOQ, a KV-

*) Lássad ugyan ezeket ime munkában i s : Cbronieon Pascha«? 
le. Pariaiii, t6S8. fol, pag. 33. eeepi, 
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gog manavit ." Nem valának-e tehát a' TARA-KÓNOK 
Spanyol Országban tagadhatatlanul CHÁNÁNIAK, 
az az: KIRÁLYI, vagy TSÁSZÁRI Nemzet? Nem 
valának-e a' TARA-KONOK Spanyol Országban a' 
PALAESTINAI TRA-CHÓNOKNAK és BASILICU-
SOKNAK gyarmataik ? Ha ezek eszelősségek, hy-
póthesisek, vagy fixa ideák, úgy liagygyunk föl a' 
Történettudománynyal. Arról, hogy mostanig a 'Tu-
dósok ezeket észre nem vették , Recensens nem 
tehet. Talán a' Magyar Nyelv és Magyar Történettu-
domány nem tudása miatt nem vehették mások ész-
re ezeket. Ha a1 TYRANNII vagy TYRRENI nevet 
a' PALAESTINAI TYRÜS VÁROS nevéből tetszik 
akárkinek magyarázni, ám lássa : De el ne feledje, 
hogy TÚR, vagy Görög írás szerént TYROS Város 
(Geographica Antiqua. Lugd. Batav. J697. 4-o Iu 
Scylacis Periplo. pag. 99. 101.) BASILIA - TYRÜS 
(KÚN-TÚR) nevet is viselt, 's azért a1 Szent írás-
ban Chal'daeus Nyelven SZÁR (ez a' helyes nevezet, 
a' többi olvasás vagy helytelen , vagy dialectusi kü-
lönbözés) néven említtetik, s innend a' Classicus 
íróknál e' szovak: TYRIA VESTIS, SARRANA 
VESriS és REGIA VESTIS egyet jelentenek. 

Tudván elóre ezeket, könnyebb megérteni He-
rodotusnak (Libro II. cap. 33.) ime sorai t : „Ha-
bit ant autem Ce 1t a e EXTRA HERCUL1S CO-
L UMNAS, f i n i t i m ique sunt K YNESIOR UM, 
qui sunt EXTREMUS POPULUS versus occiden-
tem eorum , qui Európám incoluntHogy itt KU-
NES N e m z e t e t kell é r teni , azt már mások ( I I . 
Schlichthorst , Über den Wohnsiz der Kynesier oder 
Kyneter. Göttingen, 1793. 8-o) észrevettek Recen-
sens előtt. * ) Más helyen (Libro IV. cap. 49.) me-

*) Régen észrevették a' nyoraos tudományu Férfiak , liojry a* 
Oörog Y betűt Deák kimimdásxal U belüliek (nem pedig 
IJ-nek} kpll kimond aii. Vorstiiis megjegyzette (Justini , 
Opera. Lugd. Bat. 1701. S. pag, 6 l3 . ) egy helyen: „Sed 
quam fdcile Y in U transeut, not um. Ii a enim Sut la 
pro Sylla, et Suphax pro Syp/tax dixere. " De 
errul máehol lészen szó. 
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gint írja Herodotus : ,, Universam enim Éuropam 
Ist er perßuit, initium sumens ex Celtis, qui 
POPULÓRUM omnium Europae extremi versus 
occidentem habitant pest KYNETAS." Itt is helyes 
kimondás szerént görög végzetü KUNETAE NÉP-
RŐL foly a' beszéd. Polybius (L ibro X» cap. 7 . ) 
tiszta nevet használva följegyzette: „Magotiem, e 
tribus ducibus unum, ULTRA HERCULIS CO-
LUMNAS agere in KON US inveniebat; Asdru-
balem , Ges-Conis fiiium, in Lusitania , circa Ta-
gi amnis ostium : Asdrubalem alt er um aliquod in 
Carpetania oppidum premere obsidione .* nullum 
horum minore dierum decem intervallo a Cartha-
gine Nova abesseAppiánus (Libro Vi. De Rebus 
Hispanicis. Cap. 5 7 . ) az előbbi KON Népről szólva 
m o n d j a : „ J a m et Uli ex Lusitanis, qui eis Tagúm 
incolunt. ad bellum adversus Romanos concitati, 
Caucaeno duce, KUNEOS, Romanorum Subditos, 
invasere, eorttmque urbem amplam KONISTOR-
GIM expugnavere. Dein trajeclo ad HE RCUL1S 
COLUMN AS Oceano, pars Africam populari, 
Ocilem urbem obsidere. " Valamivel alább (Cap . 
C8. ) ismét Appiánus beszéli: „Inde in KUNEOS 
copias traduxit. Unde rursus in Lusitaniam con-
tra ipsum Viriathum contenditJustinusná! (Li-
bro XLIV. cap. 3 . ) előjő: , ,Saltus vero Tartesio-
rum, quibus Titanas (Tótok) bellum adversus Deos 
(Jászok) gessisse proditur, incoluere CUNETES; 
quorum Rex vetustissimus Gargoris, mellis colli-
gendi usum primus invenitPomponius Mélánál 
(L ib ro III. cap. 1. ^ talaltatik : „ Anae*proximum, 
qui a, lata sedeprocurrens, paulat im 
se a c sua latéra fast ig at, CUNEUS AGER 
dicitur. Seqitens Sacrum vocant: Magnum , quod 
ulterius est. In CUNEO sunt', Myrtili, Ralsa, 
Ossonoba: in Sacro Lacobriga, eí Portus Anni-
balis : in Magno EboraMélának ezen magyará-
za ta , hogy tudniillik a' CUNEUS AGER neve a' 
C U N E U S = É K Deák szótól származott volna, a' 
MESEKÖRBE tartozik mind a' mellett i s , hogy 
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neki Strábo (Libro III. edit. cit. Tomo I , pag 20L 
marg. 137.) hitelt ado t t , midőn í r ta : „Et quidem 
HEG ION EM ei adjacentem , KUN E UM Latina 
voce appellantVégre a1 Szent Hippolytusnak tu-
lajdoníttatott régi Krónikában (Opera. Hamburgi , 
1716. fol. Vol. I , pag. 52.) olvashatni Spanyol Or-
szág régi lakosairól: „ L u s i t a n i , Vaccei, CUNIEN-
SESEzek szerént Spanyol Országban a' CHÁNÁ-
NIAK közül nékik KŐN, vagy KÚN, mások TAR-
KÓN neve t , majd megént VAS-KÓN és AH TRI-
KÓN nevet viseltek. Voltak továbbá Spanyol Ország-
ban a'fönmaradott Kőíratok szerént (Muraíorii, No-
vus Thesaurus Inscriptionum. Tomo II. pag. MLI. 
Nro 2. 3.) ILUR- CÓNOK i s , kiket Livius , Julius 
Caesár és Ptolemaeus ILER - CAONES (mond k i : 
CÓNES), vagy ILLUR-GAVONENSES (!) név alatt 
említenek, melly nevezet előbbi részében ILLURI-
CUM, másképen ILLYRICUM ( Muratorii , Nov. 
Thes. Inscr. Tomo I. pag. CCXCIX. Nro 1 . ) Tarto-
mány nevéből az ILLUR=PROFLGUS, vagy FUGI 
TIVÜS szó (így magyarázza a' nevet Szent Hiero-
nymus i s , és ugyan helyesen) lappang, minthogy 
a' CHANÁNIAK illy állapatban voltak Josue győze-
delme miatt. 

i 
Vagyon Liviusnál több ízben említés a' régi 

Spanyol Országnak ÍLER-GETES Népéről i s , melly 
annál inkább GETA Nép volt , mennél bizonyosabb, 
hogy Appiánus is tulajdonít LATRUNCULUS NÉ-
PET Spanyol Országnak. í r ja (Libro VI. De Rebus 
Ilispanicis. Cap. 68.) egyik helyen: „ C O N N O R A M 
quemdam, LATRONUM DUCEM {lr}OTaQxov), 
quum deditione cepisset; ipsum quidem salvum 
dimisit, sed omnium ejus militum manus amputa-
vit." Másik helyen nem sokkal alább (Cap. 7 1 . ) 
beszéli : , ,Jam vero Viriathi exemplo Lusitaniam 
multae aliae LATRONUM manus incursionibus 
vastabantHát ha azt érénti Recensens, a' mit itt 
semmi esetre ki nem fej thet , hogy Spanyol Ország-
nak IBÉRIA neve MAGYAR ORSZÁGOT, a'másik 
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IS-PANIA és PANNÓNIA ( í g y ) neve pedig JÁSZ 
ORSZÁGOT jelent? A1 számtalan fordításokban fek-
szenek a' régi Histórián* nézve minden nehézségek, 
's mihelyest ezeken a' Kútfőknek utmutatásuk mel-
lett hitelesen keresztül tud törni valaki, azonnal 
más Történeti Világot lát , *s enyésznek előle a1 szá-
zadokig szájról szájra általadatott Történeti Mesék. 
Szokat lan, igaz, hallani, hogy a' legrégiebb idők-
ben Spanyol Országban, Frantzia Országban , Olasz 
Országban j Angoíy Országban és az Európai Észa-
kon KÚN és MAGYAR NÉPEK laktak, de még 
sintsen különben a' dolog. Egyezőleg hirdetik eze-
ket a' mostanig nem értetett, 's azért helytelenül 
Tudatlansággal vádoltatott Kútfők, A' Kútfőket nem 
értő Tudósok valának igazabban tudatlanok. Eleg 
mindazonáltal itt most tsak ennyit mondani , és még 
azt az egyet megérénteni, hogy az O Budai Kápta-
lannak némelly 1228-dik évi Oklevele az Esztergo-
mi Érseki Fő Káptalannak saját Levéltárában eze-
ket foglalja magában: , , I n nomine Domini nostri 
Jehsu Christi. Nos fratres Hudens es , vi deliét : 
Cantor Joannes^ Custos Jonas, Uecanus Syrnon; 
Sacerdotes vero : PETRUS CANANEUS, Petrus , 
Dionysii, Gvarinus , et ceteri notum facimus uni-
uersisMiért jő elő Magyar Országban 1228-dik-
b a n , és így épen akkor , midőn a' Magyar Fő Pa-
pok által a' KUNOK már a1 keresztyén hitre terít-
tetni kezdet tek, a' CANANEUS ? Nem volt-e ez, a' 
CANANEUS PÉTER nevüPap magyar nyelven KÚN 
PÉTER? Nem hivattak-e még 1228-dikban a' KU-
NOK szinte úgy CHÁNÁNIAKNAK, mint a* JÁSZOK 
folyvást PHIUSTAEUSOKNAK neveztettek? Egy 
két hasonló tartalmú oklevél mi nagy világosságot 
nyújthatna a' Magyar Történettudománynak ! Int 
az idő, a' históriai igyekezetekkel terhes idő, hogy 
lerázzuk a"* Tudatlanság büintseit , mellyek annyi 
század óta látni nem engedték Nemzetünk viszon-
tagságait. Hogy inift kifejezéseket: KUN NÉP , vagy 
KÚN ORSZÁG a' Magyar nyelv természete szerént 
így is lehet Deákra fordítani REGIS POPULUS és 

RE-
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REGlCS POPULUS, vagy REGIS DITIO és REGIA 
DITIO, azt iiem szükség hoszszasan vitatni. 

Megbizonyíttatva levén , a mi még sok más te-
kéntetekhő! is bizonyos, a' mondattakból, hogy a' 
CIIÁNÁNIAK és a' KÚNOK egy Nemzet voltak, 's 
hogy mind a' két név TSÁSZÁIU, vagy KIRÁLYI 
NEMZETET jelentett, önkényt következik az i s , 
hogy a' CHÁNÁNIAKKAL rokon ARAMAEUSOK, 
akár mit állítanának is a' tudós Hermenevták, SÉ-
MITA NEMZET nem voltak ismét ezen okból is , 
's ha ma egy nyelv, melly a3 Kún és Magyar Nyelv-
től egészen különbőz, ARAMAEAI nyelvnek hiva-
tik , az bizonyosan olly helytelenül hivatik így , 
mint helytelenül nevezik a1 TSEH NYELVET, vagy 
RÁTZ NYELVET, és ugyan amazt BOHEMICA 
emezt pedig 1LLYRICA nevezettel. A' megrögzött 
régi hibás szólásmódokat kiirtani nints az írói Sereg 
hatalmában: De kötelessége még is tudni az írói Se-
regnek, tudósán véve a1 tárgyat, mi helyes, mi 
helytelen? Továbbá, minekutána min d a1 CHÁNÁ-
NIAK^az az: KÚXOK, mind az ARAMAEUSOK 
rokon NÉP voltak a1 PHOENICIA IAKKAL, annak 
a' mai AilAMAEAI Nyelvnek vagy egynek, vagy 
legalább rokonnak kellene lennie a' PFIOENICIAI 
Nyelvvel is. Ezt ugyan a'mostani ARAMAEAI Nyelv-
ről nem állítják világosan a' Tudósok : De ellenben 
Recensens sem vitathatja, hogy a1 Plautusnál, Szent 
ÁgQStonnál és több más íróknál előjövő POENUS 
SZOVAK valóban KÚN, vagy MAGYAR SZOVAK 
volnának. E' fontos tárgy fölvilágosíttatására sok 
előesmféret kívántatnék. Megkellene határozni min-
denek előtt azon igen figyelemre méltó kérdést: 
Minő nevezet alatt lappangana k a' Sidó Ó Testa-
mentomban a' PHOEMCIAIAK ? K kérdés, a' 
mennyire Recensens tudja, mostanig rneg sem pen-
díttetett, holott okosan föl tenni nem lehet, hogy 
az olly híres és djtső Nemzet , mint a' PHOENI-
CIAI, melly más írók szerént egyenesen Palaesti-
nában lakott, sehol sem fordulna elő SIDÓ KÚT-
FŐBEN az Ó Testamentomban. Sok históriai neve-

Tud. Gyújt, X Köt. 1834. 7 
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zetesség vár még fölvilágosítást a' Szent írásban , 
's méltán bámulni lehet, hogy olly temérdek szorga-
lom mellett is , mennyi az emberi Nemnek e' leg-
főbb tudományos Kintsére fordíttatott , történeti né-
ző pontból még igen sok beone a' homály. Állította 
ugyan ( T u d . Gyújt. IS31. VI Köt. 116. lap.) Re-
censens, hogy a' Bibliában az IDUMAELSOK voltak 
a' P HO ENI Cl A JAK : De itt e' tárgyat ki nem fejtheti. 
Más részről parlagon hever a' TÓT , úgy a' PERSA és 
NÉMET NEMZETNEK Afrikai régi Története is. 
Ezt szinte használni kellene a' POENUS NYELVRE 
nézve. Mind ezek nyomosságuk miatt különös és 
nagy kiterjedésű munkákat k ívánnának, 's azért 
e' könyvvizsgálatban elő nem adathatnak. Recen-
sens tehát , elhallgatván e' nyoinos, 's azonban előt-
te talán eléggé esméretes tárgyakat, inkább más ne-
hézséget gördít a' mostani AR AM AE AI Nyelvről a' 
Hermenevta Sereg elébe. 

Szokásuk volt az Asiai Görögöknek a' Tarto-
mány neveket ENE kiejtéssel végzeni. így elójo 
Ásiában SOPHENE, ADIABENE , OSROEiNE, AR-
ZANENE, MOXOENE, ACILISENE, ANZ1TENE, 
's a' t. Tartománynevezet. Adjuk az ARAM Sidó 
Névhez az ENE végzetet, nem de ARAM ENE, 's 
Deákúl ARAM - ENIA , vagy rövidítve ARMENIA 
névre , melly utóbb ERMENIA és IRM1NIA formában 
is í r a to t t , találunk ? Egy volt e két nevezet, mert 
nein Recensens mondja, hanem már Strábo (Libro I. 
edit. cit. Tomo I , pag. 7 1. marg. 42 . ) beszélte: 
„Qui enim a nobis SYRl vocantur, ii ab ipsis 
SYRlS AHM EN II et A RA MM A El dicuntur 
Az Arabs Fordító is egy pár helyen (Moses , Genes. X. 
22. I. Paralip. I, 17 18.) ARAM helyébe ARMENIA 
nevet rakot t . Sőt Chorenei Móses Örmény író is 
(Libro I , cap. 11 edit. cit. pag. 35 ) í r j a : „Ab ARA-
M 0, ut ab tleroe, multae res traduntur fortitcr 
et praeclare gestae, qui et ARMEISIAM quoquo-
versus arnpliarüDE CUJUS NOMINE OMNES 
GENTES REG ION EM NOSTRAM NOMINA-
HUNT, UT GRAECI AR MENI AM; SED SYRl 
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AC PERSAE ARMENICH « Mind ezeket elannyi-
ra nem tartotta szójátékoknak a' híres Michaelis 
János Dávid, hogy inkább ezeket (Spicilegium Geo-
graphiae Uebraeorum Exterae post Bochartum. Goet-
tingae, 1780. 4-o Parte II, pag. 122.) maga is állí-
totta, Ha pedig ez ígyvagyon, a' minthogy alig ha 
vagyon másképen, azt kérdi már Recensens a,<!tu-
dós Hermenevtáktól, mint lehet a' Polyglotta Bib-
liákban találtató mostani ARAMAEAI nyelvet i s , 
de a' mai ARMENIAI; az az: ÖRMÉNY Nyelvet 
i s , és így két egymástól különböző nyelvet EGY 
NÉVEN nevezni? Az ÖRMÉNYEK, deákííl ma ARME-
NIUSOK, könnyű munkával ki oldják e' nehézségből 
magukat, mert Ők (Moses Chorenensis Libro I , 
Cap. 10. pag. 30. Cap. 13. pag. 39.) igen böltsen ta-
nít ják, hogy az ő Valóságos nevük HA1CH NÉP, *s 
nyelvük IIA ICH ANA LINGVA. Őket ARMENIUSOK-
NAK bizonyosan nem elég szerentsésen , vagy tudó-
sán nevezik. Es mit mondanak arra is a* tudós Her-
menevták, ha Recensens érénti , hogy a1 VAS-KUR-
DOK, az az : PALÓTZOK hajdan BES - ERMINII 
nevet viseltek, és így igen igen helyesen hivattak? 
BESSUS, vagy BISSENUS annyi, mint SCYTHA. 
és VAS; a' másik rész ARAM, helyesebben HA-
RAM, annyi , mint KURDUS , az az: PALÓTZ a' 
már mondattak szerént. Ezekről írta (Hakluyt 's 
Collection of the early Voyages, Travels, and Di-
seoveries of the English Nation. London, 1809. 4-o 
Vol. I , pag. 34. et 54.) 1246-dikban de Piano Car-
pini János: , , B u t i , qui in secundo gradu attine-
bat ei, misit contra Altisotdanum, et contra 
TE RR AM BISE R MINOR UM. Hij erant Sarace. 
ni et KOMANICÜM LOQ VE B AN TUR." És alább 
ugyan ő : , ,Porro de terra Kangittarum intravi-
tnus TER RA M B1 SERMINORU>/, Q VI LOQ VUN-
TUR LING VA CO MAN ICA , sed legem tenent Sur-
racenorum*) A' COMANUS név alatt a' rni CO-

*) Ez a' BIS -ERMINIA a' Volgán túl oft fekiidött, hol a' 
VAS - KURDOK, laktak. Volt egy másik BESSIA nagy 
ARMENIÁBAN is. 

*7 
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MANCSAINKNAK Őseiket érti ez az Utazó, nem 
pedig a MONGOLOKAT és TATÁROKAT, követ-
kezésképen a' COMÁNUS NYELV alatt sem érthet 
mást , mint a' KÚN, vagy PALÚTZ NYELVET, 
így pedig ez a1 Nyelv már a1 harmadik Nyelv, melly 
az egyet jelentő ARAMAEUS és ARMEN LS Népnek 
tulajdoníttatik. Mindenese t re , mi vei BESERMEN 
(Beszermény és Böszörmény) nevű néhány hely va-
gyon és volt hajdan is Magyar Országban, abból 
talán hihetőleg gyaníthatjuk, hogy a' VAS-KÚRDOK 
is későbben Magyar Országban választottak lakhelyet, 
és így azokat ma Ásiában keresni sikeretlen fogla-
latoskodás Hogy a' régi ARAMAEÁNAK, vagy is 
ARMENIÁNAK egyik Tartománya MA TI - ENE ne-
vet viselt, az bizonyos. Nem ettől eredett-e a1 MA-
TYÓ nevezet és a' SZÁR-MATAE, DEL-MATAE, 
VOR-MATAE 's a1 t. név? 

Recensens mindezeknél fogva soha hinni nem 
fogja , hogy az a'Sémita Nyelv, melly ma köz egyet-
értéssel ÁRAMAEA1 néven említtetik, helyesen vi-
seli az A R A M A E A I nevet. Nem rcményli ugyanegy 
felől, hogy a' mély gyökeret vert szólásmódok egy 
könnyen kiirtathassanak: De azt mégis várton vár* 
j a , hogy e nevezet, melly eddig kérdésbe sem 
igen vétetett 5 jövendőre gondosabban kérdőre vona-
tik , 's legalább Recensensnek azon állítása, hogv 
az A R A M A E U S O K és ARMENIUSOK igazán PALÓ* 
TZOK voltak, nem fog olly végnélkiil viszsza tet-
szeni. Különös figyelemre méltó pedig, hogy az 
ARAMAEAI, az a z : PALÓTZ NYELV nem tsak 
A S S Y R I Á B A N is ( IV. Regum X V I I I , 26. Isaiae 
XXXVI, 11.) keletben volt , hanem a1 Sidóktól is 
értetet t , és más idegen népektől a1 Fejedelmek 
előtt , sőt még a' köz levelezésekben is a' hajdani 
időkben használtatott. Egyik;helyen ( l E s d r a e l V , 
7.) olvashatni a' Sidó Szent í rásban: , ,Et in diebus 
Arthachsasta scripsit in pace Mithredath , Tha-
bely et residunm societatum ejus ad Arthachsasta 
regem PA RAS ( P e r s i a e ) : et scriptura epistolae 
scripta AR AMICE ^ et interpretata AR AM ICE." < 

"(siói malus aTtv 
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A5 Vulgata Fordítója SYRIAI NYELVET tett az 
ARAMAEAI NYELV helyébe. Másik helyen (Danie-
Iis I I , 4 ) ismét mondatik a' Sidó Szent írásban: 

locuti sunt Chasdim (Cha ldae i ) ad Regem 
AR AM ICE (a1 Vulgata szerént: S Y K U C E ) : Rex 
in secuta vi ve." így az a' PALÓTZ NYELV, mel-
lyet mi ma elég helytelenül NEVETSÉGESNEK 
szoktunk nevezni, 's a1 mellyet sokan vagy utál-
n a k , vagy kiirtani akarnának, hajdan fölötte nagy 
keletű és tekéntetü Nyelv volt! Egyébbaránt, hogy 
Armeniában a' IIA ICH NÉP előtt más Nép lakot t , 
azt Chorenei Móses (Edit. cit. pag. 97. Libro II. cap. 
7.) elég világosan "mondotta, midőn följegyzette: 
„Caeterum oblitus sum rudem illum t-i rum, Sla-
churn nomine . memorare, qui ab HA ICO ortus-ne 
juerit, AN Ali IIS, QVI REG ION EM NOSTRAM 
PRIORES INCOLEBANT, ID QVOD VETU-
STAE NARRATIOMES TRADUNT, pro certo 
dicere neqtieo.u Ugyan ez a nagy hitelű író nem 
tsak PARTHUS eredetű KIRÁLYOKAT országoltat 
Armeniában, hanem (Edit. cit. pag. 51.87.92. 123.) 
négy helyen is világosan állí t ja, hogy még az ő él-
tekor is laktak CHÁNÁNIAK Armeniában. Hát azt 
említse-e Recensens, hogy a' Vízözön után Móses 
(Genes. VII I , 4.) egyenesen az Armeniai ARARAT 
hegyeken szállítja ki Noét a' bárkából? Említse-e, 
hogy Szent Epiphánius több ízben a' BARBARA 
VALLÁST, 's azután a' SCYTHA VALLÁST tészi 
a' Vízözön után élt emberi Nemzet Vallásává ? Mind 
eze k a' PALÓTZ NÉP nevét tiszteletre méltóvá te-
hetik a' Tudós Sereg előír, 

Mindazonáltal már Ámos Próféta éltekor az 
ARAMAEUSOK kiűzettek más Népek által ARME-
NIÁBÓL. Irta tudniillik (IX , 7.) ez a" buzgó Férfiú: 
„Nonne sicut filii Chusiim vos mihi filii Israel, di-
xit Dominus ? Nonne Israel ascendere feci e 
terra Miszraim, et PELISTIM de CA PH THOR, 
et ARAM de CFIIR?í% Sokan és sokat törték e' so-
rokon eszüket a1 Hermenevták közül. Nem szándé-
ka itt Recensensnek előszámlálni a' különbféle véle-
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ményeket , vagy a* maga vélekedését is egészen 
megbizonyítva kifejteni, hanem elégnek tartja az 
ARAMAEUSOKRA nézve érdekelni , hogy ezek a' 
hajdani CYRUS (KURUS, és KOROS) viz fölé szo-
ríttattak , hol azután ALÁ MIS és MA SS A GETA 
név alatt sokáig laktak, és Chorenei Móses meg a' 
Nevetlen Örmény Geographus tanutételei szerént 
gyakorta hadakat viseltek a' HAICH NÉPEKKEL, 
vagy is a' mai ÖRMÉNYEKKEL mind addig, míg 
nagyobb felekezetük GETA és GÓTHUS nevezet 
alatt Európába által nem- költözött. Azon ALÁMJ-
SOK, vagy PALÓTZOK, kiket a' Mongolok még a' 
Kaukasus hegyek fölött találtak a 'KUN NÉP szom-
szédságában , tsak maradékai voltak a' NAGY GE-
TA Nemzetnek, 's ezek is az Arabs íróktól OL-FAI-
T A K , vagy OL-KAITAK, az az : LATRONES és 
LATRUNCULI név alatt említtetnek. Figyelemre 
méltók Abulfedának ime sorai róluk (Rüsching's, 
Magazin für die neue Historie und Geographie. 
Hamburg , 1770—1771. 4-o 1Y. Th. S. 179. Y. Tb. 
S. 359.) Geographiájában: „Möns OL - K A IT AK 
porrigilur a litore maris Caspii prope urbem Baal 
Abivabi (seuporium maximam) adversus austrum. 

In ejus latere septemtrionali sunt OL-
KAITAK, GENS, et in meridionali 'l Lokzi (Lá-
zi vei Lesgi) gens aliaMás helyen írja ugyan ő 
Góthiának , az a z : Palótz Országnak, mint máshol 
lá t tuk , MAGYAR, vagy KUM A GER városáról -^„Ad 
istas terras quoque pertinet KZJMAGER, urbs in 
Regno TATAR BORKAII, seu TAT ARO RUM 
BORKENSIUM, propemodum media inter POR-
TÁM FERREAM et AI AZOK, habens ab Orien-
te suo nonnihil australi Bab al iladidi (seu Por-
tám Ferream) et ab oceidente 3l Azakum. Prope 
illas rqgiones sunt ol Lakzi, gens quaedam inco-
lens illos rnontes , qui Tataros Septemtrionales, 
aut BORKENSES, dirimunt a Tataris Australi-
bus, aut Holaku. Ipsorum urbs praecipua Lnkz 
appellatur. In hujus Lakzi septemtrione sunt 0L-
FAITAK, NATIO incolens tnontem, qui cum Lak-
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zis ab honim septemtrione cohaeret. SUNT 1LL1 
FAIT AKITAE LA TRONES, et motu ipsorum ha-
bet Portám Ferream in sua potestate, ut cum illa 
possitit pro arbitrio agere." *) Azokból , a' mik 
más helyeken előadattak, nem lehet kétség, hogy 
itt PALÓTZ ORSZÁGRÓL és NÉPRŐL foly a1 be-
széd : De azt tsak itt tanuljuk először, hogy PALÓTZ 
ORSZÁG BORK AH, vagy más néven DESCHT-
BARKA néven is neveztetett. Nem innend hivatnak-e 
a' Magyar Országi BARKÓK e' nevezeten ? Utóbb, 
midőn Abulfeda í r t , BORK AH Országban TATÁ-
ROK l ak t ak , ' s onnand a' „TATARI BORK ENSES46  

név a' nélkül , hogy maguk a' BARKÓK egykor TA-
TÁROK voltak volna nyelvükre és eredetükre nézve. 
És ennyi elég az A RAM A E US NÉPRŐL és NYELV-
RŐL. Rövidebben szólhat ezek után Rtcensens a* 
SYRUSOKRÓL és az ő Nyelvükről. 

A1 ki a' régi SYRUS NÉP mi fél es éget meg-
határozni akar ja , annak mindenek elolt, azt keli 
tudnia, mint kell helyesen a' SYRUS nevet kimon-
dani. Mi Európaiak az Y betűt I betűvel ejtjük ki 
elég hibáson: Ellenben az Ásiaiak és régi Rómaiak 
az Y betű helyett U betűt szoktak mindenütt ihon-
dani olly módon , mint az Oroszoknál az Y betű ma 
is U hanggal ejtetik ki. Nem kívántatik ennek meg-
bizonyíttatására sok okoskodás, minekutána a' Ró-
mai Köveken (Jani Gruteri, Inscriptiones Antiquae 
Totius Orbis Romani. Amstelaedami, 170J. fol. Vol. 
I , pag. XXXII Nro 5. pag. DXVIII. Nro 9.) olvas-
hatni : NA TVS IN. SVRIA. NISIBYN. L1BER. 
FACTVS. ROMAE« és más helyen: „ N AT/0 NE 
SVRI." ínnend vagyon, hogy magában a' Sidó Szent 
írásban is Mósesnél és több más szent íróknál a' 
SUR szó SYRIA helyett jő elő; innend vagyon, 
hogy Procopiusnál is (De Aedificiis Libro II , cap. 
9. edit. reg. Tomo I I , pag. 44.) előjő: „ZENOBIA 

Jegyezzük meg, hogy Recensens tudtára az Arabs írókban 
a' PALÓTZ név soha sem jő elÖ. Ezt tsak a' Szláv Né-
pek használták. 
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SURORUM 0PP1DUMSzinte így ASSYRI,\ 
helyett Mósesnél (Genes. X , 1 l . ) és egyebb helye-
ken AS-SUR találtatik, mint Cicerónál is (De Re-
publica. Sluttgartiae et Tuhingae, 1822. 8-0 Libro 
I I I , cap. 4. pag. 224.) ASSURII Népről foly a' be-
széd ASSYRIUSOK helyett. Mind ez épen nem titok 
még a' későbbi írók élőit i s , kiknél SUR-ÁN OR-
SZÁG folyvást SYRIÁT jelent. Gruterusnál vágy-
nak Római Kövek , mellyeken SORA, SORANA és 
SORANEI találtatik, de e' nevek inkább a' Phoeni-
ciaiTYRUS régi városnak SZÓR, vagy SZÁR neve-
zetére tzéloznak, 's azért Olasz Nyelven „ M a r e di 
Sort'a" annyit je lent , mint „Mare Phoenieium, 
és Szláv Nyelven (Ardelio Della Bella, Dizionario 
Italiano-Latino - Illirico. Ragusa, 1785. 4-o Tomo 
I I , pag. 99.) e' szovak : , ,Surjansko Morre" szin-
te annyit tésznek , mint „Mare PhoenieiumMind 
a' SUROK, mind az AS-SUROK hajdan egy közös 
eredetű Népet tet tek, 's azért írja (Libro I , cap. 2.) 
Justinus: „ Imperium ASSYRII, Q VI POSTEA 
SYRI D1CTI SUNT, mille trecentis a/mis ternte-
re u Nints is egyébb különbözés a' SUBOK és AS-
SUROK között, minthogy az utóbbiak Ásiában job-
ban NAPKELET felé laktak, a' mit az ÁSIA—NAP-
KELET szóval rokon ÁS-SUR név hirdet. Utóbb az 
ÁSUS szóból USUS és OZUS, az az : KELETIEK 
elnevezések támadtak. A' Sidó ARAM nevet a1 Szent 
írásban a' Görög és Deák Fordítók többnyire SYRUS 
szóval tették k i : Az pedig, hogy az A S SLR OK 
hajdan ARAMAEUS NYELVEN beszéltek, már más 
helyen megemlíttetett. Tsekélységek ezek , de náluk 
nélkül , mint alább ki fog tetszeni, mégsem lehet-
ne boldogulni a' SLR és ASSUR Nemzet Történe-
teivel. 

SUR ORSZÁGNAK igen nagy kiterjedése volt. 
Pomponius Mela (Libro I. cap. 12.) igen böltsen ír-
ja róla: , , S Y R I A l a t e litora tenet, terrasijne etiam 
latius introrsus, aliis aiiisque nuneupata nomini-
6us ; namet COELE dicitur, et MESQPOTAMIA, 
et DAMASCENE, ét A DIA BE NE, et BABYLO-
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NIX, et JUDAEA, et COMAGENE, SOPIIE-
jXE.- lue PALA ESTINA est, iawg-iV /1/M-
VJ/IS, PHOENICE ; et ubi se Ciliciae com-
mittit, ANTIOCttlA , o/z'm oc r/m potens, sed 
cum eam regno Semiramis tenuit, lotige poten-
tissimaByzántiurni István még meszszebb megyen, 
midőn (Edi t . cit, pag. (587.) följegyzette: „ S F / f / , 
commune nornen multarum gentium. Dicuntur quo-
que LEUCOSYRJ Strabo sexta decirna. Videtur 
tero a BABYLON IA usque ad ISSICUM S1NUM 
Syrorum nornen pertinere. AU HOC VERO US-
QVE AD SIN UM E UXIN UDl. UTRIQVEIGITUR 
CAP PA DOCES, et qui prope Taurum, et qui 
prope Pontúm usque nunc LEUC0SYR1 vocan-
/«r . * ) Megegyeznek e1 sorok Herodotus tanutéte-
lével is , ki megkülönböztetve a* CAPPADOCIAIA-
K A T , Móses szerént (Genes. X , 13 14.) a' Phi-
listaens Nép rokonait , nevezi SYRUSOKNAK. Egyik 
helyen (L ib ro I , cap. 7 2 . ) í r j a : „ C A P P A D O C E S 
Uli a Graecis S YRI norninantur Másik helyen 
( L i b r o Y , cap 40. ) mondja ismét: ,, P/trygibus 
proximi sunt CAPPADOCES, quos SYR/OS nos 
rocamusSőt Pbilostorgius szerént ( í í ist . Eccles. 
Libro I I I , cap. 6. edit, Tanr. Tonio I I I , pag. 412 . ) 
laktak SYRUSOK Nagy Sándor rendeléséből AB YS-
SIMÁBAN is az Auxumitákon túl. Ollyan Nemzetet 
kellett tebát a SYRLS NÉPNEK egykor tennie , 
melly valaha Ásiának nagyobb részében uralkodott, 
's épen illyennek festi Justinus az ASSUROKAT fö-
lebb közöltetett soraiban, midőn azt áll í t ja, bogy 
az ASSYRIUSOK EZER HÁROM SZÁZ ÉYIG URAL-
KODTAK ÁSIÁBAN Őket utóbb a1 MEDUSÖK, 
ezeket pedig a' PERSÁK törték meg. Az pedig 
épen nagy fontosságú, a" mit Abulfedánál (História 

• ) A' L e u c o - S y r u s név F e h é r , - S y r u s t jelent. Vo l -
tak Strábo szerént fLibro XV. edit. cit. Vol. II. pag. 
1071. marg. 737.) M e l a n o - S y r u s o k . az az: Fe ke-
t e - S y r u s o k is. így Schlözpr uaár Strábótól meglanúl-
batla volna a' F e h é r és F é k e t ® fölosztást a' Nemze-
tekre nézve. 
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Anteislamica. Lipsiae, 1831. 4-o pag. 149.) más 
Arabs író után olvashatni e'k-épen : „GENSSYRO-
RUM, inquit Abn-lsa Mauritamis in libro suo, 
0MN1UM EST ANTIQVISSIMA. IPSE ADAM 
EJUSQVE POSTERl SYRIACE L0CUT1SUNT. 
Religio illorum est Sabaeica ; sacra sua se a SE-
THO atqite EDiilSO (Hénocho) accepisse ferunt. 
Librurn habent, quem SE THO tribuunt et SO HOF-
SCHI T/J (Codicem Seihi) appeltant: Disputatur 
in eo de virtutibus, ut de véritate in iis, quae 
dicas, colenda, de fortitudine, de hospitibus 
stimmo studio tuendis, aliisque similibus; quae 
commendantur ; nec non de vitiis, quae darnnan-
turMás helyen olvashatni ( 0 j . cit pag. 17.) is-
mét Abulfcdánál : „Semo plures filii fuere, in 
iis Laud, ex quo nati sunt Pharis, Djordjan, 

et AM LEK, AMALECITARUM PATER,, 
ex qua gente fuerunt G1GANTES SYRIACI et 
PH AR AON ES A EG YP TI A Cl E Se mi fi-
his fűit porro ARAM, ex quo nati sunt plures fi-
lii. . . . . Lingua ARAMIÜARUM erat ARARI-
CA.U Hogy Abulfedáná! már a' negyedik nyelv hi-
vatik ARAMAEAI NYELVNEK, midőn azzá az 
ARABS NYELV tétet ik, a' föl ebb előadattakból ki-
tetszik. Ezen utóbbi sorokban sok mondatik helye-
sen, sőt igen helyesen; de az , hogy az AMALEKÍ-
TÁK és ARAMIAK először SÉMITA NÉPEK voltak 
volna (utóbb ugyan is a' helytelen elnevezések által 
megváltozott a"1 do log j , világos tévedés a' Szent 
írás hiteles tanutételei ellen Azonban vizsgáljuk 
hát meg gondosabban, kik voltak a' SYRUSOK és 
ASSYRIUSOK? 

Ha a' CAPPADQCIAIAK, a' mit Herodotus olly 
határozottan mond, SUROK voltak, úgy ők Móses 
szerént (Genes. X , 13. 14 . ) MI SZERTŐL (MAS-
SÁRTÓL) eredtek, és CIIAMITÁK voltak, nem 
pedig SÉMITÁK. Manethon (Erísebii Pamphili , 
Chronicon Bi partit um nunc primum ex Armeniaco 
Textu in Latinum conversiím. Venetiis, 1818. 4-o 
Parte I , pag. 229.) az ASSUROKAT egyenesen Pi l l -
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LISTA EUSOKKÁ tészi, midőn írja a1 Sidó Nép ki-
költözéséről . vEt ipsi foedere confisi, cum peco-
ribus ac família , atque omni possessione sua egres-
si sunt, haud pauciores viginti quatquor myriadi-
bus viri armati, ab AEGYFTO per desertum in 
ASSYR1AM tendentes. Quum autem ab ingenti 
mulli tud iue exercitus ASSY RIORUM sibi metue-
bat, eo QUOD PER ID TEMPUS II ASIAM 
TENERENT, in ea Regione, quae ?iunc JUDAEA 
appellatur, urbem aedificarunt, quae tot homi-
//m//» myriadas capere posset, urbique nomen de-
derunt HierosolymaHasonlóan vette a' dolgot 
(Aniiquit. Judaic. Libro XVII I , cap. 9. § 6. edit. 
Havercampi Tomo I , pag. 911.) Flávius Jósef, mi-
dőn í r ta : „Anilaeus autem cum ista rescivisset ex 
homine S YliO ALLOPHYLO, alterius vici itico-
/ a . " Macrobiusnál (Satuntaliornm Libro I , cap. 21.) 
szinte mondatik : ,, Ergo apud ASSYfílOS, sive 
PI10ENICAS, lugens inducitur Dea." Justintisnál 
(Libro XVIII, cap. 3.) találtatik: „ T Y B 1 0 B Ü M 
GENS condita a PIIOENIC1BUS fűit: qui terrae 
motu vexati, relicto patriae solo , ASSYBIUM 
S TA GNU3J prim o , */io.r r/i ari proximurn lit us in -
coluerunt, condita ibi urbe, quam a piscium über-
täte S1DONA appellaveruntTacitusnál is (H í -
8tor. Libro V , cap. 2.) elöjö : , , S u n t , qui tradant^ 
ASSY BIOS convenas, indigum agrorum Popu-
lum , parte AEGYPT1 potitos , mox proprias ur-
bes, l/EBBAEASQVE TEBBAS etpropiora SY-
BIAE coluisse ruraAelius Lampridins (Cap. 65 ) 
az ARCA CA ESA REA BAN és így PALA ESTINÁ- * 
BAN született Alexander Severus Római Tsászárról 
í r ta : „Soles quaerere, Constantine Maxime , quid 
sit, qaod horninem SYBUM et ALIENIGEN AM 
( a 1 Philistaeus Nemzet neve a1 Vulgátábat»} calem 
Principem fecerit.Végre Diogenes Laertiusnáí 
(Libro I , cap. 11« — — Libro I , cap 1.) a* SY-
RIAI Pherecydes Tbalestol IONNAK, az az : JÁSZ-
NAK hivattatik. Mind ezek derekasan megegyeznek 
az O-Testamentommal, mellyben a ' CHÁNÁNIAK-



( ) 
KAL rokon ARAMAEUSOK, és így CIÍAMITÁK, 
a' SUROK; megegyeznek az Uj - Testamentummal, 
mellyben a' SYR04>HOENISSA Aszszony CB ANA-
NAEA nevet visel. 

De bogy ne egyeznének meg mind ezek, mi-
kor a1 SUR név nem egyébb, mint a'PHILIISTAEÜS 
névnek SIDÓ FORDÍTTATÁSA? Régen tudták a* 
I lermenevták (Joan. Dav. Michaelis, Spicilegium 
Geographiae flebraenrum Exterae post Bochartum. 
Goettingae, 17C9. 4-o Parte I , pag. 280.) Recensens 
e lőt t , hogy a' PHIMSTAEUS és a' vele egyet jelen-
tő PALAESTINUS nemzeti név Aethiópiai szárma-
zású, és EXUL, EMIGRÁNS, PEREGRINUS je-
lentéssel bir , ' sered (JobiLudolf i , Lexicon Aethio-
pico - Latinum. Francofurti ad Moenum, 1699. fol. 
col. 610.) imez Aethiópiai szovaktól: F A L A S A = 
MIGRAVIT, EMIGRAVIT ; — AFELASA—M1GRA-
RE, EMíGRARE FECíT; — FALASI—TRANSI ENS, 
PEREGRINATOR; — FELESATE = MIG RATIO, 
EMIGRATIO; — FELES ATA—EXILIU.VJ. Innend 
az Aethiópiai Szent írásban a1 PH3LISTAEUS0K 
mindenkor FELESET E E M E , maga PHILISTAEA 
pedig F E L E S E T E M E néven jonek elő. Mivel a" 
Sidóknak nintsen F betűjük , kéntelenek voltak ők 
a' FALASA gyökérből PHALASA szovat készíteni. 
Görögül hivatnak a PH1LISTAEUS0K a Görög 
Szent í rásban ALLOPMYLUS néven. ALLOPHYLUS 
(Joan. Chi istiani Biel, Novus Thesaurus Philologi-
en* Veteris Testamenti. Hagae Comitum , 1779. 8-o 
Parte I , pag. 71. Joan. Frid. Srhleusner, No-
vus Thesaurus Philologico - Criticiis Veteris Testa-
menti. Lipsiae, 1820 8-o Parte I , pag. I 6 l ) Gö-
rögül tészen : „ ALTERIUS GENT1S , A LI EMG E-
N A , PEREGRINUS, et speciatim PHILISTAEUS." 
Deákul a* Vulgátábsn a1 PlíILISTAEUSOK viselnek 
számtalanszor ALIENIGENA nevet. Mind ezek te-

, hát egyet jelentenek , és épen azt je lent ik , a' mit 
a' SUR nevezet Sidó Nyelven jelent. Ugyan is ( J o -
hannis Cocceii, Lexicon, et Commentarius Sermo-
nis Hebraici et Chaldaici Veteris Testamenti. Am-
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sfelodami, 1669. fol. pag. 562.) Cocceius szerént : 
S U R = E X S U L , SECEDENS; Stockius (Clavis Lin-
guae Sanctae. edit. cit. pag. 754.) szerént: SURss 
RECEDERE, DISCEDERE, SECEDERE, DECLI-
NARE , DE VERTERE , ACCEDERE ; Gessenius sze-
rént (Lexicon. edit. cir. pag. 446. col. 2.) hasonló-
képen : SUR = AUSGEWANDERTE UND ENTWI-
CHENE. Üsse tsak föl akárki Buxtorf János Sidó 
Concoidantiáját (Concordantiae Bibliortim Hebrai-
cae. Basileae, 1632. fol.) a1 SUR szó alatt, látni 
fogja, mi sokszor elöjö e' szó ezen jelentésekkel a' 
Sidó Szent í rásban; tapasztalni fogja, ha a' helye-
ket fölüti , mi gyakran SYRUS tulajdon névnek kel-
lett volna fordítani e s/.ovat o t t , hol most nomen 
appellaiivum EXUL áll a' Fordításokban. És innend 
•érthetni meg továbbá azt is , miért hivatott a' Sy-
riával határos PELUSIACUM NILI 0ST1UM mellett 
fekvő PELUSIUM Város Sidó Nyelven SUR ( n e m 
Schur) nevezettel. E1 Városról írja Plutarchus (Edit. 
Lips. Reiskii Vol. VII, 410. De Isidé et Osiride.) 
mesével keverve e' valóságot: „Alii puero nomen 
fűig se PALAEST1N0, et a fíea conditam nrbem 
El COGNOMUSEM PELUSIUM." Hát azt emli-
tse-e Recensens, hogy Strábo szerént (Libro XI!* 
edit. cit. Vol. I I , pag. 8 19. marg. 544.) Pindarus az 
AMAZONOKAT, kiket nékik SZÁRMATA ASZSZO-
NYOKNAK, mások KUN , vagy COMÁNA ASZ-
SZONYOKNAK neveznek , SYRIAIAKNAK nevez-
te? Eml í t se -e , hogy Theodoretus Cyrusi Püspök 
(Opera . Edit. Lips. Tomo II, Vol II, pag. 1502 ) 
az ASSYRIUSOKAT a1 híres NIMRÓD uradalma alá 
vet i , mint Kézai Simon és más Magyar Krónikák 
ugyan ezen NIMROI) uradalma alá helyheztetik (pe-
dig helyesen) a' HÚN0KA7 és MAGYAROKAT? 
Hogy SYRUSOKAT Leo Görög Tsászár THRACIÁBA 
is bel) heztetett, azt Abulpharagius Gergely (Chron. 
Syr. I , 135.) Krónikájából tanuljuk. 

Azonban a' PHILISTAEUS névnél még többet 
is jelent a' SUR és SURÁN nevezet. Ammiánus 
Marcellinus (Rerum Gestarum Libri XVIII. Lugduni 
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ßatavorum, 1693. 4-o Libro XXII. cap. 15. pag. 
362.) írja a' SYRIAI TENGERRŐL: „A Vespera 
ISS1AC0 disjungitnr MARI, quod quidam no mi na-
vere PARTHENIUMSzent Cyrillus í r ja Szent 
Eutl ymius Életében a1 Joppe melléki PALAESTI-
NAI TENGE&RŐL: „lile autem cum Joppen venis-
set, et quoddam ascendisset navigium , quod pe 
tehát Cor y cum : tibi fűit in ipso MARI PARTHE-
NICO." Jordánes (De Rebus Geticis Cap. 20. apud 
Murát. SS. RR. Ital. Tomo I , pag. 202.) följegyzettc 
SARDANAPAL utolsó (cf . Justinum Libro I , cap. 
3.) ASSYRIAI FEJEDELEMRŐL : „Post Asiae er-
go iale excidium, Thracia eorum experta est fe-
ritatem. Nam ibi ad radices Hemi montis mari 
Vietnam Anchialos civilatem aggressi mox adeunt, 
urbem,quam dudum SARDAN APLUS REX PAR-
T HORUM int er lim bum maris, et Hemi radices 
locassetNicephorus Callistusnál (Ecclesiastica Hi-
stória. Francof. 1618. fol. Libro I , cap. 6. col. 39 
—40.) olvastatik , ha a' Deák fordítás helyes : „ A RE-
THAM PARTHUM" Megént: „Ut ad ARETAM 
SYR'AK REGEM." És még alább: „ ARETAE 
ARA BUM REGI." Az utolsó kitétel nem ront sem-
mit a3 dolgon, mert a' mostani ARABSOKRA nézve 
(így) az ARABS név is helytelen. Végre nem igen 
hihetö-e az i s , hogy azon PA RT FIÚSOK, kikről 
Cicero leveleiben az Amánus hegy szomszédságában 
olly gyakorta emlekezik, inkább SYRUSOK, mint 
sem az Euphratesen és Tigrisen túl lakó PÁRTHU-
SOK voltak? Ha már S U R = E X U L ; és ha Justi-
nusnál , sőt több más í rónál , olvassuk, hogy PAR-
THUS—EXUL hasonlóképen, nem kell-e legalább 
kérdeznünk, vallyon az olly nagy kiterjedésű SUR 
Sidó nemzeti név nem annyit jelent-e épen, mint a' 
PARTHUS nemzeti név? Kell ezt igen is kérdez-
nünk már tsak azért is , mivel tsak nem maga volt 
a' PARTHUS BIRODALOM, mélly kiterjedésére 
nézve a' SUR és ASSUR BIRODALOM kiterjedésé-
vel megmérkezhetett. Arsaces PARTHUS KIRÁLY-
RÓL írja (Libro I , cap. 7. edit. cit. pag. 20—21.) 
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Chorenei Móses. „ Arsaces magntis Persarum ao 
PARTHORUM REX, qui et natione PARTHUS 
a Macedunibus descivisse dicitur, atque OPilENTl 
OMNI ASSYRIAEQVE IMPERITASSE, et AN-
T IOC HO REGE apud Niniven interfecto, TO-
TUM ORBEMSUli SU AM POTESTATEM RE-
D EGlSSE.u Hogy eshetett tehát meg, hogy az illy 
hatalmas Nép neve sehol sem jő elő a' Sidó Ó-Tes-
tamentumban ? Nem lehetetlen ugyan, hogy Móses-
nél (Genes. X , 14.) a1 PATHUSIM név a PAR-
TMUS NKPNKK kevéssé megromlott neve, és ekkor 
a PARTHUSOK minden esetre ROKONAIK voltak 
volna a PHILISTAKOSOKNAK. Az, hogy Dániel-
nél (Cap. I , 3 . ) a' PORTHEMMIN , vagy PHOR-
T HO M MIN szovai a' Syrus Fordító, Symmachus és 
Theodoretus Cyrusi Püspök PARTUUS és PARTHE-
NIUS névnek fordították, túl vagyon minden kétsé-
gen. De mi ez az egy, vagy legfölebb két hely a* 
PARTHUS NÉP történeteihez képest? Nem hihe-
tőbb-e, minekutána történeti nyomok is intenek 
bennünket, hogy az Ó-Ter>tamentomban a' SUROK 
és ASSUROK voltak a' PARTHUSOK? Hiszen az 
ASSUROK is (Moses Genes. X , 6 — 1 1 . ) , mint a1 

CHÁNÁNIAK és PHILISTAEUSOK , bizonyosan 
CHAMITÁK voltak. 

Mi szükség van mindazonáltal mind ezekre? 
Strábo (Libro XVI. edit. cit. Vol. I I , pag. 1083. 
marg. 747.) írja a1 PAJRTHUSOKRÓL: „ A d Tigrim 
sunt PARTHORUM LOCA, QVOS ANT1QVI 
KAR DUCII ( K u r d o k ) APPELLABANTU Justi-
nusnál (Libro XLI , cap. 1 ) mondatik: „ P A R T U L 
peues quos, veiut divisione Orbis cum Romanis 
facta, nunc Orientis Imperium est , S c y t h a-
rum EXULES fuere. Hoc etiam ipsorum voca-
hulo manifestatur. Nam Scythico sermone 
Part Iii EXULES dicunturConstantinus Manas-
ses (Breuiarium Historicum. Parisiis , 1655. fol. pag. 
12 . ) följegyzette az UNN0KRÓL: „ Ceterum id 
temporis Aegypti Rex Sesostris; auctus magni-
tudine potentiae supra Reges ceteros priores, non 
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satis arbitrabatur esse soli Aegypto imperare. 
Quam ob rem coacto de tota natione exercitu, in 
quo erant hastati, cetrati, sagittarii, lorieati 
praeliatotes, vir« mavortii : A l) SU MP TISQ VE 
BELLI SOCUS EX VNNORUM GENTE, ywaw 
muneribus sibi totam adjunxet at, Terrarn univer-
sam, Asiam maximé, percurrit : et omnes, wi £r*« 
buta sibi penderent, vi coegit. Sublatt's etiam ubi• 
que Nation um Principibus et Satrapis, jugnrn 
sitae potestati* eas redegit. VNNl\autem ASSY-
RIO RUM REG 10 NEM DONO DEDIT, ET PRO 
VNNIS, S / F E SCYTH IS, PARTHOS APPEL-
LAVITA' bfvoniai Krónikában (Joan. Dan. Gru-
ber , Origines Livoniae Sacrae et Civilis, Francof. 
1740. fol. pag. 150.) elojö a' WALWENEKRÓL? 
„Eodem anno fuerunt Tartari tu TERRA VAL-
VORUM Paganorum, qui PART HI a quibusdam 
dieunturVégre az Augsburgi szerentsetlen ütkö-
zettel egy idős Német Országi Deák Énekben, a' 
„MODUS 0TTINC"-ban (Friedrich Adolf Ebert ' s , 
Ueberlieferungen. Dresden, 1826. 8 o I, B. I. Stück, 
S. 81—82. ) , találtatik a' MAGYAROKRÓL: 
citatus Otto, ÍMÍÍ surrexit, timor magnus 
adversis mox venturus. Nam dum farna volitat 
UNGARI0S signa in eum extulisse, juxta litus 

- sedebant arrnati. Ürbes, agros s villás vastunt la-
íe; matres plorant filios, e/1 matres undique 
exulari. E quis ego ? dixerat Otto, videor PAR-
TH IS diudiu. Milites tar dos moneo. Dum ego de-
moror, ereseit clades semper. Ergo moras rum-
pite5 PARTHICIS tnecum hostibus obviate.ík 

És alább: „C/arnor passim oritur, c? milibus cen-
tum Theutones immiscentur. Pauci eedunt, plttres 
cadunt. Francus instat, P AR TU US fugit. Vulgus 
exangue midis obstat. Liquas (Lech folyó) rubens 
sanguine Damibio CL AD EM PA RTH IC A M ost en-
debat. Parva manu caesis P ARTH IS, ante et 
post saepe VictorEzek szerént a1 PALÓTZOK, 
K U N O K és MAGYAROK voltak a PARTIIUSOK. 
IIa már a1 K U N O K bizonyosan C H Á N Á M A K is vol-

tak , 
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tak, és a* C1ÍÁNÁNI ASZSZONY egyszersmind az 
Evangyelista szerént SYRA volt, nem va lának-e a* 
PARTHUSOK is SYRUSOK, és viszontag a1 SYRU-
SOK is szinte PARTHUSOK? De elég ennyi most itt 
a' SYRUSOKRÓL és ASSYRIUSOKRÓL. Mondja-
nak , a' mit akarnak, az enész Világ Hermenevtái a' 
mostani SYRUS NYELVRŐL: Recensens erősen hiszi, 
hogy mondásaik által a' mostani SÉMITA SYRUS 
Nyelvet a* Ilerinenevta Sereg soha a' régi CHAMI-
TA Nemzetek Nyelvükké okosan nem íeíieti. így 
talán megfelelt Recensens a' súlytalan súlyos Ellen-
vetésre a' mostani ARAMAEAI és SYRUS Nyelvről. 
Hogy egy Y betű ennyire elhomályosította mostanig 
a' Tudós Sereg szemeit , arról Recensens ismét nem 
tehet. 

Minekutána az eddig mondattakból ki tetszik, 
hogy a'CHÁNÁNíAK valóban KUNOK, más néven 
pedig, a' mit senki sem vonhat kétségbe, PHILI-
STAEUSOK vol tak , azt lehet már kérdezni , mi 
név alatt lappanganak a' PALÓTZOK a' HÉT PHILI-
STAEUS NEMZET kttzött? Erre épen nem nehéz 
a'feleler. Móses (Deuteron. Cap. VII . 1 . ) így ír 
világosan és határozottan a' HÉT PHILISTAEUS 
NEMZETRŐL : „Cum introduxerit te Dominus Deus 
tuus in terram, quam tu ingredieris illuc, ad 
haereditandum eam ; et evulserit GENTES MUL-
TA S a faciebus tuis , CHITTAEUM, et G f / f f í -
GASAEUM, et EMORAEUM, et CHENAUA-
NAEUM s et PERIZAEUM, et CH1VVAEUM, 
et JEB US A E UM, SEPTEM GENTES, mnt-
tas, et osseas práete.u Ezen HÉT NEMZET sok-
szor elő jö egymás me'Iett a3 Szent írásban , 's fő-
képen a1 LXX Tolmátsoknál: De néha a 'Sidó Kút-
főben i s , a' Fordításokban is, hol egyik, hol a' 
másik kihagyatik közülük. Megemlíttetik mind a' 
HÉT NEMZET (Act. Apóst. XI I I , 10.) az Új-Testa-
mentomban is , midőn mondatik: ,, Et destruens 
GENTES SEPTEM in TERRA CÍÍANAAN, sor-
té distribuit eis terram eorumMind a' HÉT NÉP 
Móses előadása szerént (Genes . X , G—20.) CHA-

Tud, Gyújt. X. Köt. 1831. 8 



( I l i ) 
M1TA volt es AEGYPTUSBÓL költözött állal Ásiá-
ba , melly AEGYPTUS név azonban a' Sidó Szent 
írásban SEHOL sem fordul elő , hanem helyette a' 
hibás későbbi pontozás miatt 3VILSZEll áll mind a' 
mellett is . hogy a" szomszéd Arabsok , 's némelly más 
mostam Áfri kai Népek is AEGYPTUST még^ma is 

' MASSAII, vagy MASER (mert a' MAGYAR és MA-
GYÉR nevet leírni nem tudják) 'TARTOMÁNYNAK 
nevezik. Számiálja pedig Móses a' HÉT NÉPET 
(Gene ; . X , 15 — 20. ) különösen a CHÁNÁNl, az 
az : KUX NÉP közé, bár ugyan Móses a1 fölebbmár 
leíratott sorokban (Deuteron. Ca*p. Y l l , t.} a' C11Á-
NÁKIAKAT is a* HÉT NÉP egyik ÁGÁVÁ, máshol 
pedig ő is és más Szent írók is mind a' HÉT NÉ-
PET közönséges kifejezéssel PHILÍSTÁEUSOKKÁ 
tészik. Azonban a' köz eredet miatt , mint eléggé 
tudat ik , mind a1 HÉT NÉP néha A MORAE LS, az 
a z : MÓR és JÁSZ, néha pedig CHITTHAEÜS, és 
CHETHAELS, az az: PALÓTZ nevet is visel. Ez 
az utóbbik , tudniillik , SIDÓ neve a 'HARÁM, vagy 
is PALÓTZ Nemzőinek, a' miért Jósue könyvében 

^ ( C a p . I , 4 . ) egyenesen ARAMAEA fekvésére illve 
mondatik : „ A Deserto et Lebanon isto, et usque 
ad flumen magnum flume?i P erat fi, omnis TERRA 
CHJTTHAEOR UM, et usque ad rnare magnum in-
gressu solis, erit terminus vester 

Azonban e1 CHlTTHAEÖS és CHETIJAECS név 
igen sok féleképen íratik le magában a1 Szent írás-
ban i s ; igen sok féleképen adatik elő a' különbféle 
időben élt más világi íróktól is. Á' Palaestinai ere-
detű Procopius Gazaeusnál, Theodoretus Cyrusi Püs-
pöknél , 's több más Görög í róknál , sőt az Arabs 
Fordítónál is ( í í . Regum Cap. X I , 3. 6.' 17. 21. 2J. 

Cap. X I I , 9. 10. Cap. XXIII , 39 . ) 
igen gyakorta GETHAEUS annak neve , a' mi a3 

GETHA szótól ered. Hogy a' GETA és GOTHUS 
név a' PALÓTZ Nép neve vo l t , arról más helyen 
folyt a' beszéd ; azt pedig, hogy a' GETÁK és GO-
THÜSOK a' P ARTH LS Néptől származtak, hirdeti 
elég világosan Jordánes. Yoítak Paiaestinában több 
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GE TU nevű helyek i s , 's az különösen, melly SA-
M A R I A B A N volt , a' Szent írás és Flávius Jósef sze-
lént CH ATH, GATÍÍ, GE TU, CHUTH, KUTI1, KYT-
TA és GYTTA nevet is viselt a' magánhangzóknak 
örökös föUsereitetésük miatt a' Napkeleten. If.íhet 
irt már a' SAM Mii A = PRAKDATORUM, LATRÖ-
NUM REGIO bennünket : De még inkább a Sidó 
Szókönyvek, mert (Biixíorfii Johannis Patr is , Le-
xicon Chaldaicuni, Talinudicun» el Rabbinictini. Ba-
siieae, 1(539 tol- col. 815.) Sidó Nyelven: CHA-
THAll—ACCIPERE, CAPERE;—CHATIJ H I ~ A C -
CEPTIO, PREM ENS 10. Ugyan ott (col. M i . ) Sidó 
Nyelven: CHATÜPIN=R-j PTÜRES. hwót ott (col. 
741.) Sidó Nyelven; CHATEP, v 1 C H A T E F = R A -
PIENS ; — CíIATUP , vei C I I A T U F ^ R A P r U M ; . ~ 
CHAT'PÁMN=RAPTüUífiS, PRAEDüNES. — Szin-
te így (Clávis Linguae Sauetae Vet. Test. edit. cit. 
pag. 330. et 4j(5.) Storkisis Sidó Szótárában: „C11A-
TAP vei Cl lATAF=RAPU1T, DIRIPUIT, VI ALI-
QV1I) CEP1T, ARR1PUIT; C'UATHAHÄCE-
PIT , ACCEPIT, ARRirUlT; C H 0 T H E H = 
CA Pl ENS ; — — NEC11ETH A H = CA PTU8 E S T ; 

TISECÍIATH = CAP1ETCJR. íme már itt is 
majd CM ATI], majd CHETH, majd CHOTII a' 
Gyökér! — írja pedig Flávius .lósef (és így nem Re-
censens véleménye) a' CM UTH A KOSOKRÓL (Anti-
quit. Judaic. Libro IX , Cap. 14. § 3. Tomo 1. edit. 
Havere, pag. 507.) igen fig) elemre méltóan: „Ver-
na culo Heb r a e o r u m i d i ómat e CH l/T f f A Et 
vocati , Gr a e e or u m Lingua S.i M. 1 RITA &V6 

Pedig ezeket írván , Flávius Jósef a1 Sidoni Levél-
tárra idézi Olvasóit. így ugyan a' mai SAiYlARITA-
NUS NYELVNEK neve is helytelen. Magát CIÜT-
TIVI ORSZÁGOT a' Chaldaeus Fordító majd CHA-
T H Á N , majd CHUTHÁN Országnak nevezi, ki ál-
tal érteni tanuljuk (Schwandtneri , SS. Her. Hung. 
fol. Tomo I , pag. 49. Chron. Thür Parte I, cap. 5.) 
a' Bétsi Magyar Képes Krónikának ime sorait a1 PA-
LOTZOKROL: „ Juxta tpsmnque ( I )on=Tauaiin ) 
versus meridiem, GEN VEM K VT. 1 NOR UM et 

*8 
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GEN TEM AlANORUM jacere," Érteni fogjnk 
ezután hasonlóképen (Hakluyt ' s , Collection. I , 54. 
cap. 23.) de Piano Carpini Jánosnak ime sorait is 
COMÁNÍA szomszédságáról: ,, COMANIA a meri-
clie habet ALANOS, Circassos, GAZAROS, Grae-
ciam et Coustantiuopolim , ÖC Terram Iberorum, 
CAT HOS, Rrutachios, qui dicuntur esse J udaei, 
caput radentes per tot um , TERRAM quoque Cl-
TÜORUM atque Georgiauorum, Armeniorum 
et Turcorum u Mint inuend i s , de a' UBER C0-
SRIBÖL (Liber Cosri continens Colloquium seu Di-
sputationem de Religione, babitam ante n o n g e n -
t o s a n n os $ inter Regem COSAREORIIM et R. Isaa-
cum Sangarum Judaeum , dcc. Basileae, 1660. 4-o) 
és a' tudós Fraehn kiadta Arabs Excerptákból is ki 
tetszik, a 'KÚNOK és PALÓTZOK között már Ásiá-
ban is sok Sidó lakott ; sőt sok KÚN és PALÓTZ 
egyenesen a* Sidó Vallást is elfogadta: Tsuda-e te-
hát, ha akár ezek, akár amazok fön tartották kö-
zöttük ä' legrégiebb Sidó nevezeteket? Tsuda-e, ha 
más Népek megént a' C VTH és CHUTH nevekből 
rontás által GOTIIÍJS nevet faragtak ? IIa ezek va-
lók , úgy az Orosz és Lengyel Történetírók igen he-
lyesen nevezték a PALÓTZOKAT hajdan GETA és 
GOTIIUS néven; úgy a1 Lengyel Történetírók he-
lyesen adták a'Szláv PALÓTZ névnek a' LATRUN-
ClILl és PRAEDONES magyarázatot. Tsak ezt akar-
ta Recensens hoszszu kitérésével megbizonyítani. 
IIa itt ott kevesebbet bizonyított, azt rövidség oká-
ért tette. Máskor más módon tudná elő áll/tani a' 
PALÓTZ HISTÓRIÁT is. Azt se fe led jük , hogy a* 
többi négy PHILISTAEUS Nép Magyarságát is meg-
lehet bizonyítani, a' mit itt Recensens meg sem 
éréntett ; hogy végre lakott Palaestinában VAS, az 
az : SCYTÍIA NEMZET is. 

f F o l y t a í i k . ) 

Horvát István* 

v 
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B.) K ü l f ö l d i L i t era tura . 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 

1) Storia della Lett eratura Italiana dall' originc ' 
della lingua sino a3 nostri giortn dei Cavaliere Abato 
Cin seppe M a f f e i etc. Seconda Edizione originale 
emendata cd accrescinta collá storia dei primi trenta-
due anni dei secolo XIX. Vol. III-o. Milano; dalia 
societä Tipogr. de3 classici italiani. MDCCCXXXIV? 
Nagy S-acl rét. 291 lap. Ara 1 for. 20 kr. pengőben. 

Az Olasz Literatura történeteinek e'3-dik Köte-
t e , melly Alfieri mejjképével díszes, a' IV-dik és 
V-dik könyvet, vagy a' XVII-dik és XVIII-dik szá-
zadot foglalja magában. 

Ä' 1 V-dik Könyv I fejezetében általános jegy-
zések tétetnek a1 XVII-dik század felől* Ha a 'XVI-
dik század arany betűkkel fénylik az olasz ékesszó-
lás és poézis évkönyveiben; a' XVII-dik ugyanott 
a' íilozofia és komoly tudományok előhalladtával 
tündöklik.— Parma, Savója Hertzegei és a' Pápák 
különös pártolással segítik-elő a' tudományok vi-
rágzását. Legtöbb kintset szórtak-ki az esméret ter-
jesztésére I I , III Kozma és II. Ferdinánd a' Me-
dici házból. A' külső Fejedelmek közül XIV Lajos 
és Christina §véd Királyné pártfogolják nagylelkűen 
az olasz literatiuát és tudósokat; amaz alapítván 
a' frantzia Akadémiát Komában; ez pedig a1 thró-
nusról lemondása után Romába vévén lakását. Pa-
dua, Bologna és Pisa fő oskoláikról híresek. Galilei 
letzkéit (Paduában) maga Gusztáv Adolf sem piru-
la darab ideig hallgatni. — Arcadia név alatt Romá-
ban 1690 Akadémia alapíttatik a ' rosz ízlés száműzé-
sére ; de ez tzéljának nem igen fclcl-meg. Az Aca-
demia dei Cimento Florenzában kezdetét veszi 
1657-ben; de tsak tiz esztendeig ál lhat-fen. — A' 
Medici Könyvtár (Laurenziana) és Ambrosiana híre-
sek ; amannak őrje Magliahechi; ezt alapítá Maj-
landlan Federtgo Borromeo Érsek. 
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2-dik fejez* Galileo Galilei élete, a' Coperni-
cus rendszere miatt kiállóit szenvedései, tudomá-
nyos s literatúrai érdemei gyönyörű színekkel Tes-
teinek. Tasso és Ariosto közt Galilei e' hasonlatos-
ságot tevé . Tasto szebb; Ariosto gyönyörködte» 
tobb. E ' nagy filozofns 's mathématicus literaturai 
ízlésének bizonyságául felhozatnak Pari ni következű 
szavai: 

„La fenire de' moderni filosofi , e la glória deli' 
I talia, Galileo Galilei, non credette imeguale alla 
eublimilá delle^ sue doltrine e delle sue scoperte il 
materno linguaggio, e serisse in esso ron quella re-
golaritá e natnralezza di st i le, che conviene ad un 
fllosofo, il qiiale ha delle grandi eose a d i r e , e peró 
d" altro piü non si cura fuorché d' essere hen inteso.tfc 

Evangélista Torricelli, a1 harometrum feltalá-
lója; Gianalfonso Bor elli a1 „ d e motu an imal ium" 
tzímű munka szerzője; F. Castelli ; Dornenico 
Guglielmini ( í r t a' folyóvizek természetéről), Cas-
sini (h í res astronomiai íolfede/.ésiről ) ; Vincenzo 
Viviani mindnyájan, mint nevezetes inathematicu-
sok 's filozofusak hozatnak-fe!. 

3-dik fejez. Fedi Ferentz mint híres termé-
sze t - tudós , jeles orvos, tsí'nos próza - író és hajoló 
poéta tűn ik- fe l . A' szerző ekép mondja ki felőle 
Ítéletét: 

„Che se ci ti domandass* la nostra Kentenza 
Intorno all' elocuzione del Redi, noi risponderem-
mo, che clii serivendo cose seientifíehe, brama di 
dilettare nello stesso tempó e d' istruire , dee leg-
ger di e nőtte le opere del Redi, il qnale dal Mura-
tori é appellato uomo di pnrgatissimo g?/sto.u 

Mar cell o Malpighi és Lorenzo Bellim, az 
anatómiának 's áraljában az orvos-tudománynak 
nevezetes mívelői. Bellini „Discorsi suli' Anatomiau 

munkája dítsértetik. Magalotti Lőrintz viszontag-
ságai 's munkáji említtetnek. Gravina János Vintze 
híres törvénytudó, eszes 's mély belátásu kri t ikus, 
de szerentsétlen költő vala. Nevét halhatatlanírja az 
is: hogy Metasiasiot kiemelé a porból 's benne ÖJasz 
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Országnak olly Drámaírót adot t , ki a' liíeTatura 
történeteiben ú j évszakot nyita. „Origine del dirit-
ío civile " és „Ragione poet ica" nmnkáji figyelmet 
érdemlenek. 

A1 4-dik fejezet történetírókat bez-feí a' 17-dik 
százból; mint Fra' Paolo Sarpit, a' Tridentnmi 
Concilium í ró já t ; Sforza Pallavicinot, ki Sarpit 
igyekszek tzáfolgatui ugyan tsak ,,Storia del Conci-
lio di Trento" tzímü munkájában ; Arrigo Caterino 
Davilat, ki a' 16-dik százbeli frantzia diibös polgá-
ri háborúk történeteit í r á - m e g ; Bentivoglio Cardi-
ná l t , kinek ,,Storia delja guerra di Fiandra" tzímü 
munkája 1559—1609-ig terjed. Gravina nem talál 
benne előadási kedvességet, történetírói nyíltságát 
is kétségbe hozni látszatik; Tirabosclii és Fallavici-
no ellenben ditséretekkel halmozzák Bentivogliot. 
— A' szép miívészség is historicusokra talált e1 szá-
zadban. Említést érdemlenek közottök: Baldinucci 
F i l e p , ki a1 híresebb képírók életét Cimabue-tói 
(1240) a' maga idejéig rnegírá; és Dali Károly, ki 
„ Vite de3 Pittori antichiu tzímü munkájában a ' ré-
gi festés történeteit adja-elő. 

A' literatúrai Történetírók közű! felhozatnak s 
Cinelli 's ennek ., fíiblioteca volante(i tzímü mun-
ká ja , és Trajano Boccalini, k i , mivel „Haggua-
gli di Parnaso" tzímii nevezetes könyvében nyer-
sen mondá-ki az igazat 's több olasz tudóst elmés 
de szúrós.gántsaival bánta-meg, éj jel , ágyában ha-
lálra veretett. 

Olasz Ország e' században már tudományos 
Journalokat (Qiornali letterarj) Ját. Első ada példát 
e' részben Frantzia Ország „ Journal des Savatis u 

és Anglia ,, Transactious philosophical" tzímü fo-
lyóírásokkal 1665-ről. Abate Francesco Nazzari 
1668. Romában, abate Bacchini 1686. Parmában 
tudományos Journálokat adnak-ki. 1696-ban Velen-
tzében megjelent a' „Galleria di Minervamelly 
az előbbieket kiterjedtségre nézve sokkal felyüL 
multa. 
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MOIÍS. Bianchini, mint a' „ S t o r i a universale 

provata con monumenti, e figurata con simboli 
degli anficht6 szerzője felhozatik. 

5-dik fejez. Az építés tudomány, mint a' poé-
z is , alább süljedt e' százban, és a' Palladiok, Vi-
gnolák felséges 's valóban méltóságos egyszerűségét 
Borromini pazar tzifrasága 's fénye váltja-fel. Vin-
cetizo Scamozzi és Fiaimondo ]\4óntecuccoli mint 
e' korban legnevezetesb architectusok említtetnek. 
Ez utóbbi életéből jeles, de a' míveltebb olvasók 
előtt nem új vonásokat közöl a" tudós szerző. 

C-dik fejez. Buommattei Benedek, Florenzai 
Pap írt legelső rendszeres olasz grammatikát; Ci-
nonio grammatikai észrevételei is dítsértetnek. Bar-
toli munkáji , különösen , ,Storia della Compagnia 
di Gesü " a' tsirios próza kedvéért olvasni méltók. 
A" Crusca szótár világot lát először 1612-ben. Mint-
hogy az Acarlemicusok tsupán azon szavakat kíván-
ták törvényeseknek ta r ta tn i , mellyek e' szótárban 
feljegyezve valának, több éles elmék keltek ki elle-
ne, 's megmutaták, hogy e' jelszó: ,,«7 piit bel fior 
ne cog'iiemellyet a' szótár homlokán hordoz, nem 
kivétel nélkül illik reá. Beni Paolo Anti-Cruscát 
adott ki A nyomos kritikákat haszonra fordítván 
az Acadcmikusok , szótáruknak új és bővebb kiadá-
sát botsátották közre 1623-ban. Ismét több hibákra, 
tévedésekre tétetvén figyelmetesekké az Akadémi-
kusok, 1691-ben 3-dik kiadását érte-meg a' Crusca-
szótár 's most már az eddigi egy kötetről három kö-
tetre növekedett. A' negyedik kiadás 1729 — 1738 
látott világot hat kötetben. De még így is helyesek 
Monti panaszai, nem ok nélküliek a ' szótár refor-
málása végett tett sürgetései. 

Jeles Szónokokkal nem ditsekhetik e' század. 
Segneri egyházi beszédei ditséríetnek. — Legkitű-
nőbb költője az olasznak e' században Gabriello 
Chiahrera. Azt tette ő énekeiben, a' mit Pindarus 
a' Görögök, Horatius a' Latinok között: recando 
col suo stile tina maesla ed una grazia straordi-
naria a qualunque cosa da lui trattala*— Mai inj 
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elrontja a' jó ízlést Olasz Országban, minden tóll-
erényt a' pöff'edtségben 's erőltetett tsínban helyhez-
tetvén. Adonisét a' tudós szerző i f jaknak olvasás 
végett, nem javallja. Nevezetesebb olasz költök a' 
17 dik százban: Fulvio Testi, Vincenzo da Fili-
caja, Benedetto Menzini, Alessandro Guidi („1' 
Endimione" tzímü pásztori drámáját Gravina szép 
ditséretek'kel, halmozza) és Alessandro Tassoni 
(Secchia rapita). —Megemlíttetnek ínég: Zappi, 
Maggi, Lemene; Salvator9 Rosa, (satyrái) Brac-
ciolini és hippi mint alsóbb rangú 's tsekélyebb fé-
nyű, de még sem minden érdem nélküli költői e1 

századnak. 
A'játékszíni poézis a' 17-dik százból kevés *s 

majd semmi érdemű gyümöltsöket mutathat-elő. An-
dreini „Ádám" tzímü drámája említtetik, melly adta 
Miltonnak, köz hiedelem szerént, az elveszett pa-
raditsom ideáját. A' vígjátékok közül Buonarroti 

* „la Tancia" és „la Fiera" darabjai mint legneveze-
tesebbek hozatnak-feh 

Mar ehet ti olaszra fordítá Lucretius ,,de rcrum 
natura" írt könyveit; Anton Mária Salvini Theo eri-
tust, Hesiodust, Anacreont 's a* t. 

V-dik könyv 1-ső fejez. Olasz Ország politikai 
állapotja a' 18-dik században; a 'Fejedeimek hatha-
tósan pártfogolják a' literaturát 's tudományokat. 
Bodoni érdemei a' könyvnyomtatás mestersége körül. 

2-dik fejez. A' 14-dik és 16-dik századok mel-
lett a' 18-dikat is az olasz poézis századának lehet 
és méltán nevezni. Melodráma-írók Apostolo Zeno 
és Pietro Metastasio ; nagy ditséretekkel magasz-
taltatik ennek poezise, de utána lesüljed a' melo-
drámai költészet. 

3-dik fejez. Az olasz tragieum állapotja. Maf-r 
fei „Merope"je; Martello és Conti szomorú játé-
kai. Vittorio Alfieri az olasz tragieum igaz terem-
tője. Majd az egész fejezetet ennek élete "s munkáji 
felől tett észrevételek töltik-be. 

4-dik fejez. Goldoni a' vígjátékok ujjá terem-
fője, Elete 's a' comikumok körül tett érdemei kört 
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nvuletesrn előadatnak. Gigli Gerolamo Don Pi-
loneu tzímii vígjátéka is dítsértetik. —- Ref. bárGol-
doninak tíihh comica vis-t 's eredetiséget tulajdonít 
i s , mint Fe'1ericinek ; minthogy azonban ez utóbbit 
szintén az olasz classicus vígjáték-írók közé számol-
j a , i?en különösek előtte a' tudós szerzőnek követ-
kező szavai: , , / / nostro divisarnento di non ragio-
nare , che dei Classici, ci dispensa dal far rnen-
%ione delle Comfnedie deli* Albergati, dei F e d e-
rici, di Gherardo de* Bossi 44 

Az 5-dik fejezetben állanak Parim\ a' satyrai 
poézis új nemének feltalálója; Gozzi (Gáspár) ; Ce-
snrotti, fordítá Ossiant, I íomerust , Juvenal is t , 
Demosthenest és más görög oratorokat; Corrieliö 
Bentivoglio, fordította Statins Tbebaisét. 

A1 6-dik fejezetet foglalják : Niceoló Fortiguer-
ri ' Alfonse Varano ; Spolverini; Passeroniy Ca-

MaJifredi és Frugoni. 
A' 7-dik fejezetet történetírók tö l t ik -be ; név-

szerént: Lodovico Antonio Muratori ; Scipione 
MajfeiPietro Giannoue ; Carlo Denina; Maz-
zuchelli; Gerolamo Tiraboschi ; Luigi Lanzi. 
Végre megemlíttetik a' Veronai Pompei, mint Plu-
tarchus fordítója. 

A' 8-dik fejezetben filozofusok, törvénytudók 
*s politikusok hozatnak-fel: Vico 's ennek „Prin-
cipe di Scienza íVuova " munkája ; Francesco 1V1. 
Zanolti; Cesare Beccaria. Kef. nagy örömét jelen-, 
ti azon , hogy ennek majd minden Európai nyel-
vekre átfordított ,,dei Delit ti e delle Petie" tzímii 
híres munkája , kevés idő multával Tsászár Ferentz 
Űr ügyes tolla után az édes magyar nyelven is ol-
vashatóleszen. Említtetnek továbbá : Pietro Verri; 
Gaetano Fiiangieri; Ferdinando Galiani; Anto-
nio Genovesi; Antonio Cocchi; végre Domenico 
Cirillo és Mario Pagano. 

A' 9-dik fejezetben Francesco Algarotti áll 
elől , és „ i l Neutonianismo per le Dame" „le Let-
tere sulla Russia" tzímii munkáji dítsértetnek. 
Ezután említtetnek Saverio Bettinelli; Giuseppe 
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Ilaret ti; Appiano Ih/onafede ; Clement ino Van-
•netti; Girolamo Tartarotti és Alessandro Verri, 
kinek római éjszakái magyar nyelven is esmere-
tesek. 

Culvácst] László. 

T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 

1. Különös Királyi Kegyelem. 
Árpád hós Költemény koszorús í rója , Nagytisztelelii Tu-

dós H o r v á t E n d r e , Pázmandi Plebanus és Tek. Ns . Győr 
Vármegyének Táblabírája, az a' lelkes és példás hazafi, ki 
szinte ;így a' kétes , mint a' boldogabb időkben a' Fejedelem-
hez viselte:ő lángoló l^ivségnek és tántoríthatatlan Hazafiúság-
nak ( lássad: Kisebb Költemények. Irta Pázmándi. Horvát 
Endre, Pesten, 1S32. 8-(/d rétben ) olly érzékeny 's magyar 
szívet emelő, 's mindenkor emelendő kifakadásniról eléggé es-
inéietes a1 Magyar Hazában, közelébb ime különös Királyi 
Kegyelemben részesült: 

,,1671. Vienna a Cancellario JR. H. A. Reverende Domine , 
obsme ! Sua Maiestas JSacrotissiina poéma epicum , quod Plla 
Dvra hunyarico idiomate sub titwlo , ,Arpádu concinnarVit, cu-
jusve unnm exernplar altefatae suae Majestati demisse exhi-
buit , kenigno aniino suscipere, atque inedio benignarurn ma-
iiunliura ddto lí). Oclohris a. c. editarum, Eid ein g r a t i S u i 
a n i m i s e n s u m s i g n i f i c a n d u m j u b e r e d i g n a t a 
est . 

Dnra altissimis bis jussis Suae ISlaiestatís Sacratissimae 
cum vero solatio promtus satisfacerem , in reliquo cum obser-
vantia maneo Pttae Dviae parat, f.'o'nes Adamus Reviczky 
in p. Viennae 22. Octobris 1831. Domino Parocho Pázinán-
diensi Andreae Horvát.44 

Horvát István. 

2. I g a z í t á s o k . 
MineVutána e' Kötet 3-dik oldalán Hazánk egyik jeles 

érdemii Írójától jelszó képen jő elő az O b e l i s z k Mese, 's 
abban k o d a r a b o k r ó l vagyon szó , nem lészen itt a' magfj 
helyén kívül azt megemlíteni , hogy a' R é g i A e g y p t o m i 
O b e 1 i s c u s o k rendesen tsak e g y d a r a b k ő b ő l faragtat-
lak , következés képen az érdemes Meseíró nem azokra, ha-
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nem talán más k é s ő b b i O b e l i s c u ? o k r a tzélozolt. — így 
szinte gyakorta forogfön most szóban aJ Parisba általhozatott 
LUXOKI OBELISCUSOK , méltó lészen azt is megjegyzeni, 
hogy a' LUXOR név, mellyet a'Frantziák széltében használ-
nak, hibás. A* tudós ulazó , Browne (Reisen in Afiiea , Egyp-
ten und Syrien. Berlin und Hamburg, 1801. 8-0 S. 118.) ír-
ja : ,,Einige neuere Schrifftsteller haben die Gegend von The-
ten LUXOR genannt; eine Benennung, die ich eben so we-
llig in mein an Ort und Stelle verfasstes Tagebuch eingetra-
gen habe , als ich mich zu erinnern weiss , dass ich je eine 
Spur davon angetroffen hätte : nicht zu gedenken , dass dieses 
Wort durchaus nicht arabischen Ursprungs ist- Einige schrei-
ben dafür AKSOR, und dieser Umstand überzeugt mich, dass 
sowohl dieses als jenes von dem corrumpirten Ausdruck El-
KUSSUR , als der achten Benennung abstammt, welche die 
Araber diesen Ruinen noch dermalen beylegen. N o r d e n ist 
in seiner Rechtschreibung arabischer Kamen eben so unzuver-
lässig, wie in seinen topographischen Nachrichten." Az El-
KIJSSUR mai név helyeit Szent Hieronyrnusnál GOSEN éa 
GESEN, más helyeken GOS-SUR és GEN-SUR a'régi D10S-
POLISI , az az: JÁSZ - TAB TOMANY , vagy is THEBAIS 
neve. Ennek a' DIÓS szónak a' Cretigena Jupiterrel, akár 
mit mondjanak a' Tudósok, nintsen semmi egyenes köze. Az 
Arabs Fordítónál ( M o s e s , Genes. X , 14 . ) mondatik: ,, Ks 
SAID JAK A T (SAID Fölső Aegyptusnak Arabs neve, 's en-
nek fo városa volt Thebae, vagy is: Diospolis), ki hl Öl szár-
maznak a3 FII A LAS, TIA K.'' Itt a'PHILISTAEUSOK, vagy 
is JÁSZOK, érteinek. 

0 ö e 
Megigazítván másoknak botlásaikat, legyen szabad itt egy 

általam észre nem vételeit nyomtatáshibát is megigazítani. A* 
folyó évi IX-dik KÖtet 83-dik oldalán a' 15-dik sorban e' szó 
,, K ii z ii r o p o t o k í ( hibásan áll e' helyes kitétel helyet t : 

K u z u r ii p o t o k. " Az í {f y u szovatska nem azért áll a' 
fölebbi hiba mellett , mintha a' Re'ztábla volna hibás; hanem 
inkább azért, mivel a' . . L a p y s j i a t a k ' 1 szóban a' Magyar 
PATAK szó, mellyet a' Régiségben találni nein könnyű, jo 
eló: Ellenben a* . . K u z u r u p o t o k " névben a' Palótz kimon-
dani POTOK olvasható , melly IJpla Király nevetlen Jegyző-
jénél is gyakran föltaláltathatik. Ezek szelént 13i5-dikben a' 
R i v n s Deák szó PATAK *<s POTOlv formában már egyaránt 
használtatott Atyáinktól ftilsö Magyar Országban. Az 0 betíi 
minduntalan fölt seréi i etett a' Palólzoktól a7 A betűvel. Ezért 
p. o. N o g l e s vagyon a'kérdés alatt forgó Oklevélben NAGY-
I ES helyett, a' minek K u s l e s , az az: KÜ8 vagy KIS-IÍE^ 
ellentétele. 

Horvát Is tv cin. 
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3. A' Magyar Tudós Társatág Tudósításai. 

Magyar tudós társasági jelentés. 

1. Követ kezű November 3dikán kezdődik a* társaságnak 
3dik nagy gyűlése, mellyre az elölülői levél már minden t. t. 
igazgató , t isztelet i , rendes és levelező tagot meghívott. 

2. Közelebbről megjelent a' társaság ,.Kiilföidi játékszín" . 
czímii gyűjteményében: a) a' liotcsinálta doctor. Vígjáték 3 
felvonásban. Moliére után Kazinczy Ferenc* Vl ld . kütet. Ara 
24 kr. pengőben, b ) Barnhelmi Minna . vagy a' katona sze-
rencse. Vígjáték 5 felvonásban. Lessingtcy. Fordította Kazin-
czy Ferencz Viliid, kötet. Ara 36 kr. pengőben. 

3. Mind ezen két ujabb kötet, mind a' Tudománytár 2dik 
kötete egy kőmetszettel; mellynek tartalma külöu , már a'kö-
zönség eleibe terjesztetett, található Pesten Eggenberger Jtízsef 
könvvárosnál , kinél a* társaság költségével kijött minden 
e^yéb munkát is az országbeli könyvárosok megrendelhetik. 
Octobu* 17. 4834. 

a' Titoknok által. 

Magyar ludós társasági jelen les. 

Megjelentek és Eggenberger József pesti kony városnál kap-
hatók, a' ,,Magyar játékszíni jutalmazott feleletek T a'magyar 
tudós társaságnak Iü33beli ezen kérdésére : Miképen lehetne 
a1 magyar játékszínt Budapesten állandóén megalapítani ? í . 
Fáy András felelete. II. Kállay Ferencz felelele. III. Jakab 
István felelete. Kiadta a' magyar tudós társaság. Budán a' ma-
gyar kir. Egyetem betűivel 1834- Ara , a' közép papirosu pél-
dánynak bekötve 3G kr. pengőben , a' szebb papirosának 48 
kr. pengőbe«. October 2(>d. 1834« 

a' Titoknok által. 

d. Ketskemfít regi szabad királyi Vm^osnah 
h ajdatii Petsétnyomója. 

A* Régisp'geket kebelében gondosan őrző Föld gyakorta 
a* legfontosabb fölfödözésekre szolgáltat alkalmat. Ezt tapasz-
talhatja mindenki a' régi Pelsétnyomóból i s . mellyn3k itten 
hív Kéztáblátskáját közlöm a' Hazai Óságnak ketiveluivel. 
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Nem esmértetlietem meg pontosabban e' hajdani Petsét-
nyomó föltalállatásának köriiyülállás.iit, min Iba Szabad Kis 
Kúu Halas Városának e' tárgyiul költ hivatalos levelét sfólól 
szóra itten kiadom, melly így következik: 

„Nemes Tanáts ! 
/ 

Szabados Ketskemét Várossá tz/merét mutató bizonyos ré-
gi Petsétnyomó erant hoz/.ánk másított betses Leveleket vé-
vén , abból az esett értésünkre: mintha mi azon említett ré-
gi Petsétnyomónak nállunk lelt találásáról, és tsak ugyan va-
lósággal nállunk lettéről is a' fent tisztelt Nemes Tknátsot 
inár előbb tudósítottuk volna, — hoíott mi abbeli Tudósítá-
sunk kibotsájtásáról seuiuiit sein tudunk — annyivalis inkább, 
minthogy mi riállu k a' kérdéses Peíséhiyomó nem vol t , és 
«intsen', hanem már akárminiódou történhetett a' doíog, most 
már azt nem keressük , 's tsak egyedül arról kívánjuk tudósí-
tani ez u t a l a' többször tisztelt Nemes Tanntsot.: bogy Sza-
bad Városunkbeli, Ta/iátsbeli és Törvényszéki Tábla - Bíránk 
Nemes Péter László Ú r , a' hozzánk küldött Tauitsi Levélnek 
következésében előttünk azt a' nyilalkozlatást tette, hogy az 
a'régi Petsétnyomó O Uraságinál van, a' mit ő ez elö't 21 — 
22 esztendőkkel bizonyos akkori helybeli Chyru gustól ve t , 
's a' mit meg azon Chyrurgus Városunk legrégibb rés ében. 
Bikit Kovats István nevezetű embernek utlvarában , egy per-
Hyés Gödör ásása alkalmatosságával találtnak ál l í tott ; — ennél 
fogva Ö Uraságát Ketskemér Várossá rés/,ére leendő általadá;-
sára nézve a' mondott Petsétnyomónak — f-lszollítván , O 
Urasága egész barátságos, 's szíves készséggel azt jelentette, 
— hogy ő igen is szivessen általadja azt, 's ^zennel kezeibe 
szolgáltatja az arra nézve hozzánk általjött Érdemes Tanátsi 
Kiküldöttnek* 
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Mcllynél többet nem tehetvén, ebbeli Jelentésijük mel-

lett , a' mindenkor közöttünk ineg volt barátságos, szomszéd-
síígos és Atyafiságos indulatainkból eredetét vevő <i*xvekÖtte-
tésünknél fogva, a' többször említett , 's homályos idejű régi 
Petsétnyomó minden oldalról leendő kinyomozása következé-
sében származható mindenféle jókat, a' Ns Tanats Szabad 
Varossára hárúKi kívánunk , és illy kívánással lov:íbbra is 
tapasztalt szíves jó indulataikba ajánlott szokott, ti.*ztelettel 
maradunk. Halason die 2-da Deceinb. 1832. Ä' Némes Tana ta-
na k alázatos szolgáji N. ft. Szabad Kis Kun liaias Várossá Fő 
Birája és Tanátsa. Szabad kis Kun flalás V'ftrossa Ta-
nátsától — Szabados Ketskemét Várossá Wvjes Tamitsának, 
különös tiszteletünkkel való drsga jó akaró. Urainknak — tisz-
telettel — égy régi' Petsétnyomól; érdeklő tárgyban — Kets-
kcinéteti —- érkezett 1832-dik eszt. Deceinb. 3-<liknn.'; 

Valóban köz tiszteletet érdemel mind a' Halasi Tanáts 
szíves kutatása, mind a' Petsétnyomó birtokosának, Nemes 
P é t e r L á s z l ó Urnák, Halasi Tanát sbelinek és Törvény-
széki Tábla Bírónak örömöt és hálát gerjesztő készsége, mel-
lyel O a' régi Tulajdonosnak , Nemes KetsTsemét Városának, 
olly gyors elhatározással hajlandó volt a' régi Petsétnyornót 
által engedni. 

Láthatni e' figyelemre igen is méltó Óságon Szent Miklós 
Püspököt, a' Város egykori Védszentét, püspök süveggel és 
püspöki páltzával fölékesíttetve . melly utóbbiknak alsó ré-
széről Ke ts ke f e j lógg le. A' köriilírat pedig ez: + . S ( i -
g i l l u i n ) . CIVITATIS. DE. KEC1IKEMLTH.< f Betűi e* 
körtílíratnak az idő korához képest tsi osak , s egyeznek azon 
betűkkel, inellyek Róbert Károly, ÍSagy Lajos és 1. Mária 
Királyné uralkodása alatt a' magyar országi petsétnyomókon 
előfordulnak. Kellemes meglepés meggyŐződliiV körúliratból , 
hogy a' lelkes Magyarság lakhelye, KFTSKEMET , már il ly 
frégi időkben SZABAD KIRÁLYI VAROS vo l t , következés-
képen a' STATUSSAL biiók közé tartozott. 

Horvát István. 

4. A Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
Nagytiszteletü, Tek; Tudós O s v á l d X a v e r F e r e n t z , 

a' Pestig FŐ Oskolánál a' Theologiai Kor érdemes Dékánja, 
* Hit Agozatai első Rés/ének rendes Tanítója, és Ts. Ns. 
Esztergom Vármegyének Tábla Birája, velős ékesszólásáról is 
esrneretes Hazánkfia , a' szerkesztetése alatt nyomos tudományú 
tárgyakkal magát kedveltetÖ E g y h á z i F o l y ó í r á s n a k 
mostanig megjelent négy kötetét tsínos ízlésű kötésben a* Szé-
chényi Országos Könyvtárnak ajándékul inegküldötte. s 

Horvát István. 

i 
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X- K ö t e t F o g l a l a t a . 

I. É r t e k e z é s e k . 

1) Lovász Imre. A' magyar nyelvújításról, és annak némelly neve-
zetesebb hibáiról. 3 lap. 

2) Böhm Károly. A' Népességről. 53 lap. 
3) Horvát István. A' Peduri Nemeseknek a' Vasvári Káptalan elotí 

1348-dik évben Junius 2-dikán költ Osztálylevelük. 67 lap. 
4) Podhradczky Jósef. Harmadik Ferdinánd nie'g mint ifjú Király 

tudakozódott az Apostoli díszes tzímnek eredetéről. G9 lap. 
5) Port. Bánsági Tudósítások. 73 lap. 
6) Gyiirikovits György. Gyászos emlékezetű lC63-dik esztendá Ha-

zánkra nézve. 76 lap. 

II. L i t e r a t a r a. 

A.) H a z a i L i t e r a t u r a, 
1) Horvát István. ,, Die Magyaren - Sprache in ihrpn Grundzirgen 

beleuchtet von P. Wien, 1833. 8-ad rétben." És: ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre bolsátott ágozati ; németül irt munkáját ma-
gyarázván P. Be'tsben , 1833. 8-ad rétben." 91 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1) Galvácsy László. „Giuseppe Mafíei, Storia della Letteratura Ita-

liana. Milano, MDCCCXXX1V. Vol. III. nagy 8-ad rétben." 
117 lap. 

* 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Különös Királyi Kegyelem. 123 lap. 
2) Igazítások. 123 lap. 
3) A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 125 lap. 
4) Ketskemét régi szabad királyi Városnak hajdani Pctsétnyomója* 

125 lap. 
6) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127 lap. 

(Koszorú 1834-Í///Í eszt. X-dik Kötethez egy i'v j 
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I. É r t e k e z é s e k 
i . 

A3 tselédi rendnek romlottságáról és kevesülésé-
rol falu helyen. 

Tekintetes 
Kis-Kamondi 

KA MONDY LAJOS URNÁK, 
T; Ns Vas Vármegye Tiszti FŐ Ügyvédőjének \ 

a' Kemenes-alli 
& ÍCvang. Gyülekezetek Senioralis Inspectoruknak; 

a' közjó és nemzetiségért példásan buzgó 
lelkes Hazaírnak, 

bálám és tiszteletem zálogáúl 
ajánlom* 

Jóllehet e ' folyóírás legkülönösebben a" Tudó-
sok iskoláikba tartozó vizsgálódásoknak vagyon szán-
v a ; mindazáltal örömest úgy vélekedem, hogy adat-
hatik itten tér a' való életre néző tárgyaknak is né-
ha néha ; -—kivá l t ollyaknak, mellyek köz érde-
k ü e k , és tudósra, nem-tudósra nézve egyeránt fom 
tosok. Illyen tárgy pedig kétségen kívül a z , melly» 
ről én ez úttal gondolatimat kinyilvánítani szándé' 
kozom; úgymint: a' falusi tselédség mibenléte Or-
szágunkban. Nevezet szerint azt állítom, hogy a' 
tselédi rend nagyon romlott; azon fölül pedig még 
kevés is , és időről időre fogyni látszik. Két fontos 
tüneményei az ú j időnek, mellyek minden jó Haza-
finak figyelmére igen méltók, és bizonyos aggodaU 
mat gerjeszthetnek; mivel, — hová ütendenek k i , 
— előre nem látható. 

*1 
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Megengedem én az t , hogy a ' tselédek romlott-

ságuk felől emelt panasz ollyan régi , mint önmaga 
ez a' vi lág, és meglehet, hallatszand is , valamig e' 
világ főn ál l : de az még is alig lehetett méltóbb va-
lamikor^ mint e' mi legujjabb korunkban. Azonban 
e" kérdéseket: „volt-e, vagy leszsz-e romlott a' tse-
lédi rend valamikor; és n e m - r o m l o t t létez-e vala-
h o l ? " én nem kívánom fejtegetni. Tsak azt vita-
t o m , hogy most és körülem romlot t ; — nem a' r é - ' 
gi világ tselédeihez, nem is más vidéki és ország-
beli tselédekhez képest : hanem az erköltsi törvény 
szabályaihoz képest , és Magyar Országban, név-
szerint a' Dunántúli felsőbb Vármegyékben. Nem is 
szándékom írni egyebet anná l , a' mit magam lát-
t a m , és a' mit részint önmagamon, részint máso-
k o n , k ivülem, tapasztaltam. Azt pedig teendem 
sem nagyítva, sem simítva; nem gondolván azzal , 
ha majd valamelly szoba-tudós ellenem feltámad-
vAci, leszóiland , hogy méltatlanul vádolódtam, és a' 
dolgot nagyító szemüvegen néztem , — millyen üve-
gem (hálá Isten !) még eddig nintsen, ha tsak utób-
bi korombán nekem is nem keriilend egy. IIa pedig 
szinte tselédtartó Gazda és Uraság találkoznék, ki 
e"* tárgyú panaszban velem nem egyezne: az vagy 
példátlan szerentséjií ember és ollyan vidék fija, 
melly merén jó tselédeket terein; vagy a* változha-
tatlan gonoszszal kénytelenségből már annyira ösz-
vebarátkozott, hogy az eránt egészen egykedvű lett, 
vagy maga is osztozik velük a' romlottságban. 

Miben mutatkozik tettlegesen a' tselédek rom-
lottsága, a z t , ( ú g y v é l n é m , ) nem szükség épen 
hoszszasan magyarázni, —miután az minden tseléd-
tartónak kisebb, nagyobb mértékben úgy is szeme 
előtt vagyon. A' főbb adatokat mindazáltal érintet-
lenül nem hagyhatom. Mivel pedig az ellenkező dol-
gok, egymás mellé állíttatva, világosabban kitetsze-
n e k : megemlákeztetem az érdemes Olvasókat a r r a , 
hogy az erköltsi törvény szerint millyennek kellene 
lenni a ' j ó tselédnek, és előbotsátonj az azon alapúit 
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és minden tselédnek tükörül szolgálható követke-
zendő utasítást. 

Utasítás tselédeínek. 
1. Urad és Aszszonyod eránt mutass tisztele-

t e t , mind szemben, mind hátuk mögött. Pajkosan és 
durván nekik viszsza ne beszélj. A* jó szó sem ke-
rül többe, mint a'rosz szó; amaz kedvességet nyer , 
emez pedig rosz vért tsinál. Ne is szerez nekik sem 
kárt, sem boszuságot. Hibáikat tűrjed el. Ha jó he-
lyed v a n , azt megbetsűld, és helyedet gyakran ne 
változtasd. Mert az nintsen sem betsűletedre, sem 
hasznodra. A' gyakran változó tseléd nem ruhásul 
meg; mint a3 példabeszéd mondja: siirű gazda, 
ritka köntös. 

2. Engedelmeskedjél minden vonogatás, hal-
lasztás és zúgolódás nélkül. Úgy tégy mindent , a' 
mint parantsolják. Gazdádnál, Aszszonyodnál oko-
sabb lenni ne a k a r j , és ne hánytorgasd azt soha, 
hogy másutt miként volt a' szokás. A" hány ház , 
annyi szokás. Te mindenkor ahoz a1 házhoz szabd 
magadat, mellynek árnyékában nyugszol. 

3. A' háznak módját iparkodjál felvenni minél 
előbb, 's aztán minden tsekély dologra ne várj pa-
rantsolatot; hanem tedd kötelességeidet a' nélkül is. 
Az időt ne lopd. A1 dologtól ne félj. Dologért tart-
ják a1 szolgát f szolgaleányt^), nem henyélésre. A1 

millyen a3 szolgálat, ollyan a' fizetés. Vasárnapon, 
vagy máskor engedtetik szabadság a' tselédnek i s , 
tisztességesen mulatozni; tsak megkívántatik, hogy 
betsűlettel kéredzék el. 

4. Légy betsűletes és hív, még a' tsekélységek-
ben is. IIa pintzébe, vagy kamarába küldetel; ne 
torkoskodjál , hanem békét hagyj mindennek. A' ki 
elidegenít a' háznál egy gombostűt, vagy egy fillért: 
az elmerészel lopni forintokat is. Pedig, ha egyszer 
valamiben megtapasztaltak , oda vagyon betsűleted. 
Senkivel a3 faluban ne tzimborálj. 

5. Szólj igazságot kitsinyben, nagyban. A' ki 
eggyet hazud, kell hozzá még tizet hazudnia; és 
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a' k i hazug, kßzel j á r a1 lopáshoz is, Még ha rosz-
eziil tettél is va l ami t , vagy kárt okoztál vo lna ; azt 
jsem kell elhazudnod, vagy eltitkolnod; úgy nyersz 
könnyen botsánatot. Inkább önkényt megvalljad azt, 
fás ké r j engedelmet. Mikor beállasz, el ne hallgasd, 
ha valami titkos nyavalya , vagy ragadály volna 
ra j tad . 

6. Ne tsatsogd ki, a1 mi a' háznál történik. Azért, 
ha valahová küldete), az útszán elődbe találkozók* 
kai öszve ne állj : hanem já r j el dolgaidban folyvást. 
Más házakhoz küldetvén, ott ne maradozz: hanem 
mond meg a' ke l lő t , és jö j j mingyárt ; még ha ma-
rasztanának i s , ne maradozz. 

7. Ha gyermekek vágynák a* háznál, azokat 
szeresd és megbetsuld, mint uradat magát. Szemük 
láttára semmi dísztelent ne tégy; és fülök hallatára 
otsmány beszédet szájadból ki ne ereszsz. 

8. Béredet jóra fordítsd. Ruhádat megbetsuld. 
szennyesen, szurtosan ne j á r j ; se sorsodhoz nem 

illendő ruhára és*tzifraságra ne vágyj ; a' mi tsak 
úgy illenék tselédhez, mint disznó órrába az arany 
peretz. Ételekben se válogass. 

9. H a a' házhoz vendégek , vagy idegenek jd-
n t k , és azt észre veszed: tüstént siess eleikbe men-
j i i , aj tót vagy kaput ny i tn i , kotsihoz fu tni , őket 
köszönteni, és ha valamit parantsolni aka rnának , 
szolgálatodat nekik ajánlani. Utóbb i s , valamig a' 
háznál vágynák, úgy szolgálj nck iek , mint tulajdon 
Uradnak , és a' jutalomra ne ásítozzál. 

10. Szolga, vagy szolgaleány társaiddal élj szép 
egyetértésben , de ne ám a1 roszban ; sem Urad vagy 
Aszszonyod ellen. 

Ha most már ez utasítást , mint tükrö t , ke-
zünkbe veszszük, és azon tselédképpel, mellyet az 
mutat előnkbe, a' való életben viszszatükrözött tse-
lédnek képét öszvehasonlítjuk : ezen a' motsok, hi-
ba és romlottság leginkább ím ezekben leszsz állí-
tandó és keresendő. — Legelői áll a' restség, a' drá-
ga időnek lopása, az azon való törekedés, hogy a' 
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nap elteljék és estve legyen, — ára akár mennyit 
vitt is tsak végbe, és végbe viendő még akár men-
nyi van is hátra; szóval: a* mindennémű tselédi kö-
telességnek és dolognak kerülése. Azután ide meg-
nevezendő az ügyetlenség, és a' nagy erköltsi rom-
lottság ; hazudás, tsalás , lopás, alattomosság; 
úgy, hogy elmondhatni , a1 hány tseléd a' háznál , 
annyi házi tolvaj. Továbbá a1 titkos tzimborálás fa-
lubeliekkel, kiadás, kézre játszás, a' pajkos visz-
szapattogás és engedetlenség, éktelen szi tkozódás, 
rondaság; mulatságra, tobzódásra, éjjeli tsatongo-
lásra, sorsához nem illő tzifrázkodásra és piperére 
vágyás. Sőt rejteznek köztük tzégéres gonosztévük 
is néha néha. Ezek írója ismért egy szolgaleányt, 
melly gyújtogató volt ; és valamelly házhoz az ju tot t 
szolgálónak, ottan tűzi veszély támadt elóbb utóbb. 

A1 romlottság tüneményeihez számlálandó a' 
feslett és parázna élet i s , mellynek pedig fő veze-
tője az aszszonyi Nem. Mert a' tselédi romlottság-
nak épen ez a leggyászosabbik körülménye, hogy 
nála nem a' férjfi , hanem az aszszonyi Nem a ' r o m -
lottabb fél. A' két Nemnek egymással társalkodásá-
ra nézve, az Elvek ma már egészen megtágúltak, 
és a' parázna élet sem szégyennek , sem bűnnek töb-
bé nem tartatik. Pedig a' melly tseléd egyszer, a ' 
nemi ösztönben kitsapong: az már annái fogva meg-
szűnik jó tseléd lenni , ha bár terhbe esésig a' do-
log nem jutna is. Ha ellenben arra is jutott , akkor 
a' romlás határtalan; mellyet tetéz az újszülött sze-
rentsétlen teremtvényeknek gondatlan nevelésük és 
minden roszban felnövésük. Már Tacitus igen dere-
kasan megjegyzette : „mulier , pudicitia amissa, ad 
quaelibet para ta ; " az az : „a' melly fehér személy 
egyszer tiszta életét elvesztette, az aztán minden 
gonoszra elvetemedik." 

