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Lev e l ek  Somogybái ,

Horváth Elek'utazása Vasból Somogyba 1827-d ik  észt# 

Tűrje Szala várm. Sept. 11-ke'n 1827.

K e d v é s  B a r á t o m !

H a l a d o k  m ár Szombathelytől, ifjúságom boldog 
éveinek kellemes helyétől, szives barátim kedves 
gyülekezetétől, — elmém tökélletesedésének mű
helyétől. —  Sorsom elszakaszta tőletek, k ike t for
rón öleltem: ’s ámbár nékem a' h iva ta l ,  melly- 
nek  elfogadására megyek, mindenek közt legkel- 
lem etesebb; minthogy természeti hajlandóságom
nak egyenesen megfelel; mindazáltal hathatósan 
érzem azon csendes fájdalmat, melly vesztésieket 
kesergi szivemben. Eleven színekkel festi élőm
be a' képzelődés azon hamar lefolyt órákat, mellye- 
ke t  naponként veletek nyájassag ’s tiszta baráti 
érzés között töltöttem. Most is fülemben hangoz
nak  amaz enyelgő szózatok, mellyeket öszvefor- , 
ró tt  hűségűnk bizodalmas nyiltszivüséggel ejtetett,
's hallom azon igéke t ,  mellyeket a" képm utatást 
nem ismerő a jkak  repitének. —  De már elmúltak 
ezek is ,  m in t mindenek e’ vá lt ózó világon. Ti 
folyvást a roppant római világ bámulandó düle- 
déki között mulatjátok lelketeket Szombathely 
vidám  kebelében, én sietek Somogy földére, mel- 
lyet Zrínyi hős vére dicsőített; úgy rendelő az 
ég, hogy ti  ott, én pedig i t t  fussam az élet töv i
ses pályáját.

Feljutván a’ kámi magas dombra, noha a’ te r 
mészet minden játékival hímezett ’s viruló ré tek
kel tö lt v ö lg y ek , a' Rába tekervényes’ folyanijá-
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v a l ,  ’s a’ meszsze terjedő róna számtalan helysé
geivel egyéb i t t  történt utazásaim alkalmával gyö
nyörű tekintetet nyújtónak előmbe, ’s lelkem et 
egy édesen olvadó andalgásba m eritek ; most a' 
természetnek ezen ékes theátruma magára nem 
vonható figyelmemet; —  m ert még egyszer és u- 
tólján előmbe tűnt Szombathely egy fényes ábrá
zolatban, ’s vele minden ott tö ltö tt vidám napjaim 
egyszerre. — Látám a’ roppant anyatemplomnak 
pompás épületét sudár tornyaival mélióságosan 
emelkedni a’ varos egyéb csinos épületei felett, 's 
jobbjáról az ékes püspöki házat, az én kegyes jó 
tévőm nek lakhelyét, és hálás érzetem könnyeket 
gördítvén arczomra, áldást esdeklék a’ nemes lelkű 
nagy férjfiura, a' megye példás, ügyes, bölcs fő 
pásztorára. Látám a' templom baljáról a’ névén- 
dék papság jeles épü leté t;  's az abban lakó 's 
néha oda gyűlt szép le lk ek e t ,  —  ti teke t kedves 
barátim ölelni vágyván, karjaim at k in y i tá m ; de 
helyettetek a’ lágy levegő lebegett azok koztt. —  
Ámbár világosan ki nem kü lönözhetém , de úgy 
te tszik , a’ vármegye roppant épülete mintegy lát
ta tó 'azon  szomszéd háza t,  mellyben te édes K** 
l a k ó i , 's hol a' k é t  J * v a l , M*kal 's több szives 
jó  bará tinkkal oszlatánk gyakorta gondjaink , ba
ja in k  fellegit. Egyszerre fe ltűnt előttem a' prae- 
monstratensis u rak  csinos háza is, 's az ezen rend
ben lévő sok jó  barátim édes em lékeze te , néhai 
örömmel tolt napjaim viszszaérkezte  gyönyörköd- 
teté lelkemet annak  látására. Még egy tünet a' Sz. 
Ferencz szerzete fényes tornyára, 's Domonkos fi- 
ja in ak  megaggott tem plom ára! -— 's nincs többé 
szemeimnek miben gyönyörködniök 1 —  kocsim 
gyorsan halada a’ Mindszentig nyúló nyires dom
bon , szemeim a’ kedves nézésben, elmém a* 
képzelődésben szinte kifáradt, —  's im végképen 
eltűnt a’ városi -— Még egy sóhajtás repüle ajkam 
r ó l , szemeimben' könycseppek rengenek , és szi
vem körü l egy édes fájdalom keringe. Szinte elan- 
d a iod tam , 's h idd el, ollyanna le t te m , m in t ama’
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hív szerető, ki hoszszabb időre elhagyván érzéke
nyen kedvelt mátkáját, melegen érzi karjai közül 
lett kifejlődését. Még akkor is egy édes sajgást 
éreztem szivem k ö rü l ,  midőn szeretett hölgyem
nek ezen szava: „minő helység ez előliünk, meíly 
ké t tornyu templomát egy hozzá ragasztott nagy 
épülettel olly pompásan emeli a’ dom bon?“ —- 
mintegy álmomból ébreszte fel. Almaimat ismét 
egy hoszszas fohászkodás oszla.tá szét, ’s kevés 
pillantat alatt a’ ké t tornyu templomhoz kapcsolt 
préposti épületben valánk Türjén a’ vendégsze
rető jószivii piaemonstratensiseknél.

Ha kívántam volna is tovább folytatni utamat, 
nem engedők azt ezen lelkes, szives barátim. Meg
telepedőnk teh á t ,  ’s minekutána a’ residentia kö
rül elterjedt gyönyörű, de nem épen pompás ker
te t barátságos beszélgetések között eljártuk: meg- 
tekinténk a’ nem épen bujái kodásig piperézett, 
de felette csinos, tiszta és alkalmatos praelátusi 
lakást. Látám it t  jó l eltalálva néhai Buday pré
postnak kom or, 's a’ rend utólszori viszszaállitta- 
tása idejében volt derék Ilarsányi prépostnak nyílt 
szivet áruló képét; de figyelmemet leginkább ma
gára vonta a’ mostani fő tiszt, prépost Gyöngyösy 
Pál u rn á k ,  k in ek , mint tudod , forró tisztelője 
vagyok, mester kézzel rajzolt, és szinte szállásig 
eltalált képe. —  Az ő derült magas homloka, mo
solygó ábrázatja , emberszerető tekintete  meguji- 
tá  bennem azon időknek kellemes em lékezetét, 
mellyeket, midőn a' Szombathelyi gymnásium igaz
gatója volt, olly sok kedves órák közt tölték tá r
saságában, és szép erényi , mint nemes lelkének 
megannyi tanu ji ,  inkább és inkább gyujták szi
vemet tiszteletére. — Végre elérkezék a1 vacso
ra ideje, ’s rég nem látott kedves barátimmal az 
igaz magyar Ízlésre készült étkekből jóiziin fa
la tozván , majd csaknem éjfélig m ulatánk; mert 
észrevehetetlenül halad az idő , 's végetlen a’ be
széd a' szives barátok közö tt:  szemeink azonban 
csukódni kezdvén , nyugodni mentünk. Nyugod

ik
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ju n k  tehát ez ú tta l levelemben is. Holnap, ha fel
ébredhetünk , többet. Addig is Isten veled ! —

Tűrje September 12k^n 1827.

A' jó barát ollyan, m int a' szüntelen csevegő 
veréb; meg nem szűnik mindaddig csiripelni, mig 
valam i erő halgatásra nem kiszti. Ollyan vagyok 
én most: meg nem elégedhetem azzal, mit az este 
lenyugtom előtt í r tam ; vedd ahoz még ezt i s ,  
mellyet felébredve irok, 's lásd ebből, hogy fektém
kor,ke ltem kor csak te vagy (azokon kívül, mellyek- 
kel a’ mindenhatónak tartozom,) tárgya gondolatom
nak, édes mulatsága szivemnek. Érzem — érzem 
hathatósan kedves barátom! mi igazán szóllott a' 
római ékesszóllás atyja, midőn azt mondá: ,,a’ sze
re te tnek  és jóakara tnak  megszűntével az életnek 
minden örömei megszűnnek ;u azért híven köve
tem azon tanácsát is ,  melly szerént azt javaso lja ,  
hogy szükségképen kell m agunknak m indenkor 
egy ollyant k ivá lasz tanunk , k i t  szívből szeres
sünk. Téged nem m ost, hanem még gyerm ekkori 
boldog időnkben választálak k i ,  ’s barátságunk 
költsönös édes érzete az ifjúság virányos tavaszán 
keresztül mindég inkább lelkesedve vezetvén ben
nünket, meg nem csükkcn t,  hanem m ost, midőn 
m ár é ltünk nyarára jutottunk, hathatósabban lán
gol k eb e lü n k b en ; m ert már most az érettebb ’s 
tapasztalásokban tanult elme nyilván  megismerteti 
ve lünk azon igazságot: hogy nem élet az élet ba
rátság nélkül. — De közelebb tárgyam hoz!

Nem valái még T ü rjén ; elhiszem: szeretnéd 
azt látni. íme teljesedjék szándékod. Képzelj ma
gadnak egy széles jól elkészített országutat, mel
lyet két oldalról egy agg, de r i tkán  nőtt erdő 
vészén körül *s dombnak emelkedik, mellyre fel
érvén az erdő m egszűnik , jól m unkált szántóföl
dek tűnnek elő; mellyeknek végében igen közel 
ny ílik  egy szalmafödelü házakkal rako tt  hosz- 
szu utsza, ’s amodább egy magasabb dombon lát- 
szatik egy nagy épület két tornyu templommal, ’s
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több csinosabb épületekkel. Ez T ű r je ,  Szálának 
nem megvetendő mezővárosa. Lakosi Magyarok, 
’s félig megmagyarosodott Svábok. Szép és nagy 
kiterjedésű hasznos erdeji, alkalmas termésű ho
mokos földje, jó  bort 's gyümölcsöt tenyésztő 
hegyei nem kévéssé ajánlják. — A’ szomszédságban 
déli napkeletre  fekvő Sz. G ró to t, hajdan ama' 
pártos Hagymásy K ristófnak, k i  egyszersmind 
Sz. Grót várának kapitányja  is v o l t ,  u radalm át 
.és Szalabért innen igen szépen láthatni. A’ k é t  
tornyu helyes tem p lo m , melly az angyaltól üd- 
vözlött sz. szűz tiszteletére szente lte te tt ;  's a' 
praemonstratensis rend préposti szép ’s egyszerű 
pompával készült épülete egy dombon feksz ik , Js 
az utazónak igen gyönyörködtető tekintetül szol
gál. Ez egy emeletes négy szárnyú tagos , t isz ta ,  
csinos és igen világos épület, mellynek déli szár
nya a5 praelatusi lakást foglalja. Hajdan, midőn 
Bocskai pártütő serege pusztitá  a’ hazát, ’s kárho- 
zatos fegyverét rokon vérrel fertőzteté, Hagymá
sy Kristóf, ki annak veszélyes zászlója alá állott, 
az akkor i t t  élt jámbor szerzeteseket kegyetlen 
gyilkolásainak véres áldozativá tévén, 's részsze- 
rént elkergetvén, lakhelyűket jószágaikkal együtt 
elfoglald, mig végre Batthyány által viszsza nem 
helyeztetnének. Békével b írák  azután szinte Jó 
zsef császár idejéig, mellyben m int több más szer
zetesek , e ltö rü lte tének ; —  végre, mint tudod, a 
most uralkodó kegyes fejedelem által viszszaállit- 
t a tá n a k , hogy honunk ifjú polgárait a’ tudomá
nyokban és jó  erkölcsökben neveljék, melly ren- 
deltetésöknek mi pontosan megfelelnek, bőven ta- 
pasztalánk Szombathelyen.

Látám it t  a’ nyári ebédlőben (m ert két illy 
szoba van ezen épületben, egyik deszkákkal pad- 
latolva földszint, a’ konyha m elle tt,  's ez a’ té 
li , a’ másik palakövekkel (schistus) k irakva  az 
emeletben, 's ez a' n y á r i )  lá tám , mondom, a’ 
nyári ebédlőben képét említett H agym ásynak, 
k inek morez tekintete  nyilván hirdeti dühös leiké-



nek vonásit. E nnek alacsony telhetetlensége, melly 
b irodalm ait minden igazságtalan módokkal nagyí
tani vágyék, tette öldökléseinek irtozatos á ld o z a tá 
vá Ujlaky veszprémi püspököt i s ,  a' Tőrjéhez kö
zel fekvő , de m ár omladék sümegi várban ; m i
dőn azt H orváth  ßä lin t Hagymásy czimborás kül
döttje fokosával homlokba vágván, életétől meg
fosztotta. Azomban Némethy Gergely, ki Tőrjé
hez nem meszsze tanyázo tt ,  megtudván a’ gyil
kosságot, dandáréval Sümegre sietett, ’s a’ várt 
elfoglalván, Hagymásy czélját megsemmisítette. In- 

.nen m entek azután ezen pártosok Szombathely 
ellen, m ellyet, megrettenvén a’ gyáva lelkű Tury 
F e ren cz ,  minden ostromlás nélkül áltadott. —  
Látod e , hogy még a' történetek is viszszavezet- 
nek  Szombathelyre í —  Navita de ventis. — De 
mégis, m aradjunk még egy kévéssé Tűrj é n , ’s ha 
majd egy óra múlva elindulok in n en , akkor in
duljon hozzád levelem is, hogy midőn én tőled 
ism ét tovább ha ladok , az legyen legalább nálad 
helyettem.

Drinóczy György, ki ezen préposti b irtoknak  
mostani gondviselője, most is az a’ kedvezést 
mutogatni nem tudó , de annál egyenesb lelkű ba
rát, ki mindég volt. 0  tüzes gazda, ’s a’ botaniá- 
nak  nagy barátja. Tele szobája foliánt nagy köte
t e k k e l , mellyekben papiros közt tartja  virág-és 
fügyüjteményjét. Körülötte hevernek a' botanicus 
könyvek. A' virágok lesajtolásában és szárításá
ban szinte békételen. Jóizüt n e v e té k , midőn mi
napi i t t  létemmel egy vastag szá rú ,  nagy kalapu 
bársonyszin virágot egész óráig szinte veritékez- 
ve Játék általa melegített téglázó vassal lap itta tn i, 
csakhogy minélelőbb száraz gyüjteményjei közzé 
tehesse. 0  kertész is nagy. Egész gyönyörűséggel 
nézém ké t öl magasságú csitkeveszszőkbe szeme
zett  és oltott sok nemű piperés rózsájit. —  Kopics 
Ignácz a' házi gazdaságot igazgatja, 's vendégeit 
szives barátságával szinte halmozza. Szabó János, 
kötelessége pontos és ügyes teljesítése mellett nyá



j a s ,  v idám kedvtl, társaságos férjflu, ki minden
k it kaczagásra fakaszt a’ n é lk ü l ,  hogy a’ tisz ta  
erény fedhetetlenségét csak gondolattal is sértené; 
nein szinlett egyenességét derült képe is mutatja. 
Ez a’ lelk i hivatalt vezeti, ő ezen városnak fárad
hatatlan buzgó plebánusa, derék poéta ’s lelkes 
magyar" l i t e r á to r , k inek  több miveit olvashatád 
már a’ felső magyarországi Minervában. —  Kelle
mes vala köztök lételem; —  de a’ lovak megér- 
kezének , ’s nékem szükség vala utamat folytat
nom: itt  kell ezen derék férjfiakat is hagynom, ’s 
veled is beszédemet félbeszakasztanom. Keszt
helyen több napokat k ívánok  tölteni. Élj addig is, 
mig ismét tudósitlak , frisen ’s felőlem emlé
kezve,

Keszthely September 13-ikán. 1827.

K e d v e s  b a r á t o m !