Az a" titkos, de szilárdöszvetartás, egyetértés, 
egymáshoz szittás, melly a' köznépnél és jelesen a ' 

*) Honnét származik e' rend neve i s : Isalttd} tseléd, Tud., 
Gyújt. 1834. VIII« lap 61. 
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tselédi rendnél tapasztaltatik; romlottságul vagy 
erényül veendő-e, azt megbírálni, az érdemes Ol-
vasóra hagyom. Es nem többet a1 tselédi rend rom-
lottságának rajzolatjára. 

Mellyekból eléggé kitetszik, hogy a*romlottság 
nagy , és szerfölött elharapódzott. A' tselédeknek 
nagyobb részüket , úgy szólván , bizonyos erköltsi 
rothadás foglalta e l , melly a' házi és társas viszo-
nyoka t , elómentséget, ipart , élet örömet, mind-
mind több háborítással, sót e'zendűlésekre olly kész 
időkorban , elóre ki nem számítható veszéllyel fe-
nyegeti. Mert nem tsak az a1 b a j , hogy romlottak 
tselédeink, hanem az is , hogy még illyenek is ke-
vés számmal vágynák. A1 szolgálatra szorult és arra 
alkalmas személyek közül kevesen adják magokat 
házi szolgálatokra. Sót fogy a" tseléd napról napra , 
— mint az erdó és tüzelő fa. Noha sok tsaládokban 
ház teljen vágynák, egymás hátán tengnek, tsiko-
rogva, földig szegények, rongyoskodnak, a' mel-
lett tsörölnek pörölnek, és örök veszekedésben él-
nek egymás között ; úgy hogy minden tekintetből 
reájok férne a' szolgálat: de abba rendesen még 
sem szegődnek el. Inkább nyáron kiállanak ara tn i , 
télen fonni , a' többi időt szabad függetlenségben 
élik l e , napszámba j á rván , és majd itt, majd amott 
kujtorogván. Mely nyavalyából (úgy lehetne felten-
n i ) , kigyógyított sokakat a' szörnyű epemirígy: de 
â  tapasztalás nem úgy muta t ja , és a' tselédből mái 
napság sintsen nagyobb bőség. Ez esztendőben pe-
dig, ugyan illy kijózanításukra az elfogódott elmék-
n e k , sokat dolgozhatott még a' számtalan helyeken 
pusztító tűzi veszély , a1 szűk termés, és a* hallat-
lan szárazság is. Tselédnek való sok személyek, 
k ik szolgálatot nem vállaltak, hanem a ' reményle t t 
gazdag aratásra támaszkodtak, és nagy előre elsze-
gődtek, rútúl reá lettek szedve mostan, midőn a1 

sovány aratás közelgetvén, a' vállaló gazda ró luk , 
mint szükségtelenekké lettekről, lemondott; nem 
kell ez idén fonó is : és így elestek szolgálattól, ke-
reset tő!. De mind ezen tsapások , hogy a* tselédek 
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számukat nevelték volna, még eddigelé ugyan nem 
látszató. 

E' kétféle gonosz pedig olly nemű, liogy egyik 
a másikat nemzi és támogatja; sőt egyik a' másik-
nak orvoslását akadályozza. Mivel tselédekben nem 
válogathatni, a' legjobb lelkű gazda is kénytelen 
nekik sok hibáikat elnézni. Úgy nevezett tselédi 
Policiáról sem lehet szó, ugyan e'két gonoszok egyi-
ke miatt. Szintén datzolhatják is tselédek a1 tseléd-
tartókat , bérüket mind mind feliyebb vivén; holott 
ezzel, az időknek szorongatásaikhoz képest , inkább 
a' lehetségig alább szállaniok kellene. De nem szab-
hatnak ebez megállandó mértéket a' Nemes Várme-
gyék, kiknek ez egyébb eránt hatalmokban és tisz-
tekben állna. Bizony nagy idő vagyon , operáló kés-
hez nyúlni , ne talán e ' körülmények az egészre 
nézve még több kárt és veszélyt áraszszanak. Azt 
tenni irgyan a' bölts Kormánynak álland tisztében, 
úgy mint a 'mellynek ügyelni kell a r ra , hogy a ' t á r -
saságban minden Tagok és Rendek bizonyos hivatal-
ban legyenek, hogy kötelességeikben el járjanak; sot 
hogy a' kötelesség feledők, a' hívtelenek és maka-
tsok kötelességeik teljesítésükre kényszerítő eszkö-
zökkel is hajtassanak, Azonban e'mindnyájunkat ér-
deklő fontos tárgy körűi , gondolatait akármelly 
Egyesnek is kinyilvánítani nem tsak szabad , ha-
nem óhajtandó is. Tselekedte ezt Hazánkban ezelőtt 
14 évekkel T. Peretsenyi Nagy László L r , letévén 
gondolatait ugyan ezen folyóírásban, az 1820. évfo-
lyamainak Ill-dik Kötetében. Mostan pedig, — mint 
egy igen nevezetes, és gondját mindenre kiterjesz-
tő Ország Gyűlésnek időszakában , — megújítom 
azt én ; olly szíves kívánással, hogy legyen ez egy 
szózat annak idejében. Próbát teszek tudniillik 1) 
a ' tselédi rendromlottságának, és kevesűlésének 
okait kinyomozni és felfedezni; aztán 2) a' kettős 
bajnak mind viselésére, mind orvoslására idves ja-
vallatokat ajánlani. 

A' romlottság fő okait találni vélem : 1) a' val" 
lástalan és erköltstelen gondolkozás módban, vagy 
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is egy szóval a neveletlenségben ; 2 ) a' tsábítókban; 
és 3 ) tk tselédekkel roszszúl, vagy tsak oktalanul 
bánó gazdákban és gazda aszszonyokban. 

1) A' tselédek többnyire ol'y személyekből vál-
nak , kik oskolai tanulságból vagy kevés és hiános 
részt ve t t ek , vagy semmit sem ; istenes házi nevel-
tetés pedig épen nem jutott nekiek. Szolgálatra nem 
önkénytes elhatározásból, hanem kényszerűlés miatt 
lépnek. A1 né lkül , hogy a' helyeket okosan megvá-
lasztanák , (a1 mihez eszük s intsen) , lépnek abba a' 
szolgálatba, melly történetből nekik akad. Szolgá-
Jatjok pályájának mingyárt a' kezdetén öszvetalál-
koznak a' már megromlott régiebb tselédekkel , kik 
ő k e t , — ha hőségre hajlandók és jószívűek volná-
nak i s , — addig zak la t ják , mignem magukhoz ha-
sonló roszszakká tet ték. Néha pedig juthatnak olly 
házhoz i s , hol magoktól az ő Uraik és Aszszonyaik-
tól sem látnak semmi j ó t ; és a' roszban elannyira 
megerősít tetnek, hogy utóbb jóféle házakhoz kerül-
vén , minden erényre intés náluk már későn j á r ; 
minden jobb vezérlésnek ellene tusakodnak; ember-
séges velük bánással sem megnyerhetők, sőt a' jóság-
gal viszszaélnek és m(?g roszszabbakká lesznek. Nem 
de nem ez e" többnyire minden tselédeknek rövid élet-
ra jzuk ? nevelés híja tehát legfőbb oka ezen saj-
nálkodásra méltó teremtvények romlottságuknak. A1 

mit ha valaki még most is kétségbe hozna, annak 
meggyőzésére hivatkozom azon kevés számú jólelkű 
tselédekre, kik uraságok körűi találkoznak. Váljon 
kikből és hogyan lettek azok ollyan példás tselédek-
Ué í Lettek olly szüléktől, kik már magok jó tselé-
dek vo l t ak , kik által eleitől fogva függésben, mun-
kásságban , és urak szolgálatjukban neveltettek. 
Lettek árvákból , kiket Uraik korán házaikhoz be-
fogadtak. Hogyan lettek ? jó házi nevelés, oskoláz-
ta tás , dologra szoktatás, f eny í t ék , és a' roszszak-
tól külön választás által. 

2) Azonban nem tsak egyedül önmagokban a1 

tselédekben rejtezik a1 romlottság magva; hanem 
hinteztetik az számukra kivűlök is. Nem kitsinyé 
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okai a' sok gonoszságnak a' tsábítók: kik habár azt 
nem nemzik i s , de bizonyosan előmozdítják, ve-
zetik, föntartják, és ápolgatják. Illyenek pedig min-
den faluban találkoznak. Valamint rablás, és lopás 
kevesebb leendene, ha Orgazdák nem volnának: 
úgy alkalmas bizonyossággal állíthatni, hogy meg-
kevesednék a' rosz tseléd, ha a' sok alattomos kon-
tatók nem volnának. Hanem ezek késztik őket sok 
gonoszra. Alig hogy új helyükre béállottak, és a' 
falúban még esmeretlenek, már ezek kínálkozva 
ajánlják magokat nekik; és rá fogják, hogy hozzá-
jok rokonok és atyafiak is. Ezekhez aztán a1 tseléd 
hívebb, mint lírához és aszszonyához. Nekik ked-
veskedik , nekik önti ki panaszát, mellyre általok 
unszolással fel is szóllíttatik. Nekik játsza kezükre 
a' lopáshoz, (vagy, ezt a' bűnné bélyegezett szót 
távoztatván, és a' köznépnek nyelvén szólván, elvi-
véshez,) való alkalmat: és a' maga által eldugottat 

** is eltéve náluk tart ja. Ugyan az illy tsábítóknál ren-
deltetnek meg a' titkos szerelmeket uzo tselédek-
nek öszvetalálkozásaik is. Itt állanak fön a' falusi 
Bordélyházak. — Olly gonosz, melly az egész nép tö-
meg romlottságával vagyon szoros öszveíüggésben : 
és a 'melly ellen tselédtartó nem Őrízkedhetik eléggé. 

A' tsábítók között nevezet szerént okozhatni a' 
tselédi rend romlottságáért a' zsidókat. Ezek tarta-
nak falukon árrús boltokat, ezeké sok helyen a' 
tsapszék és vendégház is. Ők, kiknek artzaikhoz 
minden hozzá fér — majd hitelben áruikat rájok 
tol ják, majd a* lopottat bevállolják, majd pedig a' 
tseléd bért felvevén magukhoz édesgetik a1 tselédet, 
k i , ha jó volt is ezelőtt, azt nyeri a' zsidónál tett 
szolgálattyával, hogy tökéletesen elromolva jön el 
tőle. 

A' legveszedelmesebb tsábítók még is az úgy 
nevezett fonókák, vagy a' fonó házak teledszaka; 
mellyek ugyan némelly helységekben, mint a' Ne-
mes Vármegyéktől is tilalmasok, többé nem diva-
toznak ; de sok helyeken máig is sziveltetnek. I t t 
jelennek meg férfi és leány tselédck; itt hallgatnak 

\ 
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otsmány beszélgetéseket, durva t ré fáka t , fajtalan 
da loka t ; itt visznek végbe sok olly dolgokat , 
mel lyekre , mint a' setétségnek és homálynak un-
dok tselekedeteire, leplyet ve tn i , írónak legtaná-
tsossabb; és itt avatnak bé a' fiatállabbak is az er-
költsi romlottságnak minden utálatos titkaiba. 

3) Végre a1 tselédi rend romlottságának kútfor-
rását feltalálni vélem * az olly gazdákban és asz-
szonyokban, kik tselédeikkel ro3zszúl bánnak , 
vagy tsak oktalanul. Majd némellyek őket úgy tekin-
t i k , mint dolgokat, nem pedig mint személyeket, 
vagy felebarát jokat : őket szerfölött zaklatják, nem 
emberhez illő eledellel t a r t j ák ; hibáikért éktelen 
szidalmazással, sőt vereséggel is illetik. Majd vi-
szont mások maguk is rosz példával .járnak előttük; 
és vagy szemük láttára bűnös dolgokban foglalkoz-
n a k , vagy nekik is afféléket parantsolnak, — leg-
alább affélék végre hajtásukban őket eszközül hasz-
nál ják. Még is mások az ő tselédeik erköltsiikre ^ 
semmit nem ügyelnek. Beérik azzal, ha a' tseléd 
a' neki feladott munkát végbe viszi; azonkívül egyéb 
maguk viseletével nem gondolnak, erköltstelen tár-
salkodásukatnem akadályozzák, vétkes szokásaik-
ért nem szólnak. A'tselédek erköltstelensége cránti 
efféle egykedvűség, ki nem mondható, melly gaz-
dag kútforrása a1 lelki romlottságnak; melly a' tse-
léd hűsége, szorgalma és engedelmessége köriil tsak 
hamar ki is mutatkozand a1 legveszélyesebb követ-
kezésekkel. De a' tselédi romlottságnak legnagyobb 
vezetékelője a' gazdák részéről az, midőn tselédeik-
kel öszveereszkednek, és hozzájok nagy familiari-
tást mutatnak. Ok gazdák , Urak, és Aszszonyok ; 
és természeti viszonyuknál fogva fellebb állnak a' 
tselédeknél. Közöttük bizonyos köznek és távúiság-
nak kell maradni mindenkor. A' tselédtartóknak 
úgy illik magukat viselni a' tselédség eránt , hogy 
azelőtt szükséges tekéntetük legyen; és hogy ez illó 
félelemben, függésben, és tartózkodásban marad-
jon tőlük. Mert tsak így lehet az ő parantsolataik-
nak fontosságuk; tsak így sikere az ő feddésüknek. 
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Ellenben ha a' gazdák az őket illető álláspontot meg 
nem ta r t j ák , tselédeikhez nyájasságot mutatnak, ve-
lük Öszve ülnek, barátságosan beszélgetnek, velük 
együtt esznek isznak, gyermekeiket velük liálatják, 
magukat tőlük Bátyám Uramnak ; Néném Aszszony-
nak tituláztatni engedik ; (mint ez így van nem 
tsak minden paraszt gazda házaknál , hanem a' köz 
rendű nemeseknél is) akkor lehetetlen, hogy őket 
a' tseléd illendőképen bötsűlje és tiszteletben tar-
t s a ; — akkor oda van a' házi fenyíték, oda min-
den tar ta lék , és zabolya, és ajtó kapú nyitva áll 
minden romlottságnak. 

Mi illeti a' tselédi rend fogyásának, vagy tsak 
kevés számának okait ; azok is a' többi nép-tömeg 
hibáival szoros kaptsolatban állnak, és részint azo-
kon alapúinak. A' könnyű életre vágyás, minden 
nehéznek kerülése, a' fenyítéktől és függéstől iszo-
nyodás; a3 henye élet , és rendes munkálkodáshoz 
nem szokottság: megannyi olly bűnei ez időkornak, 
és az alant sorsú népnek, mellyek a' házi szolgála-
tot véle épen nem kívántatják. Ezekhez járúl a1 ma-
gyar közrendnek az a" kiírthatatlan balitélete, melly-
nél fogva a' gazdagabbaknak teendő szolgálatot va-
lami szerentsétlen sorsnak, szégyennek, megvette-
tésnek, és sajnállandónak t a r t j a ; reá tsak végső 
szorúltságban fanyalodik; és mihelyt 'tágúl sorsa, 
azonnal ismét oda hagyja. — Melly bal Ítélet tulaj-
donképen a' nemesi rendben, és a' nemzeti büszke-
ségben veszi legelső származását; és onnét szivárog 
által a' paraszti rendre. Más különben alig volna 
megfogható, hogy emberek, — kik Uraik szolga-
latjukban születnek, nőnek f e l , töltik nap ja ika t , 
és így ahoz már mindenképen szokva vágynák, — 
a' házi szolgálattól annyira idegenkednének. Ilanem 
lia a1 paraszti rendben valami lappangó gyűlölséget 
is nem gyanítunk az Uri Rendek eránt , melly ben-
nük dolgozik, esőt a' nekik teendő szolgálattól v i s -
szataszítja. De a' mellyet, mint egyébbként is nem 
testi szemekbe tiínőt, és tsak a'szívekben rejtezőt, 
állítani nem akarnék. Több bizonysággal van itt rú-
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sze a1 szülei kényeztetésnek, és a'magzatok majo-
m i szeretésüknek, melly gyermekeknek a' mások-
nak szolgálást (vagy mint k i fe jezni szokták; más-
nak keze lába lenni,) roszdolog gyanánt adja eleik-
be ; és okét tsak a' legvégső szükségben , és nagy 
szomorúan botsátja k i fenyítéktelen atyai házától 
idegen helyre szolgálatra. 

így levén az állapot a' tselédi renddel faluhe-
lyen : nagyon szükséges, hogy a' romlottságnak 
minden kitelhető módon gát vettessék, és jobb tse-
lédi generatio serdüljön fel. E ' jó tzélra pedig mind 
Egyháznak mind világi Törvényhatóságoknak öszve-
fogott kezekkel kell munkálódni; egymagának, 
sem egyiknek, sem másiknak nem lévén arra ha-
talma elegendő. De mivel tselédek nélkül (akár-
mi l l y romlott erköltsüek , ) el nem élhetünk: tehát 
addig is , míg nem a' nagy tzél elérve, vagy tsak 
megközelítve leend, szükséges még az , hogy min-
den gazda és gazdaaszszony a' tselédek romlottságá-
tól magát minden kitelhetőképen megóvni igyekez-
zék. Mellyre nézve most már következnek először 
némelly magaóvási szabályok a' tselédtartóknak; 
a z u t á n pedig idves javal latok, a' tselédi rend álla-
potjának jobbá levését miképen eszközölhetné tzél-
arányosan mind egyházi mind világi felső hatal-
masság. 

/• Magaóvási szabályok, a' Tseléd tartóknak. 
1) Tseléd-fogadáskor. A'szegődést vele bizony-

ságok jelenlétükben tegye. Ugyan azok előtt tudja 
meg tőle, nints-e már máshoz elszegődve valahová. 
Azután értse meg, hová va ló , tutorai , vagy szülei 
kitsodák, ( k i k n e k hirek nélkül be ne fogadja); hol 
szolgált azelőtt, eleitől fogva, ért-e a1 felvállalandó 
szolgai vagy szolga-leányi kötelességekhez, mint 
p . o. szántani, kaszálni, rostálni , f e j n i , fonni , 
dagasztani 's a' t< tud-e önkényt ébredni korán reg-
gel , nem feledékeny-e, nints-e valami rejtett hibája, 
p. o. farkashályog a' szemein. A3 szegődtséget (Con-
ventiot) levélben adja ki , és foglaló pénzzel. Hely-
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bélit és zsidónál szolgált tselédet, ha tsak elkerülheti, 
házához ne fogadjon. 

2) A' beálláskor. Újra értse meg az ój tseléd-
tő l , sőt vizsgáltassa meg bizodalmas személlyel , 
nints-e ra j ta valamelly ragadvány nyavalya. Ládáját 
mindjárt helyre hozassa; ugy mindennemű ruháit; 
de megnézesse mind ezeket is, nem hoz-e bennük 
a' hájhoz férgeket. Adja eleibe a ' tselédek instructio-
jókat . 

3) Szolgálat közben. Tselédjével nagyon ösz-
ve ne ereszkedjék. Vele tanátsát ne tartsa. A' ház 
ti tkait előtte ne beszélgesse. Nyújtson a1 tselédek-
nek illendő ételt italt. Engedjen nekik elegendő 
időt nyugovásra, aluvásra, és néha mulatságra is. 
De ő is megvárja a" szolgálatokat pontosan. Ne en-
gedje, hogy fehér ruháikat mosás végett másuvá hord-
ják. Pásztorokkal barátkozni őket ne engedje ; fonó 
házba ne ereszsze ; templomba beküldje. Mivel az 
alkalom tsinál to lva j t ; mindent zár alatt tartson 
tseléd előtt. Előre bérét kí ne adogassa, hanem min-
denkor legyen hátra annak egy része , tar talékúl . 
A' mikor pénzt ád nek i , tudja meg , mire kívánta-
t i k ; és vigyázzon, hogy arra is fordíttassék. Ügyel-
jen tselédjéhek minden léptére, nyomára , é j j e l , 
nappal. Ne hidjen neki soha, hanem mindég kétel-
kedjék. 

4) Elbotsáttáskor. Tselédnek bérét el ne fogja, 
és azzal adós ne maradjon. Annál inkább eltávoztassa 
az t , hogy tselédjét elverné, vagy ra j ta kiadna időn 
k ivü l ; mert az illy tettiért sok gazda holtig ke-
servesen lakol. A' boszszúálló tseléd nem szűnik 
meg őt ü ldözni , és vágynák pé ldák , hogy az olly 
kemény gazdát leégetik, több izben is egymás 
után. Summum jus summa injuria . 

5 ) Hogy pedig a' gazda jó tselédekből fogyat-
kozást látni ne kényszerüljön, gondoskodjék jó ide-
jén a ' jövendőről , és neveljen azt kiki maga. Kezd-
jen e1 munkához , mihelyt gazdaságba lépett. Fo-
gadjon fel á rváka t , szegény gyermekeke t , ( inkább 
idegent mint atyafiat , inkább nemte lent , mint ne-
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messet ; ) de gyenge ko rukban , az a z , tíz évi ide-
jük előt t : és az ollyanokat szoktassa házához , ke-
zéhez; nevelvén minden jámborságban, függésben, 
fenyítékben és huzomos munkálkodásban. Egyet 
felfogadni azonban, vagy tsak egyszer tenni azt 
életünkben: még nem elegendő. Sőt az illy árva 
felfogadást a"" gazdának folytatni lehet teljes életé-
ben ; hogy a* felnevekedtek szárnyaikra botsáttatván, 
helyettük legyen a' háznál készen tselédnek, más 
jó nevelt személy. így nevelhetnek az uri házok 
jó tselédet még gyermekeik számukra is ; és felál-
líthatják magok a' legjobb tseléd-seminariomokat. 

II. Az Egyházi hatalmat illetők. 
A' szóban forgó gonosznak orvoslására, (vala-

mint egyébbére is,) az egyházi Rendnek fegyverei, 
t u d n i v a l ó , lelkiek; úgymint : a' keresztyén val-
lásban való oktatás, okos felvilágosítás, intés, fed-
dés, szívre, és lelki esméretre hatás, a' tselédi kö-
telességekkel megismérkedtetés ,vagy (mindent ma-
gában foglaló egy nagy szóval,) a1 n e v e I c s. Három 
ösvénje van pedig nyitva az Egyháznak e' szent 
tzélra: az oskola, a' templombéli katekizálások és 
a' kathedrai tanítások. 

l ) oskola. Ataljában, ha jobbféle genera-
tiót akarunk felserdíteni, azt egyediíl tsak a' jobb 
nevelés által érhetjük el ; — mint ezt a1 fönt idé-
zett értekezésnek t. tz. írója is már megjegyzette. 
A3 nép alrendére sem jöhet segítség másunnét, 
inint a' derekas házi és oskolai neveiésután. A1 há-
zi nevelés volna ugyan az elsőbbik; és a' szülei 
háztól kellene kieredni minden más egyébb, vagy 
utóbbi nevelésnek. De mivel a' köznépben általjá-
nossan uralkodó romlottságnál fogva, szülék utánni 
jó neveléshez most még nints reménység: azon le-
gyen az Egyház, hogy e~ hiányt a' boldogtalan gyer 
xnekeknél az oskolai tanítás által valamennyire pó-
tolja ki , és romlani indulásuknak vegye elejét. 
Azért a ' szü léke t , nem tsak a1 szónak , és beszéd-
nek nagyhatású erejével és biztatásokkal: ham tu 

(mind 
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(«lind azok sikcretlenek lévén) kényszerítő eszkö-
zökkel is reá kellene ha j tan i , hogy gyermekeiket 
a' nyilvános iskolába bekíildjék; őket oda szorgal-
matosan járassák; azt pedig tselekedjék folyvást, 
és félben szakasztás nélkül 5— 6 esztendőkig egy-
más után. Hanem, kényszerítő eszközökkel az Egy-
ház nem él örömest, és engedi azokat'a" világi tör-
vényhatóságoknak; — neki legföllebb is az állván 
valamennyire hatalmában, hogy az oskolázatlanúl 
felnőtt személyeket a1 házasságtól t i l t ja , m í g n e m 
elmulasztott tanulságaikat (vagy tsak az öregéből 
is , ) helyre hozzák. Tagadhatatlan az is , hogy e1 

végre mindenek előtt falusi oskoláinkat volna szük-
séges jobb karba helyheztetni: — mire azonban 
most már vidor kilátások nyiladoznak. Mellyek, 
midőn megvalósúlanduak, akkor a ' jövendő tselé-
dek oktatásukra az oskolai tanítás módjában és ren-
dében különös tekintetet is lehetne venni* 

2) A* Katechizátiók, tartatva a'felserdült i f jú-
sággal vásárnaponként, maguk a' lelki Atyák által 
oskolábdii vagy templomban. Az oktatásnak e' neme 
által szintén annyi , sőt még több jót munkálhatni 
a' fiatal elmékben, mint az oskolai tanítással. Mert 
már ekkor az elmék is fogékonyabbak; több a' ma-
ga meggondolás és érettség. A1 nagyobb if jaknak és 
leányzóknak sok effélét is lehet eszükre adni , a* 
mivel az oskolás tanulóknál még idő előtt járunk. 
Megértethetni velük p. o. melly boldog sorsa van 
mái időben a ' jobbágynak és szolgáló rendnek, a1 

a' régi időkhöz képest, midőn velük szörnyű ke-
ménységgel bántak; és minden tselédek meg annyi 
rabszolgáik voltak Uraiknak. Megigazíthatni bennük 
a 'nemi ösztön és paraszti élet felől uralkodó ferde 
és igen is tág ideákat. Átal jában, érettebb koruk-
ban lehetne őket a' keresztyén vallás szent igazsá-
gaiba is mélyebben béavatni, és nekik fejükbe ver-
n i , hogy tsak az a jó ember, a' ki jó keresztyén 
is. Melly ha igaz; és ha lehetetlen valakinek jó 
emberré lenni, hanem ha jó Keresztyén is : tehát bal* 
gaság, és ellenmondás, jó tselédeket kívánni, arra 
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pedig nem ügyelni, hogy jó keresztyének is legye-
nek. Valóban , ha a' tselédek nagyobb részüknél 
tapasztalható mély tudatlanságot és hihetetlen nyer-
seséget az ember meggondolja: tsudálkozni ke l l , 
hogy közöttük még több erköltstelenség, lelki es-
méretlenség és makatsság nem uralkodik. IIa tehát 
más Országokban a' zsidóknak, vagy szintén a' 
meszsze Afrikai pogány Négereknek felvilágosítá-
sukról agságoskodnak: mi sokkal méltábban gondos-
kodunk arról , hogy a1 keresztyén Egyház kebelé-
ben találkozó pogányok valóságos keresztyénekké 
neveltessenek. Mert nem lesz, nem is lehet jobban 
a' sors tselédeinkkel,míg nem azok keresztyéniebbek-
ké leendenek. Il lyenekké pedig tsak úgy lesznek, 
ha mind a' Státus, mind az Egyház részéről nagyobb 
gond fordít tat ik a' szegény gyermekek neveltetésük-
r e , és felnőtt íselédségnek folyvást tartó oktatásá-
ra. Legalább hónaponként egy külön katcchizátiót fel-
nőtt tselédek számukra lehetne tar tani mindenegy 
Parochiában ; kivált a' népesebb Helységekben. 

3. A' Kathedrai tanítások. Az előbbi eszközök 
egyedül tsak a ' t se lédre nézve vágynák számítva: 
holott szükséges jótévőleg hatni nem tsak a' tselédi 
r endre , hanem az urakra és gazdákra is. Ezt tse-
lekszi immár a1 Kathedra. Innét beszélhetni meg a1 

gazdáknak , hogy a1 tselédi rend bötsűletes mind 
Is ten, mind emberek "előtt; — hogy egy kéz a 'má-
sikat mossa ; •— hogy nints olly gazda , kinek vagy 
elei között szolga ne találkoznék, vagy maradékai 
közzül még az nem válhatnék; — ellenben nints 
olly szolga, kinek vagy elei között Ur nem állana , 
vagy maradékai közzűi valaki Úrrá nem lehetne.— 
Mind az t , valamit tanultunk az oskolában, utóbb 
néha néha bennünk megújítani; minket arra ottan 
ottan megemlékeztetni nagyon szükséges. A' lelki 
Vetemény is szakadatlan ápolás nélkül szűkölködik; 
és a' jó bényomatok eltörültetnek, ha tsak őket idő-
ről időre ujjobban fel nem frissí t jük. Megkívánta-
tik tehá t , hogy a' lelki Atyák a' tselédek és gaz-
dák viszonyaikat kathedrai tanításaikban is tárgyúl 
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vegyék. És ha felsőbb helyekről vett parantsolatok-
hoz képest évenként tartoznak különösen prédikál-
ni az esküről, lopásokról, mentő himlőkről: akkor 
bizony méltó dolog leend , e1 tárgynak is esztendőn-
ként (de nem mindig ugyan azon vasárnapon) egy 
külön prédikátiót szánni. Azonban e ' tárgynak, sem 
éppen egész prédikátziókat szentelni nem szükség, 
sem évenként hozzá tsak egy órát meghatározni 
nem elegendő ; mert úgy történhetik , hogy a1 [tse-
lédtartók vagy tselédek épen arra nem jelenhetnek 
meg: hanem érintsék meg e1 tárgyat máskor is min-
den előforduló alkalommal — a' keresztyén vallás 
igazságait reá alkalmazva. Ez sokszor többet hasz-
nál, mint e' tárgyról készakartva tett hoszszas pré-
dikatzió. 

A' tselédnek kevés számúsága ellen is ugyan 
ezek az eszközök állanak hatalmában az Egyház-

n nak. Ezek által fogja irtani a1 sok ártalmas és a" 
leg közelebb ide vágó balvéleményeket, minden al-
kalommal. Köznépi gyermekek előtt a' szolgálati 
rendet úgy rajzolandja, mint a' Státusban elmúlha-
tatlanúl szükségest, bötsűletest; és vélük azt meg-
szeretteti. Szüleiket pedig reá birni igyekezend, 
hogy gyermekeiket házaiktól jó helyekre készakart-
va adják k i , hogy az által önmagukon is segítenek, 
gyermekeik is jobb emberekké nevelődnek, mint 
oda haza; és hogy jövendő szeréntséjüket így bi-
zonyosabban eszközlik, mintha őket otthon tarto-
gatnák. Sőt a' szegény szülőket arra kell b í r n i a , 
hogy gyermekeiket eleitől fogva úgy neveljék, mint 
valaha tselédi sorsban élendőket. — Minden keresz-
tyén lelki Atyának elég tágas mező nyilik itten a* 
komoly intésekre; és itt konkollyal teledes olly szán-
tó földe vagyon, mellyen, ha tsak aka r , mindig 
talál irtani és tisztogatni valót. \ t 

III. A3 Világi hatalmat illetők. 

Az Egyházi rendszabások végrehajtásukra és 
sikerítésükre a' világi törvényhatóságra vagyon 

*2 
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szííkség. Nélküle amazok tsak megannyi szop vete-
mények, mellyek növésükben, vagy még tsirájuk. 
ban elfojtatnak. — A" nevelésnek, mint c' tzélra 
is fő dolognak akadályait a' világi hatalom fogja az 
útból elhárítani legsikeresebben. A' jövendő tselé-
deket , már kora gyermek korukban ugyan ahoz 
képest is kellene nevelni, mint utóbbi sorsuk meg-
kívánja. Ezt javalja T. Peretsenyi Nagy László Ur 
is. Azonban ezt tsak városon vihetni végbe, vagy 
falun is legfellebb árvákkal és törvénytelen gyer-
mekekkel. De egyébberánt magyar közrendű szü-
lék közíll, — a' fellebb megírt bal vélemények-
nél fogva, — hol találkoznak ollyaténok, kik gyer-
mekeiket már előre szolgálatra szánták, és azon 
tzélból önyként oskoláztatnák is? Sőt , ha találkoz* 
nak oliyanok, épen azok nem taníttatják gyerme-
keiket ; mivel nek ik , tselédeknek — a' tanúiságot 
szükségtelennek és nem is járandónak Ítélik. A' 
mit tehát a1 szegény szülék önykényt nem, tenné-
n e k : arra őket kényszerítő eszközökkel is reá haj-
tani , a' világi törvényhatóságtól várattatik. 0 tilt-
hatja meg, hogy oskolázatlan gyermekek — kik ta-
núltságaik felől bizonyítvány levelet felmutatni nem 
tudnak, — sehová szolgálatba be ne fogadtassanak ; 
szüleik viszont, kik gyermekeiket oskolába nem 
küldik, az oskola pénznek (mellytől egyébbként fel-
mentendők,) kétszeres fizetésére biintetteasenek. 
Sőt jobbágy embereken még nagyobbat is méltó vol-
na elkövetni. Az oktatás nélkül felnőtt embereket 
tudniillik a' Státus úgy tekinthetné, mint keresz-
tyén pogányokat. Mivel pedig illyeneket a' keresz-
tyén Státusok nem szenvednek kebelükben; tehát 
az olly makals szülék, kik gyermekeik oskolázta-
tásukra hajolni teljességgel nem aka rnak , Sessio-
joktól fosztassanak meg, és a* többi igaz keresz-
tyéni jobbágyok közzűi botsáttassanak ei. — Vég-
re az Uraságok és tehetős Eioijárók ajándékokkal 
és jutalmakkal is ösztönözendik mind az Atyákat 
az oskoláztatásra, mind a 'gyermekeket a1 szorgalma-
tos taaúlásra. 
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Ugyan a' világi magistratus fog figyelni arra, 

hogy bizonyos hivatal, és szolgálat nélkiil élni sen-
ki ne hagyattassék; és az olly háztól, hol a' tsalád 
számos és nagyon szegény, a' felserdült gyermekek 
szolgálatra menni kényszeríttessenek. 

A' kemény gazdákat példásan megbiíntetendi. 
Ezeket ugyan már eléggé megbünteti az ő maguk 
keménységüknek rosz következése, mellyet fájdal-
masan kell érezniük: midőn tudniillik a'tselédség 
között rosz hirük lévén, bozzájok jóra való nem 
szegődik ; ha pedig szegődik is , tehát vagy megbo-
szúlja , hol tsak lehet, vagy ott hagyja időn kivül. 
De még ezen feliül méltó dolog, hogy az olly gaz-
dákat, — kiknek keménységük felől több izben is 
tétették panaszok a'birák előtt, — még a' magi-
stratus is megbüntesse érzékenyen. Többek közt 
p. o. büntethetné őket azzal is, hogy neveik , mint 
kemény gazdákéi, kicurrentáltassanak, és tseléd 
bozzájok szegődni bizonyos ideig ne engedtessék. 

A' példás hűségű tselédek számukra tétessenek 
jutalmak, — jeles íinnepiséggel kiosztandók: Eb-
ben is már a5 külföld példával előttünk jár, és leg-
közelebb Bétsben évenként osztatnak ki illy jutal-
mak, és a3 nyilvános újságlevelekben közhírül adat-
tatnak mindeneknek. 
* Akárminémű kitsapongásai a' tselédnek, de 
kivált a'nemi ösztönben mntalkozók, büntetlenül 
ne hagyattassanak. A' bölts világi magistratus a' pa-
rázna életnek nyilvánossá lett következéseit min-
denkor l'igy tekíntendi, mint büntetés alá való polgárt 
vétkeket, és a1 szerint is hánand velük. Mert hiá-
ba buzog az Egyház a3 bűnök ellen, ha a' világi 
törvényhatóság is azokat úgy nem nézi, és nem 
bünteti. Mikor a1 megesett személyek birák eleibe 
folyamodnak, és azoktól eligazíttatnak olly ürügy 
alatt, hogy ők k ... va-processussal nem vesződ-
nek; midőn sem megejtő, sem megesett nem bün-
tettetik: mit gondoljon abból a'Község egyebet, 
mint azt, hogy a' paráználkodás még sem olly nagy 
btinös tett, millyennek azt a1 papok prédikálják? 
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Sät nem tehetik a' paráznaság bűnét elég nagyra — 
kivált Országunkban, hol & fattyú gyermekek háza 
(minő a' kis Erdélyben is lé tez , ) fölállítva nintsen. 
Azt mondja Professor Schulze egy politikus tárgyú 
munkájában : * ) „Az aszszonyi nemről minden idők 
„történeteik bebizonyították, hogy a' tisztaság és 
„szüzesség (melly ő nála a' rendszerint gyöngébb 
„hevít nemi ösztön által van megalapítva,) neki 
„nem tsak koronája, hanem minden egyébb sajátsá-
„gos erénnyeinek feltét© is. Az o megromlását te-
„hát mindenkor úgy tekintették, mint a* Státus kö-
ze lge tő romlásának legbizonyosabb jelenségét. Mert 
„tsak hamar elragadott az a' férfi nemre is , és 
„munkálatja lett; a'Státus néptelenedése, a' fenyí-
t é k n e k , és jó rendnek hanyatlása, a' haza javáért 
„mutatkozó egykedvűség, és az éldelés-kórság ural-
kodása. 

Végre mind tselédekre, mint gazdákra nézve 
nagyon óhajtandó vólna , hogy addig is , még (ren-
des tseléd - policei - tisztség fel nem állíttatand, — 
rendeltetnének bizonyos helyeken (talán a' Statio-
nálisokon) úgy nevezett tseléd szerzők. Ez jótékony 
intézet leendene, de nem tzéh, mellynek az új 
időben már sok gyűlölői vágynak. Faluhelyen léte-
ző tseléd tzéhek felől (én legalább) nem tudok még 
eddig semmit. Nagy városokban találkozhatnak il-
lyenek- Kis-tzelben tudom , hogy a' vidékei kotsi-
sok gyüléskedtek már néhányszor, és tzéhbe állani 
készülnek : de még eddig tsak ott maradt a' végzés, 
a' hol azt maguk közt próbálgatták, a1 boros poha-
rak között. Nem tseléd tzéheket gondolok tehát, 
hanem tsak tseléd szerzőket, millyenek városokon 
találkoznak több számmal i s , Kuppler vagy Kupple-
rin nevezet alatt. 

Mind a' mellyeket, jól tudom én, hogy kön-
nyebb így papirosra leírni, mint az életbe bevinni 
és valósítani; mert a'tselédi rendet faluhelyeken 

Leitfaden der Entwickelung der Principien dea börgerl. 
und peinlichen Rechts. Güttingen, 1803. S. 502. 
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szabályozni, sokkal több akadályokkal vagyon öszve-
kötve, mint városon. Akadályul szolgál a' világi 
törvényhatóság rendszabályozásinak legelői; ez 
ember klaszszisnak a' rendes szolgálattól és munká-
lódástoli iszonyodása, és a' szolgálatnak kerülése. 
Félő tudniillik, hogy még többen fogják azt kerül-
ni , ha szorosabb fenyíték alá vétetnek; és így a' 
tselédi rend nem hogy szaporodnék, hanem még 
inkább fogyand. Kivált a' nemesség, (mellyből pe-
dig mindenütt vágynák mind gazdák,mind tselédek 
feles számmal,) gátolhatja itten a"* legenergiásabb 
munkásságot; a1 minthogy a1 nemesi szabadalom a' 
közrendnél átaljában sok gonoszságnak bújó helye. 
Annál fogva számtalan gazdák és tselédek nem ha-
gyandják egy könnyen magukat bizonyos szabályok-
ra szoríttatni, vagy gyermekeik nevelésük eránt 
valamit maguk eleibe Íratni. De van közép ú t , és 
ok mód mindenben mellyet feltaláland a' bölts vilá-
gi törvény, fellebbi erőtől is támogattatva; és dia-
dalmaskodik bizonyosan, tsak elszánt akarat , Köz-
jóért buzgás és szilárdság legyen benne. 

Tselédek eránt vagyrtak ugyan törvényeink^ 
ben tzikkelyek: de azok (Kelemen szer in t ) na-
gyon kevesek, és legujjabbikaik is egy évszázad-
nál idősebbek. Nem is annyira országos törvények-
re volna e' részben szükség, mint egy tseléd re-
gulamentumra, és annak föntartására ügyellő kü-
lön tselédi rendőrségre. Szabnak is efféléket a' Ne-, 
mes Vármegyék, mindenik a' maga népének külön 
külön és másképen. De ez által a' tselédek javítá-
sukra tzélt alig érünk. Sőt az tsak mind mind több 
törvény szegésekre és pörökre nyit útat, ajtót. Tse-
léd regulázásnak Országszerte egyerányosnak illik 
lenni, hogy jót munkáljon. Illyen Országos tseléd 
regulamentumot pedig talán tsak az egy Jósefét tud-
juk felmutatni; az is már most 48 évi, az élőnem-
zés sor előtt isméretlen, és tsak az archivokban el-
téve hever. Mivel pedig sok bölts rendeléseket tart, 
mellyek revideálva a'mi időnkre is alkalmazhatók: 
azért jelen értekezésem mellé érdemesnek talál" 
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am még azt is ide iktatni szóról szóra, mint 
következik : 

Mi, második József, Isten kegyelméből válasz-
tott Római Tsászár; Német-, Magyar-, Tseh-, Hor-
vát- , Tót-, Dalmát Országnak Apostoli Királya, 's a11. 

A* tselédnek jó rendbevevéséből, (mellynek el-
mulasztása nem tsak az egyes házaknak szükséges 
békességét felzavarja, hanem a' közönséges rend-
tartásnak is nem egy ízben nagy akadályt okoz) , 
eredő haszon , indította fel kinekkinek javára vi-
gyázó szorgalmunkat, hogy Magyar Országnak me-
zei gazdaságot üző népére és faluira nézve, a' tse-
léd fenyítékének föntartására e' következendő rend-
szabályt béhozzuk, és megparantsol juk, mellyben 
fő tzélunk az , hogy világosan kitegyük és megma-
gyarázzuk, 1) mivel tartozik a'tseléd a' tselédtarfó-
n a k ; ellenben 2} mi kötelessége vagyon a' tseléd-
tartónak az ő tselédjéhez ; és egyúttal azon rendetlen-
ségeket, — mellyeket a'szolgálat elhagyás, "s dolog 
kerülés maga után szokott vonni, — kiirtsuk. 

* \ 

1, A' tselédeí eránt: 1—30. §. 

I. 
A' szolgálatba szegődni kívánkozó tseléddel vég-

be megy a' megegyezés, és azonnal tellyes erőben 
is vagyon; — mint a' tselédes ember és a' tseléd 
egymásnak ígéretet tesznek: amaz ugyan, hogy a' 
szolgálatba béáilani kívánkozol tselédjének fogadja; 
fk tseléd pedig, hogy amannak szolgálatjába a' meg-
lett alku mellett belépni akar. A' foglaló pénz tehát 
nem szükséges a' tseléddel tett kötésnek valóságára; 
hanem tsak (mint más akármi zálog), a' végbement 
megegyezésnek bizonyító jele. A' foglaló pénznek 
illyenkori adása, a , melly helyeken eddig (1786. ) 
szokásban volt, azokon ennekutána is megengedte-
tik ; olly kifogással, hogy az a' bérnek huszad ré-
szénél kevesebb ne legyen , és a' tselédtartó azt 
a' tselédnek béréből elstf fizetés alkalmával lehua« 
itassa* > 
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II §• 

A' most említett mód szerint kötött megegye-
zés után, tartozik a' tselédes gazda, a5 tselédjéűl 
fogadott személyt, szolgálatjába béereszteni; a' tse-
léd viszont a' magára vállalt szolgálatba beállani. Ha 
pedig a* tselédtartó azonban , a' szerződött tseléd-
nek vagy tapasztalt és bebizonyított gonosz maga-
viselését vagy valahol elkövetett latorságát megtud-
ván , őt a1 szolgálatba bé nem eresztené: illy eset-
ben tartozik a' beszegődött tseléd, minden ellen-
szóllás nélkül, a' foglaló pénzt viszszaadni. 

n i . §. 
Ha ellenben fontos és megbizonyítható ok nél + 

ku! a1 tselédtartó az ő beszegődött tselédjét szolgá-
latjába belépni nem engedné: ollyankor a' tseléd 
igazságosan magának tarthatja a' foglaló pénzt. 

IV. §• 
A' melly tseléd a" felvett foglaló pénzt igazsá-

gos ok nélkül viszsza adja, és a1 szolgálattól, melly-
re szegődött, magát elvonja: köteles, nem tsak be-
állani a' felvállalt szolgálatba, hanem az Ő ny^kas-
ságának mértékéhez szabott büntetést is szenvedni 

V. §. 
Az olly tseléd , melly több gazdától is vett el 

foglaló pénzt, a1 körülmények szerint büntettessék; 
tartozik pedig mindenkor annak szolgálatjába beái-
jani, a' kitől legelsőben vetie fel a' foglaló pénzt. 
A' többieknek, kiktől elvenni merészelte, köteles 
azt viszszaadni. Azon esetben pedig, ha az utóbbi 
tselédfogadók a' tselédnek előbbi elszegődését már 
tudták : nem tsak az ő foglaló pénzük a' szegények 
pénztárába adattatik, hanem álnok tettükért még 
magok is külön megbüntettetnek. 

VI. §• 
Valamint a' házasságtalan tseléd beáll a' szol-

gálatba , tartozik,— a1 tselédtartónak bátorságos 
védelmezése miat t ,— ládáját, színes és fejér ruhái 
já t , szolgalatjának helyé e hozni, 
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vii. §. • 

Miután a' tseléd belépett a' szolgálatba, tarto-
zik nem tsak azon szolgálatoknak végbe vitelükre, 
mellyekre magát ön szavával kötelezte: hanem azok-
éra i s : mellyek a' felvett szolgálat alatt igazságo-
san józan ész szerint értetődhetnek, a ' jó erköltsek-
kel nem ellenkeznek, vagy erejét fölűí nem halad-
ják. A' különös kötelességeknek határukat úgy is 
maga a" szolgálatnak , mellybe valaki belépik , termé-
szete szem eleibe teszi Ha pedig a1 tselédtartó az 
eránt is különös kötést tett volna írásban az ő tse-
lédjével: akkor átaljában szükséges, hogy az írás-
ban feltett egyezéshez tartsa magát mind a' két fél. 

VIII. §. 
í j a a' tseléd az Ő kötelességéhez tartozandó szol-

gálattól, akármi ürügy alatt magát hátra vonja, p. 
o. hogy ezt vagy amazt véghez vinni nem az ő kö-
telessége, hanem a' tselédtársáé; vagy, hogy e r re , 
's amarra a' munkára nem szegődött ; az ilíy tselé-
det nem tsak törvényes kényszerítés által, szolgá-
latra lehet hajtani; hanem azon kártételnek is, mel-
ly et vonakodása által gazdájának okozott, helyre-
hozására, vagy pénzben teendő megfizetése, vagy 
meghoszszabbított szolgálás által. 

IX. §. 
Mivel a' tselédnek kikeresésében és választásá-

ban leginkább tekintetik annak elmés sörénysége: 
nem lészen szabad a' tselédnek, gazdájának kinyil-
vánított engedelme nélkül, maga segítségére más 
személyt fogadni. Mivel ez által gyakran háborgá-
sokra és a' házban lévő eszközöknek elsikkasztásuk-
ra alkalom nyújtatik. 

X. §. 
Minden tseléd természet szerint köteleztetik az 

$ Urához (gazdájához), teljes szorgalommal, lehe-
tő tisztelettel és meg nem szeghető hívséggel visel-
tetni. Azért, valami gondviselésére bizattatott, őri-
zése vagy kiszolgáltatása alá adatott: mind arról fe-
lelni , mikor pedig a1 szolgálatból kilépni akar , 
mindent, valami írásban vagy írás nélkül gondvi-
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selésére bizattatott, a" tselédtartónak viszszaadni 
tartozik. —• Ha a5 jószágnak Ii íj j a volna, vagy va-
lamit akár vétke miatt, akár tudatlanságából, gon-
datlanságból elvesztett, vagy haszonvehetlenné tett 
volna: a' kárnak illendő^bötsulése után, annak visz-
szaszerzését megkívánhatja a' tselédtartó; — vala-
mint közönségesen azon károknak árukat is, mel-
lyeket a' tselédnek vígyáztalansága miatt szenve-
dett, annak béréből lehúzhatja, és magát kárvallat-
lanná teheti. XI. §. 

Minden tselédet, de kiváltképen a' tséplőkeí, 
kotsisokat, és istállókban szolgálatot tévő szemé-
lyeket gyakorta kell emlékeztetni, sőt nekiek erő-
sen megparantsolni, hogy a' gyertya világgal és tűz-
zel óva bánjanak; tsiirökben, istállókban, padláson 
és könnyen meggyuladható más egyébb helyeken tel-
Jyesseggel ne dohányozzanak, se az illy helyekre 
gyertya világgal másképen ne menjenek, hanem ha 
azt jó ép lámpásban zárva viszik. 

XII. 
A' számadás alatt lévő tseléd, a'gondviselésére 

bízatott pénznek , bornak, vagy más efféle jószág-
nak további számadásától akkor szabadul fel teljes-
séggel, rólok felelni többé nem tartozván: mikor 
az Ő számadása megvizsgáltatott, és helyesnek ta-
láltatván , igaz sáfársága eránt neki a' feloldozó le-
vél kiadatott. 

XIII. §. 
Valahányszor a' tseléd, az <1 köteles hívsége 

ellen valamit elkövet, mindannyiszor megérdemli 
a' büntetést. Ha kárttevése egy forintot föllulnem 
haliad, szabadságában áll a' tselédtartónak, hogy mind 
a1 maga kárvallását a1 tseléd béréből kipótolja: 
mind pedig az álnok tselédet^megbüntettesse, — 
városokban és polgári fundtisokon a' városi tanáts 
által , szabados fundusokon pedig az Uraság által. 
De ha a' kár az egy forintot feljűl múlja, vagy ha 
a' tseléd a' lopáson és valami jószágnak erőszakos 
elidegenítésén kapattatnék: minden irgalom nélkül az 
illető törvényhatóságnak bejelentessék. 
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A* melly tselédtartók pedig vagy félelmes lelki 

csméretből, vagy a' Közjóra nézve igen ártalmas 
Jágyságuk miatt , az olly tselédet beadni elmulaszta-
nák : kenyeres víz mellett bárom napi börtönbe zá-
rattassanak. Az ollyan tisztek viszont, kik a* be-
vádolás után kötelességüknek meg nem felelnének, 
mindenik esetkor öt öt forintra büntettessenek. 

Hogy a' tseléd hűségtelenségének akármi ne-
mét minden lehetséges módon meggátoljuk: a' tse-
lédnek, — mikor Urának és gazdajának nevére és 
számára valamit költsön k é r , — senki költsön ne 
adjon. A' ki pedig tselédnek— az ő Ura számára, 
— költsönt ád: az , mikor annak árrát kérendi , 
tartozik bebizonyítani, hogy a1 tselédtartó a" költsön 
kérést , tselédjének vagy parantsolta, vagy tsak jó-
vá hagyta. — Minden más esetekben, annak, ki a' 
tselédnek költsönt adott , a' törvényszék a' tseléd-
tartó ellen semmi segedelmet ne adjon. 

XV. §. 
A' bérnek meghatározása hagyattatik a' tseléd-

tartó és tseléd között teendő alkura. Azon feljül, 
a' miben egymással megalkudtak, a' tseléd semmit 
eem kérhet igazságosan. Az újesztendei, vagy jó 
maga viselésért, vagy súlyosabb szolgálatjáért vett 
más különös jutalmakat, a' tseléd ne tekintse úgy, 
mint tartozásokat, hanem mint puszta ajándékokat. 

XVI. §. 
Minden tseléd tartozik az o Urát, gazdáját 

megbötsűlni, annak szavát megfogadni. Mellynek 
elérésére nem lehet hathatósabb eszköz, minta ' tse-
lédtartónak jó példája: kinek ha jámbor és feleba-
rátját szerető keresztyén magaviselését fátja a" tse-
léd, önykényt annak nagyra bötsülésere, szeretetére 
és eránta viseltető bizodalomra gerjesztetik. A' 
melly tseléd a* helység birájánál bevádoltatik, hogy 
Urát, gazdáját bötstelenítő szókkal illette: a' min-
denek előtt az itélő szék láttára Urát megkövesse; 
azután a1 körülmények mivolta szerént érzékeny 
testi büntetésre ítéltessék. 
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XVII. 

A' tselédnek gorombább vétkei jelentessenek 
be az Uraságnál, ki a' dolognak megvizsgálása után 
keményebb büntetést is szabhat a* bűnösnek; mind-
azáltal a' büntetés tíz korbátsvágásnál soha több ne 
legyen, és az Uraságnál tartandó büntetési protoko-
lumba midenkor beírattassék. IIa pedig a' tseléd-
tartó Nemes , a' tselédnek gorombább vétkei jelen-
tessenek be â  Vármegyénél; melly a' béadatott pa-
naszt, annak siető megvizsgálása után mindenkor 
három nap alatt megítélje. Ha vagy a' tselédtartó 
Ví*gy a1 tseléd a' Vármegye végzésével meg nem 
elégednék: szabadságában álljon a megparantsolt 
mód szerént felsőbb itélő székhez folyamodni. 

XVIII. §. 
IIa pedig a tseléd a' tselédtartónak személyét 

is megtámadná, azonnal adassék a' Vármegye ke-
zébe; melly a1 gonoszságnak mivolta szerént hatá-
rozza el , váljon a1 gonosztévő fenyítő házba küldes-
sék-e, vagy pedig vasban teendő dolgozásra Ítéltessék. 

XIX. §. 
Semmi tselédnek sem szabad azon szempillan-

tásban, mellyben kedve ta r t ja ; annyival inkább 
nem alattomban a' szolgálatot elhagyni: hanem tar-
tozik annak rende szerint megjelenteni, hogy Ő a' 
szolgálattal felhagyni szándékozik. Mivel pedig fa-
lukon , és a1 mezei munkának helyein, szükséges 
tselédet mindjárt találni igen nehéz; és a' szántó-
vető embernek, munkájának kévésig tartó félbe 
szakasztása is sokszor nagy károkat okozhat: azért 
falukra és a' mezőn foglalatoskodó tselédre nézve, 
a"1 helynek minéműsége szerint, az illető felsőbbségek 
által a' szolgálat felmondásának ideje határoztassék 
meg; és pedig akképen, hogy az egész esztendőre 
fogadott tseléd és annak gazdája, fél esztendővel 
tartozzék előre felmondani a"1 szolgálatot, — bogy 
ez idő alatt a' gazda más tselédet, a' tseléd viszont 
más szolgálatot kereshessen. Annak megbizonyításá-
ra , hogy a felmondás valósággal végbe ment , és 
azt a' másik rész jóvá hagyta: mindenkor tudtára 
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kell azt adni a* helység bírójának, — ha tudniillik 
a' tseléd tartó nem nemes. 

XX. §. 
Ezen szolgálat felmondásnak elvégezett ideje 

tsak a1 következendő esetekben rövidíttethetik meg ; 
és a1 tseléd az ő köteles szolgálatjától korábban meg-
ménekedhetik: 

Elsőben: ha a* tselédtartó az Országból végké-
pen kiköltözködnék és az utazásra indulna. 

Másodszor : ha a'tseléd olly súlyos betegségbe 
esik , melly őt minden dolognak végbevitelére al-
kalmatlanná teszi. 

Harmadszor : ha a' tseléd megházasodik vagy 
férjhez megy. 

Negyedszer: ha aC tselédet szülei vagy rokoni, 
az ő segítségökre vagy a' gazdaságnak üzésére ha-
za hívják. „ 

Ötödször: mikor a" tselédre valami örökség 
száll, melly az ő jelenlétét bizonyos helyen szüksé-
gesen megkívánja. 

Hatodszor : ha Urának, gazdájának erőszakos 
erköltstelen indúlatosságai miatt , botsulete , tagjai-
nak épsége, vagy szinte élete veszélyben forog. 

Ezen okot mindazáltal a' tseléd hitelesen bebi-
zonyítsa, és hogy szándékában bátorságosan véget 
érhessen, azokat illető helyen bejelentse. Az elöl-
járók végezése előtt Urától el sem is mehet ; hanem 
ha életének vagy megsebesítietésének nyilván való 
bizonyos veszedelmét kiki látná. 

Akármelly részről történt felmondás után, a' 
tseléd tartozik , míg nem ideje kitelend, vagy el nem 
botsáttatand , híven és jó szívvel szolgálni. Ha pedig 
minden felmondás nélkül, vagy a' felmondás után 
kiszabott időnek elfolyta előtt, nyilván vagy alatto-
mosan a' szolgálatot elhagyná: a' Helységnek Elöl-
já ró i , és más törvényhatóságok tartoznak, —meg-
felelés terhe alat t , — a z elszökött tseléd felkeresé-
sére; ha megtaláltatnék, annak elfogattatására, és 
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szolgátása helyére leendő viszszavitetésére, a1 fse-
lédtartónak segedelmet adni. 

x x i i . §. 
Az illy szökevény tseléd, — akár szabad aka-

ratjából térjen viszsza, akár erőszakkal hozattassék 
szolgálatjának helyére, — azonnal kérdőre vétessék, 
és vétkének kissebb nagyobb sulyjához képest, 
vagy tömlotztzel, vagy békóban dolgozással, és más 
effélékkel megbüntettessék. Itt mindazáltal leginkább 
a3 tselédtartónak szándékára szükséges figyelni, ki-
nek sokszor a1 tselédnek siető viszszatérése tete-
mes hasznára vagyon; ellenben nagy terhére esnék, 
a' büntetés idejének kiteléséig tseléd nélkül lenni. 

XXIII. § 
IIa a'tseléd illy móddal viszszakeriilt, minde-

nek előtt tartozik, (a1 tselédtartó úgy akarván,) 
szolgálatjának idejét , melly még hátra vagyon, el-
végezni ; azután, az elszökés által okozoit kárt vagy 
kész vagy béréből lehúzandó pénzzel, vagy szolgá-
latja idejének meghoszszabbításával kipótolni. Az 
illy történetben tehát a'hátramaradott büntetés alá 
szolgalatja idejéuek elmúlása után vettetik az illy 
tseléd. Ha pedig a' tselédtartó többé szolgálatjába 
nem akarná őt ereszteni, (a1 mi neki szabad tet-
szésében áll) ; akkor a7 tseléd azonnal megbüntet-
tessék. 

XXIV. §. 
A' melly tselédtartónak igazságos gyanúja vol-

na , hogy tselédje elszökni készül: annak törvényes 
hatalom adatik, a' megígért bér egy részének letar-
tóztatására, hogy kárt ne valljon; — úgy hogy a* 
melly tselédnek asztaláért Ő kész pénzzel fizet, an-
nak egy hónapi fizetését; a' mellynek pedig asztalt 
ád, annak egy negyed esztendei bérét letartóztathassa. 

XXV. §. 
Av tselédnek pártos egyetértése, suttogó ta-

nátskozása, mellyel egyik a' másikat a' szolgálat-
tól elidegeníti, annak elhagyására készti, vagy na-
gyobb bérnek és más illetlen kifogásoknak tsiuálá-
sukra ingerli, — igen keményen megtiliatik. Ez 
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okra nézve a' Helység Elöljáróinak kötelességük, 
nem tsak az illy nagyon ártalmas és snlyos bünte-
tésre méltó öszveszövetkeztetésekre vigyázó szem-
mel lenni : hanem az illy tsábításoknak kezdőiket, 
azoknak bűntársaikkal együtt, minden irgalom nél-
kül tömlötztzel, vagy büntetési dolgozással, érzé-
kenyen megbüntetni. 

XXVI. §. 
Ha valaki a' valóságos szolgálatbeli ísclédet 

ajándékozás és nagyobb bérnek igérése, vagy más 
féle ketsegteto hasznoknak mutogatásuk által, a' 
szolgálatnak felmondására vagy elhagyására, akár 
Önmaga, akár más által reábeszéllené: akkor mind 
az maga, mind pedig az, ki által a'tselédet elakarta 
tsábítani, pénzben vagy árestommal büntettessék. 
Az illy hitegetésnek engedő tseléd is kemény bünte-
tésre vonattassék. 

XXVíí. §. 
A1 kik az. elszökő tselédnek vagy tudva alkal-

matosságot szereznek az elfutásra, vagy neki szál-
lást adnak: azok háromnapi árrestomba, víz és ke-
nyér mellett zárattassanak. Azon kivul a1 tselédtar-
tónak, elszökött tselédje miatt lett költségét és kár-
vallását megtéríteni tartoznak. 

XXVIII. §. 
Végtére, hogy az idoelötti , és kénykedv sze-

rint való szolgálat elhagyást más részről is meg-
akadályozzuk: minden tselédnek, melly szolgálat 
kedvéért egyik uradalomból a' másikba menni ké-
szül , az Uradalom Cancellariájától ingyen adassék 
elbotsátó bizonyság levél, — melly nélkül a' tseléd 
hé ne fogadtassék sehol. Az illy bizonyságnak kiadá-
sa előttiedig a' Cancellaria tisztjei szorgalmatosan 
megtudakozzák, nintsen e a' tseléd még valahol szol-
gálatban. E' bizonyság levelet elő kérje a' tselédtől 
az Ő leendő gazdája ; és azt a' helység bírójának ke-
zébe adja, hogy az, az Uraság Cancellariájában meg-
őriztessék. XXIX. §. 

IIa az olly tselédnek, a ki igaz járását illy 
bizonyság levéllel bebizon) ítani nem tudja, valaki 

szál-
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szállást adna: az ollyatén, ha uradalmi tiszt, ki« 
szabott pénz summában büntettessék; mivel köte-
lességét elmulasztotta. A3 gazda pedig, a* ki az olly 
tselédet béfogadja, árrestommal vagy nyilván teen-
dő dolgozással büntettessék. 

XXX. §. 
Azok, a' kik eddig még nem szolgáltak, és va-

lami vidéki helyen szolgálatba állani akarnak: tar-
toznak azon helység elöljáróitól, hol eddig laktak, 
születésekről, és magok jóviseletükről bizonyság 
levelet kérni, — valamint arról is, hogy ők szü-
lőjüknek, vagy tutorjoknak engedelmével állanak 
be szolgálatba. Az illy írott bizonyítvány ingyen, 
minden tétovázás nélkül, kívánságukra kiadassék. 

II. A' tselédtartók eránt 31 — 47. §. 
XXXI. §. 

Valami eddig e' rendelésben parantsoltatott, 
mind az a' tselédtartónak hasznára tzéloz. Ellenben 
szintén úgy illik arról is gondoskodni, hogy a ' tse-
lédnek súlyos állapotja tehetségünk szerént meg-
könnyebbíttessék, és a'szolgálatban lévőket bizo-
nyosokká tehessük, hogy a' tselédtartók szelíden és 
emberségesen fognak velük bánni. Azért köteles 
minden tselédtartó a" szegődéskor megígért bért an-
nak idejében a' tselédnek megfizetni, illendő ételt, 
i talt , és mindent, a' miben a1 tseléddel megegye-
zett , kiszolgáltatni, — szóval: mind azokat pon-
tig bétellyesíteni, mellyekre állott, mikor tselédé-
vel megalkudott. 

x x x i r . §. 
A' tselédtartónak minden kegyetlenkedés meg-

tiltatik tselédére nézve. A' ki tselédével kegyetle-
nül bánnék, a' kártételt duplán fizesse meg. Azon 
feliül vagy pénz fizetésre, vagy árrestomra Ítéltes-
sék. A' ki pedig annyira elfeledkeznék magáról, 
hogy tselédén a* kinzó törvényhez hasonlító erősza-
kosságokat elkövetne: ő is büntettessék a' kínzó 
törvény végzése szerint. 

Tud, Gyújt. XI, Köt. 1834. 3 
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XXXIII. §. 

Valamint a' tselédnek nem szabad kénye , ked-
ve szerént hirtelen a'szolgálatból kiállani : Szintén 
úgy meg nem engedtetik a' tselédtartónak i s , hogy 
tselédét szolgálatjából rögtön kiűzze. Mi, ha még is 
megtörténnék, a'tseléd igazságosan megkérheti azon 
bért duplán, mellyet a' törvényes felmondás után 
megérdemlett volna. Kifogván im e' következendő 
eseteket: 

1) ha a' tseléd a' hozzája illendő szolgálatot 
akármi okból véghez nem vihetné; 

2) ha részegeskedésre, vagy más feslettségre 
adná magát, — akár a' háznál, akár azon kivtíl; 

3) ha nyughatatlan, és háborgó magaviseletű 
volna, tselédtársait Ura ellen, vágyókét egymás kö-
zött felháborítani merészelné; 

4 ) ha hívségtelenségben, lopásban , vagy más 
afféle gonoszságban kapat ta tnék, melly a tselédtar-
tónak személyes bátorságának vagy jószágának ká-
rára lehetne. 

Illy esetekben, (félre tévén a' felmondásra ha-
tározott időnek megtartását ), ellehet botsátani a1 

tselédet. Mindazáltal be kell őt je lenteni , minden-
kori illy esetben, a1 helység bírójának. 

XXXIV. §. 
A' tselédtartók minden keménységgel megtiltsák 

tselédeiknek, hogy a' szomszéd gazdákat sem ott-
hon , sem a' mezon meg ne károsítsák, p. o. más-
nak vetésére a' barmot ne hajtsák , másnak füvét 
el ne lopják, 's t. aíf ; és, ha azt észre vennék, azon-
nal jelentsék be a' birónak, hogy a' tseléd méltó-
képen megbüntettessék; a' mezei gazdaságot űzők 
pedig kint lévő jószáguknak minden féltésétől ment-
tek legyenek. Ha pedig az illy lopást maga a' tse-
lédtartó parantsolná tselédjének: akkor (a ' kárnak 
kipótolásán kivtíl), három napig tartó árrestomba 
rekesztessék a* tselédíartó. 

XXXV. §. 
Illy számos néprend között, melly minden tse-

lédtartót és tselédet magában foglal, lehetetlen ugyan, 
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hogy porlekedések ne támadjanak; az pedig tehet-
ségünket föllül nem haladja, hogy kevesebbek le-
gyenek, 's azoknak mennél hamarább végük sza-
kasztassék : azért a' tselédtartó és tseléd között elő-
fordulható porlekedések kevesebbítésükre megpa-
rantsoltatik, hogy a* tseléddel tett egyezés idején 
kitétessék a' szolgálainak neme, a' bér, és mind a' 
kétrészre hajló kötelességek, mennél világosabb szók-
kal lehet, meghatároztassanak. Mindazonáltal az il-
letlen és közjóval ellenkező különös kötések elma-
radjanak; p. o. hogy a'kortsmákon a'tselédnek sza-
bad legyen bizonyos időt tölteni: vagy, hogy as 

megszűnt innepeken dologtól ment legyen; vagy, 
hogy ez 's amaz napokon vendégség tartassék, 's t. 
aff. Fia még is eíféle kifogások magukat az egyezés-
be belé fúrnák : hasztalanoknak tartassanak és erő 
nélkiíl valóknak. 

XXXVI. §. 
Ilogy pedig a' tselédtartó és tseléd között esen-

dő panaszok, nehézségek, porlekedések hamarább 
elvégeztessenek: azok szóval rövideden, ingyen há-
nyattassanak meg, és el is végeztessenek. A' falu-
kon és mező városokban a' biró, királyi városok-
ban pedig a' magistratus iíélje meg a1 tseléd pőrét. 

XXXVII. §. 
A* melly tseléd pörlekedése pedig a' helység 

bírójánál, ugymint annak törvényes itélőjénél el 
nem végeztethetett, vitessék az Uraság tisztének 
eleibe, 's a' birónak's esküiteknek jelenlétükben 
ingyen Ítéltessék meg az ő panasza. Ha az itt tett 
végezés által egyik, vagy másik rész megsértődött-
nek Ítélné magát: szabadság adatik annak, hogy a' 
falukon az Uraság tisztétől, városokon a' magistra-
tustól, az ellene mondott sententziát írásban kikér-
hesse, 's a' Vármegyéhez folyamodhassék, melly-
nek kötelessége lészen, a' béadatott panaszt nyoltz 
nap alatt megvizsgálni és annak végére járni. 

XXXVIÍI. §. 
A'tselédnek tolvajlásit, hívségtelenségit, a1 tse-

léd tartó személyének megtámadásit a' politika ju-
*3 
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risdictio meg nem büntetheti elégképen. Azért az 
illy gonosztévők minden öszveszedett bizonyítások-
ka l , vallomásokkal és cum corpore delicti adassa-
nak ugyan a'politicus elöljáróknak kezeikbe, on-
nét pedig az életvesztő itélő szék eleibe vitessenek. 

XXXIX. 
Jóllehet a' vétkes tselédnek büntetésére e'ren-

delésben megparantsolt dolgozások, főképen a'meg-
büntetődöttnek jobbítására tzéloznak: mindazonál-
tal az Ország és a"1 Község is hasznot vehet azokból 
egyúttal. Azért a' dologra Ítéltettek, az utak tsiná-
lásukra , hidak elkészítésükre , (ha e' munkák má-
sokra nem bízattak ;) úgy a' Helység utszáinak tisz-
togatásukra és a'községnek használó más munkákra 
hajtassanak. 

XL. §. 
Mivel a" tselédnek jámborsága és jó erköltse, 

nem tsak a' közjónak, hanem minden tselédtartó-
nak nagy hasznára szolgál: azért minden tselédtar-
tónak megparantsoltatik, hogy tselédének otthoni 
magaviseletére és jó erköltsére vigyázzon. — Hogy 
pedig arra annál könnyebben vigyázhasson, a" tse-
lédnek megtiltatik, gazdájának hire tudta nélkül 
a' háztól eltávozni; és megparantsoltatik, a 'meg-
engedett időnek elfolyása után, a"1 rendelt órára ha-
za térni. 

XLI. §. 
A" tselédet annyi sok gonoszra késztő pénzbéli 

játszásoknak meggátolásukra, a' falusi Birák és Es-
küt tek, úgy legkivált az uradalmi gazdatisztek, je-
lessen ünnepeken és vasárnapokon, véletlenül és 
különbféle időkben a' tsapszékeket és vendégfoga-
dókat tekintsék meg; és a ' já tékosokat a' vétkes 
tsaplárokkal együtt hívják feleletre. 

XLII. § 
Á' kik feslettségre, lopásokra és hüségtelensé-

gekre a' tselédnek akármi alkalmat szolgáltatnak: 
az okozott kárnak viszszatérítésén kivul, árrestom-
mal vagy más érzékeny testi szenvedéssel büntettes-
senek. Sőt , ha a* körülményeknek súlyossága 
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úgy hozza magával, az életvesztő törvényszéknek 
ís általadattassanak* 

XLIII. g. 
Végtére a' szolgálat kerüléssel és elhagyással 

öszvekaptsoltatott igen ártalmas következéseknek 
elhárításukra ; mind a1 birák, mind a'gazdaság mel-
lé rendeltetett Tisztek, és a' Magistratusok, köte-
lességüknek tartsák: hogy általjában a' szolgálatból 
kilépett és szolgálatra menni nem igyekező minden 
más tselédre, — kiváltképen pedig azokra , kik a1 

tselédfogadásnak szokott idején kivtíl szolgálat nél-
kiíl kóborolnak, — vigyázó szemekkel legyenek; 
cs azokat (tehetségűkhez képest,) vagy az Urada-
lomban valami szolgálatra, vagy maguk eltartásuk-
nak más bizonyos módjára segítsék, és magukat is 
a' heverőket minden igyekezettel szolgálat keresés-
re kényszerítsék. 

XLIV. §. 
Melly végre, sőt a 'hivalkodó tsavargás min-

den ürügyének eltávoztatására, — a1 tselédnek előbbi 
szolgálatjából való kiállása és az újnak elkezdése 
között , saját dolgainak rendbeszedésükre és végbe 
hajtásukra, három napnál több idő ne engedtessék. 

X L V s - , 
Ugyan ez okra nézve mind az elöljáróknak, 

mind a* magistratusoknak megparantsollatik : hogy 
az olly szüléket, kiknél a'szolgálatra alkalmas gyer-
mekek több számmal vágynák, mintsem otthoni 
dolgaiknak ellátásukra szükséges; sürgessék, adják 
ki azokat szolgálatra. Ugyan ezen mód .tartassák 
meg a' szolgálni alkalmas árvákra nézve is. Utoljá-
ra pedig minden gazda és minden zsellér, midőn 
neki számos gyermekei vágynák, e' körülményét 
jelentse be a°' helység bírójának és eskütteinek: az 
árvákat viszont a' gazdasági tisztviselőknek. 

XLVI. §. 
Tselédről tett jelen rendelésünknek könnyebb 

megtartására: minden Uraság Cancellariájában , úgy 
minden falúban a' Bírónál e' parantsolatnak egy egy 
nyomtatott példánya megtartassék; és hogy az ab-
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ban meghagyott kötelességek feledségből el ne mu-
lasztassanak, minden esztendőnek elein, vasárna-
pon és ünnepen a" falubéli tselédség előtt felolvas-
tassanak, 

X L V I I . § . 
Nagy bizodalmunk vagyon a' lelkek gondvise-

lőikben, hogye' kiadott törvénynek támagatására ők 
is segéd kezeket fognak nyújtani, és tisztségükben 
mutatandó buzgóságuknál fogva teljes erejükkel azon 
lesznek, hogy a' tselédet kötelességének tanulására 
még a' prédikáló székről is oktassák ; annak hűsé-
ges végbevitelét hathatósan szívükre kössék; és a* 
tselédi rendben divatozó, vagy észre vett feslett-
ségeket egész szorgalommal irtsák és gyomlálják. 

Költ a* mi fő és lakó városunkban Bétsben, 
Szent Iván havának 22-dik napján; Országlásunk-
n a k , — név szerint Rómainak huszonkettedik, 
magyar és többi örökös Országainknak hatodik esz-
tendejében. Jósef. (L. S.> Gróf PálíTy Károly m. p. 
Mikos Mihály, m. p. Jaszvitz Jósef, m. p. 

Irám Nemes Dömölken, Octoberban, 1834. 

Ed vi Illés Pál3 m. t . 
Evang. Prédikátor (e. i. Dömölken)} 

éu Dunántuli Superintendentiális 
iromány Tárnok. 

2. 
Zrini János emlékének bővebb világosítása. 

Arpádia tzímű történeti Zsebkönyvnek derék 
Szerkesztetője Tek. Kovacsóczy Mihály Úr illendő 
hálát érdemel meg azért , hogy Zrini Jánosnak — 
ama világban isméretes Szigethi Bajnok Zrini Mik-
lós f i ának— emlékét feltartani igyekezett, és azt 
e'béli értekezésében, a' nevezett munka 2-dik év-
jének 206-dik lapján előhozza. Tökéletes igaz és 
megtzáfolhatatlan véleménye Kovacsóczy Úrnak 
Zrini Miklósnak János nevii fija születéséről, an-
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nyáról és haláláról, mert tökéletesen megegyez az 
alább közlendő hiteles datumokkal; de az érdemes 
Vagner Károlynak sem hibás az állítása, midőn 
„CollectaneaGenealogicoHistoricaillustr. H.Familia-
rum, quae jam interciderunt" tzímű munkájának 
156-dik lap. í r ja , hogy 1545-dik évben született 
Zrini János éretlen korában e' világból kimúlt vol-
na. Ezen két ellenkező, de még sem hibás állítás-
nak vólta e' következendő adatokból kiviláglik: 

Zrini Miklósnak két feleségétől szinte két Já-
nos nevü fia vala, t. i. a' legelső és legutólsó szü-
löttje 13 gyermekei köziíl. Az első szülött fiját Já-
nost nemzette első hitvesével Frangepán Katalinnal, 
Frangepán Ferdinánd , ki Bernátnak fija vol t , leá-
nyával , és Frangepán István Modrusi Gróf testvér-
jével , de a' ki kitsiny korában az attya halála, az 
az : 1566-dik év előtt, leszált a' sirjába. És ez az 
a' János, kit Vagner Károly hiteles Irományokból 
öszszeszerkesztetett Genealógiai munkájában , Zrini 
Miklós számos gyermekei sorában első helyen és 
első szám a la t t , úgymint első szülöttyét, említ. 
Fentartotta ennek emlékezetét Bucelin Gábor is, a* 
ki „Germaniae topo-chrono-stemmatographicae sa-
crae et profanae Parte Ill-a folio Francofurti ad M. 
1672." közre botsátott könyvében, 262-dik lapján 
— minekelőtte az attyáról Zrini Miklósról ezeket 
feljegyezte volna: „Nicolaus Comes Zdrin Heros 
decantatissimus Zigethi propugnator gloriose occu-
buit 7. Sept. 1566. uxor. l . j Catharina Frangipania, 
2.) Eva filia Justi Ursini Rosenbergae Baronis" — 
azután a1 gyermekeit előszámlálván, az öregebbik 
Jánosról nyilván elmondja: l-o tlioro Joannes 
Comes Zdrini nat. 1545. puer obiitVályi 
András Magyar Ország Leírásának I. Kötete 363-dik 
lapjából tanuljuk, hogy öregebbik Zrifii János, 
Nagy Vezér Miklósnak fija, három testvérével, a* 
nemzetségi Kriptába, melly Sz. Pál Remete Szer-
zetesei Csáktornyai Klastromában vala építve, elte-
mettetett. Ezt bizonyára nem állítja vaktában a' 
Földleíró, mert tanúbizonyságának hozza fel ugyan 

i. 
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azon Csáktornyai Monostornak egy Szerzetesét, a' 
ki e* temető helyben nyugvó Zrinieket rendbe szed-
te , és ennek feljegyzése szerint Yályi ugyan abban 
a' Kriptában tsendes nyugodalomra elrejtett Zrinie-
ket a1 mondott lapon megnevezi. 

Zrini Miklós 13 szülöttjei köztíl legkisebbik a' 
második házasságban nemzett fija, — minekutánna 
az öregebbik János már több esztendőkkel ez előtt 
kimúlt volna e' világból, — szinte Jánosunk keresz-
teltetett. Hogy pedig egy atyának két gyermeke 
néha egy hasonló kereszt nevet viselni szokott , an-
nyival is hihetőbb, mivel ezen tselekvés módnak 
példájit jelen időnkben is találjuk divatozni. Ez 
történik leginkább akkor , midőn az öregebbik kü-
lönösen kedvelt gyermekétől halál által meglévén 
fosztatva a 'szerelmes szülők, annak emlékezetére 
az utánna születettnek egyenlő nevet adnak. Támo-
gatja ezen állításomat fennevezett Német író Bucelin 
Gábornak feljebb érintett helyen előfordult tanúbi-
zonysága, melly szerint az első házasságból szárma-
zott Magzatoknak elszámlálása után, nyomban így 
jön elő: „ e x 2-o thoro Joannes alter Comes Zrin9 
uxor JV. (Maria Magdalena) Baronissa de Kollov-
ráth 

Ezen ifjabbik Jánosnak születése helye a' Mo-
nyorókeréki Vár, ideje pedig ( a 'm in t tisztelt Kova-
csóczy 20S-dik 1. igen helyesen gyanít ja) 1566-dik 
esztendőben, kevés nappal az e lő t t , mint az attya a* 
Szigethi Vár védelmezésénél elesett : mert az annya 
épen akkor a? iiútskájával gyermek ágyot feküdt. 
Az én kézirati genealógiai Gyűjteményemben talál-
tatik a1 Zrini Nemzetség ágozatját előadó, hiteles ada-
tokból egy isméretlen kéz által öszveszerkesztcíett 
értekezés, mellynek Xll-dik tzikkelyéből az állítá-
som valósága kitűnik. Ennek tartalmát a' maga ere-
detiségében Honfiainkkal megismértetni szerentsém 
vagyon: ,, Nicolaus Zrini primam uxorem bábuit 
Catharinau» Frangipanam, Sororem Comitis Stepha-
n i , filiam Ferdinandi filii Bernardini. 2-am Evam 
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Comitissam de Rosenberg Bohemam, in morle ejus 
puerperam 

Származott tehát ezen második János Tseh 
Grófi születésű Anyától, Rosenberg Évától, Rosen-
berg Jób (ki Zedier universal Lexicon aller Wissen-
schaften und Künste, fol. 174?. LI-dik Kötete 555-dik 
lap. Jodocusnak *) neveztetik, és 1539. meghal t ) 
Tseh Országi Helytartónak 1537. eszt. született Leá-
nyától. A' diszes Menyegző a' Monyorókeréki Várban 
Vas Vármegyében 1564-dik évben elsőben Sept. 3-dik 
napjára Vala elrendelve, de I. Ferdinánd Tsászár és 
Király időközben u. m. Julius 25-dikén történt meg-
halása miat t , Sept. 21-dik napjára halasztódott. 
Meghivattak pedig annak diszesítésére maga a 'Vőle-
gény által nem tsak Rokonai, az Ország Nagyai 
és Fő Nemesei, de a'Szab. Kir. Városok is, és ezek 
között nevezetesen Posony városa: a1 mint Zrini 
Miklósnak magának eredeti meghivó levele bizonyít-
ja, mellyet mind a 'ke t tő t— ne hogy tsak a1 por alatt 
lappangjon — a* régi Magyar üri Famíliák díszéért, 
vendég szereléséért és szívességéért itt legelsobben 
közre botsátani szerentsém vagyon. Az eísŐ meg-
hívó Levélnek ez a' foglalatja : 

Prudentes et circumspecti Romini, et Amici 
observandissimi! Salutem et Servitii commendatio-
nem. Intellexerunt Dnaones Vrae, nos Dei maximi 
ordinatione copulasse ritu divino in legitimam con-
jugem, Generosam PnellamEvam, filiam Genero-
si et Magnifici quondam Dni Jobi de Rosenbergh 
ete. Nuptias quoque nostras statuimus die Dominico 
prox. ante festum Nativi?atis Mariié, quae est ter-
tia dies prox. futuri mensis Septembris, in arce 
nostra Monyorokerek celebrare. Quai'<'Doaones Vras 
petiimis, velint die et loco in praeseriptis interesse, 
Nuptias quoque nostras cum caeteris Dominis Fra-
tribus et Amicis nostris sua praesentia decorare. 
Quod nos Doaonibus Vris omni officio Amicitiae re-
fundere contendeinus.Vestras Dnationes bene valere 

*) Jobus, Jodocus, vagy Jobst egy nevet tészen. 
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optamus. Datum ex Monyorokerek 8-a Julii 1561. 
Nicolaus Comes Perpetuus de Zrynyo m. p. 

Prudentibus et Circumspectis Dnis Magistro 
Civium, Judici ac Juratis Civibus, et toti Senatui 
Cittis Posoniensis etc. Dnis et Amicis nobis obser-
vandissimis. (L. S.) 

Red. 21. Julii A. 1564. 
A' másik meghívó levélnek tartalma által így 

jelenti ki a' jószívűségét: 
Prudentes ac Circumspecti Domini, Amici no-

bis honorandi! Salutem et Servitii commendatio-
nem. Non dubitamus, Dnationes Vras hactenus in-
tellexisse ; piae memoriae sacram quondam Mattem 
Caeam , Dnum communein Clementissimum , Deo 
et Natnra sic volentibus vitám cum morte nuper 
commutasse. Ob cujus obitum etiam sponsalium no-
strorum solennitatem difterri opportuit. Petimus igi-
t u r , Dnationes Vrae nobis ignoscere velint , quod 
celebrationem ipsarum Nuptiarum nostrarum proro-
gare coacti fuerimus; quas quidem Nuptias nostras 
tcommuni Dnorum Amicorum et Cognatorum no-
!3trorum consensu, vigesima prima die mensis prox. 
venturi Septemb., hoc est in festő B. Mathaei Evan-
gelistae in Arce nostra Monyorokerek celebrare de-
«crevimus. Quare Dnationes Yras rogamus, die et 
Jioco praescriptis solemnitati Nuptiarum nostra-
irum cum tota Familia sua interesse velint. Quod 
Dnationibus Vris omni amicitia recompensabimus. 
Datum Viennae. 14. Aug. anno Dni 1564. Nicolaus 
Comes d e Zrinio m. p. 

Prudentibus ac Circumspectis Dnis Magistro 
Civium, Judici, Juratis, caeterisque Civibus Cittis 
Posoniensis, Dnis et Amicis nobis honorandis. (L. S.) 

Red. 25. Aug. Anno 1564. 
Ezen házasságból származott Zrini Jánosnak 

emléke él egy régi nevezetes Cseh történetíró Bal-
bin Bohuszláv illy tzimü munkájának: „Epitome 
historica Rerum Bohemicarum" V. Könyve XlV-dik 
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fejezetében 600. lap. mellynek eredeti szavait na-
gyobb hitelesség okáért itt közlöm: „Anno 1566. Ni-
colai Comitis Serinii gloriosa mors meritis enco-
miis celebratur a Scriptoribus. Habuit tum Heros 
inclytus alteram conjugem Bohemam Evam de Rosis, 
"Wilhelmiet Petri de Rosis sororem,^* qua etiam 
filium suscepit Joantiem , qui Ditionem Rosenberg 
in Bohemia diu detinuit. Eo alacrius igitur exercitus 
Bohemici Ductor Vilhelmus Rosensis ad Affinem 
Serinium, si posset, adjuvandum in Ungariam pro-
perabat, sed quidquid ageret, venit post tempus, 
reliquis, qui eo veniebant, tardantibus. Eam to-
tam militiam, Duces et militiae Praefectos ex no-
mine describit Codex mss. Rosensis.í4 

Zrini Miklós vitézi halála után megmaradott öz-
vegye új házasságba lépett GrófGazoldo (Bucelin irja 
Cassoido) Pállal, 's 1591. a' haláltól elragadtatott. 
Zrini János annyának két hatalmas testvére vala, 
úgymint: 1535. született Rosenberg Vilmos Krum-
launak Uralkodója, Tseh Országnak Fo Burggráfja, 
a' ki 1592. megbalálozván, öttsének Péternek szé-
lesen kiterjedő jószágokat és nagy betsű kintset ha-
gyott. Péter 1539. született, báttya halála után lett 
Krumlavi Herczeg és a' Rosenberg Nemzetségének Fo 
Kormányozója, Rudolf Ts. és Király idejében mint 
Vezér 22000 gyalogból, 's 3000 lovasból álló tseh 
sereget vitt Magyar Hazánkba a' Török kiűzésére. 

Ámbár e' jelenvaló genealógiai tárgyhoz nem tar-
tozó, de még sem haszontalan közlésemet — melly 
most következik, — nem fogja senki, a' mint re-
ményiem, roszalni: mert a' nagy Zriniek a' tudo-
mányok eránt tett nagy érdemei kitűnnek belőle. 
Brünben 1820-ban kijött munkának, mellynek tzim-
je ez: „£)te 53ur^cfíett unb Díitterfdjíöfier t>er öfter. SOío? 
narcfjíe" 7-dik kötetében, 's ennek 251-dik lapján 
olvasom, hogy Bittov, németül Vöttau nevezető 
várban (mellynek bővebb leírását 's történeteit lásd 
Schvoynál, Topographie des Markgrafthums Maeh-
ren. 3. S3anb, 423 (5.) találtatik egy igen régi könyves 
tár, melly valaha ama híres Zrini magyar Nemzetsé-
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gé vala , 's attól létét veszi. A' vár leírója említett 
helyen így fejezi ki magát: , ber aften von ber 
miíte ber berühmten ungarifdKn ©rafen Zriny abfföm? 
ménben 33t&(íot(ef wirb ber 2íítertf)uméforfcf)er bte attgeí 
ite^mjíe 23efd)äfttgung ftnben." Minden szemes, és 
Nemzetünk ditsÖségén Örtílő bonni Utazót, a5 ki 
Morva Ország kies tájit megjárandja, ezennel fel-
szólítok, méltatná figyeímetes vizsgálatra e* minket 
Magyarokat főkép érdeklő tárgyat, és el ne mulaszta-
na a'Morva Országi útjában Znaim városából tsak 3 
mértföldnyi távolságra napnyugot felé Tbáya folyó 
vize bájoló kellemetességií dombos partyán, Znaimi 
Kerúletben fekvő Vöttau várába kirándulni, azon 
elrejtett tudományos kintset megvizsgálni, 's annak ál-
lapotját ''s körülményét a" Tud. Gyűjteményben bő-
vebben nyilvánítani. A'vár nyájas Birtokosáról, Gróf 
Daunról, kinek jó akaratja és szívessége az emlí-
tett lapon ditséríetik, bátran feltehetni, hogy a3 

könyvtár megvizsgálását egész készséggel megenge-
dendő Abból majd kiviláglik : váljon az érdekes 
Vöttaui nagy ritkaságú Könyvgyűjtemény szárma-
zik-e Zrini Jánostól, szomszéd Tseh Országi Má-
gnástól 's Rosenberg Birtokosától, avagy a* Tsák-
tornyai nevezetes Bibliothekából, mellynek gazdag 
és jeles voltát Toll Jakab német tudós Utazó 1660. 
Augustus hónapban Grétzből Vitsen Miklóshoz irt 
levelében (Jac. Toll, Epistolae Itinerariae. pag. 241 
olly annyira magasztalja. 

Gyurihovits György. ÍÖ. k. 

3. 
líell-e szovainKat fejeznünk, kurtítanunk, vagy" 

betűinket kényünk után változtatnunk ? 

Ki Etymologiából nem tapasztalta, koránt sem 
hinné, mi nagy zavarodást okoznak nyelvünkben 
a1 hívatlan Újítók, Szófejezők, Kurtítok. — Valóban^ 

* 
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ha ez a' düh még tovább tart, nyelvünkkel (mellyet 
eddig a* mennyei Gondviselés legkisebb gondunk 
nélkül is , a' közönséges Történetnek következő fel-
világosításáért tsildálatosan fentartott) úgy já runk , 
hogy idővel a1 Magyar a' Magyart meg nem érti. 

Addig, míg Etymologicum Lexicon-unk, még 
nyelvünk sarkalatos törvényihez szabott Gramma-
í /c-ánk nem lészen, új szovak koholásához ne fog-
j u n k : a ' régieket pedig ne fe jezzük, se ne kurtí-
tsuk: mert elhallgatván most, hogy a 'nyelv termé-
szetének gyökeres kitanúlása előtt új szovakat fa-
ragni nagy gondatlanság; 's hogy tsupa egy tagú, 
és rövid szovakból álló beszédben nintsen Numerus 
Oratorius, nem sokára majd oda jutunk, hogy nyel-
vünket azok e l len, k ik azt nem eredetinek, hanem 
más nemzetektói költsönözöttnek vélik, nem védel-
mezhetjük. Pedig a'Magyar, nyelvének kisebbítésé-
re már igen nagy erőre kapott vélekedéseket tsak 
ezen az egy úton szélesztheti szerte; az eredeti szo-
vait i s , tsak az Etymologia után tisztíthatja meg a' 
betsuszszant idegen ajkú nevektói , mellyek-nélkül 
épen nem szűkölködik, tsak elavúlt szovait keres-
se és szedegesse öszve. 

De ha szovainkat gondatlanul kortsosítjuk, az 
Etymologiával nem boldogulhatunk. — Példáúl ve-
szem a' Göröntsér (Fazekas) szovat, mellyet sokan 
Leschka Istvánnal : uElenchus vocabulorum Euro-
paeorum curnprimis Slavicorum Magyarici usus.1' 
tzimü könyvében , a' 84-dik lapon tót eredetűnek 
tartanak. „Gérentsér,gerentzár Cl. Márton hübet, 
úgymond , Der Dachziegel-brenner. Parts Pápai, 
ein Hafner, Töpfer , Figulus, et bene quidem; 
quiaSlavicum gerntsier, gerntsfár, hrnejár, boh. 
hrncjr, russ. gorntsár , polon. garnezárz , etiam 
est Eigulus, der Hafner, Töpfner, ex hrnec, gar-
neez, gerneez, olla 

De et a' feneketlen állítás azonnal eloszlik,.ha 
Etymologia után kitanúltuk , hogy e'szónak gyöke-
rét tsupán tsak a'magyar nyelvben találhatni meg. 
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Gor önt ser nevünk tudniillik Görönts a ) szóból, ez 
meg Gör gyökérből származik, a' mi Ha?itot, gle-
bam , grumum ; mr.gas , domború, gömbölyű, dara-
bos, képzelettel jelent, 

A'szármozás pedig ekép történik meg: 
Gör. gyökérből származik először is metapliorice: 
Gör-be, az az, olly valami képtelen, mint a' hant. 
Gör-be szovunknak tehát többi származottai is tőle 
erednek. 

Gör-des, az az , gömbölu, Gör-dés, gurítás. 
Gör-dít, az az , gurít , hengerít. 
Gör-dítés, gurítás, hengerítés. 
Gör-diil, gurúl, hengereg. 
Gör-dúlés, az, a' mi a' Gör-di'tés. 
Gör-get, az az , gurítgat, hengerget. 
Gör-geteg, valami hengerített, gurított. 
Gör-gó, az az forgó, hengergo. 
Gör-^öis , gurító, hengerítő fa. 
Gör-höny, étel neme. 
Gör-Aó>, betegségtől görnyedt, Göthös helyett. 
Gör-nyed. 
Gör-öb, obex, pessulus. 
Gör-ög, az az hengereg. Kreznerics i r ja : „Gö-

rög- a1 disznó. Catulit sus, valamint a' kutyáról 
mondatik, hogy forogd De mivel a' Gör gyökér 
képzelete után magasat, domborút, gömbölyűt, da-
rabosat, hantosat jelent: vélekedésem szerént, me-
taphorice disznóra a1 görög ige alkalmatlan; jobban 
illik rá a' zúg ige: valóban szülött földemen nem 
görög, hanem srág- a' disznó; azért illy állapotban 
lévő sertéseket, zúgó disznónak, zúgó malatznak 
nevezik. Azonban a' forog ige jól illik az ebre; 
mert akkor minden oldalára kereng, forog. 

Gör-ömb, talán annyit tesz, mint valami nagy 
gömbölyű. 

a") Kreznerits Ferentz Magyar Szótárában, a* 195-dik la-
pon Gfir önt ser szovat Göröngyből ereszti, holott ez a' szár-
mazás Etymologia e'len vagyon ; mivel Görönts szó helyett, 
mellyet ö nein esmért, Göröntz nevet említ. 
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Gör-önts, Gör-ön-tsér, mintegy Gört, az az, 

Hantot, öntő a) 
Gör-önts, diminutivuma Görts, azért meta-

taphorice Gor-*«off a1 bot : metaphorioe GoWs a' 
spasmus ; mert a' tagokat , beleket tsomóra húzza. 

Gor-ötf, szinte tsomós, bunkós, Ihantos, da-
rabos. 

Gör-vény, az a z , Öszvegyult keménység a' 
nyak körű i ; azért Gör-vény es a' nyak. 

Oda fel emlí tet t okoknál fogva ta r tom, hogy 
â  Gerjed igét is Gör-jed-nek kellene í rnunk, mert 
a' k i görjed valóban puffaszkodik, emelődik . — 
Szinte a1 Gerints spina dorsi nevünk jis idevaló ; 
mivel ki látszik, következőleg mintegy fi"i 1, vagy k i -
emelkedik. Nem különben Gör-özd, Gerezd helyett; 
végtére ha a' Geréb szó tulajdonképen martot , vagy 
partot tenne; még ez is ide tar toznék; k i v é v é n , ha 
a1 G a r , Ger, Gir , Gor , Gwr, Gwr , gyökerek is 
valami hasonlót, az az magast, hantost , 's a' t. 
képzelnének. A' Gór gyökér illyest mi t fejez k i . 
p. o. G o r e , G ó r - t y ú k , Gór-kakas. 

Lát juk immár ezekből is, mi nehe:«en akadhatni 
a' szovak tulajdon gyökerükre ; azér t , ha nyelvün-
ket öszvezavarni nem k í v á n j u k , minden új í tástól , 
legyen az kurtítás, vagy betű változtatás, most még 
szorosan óv juk magunkat. 

Podhradczly Jósef. 

4. 
A' Népességről. 

(Folytatás.) 

Ezen Értekezésemnek elsó részében igyekez-
tem nem tsak a ' tzé l t meghatározni, a' mel lyre min-
den Kormánynak a' népesítés dolgában törekednie 

a) Gö'r-ö'nd és Gor-öngy szovak ezek szerént meg nem 
állják az Etyinologiát. Göruny inkább gyöngy — az az nagy-
gyöngy lenne, Gör-gyöngy helyett, de ez tsak tsupa uierci vé-
lemény. 
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kell, hogy t. i. az élettartás eszközeivel viszony-
ban álló ép , erős és vagyonos nép számat magának 
szerezzen; hanem az okot is kifejtettem, a1 melly 
miatt ugyan azon tzélt mindenkor szeme előtt tar-
tania kell , hogy t. i. az illy népesség által mind kül-
ső hatalomra, mind pedig belső bátorságra szert te-
hessen. — Most pedig szándékom nem tsak azon 
eszközöket felhordani, a' mellyek alkalmatosok az 
elébb említett tzélnak elérésére, a' módot és alap-
törvényeket , mellyek szerént azokkal bánni ke l i ; 
hanem az akadályokat is , a1 mellyek az egész vi-
lágnak, az emberi nemnek és az egyes szemé-
lyeknek természetében, a" társas életben, különös 
polgári és törvényi viszonyokban alapúiván, a' mon- -
dott tzélnak eléretését ellenzik, előszámlálni, a1 men-
nyire ezek a" világnak 's emberi nemnek történetei- * 
bői, mint valamelly több évezeredekre terjedő tapasz-
talásból kitetszenek. 

Minthogy a' népességről szólván, nem tsak a 'most ) 
é lőkre, hanem az élendőkre is tartozunk figyelmez-
ni : azért az emberről, úgymint a1 népnek alkotó ré-
széről, szóló értekezésnek annak létkezdetétöl kell 
kezdődni , 's halálával végződni, 's így otet egész 
életében 's ennek minden viszonyaiban mint mag-
zato t , újszülöttet, gyermeket, ifjat, férjfiút, aggott 
vénet , férjíi t , és nőt , nötelent, házast, özvegyet, 
mint épet vagy beteget, erőset, vagy gyengét, sze-
gényt, vagy dúst , szolgát, vagy ura t , különbféle 
állapotban, keresetben, élés módban, szokások kö-
zöt t , különbféle éghajlat alat t , e' vagy ama' világ 
részben , vagy tartományban , vallásban és törvény-
ben élőt, előítéletekkel terheltet, vagy más módon 
módosítottat szemmel tartani tartozik. 

A' nemző ösztön már magától a' természettől 
igen mélyen vésetett az emberbe; tartóbb is, és sza-
badabb is , mint más állatoknál, az az nintsen bi-
zonyos időhez kötve, mint amazoknál; nem annyi-
ra szükséges tehát, hogy a' bölts Kormány minden 
polgárt nemének tenyésztésére kénszerítsen, mint 
inkább az ezzel történhető viszszaélést gátolja,, 

és 
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és ugyan ezen ösztönnek a' Természettel és a1 Köz-
jóval megegyező módban leendő teljesítését esz« 
közölje. 

A' tzél , mellyet a1 Természet elakart érni, mi-
dőn az emberbe a' nemző ösztönt ótotta, nem egye-
dül az emberiségnek szaporodása, hanem voltak 
még más több mellékes tzélok is , mellyokről alább 
emlékezni fogunk. — Az emberi társaságnak tzélja 
pedig, hogy ezen ösztön gyakorlása által sok, é p , 
és erős polgárokra tehessen szer t , a' kik az őket 
illető jogokkal élhessenek, az őket illető köteles-
ségeket pedig híven tellyesítsék. 

E ' végből szükséges, hogy minden jó kormány 
a' nemző tehetségnek gyakorlására különös figyel-
met fordítson , annál inkább, mivel ez különbfélo 
módon kirúghat, a 'mennyire t, i. ez némelly szemé-
lyeknél különös izgatható test alkat által, némelly be-
tegségekre való hajlandóság, Vagy valódi betegségek 
által, a 'fajtalanságra ingerlő természetes, vagy mes-
terséges eszközök által , az izgatva tápláló eledellel, 
vagy g y ó g y szerek által igen magas fokra emeltet-
het ik; — ,és tsak igen kevesek az emberek között 
azok, a kik a' vallásra 's józan észre figyelmezvén 
azon uralkodhatnak, vagy uralkodni akarnak. Mi-
vel végre a' tapasztalásból tudjuk , hogy a' nemi 
ösztön igen szoros, vagy hibás erköltsi avagy testi 
bánás mód által elnyomathatik, Vagy elfajulhat* 
azért bizonyos az, hogy e' tárgyban is igen sok tör-
ténhetik, a' mi a'Státus javával épen ellenkezik. 

Akkor gyakoroltatik természet szerént a' nemi 
ősztön, és tsak akkor tarthatni tökéletes ember sza-
porításra számot, midőn rendesen kifejlett férjit 
hasonló aszszonnyal e' tzélnak elérésére egyesiíl. 
Minden más módok tehá t , mellyekkel valaki ama 
nemes ösztönt kielégíteni igyekeznék, helytelenek, 
és bűnösök, mert mind a 'Természetnek, mind pe-
dig a' Közjónak tzéljával ellenkeznek, 's így nem 
tsak mind a' kettőnek szándéka tellyesedetlentíl ma-
r ad , hanem egyszer'smind szomorú nyomokat hágy 
maga után , mellyek bizonyít ják: hogy az Istennek 
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legnemesebb Teremtménye, az ember, midőn elfe-
lejtkezik mindenről, a' mit tőle a' vallás, erény, 
a1 józanész és Ön méltóságának érzése kíván, sok-
kal méllyebbre süllyedhet az alávalóságnak özöné-
ben, mint más akármelly legalább való állat. — 

Azonban a' Természet tzélja szerént tellyesített 
nemi ösztönt sem lehet minden társaságban az em-
bernek szabad akaratjára hagyni; mert a1 kielégí-
tés módok közűi némellyek, midőn az ember a' sza-
bad természeti állapotból társaságba lépik, a' v#l-
Jásbeli törvényekkel, a 'Kormány szándékaival, 's 
más polgár társak jogaival ellenkeznének. így p. o. 
e' következő kielégítés módjai a' nemi ösztönnek: 
a* közös bujálkodás (scortatio), a'többnőtartás (po-
lyginia), a'több férjtartás (polyandria), a" közös ke-
vert házasság (polygamia), a' vérszegés (incestus), 
az ágyas élet (concubinatus), a'lelki esméreten, vagy 
Ijetsiíleten alapúit házasság (mariage de conscience), 
a ' bal kézre lett házasság (Matrim. ad Morganaticam) 
némelly tartományokban nagy zavarodásokat, jog 
tsonkításokat, buzdúlásokat és veszélyes viszszaha-
tásokat okozhatnának, a1 mellyek más tartományok* 
banépeo nem következnének. És innen vagyon, hogy 
az előszámlált nemi ösztön gyakorlás módok némelly 
tartományokban megengedtetnek, türettetnek, vagy 
szinte törvényesen szabadok; másokban pedig nem 
szenvedtetnek, vagy szinte törvényesen tiltatnak; má-
sokban megint időjártával a' megváltozott utóbbi 
környülállások miatt majd az első, majd pedig az 
utóbbik állapotra jutottak, a' mi által ismét nem 
tsak a' férjeknek, feleségeknek, vagy gyermekek-
nek, hanem egész nemzetségeknek jogaik 's viszo-
nyaik megzavarodnak. 

Minden eddig előszámlált természeti kielégítés 
módok örök szánkivetésre méltók akármelly jól el-
rendelt társaságból, mert ezek által vagy a' férjfi 
nem erőtleníttetik, vagy azaszszonyok foglyokká 's 
rabnékká alatsonyíttatnak, vagy a ' szülők 's gyer-
mekek között fönforgó viszonyok, 's ezek eránt va-
ló tisztelet, a' tisztaság 's szóval az erény vész? vagy 
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az egészségnek , Vagyonnak romlása okoztatik : er* 
költstelenség 's durva vétkek elosegíttetnek, a m i 
áltaí szükségképen az Ország népessége, bátorsága, 
ereje 's így boldogsága is megrezzentetik. 

Annakokáért a' nemzés ösztöne a' Természettel, 
a' keresztény Vallással, és a' jói elrendelt Státus-
nak tzéljaival megegyezöleg tsak a'törvényes házas-
ságban elégíttethetik k i ; melly nem más, mint olly 
állapot, a' mellyben a1 férjfinak minden nemi joga 
tsak egy nóre, és a' ndjé tsak egy férjfira szorítta-
tik , megmaradván azonban mindegyik maga szemé-
lyi voltában, vagy a' mint azt Kant határozta: olly 
állapot, a'mellyben az ember egész tulajdon szemé-
lyét másnak adja, hogy attól viszont egész személyt 
birtokul nyerhessen. 

Hogy pedig nem minden időben és tartomány-
ban így vélekedtek légyen az emberek, sőt még 
most sem, bizonyítják a'világ történetei, a 'mellyek-
ból kitetszik, hogy a' Rómaiak megkülönböztették 
a' feleséget az ágyastól, és a1 legérdemesebb férjfiak-
nak is mind a' keltőt megengedték. A9 Persák mint 
egy ötféle aszszonyokat különböztettek meg, mel-
lyek törvényesen ugyan azon férjfiú mellett egyszer-
re ellehettek. Az aszszonyok száma volt is most is 
sok nemzeteknél a' fényűzésnek egyik tzikkelye. 
Salamonnak volt 300 felesége, és 700 ágyasa. De 
melly rettentők a'következések, mellyek az iliy fe-
leség özönbol származhatnak: emberek tsonkíttat-
nak, hogy Őrök gyanánt szolgálhassanak; a' buja-
ság lévén a' fő tzél , a' szerelemnek minden nemei 
gondoltatnak k i ; a ' sok aszszonynak együtt lé te , 
"s ösztön tsalódása von dühös irigységet, etetést, 's 
epesztő bánkódást maga után; a'szegényebb férj-
fiak norablókká, vagy a ' természeti ösztönnek ba-
romi módon kielégítő gyakorlóivá lesznek. 

Hogy egy aszszony több férjllúval nem egye-
sülhet, látja 's elhiszi k iki ; de még is a' régi tör-
ténetek bizonyítják, hogy ez a' régi Medusoknál szo-
kásban volt; sőt, a' mint több Utazók bizonyítják, 
a' déli tengernek töbk szigeteiben még most is di-
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vatban vagyon. — Sok nemzetek irtóznak tsak szól-
laní is a1 rokonokkal való házasod ás ró I, 's vér szep-
lős ítésnek neve alatt keményen büntetik az t ; má-
sok pedig kárhoztatják a' házasságot, ha az mással, 
mint atyafival, köttetett. — Némellyeknek alig van 
egy két tiltott rokon léptsőjök, holott mások igen 
ís szaporítják azokat. — Némellyek a' házasság tö-
rést akasztófával, kerékkel, tűzzel, életben lettel-
teraetéssel, testi kinokkal, vagy a'szemérem tagon 
^elkövetett tsonkítással büntetik; holott mások sokkal 
könnyebben veszik a1 dolgot. — 

Voltak i s , vannak is nemzetek, mellyeknélaz 
aszszonybántás legnngyobb sértésnek tartatott: má-
sok pedig örülnek, ha feleségeiket kitscrélhetik, 
vagy haszonbérbe adhatják. Sőt vagyon most is egy 
nemzet, melly a' nőjét minden vendégének ajánlja, 
's ha az az ajánlást el nem fogadja, illőség sérlo-
nek tekinti az t , 3s kész raj ta boszút is állani. — 
A' Spártabélieknél megvala engedve, hogy az ag-
gott 's tehetetlen férj rokonai közül egy derűit ko-
rú férj fiút vezethessen be hit veséhez, hogy így 
örökösre szert tehessen. Az aszszonyi nem sok nem-
zeteknél igen kemény rabságban nyög, vagy a' leg-
terhesebb munkákra vagyon kárhoztatva; másoknál 
pedig o uralkodik kénye szerént, és pedig nem rit-
kán kegyetlenül. 