Elindulván Tőrjéről a* szőlőhegyek között 
Sümegre vezető p ó s tau to n , melly i t t  nagyon ho; 
m okos, de a’ dombra fe lérvén , igen jó ,  menénk 
egy kis ideig; de tüstént:, hol a* szőlőhegyek vég
ződnek, u tunk  jobbra  csavarodék, ’s Rendek-Sü- 
megnek és magának Sümegnek kellemes látása 
szép képet rajzola é lőnkbe, mig végre merő he
gyekre, és völgyekre j u t á n k , mellyeket a’ renge
teg erdők terebélyes nagy bükkökkel töltve lepé- 
nek. Lángadozék lelkem hevében, 's forrón ölel
ni vágyék Kisfaludy Sándort, midőn balra egy 
rengeteg erdővel borított hegynek keleti részén 
Tátika  omladozott várát megsejditém. Végre Kar- 
macsra é rkezvén , nem sokára azon túl Rezi 
begy aljára, hol ismét Rezi vár düledéke gyuj- 
togatá bennem a’ nemzeti tü z e t ,  innen a’ keszthe
lyi temérdek kiterjedésű szőlőhegyek alá érénk. 
Hölgyem még soha sem látván a’ magyar tengert, 
szinte repesett ö röm ében, midőn mondám n ek i:  
hogy nem sokára elterjed előttünk annak gyönyö
rű látományja, ’s mig külömbféle tárgyakról enye-
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legve folytatánk beszélgetésünket, íme felbukunk 
a' domb legmagasabb tetejére, ’s e’ pontban a’ Ba
la tont is fényleni lá tánk  a’ nap sugáraiba. Minő 
érzést gerjeszte ez illy tünem ényt soha nem látott 
hölgyem ben, csak abból is képzelheted, hogy én, 
k i  e' gyönyörű látásban m ár több Ízben részesü- 
lé k ,  soha lelki felemelkedés nélkül nem ju to k  e' 
látó pontra. Mig ebben én és hölgyem ’s velünk 
k isded  gyerm ekeink is gyönyörködnének, feltű
n ik  a' keszthelyi hajdani Fára  templomnak magá
nosán álló zömökös to rn y a ,  fel ama’ halhatatlan 
Festetics Györgynek kastélya ’s tágos k ite rjedé
sű kertje  az egész várossal, és csakhamar elérénk 
a’ praemonstratensisekhez.

Egészen eltelék szive örömében a’ ház ’s 
gymnasium igazgatójának Söjtörynek, az én pél
dátlan jószivü  3s fedhetetlen erkölcsű barátom
n a k ;  de mind ennek , m ind az egész társaságnak 
szives barátsága engem sem kévéssé érzékenyite tt  
el. — Midőn litera tor iitera tor barátival jön  Öszve, 
e lgondolhatod, mi édes érzetek közt haladnak az 
észre sem vehető ó rá k ,  ha sok illy kedves nap
ja in k ra  viszszaemlékezel. Alig veheténk időt ma
gunknak, hogy Keszthely nevezetes részeit meg
lá thatnánk, de kiváncsi vágyom csakugyan szen- 
teltete időt arra  is.

Megtekintém a’ halhatatlan Festetics György
nek felette jeles és gazdag könyves tá r á t ,  melly- 
ben örökös lakásomat óhajtám. K ét folyosófor- • 
m ára készült emeletre vezetnek a’ díszes m unká
val á llított lépcsők a' könyvekhez; a’ szoba bolto
zatja felette magas, m ert a’ föld színétől mind a' 
k é t  emelet szinte a* tető beljéig emelkedik. A’ 
gyűjtemény igen jeles mind a’ régiebb, m ind az 
ujabb mivekre nézve , mind a’ nyelvek tek in te té 
ben. Úgy értém, hogy gróf Festetics László a’ hal
hatatlannak fija 's Keszthely mostani b irtokosa, 
néhány ezer uj könyvekkel k ívánja azt szaporí
tani. Szerettem volna a’ pénzgyüjtem ényt is meg
tekinteni ; de ahoz ez úttal nem férhe ténk ; m ert
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a’ gróf Bécsben vala. —  Ezen könyves tá r t  egy 
nagy ’s igen jól készült föld golyóbisa is ékesíti. 
I t t  láttam azon mivpéldányt (m odell) , melly a’ 
dicső György emlékezetére állitandó valóságos 
egyiptomi Ízléshez alkalmaztatott ’s görög rendű 
oszlopokon álló obeliscust ábrázolja. Ez egy feje
delmi alkotm ány leend , ’s valóban olly ham vak
n a k ,  melly eket födni fog, méltó épitményje. — 
A’ dicső Z ríny ieknek  Csáktornyái várban ta lá lta
to tt  régi festett képeit a’ most uralkodó gróf igen 
finom mesterkézzel ’s nagy szorgalommal lemá- 
soltatá; gyönyörködve nézéin azokat is ezen k ö n y 
ves tárban, 's kérném a’ derék grófot, hogy fele
sebb i Ily es gyűjteményre is terjesztené figyelmét. 
Ugyanezen könyves tárban láthatni a5 fegyvergyűj
teményt is, melly hasonlóul sok jelességeket mutat: 
a’ többi között m uta tta to tt  egy magyar tiszt által 
Lipcsénél Jekonczolt franczia fő tisztnek ezüsttel 
gazdagon megfuttatott réz pénczélja , sisakja és 
kard ja .

Innen az udvari kápolnába m enénk, melly Sz. 
Zsófia képe alatt az isteni bolcseség tiszteletére van 
szentelve, ’s drága remek készülete, fényes tek in 
tete, ’s mind a5 mellett gyönyörű egyszerűsége által 
szent borzadásra gerjeszti a ’ figyelmes nézőt.

Elhagyván a* kastélyt, megnézénk a’ tem érdek  
k iterjedésű  mindennemű külföldi ’s honi fákkal, 
gyümölcsökkel ’s növőtényekkel szinte elárasz
tott ’s több osztályokra különözött kertet, 's E u 
rópának minden tartományjaiból öszvegyüjtö tt '  
szőlőnemeket. Figyelmemet magára voná ezen 
kertben mindjárt közel a’ kastélyhoz ama’ termés
kőből ép íte tt  k ú t ,  mellyből remek m unkával k é 
szült két óriási oroszlány tá to tt  szája okádja a ’ 
vizet. — Nem kévéssé bámultam azon i s , midőn 
sok elcsonkitott százados fákat p illantván meg, 
csonkittatások okát tudakolnám , ’s é r té in , hogy 
iszonyú munkával és költséggel százados helyük
ből kivetetvén, ide tétettek által a’ n é lk ü l , hogy
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csak egy is közülök elszáradott Volna, *) íme ba
rátom í m it véghez nem vihet az erő s emberi 
munkásság! —  labor improbus omnia Vincit. —  
A’ georgiconi jeles intézetet, melly Györgyöt fő
képen ha lha ta tlan itá , leírnom nem szükséges; 
mert azt ha nem láttad is, felőle eleget olvashatál.

A’ m int a’ fenéid révhez megy az ember, nem 
meszsze a’ Balatontól látni omladékáit a' hajdani 
keszthelyi várnak. — Senkinek Keszthelyen sző
lőn k ívül birtoka nincsen, sem jobbágyi sessiók- 
ra  az uradalom e’ helye felosztva, minden a ’ föl- 
desuré Nagy számú nemesség lakja K eszthelyt, 
melly borkereskedésből ’s többnyire fuvarozás
ból él. A’ Zsidókat kivéve ezen város lakosi Ma
gyarok és tiszta beszédüek.

Legyen elég ez mára kedves barátom! Nem is 
fogod már most olvasni Írásomat mindaddig, inig 
rendeltetésem helyére nem érek; mert itt hoszszas 
munkálódásim után egy kévéssé szabadabban k í 
vánok m ulatni, ’s minden gondtul menten vigad
n i ,  hogy igy testemmel lelkem is k ip ihenvén  
magát, uj erőre kaphassak, ’s nagyobb ügyességgel 
kezdjek  azután ismét munkálódásimhoz. Élj és 
szeress! ^

Kaposvár Septemb. 18-kán 1827.

Felejthetetlen barátom! Megérkeztem végre 
a’ múlt éjfélben K aposvárra , és ime sietek telje
síteni fogadásomat. Három napot tölték  Keszthe
lyen , ’s csak egynek tetszett,Söjtöry minden igye
kezetét arra fo rd i tá ,  hogy nálok töltö tt időm et 
kellemetessé tegye. Kim entünk egyik nap a’ neve
zetes keszthelyi szőlőhegyeket megnézni. Vala
mint minden gazdaságok a’ keszthelyi lakosok 
nak egyedül csak abból áll, úgy minden erejüket 
és m unkájokat is egyedül csak erre fordítják  ; el

*) Ex-n bámulásra méltó munkát, mégpedig nem téli időben, a’ 
most itten Pesten lakó ’s nemes rózsájiról, valamint egyéb ritka 
virágairól hires names Bene Gergely ur vitte végbe.