Vannak tartományok , a1 mellyekben a' közös 
személyek megvettetnek, vagy szinte a' Kormány 
által felkerestetnek, 's fenyíttetnek. Hajdan Görög 
Országban, 's nevezetesen Athénéban pedig a' He-
teren nevű szabad személyek szántszándékkal töret-
tettek, 's nem voltak megvettetve.— Johanna a'Nea-
poli Királyné különös intézetet alapított az illy sze-
mélyek számára, sőt a* tengeri rév partokon még 
ma is találtatnak hasonló egyesületek. Volt ismét 
olly nép i s , a' melly, hogy nőjeit az idegenek ellen 
megőrizze, ugyan e.._;k számára szabad személyeket 
tartott a' pénztár költségén. 

Némelly nemzetek megkívánják menyaszszo-
nyaiktól a' szüzességet, sőt a' Zsidók és a* Szlávok 
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megkívánják ennek külső jeleit is ; a'Mongolok nem 
gondolnak vele, a1.Kalmükök szinte utálják az t ; 
a' Római tk még a'mennyegző előtt megsemmisítették 
azt a1 Phalus-on. — Némelly nemzeteknél, Ita egy 
férjfi és aszszony tsak egymásnak híve marad , hi-
degség, s'elválás a'vége; másoknál pedig ugyan azon 
sorsnak nem ritkán a1 szerfelett! szerelem ^ k ö v e t -
kezése, melly szerelem féltéssé elfajulván, majd 
nevetséges, majd pedig rettentő következéseket szül. 
— Aszszonyok és leányok találkoznak mindenhol, 
de hív társok és szüzek tsak o t t , a1 hol ezen erköl-
tsök illő hetsben tartatnak; a' hol továbbá megha-
gyatik nekik személyes szabadságuk , és a* férjíiak 
nőjeikkel nyájasan és szelíden bánnak. 

Ilogy pedig a1 házassági szövetség a* természet-
nek és egy jól elrendelt Országnak izéljaival meg-
egyezjleg fenállhasson, azoktól, a1 kik házasságra 
lépnek, megkívántatik természeti tekintetekből 1-ör 
hogy testökre nézve érett korúak, tökéletesen 
egészségesek legyenek, hogy a' közös szerelem egye-
sítse őket; hogy ismérjék azon kötelességeiket, és 
jogaikat, mellyeket a" házasság köt, vagy áraszt 
reájok, nem különben Ösmérjék azon veszélyeket, 
mellyek őket ezen állapotban fenyegethetik, és mi 
módon lehessen azokon diadalmaskodni. 

2-or A* mi a'törvényes viszonyokat illeti, szük-
séges: hogy a' Törvény szorosan meghatározza azon 
határokat, mellyek között a1 Família fe jek , a'szü-
lők és a' gyermekek szabadon foroghatnak 's mun-
kálódhatnak a' nélkül, hogy tulajdon személyüknek, 
vagy a' hozzá tartozókénak, vagy más valamelly 
nemzetségnek, vagy valamelly egyesületnek , vagy 
végre az egész Társaságnak testi , vagy erkÖltsi ja-
va ez által veszélybe ejtethetnék. Végre 

3-or A* köz vagyon felvigyázás részéről (po-
litische oeeonomie) megkívántatik, hogy minden 
emberi személynek állapot adassék, mellyben ő ön 
erejéhez képest magának, 's övéinek az élet szük-
ségeit és kellemeít megszerezhesse. 
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Ha ezen kívánatok tekéntelbe nem vétetnek, 

•agy nemtellyesíttetnek, akkora ' házasságok sem a1 

Természet, sem pedig a' Közjó tzéljainak meg nem 
felelnek, sőt inkább az elmellőzhetetlen zavarodás 
annyira terjed el a' nemzetségek, egyesületek, vég-
re a* Státusnak legnagyobb része között , hogy le-
hetetlen a'megelégedetlenséget 's vetélkedést a' pol-
gárok között, a' rendetlenséget pedig az egész tár-
saság ügyében elkerülni. Mert a' mi illeti 

Az elsőt: szükséges, hogy nem tsak átaljában 
kifejlődőitek legyenek , hanem egymásra nézve is 
a ' korban nagy különbség ne legyen ; hogy ők ma-
gok épek és erősek lévén , hasonló maradékokat is 
nemzhessenek , és így mind a' Természetnek, mind 
pedig a* Státusnak eleget tegyenek. 

. A* ki tehát serdülés előtt házasságra lépni akar-
na^ nem tsak ott akarna aratni , a' hol vetni sem 
lehet , hanem mind a' magot, mind pedig a* földet 
további termésre alkalmatlanná tenné. A1 ki pedig 
azonnal a* serdülés után tselekedné ezt, nem várhat-
na mást, mint mind a'házasodók, mind pedig a'nem-
Kendők számára nyomorék és silány életet, és kora 
•irt. És így nem tsak nem serdülés előtt, hanem 
azután sem azonnal , hanem 5 — 6 esztendő múlva 
kellene átaljában mind a' két nemnél a' házasságot 
megengedni, mert a1 serdülés után készült nedvek 
a* testbeszívódván, szerzik meg tsak a'testnek azon 
erőket , mellyeknél fogva az ember mind maga tar-
tós lehet, mind pedig képes kiállani azon vesztesé-
geket és erőlködéseket, mellyek a" nemzés dolgával 
járnak. 

Vélik ugyan némellyek, hogy a' kora házasság 
azért hasznos, sőt szükséges, mert tsak az áltb* le-
het a' fiatal kor kitsapásait eltávoztatni; a' fiatal em-
bereket a' házi és társas élethez szoktatni; különb-
féle prédálásoktól>viszszatartani, és ezeknek elég 
időt adni a* Nemzendők nevelésének béfejezésére.— 
De mi bizonytalanok e' hasznok ! De ha következ-
nek is, nem nagyobbak-e & károk , mellyek a' ko-
va házaiságot,tsak nem nyomban követik? Mert az 
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illy fiatalok elgyengülvén, könnyen sorvadásba* vér-
köpésbe , sorvasztó lázba, vagy az annyiféle ideg-
bajokba esnek; a ' gyenge nők nehezen érleltethetik 
meg magzataikat, nehezen szü lnek , vagy a' szülés 
utó bajaiban elvesznek. Ha gyakran szülnek, ko-
rán vénülnek meg, 's mind magoknak, mind má-
soknak terhére lévén, időnek előtte a1 méltatlanul 
vádolt halál szomorú prédájivá lesznek. Magok a ' 
nemzettek is erőtlen testtel lépvén a' világba , 
vagy nem sok idő múlva e lhalnak, vagy szánako-
zásra méltó életök igáját ön vétkök nélkül húzzák , 
míg attól a ' jótévő halál által felmentetnek; vagy, ha 
végre életben maradnak is, nem eszközölhetnek an-
nyi j ó t , a' mennyit tőlök várhatn i , 's nem juthat-
nak a 'Természetben ama fényes poltzra, a' melly 
a' boldogúl termet t 's kifejlett embernek szánva 
vagy ©rí. 

A' bölts Kormánynak tehát, a'józan szülőknek 
és gyámszülőknek szoros tisztök lenne arra vigyázni, 
hogy a' nemi ösztön az emberiség bimbóiban idejé-
nek előtte ki ne fe j /ődjék , 's kifejlődvéu is, a' há-
zasság ne menjen korán véghez. 

Arányképen helyeä korúak a'házasodók akkor» 
midőn mind a1 férjf i , mind pedig a' nő életüknek 
azon szakaszában vannak , meilyben egészséges, 
állandó, és tzélirányosan termékeny házasságot vár-
hatni, A' hol a' házasodok kora között igen nagy a ' 
különbség, ott vagy semmi , vagy tsak silány gyü-
möltsöt várhatni , a' bizodalmatlanság 's a1 szerelem 
féltés fogja féregként a' házi békességet emészteni, 
a' nemzetségek vagyona pusztúlni fog, napról n a p -
ra fog nőni a' házasság választó perek száma; to-
vábbá a' gyermek nevelés vagy helytelen lészen, 
vagy nem is fejeztethetik be ; a*gyermekeknek t ö r -
vényes eredetük kétséges lészen, 's így nem tsak az 
egyes polgároknak, vagy nemzetségeknek, hanem 
nem ritkán az egész Státusnak java kotzkára fog té-
tetni, — Azonban, ha már másképen nem történhetik, 
elébb engedhetni m e g , hogy aggott férj fiatal nőt 
vegyen, minthogy fiatal férjhez meglett aszszony 
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kaptsolodjék, inert a' nemző tehetség a' férjfinál 
még akkor is soká fen marad , midőn az aszszony 
azt egészen elvesztette, , 

A' természetnek és a' közjónak kívánatait az 
ember nemzés tárgyában lá t tuk, Jássuk , mit mond 
e' tárgyról a' világtörténete, vagy is a' nagy ta* 
pasztajás» 

A* forró éghajlat lakóinál, valamint minden ke-
letieknél, mivel ezeknél az ember elébb érik, de előbb 
is hervad, a" házasságis korábban köttetik. így tud-
juk , hogy Afrikában Angolának lakói , Malabar vi-
dékén a' leányok 9<—lOesztendős korukban anyák* 
}iá lesznek ; a' Persa nők is Sadder Törvény köny-
veik következésében igen korán mennek férjhez; a* 
Spanyol törvény megengedi, hogy 14 esztendős ifjú 
12 esztendős leányt vegyen. Más nemzeteknél szin* 
te a' vallás sürgeti a' kora házasságot p. o. Indusok-
nál a' Braminek, a' Zsidóknál s. tf e. 

Justinián Törvény Könyvének első kötetében 
T*t. 22. a* férjfit 14, az aszszony nemet pedig 12 
esztendős korában serdiíltnek mondja, ' s ennek kö-
vetkezéséi) pn megengedi a' házasságot. 

A* Burkus Törvény és Napoleonnak Törvény 
Könyve szerint a'férjfinak nem szabad 18, a ' leány-
nak 15-dik esztendőnek vége előtt házasságra lépni. 
Egy Badeni TitkosTanátsi I794 ki rendelés szerént; 
továbbá Speyer Hertzegi 1753 24-dik Mart; és 
1775, 13-dik Feb. rendelés szerént megkívántatott, 
hogy mind a' férjfiak, mind pedig az aszszonyok, 
midőn házasságra lépni szándékoznak, erre külö-
nös engedelemmel bírjanak. 

A' régiek a' házasodás idejét még meszszebbre 
halasztották; így Lycurg törvényt szabott , hogy a* 
férjfiak 37 esztendő előtt ne házasodjanak; a ' l eá -
nyoknak pedig megengedi, hogy már 17 esztendős 
korukban férjhez mehessenek. A* regi Németek meg* 
vetették azon i f ja t , a' ki már 20 esztendős korában 
az aszszonyokkal társalkodott , és azt akar ták, 
hogy a' fér j fi tsak 35 esztendős korában vegyen Iii» 
les társát. 
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A11 mi az aránykénti különbséget illeti, erről 

a*1 Római Törvények igen helyesen így vélekedtek: 
a' CO esztendős férjfiú és az 50 esztendős aszszony 
snár házasságba nem állhat; de idővel még is meg-
engedték, hogy a' 60 éves férjfiú 45 esztendős asz-
szonyt elvegyen ; de hogy fiatal férjfi 50 esztendős 
aszszonyt végyen , soha sem engedték meg. 

Az Egyházi Törvények mindazáltal megenged-
ték az illy házasságokat,,ad consolationem fragilita-
tis humanae." — 

Divatban volt a' régieknél az is, hogy a' koros 
férjfiaknak a'fiatal nőszemélyek kipárolgása által tör-
ténendő felélesztésére, vagy inkább fiatalítására, ép 
's virágzó leányok adattak feleségül, vagy legalább 
háló társúl. Ezen élesztés módját Ők Perokoinike-
nek nevezték, mellynek a'Zsidóknál is nyoma va-
gyon, a 'mint ezt Dávidnak példája mutatja. 

A* harmadik, feltétel, melly megkívántatik, 
hogy a1 házasságból támadandó maradékok épek le-
gyenek, ez : hogy magok a' házasodok is igazán 
egészségesek legyenek. Mert vajmi számosok azok 
a betegségek, mellyek a' házasságban súlyosodnak; 
mások, mellyekre a' házasság előtt tsak hajlandó-
ság volt jelen, ebben kifejlődnek; mások ismét fer-
telmesek, t. í. a' szoros házassági együtt létben egy-
ről másra ragadnak; sőt némellyek a1 szülőkről a" 
maradékokra szállnak, némellyek, ha nem is vesze-
delmesek a' másik félnek, de legalább utálat ger-
jesztők ; mivel továbbá a" beteges fél ritkán felel-
het meg tisztének , azért az illy házasság vagy mag-
talan , vagy a 'nemzettek erőtlenek, nyomorúltak 
és rövid életűek. Mivel végre még mind ezeken ki-
vűl a' ki nem elégített félnem ritkán a'házon kiviíl 
keres örömöket, ki nem látja, minő kútfő ez az egye-
netlenségekre, pazérolásokra, és választó perekre néz-
ve? — Meghalván végre időnek előtte a' nyomo-
rúlt szülők, az Özvegyek 's ügyefogyott árvák sza-
porodnak. Mind ezekből kitetszik, hogy a3 házaso-
dandóknak testi 's lelki épségök legszükségesebb 
feltétel az ép 's boldog maradékok megnyerésére. 
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Ama különbféle betegségeken fchűt, mellyek 

azonnal a' nemzéskor 's „ezután támadván nagy ár-
talmára vannak a' népesítés elvének , vannak még 
számos mind testi, mind pedig lelki bajok, mellyek, 
vagy a' férjfit, vagy az aszszonyt meglepvén, ugyan 
azon tzéJnak ártalmára vannak. 

Ha a' Világ Jtörténeteit vizsgáljuk, minő íté-
lettel voltak mindenkor a'népek az é p ' s erős né-
pességnek szaporítására nézve a' házasság felől, vi-
lágosan látjuk , hogy minden annyira mennyire fel-
világosodott népek e' tárgyra majd kisebb , majd 
nagyobb figyelmet fordítottak. 

Az Aegyptusiaknál nem tsak a'Pharaóknak, ha-
nem minden más Nagyoknak is a'Menyaszszonyaik 
jól megvizsgáltattak a' menyegző előtt , ha nints*e 
bennök valami gánts. 

A' Görögök és Rómaiak már azonnal a' születés 
után vagy megölték, vagy a" fene vadaknak marta-
lékul adták azon kisdedeket, mellyek bénnak, kétsé-
ges neműek, szörnyetegek, igen erőtlenek, vagy 
másképen igen élhetetlenek voltak, nehogy egykor 
magokhoz hasonló új szüleményeknek okaik lehes-
senek. 

Nem különben tselekedtek a' régi Németek is 
Más régi népek pedig úgy tekintették az illy 

újszülötteket, mint az Istenek haragjának jelét, 's* 
azért feláldozták azokat a' Boszszúállás Isteneinek 
engesztelés okáért. 

Sok régi népeknél minden egyébb mennyegzői 
ezertartásokat a' vén aszszonyok, vagy Aldozónék 
által véghez menendő vizsgálás előzött meg ; ezt a' 
íérjfiaknál a'papok végezték; 's a1 hol valami baj-
ra akadtak, esküttetés, füstölés, áldozatos más 
effélék által iparkodtak azokat elmellőzni. 

A1 Házasúlóknak nemzőtehetsé^ének kitudásá-
ra közép korban a'józan észszel és tiszta erköltstse! 
ellenkező próbaéjek hozattak be, és pedig nem tsak 
Frantzia és Olasz, hanem Német Országban is. 

Ugyan ekkor ama két undok betegség ellen, úgy 
ííiiat a" poklosság és a' buja senyv ellen, mellyek nem 
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tsak a' két nemet, hanem az egész emberiséget is 
kettéosztották, mind a* világi, mind pedig az egyházi 
hatalom szabott törvényeket. Bővebb értekezést ol-
vashatni e1 tárgy felől e1 következő munkákban :Hens-
ler: üb^rden Aussatz. Carpzov: Jurisprudentia Con-
sistorialis. Schott : Einleitung in das Eherecht. És 
Leiser: Commentar. ad Pandectas. 

A' mi a* nehéz bajt (Epilepsia) illeti, e' felől 
a' Házasodok s' Házasokra nézve említésre méltók 
Leo Görög tsászárnak törvényei. 

A' mi korunkban pedig több törvényeket talá-
lunk e' tekintetben az Egyházi, mint a'Polgári Tör-
vényben. 

Negyedik feltétel a' boldog és tzélirányosan ter-
mékeny házasságra az : hogy a' házasságot eszköz-
lö fő ok a" költsönös szeretet legyen ! — 

Midőn én itt a' szeretetet, vagy inkább szerel-
met említem, nem értem én azt a' régi mesés 
szerelmet, a' mellyrol Hesiodus és Orpheus álmo-
doztak; sem Ámort, 's Aphroditét; nem az Anadyo-
mene, vagy pedig Uránia Venust, nem a' Cupi-
dót , nem a' Platonicus, vagy ellenben tsupa állati 
szerelmet; mert a' szerelem, a' mint én azt a' tzél-
irányos népesítés okfőjének tekintem a' tsinosodott 
és jol elrendeltetett Státusban, nem egyszerű, hanem 
több oldalú valami, mivel az ember is a' Köztársa-
ságban egy emberből és polgárból álló valóság. De 
lássuk e' dolgot bővebben 's világosabban. — 

A' szerelemnél nem tsak a'nemi ösztönnek, ha-
nem minden más érzékeknek, sőt ezeknek sem egye-
dül , hanem az észnek "s a' szívnek is vagyon sza-
va. Mert, ha az embert tsak egyediíl a' vak ösztön vezé-
relné a' nemzés dolgában, bizonyosan gyakran olly 
módon és ott elégítené ki azt, a' hol sem aa Termé-
szet , sem pedig a' Közjó nem éri tzélját. Azután 
pedig, kielégítve lévén az ösztön, mind a' társról 
mind pedig a'nemzendőről törődni megszűnnék. 

Az ösztönön kiviíl mást tehát még valamit, t. i. 
az egyébb érzékeket, szemet, fület, a' szaglást 
szükség segítségül hívni, hogy így a' másik fé!, a' nemi 



( 60 ) . 
öszlönnek kielégítése után is , hanem is épen bájo-
lónak, legalább nem undoknak 's rémítőnek tessék. 
Azonban még ez sem elég, mert, mivel a' házasság 
társas szövetség, mellynek tzélja az , hogy két kü-
lön nemi személynek együtt munkálódása által ezek-
nek tulajdon személyeik, a' Természet , és a' Köz-
jó tzélját é r j e , mind ezeket pedig erök 's tulajdon-
ságok nélkül elérni nem lehet: azért a" józan észnek is 
részt, éspedig fontosat, kel l venni az elhatározásban, 
bir-e az ellen rész mind azokkal a' tulajdonságokkal, 
a' mellyek a'fen említett tzélokra megkívántatnak.— 
Végre szükséges, hogy mind a' férj fi, mind pedig 
az aszszony a' házasságnak leendő állandóságáért s 
boldogságáért kezeskedő zálogot hozzon magával, 
ez pedig a' szívnek jósága, 'sazerköltsi charakter, 
mellynek ollyannak kell lennie , hogy tiszteletet 's 
bizodalmat érdemeljen, másfélbe is helyeztessen, 
V e 1 szerént intézze minden tettei t ; mert tsak i l ly 
módon könyítheti a' házasság az élet terheit ; tsak 
így simíthatja k i az egyenetlenségeket; tsak igy te-
heti elviselhetővé azt , a' m i kellemetlen, tsak így 
reménylhetni a' szomorúságok között békés tűrést, 
és a' tartó súlyok között helytálló lelki erőt. 

Ennek, a' m i itt röviden mondatott, következé-
sében kitetszik, minő szerelmet kívánok én azoktól, 
a' k ik a* házasságnak fontos szövetségére lépnek, 
józant t. i. a' melly tiszta ész által kormányoztatva 
a' szabad akaratot olly más 'nemű személlyel való 
egyesülésre határozza, a1 melly a' tzélirányos házasság 
minden tzéljainak megfelelhessen; *s ha valaki to-
vább kérdezné, tehát mire kell főképen ügyelni a' 
házastársnak választásában? úgy v é l e m , hogy c* 
rövid feleletemmel eleget teszek: a' nő ollyan lé-
gyen, hogy abból jó feleség, jó anya és jó gazda 
aszszony válhassék. Hasonlókép a'férjf itől is ugyan 
ezeket lehessen reményleni. 

Azonban ámbár mind ezek igazak, még is igaz 
ám az is , hogy az emberek nagy része mindenkor 
ez ellen vétet t , nem tudván a' szerelmet a' tiszta 
észszel öszvcelegyíteni, midőn vagy egyedül azt 
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követték, vagy pedig azt számba se vévén, egye-
dül más környűlményekre figyelmezvén, mellékes 
javakat hajháztak. Mennyire való e z , bizonyítja a' 
Történet; de bizonyíja ám a1 mindennapi tapaszta-
lás is. Az elsőből tudjuk, hogy már a' legrégibb né-
peknél, Aegyptomiaknál, Persáknál, Görögöknél és 
Rómaiaknál alkú és erőltetés házasságok divatban 
voltak: középkorban 3s főképen a' vitéz világban a' 
Nő nem a1 legkedveltebbé let t , hanem azé, a' k i azt 
vivás, vagy más ügyesség által mintegy elfoglalta. 

Nem egy izben történt , hogy a* még az anya-
méhben lévő magzatok eljegyeztettek, és azonnal a' 
serdüléskor öszvekeltek ; vagy ellenben iszonyú ba-
j o k , áldozatok között , sőt nem r i tkán egész nem-
zetségek enyésztével elválasztattak. Némelly nem-
zeteknél a' szülők 's ház elöljárók műszerként te-
kint ik leányaikat , mellyet tetszésök szerént bizo-
nyos áron eladhatnak. A* vad és némelly félig med-
dig mívelt népek 'a leányaikat barmok gyanánt vásár-
ra v isz ik , hol a* megjelenő férfiak azokat jól meg-
tek intvén, ha megkedvel ik , vagy pénzen megve-
sz ik , vagy pedig más valamiért kitserélik. Azonsa 
tsudálkozzunk igen , hogy egykor a1 Rómaiak a" Sa-
bin hölgyeket részént erőszak, részént pedig ravasz-
ság által magokévá tet ték, minthogy még most is 
vannak olly népek, mellyeknél a* lopott nő legked-
vesebb. O t t , hol a' rabszolgaság divatban volt 's 
most is vagyon, azon uradalmakban, mellyekben az 
Uraság megegyezése a' házasságra megkívántat ik; 
némelly helységekben, mellyekben meg nem enged-
tetik a' leánynak, hogy más falúba menjen fér jhez; 
az i l ly helyeken a' szánakozásra méltó leányok sor-
sa a1 tulajdonos, földes Úr 's község kényétől függ, 
vagy pedig a' birtoktól , mellynél fogva magát sza-
badságtól fosztott állapotjából kiszabadíthatja. Az 
alapja ezen igazságtalan erőltetésnek mindenkor az 
E lö l já róknak , Atyaf iaknak, 's t. e. nyereség vagy 
méltóság vágya, mellynél fogva ezek pénzhez, bir-
tokhoz, vagy tékéntetben lévő nemzetségek rokon-
ságához j u t n i , vagy másképen helytelen vágyaikat 
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kielégíteni óhajtják. — Azonban, mivel a' fiatal sze-
mélyek , a' mint ezt a' tapasztalás bizonyítja, a' hol 
a ' ko r a' morális cbaraktert még meg nem érlelte, 
és az ész az érzékenység feletti előkelőségét még 
el nem ér te , 's a' tapasztalásnak, melly e3 fontos 
lépésre szükséges, híjával is szűkölködnek, mint-
egy vakon rohannak a' házassági frigybe; annak-
okáért minden jól elrendelt Országban már elég ren-
delés tétetett az iránt, hogy a' földes Urak, Szülök, 
Gyámszülők, 's a' t. ama joggal, mellynél fogva 
az ö alattvalóik hasonló vállalmányaikra hathatnak, 
viszsza ne éljenek. 

Itt a' hely, hol a' vératyafiak öszveliázasodá-
sáról többet szólhatunk, mert ezeknél méltán kétel-
kedhetünk azon szerelemről, melly az igazi 's ter-
mészet szerént való házasságnak egyik fo alkotója. 
Közönséges vélemény, hogy valamelly természetes 
irtózás (horror naturalis) vétetik ezek között észre, 
a1 mellyet a1 házassági megelégedés valódi férgének 
mondanak, 's elég fontos oknak állítják az illy há-
zasságnak megtiltatására. Azonban egy más, mélyeb-
ben gyökerező, és pedig erköltsön épiílo alapon fek-
szik e* vélemény, mert az illy természetes irtózás-
ról hallgat a1 Világ története, sőt egyenesen meg-
tzáfolja azt. így a régkornak mind vad, mind pe-
dig mi veit népeinél megvoltak engedve a" legközelebb 
atyafiak között való házasságok is , úgymint: 
Phoenieia, Aegyptüs, Persia, Athenae ésSpárta la-
kóinál így tehát eJ népek azon természeti irtózásról 
semmit sem tudtak, sőt az első emberek között t. i„ 

ám és Éva maradéki között költetett házasságok 
is látszanak ezen véleménnyel ellenkezni. — Mások 
azt vitatták, hogy az atyafi házasságból tsupa erőt-
len és bátortalan maradékok támadnak, mert a' 
Spanyolok a'vérszeplősítő déli Amerikaiakat (sekély, 
íegfölebb középszerű termetű, mind testi, mind pe-
dig lelki férjfi erő nélkül szűkölködő, szakálatlan, 
és házasság vágy nélkül való népeknek találták, kik-
nek gyermekeik ügyefogyottak, a" nép maga bátorta 
lan, türelmes, és érzéketlen, minden nemű fájdalmak 
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iránt. Azonban mind ezek nem másnak, mint az 
Éghajlatnak munkálatai, inellyekbenmás állatok is, 
úgymint ebek , oroszlányok, 's a' t. részesülnek; 
ellenben az éjszaki Amerikaiak, kik még a1 testvéri há-
zasságtól sem idegenek , vadatskák ugyan , de egy-
szersmind bátrak, vitézek 's elmések is. Sot ma-
goknál a1 barmoknál is, p. o. a' lovaknál tapasztal-
hatni , hogy a'vérkötötte párosodásból kisebb ugyan; 
de minden tekéntetben nemesebb nemzetség támad, 
t. i. gyengébb tsontvázú, szebb termetű, bátrabb « 
Valamivel szilajabb *a' nemzőknél. Maga Móses is 
úgy rajzolja Chánán lakosait, mint óriási nagyságú, 
's erejű embereket, 's azt állítja felölök, hogy ok 
közel atyafiságos házasságokban éltek. 

A'valódi ok, a'melly miatt már az aggrégkorban 
is a' szülők és gyermekek, a' közvetetlen testvérek, 
a 'gyermekek és mostoha szülék, vagy ipa napa 
között a'házasság általjában , és a1 törvénytágításra 
való minden reménység nélkül megvala t i l tva, és 
most is vagyon, az, hogy mivel ezen személyek 
mindenkor igen nagy öszvefüggésben élnek, ellehes-
sen kerülni közöltök az igen korán, Vagy szerentsét-
lentíl történendő eltsábítást, a' melly gyakran igen 
könnyen megeshetnék ha reményiül lehetne, hogy 
az elkövetett hibát dispensátio által ellehet takarni. 
A' Móses törvénye is tiltja a' közdrokonok között 
a' házasságot, sőt a' testvér és más testvérnek Öz-
vegye között is, kivévén, ha ez minden maradék 
nélkül múlt volna ki. A' régi Levir (Térjtestvér) 
szónál fogva Levirjognak nevezett törvény, melly 
szerént ha Valaki örökös nélkül meghalt, ennek öz-
vegyét annak testvére, vagy legközelebb rokonatar-
tozott elvenni, hogy így az első fiú a' kimultnak 
örököse lehessen, néhány századal régibb a' Móses 
törvényénél; maga Móses szabad akaratjára bizta a' 
rokonnak e'házasságra lépni, vagy nemlépni, és ha ezt 
nem akarta volna, szabad akaratjától függött az öz-
vegynek a' nem akarót kénye szerént megszidni a' 
törvéuy előtt, jez pedig, mivel a ' tz ipőtaz özvegynek 
általadni kényteleníttetett, mozétlábúnak mondatott. 
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Még a'különbféle emberfajoknak p, o. szeretse* 

neknek és fejéreknek a' a' r. öszvevegyülésök is nem 
kis figyelmet érdemel, ámbár a3 történet irás e1 tárgy-
ban két dologra figyelmeztet minket. Némellykort. L 
az illy vegyűlésböl eredett nemzetség nemesebb mind 
lelki, mind pedig testi tekéntetben a' nemzőknél; 
máskor ismét alább való ezeknél; — de melly fa-
jok vegyűléséből, és melly környülállások között kö-
vetkezik az első, vagy második eset, még minded-
dig nints meghatározva. Ugy látszik azonban , hogy 
a1 nemesebb szenved, és innét látszik eredni ama 
tilalma a1 Frantzia Törvénynek 13-dik Messidor 1Ö-
dik évről: melly szerént a 'szines (nem fejér) akár-
melly nemit személynek tiltatott fejérrel öszvekelni. 

Ezek lennének tehát a'feltételek, mellyek alatt 
szükséges minden házasságnak támadni, hogy abból 
ép és minden tekéntetben erős szaporodást lehes-
sen várni Hogy pedig a' szaporodás bő is legyen, 
még e' kettő kívántatik meg, az első: hogy számos 
személyek házasodjanak; a'másik pedig: hogy azok 
termékenyek legyenek. 

Minden időben kétség kiviil nagy számmal há-
zasodnának az emberek, ha a1 házasság akadályai 
eltávoztatnának. Első akadályul adják a' coelibátust, 
melly szerént némellyeknek nem lehet, másoknak 
pedig nem szabad házasodni; illyenek a'rabszolgák; 
a' heréltek 's más efféle szerentsétlenekről itt nein 
lebet szó, mivel a' szabadság vesztette sors vagy 
már egészen megszűnt, vagy legalább megszel időit, 
az utóbbiak pedig aJ házasodásra alkatmatlanok let-
tek. Tsak az egyházi, a' katonai és a'polgári nőte-
lenség vagyon tehát hátra. A' mi ez utóisót illeti, 
erről én a' mult évben egy ugyan ezen folyó írásba 
iktatott értekezésben értekeztem; mi légyen pedig 
az egyházi és katonai nőtelenségről a' véleményem, 
közleni fogom akkor, midőn az állapot választásról 
és a' polgári állapotról értekezni fogok. 

Most tsak a' házasság termékenységéről kívá-
nok keveset említeni. — Ha a' házasságnak eddig 
említett feltételei el nem mulasztatnak, kétségen ki-

\ ül 
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viil termékeny lészen, ha tsak magában a'házasság-
ban egy részről az embert meglephető betegségek tör-
ténetből, más részről pedig az emberi önkény, ha-
szonlesés, gonoszság, előítélet, vagy félelem erősza-
kosan a'legszebb reményt mindjárt tsirájában el nem 
fojtják. Mivel pedig az elsőket a1 legjobb szándék 
mellett sem kerülhetjük el, azért ezekről itt nem 
lehet szó; a' mi pedig a 'második osztálybéli bajo-
kat 's akadályokat illeti, lássuk, mit közöl ezek fe-
lől az emberi ostobaságok és gonoszságok története. 
Ez pedig itt következik: az erőltetve, vagy vakon 
Öszvekeriilt házasok között lévő költsönös kedvet-
lenség, melly nyilvános utálattá, sőt iszonynyá is le-
het a' másik félnek az előtt nem isniért tes t i , vagy 
lelki tetemes héjányai felfedezése ál tal , vagya ' 
mellékes tekéntetekben való tsalódás által. 

A1 házasoknak titkos megegyezése a1 felől, hogy 
a* nemzetség szaporítás elkerülésére a1 házassági kö* 
zösűlést elkerülik ; vagy a' szerelem eszközlésében 
egy bizonyos módnak követése, a' melly minden 
gyümöltsöt lehetetlenné tesz. 

A' szántszándékkal történt olly társnak válasz-
tása , a1 melly magtalan, hogy így másokkal annál 
szabadabban társalkodhassék , a' nemzendók felől , 
ezek tartásáról, neveléséről, 's megállapításáról szor-
goskodni ne kényteleníttessék, s* t. e. Mind ezek olly 
okok, mellyek valóban nem ritkán és pedig tetemes 
kárára vannak a' házasságok termékenységének. 

E' morális és leginkább a' kérdésben forgóban 
magában alapúit okokon kiviíl, vágynák még más okok 
is, mellyek a* mondott termékenységet szerfelett vagy 
silányítják, vagy pedig elősegítik: illyenek a1 táp-
lálat, az éghajlat, a"1 föld, víz, sőt nem ritkán az 
égi testek és a' levegő befolyása, a1 mint ezekről más-
kor bővebben szólhatunk. 

Hogy a' házasok ama kötelességeiket, a' mel-
lyek ezen állapot következésében reájok háromlanak, 
tudni kötelesek, nyilván való dolog, és olly feltétel, 
a' melly nélkül ép nemzetségeket tsak reményleni 
sem lehet. E" kötelességek nem számosak ugyan, de 

Tud. Gyújt, XI. Köt. 1834. 5 
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nagy tartalmúak, és pedig e 'következők: viszonos 
tisztelet, kimélés, gondviselés és segítség; — ezek 
mivoltától függ a' házasságnak boldog, vagy ellen-
kező sorsa. Ezeket már a' házasság előtt tudniok 
kell a' házasúlóknak , a" házasságban pedig szünet 
nélkül és naponként tökéletesebben gyakorolniok, 
mert ezek elmulasztásának érzékeny következmé-
nyeit nem tsak magok a* házasok, hanem a' nemzet-
tek 's nemzendők is mind testi, mind pedig lelki ké-
pen sinlik. Mind ezek pedig mi igazak legyenek, a' 
mindennapi tapasztaláson kivűl bizonyítani fogja az, 
a1 mit a' következőkben mondani szándékunk. 

Minden eddig mondott feltételek melleit is két-
séges lenne az ép 's izmos népnek támadása, ha, 
midőn az anya a1 méhében visel, a' legnagyobb fi-
gyelem nem fordíttatik ezen fontos állapotra , melly 
9 hónap lefolyta alatt a' még bimbó korában lévő 
embert érleli mind addig , míg az a' szülőin kiviU 
töltendő életre alkalmatos lévén , a' születés által 
tsak ugyan belé is lépik a' nagy világba, és annak pol-
gárjává lészen. A' gyenge tsira, a' melly létének első 
heteiben alig látható, de , mi légyen , épen meg nem 
különböztethető, és tsak valódi növény életet él , 
külső és belső ártalmak által elrontathatik, kifejtő-
désében gátoltathatik, és így a'benne helyezett re-
mény is semmivé lehet, ha tsak a'legnagyobb szor-
galom nem fordíttatik arra, hogy a' létre siető em-
bertől minden ártalom elháríttassék.Ezen időszakasz-
ban sokat árthatnak a' külső történetbéli behatások, 
sokat az atya, és más emberek, de legtöbbet az anya. 
Mind ezek tehát, sőt maga a' Státns is mindent tar-
tozik elkövetni, hogy mindaz, a' mi ekkor a'mag-
zatnak kifejlődését 3s a' világba lépését akadályoz-
tathatná, elmellőztessék. 

Nem itt a' hely, mellyben lehessen bővebben 
értekezni a' felől, a' mit a' méhben viselő aszszonynak 
tenni, vngy elkerülni kell; tsak, a' mi más embere-
ket illeti, megkívánom bizonyítni, hogy mindenkor 
és mindenhol az illy állapotban lévő aszszony kü-
lönös tiszteletnek, 's kímélésnek tárgya volt nem 
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tsak egyes személyeknél, hanem magánál a1 törvény-
nél is. 

Az Athenabéliek olly nagy tisztelettel voltak az 
illy állapotban lévő polgárné iránt, hogy még ama 
gyilkost is, a' ki ahoz folyamodott 's attól gyámol-
tatott, kimélték. Magát pedig a' terhest, akár mit 
követett is el, nem végezték ki mind addig, míg az 
nem szült, melly tettnek bizonyosan nem más volt 
az oka, mint a' magzatnak megtartása. 

A' régi Persáknál maga a1 király kettős pénzzel 
ajándékozta meg a' terhes aszszonyt. 

Az Aegyptomiak Diodor és Plutarchbizonyítása 
szerint mind a' haláltól, mind pedig más büntetés-
től megkiméltók a' terheseket. 

A' Zsidók még a* disznóhússal való élést is meg-
engedték terheseiknek, a' mint ezt Maimonidesnél 
olvashatni. 

Rómában, a' hol minden polgár a' Főtisztvise-
lők előtt kitérni, a' kotsival megállni, 's abból ki-
szálni tartozott, a' terhes aszszony, ha szinte a' fér-
je is vele lett volna , mehetett szabadon, akárkivel 
találkozott öszve. A' számkivetéstől is mentek vol-
tak itt az illy aszszonyok. Tanúk sem lehettek a* 
terhesek, 's nem is lehetett őket az esküvésre kény-
szeríteni. 

Maximilián Tsászárnak hadi törvényei szerént 
megfosztani, vagy pedig erőszak alá vonni a ' terhest, 
keményen vala megtiltva. 

A* régi Németek a' gyümöltstsel megáldatott asz-
szonyokat minden vándorlásokban maguk hordoz-
t á k ; Az újabbak pedig azokat mind halál, mind 
pedig más büntetés alól felmentették. 

A3 ki a1 keletieknél bátorkodik valamelly terhest 
megbántani, az szörnyetegként tekintetik; a 'k i pe-
dig azok iránt, a3 kitelhető tisztelettel 's nyájasság-
gal viseltetni elmulaszt, az a' vallás ellen vét. 

A'Németeknél, és minden más Nyugotiaknál 
megvala tiltva a' terhesnek kinos vallatása. 

Magok a' vad népek is tisztelik a' megáldatott 
állapotban lévő aszszonyt, és annyira szívükön vi-
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selik a1 leendő embernek javát , bogy az egész 
Nigritiának népei, a' Benin Királyságéi t 's a* Sie-
ra Leone és Sestro folyó közöttiek , 's a' Gambra kö-
rűi lakók a' terhessel való közösködést, sőt magát 
az e1 végre való törekedést undok tettnek tekintik, 
's nagy bánatdijjal (Buszé) feddik. 1. Allgemeine 
Historie aller Reisen. 

Az egykori Zsidók Esseni felekezetében a' meg-
áldatott feleséggel való jogváltás keményen megva-
la tiltva, 1. Jos. Flav. de bello Jud. 

Mivel minden iszonyodás 's más kellemetlen in-
dulat a' terheseknél felette rosz foganatú lehet, azért 
a* Spártai Törvényszerző, minekutána megparan-
tsolta volna, hogy minden nyomorék 's a' Közjóra 
nézve hasznavehetetlen újszülöttek Apotheta nevű 
helyen kivégeztessenek, azonnal akarja azt is, hogy 
ez titkon történjék, ne hogy azt valamelly terhes 
észrevegye. 

Ugyan Lycurg és Numa meg nem engedték, 
hogy ekkor az aszszony borral éljen; sőt M. Cato 
bizonyítja, hogy a' terhesség alatt borral élt aszszo-
nyok az Ítélet elejébe idéztettek, 's a' szülés után 
mint házasságtörők, vagy atyafi szeplősítők büntet-
tettek. Noct. Att. L. X. C. XXIII. 

A' Catholika Anyaszentegyház úgy tekinti ekkor 
az aszszonyokat, mint betegeket, 's őket a' bojt törvé-
nye alól felmentvén, megengedi, hogy hússal él-
hessenek még a' böjti napon i s , sőt hogy kényök 
szerént ülhessenek, vagy állhassanak akkor is, mi-
dőn mások térden állnak. 

Minden mivelt nemzeteknek újabb törvényeik 
is tisztelik a' gyümöltsét viselő aszszonyt, és meg 
nem engedik, hogy a' míg az illyen állapotban va-
gyon, a' törvénynek szigorúságát a' legkisebb mér-
ték ben is érezze. 

Negyedik Fridrik Dániai Király korházat épít-
tetett tsupán azok számára, a' kik akármi képtelen-
ségök által az emberi társaságnak, de főképen a' 
terheseknek terhére vannak. ' 
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IIa pedig minden megtörtént i s , a' mi a' mag-

zatnak kifejlődésére kívántat ik , minden pedig el-
kerűl tc te t t , a' mi ezt gátolhatná, még is nem sza-
kad itt vége a'szükséges figyelemnek, mert ezután is-
mét más állapot következik, a 'melly nagyobb, vagy 
legalább nem kisebb szorgalmat kíván, t. i. a 'gyer-
mekágyasnak , 's az új szülöttnek ápoltatása. A' 
nagy tapasztalás bizonyítja, mennyire függ mind 
a' gyermekágyasnak, mind pedig a' kisdednek jova 
ama bánástól, a3 melly ekkor mind a 'kettővel tör-
ténik; kitetszik tehát, minő figyelemmel kell ekkor 
lenni mind magoknak a1 házasoknak, mind más 
ezek korul lévőknek, mind pedig a 'Kormánynak 
magának. Miben álljon ez nevezetesen, azt előszám-
lálni ismét nem lehet tárgya ezen értekezésnek, tsak 
azt fogjuk megmutatni: hogy mindenkor a ' T ö r -
vényszerzők minden népeknél ezen időszakaszt kü-
lönös figyelemre méltatták, tudván, mennyire függ 
ettől az ép 's hasznavehető szaporodásnak lehe-
tőssége. 

Lycurg megparantsolta, hogy senkinek sirjafel-
írással, vagy akármeily más módon fe ine ékesíttes-
sék, ha tsak a'kimúlt egy az ütközetben elesett hős, 
vagy pedig a' gyermek ágyban kimúlt aszszony nem 
lett volna. 

A' Rómaiak azon házat , a' mellyben gyermek 
ágyas aszszony tartózkodott, betsulet koszorúval éke-
sítették.Későbben pedig tsak negyvenedik napra a'szü-
lés után engedtetett meg, hogy a' valamit vétett 
aszszony kinos vallatóra vitessék. 

Marcus Antonius megparantsolta, hogy ama 
terhesekre 's újszülőkre is szoros felvigyázás légyen, 
a kik Rómaiak lévén, valahol a' külföldön tar-
tózkodnak. 1. Heineccii antiq. Jurispr. Rom. ant. 

A' lex Regia a' nélkül is mindenek előtt tudva 
vagyon. 

Későbben] pedig jannyira feledékenységbe jött 
e' törvény , hogy magában Olasz, még inkább pe-
dig Német Országban számtalan terhesek eltemet-
tettek a' n é lkü l , hogy az ezekben lévő magzat vizs-
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gáltatott volna, ha éle-e még. — A' Catholika Anya-
szentegyház az által igyekezett e' dolgon segíteni, 
hogy az illy magzatokat is kereszteltetni parantsol-
ta , a' mi természetesen a1 magzat élete felöl való 
gyanút jelenti. Már 12-dik században azt parantsol-
ta Odon Párisi Püspök, hogy a' terhesség közben ki-
múlt aszszonyok felbontassanak, s a' bennek lévő 
magzat, ha él-e tekéntessék meg, hogy, hatalán élet-
ben lenne, azt megmenteni *s keresztelni lehessen. 

A' Langresben 1704-ben tartatott Egyházi Zsi-
nat 40 napi butsút enged azoknak, a' kik a'terhes-
ség közben megholt aszszonynsk felbontatását java-
solnák, vagy azt, a'hol tanátsos volt, véghez vitték, 
1. Verdier Jurispr. Morgagninak javaslására pedig 
XIV-dik Benedek a' Tsászár metszést parantsolta. 

Harlemben a'Hollandoknál volt egy törvény, a' 
melly szorosan tiltotta mind azt, a' mi a" gyermek 
ágyasoknak tsendességöket háborgathatná; 's intő 
jelűi az ő háza ajtajára veres selyemmel bevont négy 
szegletű tábla tétetett , mellynek látására a' város 
vagy Tanáts szolgája tartozott azon házat kerülni, 
sőt annak férje is , a' gyermek ágynak ideje alatt 
ment volt az adósság követeléstől, bezáratástól 's 
más illy terhektől. 

Mi figyelemre méltatja pedig a' mi korunk a' 
magzat viselőket és szülőket, kitetszik a'bőlts's ke-
gyes törvényekből és intézetekből; de ez sokkal vi-
lágosabb , hogy sem ezt említeni kellene, főképen 
minekutána erről már máskor kimerítőleg értekez-
tünk. Minden e' tárgyat illető törvényeknél és inté-
zeteknél az a' fő dolog, hogy ezek nem tsak a'tör-
vényes házasságban, hanem még az ezen kivtíl lévő 
személyekre is kiterjednek. 

IIa azonban némelly illy intézetek 's törvények 
esmeretlenek lennének , tanátsos lészen a' neveze-
tesebbeket megemlíteni. így 1810-ben az akkori 
Frantzia Tsászártól Antverpben közre botsáttatott 
Decretumban, a' Tsászárné védsége alatt, ol!y tár-
saság alapíttatott Párisban : „société de la charité ina-
ternelle" tzim alatt , mellynek tzélja volt az ügye-
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fogyott gyermekágyasokat 3s|újszülöttöket gyámolíta-
ni. E' társaságnak törvényei igen érdekesek, de mi-
vel tzéiunkra nem tartoznak, azért elég légyen azok-
ról itt tsak emlékezni. 

Továbbá igen emlékezetes dolog, bogy magok 
a1 Római Pápák is a1 terheseket és gyermekágyaso-
sokat illető szabadságokat nem tsak a'törvényes, ha-
nem a' törvénytelen ndszemélyekre is kiterjesztet-
ték , 's azoknak tellyesítésöket sürgették. így a' mi 
a'szabadságokat illeti, ezek Vílí-dik Bonifáciusnak 
L. 2. dejud. in sexto szavai: ,,hoc vero ius , quod 
Matribus familias saltem competiisse videtur, ad mu-
lieres omnes extendilur, et iudicem contravenien-
tem ipso facto sententiam excommunicationis incur-
rere sciatur." * 

Ama kedvezéseket, mellyekkela' Római és más 
törvények a' terhesek 's új szülők iránt viseltettek, 
mind előszámláltam egyen kivűl, hogy tudniillik a' 
Római törvények szerint nem vala szabad az illy ál-
lapotban lévő aszszonyt, akár mit vétett , szabad-
ságától megfosztani. , 

Minden eddig élt Törvénytudók közül Poly-
carp Leyser látszik leginkább a* terheseknek enge-
dett privilégiumokon boszonkodni, a' mint ez a ' : 
„Meditationes ad Pandectas" tzimii munkájából ki-
tetszik. Nem lesz érdektelen dolog e' valóban tudós 
férjfiúnak tulajdon szavait olvasni, azért lássunk 
ezekből némelly töredékeket. 

Leyser Polycarp az illy állapotban lévő szép 
nemnek adatott privilégiumokat, nem az az iránt való 
tiszteletnek, hanem inkább a' férfiak szerelem féltésé-
nek tulajdonítja. Halljuk őt magát, midőn így szól: 
Privilegia, quae sexui sequiori in Jure nostro conce-
duntur, plerique reverentiae, quam Romani erga 
sexum istum habuerunt, adscribunt. Nos vero Ro-
manos et Cqnstantinopolitanos minus hac in re re-
verentiae, quam affectui suo, quo adhuc hodie in 
flammantur, tribuisse putamus. Nemo scilicet igno-
rat zelotypos illos et suspiciosissimos in pudicitiam 
foeminarum suarum ut olim fuisse, et nunc esse. 
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Pudicitfam suarutn uxorum laesam credebant, si ab 
alio viro tantum attingebantur" ez pedig nyilván bi-
zonyítja, hogy a ' j ó Leyser a' Rómaiaknak erköl-
tseiket, midőn ama szabadságokat engedték, nem 
eléggé esmérte. 

A' második forrást, a' mellyből a3 mondott ked-
Vezések eredtek légyen, Leyser ama hatalmas befo-
lyásban keresi, a' mellyel Theodora Tsászárné Justi-
nián fér jére , 's ennek tanátsosaira hatot t , e' felől 
pedig imígy fejezi ki magát: „Laudamus candorem 
Eicheiii , quod licet pleraque, quae Justiniano ob-
iiciuntur, diluere studeat , id tamen fateatur, Ju-
stinianum non tantum e;e suo, suorumque Consiliario-
rum irgenio, sed etiam ex suggestione uxoris iura 
sua constituisse. Sed improbus etiam fuisset Ei-
chelius, si hoc , quod Justinianus ipse non dissimu-
la t , in dubium vocasset. Nam ut alia * Testimonia 
involvamus, unicus ille, qui novella 8 cap. I-o habe-
tur locus, ita clarus e9t, ut quid ad eum responde-
ri potuisset, non videamus. Xta autem Justinianus: 
IJaec omnia apud nos cogitantes, et bis quoque parti-
cipem consilii sumentes eam, quae a Deo nobis da-
ta est reverendissimam coniugem , ad hanc sacram 
venimus legem" sed etsi haec non dixisset Justinia-
nus , eífectus tamen satis testatur de causa. Illa 
namque enormia muliérum encomia, i l la singularia 
iura et privilegia ipsis indulta, non possunt non ex 
consilio foeminae, sexus sui faventissimae, profecta 
fuisse. 

Továbbá azt véli Leyser , hogy a' terheseknek 
szánt törvényes kedvezések, ezeket nem tulajdon 
értelemben illetik. így szól Ő : „Ipsarum foeminarum 
gravidarum ac puerperarum favor aut nullus est, aut 
valde exiguus. Quin imo illae odio potius preman-
tu r , maximé si graviditas et puerperinm ex stupro, 
adulterio, aut incestu originem trahit. Itaqne fa-
vor ille omnis non ad ipsas, sed ad uterum, quem 
gestant, vei ad infantem, quem peperere, refertsir, 
atque ipsis solum oblique prodest."4 Mi ok nélkül 
heveskedik itt , 's több más helyekenLeyser Polycarp, 
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mert mind ezen emberséges és a' Közjóra nézve igen 
hasznos törvények által épen nem szaporíttatik a' 
féktelenek száma, azonban pedig az ártatlan szüle-
mények védetnek , és a' nép szaporodás elömozdít-
tatik. Valóban e' törvénytudó szigorúbb a1 fen em-
lített Pápánál, legalább kevesebbé emberbarát's ki-
sebb Politikus. E' mondottakhoz képest valóban 
criminalis pert lehetne Leysernek nyakába vetni, 
vagy legalább gyűlölni azt , ha más két helyen sze-
lídebben ki nem fejezte volna magát, a' hol t.i. mond-
ja : „Etsi etiam cumillis, quam diu infirmae sunt , 
benignius agitur, huius favoris fons humanitas et 
misericordia, non graviditas et puerperium est," — 
És ismét más helyen mondja: „Etsi enim mulieres 
eiusmodi e vano quodam, et superfluo metu iurare 
detrectant, attarnen hnic quoque metui, qui in mu-

• lieribus praesertim delicatioribus partui nocere po-
test , aliquíd indulgeri debet.u 

Szerentsésen megszületvén és a' világba lép-
vén a' gyermek , világ polgárává és törvénybéli te-
kéntetben személyévé lészen az Országnak; de tsak 
személy ö' a* Státusban, nem pedig polgár, mert ki-
fejlődve nem lévén, sem a'polgárnak jovaival nem él-
het , sem pedig annak tiszteit nem tellyesítheti. Azért 
tsak az emberiségnek jogaira tarthat számot, 
a' Státuséira pedig, minekutána a' kifejlődés által 
a" szükséges tulajdonságokat eléri , létének elején 
tsak szülőivel, későbben pedig mind inkább számo-
sabb viszonyokkal Öszvefiiggésbe ju tván , az az 
aszszonyi annyának kebeléből mind inkább a' ter-
mészetébe megyen által. 

Hogy pedig az e'gyenge teremtményre ható kül-
világnak tárgyai, annak további kifejlődését ne gátol-
ják; a' jónak magvát, melly még akkor benne mély 
álomba merülve lappang, de Őt egykor magának, min-
den ember társainak, 's főképen az Országnak, 
mellynek egykor polgára leend, reményévé teszik, 
nem tsak el ne nyomják, vagy ártalmassá tegyék, 
hanem inkább kifejtsék, szükséges : hogy minden 
környűlmények úgy intéztessenek , és a' kifejlődés-
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nek olly irány adassék, a'melly által nem tsak le-
hetővé, hanem hihetővé is légyen, hogy az új pol-
gárban szenderedő erők 's hajlandóságok napról nap-
ra , évről évre inkább kifejlődvén, mind ön magá-
nak, mind az emberi nemnek, mind pedig és főké-
pen hazájának javára a1 tökéletességnek ama fokát 
é r jék , a1 mellyet elérhetnek. — Ez pedig bizonyo-
san ugyan, de mégis fokonként és lassan történhe-
tik meg, mert az ember születése után leg több ideig 
's leginkább szorúl mások segítségére, azért , mert 
ő benne nem tsak a' test, hanem az értelem, a1 kedv 
és az akarat is egyformán 's egyszerre fejlődik ki, 's 
fejlődhetik is; mert különbben az állati fél a' lelki-
vel aránytalanságba, vagy szinte ellenkezésbe kerül, 
a' mi által azemher — vagy hasznavehetetlenné, vagy 
szinte ártalmassá lenne. 

A' kitsiny 's kifejlődésben lévő emberre ható 
külső tárgyaknak 's az ezekre viszszahafó embernek 
mérséklése 's igazgatása mondatik — nevelésnek. 

Úgy vélekedem, hogy az ember neveltetésének 
három félének kell lenni: testinek, értelminek 's 
szív, vagy is akaratbélinek, — morális, — 

Azt is tartom továbbá, hogy mind a' különös, 
mind pedig a' közjóra nézve alig lehet fontosabb 
tárgy , mint az a' felől való meggyőződés , hogy a' 
tzélirányos nevelés az ép, ügyes 's boldog népnek 
alapítására a' fő eszköz légyen. — Mert a3 nevelés 
az , a' melly jól termett, lelki's testiképen ép , jó 's 
hasznos, de egyszersmind beteges, erőtlen, haszna-
vehetetlen, és gonosz polgárokat teremt. — Ezért te-
hát és pedig méltán történt, hogy a ' jó l elrendelt 
Kormányok, bölts Törvényszerzők, érzékeny szülők 
figyelmek fő tárgyává tették polgáraiknak, ember-
társaiknak, s'gyermekeiknek helyes neveltetésüket. 

Tudjuk, mit követtek ele1 tárgyban, Spárta, A-
thenae, Roma és más mivelt Országok népei. Látjuk 
ma is naponként, hogy minden jó rendbe szedett 
tartományokban nem a' szülőkre egyedől bizatik a' 
nevelés, hanem hogy maga a' kormány is semmi 
gondoktól és semmi költségektől nem irtózik, tsak 







( 75 } 
hogy fejlődő polgárai helyes neveltetését alapítsa, 
's napról napra tökéletesítse, erősen meggyőződve 
lévén a* felől, hogy a' polgároknak tzélirányos ki-
fejlődésétől függ a1 közjó leginkább és ennek mind 
külső, mind pedig belső tartóssága. 

IIa tehát az eddig mondottak szerént a' nemi ösz-
tön ugy intéztetik, a' mint ezt a 'Közjó, és a' Termé-
szet akar ja ; és ha a' megszületett emberek úgy ne-
veltetnek, a' mint ezt az embernek s a' Státusnak 
java akarja, nem lehet nem várni , hogy a serdülő 
polgárság ép, hasznavehető, boldog, 's boldogító 
légyen. 

Honnét vagyon hát még i s , így fognak sokan 
szólni, hogy a'dolog minden szorgalom mellett is 
mégis nem úgy mégyen. Erről is fogom éri közleni 
véleményemet értekezésem végén, addig is pedig 
békés tűrésért esedezem. 

A' legközelebbi folytatásban szándékom a" va-
gyonos, és az élet eszközeivel arányban lévő népes-
ségről szóllani. 

(Folytatik.) 
Böhm Károly. . 

5. 
A* Somogy vári Szent Egyed Monostorának 1421-

dik évben költ hivatalos Tudósítása Sigmoíid 
Magyar Királyhoz as felöl, hogy «' Louk 
helységi szerzemény rész jószágba Cher ez-
newi Farkasnak három leánya béiktattatott ; 
egy Réztáblával. 

v • < ' • W-
„Sereníssímo principi domíno Sigismundo deí 

grácia Romanorum Regi Semper Augusto ac Hunga-
rie Bohemíe Dalmacie Croacie dcc regi, domino ip-
sorum mctuendo, Conuenlus Monastery sancti Egi-
dy de Symigío, Oracionum sulfragía deuotarum, 
vestra Nouerit Serenitas, Quod cum nos receptis li-
teris vestre Serenitatis preceptoriis, víro Magnifíco 
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domino Dy'onfsío de Marczaly regní vestrí Sclauo-
nie Bano et Comíti Cornitatus Symigíensis vei Co-
mítíbus in Crísíensi nec non vicecomitibns in pre-
dicto Symigiensi Comitatibus loquentibus et ad rela-
cionem Comítis Petii de Peren Judícis Curie vestre 
emanatis, Juxta quariim continenciam, vna cum 
Kewz de Ablanch et Georgio dicto Garazda de Istji-
uandí vicecomitibns díctí Cornitatus Symigíensis Be-
Jigiosum virum fratrem Paulum sacerdotem vnum ex 
nobis ad contenta predictarum literarum vestre Se-
renítatis preceptoriarum peragenda nostro pro testi-
inonio duximus destinandum Qui tandem exinde ad 
nos reuersi retulerunt eo modo , Quod ípsi octauo 
die festi Naííuitatis beate Marie vírgínís proxime 
preterí to, ad faciein possessionis Louk et per con-
sequens porcionis possessionarie emptícíe condam 
Farkasy de Chereznew in eadem babite, domini 
scilicet et mariti Nobils's domine Dorothea vocate 
nec non Nobilium dominarum Clara Aduiga ac puel-
le Agatha nuncupatarum filiaruni eiusdem Nobilis 
domine Dorothe ex eodem condam Farkasío procrea-
tarum vicinis et conmetaneis eiusdem vniuersis in 
ibi legitime conuocatis ac Thoma legitimo procura-
tore earumdem dominarum Clare Aduíga et puelle 
Agatlia vocatarum filiarum eiusdem condam Farka-
sy'presentibus accessissent ibíque totalem porcionem 
possessionariam prefati condam Farkasy patris ea-
rumdem dominarum Clare Aduíga et puelle Agatha 
nuncupatarum empticíam in dícta possesione Louk 
existentem, In cuius scilicet porcionis dominio pre-
fatus condam Farkasius tempore obitus suí fuisset 
et quietus extitisset eisdem nobilibus dominabus Cla-
ra Aduíga et puelle Agatha vocatis íiliabus ipsius 
condam Farkasy ipsarumqueheredibus et posteritati-
bus vniuersis cum omnibus eiusdem vtilitatibus vti-
litatumque integritatibus et pertinencys vniuersis 
iuxta vim vígoremque et virtutem prescriptarum Ii-
terarum vestre Serenitatis preceptoriarum Statuis-
sent et conmisissent eisdem in sempiternum possi-
dendam tenendam et liabendam ydem Kewz de 
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Ablanch et Georgíus dictus Garazda vicecomites co-
ram fratre Paulo sacerdote antedicto testimonio sci-
licet nostro contradiccione Stephani literati fily Jo-
hannis Sigismuudi et Michaelis iilioruin Nicolay fily 
Mains de Gerech ac Nicolai et Johannis filioruin ai-
terius Michaelis jftly*Sandríní de eadem non obstan-
t e , In cuius rei memóriáin firinitatemque perpeiuam 
presentes literas nostras p r i u i l e g i a l e s penden-
tis autentíci Sígíllí nostri munimine roboratas eis-
dem duximus concedendas, Datum quartodecimo 
die termini prenotati Anno Domini Millesimo Qua-
dringentesimo vigesimo primo." 

Örökös, az az : P r i v i l e g i á l i s B é i k t a t ó -
I ev él a' Louki vásárlott szerzemény Jószágról, író-
hártyán , bőrpántlikáról fíiggő kerék viasz petsét alatt, 
a' Magyar Nemzeti Museum Gyűjteményéből. Ámbár 
Sigmond Királynak (Decreti VI. art. 10. §. 9 . ) és 
I Mátyás Fejedelemnek, (Decr. VI. art. 74* § 9 ' ) 
Törvénye különböztetést tészen a' ,,«Statutoriae Li-
terae^ és a' „Statutoriáe Literae Perpetuae44 kö-
zött, és a' Béiktaió Levelek hajdan valóban e' külön-
böztetés szerént adattak mind k i , még sem találhatni 
e' fontos tárgynak tsak legkisebb világos nyomát is 
a' Magyar Törvénykönyvekben. Ezen Oklevél ese-
tében voltak ugyan a' Béiktatásnál Ellenmondók : 
De épen azért, mivel ezek figyelembe nem vétettek, 
és maguk az Al-Ispányok vitték véghez a' hiteles 
egyházi személy jelenlétében Sigmond Király ren-
delésének következésében a' Beiktatást, önkényt ki 
tetszik, hogy e' Béiktatás egy meg nyert Per után 
vitetett véghez. Nevezetes az Oklevélben az. is, hftgy 
a' híres GARÁZDA Ág, mellybol három jeles Deák 
Kolió virágzott, Somogy Vármegyében is előjo. A' 
Széchényi Országos Könyvtár e" Régiséget, a"1 mit 
tartozó hálából említek, a' Ratki és Salamonfai dí-
tső B a r t h o d e i s z k y Ágtól nyerte ajándékba. 

Horvát István. 
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6. 

Bánsági Tudósítások. 

(Folytatás.) 

Az utolsó leveledben, Kedyes Barátom ! igen ki-
vántsi vagy tudni a' vetésnek ezen vidéki kimenete-
lét annál is inkább, mivel minden felől a' hallatlan 
szárazság szomorította a1 mezei gazdákat a' szántás-
ra 's a' marha legelőre nézve; igaz, hogy magam is 
megígértem utolsó levelemben a' vetésrüli tudó-
sításomat. 

As Bánsági mezei gazdáknak, kiket még azon 
r o s z szokás lelkesít, hogy Májusban ugaroljanak, 
Octoberben pedig másodszor 's egyszer'smind vetés 
alá is szántsanak, ez idén roszszúl szolgált a' sze-
rentse, mert a' szárazság miatt szántani nem lehe-
t e t t .— Szokás i t t , hogy nyáron által mindenféle 
marhák száraz és nedves időben egyeránt az ugar 
földeken legeljenek, mellyek a' néhai esőzések ál-
tal ellágyult földet annyira letápodják, hogy Octo-
berben, melly nálunk ritkán szerfelett nedves, 
szántani mesterség, azért sokszor megtörténik, hogy 
a' vetés később esik, mint kellene. Jól lehet, hogy 
az előbbi tudósításomban a' szerfelett való száraz-
ságot vádoltam, de voltak még is ollyan nedves na-
pok , mellyek, ámbár a' termesztményeknek keve-
set használtak is, még is az ollyan nyers földet, 's 
annak a' bőrét meglágyították, 's azt osztán a' lege-
lő marha annyira letaposta, hogy szántathatatlanná 
vállott. — IÜyen munkátlanságban veszteglettek az 
ollyan mezei gazdák, kik nálunk keverni nem szok-
tak , 's kénytelenek valának az eső után sóhajtoz-
ni , hogy gazdasági munkájokat folytathassák, mi-
dőn azok, kik nem irtóztak <C földjeket keverésre 
is megszántani, vagy a; legelendő marhát nedves 
időben az ugarjokról letiltani, 's nem féltek, hogy 
a'jól megmivelt földben ,a ' jövendő tavaszszalaz élet 
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megdűljön, rendesen 's kívánságok szerént a'vetést 
megtehették, 's földjeiket az October végével beál-
lott szünteleni esőzések előtt bemagozhatták ; ne-
vették ugyan a' pór néptől tanúit gazdák az elmél-
kedoUet, az úgy nevezett theoreticus papiros gazdá-
kat, kiknek jobban tetszett, hogy a' mag inkább a' 
féregtől ment földben egészségesen várja az esőt , 
mint az életes tsürben, 's az eső után nyakra főre, 
imigy amúgy a'magot elszórván, a'földbe mázolják, 
mint ama ditséretes így szoktákat követők tseleked-
tek, kik a' beállott rég óhajtott esőben, nem tudtak 
mihez nyúlni, majd tsak hogy vetetlen maradtak a' 
földjeik. 

A' reptze vető gazdákra ismét rosz a 'remény-
ség, sokan még az Augustusi esőkkel elvetették a3rep-
tzéjeket, melly ugyan kikelt, de a' reá következő 
szárazságban a' bolhák (chrysomela saltatoria) el-
emésztették azt. Itt legjobb azt vetni September ele-
jén , mert a' híves 's ködös éjszakák annak a'nevel-
kedését nagyon elősegítik. Azonban ez idén 22-
dik Augustus ólta 18-dik Octoberig esőnk nem lé-
vén, annak a' vetésével a' többiek elkéstek; elve-
tették ugyan September vége felé, mert October elején 
az esőre bizonyos számot tartottak , de e' helyett 
fagyos és deres éjszakák állottak be, 's így az elve-
tett reptze tsirbe se indult, tsak October utolján 
az egész héten tartó eső után kezdte magát muto-
gatni. Mit ád a'jó Isten,majd ezután tetszik meg, ha 
a' meleg ősz annyira kinyúlik Karátsony felé, hogy 
a' reptze megerősödhetik, és annyira neki levele-
sedhelik , hogy a'téli és tavaszi száraz fagyokat kí-
állhatja. Ekkor az utolsó vetők többet nyertek azok-
nál, kik még Angustusban elvetették a reptzéjeket. 
Különben egy forma lesz a' veszteség. 

Arra a' kérdésedre, minő nyelvű és rénytí la-
kosi vannak a' Bánságnak, 's minő szorgalommal 
mivelik a ' fö ldet , minő erkoltstsel birnak , igen ne-
héz megfelelni, valamint arra is, minő termékeny-
séggel birjon a' föld, 's minő helyheztetése van a' 
bánsági Jobbágynak. 
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A' Törököknek vagy Ozmánoknak tökéletes ki-

pusztulások után mind a1 három bánsági Vármegyék 
Krassó, Temes, és Torontál az egész épségekben 
a1 Felséges uralkodó Házunkra viszszaszállottak, 
ezt a' Históriából úgy is tudod, azért tovább a 'kér-
désednél nem terjeszkedem, tudván, hogy az említett 
Vármegyékből a' bánsági vég vidéki katonaság bir-
toka is kiszakasztatott. 

A* Lakosok Magyarok, Oláhok, Rátzok és Né-
metek; vannak ugyan Tótok, Tsehek, Olaszok és 
Frantziák i s , de kevesebb számmal; az utóisók ki-
vált már annyira elnémetesedtek, hogy anyai nyel-
veket is többnyire elfelejtek. — Ellehet gondolni 
t ehá t , hogy e' különbféle nemzetek különbféle 
szokást hoztak magokkal az Országunkba, azért kü-
lönbféle is köztök a'szorgalom, kivált a' mezei gaz-
daságra nézve, úgy tehát az erkölts és characteris 
különbféle lehet. 

A' Magyarok többnyire az Ozmánok kipusztu-
lása óta a' szomszéd Tsongrád, Békés, és Arad 
Vármegyékből vándorlottak ide ; urbarialis magyar 
Helység igen kevés van , hanem a1 Magyarok mind 
dohányt termesztő kertészek ; termesztenek ugyan 
más életbéli veteményeket is, de tsak tulajdon szük-
ségekre, 's a' földnek megmivelésében magokat épen 
meg nem különböztetik az Oláh és Rátz (Szerbus) 
földmiveiőktől; tsak imígy 's amúgy szántogatják 
földjeiket , semmi újításokat el nem fogadnak, ha-
nem állandóid a'régi így szoktákhoz ragaszkodnak. 
Az Oláhok és Rátzok leginkább urbarialisták, Ők fog-
lalatoskodnak mindenféle veteményeknek termesz-
tésekkel, 's a ' júhés szarvas marha tenyésztésével, a' 
földmivelésében tsak a'régiség mellett maradnak. — 
A'Németek magokkal azon tartománynak szokásait 
mind az erköltsre,mind pedig a' mezei gazdaságra néz-
ve, behozták, a'honnan ide vándorlottak; de a 'mezei 
gazdaságot, elmellőzvén az egyébbféle erköltsöket, 
mint a' tzélhoz nem tartozandókat , épen semmit 
sem javí tot ták, hanem változatlanúl megmaradtak 
azon szokás mellett, mellyet régi honyokban ta-

núi-
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ntrltak, pedig az óta amazok a' mezei gazdaság pal-
lérozásában jóval is előbbre léptek. Ezek igen kevés 
újításokat fogadnak el, gondolván, hogy ők, mint Né-
metek, legértelmesebbek a' mezei munkákban; tsak 
egyedül a' ló tenyésztést űzik; juhokat épen nem, 
szarvas marhát pedig tsak annyit tenyésztenek, men-
nyi a'tejbéli szükséget naponként kipótolja. Minden 
szántás vetésbéli munkát lovakkal tesznek; ők ter-
mesztik ugyan ama hires bánsági piros búzát, melly 
tápláló részeire nézve nem tsak az egész hazában y 
hanem, bizvást állítható, hogy az egész Ostriai Tsá-
szárságban legnevezetesebb. Kukoritzát és Árpát ke-
veset, tsak házi szükségre valót termesztenek : ellen-
ben Bnzát nagy mennyiségben, és zabot a'tavaszi alá 
való földekben igen szeretik termeszteni. Az elsőt 
pénzre fordít ják, a' másodikkal pedig szép lovakat, 
mellyekkel kereskedést űznek, nevelnek. Mászszor 
többet. 

Port. 

7. 
Rogerius, Scótiai Sz. Kálmán mártírt sem 

vehette IV. Béla Királyunknak ősei közé. 

A* folyó évi Tudományos Gyűjteménynek Sep-
temberi kötetében azt védtem : hogy „Atyáink Kál-
mán Királyunkat soha sem vallották Szentnek." 
Miután ez a' Kötet szerte osztatott, látóban érteke-
zésemre illyen ellenvetést tettek: Hogy Rogerius-
nak Miserabile Carmen nevű könyvéből felhozott 
soraiban nem Kálmán Királyunk, hanem Scótiai 
Szarándok Kálmán rejtekezik; ki annyára nézve 
magyar vérből származott Királyfi volt: 's a' szent 
földre indultakor Austriában Stock-an-der~au, vagy 
is Stockerau Városban akasztatott fel egy fára a' 
keresztény hitért. — Életét olvashatni Inchoffernál 
Annál. Ung. ad an. 1012. fol. 299. és 366. a' Római 
kiadásban; meg Ungaricae Sanctitatis lndicia 

Tud. Gyűjt. XI. Köt. 1834. 6 
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tzímii köny vetskében, melly N. Szombatban 1737. 
8-aci rétben már másodszor nyomattatott ki. 

Jóllehet ez a' Szent előttem esméretlen nem 
volt; — de mivel Rogerius annyiszor említett kétes 
soraiban nyilván magyar Sz. Kálmán Királyt emle-
get : ba ítéletem meg nem tsalt , őtet , mint idegen 
Scótot, Királyunknak el nem fogadhattam. 

Méltó olvasni, a* mit róla Katona István Ilist. 
Crit Reg. Ilung. Stirp. Árpad. Tom. I. a' 240-dik 
lapon 1016-dik évre ír. Ó tudniillik, e' történeten 
el nem indulhatott; mert nem tudta , hogy Szent 
István Királyunkat az Anglus és Normannus írók 
Salamon-\\ák nevezték. — De mióta T. T. Horvát 
István Úr az 1833-dik évi Tud. Gyűjtemény Vll-dik 
Kötetében a' 123-dik lapon ezt a' botlás kövét is lá-
bunk alól szerentsésen elgördítette, aa Legenda is 
nálunk nagyobb hitelre vergődött; 's most már Ka-
tona István sem akadna fel r a j t a , ha még közöt-
tünk élne. 

Az ellenvetés haza menet erre a' gondolatra is 
hozott: váljon nem értette-e Rogerius Kálmán Ki-
rály alatt , II. Andrásnak hasonló nevű fiát? Ki , 
valamint a' Históriából bizonyos, Halitsban egy ideig 
attya nevében és akaratjából országült; de mivel Sa-
lome nőjével szüzességben élt, Országától elesett. 
(Pray Annál. Reg. Hung. P. I. Lib. 3 p. 200.) Azu-
tán pedig tatár járáskor 124l-ben kapott megsebesü-
lésből Slavoniában kegyesség és jámborság hírében 
halt. meg, és Tsaznuín temettetett el. (Pray ugyan 
ott Lib. 4. p. 266.) 

Ezen vélekedésem nyomhatna valamit, ha Ro-
gerius Cap. XXVIIL II. Andrásnak Kálmán fiát „Ducc 
Colomanns" tzímmel nem illetné: s. Cap. I. mint 
egy rá nem mutatna, hogy nem róla , hanem Kál-
mán Királyunkról emlékeznék. Mert vajmi könnyen 
Szentek sorukba vették hajdan Krónikásink a' kirá-
lyi ágból eredett jámborabbakat. A' Dubnitzi Króniká-
ban 1345 dik évre Nagy Lajos ötséről, a' szerentsétlen 
Andrásról, kit gonosz és hitét szegte Johanna fojta-
t o t tmeg , ezeket olvasom: „Anno Doniini millesi-
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mo, trecontesimo quadragesimo quinto, per Johan-
naai uxorein suam , et per Satellites regios, decimo 
nono Septembris, dirae mortis faucibus traditus est 
(Andreas) in civitate Aversana, distante a Neapoli 
ad octo miliiaria, quae potius fuisset subinversa. Et 
sic sine causa interfectus est. — Cum autem corpus 
suum deferretur in Neapolim ad sepeliendum -— se-
pultum est in Kathedrali Ecclesia, iuxta avum suum 
Carolum Marceilum ( í g y ) Statimque post obitunt 
suum, dicitur divinitus miraculis claruisse' et qua-
si omnes, qui in morte eius conspiraverunt, mares 
et foeminae, miserabili morte consumpti sunt, etiam 
ultione sanguinis innocentis." 

De ha Rogerius II. Andrásnak Kálmán fiáról is 
hasonló értelemben írna, vélekedésem szerént még 
ekkor sem érdemlene nagyobb hitelt, mert be nem 
bizonyíthatni , hogy valaha Kálmán Hertzeget az 
Anyaszentegyház vette volna föl a' Szentek számába ; 
már pedig, ha szentsége nem ezen a' kövön épült , 
bizonytalan és kétséges marad. 

Ha végtére Rogerius tsak ugyan szarándok 
Scót Kálmánt értette; — botlását legalább jegyzet-
benigazítsuk meg; mivel a' Rex szó rá épen nem 
illik. Meg sem mondhatnám , minél fogva nevez-
hette volna őtet Rogerius IV-dik Béla Királyunk 
ősének. 

A' Dubnitzi Krónikában Salamon Királyunkról, 
kit Pray Szentnek vélt, még ezt a3 különös, eddig 
hallottlan, de a"1 Krónikánál sokkal későbbi jegyze-
tet találom : „Sepultus in Lepoglawa , claustro Here-
mitarum, ibi enim de marmore sculptum monu-
mentum habet." Ez meg nem egyez a' régiebb ha-
gyományokkal, mellyek szerént Salamon tetemei 
Istriának Póla Várossában nyugszanak. Lepoglavá-
ról pedig tsak azt hallottuk, hogy ott Corvinus Já-
nos I. Mátyás Királyunk természetes fia takaríttatott 
el. Azután Salamon korában hol voltak még első 
Remete Sz. Pál Szerzetesi? kik tsak a 'XIII dik szá-
zad közepén támadtak. — Ennyi különböző véleke-



( 81 ) . 
dések , 's hagyományok u tán , ideje volna már egy-
szer a' Salamon azentségéről villongó kérdést is el-
dönteni* 

Podhradczlcy Jósef. 

8. 
4 ' ditsö Martzibáni Família Intézetére ügyelő 

Küldöttségnek Jutalomosztásai a1 folyó 1834-
dik évi Szent Iván hava ötödikén. 

Azon országunk jövendő boldogságát illető szá-
mos, fontos és egymástéro köz munkálkodások, mel-
lyek által ditsőségesen uralkodó Apostoli Királyunk 
atyai gondoskodásaiból a'Magyar Nemzetnek öszsze-
gyült lelkes Képviselői egy következendő boldogabb 
Kort szándékoznak megállapítani, nem különben a' 
közöttünk dúlt veszedelmes Epemirigy Nyavalya több 
Ízben, és ugyan hoszszabb időre, féibeszakasztotta 
a' ditsö Martzibáni Família Intézetére ügyelő Kül-
döttségnek ítélettételeit 's egyébb foglalatosságait is, 
a* miből természetesen hátramaradásoknak kellett 
eredniük. 

Kívánatos vala tebát, hogy addig is, míg min-
den a' maga szokott rendébe viszszajöhet, legalább 
azon Juta lmak, mellyek több érdemes Hazafiaknak 
már valóoan oifuiteltettek, kiosztassanak, é* azon 
Jutalom Kérdések, mellyek különbféle évekre ki-
szemeltettek, megfejtés végett kihirdettessenek. 

Magos oltalma által létre hozta Magyar Ha-
zánknak szeretve tisztelt Felséges Nádor Ispánya, 
mint a' ditső Martzibáni Intézetnek is határtalan 
kegyelmű Pártfogója, Tek. Ns. Pest Pilis és Solth 
törvényesen egyesűit Vármegyék Rendeinek ebbéli 
óhajtásaikat, midőn azon nyomos oknál fogva, hogy 
sem Ön Maga, sem a' Küldöttségnek fényes érde-
mű Elölülője, Nagy Méltóságú Cziráki és Diénesfal-
vai Cziráky Antal Gróf 's Ország Birája ő Excel-
ent iá ja , a 'folyamatban lévő Ország Gyűlése helyé-



t S5 ) 
ről el nem Jöhetne, felséges Személyének a' Juta* 
lom kiosztásban Képviselőségét a* Fejedelem és Ha-
ssa szolgálataiban érdemekkel megőszült, 's Ország 
szerte köz tiszteletben tartatott Nagy Méltóságú Végli 
István Ur 0 Excellentiájára, Szent István Apostoli 
Király jeles Rendének közép keresztesére, 's egyszer 
'smind arany sarkantyús Vitézre, Ő Ts. K. Felségé* 
nek valóságos belső titkos Tanátsosára, a1 Magyar 
Szent Korona Őrére és Tek. Ns. Baranya Vármegye 
Fó Ispányára bizni méltóztatott. 

E1 jeles kinevezés által megelőztetve lévén 
minden várakozások, szoros kötelességének tekéntet-
te a* ditso Martzibáni Família Intézetére ügyelő 
Küldöttség mindenek előtt megkérni tartozó mély 
alázatossággal az eránt a' Nagy Méltóságú Nádor Is-
pányi Képviselőt, bogy gyűléseiben a" köz tanátsko-
zásoknak gyorsabb sikerük miatt mind a* mellett is, 
hogy ez egyébb eránt ditso hivatalának körén kivitt-
esnék, megjelenni, 's ezekben a' szükséges előké-
születekről nyomos észrevételeit közölni ne terhel-
tetnék , a' mit is kegyes lereszkedéssel megtett ő 
Excerientiája, mély belátással elősegítvén minden-
kor az Intézet tárgyainak legalkalmasabb elrendel* 
tetéseiket. 

Az illyetén többszöri tanátskozásokban mindé-
nek szerentsésen elintéztettek, 's minekutána aa 

Végzések a'Nagyméltóságú Nádor Ispányi Képvise-
lőnek foganatos közbenjárása által a' Felséges Párt-
fogónak jóváhagyását is megnyerték, a' Jutalom-
osztás ideje Szent Iván havának 5-dikére hatá-
roztatoit. 

Hivatalosak valának pedig e' Jutalomosztásra 
mind azok , kiknek a1 ditso Martzibáni Família In-
tézetére ügyelő Küldöttség akár a1 Martzibáni Famí-
liának esztendőnként kioszíogattatni rendelt 400 
váltó forintos nagy és 100 váltó forintos kis Jutal-
mából, akár pedig néhai Vitéz Jésef Udvari Ágens 
Intézetéből, vagy néhai Pongrátz Theresia Grófné 
bukezilségébol, nem különben néhai Széki Teleky 
László Gróf adakozásából, meg a1 boldogult Tek. Fejér-
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vári Jósef hazafiúi buzgósága következesében Jutal-
makat ítélt. 

Különösen a' ditső Martzibáni Famíliának na-
gyobb Jutalmát a' Küldöttség meghatározása szerént 
1823-dikra elnyerte Tek. Tudós S z l e m e n i c s 
P á l , Posonyban a' Magyar Törvény érdemes Tanú 
tója nyomtatásban megjelent Polgári Magyar Törvé-
nyéér t ; - — 1824-dikre Tek. Tudós F á y An-
d r á s , Táblabíró Ur, ujabb eredeti Meséiért; 
1825-dikre Tek. Tudós V ö r ö s m a r t y M i h á l y , 
Táblabíró Ur , Zalán Futása tzímü Höskölteményé-
é r t ; 1826-dikra boldogult K i s f a i ud i K i s-
f a l u d y K á r o l y az Aurora Almanach szerkesz-
tetéséért; — — 1827-dikre Nagy tiszt. Tudós 
B i 11 n i c z L a j o s , a' Szombathelyi Lycenmban 
a ' Marhesisnak rendes Taní tója , a1 Magyar Nyelv-
béli Előadás Tudományáért. 

Mint Jutalomkérdés fej tok a" Martzibáni Intézet-
ből a' kisebb Jutalmakra, úgy a' Nagy Méltóságú 
Cziráki és Diénesfalvai Cziráky Antal Gróf és C)r-
szágbirája 0 Excellentiájától ajánlott , 's még ezen 
kivűl Mélt. Széki Teleky Jósef Gróf, Jankovich 
Miklós , Schedius Lajos , és Horvát István által 
együtt öszszetett Jutáíompénzekre méltóknak ítél-
tettek : boldogult B e r e g s z á s z i N a g y P á l , egy-
kor Hazánknak munkás Philologusa ; Nagytiszt. 
Tudós G á t h y I s t v á n , Szathmár Németi Prédi-
kátor, és Esperest; Nagytiszt. Tudós S z e d e r 
F á b i á n a' Szent Benedek Rendének áldozó Papja; 

Tek. Tudós G á t h y K á r o l y , Huszti Ka-
marai Földmérő ; — — boldogúlt K o v á c s Ta-
m á s , a 'Haza i és Külföldi Tudósításoknak érde-
mes Szerkesztotőjük. 

Néhai Vitéz Jósef volt Udvari Ágens Intézeté-
ből a' Kún Nyelvről írt Értekezéséért Jutalmat ér-
demlett Tek. Tudós J e r n e y J á n o s , Táblabíró Ur 
és Hites Ügyvéd. 

Boldogúlt Pongrátz Theresia Grófné Jutalmaira 
méltóknak tar ta t tak: Tek. Tudós H o r v á t h An-
t a l , Táblabíró Ur és Hites Ügyvéd a' régi Rabszol-
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gákról írt tudós Értekezéséért ; — — és Tudós 
S i m o n F l o r e n t i n 11«, Hites Ügyvéd a' Szokás-
ról készített Munkájáért. 

Azorl Jutalomdíj, mellyet boldogult Széki Te-
le ky László Gróf hazafiúi bőkezűsége ajánlott , is-
mét a' fent tisztelt jeles tudományu G á t l i y I s t -
v á n n a k jutott. 

Végre a' néhai Fejérvári Jósefnek hazafiúi buz-
góságából kitett Jutalmat Tek. TudÓ3 S z a d I e r J ó-
s e f Orvos Doctornak, a1 magyar Nemzeti Museum 
egyik (írének, ítélte a' Küldöttség a1 Kőszénről ké-
szített tudós Értekezéséért. 

E1 tudós Férfiak tehát , kik Öszszesen az idő-
közben kimultakkal együtt 15 számot tesznek, jó-
kor meghívó különös Levelek által a* Jutalomnak ál-
talvételére meghivattak olly kérelemmel , hogy 
a* Jutalomosztás határidejét megelőző napon Pesten 
személyesen, a' mennyire helyheztetésiik engedi, 
megjelenni törekedjenek. 

Elérkezvén Szent Iván Havának 5-dik napja , 
a 'Küldöttség Tagai , nem különben a 'Jutalmakra 
érdemesíttetett Tudós Férfiak közül azok, a' kik sze-
mélyesen megjelenhettek, délelőtt 10 órakor Tek, 
Ns. Pest Vármegye nagy Palotájában a' Küldöttség 
leg Idősebbikének, Méltóságos Szilassi és Pilisi 
Szilassy Jósef , Szent István Apostoli Király jeles 
Kendének Kis Keresztes Vitéze, Ts. Kir. Tanátsos, 
Hétszemélyes Táblabíró, 's Tek. Ns. Torna Várme-
gye Fő Ispánya 0 Nagyságának Előlülése alatt egy-
begyűltek, 's ijlést tartván a' Tagok, ebben a' Ha-
za Felséges Nádorispányának, J ó s e f Ts. Kir. Au-
striai örökös Fő Hertzegnek, az Intézetre nézve 
tett rendeléseket 's egyszóval az utóbbi Gyűlés Jegy-
ző Könyvét helybenhagyó és megerősítő kegyelmes 
Levele mindenek előtt föíov«statott, mellyben egy-
szersmind a' Felséges Ts. Kir. FŐ Hertzeg Mélt. 
és Főtiszt. Ocskai Ocskay Antal, választott Bátzi 
Püspök ő Nagyságának, nem különben Tek. Mérey 
László, Horvát István és Forgó György Táblabíró 
Uraknak a' tőlük újabban ajánlott Jutalompénzek-
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ért kegyelmes Megelégedését kinyilatkoztatni mél-
tóztatott. 

Ezek után a' Mélt. Elölülő ü r emlekezetéből, 
a* mi köz tiszteletet és kétszeres figyelmet gerjesztett, 
így szólította meg a' Küldöttség Tagait : 

* * * 

„Méltóságos, Tekintetes Kiküldöttség! 
Méltó öröm, foglallya el szívemet azt meggon-

dolván, hogy nekem, mint ezen Tettes Ns. Pest Pi-
lis és Solth t. e. Vármegyéknek félszázadot meg-
halatt időtől fogva való TáblaBirájának, mostani ha-
nyatlott koromban alkalmatosság nyújtatott illy dí-
szes Közönséghez szóllani,még pedig olíy Jeles Tárgy-
ban, melly az igaz Emberiségnek valóságos példája, 
mivel az értelemnek és akaratnak tökélletesítésére, 
a' mittíl függ az Ember boldogsága, egyenessen ezé-
loz , e' mellett Magyar Nemzetünknek dicsősségére 
szolgál; tudniillik 

A1 néhai boldog emlékezetű Nagy MIgú Puchói 
Marczibányi István o Cs. K, Felsége hajdani belső 
Titkos Tanácsossának háládatos emlékezetet érdem-
lő Intézete, mellyel nevezetes Tőkepénznek esz-
tendőnként járó hasznát az érdeklett jó végre fordít-
tatni kivánta azzal, hogy azohajtot t czélra vezető 
érdemes Tudósoknak munkáik megjutalmaztatások-
ra osztattassa Testvér Öcse Tettes Puchói Marczi-
bányi Imre Úr T. N. Trencsin Vármegye ElsŐ-AI-
Ispánnya, mint végső Rendelésének tellyesítője, Ki is 

Azon Jeles Hagyománynak állandó feltartását, 
az említet jutalmaknak czélarányos kiosztását esz-
közleni kívánván, bölcs előre való nézése szerint, 
megkérte Fels. Fő Ilerczeg Kegyelmes Nádor Is-
pány Urunkat , mint ezen Tettes Ns. Megyénk örö-
kös Fő Ispánnyát, hogy Megyebeli érdemes Tagjai-
val egyetértőleg méltóztatna azon szent czélnak tel-
lyesítése Kormányát vezérleni ; melly kérésnek 
tellyesítését kegye'lmessen elvállalván Felséges dicsős-
ségessen uralkodó Jó Királyunknak, a' ki minden Köz-
jónak 's Magyar Hazánk díszének Kegyelmes Párt* 
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fogója, Kegyes engedelmével, azt mind eddig, Valami-
kor lehetett, tulajdon személyében, a* mikor pedig 
megakadályoztatott, Képviselője által nemzeti tudo-
mányos innepléssel méltóztatott o Császári Kir. Fő 
Ilerczegsége tellyesíteni. 

Valamint most is van azon Történet , hogy az 
Országgyűlésbeli fontos foglalatosságai miatt azon ne-
mes munkálódásátúl elvonattatván, méltóztatott érde-
mes tiszteletre méltó Képviselőjének Kegyessen 
rendelni, Nagy Mlgú Végh István Urat, Kedves j»Ia-
gyar Ilazáok Szent Koronája Orjét, T. N. Baranya 
Vármegye Fó Ispánnyát, és a' Szent István Apóst. 
Magyar Király jeles Vitéz Rendjének Közép Keresz-
tes Tagját, a' Császári Királyi Felség belső Titkos 
Tanátsossát, Arany Kulcsos Hivét 's Arany Sar-
kantyús VitézzétŐ Excellencziáját azon diszes fogla-
latosságnak's nemzeti Tudományos Inneplésnek vég-
hez vitelére. 

Hogy tehát azon Országszerte igen tisztelt Nagy 
Mlgú Úrhoz minél elébb szerencsénk lehessen, a ' 
Mlgos és Tettes Kiküldöttség jóváhagyásával, kér-
jük meg illendő tisztelettel a' Közinkbe lejendo 
megjelenésre, egy Közinkből kinevezendőKiildöttség 
által; mellynek Tagjai lesznek: 
Főtiszt, és Mélt. Ocskay Antal Püspök, mint Szónok, 
Nagyságos Schedius Lajos Ts. K. Tanátsos Ur, 
Tek. Jankovich Miklós Táblabíró Ur, 

éS ^ 
Tek. Benyovszky Péter Táblabíró Ur. 

A' Palota gráditsánál Képviselő Ur ő Excellen-
cziáját elfogadni fogják: 
Tek. Kováts Mihály Táblabíró Ur, 
Tek. Forgó György Táblabíró Ur, 
Tek. Sárközy Imre Ur, aa Kiküldöttségnek Jegyzője. 

Végre a' Palota ajtajánál üdvözlik és a' Palotá-
ba bevezetik : 
Tek. Földváry Gábor Al-Ispány Ur , 
Tek. Glosius Dániel Táblabíró U r , 



( 90 ) . 
Tek. Mérey László Táblabíró U r , 
Tek. Gcörch Illyés Táblabíró Ur . u 

# * 
* 

E' rövid beszéd után , melly az időközben Ösz-
szesereglett minden karu és rendii Vendégektől is 
köz tapsolással fogadtatott , a' Küldöttségnek Bu-
dára rendeltetett része elsietett méghívni Képviselő 
Ur Ő Excellentiáját, kit is uri házában Főtisz. és 
Méltóságos Ocskai Ocskay Antal Bátzi Püspök Ur ime 
beszéddel kért meg az általjövetelre: 

# * 
* 

Nagy Méltóságú Nádor Ispányi Biztos ü r , 
Kegyelmes Urunk ! 

Mély tisztelettel, 's érzékeny hálával fogadták 
mind magok a3 Tek. Ns. Pest Pilis és Solth tör-
vényesen egyesűit Vármegyéknek Rendéi, mind a' 
dicsó Marczibányi Família Intézetére ügyelő Küldött-
ség a' l íaza szeretve tisztelt Felséges Nádor Ispán-
nyának azon kegyes rendelését , mellyel Excellen-
tiádat a' dicső Marczibányi Familia Jutalomosztá-
sára — Felséges Személyének Képviselőjévé kine-
vezni méltóztatott. 

Előre látta tudniillik a' Köz Bizodalom, hogy 
Excellentiádnak dicső hazafiúi szíve, mély tudo-
mánnyá — a3 köz dolgok folytatásában gyűjtött nagy 
tapasztalásai a ' k ö v e t k e z ő — Jutalomosztási Ünnep 
elrendeltetését nem csak a' legillendőbb módon fog-
ja el intézni , hanem egyszersmind a 'Király és Haza 
szolgálatjában — fél század lefolyta alatt gyűjtött 
fényes érdem koszorú által is — kegyes megjelené-
sével leginkább fogja azon Nemzeti Ünnepet dicsőí-
teni — 

A ' m i t a' Köz Bizodalom, 's hódoló Tisztelet Ex-
cellentiádtól biztosan reménylett — mind azt már 
akkor , midőn egyedül előleges — tanácskozás 
végett — Excellentziád a 'Küldöttség ülésében meg-
jelenni, s ottan a ' fenn forgó — legsúlyosabb ne-
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hézségeket bölcs tanácsaival egyszerre megszüntetni 
•— és az Intézetet —- úgy szólván — rendbe hozni mél-
tóztatot t— olly nagy mertékben betöltötte Excellen-
tiád, hogy a*'Küldöttség nem talál eléggé alkalmas ki-
fejezéseket, mellyek kel tartozó érzékeny— hálaadá-
sát Excellentiád eránt kinyilatkoztathassa. Minket 
tett ugyan Tolmácsaivá köszöneteinek, mindazonáltal 
a? mit köszönetmondásunk nem győz — azt Excel-
lentiádnak határtalan kegyessége kifogja pótolni. 

Azegygyütt ülő Küldöttség nem ismer a1 Jutalom 
kiosztás ügyében már semmi — akadályt , V a z fő 
óhajtása, 's Excellentiádhoz nyújtott buzgó kérel-
m e , hogy Excellentiád személyes jelenlétével mél-
tóztassék a'Küldöttséget boldogítani, 's elfoglalván 
a' KépViselői Széket, tegye fényessé azon Nemzeti Ün-
nepet — mellynek Excellentiád egyik legfőbb ékes-
s é g e , ^ köz gyönyörűsége. 

A1 miért is midőn egész alázatossággal esede-
zünk , Küldőinket , 's magunkat Excellentiád ke-
gyelmeibe a jánl juk." 

* * * 

Kinyilatkoztatta erre rövid előadásban Képvi-
selő Ur o Excellentiája a' Küldöttség eránt tiszte-
letét 's egyszersmind azonnal leendő eljövetelét 
megígérni méltóztatott. 

És valóban alig tette a 'Budáról viszszatértKüI-
döttséghek Beszédneke jelentését a' fényes Gyüleke-
zet előtt az elvégzettekről, már azonnal a3 Nádor 
Ispányi Képviselő Ur ő Excellentiája harsány Él-
j e n ! kiáltások között a' Palotába bévezettetett , 
ELSŐ FERENTZ ditsoségesen uralkodó Fejedel-
münk Képe mellett egy bársonyos asztalnál helyet 
foglalt , 's itten a néma tsendességet ime fontos tár-
gyú Beköszöntő Beszédével félbenszakasztotta: 

* * 
* 

„Kétszer részesült a' ditso Marczibányi Família 
Intézetére ügyelő Küldöttség azon boldogító fényes 
kegyelemben , hogy Felséges JÓJSEF Tsászári Kii á-
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lyi Austríai örökös Fö Hertzeg, Magyar Országnak 
szeretve tisztelt Nádor Ispánya, a1 Jutalomra érde-
mesített Magyar íróknak általadandó Jutalompénze-
ket önönmaga legnagyobb Udvari pompával kiosz-
tani méltóztatott. 

Olly nemes és díszes, olly nagy miveltségü 
Gyülekezetben , millyent e' köz bálaadás helyévé ál-
talváltozott Palotában szemlélni, 's tiszta igaz szív-
vel üdvözleni szerentsém vagyon, felesleges volna, 
akár aa már két izben tapasztalt kegyelem nagysá-
gát hoszszan kife j tenem, akár pedig azon élesztő 
következéseket bővebbon lefestenem, mellyek az 
említett két ünnepből tudományos előmeneteleinkre 
áradtak. 

Új Időszakaszt szült az a' feledhetetlen két nap 
a' Magyar Nyelv Evkönyveiben, 3s közel sem na-
gyítom a' Történetet , ha , a' mit hálaadatos indu-
latból gyakorta felőle gondolni szoktam, nyílt egye-
nességgel kimondom : hogy, miolta Országunk fen-
áll, a' tudományos Érdem talán soha ditsőbben, és 
nagyobb megkülönböztetéssel nem jutalmaztatott ; 
az írói szorgalom soha ébresztőbb ösztönnel nem 
buzdíttatott. 

Szándéka volt ő Tsászári Királyi Fő ITertzegsé-
gének most harmadszor is a* Jutalmakat személyesen 
kiosztani, de, minthogy a1 jelen idő és jövendő kor bol-
dogításának súlyos gondjai sürgetőbben kívánnák 
a ' folyamatban lévő Ország Gyűlésen kormányveze-
tőfényes Jelenlétét, sajnálkozva maradott el () Fö 
Hertzegsége a' mai öröm ünnepről; 's még ezen 
esetben is a' megtett mindenféle rendelések által 
Nagy Lelke itt közöttünk lebeg, midőn bölts Inté-
zeteit általam véghezvitetni akarta. 

Életemnek legboldogabb órái közé számlálom, 
midőn iily jeles Hazafiúi Körben 0 Tsászári Ki-
rályi Fo Hertzegségének erántam viseltető ha-
tártalan kegyelméből e' reám bízott hivatalban eljár-
hatok. —* Érzem egész méltóságában a' vett kegye-
lem mértékét, 's azért sietek aggott eromhöz ké-
pest kötelességeimet teljesíteni. — Megbízatásom lé-
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vén első tárgya a' mai Gyűlésnek, kívánom, hogy 
a' Tekéntetes Küldöttségnek érdemes Jegyzője ol-
vassa fel mindenek előtt a' Magyar Haza Felséges 
Nádor Ispánnyának, mint ezen Intézet FÖ Pártfo-
gójának , megbízó Levelét." 

* # 
* 

Felolvastatván erre a' Küldöttség Jegyzője ál-
tal a' Haza szeretve tisztelt Felséges Nádor íspányá-
nak Tek. Ni. Pest Pilis és Solth törvényesen egye-
sűit Vármegyék Rendeihez küldetett Megbizó .Leve-
le , ezen felolvasás végével a* Küldöttségnek fentisz-
telt Méltóságos Idősebbik Taga a5 Nagy Méltóságú 
Nádor Ispányi Képviselő Ur ő Excellentiájához a* 
következő érzékeny Beszédet tartotta: 

# * 
* 

„NagyMéltóságú Cs. K. belső Titkos Tanácsos, Ma-
gyar Országunk Szent Koronája Őrje, 's Fő 

Ispány Úr, nagy kegyességu Urunk! 
MegÖrvendeztete bennünket Excellencziád, nem 

csak ezen T. N. Pesth Pilis és Solth t. e. Vármegyék-
nek e1 jelenvaló Tárgyban Képviselőit, hanem ezen 
Inneplésre megjelent diszes Közönséget is közink-
be lett szerentsés jövetelével , annak okának ékes 
előadásával, a' midőn azt meggondollyuk; hogy 

Excellencziád a'mostani jeles Nemzeti Tudomá-
nyos Inneplés vezérlésében, foglalatosságában, Képvi-
selője azon egész Magyar Haza előtt nagy Tisztelet-
ben és Kedvességben lévő Császári Kir. FŐ Herczeg 
Kegyelmes Nádor Ispány és örökös Fő Ispány Urunk-
nak , a' ki majd 40 esztendőktől fogva különb kü-
lönbféle mind békességes, mind viszontagságokkal 
tellyes háborús időszakaszokban is bölcs és kegyes 
Kormánya által Felséges dicsősségessen uralkodó Jó 
Királyunk hatalmas Pártfogásával Édes Magyar Ha-
zánkat, közelebbről ezen Tettes N. Pest Pilis és Solth 
törvényessen egyesült Vármegyénket kegyelmesen 
és szerencséssen vezérlette, és mái napig is Felvi-
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gyázásávalszerencséssé teszi; IIa meggondollyuk to-
vább azt is : 

Ilogy Excellencziádban egy olly nagy érdemű 
Magyar Hazafit tisztelhetünk, a' kinek édes Elei ne-
vezetessen Nagy Mlgú első Végh Péter Nagy Attya 
ötven esztendőkig, édes Attya második Végh Péter 
ama nevezetes Országunk FŐ Birája, hatalmas igaz-
ságos Biró, szinte félszázadig a'Felséges Császári Ki-
rályi dicsosségessen Országló Háznak és Kedves Ma-
gyar Hazánknak olly sok rendbeli hasznos Közhi-
vatalbeli Szolgálatokat tettek. 

Ezeknek a3 Nagy Méltóságoknak pedig dicsére-
tes nyomdokait Excellencziád is maga személyében 
folyvást viselt nagy Közhivatalokban bizonyított hű-
séges, hasznos szolgálafaival, mint tisztelt Eleinek 
méltó maradéka, hasonló félszázadosidokig a' Felség 
és Haza megelégedésével, hűségessen követvén, az 
igen nevezetes Magyar Nemes Végh Nemzetség há-
rom egymás után következett érdemes Uri Szemé-
lyeiben, úgymint Nagy At tya , Édes Attya, és an-
nak fija Személyeikben, száz ötven esztendőkig a' 
Felséges Császári Királyi Kegyeimessen uralkodott 
és Országló Fejedelmeinknek , és Kedves Magyar 
Hazánknak hűséges és hasznos szolgálattyaikra mun-
kálódot t , és az Éxcellencziád nagy érdemű szemé-
lyében még most is azon Hazafiúi diszes kötelesség 
folytattatik, mellyet a'jelenvaló alkalmatosság is bi-
zonyít , és hogy még hoszszabb időre is a' Király 
és Haza hasznára Excellencziádat a 'Mindenható Jó 
Isten jó egészségben és megelégedéssel éltesse, szív-
ből kivánnyuk. Éljen ! Éljen ! Éljen ! 

Ezen háladatosságot, és az egész Nemzet előtt 
tiszteletet érdemlett Tettek is mar magokban meg-
érdemlik a' Nemzeti Inneplést, hozzájárúlván pedig 
a 'fel lyebb említett Tárgy, melly a' Közboldogságra 
vezető értelem és akarat íökélletesítésének, a'Magyar 
Nemzet dicsősségének, eszközlését illeti, megkettőz-
tetett örömet szerezhet minden jó Hazafi szívében. 

Hogy azonban további szóllásommal ne tartóz-
tassam az előttünk lévő jeles czélt : 
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Méltóztassék Excellencziád kegyessen megen-

gedni , hogy azon jeles nagy érdemű Tudós Férfiak, 
kik a1 már többször emiitett nemes végnek eléré-
sére vezető munkákat i r t ak , személyessen is előláil-
hassanak, s3 megérdemlett dicséreteket és jutalmai-
kat Excellencziádtól, mint a Felséges Fő Ilerczeg 
Nádor Ispány és örökös kegyes Fó Ispány Urunk-
nak e'részbeli Képviselőjétől, elfogadhassák. 

Tessék tehát a' Tettes, Nzetes 's Nagy Tisztele-
tű Tudós Uraknak előilépinteni." 

* * 
* 

Többszörözött Éljen ! kiáltásokkal és több izbcn 
félbeszakasztatván köz tiszteletből e' szívrehatott Be-
széd, midőn végre az indulatok letsendesedtek, a* 
Méltóságos Beszédnektői a' személyesen megjelent 
Tudós Férfiak, úgymint : Fáy András, Vörösmarty 
Mihály, Jerney János , és Simon Florentinus a' 
Nagy Méltóságú Nádor Ispányi Képviselőtől nyer t 
engedelem következésében Ő Excellentiája elébo 
vezettettek és név szerént bémutattattak. 

Viszszalépvén illő meghajtásuk után székeik-
hez a' bémutatott Tudós Férfiak, a 'Küldöttség Jegy-
zőjének meghagyá a' Nagy Méltóságú Nádor Ispányi 
Képviselő, hogy a 'régiebb Jegyző Könyvekből azon 
helyeket egymás után olvasná el, mellyek a' Kül-
döttségnek mindenféle Jutalomítéleteit illetik, a' mit 
is azonnal pontig teljesített. 

Ezen felolvasás vége után a' Széchényi Orszá-
gos Könyvtár Őrzője, felkelvén asztalától, a' melly-
nél előbb tilt", magát meghajtva a' Nagy Méltóságú 
Nádor Ispányi Képviselő Ur ő Excellentiájához já-
rói t , 's a' különös borítékokba petsételt és az ille-
tőknek neveikkel jegyzett Jutalompénzeket általad-
ta elosztás végett ő Excellentiájának, ki is asztalká-
jára tevén a' Ju ta lmakat , így szólította meg igen 
hathatós előadással a' fényes Gyülekezetet és a' je-
len volt Tudós Férfiakat: 

* * 
* 

„BuzgóTudományszeretet , alkalmas segédinté-
zetek , ébresztő pártfogás, az írói érdem fényes meg-
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ktilönböztetése, és a' köz, vagy magános Jutalmak 
emelik mindenütt a' józan Miveltséget. — A' melly 
Országban mind ezek vagy könnyeden kifej lenek, 
vagy bo mértékkel nyújtatnak, sebes lépésekkel kell 
ott a' Nemzeti Előmenetelnek magas fokra emelked-
nie. — Hlyen boldog tartományban a' valódi esmé-
retek legtisztább napfényben helybeztetnek, és a' 
tudományos szorgalom időről időre leggazdagabb 
gyümöltsöket térem. 

Nálunk majd nem egy egész század előtt már 
feléledt a Tudomány Szeretete, midőn azt a1 bal-
hatatlan emlékezetű Nagy Mária Theresia köztünk 
mindenkép előmozdítani kívánta, 's akkor nyertük 
egyszersmind a' kegyes országlás bölts gondoskodá-
saiból felsőbb és alsóbb Tudományos Intézeteinket. 
— Mint bővültek, szaporodtak, 's tökéletesedtek 
ezek időfolytával? inint tétetett könnyebbé minden 
lépten nyomon a' halladhatás ? mint szélesedett egy-
más után minden Tudományra nézve Országunkban 
a ' Láthatár , azt az újabb kor Történetei nyilván 
hirdetik. 

Egyedtíl nyelvünk magasabbra emelkedése las-
súbb léptekkel látszott a'déli pont felé közelíteni, a' 
mit , a' ITaza sok nyelvű lakosait is figyelembe vé-
v e , inkább Atyáink gondos Intézkedéseinek, mini-
sem valamelly hátramaradásnak tulajdoníthatni. 

De ezen tzél elérésében is a' Mennyei Gond-
viselés kedvezett forró óhajtásainknak, adván ditső-
ségesen országló I-ső FERENTZ Apostoli Királyunk 
Felséges Személyében olly szerentsés Uralkodót, 
ki századokra ható mély belátásai által a' Törvény 
bátorságos Paizsa alatt nyelvünk kiterjedését a'leg-
állandóbb talpkövekre helyheztette. 

Nem számlálom egyenként elő azokat, a' mik bol-
dogító uralkodása kezdetétől a' Magyar Nyelv virágzá-
sára nézve kegyes Atyai Szívének a' Magyar Nemzet 
eránt viseltető ömledezéseiből folyton folyva akár 
az Oskolákban, akár a' Vármegyéknél és Szabad 
Királyi Városoknál történtek, •—- Azokat mindazon-
által, a 'mik e' jeles Küldöttség utólsó Jutalomosztá-

&a 
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sa ólta keletbe hozat tak, szoros kötelességnek tar-* 
tom rövid rajzolatban megemlíteni. 