Tk.
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gondolhatod a zé r t ,  mi hangosan hirdeti minden 
szőlőtőke az industriát. —  Meglepőnk ezeket 
mint a' seregélyek, ’s a’ jószívű keszthelyiek 
halmozók reánk a' szőlőt és szilvát. -— Itt is, mint 
áltáljában egész Szálában, szentül megtartatik  az 
a’ szokás, melly a’ vendégszeretésnek tagadha
tatlan bizonysága: semmi idegen el nem megy va- 
lamelly hajlék előtt a’ nélkül, hogy falatozásra 
és italra annak tulajdonosától be ne édesgettetnék. 
—  Már végre szinte kerü ltük  azon helyeket, hol 
pinczét lá t tu n k , nehogy a’ sok jószívűség egész
ségünk csorbulását okozza.

Szent Mihály hegyét, melly a’ többi hegyek
től különözve egészen a’ Balaton partján emeli fel 
kerekded kopasz fe jé t,  m egtekinténk. Déli olda
lán, a’ Balaton felé, ezen hegynek sziklájában egy 
mély barlang látszatik, m ellének üregébe Söjtöry 
barátom vezetése után b é ,a k a ré k  m enni; m ert 
igen kellemesek a’ természet illy tüneményi előt
tem, de a’ mint bementem, temérdek sok kígyók 
hömpölyögtek be előttem, és ismét mások a 's z ik 
la hasadéki közül kandikáltak  velem szemközt ; 
levetkezett bőreik pedig szerte lógva látszatának. 
Természeti irtózásom első anyánknak ezen csábí
tójától minden tetemimet borzadásba hozta , ’s a' 
barlang belsejének megvizsgálásától minden kedve
met elvette. De azonkívül is majd minden lépés
re más meg más kígyó fetrenge előttem. Sokáig 
tehát itt nem késvén, felsieténk a’ begyre, melly- 
nek tetején Sz. Mihálynak szentelt együgyü k á 
polna áll. Itt m ár a’ csúszó tünemények nem al
kalm atlankodván, gyönyörködve legeltetéin sze
meimet a’ körülfekvő természet bájló szépségében, 
melly mindenfelé újabb és újabb pompás öltözetben 
adja elő magát. Itt a’ magyar tenger csendesen 
úszkáló hullámi ragyogónak a’ nap sugáraiban , a- 
m o t ta ' tu lsó  parton Somogy Balaton melléki hely
ségeinek tornyai fehérkedének a’ levegő kékes 
színében. Ezen begynek keleti részén látni még
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falait a' hajdan Itt rejtekezett rem eték  lakásának, 
mellynek környékét sombokrok töltik el.

Innen viszszamenénk a1 szőlőhegybe, egy 
szives keszthelyi lakoshoz halászlére meghivat- 
tatva. Ennek mi Vas vármegyében csak h íré t hal
lónk, de azt a’ jóságot, mellyet ez aJ szájjal érez
tet, nem is képzelheted; pedig mi együgyű annak 
készítése! —  Öszveszednek tudniill ik  m indenne
mű h a la t ,  ’s annál jo b b , minél többnemü kever- 
te t ik  öszve: ezeket darabokra metélvén, bográcsba 
ra k já k ,  ’s megsózván, egy egész paprikát ’s fél 
m arok  vörös hagymát közibe h in tnek , ’s ekké- 
pen a’ bográcsba befojíván, tulajdon gőzében pá
rolják. A nnakutána egy kis sárgás rán tást csinál
n a k ,  mellyet vízzel kevert vörös borral, mellybe 
ismét petreselym et és kakukfüvet hánynak , fel
ö n t ik ,  ’s egyszer felforrni engedvén k itá la lják . 
Valamint igen egyszerű ennek készítése, úgy ize fel
séges. I t t  jó l mulatván, viszszaindulánk, ’s u tunk 
ban a’ most uralkodó gróf kisaszszonya által ép íte tt 
együgyű mivü* de annyival ügyesebb mesteri kéz
zel készü lt Sz. Hona kápolnáját a’ szőlőhegyek 
kezdeténél megvizsgálánk, külső alkottatása az épi- 
tésmesterségnek legfinomabb Ízlésű m unkája ke- 
rekded  formába ön tve ; homloka csinos kőoszlo
pokon nyugszik. Az oltáron Sz. Ilonának kőből 
igen ügyes kézzel faragott nagy álló képe látsza- 
t ik ,  ’s a' jól ta lá lt mivet nem ismerőben is tiszte
le té rzést gerjeszt pompás tekintete. —  E kképen  
testünket le lkünket váltig gyönyörködtetve visz- 
szatérénk, ’s a’ derék egyenes lelkű Ruszék József 
apátot m eglá togatánk , k i  m inekutána, még eddig 
előttem legtökélletesebben készült magyar gram
matikáját és philologiai m unkájit előmutatván, 

.azokból sok helyeket felolvasa, á ltm enénk prae- 
monstratensis barátinkhoz, folytatván mulatságin- 
kat.

A* klastrom (m ert azelőtt Sz. Ferencz szer
zetes atyáji l a k t á k ) mellyben a' gymnásiurn ’s 
praemonstratensisek lakása vagyon, elég erős, de
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régi építtetése korához alkalmaztatott rendetlen 
négyszögü setét épület ké t emeletre. A’ tanító  
u raknak  házi mulatságára szolgál a' klastrom és 
templom körül lévő k e r t ,  mellyben a’ halastó 
szomorú füzekkel beültetett árnyékos partja  ked
ves ülőhelyem vala.

A’ vacsorát nyájas beszélgetések között elvé
gezvén , még jó ideig beszélgetőnk; gyakran em- 
lékezénk felőled is, mert örömmel mulatja magát 
az emlékezet is ollyan tárgygyaí, melly kedves élőt-» 
te. Végre egész napi szétjárkálásunk testünket jó 
formán kifárasztván, csakugyan éreztük, hogy sze
m eink  csukódni vágynak, mellynek okáért egymás
tól elválván, nyugodalomra menénk. —  Engedd* 
hogy ennek emlékeztével végezzem levelemet, 's 
mit még Keszthelyről mondani akarok, máskorra 
halaszszam. Élj f r ise n !

Kaposvár Septemb. 29kán 1827.

Lelkem kedvellte barátom ! Nem akarám a’ 
minap tömöttebb levéllel terhelni a’ postát, vagy
is inkább téged annak fizetésében: félbeszakasz- 
tám, miket még szivem sugallón volna keszthelyi 
mulatságomról. — Nem eléglénk meg a’ szőlőhe
gyek -napesti bejárását., elmenénk újra a’ sziklás 
hegyek kopárit is bejárni, ’s azoknak gyökerénél 
a' Balatonra dűlő réteknek és gyümölcsösöknek 
megmérhetetlen vizfakadásait megszemlélni. Gya
korta  talál az ember i t t  ollyan gömbölyű szájú 
nyílásokra , mellyek mocsáros vizet serkedeznek 
fel, ’s oily feneketlen mélységüek, mint ama'' n y í
lás vala Rómában, mellybe a" buta varázslásnak 
vakon hivő Curtius honja szeretetének lángalő 
buzgóságából bele ugrott 's örökre elenyészett; 
és pedig ezek nem épen partján  a’ Balatonnak, 
hanem távulabb attól a’ hegyek gyökereinél lá t
szatnak. — Ezen tájon tapasztalják a’ révészek 
és halászok, hogy magában a’ Balatonban számta
lan helyen források bugyognak fel, mellyek több
nyire  melegek.
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Buzgó botanicusrtak irám a' m últkor G yurit ,  
de bezzeg határtalan kedvellőjire akadék annak a’ 
lángtermészetü nyíltszívű Hutterban és szelíd 
ártatlan Szencziben. Ez a 'la tán  grammaticát, amaz 
a ’ római ékesszóllást tanítja  a ’ keszthelyi gymná- 
siumban. Fáradhatatlanul mászák ezek meg a’ 
legmagasabb kopár 's bokros erdős hegyeket, ’s 
egyszerre megjelenőnek a1 soknemü virágokkal, 
füvekkel. G yüjtem én)jöket nézőm ’s felette gaz
dagnak találám. H utter jövendőre Olaszországba 
készül botaniai tapasztalásának ’s g) üjteményjé- 
nek szaporítása végett. —  Nagy tek in tetet érde
mel ennek válogatott könyvtára  is, melly a’ leg
hasznosabb és ritkább könyvekkel pompás kötések
ben tündökölve bujálkodik. Annyira bele merül
tem ezeknek futó á ltnézésébe , hogy majd m ár 
el nem kábultam. —  O nagy szorgalommal k isze
dő m ár azoknak virágait, m int a’ méh a’ virányos 
ré teké t,  's hasznos előmenetellel igyekszik azok
kal tan itványjait megismertetni. — Vajha minden 
iskolai oktatók követnék pé ldá já t ,  s ne csak a’ 
kirendelt tanulm ányok lármás és gyakorta sótalan 
foglalatját kurjonganák ifjú polgáraink füle ibe, 
hanem ism ertetnék meg a’ hajdan 's mostani ko r 
tudományos hőseinek valódi k incse ive l! — Igaz, 
hogy általánosan véve babot hánynánk a’ falra, de 
azokban, k ik  v á la sz tö t tak ’s az ég kedvelt je i ,  bi
zonyosan felgyújtanák a' genienek re jte tt  szikrá
já t.  — Ezen tárgy nekünk  ̂ k ik  az ifjúság neve
lésében fá radozunk , nem kevés gondolkozásra 
nyújt a lkalm at; — de vajha olly kedvező körü l
mények is ölelnének , hogy illy nemes czélra si
keresen törekedhetni bővebb jövedelm ekkel segit- 
te tnénk ; —  's minden profanusokat k izárva, az 
oktatói és nevelői kimeríthetetlen nagy 's fényes 
hivatalra  csak azok vá lasz ta tnának , k ik e t  maga 
a' természet 's fáradhatatlan munkásság arra  ké
szített!! — Valóban óhajtanám barátom! hogy a’ 
tanítói szerzetes rendekben is ezen hivatalokra 
csupán csak azok alkalm aztatnának, k ik  mindent
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félrevetve, legfőbb gyönyörüségjöket egyedül eb
ben ta lá lják ; mert akarm int magasztalod fé lénk 
's csak paraszt munkában gyönyörködő Svábjaink
nak a’ huszár világszerte ismeretes bátorságát és 
hadi ügyességét, haszontalan kínálod őtet sl leg
szebb p a r ip áv a l , semmi indító ok vagy édesgetés 
fegyverfogásra őtet nem hevíti, midőn a’ magyar 
virgoncz ifjat csak egy rajta szó is a’ halált sem
mibe ta r tv a ,  ragadja a’ viadal legdühösebb özö- 
nébe. — Ki a' tanítói hivatalt nem k edveli ,  sőt 
gyűlöli, k i a’ nevelés nagy tudományját legunal- 
masb szernek tartja  a’ világon, 's erősen hiszi ama’ 
deák közm ondást: quem d ii odere , paedagogum 
fecere, magára ’s a' mostani időkre  a lkalm aztat
va , minthogy a' régiségekben já rtas  nem lév én ,  
nem tud ja , hogy a’ paedagogusok valóságos szol
gák voltak , illyen soha jó tanító 's nevelő nem 
leszen, ellenben talán lehet jó  gazda vagy m ás.—  
De talán meszsze is rándultam Keszthelytől?

Nehezen hagyja az ember azt a' helyet, melly- 
hez szive mágnesként vonz: illyen hely vala az 
én szivemnek K eszthely, de1*már ideje vala oda
hagynom. Hanyatlani kezde m ár a’ nap, midőn 
onnan elindulánk. Söjtöry és Bauer barátaink ki- 
sérének bennünket a’ Balatonon túl helyeztetett 
Balaton Sz. György helységig, melly gróf Festetics 
keszthelyi uradalmához tartozik. Hölgyem még 
hajón soha sem utazván, szinte remegve lépett arra: 
barátim ’s én bátoritánk őtet, de haszontalan; fel- 
ültetém a' kocsira, de félénksége ott sem szűnt, 
sőt hogy a’ vizet ne is lássa, mindaddig, mig a’ 
partra  nem érénk, szemeit fel nem nyitá  féltében. 
Én pedig a’ hajó oldalára ü lvén , gyönyörködve 
nézem a’ kis tengert, és szinte bántam, hogy So
mogy vármegyének bölcs intézete az itt lévő áil- 
menetelt felette keskennyé te tte ; úgy hogy egy 
fertály óra alatt könnyen általevezhetni.

Itt  valék már most Somogybán, ismét egy megyé
vel távulabb tőletek, 's már most a’ magyar tenger is 
közöttünk ; mégis viszszaemlékezvén lelkem közöl
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te tek  enyelge tt : ismót egy csendes fájdalom Ömle- 
dezék szivem k ö rü l ,  mellyet azonban enyhített 
annak meggondolása: hogy Somogynak valóban ne
mes és egyenes lelkű, ny ílt barátságos szivii derék 
férjíiai közzé vezete sorsom, ’s a’ hivatal, mellyre 
magamat öröktő l fo£va rendeltnek lenni é rz e m , 
tő le tek  le tt  megfosztatásomból fakadott sebemet 
nem kévéssé orvosolja. —  Sz. Györgyre érkezvén, 
a 'jósz iv ii  uradalm i tiszthez szállottunk, hol rövid 
ideig ta rto tt  beszélgetéseink és mulatságunk u tán  
keszthelyi kedves barátim is búcsút vevének tő
lünk. — El valék már most egészen a’ barátság
tól hagyatva , m int az a’ deák , k i t  sziiléji első 
esztendőben iskolára  bevezetvén, magára hagynak; 
leülék az udvarban egy padlatra, és kesergő sz ív 
vel emlékeztem á' boldog múltakra. Vendéglőnk 
szives vala h ozzánk , ’s bár barátim elválásából 
eredett sajnom érzékennyé te t t ,  az ő szívessége 
nyugtos éjtszakát szerzett.

Más nap korán útnak indulánk Balaton Be- 
rénynek, K ereszturnak, Kéthelynek, és tiz óra táj
ban Marczaliban valánk. Ezen egész utam kelle- 
metes vala: gyönyörködve nézém a ’ Balaton szél
iében lévő sok szép rendbe hozott csinos helysé
geket, ’s a’ hegyekkel vegyitett gyönyörű Japánysá- 
got. Ezen tekintetek feleségemet leginkább megle- 
pék, holott ő barátnéji beszédje után el vala hitetve, 
hogy Somogy csupa rengeteg vadony h e ly , ’s most 
á lm élkodva tapasztald: hogy a’ faluk rendesek , 
t i s z tá k ,  sőt csinosok, ’s a’ parasztok nem olly 
igen v a d ak ,  mint m ondattak , ám bár részemről 
meg keil vallanom édes barátom ! hogy az embe
riség ezen neme ezen megyében sokkal hátrább 
v a n , mint nálunk , hol a’ kereskedés nagyobb lé
vén, a’ pallérozottabbakkal több közösülésök van,
's igy szelidebb erkölcsiséget is vesznek magokra.

Kéthely nagy és igen szép rendbe ve tt  csinos 
m ezőváros, mellyben igen szép templom diszes- 
k e d i k , 's az uráságnak is (gróf H unyadynak) 
derék  falusi épületié tágas ke rtiéve l ,  's alkalmas



17

vendégfogadójával az utast kecsegteti a’’ megszál
lásra; mert Somogybán ollyan korcsm ákra csak 
r i tk a  helyen akadhatsz, mellyben kedved szerént 
megszállhatsz. — Éhez igen közel Marczali, csinos, 
tiszta és vidám elevenségü mezőváros gróf Szécsé- 
nyi Pál b irtokában , k inek  gyönyörű angol Ízlés
re  épült Tusculánuma több jeles épületekkel és 
számos boltokkal kedvessé teszi ezen helyet;  van 
alkalmatos vendégfogadója i s ,  mellyet azonban 
mostani részeges árendása nem felette ajánl az 
utasoknak. Nem meszsze a’ városon kívül keletnek, 
m int JBoronka felé megyen az ut, van egy angol ke rt  
csapházával együtt, hol a’ városiak ünnep- és vas
árnapokon vígan m ulatják magokat. A' szomszéd
ságban fekvő nagy és kis Gomba, ho! Pais és ÍStefaics 
Gáspár jószivü Magyarok ’s liíerátorok baráti csinos 
lakasi 's birtoki vágynak, jó  borával ’s kövér me- 
zejivel kérkedik; de a’ marczali vörös bor is neve
zetes. — Nem meszsze fekszik innen ama' neveze
tes Nikla helység is ,  mellynek kebelében magyar 
Horátiusunk, az én kedves barátom Berzsenyi D á
niel m agánykodik , 's gombai szőlőhegyében néha 
megpillanik. Szivem illy közel lévén hozzá , hat
hatósan vonzott lá togatására, de körülm ényim  
Kaposvárra siettetvén, kénytelen valék szivem lel
kem vágyjál más időre halasztnom.