Kegyelmes Királyi Akaratjából tör tént , hogy a' 
Magyar Királyi Helytartó Tanáts a ' vele Magyar 
Nyelven levelezd Törvényhatóságoknak ugyan Ma-
gyar Nyelven válaszolni és egyébb Rendeléseit i s , 
a' Kerülő Leveleken k ivu l , Magyarul tenni köteles. 
— Kegyelmes Királyi Akaratjából tör tént , hogy a' 
Királyi F ő Törvény Székek, a* Királyi Tábla tud-
niillik és a' Hétszemélyes Tábla a ' hozzájok fel-
lebbvitel út ján érkező Magyar Perekben ítéleteiket 
Magyar Nyelven hozni tartoznak.—Kegyelmes Királyi 
Akaratjából tör tént , hogy a' Magyar Nyelv kelete a ' 
Kerületi Táblák, minden Magyar Országi Vármegyék 
és Szabad Királyi Városok palotáikban divatba ho-
zatott. — Kegyelmes Királyi Akaratjából t ö r t é n t , 
hogy Országunk kebelében mármos t a' köz Hivata-
lok elnyerésére a1 Magyar Nyelvnek tudása elke-
rülhetetlenül szükséges. — Kegyelmes Királyi Aka-
ratjából tö r t én t , hogy Katonai Kormányok és 
Fő Igazgató Székek, ide értvén még a' Határőrie-
ket is , már jelenleg a' Magyar Levelezéseket elfő-
gadni kötelesek. — Kegyelmes Királyi Akarat já-
ból történt végre, hogy a1 Magyar Tudós Társaságra 
tett nagy lelkű adakozások léteit és valóságos állan-
dóságot nyerhettek. 

Ugyan Felséges Urunk határtalan Szeretete Nem-
zetünk eránt vitte véghez, hogy koronázott Felsé-
ges Ifjabb Királyunk, V. FERDINÁND, és FERENTZ 
Tsászári Királyi Fő Her tzeg , O Felségének má-
sadik szülött F ia , jártosak Nemzeti Nyelvünkben. 
— Az Ő határtalan Szeretete Nemzetünk eránt vit-
te véghez, hogy Ö Felségének mindenféle erköl-
tsökkel tündöklő Felséges TESTVÉREI, a' Tsászári 
Királyi örökös Fő Hertzegek, majd nem valamen-
nyien tanúlták Nemzeti Nyelvünket. — Az Őhatár -
talan Szeretete Nemzetünk eránt vitte véghez, hogy 
a5 velünk egyesült Horvá th , Dalmata és Sclavonia 
Országok Rendei önön magok k ívánták , a ' mi t 
meg is nyer tek , mind nagyobb, mind kisebb Os-
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kóláikban a' Magyar Nyelvet rend szerént kivel ki-
vel tanúitatni. 

Nagy és. magosra vezető Felséges Pártfogások 
ezek! Örvend ezeken minden Magyar Kebel, 's a' 
Köz Uálaérzés feljegyezni fogja ezeket gondosan a' 
Magyar Nemzet Évköyveiben ! 

A' nagy Fejedelem nagy példáját a' Magyar Ha-
dának szeretve tisztelt Felséges Nádor Ispánya min-
denkor nyomban követte. — Magyar az O Szíve, 
Magyar Felséges Hitvese, Magyarok nagyreményű 
lelkes Magzatai, 's hogy e' Magyar Ünnepet illy fé-
nyesen ülhetjük, hogy az, a' mit a' ditsö érdemii 
Marczibányi Imre, nem különben Vitéz János nagy 
lelkű Hazánkfiai állandóul , mások pedig részént 
életek fogytáig, részént különös esetekre a' Tudo-
mány és Magyar Nyelv serkentésére szenteltek, 
hatalmas Pártfogása alatt szerentsésen tenyészik, 
ez mind az Ö kegyes Törekedése. 

Ugyan az 0 Fenséges Nevében nyújtom nek-
tek , hires Tudományu Férfiak! ezen Jutalmakat is. 
— Nyomos esméretitek a' Tudományt, igyekezetei-
tek az Iparkodást, érett gyümöltséitek az Előmene-
telt gazdagabbá tették. — Nem az én ítéletem ez, 
hanem a' Felséges Nádor Ispányé, a' sok esméretii 
ElóliilŐ GrófCziráky Antal Ország Birájáé, és ezen 
számos Kikiildöttségé. •—• Illyjeles Bíráktól megkü-
lönböztetést és Jutalmat nyerni, valóságosan fényes 
Ditsőség. — Ti erre annál méltóbbak vagytok, 
mennél inkább szeretitek a' Hazát és Tudományo-
kat, mellyek a'Hazának egyik fö boldogságát esz-
közlik. — Fussatok ezentúl is serényen az érdem-
pályáján, 's hitessétek el magatokkal jövendő biztos 
útmutatásul . hogy, ha halandók vagyunk is mi egyes 
Emberek, a* Köz Jónak és a 'Hazának halhatatlannak 
keli lenni.u 

Vetekedett ezen felette nyomos tárgyú Beszéd 
elmondatása alatt az azt halló díszes és igen nagy 
számú fényes Gyülekezet a' legjobb Fejedelem eránt 
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Viseltető hódoló jobbágyi hívségéijiek és határtalan 
hálájának Jángoló indulatait kijelenteni, 's a' Palo-
tának minden részéről öszsze és viszsza harsogó Él-
jen ! Éljen ! Éljen a' Király ! ! ! Utóbb pedig : Éljen ! 
Él jen! Éljen a 'Nádor Ispány! kiáltások elevenen 
hirdették a' hála kiöntésbe merült kebleknek forró 
kifakadásaikat, mellyek számtalanszor megújíttattak 
a1 Karzaton tartózkodó Sokaságtól is. 

A' későre történt elhallgatás után kézhez nyer-
tek egyenként Jutalompénzeiket a'.koszorúzott Tu-
dós Férfiak, 's közülük először is Fáy Ur így szó-
lamlott meg: 

* * * 

„NagyMéltóságú Nádori Biztos Úr! 
Méltóságos és Tekintetes Küldöttség! 

Minden renden lévő nagy érdemu Gyülekezet! 

Mennyivel éltetőbb sötétségnél a' világosság â  
természetben, mennyivel boldogítóbb nyűgös rab-
ságnál a' józan szabadság az erkőltsi világban: an-
nyival éltetőbb, boldogítóbb vak babonánál és elő-
ítéleteknél a' tudományok szelíd és lélek-oldozó vi-
lága az emberi élet viszonyaiban. 

Úgy van! tsak az hozhatja kétségbe a' tudomá-
nyok ideit, kinek gyenge, vagy épen fukar lelke sö-
tétséget áhít^ vagy ki az ermenonvillei bölttsel el-
lentételek vitalásihan vágyik elmét köszörülni. 

így — kevés merné ugyan tagadni azon tétel 
igazságát: hogy a' tudományokat mi vélnünk kell; de 
annál számosabbak azok, kik máig is állítgatni sze-
ret ik: hogy túlság légyen anyai nyelvünkön akar-
nunk mivelni azokat. Ezen állítás, egy része azon 
méltatlan vádnak, mellyel a* magyart, nem legjobb 
baráti haladásának, terhelni kívánják: hogy hazai 
nyelve mellett túlságosan buzgózkodik. 

Az égi származású tudományok, így szólnak vá-
dolóink, köz birtoka az emberiségnek; mi szoros 
kaptsolatjok lehet azoknak a' Nemzetiséggel ? \ 
nem háiállanság-e elpártolnunk azon forrásoktól, 

*7 * 
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mellyekből eddig azokat merítettök, 's mellyek köz 
tudat szerint, olly számos jeles Férfiakat adtak a' 
Hazának. 

Ámulatos ezen okoskodás, kár hogy nints sem 
ember ismeretből sem tapasztalásból merítve. Igaz: 
köz birtok a1 tudmányok , de hólt birtok, mihelyt 
idveiket az életre, az emberiségre ki nem áraszthat-
ják . IIa a tudományok jótékony hatása által erkölts 
nem szelídül, háznépek nem boldogíttatnak, föld-
mivelés, mesterségek, kereskedés emelésével pol-
gári társaságok nem virágoztatnak, — nem egye-
bek azok, mint halomban veszteglő kintsek Fuka-
rok szekrénnyeiben. A1 tudományoknak égből le-
nyújtott fáklyáknak szükség lenniök : mellyekről 
minden halandó otthoni tűzhelyét lobogtathassa. 

Már—hogy lehessenek illy idves befolyásúak a' 
tudományok, ha azok valamelly polgári társaságban 
idegen, vagy épen hólt nyelven míveltetnek? Nem 
lesznek e azok tsak néhányaknak saját jak? nem 
rejtekeznek e azok zárt szobafalak közzé, vagy el-
v o n u l t monostorokba, világ és élet elől? — Szól-
jon a" história, szfóljon a' tapasztalás ! nem saját anyai 
nyelvén mívelte e ki a' tudományokban magát min-
den nagyra haladt nemzet? 's a' mellyik e' tzélra 
idegen nyelvet használt, mutathatott e , tsekély 
kivétellel, egyebet elő , mint néhány szoba - túdóst 
köz miveltség helyett? — Nints különben! az ide-
gen nyelven mívelt tudományok örökké idegen ré-
szek maradnak a' nemzet testében , miket az tel-
jesen saját vérévé nem emészthet soha! 

Nem vak buzgóság vala tehát az , hanem józa-
núl kiszámolt hazafiság, mi a' ditso Martzibányi 
nemzetséget arra bírá, hogy a' tudományoknak ha-
zai nyelvünkön miveltetését pártfogolja. Egyszer-
smind emberisméretből mélyen merített elv vala 
azon rendelése, hogy az ebbeli hazai szorgalom köz 
jutalmak által ébresztessék. A'rejtekéből köz fény-
re vont igyekezet, valamint egyrészről nyájasan 
jutalmazza a'legszerényebb keble.tis, ügy más rész-
ről hathatós példa leend, melly követésre gyúlaszt. — 

N w «PYTtlí* \ ' 
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Mi, kiket a'Martzibányi lelkest alapítvány dí-

szes Küldöttsége, Fennséges Nádorunk bölts vezeté-
se alatt , ez úttal nagyobb közjutalomra kijelelni 
méltóztatott — de kik közzül a* legérdemesebbet, 
fájdalom! kora halál ragadta el a"1 hazától ! — mé-
lyen érezzük azt, hogy bennünk nem az érdem, ha-
nem tsak igyekezet koszorúztatik meg; minden eset-
re százszor szerentséseknek tartván magunkat, hogy 
a' hazainagy tzélra, mi is, bár tsekély eszközül szol-
gálhatánk. Méltóztassék Excellentiád, Ő Ts. K. Fö 
Hertzegsége, a' Méltóságos és Tekintetes Küldött-
ség és ditsÓ Martzibányiház részérói elfogadni há-
lás tiszteletünket, köszönetünket, 's azon forró nyi-
latkozásunkat, hogy a1 hazának élni, leikeinknek 
minden vágya, 's ha c' jó anyának nem használha-
tunk sokat, mentségünk egyedül az, hogy gyenge 
erőnk nem bír sokat , hogy gyenge erőnk nem bír 
óhajtásunkkal, igyekezetünkkel." 

* * * 

Követte a' köszönésben Simon Ur e1 képen: 
* * * ' • 

„Nagy Méltóságú l l r ! Mélt. Tek. Küldöttség! 
Nemes Gyülekezet! 

Hol már a' szándék is illy fénycsen elismer-
te t ik , ott az óhajtás akarattá, az akarat tetté lesz. 
A' milly őszinte buzgalommal tettem én tsekély 
ügyekezetemet a' Haza oltárára, olly érzékeny öröm-
mel veszem e' nyilvános kitüntetést a' nemzet szi-
lié előtt. Lelkem mélyéig elhat azon gondolat, hogy 
illyen intézetek mellett, ha e'jelenségek nem tsal-
nak , édes Hazánkra százados, vihari után ditsöbb , 
's boldogabb jövendő fog virulni. — Hellas zöldág-
gal koszorúzá hajdan nyerteseit, 's a'virító ág büsz-
ke örömmel tölté el azokat. Úgy én a'vett jutalom-
ban azon tiszteletet nézem, mellyre a' Ilaza engem 
illy nyilván és ünnepélyesen méltatott. Fogadja külö-
nösen Excellenciád hóduló tiszteletemet, kinek egye-
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»es hazafi jobbjából vennem e' jutalmat, c'tudomá-
nyos nemzeti ünnepen, megtiszteltetésem legkedve-
sebb részének vallom." 

* * 
*> 

Befejezte a' köszönetmondást részéről Jerney 
LJr illy módon: 

* * • * 

„Nagy Méltóságú Korona ü r , 
Fő Ilertzeg — Nádori Képviselő 's Elnök Úr, 

Kegyelmes Uram! 

Nagy Méltóságú, Méltóságos, Fő Tisztelendő, Nagy-
ságos és TekéntetesJ Urak, 

Hazánk Attyai! 

Éltemnek legboldogabb'napját élem most, mi-
dőn Edes Hazám oltárára még első ifjúságom éveiben 
nyújtott zsenge munkámért illy díszes Jutalommal, 
illy fényes Gyülekezet körében igen középszerű sze-
mélyemet érdemesíttetni látom. — Elfogódik szívem, 
's nem találok szót öröm érzésim, forró hálám kije-
lentésére. — — Valóban, a' legméltóbb, legszebb 
ösztönül szolgál nekem ezen ditső Jutalom , hogy 
éltem idejét tudományos munkálódásokra, fordítva , 
szerettem Honnomnak szenteljem; mellyet i s , tse-
kély erőm, gyenge tehetségemhez képest midőn 
ezennel felajánlanám; hálá érzetimet 0 Ts. Kir. Fö 
Hertzegségének, szeretve tisztelt Fenséges Nádo-
runknak, ki Hazánk boldogításában jelenlegi terhes 
munkálódásinak közepette a' nemzeti Tudományok 
előmenetelét tárgyazó e3 béli magos erányzatú intéz-
kedésénél fogva engemet is illy tündöklő szerentsé-
ben részesíttetni kegyeskedett, legmélyebb hálaérzé-
simet mondom: Excellentiád kegyes szine eleibe ki-
öntöm ; 's egyszersmind oda intézem alázatos kérel-
memet, méltóztassék megengedni Excellentiád: 
hogy ezen betses, reám nézve legbctsescbb Jutalom-
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bért ezennel, midőn Excellentiád kegyes kezeiből 
venni szerentsém vagyon, ismét a"1 Nemzet oltárá-
ra letehessem oily buzgó óhajtásom kijelentése mel-
lett : hogy ezen Jutalom mennyiség a1 Méltóságos és 
Tettes Kiküldöttség által újabban feladandó kérdé-
seknek egyikére pótolékúl szolgáljon. 

Melly alázatos kérelmemet midőn megújítanám 
Excellentiádnak, a' Méltóságos, Fő Tisztelendő, Nagy-
ságos és Tettes Uraknak, 's egész fényes érdemű 
Nagy Űri Gyülekezetnek magos kegyeibe magamat 
mélyen ajánlom.46 

* ^ * * 

Mindegyik Beszédneket a1 köz öröm tapso-
/ lása késérte, kik egyenként, a* mint szólani meg-

szűntek, viszszatértek a' Nagy Méltóságú Nádor ís-
pányi Képviselő Ur személye elől előbbi hely eikre. 

Ekkor a' vetf parantsolat következésében a' 
Küldöttség Jegyzője fölolvasta a' megfejtés végett 
kihirdetni rendelt új Jutalomkérdéseket; köz hírré 
adta F á y és J e r n e y Uraknak azon Kinyilatkoz-
tatásukat, mellynél fogva az előbbi nyert Jutalmát 
a' Tudós Sárospataki Ref. Collegium Könyvtára sza-
poríttatására, az utóbbik pedig egyik Jutalomdíj 
mellé bővülésül kívánta fordíttatni, 's midőn ebéli 
foglalatoskodását elvégezte, a' Széchényi Országos 
Könyvtár Őrzője köszönő Beszédét így mondotta e l : 

„Nagy Méltóságú Nádor Ispányi Biztos Ur, 
kegyelmes Uram! 

Fő Tisztelendő , Méltóságos, Nagyságos, Tekénte-
tcs , Tudós, Nemes és Nemzetes Hazafiak! 

At ditső Martzibáni Familia Intézetére ügyelő 
Küldöttség Jutalomosztásai Hazánk szeretve tisztelt 
Felséges Nádor Ispányának különös kegyelméből 
egyik legérdemesebb polgári Koszorúsunk részvéte-
le által illó díslszal és jeles méltósággal véghez 
vitettek. 



] ( 104 ) 
E' számos cs fényes Gyülekezet artzvonásai-

ból rokon ihletődéssel olvashatni mind az Örömöt, 
mind a* Hálaindúlatot, mellyet mindenkiben e' 
Nemzeti Ünnep gerjesztett. 

Örülünk , hogy tudományos Előmeneteleink és 
a' Magyar JVyelv Virágzásai főképen ditsőségesen 
országló I. FERENTZ Apostoli Királyunk hatalmas 
Pártfogásaitól nyerték és nyerik emelkedéseiket, 
jól tudván: hogy tsak az teremhet ketsegtető, szép 
és tartós gyümöltsöket, a' mit a' jobbnál jobb Feje-
delem oltalma bőséges élelemmel ápolgat. 

Hálaérzésekre is fakadunk egyszersmind, mert 
igen is esméretes előttünk, mit kell a' Fejedelem-
nek köszönnünk. Bölts és atyai Uralkodása alatt té-
tettek le Nemzetiségünknek fenék talpkövei, 's a' 
mit hamvadozó Atyáink Boldogabb Kor gyanánt re-
ménylettek, azzal Felséges Urunk számtalan kegyel-
mei megesmértettek bennünket. 

Kérten kérjük tehát mély alázatossággal min-
denek előtt Excellentiádat, méltóztassék a1 Magyar 
Nemzet Boldogítója eránt viseltető Jobbágyi Kó-
dolásunkat lángaló Hálaérzéscinkkel együtt a' Haza 
kegyelmes Nádor Ispánya által ü Felségének béje-
lentetni. 

De érezzük egész kiterjedésben Ő Tsászári Ki-
rályi FŐ Iíertzegsége eránt is bokros kötelességein-
ket. Az Ö lángesze intézte cl e' Küldöttség első al-
katmányát, magos pártfogása ápolgatta mostanig 
buzgó törekedéseit, kegyes oltalma gyámolította íté-
leteit , 's tündöklő méltósága emelte már két ízben 
Jutalomosztásait. Légyen azért Felséges Személye 
előtt is Excellentiád a' mi érzékeny hálamondása-
inknak Tolmátsuk. 

Ezekután pedig fogadja el Excellentiád a' Kül-
döttségnek, ezen érdemes Tudós Körnek és az egész 
díszes Gyülekezetnek szíves köszönetét. Örvendett 
különösen e' Küldöttség, hogy Fő Pártfogója és 
mély tudományu 's nemes hazafiuságu rendes Elöl-
ülőjének Oziráky és Diénesfalvai Cziráky Antal Gróf 
's Országbirája ö Excellentiájának hivatalos távúllété-
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ben e' Jutalomosztások az Intézet Fő Pártfogójától 
Excellentiádra bízattak, kit a' Fejedelem és Haza 
hoszszas Tisztviseléseiben gyűjtött polgári fényes 
érdemek, a' nemesebb szív, a1 fentebb Haza szere-
tet a' Köz Tiszteletnek régen megkülönböztetett tár-
gyává tettek. Nem mi mondjuk ezt , hanem a" Tör-
vénykönyv maga hirdeti, 's a 1 Fejedelem és Haza 
Attyai állították ezeket azon alkalommal, midőn Ex-
cellentiádra a' Magyar Korona Őrzés bízatott. Az rö-
viden alázatos escdezésünk tartalma, hogy Excel-
lentiád e' Küldöttséget ezentúl is kegyes jóvoltával 
gyámolítani méltóztassék. 

Nektek is végre minden Karu és Rendű Uri 
Vendégek alázatos köszönet e* Küldöttségtől* Hogy 
megjelenésiekkel e' Küldöttség eránt szíves Részvé-
teleteket, a3 Jutalmat vett érdemes Tudós Férfiak 
eránt pedig Tisztelkedésteket nyilván kinyilatkoztat-
tátok, az nemes gondolkodástoknak eleven tanu-
ja , Tudomány Kedvelésteknek biztos hirdetője, Ha-
zafiságtoknak méltó példája. Védjétek jövendőben 
is a' hasznos iparkodásokat, 's legyetek rajta min-
den erővel, hogy időről időre nevekedjék minden 
féle oldalról a'Magyar Haza boldogsága, ditsősége, 
méltósága, fénye, előmenetele, és felinagasztatása.u 

* * 
* 

Élj en ! kiáltás zárván bé ezen előadást, a' fé-
nyes Gyülekezetnek hálával teljes számtalan Tagai 
a' Könyvtár Or kérelméhez kaptsolták kérelmeiket 
az eránt , hogy Nádor Ispányi Képviselő Ur ő Ex-
cellentiája a' legkegyelmesebb Fejedelemnél a' köz 
Hódolásnak, a 'Haza szeretve tisztelt Nádor Ispányá-
nál pedig a' határt nem esmérő köz Hálaadásnak 
lenne Tolmátsa, a' mit is ő Excellentiája részéről 
megígérni méltóztatott, azután köszönetek és öröm 
kiáltások között elhagyta fényes késéretben a' díszes 
Palotát. 

E ' nemzeti Ünnepet délután a'Nagy Méltóságú 
Nádor Ispányi Képviselő Ur Ő Excel lent iájánál saját 
uri házában Budán egy gazdag ebéd követte, mellyen 
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a' tündöklő Fő Vendégek közölt Tek. Puchói Martzi-
báni Lajos Úrral , a* ditső Martzibáni Familia Kép-
viselőjével együtt, a' Jutalmat nyert Tudós Féríiak 
is jelen voltak, 's melly alatt a'Felséges uralkodó 
Ház eránt viseltető jobbágyi bivség ismét bokrosán 
minden oldalról kifakadott , és a' kegyes Képviselő 
hoszszu életéért is poharak üríttettek. 

Teljesítette pedig ő Excellentiája szentül ígére-
tét , a' mint az itt következő fölötte nagy ügyeimet 
's köz örvendezést érdemlő utolsó Levele; mellyet 
a' Küldöttség Méltóságos Idosebbik Tagához inté-
zett , 's melly azután Tek. Ns. Pest Pilis és SolíU 
törvényesen egyesűit Vármegyék nagy érdemű ßen-
deivel közöltetett, elég világosan hirdeti: 

* 

„íllustrissime Domine Supreme Comes, 
Domine singulariter colendissime ! 

Postquam super Actu Solemni Distributionis 
praemiorum , per I. Deputationen) Marczibanyianam 
compluribus Patriae eruditis Viris accedente bgna 
quoque Serenissimi Archi Ducis Palatini adproba-
tione adjudicatorum , in Splendida omnis Status et 
ürdinis Virorum Corona novissime susceptae, effor-
mátum eatenus Protocollum Deputationale alto modo 
fati Serenissimi Archi Ducis obtutui demisse sub-
straveram, dignata est Sua Serenitas Caesareo íie-
giabgnis ordinibusdie 12. currentiseCivitate Austri-
aca Badensi ad me directis bgne declarare: — 
cepta demissa relatione (mea) Eatidem Serenita-
tem Caesareo Megiam non fuisse moratam apud 
suam Majestatem & a erat is s im a m Interpretern il-
lius grati anitni sensus agere , qui in omtiibus in 
supradicta Distributione Praemiorum praesenti-
Lus eminuit, ac in qualibet hac occasione servata 
Dietioue palam enunciabatur. 

Suam Majesiaiem Sacratis simám pro suo in 
gratam Hungáriám aff'ectu, sensum hunc solita 
sua lienignitate suscepisse, ac medio Serenissimi 
Archi Ducis ( mihi) significari jussisse , novaai 
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hanc congregatorum hac occasione fidelium suo-
rum subdilorum filialis Devotiotiis Contestationem 
Pater no suo Cordi quam gratis simám juisse. 

Ténoribus, in reliquo , substrati Protocolii 
pro statu notitiae sumptis, nihil obstare, quo mi-
nus habitae hac occasione Dictiones solita ratioue 
typis edantur• 

Quam Clementissimam suae Majestatis Sacra-
tissimae Resolutionen! Illnstrissimae Ddminatin-
ni Vestrae hisce perinde pommum'care festino, ea 
subnexa officiosa requisitione, ut de illa ad cow-
munem eamque solatiosam sane respectivae etiam 
Inclytae Deputationis notitiam quo prius perjeren-
da opportunis módis ingravatim prospicere velit , 
qui in reliquo singulari cum cultu persisto — Illn-
strissimae Dominationis Vestrae Rudae die 'iO-ma 
Augusti 1834. — Obsequentmus servus — Stepba-
nus Végh. m. p. 

Tekintetes Nemes Pest Vármegyének 1834-dik 
esztendei Augustus 26-dikán Pesten tartatott ; 

Köz -Gyűlésén. 
4074. Különös öröm és háladatos érzés fogta 

el az egybegyűlt Rendeknek sziveiket annak hal-
lására, hogy ditsőségessen Országló Felséges Feje-
delmünk az ezen Fundátio körül tett munkálódá-
sokat véle született Kegyelmességgel fogadni, 's ez 
által mindenkinek ezen tzél elo mozdítására hatha-
tóssabb ösztönt nyújtani méltóztatott, mellyen való 
háladatos örvendezéseket az egybegyűlt Rendek 
szokszorozott éljen kiáltásokkal nyilatkoztatták k i , 
mellynek következésében meghatároztatott, hogy O 
Felségének ebbéli Királyi Kegyelme az Országbeli 
Törvényhatóságoknak is tudtokra adattasson, eg}-
szersmind pedig Vcgh István Úr Eo Excellentiája 
megkéreteírni rendeltetett: hogy Nádor IspányjÚr, 
O Tsászári Kir. Fo Hertzegségének azon Kegyelmes 
Levelét, mellyre a' most felolvastatott Levélben hi-
vatkozni méltóztatik, a1 Vármegyével crethü való-

\ 
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ságában közölni méltóztasson olly végre: hogy az a' 
többi ezen tárgyhoz tartozó Irományokkal együtt a' 
Leveles Tárházba tétethessen. — Végtére emléke-
zetbe hozattatván ez alkalmatossággal, hogy Szad-
ler Jósef Orvos Doctor Úr által a' Kőszénről irtt 
igen nagy hasznú munka mind eddig is kinyomtat-; 
va nintsen, utasittatik a* Deputatio, hogy annak 
mentül előbb leendő közre botsájtása eránt a* szük-
séges rendeléseket tegye meg." 

E' Levél tárgya közöltetvén, mint a' me-
gyei végzet említi, minden hazabéli Törvényhatósá-
gokkal, a' legbuzgóbb jobbágyi Hódolást vonta a' 
Magyar Haza minden részeiben maga után a' ditső-
ségesen országié és a1 Magyar Nyelvet elannyira 
ápolgató Fejedelem eránt, kinek atyai kormánya 
minden oldálról boldogíto ugyan , de leginkább a* 
Nemzeti Nyelv előhalladásaira nézve új időszakaszt 
szülő. Legmélyebb hálaadással megesmérik ezt a* 
Törvényhatóságoknak Pest Vármegyéhez érkezett 
Feleleteik. 

Sajnálni kell azonban, hogy a' Nagy Méltósá-
gú Nádor Ispányi Képviselő Ur Ő Excellentiájának 
példás szerénysége nem közölte egész kiterjedésben 
a5 vett Nádor Ispányi Levélnek tartalmát. A' lelkes 
és szívet ragadó Kinyilatkoztatások, mellyeket a* 
Magyar Hazának lángeszű Felséges Nádor Ispánya 
egyszersmind a' sokféle és megkülönböztetett ér-
demű aggott Hazafiúnak és félszázadig szolgált Fő 
Tisztviselőnek is nyújtott , ismét új igen érzékeny 
Tanuja, mi magos lélekkel 's hív esmérettel méri 
[lazánknak e' másadik Boldogítója mind azt , ai1 mi 
a' Király és Haza eránt szerzett valódi polgári ér-
demeket illeti. 

* Ezek után ki ne olvasná bÚ3 szívvel itt újra 
azt , a' mi t , fájdalom! a' küz tudomány szánakod-

, va és elkeseredve tud , hogy a'Hazának fényes Osz-
lopa, Végh István Ö Excellentiája, a' folyó év Sep-
tember 20-dikán élni mégszűnt és így nints többé 
a' Nemzet első ragyogású Tsillagai között ? Legjen 
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könnyű Tetemei fölött a' Föld! Vigasztaljon azon-
ban kimúlásán bennünket Virág Benedek jeles Köl-
tőnknek keblet emelő mondása: 

„Á3 Ditsőségnek Fia halhatatlan 
Érdemek által." 

Horvát István. 

II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

» K ö n y v v i z s g á l a t . 
1) Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen beleuchtet, 

von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauas's sei. Wi twe . 
1833. in 8-o SS. 223. Az ara 2 fr. pengő pénzben. 

2) A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye be-
töivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fr- 30 xr. 
pengő pénzben. 

(Folytatás.) 
Hogy a* Szent írásbéli CHETHAEUSOK való-

ban a' GETÁK voltak, az még abból is kitetszik, 
mivel Afrikában már nem CHETHAEUSOK, ha-
nem a'GETULUSOK, más leírással GAETULUSOK, 
jonek elő, mint igen nagy Nemzet. Pomponius Mé-
la (Libro I , cap. 4. ) írja ezekről: ,,At super ea, 
quae Libyco mari abluuntur, Libyes Aegypti sunt, 
et Leucoaethiopes ( i m e ismét F e h é r Aethiops 
N é p r ő l foly a' beszéd): et NAT10 FREQVENS 
MULTÍPLEXQVE GAETULL " Strábo (Libro 
XVII. edit. eit. Vol. I I , pag. 11S2. marg. 8 2 6 ) em-
líti felőlük : „ In ipso vero Regionis intirno a MA-
XI MA LlliYAE NATIONE, qui GAETULI appel-
lanturIdősebbik Plinius ( Libro V , cap. 2. edit. 
Hard. Tom» I , pag 243.) följegyzelte róluk: »G&E-
TV LA E nunc tenent GENTES, — BAN1UUAE , 
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mnltoque validissimae AUTOLOLES : et honim 
PARS quondam V ESUNI (NKSI-mV!), qui avul-
si his proprium fecére gentem, versi ad Aethio-
pas« Ezek a' GAETULUSOK, vagy GETULUSOK, 
másképen BARBÁRUS névvel hivattak , a' miért 
Horátius (Carm. Líhro Ii. Ode 6, versu 3 . ) majd 
„BARBARAS SYRTES majd ismét (Carm. Libro 
l í . Ode 20. versu 15 . ) ugyan egy tárgyról szólván 
„SYRTESQVE GAETULAS" kitétellel élt. Hogy a' 
BARBARUS nemzeti név Aethiopiai Nyelven RABLÓ 
jelentéssel b í r , 3s hogy az Áfrikai BARBARUSOK 
az Arabs írók szerént rokon Népek voltak a3 CHÁ-
NÁNIAKKAL, az az: KUNOKKAL, arról már más 
helyen szólott Recensens : De azt tsak itt mondhat-
ja először, hogy az Afrikai BERBEREK, vagy is 
BARBARUSOK, most is valóságos különös Nép, 
maguk magukat még ma is AMAZIRI, helyesebben 
Articulus nélkül MAZ1RI néven nevezik. így ír 
(Vollständige Völkergallerie in getreuen Abbildun-
gen aller Nationen mit ausführlicher Beschreibung 
derselben. Meissen, 1834. 4-o I. Band, XXI. H e f t , 
S. 53.) egyik legújabb Német író az Afrikai Berbe-
rekről: ,, Die BERBERN, die ältesten Einwan-
derer,, sind jener weit ausgebreitete Völker stamm, 
der von VOrderindien bis an das atlantische Meer 
gleichsam einen diagonalen Völkerstrich bildet. 
Sieheissen: BERBERN, BARABRA, BR EBERN, 
BARBAREN, und das Latid hat von ihnen den 
Warnender BERBEREI, BARBAREI erhalten. 
SIE SELBST NENNEN SICH AMAZIRI « *) /V 
GETA és G E T U L U S , vagy GAETULUS név között 
előforduló tsekély különbözésen akadozni nem lehet, 
minekutána a' Nubiai Geographus (edit. Paris. lat. 
pag. 257.) N o r i c u f t i o t is , mellyben hajdan, mint 

Hosy az A arfIruTiH'p'ut^ple a* nemzeti Nevekben Afri-
kában ij3 kf*Ietb°n vagyon , Oldendorp Munkájából fGe-
schichte der Mission der evangelischen Brüdern auf den 
cmaibischen Inseln. Barby , 1777. 8-0 I. Th. S. 270 — 
2 S 1 0 kitetszik. Fgy Nemzet Afrikában a' SOKKO és 
ASOKRO N é p ; egy a' FONG é s AFFONG Nép is. >s a' t. 
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más helyen láttuk, GETÁK és DÁCUSQK laktak , 
ha nem helytelen a' fordítás, GAE!I;ÍJÁNAK ne-
vezi. Spanyol Országban az ILLUR-GETE8 és 
Olasz Országbari a' MŐR-GETES nevezetekben már 
inkább közelít a' GETA névhez a1 kiejtés. — Végre 
nem hivatott-e ugyan Olasz Országban a' legrégiehb 
időkben a' LAESTRY-GÓNIAI, a z a z : RABLÚ-KÚN > -
ORSZÁGI Lámus nevü Királynak lakhelye is majd. 
CAíKTA (helyesebben a1 mostani szokással is egyező 
leg: GAETA) majd HORMIAE, vagy FOSIMIAE né-
ven .? IdŐsebbik Plinius (Libro III , cap. 5. edit .Hard. 
Tomo I , pag. 153.) beszéli róla: „Dein locus spelun-
cne, Lactis Fundanus , CAIETA Portas. Oppidum 
FQRMIAE, IlORMIAE ( H OROM I A E í^prius olim 
dictum : ut existimavere, ANTIQ, VA LAESTR Y-GO 
IX UM SE DES." Cáius Silius Italicusnál (Punic. Li-
bro VII I , v. 5.31.) olvastatik : „Fundique , et regna-
ia Famo CA1ETA.' Ilogy CHÓN Nép Olasz Or-
szágban lakot t , azt Strábótól (Libro VI. edit. cit. 
Tomo I , pag. 388—392. marg. 253—255 ) megta-
nulhatni; azt pedig, hogy az AUTRI- CÓNOK mái-
Spanyol Országban AUTRI-GÓNES nevet is viseltek, 
Pomponius Mela soraiból (L ib ro I I I , cap. I . ) lát-
hatni. Es nem nevezik - e a' CUMÁNIJS Népet az 
Austriai Történetírók számtalanszor GUMÁNLS Nép-
nek ? Hlyen névrontásokon fön akadni nem lehet. 

Minekutána tehát a' GETA és GOTHUS neve-
zet egysége bizonyos, a' mondattakat tsak az a1 ne-
hézség terhelhetné, hogy a' GOTHUS NÉP a' köz 
vélemény szerént NÉMET NÉP volt. De ez a1 ne-
hézség annál fogva épen semmit sem nyom, mivel 
a' Történetírók mind az Olasz, mind a Spanyol Or-
szágba vándorlott NÉMET NÉPET az Olasz és Spa-
nyol Országba vándorlott GOTHUS NÉPTŐL vilá-
gosan megkülönböztetik. A' História Miscella írója 
(Muratorii , SS. Rer. Ital. Tomo I , pag. G6 — €7. 
Ilist. Mise. Libro X*) beszéli Decius Római Tsászár 
uralkodásáról: „ H u j u s tempó rihus, cum plurimi 
GOTIII Iiistrum fluvium transmeassettt Romano-
rum Civitates devastantes, Alisam et ISi cap olim 



] ( 12 ) 
capientes vastaverunt. fíecius autem, umt cnm 
filio illos bello aggress?/s, apud Abritum , lo-
cus Foroterebronii dicitur, triginta millibus BAR-
BARORUM interfectis^ de suis plurimis perditis 
maximé Thracibus, quoque eodem bello inter 
confusas turbas gurgite paludis submersus est , 
*£« t/f nee cadaver ejus potuerit inveniri, filius-
^«e ejus bello exstinctus est, ar/ao imperii secun-
do. SCYTHAE vero cum plurimis spoliis et capti-

y eis reversi sunt, desertam dimittentes Philippo-
lim Civitatem MacedoniaeItt bizonyosan Scytha 
Palótz Népről, nem pedig Németekről, foly a' be-
széd. Más hráyen ( Op. cit. Tomo I , pag. 67. ) ír ja 
Galienus Kómái Tsászár uralkodásáról ismét a' Hi-
stória Miscella írója: ALEMANN1 vastatis Galliis 
ITALI AM penetraveruut. Graecia, Macedónia, 
Pontus, Asit* vastata per GOTHOS: Pannónia a 
Sarmatis Quadisque depopulata est. GJ^/íMJiV/ 
Z7ÄQFJ2 Ä/SPJJV/4S PENETRA VERUNT.a 

A' harmadik helyen ( O p . cit. Tomo I , pag. 6 7 . ) 
megint följegyzette a1 História Miscella írója Vale-
riánns Római Tsászár uralkodása időszakából: „Sub 
jfcfr eft'am GERMANI RA VENN AM USQVE PER-
VENE R UNT." És valamivel alább : „ Tunc GOT III 
rursus Ist rum transeuntes, Thessalonicam Urbem 
lllyrici vastaverunt, ei praedis onustati ad pro-
»ri« remearuntE* sorokban mindenütt megkü-
lönböztetnek az ALEMANNUSOK és GERMÁNU-
SOK a' másfelé lakott GOTHUSOKTÓL. De épen 
így különbséget tészen maga a' Spanyol Országi 
Pancratiánus Püspök is a' SVÁB és ALANUS Nem-
zetek között, midőn a'Bracarai első Egyházi Zsinat-
ban (Labbei , SS. Concilia. Tomo I I , col. 1508.) 
411-dik évben így szól : ,%Quia vero notmulli ALA-
NOR UM, SVE VOR UM, VA NDALOR UMQ VE sutit 
idololatrae, alii vero Arianam haeresim profitén-
tur, visum mihi est vobis approbantibus ad maio-
rem fidei firmitudinem contra similes error es sen-
lentiam proferreSót már a' Tudós Leibnitz (Ope-
ra Omnia. Gcncvac, 1708. l-o Tomo VI, pag. 105.) 

így 
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így nyilatkoztatta ki véleményét: „DJescio , an un• 
quam GOTÍII fuerint in SCAN Dl NA VIA , nec sa-
ÍIÍ persvadeor testimonio Jornandis. Certe XJlphi-
/«e, ywae credit ur, Feríí'o longe mihi deesse 
videtur a Scandinaviae Diáleclo : hanc enim po-
tius Anglo - Saxonicae convenire agnoscoígy a' 
legnagyobb hirtelenkedés két egymástól egészen kü-
lönböző Népet egész meghittségge! egy Nemzetnek 
hirdetni, 's Félre hagyítani annyi hiteles Történet-
írónak bizonyságtételét. Egyéberánt méltó még itt 
megemlíteni, hogy a1 nagyhitelü Theodoretus Cyru-
si Püspök előadása szerént fEdi t . Lipsiensis Tomo 
IV , Vol. 2. pag. 839—810. és pag. 900.) már 
hajdan voltak a' SZÁR-MA TVK, MASS A-G ETÁK és 
SCYTHÁK között KERESZTYÉNEK, 's hogy e5 

Püspök éltekor a' Szent írás Sidó Nyelvből SZÁR-MA-
TA NYELVRE már lefordíttatva volt , következés-
képen a' mit Szent Hieronymus a' lltlNNUS és GE-
TA Keresztyénekről itt 's ott említ, azok teljes hi-
telt érdemlenek. Origenes is mond illyes valamit. 

E lőbb, mint sem a' PALÖTZ Nép Történeteit 
eihagygyuk, méltó még példákban látni a' Szent 
írásból, miképen tseréltetett föl, a' nemzeti vérség 
és rokonság miatt, a CIIETHAEÜS és CíilVVAELS 
név a' CHANANAEÜS névvel. Esau Feleségeiről (Ge-
nes. XXVI , 34. 35.) beszéli Moses : „ £ í erat Esau 
filius quadragijita anno rum , et accepit uxorem 
Jehudith filiam Iieeri C II f TT A El, et Bosmath fi-
ham Klon CIIfTTAEI. Et fuerunt amaritudo Spi-
ritus ipsi Ischac, et ipsi fíibcah.1,1' Más helyen 
(Genes. XXXVI, 2. 3 ) ugyan Móses írja Esau Fe-
leségeiről: , ,Esau accepit uxores suas e filiabus 
CIIENAHAN, Hadak filiam Elon CHITTAEl, et 
Aholibama filiam Hanahfiliae Sibkon CIIIV VAEI. 
Et liosmath filiam Ismael sororem Neöajoth" 
Továbbá Rebeka így kesereg (Moses Genes. XXVII, 
46.) Isák férje előtt az idegen feleségek miatt: „ E í 
dixit Piibcah ad Ischac: Angustiis sum ajfecta in 
vita mea a facie filiarum C IIET II: si accipiens 
Jahacob uxorem de filiabus CUETH, sicut istas 

Tud. Gyűjt. XI. Köt» 1834. 8 

/ 

y 
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de filiabus terrae, ad quid mihi vitae ? í e E 'keser-
gésre (Moses Genes. XXVIII, 1 . ) nyomban paran-
tsolá Isák Jákobnak: vocavit Jschac ad Jalta-
cob , ei benedixit ei, et praecepit ei, ei dixit ei; 
Non capies uxorem de filiabus CHE NAH AN." 
Hogy tehette volna e' fölt serélést Moses, ha a* 
CHÁNÁNIAK, az a z : KUNOK egy eredetű Nép 
nem voltak volna a' CHETH AEUSÜKKAL, az az: 
PALÓTZOKKAL, meg a' CIIIVVAEUSOKKAL, az 
az : LÓKÚNOKKAL? Ha pedig már Móses, a leg-
régiebb és leghitelesebb Szent író, tett illyen föltse-
réléseket, mint lehet tudatlansággal vádolni azon 
későbbi í rókat , kik hasonlóképen föltserélik vagy 
az ugyan egyet jelentő nemzeti neveket, vagy a' 
rokon eredetű nemzeteknek nevezeteiket í Illyen 
föltserélésekkel teljesek a' régi Kútfők , 's azért 
szükséges, a1 hol tsak hitelesen lehet, a' sokféle 
nevet egységre hozni. Már ennél fogva is nem fog 
annyi Nemzet eltűnni a' Világ színéről, mint a* 
menynyit a1 Világ Története a1 közönséges gondol-
kodás szerént eltüntet. Sok, igen sok van még a' 
Történet Tudományban tenni való, 's a' ki azt véli, 
liogy mind Arany az , a1 mi a' leghíresebb íróknak 
könyveikben fényleni látszik, az nagyon tsalatko-
zik. A9 roppant Könyvtárokkal bíró Német Histó-
riáról állította a' Frankfurti Tudós Társaság (Archiv 
für ältere deutsche Geschichtskunde. F rankfu r t , 
1819. 8-o I. Band , 1. He f t , S. 16.) igen böltsen e' 
vallomást: yjVnd so fehlt es den jetzt noch, an 
der allerwes entlichsten Bedingung gründlicher 
Kenntniss der 'vaterländischen Vorzeit, der Ele-
mente unserer Verfassungsge schichte , des Stufen-
ganges der Bildung und Ausartung unserer Gesetz-
gebung, Gerichtsverfassung, unseres sittlichen und 
ökonomischen Zustandes, mit einem TVort einer 
eigentlichen Geschichte DeutschlandsHa így ál-
lanak a'nálunk meszszebb előre halladott Németek: 
Mit mondjunk mi Magyarok, kik mostanig az AI-
mus , vagy Árpád előtt folyt viszontagságainkról 
semmi bizonyosat nem tudtunk mind a' mellett i s , 

u 
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hogy nekünk szorgalmatosai)!) vizsgálatok szerént 
olly ősz Történeteink vágynák, mellyek fölül hal-
ladják a' VIZ ÖZÖN időszakaszát ?f 

Mihelyest való az , hogy a' KUNOK hajd an is 
a 'MAGYAR NYELVVEL rokon nyelvet beszéltek; 
mihelyest való az is , hogy a' KUNOK és CHÁNÁ-
NIAK egy Nemzet vol tak: Azonnal való az is, hogjg 
vagvon MAGYAR HISTÓRIA a' közönséges VÍZ-
ÖZÖN ELŐTT folyt Időkből. A' CHÁNÁNIAK (Mo-
ses, Genes. X , 6—20.) nem de CHAM MARADÉ-
KA és AFRIKAIAK voltak a' Szent írás előadása 
szerént? A' CHÁNÁNIAK, mint egy FHILISTAEUS 
ÁG, a' többi más bat PHILISTAEUS ÁGGAL (Mo-
ses, Genes. X , 13—18.) nem de MASSAR, vagy 
MASER ORSZÁGBÓL (későbbi nevezettel AEGY-
PTUSBOL) költöztek ki PALAESTINÁBA a' Szent 
írás előadása szerént ? Már pedig köz vélemény volt 
a' régieknél az Aegyptusiakról, hogy ezek a1 közön* 
séges VÍZÖZÖN előtt virágzottak, 's hogy ezek tet-
ték a' LEGRÉGIEBB NEMZETET. Sanchuniathon 
(Eusebii, Praep. Evangelica. Coloniae, 1688. fol pag. 
32.) mondja Eusebiusnál: „ M i v e l legrégiebbek a' 
BARB ÁRUSOKközött * PHOENICIAIAK és az 
AEGYPTOMIAIO6 Manethon ( Eusebii Pamphili , 
Chronicon Bipartitum. Venetiis, 1818. 4-o Parte I , 
pag. 201.) följegyzette: „ Itar/ue piacet A EG YP TUS, 
priscis temporibus, Q VAE PRA E C ESS ER UNT 
DILUVIUM, se jactare ob antiquitatemUgyan 
Manethon egy másik munkában (Manetlionis, Apo-
telesmaticorum Libri Sex. Lugduni Batav. 1698. 4-o 
pag. 1. versu 2 . ) AEGYPTUSNAK KoöuoTQóyo$ ne-
vet tulajdonít, az az ; Aegyptust a' VILÁG DA JKÁ-
JÁVÁ tészi. Diodorus Siculus (Eusebi i Pamphili , 
Praeparatio Evangelica. Coloniae, 1688. fol. pag. 
45. — Cf. Diod. Sic. I , 31—32.) hirdette : „ A j u n t 
AEGYPTIl sub primum hu jus universitatis ort um 
PRIWOS ETIAM HOMINES1N AEGYPTO PRO-
CREATOS FUISSEApollonius Rhodius (Argo-
naut. Libro I V , v. 267.) éneklette deák fordítás sze-
rént: „ Tunc adhuc Aéria vocabatur illa frugife-

*8 
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ra Aegyptus, MATER PRIMORUM HO-
MINUM^ Aristoteles (Politic. Libro VII. cap. 10.) 
állítja: ,,Esse vero cuncta vetusta, Signum est, 
quod AEG YPTII, Q VORUM ANT1Q V/TAS MA-
XIM A PUTATUR, leges habuerunt et civilem in-
stitutionemEz a1 Tudomány olly közönséges 
volt a 'régieknél, hogy Damascius (Phot i i , Myrio-
hiblon. Rothomagi, 1653. fol. Cod. CCXLIL col. 
1027—1028.) nem átallotta írni Isidorus Philoso-
phus életében: , ,Nemo adeo sero discere coepit y 

x tardique est tngenii , quin fere ex omtiibus et di• 
centibus et scribentibus audierit, AEGyPTIOS 
OMNI UM POST HO MIN ES AI TOS ESSE AN-
TIQ VISSIMOS« Azonban , mivel tagadhatatlan, 
hogy AEGYPTLS későbbi neve a' MASSAß, vagy 
MASER hajdani Tartománynak , ezen helyeken a' 
régiebb MASSAR, vagy MASER NEMZETET keli 
érteni. Megegyeznek pedig mind ezek gyönyörűen 
mind az Emberi Nemzetnek ÁSIAÍ EREDETÉVEL, 
mind a' SCYTHA, a z a z : VAS NEMZET ELSŐSÉ-
GÉVEL: De ezt a' megegyezést Recensens nemelly 
mostanig ki nem fejtetett Előesméretek miatt e' he-
lyen föl nem világosíthatja, 's azért inkább a'Szent 
írásból hoz föl arról valamit, hogy a' KUN NÉP 
már a' közönséges VÍZ ÖZÖN előtt fön volt. 

Nem hallgatta el Móses, mitsoda Nemzet élt a' 
közönséges VÍZ ÖZÖN előtt , midőn egy magánál 
sokkal régiebb Kútfő után (Genes. VI, 4.) egyene-
sen a' közönséges VÍZ ÖZÖN előtt folyt időkről 
szólva határozottan í r ta : „NEPHIL-1M fuerunt in 
terra in diebus ipsis— Kik voltak e1 NEPIIIL-OK? 
Nem találtatnak-e azok más helyen is a' Szent írás-
ban? Ha találtatnak, melfyik Nép kaptsoltatik ösz-
sze ezen NEPHIL-OKKAL ? — Megfelelt maga Móses 
e' kérdésekre, midőn (Nunier. Cap. XI I I , 34. ) a' 
CHÁNÁN TARTOMÁNYBA küldötte Kémekkel eze-

*) IdŐsebbik Plinius (Libro VII , cap. 56.) emlíli: „ R E G I AM 
CIV1TATEM ( invenerunt) AEGYTTII. Populärem 
Atlici post Theseutn. <c Innend van a' REGIA GEPíS 
nevezet. 
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ket mondatja a1 CHÁNÁNIAKRÓL: Et ib i vidi-
mus NE P II ILOS filios / / J A J A de NEPIIILIS, 
et juimus in o cutis nostris r sicut locustae, et sic 
eramus in oculis eorurnÜgy-e a' Sidó Kémek a' 
CHÁNÁMAKAT nevezik NEPHIL-OKNAK és HA-
NAK FIAINAK? — így gondolkodtak maguk maguk-
ról a' CHÁNÁNIAK, vagy, a' mi a' mondattak sze-
rént egy, a' PHOEMCIAIAK is. Potnponius Mela 
(Libro í , cap. 1 2 ) beszéli: „ E s t JOPE (Palaesti-
nai Város neve) ANTE DILUVIUM, ut ferunt, 
condita; ubi Cephea regnasse eo signo accolao 
ajfirmant, quod titulum eius , fratrisque Phinei, 
veteres quaedam arae cum religione jilurima reti~ 
nent : quin etiam rei celebratae carminibus ac fa-
hulis, servataeque a Perseo Andrornedae clarum 
vestigium, marinae belluae ossa ibimania osten-
tantIdősebb Plinius is (Libro V , cap. 13.) rövi-
den érénti: , JOPPE PHOENICUM, ANTIQVIOR 
TERRARUM INUNDA TIONE, UT FERUNT 
*) Az Olasz Országi UMBRUSOKRÓL, kik (Moses, 
Genes. X , 13 . ) a' régi MASSAR Tartományból ki 
költözött LÚD-OKTÓL, az az : LYDUSOKTÓL ( I l e -
rodotus, Libro I , cap. 94. ) származtak, és majd 
MAEONESEKNEK , majd TV RlUiENUSOKNAK, 
majd végre B ARB ARUSOKNAK neveztettek, írja 
hasonlóképen (Libro I l i , cap. 14.) Idősebb Plinius: 
„UMBRORUM GENS A NTIQVISSIMA ITA-
LI A E EXISTIMATUR, ut quos O Mii RÍ S a 
Graecis patent dictos, QVOD 1NUNDATI0NE 
TERRARUM I3IBHIIUJS SUPERFUISSENT." 
E' helyeket a' Római Cíassicusokból azonban tsak 
úgy tekénti Recensens, mint a1 Szent írással meg-

Eusebiusnál ( Chronicon Eiparti'um. Venetíis, ISIS. 4-o 
Parle II , pag. 111.) olvashatni: „PHOENIX el CAD-

' M US de THE BIS AEG YPTIOR UM in SYIIIAM 
vemeutes, apud TV II UM el SU) ONE M regnaverunt 
A' MASSAR Földről vándorlott ki im<> PHOENIX Í9 , 
tsak hogy a' Szent írás szerént jóval előbb, mint Euse-
bius gondolta. Már Moses elölt laktak Idumaeftsoh Sy~ 
riában. 
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egyező régi esméretekel. A' tárgyat ugyan is a' NE-
PHIL-OKRŐL magából a'Szent írásból föllehet világo-
sítani. Midőn Iahn János (Archaeologia Biblica. Vien-
nae , 1824. 8-0 pag. 50—52.) a ' NEPHIL-OK alatt 
TRÜGLODYTÁKOT, a z a z : BARLANGLAKOKAT 
ér t , nagyon eltávozott az Igazságtól és Valótól, 
mert a' CHÁNÁNIAK a' viszszatért Sidó Kémeknek 
előadásaik szerént (Moses, Numer. XIII , 29.) nagy 
és bástyás Városokban laktak, nem pedig Barlan-
gokban. Minekutána a' Sidó N A P H A L = CADERE 
Ige (Stockii, Clavis Linguae Sanctae Vet. Testam. 
Lipsiae,, 1753. 8-0 pag. 719. Gesenius, Neues 
hebräisch-deutsches Handwörterbuch. Leipzig, 1815. 
8-0 S. 422.) Josue Könyvében ( X I , 7.) és Jób Köny-
vében (1, 15.) ELLENSÉGRE ROHANÁST tészen; 
minekutána a' NEPHIL-IM szovat (Origenis Hexa-
pla. Parisiis, 1714. fol. Tomo I , pag. 2 3 . ) Aquila 
görögül: 'Ejzi7tÍ7ttovtbq^= IRRUKNTES , Symmachus 
pedig görögül oi ßiaiot ~ VIOLENTI jelentéssel for-
dította; minekutána Vater János Severin állítása 
szerént (Commentar über den Pentateucb. Halle , 
1802. S-o I. Theil, S. 60 . ) aT legújabb Hermenev-
ták és Biblia Fordítók a' NEPHIL-IM szónak LA-
TRONES jelentést adnak: Tekéntetbe vévén az t , 
hogy LATRONES nevű Nemzet valóban volt a 'Föld 
kerekén , és ez a' Noe kiszállásával a"1 Bárkából már 
kezdetett IIA RAM ORSZÁGBAN; hogy továbbá azon 
esetre, ha a' NEPHIL-IM név LATRONES névvel 
magyaráztatik, e* magyarázat a' CllETHAElJSOK-
KAL rokon CHÁNÁNIAKRA nézve épen nem hely-
telen , alig ha másképen lehet Móses sorait (Genes. 
VI, 4. és Numer. XÍ11, 34.) mostani beszélés mód 
szerént fordítani, mint így: „PALŐTZII (II ARA-
MA El) fuerunt in TERRA in diehus ipsis« Mint 
egyez eJ magyarázat által Móses maga magával és 
a' többi leghitelesebb régi írókkal! Olly igaz ez , 
mint tagadhatatlan Ezechielnek (XXX, 26. Cf. XXIX, 
12. XXX, 23.) ime bételjesedett jövendölése: 
dispergam 31 ASZ RAI31 in NA TIONES, et venti-
labo eos in TERRAS, at scient, QVIA EGO DO-
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MINUS." A' Fordítók a' Szent írásban tsak három-
szor előjövő NEPHIL-IM Sidó szovat „GIGANTES" 
jelentéssel adják. Ezen görög elnevezés (Diodorus 
Siculufe, I , 74. 75.) szinte AEGYPTOMIAKRA, he-
lyesebben: MASSAROKRA, vezet, 's nem bizony-
talan e' szónak jelentése i s , hanem azt itten más 
Előesméretek nélkül ki nem lehet fejteni. 

Hitelesíti e' NEPHIL-IM szóról adatott új ma-
gyarázatot a' Mósesnél 's más Szent íróknál már 
több ízben előjövő FILIIIIA-IVAK nevezet is, melly 
(Moses, Nu mer. XIII, 34.) a' CHÁNÁNI NÉPNEK 
tulajdoníttatik. Bochart (Phaleg. Lugd. Batav. 1707. 
fol. Tomo II I , pag. 345, seqq.) azon tekéntetből, 
hogy Plautusnál (Poenulus. Act. Y. Seen. I I , versu 
35—36. ) Carthágonak régi Poenus neve BECHA-
DRE-ANECII, a1 FILII HA-NAK nevet megkülön-
böztetve a' PHOENICI AI AKIVAK és CHÁNÁNI AK-
NAK tulajdonítja. Michaelis (Deutsche Uebersetzung 
des Alten Testaments. Göttingen , 1787. 4-0 IV. Th. 
I. Hälfte S. 41.) a FILII HA-NAK nevet „EINWOH-
NER UNTERIRDISCHER HÖHLEN" az az : TRO-
GLODYTA magyarázattal fordította. Erre kétségen 
kiviil az bírta, hogy Sidó Nyelven (Gesenius, Le-
xicon. edit. cit. pag. 430.) NEKIK = SPALTE DES -
FELSENS; N EK A R A II — S P A LT, HÖHLUNG El-
NES FELSENS jelentéssel bír. Jahn János is (Ar-
chaeologia Biblica« Yiennae, 1814. 8-o pag, 50—52.) 
Michaelis véleményével tartott. Azonban mondotta 
már Reeensens, hogy e' magyarázat semmi esetre 
nem ülhetik a NAGY és BÁSTYÁS VÁROSOKBAN 
lakott CIIÁNÁNI NÉPRE, pedig a' Szent írás több 
helyen a* CHÁNÁNIAKAT nevezi így. Nem alkal-
masabb magyarázat-e tehát azt mondani, hogy Sidó 
Nyelven (Gesenius, Lexicon edit. cit. paff. 4290 a ' 
NAKAB Gyökértől NEKÜBIM = VORNEHMEN , 
EDLEN DES VOLKES; Arabs Nyelven pedig NA-
KIB=TRIBLTNUS, DUX, PRINCEPS jelentésű le-
vén, a' FILII HA-NAK kitétel FILII REGIS értel-
met ad elő aa Szent írásban? Védi e' jelentést az is, 
hogy Görög Nyelven is (Jo. Augusti Ernest i , Grao-
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cum Lexicon Manuale. Lipsiac, 1767. 8-0 col. 165.) 
e' szó "Ava\ annyit tészen, mint Deákul: ,, R E X , 
HERDS, DOMINUS." A' FILII REGIS pedig a 'Si-
dó és Syrus szokás szerént se nem több, se nem 
kevesebb, mint a* Deák „ R E G I l , " vagy „REGIA 
GENS" nevezet, mert a' napkeletiek, ba ORVOS, 
vagy FÖLD MIVELO emberről szólanak, mint tu-
da t ik , így mondják ki (Johann Jahn's, Elementar-
buch der hebräischen Sprache. Wien , 1799. 8-0 I. 
Thei l , S. 62.) gondolatukat: ORVOSSÁG FIA, vagy 
FÖLD FIA. És nem illik-e igen igen is helyesen a' 
„ R E G I I , " vagy „REGIA GENS" a1 CIIÁNÁNI Nép-
r e ? Ne mondja pedig azt valaki , hogy Mósesnek 
viszszatérő Kémei tsak ijesztegették holmi nagy ter-
metű Óriásokkal és sunda Barlanglakókkal a' Sidó 
Népet. Hiszen e' „FILII HA-NAK" név Palaestina 
elfoglaltatása után is (Judicum Cap. I , 20.) tulajdo-
níttatik a' CHÁNÁNIAKNAK. És mi komolysággal 
mondja (Josue, X I V , 12.) a' Vitéz Caleb i s : „ £ # 
nunc da mihi montem istum , quem locutus est Do-
minus in die: quia tu audisti in die illa , qui a 
HA-NAK-IM ibi, et URfíES MAGNAE MUNI-
TAE : si forte Dominus rnecum , et expulero eos, 
quemadmodum locutus est DominusEnnyi elég, 
mint egy kostolóúl, a' VIZ ÖZÖN előtt folyt Magyar 
Dolgokról. Recensens e' tárgyat még sok más oldal-
ról fölvilágosíthatná , ha azt nagy kitérések nélkül 
megtenni lehetne. Ilagygyuk tehát el ezeket, 's vizs-
gáljuk inkább végre a1 PALÓTZ NÉP nyomait ma-
gukban a' Magyar Országi Történetírókban. 

Mondotta más helyen Recensens, hogy a' PA-
LÓTZ név a1 Magyar Történetírókban nem talál- / 
tátik. Ellenben a1 PALÓTZ NÉPNEK Deák LA-
TRUNCULI neve néhányszor előfordul Krónikáink-
ban , a* nélkül , hogy arra, mint Nemzeti Névre, 
újabb 's leggondosabb Történetíróink is figyelmeztek 
volna. Aba Király uralkodásáról (Schwandtner i , 
SS. Rer. Hung, fol. Tomo I , pag. 102.) olvashatni 
a ' Bétsi Képes Krónikában : ,, Tunc legati Abae 
Regis, venienles ad Caesarem ? repetebant Hun-
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garos, qui ad Caesarem fugerant, cónquerentes 
et dicentes: quod ipst essent PRABDONES et 
LATRUNCUH Re gni Hungariqe , et praecipui in-
cent or es guerrarum et discordiae inter Caesarern 
et linngaros." Ugyan a' Bétsi Képes Krónikában 
( Tomo I , 109.) mondatik I. András Király uralko-
dásáról: , , /Í autem, qui jerebat literas, Deo sic 
rolente, captus est a LATRUNCULIS Andreae 
fíegis, ad eum ductnsEzek a'Magyar Országi 
PALÓTZOKAT illetik, kikről, Morva Országi pusz-
tításaikat előadva, Dubrávius Tseb író is lészen 
(Hist. Bohém. Basileae, 1575. fol. pag. 62. Libro 
"VII.) említést T. András Király uralkodása időjéből. 
A 'Kun Nép PALÓTZA1RÓL (Tomo I , pag. 131.) 
mondja ismét a' Bétsi Képes Krónika: ,, At fíex 
bálámon, cum LATRUNCULIS CUNORÜM in-
vasit Bulgáriám et confinia Graeciae.íl' Ezeket em-
legeti több ízben kétség kivül (A ' Nemes Székely 
Nemzetnek Constitutióji. Pesten, 1818. 8-o a' 284. 
289. 290. 293. lapon) LATRONES név alatt a' Szé-
kel Krónika; ezekről szólott Prágai Kozma Folyta-
tója (Pelzel, SS. Rer. Bob. Pragae , 1783. 8-o pag. 
384.) az 1253-dik évről így írván: „ C H O M A N I 
etiam erumpentes de Ungaria, seu alii LATRUN-
CULI cum eisdern VII. Kai. Julii multa millia oc-
ciderunt in Moravia circa Olomucz, iufinitique 
sutit submersi fugientes a fncie eorurn.Voltak 
VAS, az az: SCYTHA PALÓTZOK is. Ezekről ta-
láltatik (Tomo I , pag. 117.) a3 Bétsi Képes Króni-
kában: quod pace defraudata, voluntarie 
permisisset LA TR UNCULOS HESS0R UM deprae-
dare Hungáriám. ezekről beszéli (I)1 Achery, 
Spicilegium. Parisiis , 1723. fol. Tomo II , pag. 145. 
Cap. 32—33. pag. 146. cap. 34.) Lietbertus Came-
racumi Püspöknek a' XII. század kezdetekor élt 
Nevet len Eletírója : ,, Praetergressns Bomanorum 
fines limitaneos , ingreditur SOLITUD1N ES SAL-
TUOSAS, quas DESERTA II U LG ARI A E tiomi-
nant, quasque L A TR UNC ULI SC Y TU ICA E GEN-
TIS inhabitant. Ili degenles more ferarum tiu'Jis 
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coercentur legibus, nullis continentur urbibus, sub 
dio manent, wo.r coegerit sedes liabent, prae-
tereuntes obsident, obvios interficiutit, caeteros 
depraedatitur, gregatim vadimt, omnia sua secum 
portant es cum tota supelleclile, parvulis et uxo-
ribus: nullius haeresis nominata secta, nullius 
religiohis divino cultu tenentur; tamen sicut ex 
eorum interfectis vidimus, MORE SA RA CENO-
RUM circumciduntur, barbari, crudeles, homi-> 
cidae , «»Vie ajfectu, pietate.u 's a' t. Laktak 
pedig e' VAS PALÓTZOK Bulgária körűi Béla Ki-
rály Nevetlen Jegyzőjének írásmóda szerént HOROM, 
vagy későbbi helyesírás szerént HARAM kornyé-
k é n , mellynek fekvését (Engel, Geschichte des Un-
grischen Reichs und seiner Nebenländer Halle , 1708, 
4-o II. Theil , S. 6.) egy régi Magyar Jegyzék így ír-
ja le : „Bodon (Vidin) es Cladova közel egimáshoz. 
Cladovához Miháld három mélföld. HARAMIZA 
(Haramitza=Latrunculus), Magiarúl HARAM-
jV AKhinakMihaldinczhoz ötmélföld. Li ARA M1ZAÍ 
Réven költözött volt által Kinisy Pál, mikor Csu-
szoltig rablott, es 30 rabnál többet hozott 
\ili-dik esztendőben.'« HOROM, vagy HARAM 
környéke a' Magyar Királyok alatt VÁRMEGYÉVÉ 
lett. Ezekről a' HARAMOKRÓL is írta (Pelzel, SS. 
Rer. Bob. I , 2 1 . ) , a' katonáskodó Tseh Leányokat 
hozzájuk hasonlítva , Prágai Kozma: „ Et sicut 
GENS SCYT/1ICA / PLAUCZl sive PECENATl-
CI, et fernina in habitu nullum discrimen ha-
bebantHa ennyi egymással egyező hiteles régi 
író TUDATLAN volt , úgy igaza vagyon a' mi Mél-
tóságos Szerzőnk KÉNYÉNEK, hogy a'PALÓTZOK 
valóban TATÁROK voltak. Úgy, de ekkor TATÁ-
ROK voltak a' nyelvüket feledték VASOK ( S c y -
thae) , 's különösen a' KUNOK, MAGYAROK, JÁ-
SZOK , SZÉKELEK , ÚZOK és VÁLOK is. 

# * r & 
Észre vehették a' figyelmes Olvasók , hogy Re-

censens e1 hoszszu történeti félretérésben minden 
Íé;iten nyomon azt akarta megbizonyítani, hogy a* 
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KÚNOK és PALÓTZOK valóban rokon Nemzet vol-
tak a' Magyarokkal, "s ők a'Magyar Nyelvnek egyik 
Dialectusát beszélték, és ugyan azt, melly ma PA-
LÓTZ NYELV nevezete alatt esméretes. Most még 
utóljára bárom igen nyomos okot számlál elő e' tör-
téneti állítás védelmére. Első az, hogy a"1 Magyar 
Krónikák a1 MAGYAR NEMZETET egyenesen a' 
HÚNUSOKTÓL származtatják épen úgy , mint Mó-
ses a HÉT PHILISTAEUS NÉPET a' Szent írás-
ban a1 CHÁNÁNI NÉPTŐL származtatta. Hogy te-
hették volna ezt a' Magyar Történetírók , ba a' HU-
NLSOKNAK tagadhatatlan Utóik a' CHÚNOK a' 
XIH-dik században nem a MAGYAR NYELVET be-
szélték volna? — Második az, hogy a' KUNOK, 
PALÓTZOK és VASOK közül többTsapatok már a' 
X. XI. és Xll-dik században a1 Magyarokkal , vagy 
a' Magyarok körül laktak, midőn a' TATÁROK-
NAK még tsak hírük sem hal látott. Hogy lehettek 
volna tehát azok TATÁROK inkább, mint MAGYA-
ROK? Harmadik az , hogy azon esetre, ha a' KU-
NOK, PALÓTZOK, JÁSZOK, SZÉKELEK egykor 
MÁS NYELVET beszéltek, mint a'MAGYAR NYEL-
V E T , és ez utóbbit tsak akkor tanúlták meg közöt-
tünk , midőn a1 maguk régi Nyelvét elfeledték , mint 
történhetett az meg, hogy nem a' MOSTANI MA-
GYAR NYELVET tanúlták meg, hanem egy MÁ-
SIK, a' MOSTANITÓL igen KÜLÖNBÖZŐ, MAGYAR 
NYELVET? Mert, akármiilyen tsekély különbözésil 
Nyelvnek hirdesse is a' mi Méltóságos Szerzőnk a* 
PALÓTZ NYELVET, még is tsak a' vak nem ven-
né észre, hogy az illyen PALÓTZ BESZÉD (Tudo-
mányos Gyűjtemény. 1819. VI. Köt. 26—46. l a p . ) : 
„Estuók baacsim IIa neniémveü szomoruo bírt hozott 
Nyiékröü Jakabiék Matyisrou, hogy iéppen mikou 
ott ieszuátak a* szekérröü, akkou húzták meg neki 
a' csendítüőt , iés iézibe meg is haut a' petüőcsbe. 
Most keserüőségibe mind a' kettüőt fogja a' hideg " 
különbőz annyira a' mostani Magyar Nyelvtől, mint 
az Attikai Görög /uooa szó a' Dóriai [aüíocc különbö-
zéstől , és így ez a' PALÓTZ NYELV a' MAGYAR 
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NYELVRE nézve DIALECTUSNAK méltán hivatta-
tik. Méltó, igen is méltó volna e' különbözéseket 
a' Történeti Fontosság miatt előbb öszszegytíjteni, 
mint sern a/ok végképen k» vesznek(?)közűlünk, mert 
tsak az illyen Gyűjtemény által lehetne legalább ideig 
óráig fölvilágosítani azon nehézségeket, mellvek itt 
ott a' CHÁNÁNI, és Cl MÁM S NYELVRŐL ' sa ' t . 
előfordnlnak. IIa egyszer oda emelkedhetik a'Nem-
zeti Literatnra , hogy a' HÉT MAGYAR NÉP kö-
zül mindegyik különös DIPLOM ATAR1UMMAL 
bí r , majd a' Nemzeti Régiségek egészen más fény-
be helyheztetik e' tárgyat, 's megszüntethetnek min-
den nehézséget. Most, midőn a ' K ö z és Különös 
Levéltárok a' Félénkebbektől (mert vágynak, hála 
a' Mindenhatónak ! a' kiket béláíóbb ész és neme-
sebb gondolkodás vezérel) még aa legártatlanabb kér-
dések előtt is záratva tartatnak, tegyen mindenki 
annyit, mennyit tenni hatalmában vagyon. 

így tsak az vagyon még hátra, hogy világosab-
ban kinyilatkoztassa magát Recensens , miért szólott 
illy bőven a' mondottakról egy Philologiai Munka 
recenseáltatásában? Reeensens ugyan azt véli, hogy 
ennek okát elég világosan megmondotta: De mind 
e' mellett is, mivel a' Méltóságos Szerző keservesen 
panaszolkodik, hogy ennek okát ki nem tapogathat-
ta , azon buzgó tiszteletből, mellyel a' Méltóságos 
Szerző Erdemei eránt viseltetik, kész Recensens 
még világosabban szólani. Okai a' hoszszu kitérés-
re a' következők voltak : 

1.) Úgy vélekedik a* Magyar Tudós Sereg , 
úgy a' Külföld, hogy a' halhatatlan érdemű PRAY 
GYÖRGY új időszakaszt tsinált a' Magyar Históriá-
ban, midőn ebből a' SCYTHA Históriáról fönforgolt 
oktalan régi Vetekedéseket kiküszöbölte. 

/ 

2.) Ugy vélekedik főképen a' Külföld , hogy a' 
SCYTHA NÉV semmi különös Nemzetet nem te l t , 
hanem az tsak annj i t jelentett, mintha valaki mai 
jelentéssel BARBARUS NÉPET, az az: DURVÁT, 
VADAT és MÍVELETLENT emlegetne. 



] ( 125 ) 

3.) Úgy vélekedik minden Külföldi Tudós , 
hogy a' UU NN US ÜK a1 mostani MONGOLOKKAL 
rokon Népek voltak ugyan, de az Attila IlLiNNU-
SAI végképen úgy kivesztek a 'Földszínéről , hogy 
azoknak többé semmi maradékaik fön nintsenek. 
IIa való volna az , hogy a' SZÉKELEK még is az 
ATTILA HUNNUSAITÓL származnak , úgy ezek , 
elvesztvén régi Nyelvüket, tsak kortsosodás által 
lettek Magyar Nyelvitekké. 

4.) Úgy vélekedik minden Külföldi Tudós , 
hogy a1 mostani CUMÁNUSOK, az az : KÚNOK ide 
költözésükkor, melly tsak a' XIII dik században — 
és minden esetre nem elóbb —• történt, MONGO-
LOK, vagy TATÁROK vol tak, 's utóbb tsak kor-
tsosodás által tanulták meg közöttünk í ' MAGYAR 
NYELVET. Ezt sok Magyar Tudós és sok Kán is 
hirdette. 

5.) Úgy vélekedik a 'Kü l fö ld , úgy több haza-
béli í r ó , hogy as régi, 's talán a' mostani JAZYGE-
S E K , más néven JÁSZOK is, vagy TÓT, vagy NÉ-
MET Nemzet voltak, s azért a JAZYGESEK és 
JÁSZOK a MAGYAROKKAL nem valának rokon-
ságban. Mások még a' Magyar írók közül is azt tart-
ják , hogy a' JÁSZOK nem tettek soha különös Nem-
zete t , hanem a' KÚN NÉPNEK azon osztálya vol-
t ak , melly a' Magyar Királyoknak ÍJAKKAL és 
BALISTÁKKAL szolgált, a honnand PHILISTAEU-
SOKNAK neveztettek ; hogy ugyan ezen JÁSZOK 
Deákúl most hibáson neveztetnek JAZYGES neve-
zettel. 

6.) Úgy vélekedik sok külföldi Tudós , hogy 
a' PALÓTZOK hajdan SZLÁV NYELVŰ Népek vol-
tak. A' Magyarok pedig a' legújabb időkig majd tel-
jességgel nem tudták, hogy volt PALÓTZ NEMZET 
/fís a' Föld kerekségén, hanem még is a' Magyar 
([Nyelvnek egy NEVETSÉGES Szójárását nevezték 
vALÓTZ NYELVNEK. 
1 Illyenek levén a' KÖZÖNSÉGES, vagy legalább 
KÖZÖNSÉGESEBB VÉLEMÉNYEK a' Külföldön 
és a' Magyar Hazában is, minekutána a' Méltóságos 
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Szerző N É M E T N Y E L V E N is kiadta Philologiat 
Munká já t , és ebben a' M A G Y A R O K A T minden leg-
kisebb történeti próba nélkül , vagy legalább hiedel-
met okozható próba nélkül S C Y T H Á K N A K nevezi 
a' né lkü l , hogy tsak gyanította volna is , hogy he-
lyes és szorosabb értelemben a' BESSUSOK, más 
néven B I S S E N Ü S O K , vagy P A C I N A K I T Á K voltak 
a1 valóságos S C Y T H Á K , a' kik a' Magyaroknak ide 
jöttükkor még sokáig egy különös Nemzetet tettek; 
minekutána a' Méltóságos Szerző az ő könyvében az 
Idegenek előtt is a' K U N O K A T , J Á S Z O K A T , SZÉKE-
L E K E T , úgy szólván, az ellenkező vélemény érén-
tetése nélkül M A G Y A R O K N A K hirdeti : Recensens-
nek nem lehetett azt nem gondolnia, hogy a' Kül-
földiek a' Méltóságos Szerző M u n k á j á t , mint meg-
rögzött véleményük szerént a' régi históriai Obscu-
rantismus szüleményét ( egy két szemben ne talárt, 
tsapodárkodót kivévén ) , felre hagyítják kezükből , 
"s így ezekben azon magos tiszteletet, mellyet Köny-
ve által gerjeszteni akart a' Magyar Nye lv eránt , 
föl nem ébresztheti már tsak azért is egyszer smind, 
mivel ennek más Európai és Napkeleti Nyelvek fö-
lött némelly elsőséget akar kivívni . Példa beszéd 
másként is : „Ornnis Compciratio odiosa 

I l lyen gondolatok nyughatatlanítván egy érde-
mekkel tündöklő Plazafítársának Német Munkája 
végett Recensens kebelét, i l lett ezt magyar egye-
nességgel k imondani , 's reájuk figyelmeztetni az 
í rót . Sőt nem tsak i l let t , hanem kellett is , mert 
Recensens azokban, a' miket a' Méltóságos Szerző 
a' Magyar Történetekből éréntett , 's a' mik a' Kül -
földi és a' Hazai Tudós Sereg gúnyait vonhatták vol-
na maguk után, nem annyira Históriai Botlásokat, 
m in t némelly félig meddig eltűrhető Föltseréléseket 
látott. A' Méltóságos Szerzőnek tehát inkább V é -
d e l m é r e esett a' hoszszu kitérés, 's tsak azért olly 
hoszszan, mivel egyszer a' rövidség miatt az e'fé-
léknek előadatásaik Recensenst, a' Birodalom Fő Vá-
rosában eszeveszettség gyanújába ejtették. I I a szólani 
k e l l e t t , bővebben kellett szólani, mert maga a' 
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Méltóságos Szerző is , feledkezvén magosabb hely-
bezletéséröl, Feleletében türhetctienségből 's egy 
kis ihdúlatosságból is a' líecensio kezdetét tsipkedő 
tréfával, kinevetéssel, ótsállással , 's holmi Tsálé 
Nyelvvel fogadta. Ha szólani kellett, bővebben kel-
lett szólani, mert tapasztalfa Recensens, hogy a3 

Méltóságos Szerző is igen homályos, hézagos és za-
varos esméretekkel bir a' régi Magyar Történetek-
ről , mind a' mellett is , hogy ezeket írta (Ungarns 
Banderien. AVien, 1816. 8 0 I. Theil, S. VI. VII .) 
magáról: ,, Seit meinem Jünglings - Alter gehöret 
das Studium der Ungarischen Geschichte, mit al-
len ihren Behelfen , unter diejenigen Lieblingsbe-
schäftigungen , mit welchen ich die vom Anitsbe-
ruf übrig bleibende Müsse, von Zeit zu Zeit , aus-
zufüllen pßege." Ha szólani kellett, bővebben kel-
lett szólani, mert új és hallatlan dolgokat feszege-
tett Recensens, 's különösen ollyakat , mellyek nem 
tsak a1 Magyar Hazát, hanem az egész Tudós Vilá-
got illetik. Végre, ha szólani kellett, bővebben kel-
lett szólani, mert itt az idő, mellyben a' nagy tu-
dományfényben, melly minden oldalról a1 Történet 
Tudományra Európában sugárt ve t , nekünk a' régi 
setétségben bolyongani nem i l l ik, 's félig meddig 
pedig új esméreteket terjeszteni nem tanátsos. Bizo-
nyos azonban mind e' mellett is, hogy mind ezek 
tsak e g y k é t t s e p p e t tésznek a' Magyar História 
igen nagy kiterjedésű folyamából. Távúi vagyon attól 
Recensens, hogy előadásait mindenekben tsalhatat-
lan Valóságoknak tartsa: De azt még is egész nyu-
godalommal reményli, hogy ezen újabb közlései a' 
Tudomány Barátaitól nem fognak jéghidegséggel vé-
tetni. ,,In magnis, et voluisse, sat est.44 —|De elég 
a' Méltóságos Szerző Könyvének Históriai Részéről. 
Vizsgáljuk meg azt már egyszer, kinyilatkoztatott 
kívánsága szerént, Philologiai néző pontokból is. 

fFolytatik.) 
Horvát István. 
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B>) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 

1) P. Hell's Reise nach Wanloe bei Lappland und seine Beo-
bachtung des Venus-Durchganges im Jahre 17G9. Aus den 
aufgefundenen Tagebüchern geschöpft und mit Erläute-
rungen begleitet von Carl Ludwig Li t trow, Assistenten 
der k. k. Wiener Sternwarte. Wien. Gedruckt und ina Ver-
lage bei Carl Gerold. 1835. S-o SS. I — X V I , 1 — 166. 
£ Ajánlva En eke János Fridriknek, a' Berlini Királyi 
Astronouiusnak}. Az ára 1 fr. pengő pénzben. 

Sokszor a' legnemesebb tudományos törekedés 
is hajótörést szenved a' szükséges költség nem léte 
miatt; sokszor holmi alatsonyjelküségből, vagy más 
kárhozatos gondatlanságból az egykorúak ülőíeg nem 
ápolgatják a' legjelesebb Tudós Férfiaknak fárado-
zásaikat. Teledes tele vagyon illyes példákkal a" kö-
zönséges História Literaria is : Mi tsuda, ha nálunk, 
hol a3 Hazafiúi Érdemek eránt nem egyszer kisebb 
a1 Részvétel, mint a' Külföldnek gyakran kevésbé 
figyelemre méltó Igyekezetei eránt, már hajdan tör-
téntek iílyenek? Akkor tudják több ízben a1 Nem-
zetek , mit vesztettek, midőn már kipótolhatatlan 
a"1 nagy veszteség. 

H e l l M a x i m i l i á n , a' Jésus Társaságának 
igen nevezetes Taga és utóbb a" Bétsi Fő Oskolában 
az Astronomia Tanítója, as ugyan ott a' Tsillag Vizs-
gáló Toronynak nagyérdemű Igazgatója, Selmetz 
Bányán 1720 dikban Májns 15-dikén született és 
Bétsben 1792-dikben Április ld-dtkén meghalt Ha-
zánkfia, egyik volt maga időjében a' leghíresebb 
Astronomusok közül, a' mit nyomtatásban megje-
lent számos munkái bizonyítanak. De bizonyít kü-
lönösen az is, hogy a' Tudományokat királyi bőke-
zűséggel előmozdító Vll-dik Keresztely Dániai Ki-
rály 1767-dik évben őt liíyta meg egy nevezetes égi 
tüneménynek, a' Vénus Planéta áltaímenetelének a' 
Nap tányéra előtt , íigyelmetes megvisgáltatására 

War-
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YVardoeban az északi Földsark szomszédságánál. A* 
mit e' meghívás következésében H e l l utazó társá-
val , S a j n o v i c s J á n o s s a l , szinte Tordasoii 
Fehérvármegyében született Hazánkfiával, tapasz-
ta l t , mind azt e g y n a g y o b b kiterjedésű Könyvben 
„ Expeditio litteraria ad Folum arcticum u tzím 
alatt kiadni szándékozott, 's e' munkában egyszer-
smind meg akarta határozni a' Magyar Nyelv Atya-
fiságát a' Lappo és más Északi Nyelvekkel. De, ké-
sőbben tudós tekéntetének tsüggedését is tapasztal-
ván , másfelől pedig a' szükséges költség nem nyer-
hetésével is küszködvén, fölhagyott szándékával, 
's mind inkább, viszszavonván magát a' világi zaj-
tól , homályban lelte gyönyörűségét, mig Penkler 
Báró hív Baráta ápolgatásai között végre emberi pá-
lyáját végezte, 's ugyan ennek Enzersdoríi jószágá-
ban Béts mellett eltemettetett. 

Hová jutottak légyen halála után a' Magyar 
Históriát és Nyelvet is érdeklő Kéziratai? a' mosta* 
ni időkig nem tudatott. Azonban közelébb tsakugyan 
napfényre jöttek ezek más némelly Kézirataival 
együtt, midőn Münch - Bellinghausen György Báró * 
ki azokat Penkler Jósef Bárótól nyerte örökségbe, 
a' boldogult Hell Kéziratait a' Bétsi Tsillagvizsgáló 
Torony Könyvtárának ajándékozni méltóztatott. Közt 
benjárója volt e' nemes ajándéknak Tek. Tudós Lit* 
t row Jósef János Ur , a* Betsi Tsillagvizsgáló Torony-
nak mostani igen fényes érdemű és fáradhatatlan 
munkásságu Igazgatója, kit Hazánkból egykor Béta 
felé tartozó tisztelettel késértek érzékeny indulataink« 
's a* kinek én is különösen néhány tőle ajáhdékúl nyert 
Arabs Munkát buzgó hálával itt nyilván köszönök« ) 

A' jelen Uti Jegyző Könyv kiadatását J^ittrow 
Károly Lajos, az érdemekkel tündöklő Atyának 
gyönyörűsége, vállolta magára, 's a' már megovúlt 
dolgot e' nagy reményekkel biztató fiatal Tudós bio-
graphiai tudósításai és astronomiai nyomos jegyze-
tei által olly kellemes olvasásuvá és fontossá t e t t e , 
hogy ezért, főképen a' Magyar Hazától, méltán hálát 
érdemlett. Tőle tanulhatni egyebeken kiviíl azt i s , 

Tud. Gyújt. A7. {/íót. 1834. 9 
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hogy Hellnek munkája a1 Magyar és Lapponiai Nyelv 
Atyafiságáról folio formában egy vastag Kötetet té-
szen , melly most szinte az említett Könyvtár tu-
lajdona. 

E* Kéziratra figyelmetesekké kell tennem a' 
Bétsben lakó Magyarokat már tsak azért is , mivel 
a' Magyar Nyelv rokonsága az Északi Nyelvekkel 
sem históriai, sem philologiai tekéntetből mcghatároz-
tatva nintsen. Mióta Sajnovics e' tárgyról í r t , úgy 
szólván, senki sem gondolt vele. Nevezetes tanu-
sága hátramaradásunknak minden esetre a z , hogy 
Canutus Leemiusnak azon Lappo - Szótára, mellyet 
Thotth Otto igen tudós Dánus Ministernek Nemze-
tünk eránt viseltető tiszteletéből, szeretetéből és 
nagylelkűségéből m a g y a r H e l y e s í r á s s a l (Joan. 
Sajnovics, Demonstratio (fcc. Tyrnaviae, 1770. i o 
pag. 33—38.) Sajnovics Hazánkfia és Porsanger Tu-
dós Lappó együtt készítettek, és a1 melly, ha nem 
tsalatkozom, illy tzím alatt: „{Kanuti Leem et G. 
Sandberg, Lexicon Lapponico - Danico - Latinum. 
Hafniae, 1768—1781. 4-o Tom. / — / / . " nyomta-
tásban megjelent, ma sintsen meg az egész Hazában 
több más ide tartozó könyvekkel. Akár vagyonVva* 
lami való Hell és Sajnovics állításaiban, akár nints, 
tudományos fáradozással elkellene ma már a' kér-
dést egyik , vagy másik félre dönteni. De mi örö-
mest szeretünk inkább Calcuttától, Göttingától vagy 
Londontól tanulni, tsak hogy minen magunknak ne 
kelljen törni az illyen apróságokon fejünket. így mi 
örökre más szemével, az az: másokat vakon, imád-
va fogunk látni Nemzeti Történeteinkben, 's nem 
egyszer azt az Idegent fogjuk legtudósabb Férfiúnak 
tartani, a* ki leggorombábban artzúl tsapdos ben-
nünket, vagy legtudatlanabban festi Nemzeti Tör-
téneteinket. 

Horvát István. 
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III. 
Tudományos Je l entések . 

1. I g a z í t á s o k . 
A' X-dik Kötetben 21. lap 17. sor nehéz hugyozás he-

lyett nehéz vizeilés 29. lap 24. sor nehezíti helyett nehe-
zít ni ; 43. lap 6. sor boldogság helyett boldogságos ; 52. 
lap 6. sor legnemesebb helyett legremekebb olvastassák. 

Lovász Imre. 
* c 

A* VII-dik Kötetben a' 90-dik lapon a* 7-dik sorban ©' 
8zó helyett: Largicionis4Í olvadni ke l l : „ L a r g i t o r i s 

Horvát István. 

% Jutalom Kérdések a9 Magyar Nemzeti 
Museumtól: 

A* Magyar Nemzeti Museum a' Haza szeretve tisztelt Fel-
séges Nádor Ispányának legkegyelmesebb Jóváhagyásából és a' 
ditsÖ Martzibáni Família Intézetére ügyelő Küldöttség Válasz-
tásából a' következő Jutalom Kérdéseket óhajtaná Hazánk Tu-
dósai által Magyar Nyelven készítendő Feleletekben meg-
fejtetni: 

A.) A1 ditső Martzibáni Familia Jutalomdíjából: 
1.) Mennyire lehet használni a? Külföldi Tudósok ál-

tal rendbe szedetett Közönséges Grammatikának 
" K újabb találmányait cC Magyar Nyelvre nézve ?4Í 

Hirdettetik harmadszor, 100, az az: Száz Váltó Tzédula 
Forint Jutalommal. Figyelmeztetésül két illyen Közönséges 
Grammatika tzírne itt közöltetik. Egyik legyen; „Johann Se-
verin Väter's, Lehrbuch der allgemeinen Grammatik. 
Halle , 1805. in 8-o ;4< a' másik legyen : , , L u d w i g Heinrich 
JacoVs, Allgemeine Grammatik. Leipzig, 1814. 8 - o . a 

2 . ) „ M i t s o d a előmenetelt tett Magyar Nyelv a mull 
század közepétől fogva cC különbféle Tudományok-. 
rúl íratott Munkák általi" 
Hirdellelik másodszor, 100> dz az: Száz Váltó Tzédula 

Forint Jutalommal. 
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3 . ) „Kik irtok eddig Magyar Nyelvtanító Könyveket ? 

Érdemel-e egyik vagy másik közülük valamelly első-, 
séget a* többiek fölött ? Mi az különösen, a> mire 
az Hlyen elsőséget építeni lehelne ?'* 

Hirdettetik először, azon hozzátétellel; liogy a' Marl'zi-
tani Família díjából járó 200 , az az: Két Száz Váltó Tzédu-
la Forint Jutalomhoz Mélt, és Főtiszt. Ocskai Ocskay Antal 
Bátzi püspök O Nagysága 1003 az az; Száz Váltó Tzédula 
Forint Jutalmat ajánlott, és így e' Kérdés megfejtőjének egész 
Jutalma 300, az az: Három Száz Váltó Tzédula Forint, 

4 •) „ / /oZ laknak nevezet szer ént a' Palótzok és miképen 
beszelik a- Magyar Nyelvet 

Hirdettetik először, azon hozzátétellel, hogy a' Martzi-
báni Faoailia díjából járó 200, az az : Két Száz Váltó'Tzédu-
la Forint Jutalomhoz Tek. Kapós Mérei Mérey Lászjó Tábla 
Biró IJr 100, az az: Száz Váltó Tzédula Forintot, Horvát 
István Ülepedig 200, az az : Két Száz Váltó Tzédula Forintot 
ajánlott 9< és így e' Kérdés megfejtőjének egész Jutalma 500, 
az az: Öt Száz Váltó Tzédula Forint. Váratik a'megfejtőtől, 
a' mennyire tsak lehet, a' Palótz Népnek mind Geographiai, 
mind Grammatikai és Érköltsi megesmérletése. 

,vÍrattass®Mal-le a3 Sárközi és Ormánsági Magyar 
Nyelvnek Különösségei 

Hirdettetik először, 200, az az : Két Száz Váltó Tzédu-
la Forint Jutalommal. Itt is kedvesen vétetnék a* Geogra-
phiai , Grammatikai*, és Érköltsi megesmértetés. 

6 . ) „Miben áll cC különbféle Nyelveknek Rokonságuk, 
és mikor 's miből lehet azt tévedés nélkül meghalás 
rozni ? Melly Nyelvek Rokonok különösen cC Ma-
gyar Nyelvvel, és mélly Nyelvekre nézve állíttatik 
hibáson a' Magyar Nyelv Rokonsága 

Hirdettetik először, azon hozzátétellel, hogy a' Martzi-
báni Família díjából járó 2 0 0 , az az: Két Száz Váltó Tzé-
dula Forint Jutalomhoz Tek. Forgó György Tábla Bi'ró és 
Orvos Ur 100, az az: Száz Váltó Tzédula Forint Jutalmat 
ajánlott, és így e1 kérdés megfejtőjének egész jutalma 300, az 
a z : Három Száz Váltó Tzédula Forint. 

7 . ) ,, Mik a' Névmásai f PronominaJ közönségesen a* 
Nyelvben ? Mellyek cC Magyar Nyelvnek régi és 
mostani Névmásai ? Meglehet-e határozni ezeknek 
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eredetüket ? Mino Rendszabásokat leket megállapí-
tani a* Magyar Nyelv Névmásairól ?" 
Hirdettetik először, 200 , az az: Két Száz Váltó Tzédula 

Fovint Jutalommal, 

8. ) „Mino előmenetelt tett a' Magyar Nyelv Gramma-
tikájának Syntactica Része a régi és újabb Ny elv ~ 
tanítóknak igyekezeteik és rendszabásaik általiee 

Hirdettetik először, 200, az az: Két Száz Váltó Tzédula 
Forint Jutalommal. 

B.) Boldogúlt Vitéz Udvari Ágens Jutalomdíjából : 
1.) „Mitsoda Római Tsászárok, vagy Fejedelmek alatt 

és különösen minő Városokban verettek Római Pén-
zek Pannoniában ?ií 

Hirdettetik harmadszor, 200, az az: Két Száz Váltó 
Tzédula Forint Jutalommal. 
2 t ) , , M e l l y e k a Nemzeti Históriának Hazai Kútfői és 

* Forrásai? Miképen kellene azokat a"1 Kritika Szabá-
sai szerént a' Külföldi Kútfőkkel és Forrásokkal 
együtt l$ghaszonv ehetőbbekké tenni ?'c 

Hirdettetik másodszor, 200 , az az: Két Száz Váltó Tzé-
dula Forint Jutalommal. 
3.} olt-e Fejedelmi Fő Hatalom a* Magyar Nemzet-

nél Szent István Országlása előtt ? Millyen változ-
tatást tett a' Magyar Polgári AlJpatmányon e' Nagy 
Fejedelem ?'r\ 
Hirdettetik előszűr, 2 0 0 , az az: Két Száz Váltó Tzédu-

la Forint Jutalommal. V \\ ' V, 

4 .} »» Magyaráztassék meg Karoknak és Rendeknek 
(Staigs et OrdiriexJ igazi esméretük, 's határoztas-
sék meg, kik leszik cC Károkat és kik a' Rendeket 
Magyar Országban ? 
Hirdettetik először, 200,: az az : Két Száz Váltó Tzédu-

la Forint Jutalommal. 

5.) , , M i n ő hitelt érdemel Béla Király nevetlen Jegyző-
jének Históriája cC Görög Írókra nézve ? Mellyek 
bizonyos tévedései? Mikben vádoltatik helytelenül?'1' 
Hirdettetik először, 200 , az az: Két Száz Váltó Tzédu, 

-la Forint Jutalommal, melly díjhoz Nagy Méltóságú Cziráki 
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és I)i<-'ne>falvai Cziráky Antal Gróf Ország Bírája O Excel-
lentiája , mint a' ditsö Martaibáni Família Intézete're ügyelő 
Küldői tséguek rendes Elölülője a' magáéból ínég más 200, az 
az: Két Száz Valló Tzédula Forint Jutalmat ajánlani méitóz-
tatütt, és így e' Kérdésnek tudós megfejtője öszszesen 400 , 
az az: Négy Száz Váltó Tzédula Forint Jutalmat veend. 

6.J , ,Mel l yek ci1 Köz Népnek közönségesebb Nyavalyái 
Magyar Országban ? Miből erednek és mitsoda Di-
aetetikai életmód által lehet azokat megelőzni 's el-
her ülni ?'í 

Hirdettetik először, 200 , az az: KétSzáz Váltó Tzédu-
la Forint Jutalommal. 
7.) „Mit jelent ezen szó: Privilegium, a' Magyar Tör-

vényeiben és Oklevelekben ? Kik adtak ugyan ezek 
szer ént Privilegiális Leveleket, és mit jelent cC Ma-
gyar Országi Ajándék 's egyébb más Levelekben ime 
szokott befejezés, melly még ma is keletben vagyon: 
„Ubi praesentes nobis in specie reportatae fuerint, 
easdem in formám Privilegii redigi faciemus." ?cl 

Hirdettetik.elöször, 200, az az: Két Száz Váltó Tzédu-
la Forint Jutalommal. 

C.) Különbféle Adakozásokból: 
1.) 5,MinÖ neveket tulajdonítottak aJ régi Történetírók 

cC Magyar Nemzetnek ? Meliyik Történetíróban ta-
láltatik legrégiebb nyoma mind egyik nevezetnek? 
Vagyon-e elegendő okunk elhinni, hogy Bölts Leo 
Görög Tsászár előtt a' Magyarok Törököknek nem 
neveztettek ? Meddig megyen föl a' Régiségben a ' 
Török Nemzet Története és Elneveztetése?'' 

Hirdettetik harmadszor, 150, az az; Száz Ötven Valló 
Tzédula Forint Jutalommal Méltóságos Széki Teleky László 
és Jósef Grófoknak adakozásaikból, melly summához Tek. 
Tudós Reseta János , a' Pesti Fő Oskolánál a* Német Nyelv 
Tanítója, Mátyás Királynak Aranyát és egy másik légi Ara-
nyot ajánlott. 
2 . ) „Miben és mennyire különbözött az Euról Iba köl-

tözködő Magyar Nemzetnek erköltsi és polgári Cul-
turája Európának akkori Calturéijától?" 

„ Hirdettetik harmadszor, 150, az az: Száz Ötven Váltó 
Tzédula Forint Jutalommal Méltóságos Széki Teleky Lássló 
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és Jisef Grófoknak adakozásaikból, melly summához Tek. Tu-
dós Jerney János Tábla Uiió Ur a' nyert 100, az az: Száz 
Váltó Tzédula Forint Jutalmát pótolékúl ajánlotta, és így a* 
megfejtő egész Jutalma 250, az ;iz: Két Száz Ötven Váltó 
Tzédula Forint lészen. 

A' készítendő Feleletek lepeUételt név és különös jelszó 
mellett a' már esméretes mód szerént költség okozás nélkül 
1836-dik esztendei Augustus hónap 29-dikéig a' Magyar Nem-
zeti Miiseumhoz utasíttassanak. Pesten November 30-dik;In 
1S34. 

/1 o r v á 1 I s t v á n , 
A' Széchenyi OrszSgos Könyvtár 

(j r » ii j p. 

3. Ä' Magyar NemZeti Museum Gyarapodásai. 
Tek. Tudós S z i l á g y i F e r e n t z . a' Kolosvári óván-

gélico-reforinátum Collegiumhan a1 História, Görög és Denk 
Literatura, nem különben az Ekeseoszólnsnak királyi rendes 
Tanítója, magosabb emelkedésű és széles esméretü Hazánk-
fia , finom válogatással s/.erkesztetett ,, K.LIO " . tzímii Tör é -
neti Zsebkönyvének első és második esztendei Köteleit olly 
nemes lekötelezéssel 's kinyilatkoztatással küldötte meg aján-
dékul a' Széchényi Országos Könyvtárnak, hogy a' ki jövendő 
3-dik 's többi Darabbal is kíván kedveskedni. 

Tek. Tudós E r d é l y i K a r o l y , egyenes magyar szívé-
ért és a' tudománykedvelesért "s buzgó gyakorlásáért méltán 
tisztelt Hazánkfia, illy tzímü Fordítását: „Vieland Abderi-
tái. Pozsonyban, 1834. 8 -ad rétben, 1—11. Kötet," a* 
Magyar Nemzet Köz Gyűjteményébe, a' Széchényi Országos 
Könyvtárba, hazafiúi nemes törekedése maradandó jeléül aján-
dékozva l e t e t t e . 

Tek. Tudós M ó t h E n d r e , dolgos és szép ígyekezetií 
Fe'rfiu , következő tzímü három munkájával, úgymint: 1.) A' 
mivelt-érzékeny Társalkodás' Tisztelkedés Üdvözlések 
magasabb tsinosságú 'Társaságba feljelenő Ifjúság szá-
mára. Pesten, 1832. 8-ad rétben; 2.) Rövid Értekezés 
cC Nemzetiségről. Pesten, 1833. 8 -ad rétben,; 3.) Törvé-
nyes Értekezés a Be-Elhajtás, és más ezen tárgyal egy-
be kötésben lévő esetekről. Pesten 1833. 8-ad rétben; & 
Széchényi Országos Könyvtárnak kedveskedett. 

Tekéntetes S z e n t i v á n i S z e n t i v á n yi A n s e l m Ur, 
tobb Ts. Ns. Vármegye előkelő Tábla Bírája , Nógrád Vár-
megyei Patvartz Faluban 1833-dikban September 26-dikán egy 
dió fán agyonlövetett Vad Galambot, mint két al felü ször-
nyeteget, szokatlan alkatása miatt a' Magyar Nemzeti Muse-« 
umuak ajándékba küldött. 

Horvát István, 
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X I . K ö t e t F o g l a l a t a * 

í . É r t e k e z é s e k * 

1) Edvi Illés Pál. A' Tselédi Rendnek romlottságáról és kevesülése'i 
rol falu helyen. 3 lap. 

2) Gyurikovits György. Zrini János emlékének bővebb világosításai 
38 lap. 

3) Podhradczky Jósef. Kell-e szovainkat fejeznünk, kurtítanunk * 
vagy betűinket kényünk után változtatnunk ? 44 lap. 

4) Böhm Károly. A' Népességről, 47 lap. 
5) Horvát István. A' Somogyvári Szent Egyed Monostorának 1421* 

dikben költ Iktató Levele Louk helységben Chereznewi Farkas 
három leánya számára. 75 lap. 

6) Port. Bánsági Tudósítások. 78 lap. 
7) Podhradczky Jósef. Rogerius, Scótiai Sz. Kálmán máítírt sem 

vehette IV. Béla Királyunknak Ósei közé. 81 lap. 
8) Horvát István. A* ditso Martzibáni Família Intézetére ügyeld Kül* 

döttségnek Jutalomosztásai a' folyó 1834-dik évi Szent Iván hava 
ötödikén. 84 lap. 

IL L i t e r a t u r a . 

A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
1) Horvát István. ,, Die Magyaren - Sprache in ihren Grundzügen 

beleuchtet von P. Wien , 1833. 8-ad rétben." És : ,,A' Magyar 
nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját ma<-
gyarázván P. Bétsben , 1833. 8-ad rétben." 109 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) Horvát István. „ P . Hell'* Reise nach Wardoe J>ei Lappland Und 

«eine Beobachtung des Venus-Durchganges im Jahre 1769. Von 
Carl Ludwig Littrow , Assistenten der k. k. "Wiener Sternwar-
te. Wien , 1835, 8-ad rétben." 128 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 
1) Igazítások. 131 lap. 
2) Jutalom Kérdések a* Magyar Nemzeti Museumtól. 131 lap. 
3) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 135 lap. 

{Koszorú 1834-dik eszt. XI-dik Kötethez egy iv.J 
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I. É r t e k e z é s e k , 
1 . 

As meghűlés ártalmairól. 

Az egészséget rongáló és az életet rövidítő tsak 
hem számtalan ártalmas béfolyások közül, méltán 
különös figyelmet érdemelnek az evésben és ivásban 
valómértékletlenségnek és a'meghűlésnek kártékony 
következései, mind azért, mivel ezeknek elkerülé-
se többnyire magunkon áll; mind azért , mivel ezek 
felette sok esetben alattomos méreg módjára mun-
kálódván , rájok tsak akkor kezdünk figyelmezni, 
midőn minden orvoslás késő és haszontalan. Az 
elsőről, az evésben és ivásban való mértékletlenség 
káros következéseiről, máskor fogunk értekezni: 
Most lássuk rövideden a* meghűlés ártalmait, mel-
lyek amazoknál hanem több, minden bizonnyal nem 
kevesebb nyavalyáknak szerző okai. 

Hogy értekezésünkét az orVosi Tudományban 
járatlanok is , kiknek számára van főkép írva, meg-
érthessék: jónak láttuk az emberi test kigőzölgésé-
nek, mellyel a' meghűlés ártalmai szoros egybeköt-
tetésben vágynák, — Physiologiájából némelly szüksé-
ges jegyzéseket előre botsátani. 

/; Az emberi test h ig Óz ölgés ének rövid 
Physiologiája. 

1. §. Az emberi test kigőzölgésen ertjük a* tes-
tet bétakaró és a* külső természettől elválasztó bőr-
nek, és a' tüdőket bétakaró taknyos hártyának azon 
Jrészint élo eszközi, részint chemiai munkálódását 
(Processus biochemicus), melly által a" testhői a'vér-

*1 
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tol különböző nedvességek takarodnak ki. Két féío 
kigőzölgése van tehát az emberi testnek ; egyik, melly 
a' bőr, másik melly & tüdők hártyája által megyen 
véghez. A"1 bőr kigőzölgése is ismét két féle: látha-
tó és láthatatlan. Látható kigőzölgésnek, vagy a' 
közönséges életben izzadtságnak nevezzük azt, mi-
kor az emberi testből kitakarodott nedvességek az 
emberi test felső színén, az az: a1 bőrön puszta szem-
mel is felvehető apró vízgolyóbisokba, vagy is tsep-
pekbe gyűlnek öszve; láthatatlannak pedig azt, mi-
kor azon nedvességek vékony párákká válva taka-
rodnak ki az emberi testből; és a bőr kigőzölgésén 
rendesen tsak ezen utóisót szoktuk érteni. 

2. §. A' bőr kigőzölgéséről való tudományban 
meg kell vizsgálnunk 1-ször annak lételét, hogy 
tudni illik gőzöleg-e valósággal az emberi lest? 2. 
A' gőzölgés által kitakarodó materiának minéműsó-
gét. 3. Annak forrását vagy kútfejét. 4. Mennyi-
ségét, és 5. Azon viszonyokat, mellyek a3 hörki- A 
gózölgése •és az emberi test több munkálódéisai 
(functio) között vannak. s * 

3. §. IXogy az emberi test szüntelen gőzölög, 
ezt több próbatételek és tapasztalások bizonyítják. 
A1 testnek egész felső sziliéről, az az: a' bőrről va-
lamint a' tüdőkből is szájunkon és orrunkon bizo-
nyos párák gőzölgnek ki szüntelen, mellyek a' hí-
ves, vagy akármi okon megsűrildött levegőben pusz-
ta szemmel is felvehetők , mivel a' meleg nem léte 
miatt ki nem terjeszkedhetvén, a' levegőben függ-
nek ; az emberi test közelébe tett üveg meghomá-
lyosodik; az emberi, vagy akár melly állati test ár-
nyékának a* határ lineáit egy megvilágosított falon 
tisztán felvenni nem lehet; a' testről lehulló tsere-
pek, vagy bőrdarabok gyakran szemmel láthatókép 
gőzölögnek ; a' betakart testből felszáló vizes gőzök-
a' ruhát békeverik és gyakran megfestik* 

A'különböző fajú, nemű állatoknak és emberek-
nek , sőt ugyan azon embereknek különböző időben 
felette különböző szaga is a' bőr kigőzölgését bizo-
nyítja» Az emberi test nehézségének külöjtböző idők-



] ( 5 ) 
ben különböző vólta, melly minden vízellet és 
más tisztulás nélkiil is bizonyos idő alatt fogyatko-
zást szenved, nyilvánságos bizonysága az emberi 
test kigőzölgésének. Sanctorius, a' ki ezen tárgyat 
közelebbről megakarván vizsgálni, legelőször tett 
próbatételeket , testének a' vizeltet utján és a ' t ö b b 
ösinéretes utakon való tisztulásait, valamint az éte-
leket és italokat is , mellyeket bizonyos idő alatt 
magához vett, pontosan megmérte. Azon különbség, 
melly meghatározott idő alatt a' testnek igazi súlya, 
és azon súly közölt vol t , mellyel annak a' bevett 
ételeknél és italoknál fogva nevelkednie kellett vol-
n a , kivonván belőle a' különböző tisztúlások által 
láthatókép kitakarodó materiák súlyát, kimutatta a' 
bőr gőzölgése által azon idő alatt kitakarodó mate-
riának mennyiségét. A" bőr kigőzölgése mennyisége 
megvizsgálásának ezen módja mindazáltal a' tzélnak 
nem felel meg annyiba, hogy az által a' bőr kigő-
zölgésének út alános, nem pedig a' tüdő és a5 külső 
bőr kigőzölgésének különös mennyisége határoztaí-
hatik meg. 