Marczaliban lovakat váltani kinszerittetvén, 
minthogy épen ekkor aJ ns vármegye ú tja inak  
csinálásában foglatoskodtak az adózók , nagy k é 
sőn kaphatónk , 's igy későn érkezvén H etesre , 
annak szelíd le lk ipász to ra , 's egyszersmind a* 
kaposvári egyházi járás alöspöröstje egész szí
vességgel fogada bennünket, holott alkalmas ideig 
m ula tván , ismét ú tnak indu lónk , 's Kaposvárra 
frisen és szerencsésen megérkezénk. — Elhiszem, 
örömmel vennéd most tőlem ennek le írá sá t ,  de 
felfüggesztlek egy kevéssé kedves barátom ! Nekem  
is jól esik most a’nyugvás, de rendbe is kell maga
mat szednem ezen állandó lakásom helyében. Ad
dig is, mig bővebben tudósitlak, légy tökélletesén

2
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elhitetve : hogy felette nagy igazságtalanságot kö 
vetett el, ki JSomogyot egy vadony helynek festet
t e ,  holott én igen is ellenkezőt tapasztalok. Élj 
f r isen , ’s tudósíts a" szombathelyi dolgokról!

Kaposvár Octob. 3kán 1827.

Szives bará tom ! — Elhiszem, dörmögsz is már 
néma barátodra, hogy hoszszas halgatásával nyug
talanítja szerelő szivedet. Ne csudáid kedves K-lom, 
«j ember vagyok ezen v id é k b en , szétragaduak 
látni, tudni vágyó ingerim. De kötőmben is tapasz
talásból tu d o d , mi jó l esik nekünk iiterátorok- 
n a k ,  k ik  szüntelen ülő életet élünk, néha vidám, 
de józan mulatságba elegyednünk; ez által nem
csak a' te«r, hanem az elme is ujult erőre kap, 's 
a lk a lm a to s a k k á  leszünk a’ munkásság folytatására. 
Somogybán most mindenfelé aJ vig szüret ünne
pét ü l ik , ne vegyek e hát én is azokban rész t?  
—  Ezt a' te jó szived nekem nem t i l t ja ;  azért 
édes-örömest megengedsz, tudván bizonyos okát 
halgatásomnak. Épen a’ szüretről lévén szó, Ka
posvárt legelsőben is szőlőhegyeiről ismertetem 
m e g y e ie d ;  ezek temérdek k i te r jed ésü ek , ’s iigy 
szólván legnagyobb jövedelm ük a' városiaknak, 
de egyszersmind megronrójok is :  holott az itt  lé 
vő m esterem ber, mihelyest szőlőbirtokra tesz 
sze rt ,  már felhágy mesterségével, éjjel nappal 
szőlőjét b u jk á l ja , lakja. A' szőlőmivelés kezde
tétől szinte a’ szüretig haszontalan unszolod p. o. 
a ’ csizm adiá t, hogy lábbelidet kész ítse ; mert. 
legényjével, sőt egész házi népével bicskéjét nem 
a1 bőrmesztésre, hanem szőlőmivelésre használ
ja . Valóban óhajtanék egy általános tö rv én y t,  
melly minden mesterembert csupán mestersége 
szorgalmas és ügyes gyakorlására kötelezné, m in
den mezei gazdálkodást pedig tiltana. Okait ezen 
óhajtásomnak volna előszámlálnom, holott azokat 
bölcsen áltlátod. — K ap o sv á rn ak , m int im ént 
emlitém, igen nagy kiterjedésű szőlőhegyei vágy
nak  külömbféle nevezetek a la t t ;  mellyek imezek: 
Kaposi h egy , ró m a i ,  lomkai, ivánfai, ( i t t  hason-
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Jó nevezetű helység volt valaha, meliy a’ Törökök 
által clpusztittatott) továbbá Pusztahegy, Som
hegy, Kongóhegy, Hangyásmál. Borai, k ivá lt az 
ivánfai és lomkai igen jók , főképen a’ fehérek. 
Elég az: hogy én az előlszámlált hegyeknek iván
fai résziben igen jól mulattam a 'm inap i szüret al
kalmával uj barátim társágában: ’s a’ m indenkor 
hallott somogyi jószívűséget reám halmoztatni ta 
pasztalam.

Ezen mulatság után csakhamar ismét egy szü
reti mulatságra hivattattam meg Szerdahelyre. 

•Ezen puszta , meliy több nemes birtokos u rak n ak  
örökje , már az úgy nevezett zseliczi hegyekben 
közel Kaposvárhoz fekszik , és borai a' somogyi 
legjobbak közzé számiáltatnak, van alkalmas erde
je  is; szántóföldéi középszerűek. Mérey Em ánuel*) 
szives barátomnál, Js hajdan ISOOben a ’ felkelt 
nemes seregnél fegyveres társam nál, több úri jó 
barátink között három igen vig napokat tölték. 
—  Altaljában a' somogyi nagy számú ’s felett© 
nagy birtoku nemességről azt mondhatom: hogy 
nagyon jószivüek és ny ílt  rnelyii vendégszere
tő k ,  jó hazafiak és igen pallérozott nemes gon- 
dolkozásu polgárok, k ik  a’ 19dik szazad józan 
szellemét szinte tulajdonokká tevék. Ő nálok az 
eredeti magyar egyenesszivüség fő character; az
ért i t t  korcsmákra ugyan e lvétve, vendégfoga
dóra még kevesebbre ta lá lsz; de ellenben min
den nem esnek, minden uraságnak 's p ltbánusnak  
tárva nyitva van udvara ’s vendégszerető melye, 
ha soha nem látott is ,  szívesen megvendégel, és 
pedig gazdagon. Nem jó  szívvel veszik azon u ta
zónak bizodalmatlauságát, k i a' helységben meg
szállván a’ nyomorult korcsmán éhezik. — Ha a- 
zonban maholnap Somogybán utazni fogsz, tanács
ion!: hogy kenyeret, pecsenyét vagy akarmi fala
tozni valót és bort vigy magaddal; mert ha ollyan

*) Ezen széplelkű barátom e. f. évben legszebb korában kihunyt 
szivem nem kevés fájdalmára, kihunyt vele egy év alatt két kis- 
«■iszonya.
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helyre ju tsz , hol sem p ap i ,  sem világi úriember 
nem lak ik  , gyomrod érezni fogja.

A’ tombérozó mulatságnak, főkép a’ m érték
telen ivásnak Somogybán helye nincs. Valóban 
ezen dolog nem kevéssé vonta magára figyelmemet, 
holott akárhol jártam , illy zabolátlan életű szám
talan iszákokra ta lá l tam , de Somogybán legalább 
én még egyre sem leltem ; ellenben azt tapaszta
lán», hogy a' részeges emberről egész megvetéssel 
’s gyűlölettel em lékeznek, ’s ha van egy k e ttő , 
még a’ gyermekek is ujjal m utatnak reá. Valamint 
a ’ nemesi rend dicséretes mértékletességét eléggé 
magasztalni nem tudom , úgy a’ paraszt telhetet- 
lenségét a' borivásbán kárhoztatnom kell. I t t  ba 
m unkást fogadsz, legelső alkuja borból á l l ,  és 
egy napszámos igen keveset k é r ,  ha reggelire, 
dé lre , ozsonnára ’s estére egy .egy  itsze bort kér. 
Élelm e ezen nyomorult emberiségnek felette so
v án y : többnyire egy tojás, vagy vörös és fokhagy
ma, ritkán egy darabocska túró, nyáron gyümölcs, 
vagy nyers ugorka, ezeknek egyikéhez vagy m á
sikához egy nagy karéj kenyeret m etsz , ’s amab
ból egy parányi csipetet, ebből szájába alig fér
hető darabot őrölget óraszámra. A’ kevéssé tehe- 
tősb paraszt midőn m unkára megy, szalonnával él, 
kobakjokhoz pedig , melJyet csutora helyett hasz
nálnak, annyira hozzá esküdtek, hogy egy parasz
to t a 'n é lk ü l  képzelni alig lehet. Beszédjük nagyon 
külöm bozik  a’ Vas vármegyei köznépétől. A’hosz. 
szu é -t,  mellyel a’ Vas vármegyei közönségesen 
i-vel cseré l, közép hangú e-vel vegy itik ,  p. o. 
eédes , heérem, szeépen, megy helyett m eén 's a t. 
—  A’ h e lye tt :  a d ja , dobja , s zó r ja , h a jtja , igy 
s z ó l l : a d i, dobi, szőri, lia jti, ’s a’ t. I t t  a 'p a ra sz 
to t pógártiah , a’ csuszt folyosónak, a’ nehéz nya
va lyát (nyava lya tö rés t)  frá zn a k , a’ lóherét fel
nyernek, a 'v ak o n d o k o t puezoknak, a’ barmokat, 
m arhákat Öszvevéve jó szágn ak , a' búzát életnek, 
a ’ babot borsónak ’s a’ t. nevezik.