4. § Más módot találtak későbben Lavoisicr, 
Segviriy Abemethy és Cruikshank, külön a' b ő r , 
külön ismét a' tüdők által kitakarodó kigőzöigés 
mennyiségének kitalálására és meghatározására. — 
Melly mód rövideden abban áll, hogy vagy egy bin 
zonyos része az emberi testnek, vagy pedig egészen, 
az valamelíy levegőtől által nem járható takaróba 
rekesztetik. Az első esetben a' test bérckesztett fel-
ső színén kitakaródó és azon öszvegyűlt nedvessé-
gek megfontoltainak , akkor a' bérekesztett és pró-
bára tett résznek az emberi test egész felső színéhez 
való viszonya kiszámíttatik, mellyből az egész em-
beri testnek (ugyan annyi idő alatt tö r tén t ) kigő-
zölgésének mennyiségét kitsinálni. A' második eset-
ben az egész test bérekesztetik egy viaszos vászon 
tömlőbe, melly a' száj körűi öszvebuzatik, olly 
móddal, hogy minden a* testből a' gőzölgés által ki-
takarodó matéria, magának semmiféle nyilást nem 
találván, azon bézárt tömlőben gyűljön öszve. A'test 
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a' próbatétel elolt és utáa megfontoltatván a1 men-
nyivel könnyebbnek találtatik a' próbatétel után, 
mint előtte, épen annyit vesztett el a' tüdőn való. 
kigőzölgés által a lélekzés utján , mivel azon idó 
alatt a1 testnek súlya semmikép nem fogyhatott más-
kép , mint a3 lélekzés által. — E* meglévén, ezen 
próbatétel, de az említett tömlő nélkül, ismételtetik, 
inelly esetben azon hiány , mellyet az egész emberi 
test súlya bizonyos meghatározott idő alatt szen-
ved, a' test átalános kigozölgésének mennyiségét 
jelenti. — Ha az emberi test súlyának mostani vesz-
tesége az előbbeni próbatételkori veszteségének sú* 
jyából kivonatik, abból a' bőr kigozölgésének men-
nyisége, a'tüdő kigozölgésének mennyiségét kivévén, 
külön ki fog jőni. 

5. §. A' gőzölgés által kitakarodó materiának 
(mellyet, mivel azorganicus testnek tulajdonságából 
többé nem bí r , a' következő tzikkelyekben állati 
salaknak fogunk nevezni) mennyisége azon eiőesz-
közos műszernek, melly által kitakaríttatik, mivol- . 
iához és siiriíségének különbféleségéhez képest igen 
különböző. A' mint a' lélegzés körűi tett több rend-
béli próbatételekből kijön, a' tüdőkből a' lélegzés ál-
tal kitakarodó matéria vizből, szénsavanyból, és 
a' lehellés útjáról, különösen az orrlyukait bétakaró 
liáriyáról, közé elegyedett nedvességből áll. A' bór 
is vizet és szénsavanyt gőzöleg k i ; az elsőt azon-
ban nagyobb mennyiségben , mint az utóisón Hogy 
a1 bőrön a* kigőzölgés által valósággal szénsayany 
is párolog k i , üveg edényekkel tett több próbatéte-
lekből bizonyos, mellyek, a1 testnek több részére 
alkalmaztatván, szénsavannyal elegyes levegővel tel-
tek meg. Hogy a' gőzölgés által fojtó levegő is ta-
karodnék ki az emberi testből , azt mind ez ideig 
semmi próbatételek által bé nem lehetett bizonyítani. 
Ezen kívül valamelly olajos matéria is takarodik 
k i , vagy is inkább formálódik a' gőzölgés által az em-
beri test felső színén, melly ott meggyűl, és rész-
szerént a" ruhákhoz ragad, fejér lánggal, és szén-
forma maradékot hagyván maga után. A' bőr kigő-
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zölgése által kiszabadúlt apró részek nyilván sava-
nyú tulajdonságúak , a' több savanyok módjára ve-
resre festik a1 növevények kék nedvességeit. Kü-
lönbőz mindazáltal a' test felső színének külön-
böző tájékain, as mit a' test különböző részeinek 
különböző és mind egyiknek saját szagán kívül , a' 
Jiirine próbatételei is bizonyítanak, mellyekból ki-
tetszik, hogy a" hónunk alatt meggyúlt levegő szén-
savannyal akárinelly különböző környülállások kö-
zött is inkább bővelkedik, mint a'hason, és a1 szóm-? 
széd részeken meggyúlt levegő. Ugyan ez a' kigő-
zölgő matéria a' különböző faj tá jú, sőt ugyan azon 
fajtájú különböző állatokban, valamint az emberek-
ben is, egyenként különböző,'s okozza a'különböző 
nemií, fajtájú állatoknak, embereknek, és külön 
küiöu minden élő individuumnak különös tulajdon 
szagát. 

6. Az izzadtság áll n agyobb részint vízből , 
és Thertard szerint sósavanyú széksóból, egy kevés 
phosphor sayanyú mészből, vas oxydból, a1 kotso-
nyához hasonló állati substantiából, és etzet savany-
ból. Hogy a' köszvényesek izzadtságában valósággal 
phosphor savany, a' sárgaságban sinfődőkében pe-
dig epe van, azt a' hjrea Orfila már régen ta-
pasztalta. 

7. §. A' gőzölgés által kitakarodó állati salak 
kútfejét a' bőrnek és tüdők hétakaró taknyas hár-
tyának felső színén elterjedő mirigyek teszik, mel-
lyek a* lehelő gégén mint taknyat, a' külső bőrön 
pedig mint zsiros nedvességet elválasztó mirigyek 
eivagynak ter jedve, és némelly helyeken, mint 
p. o. az órrlyukait béíakaró hártyán, különösen nagy 
bőséggel vágynak kifeji őz ve. 

8. §. A1 mi a1 kigőzölgő matéria mennyiségét il-
leti , az mind ugyan azon egy, mind a"1 különböző 
élő testekben felette sok változásoknak vagyon alá-
vetve , még pedig nem tsak a' betegség, hanem az 
egészség állapotjában is. Egy egészséges felnevelke-
dett és jól kiformált emberi test súlyának a' kiguzöl-
gés által egy pcrtzentés alatt való veszteségét mind-. 
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azáltal közép számifial 18 gránrá szokták tenni, 
mellyből II a" külső bőrre, 7 pedig a'tüdőkre esild 
Ez a' felszámolás mindazáltal nem a' legpontosabb, 
mivel a' lehelés által a'tüdőkből kiszabadnlt szénsa-
vany a' vér közé elegyedett savanyszerző (Oxygen) 
nem egészen ugyan, de legalább félig viszszápó-
tolódik , 

9. §. Azon viszony, mellyben a' testnek kr-
gőzölgése és a'test több munkálódásai egymással ál-
lanak , határozza meg a' kígőzölgés gyengébb, vagy 
erősebb voltát. Legszorosabb és legfigyelemre mél-
tóbb mindenek felett azon egyeség, inelly a' kigo-
zölgés és az étel emésztés között vagyon. Étel 
közben és étel után a' testnek kigőzölgő munkás-
sága megtsökken, de ha az emésztés elkezdődik, 
és a' maga utján minden akadály nélkül mehet: ak-
kor a' kigőzölgés is vigan folytatja munkásságát, 
f i a az emésztés gyengül, vagy akadályoztatik, a' 
kígőzölgés is rendetlenségbe jön. Innen a' gyenge 
gyomrúak, kiknél az ételemésztés későn kezdő-
dik és lassan megy, rendszerint fázékony ok, és vi-
szont a' meghűlésnek az étel emésztésére nézve ká-
ros következései vágynák, 

10. §. Ezen különböző jelenések okát kimagya-
rázni igen könnyií; az első esetben tudniillik (étel 
közben és étel Után mindjárt) a' testnek egész mun-
kássága különösen az elválasztó edények ereje, a1 

külső bőrtől és a' tüdőktől cl vonatván a'gyomorra, 
és a' bél tsatornára fordul. A'második esetben pedig, 
mikor tudniillik az étel emésztés már meglehetősen 
előre halladtj a'bevett, és részszerént vérré vált éte-
lek által a1 vér inassája nevelkedvén, és a' vér ke-
ringés gyorsabbá lévén, a' bőr melege nevekedvén 
-— kijjebb terjeszkedik (turgor vitális), melly ál-
tal a' víznek szétbomlása elősegíttetvén, a' víznek 
vékony párákba való kiterjedése , és így a' bőr ki-
gőzölgése könnyebbé és bővebbé lesz. 

11. §. A' kemény ételek kisebb, vagy nagyobb 
mennyiségének a' bőr kígőzölgés mennyiségének 
nevelésére semmi, legalább semmi nevezetes béío-
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üyása nints; de a" híg, kivált meleg ételek és italok, fő-
kép ha nagy mennyiségben vétetnek, felette neve-
lik azt. 

A1 testhői kitakarodó kemény és hígf részek-
nek mennyiségével a' kigőzölgés mennyisége meg-
fordított viszonyban áll. Ha a' vizeíiet és szék le-
tétet útján a' tisztúlások nagy mértékben vágynák: 
akkor a'kigőzölgés kevesebb és megfordítva. A' tisz-
tulások ra nézve ezen egymással ellenkezés mellett 
is mindazáltal a* legszebb egyesség és leggyönyö-
rűbb harmónia van az emberi test különböző mű-
szerei (Organum) között annyira, hogy ellent nem 
állván a' bevett eledelek és italok különböző men-
nyisége és minémusége, és a' levegő különböző be-
folyásai az emberi testnek az étek előtt volt súlya 
24 óra múlva ismét előkerül. 

11. Az emberi test kigázölgésének Patkó fog iájat 

12. §. A' fest kigőzölgése felette fontos, a> mint 
láttuk, physiologiai, de még sokkal fontosabb, a* 
mint mindjárt megfogjuk látni , pathologiai tekin-
tetben. Az egy nyavalyák eredetét 's leggyakoribb 
szerző okát vizsgáló praktikus Orvos ügyeimét 
alig vonhatja valami inkább magára, min ta ' meghű-
lésből , az az: a' kigőzölgés rendetlenségeiből szárma-
zott számtalan nyavalyák. A' test kágőzölgésének 
az élő test több munkálkodásaival mind átalában, 
mind egyenként való szoros egyességénéi fogva en-
nek rendes, és egészséges állapotjától függ— a"1 ter-
mészetnek örökös és változhatatlan törvényei sze-
r én t— a'testnek egészsége, ennek rendetlenségei és 
változásai pedig sok és sokféle nyavalyáknak lesz-
nek szerző okaivá. 

13. jjj Hogy ezen állítás igazsága annyival in-
kább kitessék, a'dolgot egy kevéssé fellyebb kell 
kezdeni. Hogy a' testet bétakaró külső és belső bői-
egymástól legtávolabb eső pontjai , valamint a'test-
nek belső részei és műszerei köztt is bizonyos po-
laritás, és nemi nemű ellenkezés (antagonismus) van, 
melly szerint némelíy műszerek és rendszerek mun-
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kássága nagyobb erőt vévén, a többieké, melJyek 
amazokkal köitsönös egj beköttetésben vágynák, 
inegtsökken-, és megfordítva: Az ollyan igazság, 
melly minden figyelmező emberek és még az orvo-
si tudományban járatlanok elóít is régolta tudva van. 
Ugyan is tapasztalni lebet, hogy a' bőr kigőzölgé-
sének fenakadását, vag)' megtsökkenését bővebb vi-
zeilés, vagy székletétől követ i ; a1 bő vizeilés, vagy 
székletétel után az izzadtság szembetűnőkép keve-
redik, a' friss vagy igen hideg víz ital után Ivisebb, 
vagy nagyobb mértékben izzadtság következik, ki-
vált ha a' test melege meleg takarók, vagy ágybé-
lik által szaporíttatik* A'lábaknak, kivált a' nedves 
hideg által való meghűlését, náthát, a' szemeknek, 
füleknek, a' lehellés útjának nátha, és gyúladásait, 
és a' legtávolabb eső részeknek hasogató (rheumás) 
fájdalmait okozza a'nélkül, hogy & bőrnek többi rét 
sze legkevesebbet is szenvedne. 

14. §. Bármelly különösnek, sőt képtelenn ek is 
első tekintettel tessék'az újabb physiologusok véleke-
dése, kik azt állítják, hogy a' bőr rendszer (syste-
ina cutaneum) nem tsak a' külső bőrből, és a' bél-
tsatornya takarójából áll, hanem a' lélegző gége is 
a' tüdőkkel együtt, nem különben a' nemző részek, 
és a1 bél tsatornának az elválasztásra rendelt edé-
nyeivel, és a' vizellet műszereivei együtt aboz tar» 
toznak: a' pathologus m. a. ki a? nyavalyák szár-
mazásának okos (rationalis) magyarázat ját kívánja 
adni, ez okossággal és tapasztalással egyaránt meg-
egyezőnek fogja azt találni, mert a1 testnek felette 
különböző, 's egymástól távol eső részei közt két-
ség nélkül meglévő feljebb érintett polaritásnak és 
ellenkezésnek; és az ebből származó nyavalyáknak 
helyes magyarázatját soha nem adhatjuk, hanem 
J»a az említett, részeknek a' külső bőrrel, és a' bőr 
által való szoros egyeségét megengedjük. Hogy a* 
pathologia valahára azon egyszerűséggel és világos-
s á g a i bírjon, melly minden okos orvos előtt kívá-
natos: jhysiologiai remiűlhctetlcn alapokra kell an-
nak szükségkép építtetnie. 
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15. Ezen physiologiai igazságot, melly tsal-

liatatlan anatómiai vizsgálódásokon alapúi, egy a' 
közönséges életben olly gyakran előforduló nyavalyá-
kat — értjük e' meghűlésből származtakat — alaposan 
gyógyítni akaró praktikus orvosnak sem szabad so-
ha szemei elől eltéveszteni, sőt inkább legbiztosabb 
kalauz gyanánt kell vennie a' nyavalyák gyökeres 
gyógyításában. 

16. §. A' bor rendszer munkálkodását akadá-
lyoztató okok igen sokfélék, és munkálkodások is 
felette különböző. Legszembetűnőbb munkálkodá-
sok akkor: mikor a' test valami erős munka, vagy 
gyakorlás után, vagy akármelly külső vagy belső 
ok miatt felhevülve, kivált, könnyű ruhában, vagy 
legalább részszerint mezítelen testtel a' hűvös leve-
gőnek kitétetvén, különösen valamelly hűvös a' 
testnek egy részit érdeklő szélnek útjában esvén, 
hirtelen feJfázik. A' test a' levegőnek ezen hirtelen 
változását kénteleníttetvén érezni, vagy halálos nya-
valyába, vagy a' test fele (rendesen bal) részét ér-
deklő szélütésbe eshetik, melly osztán minden gyó-
gyításnak, 's orvosi szereknek makatsúl ellent áll. 
i f jú , erős, egeszseges szemelyeken is történtek mar a' 
meghűlés miatt több izben hirtelen illyen szomo-
rú változások, mellyeknek a' praktikus orvosok 
egészen más okát gondolván, 's ekként nyavalyáikat 
félre esmérvén, helytelenül gyógyítottak, az az be-
tegeiket egyik nyavalyából kigyógyítván, másikba 
ejtették. — A' meghűlésből származott hirtelenjhalál-
nak, vagy szélütésnek oka, ha G. H.Ri t ternek— ki 
a1 meghűlésből származott nyavalyákra több mint 
35 esztendeig huzamos figyelmet fordított, 's kire 
ennél fogva leginkább hallgathatunk, hitelt adunk, 
áll a' bőrön kigőzölegni akaró materiának (állati 
salaknak) az elválasztásnak (secretio) szempilantá-
sában való elfojtásában, viszszatartóztatásában 's az 
érzés közép pontjára, az agy velőre, való viszszaveré-
sében , mellynek ( az agyvelőnek ) munkássága és 
az élő testtel való közösülése, vagy egészen, vagy 
részszerént félbeszakad, 
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17. A' bor munkálkodásának akadályozta-

tására, és az abból követ kező nyavalyák származá-
sára , gyakran elég a z , ha felhevült testtel, vagy 
épen megizzadva a' hűvös levegőn forgunk, "s még 
inkább, ha nyugodalomban vagyunk, mivel ekkor 
a' kigózölgő matéria, a' bőr f <so szinén megakad-
ván, a' bőrben lappangó meleget magához szívja; 
melly párává válván, a' testből (szesz, gas) formá-
ban elröpül, és a' meghűlést folyvást neveli. Mivel 
már a' testből, mikor nyugodalomban van, keve-
sebb meleg fejtőzik k i , mint még erős mozgásba^ 
volt , innen az egyensúlynak (aetjuiíibrium) a' test 
több műszerei munkálkodásai között szükségeskép 
megkell zavarodni. A1 kigózölgő mátériának , és az 
abból származott állati salaknak kitakarodása továb-
bá, mellynek folyvást kellene tartani, azért is fenakad, 
mivel a' testnek hirtelen meghűíése miatt annyi me-
leget nem talál, a' mennyi szükséges volna ar ra , 
hogy párává válván, a' testből kiszabadulhasson. A1 i 
test belső részeibe kell hát viszsza mennie, 's olt 
romlott és minden élő eszközi tulajdonságaitól meg-
fosztott természeténél fogva, a' feljebb leírt pola-
ritást és ellenkezést a' testnek igen különböző , és 
egymástól távol eső részeiben szerezvén, valamelly 
elválasztó edénynek, májnak, lépnek, a'bél tsator-
nának vicária elválasztását okoznia. 

18. §• A' bőr tendszer munkálkodásai akkor 
sem mehetnek rendesen, mikor a* hűvös levegőn fo-
rogván kevés testi mozgást ugyan teszünk, de a* 
melly nem elég arra, hogy a' hideg által testünk-
ből kiszítt meleg a'test izmainak (musculi) gyakor-
lása által kipótoltassék. A' levegő ugyan is minden 
előttünk esmeretcs testek között a' leghidegebb lé-
vén, más meleggel nem birhat, minta* mellyeket más 
testekből a' közvetetlcn hozzá érés által magához von. <• 
Innen lehet megmagyarázni a' hideg levegőnek, aa 

hűvös szélnek és zivataroknak az állati testre olly 
ártalmas befolyását. Sőt, ha fsak kevéssel hűvösebb 
is a' levegő, mint a1 benne forgolódó állati testnek 
különös (individuális) természete, gyönge, beteges 
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vagy fázékony volta kívánná, veszedelmes követ-
kezéseket, 's terhes betegségeket okozhat; a' bőr-
rendszernek, az egészségére nézve olly fontos mun-
kálkodásit rendetlenségbe hozván, kiváltképen, ha 
a' test továbbatska kivan téve a' hűvös levegő béfo-
Jyásának 's erős mozgásokat tel)nt elmulaszt, 

19. §. A1 bőrt általjáró hideg nedvességek is 
akadályára vágynák a' bőr rendes kigőzölgéseinek, 
mellynek oka azon chemiai atyafiság, melly a7 v íz , 
és meleg közt van , mellynél fogva a1 viz a' meleg-
gel egyesülvén, gőz, vagy pára formában elröpül. 
Ebben az esetben a' víz azon részről, mellyet legkö-
zelebb ér, az az a' bőrről szüntelen szívja ki a' me-
leget, mellyből a'feljebb érintett állapot, tudniillik 
a'meleg szükséges mértékének hiánya, következik, 
mellynek nem léte a' kigőzölgő állati salak kitaka-
rndását, pára formában való elszállását akadályoz-
tatja. A' nedves, és még inkább a1 hűvös levegő 

^ ugyan ezt okozhatja ; ha vízzé válva a' ruhákat ál-
taljárja, és a' relative melegebb emberi test által 
párává lévén , elröpül. A' nedves hűvös szél tehát 
látni való, hogy kétszeresen árt a' testnek, a' me-
legnek, melly a' nedvességgel szeret egyesülni, kihúzá-
sa által. Hogy a'felhevült testtel vett hideg ital hir-
telen veszedelmes nyavalyát okozhat, a' feljebbiek-
ből eléggé érthető, s' a' tsak nem mindennapi szomorú 
tapasztalás eléggé bizonyítja. 

20 §. A'megakadályoztatott, vagy megzavart bőr 
kigőzölgést rettenetes, és tsak nem hiteltföljul mú-
ló következéseiből, mellyekről alább lészen szó, a' 
szélütésekből, rheumás és náthás fájdalmakból, mel-
lyek gyakran hirtelen halált, többször pedig gyógyít-
hatatlan nyavalyákat okoznak, mint kétségen kivűt 
való igazságot, íigy lehet következtetni, hogy a'meg-
hűlés által viszsza tartóztatott, és a1 nemesebb or-
gánumokra viszszaverődött állati salak nftérges, még 
pedig igen mérges tulajdonságokkal bir. 

21. §. Melly állításnak igazságát eléggé bizo-
nyítja az az egyetlen egy példa, mellyet G. FI. 
Hitler említ. (Lásd: Allgemein* Encyelop. der Wis-
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sensohaftenund der Künste Erscli u.GrUher Vl .Thri l ) , 
Indiának Had vvord nevű városában t. i. egy igen 
népes vásár alkalmával Április havában a' Ganges 
folytában fuvó igen erős szél támadván, olly rettene-
tes cholerát okozott, mellyben négy nap alatt 20,000 
embernél több balt meg. Soha a1 legerősebben dü-
hösködött. döghalálnak sem lett annyi ember olly 
kevés idő alatt áldozatjává. N intsenek ugyan a 'meg-
hűlés által viszszaverődütt állati salaknak mindég 
illy szörnyií kártékony következései, mindazáltal 
tsak ugyan sokszor erős méreg módjára munkálko-
dik az , gyuladásokat, hidegleléseket, hasogató fáj-
dalmakat, 's minden tsekély okra újra eíőkeriílő 
sokféle nyavalyákat szerezvén. Legtöbbnyire mind-
azáltal lassú méreg, de nem olly lassú méreg mód-
j á r a m u n k á l ó d i k az, mint Yoltiere szerint a kávé. A' 
v i s z s z a v e r ő d ö t t állati salak által tehát valóságos meg-
raérgesíté* (Intoxicatio) történik az emberi testben. 

22. §• Ezen megmérgesítés a' G. IT. Ritter mély * 
hélátást és éles elmét mutató Theoriája szerint két 
okon történik. Okozza tudniillik azt ejry részről 
azon hézagnak, mellyet a bőrnek külső és belső 
lapja között kell magunknak gondolnunk * a 'visz-
szaverődöt t állati salak által való megtelése, dugúlá-
sa ; és a1 testbe vett 's kitakarodó matéria közt való 
szükséges egyességnek, harmóniának felbomlása $ 
midőn az élőeszközös(organica matéria) a' bőr rend-
szernek egyik végén már nem változik e l , 's taka-
rodik ki rendesen, míg azonban a' másik végén foly-
vást formálódik, gyiíl meg, egy szóval az állati tfest 
alkotó részei elváltozásának (metamorphosis Orga-
nica) — mellyen alapúi az életnek egész íolyamat-
j a , vagy helyesebben szólván, a' melly ezzel*egy — 
megzavarodása. Másik oka ennek az a' chemiai ve-
gyület (conubinm chemicnm), mellyet a' belső ré-
szekre viszszavert állati salak a' test több alkotó 
részeivel egyesülvén formál, 's mellynek követke-
zése, ho gy a1 kevessel az előtt élő eszközi tulaj-
donságokkal bírt állati salak, a' hideg által viszsza-
verettetvén, 's a' bent tartózkodás által az élő test-
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hol különböző, sőt azzal ellenkező tulajdonságúvá 
lévén , szokatlan és sértegető ösztön gyanánt ingerli 
gyenge szálait az érző inaknak , 's azokat erős in-
gerlés által elgyengíti; ebből lesz a' szélütés (Para-
iysis) . IIa az érző inak ingerlése nem olly telette 
erős, abból gyuladás származik, melly bői következhe-
tik az élő test részeit tökéletesen elrontó evesedés. 
Hogy ezen beteges állapot a' többi orgánumok egye-
ségének felbomlását vonja maga után szükségeské-
pen : az magától értődik. 

23. §. Bár mit mondjanak azonban némellyek 
ezen theoretica vizsgálódások ellen : a' legnagyobb 
practieus Orvosok tapasztalásain, és egyező bizony-
ságain építvén mindazáltal mint kétségbe hozhatat-
lan axiómát, úgy merjük ezen állítást kimondani: 
hogy az emberi Nemzetet ostorozó nyavalyák, kivé-
vén a' ragadókat, többnyire a' bőr rendszer munkál-
kodásának megakadályoztatásából 7s rendetlenségei-

r bői származnak. Ezen pathologiai axióma bár a' 
nagy elméjű 's tudományú Orvosok által nints még 
eddig eléggé, és a' dolog fontosságához illendőleg 
tisztára hozva: a' practicus Orvosoknak, kik e r re , 
oh fájdalom! keveset szoktak ügyelni, figyelmét 
igen megérdemli. A' nagy tapasztalású és tudomá-
nyú Bitter azt mondja: hogy 6 a' meghűlésből szár-
mazott nyavalyákat különböző sorsú , rangú, idejű 
és nemű emberekben tovább 35 esztendőnél szem-
mel tartván, minden nagyítás nélkül meri állítni, 
hogy minden 20 nyavalya közül J9 a'meghűlés egye-
nes, vagy hárántékos következése, 's a 'nyavalyák-
nak bár melly gyakoriak legyenek azok, tsak hu-
szad része származik más okból. 

24. §. A' meghűlésből származott nyavalyák 
ezen gyakoriságnak okát részszerint az éghajlat dur-
vaságában, részszerint a' gyermekek helytelen testi 
nevelésében, részszerint a' lakó házak roszsz építé-
sében kell keresni. Az orvosi Tudományban járatla-
nok is tudják tapasztalásból, hogy az éghajlat, ki-
Vál t az ollyan , mellyben a' levegő mérséklete me-
legről hidegre hírtelen változik, suk nyavalyáknak 
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szerző oka. A' mi «V Magyar Ország Klímáját illeti* 
hogy erről is mellesleg emlékezünk, ezen tekin-
tetben egy a" legegészségesebb éghajlatok közül; 's 
épen nem lehetr.e felőle azt mondani, a' mit egy 
német Fejedelem Udvarában volt Frantzia Követ a' 
Német Ország éghajlatáról elmésen és igazán mon-
dot t : Í1 y a dans votre chére Allemagne hűit mois 
d' hiver et quatre mois du mauvais tems. A1 Ha-
zánk fiait ostorozó meghűlésből származott számta-
lan nyavalyákat tehát a' gyermekek helytelen testi 
n e v e l é s é n e k , a1 nevelés álfal táplált 's a' felneveltek 
elméjében is gyökeret vert bal vélekedéseknek, 
végre a' részszerint tudatlanságból, részszerint gon-
datlanságból származott számtalan viszszaéléseknek 
kell tulajdonítani. —Melly nagy fontosságú tárgyról 
illendőnek tartjuk egy kevéssé bővebben értekezni. 

25. §. Két egymással ellenkező, 's ugyan an-
nyi viszszaélésekre okot szolgáltató balvéleke'dések 
uralkodtak elejétől fogva, és uralkodnak még ma is j, 
ezen tárgyra nézve, 's itt is megesik, a' mi tsak 
nem minden fontosabb dologra nézve emberi gyen-
geségből megszokott esni, hogy t. i. 

Incidat in ScylJam, qui vult vitare Charybdim. 
Tapasztalhatjuk gyakran , hogy az anyák és daj-

kák kisdedeiket, sőt nagyobbatska gyermekeiket is 
a' külső levegő minden ártalmas befolyásától, vagy 
a' mint szokták mondani, a' fúvó széltől szerfelett 
oltalmazván, azoknak bőrét olly gyengévé, a ' l e -
vegő legkisebb változásaira olly érzékennyé teszik , 
hogy ha osztán egy kevéssé hívesebb levegőre ta-
lálnak menni, mindjárt megbetegesznek. A* gyer-
mekeket már kitsin kortól fogva, de apránként, és 
nagy vigyázással szoktatni a' külső levegőhöz, rész-
szerint hogy a' hideget, meleget jókor megszokván, 
a' levegő viszontagságaival bátrabban trutzolhassa-
nak , részszerint hogy ama lassú mérget, a 'szoba 
levegőt, minél kevesebbet legyenek kéntelenek szív-
ni : a' testi nevelésnek legfontosabb ágai közé tar-
tozik. 

2 5 . 
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26. §. Sokkal veszedelmesebb 7s mai időben 

alig ba nem gyakoribb hibát követnek azok el , a' 
kik kisdedeiket a"* külső levegő kártékony befolyá-
sai ellen megerősítni, vagy a ' mint szokták mon-
dani , megkeményítni; különösen a' meghűlés ártal-
mai ellen előre bátorságosítni akarván, menthetet-
len vakmerőségből a' hideg, és durva levegő viszon-
tagságainak azokat kitenni nem félnek, sőt sokszor 
a' világra tsak most jött tsetsemőiket sem oltalmaz-
zák a1 külső levegő ártalmaitól ; nem gondolván 
meg, hogy~az anyai méh, és a"* külső meglehetősen 
melegnek tetsző levegő mérséklete között is felette 
nagy a' különbség, 's a' gyenge tsetsemő egy meg-
hűlés által ollyan nyavalyát kaphat, mellynek siral-
mas következéseiben hólta napjáig sinlodik. Ezen 
bal vélekedés és helytelen bánás módja — melly 
azonban tsak nem minden nevelésről írt könyvek-
ben úgy ajánltat ik, mint valamelly sacra sanitatis 
ancora — ál philosophusi véleményeken épül , mel-
Jyeknek helytelenségét könnyű megmutatni. Az élet-
nek legszükségesebb feltételei, sőt, ha lehet úgy szó-
lani , valóságos eledelei közé tartozik a1 melegség-
nek bizonyos mértéke, mellyet , ha a 'gyenge gyer-
meki testtől megvonunk , annak gyengévé és erőt-
lenné kell szükségesképen lenni. Az illyen módon 
neveltetett emberek nem hogy tudnának idővel a' 
levegő viszontagságaival trutzolni, sőt inkább a' le-
vegő legkisebb változásaira, mint eleven Thermome-
trumok, igen érzékenyekké lesznek, 's magokat a* 
szó igaz értelmében a* fúvó széltől is oltalmazni 
kéntelenek. Mi nagy dolgok véghez vitelét lehet 
osztán az illyen erőtelen testű emberektől a' lélek-
nek minden készsége mellett is várni, könnyű el-
gondolni ! 

27. §. A' meghűlés sokféle szomorú következé-
sei közé tartozik a' máj munkálódásának , és a' mi 
azzal szoros egybeköttetésben van, az emésztésnek 
és elhasonlításnak , az a z : a' magunkhoz vett éte-
lek és italok elváltoztatásának fassimilatio) megza-
varodása, mellyből ismét gyenge, vékony és felette 

Tud. Gyújt. XII. Köt. 1831. 2 



C 'S ) 
érzékeny testalkotásnak keil szükségesképen követ-
kezni. A' külső híves levegőhöz cg} szerre és nem 
apránként szokni, vagy a' gyermeket szoktatni akar-
ni , kivált mikor a" test természettel gyenge és fá-
zékony, épen ollyan esztelenség; mintha valaki ma-
gát szüntelen éhezéssel gyötrené olly tzélból, hogy 
idővel annyival inkább kiállhassa az éhhelhalás Ínsé-
geit, vagy mintha valaki naponként bizonyos szá-
mú ütleget szenvedne el olly tzélból, hogy idővel 
még többet megbírhasson. 

28. §. Hogy a' gyermekek testi nevelésének 
ezen helytelen princípiuma — melly a' mai időben 
ollyan közönséges , az emberi Nemzet szaporodásá-
ra nézve igen siralmas következésii, a' practicus Or-
vosok több ízben és különböző Országokban lett ta-
p a s z t a l á s a i b ó l bizonyos. A' legszorosabb mcdico po-
litikai felszámolásokból k i jő , hogy a* kisdedeknek 
több mint fele része elhal, minekelőtte az életidő-
nek harmadik esztendejét elérné. Honnan lehet ezen * 
gyenge idejű gyermekeknek illy szörnyű halandósá-
gát kimagyarázni, hanem ha a' meghűlésnek artal-
mas következéseiből? A' lélek indulatjairól 's szen-
vedelmeiről , mellyek a1 felnevelkedetteknél a' test-
re olly erősen hatnak, benne olly tetemes változá-
sokat 's zűrzavarokat okoznak, iit szó sem lehet. 
A' szülékről örökült nyavalyákat sem lehet a1 kis-
dedek illy szörnyű halandóságának okáúl vetni , bi-
zonyos lévén, hogy a' mezei és falusi embereknél, 
kik, valamint, magok erősek , egészségesek, úgy ma-
gokhoz hasonló erős, egészséges gyermekeket nemze-
nek , kik, a ' természetet követvén , diaetai hibákat 
igen ritkán követnek el , mivel az étel kívánás ne-
velésére kigondolt mesterséges eszközöktől, a' fű-
szerszámoktól , a' tzifra és mesterkézett ételektől 
természettel undorodnak, a'mezei és falusi emberek-
nél , mondom, a' kisdedek halandósága épen olly 
nagy, mint a' romlottságban és az azzal együtt já-
ró testi nyomorúságokban legszembetűnőbb példá-
val elolmenő nagy városokban. Nem lehet tagadni, 
(bár sokan tagadták), hogy a' nehéz fog jövés által 



( >0 ) 
okozod nyavalyák a' íalusi gyermekek közül is so-
kat elhordanak. Bátran lehet mindazáltal állítni, 
hogy a" nehéz fog jövés a' több netalán öszvejüheto 
nyavalyát szerző okokkal., a' millyenek a' ragadó 
nyavalyák, himlő, veres himlő, 's a' t. együtt véve 
sem viszi el tsak felét is a'harmadik esztendő előtt 
elhaló kisdedeknek. 

29. §. IIa az eddig említett nyavalyát szerző 
okokhoz a' kis gyermekekben a' bór rendszernek 
szerfelett való érzékenységét, a' még tsak félig med-
dig kifejtodzött életmivek gyöngeségit, a'meghűlést 
okozható számtalan alkalmakat, a 'hideg templom-
ban véghez menni szokott keresztelést, a' dajkák 
gondatlanságát, a* kis gyermekeknek azon kimagya-
rázhatatlan természet i ösztönét oda gondoljuk, melly 
szerént azok, ha magukra hagyatnak, a' hideg ned-
vességekben kaparászni 's taposni hajlandók : nem 
tsudálkozhatunk a' kisdedeknek illy szörnyű halan-
dóságán. 

30. §. Valamint a'gyenge gyermeki időben, úgy 
a' második gyermekség, az öregség, elkerülésével 
is érzékeny szokott lenni az emberi test, a' meghű-
lés ártalmaira. A1 szélütés (paralysis), gutaütés (apo-
plexia), mellyek a' hajlott időben olly gyakran s 
könnyen előkerülnek; valamint a' köszvény is, melly 
a' hajlott időnek tsak nem elválhatatlan társa, ritkán 
szokott másokból, mint a' meghűlésből származni. 
A' test fele (rendesen bal) részét érdeklő gutaüté-
sek (hemiplegia) is, mellyek a'szerentsétlen beteget 
egész életében szokták kínozni, sokkal gyakoribbak, 
mint némelly tapasztalatlan praktikus orvosok gon-
dolják. Valamint az élet két végső határában, a' gyer-
meki és hajlott időben, különösen az agyvelő és a' 
szemek érzik meg leghamarább és legsúlyosabban 
a' meghűlés által viszsza vert állati salak ártalmait: 
úgy az élet idő elhaladtával, a' gyermeki idóbe, a' 
nyeldeklő és a' bél tsatornát betakaró taknyos hár-
tya, az ifiúi korban pedig a' lélegző gége 'S a' tüdők 
ágozatjai , a' férli korban végre a' tüdőket betaka-
ró hártya, és a' máj azon rcszei a' testnek, mel-
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lyek a' bőrrendszer munkálódásainak megzavarodá-
sára, a*testnek több részei felett érzékenyek lévén, 
a' feljebb említett és megvilágosított polaritást és 
antagonismust eszközölvén, az abból származó 's 
gyakran az életvégéig tartó nyavalyákat okozzák. 

3 l . §. Különös és az egész emberi nemzetre 
nézve igen fontos viszszaéléseket követ el az itt 
fentt forgó tárgyra nézve az aszszonyi nem ; mel-
lyekről annál fogva szükség különösen értekeznünk. 
Ügyan is az aszszonyi nem, vagy legalább az a1 ré-
sze , melly hajlandóbb testi szépségét mutogatni, 
mint egészsége fentartására ügyelni, ollyan hiú, hogy 
néha Görögök Hieroduláit, néha a'Párisi módi nym-
phákat követvén; testének azon részeit, mellyeket 
szeméremből, de a' test egészsége fentartása tekénteté-
ből is, elkellene takarniok, tudniillik : vállokat, hónai-
jókat, melljük környékét, valamint az emberi nem-
zet böltsőjét 'a annak tájékát az ágyékokat is, vagy 
épen nem, vagy tsak imígy amúgy takarják be. A' 
test ezen részeinek melegsége a' változásnak nem 
annyira lévén kitéve, mint a* többi részek, ez okoz-
za , hogy a' bőrrendszer munkássága a'test több ré-
szein a' meghűlés által fenakadván, 's az állati salak 
kitakarodása megzavarodván, a' bőrrendszernek 
ezen részeken vicaria, az az: a' test több részeinek a' 
meghűlés által megzavart és fenakadt munkásságát 
kipótoló munkálkodó ereje szerfelett valóvá lesz. 
Innen lehet kimagyarázni a' hónaljnak igen kedvet-
len 's azon szobában, mellyben illyen aszszonyok tar-
tózkodtak, sokáig érezhető szagú kigőzölgésnek, vala-
mint azon még sokkal undorítóbb nyavalyának, a' fe-
hér folyásnak származását is. A' fehér folyás szárma-
zásának a' palhologusok írásaiban igen tsudálatos ma-
gyarázatját lehet olvasni , mellyet néha a' sok me-
leg herbatheáktól 's különösen theeitaltól, máskor 
a ' románok és némelly szerelmes buja versezetek 
olvasásától, mások némelly titkos, nem nevezendő 
buja játékoktól, szármoztatnak. A' fehér folyás ezen 
undorító és sok szemre, főre egészséges leányokat és 
aszszonyokat ostorozó nyavalyának eredetét a' meg-
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hiilésnek annyira kitéve álló aszszonyi nemző részek 
meghűléséből származtatni legtermészetibb. 

32. §. Az érző inak nyavalyáinak töménytelen 
serege is, melly az aszszonyokat sokkal inkább há-
borgatja, mint a' férfiakat, 's mellyeket olly nehéz 
gyökeresen kigyógyítni, ritkán származnak más ok-
ból, mint a' meghűlésből. Hogy az érző inak nyava* 
lyái minden gyógyításnak 's minden orvosi sze-r 
reknek gyakran olly makatsúl ellentállanak, ezleg-
többnyire onnan van, mivel azoknak igazi kútfejét 
felette ritkán találják ki a' praktikus orvosok, iga-
zi szerző okokról, a* meghűlésről, pedig nem is gon-
dolkodnak. De ha az igazi szerző okát kitaláltuk is 
az érző inak nyavalyáinak, még is felette ritkán 
lehet azokat gyökeresen kigyógyítni, melly ismét 
egy bizonysága annak, hogy a'meghűlés által viszsza-
tartóztatott, 's a' belső részekre viszszaverődött álla-
t i sa lak , lassú méreg módjára kezd munkálódni, tud-
niillik: az érző inak hártyáját, sőt magát az érző inak 
velőjét kezdi rongálni, 's ahoz olly szorosan ragad, 
hogy semmi eddig esmeretes szerekkel ki nem lehel 
küszöbölni. Hányszor tapasztalhatjuk, hogy sok 
életek virágában lévő leányok és aszszonyok, tsak 
nem félig mezítelen, vagy a' hold sugaraihoz és reg-
geli köd párához hasonló lengeségű ruhával fedeti 
testtel menvén haza a' bálokból 's más közönséges 
mulatságokból, veszedelmes betegségbe, különösen aa 
érzőinak elgyengülésére mutató rángatódzásokba 
esnek, mellyek a' beteget hóltanapjáig kínozzák, 
vagy ha néha néha megszűnnek is, a' legtsekélyebb 
okra előkerülnek 

33. §. Az eddig mondottaknak igazsága a'min-
dennapi szomorú tapasztalásból bizonyos lévén , va-
lamint az is, hogy az orvosoknak's erköltstanítók-
nak e' részben tett intései egyaránt haszontalanok, 
az itt megrótt hiúságából pedig az aszszonyoknak, 
kikre van bizva azon fontos kötelesség, hogy a 'kö-
vetkező emberivadék tolok szármozzék, 's ápoltas-
sék, az egész emberi nemzetre nézve gyászos követ-
kezései vágynák: látni való, hogy ezen asfcszonyi 
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kártékony hiúságot n ulbatatlan szükséges egész-
séget tárgyazó — medico politikai törvényekkel zabo-
lázni. Ha a1 régi Görögöknél és Romaiaknál az asz-
szonyoknak rubabéli fény űzését 's hiúságát törvé-
nyekkel lehetett megzabolázni, miért ne lehetne az 
a* mai időben ? Dehogy ezen idVességes tzélt annyi-
val bizonyosabban's könnyebben ellehessen érni, a*fiú 
gyermekek erköltsi's lelki nevelését is megkell változ-
tatni 's úgy intézni, hogy mikor serdülni kezdenek, ne 
annyira, a'Lafontaine románjaiban annyira magasz-
talt, szép fehér sima vállakat, gömbölyű tagokat 's azon 
részeknek, mellyeket szeméremből elkellene takarni, 
a'kendőző által mesterkézett szépséget keressék *sbö-
tstlljék a 'másik nemben, mint az egészséges testet, 
józan észt, mivelt és vidám lelket, az erkoltsok tisz-
taságát 's azon, minden aszszonyi ékességek között 
legdrágábbat, a' szemérmetességet 's szüzességet. 

34. Feljebb azt állítottuk, hogy az emberi 
nemzetet ostorozó nyavalyák többnyire a' bőrrend-
szer munkálkodásának megzavarodásából származ-
nak. Most tovább megyünk, 's azt állítjuk, hogy 
— a' ragadó nyavalyákat kivévén, egyetlen egy 
nyavalya sints, melly ezen kútfőből ne származhat-
nék. A" meghűlésből származható nyavalyákat mind 
előszámlálni értekezésünk szük határai nem enge-
dik, a' legfőbbeket mindazáltal, Yaz orvosi praxis-
ban gyakrabban elofordúlókat, rövideden érinteni 
szükség. Igen hihető, hogy a'gyulasztó hidegek — 
kivévén azokat, mellyeknek valamelíy mechanica 
sértés (sebütődés, zökke nes, eses, s a t.) a szerző 
oka , meghűlésből származnak. 

Melly állításnak igazsága eléggé kitetszik on-
nan , hogy valamikor az efféle hidegek a' szabád le-
vegőn forgó eros testi mozgást vagy munkát tevő 
falusi vagy mezei embereket, kereskedőket, vagy 
mester embereket fognak elő: az többnyire télen 
vagy tavaszszal szokott megesni, mikor az éjszaki 
vagy napkeleti szelek erősen fúnak, nyáron pedjg 
aratás tájban , a* mikor az erős munkában elfáradt 
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és felhevült testtel a' híves földre leheveredvén a ' 
mezei emberek, hirtelen meghűlnek. 

35. §. Hogy az álló tavak és motsárok szom-
szédságában annyira uralkodó váltó hidegek is, mel-
lyeket a'motsárokból kifejtőzo, felette kétséges ere-
déin, és soha meg nem bizonyítható, miasmának tulaj-
donítanak többnyire az orvosok, többnyire a 'meg-
hűlésből származnak, tsak onnan is megtetszik ; mi-
vel azok minden gyógyításnak és orvosi szernek 
makatsú! ellentállván, többnyire tsak az Arsenik-
nek engednek, melly tsalhatatlan bizonysága annak,' 
hogy a" meghűlés által viszsza vert, 's a1 belső részek-
re takarodott állati salak, a' mellj üreg érzőinainak 
ganglianos rendszerét, valamint a' has üregének érző 
inait, is méreg módjára érdekelvén, hideglelést okoz, 
melly hideglelést, ideges (Febris nervosa) természe-
te miatt, semmi más szerekkel nem lehet sikeresen 
gyógyítói, mellyek kismértékben adatván is , erő-
sen hatnak az élő emberi testre. 

36. §. Hogy a' váltó hidegek (febris intermittens), 
többnyire meghűlésből származnak, megtetszik on-
nan, hogy ha kivált eleinte izzasztó szerekkel különö-
sen— a' mi írt valóságos specificumképen látszik mun-
kálódni, fekete kávéval, mellybe tzitrom levet fatsar-
nak, gyógyíttatnak a' szabad napokon, többnyire kon-
nyű s zerre l elejeket lehetvenni. A'gyomor és epehide-
gek valósággal igen sokszor nem egyebek ; mint a' bőr-
rendszer rendetlenségbe jött munkálkodásának visz-
szahatásai, mellyek által a' máj, és az egész béllsatorna 
munkássága, a"1 polaritás és ellenkezés törvénnyé sze-
rint felmagasztaltatván : ezen mind mennyiségekre, 
mind minéműségekre nézve megromlott materiák el-
választására ingereltetik, mellyek a' gyomor és epe-
hidegleléseknek materialis és dynamica okául szolgál-
nak. Ugyan ezt lehet a' pestises hideglelésről (typhus 
contagiosus) és annak különböző fajairól, minta' ra-
gadó, a' tábori 's a't. pestises hideglelésről is állíta-
n i , mellyeknek további fentartására bár az eledelek-
nek nem léte, romlottsága, a1 romlott levegő, végre 
a' lélek indulatjai is sokat tesznek : mindazáltal a 
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gyökeres gyógyításoknak legtetemesebb akadálya a» 
meleg nem léte. A* pestises hideglelésnek ragadó tu-
lajdonsága is , melly a' gyógyulás stádiumában i s , 
gót néha még nagyobb mértékben megvan, eléggé 
mutatja a' meghűlés által viszszatartóztatott 's aJ 

belső részekre viszszaverodött állati salaknak mér-
ges természetét, melly az egész érzo inak rendsze-
rén ellévén terjedve , azon többnyire élet veszede-
lemmel járó jelenségeket okozta, de a' mellyek a' 
gyógyító természet munkája vagy az orvosi szerek 
által eszközölt izzadásoknak többnyire engednek. 

37. §. Igen hihető az is , hogy a' scrophulák is 
a* már többször és bőven leírt okoktól származnak, 
és a' scrophulás személyek tsipós és savanyú izű és 
szagú nedvességei nem egyebek, mint a' belsű ré-
szekre takarodott állati salak, melly esmeretlen be-
folyások által tsudálatosan módosíttatván , scrophu-
lák (mirigyek nyavalyája) formájáben jön elo, melly 
nyavalya bár nem olly ritkán is, mint a' köszvény 
a1 szüléktol örökség szerint száll gyakran a' gyer-
mekekre. Ezen nyavalyának minden orvosi szerekkel 
és gyógyítás módokkal trutzoló természete eléggé 
esmeretes a' praktikus orvosok előtt. Ha néha sze-
rentsések vagyunk ezen nyavalya kigyógyításában, 
az mindég az érző inak egész rendszerére erősen 
ható szerek által esik meg, mellyek egyedül képe-
sek a' viszszaverodött és az érzo inak egész rend-
szerébe beleragaszkodó materiának eloszlatására 's 
kitakarítására. A' scrophulák nehéz gyógyításának 
oka többnyire az , hogy ezen nyavalya többnyire 
tsak általköltözött nyavalya (metaschematismus) lé-
vén, tsak későn jelentgeti magát, mikor tudniillik 
az állati salak az érzo inak belsejére vévén magát, 
mérges természete igen nagyon nevekedett. 

38. §. A' huzamosan tartó (chronicus) nyava-
lyák vagy sinlódések közül, mellyek a' meghűlésből 
szoktak származni, tsak a'sárgaságot emlí t jük, bár 
tudjuk, hogy annak a" meghűlésből való származta-
tásán sok practicus Orvosok megfognak ütközni. 
Gyakran tapasztaljuk , hogy sárgaságba némelly 8— 
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10 esztendős gyermekek is beléesnek. Hogy pedig 
azt a' meghűlés okozza, eléggé megtetszik onnan, 
mert tsak izzasztó szereknek engednek. Már a' leg-
régibb Orvosok és Pathologicus írók előtt tudva volt, 
hogy a' has belsu részeinek hasogató, kóborló — rhe-
limás fá jdalmát , valamint a' vérhast is a1 meghűlés 
okozza, mellynek a' nyári rekkenő melegben k in 
dolgozó és az éjjeli híves levegő által a' nedves fü-
vön felhűlő mezei embereknél, a' szabad levegőn 
éjtszakázó ( bivouakirozó ) és táborozó katonáknál 
(mint nem régiben az algiri expeditio alkalmával a' 
frantzia katonákról olvastuk), számtalan példáit le-
het látni. Az orvosi egyes írások ( monographia) 
Szerzői mindazáltal a' természeti egyszerűséget nem 
kedvelvén, a' gyomor-gyúladásnak , a' belek rheu-
más fájdalmának , és a' vérhasnak többféle nemeit 
és fajait számlálnak e lő , mindegyiknek külön kü-
lön szerző okot tulajdonítván. 

39. A' meghűlésből származott sok nátha- és 
rheumaféle nyavalyákat, mivel azokról az Orvosi 
könyvekben elég bő értekezéseket olvashatni, 's mel-
lyek, fájdalom! a' nem Orvosok előtt is eléggé esmere-
tesek: előszámlálni felesleges 's szükségtelen munka 
lenne. Az érző inak nyavalyái közül is tsak egyet 
kettőt fogunk említeni. G. H. Ritter tapasztalta, 
hogy egy felhevült testtel hideg vízben fördött ifjú 
hirtelen nyavalya toros lett, egy híves nedves szél-
re kitett 's sokátska ott hagyott gyermek Sz. "Vitus 
tántzába eset t , egy megrészegedett 's a' híves leve-
gőn kin heverő ifjú megőrült. 

40. Szükség azt is megemlítenünk , bár melly 
hietetlennek, sőt képtelennek tessék is első tekintet-
tel , hogy a' meghűlés a'befűtött szobákban is okoz-
hat nyavalyákat, sőt a' szobában benn ülő testi 
munkát nem gyakorló embereken sokkal könnyeb-
ben 's gyakrabban megesik a' meghűlés, mint azo-
kon , kik a1 szabad levegőn forogván, erős testi 
munkák és gyakorlások között folytatják életüket. 
A' szobában való meghűlést okozzák részint a' rosz-
szúl készült ablakok, mellyekhez közel ülvén, a' 
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huzamosan dolgozó vagy tanuló emberek, a1 h í v e s 
levegő fáin, de annyival ártalmasabb, 's rendesen a' 
testeknek tsak egy részét érdeklő folyamaljának foly-
vást kivannak téve, részint az öltözetekre 's testek-
r e , különösen lábok egyforma melegben tartására 
való nemügyelés, részint a' kementzék egyenetlen 
fűtésé. Gyakran lehet tapasztalni, hogy az erősen 
befűlt szobákból a' külső híves levegőre kimenvén, 
az emberek súlyos nyavalyába esnek. 

41. Ezen nyavalyát szerző okoknak szomo-
rú következéseit rendesen későn szoktuk észrevenni, 
mikor tudniillik a' bőr „kigőzölgése több heteken, sőt 
hónapokon keresztül apránként fogyván, már szem-
betűnőképen kevesebb matéria takarodván ki a'test-
ből a' kigőzolgés által, a* belső részekbe viszszaverő-
d ik , ott meggyűl, 's az emberi test különböző mű-
szereinek az elválasztó és kitakarító műszerek mun-
kásságát megzavarván , származásoknak igazi kútfe-
jét , a1 meghűlést, minden kétségen kívül helyhezte-
tik. Innen az osztán . h o g y ha több hónapok, sőt 
esztendők múlva az iIlyen beteg az átalános rosz 
érzésről, roszszúl létről , az étel kívánás gyengülé-
séről, a' nehéz és késedelmes emésztésről, a' ked-
vetlen száj ízről s a' t. panaszkodik, ha végre a' hi-
deglelős állapot 's a' romlott nedvességek elválasz-
tása , mellyek az gyomorepét és más hidegleléseket 
okozzák, előkerülnek; a' beteg ezen kedvetlen vál-
tozásoknak semmi okát nem tudja adni, a' meghű-
lésről pedig, m i v e l életének nagyobb részét a' szo-
bában töltötte, hallani sem akar. 

42. §. Hlyen módon származnak a' huzamosan 
tar tó, vagy legalább minden tsekély okra újra elő-
kerülő fő-, nyak-, ábrázat-, szem- és fogfájások, 
's más sok betegségek, mint : a' fehér folyás, hy-
steria, hypocondria ( bár ezen utóisóknak szárma-
zására más okok is, különösen az ételben és italban 
való mértékletlenség, a' szerelembeli feslettség 's a' 
t. szoktak többnyire munkálódni). IIa az illyen szo-
bában iilo emberek az állati melegség előmozdításá-
ra 's fenntartására olly szükséges testi gyakorláso-
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kat tenni el nem mulasztanának, a' meghűlésre va-
ló alkalmatosságokat okos vigyázással kerülnék, 
igen ritkán esnének az efféle mind rajok , mind az 
Orvosokra nézve igen nyűgös nyavalyákba. 

43 §. Ide tartozik a' főnek, tudniillik a' fő 
bajjal fedett részének hideg vízzel való mosogatása 
is. Ez a' szokás a1 test tisztaságának előmozdításá-
ra , valamint a' hajak épségben való megtartá-
sára is igen sokat tesz ugyan, de rendesen két hi-
bát szoktak erre nézve elkövetni az emberek. Egyik 
ez , hogy alig bújnak ki a' meleg ágyból, mindjárt 
hideg vízzel mossák meg azon meleg fejeket; má-
sik ez, hogy a' bajokat illendően ki nem hagyván 
száradni, a' hideg levegőre ki mennek. Ebből azon 
kedvetlen változásnak kell szükségesképen követ-
kezni, mellyet már feljebb kimagyaráztunk. AT víz 
tudniillik, hogy gőzformában elrepülhessen, a 'mele-
get a' főnek a1 bőrétől magához szívja, mellyből is-
mét a' fő meghűlése következik. Hlyen módon ered-
nek számtalan nyavalyák, az emberi nemzetet olly 
pokolbéli kínokkal ostorozó fej fájások, fűi zúgás, 
szem gyúlladás, a' szemhéjjainak rángatódzása, 
nátha, sőt gyakran a' belső hályog is, a' nélkül, 
hogy ezen nyavalyák származásának igazi okát, a* 
meghűlést, tsak gyanítnak is. Hogy az efiéle bajo-
kat is megelőzzük, fejünket, míg a* hajunk jól meg 
nem szárad, jól bekell takarni , rs ar külső levegő-
vel való egyesülését megakadályoztatni , erre kell 
vigyázni szemünk , szártk hideg vizzel való mosoga-
tásában is , kivált ha szemünk vagy fogunk fájdal-
mát már valaha éreztük. 

44. §. Az életidő 25— 50 esztendei között leg-
hatalmasabban hartzol az emberi test a' meghűlés 
ártalmai ellen. Az ötvenedik esztendőn túl a' bőr 
rendszer munkálkodásának legkisebb megzavarodá-
sa is kedvetlen érzést, s zü l bennünk, melly hova to-
vább, mindég nevekedik, úgy hogy a1 hajlott ido 
ritkán szokott attól ment lenni; hajlott idejű ember 
veszi észre, hogy a' levegő mérsékletének tsak ki-
tsiny változása is, mellyett az, előtt fel sem vett 
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kedvetlenül hat reá. Ezen kedvetlen őrzést azonban 
semmibe sem veszi , mert azt hallotta hajdan taní-
tóitól , hogy a' hidegei meleget fel sem kell v e n n i , 
k i k elfelejtették ezen intések mellé Terentiusnak 
azon, ha valahol, itt igen nagy figyelmet érdemlő 
mondását ragasztani: apr ime in vita ut i le est nequid 
nimis. Az efféle gondatlanságért az ember későbben 
keservesen megszokott lakolni , mert a' fájdalmak 
apránként súlyosodnak, 's a' meghűlésből származ-
ható nyavalyák közöl az veszi elo a' beteget, a' melly-
re testének különös ( indiv iduál is ) alkotásnál fog-
va legnagyobb hajlandósága van. M i n d ezekből ön-
ként foly ez a' diaetetikai regula: 

Principiis obsta, sero medicina paratur, 
D u m mala per longas invaluere moras. 

Mer t a' hajlott életkorban *s a' nyavalya elha-
talmazása után 

Frustra per autumnos nocentem 
Corporibus metuemus austrum. 

Horat. 

III. A' meghűlésből származott nyavalyák 
gy ógyitása. 

45. §. Ámbár a'mindent böltsen formáló termé-
szet, hogy bennünket ez által is alkalmatos hajlékok 
és ruhák megszerzésére, és így a'munkásságra serken-
tsen — az emberi testet a' külső levegő viszontagságai, 
a'hideg és meleg ártalmai ellen egészen bátorságba 
nem helyheztette is : olly erővel 's tehetséggel ruházta 
fel mindazáltal testünket; melly szerint kedvező kör-
nyülállások között a' meghűlés által viszsza vert állati 
salaktól megszahadúlhat, ezen állati salaknak mérges 
természete, idegen, szenvedhetetlen ösztön módjára 
munkálkodván's az által az élő emberi test műszerei-
nek munkásságát eros viszszahatásra — melly viszsza-
hatást hideglelésnek nevezünk, ingerelvén. Ezen visz-
szahatása, vagy ellenmunkálkodása az emberi testnek 
gyakran a'bőr külsőszinén némelly,nem veszedelmes, 
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de azért nem középszerű fájdalmat és viszkelegséget 
okozó borkiütés (exanthema) formában mutatkozik* 
Ezen bőrkiütések a' meghűlés által okozott nyavalyás 
állapotnak valóságos chrisissei rendesen három négy 
napig tartanak, a'közönséges életben Szent Antal tü-
ze (erysipelas) név alatt esméretesek, 's méltán 
a' viszszaverödött állati salak mérge ellen hartzoló 
's gyógyító természet munkálatinak tartathatnak. A' 
gyógyító természet ezen jóltévő muukálatja mind-
azáltal tsak akkor mutatkozik illyen formában, mi-
kor a' viszszaverödött állati salak mennyisége nem 
igen nagy , 's más környülállások is , mint a' test 
erós alkotása, az ifiúi élet idő, a' jókori segítség 's a' 
t. elégkedvezók. Ellenkező esetekben az állati sa-
laknak ezen viszszaverodése sokkal fontosabb kö-
vetkezéseket von maga után, minémuek a' test kü-
lönböző részeinek, tüdőnek, májnak, agy velőnek, 
's a' t. gyúladásai, inellyek fenévé (sphacelus) és 
evesedéssé (suppuratio) is válhatnak ; nem külön-
ben az orrlyukait, lélegző gégét, gyomrot, béltsator-
nát és a 'nemző részeket takaró hártyák nátha féle, 
végre az izmokat takaró savós hártyák reuma féle 
gyúladásai, 's az azok által okozott hasogató fáj-
dalmak, és a'testben elválasztott, 's belőle kita-
karodó romlott nedvességeknek szertelen megsza-
porodása, mellyek mind az elválasztó és kitakarító 
edények betegesen felingerlett munkásságának szü-
leményei. 

46, Mivel már a' meghűlésből szármozott nya-
valyáknak semmi megszokás által, melly különben 
második természetté szokott válni, eleit nem lehet 
venni, mivel azok a' legerősebb test alkotású em-
bereken is előbb utóbb erőt szoktak venni: látni 
való, hogy azoknak elkerülésére egyetlen egy mód 
a' meghűléstől való Örízkedés. Mindenekfelett ahoz 
kell szoknunk, hogy érzéseinkre, rnellyek által a* 
természet a3 következő veszedelemtől akar bennün-
ket óvni, figyelmezzünk, 's azoknak serkentéseit 
el ne mellőzzük — a3mi huzamos tanúlással elfoglalt, 
's mélly vizsgálódásokba merült tudósokon leghama-
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rább megesik. Ne hagyjuk magunkat azon balvé« 
lekedésekiol, mellyeket bennünk, fájdalom ! a' neve-
lésjáltal táplál tak, eltsábíttatni. Járjunk mindég azidö-
járásához alkalmaztatott ruhákban, legyen gondunk 
különösen lábunk egyforma melegben való tartásá-
r a , kiváltképen, ha szobában benn ülve kéntele-
nek vagyunk dolgozni. A' legcsekélyebb ezen diae-
tetika regula ellen elkövetett hibákból gyakorta sú-
lyos nyavalyák származnak. Télen különös gondunk 
legyen az ablakokra, mellyek kettősök, jól Öszve-
vágó, és olly móddal legyenek szerkeztetve, hogy 
rajtok legkisebb szél se fúhasson keresztül , kivált-
képen ha foglalatosságink végett huzamosan a1 vilá-
gossághoz, a z a z : az ablakokhoz közelebb kell ül-
nünk. Gondoskodni kell arról is , hogy a' kementzék 
agyagból legyenek, mellyek egyenlőbb meleget adnak, 
's azt tovább megtartják, nem öntött vasból, vagy 
a'mi legroszabb, vaspléhekhoK mellyek hirtelen fel-
melegedvén, szerfelett való meleget adnak, de épen 

\ ollyan hirtelen kihűlvén, a'meghűlésre alkalmat nyúj-
tanak. Nem kényesség, vagy tűi a' rendin való böl-
tselkedés az is, havalaki a' szoba melegének ponto-
sabb meghatározására melegméröt (Thermometrum) 
tart , szobáját a' szerént fiítteti. Mert annyira nem 
lehet a' gyengébb, kivált városi elpuhult hypocon-
driacus (a1 millyenek többnyire a1 tanuló emberek) 
érzésre bizni, hogy azt a' melegség bizonyos grádu-
sának meghatározásában sinormértékűl venni lehe-
tetlen. Már pedig a' külső levegő és a' fűtött szoba 
melege közt való nagy különbség — a'mint feljebb 
láttuk— sok nyavalyának szerző oka. A' befűtött 
szoba melege soha se legyen alább 16° R.nél, se fel-
jebb 18°-i»ál. Amazon alól a*' bor kigőzölgése ren-
desen nem mehet, ezen feliül pedig túl a' rendin, 
az az: izzadtság formában megy. A' szobákban aa 

ruhákon, az ágy belikben semmi nedvességet nem 
kell szenvedni, mellyeknek ártalmas következései 
a' feljebb mondottakból nyilvánvalók. 

47. §. Különösen őrizkedjünk, hogy az erős 
testi mozgások után, mellyek rendesen izzadtságot 
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okoznak, hirtelen meg ne pihenjünk, 's híves, an-
nyival inkább hideg levegőre ne menjünk. A' meg-
izzadt lovakat, minekelőtte pihenni engednék, meg-
szokták az okos kotsisok járkáltatni , 's az emberek 

"nem mindig követik ezen szükséges szabályát a ' jó -
zan okosságnak. Valósággal, ha azon esztelen visz-
szaéléseket 's számtalan kitsapongásokat, mellyeket 
az emberek az egészség rongálására 's életek rövidí-
tésére elkövetnek , meggondoljuk; rliéltán kérdés-
be tehetjük: vallyon okos állat-e az ember V Haéle-
tünk módja 's hivatalos foglalatosságunk hozza ma-
gával, hogy a' hideg levegőn forogjunk, erős testi 
gyakorlás és mozgás által kell a' külső hideg levegő 
által kiszítt állati melegségét testünknek kipótolni 
igyekezni. A' ki ezen tanátsot küvetni fogja, bizo-
nyos legyen benne, hogy tiz reá következhető nya-
valyák közziíi legalább kilentzct kifog kerülni. IIa 
a' Mahomed követőinek azon szokását, melly sze-
rént a' Korán némelly épületesebb mondásait, hogy 
az olvasók elméjébe annyival inkább megragadja-
nak, falakra szokták írni, a'keresztények közé be-
lehetne hozni, uncialis, sót, félröfnyi hoszszú betűkkel 
kellene az egészség fentartásának ezen arany regu-
láját minden házra felírni: mindenek felett gondod 
legyen tested kigozÖlgésére, hogy egészséges és hosz-
szú idejű légy a' földön. 

48. A' meghűlésből származott nyavalyák 
gyógyításának tsak főbb pontjait érinthetjük. Ha 
azoknak gyógyítása módjait mind különösen elt-
akarnánk adni, a' különös Therapiának egész meze-
jét bekellene járnunk. Szép és ditséretes dolog, az 
egész erőben kifejtodzött nyavalyákat meggyógyí-
tani, de sokkal szebb és ditséretesebb azokat mind-
járt kezdetekkor lefojtani. A' praktika okosságnak 
azon átalános szabálya a",,principiis obsta" sehol 
sem ajánlhatóbb, 's annak jókori követése sehol 
sem foganatosabb, mint a' meghűlésből származott 
nyavalyák gyógyításában. Melly szabályt annyival 
inkább szükség szeme előtt tartani minden okos é^ 
jó lelkű praktikus orvosnak, mivel az illyen módon 



C 32 •) 
származott nyavalyák többnyire gyuladásokká vál-
nak ; tudjuk pedig, hogy a' gyuiadások magokban 
is veszedelmes 's következéseiknél fogva pedig, mel-
lyek a" szélütések, evesedések , huzamosan tartó 
nyavalyák vagy sinlődések 's a' t. sokszor pedig a" 
hirtelen halál; még veszedelmesebb nyavalyák , mel-
lyekböl a'beteg ha íeliábodozik is, ritkán nyeri visz-
sza elóbbeni egészségét. 

49. §. A' legátalánosabb gyógyítás mód , 
melly jó formán semmi kifogást nem szenved, a1 

bőr rendszer megzavarodott munkásságának hely-
reállításában áll. Ezen tzélt legkönyebben 's legbi-
zonyosabban ellehet érni az ágy melege által, melly-
nek hijját semmi orvosi szer ki nem pótolhatja,"s melly 
gyakran minden más orvosi szer nélkül kívánt tzélra 
vezet. Ezen állítás igazságát eléggé bizonyítja az ágy 
melegének a'nátha gyógyításában szembe tűnő ereje, 
mellynek alkalmatlan jelenségei, úgymint az orrdu-
gúlás, az átalános rosz érzés, az elkábult f ö , a' 
szemek tüzessege, az étel kívánás nem léte, 's a' t. 
az ágy melegére kevés idő alatt enyhülnek, ha pe-
dig a'nyughatatlan beteg nem várhatván a' tellyes 
meggyógyúlást, a' külső, tsak valamennyire híves 
levegőre is kimegy, újra előlkerülnek. 

50. §. Ha a' meghűlés ártalmai tetemesebben 
hatottak a' testre, mintsem hogy az általok okozott 
sebes lépésekkel előhaladó nyavalyának az ágy me-
lege, és bodza herbathee által eszközölhető gyógyú-
lását helyesen lehetne reményleni, ha a 'bőr rendszer 
erosebb viszszahatásának, a' bör gyulladásának — 
(Sz. Antal tüze) tetemesebb jelenségeit tapasztaljuk, 
ha a' fájdalmak súlyosodnak, akkor a' kámforhoz, 
mint az illyen esetekben különös erejű szerhez, kell fo-
lyamodnunk. A3 kámfor az ágy melegével és meleg 
bodza herbatheevel együtt munkálódva, erős izzadást 
okoz, mellynek már huszonnégy óra alatt szembe tűnő 
sikere van. Ezen gyógyítás módot kell minden efféle 
nyavalyákra nézve követni, olly móddal, hogy órán-
ként egy kétgrán kámfort kell, még pedig pilulákban, 
melly beadás módja minden más módoknál fogana-

to 
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tosabb. A' torok gyuladás ellen azonban jobb azt hig 
formában adni be, mivel akkor inkább helybéli, és 
így foganatosabb a' munkálódása. 

51» §. Ámbár pedig a' kámfor a'meghűlésből 
származott nátha féle nyavalyák gyógyítására is 
gyakran elégséges, van mindazáltal egy másik azok el-
len még foganatosabban munkálkodó, 's használ-
ható szer, tudniillik az Opiurn, különösen az abból 
készült ópium savanytól tiszta, morphium név alatt 
esmeretes orvosság. Minden köhögés, melly náthá-
ból vette eredeté t , leghamarább, Js legbizonyosab-
ban enged az Ópiumnak, 's annak legkisebb dozsis* 
sainak. Felnevelkedett Személyeknek •J- £ Jj- gránt 
kell fehér málva főzetben két óránként beadni, 
a' gyermeknek pedig ^ fa ^ grán reszt bead-
ni , melly apró dozsisokat legbizonyosabban kilehet 
tzukorra tsepegtetett Opium tincturával mérni. Ez 
a1 leghatalmasabb tsak nem egyedül való szernek 
méltán tartathatik. — Ezen szereknek némtl nemű 
kipótolására lehet a" szükség esetében használni* a' 
nem erősen készült punlsot, és minden erős illatú 
— aromás plántákból 's magokból készült, rnint kö-
mény mag, fenyő mag, anis mag, és szekfti her* 
bathéket, ser t , bort, te je t , a' lehetőségig melegen 
Véve* Mint egészséges ételt és egyszer smint orvosi 
szert, lehet ajánlani a* jó erősnek főzött kömény 
mag levest. Ezen szerek mind izzasztók lévén, a' 
meghűlésből származott nyavalyákat szembetünő-
képen enyhítik. 

52> §. Mint leghatalmasabb gyógyító eszközt a* 
szóban forgó nyavalyákra nézve úgy lehet tekin-
teni a' meleg fördőt is, mellynek használásában 
mindazáltal a' legnagyobb vigyázás szükséges. A' me-
leg fördő mérséklete soha se legyen 30° K.- on 
alól, melly mérsékletet a3 meleg víz közben közben 
hozzá töllögetése által kell fentartani. Mikor a5 be-
teg a' meleg fördőből kilép : nem kell testét szá-
razgatni , vagy törülgetni, hanem mindjárt meleg 
ágyba vinni , 's tovább is jó melegben és izzadásban 
tartani, hogy a' meghűlésre semmi alkalom ne szol» 
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gáltassék. Legkisebb meghűlés is , kivált a meleg 
fördőután, a' fördőtnem hasznossá, hanem károssá 
teszi, ugyan ez illik a' gözfördőre is. 

53 §. A3 meghűlésből származott nyavalyák 
gyógyítására szolgáló eszközök közé tartoznak a' 
flanel ruhák is, közvetetlen a'testen, de tsak akkor, 
és addig hordozva, a' mikor és aa meddig szükség 
van reájok. A'flanel ruhákat mint a'meghűlés ár-
talmai ellen óvó eszközöket (praeservativa, reme-
dium prophylacticum) — mint az Angol Orvosok 
javasolják, hordozni tsak azoknak tanátsos, kik az 
efféle ruhákat elvetvén, a' meghűlésből származott 
nyavalyákat több izben 's újra meg újra megkap-
ták. — 

Végre a'bőrdörgöléseinek is , mellyek már ma 
annyira kimentek a' szokásból, kivált fenyő vagy 
kömény mag füstre tartott flanellel, vagy posztóval 
való dörgöléseinek is nagy hasznok van . 's a3 többi 
cgyszer'smind használt orvosi szerek munkálatját 
szembetűnőképen elősegéllik. 

54. §. Az itt kitűzött gyógyításbeli tzélra kell 
törekedni akkor i s , mikor a' meghűlésből szárma-
zott nyavalya egész erőben kifejtődzött; igyekezni 
kell tudniillik rajta, hogy a' bőrrendszer megzavaro-
dott munkássága remibe jöjjön. Bár nem lehet is 
tagadni, hogy a' gyomor különösen az epe és gyo-
mor sár (saburra) hideglelések, a'gyomorban és be-
lekben meggyűlt s megrekedt tisztátalanságok által 
tartatnak fen: állhatatosan hiszszük mindazáltal, 
hogy azon gyomor és belekben lévő tisztátalanságok, 
mellyeket a' praktikus orvosok olly sok nyavalyák 
szerző okának tartanak, a' hidegleléseknek nem 
annyira szerző okai, mint szüleményei a' megbom-
lott tudniillik megkevesedett, vagy megakadályozta-
tott bőr kigőzölgésnek, mellynek jelensége (Sym-
} témája a' hideglelés). Az illyen hidegleléseket 
már nem hánytató, vagy hashajtó, vagy egyenesen 
hideglelés ellen való, hanem izzasztó 's az az : ar 

! Őrrendszer munkálkodását helyre hozó szerekkel 
lehet ervosolni, gyökeresen kigyógyítni. 
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55. A' meghűlés, és annak tsak kitsiny mér-

téke is nem tsak éles, és gyúlasztó természetű (acu-
tus) hanem huzamosan tarló nyavalyákat is szerez-
het ; mellynek elég bizonysága a' szamár hurut , és 
az olly nagy kínokkal járó artzfájás, (prosopalgia). 
Ez a'jjkét nyavalya úgy származik, hogy az betege-
sen jviszszaverődött, és széilyel oszlott állati salak 
az érző inak Jegfáinabb elágbzásaira terjedvén, ve-
lek szorosan egyesül, mellyet osztán egyedül ollyan 
szerekkel leltet megorvosolni, mellyek kis mérték-
ben adatva is az érzo inakra erősen hatnak, 's 
azokat annyira :ingerlik , hogy azon idegen és al-
kalmatlan jösztön módjára munkálkodó állati salak 
ezen jerős szerek által okozott hintázás; oscillatio 
által takaríttassék ki az érző inakból, illyen orvosi 
erővel hir a' Belladonna. 

A' szamár| hurut soha sem első származású nya-
valya 's nem egyébb közönséges náthánál, mellyet 
a' lélegző gégének a* viszszatartóztatott állati salak 
által való háborgattatása okoz A'magára nem vigyá-
zás különösen a' meghűlésnek ki nern kerülése miatt 
tovább terjedvén a' nyavalyának lappangó oka, az 
érző inaknak szomszéd ágazatjai különösen a' dia-
phragmára szolgáló érző inak ágaira is kihatván, a' 
még kevéssel azelőtt egyszerű ideges nyavalya, több-
szörös és bokros symptomákból álló nyavalya for-
mában áll elő. Ekkor a' diaphragma rángatódzásai-
ból a' lélegzés rendetlensége 's egyszersmind hányás 
következik ; a1 szomszéd érző inaknak szövetjei pedig 
a'költsöoös atyafiságnál fogva rendetlenségbejönnek. 
Ha a' szamár hurutnak 's a1 tüdő sorvadásnak (phti 
sis pulmonaüs-hectica) ragadós természetét (mellyet 
a' tiidő sorvadásra nézve kivált az utólsó stádiumá-
ban alig lehet kétségbe hozni) meglehetne mutatni, 
ú j erősségűi szolgálna a z , a1 viszszavert állati salaik 
mérges, még pedig felette mérges tulajdonságának 
megmutatására. Tissót már ezelőtt mintegy negyven 
esztendővel azt állította, hogy a' nátha több embert 
megöl, mint a' pestis. A1 feljebb mondottakból vi-
lágos, hogy ezt nem tsak a' nátháról, hanem min-
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den meghűlésből származott nyavalyákról kell érte-
ni , mellyeknek gyilkos természetének kifejezésére 
alig lehet alkalmatos szót találni. 

56. §. Lesznek talán olvasóim között ollyanok, 
kik azzal fognak vádolni, hogy értekezésemben bő-
vebben kiereszkedtem, mint ezen közönséges s min-
dennapi tárgy megérdemlette volna, 's olvasóimat 
nagyon is félénkekké 's túl a' rendin magokra vigyá-
zókká akarom tenni. I)e ezek többnyire ollyanok 
lesznek, kik azon régi deák példa beszédhez: nihil 
infelicius quam medice vivere, tartván magokat, vagy 
azért, hogy nagy lelkűségbol a1 halált és a"1 haláltól 
való félelmet lábaik alá tapodni láttassanak, vagy 
azért , mivel azélet gyönyörűségeiben telhetetlenek, 
inkább szeretnek kénnyekre gond nélkül élni, mint 
testek egészsége fentartására gondosan ügyelni, de 
az első rendbéliek vakmerőségekért, emezek pe-
dig gondatlanságokért 's könyelméjűségekért elébb 
ntóbb keservesen megfognak lakolni. Az élet szere-
tete, mellyet a' természet bölts alkotója minden élő 
álatba bele adott, elébb utóbb felébred minden em-
berben , "s rendesen legnagyobb mértékre hág akkor, 
mikor az élet megtartásához többé semmi helyes re-
ménység nem lehet. Ezt bizonyítja (hogy a'leggyak-
rabban előfordúló esetre hivatkozzam) a' hektiká-
sok példája, kik nyavalyájoknak utolsó már halá-
los veszedelemmel járó stádiumában legerősebben 
ragaszkodnak az élethez. Ezt bizonyítják az öngyil-
kosok körül tett tapasztalások is , mellyekből bizo-
nyos , hogy ezen vakmerők, ha annyi időt nyerhet-
nek gonosz tselekedetek után, hogy valamennyire 
magokhoz jöjjenek, tsalhatatlan jeleit mutatják vak-
merőtetteken való bánkódásoknak. Ide tzéloz amaz 
emberi lelket mélyen esmérő philosophus poéta Vir-
gilius, midőn a'magát meggyilkolt Didóról így szól: 

Quaesivit coelo lucem ingemuitque reperta. 
57. §. A* ki a' meghűlésből származni szokott 

nyavalyáknak számtalan özönét gondolóra veszi, 's 
a' feljebh mondottakból meggyőződik, azoknak az 
életre és egészségre nézve olly kártékony volta fe-
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IÖJ, az ezen értekezést rövidelni fogja. Annyira el-
távoztak az emberek a' természet útjáról, 's olly 
sok nyavalyákat vontak magokra az által, hogy min-
den jólelkű és tanúit orvosoknak nem annyira a* 
nyavalyák gyógyításának, mint az embereknek a' ter* 
mészetnek elhagyott útjára való viszszavezetésének 
's a' nyavalyák , mellyeknek gyógyítása sokszor olly 
bizonytalan, megelőzésének kell szívén feküdni. 
Mert minden kétségen kivtíl igaz az : 

Vivere naturae si convenienter amarent 
Mortales, medica nil opus esset ope. 

Vagy a' mint egy koszorús költőnk éneke] ; 
Oh természet tsak anyai 
Kebledben vágynák magvai, 
'S gyümöltsi az életnek; 
Boldogok, kik szeretnek, 

Minden áldásai 's ajándékai között az Úr Isteni-
nek bizonyosan legdrágább az élet. Mitsoda pedig 
az élet egészség nélkül ? nem egyébb mint egy alkal-
matlan teher, mellyet letennünk nem szabad, hor-
dozni pedig keserves; mellyet Jánus Pannonius haj-
dani nagy hirii vcrselonk igen szépen így ad elő: 

Ergo ego quae Divum fuerintdata tempora nobis, 
Infelix inter tot mala semper agam? 

Tollite nie potius nec in hos servate labores, 
0 si quos tangunt inferiora Di i ; — — — — 

Iiis ego cum poenis vei Croesi l egna recusem, . 
Iiis ego cum poenis nec Deus esse velim. — — — —-

Vita valetudo est ; iugi qui peste laborat, 
Non vivit , lenta sed mage morte perit. 

Lovász lm r e , 
Orros-Dootor, 
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2. 
Felelet Tek. Tudós Horváth István Úrnak reten-

siójára , mellyet a* mogyar nyelvnek tőlem 
fényre botsátott ágazati felöl kihirdetett az 
1833-dik esztendei Tudományos Gyűjtemény 
6. 7 és iO-dik kötetében. *) 

(A' Bétsi t
fMogyar Kurir melleit megjelent S o k f é l é n e k 

1833-dik évi 07 és 98-dik szainaból.) 
Szíves köszönettel fogadván mind azt, a' mit 

Tek. Tudós és sok érdemeire nézve, tőlem is rég-
től nagyra bötsűlt Horváth István Úr ezen munkám 
recensiójában személyemnek ditséretére — minden 
várakozásom, sőt kívánságom felett is —előhozott; 
kötelességemnek tartom , hogy pártfogásom alá ve-
gyem ezen szüleményeimet, az ellenök ottan köz-
re botsátott vádakban. De tsak rövidre szabom a* 
pör derekát: elégséges időm lévén, hogy sokat no 
írjak, de jól megfontoltat, és a1 konnyüértci^mr© ' 
szükséges vigyázattal. 

Mnnkám bevezetésének kezdete ígyvan lenyom-
tatva: „A* valódi magyar nyelv legkisebbet sem ha-
^sonlit más akárinelly európai beszéd nemével.u Ha 
„azt vallom , hogy világ szerte a? legrégibb nyel-
t e k k e l egy idős, ok adólag ellent nem mondhat 
,,senki; saját tulajdonsága pedig magánként is ta-
gadhatatlan Innét kitetszik, hogy több Ezredek 
„előtt magán kezdődött, az ólta p^dig tős-
gyökeres ágazatiban semmit sem változott; Kü-
„lömbözteivén magát rnár ebben is minden más eu-
„ropat beszéd ürmeire nézve, mellyek átaljában 
„többféle megavult nyelvekből szövődtek öszve. de 
,,n^m is elősttíl , hanení több száz esztendei tsino-
,,sírás által vették fel mostani kellemetességöket, 
„mellyhez nagy nehezen szokván a' köznép, szám-
italán kiilömböző és az idegeneket háborító diaié-
retust hallani az európai nyelvek közönségében« 
„Mind ezek között egyedül tsak a' Magyarok van-

ReméJh»tní, hogy a' Tudományos Gyűjteményben Is hely 
fog ríaUjí e$en feleletnek. 
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„nak, természetiként szeplőtelen nyelvttknek po-
r o n t y a híjjával." 

Tek. tudós Recensens Úr ezen magyar beszéde-
imet így^magyarázza: „Oda tzéloz e' szüleményeivel 
„a' mélt. szerző, mint Előjáró beszédében magát 
„elég bóven és világosan (!) kinyilatkoztatja ; bogy 
„meggyőzze arról Europa legtudósabb férfíait, és 
„így az] egész tudós világot, hogy tekéletességére 
„a" magyar nyelvvel egyik Európai és Ázsiai (?) 
„nyelv sem mérkezhetik." 

Már tsak ezekben is szembetűnő az eltsavaritott 
magyarázat! — De azt sem hagyhatom helyben, 
hogy munkámmal ,,a' magyar nyelvnek bámulásra 
„méltó természeti tulajdonairól akartam volna a' 
„Tudósokat megajándékoznimert az én értelmem 
szerént, valamint a'hitnek, színt úgy nyelvünknek 
is sokkal kevesebb az ágozatja, mint sem az Ő tu-
lajdonai, már pedig tsak az elsőkre szorulnak minden 
értekezéseim? könyvemnek tzimezetéhez fogva. 

Első akadályt talál T. T. Recensens Úr mun-
kámban helyheztetett édes reményeimre nézve, 
azon természeti és nemzeti ösztönben : „hogy min-
„den nemzet hazáját legboldogabbnak, nyelvét leg-
különbnek tartja." 

Úgy tetszik, hogy már tsak ezen is megbotrán-
koznak sokan velem együtt: kivált, ha melléje tévő-
dik még az is, „hogy a' hidegtől tsa!: nem dermedő 
„Siberiai,vagy Kamtsatkai lakos, mintáz égető Afri-
„kai homok pusztaság földes Ura i s , nyelvét leg-
különbnek tartja.'4 

Azt pedig én eszemmel semmiként fel nem ér-
hetem, mi módon világosíthatnák ezt az elmefutta-
tást az felhozott példáké holott az megnevezett, 
mind Római mind pedig Német írók azt bizonyít-
ják: „hogy a* német nyelv durva és nevetséges volt 
„a* múlt időkben; tudniillik minekelőtte állításon» 
„szerént, nagy idei tsinosítás által , későre vette 
„volna fel mostani kellemetességét?" 

Ha ezek közül még tsak a' hires philologus 
Burmann és koszorús Német köllo Voss sem oko-
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zott botránkozást Hazájában az által , bogy ez sok 
idei vad német beszédet emleget (die Sprache der 
zu lange barbarischen Deutschen), amaz pedig épen 
„de tremendo et insvavi vernaculae lingvae mugitu 
„reboante*' beszél; miként bánthatnék én meg az 
egész okos világ közönségéből valakit azzal, a' mit 
ezen nevendék munkámban foglaltam ? — melly 
korántsem ,,«' nemzeti érzés felemelkedett, igen 
„(felemelkedett fokán vert első gyökeret,-1, a' mint 
ez recenseáltatik ; hanem gyermekségemtől fogva vé-
lem nevekedett nyelvek tanulásához 's ezeknek 
egymással öszvebasonlításokhoz vonszó hajlandóság 
gombán ! 

Valamit a' magyar nyelv ágozatiról fényre bo* 
tsátottam , annak veleje következendpknél tovább-
ra nem terjed : 

Kettős hangú bettí (dipbtongus) nints a' ma« 
gyarságban , és már azont hátra vanr.ak a' többi eu* 
ropai nyelvek (§. 1.) — A' vers 3zabású szó mér-
téket más idegen nyelvekben is nehezen teszi a' szü-
letett Magyar félre. De még nehezebben esik néki, 
hogy megszokná a' más nemzeteknél gyakorlott 
szótagok tgonkítását, vagy szinte azoknak elnyelé? 
sé t , kivált a' német beszédben , ha tsak ifjanton jól 
meg nem tanulta ezt is. (§. 5.) — A' Magyar tsak 
fél annyira tátja ki száját, midőn a'rövid a-t anya 
nyelve kényén ej t i , mint a' többi nemzetek, a 'k ik 
tágabban adják azt elő. Szaporábban esik tehát a1 

magyar beszéd már innét is. (§. 6.) — Nints a' ma-
gyar nyelvben ollyan szótag, a' melly ben , mint a' 
Tótoknál, magánhangzó nem találtatna (§. J9.); sőt 
még tsak e1 következendő két mássalhangzót sem 
engedi nyelvünk egy szótagúi öszveforrasztani, mint 
p. o. bl, br, dr, tr, fl, f t , gl, k l , gn, k n , gr, kr, és 
pf. £§• 20 ) — Nints egész Európában ollyatén nyelv, 
melly a' miénkének azon különös tulajdonságával di-
tsekedhetne, hogy a* magánhangzóknak kemény, 
vagv lágy neme szerént 9. és 10.) mindenütfc 
a' törzsök szóhoz alkalmaztatja magát a 'hang egytí-
let , ennek okáért nehezen találunk köztök ollyan 

\ 
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gyökeres magyar szót, mellyben keményen hangzó 
lágyai öszvekelne. (§. 27 ) — Magasztalást érdemel 
a' magyar nyelv azon tekéntetból is, hogy névsza-
vaiban semmi nembéli különbséget nem ismér. ( § , 
30.) — A' magyarnyelv olly rövideden, egyíigyűen-
és világosan, egyszer'smint pedig olly értelmesen 
és hathatósan ejtegeti a' névszavakat, hogy ezaránt 
is elsőséget érdemel az európai nyelvek rendiben. 
(§. 39.)-—Különös tulajdonsága mellett sok egy ta-
gú szókkal bővelkedik a' magyar nyelv a' beszéd-
nek minden részeiben. (§ 48.) — Érd emére szol-
gál nyelvünknek a1 mássalérthetők igen könnyű egy-
be hasonlítása (comparatio) is. (§. 53.) — A' sar-
kalatos számnevek eredeti magyarsága kitetszik on-
nét , hogy jobbadán tsak egy szótagú törzsökök ne-
vendékjei. Elegendók pedig akármelly számvetés-
hez minekutána egynél kezdvén százszor száz eze-
rig terjednek. (§. 58.) — Sokkal könnyebb körösz-
tűl esni a'magyarban mind azokon, mellyek a3szám-
nevekre nézve más nyelvekben sok bajt szoktak 
oko/ni a' Tanulónak (§. 64.) — Az bírást jelentő 
Névmássaiban lengedez egy napkeleti fő tulajdonsá-
ga nemzeti nyelvünknek, melly őtet a1 napnyugo-
tiaktól tellyességgel különbözteti, egyszer'smintpe-
dig magasztalja is. 77'.) — A1 magyar nyelv te-
remtése gyökér szavakon (radices) kezdődött, mel-
lyeket azután többféle ragasztékkal pótolván "s tol-
dozván, ezek is úgy meg foganodának benne, hogy 
a* gyökerek pótjait (affixa) éspótalljait (suffixa) az 
ő éltető ereinek méltán lehet mondani. Tőlök szár-
mazik a' beszédünk rövidségéhez foglalt könnyű 
értelem. Belólök tsordúl leginkább a' szótagok ké-
nyesebb öszvehangzása. (§. 93.) — A' magyar tse-
lekvő és közép tselekvő igéinek törzsöke alkalma-
sint mindenkor az jelentő mód jelen való idejének 
egyes számú harmadik személyében lappang (§. 109.); 
r— ezeknek hajtogatása pedig minden tekéntetből 
könnyebb, mint más európai nyelvekben. (§. 114. 
és 120) — Szembetűnő az tőlem előadott magyar 
egytagú gyökér szók nagy száma mellett, hogy, mi-
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nekelőtte napnyugoti népekkel megismérkedének a1 

Magyarok , már sokkal több saját eredetű szóval 
bővelkedtek, bogy sem más akármelly ismeretes 
nyelv (§. 131.); — mellyek már magánként hitele-
sen bizonyítják réges régenti saját eredetöket. ( J . 
133.) — Ugyan azon gyökér szavak helyes kimon-
dása , átaljában könnyií, minekutánna nem több, 
hogy sem hét tisztádan tiszta magánhangzók lenge-
deznek bennök, mellyeket megtanulni, azon felett 
pedig rövid és hoszszú hangot különböztetni nem 
nagy mesterség. (§. 134 ) — A' magyar nyelv nem 
tsak magán kezdődött a' törzsök szókkal, de ma-
gán szaporodott is sajáfoltoványai által; pedig olly bő-
ven hogy már több ezer esztendők előtt az euró-
/?«*,nyelveket sokkal fellyűl haladta szavainak gaz-
dagságában. 142.) — Ha tehát valóságos saját 
eredetiteknek kell a' magyarban vallanunk mind a' 
gyökér szókat , mind pedig ezeknek tsemetézéseit 
i s ; miként férne meg a1 józan Ítélettel, ha tagadni 
akarnók, hogy az onnét származott nyelvis magán-
ként kezdődött ? (§. 155.) — A' magyar nemzetnél 
tökéletes egyenlőségre hajlott a' beszéd, mindjárt 
élőstül, nyelvének kezdetével: ez pedig ágozatira 
nézve, valamint kezdődött , azonként mindenkor 
hasonló|[épséghen fel is tartotta magát mind ekko-
rá ig , sőt ennek utánna is vált ózhat at Inn marad az 
ő ágazatiban. Bízvást lehet tehát jövendölni, 
hogyj ezentúl sem lészeu bennök semmi változás 
hanem ha fényét oda vesztené nyelvünk utolsó ka 
nótig ($. 156.) 

Ezekre terjednek az tőlem fényre botsátott ma-
gyar nyelvnek ágozati. Ezeket vallom én; nem fél-
re tsapó nemzeti büzkeségből, vagy más ennél ala-
tsonyahb indító oknak következéséül ; hanem az 
tőlem világosságra hozott bizonyításokhoz fogva. 

Azonban hibázhatok tsak ugyan ezen sok esz-
tendei elmélkedéseim mellett is. — • Ezt jól tudván, 
ugyan azért kívánom hallani azon érdemes férfiak 
Vallás tételét, kiket fogott bíráknak ismér a* tudós 
világ; ha van«e más nyelv egész Európában, mel-
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lyet a* tőlem előadotthoz hasonló, eddig még ismé-
retlenjanalysisra lehetne szorítani. 

Mindenek előtt tehát ugyan ezen kérdésről kí-
vántam volna hallani , T. Recensens Úr hölts Ítéletét; 
minekutána fogott Biró képében tisztelte meg édes 
Hazánk tudományainak itélő székét. Azt kérdem 
tőle : bizonyos-e nemzeti nyelvünknek saját tulaj-
donságú kiilönös disze mind azokban, a'miket rövi-
deden itt előszámláltam ? — 11a azt ítéli, hogy nem ; 
magára vállolt tisztében jár, hogy recenseálja ennek 
okait. Adja tudtára a' tudós világnak: lehessen-e 
azokban hitelt adni, az tőlem mindenütt felhozott 
bizonyítások mellett? ha nem mindenekben, leg-
alább részént 's hol? vagy semmiben? 's miért 
nem 

O pedig ezekről hallgatván, első akadályának 
velejét ezzel önti ki: „Próbálja tsak néki (az az va-
j a k i ) elhitetni a' Németekkel, hogy a' magyar 
„nyelv tekéletesebb alkotású a'német nyelvnél; ők 
„majd a' culturának magos fokával fognak előál-
,lani, mellyen a' német nyelv áll, a* magyar nyelv 
„pedig minden grammatikai tekéletessége mellett 
„nem áll. Mit lehet majd ekkor okosan (!) vála«' 
„szólni ellenvetésükre?" 

Felelet; mihelyest helyben hagyják Uraságtok, 
hogy a; magyar nyelv tökéletesebb alkatású mások-
nál , már egyet értenek velem: mert egész mun-
kámban nem találni tsak egy szót is, rnelly arra ve-
zetne, mintha tagadnám «' német nyelv culturá-
jának sokkal magosabb fokát. — Ellenkezőre mu-
tatnak munkámnak következendő szavai: ,,Valami 
„a1 magyar nyelv tulajdon ágazatihoz tartozandó, 
„azt , bőlts okoskodás mellett, az egész világ ke-
rekségén lévő beszéd nemek közül egy srm tagad-
f iat ja el tőle, — Sőt a1 mit másoktól költsönözötr, 
„egyebet nem illet, hanem tsak ékesítést és tsino-
„sítást. „Ugyan i s ! tsak ezen utóbbik tekintetből 
„lehet azt mondani: hogy a' Magyarok még sokkal 
„hátrább járnak az enyészet és dél jelé lakó szom• 
»szédjaihnál> tudniillik nemzeti nyelvüknek gya-
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„rapilátában '$ ékesitésében, az nálunk is napon-
k é n t elébbkelö 's tovább terjedd tudományok 's 
„mesterségek nyomán !" (§. 189.) 

E/>en Szavaim a' T. Recensens Úr következen-
dő igen is helyes ítéletét sem gátolják semmiben : 
„meglehet valamelly nyelvben a belső tekéletesség 
„magva : de, ha ez ki nem fejtetik, ha az illyen nyelv 
,,a' kimiveltségi déli ponthoz nem közelít , a' teké- * 
„letesség magok (magvai) igen keveset nyomnak. 
„Mind az Olasz: mind Frantzia nyelv, mint min-
„denki tud ja , keverék nyelv; és még is mind az 
„Olasz , mind a1 Frantzia nyelv temérdek litera-
t ú r a i kintsekkel bir. Hol állunk mi Magyarok, nyel-
„vünknek minden finomsága mellett, ezen nyelvek-
„hez képest?" 

Felelet : én is ugyan azt mondám a'felhozattak 
szerént ; de nem a' finomságra , hanem arra néz-
ve , hogy eredeti élesztő sajátsággal tsak ugyan 
sokkal föllytíl éri nemzeti nyelvünk a* többi euró' 
paiakat egyről egyig. (_§. 190 ) 

Ennekokáért vallottam (§. 224.) böltsességgel 
tellyes szándéknak; ezen nyelvet, melly Ezredek 
előtt magán kezdődött, az olta pedig tős gyökeres , 
ágozatiban semmit sem változott , először ugyan 
mintegy újra feléleszteni, annak utánna pedig tsi-
uositásán és fényesitésén is annyit iparkodni, hogy 
szüntelenül megfelelhessen a' naponként szaporo-
dó nemzeti gyors elme nevendék termesztvényeinek. 

Erről ismét T. T. Recensens Úr így itél; „Nehe-
„zen jut nyelvünknek az a' szerentse, hogy azt a' kül-
,,föld nagyobb figyelmére méltassa. Régi íróink tellyes-
,,séggel nintsenek. Azoknak tehát, kik az Arabs, 
„Persa , Sanskrit és más nyelveket, régi íróik miatt, 
„mos nagy gonddal tanulják, ennél fogva a'magyar 
„nyelvet tanulni nem lehet ösztönük." 

„Újabb íróink szinte nem írtak mostanig ollyan 
„tudományos könyveket , mellyekből a' külföld cs-
„méreteit bővíthetné, szaporíthatná. De kereske^ 
„désiink sem olly nevezetes, hogy a' haszon vadá-
s z a t másokat nyelvünk eránt részvevőkké tegyen." 
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Ezek pedig, munkámnak tárgyát nem illetvén ; 

mások bölts Ítéletére hagyattatnak. 
Forduljunk most azon második akadályhoz, 

mellyet as T. T. Recensens Úr véleménye szerént 
„magam gördítettem munkámban lielyheztetett re-
,,menyeim ellen, midőn a' Magyarokat széltében (!) 
,,A' Soythák maradékainak hirdetem.4í 

Erről is rövideden öszveszedem azt, a' mi tár-
gyamat illeti. 

Munkámnak 198-dik §-sa így vagyon feltéve : 
„Ha igaz, hogy az egész földszínen gyakorlott em-
beri beszéd nemei között alig találtatik oliyan, mel-
lyet régiségére nézve a"" magyarral egy idősnek, vagy 
nála még korosabbnak lehetne mondani (§. 155); 
abban sem lehet kétség, hogy, a' históriából vi-
lágszerte esméretes legrégibb nemzetségek között , 
alkalmasint előkelők a' Magyarok, — Valami ezek-
n e k , kezdettől fogva mind e' máinapig történt dol-
gait illeti, az jelenlévő munkámnak határin túl fek-
szik : itt tsupán tsak nyelvöknek fényre kerítése lé-
vén tárgyúl. De! lehetne tsak ugyan ebből is a' hi-
stóriára nézve valami kis haszon. — Lássuk mi te-
hető legyek benne. 

Az ennekutánna következendő és mindenütt tsu-
pán tsak nyelvünk első hasadását visgáló elmélke-
déseim arra mutatnak : hogy a' Magyarok azon rég 
idei Scytháktól származtak , kik Justinus szerént 
a' legrégibb nép hírét viselték mindenkor (§. 201.) 
's annyira megszaporodának jó korán , hogy egyik , 
de kisebb része a' nemzetnek, pártot ü tvén , oda 
hagyta szülött anya földét, 's anyira vitte a' dolgot, 
hogy ezek Pártosok (Parthi), a' mintegy megeszioz-
kodván a' Rómaikkale' világ birodalmában, a 'Nap-
keleten uralkodának (§. 103). 

De megmondám elő szóval (§. 203.): hogy akár 
Scytha mondasson deákúl, akár görög nyelven 
Skytha, tsak ugyan nehezen esik a' magyar ajakból 
a' kimondás úgy i s , amúgy is. Szinte így idegen 
szók tehát ezek , mint tíiong-nu, Hungarus, Un-
ger, Uher, Vengel, 's a' t. — Hogy pedig ídőjár-
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Iával Ásiai [és Európai Scytliák között különbőzte-
tés ütévödött, későbben pedig Szláv (Tót) nemzetsé-
gekfis Scytháknak neyeztettenek az Európaiaktól, 
tudva való dolog« 

Arról is tettem említést (§. 2 0 2 ) ; hogy ugyan 
azon régidei Seythákat, kikről Justinus szól, a' tör-
sént dolgokról írt Chinai könyvek is emlegetik, már 
Krisztus születése előtt 2207 esztendővel 's annak-
utánna is gyakran — de más, tudniillik Hiongnu 
nevezet alatt, mellyről ismét értelmesen kimondám, 
hogy mindenek előtt azt kellene jól megtudni, itt 
is , másutt i s : minő hangozattal ejtsék a' Chinaiak 
az tőlem kaláúzúl választott (Degvignes) frantzia 
í rónak , ugyan azon nyelvnek orthographiája sze-
rént5 előadott szavait? hozzá tévén azt is : hogy vaj-
mi kívánatos dolog volna, ha valaki szemre venné 
's öszvehasonlítaná ezen írónak frantz nyelvre for-
dított Chinai krónikáit azokkal, mellyek ezekből , 
már sokkal előbb Orosz nyelvre levoltak fordítva, 
és az Pétervárdai tudós társaság kéz iroványai kö-
zött találandók. (§. 203*). 

A1 mit ezeknek ellenében a9 recensio körosziűl 
kosul szememre hány ; azt — megvallom igazán — 
szegény fejem nem ért i ! — Minden iparkodásom 
mellett ki nem vehettem belőle: mire tzélozzanak 
sz i t t , *s nemkülönben a' következendő harmadik 
akadálynál is szerte szét hányt 's vetett históriai 
szófogások? Hogy lehetett ezeket egy, tsupán tsak 
a' magyar nyelv ágozatit fejtegető munkának recen-
siójában, feltorlott szemöldökkel, a' végett előhoz-
ni : ,,hogy ezek által a1 külföld előtt hallatlan (?) 
„állításaim egészen kimerítve adassanak elő, majd 
„,hézagaimat pótolván, majd tévedéseimet megiga-
z í t v á n . A1 mire annál inkább köteles Recensens, 
„mivel egész életét homályos behatású körében (? ) 
„egyedül a' tudományoknak szentelte!" 

Hogy tehát a' fejemre borított nagy homályban, 
turyan szemben tarthassam a' tsavar^ó recen-
ik kerék vágásait, szükségesnek Ítéltem káláú-

zíti fogadnom azon Bajzolafokatfa* Magyar Nem-
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zet legrégibb történeteiből, mellyek a' T. T. Re-
censens Úr tisztelt neve alatt Pesten 1825-dikben 
botsátattanak közre. — Azon leszek, hogy ezen út-
mutatóm segítségével valamiként kikotorázhassam 
ezen Szent Ivány énekéhez hasonlító recensióból: 
miben légyen köztünk egyetértés? miben nem? és 
mi okra nézve? — ezeknek rendiben foglalván 
mind azokat is, mellyek tőlem átaljában meg nem 
foghatók. — Ezekről pedig T. T. Recensens Úr sa-
ját szavait hozom f e l , valahol szembe szállok ér-
demes személyével :*) 

1-ször T. T. Recensens Urnák saját szavai e' 
következendők: ,,A' Magyarok tagadhatatlan mara-
d é k a i a' régi Szittyáknak (R. 16. és 94.). — Attila 
„egyenesen a' Magyar nemzet kebeléből született." 
(R. 60.) 

Ehhez fogva, nem érthetem, miként gördítet-
t e m volna magamnak akadályt, midőn a' Ma-
vgyarokat széltében aC Scythák maradékainak hirde-
„ temT. G. VI., 106); - Holott éntsupántsak ezeket: 
mondám : ,én i t t , munkámnak tárgyazatját szem-
l é l v é n , ki nem kelhetek a1 közönséges vérgyökeret 
„tagadók ellen. De! ugyan azon tekéntetbol ön-
„ként magamra vállolt tisztem, hogy a' magyar 
„nyelvnek titkos résedékeit fel kotorázzam, ha ta-
l á l h a t n é k bennök egyet, vagy mást; a" mi bizony-
ságúl szolgálhatna benne" (§. 205.). 

Taiáltam-e valamit? nem-e — azt kellett vol-
na recenseálni; nem pedig egyenes útra tartó beszé-
dim tengelyét tsáléra fordítani! * 

Azt sem foghatom meg: miként lehessen egy 
helyt a' régi Scythák, és ugyan azon nemzetií Par-
tusok (R. 91.) eredetéről, Justinus mellett Hero-
dóth bizonyságára is támaszkodni — úgymint ,,a' 
Históriának attyára (R. 12. és 54.) „a' magyar I l i -
Astoriának tiszteletre méltó kútfejére" (R. 102.); 

Rövidség okáért így fogom megjegyezni a' meríiett kútfőt, 
p. o. R. 1() — ai az , Rajzolatok tO dik pontja. 

T . G. VÍI. 130. — az az , Tudományos Gyűjtemény hetedik 
kütetjének száz haiminUadik Iev -1 száma. 
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más helyt pedig (T. G. VI. 107), ugyan ezen Tör* 
ténetírónak szavai mellett azt állítani, hogy a' rég-
idei Scytbák legújabb sZületésiíeknek (novissimá*) 
tartották magokat! 

2rszor. Azt elégségesen értem , hogy T. T. Re-
cens Úr velem ellenkezőt tart abban, mintha Scy-
tha is szint ollyan idegen szó volna a' magyarság-
ban , mint Unger, Ungar, Venger 's a' t. mivel-
hogy édesden táplált temérdek sok etymologica szü-
leményei között szemlélem Szittyára sodrott Scy-
thák nevezetjét is; én pedig azt tartom, hogy eb-
ben sints nagyobb nyereség, mintha Ungért, Un-
gärt, vagy Vengért akarnánk fodrani az emiitett 
idegen szókból, 's ezeket is magyar gyökérnek val-
lanók. 

De azt fel nem foghatom, miként lehessen 
Schlözeruak ezen szavait: Skythien bedeutet doch 
nichts anders, als terra incognita borealis (T. G< 
VI. 107.) ellenem támasztani? — Hiszen mind itt, 
mind pedig más helyt (T. G. VII. 114) a3 Scy tha 
nevezetnek véghetetlen sok értelmét (endlosen Na-
men Scythen) emlegetvén, nem engemet tzáfolhat 
ez a1 tudós Német, ki is szinte azon Ítélettel vagyok ; 
hanem sokkal inkább a1 T. T. Recensens Urat, a 'k i , 
Asián kivűl, Európában— nem tsak az alsó Duna 
(Ister) éjszak felé dűlő partjain túl — hanem Dal-
matiában "s Albániában (R. 129) Spanyol Országban 
(R. 56.) és Britániában (R. 120), sőt Afrikában is 
Szittya nemzetségekre talált, mellyeknek Thebe volt 
hajdan fő városok (II. 46.) — 's a' ki azzal tudó-
sítja az eszes világot >,hogy a' Római, Spanyol és 
„Angoly törvények Szittyái Magyaroknak édes 
„gyermekei" (R. 58.)! 

Én valóban az illyenfélék említését is ótsállom. 
3-szor. Abban egyet értek T. T. Recensens Úr-

ral ,hogy a' Pártusok egy nyelvű nemzetet tettek 
haj-. 

*) Görög nyelven írván, Herödóthlegkorántalb születésűnek 
([vtoitaiov) nevezi. 
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hajdan a' Magyarokkal. (R. 16 ) — De katzagásra 
kisztet , ha azt olvasom : „hogy a' Pelasgus és 
„Philistaeus nevezet is közös volt a' Partusokkal 
„(R. 31.) és hogy Schlözer, mint setétségben ta-
pogató , szánakodást érdemel, tagadván azt, hogy a* 
„Machabaeus könyvekben Phtlisicicus, Allophylus 
,,és Alietiigena név alatt Partus nemzetet kell és 
„lehet érteni !fc< (B. 38.) 

4-szer Minekutánna velem együtt Jazt tartja T. 
T. Recensens Úr, hogy „a* Kúnok, az az Comanu-

' „sok a' Chúnokkal, vagy Hunnusokkal egy erede-
„tűek, és egy nyelvűek voltak (T. G. VII. 118); 
„meglehet ugyan, hogy Degvignes a' Sinai írókból 
„még magát a' Ilyongnu nevet is hibásan közli" — 
Kűri helyet (T. G. VII. 107). — De azt nem értem, mi-
ként lehessen/?w,92>í« tekéntettel vádolni gyenge belá-
tásomat azon már elé hozott szavaimmal: hogy min-
denek elótt azt kellene jól megtudni, minő h'angozat-
tal ejtsék a' Chinaiak ezen frafitzia írónak ugyan 
azon nyelvnek orthographiája szerént eléadott sza-
vait* Hiszen meglehet, bogy Hiongnu helyett Kún-t 
mondanak a1 Chinaiak és talán Degvignes is hason-
lót akart írni. Ez , én előttem, még pusztaságra 
nem mutat. 

Ellenben pedig felette igen nagy pusztaságnak 
nézem mind azt s a' mit T. T. RecensensÚr— mun-
kámnak meszszire hátra hagyott határ szélei körűi 
's úgy tetszik tsak irás szaporítás végett! — keres-
getett öszve a"1 felől: hogy a' Cumánusok alatt nem 
mindég ugyan azon valóságos magyar Kúnokat ér-
tették az Orosz, Byzantini egyébb Európai Tör-
ténetírók, mellyekről én azt tartom, hogy már élős-
tül úgy beszéltek magyarul, mint most; hanem 
több másféle Nemzeteket is. 

Ebből az, magánként igen világos név külön-
böztetésből, a* recensióban ollyan kúnkötés sodró-
dott Öszve, mellynek feloldását én lehetetlennek 
tartom. —Vesződjék vele, a' kinek tetszik: ke-
resse fel „homok országban (Cumania), azt a' ki-
„rályi Nemzetet (kún), mellyről Schlözer nem tu-
dót semmit'4 (T. G. VII. 120). 

Tud. Gyújt. XII. Köt. 1834. 4 
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Okoskodjék akárki azon: mi hasznát lehessen 

venni a' recensiónak, azon 33 hiteles kútfőkben, 
„mellyéket Pray se eléggé nem esmért, sem ál-
„tal nem forgatott (T. G. Vil i . 112) és a' honnét 
,;kitetszik, miilyen fáradságos és három századot 
,,folyton folyva kívánó munkába került a' Cumanus 
,,Nemzetnek megtérése a" keresztyén hi t re 4 1 . . . ha, 
sok szó és papiros vesztegetése mellett, t sakazsű lk i 
utoljára ,,hogy ennyi hiteles kútfők között egy sin-
,,tsen , melly fáklyát gyújthatna a' Cumanus nyelv-
nek mi féle voltáról ?'fc (T. G. VIII. 145.) 

Minő haszna lehet a' tudós világnak az recen-
tiőban ezen kiviíl még (ab A usque R), előszám-
lált többi úgy nevezett kútfőkből is? — ha ezek-
nek sints más sikere, hanem: „hogy Theodoricus 
„Püspök szovaiból kitanulni nem lehet, három 
„nyelvű különbözésről szóljon-e vagy tsak kettőr ől ?" 
(T. G. VIII. 106.) — hogy Albericus Tatároknak 
nevezi a' Cumanusokat. (T. G. VIII. 107.) — hogy a' 
Magyar Országot illető 1241-dik esztendei Vaticanu-
mi kéziratban „kérdés támad : mit ért igazán Juliá-
„nus a* Cumanus nyelv alatt? Ha a1 kún Cumanus 
,,(?) nyelvet érti-e? holott nem lehetetlen az is, 
„hogy itt a3 Tanais és Volga köriíl keletben volt egyik 
dialectusát érti Cumanus nyelv alatt? (T. G VIII. 
108) — hogy Rogeríus nehezen volt Nagyváradi 
kanonok, és így magyarúl tudott-e? nem-e? ,,a'Co-
„manus nyelvre nézve leges legnagyobb nehézséget 
,,ejtett soraiban" (T. G. VIII, íÖ9.) „hogy Biser-
;,minek (ma nálunk talán ? Böszörmények) is azt 
„a ' nyelvet beszélték, mellyel éhek a1 Cumanusok" 
(T . G. IX. 91.) — hogy, ha Eubruquis Frantzia 
Minoritának 1253-dik esztendei írásából ,,a' Cuma-
„nus nyelvnek miféleségéröl nem tanúihatni is sem-
„mi t , annyit még is észrevehetünk, hogy a' Mino-
r i t á k a'megkereszteltetett Comanusokat Deák nyelv-
„RE is tanították" (T. G. IX. 12.) — hogy a' Pe-
„trárkaRedivivus tzímű (?!) szótárban előfordúló Co-
„tnauus szovakat, első tekéntetre sem lehet a' ma-
„gyar nyelvhez közelítő szovaknak mondani" (T. G. 
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IX. 106) — hogy az felhozott 1329-dik esztendei 
Tseh krónikának ezen szavaiban: Cornani seu Tar-
tari „a* Conianusokat Mongolokká vagy Tatárokká 
„tenni nem lehet (T. G IX. 10S) — hogy Pascha-
„Iis Minorita a1 Chamanus nyelv alatt Mongol nyel-
vet értett £T. G. 110.) - „hogy Aeneas Sylvins-
„ból sem l ehet k i h o z n i , ini-íö volt légyen a' Coma-
„nns nyelv? 's azt egyenesen a' kán Cumanusok 
„(?) beszéllették-e? (T. G. IX. 118.) — „hogy a1 

„Kún-Szent-Miklósi levéltárban találtató régi Mi 
„Atyánk 3s asztali áldás Tatár nyelven valók (T. 
,,G. X. 95) — „hogy Boza Tatár ital volt, melly-
„nek valódibb hazája Afr ika (T. G. 109.) —-»-»hogy 
„Tudós Kállay Ferentz Hazánkfia is közelébb (Er-
„tekezés a' Nemes Székely nemzet eredetéről) Ta-
l á r o k k á tette a' Kunokat; de ezen munkás férfiú-
„nak elŐesméretei sem igen voltak a'kérdésről, ínel-
,,lyet egy ustor fostor) pattantással eldöntött." (?) 
(T. G. X. 115.) 

Miként legyenek ?C recensiában mind ezek ösz-
vefértzelve ? azon ugyan könnytí által látni. De ! mi-
ként illessék a'philologiát ? — úgymint a' recen-
seált munkának egyetlen egy tárgyát? — ez már 
előttem tsiga biga! 

5-ször. Nálam a' Lófoség tsak egykülönös Ren-
det jelent ,,a' Székelységben, melly maga örökségét 
„azon szabadsággal birja, mint a' Nemesség" (Ap-
prob. Const. Trans. Part. III. tit. 76. art. 3.) 

A' Székelyek pedig, Ítéletem szerént, „azon 
„Hunnusoknak valóságos tsemetéi, a'kik legelőször 
„támadták meg Pannoniát; Attilának holta után pe-
.,dig hátra maradtanak a' Scythiába viszszaszorúlt 
„atyafiak közül, több Sse^-ből (Canton) egyesűit 
„szövetséges köztársaságot (respublica) válosztván 
„országló erejöknek" (§. 180). 

Ellenben pedig T. T. Recensens Ur azt állítja: 
„hogy a' Székelek-nek nemzetségi nevek a' Lófe-
, jú név, mellyet most Lófejönek mondanánk. — A' 
„Székel név pedig Marchiót (végőrt) jelent 's azért 

*4 
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a1 Bissenusok es Szászok is sokszor Széketek-nek 
hivatnak" (R. 21). 

A' ki ezeket olvassa, hiszi-e vagy nem? —-
kérdés ! — Szint úgy azt is , „hogy a' Római nép 
„az igazság szerető Lófejűektol tanúiván a' had ize-
,,nés módját, az igazat Aeqvusnakxnondotta" (R. 21.) 

6-szor. T. T. Recensens Úrnak Ítélete sze-
rént a' Palótzok is egy nyelvű Nemzetet lesznek 
a' Magyarokkal" (R. 16.) 

Én pedig a' Palótzokat valódi magyar nemzet-
ségnek lenni színt úgy tagadom, mintha valaki ugyan 
ezen vérgyökérből eredendőknek tartaná a1 Tzigá-
nyokat is. 

Ha , munkámnak szoros kertíletjén tú l , én is 
a ' históriának térmezein akarnám keresni a5 Paló-
tzok eredetét; már tsak Istvánfinak felhozott (T. 
G. IX. 121.) következendő szovain is megnyugod-
n é k : „Cumanorum seu Cunorlim, quos Poloni Po-
„lovcios nos Tartaros voeamus. , ,t — De! szinte 
azt tanuljuk azon hiteles kútfőkből i s , mellyeket 
Byzantiai és Orosz Történetírókból físzveszedett 
Schlözer (T . G. VIII. 117. és 118.) — Eichom (T. 
G. Vil i ' 103) Klaproth és Adelung (T . G. VIII. 
104.) — Mind ezektol azt halljuk , hogy a' Paló-
tzok ollyan Tatár eredetű nemzetségből szármozan-
dók, mellynek nyelve márrégenten kihalt. 

Ha ki tehát mind ezeket , mind pedig azon 
Gumanusokat, kik a ' T . T. Recensens Úr Ítélete 
szerént „Pacinacitákkal egy nyelvet beszéltek (T. 
G. VI. 108.)" Magyar nemzetnek nézi ; én azt sze-
mesebbnek nem tartom , mintha valaki a* mostani 
Kunságban azon régi Kunok ebeit fitogatná, mel-
lyek , példa beszédünk szerént hajdan sétáltak a1 

homokon! 
Hagyjuk most félben a' munkámat nem illető 

his tóriát ; tekintvén arra i s , hogy az ebben T. T. 
Recensens Úr Ítélete szerént , úgy is »alig fog illa-
itos rózsákat teremni í " (T. G. VI. 110.) 

7-szer. T. T. Recensens Úr „véleménye szerént: 
„vagyon a' magyar nyelvnek egy bizonyos diale-
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„ctusa K Palótz nyelvben... Sót Hazánknak 
más különbféle részeiben is némelly különbség-
ivel bir e* dialectus, mellyet az írók még eléggé 
„ki nem fe j te i tek . . . Kevés lévén, a1 mit Ree. e' 
„dialectus geograpliiai kiterjedéséről tud ; e' keveset 
„is figyelem gerjesztéséül örömest kozlötte, hogy 
„mások bővebb esméret adásokra serkentessenek" 
(T. G. VII. 111. és 112.) — tudniillik előszámlál-
ván Hazánknak azon vidékeit, mellyekben ez gya-
koroltatik. 

Ellenben pedig én, következendő ítélettel va-
gyok : ,,Van igen is egy kis különbség némelly ma-
„gyar szó ejtésben , Hazánknak bizonyos vidékeire 
„nézve (előszámláltatik Pápai Sámuel Magyar Lite-
„raturájában §. 37.); de ezt, tsekélységére tekint-
v é n , különös fajnak (dialectus) mondani való-
ban nem lehet" (§. 158). 

Tsak azt kell tehát meghatározni: mit lehes-
sen érteni különös dialectus alatt? mit nem? — 
mert a' héján malom kerékre nem foly a' szó-
döntés. 

Én azt tartom, hogy nn'id azok, melyeket e' 
felöl munkámban ('§. 158.) szemre kerítettem, 
különös fajra nem terjednek; valamint azt sem 
mondhatom különböztető dialeetusnak, hogy p. 0. 
én, másokkal együtt, így szerkeztetem beszédemet; 
,,annak idejében, némellyek köiúlök, mago£ nyel-
„\étiek sem értették /ökéjletes ssowait;" ellenben 
pedig T. T. Recensens Ur így szer^esíeti ezt a' 
mondást : „annak időében nékik k ö z ü l i , maguk 
„ n y e l v i n e k sem értették íekélletes novai t . " 

Ha azt hallom a Palótzok szájából, hogy a' 
magyar nyelvben tsirázó magánhangzóknak egyűle-
tét (§, 10 és 2Q.J háborítván így szóllanak: „ihat-
szer, jóben, háznek, tüznál, kútbe 's a' t. — 
hatszor, jóban, háznak, tűznél és kútba helyett (R, 
78) — én az illyenfélét nem drága kintset nyújtó 
Ósi különbözésnek tartom , — T. T.' Recensens Ur-
nák Ítélete szerént (R. 7d); hanem magyar nyelvre 
szórt Tatár szemétnek 
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Nem különben , ha va laki , földindulást említ-

vén így szól: a feld megrázta magának ! — én 
azt nem különböző magyar dialectust beszélőnek 
mondhatom, hanem vagy egészen megtótosodott Ma-
gyarnak, vagy Magyarokkal megkomásodott Tótnak. 

Tsak úgy engedhetnék én különös dialectust a' 
Magyarságban, hanem volna nálunk ,,ismeretlen az, 
,,a' mi Görög Országban atticismusnak, Rómában 
„pedig urbanitáswak mondatott; holott fsak egyen-
„ÍÖ a' magyar beszéd, minden felsőbb s alatsonyabb 
„Renden lévő magyar szájában44 (§. 157). — Volt 
szerentsém erről bizonyságokat szaporítanom, mind 
Dunán innen 's tú l , mind pedig a' Tisza háton. 

Azt lehet igazán fajra vonszó dialectusnak mon-
dani : ha — az munkámban felhozott (§. 160) tanú-
bizonyság szerént „Olasz Országban olly szörnyű 
„nagy különbség van a' paraszt és polgár, Calábriai 
„és Tuscus beszed között , hogy ezek tsak igen ne-
„hezen értik egymást" — ha Frantzia Ország szint-
úgy bajlódik a' sokféle úgy nevezett patois-xal — 
ha Német Országban a' Szász nem érti Tyrolisban 
nevelt egy ajakú Hazafiát 's a' t. 

Azonban! úgy tetszik, hogy kilehetett volna 
hagyni a' recensióból mind az t , a 'mi t nyelvünknek 
botorkázásáról hoszasan ugyan, de sikeretlenlíl em-
leget , h a , egésséges Logicat követvén, nyíltabb 
szemmel vévődött volna tekéntetben a' recenseált 
munkának tizenkettődik része, mellyben azt bizo-
nyítom : hogy a3 magyar nyelv, ágazatira nézve, 
változhatatlan ! — Ezt kellett volna gyorsan meg-
rostálni , ha találtatik-- e benne éretlen mag, vagy 
konkoly.— Bizonyosnak mondhatni-e „hogy a' ma-
„gyar nyelv ágozati ugyanazon karban maradának 
„mind ekkoráig, mellyre kezdetben helyheztette-
nek ?" — Ezen állításomnak rendre számláltam okait. 
Van-e hitel bennök ? nints-e ? azt recenseálja — á m ! 
a1 kifogott biró képében bátorkodik a1 tudós világ 
előtt megjelenni! 

Mihelyest ezt igaznak kell vallani, az előadott 
okokhoz fogva; már magánként következik, hogy 
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a' közönséges magyar vérből származó mostani Kú-
nnk, Jászok és Székelyek i s , egyenlő nyelvűknek 
eredeti ágozatinál maradtak meg, több ezredek foly-
tában, mind ekkoráig —szintúgy mint a1 többi Ma-
gyarok. — Ezekről mondám én , hogy kiki közül-
lök mindenestől tsak magyarul magyarázza sza-
vait, nem pedig kúnúl, jászul és szekelyúl is. 
Méltatlan tehát beszédemnek oda tsovítása (T. G. 
VI. 108), mintha soha sem hallottam 3s olvastam 
volna azon Kunok, v a g y Cumánusok nyelveiről, 
mellyeknek a' recensióban hanyatt fordított állapot-
ját már régtől tanúlgattam, ázo t t említett kútfő-
kön kivül, másokban is p. o. az Asiat társaság 
(sóciété asiatique) hirdetményeiben. 

Saját szóvallása T. T. Recensens Úrnak, „hogy 
„most, 's valamivel előttünk is, bizonyosan magya-
„rúl beszéltek a' Cumánusok" (T. G. VIII. 104). 
Márpedig , tisztádan tiszta magyarságot hallani, 
mind a' Kunok és Jászok, mind pedig a'Székelyek 
községeiben. Ha tehát tsak valamivel előttünk, 
liem pedig ezredek olta , beszéltek azonként; szük-
ségeslett volna azt, ha nem világosságra hozni, leg-
alább izelíteni : miként férhetett ez a' három — 
ámbátor tsak egy vérgyökerű, de tsak ugyan külö-
nös osztályú 's részént egymáshoz távol lakozó — 
Nemzetség, nyelvének ollyan tökéletességéhez, min-
den különös oktatás és vezetés nélkül, hogy az én 
állításom szerént „némelly parányi kevés szó ejtés-
„beli különbséget kivévén, egyaránt beszél minde-
g e s t ü l , valaki magyarúl tud , az egész Hazában, 
„Erdélyt is hozzá foglalván — a1 megért erköltsű 
„Nemes ember szintúgy, mint a' leggyávább paraszt 
„aszsZony — a' Béts országgal szomszédos Tsaló-
„közi lakos nem különben, mint az Erdély szélein 
„birtokos Székely ?" 

Nálunk is botránkozást okoz — ám, az észre-
kelők fő tiszteletű közönségében, ha valaki, nem 
tudván felelni az tőlem eléadattakra, ezeknek elle-
nében így kéli k i : „Otrokotsi, Práy, Horváth Pé-
,,ter és egyébb hazai Tudósok , a' korukban szokás 
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„ban volt magyar nyelvnek nem esmérték, sőt nem 
„is gyanították valamelíy bizonyos dialectusát... de 
„ezeknek okoskodásuk puszta és feneketlen gya-
„nitás marad, még más mellék okok e3 gyanítást 
„hihetővé, vagy épen bizonyossá nem teszik" (T. 
G. VIII. 110)! 

Nevetséges: ha Constantin Porphyrogenettában 
bizonyság kerestetik a'magyar nyelv különböző dia-
lectusairól (T. G. VIII. 112). — Tűrhetetlen, ha 
ki — jól tudván az t , hogy Sajnovits így í r t : „mz/-
„Z« in sermone Ungarorum observatur diversitas, 
„quae diversa dialectus compellari possit" (De-
monst. §. VI.) — még is ellenkezőt akar ezen ér-
demes férfiúnak következendő szavaiból kifatsaynij: 
„SÍ diversitatem plebei sermonis edoctus fuero.. 
„promptius argumentari licebit, ad quam diale-
,,ctum populorum Septemtrionalium (!) pertineant 
Siculi?" 

Ki szundikál i t t? én-e, vagy T. T. Recensens 
Ur? „megfoghatatlannak tartván azt , hogy Sajno-
„vitsnak ezen ide illó (?) sorai elkerülhették figyel-
memet (T. G. VII. 109.).. ki is ennekokáért „igye-
kezeteimről itt sott bátran elmondhatja: quando-
„que bonus dormitat Homerus" (T. G. VIII. 108.). 

Ezek között tengődik a' recensio, már öt hol-
napi folytatásában, mellynek — mind ekkoráig va-
lóságos eleje sem lévén! — vége szakad-e nem-e? 's 
élünkre mind addig? bizonytalan. — Megfelelek, 
ha életben talál a' következendőre is. 

Szemre vévén pedig az már közre botsátottat: 
valóban bánodalommal mondom , de megkell valla-
nom magyarán — az az tiszta szívvel 's lélekkel — 
hogy nemzeti tudományaink egyik főbb gytíjtögetÖ-
j ének , érettebb gyümölts nemű áldozatokkal, egy-
szer'smint pedig Orbán! süvegét hón alá botsátván, 
kellene járúlni a' magyar böltsesség és szelíd er-
költs véd angyalának szentelt oltárához! 

Béts Nov. 27-dikén 1833. 
P. . 
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3. 
A' N ép e s s ég r 6 L 

(Folytatás.) 

Ha mindjárt történik i s , hogy a' Státus a' há-
zasság és nevelés dolgának a' természet 's Ön tzélja 
szerénti elrendelése által ép és reménnyel teljes nö-
vendékekre szert tegyen ; még is ez által még nem 
tselekedett egyebet, tsak hogy az alapját megvetette 
ama polgárságnak, a' melly r e , hogy boldog lehes-
sen , szüksége vagyon. Az így elkezdett munkának 
véghez vitelére még sok más készület, 's a 'már álló 
egésznek helyes elrendelése is szükséges, mert tsak 
így lehet az egész társaság tartó , 's tsak így védhe-
ti ő magát mind külső, mind pedig belső veszélyei 
ellen. 

Az embernek életében két idő szakasz vagyon, 
a' mellyben ő tökéletlen, *s a mellyekben ő sem 
az igazi Polgárnak jogaival nem bir 's nem is élhet, 
sem pedig annak tiszteit nem teljesítheti. A' gyer-
meki kort értem az ifjúinak első felével, és az ag-
gottat. 

Ha az emberi kort általjában 70 esztendőre 
teszsziik, így 28-at számlálhatunk ollyat, a' melly-
ben Ü sem magának, sem pedig a' közjónak javára 
nintsen; sőt nem ritkán mind a' kettőnek terhére 
vagyon. — Még isak 42 év marad tehát hátra , a' 
mellyekben ő mint Polgár mindeneknek hasznos 
lehet 

Úgy vélem tehát , hogy a' közjónak nagy figye-
lemmel arra kell ügyelnie, hogy minden Polgár e' 
42 évnek lefolyta alatt ép légyen. Ez pedig meg nem 
történhetik mindenkor , mert ama tökéletlensége-
ken kiviíl, a' mellyek az alig említett két tökélet-
len korból önkényt háromlanak, vannak még sok 
más bajok i s , a1 mellyeket közönségesen betegségek 
neve alatt ér tünk, és a' mellyek részént a' külrer-
mészetnek emberre, részént pedig ennek ön ma-
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gára történt aránytalan hatásából, a' leiekéből t. L 
a1 testre, és ezéből arra erednek. 

E1 tökéletlenségek az embernek szükségeiből 
származnak, továbbá az ezek kielégítésére fordított 
eszközökből, végre a' módból, a1 mellyel ezek 
használtatnak. 

Elkerülhetetlen dolog tehát, hogy a' Státus az ő 
Polgárainak minden nemű szükségeit ismerje , 's ezek 
között a' valókat a1 képzeltteklől megválaszsza ; hogy 
továbbá Ő a' le^tzélerányosabb szereket ismérje , 
mellyek által lehessen a' valókat kielégíteni, a' kép-
zeltteket pedig elkerülni vagy eltávoztatni. Végre 
arra tartozik ügyelni az Ország, hogy á' tzélerányos 
szerekkel tzélerányos élés, nem pedig viszszaélés 
történjék. 

Ha valamelly Ország olly szerentsés lehetne, 
hogy a' szükség pótlásra megkívántató eszközöket 
mindenkor tzélerányosan használhatná, s használ-
tathatná, kétség kiviíl ennek minden Polgárai min-
denkor épek 's hasznosak , és tsak igen ritka ese-
tekben lennének ellenkező állapotnak: Ám de ezt 
mindenkor's mindenhol tellyesíteni lehetetlen; mert 
majd a' kültermészetnek 's magának az emberi egy-
roinek élettörvényei, majd az embereknek Önké-
nyes t*tteik , majd végre a1 dolgoknak történetbéli 
öszvekottzanásuk hátráltatja ezt. 

Mivel pedig e' tárgy az emberi társaság mivol-
tával , a' Polgárok vagyonával, és a' népnek az élet 
fentartása eszközeivel való iránnyal igen szoros ösz-
veköttetésben vagyon , mind ezeknek rendszeres 
előadatásuk pedig egy értekezésnek illő kiterjedé-
sén túl hatna, azért legtanátsosabb mind ezeket rö-
vid foglalatban 's általjában érinteni. 

Társaságon kivul az emberi nemzet soha sem 
élt , mert már a* Paraditsomban is találtattak,mind 
két nemii mindenféle állatok, 's a' Teremtő Ádám-
nak is Évát adta társúl De természeti, az az: min-
den mivelodés nélküli állapotban lévő emberek vol-
tak mindenkor, 's most is vannak; ez alatt értjük 
amaz állapotot, mellyben az ember semmivel sem 
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törődvén, megelégszik azzal a' legegyszerűbbel, a' 
mit a' föld , a' levegő és a' viz önkényt nyú j t , 's ez-
zel elégíti a' kevés s basonlólag egyszerű szüksé-
geit. Hogy az illy állapotban minden érzékei az 
embernek élesebbek, 's a3 testnek és léleknek min-
den munkálódásai könnyebbek és tisztábbak, a' te-
hetségek pedig gyorsabban és akadály nélkül fejlőd-
ne; , vélték mindenkor nem kevesen; de e' véle-
mény a' földünk színéről már jobbára eltávozott, 
mert a' tapasztalás, a' természet, a' népek, *s a' 
föld mivoltának bővebb ifcAiérete az ellenkező gon-
dolatra vezetett minket, és pedig méltán. Igaz ugyan, 
hogy a' kevesebb szükségii, 's az ezek kielégítésére 
egyszerűbb eszközökkel élővadok, kevesebb s egy-
szerűbb betegségek alá is vettetve vannak , mint 
azok, a' kik mesterséges szerkesztetésü társaságban 
's az úgy n e v e z e t t miveltségnek magosabb poltzán él-
nek ; sőt bizonyos az is, minél inkább haliadnak elő 
az emberek a1 mívelődésben , 's ez által a' termé-
szettől sok izben eltávoznak, annál számosabbak s 
annál többszerűek ezeknek testi , ész, és kedvbéli 
bajaik is: de igaz ellenben az is , hogy a' vadok 
soha a' vastag szükségekről a' nemesebbekre nem 
emelkedhetnek , ezeknek érzékeik a' szépnek, ezek-
nek elrnéjök az igaznak és ditsőnek, szívok pedig 
a' nagylelkűnek Ss nyájasnak érzésére nem juthatnak. 
Soha tehát a' gyakorlott 's beható észnek és mívelt 
szívnek nemessége által érezhető méltóságának érzé-
sére nem emelkedhetik az emberi nemzet, nem is 
mérheti, 's nem is betsűlheti magát, 's következés-
képen nem is tselekedhetik úgy , a' mint ezt termé-
szeti méltósága kivánja. 

Lássuk már amaz ártalmakat, a'mellyek az ép 
's erős népet beteggé 's erőtlenné tehetik , valamint 
a' kútfőket i s , a' mellyekből ezek erednek. 

Első tekiotetet érdemel itt a' Clima, az az: éghajlat. 
A' meleg's hideg közötti különbség legérzékenyebben 
hat érzékeinkre; a' lég, mellytől mindenhol kornyé-
keztetünk , a' helynek, mellyen élünk, magassága sze-
rént majd kisebb, majd pedig nagyobb súllyal nyomja 
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az annak tengerébe merült testünket. így az óriási 
Cordillerasnak tető bértzein, mellyek 2400 ülnél ma-
gasabbak a' tenger felett, igen észrevehetöleg külön-
bőz a1 levegő nyomása attól , mellyet Potosinak több 
száz lábbal annál alább száló völgyeiben tapasztal-
ha tn i ; és hány közép súlymérték vagyon mind a' 
két végpont közöt t ! 

A' világosság anyaga ( Lichtstoff ) , melly , az 
újabb Természetvizsgálók tapasztalmányaik szerént 
olly nagy béfolyásu az emberi alkatmány kifejlődé-
sére, özönként ömlik otjtja' kék égről lefelé, holott 
itt a' suriígőz gombolyoktól gátoltatva alig hathat az 
ott szomjúhozó élőkig. 

Itt a' levegő savany (oxygenium), savak, sók, 
föld, plánta s állat részetskékke!, a' mellyek gőz-
zé váltak, vagy a' kipárolgó nedvekkel együtt ra-
gadtattak, 's most azt undokítják, terhes; holott 
amott kelleténél szárazabb, alkotó részeiben arány-
talan , és így a' tüdőt 's ez által az egész éleszten-
dő testet, melly tsak egy pertzig sem lehet el a' 
levegőnek jótévö ereje nélkül , különbféleképen 
sérti. 

Hát a' Magnesi, Galváni, és Villányi (Electri-
ca) anyagnak, mellynek erejét a' még elég tökélet-
len Természet tudomány is már olly hatalmasnak 
találja, majd nagyobb, majd kisebb öszvetorlódása, 
mi nagy változásokat okoz az emberi testen í Ezen 
anyagok minden völgyben, annál inkább minden 
tartományban, leginkább pedig világ részben külön-
böző mennyiségben találtatnak. 

Mind ezek egy helyen olly dússá teszik a' ter-
mészetet, hogy abból mind az emberek, mind pe-
dig minden más állatok kényökre élhetnek; máshol 
pedig ezer állatot kivégezni kényteleníttetik az em-
ber, tsak hogy tulajdon életét hallaszsza. — Itt min-
den ruha nélkül, vagy tsak tsekély takaró alatt sza-
badon 's akadály nélkül mozgathatja tagjait a' föld-
nek Ura; ott nehéz 's más állatoktól vett bundákba 
burkolva kőhalmok közé bújni kényteleníttetik, vagy 
szinte a' földalatti barlangokban, szenyben , gőzben 
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füstben bujkálni, 's egy pislogó métstsel, az élesz-

tő nap súgáraiként megelégedni. — Mind ezeknek 
egyesült , 's egyszer'smind megmérhetetlen hatások 
együtt véve éghajlatnak neveztetik. Már ebből ma-
gából is lehet az emberek, állatok és plánták közöt-
ti minden különbségeket megmagyarázni. 

így a' levegőnek melegsége, hegyek, tengerek, 
uralkodó szelek, erdők, puszták, tavak 's földne1-
mek által módosíttatva épen az az emberre nézve, 
a' mi a* földnek neme a' plántákra nézve. A'Climá-' 
nak minden élőre, emberre, állatra, 's növényre 
hatalmas béhatása legvilágosabban kitetszik az Em-
beri Nem , az Állatok és Növények történeteiből. 

így a' boldogabb vidékeknek legszebb fájok, 
nyomorodott tsemetévé lesz, vagy végképen elvész 
az éjszaki földfagynál. A1 virágok ehesztik sztnö-
ket 's illatjukat, tsak moha fedi a' mostoha Climá-
nak meredt földét, botolt a' nyájas föld közön a'ne-
mes pálma ég felé síét savjas tetejével. — A' melly 
állatok feketék, barnák, vagy tarkák a' meleg föld 
részeken, tigyan azok ősZek, vagy egészen fejérek 
az éjszakon. A' magos éjszaknak matskája, tigrise, 
hyenává 's oroszlánnyá leszen a' Trópusok között. 
A' gyík crocodillá. Az eb elveszti Americának déli 
feliben ugatását és szőrét, közelgetvén pedig az éj-
szakhoz, egész a' képtelenségig szőrösödik, 's a' 
jeges fagynál ismét ugatásától megí'oszta-tik. — A' 
kartsu, könnyű 's tüzes Arabs mén, Andalusiában 
's Neápolban deli paripává, Frieslandban lassú súly-N 

Vonóvá, éjszaki Scotiában Végre törpe lovatskává 
lészen. — A' Mufflon az ő hegyein bátor 's durva 
szőrű állat, melly Spanyol és Angol Országban szo-
lid és gyengéd pyapjas juhvá, az éjszaki Német Or-
szágnak egy vidékén pedig szinte hat szarvuvá vá-
lik.— Az ég teszi Ádámnak maradékait Európaiak-
ká, Szeretsenekké, Kalmukokká és Malayokká, 
Irokisekké és Ujhollandiakkú ; fejérekké, feketék-
k é , sárgákká, olaj szintiekké, rés veresekké és se-
tét barnákká. Minő színkülönbség uralkodik magok 
az Európaiak között is , p. o. a' szép fejér Szászné, 
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a' nem kevésbé szép barna Olaszné, vagy setétes 
Spanyolné között. Valóban a' Clima tészen Apollo-
ból és Venusból Lappot és Pescheraehet. 

De nem tsak a' testre magára, hanem a'lélekre 
is vagyon hatalmas bébatása az Éghajlatnak; ez te-
heti ót tunyává 's életlenné, de ugyan e/, munkássá, 
lelkessé, értelemmel, tréfával, 3s kedvvel buzgóvá, 
így sem az igen nagy hév, sem pedig a' fagy nem 
kedvez a' lélek nagyságának ; az első felette megál-
lapodottá, pelhedtté's tunyává teszi lakóját; ez utói-
só pedig érzéketlenné 's vaddá; és tsak a' mérsék-
leti clima mutatja az embert illő valóságában. 

SÖt maga a' kedv is nagy mértékben érzi annak 
béfolyását. Minél melegebb helyen tölti az ember 
napjait, annál indulatosabb , fajtalanabb, boszszú-
szomjuzóbb, félékenyebb és lustább ő ; minél pe-
dig mérséklettebben tartózkodik, annál mértékked-
velőbb , bátrabb , és munkásabb. 

Hogy azonban a' hideg, forró, és mérséklett 
Éghajlat igen sokat módosíttatik magas hegyek, 
mély völgyek, 's nagy síkságok, tengerek, folyók, 
tavak és motsárok, szelek és különbféle gőzök ál-
tal, 's így ugyan azon tartományban különbféleké-
pen hat az emberekre, kiki általlátja, a' ki meg-
fontolja, hogy a'hegylakók vidámabbak a' síkságáéi-
nál; a' magasabb helyeken jóerkölts és nagy bátor-
ság uralkodik ; a' mély völgyekben Cretini gyáva-
ság és golyvák; könyelméjű 's jószívű a' déli Né-
met az ő tiszta és enyhűbb egében, szerény és ko-
moly ellenben a' Holland az ő tengerei 's maga készí-
tette árkaiközött. Játszodozó, élettel, kedvvel, tréfá-
val telt 's könnyen engesztelődő a' szerentsés hazá-
jú Frantzia; heves és boszúálló ellenben az Olasz, 
melly hibákhoz a' Spanyolban büszkeség és szerény-
ség is járul. Mély gondolkozású, engesztelhetetlen, 
's könnyen búkórba (melancholia) jutható a'szünet--
len ködbe merült Angol. Magában kedves Hazánk-
ban a' hegyeken többnyire zab kenyérrel élő Szlá-
vok jó kedvítek 's munkások; holott a' dús síkság-
nak hússal, szalonnával, borral 's jó kenyérrel bő-



C 63 • ) 
velkedő lakói szerények, komolyok, 's nem ritkán 
tunyák. Mennyire különbőz a'Svecus a1 Danustól, a1 

Spanyol az Olasztól, az Austriai Német a' Tsebtői, 
's a'hegyi Scót az írlanditól ! De erről már elég. Tsak 
még ezt az egyet el nem hallgathatom : mennyire 
változunk mi magunk az esztendőnek különbféle 
részeiben? Nem mások vagyunk-e télen, mások nyá-
ron, mások tavaszkor, 's ismét mások Őszkor? 

Ha tehát a* clima annyit 's annyi félét tehet, 
hogy ne lenne annak nagy béhatása az embernek 
egészségére, erejére, és tökéletességeire? az az 
hogy ne eszközlené a' betegséget, erőtlenséget az 
embernek mind két felében. Mellyek azonban min-
den Éghajlatnak nevezetesen e' rontó szüleményei 
név szerént ? azt elő számlálni nem ide tartozik, mert 
nem szándékunk itt a' betegségekről értekezni* 

Ha tehát valamelly Ország kívánja , hogy az 6 
tagjai az Éghajlat káros behatásainak (mellyek azon-
ban minden Éghajlatban találtatnak) áldozataivá, 
vagy ftegalább játékaivá ne legyenek, tartozik o 
mindent, a' mi hatalmában vagyon, elkövetni, hogy 
azt, a' mi az éghajlatában káros, végképen elhá-
rítsa (a' mi ugyan ritkán van tehetségében), vagy 
legalább mérsékelje 's kisebbítse. Mert valóban az 
emberiségnek nagy örömére mondhatjuk, hogy a' 
szükség, a'történet, és főképen az ész sok eszkö-
zökre tanított minket, mellyek által az éghajlatnak 
az emberekre, barmokra, 's plántákra ható káros 
munkálatai enyhíttetnek, sőt néha egészen elmellőz-
tetnek; iliyenek: a' síiru 's aggott erdők rítkítása, 
a' tavak 's motsárok kiszárítása, á' felesleges nedv-
nek letsapoltatása; az árnyékban szűkölködő vidé-
keken a1 kopasz hegyeknek fával bévetése, kö-
vetkezőleg enyhítése; a' száraz 's forró levegői vi-
dékeknek mesterséges tsatornák és folyók által ned-
vesítése ; a' hidegnek mesterséges erdők, vagy más 
égetni való, jó ruházat, lakás és egyébb védszerek 
általi mérséklése 's t. e. 

Mennyire jött légyen az emberi Nem az Éghaj-
lat mostoha behatásainak < mérséklésében , maga a' 
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Német Ország is eléggé bizonyítja^ Erről Tacitus ma-
ga korában mondhatta : „horrida sylvis, ubi autu-
mni nomen et bona ignorantur" most pedig ezen ál-
lítmány épen olly kevéssé illik reá, mint mostani la-
kóira az, a' mit az akkoriakról mondott: „immani-
bus, ingentibus, altissimis corporibus" A' Párisiak-
ról, kik magok is minden bizonnyal meg nem vál-
toztathatták éghajlatukat, ditséretesen mondhatta 
Julián maga idejében : hogy ők szerények, és szi-
gorú erköltsűek, a'mit mostanra alkalmaztatván, 
kérdezhetni: „est il possible ? u És ez talán elég az Ég-
hajlatra nézve. 

Második, a' mi a1 köz egészség barátjának fi-
gyelmét magára vonja, a' táplálat. E' szó alatt pe-
dig nem tsak az ételt és italt értjük, hanem a' 
levegőt, világosságot és más súlytalan szereket i s , 
de mivel ezekről már az éghajlatnál szóllottunk, 
azért itt tsak ételre és italra fordítjuk minden fi-
gyelmünket. 

Hogy az ember étel 's ital nélkiil el nem él-
het , — mi módon hatnak ezek az emberi testre, 
különnemű eledelek mi módon hatnak az emberre, 
azt kimerítőleg megmutatni e' folyó írásnak ren-
deltetése nem engedi; elég légyen röviden meg-
jegyezni : hogy az ember az élet 's foglalatosság ál-
tal naponként az ő testének, merő 's folyó részeinek 
és az ezekben lakó erőknek egy részét elkölti; hogy 
tehát tovább is megélhessen, pótolék szükséges, a 
mire őt az éhnek és szomjnak kétségbeejtő szomo-> 
rú érzése is kényszeríti; a' mi az által történik, 
hogy az ember a'kültermészetből erre alkalmas sze-
reket béviszen testébe, a' mit az életerő megváltozz 
tatván , az elveszettet ismét helyre állítja. 

Némelly Tudósok, néhány asztetemek (múmi-
á k ) fogaiból azt akarták vitatni, hogy az ember 
eredetileg növény evő állat (phitophagus) és tsak 
a' lassanként következő elfajulás által hus evővé letté 
Ezt azonban mind eddig kétségben kell hagyni. 
Most legalább bizonyos a z , hogy az ember minden 
evő állat (panphagus); mutatja ezt nem tsak a' nagy 

jkü-
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különbség, melly tapasztalatik az embernek , a' 
tsiipa növény evőknek és tsupa húsevőknek fogai , 
gyomra és belei között, mellyek alkottatásokban és 
hoszszaságokban e' két utóisók között középen áll-
n a k , hanem maga a' tapasztalás i s , mellyből tud-
j u k , hogy az ember, akár a' tsupa hús, akár pedig 
isupa állati eledelre szoríttatván, elején megunja 
az t , későbben pedig mégsem emésztheti. 

A' mit a'táplálat különbségéről, melly különb-
féle Nemzeteknél 's különbféle időkben tapasztalta-
to t t , tudhatunk, e' következő: Sok népek egyedül 
állatokkal táplálják magokat, a 'mel lyeket ők nyer-
sen , besózva, szárítva, fő ivé , sülve, vagy rothad-
tan esznek. A' tengerek, nagy tavak 's folyók mel-
lett lakó miveletlenek többnyire hallal 's tsúszó-
mászókkal ; a'hegyeken's erdőkben lakók vadakkal 
élnek, 's ezektől lassanként jutnak a'szarvas állatok-
r a , >s szükségben kutyára , tevére, lóra, szamárra, 
sőt magára a' sáskára és tserebogárra is. 

Több népek ismét többnyire növényekkel táp-
lál ják magokat, gabonával, köles 's riskásával, 
tengerivel, földialmával, különbféle gyökerekkei , 
hagymákkal , füvekkel , makka l , gesztenyével, fa-
hé jakka l , fa és földi gyümöltsökkel, 's némelly 
mohfajokkal. A'gabona szemek elején,'s most is né-
melly vadaknál nyersen, későbben perkelve, 's da» 
ráitatva használtattak. Most, a 'm in t tudjuk, sokféle-
képen használtatnak. A' pálmafa több embernek 
szolgál eledelül, mint a' még nem eléggé ismert Sa-
go és az ugy hívatott Kenyérfa is. 

Némelly népek az ételben nagy mértéket tar-
tanak, és tsak bizonyos órákban esznek; mások el-
lenben mértéket nem isméinek, 's időre nem vi-
gyáznak. 

Azt hitték egykor, hogy a' miveietlen népek tor-
kosabbak a' mi veiteknél. Igaz-e ez még most is? 
nem akarom meghatározni. Hogy azonban a' vad 
népek , ha torkosok, baromi tellietetlenséggel a'leg-
undokabb 's legnehezebb emésztési! dolgokat is bé-
fa l j ák , bizonyítják az utazók, és nevezetesen Mei-
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ners, midőn a' Vendégségekről értekezik. így töb* 
bek között említ Ő oiiy dolgokat, mellyekre a' jui-
velt ember nem vetemedik előbb, mintsem, az éh-* 
ség a' véghatárokhoz közeledvén , 'sőt eszétől meg-
fosztván , a' fene vadak sorsára alacsonyítja le. így 
a* Calmukokról említi, hogy ők minden állatokat, 
sőt ezeknek dögeiket; is , magát az ebet és gerényt 
kivéve, felfalnak. Ugyanezt teszik a'Jacutök, Tun-
gusok , és Koräkok is, 's még ezen kivii! a' meg-
gyűrött agyagot, a' főn tanyázó tetveket, és a1 gyer-
mekeik orrából szedett taknyot is. —- A' Szamojé-
dek mindennemű dögöket, és emészthetetlen gom-
bákat. -— A' Tsutskok iszszák a' nőjeik vizellelét, 
's nyersen falják a' halzsirt. — A1 Tunkineszek nem ir-
tóznak aa kígyót, bor egeret 's rothadt halakat 
megenni. — A' Chinabeliek megeszik a1 döglött ebet, 
lovat és patkányt. —• A' Formoszánok az állatok 
beleit minden ezekben találtató büdösséggel, a1 mit 
az Indiai tenger Boschea szigetének lakói is tsele-
kesznek. — A' Szeretsenek örülnek, ha Crocodil , 
kigyó, 's béka húsra, krétára, némelly földekre, 
's elefántra szert tehetnek. — A' Hottentót vadnak 
a' hangya fészek mindenestül, a' faférgek , és a' 
fenevadak napon szárított hnsa nyalánkság. •— Az 
Irámszarvas belei tartalmából hal, vagy medve 
hájjal keverve drága ízt érez a' Grönlandi. -—• A' 
Caraiboknál az ember hus asztali kints; ugyanezek, 
és más Oronoko kőről tanyázok krétából, ezt va-
Jamelly különös agyaggal és rothadt kukoritzával 
vegyítve, készítenek góJyokaíi, inellyeket tekenős 
béka zsírral megtsepegtetve kívántsian esznek. — 
Sőt vannak népek, a' meliyek nőjeiknek 's más ál-
latoknak sziilepeiket gondosan elteszik, hogy azzal 
legkedveltebb Barátaikat megvendégeljék. De már 
e' képtelenségekről eleg ! 

Nem kevésbé undokok a'vadnépeknek mester-
séges italaik is. 

Ennyi undok 's nem ritkán ártalmas dolgoknak, 
és sok egyebeknek, meliyek a'mivelt embert egész-
ségétől, sőt életétől is megfoszthatnák, káros követ* 
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kezmértyeiket meg sem számíthatnék, ha a'szünet* 
len szokás, melly a' mérgeket is nem kévésé ártaí-
lanítja, az Éghajlat, az erős testalkat 's t. e. azo-
kat el nem mellőznék. 

Állati táplálat, Irámszarvas vér, és halzsir nél-
kül el nem lehetnének az Ejszakmellékiek, ha szin-
te ezeknél a' kopasz föld kedvezne is a' növények-
nek. A' forró tartományokban ellenben elevenen el-
rothadna az ember, ha a' bölts végzés száitios plán-
tákkal, és hívítő gyümöltsökkel meg nem áldotta 
volna azokat. Hideg tartományokban többet és 
gyakrabban esznek az emberek, 's nem is olly kön-
nyen tsillapíthatják éhöket. Emlékezetes példák ne-
künk e' tekéntetben Napoleon alatt a Frantziák 
Aegyptomban létükkor, a' hol minden ember egy 
maroknyi riskásával és néhány dactylusokkal (Dat-
teln) jobban megelégedett, mintha sok hust kapha-
tott volna. De a'mérséklett Éghajlat alatt, valamint 
az idő változó, úgy a' táplálatnak 's az ő elkészülé-
sének is különbfélének kell lennie. Ezt kívánják az 
esztendőnek különbféle részei, a5 elírnának mivol-
ta, a"1 különböző kor, állapot, foglalatosság, népes-
ség, földminémüség, és időjárás. 

Mi az italt illeti, a' Természet anyánk e' vég-
re a' vizet rendelte, és talán épen tsak azért nem 
kedvelik az emberek azt, inert nagyon is természe-
tes. — Azonban nem minden víz iható és hasz-
nos, holott a' víznek j ó , vagy ellenkező voltától 
függnek annak jó , vagy rosz következményei az 
egészségre nézve. Első Szülőink kétség kivtíl forrás-
sal, vagy folyóvízzel enyhítették szomjukat; mi után 
vadászokká lettek, talán a' leterített állat vérével 
elégítették azt ki; mint Pásztorok ittak tejet; mint 
mezei gazdák mézes vízzel éltek ; későbben minden-
nemű főzelékekkel szinte az Amerikai Chicájg, vagy 
Maisig, a' mellyet a' vén aszszonyok, megrágván, 
bizonyos edényben pökdösik, "s tartják míg meg-
fórr. — Hogy Noé atyánk a' borkészítést feltalálta, 
az Aegyptomiak pedig már a1 serkészítéséhez tudtak , 
tudva van előttünk, valamint az is : hogy már a' 
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mi napjainkban közel megszámlálhatatlanok a1 me-
leg, hideg, boros, szeszes, és vizes italok, mel-
lyeket ugyan itt elohordani haszontalan dolog len-
ne: de még is némellyek kozűlök azért figyelemre 
méltók, inert ámbár azoknak felette káros követ-
kezéseikről megvagyunk győződve, még is már annyi-
ra szokásba jöttek, és mintegy szükséggé váltak, hogy 
azoknak eltiItatásuk nem tsekélyebb károkat okoz-
na, mint a'velek történő rendetlen élés* A'bort értem 
én itt, a' borszeszt, vagy is pálinkát, a3 sert, kávét és a' 
theát. Azért haszontalan időtöltésnek találom itt az 
említett italoknak káros következéseiket elohordani, 
ne hogy talán szózat legyek a' pusztában. 

Chinában a' legrégibb korban is szokásban volt 
a* szőllőnek termesztése, de voltak némelly idők-
ben Tsászárok, a' kik azt kiirtatni parantsolták. 

Mahomednek nagy okainak kellett lenni , mel-
lyek miatt követőinek a' bort megtiltotta. 

Harmadik Fridiik Német Tsászár alatt először 
fordul elő a1 bor hamisításról a' szó. 

Mivel tehát tagadhatatlan az , hogy az ételek 
's italok a'népesség egészségére és erejére igen nagy 
behatással vannak, szükséges a' Státusnak szünet 
nélkül arra ügyelnie, hogy az Éghajlathoz, földne-
méhez, népszámához, foglatosságaihoz és szoká-
saihoz képest mindenkor és mindenhol különbféle, 
és elég mennyiségű táplálat tatálkozzék a' nép között, 
és pedig a' mennyire kitellik, a' legválogatottabb 
jóságban. E' figyelemre pedig természetesen annál 
méltóbb a' táplálat, minél szükségesebb és közön-
ségesebb az. Minden eleség nemet tehát pártolnia 
kell a'Kormánynak , hogy, változván a' kömyűlmé-
nyek, a' legtzélirányosabbat vehesse elő; de főképen 
azokat tartozik elősegíteni, mellyek mindenkor 
és mindenhol a' legközönségesebbek , millyenek a' 
föld, szőllő, gyiimölts és kert mivele's , barom és 
baromfi tenyésztés és halászat. Az italok közül fő-
képen a' jó vízről, borról, serről 's pálinkáról is 
szorgoskodjék. 

\ 
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Mive! továbbá sok élelmi szerek nem nyersen, 

hanem különbféle módon elkészítve liasznáitalhat-
nak,-sőt némellyek könnyebb emésztés, és olvad-
hatóság, kellemetesebb iz, vagv illat végett különbfé-
le fiiszerekkel (Condimenta) vegyíttetnek, különbféle 
edényekben főzetnek 's tartatnak: Igen világos, 
hogy mind ezek, és pedig nem tsekély figyelemre 
méltók. * 

Nem tsak arról kell meggyőződve lennie a' 
Kormánynak, hogy az ő polgárai elég élés szerrel 
bírnak, hanem arról is , hogy ezek sem természet-
től, sem történetből, sem pedig önkényes rontás által 
a1 község egészségének nem lettek ártalmasok. 

Nem mindenkor gyámolója az embernek e' te-
kéntetben a"1 kegyes Természet; nem mindenkor 
kedvez az időjárás ; nem mindenkor egyenlő a' föld-
nek termékenysége,'s az állatok szaporasága, a' ba-
lak sokasága, és a' gyümöltsök bősége; nem min-
denkor felel meg a' termés az emésztésnek és szük-
ségnek. Vannak esztendők, a' mellyekben némelly 
eledel nemek épen silányan teremnek, *s így az em-
berek tsak soványan tápláltathatnak, sót némelyek 
közűlök véginségre jutnak. 

Az illy szomorú esetekre is számot kell tarta-
nia a'Kormánynak. Igen ritka tsapás az, hogy min-
den mezei 's kerti vetemények és gyümöltsök el-
vesznének; sok állatok mindenhol és pedig egyszer-
re elhullanának: ezekre főképen, de szinte más ki-
sebb szükségekre nézve is felette hasznos tehát bő 
esztendőkben a' lehető szükségről megemlékezni, 
és köztsűrökben a' felesleget eltenni. Hajdan Ró-
mában a' Semproniusi törvényként megvolt paran-
tsolva, hogy a1 köztsűrök bőség idején több évekre 
töltessenek meg, 's az ide eltétetett gabona szükség 
idején a' szűkölködőknek illő árron adassék. — E' 
végre hasznos lenne nem tsak azt parantsolni, hogy 
hőségkor a'nem szükséges gabona eltétessék, ha-
nem azt is , hogy , és pedig főképen, midőn nem 
igen nagy a' termés, ser főzésre, vagy pálinka ége-
tésre gabona ne pazéroltassék; hogy az ártatlan 
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pótló szerek (surrogata) a' polgárokkal megismer-
tessenek , hogy végre mindenkor az eleség mérsék-
leti ári on, pontos mértékkel és fonttal adassék 's t. e. 

Hogy a* mivelt Országok már a' legrégibb idők-
ben is az itt említett lehető szükség felöl gondos-
kodtak 's e' végre törvényeket is szabtak, bizonyít-
ja a' népek története. 

Az Aegyptomiak mára' legrégibb időkben husvizs-
gálókat tartottak. Ezeknek tisztök volta* Királynak 
és a' Papságnak számára vágandó állatokat megte-
kinteni, és mihelyt az Országban valami dög mu-
tatta magát, ekkor a' nép minden húsról lemon-
dot t , holott ez különben kedves étele volt. Ezen 
kívtíl is igen szorosan kellett megválasztani az éte-
lek nemeit ezeknél. így nem vala szabad enhiek az 
olly baromnak húsát, a' melly már a' termékeny-
ségnek korát elérte. A3 sertés hus minden kovában 
el vala tiltva, és ezen kivi! még más 30 állatoké; 
ide tartoznak a' halaknak legtöbb nemeik i s , a' 
mVIlyektóI a' Papok végképen megtartóztatták ma-
godat. Miiidennémtí hagyma, ?s héjas vetemény a' 
Papok által vizsgáltatott meg és a1 templomok előtt 
árúkatolt. 

A' Zsidó népnek a' tiltott eledeleket illető 28 
törvénye volt, 's olvastathatok ezek Móses könyvei-
ben; a' halak körit! tilalmasok voltak azok, a'mel-
l e k n e k nintsen héjjok. Mi módon büntettettek pe-
dig ezeknél az eledelhamisítók? Majmonides írja le. 

AJ Törököknél ezek aJ fotörvények : nem sza-
bad olly állatot megenni, melly emberteternmel él; 
nem a' más állat által megöletettet, vagy eb által 
maroltat; nem a' vérontás nélkül kimulttat; semmi 
vért ; semmi tompa eszköz által kivégeztetett mada-
ra t ; semmi döglött halat, és az élőt is tsak akkor, 
ha az kézzel, vagy hálóval fogatott. 

A' Rómaiaknál 4 különösen az élésszer vizsgái-
tatására szánt biztos faedilis) vol t , a' kik egyedül 
az élésszerekre vigyáztak, 's minden romlani kez-
dett halat, husi , 's főzeléket a' Tiberisbe vetettek; 
és hogy jó inni való vizük legyen', hallatlan köl-
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taéggel vezették a vizet a' Városnak minden tájaiba* 
A' mi a' halakat illeti, ezek felől Numa ezt a tör-
vényt adta: Pisceis, (juei. .vqtianiinali. non. sient. 
nei, poluceto; squammosos. omnes. praeter, scuroin. 
poluceto. Ezeknél a' szakáisok a' rabok között az 
első helyet foglalták, a' piritzemesterek a' másodi-
kat , és ezek bírtak egyszersmind különféle szabad-
ságukkal; de meg is ölettettek, ha valamit ártót 
főztek, vagy az ételekben, ha szinte tsak történet-
ből is, méreg találtatott* 

Hasonló rendelések és szokások voltak a' Görö-
göknél is, a1 hol mind ezekre különös tisztviselők 
felügyeltek. 

Német Országban a* köz egészségre tsak Sig-
iiiond Tsászár alatt kezdettek ügyelni az úgy neve-
zett Magistri Sanitatis, a* kik egyszer smind min-
den élelemre gondot viseltek. 

A' legújabb időkben minden Tartományok a' 
legjobb 's legtellyesíthetobb törvényekkel és szoká-
s o k k a l bírnak annyira, hogy tsak az a' kérdés, 
teilyesíttetnek-e azok? 

Harmadik , a' mi magára vonja figyelmünket: 
a' lakás és az öltözet. Az elsőt tekintvén , erről a' 
Történetek ennyit bizonyítanak: Vannak népek, a' 
mellyek minden ppiiíet nélkül a' szabad ég alatt lak-
nak ; mások tsak veszszőkhől és falevelekből, ká-
kából, nádból, egész, vagy hasított falövekből, kön-
nyű kunyhókat készítenek és a' közhézagokat moh-
hal , állat bőrrel , vagy földdel, sárral tapasztják 
bé ; mások, mint nálunk is szokás, a' természetes, 
vagy égetett földből lett köveket, sár , vagy mész 
's homok vegyíiék közben járása által öszverakják, 
's kiviíl is bevakolják. Mások földben laknak t. i. 
vagy vakandokként üregben, vagy földszínen a7 

szalmával vegyített sarat fallá tömvén's kiszárítván. 
A'pásztori vándor népek (Nomades ) helyről 

helyre hordatható sátorokban töltik napjaikat. A' 
forró éghajlat alatt el nem lehetnek az emberek a' 
levegőnek szünetlen átfuvallása nélkül, a' hidegben 
pedig minden kitellő szorgalommal gátolják ezt. A' 
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fene vadak ellen árkokkal védik magokat a' lakók , 
a' nyüvek ellen pedig minden hézagnak betapasztá-
sa által, 

Hogy a' lakhelyek rendeltetésöknek megfelelje-
nek , mindenek előtt megkívántatik , hogy azok olly 
helyen építtessenek, a 'mellyen semmi rontó termé-
szeti tünemény el ne rontsa azokat , mil lyenek: 
földindulás, vizáradás, h ó , kő és föld elnyomás 's 
több eíféle ; ezen kiviil még a1 lakás vidéke termé-
keny légyen , hogy a' lakót táplálhassa. — Magok 
az épületek igen nagy számmal ugyan azon helyen 
ne épít tessenek, sűrűn egymást ne é r j é k , sem igen 
magosok, sem pedig alatsonyok ne légyenek, 's ké-
pesek légyenek a1 lakónak bátorságot, védelmet, 's 
kénytöltést ( c o i n m o d i t a s j nyú j tan i , és a' szabad 
levegőnek 's világosságnak hozzá fértét épen ne gá-
to l ják , sem szertelen hideg, sem meleg, sem pedig 
nedvesség által ne á r t sanak , szóval , úgy légyenek 
elrendeltetve, hogy az egészségnek kedvezzenek, 
és több személyeknek, ha szinte különbféle foglala-
tosságok lenne i s , alkalmatossá tegyék az együtt 
lakás t , a' né lkü l , hogy egyik a' másiknak szabad 
munkálódását , vagy szabadságát gátólná. 

A' ruházatról a' következőket közlik az í rók ; 
némelly nemzetek semmit sem tudnak felőle; má-
sok tsak a' testöknek tsekély részét takarják hé ; 
mások ismét ruházat bélyén zsirral, vagy olajjal ke-
nik bé magokat, vagy színes földdel , avagy növény-
nedvvel mázolják b e , 's ezeknek testök viasz vászon 
tekintetével bir. Legtöbbek pedig rendes ruhát vi-
selnek toliból, gyapjúból, bundából, bőrből, selyem-
ből , len, vagy kenderből, pamutból , fából , értzből 
és tsontokból. Ezek némellyeknél egy darabból áll-
n a k , másoknál többekből; némellyeknél bővek , 
másoknál szűkek , és majd tsak egy, majd pedig 
több, vagy minden tagokra kiterjesztetnek. 

Nem tsak szükséges , t . i. az egészség fentartá-
sára tzélozó ruházatok vannak pedig divatban , ha-
nem szükségtelenek i s , 's ezeknek rendeltetésük a" 
tsíiiosság és kellem. A' vadok pontokra , vagy kii-
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fönbféle virágokra 's más képekre mázolják hé az 
egész testet, avagy hasonló tzifraságokat kivágnak 
r a j t a , 's e3 kivágott helyeket vagy pusztán hagyják, 
vagy f a , értz 's több efféle darabokat növesztenek 
beléjök. A' hajakat némeiíyek majd többé, majd ke-
vesebbé lenyírják; mások, bennök lelvén örömüket, 
nőni hagyják azokat, és vagy szabadon a' levegő-
ben lebegni engedik, vagy különbféleképen öszve-
fonyván, kötözvén, fodorván , ken ik , hajporozzák, 
vagy ezt sem. 

A' fogakat vagy tsak tisztán tar t ják , vagy szin-
te fes t ik , beker í t ik , ráspolják 5s több efféle. A' 
szemöldököket, pofákat , ajkakat fes t ik , és pedig 
néha különbféleképen: A 'kéz és láb körmöket is fes-
t i k , nőni engedik, vagy pedig rövidre metszik. 
Az or r t , a' fü leke t , és az ajkakat némeiíyek által-
f ú r j á k , 's kar ikát , bádogot, tsontot, vagy más effé-
le ékességet vonnak beléjök. A' gyűrűknek majd ?C 
k é z , vagy láb ujjakon , ma jd a' ka rokon , majd pe-
dig a"1 lábszárokon vagyon helyök. — Itt tsak a' nő-
ieleneknek, ott a' házasoknak, itt az i f j a k n a k , ott 
a1 véneknek, itt mindeneknek, ott tsak némelly 
rendeknek engedtetik meg a' pipere. k 

A* heves éghajlatban könnyebb az öltözet, mint 
a' hidegben. Némelly népek állandók a' ruházatban; 
mások pedig változtatják az t , holott ez a' nemzeti 
eredetiség fogyatkozásának nem kis j e l e , főképen 
olly nemzeteknél , mellyeknek úgy nevezett nem-
zeti, vagy rangi ruházatuk vagyon. Minél miveletle-
nebbek a' népek , annál elevenebb színekben gyö-
nyörködnek; minél miveltebbek pedig azok , annál 
kedvesebbek előttük a' szelídebbek. 

Hogy a' ruha az egészséget ne rontsa , hanem 
inkább előmozdítsa, szükséges, hogy e' következő 
tulajdonságokkal b í r jon: nem tsak a' hely éghajla-
tához , hanem a' jelen év részhez is alkalmaztat va lé-
gyenek ; nehézségök által a' testet ne nyomják ; szűk 
voltuk által pedsg ne szorítsák; merőségök miatt 
pedig ne dörgöljék az t ; a' test melegét ülő mérték-
ben védjék , 's í\ levegőnek a* lélekzethez szabad 
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útat hagyjanak; a' testpárolgást ne korlátolják , de 
szerfelett elő se mozdítsák; a' testpárát magokba 
szívják, 3s tovább vigyék és ez által a1 test tiszta-
ságát eszközöljék. A" testnek szabad mozgását és a' 
vérkerengést ne gátolják, végre semmi mérgest, vagy 
förtelmest ne foglaljanak magokban. 

A' ruhának külső kellemetessége , mértékes tsiu 
és pipere ketsegteti ugyan érzékeinket, de tsak ak-
kor jóvá hagyatható, ha ez által a' felebb előhordott 
tulajdonságok el nem mulasztatnak. 

A' lakhelyek és ruházatok felől is szabtak tör-
vényeket a' Törvényszerzők. Minden népeknél, 
mellyek a' Világ történetében helyt foglalni szeren-
tsések voltak, maradtak reánk emlékek, a"1 mel-
lyekből észre veszszük, hogy ők , ha nem is min-
den , legalább a' köz épületekben az erősséget a' com« 
moditással, a' hasznosságot az ékességgel és méltó-
sággal párosítani igyekeztek. Tanúink ebben a} régi 
Aegyptomiak, Persák, Görögök, Carthagobéliek's Ró-
maiak maradványai. Azonban azt is tudjuk az e' né-
pek történeteiből, hogy ők a' Várasokat is úgy al-
kot ták, hogy az egészségnek kedvezzenek, és ezek-
ben a' tisztaságot különösen kedvelték, melly végre 
bizonyos tisztviselőket is tartottak. A' mi korunk-
ban számíthatatlanok az ide tartozó törvények, búi 
tsak azok te l jes í t te tnének! 

A" ruházatot illető törvények is tudtunkra let-
tek mind a' legrégibb, mind pedig a' későbbi idők-
bő!. — A' Rómaiak nem tsak minden nemnek , ha-
nem minden állapotnak, sőt kornak is különös öl-
tözetet rendeltek, és a népbirálók (Censores) köte-
lesek voltak e' szokásnak pontos tellyesítésére vi-
gyázni; a' mi szentül fen állott mind addig, míg az 
erköltsromlás a' Rómaiak között elhatalmazott. 

Mindenütt, a' hol a* nép osztályokra és állapo-. 
tokra osztva volt, tehát az Aegyptomiaknál, Perzsák-
ná l , Görögöknél, Hindusoknál és Zsidóknál, min-
den osztálynak vagy is nemzetségnek volt tulajdon 
ruházat alaka. Számos Frantzia Királyok, neveze-
tesen Clodovig, Clothar, több Tsászárok, min t : nagy 
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Károly , II-dik Fr id i ik , 's mások, magok neme Ily 
kisebb Hertzegek és szabad Várasok, sőt P á p á k ' s 
Egyházi Zsinatok is igen bölts törvényeket szabtak 
az öltözködés, pipere és felesleg iránt. 

Negyedik helyen méltók figyelmünkre a' retten-
tő természeti tünemények, úgymint: vízárodások, 
földindulás, föld és hó omlások, (Lawinen) föld-
égés, földi és tengeri fergetegek, tüz okádó hegyek, 
's t. e. Efféle szerentsétlen esetek pusztítanak néha 
egész vidékeket, megemésztik nem tsak a1 lakók jó-
szágát, hanem ezek magok közül is nem keveseket , 
vagy legalább közvetőleg szomorú következményeket 
hagynak magok után a' polgárok egészségére 's ere-
jére nézve. 

Az újabb időkben a ' tudományok "s mívek ügyé-
ben jó magas poltzra emelődött emberi elme és szív 
míveltségének köszönjük mind ama je leknek , mel-
Jyekből azoknak közeledésüket megtudjuk, mind 
pedig a' szabadúlásra alkalmas eszközöknek esmére-
tét; valamint azokéit is, meliyek által e' rémítő jelene-
teket megelőzhetjük,korlátúihatjuk,'s ezeknek szomo-
rú következményeiket javíthatjuk. TsakrÖví.den aka-
rom említeni â  menykő vezédeket, tüz és más kárpót-
ló intézeket, világítótornyokat, vízárkokat, 's azokat 
a' számos készületeket, a'mellyek a* hajótörés, bánya, 
utazás 's a1 sokféle dögök szomorú tsapásainak orvos-
lására gondoltattakki; ezeknek bővebb leíratásukat 
erről szólló könyvekre b izván , meliyek szaporítá-
sában 's tökéletesítésében századunk minden multa-
kat valóban sokkal feliül múl. 

Ötödször figyelemre méltók az emberi foglalatos-
ságok, és tselekedetek. Az embernek foglalatosságai 
mindenkor annak szükségéit követik ; ezek pedig kü-
lönbfélék, a 'min t őt mint állatot, mint polgárt, vagy 
mint embert tekéntjük, és a' mint ő testi 's lelkiképen 
többé, vag)' tsak kevesebbé vagyon kifejlődve. Mert 
«-' különnemű tekéntetekhez képest a' szükségek is 
valóban elkerülheettlenek, vagy elkerültethetők; egy, 
vagy többszerüek; valódiak, vagy tsak képzőitek; 
iiaazuosok, vagy károsok, és ezekhez képest az eszkö-
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zök is, mellyekkel rajtok segíthetni, szükségesek, 
vagy nem, egy vagy többszeriíek, könnyen, vagy nehe-
zen szerezhetők, tzélirányosok, haszontalanok, vagy 
szinte károsok is. — Továbbá a' foglalatosságnak indí-
tó okait is számba kell venni, és ámbár nemtagadhatni, 
hogy vagy közvetetlenűl, vagy legalább közvetőleg 
minden tetteink az önszeretetnek szüleményei; még 
is nagy különbség vagyon az ön szeretetnek számos 
nemei között, mellyekre nézve megkell jegyeznünk : 
alapodik-e aza ' t supa állati vágyakban, vagya't iszta 
észben,vagy a'nemes érzésekben, vagy ellenben az ész 
homályosodásában, gonosz szándékban, butaságban , 
kénytelenségben, bolondságban, dühösségben 's köny-
elmüségben, vagy továbbá, a' mi tisztább mivelődcsü 
észnél és szívnél történik,tsupán tsak tiszta erköltsi ér-
zésből, hogy így sem a' mívelőnek magának, sem em-
bertársainak , semvégre az egész Státusnak javát ve-
szélybe ne ejtsék. 

Nem szándékunk azonban az emberi tettek *s 
foglalatosságok indító okainak belső kémlelésébe bo-
tsátkozni, mert ezek az értekezésünk tzélján kí-
vül esnek, és inkább a' vallási, erköltsi, és boltsel-
kedési vizsgálódásokhoz tartoznak. Itt tsak az em-
beri tetteknek az egészségre és erőre hatásairól aka-
runk szóllani, és ennek következésében ama Római 
motto szerint: „panem et circenses(í az emberi fog-
lalatosságokat a 'képen osztjuk fel, hogy némellyek 
tzélozzanak az élet fentartására, mások pedig an-
nak vidámodására; az elsőt nezezzük munkának, 
a' másodikat mulatságnak. Valóban a'foglalatossága 
nak e' két nemére tzéloznak az embereknek min-
den testi 's lelki mozgásaik; de nem is lehet más-
képen : mert e' mindkettő alapúi magában az em-
bernek természetében, és az emberi társaságnak 
mivoltában. Hogy t. i. a' nép szükségeit kielégíthes-
se, dolgoznia, munkálódnia kell , mivel a ' m u n k a 
alkalmával mind a' két neme az erőknek feszíttetik; 
ha a' munka szünet nélkül folytattatnék, az erők 
lankadnának, a' munka unalmassá 's terhessé lenne, 
iniírd a' lé lek, mind a' test erőtlenednék, 's végre 
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elkeriílhetleniíl beteg lenne, és így sem a' szerzett-
nek hasznát nem vehetné, sem pedig újra nem sze-
rezhetne. Mivel továbbá minden munka majd több, 
majd kevesebb gonddal 's kínnal j á r , melly nem 
ritkán az életet nem épen a' legkellemetesebb alaká-
ban nézeti ve lünk , szükséges: hogy ó rák , sőt na-
pok is rendeltessenek a' nyugodalomra, hogy to-
vábbá tárgyak és alkalmak adassanrk a1 felvidúlásra. 

Úgy — fogja valaki mondani , — de ez állítmány t 
nem terjeszthetni ki minden emberekre , mert so-
kan vannak az Országban , a' kik semmit sem dol-
goznak, úsznak pedig az örömökben; a' kik a' gond-
ról és búról semmit sem tudnak, és még is egy víg-
ságból a' másikba mennek. — Ez ugyan igaznak 
látszik, de tsak látszik ám, mert minden efféle 
különbség illetheti tsak a 'kevesebb, vagy több, ter-
hesebb, vagy könnyebb munká t , 's végre a' gond-
nák és búnak módját és mértékét. Munka és gond 
nélkül nints senki , és ha volna valaki , kénytelen 
lenne illyet magának teremteni. 

Itt a'' helye, hogy aT polgári társaságban diva-
tozó Tisztségekről's Hivatalokról szóljak. 

Hogy nem minden részei a ' földünknek, és hogy 
ugyan azon földrésznek tartományai sem, sőt hogy 
ugyan azon tartománynak minden .vidékei sem egyen^ 
lően áldottak meg a'Természettől, épen olly bizonyos, 
mint a z , hogy az emberek is mind le lk i , mind pe-
dig testi erejökre nézve tetemesen különböznek 
egymástól; hogy tehát ezek is a' Természet Alkotó-
jának áldását nem egyenlő mértékben érzik. 

Hogy továbbá időfolytával a5 legnagyobb bi-
rodalmak, a ' legvirágzóbb városok, egész népek , 
számos nemzetségek és egyes emberek a' szerenísé-
nek és hatalomnak fo fokáról , 's aa legnagyobb bő-
ségből a 'gyalázatnak, feledékenységnek, a 'szegény-
ségnek özönéhe süllyednek ; és mind ezek közönsé-
gesen nem kevesebbé, mint külön véve, erejikben 
fogyatkozhatnak, 's végre megszűnhetnek lenn i , 
épen olly bizonyos dolog, mint az, hogy az egykor 
figyelemre sem méltatott tar tományok, helységek, 



C' ™ ) 
népek, nemzetségek, bámulásra méltó nagyságra, 
talomra 's gazdagságra jutnak. Mind ezek pedig, bölltf 
emberek meggyőződéseként, a'környűlmények ös/,-
vekotzódásából erednek, mellyek magok pedig tisz-
tán természetes okoknak szüleményeik ; az ostoba 
pedig valami Sorsnak — Schiksaf — játékából kö-
vetkezteti ezeket. 

Havalaki kérdezne: miért történnek ezek így, ket-
tős választ adhatnék tudás vágygyára. A'Természet-
búvárral : ,,mert a' Természet szünet nélkül teremt, és 
ront" a'Költővel pedig : „hogy az azért akkor fog fel-
tűnni előttünk,a 'midőn a'tsillagok megszűnnek len-
n i " Azonban nem tsak a'Természet maga és az ember, 
mint annak nemes Teremtménye, lebegjen itt szemünk 
előtt, hanem az ember mint polgéir is. Ez értelemben 
pedig minden kétségen kivtíl lévő dolog: hogy a'rendes 
polgári társaságban elkerülhetetlenül szükséges az 
embereknek állapotbeli különbségűk. Tsak a' vad 
népeknél lehetnek mindenek egyenlők, mert ők 
semmire nem iparkodnak, és semmivel sem bírnak. 
Tsak a' mívelt népek között találtatnak igaz érte-
lembéli Polgárok, mert ezek birnak, és mind bir-
tokuknak , mind pedig személyüknek , bátorságára 
törekednek; mind ezek pedig sokfélék. 

Minden népeknek , 3s minden időknek Törté-
neteik bizonyítják, hogy a'tökéletes egyenlőségre vá-
gyás a' IegdühÖsebb vérengzéseknek legtermékenyebb 
annya volt a' birtokok felosztásában , a' változha-
tatlan törvények szabatásában, a3 magához hasonló 
által megitéltetésben, az adósság követelésben,'s a ' t . 
De mivel mind ezek a 'Törvényt , és a' Kormány — 
Tudományt illetik, 's tzélomra nem tartoznak, en-
gem nem illetnek. 

Még is nyilván megkell vallanom a' meggyőző-
désemet a'felől, hogy nem lehet a' jól elrendelt pol-
gári társaságok között ollyan, a' melly boldogul 
megállhatna 's előbbre balladhatna a' nélkül, hogy 
annak polgárai különbféle osztályokra osztva len-
nének; továbbá, hogy a'polgári Társaságban lehetet-
len a' vagyonbeli egyenlőség, és pedig amaz egy-
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szerű okból, mert az iily egyenlőség ellenkezik az 
egész természetnek, az ember és a' polgári társa-
ság természetének mivoltával. Bizonyítják ezt min-
denkorbéli Társaságoknak történeteik. 

Már az anya uralkodik gyermekén, a1 fér j fe-
leségén, a' győző a'győzöttön, ha ezt szolgájává te-
szi, végre az okosabb az oktalanon. így támadnak 
a' néposztályok, ha ezek nagyobb számmal eggyiitt 
Jaknak, a1 hol szükséges közős erővel védik magokat 
a* vad ál latok, 's a' még vadabb — emberek el-
len. Az osztályok elöljárói együtt tanátskoznak a1 

védelemnek módjáról és eszközeiről; magában a' 
védelmezésben pedig némellyik nagyobb erő t , tar-
tóbb bátorságot, 's ügyesebb alkalmazást mutat , 
mint a' másik; bámulást gerjezt ez a' soka-
ságban , a' melly magát ditsőítőleg fejezi ki. — H a 
azután ű j ellenség találkozván, ismét védelemre len-
ne szükség, mindeneknek szemeik önkényt fordul-
nak a r r a , a' ki már máskor is a legbátrabbnak és 
legügyesebbnek mutatta magát. Elején bizodalom, 
későbben pedig szabad választás által vezérré lesz 
ő a1 hadban. Vége lévén a hadnak béke idejében is 
gyak orolja ö kitűnő tulajdonságait; felhagy későb-
bén a' tsupán védő gondolattal, és már a' megtá-
madásról tanátskozik; ha ekkor is győz ő, ditsősség 
a' d i j j a ; mind ő , mind pedig vivó társai gazdagod-
nak a 'zsákmányból ; örülnek már ekkor bajtársai tár-
saságának; nagyobb az iránta való hóuolás egyebeknél, 
mert tőle többet félhetni 'sreménylhetni, mint mások-
tól, és így az ő előkelő tulajdonságai majd önkény t , 
majd pedig közös választás által az egyesület fejévé 
teszik őt. E* rövid elbeszéllésben megpillanthatjuk 
a' Kormánynak első alapjait és szükségeit. A1 ter-
mészeti eredetiségben lévő vadaknál legnagyobb vi-
téz a' Hertzeg, ennek bajtársai Tanátsnokok ; a' 
többi házelőljárók szorgoskodnak mind az épen em-
líttettek , mind pedig övéiknek szükségeik fe löl ; 
szolgák pedig ama rabok, mellyeket az elsők a' had-
ban elfognak. Hogy azonban e'legegyeszerűbb társa, 
ság is* megállhasson, hogy e ' t sekély szánni de még 
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is elkerülhetetlenül szükséges állapotúak között szü-
netlen vetélkedés ne légyen, hogy az egész önkényt feí 
ne bomoljék, szükséges: hogy a' tiszta kötelesség 
iránt tisztelettel teljenek, a1 mi pedig vallás nélkül se-
hol sem találkozik. Mivel pedig a' Vallás Áldozók nél-
kül, a 'mint ezt már egykor megmutattuk, meg nem áll-
hat,5s ezek nélkül józan mivelodést sem reményihez 
ni, nyilván kitetszik, hogy a1 polgári társaság erősödé-
sével az Egyházi Karnak is naponként erősebb láb-
ra jutnia kell. Minekutána a' Társaságnak külső és 
belső szükségei kielégíttettek, és ez a' mivelődés-
nek némi némi léptsőjére j u t o t t , a 'hadi vitézségen 
kivtíl már más foglalatosságokat is hasznosoknak és 
tiszteletre méltóknak kezd ismerni a' Társaság , 
ezek nevezetesebb míveíőit k i tűnte tvén, nemeseb-
beknek mondja a"1 többinél ; a 'nemességet tehát úgy 
tekinti ő , min táz érdemnek jutalmát, és Öszvekap-
tsolja azt némelly szabadságokkal. 

Úgy vélem, hogy az eddig mondottakból elég 
világos az , hogy minden jól elrendelt Társaságban 
állapotbéli különbségnek lennie kell, ámbár az álla-
potok magok a' Kormánynak és más környtílmé-
nyeknek minémiiségéhez képest különböző név és 
alak alatt kerülnek elő. Minekutána pedig valamelly 
Társaság az igaz miveltséget elérte, mindenek előtt 
szűnik meg a' rabszolgai állapot, és béres szolgák 
foglalják el ezeknek helyöket ; így tehát a' régi fel-
osztás szerint a' jól elrendelt Társaságban három-
féle állapot marad: a* vezérlő, védő és tápláló — 
Lehr, Wehr , und Nähr -S tand . 

De nem tsak hivatalbeli , hanem vagyonbelä 
egyenlőség is lehetetlen a'Társaságban, a z a z : a ' föld-
birtok és más javak sem lehetnek egyaránylageloszt-
va a1 polgárok közöt t , a' mi ezekből kitetszik : 

Képzeljünk 10,000 még gyermek nélkül lévő há-
zas párt egy Társaságba állani, és Státust képezni, 
mellynek alapalkotmányához képest mindegyikre 
30 lántz föld jut az élelem termesztésre. Alig marad-
hatna tsak tiz esztendeig is egyenlően felosztva â  
fő id , mert nem minden ember bir egyenlő tulaj-

don-
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donságokkal; az egyik erőt len, tunya , gondatlan, 
tehetet len, vigyáztalan, pazérló; a ' m á s i k ellenben 
erős , munkás , gondos, ügyes, szemes, mértékes; 
továbbá az egyiknek igen kevés , vagy épen semmi 
gyermeke nem lészen, a' másiknak pedig igen sok; 
Az eg>iknek lészen házas tá rsa , a : másiknak ellen-
sége az aszszony; az egyik lészen szerentsés, a' 
másik szerentsétlen. Mi fogmind ezekből következni? 
az , hogy az egyiknek a ' fö ld je nem terem annyi t , a* 
mennyi az ő szükségeinek kielégítésére szükséges, 's 
így kénytelen lészen a' másiktól , a1 kinek a' ma-
gáé nem szükséges, ké rn i ; mivel pedig minden 
Társaságban a1 „do u t d e s , facio ut facias" fenál l , 
azért ollyast valamit fog a' szükségesért adni , a ' 
mivel az előtt b i r t , Js így már ez által is tsorbúl-
ni f o g a n n a k birtoka. így fog tör ténni , hogy az 
egyik igen sokkal , a' másik kevéssel, némellyik 
idővel semmivel sem fog birni , egy másik ellen-
ben sokkal többet, mint a1 mennyi neki az eredeti 
felosztáskor jutott. 

A1 három legszükségesebb ál lapotnak, úgymint 
a1 vezérlő, védő , és táplálónak foglalatosságai sze-
r é n y e k , és elmellőzhetetlenek. A'táplálóhoz tartoz-
nak mind ama polgárok, a' kik kézi munkájokkai 
készít ik az t , a' mi a1 nép és az egész ország szük-
ségeinek kielégítésére megkívántat ik; illyek a ' fö ld , 
és kézmívesek; a' kereskedők 's t. e. A' védőt ké-
pelik azok , a1 kik a* Státusnak külső és a' szükség 
idején belső tsendességére is ügyelnek. A' vezér-
lő állapot végre áll azokból , a ' k i k a' vallási, tör-
vényi , erköltsi, szóval a' nemesebb jót érdeklő szol-
gálatokat tesznek, ezt eszközleni és megtartani igye-
keznek. Idevalók az Egyházi Rend, a' Tan í tók , 
Orvosok , és a' közönséges Tisztviselőknek minden 
nemeik. 

Ezen állapotokon kiviíl vagyon még egy, a' 
mellynek foglalatosságai ugyan hasonlóképen hasz-
nosok , de még is a' köz vélemény szerént nem 
szerények , mivel azok felvidúlásra tzéloznak. 
De mivel lá t tuk, hogy az egészségnek 's erőnek 
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fcntartására *s újúlásáta nyugodalom és vigadás is 
szükséges, azért kétséget nem szenvedő dolognak 
tartom ezen állapotnak is szükséges voltát. Ide tar-
toznak mind azok az emberek, a' kik a' népet mU* 
látják. 

Mit! — fogja valaki felkiáltani, — hát ama nagy 
mesterek, a1 kik a'hang, kép és más mesterségekben 
koszorúkat s halhatatlanságot érdemlettek, a 'kutya-
tántzoltatóval, galandokádóval, kiitéitántzossal 7s 
t. e. egy sorba valók? — Nem különben, mert 
minden jónak 's szépnek kezdete tsak tsekély volt, 
annak első támadása pedig tsupa történetnek szü-
leménye, és tsak idővel különbféle viszontagságok 
között lett kellemetessé, nagygyá és álmélkodásra 
méltóvá. Juttassuk tsak eszünkbe, hogy az első 
bálvány képek sárból készült idomtalan tetemek 
voltak, időjártával pedig Medicei Venusokig, ditső 
Apollókig, nagy Laocoon és Niobe képéig emelked-
tek. Minő különbség vagyon a' szeretőjének alakát 
korommal a' falon karmoló szerelmes leány és egy 
Praxitel , Raphael, Corregio 's t. e. etsete között ? 
Mennyire esik a* durván kivájott fatő egy linea ha-
jótól, mennyire a' Troglodyták barlangjaik az Eu-
rópaiknak fényes Palotáiktói; mennyire az első 
idomtalan Játékkártya a' Könyvnyomtató, 's értz 
vagy kőmetsző mesterségtől; mennyire az egyszerű 
nádsip a' botra feszített állatból, (Guszle Sclavo-
niában, még ma is a'koldusoknál d ivatos) az égy* 
szerit Duda , az Orgona, Flóta , Hegedű, Fortepiá-
nótól ; mennyire esik a' szemfényvesztő a' mivelt 
színjátszótól; mennyire Végre a' lelkesítő pohár 
melletti kedvhevtílés a' ditső költészettől! — Való-
ban, tsak időfolytával, 's a' mivelodés előhalladtá-
val, a' rokon hangok öszveegyeztetése, szívnek vegyí-
tése, az épületeknek jó ízlésű öszveállítása, a' szó-
zatnak módosítása által juthat az emberben tsirakéut 
elrejtett tehetség oda, hogy mivészetnek , vagy is 
mesterségnek nevezetére méltó legyen. Mivel azon-
ban nem minden emberek, a 'kik ugyan azon polgári 
Társaságban élnek, egyenlő mivelödésüek és izlé-
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»Üek, ássért szükséges, hogy azok külőnbfeleképdrt 
mulattassanak is. Vannak tehát itt is léptsők, a' 
meliyek ea kérdések által felvilágosíttatnak, ki mit, 
hogyan, mivégre kedvel , és ki eszközölje az t ? 
Azonban épen ebből tetszik ki* hogy a' mivészek 
között állapotbéli különbségnek kell lenni» 

Minekutána ezeket előrcbotsátottuk volna, lás-
suk m á r , hogy az emberi foglalatosságok is kiszá-
radhatat lan forrásaik a' betegségeknek és az emberi 
élet 's erő emésztődéseinek. 

Már nem kevéssé emésfcti ás embereket az is , 
hogy ők nem ritkán szándékuk, 's hajlandóságuké-
nak el lenére, vagy a' szükséges tulajdonságok fo-
gyatkozásában is kényteleníttetnek foglalatosságok-
hoz nyúlni , vagy illyeneket önkényt vállalnak ma-
gokra. Vannak azonban foglalatosságok, a' meliyek 
minden esetben ártalmasok , illyenek azok, a' mel-
lyeknek anyaguk mérges; a' meliyek a' hévnek 
valamelly végében t. i. szertelen melegben, vagy hí* 
degben tör ténnek; mellyeknél az egész tes t , vagy 
annak egyes tagjai rendetlen hylyheztetésben lenni 
kénszerí t tetnek; meliyek alkalmatlan időben, vagy 
igen nagy testi és lelki erőlködéssel, vagy tsak 
egyes tehetségnek, avagy értéknek erőltetésével 
tör ténnek; meliyek igen soká t a r t anak , sok, vagy 
különben is ártó gőzben történnek; mellyeknek esz-
közeik, vagy a 'műhelyeik ártalmasok., a1 hová a1 sok 
izben eleire nem gyanítható bajokat is számíthatni , 
illyenek p. o. számosok a1 bányákban etc* Mind 
ezekből pedig mi következhetik egyébb, minthogy, ha 
el nem távoztatnak, Vagy legalább ártatlanokká nem 
tétetnek az erőnek, egészségnek 's életnek fogynia* 
és sílányúlnia kell., a1 mi pedig tsak az által történ-
hetik meg, ha az , a' mi ká ros , világosan meg-
ismér te t ik , azoknak, a' kiket i l let , tudtukra ada-
t i k , ama móddal együtt , a 'melly által azokat elmel-
lőzni és kipótolni, vagy legalább ártatlanokká ten-
ni lehessen. 

Azonban itt is ú j köszönettel tartozunk ar tu-
dós férfiak szíves fáradozásaiknak, *s a' Kormánvok 

*f> 
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bölts rendeléseiknek, mellyek által m á r a ' mi korunk-
ban a 'veszé lyek , mellyek az emberi foglalatosságok-
ból a' munkás nép életére 's erejére háromolhatnának , 
elmellőztettek, vagy legalább károsokká lenni meg-
szűntek. 

Vannak végre veszélyek, mellyek a ' szükség-
telen és tsupán tsak könyelmüségből, előítéletből, 
's gonoszságból véghezvitt foglatosságokból ered-
nek. Itt tsak a' vallási 's erköltsi felvilágosodás, 's 
a5 valódi mivelődés lehet az Orvos. A' jól elrendelt 
Rendőrízet (Po l i zey ) , és az elég erős büntető tör-
vények pedig addig is az elkerülhetetlenül szükséges 
palliativumok. 

Most e' kérdésre kell felelnünk: az eddig vizs-
gált elvek szerént tselekedvén a' Kormányok , el-
érték-e t zé l joka t , tettek-e t. i. szert egészséges és 
erős népre ; vagy ha nem , miért nem ? 

Valóban, ha e' tzél még mind eddig nem épen a' 
legfőbb mértékben éretett el, nem a 'Kormányokat le-
het okozni, mert vajmi böltsek és széles ki ter jedésüek 
ezeknek rendszabásaik,'s atyai gondoskodásaik; kitet-
szenek ezek az ő legtisztább fenyőkben, ama törve-
nyekből 'sintézetekből,mellyek az egészségvédségnek 
(Gesundheits Polizey) tartalmát teszik. Ha pedig az 
okokat nyomozzuk , a 'mel lyek miatt mind ezek sok 
ízben , legalább részént , siker nélkül maradnak , a7 

következő felelet, úgy vélem, eléggé fogja előterjesz-
teni azokat. 

1-szÖr Nintsen a' Kormánynak hatalmában a* 
természeti erőknek és törvényeknek elnyomatása, 
tsak igen r i tka esetekben bánhatik ő ezekkel aka-
rat ja szerént, 's kisebbít heti, vagy szüntetheti ezek-
nek a' népre nézve ártalmas következéseiket. 

2-szor Az Országban gyökeret vert s elhatal-
mazot t , magokban ugyan nem épen helyes, jogokat 
és szokásokat nem mindenkor változtathatja meg a' 
Kormány, és ha ezt meg is tehetné, az ismét a ' k é r -
dés : tanátsos-e ? De tegyük : 

3-szor Hogy a5 Kormány mind ezeket a' leg-
jobb szándékkal és móddal népei javáért véghez vi-
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szí a' nélkül , hogy ez által a' Közjó tsak legkeve-
sebbet is szenvedne; meddig tartanak mind ezek? 
A' nagy fáradozással létre hozott munka nem fog-e is-
mét dugába dú ln i , vagy legalább akadályokra talál-
ni az eszközlők, vagy illetettek gyengesége, együgyü-
sége, gonoszsága miat t? Nem fog-e azok ellen töre-
kedni sokaknak esztelen, könyelmtí 's gondatlan vol-
t a , a' józan rend tiirbetetlensége , mnyasága , vak-
buzgósága, merészsége, hiúsága, kevélysége, nya-
kassága, vakmerősége, diihössége, önszeretete, ön-
haszonlesés 's t. e. káros 's fájdalom i igen gyakor 
szilaj vágyak ? 

Mindaz , a3 m i t , kinek kinek különös javát te-
kintvén, a' Kormány mívelhet , tsak abban ál l , hogy 
mind egyik Polgárát megtanítsa arra , mi neki hasz-
nos vagy káros ; törvények által pedig viszsza tartsa 
mindentől , a' mi más Polgároknak, vagy az egész 
Társaságnak ártalmas. Már itt az a' kérdés: köve-
tik-e mindenkor a' Polgárok a'Iegjobb 's leghaszno-
sabb intéseket is í mint szóll e' felöl a' tapaszta-
lás és a%i l ág története? — Nem de minden felöl 
tsak az a* felelet: hogy ri tkán. 

Valóban az emberek legnagyobb részént t&ak 
idős gyermekek , kiknek mindenkor gyámság-
r a van sziikségök, és még ezen felyűl az is hasznos 
l enne , hogy egy dajka, vagy nevelő, minden megkí-
vántató eszközökkel felruháztatva , szünet nélkül 
tartózkodnék körükben és Őket az annyira kedvelt 
ostobaságoktól és gonoszságoktól óvná. 

i Jó Tormán világos dolog előttem , mi módon 
történt légyen, hogy a' Max Klinger Philosophiai 
Románjában, mellynek tzime : „ a' vízözön előtti 
utazások" a? Bagdádi Chalifának nagy Vezére annyi-
ra ragaszkodott közmondásához; a1 N. Vezér ugyan 
rettentő keménységű ember vol t , de még is más 
emberekről úgy vélekedett ő , a' mint azok érdem-
iették. 

Nagy súlyú ellenészrevételt tenne] az eddig vi-
tatott népességi elvek ellen, a' ki így okoskodnék : 
H a mind ezek , a' mellyek i t t előhozattak, mind pon-
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tig tellyesíttetnének , akkor rövid idő alatt annyira 
szaporodnék a 'népnek száma, hogy végre az embe* 
rek még annak is héjjával lennének, a1 mi a1 min« 
dennapi szükségek kielégülésére elmellőzhetetlen; ez 
által pedig épen az , aJ mit az említett rendszabá* 
sok által elkerülni akartunk, nyomban és pedig nagy 
mértékben békövetkeznék» 

De e ' r émí tő képzeletnek megvalósódásától nem 
szükség ta r tanunk; mert 

1-ször az emberek soha sem lesznek hajlók ar* 
r a , hogy tetteiket a' mondott elvekhez, az a z : a' 
józan észhez alkalmazzák, 

2-szor mindenkor lesznek természeti 's az enii 
beri szándéktól nem függő ár ta lmak, a' mellyek az 
aránytalan sokaságot kevesíteni fogják, 

Íí-szor nem is annyira egyetlen tzél a' fölebb 
előadatott elvek által a' Népességnek végnélkül való 
szaporodása, hanem inkább a z , hogy az elvek meg 
nem tartásából következő igen nagy fogyatkozása a* 
Népességnek megakadályortassék. 

Minekutána az eddig mondottaknak pontos 
megtartásuk általjfelérte a' Kormány az t , hogy az ö 
oltalma alatt lévő nép számos, ép, és minden te-
kintetben e rős , új gondja vagyon nek i , hogy az 
illy állapotban megmaradhasson, a' mi tsak akkor 
eshetik meg , ha aa Polgárok nem tsak semmiben, 
a ' mi elmellőzhetetlen, nem szűkölködnek , hanem, a* 
mennyire k i te l ik , mindennel bővölkednek is. Mert 
igaz ugyan, hogy a 'Státusnak külső hatalma egy ré-
szént a' számos, ép és erős Népességen a lapúi , még 
is ugyan ezen külső hatalom más részén t , valamint 
a ' belső is, a' Polgárok vagyonán épül. 

Ez utóbbik tárgy tsak közvetőleg tartozik érte* 
kezésemhez. Más vagyon azonban még hátra tellye* 
s í tendő, a' mit oda fen megígértem, meghatároz-
ni t. i. minő béfolyást lehessen és kellessék enged* 
Iii a ' népnek e' tárgyra nézve. 

Midőn az emberek Társaságba állottak — melly 
tulajdonság jog nélkül fel nem ál lhat , Kormány 
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nélkül meg nem tar ta tha t ik , naponkénti balladás 
nélkül pedig a' mívelődésben 's boldogulásban nem 
gyarapodbatik — szaporodtak mind számra, mind 
pedig nagyságra nézve nem tsak a' személyes, ha-
nem a' közönséges szükségek i s , ezeknek kielégűlé-
sök pedig természetesen kényszerítette a' Polgáro-
kat különbféle eszközökhöz nyúlni. Némelly tárgyak 
isméretére a' természeti ösztön vezette őke t , né-
mellyeket más állatoktól tanúltak«, nem kevesekre 
pedig fsak történetből jutottak. A' szükség találókká 
tette oké t , 's így az emberi ész érezni kezdé alkotó 
tehetségét; az új találmányokat a' lángész ( g e n i e ) 
bámúlásra méltó tökéletességre vitte. — Minden 
egyes ember meg nem szerezhette magának mind 
azokat , a3 mellyek az o szükségeinek pótolására 
megkívántattak. így számos és egymástól különvá-
lasztott mesterségek támadtak. Mihelyt pedig ezek 
által különnemű alkotmányok jutottak lé t re , azon-
nal mutatkozott a' tsere i s ; a' ruháért adtak j u h o t , 
a' juhért gabonát, ezért bort, 's ezért ismét vas-
szerszámot. Az tehát, a' kinek bora és vas szerszáma 
vol t , ruha nélkül pedig szűkölködöt t , kénytelen 
volt e' fogyatkozásnak súlyát viselni mind addig , a' 
mígakadott valakire, a' ki ruhával bővelkedett ugyan, 
de az ellenrész birtokának szűkét lát ta, a 3 mi sok-
szor epesztő várakozásba került . A' keresés és vá-
rakozás szükségén az által segítettek az emberek , 
hogy jeleket találtak k i , a' mellyek a ' ruhát , gabo-
nát, szerszámot 's a t. jelentették. De mivel nem 
ritkán alkalmatlan volt tsak tárgyért tárgyat tserél-
n i , azért pótolékokról kezdtek gondoskodni, 's kü-
lönbféle próbák után végre nemes értzekre toppan-
tak , a' mellyekből idővel pénzeket készítettek; ez ál-
tal igen nagy változás történt a' közösködésben , 
mert a' tsekéiy és lassú tserélgetésnek vége le t t , a' 
nagy kereskedés pedig elkezdődött. De , minthogy ez 
írás nélkül tsak igen tökéletlenül, hajózás nélkül pedig 
tsak a' szomszéd népekkel gyakorol tathat ik, azért 
az írás és hajózás tsak hamar állottak lábra , inert 
tsak ezek által lehet a1 legtávolabb lakókkal is ériiv* 
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tésbe jönn i , a' mi i smét , az egész világkereskedését 
szülvén, minden nemzeteket egybekaptsolni kezde. 

A' Földmivelés t ehá t , a1 kézmivek , és a" ke-
reskedés a' fő források , a' mellyekből a' népnek 
élelme és vagyona szivárog; minél inkább szaporo-
dik pedig a' nép , annál több ágokra szakadnak e' 
források , mert minél többen vannak a' munkálko-
d ó k , annál többet és több félét hozhatnak ők e lő ; 
a ' nyers te rmesztmény, és az egyszerű mivkészít-
mény idővel javíttatik , 's nemesítfet ik, a' kereske-
dés pedig terjed és erősödik , a' minek leghatalma-
sabb elősegítői a' szükség, a' javítás vágy, és mind 
a* kettőnek szüleménye a' munkásság. Minekutána 
valaki valamit ú j a t , tökéletlent ugyan, de még is 
hasznosat feltalált, azonnal több mások felfogták azt, 
j av í to t ták , szépítet ték, és tökéletesítették, így tör-
t é n t , hogy egy találmány sok másokra adott alkal-
m a t , mellyek az elsővel rokontzéluak ugyan, de 
még is attól különbözők voltak. Így p. o. az első 
hajó volt advas , vagy tsekély munka által azzá lett 
f a , minekutána periig már linea hájókat is tudtak 
a' tengerre botsátani az emberek, hány kézre, hány-
szerszámra , és így hányféle más mesterségre .va-
gyon szükség , hogy egy illy hajó létre jusson ! ! — 

Ha valamelly nép az említett három bőségforrás-
nak szorgos mivelése által a'legsürgetőbb szükségeit 
kielégítette , akkor nemesebb kívánatok gerjednek 
benne ; így támadtak a' tudományok és szép mi-
vek , mellyek ismét sokat k ívánnak, de sok jót is 
mivelnek. Nemde ezeknek szülemények a' Commo-
di tás , a' különbféle gyönyörűség, a1 minden szép-
re és jóra serkengetés nem tsak az ál lat i , hanem 
a'*nemesebb lelki felünket is tek in tvén , az észnek, 
kedvnek, és akaratnak tökéletesítésében , és min-
dennek, a 'mi szép, igaz, és méltóságos, feltalálásában. 
A' szép mivek és tudományok tehát a' negyedik for-
r á s , a 'mellyből temérdek számú emberek vágyai-
ka t és szükségeiket pótolják. 

A'Kormánynak nemes tiszte e ' tekéntetben az, 
hogy a' keresetnek minden forrásait ismérje, ésazo-
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kat nem tsak be ne tapaszsza,. hanem inkább elő-
segítse, és szaporítsa; de egyszersmind szemmel is 
t a r t sa , hogy midőn azok foglalatosságot, örömöt , 
és segítséget nyújtanak mind a' néphek , mind pe-
dig az egész Stá tusnak, más részről sem ennek 
sem prdig annak kárára ne legyenek. Ks ez az , a' 
mi a 'Kormánynak fő terhét teszi , de a 'mi egyszer-
s m i n d a' dologhoz nem értőnek igen könnyűnek 
lenni látszik; mert a1 tudatlan többnyire tsak né-
melly közönséges áli í tmányokhoz, mint mindenkor 
és mindenhol tellyesíthetí> igazságokhoz, ragaszkodik, 
és azt véli , hogy ha ezek tellyesíttetnének, minden 
bajnak szűnnie, és a' határtalan boldog létnek nyom-
ban következnie kellene. 

így p. o. a' legtöbb polgárok úgy vélekednek, 
hogy a' Mesterembereknek Tzéheik, és a1 különbféle 
Egyesületeknek váltságos szabadságaik veszedelme-
sek , azért ezeknek megszünniek kellene, minthogy 
ezek a' kereset alkalmát kevesítik, a' termékek és mü-
veknek vetekedési bőségeket és így azoknak mér-
sékíettebb áraikat akadályoztatják , — továbbá, hof»y 
a' Fabr ikák , az az : Mű gyár ok az egyes Mesterem-
bereknek igyekezeteiket korlátok közé szorí t ják, 
és még akkor i s , ha azokat hasznos voltokért fen-
tartani kellene, azokban a' munkáknak nem Machi-
nák , hanem emberi kezek által kellene történni — 
végre, hogy a' kereskedésnek egészen szabadnak kell 
lennie, neki előmenetelében semmi gátokat és akadá-
lyokat tenni nem kellene, hanem inkább minden 
utón módon annak serkentésre és előmozdításra vol-
na szüksége. Legyen szabad azonban itt némelly* ész-
revételeket mind ezekről közleni, mellyekből min-
denki megítélheti, ha a' sokaságnak e 'kívánságai t 
egyátalában lehetne-e beteljesíteni ? 

Hogy mi is a 'közép kornak durvaságából a 'mi -
vel t népek sorába juthattunk , nagy részént a' kézi 
míves egyesületeknek köszönhetjük ; ezek pedig az 
előhalladást köszönik ama bölts jogoknak , a' mel-
ly ekkel birtak és ma is bírnak. 
v A' míves egyesületek (Tzéhek) józan törvények 
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es bölts rendszabások által e l rendel tetve, előítéle* 
tektől 's önkénytől megtisztíttatva, még ma is szüksé-
gesek , ha óhajt juk, hogy a' mívesek 's átalában a' 
nép, illő rendben maradjon, és, a' mint már sok íz-
ben történt, a 'Közjónak hasznos szolgálatokat tehes-
sen. Szükségesek Ők még ezen kívül a ' taní tványok-
nak 's legényeknek kimívelodésére, ha tsak azt nem 
a k a r j u k , hogy a' pontos mívészeti szorgalom tstig-
gedvén, átalában tsak rosz készítmények készülje-
n e k : a ' melly esetben a' nyers anyagok haszon nél-
kü l e lprédál ta tnak, a' gazdagok nem a ' h a z a i , ha-
nem a" külföldi szerekért adják pénzeket, a 'szegény 
pedig , ha a' hazait megvenni kényteleníttetik, véres 
verí tékkel szerzett garasait ál és hasznavehetetlen 
szerért adni kénytelení t te t ik , 's tsalatkozik. És így 
mind a' vevő, mind a' míves , mind pedig a' nyers 
anyag termesztője károsodik és végre elromlik. De 
maga is as S tá tus , a' hazai ügyesség sül lyedvén, â  
külföldre pedig sok pénz küldetvén, a 'bévéte lhér 
jányayal és kiadás tetemességével károsodik,. 

Úgy, de — így fog megszóllamlani valaki a" 
sokaság közül — a' mívesegyesűletek gátot vetnek 
a ' k ö z ügyességnek és a 'készí tmények szaporodásán 
nak. — Igen, de a* sok, vagy a ' j ó készítmény-e a z , a" 
inire vágyunk? van-e nyereség a* rosz mellett akár 
a* termesztő, akár aT készítő, akár végre az Ország 
részére? nem de annak , a' mi hitvány , nints á r r a , 
hanem úgy kell azon túl adni , a' mint veszik — a' 
tout prix. —- Hogy tehát , a' kézrnívek naponként 
gyarapodván, olly készí tményeketgyárjanak, a" meU 
lyéknek az egész világ előtt légyen betsök, elmel-
lőzhetetlenűl szükséges, hogy ennekutána is a ' mivész 
egyesületek akár milly alak alatt is fenálljanak. A' 
közép kornak szomorú történetei elég okot nyújta-
nak erre. 

Olly szoros pedig minden mesterségek között 
az öszvefüggés, mint az ezer szemű lántznak izei 
között. Ha a' nyers anyag termesztő kelleténél ke, 
vesebbet termesztett, nem adhatja ő el termesztmé-. 
nyét a' kézmívesnqk másképen, mint nagy árron, a' 
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kézmíves , a' drágább é le lemre ' s tseléd bérre (Öbbet 
költeni kényteleníttetvén, maga is a' készítményét 
drágábbra fogja betsűlni; a' vevő tehát vagy szertelen 
summát fog a készítményekért adni, vagy pedig, ha 
a' külföldieket tsekélyebb árron megveheti, ezekért 
ad ja a' pénzét; a' mi minden esetben a1 szorgos 
Kormányra nézve igen fontos dolog, mert vagy 
a' vevő kárával a' termesztő és kézmíves igen gaz-
dagodik , vagy e 'ké t utóisónak vesztével nyer az el-
so, de tsak vesztőleg, a' mi főkép a' Kormányra nézve 
igen szembetűnő, mert először is a' hazai termeszt-
mény használatlanul marad , és másodszor ezen fel-
iül a' hazai pénz is Külfödre mégyen. I I a pedig as 

kézmíves a ' tökéletlen készítményén is ki akar adn i , 
vagy igen tsekély árron adhatja a z t , vagy sz in te , 
mint tsupa nyers anyagot, a' Külföldieknek eladni 
kényteleníttetik, a 'mi t azután mint gyár készítményt 
a' hazafiak sok pénzen viszszavásárolni kényszerít-
t e t n e k , a' mi minden roszszak között a'legnagyobb. 
Ezek között pedig minő habozásra jut a' Kormány, 
a 'mel ly mind azt a k a r j a , hogy a' termesztő jól eU 
adhassa fáradozása gyümöltsét; mind az t , hogy a"1 

kézmívesek fenál l janak, sőt gyarapodjanak; mind 
pedig, hogy a' vásárló nép ne károsodjék; mind végro 
és főképen , hogy a"y hazai pénz — a 'pénz külföldre 
ne menjen. 

Ha fel is teszszük, hogy valamelly Országnak 
kézmívesei a1 legbetsűletesebb emb<jyek, még is so-
ha sem adhatják munkájokat olly á r ron , a* minőn 
a' gyárkészítmények ke lnek ; mert az elsők arány* 
képen sokkal több költségbe kerülnek, mint ez 
utóisók: a' gyárokban t. i rövidebb idő a l a t t , ke-
vesebb költséggel, nagyobb mennyiségű portéka ké-. 
szül. A' gyároknak ezen hasznaihoz még azt is kell 
vennünk , hogy itt sok minden nemű ember munkát 
's élelmet is kap. 

Mit kell már e' tárgyban a' Kormánynak ten-
nie? Eltiltsa-e a ' tsekélyebb számú kézmívesek ked-
véért a' Gyárokat, vagy pedig, a' sok vevőt és mun-
kást tekintvén, előmozdítsa azoka t? 
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Azt fogják sokan felelni: mivel a"' gyárok által 

szaporodván a' portékának sokasága, annak árra 
kisebbszik és azokban számos munkások élelmet ta-
l á lnak , maradjanak, sőt szaporodjanak a' gyárok, 
•— tsak a' munkanem erőművek (machina), hanem 
emberi kezek álfal tö r t én jék , mert különben a1 

második tzél egészen elmarad. 
/ + 

De hát akkor is emberi kezek által menjen min-
den gyár munka véghez, midőn azok a' földmíve-
lésre , marhatenyésztésre sokkal nagyobb haszon-
nal fordí t tathatnak; midőn t. i. a 'míve lendö föld 
sok,arányként pedig az emberek igen kevesek,vagy az 
emberek ugyan elég számosok, a1 föld pedig nem 
épen sok , de még is nem elég mívelt, nagyobb mí-
veltetés által pedig sokkal termékenyebbé lehet, ha 
az emberek között felosztatik ; a* vagy ott se éljünk 
erőművekkel, a" hol már a" Természet maga igen ked-
vez az illy rövid útnak, hol t. i. a* Természetnek tzél-
irányosan használt ereje által tsekély fáradsággal és 
költséggel elérhetjük azt, a1 mi emberi erő közbenjárá-
sa által tsak nagy erőlködés és költség által mehetne 
véghez.Végre akkor sem fordíttassanak-e erőmilvek a' 
gyárokra, midőn a' szomszéd országban tsupa erőmű-
vek által készülvén minden rövid idő alatt, nagy men-
nyiségben egyenlő jóságú portéka készül, és így ez 
könnyebben szereztethetik meg a' hazainál? Vetél-
kedhetnek-e az illy gyárokkal azok , a1 mellyek em-
beri kezek által mível tetnek? Lehet k ívánni , hogy 
ez utóbbik rendű gyárok az előbbiekkel hasonló 
árron vesztegessék készítményeiket a' nélkül, hogy 
a' munkások bére ezt megsirassa? Mind ezekre szoro-
san kell a"1 Kormánynak vigyázni, holott sok különös 
polgárok ezeket tsak bekötött szemmel vizsgálják. 