Somogy mindennel bővelkedik. Mezeji terme-
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kenyek, rétjei bujálkodók, a' gyümölcsben és bor
ban gazdagok, erdejük majd kimeríthetetlen. A’ 
/uh  - s marhatenyésztés ’s amannak nemesítése 
a’ legfelsőbb pontra emeltetett. Ámbár a’ Balato
non k ívü l ’s a’ kártékony Drávánál igen kevés 
patakocskák csergedeznek csak Somogy kies ré t
je in  keresztül, halat itt  mindenkor bő mértékben 
kap az ember és csekély áron. E zt többnyire a’ 
Dunából és Balaton tavából hordják Kaposvárra. 
Köve Somogynak nincs, sem ha a’ Balaton ’s D rá
va mellékét kiveszed .kövecse; innen nem lehet 
csudáim , hogy ámbár az u tak  a' legnagyobb v i
gyázattal és szorgalommal miveltetnek és szün
telen igazitta tnak , úgy hogy még a1 hegyek is 
áltmetszettetvén já rha tókká  té te tnek , mégis őszi 's 
nedvesebb időben nem kevés alkalmatlanságot o- 
koznak az utazóknak. -— Noha az egész megyét 
temérdek kiterjedésű rengeteg erdők bo rít ják , a’ 
bátorság sokkal nagyobb, mint akárhol. —  A’ 
gyilkosságnak hire alig hallatik, tö rténnek  ugyan 
lopások im itt amott, lappanganak néhol bujdosók 
i s , de irtózatosságokra fakadó utonáiiók ’s va
lódi zsiványok igen elvétve akadnak a’ pandurok 
kezébe , k ik  itt  felette ügyesek és szemes felvi
gyázók. Főkép hol sváb helységek vágynak, illyes 
gonosztévők tartózkodni nem bátorkodnak. Ezen 
térdig érő szűk gatyát, harisnyát és fa czipőt 
viselő nem zet, ha csak egy csavargót vesz észre 
határában , azonnal egyetértéssel megfogják 's 
egész diadalommal vezetik  a’ fogházba. Egyáltal- 
jában pedig olly rendes és szoros felvigyázás van 
ezen megyében az erkolcsiségre, hogy mihelyest 
egy pajkos betyárnak valamelly káromló szó hal
latik  ajakiról k ic j te tn i ,  avagy akármiben tapasz- 
ta l ta t ik ,  azonnal béfogattatik.

A’ nemzetiség, mint előbb is emlitém, egész 
hévvel lángol Somogy hőseiben, anyanyelvűket 
is tisztán beszélik: azonban ha némelly nagyobb 
házak szépei előtt hathatós lehetne* ékesszóllá- 
so m , hidd el barátom, annak minden virágit Ös*-



veszedném , hogy szép ajkaikat az idegen nyel
ven való beszélgetéstől e lszok ta tnám , ’s nemzeti 
nye lvüket ,  melly olly igen kellemetesen hangzik 
kerekded gyenge a jkokon , mindennapivá 's kö 
zönségessé ten n ém ; de még azt is kiesdekleném 
tőlök, hogy muzsikájok mellett angyali harmoni- 
á jokat szép 's valóban bájoló magyar daljainkon 
zengedeznék, 's kedves övéikhez szólió leveleiket 
ne német vagy más idegen , hanem honi napke
le ti  méltósággal fellengző nyelvünkön Írnák. So
k a t  —  felette sokat tehetnének ezek az isteni e- 
rővel varázsló szép lelkek bará tom ! ha magyar 
lelkes anya lé tök re , hasonló magyar gyermeke
k e t  nevelnének; én legalább kész volnék m in
denemet feláldozni, hogy az első magát megkü- 
lömböztetőnek sok századokra szálló emlékosz
lopo t,  m iilyent az ó Egyiptom szülhetett, emel
nék. —  De vajmi igen clrándultam levelem kez
detének czéljá tó l, holott Kaposvárral k ívántalak 
m egism ertetni, és Somogy rajzolatját adom előd
be. Megengedj barátom ! — mert csakugyan igaz 
szándékom a z ,  hogy ezzel a' szép megyével meg- 
ism erked tesse lek ; most azonban Kaposvárról, mint 
ezen megye fővárosáról lévén a’ szó, halljad !