Sokan így vélekednek : a' Kereskedés a' gaz-
daságnak és vagyonnak legbővebb forrása, ennek 
tehát minden tekéntetben szabadnak kell lenni. — 
De itt is tsak némelly kérdéseket fogok tenni : al-
kalmas-e minden Országnak fekvése egyformán a' 
kereskedésre? Lehető-e mindennemű kereskedés 
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minden Országban? Divatkozik-e valamelíy Ország-
nak kereskedése tsak annak polgárai közöt t , vagy 
ezek és más idegen , de közel lévő tartományok kö-
zö t t , vagy végre azok, és a' földnek minden népei 
között akár közvetlenül , akár pedig közvelőleg? 
— Akkor is szabad légyen-e a' kereskedés , inidon 
az a ' hazának kárára vagyon, p. o. a 'hazai-termeszt* 
inénynek nagy mennyiségéért tsak igen kevés idegen 
készítményt szerezhetni meg; vagy midőn hazai sze-
reink igen oltsó árron ke lnek , az idegenek pedig 
tsak drága pénzen szereztethetnek meg? Akkor i s , 
a' midőn a"1 Külföldön kapós szernek maga a' haza 
is sziikét Já t ja ? Végre szabad legyen-e. a1 kereske-
dés közben minden hazai termesztményt úgy a 'Kül -
földre botsátani, hogy annak semmi része a' szük-
ség idejére félre ne tétessék? Ha pedig illy szük 
esztendők béköszönnek, szabad légyen-e kinek ki-
nek saját jának az árrát annyira ve rn i , a mennyire 
Ő neki tetszik? Mármost hányadik egymia ' nép kö-
zül képes e' kérdéseket értékök 's érdekök szerint 
megfontolni , helyesen megítélni, é s , mi légyen 
mindenkor legtanátsosabb, meghatározni? — 

Mások azt vélik, hogy valamelíy tar tománynak 
lakosai azért szegényűlnek , mert a1 fényűzés és 
a' módi annak minden kintseit fe l fa l ja , e1 ket tőt 
kell tehát, a' mennyire lehet , kiirtani. Szép taná t s , 
de mennyire ellenkezik ez amaz igazsággal: a' ke-
reskedésnek és a' mesterségeknek szabadoknak kell 
lenniek, hogy így alkalmuk légyen az embereknek 
foglalatosságot és élelmet keresni! hogy a' gazdagság 
gyarapodjék! — Azt lehet továbbá e' véleményre 
felelni : az elmellőzhetetlen szükségeknek számlik 
igen tsekély, és igen könnyű azokat kielégíteni; min-
den pedig, a' mi ezeken túlesik, tsak fényűzés, a' 
mellynek nemei egy számúak az emberek szokásai-
val , vágj'aival és kényeivel. — 

A' jó mívek és a1 kereskedés szaporítja a 'pénzt, 
a' hol sok a 'pénz , a'kénytöltésről gondolkodunk, ez 
már magában is a1 luxust foglalja, ettől pedig tsak 
veréb ugrás a* módi , 's annak naponként tapasztal-
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ható ezerféle változásai« De agyszer'smind a' feriy* 
tízés és a' módi más részről leggazdagabb forrásai a" 
keresetnek és kereskedésnek; de a 'Világkereske-
désnek 's népek egyesülésének is két fo bálványai 
e z e k , t. i. a' fényűzés és a' módi. — Nem is gon-
dolhatni tehát kereskedést luxus és módi nélkül , 
ezeket pedig nem, kereskedés nélkül ; közjóllétet pe-
dig mind a' kettő nélkül ; az tehát a1 kérdés, mit 
kelljen mívelni ? 

Ha tehát a 'Kormány nem tsak kívánná^ hanem 
hasznosnak, vagy szinte szükségesnek is találná a* 
kereskedést előmozdítani, még ez nem elég, mert 
maga a' szándék eszközlés nélkül haszontalan. ? A* 
kereskedésnek alapítására 's előmozdítására sziiksé-* 
gesek jó Intézetek, és jó Törvények ; az elsők köl-
tség nélkül nem is gondolhatok. De ki adja a' köl-* 
tséget? A1 felelet: az Ország! jól vagyon, de hon* 
nan? kész-e a' sokaság illy tzélra valarpit áldozni * 
holott annak hasznait ált nem lá t ja? ha pedig a' 
Kormány követelne illy tzélra áldozatot, nem de 
nyomatásról 's igazságtalanságról hangzanék a' pa-
nasz? — Ha tehát még is a' Kormány a' közjóra 
nézve igen hasznos, sot szükséges kereskedést lábra 
állítani akar ja , az e1 végre megkívánt Intézeteket 
és Rendeléseket tsak a' mellékes utakon kényteleti 
megszerezni. Úgy de megeshetik-e ez mindenkor ? és 
ha meg is eshetik, elég-e a' pénz maga, nem szük-
séges-e még a1 bölts rendelményeknek pontos tel-* 
lyesítésök is? Úgy de lehet-e mindenkor bölts tör-1 

vényeket szabni, nem ellenzik e azt a' már divat-* 
ban lévő szokások 's törvények? és ha szabatnak 
i s , kész-e minden polgár azokat tellyesíteni? Ha 
nem, mit kell , mit lehet ekkor tselekedni. Több 
illy példákat is előszámlálhatnék még; d e i n t a z i d o , 
hogy a' béfejezéshez siessek. 

Az Orvos Kormányi Számvetésnek főbb tapasz-
talásai. 

Egész nemzeteket tekintve a1 fo biostaticus vi-
szonyok azon észrevétellel, hogy mind ezek nem a % 
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fcgyes Tar tományokból , bancm a1 tsinosodott világ* 
riak minden Tartományaiból közép számolás szerént 
merít tet tek , a' következendők: 

1-ör a' földünk minden pusztító természeti tü-
nemények , öldöklő betegségek, ember emésztő ha-
dak , kevesedő házasságok, élet rövidítő szokások 
és más szerentsétlen esetek mellett is mind inkább 
népesedik. Például szolgáljon a z , a' mit F ix az i> 
Orvos Kormányi számvető könyvében Szász Ország-
ról mond j hogy t» i. busz esztendő alatt átalában 
évenként 15631 pár öszvekelt, 66,396 gyermek szüle-
tett és 52,221 meghalt légyen, és így ama nem nagy 
Tartományban a' felesleg évenként közel 14000-re 
íttégyen. Vannak ugyan olly szerentsétlen esztendők, 
a' möllyekben némelly tartományokban különös pusz-
tító körülmények miatt többen halnak, mint szület-
n e k , ele éz igen r i tka ese t , és több esztendőket, 
vagy tartományokat véve mégis ez utóbbiak feliül-
múlják az elsőket. Jóllehet tehát venni Tiz millió 
Népességről, hogy ez minden tiz esztendőben rend 
szerént egy millióval szaporodik. 

2-or A' Május láttatik a' szaporodásnak legin-
kább kedvezn i , az October pedig legkevesebbé, 
mert Hazánkban , Német , Frantzia és Olasz Ország-
ban legtöbb szülés történik Januáriusban, legkeve-
sebb pedig Júniusban. 

3-or Közönségesen több férfi születik, mint leány, 
úgy hogy 1000 szülöttek közül mint egy 505 
esik férfiakra , és tsak 495 leányokra. Viirtemberg-
ben és Orosz Országban még nagyobb volt a* kü-
lönbség. 

4-er Az igen népes városokban átalában többen 
ha lnak , mint születnek, és pedig a' legnépesebb 
városokban, Londonban, Párisban , "s Neápolisban 
minden 24-dik, a 'másod ranguakban minden 28-dik, 
a ' középszerűekben minden 30 — 33-dik, a' falukon 
pedig minden 36 — 40 dik. 

5-ör A1 törvénytelen gyermekeknek számuk 
evenként nagyobbodik, főképen a* nagyobb városok-
ban , a' falukon nem annyira. Példáúl szolgáljon az> 
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a' mi Szász Országban tapasztaltatott , Drezdában 
t. i. 1600-ban egy törvénytelen gyermek sem talál-
ta tot t ; 1607-ben A^It már 6 , 1618-ban ki lentz, de 
1628-tól kezdve annyira szaporodtak, hogy 1751-től 
fogva már soha sem voltak 200-nál kevesebb szám-
mal. Londonban és Párisban ez előtt mintegy min-
den hatodik volt, most pedig , ha igaz, minden ne-
gyedik — törvénytelen ! 

6-or Londonban, mint mond ják , minden 90-
d i k , Dtíblinban minden 60-dik , Párisban 80-d ík , 
nálunk pedig minden 76-dik szülés ket tős ; — har-
mas átaljában tsak 24,000, négyes 120,000 között 
egy találkozik. — I786'ban Londonban egy asz-
szony öt gyermeket szült , kik mind leányok 
vol tak , ezek könnyen és rövid idő alatt születtek 
m e g , és kettő közűlök elevenen született. A' leg-
erősebb kisded nyomott 24 latot és 3 dr. 

7-er Falun több gyermek születik ha lva , mint 
városban, ennek okai lehetnek a 'falusi terheseknek 
nehéz dolgaik , továbbá ezeknek és az idevaló bá-
báknak tudatlanságuk. 

8-or Á* házassági és egyházi könyvek bizonyít-
j á k , hogy a1 házasságok évenként igen igen keve-
sednek. Igen szembetűnő, hogy legtöbb tartományok-
ban sokkal kevesebb fiatal házasodik, mint meglett 
korú , és kevesebb nőtelen 's hajadon mint özvegy; 
hogy némelly helyeken, a3 hol a 'házasságok elvá-
lasztathatnak, nem több álló házasság vagyon, mint 
a' Halál és Biró által feloldatott. 

9-er A1 hónapok, a1 mellyekben legtöbb ember 
ha l , nem mindenütt ugyan azok, hanem különböz-
nek az uralkodó betegségnek, éghaj la tnak, helyte-« 
len szokásoknak's t. e. különbségofczerént; ha azon-
ban minden hónapokat különvéve egymással hason-
l í t j u k , az válik el, hogy Mártius, Februárius , Au-
gustus, és November a' legrontóbb havak. 

10-er A' mi a' halált i l let i , a 'min t az bizonyos 
időjárásra következni szokot t , az tapasztaltatott, 
hogy olly esztendőkben, mellyeket igen száraz és 
forró, vagy igen hideg és nedves időjárás előzött meg, 

A 
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a1 halandóság kettőztetni szokott; — hogy az igen 
heves és egyszersmind égiháború nélkül lévő nyarat 
nagy betegségek követ ik; —bogy hagy vizáradás, 
vagy földrengés után sokan halnak; végre, hogy a1 

nagy termékenységet, valamint fogyatkozást i s , sok 
embernek egészsége, sőt élete is sinli meg. 

11-er Közönségesen több férj fi hal, mint aszszony, 
és pedig a"1 fér j fiak. leginkább serdiilt es vén koruk-
ban , az aszszonyok pedig gyermekkorban és 40—50 
év között. 

12-er A' házassági termékenység a1 házasoknak 
állapotukra nézve illy formán vagyon. A'falusinépnél 
minden házasságra valamivel többet vehetni két 
gyermeknél; a' várasban lakó kézi mívesekére 5—f> 
gyermeket; a1 felsőbb ranguaknál 3—4, a legfőbbek-
nél valamivel egynél többet. Azon házasságok, a* 
mellyek 24 év után köttetnek legtermékenyebbek, 
kevesebbé a9 20 előtt, mégkevesebbé pedig a' 40 
után kötöttek. 

13-or A"1 mi a1 halók korát illeti, ez Adairnak szá-
molásaként illy forma viszonyban ájl azoknak szá-
mukkal : 1,000 ember közül 260 hal első esztendő-
ben, másodikban 30 , harmadikban 40, negyedikben 
24, és átaljában az első 8 évben 448 , következőleg 
közel a' fele. A' törvénytelen származásuaknál — 
20 közül alig éri el egy a* 20dik esztendőt. 

Adairnak a'sziílési és hólt jegyzőkönyvek szerént 
készült számolásaként az tetszik k i , hogy 1,000 ú j 
szülöttek közül a huszadik esztendőt 460 halladja 
meg; a' harmintzadikat 400, a' negyvenediket 380; 
az ötvenediket 300, a' hatvanharmadikat 200, a ' 
hetvenharmadikat 100, a' nyoltzvanadikat 50, a* 
nyoltzvanötödiket 25, a' kilentzvenediket végre 
tsak S—10, 

14-er A' vénség, mellyet az emberek közönsé-
gesen érnek, 70—75 esztendő. A' legaggodtabb kor, 
mellyet eddig ember é r t , és hitelesen bébizonyítta-
to t t , a' 140 esztendős. A' legnagyobb öregség a1 

férjfiaknál volt ugyan, de több asszonyok Öregedtek 
meg. A' házasak átaljában nagyobb kort é rnek , 

Tud. Gyújt. XII. Köt. 1831. 7 
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mint a' nem házas világiak. A* legnagyobb vénséget 
a* mezei emberek érték. Az egyháziak 's főképen 
szerzetesek között közönségesen igen sok öreg talál-
kozik. 

15-ör melJyik betegség légyen az, a 'melly legtöbb 
embert ragad el , nem bizonyos, mert ez a' bajnak 
székétől , 's a' betegnek személyétől sokat függ. Annyi 
való , hogy századunkban sokkal több betegségekbe 
esnek az emberek, mint ez elutt; most kevesebben 
halnak a' betegségben, melly tekintetben olly viszony 
vagyon, mint 2 : 1 . így p. o a '17 és 18 században 
maga a' pestis többet emésztett meg két és fél mil-
liónál. A' himlőben az oltásnak feltaláltatása előtt 
magában a' Német birodalomban egy esztendő alatt 
több veszett el 400,000 gyermeknél, azokat, kik e' 
baj által nyomorultakká,vagy hennákká lettek,számba 
sem vévén. A' közvélemény szerént Americából 
hozzánk jött úgy nevezett Gyöuyörsenyv — elején 
elragadott tsak nem minden megtámodottat; későb-
ben nem ölte meg ugyan minden kedvelőjét , de 
hagyott maga után hoszszas és undok utóbajokat. 
Most , hála légyen az Is tennek! már nem foly illy 
roszszúl a' dolog. A' poklosság közép korban egész 
nemzetségekre nézve rémítő baj volt. Ezek *s más 
e ' fé le bajok kétségbe ejtő tsapások voltak egész tar-
tományokra nézve. A' mi korunkban e' nagy bajok 
részént törvényes orvosi rendszabások által elkerűl-
tetnek, vagy e l t ávoz ta tnakrészén t pedig, midőn az 
emberek szántszándékkal beferteztetik magokat ezek-
ke l , a' betegségeknek's ezek gyógyszereinek alapos 
ismérete által a' bajok megorvosoltatnak , 's azoknak 
rontó következéseik enyhíttetnek. 

16-or Mi a* lelki 's kedvbéli betegségeket illeti, 
a' Londoni és Párisi őrült intézetek lajstromaiból 
az tetszik k i : a' serdiilés előtt nem vétetnek őrűíé-
sek észre; 15 és 20 esztendő között 6 5 ; 20 — 30 
között 339; 30—40 között 380; 40 — 50 között 236; 
50—60 között 130; 60—70 között 15; nyoltzvanon 
felíil pedig 3 — 4. Ezek között mindenkor több 
aszszony találkozott, mintférjf i ; tudósok és íéltudósok 
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többen* mint rfcnúlatlanok; legszámosabbak pedig a' 
köl tők, képírók, hang és más mivészek; kevesebb 
Ügyvédiek; még kevesebb egyháziak; Természet vizs-
gálók és Mathemat-icusok pedig igen r i tkák. -— Az 
eszközli) okokat tekintvén, legszámosabbak a* szc* 
relmesek és szerelem fél tők; nagy számúak a' ren-
detlen • dits és betsvágyók; nem kevesek azok i s , 
a1 kiket a1 házi terhek megbőszítettek. Alkalom je-
len léiében a1 pártütés, vakbuzgóság, részegség, és 
a' nemi ösztönnel való viszsza élés is nem kevés 
őrülteket szült. 

17-er Századunkban sokkal számosabbak a'sze-
rentsétlen esetek, mint ez előt t ; de ha lá l , vagy 
más pusztító következések ritkábban származnak 
azokból. 

1'8-or Az öngyilkosság számosabb a 'mi időnkben, 
mint akár mikor máskor, — Azt vették a3 figyelmes 
számolók észre , hogy éjnap egyenkori viharok alatt, 
továbbá Augustusbad és Novenfiberben, nein külön-
ben v a l a h á n y s z o r a? levegő sok Vi l lánnyal b i r , végre 
sok essőzéskor legszámosabbak az ön gyilkosok. Több 
fér j fiak, mint aszszonyok ölik meg magokat , legke-
vesebbek pedig ezek között a* zsidók. Azt ál l í t ják, 
hogy Londonban és Coppenhágában minden 100,000 
közül évenként száz ö n g y i l k o s t s z á m l á l h a t n i . 

Ií>-er A' mi az emésztés jegyzőkönyveit illeti, 
ezekből ezek tetszenek k i : a ' m i időnkben két annyi 
hus kel el, mint annak előtte; zöldség és gyümölts 
is nagyobb mennyiségben. Kenyér valamivel keve-
sebb; eilenben foldialnva (burgonya) mód nélkül 
sok; a' hallal való élés ellenben ötről egyre szállott. 
Olaj is még egyszer annyi szükséges, mint egykor. 
A'kávéval való élés egy század ólta tízszerte szapo-
rodot t , a' tzukoré pedig húszszorta! — A' Chinai 
Thea igen feledtetik. A' fa most olly kíméletlenül 
égettetik, hogy méltán félhetni, hogy 50 esztendő 
múlva a' fa ritkaság lészen; ha tsak jó rendelések 
nem tétetnek', és a' kőszén nem jutand nagyobb 
divatba. A'fűszerek háromszor nagyobb mennyiség-
ben költetnek el, mint régen; hála az ügyességnek^ 
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a* fcíílsö és nagyárú faszerek helyébe igen tűrhető 
pótolékok találtattak fel. 

20-or A'mi az italokat illeti :a'bortermesztés három 
anáyi mértékben történik, mint valaha, az emésztés 
pedig hat annyiban. Ha valaki kérdené, hogy lehet 
ez meg, feleljenek a' Vendégfogadók; nein külön-
ben a* seré is, még magokban a'boros tartományok-
ban is,mellynek mennyiségét, a 'hajdanival egybevet-
vén, 3 olly nagyra tehetni. De legroszszabb a' pálinka; 
ez magában Orosz országban évenként 6,000,000 
akóra mégyen. Angol ország is alig engedi ennek az 
elsőségei. 

Mindezekből, mellyek az Orvos-kormányi szá-
molásból kitetszenek, nem tsak azt tudhatjuk meg, 
szaporodik-e, vagy pedig kisebbszik-e a' nép száma, 
hanem az okokat i s , a' mellyek miatt akár az első, 
akár pedig az utolsó történik. Ezekből tudhatjuk 
meg továbbá a' Világ népeinek mind erköltsi , mind 
pedig természeti állapotját , 's azoknak vagyonaikat. 

'»Láthatjuk innen a' földmivelésnek, állattenyésztés-
n e k , minden nemii mivészeteknek és kereskedésnek 
javulását, vagy tsiiggedését. Ezekhez szabhatjuk je-
len törvényeinket, 's tehetünk jövendőre óvó rende-
léseket. 

Már itt ismét kérdezhetni, érti-e mind ezeket 
mind egyik a* nép közül? tud e' ezekből hasznot 
vonni ? Én ugy vélekedem, hogy sem az első, sem 
pedig az utólsó nem valósodik. Azért bizzukj tsak 
a' Kormányra mind azt , a' mi tsak az ő szemei előtt 
nyilva ál l , és következésképen a"1 mit tsak Ő tud 
megitélni; ő tegyen rendeléseket mindenekben, a ' 
mellyek az egész társaságra nézve szükségesek, vagy 
hasznqsok* 

Böhm Karoly. 
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4. 
S ig mond Magyar Királynak Pogaatr Mihályfi 

Domonkossal köttetett Egyességlevele 1399-
dik évi Julius iO-dikéröl némelly Sereg Vár-
megyei Jószágok felölj egy Réztáblával. 

„Conmissio propria Domini regis 
Nos Sigismundus dei gracia Hex Hungarie Dal-

macie Croacie etc. Marcliioque Brandemburgensis 
etc. Memorie conmendamus tenore presencium si-
gnificantes quibus expedit vniuersis , Quod quia nos 
temporibns retrolapsis quasdam possessiones fidelis 
nostri Dominici fily Mychaelis dicti Pogaan Wthwy'n 
Tbesewlch Orozy' Cbolcii Seimes Themerken et Weers 
in Themesiensi. Item Zeules Baranus et Chalanus in 
Beche ( így) Comitatibus existentes ipso beniuolo 
ad nostri requisicionem consenciente ab eodem auf-
ferentes , quoddam Castrum nostrum regale Blath-
nycba vocatum in Comitatu de Turoch existens, si-
mul cum suis vtilitatibus et pertinencys in concam-
bium predictarum suarum possessionum, eidem Do-
mínico contulissemus, tandernque idem Dominicus 
volens se nostre maiestatis nutui et voluntati con-
formare , ad nostre serenitatis requisicionem singu-
larem predictum Castrum Blathnycha vocatum simul 
cum predictis suis vtilitatibus et pertinency s iteruui 
nobis et manibus nostris regy s remisit et resignauit, 
Ideo nos nostre regie munificencie in ipsius Domi-
nici persona volentes demonstrare benignitatem, 
quasdam possessiones nostras regales Kazon Zer-
nyeedKowazow Almaaset Berweg vocatas in Comi-
tatu de Bereg existentes simul cum cunctis ipsarum 
vtilitatibus et pertinency s videlicet terris arabilibus 
cultis et incultis pratis fenetis pascuis agris siluis 
Nemoribus rubetis montibus vineis Siluis piscaturis 
pi s^inis aquis aquarumque decursibus et generali-
U actis earundem vtilitatum integritatibus; sttb 
ipsarum veris et prisco vcraruui metarum iimitacio-
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nibus ac Gyro per nostram maiestatem hactenus pos-
sessas, et seruatas prefato Dominico filio Mychae-
lis , suisque heredibus ex certa sciencia nostre ma-
iestátis prelatoiuntque et Baronum »ostrorum sano 
exlnde prehabito consilio pto prefato Castro nostro 
Blathnycha appellaio dedimus donauimus et contu-
linms yrnmo damus donanms et conferimus, per 
ipsum ac guos heredes tamdiu possidendas tenendas 
pariter et habendas, 'quöusque nös vel nostri succes-
sores reges scilicet Huogarie prefato Dominico vel 
predictis suis heredibus, predictas possessionis 
Wthwyn Thessewlcli Orozy Ohodch Seinies Tliemer-
ken et Wers item Zeules Baranus et Chalamis vo-
catas restituemus vel restituent; aut alias possessio-
nes in regno nostro eisdem per omnia equiualentes 
Jure perhempnali dederimus seu donaüerint effecti-
ue , assumpmimus nichilominus nostro et nostrorum 
successorum regum scilicet Ilungarie nomiuibus 
prefatum Dominicum et suos heredes in pleno et 
pacifica prefatarum possessionum Kazon Zernyed 
Kowazow Almaas et Bei weg vocatarum , dominio 
et possessione infra tempus prefixum contra quosuis 
impetitores causidicosque et actores intra et extra 
Judicium protegere teuere et conseruare proprysno-
stris laboribus et expensis Harum nostrarum patro-
cinio tliterarum , quas dum nobis in specie fuerint 
reportate in formain nostri Priuilegy redigi facie-
mus Datum Bude feria quarta proxtma post festum 
beati Briccy confessoria Anno domini Mülesimo 
CCCmo Nonagesimo Nono." 

N y í l t L e v é 1 (Pátens) , író hártyán , boldo-
gult Práy György Oklevél Gyűjteményéből a' Pesti 
Fű Oskola Könyvtárában, A' nyoltz oldalú kis kirá-
lyi Petsét beiül, "s nem hátúi, nyomatott az Oklevél-
re , mint Sigmond Király alatt új szokás volt , hogy 
állandóbban megmaradjon. A1 veres viaszra papiros 
vagyon tétetve, 's hátúi az egész Petsétet egy kis 
hártya pántlikátska tartja. A' körűiírat ez: „*j- S(i-
giilum). SIGISMUND!. ÍIEGIS.'HÜNGARIE. ETCE-
(tera).u Nevezetes tüaeméiiy atf Oklevélben , hogy 
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T o r o n t á l V á r m e g y e benne BECHE ? az az : 
BETSE VÁRMEGYE revet viselt. Két Szent Br io 
cius, az az: Szent Beretzk levén, 's ezek közül 
(Martyrologium Adonis Archiepistíopi Viennensis. 
Romae, 1745. fol; Parte I I , pag. 321. et 577. ) az 
Umbriai Martulana Városi Püspök és Confessor iid-
nepe Julius 9-dikére, a' másik Túri Püspök és Már-
tyr iidnepe pedig November 13-dikára esvén, mi-
nekutána 1499-dikben az utóbbik Szent üdnepe ma-
ga esett Szerdára és így „ F e r i a Q u a r t a r a " ön-
kényt következik, hogy az Oklevél D a t u m a a' 
másik Szentre tzéloz. Ennek iidnepe 1499-dikben 
Julius 9-dikén Kedden tartatott , következésképen 
a' Szerda,vagy is , , F e r i a Q u a r t a P r o x i m a p os t 
F e s t u m l í e a t i B r i c c y C o n f e s s o r i s " Julius 
10-dikéu volt. Ha több hasonló nevü Szent vagyon, 
vigyázva kell tenni az idővetési számolást. 

Horvát István. 

IL L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 

K ö n y v v i z s g á l a t . 
{') Die Magyaren -Sprache in ihren Grund/iigen befeuchtet, 

von P. Wien , Gedruckt bei Ant. Strauss's sei. W ü we, 
•833. in 8-o SS. 223. Az ára 2 fr. pengő pénzben. 

2) A' magyar nyelvnek fényre holsálott ágozali; németül írt 
munkáját magyarázván P. Bétsben, Straúsz Özvegye be-
tűivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. Az ára 2 fr. 30* xr. 
pengij pénzben. 

- (Folytatás.) 
Röviden megesmértethetni a' Méltóságos Szer-

zőnek philologiai törekedéscit, minthogy ezek még 
kevesebbé ütik mog a* nem p u s z t a k é n y e n , 
hanem a' valódi N y e l v T u d o m á n v o n épült 
Közönséges és Magyar Philologiának mértékét; mint. 

V 
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$em Történeti Töredékei. Már a' Magyar Munkának 
mindjárt tzíme is olly valamit foglal magában, a' 
mit egyik Nyelvnek Philologiája sem esmér, 's a' 
mit új találmánynak elfogadni fölötte nagy együgyű-
ség volna. Mit jelent e' tzímben az ÁGOZÁTI szó ? 
ÁG Kresznerics Szótára szerént a' Magyar Nyelvben 
annyit jelent , mint a' Deák RAMUS; ÁGAZ an-
ny i t , mint FRONDAT: ÁGAZIK annyit , mint 
FRONDET; ÁGAZÁS a n n y i t , mint RAMATIO , 
EGERMINATIO , EFRONDESCENTIA ; ÁGAZAT 
annyi t , mint ARTICULUS, RAMUS, RAMOKUM 
MULTIPLICATIO, 's egyházi értelemben HIT ÁGA-
ZAT annyit , mint ARTICULUS F1DEI, vagy DOG-
MA FIDEI. Mit jelentenek, újra kérdi Recensens, 
ezek szerént a' NYELVNEK ÁGOZATAI ? — Talán 
a' Magyar Nyelvnek ARTICULUSAIT? Épen nem, 
mert ezek ( § 31. 32. ) nem ÁGOZAT, hanem AR-
TICULUS néven említtetnek. Talán a' Gyökér Szo-
vaknak el ÁGOZÁSAIKAT, mint les , les et, les-et-
het 's a' t .? Épen nem, mert e' könyvben (5. lap.) 
TŐS GYÖKERES NYELV ÁGOZATOKRÓL foly a' 
beszéd. Talán a' Magyar Nyelvnek TERMÉSZETI 
TULAJDONAIT? Épen nem, mert az iltyen magya-
rázatért a' Mltgos Szerzőnek Feleletében (Tud. Gyújt. 
1831. XII. Köte t , 39. lap.) megdorgáltatott Recen-
sens. — Mit ielentenek tehát? A' Magyar NYELV-
NEK DOGMÁIT bizonyosan, mert így fejezi ki ma-
gát a' Méltóságos Szerző a' most említtetett helyen : 
„Mert az én értelmem szer ént, valamint a* Hit-
nek, színt úgy nyelvünknek is sokkal kevesebb az 
ÁGOZAT JA, mint sem az ö tulajdonai, már pe-
dig tsak az elsőkre szorulnak £!?) minden 
értekezéseim, könyvemnek tzimezetéhezfog-

Hát DOGMÁI, az az : ÁGOZATAI vágynák 
a' Magyar Nyelvnek ? Méltán fölkiálthatunk itten az 
esméretes jámbor Magyar Egyházi Férfiúval: ^Bol-
dog Isten ! mire jutánk." Vagyon így a' más nyel-
veket fölül halladó Magyar Nyelvnek PHILOLOGIAI 
DOGMATíCÁJA , mint vagyon a 'Hi tnek THEOLO-
GÍA DOGMATÍCÁJA, Ezt a 'Tudományt Monboddo 
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Harr is , de Brossé, Meiners, Adelung, de Sacy, 
Valer , Jacob és Bernhardi még tsak meszsziről gya-
nítani sem tudták, 's azért butsánatra méltó Becen-
gensnek szük bélátása i s , ba a1 tárgy magosságát 
fölérni nem tudta. Kár volt a' Szónak olly jelentést 
adni , mellynek a1 Pbiiologiában alkalmas jelentése 
nem lebet, 's mellyet a' Méltóságos Szerzőn kivul 
egy Pliilologus sem esmér a' Föld kerékségén. 
Vagy, ha még is elfogadható e" je lentés , tanítson 
meg bennünket a' Méltóságos Szerző a1 tudós Ve-
r o n i u s példája szerént, mi légyen Könyvében kü-
lönösen Dogmája a' Magyar Nyelvnek 3s mi nem ? 
minthogy azt p. o. „hogy az Y nálunk (§ 21.) voU 
tahépen se magán- se mássalhangzó, hanem t sah 
segéd betömi a' K i s f a l u d y , T e l e k y , 's más 
e'féle nevekben Recensens a* Magyar Nyelv Dog-
májának nem tekéntheti. Egy tárgyra nézve nintsen 
két egymással ellenkező Dogma a' Hitben : hogy le-
hetne tehát a' Magyar Nyelvben is? — 

A' Bévezetés kezdete is (5. lap) helytelen, vagy 
kelleténél bátrabb áiiítást foglal magában, midőn 
mondat ik: ,, A3 valódi magyar nyelv legki s-
s ebb et sem hasonlít más akármelly európai 
beszéd nemévelAzt kérdezi mindenek előtt Re-
censens, mit jelent határozottabban az a' VALÓDI 
szó a' Magyar Nyelv előtt? Ha általában a' Deák 
VERLS és GEM I M S , az a z : a1 Magyar IGAZI 
szó jelentésében használtatik, mit jelenthet ekkor? 
Hiszen NEM IGAZI, vagy is ÁL és FATTYÚ MA-
GYAR NYELVET senki sem esmér közülünk, ha 
tsak az újdon új Magyarságot így nem tetszik ne-
vezni valakinek. Ha a' VALÓDI szó EREDETI és 
ÖSI NYELVET jelent, ki áll jót ró la , mi illyen 
különösen Nemzeti Nyelvünkben? Közölhetne Re-
censens a' XVLdik század kezdetéből Magyar For-
dí tásokat , mellyekből egészen a1 Deák Nyelv mene-
tele és rendszabási alkatmánya visít ki. Sőt mennyi 
keletben — köz keletben— forgó Magyar Szólásmód 
hordozza most is a1 Deákság bilyegét? Reccnsens 
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kénytelen ismét nyilván megvallani, hogy magyará-
zat nélkül ezt a' VALÓDI MAGYAR NYELV Kité-
telt nem érti. Azután, mi nem hasonlít I eg k i s e b-
b e t is a' Magyar Nyelvből más Európai Beszéd ne-
méhez? Az e g y e s s z o v a k - e , vagy a' M a gy a r 
N y e l v n e k A l k a t m á n y a , T e r m é s z e t e és 
R e n d s z a b á s a i ? Az elsőkre nézve EZER, meg 
EZER ollyan szovakat fölhozhatna Recensens, mel-
iyek más Európai Nyelveknek szovaikkal hasonló 
jelentésűek; a" másadikra nézve a' Magyar Nyelv 
i s , mint tsak nem minden Emberi Nyelv , s o k b a n 
hasonlít más Európai Nyelveknek alkaimányukhoz, 
aJ mi a' Méltóságos Szerző könyvéből is nagy mér-
tékben kitetszik. Nints«mk-e az Európai Nyelvek-
nek szinte úgy, mint a' Magyar Nj'elvnek^ Állatos 
Neveik , Névmásaik, Igéik, Eseteik, 's a' t . ? Di-
tsérni akarván tiszteletre és szeretetre igen is méltó 
nemzeti nyelvünket, ne tegyük "azt NYELV SZÖR-
NYETEGGÉ, hanem állapodjunk meg az illendőség 
határainál. Kora is még nagyon nálunk, hol a' 
NYELV TUDOMÁNY — a' Tudományt igazi érte-
lemben Yevén — még tsak első fejledezésbeii vagyon, 
azt állandó szabásként meghatározni akarni, mi ta-
g a d h a t a t l a n u l ! és e r e d e t i k é p e n MAGYAR 
a' mi Nyelvünkben, és mi nem ? A' legmagyarab-
baknak tartatott szovakról, miilyenek p. o. az ÁTYA, 
ANYA, BALTA, ROZS, KÉK fs a' t., nem bizo-
nyította-e meg, hiteles tanuhelyekre idézve, az 
1828-dik évi Pesti Hasznos Mulatságokban Recen-
sens, hogy azok néha negyven, néha nyoltzVan 
Európ »i,Ásiai,Afrikai, sőt néha Amerikai Nyelvekben 
is föl találtatnak hasonló kiejtéssel és hasonló jelen-
téssel ? — A' Magyar Nyelv, úgy , a' mint mi azl 
ma beszéljük, egész kiterjedését véve, igen is nem 
hasonlít más Európai Nyelvekhez, de ezt a' kérdés 
fllá nem jöhető tételt bizonyosan nem akarta állíta-
ni a' Méltóságos Szerző: IIa pedig itt is a1 Magyar 
Nyelv DOGMÁIT értette, előbb azt kellett volna 
szorosabban meghatározni, mik tészik ezen DOG-
MÁKAT, valók e ezen DOGMÁK? mert a' Mél* 
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tóságós Szerző Könyvében számtalan bibás Nyelv-
történeti és Grammatikai állítások találtatnak. 

Illyenek közé számlálhatni p . o . ezen állítást, 
melly az előbjbeni Valódiságot és nem Hasonlítást 

iaji) nyomban követ i : ,, Innét (mivel a lv i l ág 
legrégiebb nyelveivel egy idős ) ki tetszik ^hogy 
több Ezer ed ek előtt magán kezdődött, az olt a 
pedig tős gyökeres ágazatiban s e m mit sem vá l-
tozott a' Magyar Nyelv." Tsudálatos következ-
tetés ! „ A3 Magyar Nyelv a3 Világ legrégiebb 
Nyelveivel egy idős : Tehát tős gyökeres ágozati-
ban semmit sem változottÉpen annál változéko-
nyabb szokott lenni a' Nyelv, mennél régiebb. Nem 
új Nyelv bizonyosan a' Német Nyelv, niég is az 
úgy vélt Ulphilásnak Német Nyelve, a' Hildebrand 
költeménynek Német Nyelve , a' Niebelnngen Lied 
költeménynek Német Nyelve, a' XVI — XVIl-dik 
századi Német Nyelv, és Schillernek Német Nyel-
ve , öszszehasonlíttatva, minő változásokra mutat-
nak! Es honn and állítja a' mi Méltóságos Szerzőnk 

A a* Magyar Nyelvről olly biztosan, hogy ez több 
EZ EREDEK OLTA tős gyökeres ágozatiban SEM-
MIT SEM ( így) változott meg? Olvasta-e a1 Magyar 
Nyelvnek több ezeredes Maradványait, 's Öszsze-
hasonlította-e ezeket a' mostani Magyar Nyelvvel? 
Vajha, oh vajha bírna Nemzetünk illy TÖBB EZE-
REDES Magyar Régiségekkel! De, fájdalom! tudja 
mindenki közülünk, hogy Szent István Királynak 
lOOJ-diki Okleveléig alig találunk egyes Magyar 
Neveket i s , 's még ezek is változásokra mutatnak. 
Constantinus Porphyrogennetánál ETEL-KLZü (Me-
sopotamia = Interamnensis =• Víz Küzii ) egy régi 
Magyar Országnak neve, melly arra vezérel bennün-
ket az ETEL szóban, hogy ma többé nem nevez-
zük , mint nevezték Atyáink több más Ásrai Népek-
kel együtt , ETEL néven aJ VIZET; *) a' KUZU 
szóban pedig világosan szembe tűnő az i s , hogy a' 

• ) Innenii ETEL-VAR fordíttatása volt az AQVINCUM szó-
llak j '8 anjjak semmi küzo sem volt ATTILA nevével. 
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Magyar Helyes írás (melly a' Méltóságos Szerző-
nek 2—14. $ szerént határozottan a' Magyar Nyelv 
Dogmatikájához ta r toz ik) megváltozott annyiban , 
a' mennyire ma nem U hanem Ö vagy Ü betűvel ír-
juk le a' KÖZŰ, vagy KÜZÜ régi szovat; de meg-
változott az Ü betiire végződő mellékszói régi ra-
gaszték is , minthogy ma már nem mondjuk KÖZŰ, 
vagy KÜZÜ, hanem így mondjuk KÖZI, p. o. Rába-
Közi , Tsalló - Közi. Az 1001-dik évi Oklevélben 
BALUUANIS a' mostani Somogy Vármegyei BÁL-
VÁNYOS falu neve; Kálmán Királynak Görög Deák 
Óklevelében POLOSNIK a' mostani Szala Várme-
gyei PALAZNAK és PALOZNAK helységnek neve. 
Illyen ugyan Kálmán Király Oklevelében GRIiV-
TZARI is a3 mai Veszprém Vármegyei GERENTSÉR 
pusztának neve helyett. Nekünk, ha a' levegőben vá-
rókat építeni nem akarunk, tsak a' BOLDVA MEL-
LÉKI KÉT HALOTTAS BESZÉDDEL, mint a' 
Magyar Nyelvnek legrégiebb Maradványával, lehet 
Öszszehasonlífani, midőn a' legidősebb nyelvbéli 
Régiségről foly a' beszéd , nemzeti nyelvünket. 
SEMMI SEM találtatik-e ezekben, a mi változá-
sokra mutatna? Ha a' VAGYOK segéd Igének je-
lentő módában a' jelen időben a' többes szám első 
Bzemélye VAGYUNK, és ez ÁGOZATA a' Magyar 
Nyelvnek, úgy az első Halottas Beszédben mind-
járt a' régi VOGMUC arra is tanít bennünket, hogy 
a' Magyar Nyelvnek egyik Ágozata megváltozott; 
meg arra is, hogy nem lehet az DOGMA, a' mi 
változó. IIa a1 Méltóságos Szerző Nyelvünk régi 
Maradványaiból a' Magyar Nyelvnek BELSŐ TÖR-
TÉNETEIT nagyobb gonddal tanulta volna, máské-
pen készült volna munkája. Minden esetre (/10. §) 
íme sorok: „ í g y vette eredetét a Magyar Név-
szók ejtegetése, mellynek hajdan Scythiábaji hihe• 
töleg (miér t?) MÁS FORMÁJA volt, mint a9 mel-
lyet most követünk" ellenmondást látszanak fog-
lalni magukban ezen állításra nézve : „SEMMIT SEM 
VÁLTOZOTT." De Recensens az érdemekkel fénylő 
Méltóságos Szerző idősebb koránál fogva kész ezt 
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az emlekező tehetség feledékenységének tulaj*In* 
nítani. • , 

Egyébberánt a' Magyar Nyelv Agozatai, ha hí-
tnezés hámozás nélkül minden tartozó tisztelet mel-
lett ki kell Recensensnek az igazat mondania, nem 
foglalnak egyebet magukban, mint egy könnyeden 
és szoros Kritika nélkül készült Magyar Gramma-
tikát , mellyben igen kevés az új találmány, igen 
kevés a' megállható állítás, 's több benne a'tiszta 
jó szándék és hazafiúi elragadtatás, mint az előme-
netel. Fordítsuk tsak figyelmünket az első Rész első 
tzikkelyére, 's olvassuk a' mit ott íratva találunk. 
Azt, úgy-e, hogy a* Magyar Nyelvnek tsak két féle 
betűi vágynák, úgy mint Magánhangzói és Mással-
hangzói, régen tudta és tudja a' Magyar? Ez tehát 
nem újság és nem érdem. A' mi pedig ezen oktatást 
nyomban követi, hogy Nyelvünknek kettős hangú 
betűi, a z a z : diphtongusai nintsenek, közönségesen 
nem való. A' Palótz Nyelv esmér diplitongusokat; 
de esmér a' Szala, Vas és Sopron Vármegyei ma-
gyar beszéd is , midőn ezeket: iédes, sziép, kiép, 
gyiég 's a' t. kimondja. Azután , olly rettenetes és 
undorító TSERÉP HANGÚ betük-e azok a' diph-
tongusok, mint a' Méltóságos Szerző festi azokat ? 
Kinek nyelvét ütötte meg mostanig a' guta, ha e' 
Deák szovakat: „CAESAR AUGUSTE" kimondot-
ta? Ugyan TZUDARSÁGOK - e főképen a' Német 
Nyelvnek Dialectusai, vagy HIBAK-e a' Dialectusi 
Különbözések az Európai Nyelvekben? Ezek való-
ban korlátlan és helytelen hazafiúi kifakadásokra 
mutatnak, mellyek tsak a' Durvaságot szaporíthat-
ják közöttünk. 

Helytelenségek többnyire azok i s , a' mik az 
első rész 2—4-dik tzikkelyeiben a' magánhangzók-
ról előadatnak. Recensens ugyan, a mit igen sajnál, 
nem ért a' Musikához, de még is tud annyit a' Ma-
gyar Grammatikából , hogy Musikai Magyar ABCét 
már Verseghy írt, 's avval nem boldogúlt; tud an-
nyit a' Magyar Grammatikából és a' közönséges Phi-
lologiai Semiotikából, hogy annyi betűjének kell a' 
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Magyar Nyelvnek lennie, a' hány különös egyes 
hang (vagy , ha a' Palótz Nyelvet is érénteni tet-
szik, kettős hang is) találtatik benne. így, ha a' 
magánhangzókat számba szedni aka r juk , vagyon 
Nyelvünkben a , á , á, e , é , é , i , í , o , ó , Ö, ő , u , 
ú , ü , ű magánhangzó betü. E' szerént *a* magyar 
magánhangzóknak nem sok közük lehet az éneklés-
nek t s a k h é t tiszta hangaival. A' három féle o 
betűt maga is érértti aj Méltóságos Szerző: Miért 
nem éréntette határozottan és világosan a három fé-
le a betűt i s , minekutána két féle a betü vagyon az 
AKAR és HAMAR szóban. Mondaösa tsak ki Német-
tel és Tóttal az előbbi szovakat, tapasztalni fogja, 
hogy a'homályos és világos a betü meg nem külön-
böztetése miatt mindegyik azonnal elárulni fogja 
idegenségét. És miért nem tette egy sorba a1 Méltó-
ságos Szerző a' rövid magánhangzókat a'hoszszuak-
kal? Ezek sem mondatnak kétszeri szájtátattal k i , 
ha valamivel hoszszabban ejtetnek is. 

Hogy a' Magyar Nyelvnek Prosodiája tekélete-
sebb ( 5 . § ) a' Németéénéi, azt régen tudjuk ^ do 
nzért nem jutott mostanig eszünkbe kigúnyolni »ei1  

Német Nyelvnek SZOKTALAN BESZÉD VÁGTATÁ-
SAT. Sok függ e' néző pontban a' szokástól , mint-
hogy „Consvetudo est altera naturaGondolja-e a1 

Méltóságos Szerző, hogy a1 született Német előtt nem 
k e l l e m e t l e n e k hasonlóképen a' Magyar Nyelv-
nek különös és saját betűi? Majd eltörik nyelve a1 

kimondásban, sőt nem is boldogulhat vele. Esnem 
hallott-e a' Méltóságos Szerző íiatal korában -Vitra 
Vármegyében ketsegtető kellemmel Szláv Nyelvet 
beszélni? A1 kit a Természet kellemes kimondással 
és bájoló előadással megáldotb, annak szájából még 
a' legvadabb Nemzet Nyelve is dís/szel és éddel 
hangzik. Mire vezethet tehát a' krszt, prszt, szmrt 
's a' t . kipilingéreztetése ? Nem épen úgy az ügyet-
lenségjele-e, ha a' míveletlen Magyar K o r e l a szo-
vai ejt a" C h o l e r a helyett, mintha a' míveletlen 
Német M a d j a r t vagy M á d s c h a r t mond a7 M a-

, g y a r helyett? Vagyon minden ház előtt seperni 
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való. De a' Szótagoknak tsonkíttatásaik sem épen 
ollyan csméretlenek a' Magyar Nyelvben, mint a' 
Méltóságos Szerző vitatja. A z u t á n helyett O s z -
t á n - nal élni ; m i t t e s z e k helyett m e t s z e k - et 
mondani ; n e m e s e b b , vagy G a z d a A s z s z o n y 
helyett i) e m e s b é s G a z d A s z s z o n y kiejtést 
használni , tsak ugyan Szótagtsonkítás. millyen 
durva rövidítések nem találtatnak (p . o é r d e m i 
az é r d e m e l helyett) a' XVI-dik és XVlI-dik szá-
zadi Magyar Könyvekben is. Sőt még most is sok 
Aestheticus előtt szebb a1 gyönyörűbb 

ÁRNY szó 
(be felséges hangú k i té te l ! ) az ÁR-NYÉK szónál. 

Főképen kegyelmeibe vetie a1 Méltóságos Szer* 
zo a' Hangegyűletet, vagy is basonló Hangkövetést. 
Igaz , kultsa ez a' mostani Magyar Nyelvnek! De 
nem volt egészen kultsa a 'régiebb Magyar Nyelvnek, 
következésképen ez az Ágozat nehezen Scythiai. Már 
Béla Király nevetlen Jegyzőjénél olvassuk CADU-
— N E C , BUNGER - NEC, a3 mit m a K A D U - N A K , 
BUNGER-NAK mondanánk. Az 1182-d ik , vagy 
1183-dik évi régi Halottas Beszédben e lő jő : m i-
l o s t b e n , p a r a d i s u m b e n , h a l á l n e c , m n -
g a n e c , f o j a n c c , p u c u l n e c , a r c h a n g e l t , 
i ö v b e n . Megtartatott-e ezekben a' hasonló Hang-
követés? Pedig ez a' beszéd Scytha Beszéd. Vagy 
mit mond Recensens? Mind ezek ( Tudom. Gyűjt. 
1834. XII. Kötet , 53. lap.) a' MAGYAR NYELVRE 
SZÓRT TATÁR SZEMETEK. Hová tünt-el, ezeket 
í r t ában , ' a ' Méltóságos Szerző szemei elül az Idő-
vetés? Tatár Szemetek 1182-dikből, vagy 1 183-dik-
ból a' Magyar Nyelvben ! Ez ám az igazi Tsiga Bi-
ga. Illyenek számtalanszor találtatnak a' későbbi ré-
gi Magyar Kéziratokban i s , 's az illyenek vonták-le 
Révai szeméről a' fátyolt Magyar Nyelvünk álkat-
mányára nézve. TSAK EZEKBŐL A' TATÁR SZE-
METEKBŐL mutathatni meg, hogy minden forma-
tiva ragasztéknak tsak egyféle magánhangzón gyö-
kere vol t , és így, ha ma több féle vagyon, az ké-
sőbben hasonló Hangkövetésből eredett. Úgy, de mi 
történt 3s következett ebből? Bizonyosan a3 Magyar 
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Nyelvnek egy nagy MEGVÁLTOZTATÁSA egyene-
sen Ágozataiban és Alkatmányában a' MAGYAR 
NYELV ÉRTELMESSÉGÉNEK TAGADHATAT-
LAN KÁRÁRA. 

Azonban, hogy megértessék, példákban kell 
itt Recensensnek szólania. Mondjuk ma p. o. HAT-
SZOR, mondjuk H É T - S Z E R : Hajdan pedig, mit 
a1 XVI-dik századi Nyomtatványok is bizonyítanak, 
így mondották ezeket Atyáink: HAT-SZER és HÉT-
SZER. A' ki a' Magyar Nyelvet a' Deák Nyelv mér-
tékével mér i , az mind a1 két szovat tsak így fogja 
ford í tan i : SEXIES , SEPTIES : De a' gondolkodó 
Magyar meszszebb fog lá tn i , 's észre veszi , hogy 
e ' szovakban a' Magyar SZER szó ál l , mellynek 
külön állva is ORDO, SERIES világos jelentése va-
gyon. így HAT-SZER annyi , mint S E X - S E R I E S , 
vagy SEXTA - SERIES ; H É T - S Z E R a n n y i , mint 
S E P T E M - S E R I E S , vagy SEPTIMA - SERIES. Az 
már a' kérdés, mitsoda a1 mai HAT-SZOR és ELŐ-
SZÖR öszszetételekben a1 SZOR és SZÖR rész? Bi-
zonyosan nem lehet más, mint a3 SZER Gyökérnek 
a* mostani hasonló Hangkövetés törvénye miatt tör-
tént elváltoztatása, hogy könnyebben kimondhassa 
az A betűs gyökér szó után a' beszélő az O r mint 
sem az E betűt ; az Ö betűs gyökér szó után pedig 
a z Ö , mint sem az E betűt. IIa ma a' SZER szónak 
saját jelentése fön nem volna , hanem egészen ki-
veszett volna, tudhatná-e a' Philologus, mellyik az 
IGAZI GYÖKÉR a' SZER, SZOR és SZÖií közül? 
A' SZOR legfölebb a' SZOR-OS mellék szónak gyö-
kerére vezethetné a' Philologust, ?s ekkor SZOR 
annyit jelentene, mint ARCTUM, vagy ANGUS-
TUM, Úgy, de tenne-e alkalmas jelentést a' SEX 
ARCTUM, vagy SEXTUM ARCTUM és SEX AN-
GUSTUM, vagy SEXTUM ANGUSTUM f HAT-
SZOR öszszetételben az ORDINALES jelentésű szám-
ra nézve? A1 SZÖR jelentéséhez még tsak közelíte-
ni sem lehetne, mivel sem a' SZÖRNYŰ, sem a1 

SZÖRTSÖL szó gyökerévé nem lehetne tenni a' SZÖR 
alkató részt az ÉLÖ-SZÖR öszszetételben. A' régi 

HAT-
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MAT-SZER szólásmód nem M á g n e s ti) gyanánt 
szolgál-e tehát a 'ma i IIAT-SZOU öszszetétel igaz! 
jelentésének meghaláfoztatására ? De itt könnyen 

\ folyt az értelmesség fölvilágosíttatása. Szinte igy 
könnyen foly a1 régi Halottas Beszédnek TATÁR 
SZEMETEIBEN is. A1 mai Adó eset ragasztéka ugyan 
NAK és NEK, mint p. o. HALÁL-NAK, vagy EM-
BERNEK : Azonban Nyelvünk ösz régiségében ol-
Vastatik: HALÁL-NEC , MUGÁ-NEC (Magá-nakJ, 
FOJÁ-NEC (Fajá-nak), PUCUL-NEC (Pokol-nak> 
Ellenben nem mondatik NEMÉ-NAK e' régiségben, 
hanem NEMÉ-NEC áll abban. Mellyik már a' NAK 
és NEK ragaszték közül az igazi Gyökér és mellyik 
eredeit hasonló Hangkövetésből ? Folyamodjunk a' 
TATÁR SZEMÉTHEZ, mint M á g n e s t ű h ö z . Nem 
de a' NEK Gyökér felé mutat az? Helyesen * mert 
ma is fön vagyon szokásban a' NEK-EM, NEK-ED* 
NEK-l's a1 t. MIHI, TIBI, SIBI jelentéssel. Mind-
azonáltal ez a1 magyarázat ismét a' Deák Nyelv mér-
tékével adatik egyediíl a* birtokos Névmásoktól, 
mert magának a1 NEK Gyökérnek egyenes és vilá* 
gos saját jelentését többé nem tudjuk. Azt még is 
észreveszsziik elég hitelesen a'régi Halottas Beszéd-
ből , hogy a3 mai NAK és NEK ragasztékra nézve 
hajdan nem volt keletben a' hasonló Hangkövetés< 

Ma így beszélünk a1 BAN és BEN utóijáró szó 
segedelmével: JÓ-BAN*, KERT-BEN. Aa régi Ha* 
lottas Beszeíf Készítője így szólott : MILOST - BEN 
(mai Malaszt ban), P A R A D í8UM-BEN (ma: Para-
ditsom-ban), JOY-BEN (ma: JÓ-BAN). Ellenben 
nem találtatik a'régi Halottas Beszédben soha ; GYŰ* 
MÖLTS-BAN, hanem abban GIMILS-BEN ( um : 
Gyümölts-ben) jő elő. Mellyik hát az igazi gyökér 
és mellyik a' hasonló HangkÖvetés a' BAN és BEN 
közül? A1 TATÁR SZEMÉT, mint M á g n e s t ő , 
nem de a1 BEN gyökér felé mutat, 's a' BAN ra-
gasztékot, mint későbbit, épen nem esméri ? He-
lyesen, mert BEN különösen is INTtJS jelentésű, 's 
keletben forog a' BENN EM, BENN ED, BENN E , 
az az: I n t c r n u m m e u m , I n t e r n u in t u u in ? 

Tud. Gyújt. XII. Köt. 1834, 8 
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I n t e r n u m i l l i u s öszszetételben. Mi okosak vol-
tak , ime ! a SZEMETELŐ TATÁROK, hogy soha 
sem tserélték föl a' semmit sem jelentő ragasztékot, 
hanem mindenkor ä' JELENTŐT használták hasonló 
Hangkövetés nélkül. Úgy tűnik elo a1 dolog, mint 
ha nálunk a* Magyar Nyelvet jobban é r t e t t é k volna. 

Mi most a"1 Vevő Esetet TŐL és TŐL ragasz-
tókkal készí t jük, 's mondani szoktuk P A P - T Ő L , 
EMBER-TŐL. Szent Margit életében ellenben (Geor-
gii P ray , Vita S. Eiisabethae Viduae dcc. Tyrna-
viae, 1770. 4-o pag. 298 ) olvashatni: „ É s az 6 
CLASTllOMÁ-TŐL kivonhatnáfák.« Szent Katalin 
Eletében a' Debretzeni Kézírat szerént találtatik : 
„Kerálné Aszszony KERAL-TOL teréhbe es ék. « 
— „Én mennyei A THYÁM-TOL« — „Az OOCTÍh 
ROK-TOL neveztetek.« —,. Meg szünék a SIR ÁS-
TOL.« 's a' t. Nem jo pedig e' Kéziratokban soha 
elo EMBER-TÓL, TEST-TŐL, 's a' t. Mellyik hát 
a' mai Vevő Esetet képző ragasrstékokhól a' Gyökér? 
A' TÓL-e, vagy a' TŐL? — A' TATÁR SZEMÉT, 
mint M á g n e s t ő , a TOL mellé áll. Helyesen, 
mer t , ha nem tudjuk is egyenesen a' TOL tiszta je-
lentését, tudjuk a z t , hogy keletben vagyon Nyel-
vünkben külön is a' T Ő L - E M . az az : A ME; a' 
T Ő L - E D , az az : A T E ; a' T Ő L - E , az az : AB 
1LLO. 

így beszélünk mi szerte szét az írói Nyelv sze-
rént : HALÁSZ, KERTÉSZ ; SIP-PAL, DOB-BAL, 
TROMB1TÁ - VAL. Azon részek a' Hazában, mel-
Jyek a PALÓTZ NYELV maradványait használják, 
a' fölebbiek helyeit RÁK-ÉSZ, LOP-ÉSZ ; SIP-VEL, 
DOB-VEL, TROMBITÁ-VEL szovakat mondanak. 
HelyteJenul-e, ha az ÉSZ szó és a' V E L - E M szó 
külön is használtatik és épen azon jelentéssel bír , 
melly az előadatott öszszetételeknek jelentésükre al-
kalmaztatható? 

Más öszszetételek re nézve egyenesen nem segí-
tenek ugyan a' TATÁR SZEMETEK, de mind a' 
mellett is igen könnyű kitalálni a' Gyökeret. Hogy 
e1 szovakban: NYOM-HAT, V E R - H E T , az igazi 
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Gyökér ITAT, a* másik I IET pedig tsak hasonló 
Hangkövetés, a / t hirdeti a' 11 AT - ÜK, H A T - S Z , 
HAT ige, mellynek részesülője HAT-Ó él a' MIN-
DEN - HAT-Ó = OMNIPOTENS öszszetételben. Ha-
sonlóképen , hogy a' FOG-LAL és KÉR LEL igék-
ben LEL az igazi Gyökér , a1 LAL pedig hasonló 
Hangkövetés, bizonyírja a' LEL = INVENIT, ige. 
Illyen az AP-AD és E P E D igékben is az A D = D A T , 
ige, melly az AP-AD-ÁS szóban az AD-ÁS rész ál-
tal maga magát egészen kifejti. De hányszor elhágy 
bennünket az öszszetételeknél mind a 'TATÁR SZE-
M É T , mind a' DIALECTUS, mind a' Magyar Nyelv-
nek világos és külön jelentéssel bíró RÉSZE , mind 
végre a' Rokon Nyelvekből ne talán kültsönöztet-
hető FÖLVILÁGOSÍTÁS i 

Nem hibázott valóban Révai az illyen nyomok-
nál fogva, ha a1 Magyar Nyelv alkatmányáról állí-
to t ta , hogy 

L") A' Magyar Nyelv kezdetkor merő öszszetéte-
lekből, az a z : COMPOS1TIJMÜKBÓL állott. Hogy 

2.) Az öszszetételekhen nem esmérte ha jdana ' 
Magyar Nyelv a1 hasonló Hangkövetést, melly most 
a1 Magánhangzóknak háromféle fölosztatásnktól függ. 
V a s t a g o k : A , O, U rokonaikkal ; V é k o n y a k : 
E , Ö , Ü, rokonaikkal ; É l e s e k : É , I , rokonaik-
kal. Hogy 

3.) A' későbben I u s t a k i m o n d á s b ó l ere-
deti hasonló Hangkövetés a' Magyar Nyelvbe bá-
mulásra méltó V á 11 o z á s o k a t hozott. Hogy végre 

\ ) A' hasonló Hang követés a' Magyar Nyelv 
É r t e l m e s s é g e t időjár tával , midőn aJ Ragasz-
tékoknak Gyökereik i s , és sok egyes Jelentő szo-
vak is feledékenységre jutottak , h o m á l y b a borí-
totta. Ki tudja ma meghatározni p. o. mellyik a" 
Gyokérragaszték, és minő Jelentésű ezen öszsze-
tételekhen: FUT-OS, REP-ES; MUL-AT, V E R - E T ; 
H A J U L , REP-ŰL; RÁJ-OL, TÉRD-EI, ; DÜB-OG, 
REM-EG. 's a' t. 

Mennyire hátra hagygyák Révainak ezen velős 
és a' Magyar Nyelv BELSŐ TÖRTÉNETEIN's 1U 

*8 
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TELES RÉGISÉGEIN épült állításai ar Méltóságos 
Szerzőnek tsupa KÉNYEN nyugvó oktatásait! 

Azonban a' HOMÁLYON KIVŰL, mellyet a' 
hasonló Hangkövetés nemzeti nyelvünkben okozott, 
és szült, figyelemre méltó az , is hogy általa SOK 
EGYFÉLE HANGUSÁG támadott a' Magyar Nyelv-
ben, melly ha kedvez is, a' LLSTÁRB KIMONDÁS-
NAK, bizonyosan kevesebbé mozdítja elő a' KEL-
LEMES HANGÚ SÁGOT, vagy is az EUPHONIÁT. 
A1 régielíb Magyar Nyelvben illyenek: „SZERETE-
TETEKNEK" — LESELKEDÉSSEL" — „KÉPZE-
L E T E K E T " — „SZÁRMAZÁSOKNAK" — „ÁLDO-
MÁSOKBAN" 's a' t. vagy nem találtattak, vagy 
legalább kisebb mértekben találtattak, míg a' ra-
gasztékok tsak egy gyökeinek voltak és azok a 'ha-
sonló Hangkövetés törvényei szerént meg nem vál-
toztattak. Mérsékeli , igaz, az EGYFÉLESÉGET 
az , hogy a* Magyar Nyelvnek sokkal több Magán-
hangzó betiii vágynák , mint más Európai Nyelvek-
n e k , 's hogy az A és E betű a' Magyar Nyelvben hat 
különbféle hangon mondatik k i : De ez állal is ba-
jos néha elkerülni a' RÚT FI A N GUS Á GOT. És mint 
kell az Idegen fülét sérteniük ezen EGYFÉLESÉ-
GEKNEK ? Innend tsúfolnak ők bennünket a' TE-
REMTETTE, 's más illy féle szovakkal. Szűnjünk 
meg tehát abban Musikai Tekéletességet keresni , a' 
mi nem egyszer a' fülnek terhére esik. Hogy nem 
nagy számot tesznek az olly an szovaink , meliyek ben 
k e m é n y e n h a n g z ó l á g y g y a l öszsz* kelne, az 
bizonyos : De hogy illyen szovakat n e h é z t a l á l n i , 
azt Recensens még seni m>>ri állítani, minthogy ha-
mar eszünkbe juthatnak a' LEÁNY, REÁ, ERÁNT, 
GYERTYA , GYERTYÁNFA , ESZTERGÁLOS 's a' 
t. Magyar Szovak. Már egy 1268-dik évi eredeti Ok-
levélben olvasta Recenzens: , ,Deinde vem't ad ar-
borem GERTAN, sub qua est rnetaEs alább : „ Et 
venit ad unam arborem GERT AN, sub qua est 
méta." Esmért hát illyeneket már az ösi nyelv is. 

Magasztalja Nyelvünket ( 30. §. ) a3 Méltóságos 
Szerző azon tekéntetböl i s , hogy Névszovaink sem-
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mi NEMBÉLI KÜLÖNBSÉGET nem esmérnek. 
Nyelvünknek ezen tulajdona Atyáink tiszta eszük-
nek tanuja ue;yan , 's ez egyébberánt a1 Magyar Nyelv 
tanulást is igen könnyebbíti: De mind e' mellett is 
nem lehet tökéletlenséggel vádolni az ollyan nyelve-
ket is , mellyekben Nembéli Különbözés találtatik. 
Ez egyfelől nagyon határozottá tészi a1 nyelvet ; 
másfélül különbféle ejtegetés formákra szolgáltat 
alkalmat; 's még ezeken kiviíl megszívelteti az ál-
latos és mellék neveknek szabadabb helyheztetései-
ket. Beszélhetne-e úgy a1 Magyar, mint Uorátius 
írt ezeket í r tában: „Uli robur et aes tripplex circa 
pect us erat, q u i f r agilem t ruci commisit 
pelago ratem p r im u s."? Továbbá az illyen 
nyelvek a"1 Köíratokra is alkalmasabbak, nem ostro-
moltatván minduntalan a' sok NAK és NEK Adó 
Esetektől, vagy TÓL és TOL Vevő Esetektől, mel-
lyek a' Magyar Nyelvben igen gyakorta előkerülnek. 
Úgy kell tehát gondolkodni a1 Nyelvekről, mint a' 

Földnek különbféle Tartományairól, mellyek köziíl 
egyik i l lyen, a1 másik másféle Isten és Természet 
áldásaival kérkedhetik, 's a' mi egyikben netalán 
hibáz, azt más ága a' boldogságnak nagy gond nél-
kül kipótolja, a' nélkül, hogy ezt különösen a' fo-
gyatkozásért szerent9étlennck lehetne mondani. Hogy 
a' Magyar Nyelvnek illy forma kifejezései : KER-
TÉSZNÉ, JÜHÁSZNÉ 's a ' t . igen keskeny kiterje-
désnek, azt tudja mindenki szinte úgy, mint a z t , 
a' mit a' Méltóságos Szerző elfeledett, ha nem hibá-
zok , említeni, hogy a' Magyar Nyelvben némelly 
tárgyakra nézve a' nembéli különbözés különös szo-
vak által (p. o. Tyúk , Kokas , Kappan 's a' t. ) té-
tetik k i ; más esetekben pedig a' HIM és NŐSTÉNY 
szovaknak eloretételük által határoztatik meg. 

Dítséri az elsőség érdemlésig Méltóságos Szer-
zőnk a' Magyar Névszovaknak Ejtegetéseiket i s , 
midőn (35—39. §.) állítja ezeknek könnyüségüket, 
's alább tsak nem a' Regébe vágó előadással leírja 
ragasztékaikat megkedvelt KI és MI szovatskái után. 
Az ejtegetések, a z a z : Dcclinátiók a'Magyar Nyelv« 

* 
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ben az Eseteknek Ragasztékaikra nézve néni nehe-
zek ngyan , de o l l y s o k f é l e é s n e m k ö n n y ű 
K i v é t e l e k k e l terheltetnek , hogy miattuk az ABC-
nek tsak nem mindegyik betűjén külön keresztül 
kell menni a' nem vaktában beszélő Grammatikus-
nak. Szeretné látni Recensens azt az Idegent, a' ki 
a"1 Méltóságos Szerző Előadásai szerént megtudná 
tanulni a' Magyar Ejtegetéseket. Idegent emleget 
Recensens, mert a' született Magyar rendszabások 
nélkül is eléggé eltalálja, mit hogyan kell ejiegetni 
Nyelvében. Hogy állíthatta tehát (40 § ) a5 Méltó-
ságos Szerző ezeket: „Az itten eléadott Névszák 
ejtegetésük reguláinál igen kevés számú ki-
fogások vannak, 9s ezek is tsnpán tsak a3 beszéd 
könnyebb pörgetését érdeklik?" Még figyelemre mél-
tóbb az, hogy a' Méltóságos Szerzőnek (46. §. 29. lap ) 
imez intése szerént: „Ki hagyván az utolsó szótagot 
illető magánhangzót mindenütt, valahol o g , o / f , 
ol,om,o?i,or, OK,öl,öm,alom, és ele tn-be 
vesződik a3 szó," mi Magyarok még a' TOROK és ZÓ-
MÖKszovatsem tudjuk helyesen ejtegetni f <í} a n » s e / ' 
a' két szóÖK-be végződik, tehát, ki hagyván az utolsó 
szótagot illető magánhangzót, lészen a1 többes számnak 
Nevező Esete G r a m m a t i c e : „TÖRKÖK ésZÖM-
KÖK." És ez ógy-e h i b á t l a n , 's a1 közönséges szo* 
kásnakejtegetése szerént„TÖRÖKÖK ésZÖMÖKÖK" 
hibás.? Rázzuk meg előbb azt , a' mit rendszabássá 
tészünk, hogy a' mi nem oda való, ki potyogjon 
belőle. Igen böltsen í r t a , törvényéit tekéntve, a' 
Méltóságos Szerző az Ejtegetés Theoriája végén t 
„Legjobb Mester az illyeténekben a9 gyakorlás." 

De még mást is mondhat az Ejtegetés Theoriá-
«• járói, melly a* Méltóságos Szerző Könyv ében talál» 

tátik, Recensens. A' ki az A$ artáculust (ebez tar» 
tozott volna a' magánhangzón kezdődő szovak miatt 
Az is) az ejtegetéshez szükségesnek tartja, az kel» 
Jeténél jobban ragaszkodik a' napnyugati nyelvek-
nek szabásaikhoz. Nálunk Ház, Házé, Háznak 's 
a' t. minden Articulus nélkül is eset, 's mondjuk? 
„HAZAT készül venni," *s a' t. De az sem való, 
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hogy az esetek a' Magyar Nyelvben a' KI és MI ej-
tegettetésének ragasztékai által támadnak. Mihelyest 
külön is keletben forog a NEK-EM, és TŐLEM, 
azonnal ezen eset KÉP-NEK, vagy KÉP-TÖL ösz-
szetétel, 7s wem származik a' KI-NEK, MI-NEK, 
vagy KI-TŐL és MI;TÖL szovaktól. Sőt, ha a' TA-
TÁR SZEMETEKRŐL hasznot venni akarunk, még 
azt is bizvást állíthatjuk, hogy a1 Magyar Nyelvnek 
azon értelemben, melly szerént a'napnyugati Nyel-
vek Esetekkel bírnak, nintsenek is Esetei, követ-
kezésképen Ejtegetései is. Azokban az Esetragasz-
tékok külön semmit sem jelentenek, a' Magyarban 
az Esetragasztékok ellenben külön is jelentők. A' 
NEK és TOL ragasztékokról ez szembetűnő: De az 
a1 Nemző Esetnek É ragasztéka is , melly az Ő név-
másából lett épen olly módon , mint a' NO szóból 
NÉ lett a'KIRÁLY-NÉ szóban. Sőt épen azért, mi-
vel az E az O névmásából származott, a3 Magyar 
Genitivus, a'mit Méltóságos Szerzőnk meg sem em* 
lít, mind az egyes, mind a' többes számban ismét 
minden következő esetekben ejtegettcthetik illy mó-
don : Péteré, Péteréé , Péterének , Péterét, Pé-
terétől, Péterek, Péter éké 's a' t. Yégre , ha ma* 
gunkat más nyelvekhez alkalmaztatva, Ejtegetése-
ket megállapítunk is nyelvünkben, még akkor is 
nem szabad a' magánhangzótlan T betűt a1 vádoló és 
a" magánhangzótlan K betűt a" többes számbéli Ne-
vező Eset ragasztékának tartani. A1 TATÁR SZE-
METEK a' Halottas Reszédben hirdetik, hogy a hol 
most magánhangzótalan Mássalhangzó betű a'ragasz-
tók , ott hajdan magánhangzóval bíró Mássalhangzó 
volt a' ragasztók. Olvassuk a* Halottas Beszédben: 
HALALUT (halálot), REZET ( r é s z é t ) ; olvassuk 
a1 Yáradí régi Jegyzőkönyvben a' Tüzes Vas ítélet-
ről: THADEUS-UT, a' mostani TÍIADEUS-T he-
lyett. Ki is gyanítsa, hogy ezen Eset: HÁZ-AK, előbb 
IIÁZ-K volt volna, és tsak az euphonia miatt vál-
tozott volna a' mostani HÁZ-AK kitételre. 

De elég ennyi a' Méltóságos Szerzőnek Pbilolo-
giai igyekezeteiről. Ha Recensens minden botlásain 
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egyenként által menni aka rna , úgy vastag könyvet 
kellene írnia. Azonban hová vezetne ez? A* Méltó* 
eágos Szerző korosabb is, föntebb is ál l , 's ha sza-
bad mondani talán büszkébb i s , mint sem hogy ta-
núihatna, vagy tanulni akarna ollyan é r e t l e n 
g y ti m ö 11 s ü öbscnrus í ró tó l , millyennek (Tudom, 
Gyújt. 1834. 8-0 XII. Köt. 56. l ap ) festette Recen-
sens t , ki igen jól tudja a' Római Példabeszédet: 
„NON CLIYIS HO MINI CONTINGIT ADIRE CORIN* 
THUM.4' Tsekélyek , igaz, Recensens előmenetelei, 
de még is hazaiiui jó törekedések, mellyeket mind 
a' mellett i s , hogy nagyon különböznek a' Méltósá? 
gos Szerzőnek COLOSSÁLIS MUNKÁITÓL, türe, 
delemmel vesznek kétségkívül azon értelmesebb Ha-
zafiak, kik híven tudják, hogy több váratik azok-? 
tói-, a' kiknek több vagyon. Másfelől igaz az is , hogy 
az éretlen gyiimöltsöt is megérleltetheti az idei. Re? 
censens az időtől vár és a' Hazafiaknak kettőztetett 
szorgalmuktól. Az utóbbi szoros kritika alá vonhat-
ja ezen Recensiónak éretlen sorait , kifejtheti hi-
bá i t , bővítheti hézagait , világosíthatja homályai t , 
erősítheti helyes állításait. Midőn pedig mind ezek 
megtörténni fognak, Recensens már tsak azon kis« 
ded érdemmel is meg fog elégedni, hogy száz meg 
száz mostanig teljességgel nem esmértetett történeti 
tárgyat köz esméretbe hozott és forrás anyagává 
tett. Előbbre halladnia kell a' Nemzetnek, nem vesz* 
teglenie és poshadnia, *s a' ki e' nagy munka utá-
hoz tsak egy két darab követ vihetett i s , tsendes 
lelki esmérettel és nyugodottan zárhatja emberi pá-
lyáját. 

Egyébberánt édes örömest megvallja Recensens, 
hogy valamint folyton folyva, 's tsak nem lapról 
lapra mást tart és vall , mint a' Méltóságos Szerző, 
kinek főképen HÚNYAI ( 124. lap. ) , MENYESEI 
(127. lap.). KINGEI (131. lap.) ŐR-DÖGEI, az aZ: 
ÖRT-ÁLLÓ DÖGEI (134. lap.) igen mulattatók : Úgy 
tiszta és a' legforróbb hálával köszöni az Ágozatok 
tjián következő TOLDALÉKOT, mellybe igen ditsé, 
jetes szorgalommal 747, az az: HÉT SZÁZ NEGY« 
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VEN HÉT EGY TAGÜ MAGYAR GYÖKÉR SZO-
VAT öszsze gyűjtött. Ezen igyekezet előtt mélyen 
meghajtja magát Recensens, 's feledvén a' keveseb-
bé szerentsésen előadatott tá rgyakat , buzgó kebel-
lel kéri a1 MAGYAROK I S T E N É T , hogy a' fárad-
hatatlan szorgalmú, tudománykedvelő és fényes pol-
gári érdemekkel díszes Méltóságos Szerzőt még igeu 
igen sokáig éltesse! — „ S u u m cuique 

( V é g e . ) 
Horvát István, 

B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 

$) Handbuch der Geognosie zum Gebrauche bei seinen Vorle-
sungen und zum Selbstunterricht mit besonderer Berück-
sichtigung der geognosti*chen Verhältnisse des Grossher-
zogthums Baden entworfen von Dr. Fr. August Walchner. 
Carlsrube, 1833. 8^0 SS. I — X I V , 1 — 1104. Tizenegy 
Kötáblával, Az ára 6 fr. 45 xr. jiengö pénzben. 

A' nemesebb hazai szeretet megkülönböztetve 
kedveli a' földszínét i s , inellyhez ezer meg ezer 
édes viszonyok kaptsolnak: A' magosabb tudomány-
béli kifejlés pedig úgy szokta gyakorolnia ' tudomá-
nyos esmére teket , hogy azok közönséges tekéntete-
kig fölemelkedjenek. 

Mind a' két tzélt szemei előtt tartotta e' sok 
tudományt magába záró Geognosiai Munkának tudós 
Szerzője, midőn a' közönséges Geognosiát velős elő-
adással le í rván, 's az újabb tapasztalásokat és elő-
meneteleket haszonra ford í tván , egyszersmind a ' 
Badeni Nagy Ilertzegség természeti alkatását is hí-
ven előterjeszti. 

Különösen a' Könyvnek igen világosan készült 
Bévezelési Része fölötte alkalmas a r r a , hogy a' Ter« 
inészeti Tudománynak e5 gyönyörű és mulattató 

i 
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Ágút még az ollyanokkal i s , kik egyébberáut e' 
tárgygyal esméretségben nintsenek, megkedveltes-
se, a1 mit a' kőre nyomatott Tizenegy TábJa is szin-
te elősegít. 

Igen figyelemre méltó a1 Szerzőnek azon kinyi-
latkoztatása is az Előszóban, hogy annyi temérdek 
Geognosiai Adatok és Készületek állattak előtte, bogy 
nehéz volt hasznát venni mindennek. Az emberi 
észnek illy nagy gazdagsága a1 külföldön hathatósan 
inthet bennünket, hogy mi is Hazánk természeti 
alkatásának esméretére nézve tenni kezdjünk nem-
zeti nyelven valamit, 's ne álljunk egy oldalnlag 
szünet nélkül a* gyomrot nem egyszer émelygésre 
kisztő Versviszketegnél. Schlőzer, a' mi valóban 
nevezetes, midőn három Magyar Utazó, kik közül 
egyik most is fényben él , kettő pedig (Kul tsár és 
Schwartner) már a* boldogabb életre által költözött, 
Magyar Verses Könyvekkel kívánt neki nemzeti elő-
menetelünk megbizonyíttatására kedveskedni , ko-
moly ábrázattal felelte : „ Ich lese keine Dichter. " 
Azonban tova legyen tőlem az a 'szándék, hogy min-
den Verset kárhoztassak e* példa eloadatása által, En 
tsak az e g y o l d a l ú C u l t u r á t nem jovasloni, 's 
nem jovasolhatom. , ,Paulo major a catiamus 

Horvát István, 

III. 
T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k . 

1. A9 Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 

A' magyar tudós Társaság folyó évi November 9dikén, 
nemes Pest vármegye nagyobb teremében tailotta 3dik közűlé-
sét. Eiőlíilő Mélf. Széki gróf T e l e k i József úr ő Nagysága 
magos míveltségü lelkét belyegző ékes beszédében, mellyel az 
ülést megnyitá , nyomosán fejtegeié a' magyar tudósok hajdani 
eanyaru sorsát és a' fenálló magyar tudós társaság hatását. 
ÍJ rután titoknok tek. D ö b r e n t e i Gábor úr előszámolá a* 
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társaság 1833 Novemberéiül folyó 1834 Novembeie Odikéíg 
tett sok és fontos indukálód.ísait. Örvendve hallók a' „titok-
noki előadásból," többek közt , a' nemzeti játékszínre fordí-
tott munkás figyelmet, a' szép viszonyokat, mellyekbe a1 tár-
saság külföldi tudományos társaságokkal lépni kezd. Lelkesed-
ve értettük a" bajor kir. Müncheni akadémiának azon szép aján-
lását, mi szerént a' könyvtarában nemzetünket érdekelhető 
munkák hiteles inássát a' magyar tudós társaságnak megküldeni 
kész. Nemzeti öröm-érzést gerjesztett bennünk némelly lelkes 
hazafi ajánlások tudatása. A' titoknoki előadás végeztével e l -
hunyt derék hazánkfia G ö r ö g Demeter udvari tanácsos és 
tiszteleli tag felelt t. K. á 1 1 a y Ferencz rendes tagnak jeles 
emlékbeszédek t. B u g á t Pál rendes tagnak a' külső érzékek-
ről élettudományi előadása érdemlék a' köz figyelmet. Ezután 
t. C z e c h János úr rendes tag nyomos vizsgálatait terjeszté-
elő a' tudományok állapotjáról Magyarországban az Árpádok 
alatt; t. J a n k o v i c h Miklós ú r , tiszteleti tag , tudós érte-
kezésében, mellyet Róthkrepf Gábor ur o l v a s a - f e l , meges-
merteté a' Benei pusztán talált régiségeket, mellyek egy ma-
gyar hősnek, ki mint a' tudós értekezés történeti adatokkal 
világosítá — 923 táján hunyhatott - e l , tetemeiben, köntös-
ékességekben, lószerszámokban, fegyverekben, pénzekben á l -
lanak, és mind azért igen épdekesek , minthogy eleink öltöze-
tének még akkor Európában szokatlan arany és ezüst ékessé-
geit 's fegyvereik formáját előmutatják _ inind pedig azért, mi-
vel a'talált négy darab ezüst pénz, mellyeken a1 915—923 közt. 
uralkodott Berengarius neve olvasható, olly ritkaság, hogy 
szt a' leggazdagabb császár? vagy királyi pénz - gyűjtemények-
ben sem találhatni-fel. — Majd jelentés tétetett a' magyar tu-
dós társaság által 1833ra megjutalmazott munkák felni. T . 
K i s f a l u d y Sándor és V ö r ö s m a r t y Mihál koszorús köl-
tők munkáinak I833ban nyomtatott 2dik kiadások nyerték , 
egyenlően oszlatva, a' 200 darab arany jutalmat. Maros-

*) A* Tudós Társaság mostani értékéhez alkalmaztatott, 's fölsőbb 
helyen is helj'behagyatott A l a p s z a b á s o k b a j (A' Ma-
gyar Tudós Társaság Évkönyvei. Pesten, 1833.4 . I. Kötet, 
123. old. ) olvashatni : 

,, Azon nyomtatásban kijött eredeti magyar munka (nem 
munkák) megjutalmazására , mellyet a' Társaság leghasznosabb 
nak 's lelkesebbnek talál, 200 darab aranyat ád a' Társaság. " 

Mint lehet evvel megegyeztetni a/. 1833-dik évi nagy ju-
talom kiosztatását ? — Annál kellett-e a' Rendszabástól először 
elállani , ki míveltségünkre nézve új időszakaszt alkatott? Mint 
fogja ezt venni a' N e m z e t , vagy is a' N a g y o b b i k A k a-
d e ni i a? Nem árt figyelmezni a' köz ítéletre is , 's én úgy vé-
lem , hogy az érettebb gondolkodásnak itten egyet sóhajtot-
tak. *— A' Szerkesztető. 
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Vásárhelyi professor t. P é t e r f y Károly úrnak a' philoso-
phusokról és philosophia történeteiről írt munkája tisztelet-
díjra érdemesítetett. 1833nnk terméketlensége az eredeti jó 
tnagyar munkákra nézve fájdalommal említetett. — A' íilosofiai 
kérdésre érkezett két értekezés közül Almási JB a 1 o g Píü úré 

- nyerte a' 100 darab arany jutalmat; Ékeli ref. pap, l i e t é -
n y i János úré pedig ívenként 4 darab arannyal jutalmaztatik. 
A' históriai kérdés , reá csak egy felelet, az is elkésve érkez-
vén, 1834re újra kihirdettetek ; a' felelet beküldésének ha-
tárnapja 1836. Dec. 31-dike. — Az 183|re érkezett vígjátékok 
kö/.űl egy se találtatott száz darab jutalomra méltónak; de 
J a k a b István úr ,, falusi lakodalom" czímü vígjátéka íven-
ként 4 darab arannyal jutalinaztatik. Most az I834re szóló 
nyelvtudományi és philosophiai kérdés (1. alább) hirdettetett-
ki. Végre az előlűlő rövid beszéddel berekeszté az ülést, 
mellyen, a' karzaton, mint a' teremben számos minden ren-
dű és rangú hallgatók jelentek-rueg. 

A' magyar tudós társaság által kitett jutalomkérdések 
I834re, 

Nyelvtudományi kérdés. 
Mellyek a1 magyar nyelvben a'tiszta gyökök? Számláltas-

sanak e lő , mennyire lehet, eredeti jelentéseikkel. 
A' jutalom 100 darab arany. 
Ph ilo s o p h ia i kér dés-. 
Mi haszna 's befolyása van és lehetne még a* lélektudo-

mánynak ( Psychologiának ) mind a' felsőbb mind az alsóbb 
néposztályok czélirányos erkölcsi és polgári nevelésére? Mit 
és mennyit kellene ebből a* nemzeti oskolákban is tanítás tár-
gyául felvenni ? 

A' jutalom 100 darab arany. 
Mind a' két osztálybeli feleleteket, pecsétes leveleikre 

hivatkozandó jelmondataikkal, a' titoknok veszi által. 'S min-
denike beküldésének határnapja Martins I9dike 1836. Azon 
napon túl érkező felelet el nem fogadható. A'100 darab arany 
fődíjon kívül , másod sőt harmad karbelinek találandó felelet 
is kiadathatik , külön meghatározandó tiszteletdíj mellett. 

Pesten, a* Zdik kö'z-űlésbŐl Nov. Od, 1834. 

2. A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 
Tekéntetes 111 e b e i K i s s A n t a l Ur , Királyi TTdvar-

nok és több Ts. Ns. Vármegye Táblabírája , a' Magyar Nem-
zeti Museumnak gondos Gyarapítója, e' nemzeti Intézethez 
viseltető nemes hajlandóságának közelébb ismét igen jeles új 
tanúságát adta, midőn egy ritka és n e g y v e n h é t eredeti 
Magyar Levélből álló Gyűjteménynyel a' Széchényi Országos 
Könyvtárt megajándékozni méltóztatott. Mennél ritkábbak 
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még a* XVI-dik századból is a' Magynr Nyelvnek hitele« Ma-
radványai, annál örörnestebb közlöm a' Gyűjteménynek hiva-
talos uton kezemhez jött lajstromát azon megjegyzéssel, hogy 
a' Deák kivonatu Levelek is Magyar nyelvet foglalnak maguk-
ban. A' Lajstrom ez : 
1.) Forma Verborum Reconciliationis Rev. Dom. Eppi Bos-

nensis Michaelis Kesereo , et Sororis Suae Christinae Ke-
sereo ddto 12-ae 9-bris 1523. 

2.) Gróf Báthori András eredeti Levele ddto 21-ae Decem-
bris 1554. 

3.) Székel Antal eredeti könyürgö Levele Felseges I-ső Ferdi-
nánd Tsászár 's Királyhoz ddto 28-ae Aug. 1558. 

4.) Lévai Hadnagyok eredeti Levele Nagy Wáthy — 'a Csirke 
Istvánhoz ddto 29-ae Septembris 1558. 

5.) Lévai Hadnagyoknak eredeti Levelök Ernest Austriai F á 
Hertzeghez ddto 11-ae Április 1577. 

6.) Nagy Fábiánnak "stb. eredeti Levelök Pálfy János és Leby 
Miklóshoz ddto 28-ae Április 1577. 

7.) Martonossy István eredeti Jelentése Erneszt Austriai Fá 
Hertzeghez ddto 29-ae Április 1577. 

8.) Lévai Lovag és Gyalog Hadnagyok eredeti Jelente'se Er-
neszt Ausriai Fö Hertzeghez ddto 29-ae Április 1577» 

9.) Lévai Lovag és Gyalog Hadnagyok eredeti írások , Pálfy 
János, Leby Miklós 'stb.hfcz ddto 29-ae Április 1577. 

10.) Mamhuth Bek Szolnok Vár helytartójának eredeti paran-
tsolatja á Tisza mentiben és tekeriiletibeu lakó Birák és 
Polgárokhoz ddto 5-ae Sep einbris 1577. 

11.) Ogrontly István eredeti Levele , Győri Al - Kapitány Ja-
kosich I erentzhe/. ddto 1-ae Decemhris 1577. 

12.) Podgorzky János eredeti Levele Győri Al-Kapitány Ja-
kossich Ferentzhez ddto 2-ae Decemhris 1577. 

13.) Tar István eredeti Levele ddto 20-ae Septembris 1578. 
14.) Nagy Sándor eredeti Levele Nagy Fábián Kapitányhoz 

dtto 11-ae Octobris 1578. 
15.) Egri Hadnagy Teoreok András eredeti Levele Felső Ma-

gyar Országi Helytartó Zara Pálhoz ddto Eger 2-a De-
cemhris 157S. 

16.) Zikszni linte eredeti Levele Pixendorffy és Gr'áncenwerti 
Kubert János Felső Magyar Országi Generál Kapitányhoz 
(ldio Waradini 3-a Julii 1579. 

17.) Transmissio Causae, per Joannem Seregei, coatra Nobi -
les Nicolaum Bolgár, Thomam Beké etc. in facto ü leg i -
timi seil licticil cuiusdam Testament! motae , et dijudica-
tae , in praesentiam Rsrni Dni Philipp» S^inello etc. etc, 
Ar. Eppi Colocensis ddto 22-ae Április 1603. 



( 126 ) 
18.) Stephanus—'Bocskai—eredeti Levele Thurzó Györgyben 

ddto Cassoviae May 1605. 
10.) Pária Literaium jVüncióruin Bocskaianoruin , ad Aly Bas-

sam Bitdae Loeümténeritem ddto Viennae 16-a Januári! 
1606. 

20.) Pálffy Katalin eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 
Trenczini 29-a Mártii 1606. 

21.) Thurzó Mikíós eredeti Levele Thurzó Györgyhez ddto 
• Bayrnocz 7-a Április 1606. 

22.) Pálffy Katalin eredeti Levele Pográny Benedekhez ddto 
8-ae Április 1606. 

23.) Pálffy Katalin eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 
Trericzin ü-ae Április 1606. 

24.) Pálffy Katalin eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 
Trenczin 16-ae Április 1606. 

25.) Pálffy Ka'alin eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 
Trenczin 23-ae Április 1606. 

26.) Statuta et Leges Militares, secundum quas Milites Bocs-
kaiani in Comitatu Nitriensi vivere debeant ddto 2'J-ae 
Április 1606. 

27.) Propositiones in Diaeta Cassoviensi 1-a die May 1606 
• regnicolis extradatae. 

28.) Pálffy Katalin eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 
Trenczin 15-ae May 1600. 

29.) Rátz Ábrahám Kapitány eredeti Levele Thurzó MiLlós-
hoz ddto 16-ae May 1G06. 

30.) Konstantinápolyi Levél ddto 22 ae Julii 1606. 
31.) Muráth Passa Levele ddlo 22-au Julii 1606. 
32.) Illésházy István eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 

30-ae Julii 1606. 
33.) Murath Passa Levele ddto 31-ae Julii 1606. 
34.) Pálffy Katalin eredeti Levele Thurzó Györgyhöz ddto 

Rozeinherg 20-ae Aug. 1606. 
35.) Paria Literarum ad Capitaneos sonantium cum subscri-

ptione Stephani (Bocskai) — et Siineonis Pechy ddto Cas-
soviae 25-ae 9-bris 1606. és Paria Lberarurn ad Nicolaum 
Thurzó sonantium sub iisdeiu subscriplionibus et ddto 
Cassoviae 25-ae 9-bris 1606. NB. Mind a* kettőt közli 
Bajmótzrúl Thurzó Miklós , Thur/.ó Györgyei December 
3-dikán 1606. 

36.) Summa Legationis Caes. Gall i , ab Ernesto et Joanne a 
Molarth , et Adolpho ab AHhan Commissariis Caesareis, 
ad Aly Bassam Budensem expedit i}— continens replica-
tiones, et responsa, cum eodem Bassa ultro citroque, — 
— fideliter ex Lingua Turcica, propriaque ipsius Bpssae 
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ex ore, legati raptim excipientis descriptione translata 
(1606.) — 

37.) Hakó Zsigmond eredeti Levele, Forgáchy Zsigmond és 
Dóczy András Felső Magyar Országi Tsászári líiztosok-
hoz ddto Alba Julia 1-ae Septembris 1607. 

38.) Vezir Ali Passa eredeti Levele II-dik Mátyás Király At-
tyafiáhozj 's Magyar Ország Gubernátorához ddto Budán 
September 23-dikán 1608. 

39.) Vezir Aly Passa eredeti Levele, Molárdi János Ts. Kir. 
Fo Tanátsoshoz és Kapitányhoz ddto Budán October 14-
dik napján 1608. 

40.) Mustafa Effendi pergamentre irt eredeti Levele Caesar 
Gál Kapitányhoz ddto Budán 14-ae Octobris 1608. 

41.) Mustafa Eft'endi üzenete Caesar Gálhoz ddto 14-ae Octo-
bris 1608. 

42.) Véczey Mariának, fiához Véczey Sándorhoz Tornára irt 
eredeti Levele ddto Filek 22-a Januarii 1648. 

43.) Specification beten Praesenten, fo bem &Ctt)feríidfjen , Mcf) 
betr Ottoman. Pforte (lí^efaitbten lnternuncio Anno 1678 
mit gegeben roorben. 

44.) Budai Bassa Levele, Forgáts Istvánhoz ddto Budae 27-ae 
Aug. 1679. 

45.) Specification bereit Praesenten, fi> mit bem an bic Otto-
iiian. Pforte ab^efaubten lnternuncio a&3efd)icft mevben 
Anno 1682. 

46.) Ae Praefectusok fizetése régen Erdélyben. 
47.) Kassa Várossá Lakosainak panaszszok, Privilégiumaik 

megse'rtése ellen. 
D e , a' mint az Ajándékozó buzgó hálára érdemes: Ugy 

más feliil szíves köszönettel tartozunk annak is , ki e fon os 
régiségeket nagy fáradsággal és költséges hazaírni áldozattal 
öszszegyiíjtötte, 's az elenyészéstől megmentetted A' szorgal-
mas Gyűjtögető volt Tekéntetes P a u I á u y i J ó s e f Ur , a* 
Fölséges Magyar Királyi Udvari Cancellariának Concipistája , 
egy" köz tiszteletre méltó's egyenes magvar szívéről és szép te-
hetségeiről elégge esméretes Hazánkfia. O az a' szerentsés Ma-
gyar egyszer smind . ki nem rég HUNYADI JÁNOSNAK és 
HUNYADI MÁTYÁS KIRÁLYNAK EREDETI MAGYAR 
LEVELÉRE, a' mit új évi örvendeztető híradásul közlök ^ 
seert tetli •— 

Horvát István. 

( 
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XII. K ö t e t F o g l a l a t a , 
I. É r t e k e z é s e k . 

1) Lotáiz Imre. A' meghűlés ártalmairól. 3 lap. 
2) Piringer Mihály. Felelet Tek. Tudós Horvát István Úrnak récén* 

siójára» mellyet a' magyar nyelvnek tőlem fényre botsátott ágo-
^ati felöl kihirdetett az 1833-dik esztendei Tudományos Gyujte* 
meny 6. 7, 8. 9. és 10-dik kötetébeit. 38 lap; 

3) Böhm Károly. A' Népességről. 57 !ap. 
4) Horvát István. Sigmond Magyar Királyrák Fogaan Mihályfi Do-

monkossal köttetett Egyességlevele 1399-dik évi Julius 10-tlíLé-
ról némelly Bereg Vármegyei Jószágok felől. 101 lap. 

II. L i t e r a t ' u r a . 

A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
i ) Horvát István. ,, Die Magj'aren - Sprache In ihren Grundzngen 

beleuchtet von P. Wien, 1833. 8-ad rétben." És: „A* Magyaf 
nyelvnek fényre botsátott ágozati ; németül. írt munkáját ma-
gyarázván P. Bétsben , 1833- 8-ad rétben." 103 lap. 

B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1) Horvát István. „Handbüch der Geognosie zum Gebrauche bei sei-f 

nen Vorlesungen und zum Selbstunterricht mit besonderer Be-
rücksichtigung der geognostiachen Verhältnisse des Grossherzog-
thums Baden entworfen von Dr. Fr. August "Walchrter. Carls-
ruhe , 1833. 8-ad rétben." 121 lap. 

III. T u d o m á n y o s J e l e n t é s e k , 
1) A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 122 lap. 
2) A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 135 lap. 

(Koszom 1834~dik eszt. XII-dik Kötethez egy iv.J 



A' T. T ELŐFIZETŐK' NEVEI 
1 8 3 4. ' 

Vdk F E R D I N A N D 
Ő FeJsége, az If j . Magyar Király és a3 többi Aus-

triai örökös Tartományok' Korona Örököse, az 
Arany Gyapjas Rend és a' Sav István Apóst. kir . 
Kend Nagy keresztes Vitéze, FeJdmarscbal 's a' t. 

CSÁSZÁRI KIRÁLYI FŐ HERCZEGEK. 
F e 1 s é g e s C s á s z á 1* i , Magyar és Cseh Országi 

Királyi Örökös és Austriai Fő Hertzeg F E-
R E N T Z K Á R O L Y J Ó Z S E F , az Arany 
Gyapjas Rendnek *Vitéze, és az 52dik számu Ma-
gyar Gyalog Linea Regementnek Tulajdonosa, 's a' t. 
Bécsben. 

Felséges Császári, Magyar és Tseh Országi Királyi 
Örökös és Austriai FŐ Hertzeg J Ö ' S E F , az 
Arany Gyapjas, és a1 Sz. István Apóst. Magyar 
Királyi és a' ßrasiliai Császári Déli Kereszt je-
les Réndek Nagy Keresztes Vitéze, Magyar Or-
szág Nádor - Ispánja , Kir. Helytartója, 's Fő 
Kapitányja, a' Jászok és Kunok' Grófja , 's Bí-
r á j a , Cs. Kir. Feldmarschal, két Magyar Lovas 
Ezred Tulajdonosa, 's Ezeredese; Pest Pilis 
Sóit törvényesen egyesűit Vármegyék' örökös és 
valóságos Fő - I spán ja , a* Nagy Mgu Magyar Ki-
rályi Helytartó Tanáts; 's a' Nagy Mgu Hét 
személyes Fő Törvényszék Elölülője. Budán, 

F e l s é g e s M a g y a r és Csen Országi Királyi 
Örökös, és Austriai-Esztei Fő Hertzeg F E R D I -
N A N D K Á R O L Y , Arany Gyapjas; Mária 
TheresiaKatonai R. Vitéze, Szent István Apostoli 
Tud. Gyújt. XII. Köt. 1834. 9 
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Király. Sz. András Orosz Cs. 's a' Hannoverai 
Guelfek jeles Rendeknek Nagy Keresztes Vitéze, 
Lovasság Generalisa, a' 3dik számú Magyar Hu-
szár, Js egy Cs. Orosz Huszár Ezerednek Tulaj-
donosa 's Ezeredese, és Galliczia Fő Hadi Igaz-
gatója, Lembergben. 

Felséges Királyi Hertzeg B O U R B O N K Á R O L Y 
L A J O S , Spanyol Országi Infans , Lukkai Ural-
kodó Fó Herczeg, Sz. István Apóst. Magyar Ki-
rály jeles Rendének Nagy Keresztes Vitéze, 's a' t. 
Lukkában. 

L O N D O N B A N. 
Herczeg Galanthai E s t e r h á z y P á l , Fraknó' örö-

kös Ura , Arany Gyapjas R. Vitéze, Sz. István 
Magyar Király,- a' Hannoverai Király Gnelfek- és 
a ' Sziczilai Királyi Sz.-Ferdinand és Érdem je-
les Rendeknek Nagy Keresztes Vitéze, Cs. Kir. 
valós, beláő titkos Tanátsos, Kamarás , Sopron 
Ygye örökös Fó Ispánja , és Követ a' Nagy Britan-
niai Kir. Udvarnál. 

P Á R I S B A N. 
Apponyi Gróf A p p o n y i A n t a l , a' Sz. István 

Apóst. Kir. jeles Rend Nagy Keresztese, a' Csá-
szári Leopold Rendnek közép-Keresztese; a' Tos-
káni Nagy Ilerczegi Sz. Jó'sef R. és a' Pármai 
Constant. Sz. György Rendeknek Nagy Keresztes 
Vitéze, Cs. Kir. valós, belső titkos Tanátsos, 
Kamarás és Követ a" Frantzia Királyi Udvarnál, 

Galanthai Fekete Gáspár, If jú Gr. Apponyiak Ne-
velője. 

Zsivora György, hites Ügyvéd Párisban. 
Báró de Ferussac, a' „ Bulletin Universel des Sci-

ences et de lTndustrie" czímtí Folyó írásnak Szer-
kesztetője. 

O L A S Z O R S Z Á G . 
Tanárky Fo Strázsa Mester Varese. 
Gróf Batthyáni (Kazimir) , Cs. kir. Kamarás Maj-

landban. 

i 
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Nagy Kajd i Gérgye Gábor , IXerczeg Lichtenstein 

7dik Magyar Huszár Ezeredében Svadrorios Ka-
pitány , és Cs. Kir. Kamarás Cremonában. 

P e u t z Fidel . , Magyar Huszár Főhadnagy, a' Szar-
diniai Király nevét viselő Ezeredben, Páduá-
ban. 

B É C S B E N . 

I I e r c z e g M e t t e r n i c h - W i n n e b u r g Kele-
men Venczel Lothár ; — Portellai Herczeg: Kö-
nigswarti Gróf; Plass, Amons, és Markusgrünn, 
Miit igau, Jóbannesberg, Brzesowilz 's a' t. Ura-
dalmaknak Földes Ura: — Spanyol Orjszági K 
rendű Grand ; — az Arany Gyapjas Rend Vité-
z e ; — Sz. István Magyar Király II. brillianL 
— Az arany polgári É r d e m - P é n z - és a' Jerusa-
lemi Sz. János 11, Nagy Keresztese; —• Az Orosz 
Cs. Sz. András , Sz. Newszky Sándor- és Sz. An-
na Rendeknek Iső osztályú Vi téze ; — a' Frantz ia 
kir . Retsület Légió, Sz. L é l e k ' s a' többi Rendek 
Vitéze; — A' Szardiniai Annunciade — Dániai 
kir. Elefánt R ; — a' Rurkus királyi fekete és 
vörös Sas R. első osztályú Vitéze; — a' Svétziai 
kir. Seraphin R. V . ; — a' Spanyol kir. III. Ká-
roly R.; — a" lírasiliai Cs. déli Kereszt R. Nagy 
Keresztes Vitéze; — a' Sziczili.ii Sz. Januar. R. 
Vi téze; — a' Szicziliai Sz. Ferdinand és Érdem 
R. Nagy Keresztese; — a1 Rajor Kir. Sz. Huber t 
R. Vi téze ; — a' Toskani nagy fejedelmi Sz. Jó-
'sef Rendének Nagy Keresztese; — a3 YVtiríem-
bergiai kir. arany Sas R. Vitéze; — a' Szász ki-
rályi Rutakorona R. Vit. ; — a' Német-Alföldi kir. 
Oroszlány R. : — a' kir. I lanoverai Gnelfek R . ; 
—• a' Hesseni Chur-Herczegi Oroszlány R. ; -— és 
a' Hesseni - Herczegi Házi Rendeknek Nagy Ke-
resztes Vitéze ; — a' Baadeni Nagy fejedelmi IIív-
ség R. — és a' Parmai Constantin Sz. György R. 
Vitéze; — a' Cs. kir. művészségi egyesűit Akadé-
miának Curatora , a' Krakaui' Universitás Conser-

*9 



( 1 3 2 ) 

vatora , Bétsi Gazdasági Társaságnak Tagja, — Ö 
Qs. 's Apóst, királyi Felségének valóságos belső 
titkos Tanátsosa, Kamarása, Házi- Udvari- '& Sta-
tus - Kantzelíáriusa , Status és Conferentialis Mi-
nis tere , és a' Maria Therezia katonai jeles Rend-
nek Kantzel lár iusa , 's a1 t. 

Revisnyei Gróf R e v i cz k y Á d á m , Szent István 
Magyar Apóst. Király Rendének Nagy-Keresztese, 
a1 Leopold Császári, és a' Szardiniai Sz. Móritz 
és Lázár Rendeknek Nagy Keresztes Vitéze bri-
liánt. Cs. kir. Kamarás ; valós belső titkos Taná-
tsos, Magyar kir. Fő Udvari Mester , Tekintetes 
Borsod Vármegye' FŐ Ispánja , a M. királyi Ud-
vari és Szent István Rendnek Cancelláriusa, a' 
Kraini földmivelésre ügyelő Társaságnak Tagja , 
's a' Magyar Tudós Társaság' Igazgató-Tagja. 

Vitsapi Báró M a 1 o n y a i Nep. János Alojz , Cs. kir, 
valós, belső titkos Tanátsos, Kamarás , Magyar 
királyi Ajtónállók Mestere, udvari Pro-Cancella-
r ins , és Tettes Nyitra Vgye Fő Ispánja. 

M. Csesztvei Báró M i s k e J ó ' s e f , Cs. kir. val. bel-
ső titkos Tanátsos, Kamarás , és az Erdélyi Ud-
vari Cancellaria Elölülője. 

Székhelyi M a j l á t h György, Cs. kir. Kamarás , 
belső t i tkos-, Státus- és Conferentiális Tanátsos, 
Ns. Honth Vgye' FŐ Ispánja , 's a' Magyar Tudós 
Társaság1 Igazgató-Tagja. 

Sárvári Felső Vidéki Gróf S z é c h é n y i L a j o s , 
a' Bajor kir . Korona' polgári Érdem Rend Nagy 
Keresztese, Cs. kir . valós, belső titkos Tanátsos, 
Kamarás , és Ó Cs. kir. FŐ Herczegsége Ferencz 
Károly Hitvessénél Sophia Cs. Fö Ilerczeg Asz-
szonynál Fő Udvari Mester. 

Temerini Gróf S z é c s e n M i k l ó s , Titkos Taná-
tsos , a' Cs. kir. közönséges Udvari Kamara Vipe 
Praesese, és Tettes Ns, Verőcze Vgye Fő Ispánja. 

B a r t a l (Beleházi) G y ö r g y , Arany Sarkantyús 
Vitéz, Sz. István Király jeles Rendének Vitéze, 
a ' Nagy Méltós. Magyar kir . Udvari Cancelláriá-
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ndl Referendárius 's a' Magyar Tudós Társaság' 
Igazgató-Tagja. 

Gróf Széki T e l e k i J ó ' s e f , Cs. kir . Aranykultsos, 
Udvari Tanátsos 's Referendárius, Ns. Zabolcs 
Vgye' Fő Ispánja, a' Tisza-melléki Helvetziai val-
lást követő Superintendentzia Fő Curatora, s' a' 
Magyar Tudós Társaság Elölülője. 

Gróf Széki T e l e k i F e r e n c z , Cs. kir. Kamarás , 
udv. Tanátsos és az Erdélyi udvari Cancelláriánál 
Referendárus. 

Gróf Dietrichstein Xav. Ferentz , Cs. kir. Kamarás. 
Csáky ( Keresztszeghi ) Antal Bruno , Cs. kir. Ka-

marás. 
Esterházy Miklós, Gr. ( G a l a n t a i ) Fraknó örökös 

u r a , Cs. kir. belső Titkos Tanátsos 's Arany kul-
tsos (Tatában). 

Esterházy Károly Gr. (Galanthai) Fraknó örökös 
Ura, Cs. kir. Aranykultsos. 

Stettner (Makkos-Hetye i ) Máté , a' Cs. kir . kö-
zönséges Udvari Kamaránál udv. Tanátsos és Re-
ferendárius. 

B. Kulmer Ferencz, a' N. M. Udvari Cancellariá-
nál Concipista. 

Gróf Wolkenstein Leopold Lajos, Cs. kir. Kamarás. 
Gróf. Wenkheim Jó'sef, a' N. Mélt. Magyar kir. 

Udvari Kanczellariánál Concipista. 
Felső Büki Nagy Benedek, Arany Sarkantyús Vi-

téz , Cs. kir. Kamarás, több Vgye Táblabiraja, 
's a1 Magyar kir. Udvari Kancelláriánál Titoknok. 

Gály Péter , Magyar kir- udv. Cancellariánál udv. 
Ti toknok, több Vgye Táblab. 

Várady Jó'sef, a' M. kir. Udv. Cancell, Udv. Ti-
toknok. 

Dercsényi (Derezeni) János , Cs. kir. Udvari Titok-
nok , több Tudós Társaságok tagja 's több Várm. 
Táblabiraja. 

Szákuli Házy Aloiz, a1 Magyar kir. udvari Kan-
celláriánál Concipista. 

Eichenfeld Jó'sef, Leopold Rend vitéze, Cs. kir. 
Udvari Tanátsos. i: 
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Csaplovics János, több Vgye Táblabírája, 's FőMgú 

Gróf Schönborn Uradalminak Directora. 
Kis Jókai Udvarnoky Lajos, tobb Ygyék* Táblabí-

r á j a , a1 M. kir. és Erdélyi Udvari Kancelláriák-
nál bites Udvari Agens, és Hites Ügyész. 

Kis Lajos, a' Magyar kir. Udvari Kancelláriánál hi. 
tes K. Udvari Agens, 's bites Ügyvéd. 

Marssó fVerebéJyi) Imre , Meidlingben. 
Márton Jó 'sef , Beregh Vgye Táblabírája, 's a' Ma-

gyar nyelv és Llteratnrának a' Bétsi Universitás-
ban rendkívül való Professora, 's a 'Magyar tu-
dós Társaság3 levelező tagja. 

Gévay (Rajka i ) Antal, Ts. Ns. Győr Vgye Tábla-
bírája, Magyar Tudós Társaság Levelező-Tagja, 
és a' Ts. kir. Udvari Könytár Al-Orje. 

A* Magyar Nemes Test-Őrző Sereg (Gárda) . 
Töltényi Szániszló, Orvos Doctor , a' Szülészi Tu-

domány Mestere, Ts kir. Tanátsos, Tábori Fő 
Stabalis Orvos, a' közönséges Patbologia, Thcra-
p i a , matéria medica és Receptirozás-tudomány-
nak rendszer. v. Professora a' Bétsi Jó'sef-Aka-
demiában, és az egésségre ügyélő állandó tábori 
Biztosságnak Assessora. 

Patay János, a' Bétsi Ts. kir. Theologicum Insti-
tutumban a* Helvecziai valláson lévők számára 
a' Szent írás magyarázásának rendes Professora. 

Paulányi Jósef , a' MM. Magyar kir. udy. Cancell. 
Concipista. 

Medgyaszay István, Bécsi nagy kereskedő. 
Cseremiszky Miklós, a' Böltselkedés és Philosophiá-

nak Doctora. 
Szigeihy György, emeritus nevelő. 
A1 Bécsi Császári kir. Udvari Bibliotheca. 
Herczeg Esterházy Pál Bécsi könytára Velin pap. 
Schauinburg Károly, könyváros. 1. Velin és 3 nyom-

tató Exempl. 
Beck Ferentz , könyváros. 
A' Cs. kir. Udvari Fő Posta Hivatal 
Bacsányi János , Linczben. 
Zwornik János , Cs. kir. Kapitány Gratzben. 
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ABAÚJ VÁRMEGYE. 
Cserneki és Tárküwi Gróf Deseffwßy Jó'aef. 
Dulházy Mihály, Táblabíró. 
Gróf Fáji Fáy István, a1 Máltai jeles Rend vitéze, 

Fajban. 
A1 Jászói Praemonstratensis Renden lévó Fo T. Ka-

nonok Urak Conventje. 
Jóob (Fancsali) Mátyás, a' B. Szik Zér-Monostrai 

Apát ja , Kassai Nagy Prépost és Kanonok, több 
Vgye Táblabírája. 

Kassai Társasági Egyesület. 
Kassai Casino. 
Báró Meskó Jákab. 
Patay (Báji) Sámuel, több Ns Ygyék' FŐ Tábla-

bírája. 
Praemonstratensis Reguláris Kanonok Urak Kassai 

Kir. Gymnasiuma. 
Richter Alajos, Jászói, Leleszi, és Nagy Váradi 

Praelatus, és Infnlas Prépost Jászon. 
Semsey (Semsei) Lajos , Cs. kir. Kamarás. 
Turcsányi (Turtsánfalvi és Krsztyánfalvi) Ferentz , 

Kazári Apátur, a' Kassai Káptalan Lectora és 
Kanonoka. 

Wigand és Csernetzky Jós. , Kassai Könyváros. 

ARAD VÁRMEGYE. 
Tek. Arad Vgye Nemessége' Casinoja Aradon. 
Bohus (Világosvár i ) János , több Vgyék Tábla-

bírája. 
Dankó János, Ns. Arad Vgye Levéltárnoka. 
Ebner Jó'sef, Sz., Péteri Piebánus. 
Schlachta (Zadjel i) Gábor, több Vgye Táblabírája 

's Ts. Arad Vgye Fő Adó-SafedŐje. 
Török (Váradi) Gábor, több Vgye Táblabirája, 's 

Ts Arad V. Fő Szolgabirája, 's Országgyűlési 
Követje. 

BÁCS VÁRMEGYE. 
A' Kir. Kamaralis Bácsi Jószágok' Administrátiója 

Zomborban. 
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Casino Társaság Baján. 
Domsits Antal , Krnsevlai Plébánus. 
Dorics István , Orvos Doctor Bács-Becsén. 
Hídegh Ignátz , Táblabíró 's Fiskális Szabadkán. 
Kirovits Jakab , Szabad Királyi Zombor Városa vá-

lasztott Polgárja. 
Klárik Sylverius, Sz. Ferentz R«ndb. Szerzetes és 

Professor Baján. 
Klempay Jó'sef, Futak Mezővárosa bites Jegyzője. 
Báró Kray (Krajovai és Topolyai) János. 
Köröskényi Ferentz , Szegbegyi Jegyző. 
Langvieser Jósef , Kula Mezőváros Plébánusa. 
Latinovits (Borsodi) Károly, T. Bács Vgye' és több 

Ns. Vgyék Táblabírája. 
Martonfy Márton, Petrováczi Jegyző. 
Pilaszánovits Antal , Táblabíró. 
Rudits (Almási) Jó 'sef , Arany Sarkantyús Vitéz , 

Böltselkedés és a* közönséges Törvények Doctora 
a* Pesti Kir. Egyetem Tagja , Báts 's Bodrogh 
Vgyék' Másod Al-Ispánya, 's Ország-Gyűlés Kö-
vetje. Velin pap. 

Rezsnyi János, (Pacséri) több Várm. Táblabírája. 
Szabadkai Olvasó Társaság. 
Szent Ferentz Szerzete Szabadkán. 

BARANYA VÁRMEGYE* 
Báró Négyesi Szepesy Ignátz , Pétsi Megyés Püspök, 

Cs. kir. valóságos Belső Titkos Tanátsos, a'Magyar 
Tudós Társaság tisztb. Tagja. 

Bésán (Szektsői) Mihály, több Ns. Vgyék Táblab. 
Cséby Ignátz, Baranya Vgye' Tábla- 's Fő Sz. Bí-

rája. 
Eros Jó'sef, Patai Ref. Prédikátor. 
Farkas Jó 'sef , Szászi Plebánus 's a' Pécsi Sz. Szék 

Assessora. 
Felső Baranyai Helvetziai Vallástartó Vén. Tractus 

TT. Elöljárói. 
Gruber György, Hegyháti Esperest , Széki Plebánus 

Baranya Várm. Táblabírája. 
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Gozovits György, Kéméndi kerületheli AI-Esperest, 

Szebényi megyés Pap, Tolna Várm. Táblabírája. 
Gundl Max, Pétsi könyvkötő. 
Horváth (Bogacliói) János, Táblabíró. 
Horváth Is tván, Fő Herczeg Károly Számtartója. 
Jankó János, a' Pétsi Lycenmban Philos Professor. 
Jeremias Sámuel , Vaiszló Városa Reform. Prédi-

ká tora , Superintend és Tractnalis Assessor. 
Kelemen Jó 'sef , Pécsi Kanonok 's a' t. 
Pajnády Jó 'sef , Pécs Városa Senátora. 
Pécsi Püspöki Könyvtár. 
Pécsi T. Nevendék Papság. 
Pécsi Gymnasium TT. Professorai. 
Pécsi Olvasó Egyesület. 
Rácz Péter, Csúzi Reform. Prédikátor. 
Szalay Antal , a' Pécsi megye áldozó Papja , Srásdi 

Plébánus, Baranya Várm. Táblabírája. 
Sághy Leopold, Bellyei Plébánus. 
Strázsay János , Táblabíró, 's a1 Bolyí Uradalom Di-

rectora. 
Szakáts Jó'sef, (Vátz- I le r tyán i ) Matyi Ref. Prédi-

kátor. 
Thomájer Ignátz, a' Pécsi Seminariiim V. Rectora a' 

Sz. Szék és Baranya V, Táblabírája. 
Tóby Antal , Siklósi Könyváros. 
Vlasics György, Egerági Plébánus. • 
Winkler Engelber t , Cistercitai R. Kanonok, a'Pécsi 

Gymnas. és Norm. Oskolák Directora, a' Pesti 
kir . Fő Oskolában a' Törvény karnak egyik Tag-
ja 's Baranya V. Táblabírája. 

BARS VÁRMEGYE. 
Botka Péter , Bars Ygye Első Aljegyzője. 
Csányi Imre , Báró Malonyay Nep. János Nagy Má-

nyai Uradalmi Tisztartója. 
Deáky Gedeon, Ts. Ns. Ba r s , Komárom, Torna és 

Zemplén Vgyék Táblabírája, a' Nagy-Sallói Ref. 
Ecclesia Lelki Pásztora, a' Tul a' Dunai Fó Tisz-
telendő Ref. Super. Gen. Consistorium , Assessora, 
és a' Barsi V. Tractus Esperestje. 
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Jeszenszky (Nagy Jeszeni és Csibrághi) Károly, kir. 

Tanátsos. 
Jordánszky Jó 'sef , több Uradalmak rendes Fiská-

lisa. -
Kegyes Oskolák Lévai CoIIegiuma, 
Sziíts Calasantius Jó ' sef , az Ájtat. Oskolák II. lévő 

áld. Pap, SS. MM. Bölcselkedés Doctora, és Viee-
Rector Léván. 

BÉKÉS VÁRMEGYE. 
Bodrogby István, Ilites Ügyész, Gyomán. 
Csabai Olvasó Társaság. 
Cseh (Sz. Kátolnái) Ferencz , Békés Vgye Első Al-

ispánja. 
Ecsedy Gábor, a' Gyulai Helv. Vallást követő Ek-

kiesia Prédikátora 's Táblabíró. 
Gr. Esterházy (Galanthai) Mihály, Leopold Rend. 

Vitéze , Cs. kir. Kamarás. 
Lebb Jó'sef, Mélt. Galanthai Gróf Esterházy Mihály 

Tisztartója. 
Mogyorossy János , Mélt. Gyulai Uradalomban tör-

vénybeli í rnok. 
Salatz Antal, a' Békési Uradalom Számvevője. 
Staehó János , Ts. Békés Vgye' Táblabírája. 
Szigethy János, Evangélikus Prédikátor Orosházán. 

BEREGH VÁRMEGYE. 
Ajtay (Váradi) János, több Ts. Ns.'Vgyék Tábla-

birája. 
Komlósy (Iíomlósi) Káro ly , Beregh Vgye Tábla-

bírája 's Fő Jegyzője. 
Román (Kövesligethi) F e r e n t z , Táblabíró. 

BIHAR VÁRMEGYE. 
Laitsák Ferentz , Nagy Váradi Megyés Püspök, Cs, 

kir . Tanátsos, 's a' Nagy-Váradi Kerületben az 
Oskoláknak kir. Fő Directora. 

Bihari Casino V. Öiasziban. 
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Braun Jó'sef, V. Vclentzei Plebánus, Ts. Ns. Békés 

és Kraszna A gye Táblabírája. 
Csáthy Györgyné "Örökösei, Könyvárosok, Debre-

czeriben 3. példány. 
Debreczeni Casino. 
Debreczeni Helvetziai Valláson lévő Collegiuni 

könyvtára. 
György Lajos , Szoboszlón. 
Jósa Péter , Ts. Bihar Vgye' Első Aljegyzője. 
Kerekes D-enieter, a' Munkátsi FŐ Anya Templom 

Al-Esperestje, és II. Doroghi Plebánus. 
Kiss Károly , Cs. kir. Kapitány B. Marjássy Ezere-

dében N. Váradon. 
Komlóssy László, szabad kir. Debreczen Városa 

Fiskalisa. 
Kovács Lajos, Bihar Vgyei tiszt 1b. Aliigyész. 
Kovács István, Mélt. Diószeghi Urad. Kasznárja. 
Kritsfalusy Ferencz, ÍV. Váradi Kis-prépost, és 

Kanonok, Debreczen Városa Plebánusa 's a' t. 
Nemes Váry-Olvasztó Jó'sef, Könyváros Nagy Vé-

radón. 
Márton István, a' Sz. Szék1 's Ts. Bihar Vgye As-

sessora , 's Professor Nagy Váradon. 
Praemonstráti Reguláris Kanonok Urak Nagy Váradi 

kir. Gymnasiuma. 
Simonffy Dániel, Debreczen Városa Senátora. 
Szilágyi Imre, Ts. Ns. Bihar Vgye Jegyzője. 
Tagen János, Nagy Váradi Nagy Prépost 's a' t. 
Vaskohi Olvasó Társaság, 
Vecsey Jó 'sef , Reform. Prédikátor Debreczenben. 

BORSOD VÁRMEGYE. 
Draskótzy Sámuel, több Ns. Famíliák Fiskálisa. 
Nemzeti Casino MiskoJtzon. 
Tótfalusy Károly, Orvos Doktor. 

CSANÁD VÁRMEGYE. 
Dobsa Sámuel, Kereskedő Makón. 
Marczibányi (Puchói) Marlon' Tornyai Uradalma. 
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Marczibányi (Puchói) Lajos, több Vgyék Táblabí-

rája. 
Róka Jó'sef, Esperest, 's Makói Plebánus. 
Vásárhelyi János, Ts Ns Csanád Vgye Al-Ispánya, 

's Ország-Gyűlési Követje. 

CSONGRÁD VÁRMEGYE. 
' Bene Jó'sef, tobbVárm. Táblabir. és Csongrád Vgyei 

FŐ Jegyző. 
Benitzky (Beniczei) Miklós, Csongrád Várm. Szol-

gabíró. 
Casino Társaság Szegeden. 
Farkas István, Szeged Városa Al-Adószedoje. 
Gruber Calas, Jó'sef^ a' Kegyes Oskolák Szegedi 

Collegiuma' Rectora. 
Kaszap Mihály, Ts. Csongrád Vgye Fő Jegyzője. 
Karácsonyi Innocentz, az Ájtatos Oskolák Renden 

lévő áld. Pap, 's a' Szegedi Collegium Vice-Re-
ctora, 

Massza Jó'sef, hites Földmérő Szegeden. 
Mericzay Antal, Váczi Püspöki megyebeli AI-Es-

perest, a' Püspöki Sz. Szék úgy Ts. Nógrád és 
Csongrád Vgye Táblabírája 's H. M. Vásárhelyi 
Plebánus. 

Mihályffy Jó'sef, Fiskális, 
Orbán Lajos, Böltselkedés Doctora, a'Kegyes Os-

kolák Directora. 
Szentesi Tudós Olvasó Társaság. 
Szentes és Vásárhelyi Uradalmi Tisztartóság. 
Sz. Ferentz Rendén lévő Szerzet Szegeden. 
Tóth Ferentz, H. M. Vásárhelyi R. Prédikátor. 
Zöld Antal, a' Csongrádi Uradalom Kasznárja. 

ESZTERGÁM VÁRMEGYE. 
Argauer Máté, Esperest, Theologia Doctora, Sza-

bad kir. Esztergám Városa Plebánusa, több Vár-
megye Táblabírája. 

Földváry István, Esztergám Vgyei Fő Adószedő, 
's több Vgye Táblabírája. 
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Fribeisz Imre, Ns. Esztergám Vgye FŐ Fiskálisa. 
Heya (Sárfalvai) Imre, Ts. Esztergám Vgye Al-Is-

pánja. 
Huszár Imre, több Vgye Táblabírája. 
Mezey Lajos, a1 Kegyes Hagyományú Maróthi Ura-

dalom Sz. Kereszti Ispán ja. 
Missics (Zamobori) István , Muslai Plébánus, s több 

Vgye Táblabírája. 
Ordody (Ordódi és Alsó Lieszkói) Tódor, Esztergá-

lni Megyebeli Áldozó Pap s Bajíai Plébános. 
Rédly Károly, Esztergami Érseki FÖ Számvevő. 
B. Rudnyánszky (Dezséri) Sámuel, Esztergami Ka-

nonok. 
Rumy Károly György, több Vgye Táblabírája 's a* 

Hazai Törvények Tanítója az Esztergami Neven-
dék Papság Intézetében Esztergámban. 

Szent Benedek Rendén lévő T.T. Urak Residentiá-
ja Esztergámban. ^ 

Ujbegyi Mihály, a' Polgári- nagyobb Rendi! Arany-
érdem pénz tulajdonosa, 's a' Csolnoki kir. Ura-
dalom Tisztartója. 

FEJÉR VÁRMEGYE. 
Gróf Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) Antal, Szent 

István Apostoli Magyar Király jeles Rendének 
Nagy Keresztese, Arany sarkantyús Vitéz, U Cs. 
's Apostoli Királyi Felsége valóságos Belső titkos 
Tanátsosa, Kamarása, a' Nagy Méltós. Magyar 
Királyi Helytartó-Tanáts Tanátsosa, a' Fő Mélt. 
Hétszemélyes Tábla Köz-Birája— Ország Birája, 
Tek. Fejér Vgye Fő Ispánja, a' Magyar Királyi 
Pesti Universitás' Elölülője, 's a' Magyar Tudós 
Társaság eggyik igazgató Tagja. 

Bajzáth (Pészaki) György, Fejér Vgye Másod Al-
ispánja. 

Horváth Dániel, Ilerczeg Ujfalusi Plébános. 
Florváth István, Tek. Fejér Argye Táblabírája. 
Jankovits (Jeszeniczei) Jó'sef, Királyi Tanátsos. 
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Farkas Imre , Plébános. 
Fejérvári (Székes) Tiszt. Nevendék Papság. 
Kassai János , Uradalmi Számtartó Perkátán. 
Kenesey Fe ren tz , több Vgye Táblabirája. 
Mayer J ó s e f , Fejérvári Ör-Kanonok 's a1 t. 
Mészáros Jó 'sef , Petúri Apát, a' Fejérvári Székes 

Egyház Cántora és Kanonoka. 
Nedeczky (Nedeczei) Ferencz , Ts. Fejér Vgye Fő 

Jegyzője , 's több Vgyék Táblabírája. 
Nedeczky (Nedeczei) Mihály, több Vgye Táblabí-

rája 's Méltós.' Gróf Zichy János Jószágai Kormá-
nyozó ja. 

Németh János , Kasznár Czeczén. 
Pap (Ináncsi) Mihály, Vértesallyai Egyházi Vidék 

Esperes t je , 's Lovas-Berényi Ref. Prédikátor. 
Rader Aloiz, Sz. Fe j ép vári Kön) város. 3 példány, 
Roboz Gábor, több Vgye Táblabírája. 
Simonyi ( A . Szopori ) András, Uradalmi Kasznár 

Sóskúton. 
Simonyi Pál , Bóthi Sz. Móritz Apát ja , F^jérvári 

Nagy Prépost és Kanonok , a' Püspöki Lyceum 
Prodirectora, Szent Theologia , és az Egyházi 
Törvény Poctora. 

Szabó János, Chrisost. Cisterciía Renden lévő Áldo-
zó Pap , és a1 Fejérvári Kir. Gymnasium Directo-
r a , Sz. Theologia Doctora. 

Szebényi Pál , Gróf Zichy Tivadar Nevelője. 
Ürményi Ürményi Maximilian , Cs. kir. Kamarás és 

Tanátsos. 
Zámolyi Jó 'sef , Földvári Prédikátor. 

GÖMÖR VÁRMEGYE. 
Gr. Andrássy (Csík Szent Királyi 's Krasznahorkai) 

Károly. 
Gömör Kis Monttal törvényesen egyesűit Vgye' ol-

vasó Egyeteme. 
Hollók I m r e , a' Szép Mesterségek és Böltselkedés 

Dok to ra , a' Rosnyói Lyceumban a' Történetek-



( 143 ) 
licit Rendes Professora, 's Tek. Szepes Vármegye 
Táblabírája. 

Janik Feren tz , Hertzeg Szász- Coburg- Gotha- Mu-
rányi Uradalom Erdó-Birája. 

Jolsvai Olvasó Társaság. 
lveblovszky Jó 'sef , a' Rosnyói Ev. Gymnasiumban 

a' Poesis, Magyar Nyelv, 's Literatura Professora. 
Kubinyi (F. Kubinyi) Péter , Ő Cs. 's Apóst. Kirá-

lyi Felsége"1 Tanátsosa, 's több Vgye Táblabírája. 
Lossontzy Károly, több Ts. Ns. Vgye Táblabírája. 
Murány Völgyi Olvasó Társaság. 
Nigrovits Károly, Deretskén. 
Rimaszombati Ns. Olvasó Társaság. 
A1 Rima Völgyi Olvasó Ns. Társaság. 
A' Rosnyói Magyar Olva3Ó Társaság. 
A' Praemonstrati renden lévő Kanonok Urak Ros-

nyói Gymnasiuma. 
Szilassy (Szilassi és Pilisi)- Fe ren tz , Ts. Gömör és 

Kis I lonth t. e. Vgyék Al-Ispánya, 's több Vgyo 
Táblabírája. 

Valovits Ignátz, a' Murányi Uradalom Tisztartója. 
Zontagh (Zabari) Sámuel, több Vgye Táblabírája. 

GYŐR VÁRMEGYE. 
Ray (Bábái) Gáspár , Táblabiró. 

- Bodroghy Jó ' sef , Fiskális Győrött. 
Bresztyenszky Adalbert, Sz. Benedek Rendén lévő 

Áldozó Pap , Böltselkedés Doktora , a' Pesti Ma-
gyar kir. Universitásnál a' Philosophiai Kar Col-
legiatus és a' Jenai Tudós Társaság Mineralogiai 
betsületbeli Tagja , 3s a' Győri kir. Academiában 
Mathesis Professora, 3s Ts. Győr Vgye és Rácsa 
Szék Táblabírája. 

Csillán István , Uradalmi Ispán. 
Czech János, Győr Városa Polgármestere, 's a1 Ma-

gyar Tudós Társaság rendes Tagja. 
Fessel (Ligethidi) Sigmond, a SS. MM. Böltselke-

dés és Törvények Doktora , a1 Pesti kir. F ő Os-
kolában a' Böltselkedés és Törvény Karnak köz-
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Tagja , hites Ügyvéd, 's a' Nemzeti Li teraturának 
Rendes kir . Professora a' Győri k . Akadémiában, 

Győr Vármegye Olvasó Intézete. 
Horvá th E n d r e , Pázmándi PJébántis , a1 Magyar Tu-

dós Társaság rendes Tagja. 
Hunkár An ta l , Leopold Császár Rendének keresz-

tes Vitéze , 's több Vgye Táblabírája. 
Jankó I s t v á n , Hites Ügyvéd, 's Ts Győr Vmegye 

Tiszti Alügyvédje. 
Kováts Jó ' s e f , a' Ts Győri Káptalan Kanonok ja , 

Lotsmádi FŐ Esperest , G}Őri Seminarium Recto-
ra 's a' nyugalomra lépett Plébánosok Házán ík 
Igazgatója, 's Ts Komárom és Győr Vgyék és 
B á t s a - S z é k Táblabírája. 

Kováts Tamás , t ) Cs. 's Apóst. kir. Felsége Taná-
tsossa, Szent Mártoni FŐ - Apát Úr , a' Fiissi Ns. 
Praediális Szék örökös Fő Ispánja , Sz. Theologia 
DoGtora. 

Kozics István , a' Győri F o Oskola-Kerület Kormá-
nyának Actuáriusa, Tek. G y ő r , M o s o n y ' s a' Rá-
csa Szék Táblabírája. 

Perlaky Dán ie l , Győri Polgár és Posztó Kereskedő. 
Pongrátz I s t v á n , T s Győr Vgye Táb lab í rá ja , és Me-

ző Orsi Plébánus. 
A' Sz. Benedek Rendén lévő T.T. l í rák Győri Col-

legiuma. 
Szent Benedek Rendén lévő T.T. Urak ' Conventje 

Sz. Mártonban. 
A' Szent Benedek Rendén lévő T.T. Urak Könyv-

tára. 
Takáts ( T ó t h i ) Sándor , Ts Győr Vgye F ó Szolga-

birája. 

HEVES VÁRMEGYE. 
Pyrker (Fe l ső EŐri) Ján. László , a ' V a s - K o r o n a 

Rend első osztályú Vi téze , Egri Patr iarcha-Ersek, 
Ő Cs. ' s Apostoli Kir . Felsége val. belső titkos 
Taná t sosa , Ts. Heves és ktilsö Szolnok t. e. Vár-
megyék' örökös és valóságos Fő Ispánja. 

Bre-

/O 
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Brezovai Imre , több Ts. Vgyék' Táblabírája. 
Csorba András, Uradalmi Kormányzó Tiszt. 
Egri Cisterciták Monostora. 
Egri Casinói Társaság. 
Egri Érseki Seminárium. T. Nevendék Papsága. 
Faigel Pál , Gyöngyösi Káplán. 
Fejér (Szajoli) István, több Ts. Vgyék' Táblab. 
Gorove (Gattaji) László, több Ts. Ns. Vgyék Táb-

labírája. 
Greskovics Ignátz , az Angyalok született Királynéja 

Kompolti Apátja, Egri Kanonok, a" Fő Anya 
Templom Fő Esperestje, és Ts. Heves Vgyei Ár-
vák kiküldöttségénék Elölülője. 

Halasy Jósef , több Ns. Várm. Táblabírája. 
Hajnik Leopold, Esterházy Pál Herczeg Bujáki Ura-

dalmának Fiskálisa Gyöngyösön. 
Hering Xav. Fe ren tz , Sz. Ferentz Szerzetebeli 

Áldozó Pap, 's a' Gyöngyösi kir- Gymnasiumban 
IV. Grammatica Professora. 

Ivánszky Antal , Magyar Literatura Professora 
Egerben. 

Kovács Mátyás , Egri Kanonok, Zsinati Kiha!gató5 
az Érseki Oskolákbaji a' Sz. Erköltsiség, Pász-
tori Hiva ta l , fentebb nevelés, Egyházi Ékes-
szólás rendes Tanítója, az Egri i f jabb egyházi 
Nevendék-íntézet kormányozója, a' Bölcselkedés 
és Isteni Tudomány Doktora, a' Pesti kir. FŐ 
Oskolában az Egyházi Kar Tagja. 

Naidhart Antal , Egri Érseki Fö Számvevő. 
Panker Gábor, Uradalmi Tisztartó Kápolnán, 
Szabó Pál , M. Túri Reform. Prédikátor. 
Szemecskey Jósef, Könyvtárnok, és néhai Theo-

logia Professor, Egerben. 
Sz. Feréntz Rendén lévő Convent Szolnokon. 
Tahy (Tahi és Tarkewvári) Gáspár, Sáros, Cson-

grád és Heves Vgye Táblabírája. 
Török Ferencz, B. Orczy Lőrincz Tisztartója Fegy-

verneken. 
Udvardy János, hites Földmérő 's a1 magyar tudós 

társaság lev. tagja. 
Tud, Gyűjt. SIL Köt. 1831. 10 
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H O NT-H V Á R M E G Y E . 
Székhelyi Majláth György, Sz. István Apóst. Király 

jeles Kende' Közép-Iveresztes Vitéze, a alóságos 
belső titkos Tanátsos, Státus, és Conferentiális 
Tanátsos, Ts. Honth Vgye Fo Ispánja. 

Bakabánya Sz. kir. és Bánya-Város nemes Tanácsa. 
Horvát Jóse f , Bölcselkedés, és az Orvosi Tudo-

mány Doktora , 's Ts. Honth Vgye Rendes Fo 
Orvosa, és a' Magyar Tudós Társaság rendes 
Tagja. 

Markus Nep. János, a' Selmetzbányai Kegyes Os-
kolák Collég. Rectora és a' kir. Gymr». Directora. 

Nádory Jó ' sef , a' Magyar Bányászi Törvényszék' 
Bírája Selmetzen. 

Selmetz-Bányai Evangelik. Gymnasiumi Magyar 
Társaság. 

KOMÁROM V Á R M E G Y E . 
Baranyai (Bodorfalvi) 'Sigmond több Vg) ék' Tábla-

bírája. 
Barcza (Nagy Aláson>i) Á d á m , több Vgyék' Tábla-

bírá ja , 's N. Mélt. Gróf Esterházy Miklós Ura-
daimainak Fo Kormányozó ja. 

Sz. Benedek Bedén lévő TT. Urak' Residentiája 
Komáromban. 

Faisz Jó ' se f , A' Kegyes Oskolák3 Tatai Gymnasiu-
mának Directora. 

Fónód János , Neszmélyi Ref. Prédikátor. 
Gáthy (Sámsomi) Is tván, a' Tatai és Geszlesi Ura-

dalmak Erdőségei Felvigyázója. 
Ghyczy (Gliyczi és Ablancz-Kiirti) Ignátz, több Ns. 

Vgyék' Táblabírája , cs a ' Tatai 's Gesztesi Ura-
dalmak* Praefectusa. 

Kis Ádám, Dadi Reform. Prédikátor. 
Koczányi Ferencz , Kegyes Oskolák' Rendén lévő 

Professor Tatában. 
Kolmár Jó ' sef , Esperest , a ' túl a 'Dunai Helv. val-

lás t tar tó Superintendentia Generális Perceptora , 
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és a1 Rév-Komáromi Refor. Sz. Ekklésía Lelki 
Pásztora. 

Kovács Pá l , Orvos Doctor R. Komáromban. 
Nagy Mihály, a' Helv. Vallást követök Tata Vidéke 

Esperestje és Superintendentialis Assessor Kotson. 
Pázmándy (Szomori és Somodori) Dienes , Tek. 

Komárom Vgye Első Al-Ispánja. 
Pataky Feren tz , több Vgyék' Táblab. 's a' Tatai *s 

Gesztesi Uradalmak Számvevője. 
Thege Konkoli László, több Vgyék' Táblabírája. 

K R A S S Ó V Á R M E G Y E . 
Fogarasi Bálás, Ts. Ns. Krassó Vgye Al-szolgabirája, 
Fiizék István , 'Ruszka-Bányai Plébános. 
Frommer Zsigmond, több Vgyék' Táblabírája, 
A' Lugosi Cs. kir. Posta-Hivatal. 
Kovács Károly , l ^ k . Ns. Krassó Várm. Szolga 

Táblabírája. 
Munkátsi Olvasó Társaság. 
Tóth Mihály, több Vgye Táblabírája, 1s Tek. Krassó 

Vgye Főjegyzője. 

L I P T Ó V Á R M E G Y E . 

M A R M A R O S V Á R M E G Y E . 
Agh Imre , kir. Kon'trollór M. Szigetben. 
A' Szigethi Deák Oskolák. 
Kür thy (Csáthi) Antal , Marmaros Vgye Fiskálisa. 
Nagy-Iday Sámuel, több Vgyék Táblabírája. 

M O S O N Y VÁRMEGYE. 
A' Kegyes Oskolák Magyar Óvári Collegiuma. 
A' magyar Óvári Gazdasági Intézet. 

N Ó G R Á D VÁRMEGYE. 
Baráti Huszár Jó'sef, több Vgyék Táblabí rá ja , és 

Nógrád Vgyei Fö-Jegyzo. 
Fabo András, Professor a' Losontzi Lyceumban. 

*10 

\ 
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Losontzi Nemes Casino. 
Losontz priv. Városa Tanátsa. 
Losontzi Reform. Lyceum Könyvtára. 
Miskoltzy János, Gyurcsányi Uraság Kasznárja 
Szabó Is tván, Karancs-Keszi Káplány. 
Steiler J ános , a' Losontzi Reform. Lyceumban Böl-

cselkedés Professora. 
A' Sz* Feréncz Szerzetének Conventje Szécsényben. 

N YITR A V Á R M E G Y E . 
Chernél (Chernelházi) Ignátz , Magyarországi bites 

Ügyvéd Románfalván. 
Jarabek Zsigmond, Szakolcza Városa Fő Bírája. 
Nyitrai Nemes Casino. 
Nyitra Zerdahelyi Lőrintz , több Vgye Táblab. 
Vizer Is tván, hites Földmérő , több Vgyék Tábla-

bírája Érsekujvárott . 

P E S T VÁRMEGYE. 
Pest j Pítís és Solth t. e. Vármegyék. 

Klobusitzi Klobusitzky P é t e r , Kalotsai É r sek , 
Leopold Császári jeles Rend Nagy-Keresztes Vi-
téze, Ö Cs. 's Apostoli Kir . Felsége valós, belső 
titkos Tanátsosa, és a' F ö MJgú Septemvirális 
Tábla Köz-Birája. N 

Agler Fe ren tz , Isaszeghi Pl-ébánus. 
A' Kegyes Oskolák* Collegiuma Kalotsán. * 
A' Kegyes Oskolák' Collegiuma Vátzon. 
Boros János, Mélt. Szily Famíl ia Tisztart. Bián. 
Csapay Pé te r , N. Körösi Refor. Prédikátor. 
Cserbay Leopold, a' Kegyes Oskolák Ketskeméti 

Gymnasiumának Directora és a' Collég. ílectora. 
Csupor Mihály, Sz. Miklós Fejérvári és Sz. Pál 

Bácsi Prépost ja , Kalocsai Kanonok 's több Vgye 
Táblabírája. 

Dankó Ferencz , Hg Eszterházy Pál Turai Uradalmi 
Gazda Tisztje. 

Dubraviczky (Dnbraviczai) S imon , Ns. Pest , Pilis 
és Solt t. e. Vgyék AMspánja. 
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Hg Esterházy Pál Turai Uradalmának Tiszti í rnokai . 
Horváth Ferentz , Uradalmi Kasznár Foton. 
Jancsovits Sámuel, Pilis városa Jegyzője. 
Jaukovich Sándor, Ts. Pest Vgye Szolgahirája. 
Jánosy János, Duna-Keszi Posta-Mester. 
Jettléry Imre , A. Ábrányi Plébános. 
Kalocsai Érseki Seminarium, 
Ketskeméti Reform. Gymnasium. 
Ketskeméti Casino. 
Koncsér János , Fö Mgti Herczeg Grassalkovics Ura-

dalmi Számtartója. 
Kristóífy Jó 'sef , Barom-Orvos Aszódon. 
KorÖs (Szabados Nagy) Városa Nemes Tanácsa. 
Lázár Imre , Ts. Pest Vgye Számvevője. 
Lóczy Antal , Vácz Sz. Lászlói Plébános. 
Lukács Antal, több Vgye Táblabírája. 
Madarassy (Mező Madarassi) Ferentz több Vgyék 

Táblabírája. 
Nagy-Kátai IVemes Olvasó-Társaság. 
Nagy Péter , B. Laffert Számtartója Sááriban. 
Nagy Leopold, a 'Kegyes Oskolák Váczi Gymnas. 

Rectora. 
Rácz József Aloiz, a1 Chirurgiának, Bába mester-

ségnek Szem, 's Barom orvosi Tudománynak 
Mestere, 's Ts. Pest Vgye járásbeli Seborvosa. 

Solthi Reform. Egyházi Vidék' Tiszt. Tudós. Prédi-
kátori . 

Somogyi István, Nagy Kőrös Városa Senátora. 
Szeder László, Kerepesi Plébános. 
Szemere (Szemerei) Pál, több Vgyék Táblabírája 

<C Magyar Tudós Társaság helybeli rendes Tagja, 
's a' Muzárion és Auróra Zsebkönyv Szerkesz-
tetője. 

Taj thy Ferentz , Al-Esperest, és Szilágyi Plebánus, 
's Tek. Nógrád Vgye Táblabírája. 

Tatay András, a3 Ketskeméti Ref. Fő Oskola Rector-
Professora. 

Thier Károly, Uradalmi Protocollista Váczon. 
Varga János, Orvos Doktor Ráczkeviben: 
Vattay Pá l , Kegyes Oskolabeli Tanitó Váczon. 
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Vigyázó Antal , (Bolyári) Fő Táblabíró Abonyban. 
Zaary Károly, hites Inzsellér, Ts. Nógrád Vgye 

Táblabírája, 
Zünszky János, Pest Várni. FŐ Szolgabíró, 's több 

Ns. Vgye Táblabírája. 
B u d a Városa. 

Eötvös Pál , Aranysarkantyús Vitéz , Nagy M, M. 
kir. Udvari Kamara Tanátsosa. 

Fels. Nádor Ispáni Cancellária. 
Gombos (Gombosfalvi) Imre , a1 N. Mélt. Magya* 

kir. Udv. Kamara Tanátsosa. 
Hofmann Ignátz, a' M. kir . Helytartó Tanácsnál 

Ágens. 
Hinka Jó 'sef , Agens a* N. Mélt. M. Kir. Helytartó 

Tanátsnál. 
Ilosvay (Ilosvai) Sámuel, a' N. Mélt. Magyar kir. 

Helytartó Tanáts Titoknoka, több Várm. Fő Táb-
labírája. 

Jüngling János , Cs. kir. Tanátsos , a' Magyar Orsz. 
Katonai Kormányszéknél volt Referens, és az ír-
noki Hivatal Igazgatója. 

Lassú I s tván , a' N. M. M. kir. Udvari Kamaránál 
a' Regestratura Hivatal Kanczellistája. 

Lechner Jó'sef, a3 kir. Hajózás Inspectora. 
A" N. Mélt. Magyar kir. Helytartó Tanáts Levéltá-

rának Olvasó Társasága. 
Nagy Mélt. Magyar kir. Helytartó Tanáts Contribu-

tionalis Számvevő Hivatala. 
Németh Ignátz, a' N. M. M. kir. Udv. Kamara Le-

véltár Jelellője. 
NyékyMihály, a' N.Mélt.Magyar kir .Helyt . Tanáts 

Tanátsosa. 
Öcskay (Ocskai) Antal, Báczi Püspök, N. Váradi 

Kanonok, 's a' Magyar kir. Helytartó Tanátsnál 
Tanátsos 's a' t . 

Podhratzky Jó 'sef , a' N. M.M. kir. Udv. Kamaránál 
Ingrossista. 

Procopius György, a' N.'M.M. kir. Helytartó Tanáts 
és Udvari Kajnaráná! Ágens. 
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Báró Rédel (Rasztinai) I m r e , Cg. kir. Kamarás, 's 

a' N. Mólt. M. kir. Helytartó Tanátsnál Tanátsos. 
Röszler Kris tóf , a' Budai és Pesti német Újság Szer-

kezőjo és a' Keszthelyi Georgikon Assessora. 
Tessedik Feren tz , a' N. M. M. kir. Udv. Kamara 

Titoknoka. 
Trattner (Petrózai) Káro ly , Cs. kir. Kapitány a' 

Genie-Corpsnál és Várerósitő - Local-Director 
Budán. 

Toepler Edua rd , a' Szép M. M. és Philosophia 
Doktora. 

Uzovits (Petőfalvi) János, a* N. M. M. kir. Hely- , 
tartó Tanácsnál Tanácsos. 

Gróf Zichy (Vázsonkői) János, Cs. kir . Kamarás , 
a ' N. M. M. kir. Udv. Kam. Tanátsosa. 

Sz» Kir» Pest Városa• 
Bajkay András , tabuláris prókátor. 
Balla Káro ly , több Vgyék Táblabírája , 's Ts. Pest 

Ygyei Kapitány és Esküdt. 
Balogh (Almási) Pá l , Orvos Doktor , több Várm. 

Táblabírája 3sa ' magyar tudós Társaság lev. Tagja. 
Baranyay Jó 'sef , Ilerczeg Esterházy Ügyei Ál-Igaz-

gatója 's a* több Vgyék' Táblabirája. f 
Bartay András , Sz. kir. Pest Városa Kain. Hivata-

lának Tisztje. 
Bártfay László, Ts. Csongrád Vgye Táblabirája, 

Nagy Károlyi Gr. Károlyi György Fiskálisa , a' 
magyar tudós társaság lev. tagja, 's pénztárának 
Ellenőre. 

Báthory Gábor, a* Dunamelléki Helv. Yallásttartó 
Ekklesiák Superintendense, a' Sz. Theologia 
Doctora , 's a ' Pesti Ref. Ekklesia Fő Prédi-
kátora. több Várm. Táblabirája. 

Bene F e r e n t z , ( i dősb ) Királyi Tanátsos , ° Orvos 
Doctor a' Pesti kir. Egyetemnél a' Practica Or-
vosi Tudomány Professora , azon Orvosi Karnak 
Seniora és Ts. Pest Vgye Táblabirá ja , ' s a 'Magyar 
tudós Társaság tisztb. Tagja. 

Bene Ferentz ifj . Orvos Doktor. 
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Benitzky (Micsinei és Benitzei) Ádám, több Vgyék 

Táblabírája. 
Benitzky (Micsinei és Benitzei) F lór ián , több Ts. 

Vgyék Táblabírája. 
Benyovszky (Benyói és Urbanói) Pé t e r , több Várm. 

Táblabir. 's a' N. Mélt. kir. Kúriánál több Mélt. 
's Nemes Nemzetségek Juriura Directora. 

Boehm Károly Orvos Doctor , kir. Prof. a Pesti kir. 
Fő Oskolában. 

Bujanovits (Agteleki) Lukáts , több Ts. Vgyék Táb-
labírája 's több Ns. Famíliák Ügyei' igazgatója. 

Casino (Nemzeti) Pesten a'Kereskedői-Épületben. 
Casino (Mercantil) ugyan ott a' 2dik emeletben. 
Cbáby Mihály, kir . Kúria' í rnoka. 
Csausz Márton Orvos Doctor , 's a' Pesti kir . Fő 

Oskolában kir. Professor, 
Cseh-Szombathi Szombathy Sámuel , Orvos Doctor, 

7s több Várm. Táblabírája. 
Csekonits János , több Vgyék Táblabírája. 
Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) János Gróf, a 'Pestis 

Fő Oskolában Tövények' halgatója. 
Drescher Fr idr ik , több Ns. Famíliák Fiskálisa. 
Eggenberger Jó 'sef, Könyváros , 26. Exempl. 
Elenyák György, Ájtatos Oskolabeli Szerzetes, a 

szép Művészetek és Bölíselkedés Doctora és Gróf 
Károlyi Eduard úrfi Nevelője. 

Eötvös Pál a' N. Mélt. Királyi Kúria Levél tarának 
Igazgatója 's több nemes Vgyék Táblabírája. 

Fay (Faj i ) András , Ts. Pest, 's t. Ns. Vgyék Táb* 
lab. 's a' magyar tudós Társaság tisztlb. Tagja. 

Festeti ts (Tolnai) Antal , Cs. kir. Kamarás. 
Forgó György, Ts. Pest Vgye F ő Orvosa s ugyan 

azon és Nógrád Vgye Táblabírája. 
F rank Ignátz , Törvények Doctora , hites Ügyvédő 

és a' magyar kir. Universitásban a' magyar pol-
gári Törvény Tanítója. 

F iuk (Raggambi) Eduard , kir. Fiskális 's Ts. Honth 
és Nógrád Vgyék Táblabírája. 

Galvácsi László, a' Hazai és Külföldi Tudósítások 
Szerkesztetője. 
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Gallovits Vincze, Tabuláris Prókátor. 
Gebhart Xav. Fcrencz, Orvos Doctor, 's a1 Pesti 

kir. Universitásban a' Therapiának és Orvosi 
Praxisnak R. Professora, Ts. Tolna Vgye Tábla-
bírája és a' magyar Tudós Társaság rendes Tagja. 

Glosius Dániel , több Ts. Vgyék'Táblabírája. 
Grosser Ker. János , a' kegyes Oskolák' Provin-

ciálissá a3 SS. MM. és Philosophia 'Doktora, ' s a ' 
Magyar kir. Univers. a' Bölcselkedesi Kar Tagja. 

Gyulai (Maros-Németi és Nádaskai) Albert Gróf , 
a N. Mélt. Magyar kir. Udv. Kamar. tisztbeli 
Titoknok. 

Halász (Dabas i ) Bálint , Táblabíró és Tabuláris 
Prókátor. 

Hánzéli Márton, több Ts. Vgyék' Táblabírája, 's a' 
kir. Kúrián több Ns. Famíliák Ügyei' igazgatója. 

Hartleben Konrad Adolf, Könyváros, 3. Exempl. 
Heckenaszt Gusztáv, Pesti Könyváros. 
Heinrich (Omoroviczai) János, hites Ügyvéd. 
Helmeczy Mihály, Ts. Csongrád Vgye Táblabírája, 

a' M. Szathmári Püspökség, és több Ns. Famíliák 
Fiskálisa, a' Magyar Tudós Társaság Pénztárnoka, 
's a* Jelenkor Szerkesztetője. 

Hofner Jó'sef Orvos Doctor, 's a' Magyar kir. Pesti 
Egyetemnél a' Barom-orvoslás R. Professora, és 
a' Barom-orvoslási Intézet Praefectusa. j 

Hubay (Hubói) Jó 'sef, kir. Direktorális Fiskális, 
's több Vgyék' Táblabírája. 

Illés (Edvi) László, Orvos. 
Illés (Edvi) Ádám, hites Ügyvéd, 's B. Brüdern 

Fiskálisa. 
Jákó István, több Ns. Várm. Táblabírája, \ Gróf 

Károlyi Nemzetség tabuláris Fiskálisa. 
Jankovics Antal (Pribéri) Cs. kir. Kamarás. 
.lankovich (Jeszenitzei és Vadassi) Miklós, több Ts. 

Vgyék' Táblabírája, 's a' Magyar Tudós Társa-
ság tiszteletbeli Tagja. 

Kegyes Oskolák Pesti Collegiuma. 
Kegyes Oskolák Pesti Gyinnasiuma. 
Kempelen (Pazmándi) Gyula, hites Ügyvéd. 
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Kilian György (idősb) Könyváros 12. Exempf. 
Kis (Balásfalvi) László, több Vgyék Táblabírája. 
Kostyál Ádám , Pesti Polgár, és Férjíiu Szabó' mester. 
Kovácsóczy Ádám , Nevelő. 
Kubinyi (Felső Kubinyi) Miklós, több Ts. Vgyék 

Táblab. 's a' N. M. K. Kúriánál több Mélt. Fa-
míliák' Jussainak Igazgatója. 

Kultsár Istvánné , a' Hazai "'s Külföldi Tudósítá-
sok3 Tulajdonosa. 

Luby (Benedekfalvi) I m r e , Ö Cs. 's Apóst. kir .Fel-
sége Tanátsosa a' N. Mélt. Magyar királyi Udvari 
Kamaránál. 

Luka Ferentz, tabuláris Prókátor. 
Lutzenbacher János, hites Ügyvéd, 's a' Magyar 

tudós Társaság rendes Tagja. 
Majer Fe ren tz , Mélt. Báró Orczy László Plenipo-

tentiáriusa. 
Markos (Bedoi) Mihály, több Vgyék Táblab. 's a 

Mélt. Gróf Károlyi Família Jurium Directora. 
Matkovich Is tván, O Cs. 's Apóst. kir. Felsége' Ta-

nátsosa , és a' Ilétszemélyü Fö Törvényszék' 
Bírája. 

Mérey (Kapos-Mérei) László, több Várm. Tábla-
bírája. 

• Müller Jó 'sef , Pesti Könyváros, 2 Exempl. 
May Jó'sef, tabuláris Prókátor. 
Mayer Vincze, Vendéglő a' Vadászkürtnél. 
Nagy Gábor, Tabuláris Prókátor. 
Oswald Ferentz , Esztergami Egyh. M. áld. Pap , 

kir. Prof. a' Pesti FŐ Oskoláb. Táblabíró. 
Perger János, Táblabíró és Tabuláris Prókátor , 's 

a3 Magyar Tudós Társaság rendes Tagja. 
Pesti Helv. vallást tartó Tractus. « 
Pesti Seminariumbeli magyar Gyakorló Oskola 

könyvtára. 
Pest Szabad kir . Város Magistratusa, 
Pesti Tiszt. Nevendék Papság a' Generale Semina-

riumban. 
Báró Podmaniczky (Aszódi ) La jos , több Ts. Ns, 

Vgye FŐ Táblabírája. 
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Porkoláb (Nagyváti) Dániel , Táblab. tabuláris Pro. 

kátor, 's a N. Mélt. Magyar kir. Helytartó Ta-
nátsnál hites Ágens. 

Báró Prónay (Tót Prónai és Blatnilzai) Sándor , 
Cs. kir. Kamarás , az Ágostai Valláson lévő 
Ekklesiák és Oskokalák FŐ Inspectora, a' Magyar 
Tudós Társaságnak egyik Igazgató Tagja. 

Roboz Károly , Táblabíró. 
Róthkrepf Gábor, hites Ügyvéd, a' R e g é l ő és 

H o n m ű v é s z folyóirás Szerkezője, a' Magyar 
tudós Társaság levelező tagja. 

Rótth Mihály, a' Kegyes Oskolák Provinciálisának 
Assistense, Vice Rector, és a' kir. Gymnasium 
Directora. 

Rőtth (Gádoczi) Ignátz , több Várm. Táblabírája, 
's a 'N.M. kir. Kúriánál több Mélt. 's Nemes Nem-
zetségek Fiskálisa. 

Rudnyánszky (Dezséri) Jó 'sef , Esztergomi Kano-
nok 's aa t. 

Sámuel Alajos, Pest belső Városának Káplánja. 
Schedel Feren tz , Orvos Doctor, Szemgyógyítás Mes-

te re , a 'Pes t i Királyi Universitásban Rendk. kir . 
Professor , a' Berlini Kritikai Egyesület , a' Würz-
burgi Philosophiai és Orvosi 's a' Magyar Tudós 
Társaság rendes Tag ja , és segéd Jegyzője. 

Schedius Lajos, Ő Cs. 's Ápost. k i r . Felsége' Taná-
tsosa , Philosophia Doctora , a' Pesti kir. Egye-
temnél Nagyságos-Rector a' Philosophiai Kar Pro-
seniora , az Aestheticai Tudományok rendes kir. 
Professora, 'stöbb Vgyék Táblab í rá ja , ' sa 'Magyar 
Tudqs Társaság tiszteletbeli Tagja. 

Schirkhuber Móritz, a ' Kegyes Oskolák Rendebeli 
I lumanit . Professor. 

Schreyer Ádám, Szabad kir. Pest Therezia külső 
Városa Plebánusa 's az Esztergami Érseki Sz. 
Szék Assessora. 

Setét Károly , több Ts. Ns. Vgyék' Táblab, 's Ts. 
Pest Vgye' Rendszerint való Esküdtje. 

Spányi András, a' N. Mélt. Királyi Curiánál több 
Msgos és Nemes Nemzetségek Jurium Directora, 
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Szegények' kir . Ügyviselője, Ns Trenchin és több 
Vármegyék Táblabírája. 

Spányik Glycer az Ájtatos Oskolák Budai kir . Gym. 
Direetora 's a' t. 

Slankovits Miklós az Ájtatos Oskolák Pesti Collég. 
Bectora. 

Stáhly Ignátz kir. Tanátsos Orvos Dok to r , kir. 
Prof. a' Pesti FŐ Oskolában, Nógrád Várni. Tábla-
bírája. 

Steinbach József, Pesti Kereskedő. 
Szabó Dávid 4. eszt. Orvos Tudom. Halgatója. , 
Szaniszió Ferentz , Szombathelyi t. kanonok a1 Ma-

gyar kir. Tudományok Egyeteménél Egyházi Szó-
nok , a* kereszt. Tud. Prof. 's a' t . 

Szathmáry Jó 'sef , több Vgyék' Táblabírája, A' Ti-
szán túl lévő kerületi Tábla Birája. 

Székács Jó 'sef , a' Hit-Tudomány Candidatusa. 
Szent Ferentz Szerzetének Pesti Conventje. 
Szita (Salfai) István. 
Sztrokai (Nemes Csóí) Anta l , Táblabíró és Tabulá-

ris Prókátor 's a' Magyar Tudós Társaság rendes 
Tagja. 

Széchenyi Is tván, Gróf (Sárvár Felső Vidéki) több 
Katonai Rendek Keresztes Vitéze, Cs. kir. Arany-
kultsos, a' Magyar Tudós Társaság második Elöl-
ü lő je , 's egyik igazgató Tagja. 

Gróf Széki Teleki Sámuel, Cs. kir . Kamarás. 
Thaisz , Ándrás , több Ts. Vgyék' Táblabírá ja , és 

több Ns Famíliák Tabuláris Ügyvédje. 
Thuróczy Jó 'sef , Táblab. cs Tabuláris Prókátor. 
Trsztyánszky (Nádasi) István, Pesti Polgár és Posz-

tó Kereskedő. 
Waltherr László, több Vgyék Táblab., Mélt. N. 

Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség Levél -Tárnoka 
's a' Magyar Tudós Társaság levelező Tagja. 

Vass László Nagy Váradi Kanonok , 's a' Pesti Fő 
Oskolában kir. Prof. 's a' t. 

Végb (Verebi) Ignátz, k i r . Tanátsos, 's a' N. Mél?. 
kir. Kúriánál Országbírói Itélő-Mestor. 
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Vermes Hieronymus, Ts. Po'sony, *s több Vgyék 

Táblab., 's több Famíliák Ügyei Igazgatója. 
Vertán András a' T. Királyi Tábla Jegyzője. 
Vrányi (Vrányi) Konstantin, Ts. Krassó és Tolna 

Vgye Táblabírája. 
Zalay (Hagyárosi) Aloiz, Ts Zemplén , 's több Vgyék 

Tábiabirája, a' Sz. Korona V. Fiskálisa és a kir. 
Ügyek V. Directora. 

Zerdabelyi (Nyitra Zerdahelyi) Sándor , Táblabíró 
Cs. kir. Pósta-Tiszt Pesten. 

Varga Sándor, Táblabíró, Ca. kir . Kapitány. 

JÁSZ és két KŰN KERÜLET. 

Bartsik Márton, Jász és Iliin Kerületek Aljegyzőjo 
.és Levéltárnoka. 

Jász-Apáthi Városa Tanátsa. 
Jász-Árokszállás Város Tanátsa. 
Jász-Berény Városa Tanátsa. 
Jász-Kis-Éri Olvasó Társaság. 
Kis Kun Dorosma Közönsége. * i 
Kis Kun Halas Várossá Tanátsa. 
Kunhegyes Városa, Előjáróji. 
Kis Kun Sz. Miklós Városa Tanátsa. 
Kun Túrkeve Városa Tanátsa. 
Kapuy (Vas-Kapui) Károly,, Bánbalmán. 
Mihálkovits Jó'sef, Táblabíró, éá a' Ts. Jász , 'g 

Kun Kerületek Fő Jegyzője. 
Muhoray András, a' Ts. Jász és Kun Kerületek Ál-

Jegyzője?. 
Nagy^Kun Karczag Városa, Tanátsa. 
Nagy-Kun Kis IJj-szálás Városa Tanátsa. 
Stipula Jó'sef, Apátur, Jász-Berény Városa Plé-

bánus). 
Szeles (Kis Játzi) Sámuel, a ' Solti Egyházi Vidék 

Esperestje, több Ns Vgyék' Táblabírája, 's Latz-
házi Helv. Vallástételt követő Gyülekezet Lelki-
Pásztora. 

Sz. Ferentz Szerzete Conv. Jászberényben. 
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POSONY VÁRMEGYE. 

Gróf Apponyi Apponyi György, Cs. kir. Kamarás. 
Bartakovics Albert (k. Apponyi) Apátnr , Eszterga-

mi Kanonok és N. Szombati Generális Vicarius. 
Benkovits Mihály, Ts. Bars és Posony Vgye' Táb-

labírája. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 

Nagy Szombatban. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 

Posonyban. 
Benyowszki (Benyói) Péter , Táblabíró. 
Cselko (Cselko-Lebotai) Is tván, több Vgyék Táblab. 

a' Posonyi kir. Akadémiában a' Magyar Nyelv és 
Lit teraturának Rendes Tanítója. 

Szent Ferentz Szerzetének Conventje Nagy Szom-
batban. 

Farkas Ignátz , Táblabiró. 
Fényes Elek bites Ügyvéd Posonyban. 
Frank Aloyz, Ts. Posony Vgye' Táblabirája. 
Horváth János , a' N. Szombati Kerületi Táblánál 

több Nemes Nemzetségek fiskálisa. 
Ivanóczi Gyurikovics György, több Vgyék Táblab. 

és Szabad kir. Posony Városa Senatora a' Magyar 
Tudós Társaság Levelező Tagja. 

Jankó (Enyedi) Mihály, Po'sony Vgye Aljegyzője. 
Korondy Jó 'sef , Po'sonyi Kanonok» 
Kultsár Borbála sz. Bacsák Asszonyság. 
Madarassy (Goizesti) Ferentz , választott Anzariai 

Püspök, a' Po'sonyi CollegiáltKáptalan Prépostja, 
Po'sonyi Fő Esperest, és Cs. kir. Udvari Tanátsos. 

Mezey János, Idősb Gr. PálfFy Ferentz Uradalmai-
nak Inspectora. 

Po'sonyi Nemes Tanuló Társaság. 
Pribélyi Ferentz , Philosophia és Theologia Doctora, 

's a3 Nagy Szombati Érseki Lyceumban a' Sz. 
írás magyarázásának Professora, és a' Sz. Szék 
Assessora. 

S á g h y V e n d e l , az Esztergomi fő megyében 
nevendék pap. 
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Schwaiger András, iVsonyi Könyváros. 
Takáts (Kis Jóka i ) Zsigmond, Po'sOny Vgyei Táb-

labíró. 
Takátsy Ignátz, több Vgyék Táblabírája, *s több 

Ns. Famíliák' Plenipotentiáriusa. 
Tóih Pá l , Nagy Födémesi Plebánus. 
Vietoris (Vaszkai és Kis Kovalóczi) János , több 

Vgyék' Táblabírája. 

SÁROS VÁRMEGYE* 
Fejérváry Gábor , több Nemes Vármegyék /Tábla-

bírája , Eperjesen. 
Szepesházy Jó'sef, több Vgyék Táblab. és Sz. kir . 

Eperjes Városa Kapitánya. 
Az Eperjesi Görög Egyesült Kaih. Püspöki Biblio-

theka. 
B. Barkóczy Is tván, Tiszamelléki Districtualis Táb-

la Assessora. 

SOMOGY VÁRMEGYE. 
M é r e y (Kapos-Mérei) S á n d o r , Arany-Sarkan-

tyús Vi téz , 0 Cs. 's Apóst. Felsége f belső tit-
kos Tanátsosa, a' Tartományi Biztosság kor-
mányzója , a' magyar kir. JHelyt. Tanáts Taná-
tsosa , és Somogy Vgye FŐ-I s p á n j a 

Báró Fechtig Ferd inand , Lengyel-Tóthiban. 
Inkey (Pal ini) Antal , Somogy Vgyei Táblabíró. 
Külső Somogyi II. C. T. Venerabilis Tractus. 
Kapocsfy Ferentz Fiskális. 
Magyar Jó 'sef , Kálmáncsai Ispán. 
Orbán Jósef, Kéthelyi Uradalom Tisztartója. 
Parragh László, Göllei Plqbánus, az Igali Keriílet 

Ál-Esperestje, 's Ts. Somogy és Tolna Vgyék 
Táblab. 

Somogy Vgyei Olvasó Társaság, Kaposváron. 
Spissich (Japrai) Ignátz. Ts. Somogy Vgye' Tábla-

bírája. 
Szi'iry Is tván, több Ts. Vgyék Táblabírája. 
Vaszary János, Ts. Somogy vári Uradalom Kasznárja. 
Zichy (Zichi) János több Vgyék Táblabírája. 
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SOPRON VÁRMEGYE. 
Galanthai Hertzeg E s t e r h á z y P á l , Edelstätteni 

G r ó f — Fraknónak Örököse, az Arany-Gyapjas 
Rend, és a' Szent István M. kir. — Sz. Hubert 
Bajor kir.Hanoverai kir. Guelfek Rendének Nagy-
Keresztes Vitéze, tí Cs. 's Apostoli kir. Felsége 
valóságos belső titkos Tanátsos a , Kamarása, Tek. 
Sopron Vgye örökös és valóságos Fő I spányja , 
's Nagy Követ az AngoJy kir. Udvarnál. 

Sopron Vármegye' T.T. Karai és Rendei. 
Szabad Kir. Sopron Városa Nemes Tanátsa. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 

Sopronyban. 
A' Sopronyi tanuló Ns. Magyar Társaság. L 

Petz Leopold , Sopronyi Evang. Prédikátor. 
Csornai T.T. Praemonstrati Renden lévő Urak* Con-

ventje. 4 

Horváth János, Egyházosfalvi Plebánus. 
Ihász Imre , több Ts- Ns. Vgyék Táblab. \ 
Jankovics (Daruvári) Izidor. Cs. kir. Kamarás Csep-

regben. 
Káldy (Alsó Káldi) Jó'sef, Ts. Sopron és Vas Vgye' 

Táblabírája. 
Kis János, Hittudomány Doctora, a ' Dunántúl lévő 

Kerületben az Ágostai Vallást tartó Evang. Ek-
klésiák' Superintendense, Vas, Sopron, Gyór és 
Beregh Vgyék' Táblabírája, 's a' Magyar Tudós 
Társaság rendes Tagja, 

Kiss (Nemes-Kéri) Jó'sef Evang. Prédikátor N. Ge-
resden. 

Lunkányi János, Gróf Széchenyi István Uradalmai-
nak Fo Igazgatója 's több Várm. Táblabírája 
Czenken. 

Szerdahelyi Antal , Szany Plebánus. 
Tatay (Kis Tatai) János, a' Sz. Teolog. Doctora, 

Lövői Plebánus. 
feschmayer Jó'sef Széplaki Fö Esperest 's Nagy 

Czenki Plebánus. 
Tóth (Csúfordi) Pál , Ts. Soprony Vgye*Táblabírája. 

SZA-
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SZABOLCS VÁRMEGYE. 

Gróf Széki Teleki Jó 'sef , Cs. kir. Aranykultsos, 
a' N. M. Magyar kir. Udv. Cancell. Referendar. 
Tek. Szabolcs Vgye' Fő Ispánja, a' Helvetziai 
Vallást követő Tisza melléki Superintendentia FŐ 
Kurátora , 's a' Magyar Tudós Társaság Elölülője. 

Borbély (Röfi) Mihály, Ts. Zabolts Vgye Táblab. 
Cserneki és Tarkői Gróf Dessewífy Ágoston; Cs. 

kir. Kamarás. 
Csörge Antal, Gr. Károlyi György Nyir-BáthoriUra-

dalmi Ügyésze. 
Marczy (Zábori) László, Ns. Szabolch Vármegye3 

2 ik Levéltárnoka. 
Nagy Káli ói Cs. kir. Pósta Hivatal. 
Szabó Sámuel , Hodászi Pred. 
Szilágyi János, Reform- Pred. Hatháza Hajdú Vá-

rosban. 
Sárréti Olvasó Társaság. 

SZATHMÁR VÁRMEGYE. 
Hám János , Szathmári Megyés Püspök. 
B. Wécsei (Vécsei és Hajnácskői) Miklós, Cs. kir. 

Kamarás, Szathmár Vár. Fő Ispán. 

Ajtay (N. Váradi) Sámuel, Táblabíró. 
Becsky (Tasnád Szántói) Ferentz, Szathmári tiszte-

letbeli Kanonok , Mezö-Kövesdi Plebánus , azon 
nevű Kerület Esperestje; 's több Ts. Ns. Vgyék 
Táblab. 

Becsky (Tasnád-Szántói) Ignátz, Ts. Szathmár 's 
több Vgyék' Táblab. 

Becsky (Tasnád Szántói) Károly, Szathmár Vgyei 
Szolgabíró. 

Biró László Szathmári Megyebeli áld. p a p , Böltsel-
kedés és Tlieologia Doctora, 's a' püspöki Lyce-
umban philosophia Professora. 

Botka (Kovácsvágási) Lajos , Ts. Szathmár Vgye Fő 
Táblabírája. 
Tud Gyújt. X I f . Köt. 1834. 11 
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Botka (Névedi) Lajos , több Vgyék FŐ Táblab. 
Csabay (Kürti) Antal , Szathmár Vgyei Fd Táblab. 
Czendy János , Patikás Nagy Bányán. 
Darvas (Darvai) Gábor, Ts. Szathmár 's több Vgyék 

Táblab. 
Domahidy (Domahidi) Pá l , Ts. Szathmár Vgye 

Számvevője. 
Felső Bánya Városa Ns. Magistratusa. 
Gáthy János , Szathmár Vegye' tisztbb. Aliigyésze. 
Hajós Nagy András, N. Károlyi Ref. Esperest 2 

Véld. 
Horváth Anta l , Ts. Szathmár Vgyei Táblab. 
Jsaak (Kis Dobronyi) La jos , Szathmár Vgye Fő 

Táblab. 
Juhos Miklós, Szabad kir. Szathmár-NémetiVárosa 
\< Hadi adó Perceptora. 
Katona Dienes , a' Szép Mest. és Böltselkedés Dok-

tora , a' Nagy Károlyi Gymnasium Igazgatója. 
Kovács (Berenczei) Ágoston, Szathmár Vgyei eJso 

Aljegyző. 
Kegyes Oskolák Nagy Károlyi Gymnásiuma. 
Kende (Kölesei) Mihály, Szathmár V. első AI Sz. Biró 
Kende (Kölesei) Zsigmond, Szathmár Vgyei Első 

Al-Ispán. 
Komsróczy L a j o s , Ts. Szathmár Vgye Fő Szolgab. 
Kritsfalusy János , Bélteken. 
Madarassy (Mező Madarassi) Pál, Ts. Szathmár Vgye 

Szolgab. 
Martiny Sámuel , Nyíregyházán. 
A' Magyar Literatura Halgatóji a ' Szathmári Püspö-

ki Lyceumban. 
Matay (Gutorföldi) Antal, Szathmár Vgyei Al-Jegyző. 
Nagy Bányai Ref. Egyházi Vidék. 
Nagy Károlyi Gr. Károlyi György Jószágai Kor-

mánya. 
Pák Jósef , Erdodi Uradalmi Ügyész. 
Pap (Torökfalví) János, Táblab. 
Salánki Lajos. 
Szirmay (Szirmai) György, Ts Szathm. Vgye' Fő 

Szolgab. 

i 
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Szirmay (Szirmai) La jos , Ts. Szathm. Vgye Fő 
Táblab. 

Szőke Károly 9 Rendes Esküdt. 
Újfalusy (Újfalusi) Jó ' s e f , Táblab. 
Uray (Urai) Balint, Szathmár Vgyei 2dik Al-Ispán. 
Kezdi Vásárhelyi Jó'sef Szathmár Vgyei V. Fiskális. 
Zilahi Olvasó Társaság. 

SÁROS VÁRMEGYE. 
Vásáros Naményi If jabb Báró Eötvös Ignátz, Ö Cs. 

kir. Felsége valós, belső titkos Tanátsosa, 's Ka-
marása, 's a' Fő Méltóságú Magyar kir. Udvari 
Cancellária Pro-Cancelláriusa, Ts. Sáros Vgye Fő 
Ispánja. 

Az Eperjesi Magyar Társaság. 

SZEPES VÁRMEGYE. 
A' Késmarki Evang. Lyceumban lévő magyar Lite-

ratúrai Társaság. 
Praemonstratensis Kanonok Urak Lőcsei |kir . Gym. 

nasiuma. 
TEMES VÁRMEGYE, 

Bogma (Neboyszai) István, több Ts. Vgyék'Táblab. 
's Ts. Temes Vgye Fő Szolgabirája 's Számvevője. 

Banát-Konilósi olvasó Társaság. 
György Jó 'sef , Ernestháza Plebánus. 
Kánya András, Mariaföldi Uradalmi Számtartó. 
Oltoványi Is tván, Nagy Jecsai Esperest a' Csanádi 

Sz. Szék és Temes Vgye Táblab. és Grabatzi Plé-
bánus. 

Osztoits (Nagy Kis Szemlaki) Jáuos, T. Temes Vgye 
Fő Fiskálisa több Várm. Táblabírája. 

Stojánovits (Laczunás i ) János , több Vgye Tábla-
bírája. 

Wimmer László, kir. Kamaralis Rékasi Uradalom 
Számtartója, és Temes Vgye Táblabírája. 

TOLNA VÁRMEGYE. 
Benevits Pál, Döbröközi Plébánus, és Dombóvári 

nyugalomra lépett Al-Esperest. 
*1I 
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Bernríeder (Berneki) József, Táblabíró. 
Beszédes Jó 'sef , a' Sárvízi , Kaposi, Siói és Dunai 

Regulatióra ügyelő kir. Biztosság Fő Vízmérője. 
Bezerédy (Bezerédi) István, Táblabíró 's Ts. Tolna 

Vgye FÖ Jegyzője. 
Bregovits Pál , Simon-Tornyai Esperest , és Tamási 

Plébános. 
Csapó Dániel , Tolna Vgyei 1-ső Al-Ispány. 
Csekey János , Bölcskei Prédikátor és Esperest. 
Daróczy (Király Daróczi) 'Sigmond, Paksi Plébános 

's Tek. Tolna Vgye Táblabirája. 
Egyed An ta l , Kopár-Monostori Apátur , Esperest , 

Duna-Földvár i Plébánus és Tolna Vgyei Táblab, 
's a3 Magyar tudós Társaság lev. Tagja. 

Holéczy Mihály, Nagy Szokoli Evang. Prédikátor. 
Jeszenszky (Nagy Jeszeni) Ignátz, több Vármegye 

Táblabirája. 
Katafai János , Kis Székelyi Plébános. 
Kia Péter , Földvári Káplán. 
Kutsán Károly , Baratson. 
Perczel (Bonyhádi) Sándor, több Vgye Táblabirája. 
Str.-'íovánszky (Stánkováni) Imre , Ts. Tolna Vgye 

F 5 Jegyzője 's Táblabirája. 
Svastits (Bocsári) Lajos , Ts. Tolna Vgye Táblabi-

rája 's tiszteletbeli Fö Szolgabirája. 
Teklich János, Báttaszéki Tisztartó. 
Zámolyi Jó 'sef , Földvári Evang. Prédikátor, 

TORNA. VÁRMEGYE. 
Idősb Szilass?/ (Szilassi és Pilisi) Jó'sef, Sz. István 

Apóst. kir. jeles Rendének keresztes Vitéze, Cs. 
kir . 'Udvari Tanátsos, a' Fő Mltgu Hétszemélyes 
Tábla Assessora, Ts. Torna Vgye Fő Ispánja, és 
a' Tul a' Duíiai Helv. V. követ. Superintendentia 
Fő Kurátora. 

Berké Sándor, a' Szádvári Hgs Uradalombeli Tiszti 
í rnok. 

Koos Pal, több Vgyék Táblabirája és a' Ts. Tornai 
Uradalom Igazgatója. 
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TORONTÁL VÁRMEGYE. 
Bárány (Debrcczeni) Ágoston , Táblabíró 's Ts. To-

rontál Vgye Levéltárnoka. 
Díván (Padé i ) Constantin, Ts. Torontál Vgye Ál-

Jegyzője. 
Hertelendy (Hertelendi) Ignátz , Torontál Vgyei 1-ső 

Al-Ispán. 
Hertelendy ( H e r t e l e n d i ) Maximilián, több Vgyék 

Tábiabirája. 
Karácson ( Ivánd i ) I s tván, Ts. Torontál Vgye FÖ-

Adószedője. 
Karácsonyi ( B e o d r a i ) Bogdány, több Vgye Tábla-

bírája. 
Kis ( f t t e b e i ) Anta l , k i r . Udvarnok, több Vgye 

Tábiabirája. 
Lapády Jó ' se f , Táblabíró, az Etskai Uradalom Plc-

nipotentiariusa. 
Báró Lipthay (Kisfaludi) F r id r ik , Cs. kir . Kamarás 
Nagy-Szent Miklósi Uradalom. 
Nagy Befcskereki Cs. k i r /Pos ta Hivatal. 
Nyikos György, Ts. Torontál V^ye Tábiabirája és 

Kamaralis Tisztartó. 
Parais J ános , Néinet Szetsányi Plébános, 's több 

Vgye Tábiabirája. 
Rózsa Bálás, a ' Bébai Uradalom Kasznárja. 
Tropp (Troppaui ) István , Gyülvéssi Urad. Igazgató. 
Torontáli Nemzeti Caslno. 
Várady János , Esperest és Nagy Becskereki Plébá-

nos, 's több Ts. Vgyék Tábiabirája. 
Zebegnay György, a' Zsomboly! ürad. Tisztartója. 

TRENCHIN VÁRMEGYE. 
Gróf Mésíiázy (Illésházi) Is tván, Trencbin Örökös 

Ura , az Arany - Gyapjas Rend Vi téze , Cs. kir 
valós, belső titkos Tanátsos, Kamarás , Magyar 
kir. vlsztalnok Mester, Tek. Lipió és Trenchin 
Vgyék örökös és valós. Fő Ispánja. 

Maiczibányi (Puchói) Antal , több Vgyék Táblabír. 
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Zay Károly , Gróf ( C s ö m ö r i ) Zay-Ugrócz örökös 
Ura , Cs. kir. Kamarás , 's a' T. Dunán inneni ke-
rületi Törvényszék' Birája. 

UGOTSA VÁRMEGYE. 
Ts. Ns. Ugotsa Vgye TT. Statusai és Rendei. 
B. Perényi La jos , N. Szőllős. 

UNGH VÁRMEGYE. 
Barkóczy (Szala i ) János idősb Gróf , Cs. kir. Ka-

marás. 
Csurgovics János , Munkácsi Kanonok , Bereghi Fő 

Esperes t , Ts. Unghvár és Zemplén Vgyék Tábla-
bírája , az Unghvári kir. Gymnasium Directora és 
az Isteni Tudománynak Doctora. 

Horváth (Palóczi) Simon, Ts. Ungh Vgye Első Al-
ispánja. 

Petrovay (Petrovai) István, Ts, Ungh Vgye másod 
Al-Ispánja. 

VAS VÁRMEGYE. 
Herczeg Batthyáni (Batthyáni) Fülöp, Németh-Üjvár 

örökös Ura , Strattmanni Gróf , Leopold Császár 
jeles Rendének C^mmendatora, Cs. kir. Kamarás, 
's Ts. Vas Vgye örökös és valóságos FŐ Ispánja , 
a ' Magyar Tudós Társaság Igazgató Tagja. 

Bertha (Felső EŐri) Ignátz , Tek. Vas Vgye Al-Is-
pánja. 

Bezerédj (Bezeredi) László, Törvények Dokto ra , 
Vas Vgye tisztlb. Al-Jegyzoje. 

Bitnitz La jos , a' Szombathelyi Egyházi Megye Áld. 
Pap ja , Philosophia Doctora , a' Magyar Országi 
és Boroszlói Tudós Társaságok rendes Tagja , a' 
Szombathelyi kir. Lyceumban Mathesis és Ma-
gyar Nyelv Tud. Tanítója , és Tek. Vas Ymegye 
Táblabírája. 

Dese (Puszta-Rádóczi és Deskölkedi) Pá l , a' Szom-
bathelyi Székes - Egyház Lec tor -Kanonokja , Né-
met Újvári Fő Esperest, a' Szombathelyi Egyhá-
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zi Törvényszék, úgy Vas és Zala Vgyék Tábla-
bírája, 's a* Philosophia Doctora 's a' t. 

Ebergényi (Ebergényi) Benedek, több Vgye Tábla-
birája. 

Gyurász Ádám, tabuláris Ügyvéd Kőszegben. 
Hrabowszky (Hrabowai) János, tabuláris Ügyvéd 

Kőszegben. 
Illés (EdviJ Pál , Ns. Dömolki Evang. Prédikátor, 

's Superintendentialis Levéltárnok. 
Jósa (Nagy Bányai) Rudolf, Ts. Vas Vgye Tiszti 

Al- Ügyésze, és Ts. Ns. Zala Vgye Táblabírája. 
Káldy (Alsó Káldi) Jó'sef, Vas és Sopron V. Táblab. 
Kószeghi Olvasó Egyesület. 
Németh János, Szombathelyi Megyebeli áld. Pap 's 

Kőszeghi Káplán. 
Páál (Felső Eőri) János, több Vgyék Táblab. 
Praemonstratensis R. I. Prof. Urak Szombathelyen. 
Radó (Sz. Mártoni) Ignátz, Ts. Vas Vgye Jogyzője. 
Reichard Károly, Könyváros Kőszegen. 
Sedy István Borostyánkőn. 
Séllyey (Séllyei) Elek , a' Dunántuli kir. kerületi 

Tábla, Ts. Zala Somogy, Varasd, és Kőrös Vgyék 
Táblabírája. 

Spettel Jó'sef, Mélt. Gróf Festetits Imre Tisztartója. 
Szegedy (Mező Szegedi) Károly Cs. királyi Kama-

rás 's több Ns. Várm. fő rangú Táblabírája. 
Sz. Benedek Rendén lévő Director és Professor 

Urak Kőszegben. 
A' Szombathelyi kir. Lyceumbeli Ifjúság. 
Szombathelyi olvasó Társaság. 
Gróf Széchényi (Sárvár Felső Vidéki) Pál , Cs. kir. 

Kamarás. 

VESZPRÉM VÁRMEGYE. 
Kopácsy Jó'sef, b. titk. Tanátsos Veszprémi megyés 

Püspök, 's a' t. 

Asztaliéi- Károly Palotai Plébánus. 2 Exempl. 
A' Bakonybeeli Apátság Könyvtára. 
Bárány Pál, Festetits Antal Kam. FiskálisaDéghen, 
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Sas. Benedek Rendén lévő TT. Urak, Pápai-Rcsi-

dentiája. 
Beke Ur Veszprémben. 
Boda László, T. Veszprém Vgye Táblab. és a' Mélt. 

Veszprémi Püspök Uradalmi Fiskálisa. 
Egyed János Dégi Plébánus. 
Esterházy (Galanthai) Mihály, Gr. Fraknó Örököse; 

Cs. kir. Kamarás. 
Sz. Ferentz Szerzetének Conventje Pápán. 
Fitler István , Mező-Laki Uradalmi Kasznár. 
Guzmits Isz idor , Bakonybeeli Apátur, a' Sz. The-

ologia Doctora, és a' Magyar Tudós Társaság 
Rendes Tagja. 
Helvetiai Vallástélelt tartó Pápai Egyház Vidéki 

Lelki Pásztorai. 
Ilollósy Gábor, több Ns. Vgyék Tábiabirája. 
Horváth Ignátz, a'Kegyes Oskola Szerzet Veszprémi 

CoIIegium Rectora, és a1 helybeli Gymnasium Di-
rectora. 

Kolosvári Sándor, Apátur, és Veszprémi Kanonok. 
Kugler Ferentz , Marczaltői Plébánus. 
Külley János, Sz. Lászlói Prépost és Veszprémi Ka-

nonok. 
Nádasdy Tamás Gróf Cs. kir. Kamarás Komárom V. 

örökös Fő Ispánja. « 
A' Pápai Nemes Tanuló Ifjúság. 
A' Pápai Olvasó Társaság. 
Pápai Casino. 
Peiffer János Arendátor Veszprém. 
Móiocza Dániel, Va3 és Veszprém Várm. Tábiabirája, 

's Hzg Batthyáni Fülöp Uradalmi Praefectusa 
Enyingen. 

Szalay Imre, Veszprémi Kanonok, több Várm. Tábla-
bírá ja— 's a' Magyar Tudós Társaság' tiszteletbeli 
Tagja. 

Szmodiss (Nagy és Kis-Barkóízi) János Apátur, Vesz-
prémi Kanonok, Seminárinm Praefectusa 's Ts. 
Zala és Sqmogy Vgyék' Táblab. 2 Exempl. 

Tót Athanasius, Sz. Benedek líendebeli áldozó 
Pap Bakonybélben 
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Tóth Fereiicz, Sz. Thcologia Doctora, 's a ' Helvc-

tziai Vallást követő Túl a' Dunai ekklesiák' Supe° 
rint* 

Villax Ferdinand, Zirczi, Pilis és Pásztói Apátur, 
's több Vgyék Táblab. 

ZALA VÁRMEGYE. 
Alsó Lendvai Alsó Vidéki Al-Esperesti Kerület. 
Barcza ( N a g y Alásonyi) János, több Ts. Vgyék* 

Táblabirája, 
Belicz Jónás, Lendvai Uradalmi Földmérő. 
Bertalan (Kozmadomjai) Vintze, T. Letenyei Ura-

dalom Inspectora. 
Chinorányi Boldi 'sár, Zala Vgyei Tábla-'s Fő Szol-

gabíró. 
Deák Antal, több Vgyék' Táblab. 
Dély Boldi 'sár, Ts. Ns. Zala Vgye Táblab. 
Diskay (Piskai) Fe ren tz , Zala 's Veszprém Vgyék' 

Táblab. 
Farkas Imre , Gazdaságbeli Számadó Tiszt , Inkén. 
Flizár György, Muraj-Kereszturi Apát 's Plébános, 

a' Sz. Theologia Doktora , több Ns. Várm. Tábla-
birája. 

Ferentzy Jó'sef, Merenyi Uradalmi Számtartó. 
Gróf Festetits (Tolnai) László Cs. kir. Kamarás. 
Forintos (Forintosbázi) Jó 'sef, Zala Vgyei Táblab. 
Gerits Pál , a' Keszthelyi Georgicon Archonja, több 

Tudós Társaságok Tagja. 
Házy Jó sef Sz. Miklósi Plébános. 
Horváth Fa rkas , Orvos Doctor N. Kaniszán. 
Horváth 'Sigmond, Kővágó Eörsi Evang. Prédiká-

to r , 's Ns. Zala Vgye Tábla, 's a' Magyar Tudós 
Társaság levelező Tagja. 

Inkey (Pallini) Nep. János, Cs. kir. Kamarás.: 
Jósa László, Hites Ügyvéd. 
Kisfaludy (Kisfaludi) Sándor, több Nemes Vgyék 

Táblab., 's a Magyar Tudós Társaság Bendes 
r Tagja. 

Kovács Ferentz Pénztárnok saz Oltári Uradalomban. 
MartÍJíkövits Jó'sef, Tisztartó PöJöskén, 



( 70 ) 
Nagy István , Generális Nótárius, és B. Fürcdi Pré-

dikátor, Zala Várm. Táblabírája. 
- Nedeczky (Nedeczei) La jos , Zala Vgyei Tábl. 's 

Fő Szolgabíró. 
Öszterhueber Jó'sef, Ts. Zala Vgye' Táblabírája. 
Pfahler Károly hites Ügyvéd Keszthelyen. 
Plander Feren tz , Novai Plebánus és Esperest. 
PodolayMenyhért , az Ájtatos Oskolák Szerzete Ál-

dozó Pap ja , 's a' Nagy Kanizsai Collegium Rec-
tora és Gymnasium Directora. 

T .T. Praemonstratensis R. I. Professor Urak Keszt-
helyen. 

A' Praemonstratensis rend. lévő Türjei Prépostsága. 
Sebestyén ( K o c s i ) Gábor, Veszprém Várm. Fő 

Fiskális és Táblabíró. 

ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 
Balásházy (Balásházi) János, Ts. Ns. Zemplén Vgye 

Táblab., és a' Magyar Tudós Társaság rendes Tagja. 
Bernáth Ántal , priv. Tállya Városa Fő Jegyzője. 
Cassino Társaság Zemplénben. 
Diósy István , I lomonnai V. Esperest , és Nagy-Mi-

hályi Plebánus. 
Dokus (Csabai) László, Zemplén Vgye Első Al-Is-

p á n j a , több Vgyék Táblab. 
Kinczel Antal , Új Ventselleji Plebánus. 
Molnár András, Esperest , és Tolcsvai Plebánus. 
Szemere (Szemerei) Péter , Ts. Ns. Zemplén Vgye 

Fő Szolgabirája. 
Paulovics Ignácz. 
PonárTy Demeter. Liszhán. 
Tamásy Calasantius, a' Kegyes Oskolák Szerzete 

áld. Papja , Böltselkedés Doctora, és a* S. A. Új-
helyi Collegium Rectora, és Gym. Directora. 

ZÓLYOM VÁRMEGYE. 
Belánszky Jó 'sef , Besztertze Bányai MegyésPüspök 
l l an r ik Feren tz , Herczeg Esterházy Pál Véglesi 

uradalmi Fiskálisa, Ns Zolyom Vármegye Tábla-
bírája. 
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HORVÁTH, TÓT ÉS DALMAT ORSZ. 
Ürínényi (Ürményi) Feren tz , Ő Felsége belső titkos 

Tanátsosa, Fiume Városa, 's a' Magyar tenger 
mellék Kormányozója, Fiume 's Bukkari Városok 
Kapitánya. 

Posega Vármegye. 
Jankovits (^Daruvári és Straxemanni) Isidor, Arany 

Sarkantyús Vitéz Cs. kir. Kamarás» 
Markovics (Cserneki) Gusztáv, Ts. Posega Vgye 

Táblab. *s Szolgabirája. 

Varasd Vármegye. 
Barlabas Ágoston, Varasd Vgye Táblab. és Fiskálisa. 
Chinoráayi Antal, Varasd Várm. Táblabíró 
Ruszszek Ignátz Varasd Vár. 's több Uradalmak Ren-

des Fiskálisa, Varasd Várm. Táblab. 

Verócze Vármegye. 
Fésiis Dániel Tanuló Eszéken. 
Hoblik Márton, több Ts. Vgyék Táblab. Ts. Veró-

cze Vgye Fó Fiskálisa 's a' Magyar tudós Társa-
ság levelező Tagja. 

Mészáros Gáspár, Rumai Uradalom Számvevője. 
Zsitvay Jó ' sef , több Vgyék' Táblab. 's Tek. Veröcze 
Vgye Jegyzője. 

Zágráb Vármegye. 
Szent Péteri Horváth Jó 'sef , Zágrábi Kanonok Zala, 

Varasd Vgye, 's a' Sz, Szék Táblab. 

ERDÉLY ORSZÁGBAN. 
Tusnádi Kováts Miklós Ö Felsége belső titkos Tan» 

tsosa, Erdélyi Püspök. 

Hedő (Dalnoki) Jó'sef, Szegények Ügyvédje MaroSf 
Vásárhelyen, 
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Barifc» Mihály", Szilágy Somlói Plebánus [és Esperest 

Sz. Somló. 
Gróf Béldy (Uzoni) Ferentz , Érdélyi Fö Kormány-

széki Titoknok. 
Csicso Kereszturi Posta Statió, 
Debreczeni Márton, Cs. kir. kohonagy Zalatnán. 
Az Erdélyi Hiradó és Társalkodó Szerkesztetoje. 
Gróf Gyulai (Maros Németi) Lajos. 
Gróf Kemény (M. Gyeró Monostori) Jó'sef Erdélyi 

Nagy Fejedelemségben Kintstartói TitoknakJ, 's 
a' Magyar Tudós Társaság tiszt. Tagja. 

Gróf Kemény ( M. Gyerő Monostori Báró) Sámuel , 
Udvari Concipista Kolosvárott. 

Kolosvári Casino. 
Kolosvári Ref. Collegiumbeli Ifjúság. 
Kováts (Felfalusi) Ántal , Plebánus Nagy Ágon. 
Lakatos fCsik Sz. Simoui) Aloiz; Szamos J O V O S Z I Ó I L 

Báró Lakos János, Mária Theresia Rend' Vitéze a' 
2dik Székely határ Orző 15dik számú Gyalog 
Rgt. Óbestere és Conimendánsa Kezdi Vásárhelyen 

Maros - Vásárhelyi Casino. 
Mikó ( B ö l ö n i ) Sámuel , Cs. kir. Bánya Igazgatói 

Controlor, Offenbányán. 
Nagy Elek Kolosvárott. 
Nagy Enyedi Ref. Collegium. 
Nagy-Enyed i Casino. 
Szász Károly N. Enyeden Prof. 
Székely - Udvarhelyi Ref. Collegium. 
Tamási János , a'Balásfalvi püspöki Lyceuinban Pro 

fessor. 
Tilsch J. és Fi ja Kolosvári Könyvárosok 
Torda Várm. Nemes Casino. 
Tordai Casino. 
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Jelentés az 1835-dik évi 
Tudományos GyíyteményrÖl. 

Elkészülvén szerkesztetésem alatt az 
1834-dik évi Tudományos Gyűjtemény, kö-
telességnek tekéntem jelenteni, hogy a' kö-
vetkezendő 1835-dik évre is gondoskodásom 
alá vettem a' Magyar Nemzetnek ezen leg-
régiebb időszaki írását. 

Az volt mostanig fo iparkodásom, hogy 
tzímének híven megfeleljen a' Tudományos 
Gyűjtemény, 's úgy vélem, az irigy sem 
tagadhatja meg tőle, hogy terjeszteni akarta, 
a'hol tsak lehetett , a' nyomosabb Tudományt. 
Nem emelkedett ugyan föl a' Sphaeráknak 
zengésükig : De a' Hazai Előmenetel ügye 
mindenkor szívén és határai koZött feküdött. 
Az üres, vagy a' valódi tudományt kevesebbé 
érdeklő Elmefuttatásnak én soha sem szeret-
tem hódolni. * 

Nem kis ösztönt nyújtott munkálkodá-
saimban a' megelégedésnek , vagy helybeha-
gyásnak kinyilatkoztatása, mellyet a' Haza 
különbféle részeiből igen sok érdemes Fér-
fiak hozzám küldöttek, pedig többnyire olly a-
nok, kikkel előbb semmi öszszeköttetésben 
nem éltem. Ez egyszer'smind serkenteni fog 
jövendőre is a' buzgó fáradozásra, melly ben 
osztozni fognak ezentúl iá velem azon nemes 
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lelkű Tudósok, kik a' halhatatlanság zaklató 
vágya nélkiil is kedvelik és előmozdítani sze* 
rétik a' Jó, Hasznos és Tekéletességre vezető 
Esméreteket. Pesten December 31-kén 1834. 

Horvát István, 
A' Tudományos Gyűjtemény 

SzerkesztetÓje. 

fc. Nagysága és elrendeltetése a* Tudományos Gyűj-
teménynek és a' velejáró Koszorú, vagy Szép Lite-
ratúrai Ajándéknak a ' j övd 1835-dikre is megma-
rad , t. i. mind a' tizenkét Kötet mintegy 112 ávre 
fog terjedni. 

Az előfizetés egész esztendőre Postán 18 forint 
V. Tzéd. f é s nem t ö b b ! ) , mivel mind a' felséges 
aerarium posta-portója, mind a1 ts. kir. posta hiva-
taloknak úgy neveztetni szokott emolumentumai Bu-
dán és Pesten fizettetnek le a1 Kiadók által. Hely-
ben , az a z : Pesten és Budán 14 for. és szinte azon 
távol lakó Előfizetők számára i s , kik alkalmatosság 
által kívánják hordatni a' köteteket, 14 for. V. Tzéd. 
az egész esztendei előfizetés. Félesztendei előfizetés 
nem fogadtatik el. Előfizetni lehet az alúlírt Kiadók-
nál (Pes ten , úri utsza 612. szám, a' Párizsi utsza 
vagy a* Ns Vármegye háza i rányában), és azon buz-
gó Hazafiaknál, a' kik eddig is az előfizetési pén-
zeket elvállalni méltóztattak — nem különben a ' t s . 
kir. Posta Hivatalbeli Tisztségeknél az egész Austriai 
Tsászári Birodalomban — a' kiket teljes bizodalom-
mal ké rünk , hogy a1 felséges aerarium java tekin-
tetéből is az előfizetési pénzeket elfogadni, 's Pest-
re v. Budára a' Ts. Kir. FŐ Posta Hivatalhoz bekül-
deni ne terheltessenek. 
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Az előfizetést elfogadják: 
Minden Könyváros és Könyvkötő Urak 

Magyar és Erdély Országban. 

Nem különben: 
Aradon: Tekint. Dankó János, Táblabíró 's Levél-

tárnok 
Budán: Tek. Lassú Is tván, aa Nagy Mélt. Magyar 

Kir. Udvari Kamara Lajstromozó Hivatalának 
Tisztje. 

Bétsben: Tek. Kis Lajos , hites Ügyvéd, 's Magyar 
Királyi Udvari Ágens, Joseplisplatz Nro 1155. 

Debrecenben: Tek. Erdélyi Jósef, Professor. 
Fejér Vármegyében: Tek. Inantsi Pap Gábor, Ns 

Fejér Vgye Fő Fiskálisa. 
Győrben: Tek. Kozics István, több Tek. Várme-

- gyék Táblabírája, 's a' Győri Tudom. Kerület 
Jegyzője. 

Jász Serényben Tek. Mihálkovits Jósef, Táblabí-
ró 's a1 Jász és két Kun Kerületek Főjegyzője. 

Kassán: Tek. Dulházy Mihály, Táblabíró. 
Kőszegben: Tek. Hrabowai Hrabowszky János, 

Fiskális. 
Miskoltzon: Sztriberny János , Senator. 
N. Szombatban: Tek. Genersich János, Fiskális. 
Posonban: Tek. Gyurikovits György, Táblabíró 's 

Posony Városa Örszág-Gyillési Követe, és Tek. 
Cseremiszky Miklós, Méltós. Gróf Széchényi 
Pál Ő Nsága Ország-Gyűlési Követe. 

Pétsett: Tek. Bagochói Horváth János, Táblabíró. 
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Szathmár Vármegyében : Szirmai Szirmay György, 

Ns Szathmár Vármegye FŐ Szolgabirája. 
Sopronyban; Tek. Szabó József, Professor. 
Szegeden : Tek. Fadgyas Pál , hites Ügyvéd. 
Szombathelyen: Fő Tiszt. Bitnitz Lajos , Prof. "s 

Táblabíró, Urak. 

Pesten, December 31-dikén 1834. 

Trattner és Károlyi, 
K i a d ó k. 
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	Kiss Jó'sef : Némelly észrevételek a' Magyar nyelvről 's ennek természetével ellenkezni látszó szóllásmódokról. 33-48����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Oláh János. : A' falusi Oskolák allyasodásoknak főbb okairól, és azoknak megorvoslásokról. 48-54�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Schönherr Ferentz : Kereskedési 's Művészeti Egyesületek. A' hanzai városok szövetsége. 55-77����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Kún László Magyar Királynak 1273-dik évi Julius 4-dikén a' Ják Nemzetségből származott Sitkei Nemeseknek számukra Vas Vármegyei Bothyán faluról költ Ajándéklevele, egy Réz Táblával. 77-80������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Biancovich : Értekezés a' tüzes Levegői Tüneményekről. 80-102��������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 103-121��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Könyvesmértetés. Fasti Consulares Capitolini. Recensuit J.C.M. Laurent... Altonae, Typ. et Impensis J.F.Hammerich. 1833. 8-o pagg. I-XII. et 160. 122-123��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Igazítások. 124��������������������������������������
	Döbrentei Gábor : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 124-126����������������������������������������������������������������������
	Ifjabb Bene Ferentz : Találmányok. 126-127�������������������������������������������������
	Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127�����������������������������������������������������������������

	5. szám��������������
	Szabó István : Iones, vagy, honnan származik és mit jelent e' nemzeti név? 3-37��������������������������������������������������������������������������������������
	Podhradczky Jósef. : Buda Városának September 2-dikán 1686-dikban történt megvételekor is megkülömböztetve vitézkedett a' Magyar. 38-40����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Csorba András : Javallat és figyelmeztetés a' most uralkodó nagy szárazságban a' Takarmányokra nézve. 40-45������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Udvardy : A' magyar nyelv ügyében. 45-57�����������������������������������������������
	N.Takátsi Horváth János : Mit lehet tartani, az iskolai vetélkedtetés, rangozás, jutalmazás felöl? 57-60���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Nagy Lajos Magyar Királynak 1369-dik évben Junius 22-dikén költ Kegyelemlevele, mellyben Benedek Bolgár Országi Bánnak és Attyafiainak a' Remetei és Egerszegi Temes Vármegyében fekvő Jószágaikra nézve Büntető Hatalmat enged, egy réztáblával. 60-63������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy János : Hertelendi Hertelendi Gábor G. Altábornagynak Élete. 64-82������������������������������������������������������������������������������
	Rumy Károly : A' Zavolch és Talmits nemzetről. 83-84�����������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 84-127�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István. : Könyvesmértetés. Schilleri Lyrica Omnia Latinis Modis aptare tentavit Gustav Feuerlein. Stuttgardiae, Sumtu J.B.Metzleri. MDCCCXXXI. 8, min. Vol I. VIII,322 p., Vol.II. 297 p. 127-130���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Borsod Kebelének egyik fija. : Igazítások. 130-131���������������������������������������������������������
	Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 131-132����������������������������������������������������������������������
	Kozics István, Actuarius : Jelességek. 132-133�����������������������������������������������������
	Halitzky Antal : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 133������������������������������������������������������������������
	Szilágyi Ferentz : Tudományos Jelentés Klióról. 133-135��������������������������������������������������������������
	Horvát István : 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 135���������������������������������������������������������������������

	6. szám��������������
	Holéczy Mihály : A' szabadító háboru Dunán túl. 3-76�����������������������������������������������������������
	N.Takátsi Horváth János : A' keresztyén Pap. 76-78���������������������������������������������������������
	Horvát István : Kún László Király Óklevele évszám nélkül, mellyben Belusfi Belus Birónak Predynmyh, Juretina és Musuna birtokokat ajándékozza.-- Továbbá: Péter, a' Sopronyi Kórház szerzetes Monostorának Elöljárója és Gergely Sopronyi Plébánus előtt 1300-dikban költ Osztálylevele a' Guthkeled Nemzetségnek 78-80������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Édes János : Egy két szó a' Magyar nyelv ügyében. 80-93��������������������������������������������������������������
	Port. : Valami az Időjárásról. 93-94�������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. 95-117����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Galvácsy László : Storia della Letteratura Italiana. Vol I. Giuseppe Maffei. Milano, MDCCCXXXIV. Nagy 8-adrét 280 lap. 117-126�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 126-127����������������������������������������������������������������������
	-- : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127������������������������������������������������������
	-- : 1833-iki Könyvek különbféle Intézetekből. 127���������������������������������������������������������

	5. szám��������������
	Holéczy Mihály : Aba Sámuel. 3-16����������������������������������������
	Svartz Ferentz : A' Rhabarbara. 17-36��������������������������������������������
	Podhradczky Jóssef : Nádasdy Tamás élete leírásához töredék. 36-55�������������������������������������������������������������������������
	Papp József : Algebrai feladásoknak megfejtései Betük nélkül. 55-62��������������������������������������������������������������������������
	Biancovich : A' kedv és kedvetlenség érzékéről. 62-89������������������������������������������������������������
	Horvát István : Róbert Károly Magyar Királynak 1327-dik évben December hónap 10-dikén költ Óklevele, mellyben a' Ják Nemzetségből eredett Sitkei Lőrintzfi Koposz kérelmére a' Szala Vármegyei Véged faluról adta Nyilt (Patens) Ajándék Levelét Örökös (Privilegiális) Levéllé emeli; egy Réz Táblával. 90-93���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Rumy : Bél Mátyás Véleménye a' Cománusokról és Jazygesekről. 93-95�������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. 96-124����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : D.Christian Gottfried Daniel Stein's Handbuch der Geographie und Statistik für die gebildeten Stände... I-II. 1833-34.; Lehrbuch der Geographie... J.,G.Fr. Cannabich. Ilmenau, 1832. 8-o I-XII. 1-1138. 124-126���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Borsodból; Horvát István : Fölvilágosítások. Egy két szó e' Fölvilágosításra. 126-127��������������������������������������������������������������������������������������������
	Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. Magyar tudós társasági jelentés. 127-129�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Jelességek. 129��������������������������������������
	Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 129-130���������������������������������������������������������������������
	Horvát István : 1833-diki Könyvek különbféle Intézetekből. 130-131�������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : 1834-dik évi Könyvek különbféle Intézetekből. 131������������������������������������������������������������������������

	8. szám��������������
	Szilágyi János : A' magyar írásmód tökélletesítésére készített és készítendő új betűkről. 3-39�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Gara Miklós Nádor Ispánynak 1414-dik évben Februárius 14-dikén Rymai Mihály perében Lászlófi Lóránd számára a' Neugrád Vármegyei Megyer, Lapasd és Kis Megyer falukról költ Örökös Ítélőlevele. 39-61����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Podhradczky Jósef : Vélekedés a' Család szó eredetéről, és tulajdon értelméről. 61-64��������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' Kazméri, vagy is más néven Kisfaludi Nemeseknek a' Mihályi Nemesekkel Nagy Lajos Magyar Király rendelése következésében némelly peres földről a' Győri Káptalan, Királyi Ember és Békítő Nemesek előtt 1363-dik évben November 5-dikén köly Egyességlevelük; egy Réz Táblával. 65-67��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	R.K. /Rumy Károly/ : Az Őszi Vetésről 1834-dik esztendőben. 67-75������������������������������������������������������������������������
	Vidéki : Az 1834-diki Aurórákról. 75-84����������������������������������������������
	/G.L./...egykori, tisztelő tanítvány : Néhai Kövy Sándor felett Tiszt. Somossy János Professor Úr által tartott beszédnek biographiai része. 84-87���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István. : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozatai; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. 87-97�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	G.M. : Keresztyén Hittudomány, minden felekezetü öntanulók, oktatók, szülők, 's a' t. számára. Írta Tuppy József az Istenészmény Jeleltje. Kassán, 1833. Werfer Károly betüivel. 8-ad rétben 139 lap. 97-104�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	N.*. : Epigrammák 's Apróságok. Péczely József által. Debretzenben. 1832. 12-ed rétben. Velin. 34 lap. 104-111���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Galvácsy László : Storia della Letteratara Italiana dall' origine della lingua sino a' nostri giorni del cavaliere abate Giuseppe Maffei Regio bavaro consigliere 's a' t. Vol. II-do. Milano. Dalla Societa Tipogr. MDCCCXXXIV. Nagy 8-ad rét. 282 lap. 111-120�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Ér-mellyéki : Igazítások. 120-122����������������������������������������
	Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 122-125����������������������������������������������������������������������
	Vecsei Jó'sef : Figyelmeztetés. 125-127����������������������������������������������
	Halitzky Antal : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127������������������������������������������������������������������

	9. szám��������������
	Podhradczky Jó'sef : Atyáink Kálmán Királyunkat soha sem tartották Szentnek. 3-10����������������������������������������������������������������������������������������
	Port. : Bánsági Tudósítások. 10-13�����������������������������������������
	Udvardy János : Telekszabály. (Regulatio) 13-31������������������������������������������������������
	Sasku Károly : A' Magyar nyelvből vett Római gyökérszók. 31-59���������������������������������������������������������������������
	Vecsey Jó'sef. : Az élet, és annak okfeje. 59-81�������������������������������������������������������
	Horvát István : Róbert Károly Magyar Királynak 1315-dik évi Januárius 4-dikén költ fejedelmi Megegyezése a' Gecchei Jánosfi Simonnak adatott Zemplén Vármegyei Chytuai részjószág felől. 81-84�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Biancovich : A' Vízforrások Természetéről. 84-109��������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 109-122��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Psalterz Królowéj Malgorzaty pierwszej malzonki Ludwika I. Króla Polskiego i Wegierskiego corki Króla Czeskiego i Cesara Karola IV. ... Kiad. Skrzynnai Dunin-Borkowski,Stanislaw, Bécs, Straussz Antal Intézete 1834. 4-ed rét, XVI,92 oldal, [1 szinezett kőnyomat] 122-124����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Szalay Ágoston : Magyar Régiség. 124-125�����������������������������������������������
	Horvát István : Ditső Vendégek. 125-126����������������������������������������������
	Horvát István : Jelességek. 126��������������������������������������
	Halitzky Antal : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. (Folytatás.) 127�������������������������������������������������������������������������������

	10. szám���������������
	Lovász Imre : A' magyar nyelvújításról, és annak némelly nevezetesebb hibáiról. 3-53�������������������������������������������������������������������������������������������
	Böhm Károly : A' Népességről. 53-67������������������������������������������
	Horvát István : A' Peduri Nemeseknek a' Vasvári Káptalan elött 1348-dik évben Junius 2-dikán költ Osztálylevelük, egy Réztáblával. 67-69�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Podhradczky Jósef : Harmadik Ferdinánd még mint ifjú Király tudakozódott az Apostoli diszes tzímnek eredetéről. 69-73����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Port m.p. : Bánsági Tudósítások. (Folytatás.) 73-76����������������������������������������������������������
	Gyurikovits György : Gyászos emlékezetü 1663-dik esztendő Hazánkra nézve. 76-91��������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 91-116�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Galvácsy László : Storia della Letteratura Italiana dall' origine della lingua sino a'nostri giorni del Cavaliere Abate Giuseppe Maffei etc. Vol. III. Milano, MDCCCCXXXIV. Nagy 8-ad rét. 291 lap. 117-123������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Különös Királyi Kegyelem. 123����������������������������������������������������
	Horvát István : Igazítások. 123-124������������������������������������������
	Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 125������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Ketskemét régi szabad királyi Városnak hajdani Petsétnyomója. 125-127��������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 127�����������������������������������������������������������������

	11. szám���������������
	Edvi Illés Pál : A' tselédi rendnek romlottságáról és kevesüléséről falu helyen. 3-38��������������������������������������������������������������������������������������������
	Gyurikovits György : Zrini János emlékének bővebb világositása. 38-44����������������������������������������������������������������������������
	Podhradczky Jósef : Kell-e szovainkat fejeznünk, kurtítanunk, vagy betüinket kényünk után változtatnunk? 44-47���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Böhm Károly : A' Népességről. (Folytatás.) 47-75�������������������������������������������������������
	Horvát István : A' Somogyvári Szent Egyed Monostorának 1421-dik évben költ hivatalos Tudósítása Sigmond Magyar Királyhoz a' felől, hogy a' Louk helységi szerzemény rész jószágba Chereznewi Farkasnak három leánya béiktattatott; egy Réztáblával. 75-77����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Port. : Bánsági Tudósítások. (Folytatás.) 78-81������������������������������������������������������
	Podhradczky Jósef : Rogerius, Scótiai Sz. Kálmán mártírt sem vehette IV. Béla Királyunknak ősei közé. 81-84������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' ditső Martzibáni Familia Intézetére ügyelő Küldöttségnek Jutalomosztásai a' folyó 1834-dik évi Szent Iván hava ötödikén. 84-109���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 109-127��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : P. Hell's Reise nach Wardoe bei Lappland und seine Beobachtung des Venus-Durchganges im Jahre 1769. ...geschöpft und ...begleitet von Carl Ludwig Littrow... Wien, ...bei Carl Gerold. 1835. 8-o. SS. I-XVI.,166. 128-130������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lovász Imre : Igazítások. 131������������������������������������
	Horvát István : Jutalom Kérdések a' Magyar Nemzeti Museumtól. 131-135����������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. 135�����������������������������������������������������������������

	12. szám���������������
	Lovász Imre : A' meghűlés ártalmairól. 3-37��������������������������������������������������
	P. [Piringer Mihály] : Felelet Tek. Tudós Horváth István Úrnak recensiojára, mellyet a' magyar nyelvnek tőlem fényre botsátott ágozati felöl kihirdetett az 1833-dik esztendei Tudományos Gyüjtemény 6. 7. 8. 9. és 10-dik kötetében. 38-56��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Böhm Károly : A' Népességről. (Folytatás.) 57-100��������������������������������������������������������
	Horvát István. : Sigmond Magyar Királynak Pogaan Mihályfi Domonkossal köttetett Egyességlevele 1399-dik évi Julius 10-dikéről némelly Bereg Vármegyei Jószágok felől, egy Réztáblával. 101-103�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 103-121��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Horvát István : Handbuch der Geognosie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen und zum Selbstunterricht mit besonderer Berücksichtigung der geognostischen Verhältnisse der Grossherzogthums Baden entworden von Dr.Fr.August Walchner. Carlsruhe, 1833. 8-o SS. I-XIV,1104. 11 kőtábl. 121-122���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	-- : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 122-124���������������������������������������������������������
	Horvát István. : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapodásai. / 124-127������������������������������������������������������������������������
	-- : A' T.T. Előfizetők' nevei. 1834. 129-172����������������������������������������������������
	Horvát István : Jelentés az 1835-dik évi Tudományos Gyüjteményről. 173-176���������������������������������������������������������������������������������
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