Kaposvár nagy és népes mezőváros. Minek- 
előtte erről bővebben tudósitnálak kedves barátom! 
engedd meg, hogy egy literatúrai nagy h iá n y u n 
k a t  előtted felfedezzem : ha ezt neked baráti ke
beledbe bizodalmasan kiöntöm, talán nem bántom 
meg amaz érdemeiben megőszült hazánk fáradha
ta tlan  munkásságu Íróját Fejér Györgyöt, k in ek  
ha óriási m unká\ral közrebocsátott számtalan 
m iveit nem tekinteném is ,  csak utólszori lelkes 
hazafiuságát is , melly által éjjeli nappali fárado
z á s t  fe lá ldozva, honi okleveleinket öszveszedé 
’s k ia d á ,  eléggé hálálni 's becsülni képes nem 
v a g y o k , de eránta való tiszteletem annyival ha
tártalanabb. Ezen derék férjfiunak nemes igyeke
zete H übner lexicor.át magyarrá kívánta t e n n i , 
hogy ebbeli hijányát l i te ra turánknak nótolván,
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abban hazánkat pontosabban megismertesse. Az 
igyekezet és szándék nagyon szép volt, de vajha 
kivitelével ne sietett vo lna , ’s annak teljesítését 
ne bízta volna tapasztalatlan ifjú ta n i tv á n y ira , 
hogy a’ m unka , mint óhajtá , tökélletesen jelen
hetett volna meg; főképen minekutána maga a’ 
111-dik darab előszavában ezt m ondja: „Legna
gyobb fjgyelmetességemet Magyarországra fordí
tanom kelletett; ezt a 'kü lfö ld i  Tudósok is kévésé 
esm érik jobban , mint Taiti szigetét. — A’ Cori- 
versatió’ Lexiconán dolgozó Lipsiai Tudósok az 
egy Buda városát méltatván közlésökre, melly te 
temes hibákkal tö ltö tték  e l ! ! ----------- Ha a’ k ü l
földieknek számos illy fogyatkozásaikat megbo
csáthatjuk is, de sajnosán ne vegyük- e hazánkfiai
tól, k ik  annak díszeivel je leskednek , javaival 
szerencsésittetnek, hogy arra minden úttal mód
dal árnyékot vetnek, ’s a ’ t .u Árnyékot ugyan nem 
vet dicső Fejérünk ezen kiadásában hazánkra, de 
a' külföldi ismeretlenekkel tulajdon honjának is
mertetésében tetemes hibákat vala kénytelen elkö
vetni, mivel olly lelkes hazafiaktól nem segitteték, 
k ik  a’ közjó előmozdításának nemes ingerétől buz- 
dulva, közlötték volna tudósításokat azon megyé
ről, mellyben laknak; mert illynemii m unkák  csak 
illyen utón lehetnek, tökélletesek, holott kívánni 
nem lehet, hogy az iró szép iparkodása és fárado
zása mellett még személyesen is és nagy költség
gel minden szöget bejárjon. Igaz , hogy a’ tisz telt 
H übner magyarositója, az ország minden részei
ről a' pesti fő nevelő intézetbe öszvejott k ispap 
tanítványaira bizá k inekk inek  tulajdon megyéje 
helységeinek feljegyzését, de ki nem tu d ja ,  hogy 
illy  ifjak nem mindnyájan alkalmatosok illyen 
m unkára?  — De most Kaposvárról lévén a’ szó, 
lásd, minő hibákkal van ezen lexiconban azon 
város leírva. Első tek in te tte l hibának látnám, 
hogy a’ kaposvári iskolákat csak grammatical is
koláknak m ondja , de nem hiba; mert még 1816- 
b a n , mellyben ezen m unka k ijö t t ,  csakugyan
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kisebb gymnáslum volt K aposváro tt, és a’ huma
nitás k é t  oskolája még az utána következett  18lf  
évben nyílott k i. — Igen alkalmatos helye le tt  
volna azonban i t t  Somogy dicsó nemeseinek azon 
r i tka  nagylelkűsége m egem lítésének , melly sze
rén t száz tizenhét ezer forintból álló jeles summát 
áldozának fel tulajdon értékjökből annak alapítá
sá ra ,  ’s maiglan folytatva, mind újabb és újabb 
dicső jeleit adják bőkezüségöknek, melly által 
ezen most szép virágzásban lévő in tézetet gyámo- 
lit ják . Azt is legalább futólag érinthette volna a’ 
t isz te lt  szerző u r ,  hogy ezen in tézet a’ k irá ly i 
gymnásiumok közzé lett emeltetésének privilégiu
m át 1812-dik évben kapta  a’ most uralkodó ke
gyes fejedelemtől. \*  vármegye házát még akkor 
nem mondhatá a” tisztelt nagy férjfiu szépnek , 
holott egy régi füstös és alacsony épület volt, ’s 
börtöne borzasztó ; de lehet egy ké t év lefolyta 
u tán  hazánk legszebb palotáji közzé számlálni, ha 
a’ megye t.t. karai és rendci uj tetemes áldozat- 
jo k k a l ,  mellyet most nemes vetélkedéssel ajánla
n a k ,  véghezviendik nagy szándékjokat. Továbbá 
azt mondja a’ nagyságos szerző: hogy Kaposvár 
bő dohánytermesztéssel, holott a’ dohánytenyész- 
tésnek híre sincs a’ kaposvári lakosok k ö z t ,  ’s 
nem is volt; de bőven termesztik ellenben a' ga
b o ná t,  török bnzát, lencsét, kolompárt, handinát 
’s egyéb illyeseket, ré tje ik  is bő szüleséget adnak, 
földjeik kövérek  és legjobb minerrjüségüek, sző
lőhegyeiről pedig Kaposvár már Istvánff'i által is 
igen nevezetesnek iratik. F ek sz ik  nem a’ Cselics 
(Zselicz hellyett) hegy m elle tt,  melly Kaposvár 
déli részén mintegy fél órányi távolságra emelke
d ik ,  a’ hegyek, mellyek Kaposvárt kerítik, több
ny ire  szőlőtőkékkel diszeskednek: mellette folyik 
•zen hegyek gyökerében Kapos folyója. Yégre 
ezen város lakosi között H arvá toka t épen nem 
ism erek , ’s az az egy ké t N ém et, ki i t t  ta lál
kozik, egészen megmagyarosodott. — Hlyen több 
hibák talá ltatnak a’ nevezett lexiconban, mint
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magad is ész revevéd , de mint m ondáin , a' tisz- 
i«-It iró csak annyiból h ibázhato tt ,  hogy hibás tu
dósításokat vett. — A’ kaposváriak  mentek min
den jobbágyi kötelességtől, egyedül házaiktól fizet
nek 2 ft. 30 kr. vá ltóban , a’ zsellérek 45 k r. és 
a' leveles táskát hordozni kötelesek.

Ennekelőtte tizenkét esztendővel valék Ka
posvárott, még akkor inkább faluhoz hasonlított, 
de már most sok csinos, sőt ékes házakkal szapo
ro d o tt ,  a*1 zsúp- és nádtetők cserépfedelekkel 
v á l ta tn ak ,  az utszákon a’ vízmosások ’s gödrök 
bétöltetnek, ’s minden tekintetben mindenek rend
beszedetvén csinosittatnak. — A’ megye t.t. ka
rai és rendei az építésben jeles példát adnak a’ 
követésre. Ugyan is a’ vármegye börtöne, melly 
egy föld a latt lévő setét üregből á llo tt ,  ’s melly- 
be egy lyukon kelle leereszkedni a’ szerencsétlen 
raboknak, keskeny ’s az emberiség józanabb tö r
vényével megegyező nem lévén , ’s egyszersmind 
azt is tapasztalván , hogy illy szomorú helyezte
tés közt számtalan rabok lettek szenvedéseiknek 
áldozativá, a múlt Augustusban kezdének egy rop
pant épület készítéséhez, melly a’ börtönöket fog
ja  magában foglalni. Bámulandó gyorsasággal 
emelkedik ezen épület gróf Schmidegg n r  ő Aga 
ügyes igazgatása alatt, elannyira, hogy már a’ kü l
ső falak fenállván, készek elfogadni a’ födelet. 
Az egész épület egy szögletből ’s hoszszu szár
nyakból áll, mellyeknek egyike 40, másika 2S öl- 
ny i hoszszuságn, széle pedig 6 öl, ’s egy emeletre 
épült mesterséges miv, mellynek közepén nyú
lik  a’ folyosó, kétfelől j>edig a’ börtönök nyílnak, 
meliyek úgy el vágynak osztva, hogy a’ gonoszté
vők mind külön záratta tván , egymással soha sem 
közösülhetnek, ’s az egész épületet két Me’iszner 
találta k e m en c e  melegíti. Lesznek i t t  nagyobb 
szobák i s ,  mellyekbe a' m ár megitéltetettek ’s 
kisebb vétkesek tétetnek.

De már be kell zárnom levelemet kedves ba
rátom! nehogy nagy hasú legyen a' póstatáskában.
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Miket még mondani akarok, jövendő rendeimben 
veended. Addig is Isten veled és ve lem !

Kaposvár Octob. lOken 1827.

Nemes lelkű b a rá to m ! Azt gondolám , hogy 
unalmat szerzek gyakor és hoszszas leveleimm el; 
azonban utolsó leveled, mellyben hogy rendeim et 
egész örömmel olvasod, irod, újra neki bátorít, 's 
már most egész historicus kezdek lenni. —  Vedd 
h á t ,  m it félbeszakaszték, Kaposvár leírásának 
folytatását.

Kaposvár nevezetét (úgy vélem én) a' m elle t
te folyó Kapos vizétől veszi, ámbár vágynak, k ik  
azt hajdani erős kapuval zárt várától szárm aztat
j á k ,  's Kapusvárnak nevezték. Annyi csakugyan 
igaz, hogy a’ régiebb időkben Kaposujvárnak is ne
vezte te tt ,  mint Istvánffinál olvasom. A' városnak 
nyugoti részén volt egy erős vára, mellynek om- 
ladékin  most az uraság granáriuma és serfőző
háza vág) on. Sánczokkal körül vala kerítve és 
falakkal erősítve; ezekhez já ru lt  a' gázolhatatlan 
mocsáru be rek , melly körü lkerítvén  a’ v á r t ,  az 
ostromlók igyekezetét nem kevéssé nehezíte tte ; 
de a' levegőt nagyon megrontván, a' lakosok egész
ségének is nagyon ártalmas volt, mellynek okáért 
fáradhatatlan munkássággal mind az uradalom , 
mind a' lakosok azt kiszárítani iparkodának olly 
hasznos s ikerrel, hogy most a’ legmosolygóbb ré 
tek v iritnak  o t t ,  hol előbb kígyók, békák biztos 
tanyája volt.

Kaposvárnak 1494-dik észt. Ujlaky Lőrincz 
szeremi vezér vala u ra ,  épen az , k i  Vasban Né- 
m etu jvárt is bírta. Ez Il-d ik  Ulászló ellen párto t 
ütvén, sőt azt egész megvetéssel csúf nevekkel js 
i l le tvén , a’ koronás fejedelemnek méltó boszuját 
el nem kerülhette. Az öreg hős Kinizsi dicsősége 
laurusin k ihunyván, Drágffi B ertholdot, erdélyi 
vajdát nevezé k i  Ulászló tábora vezérének ; ki is 
a' pártos Ujlaky Lőrincz ellen indu lván , annak 
megzaboláztatását keményen kezdé eszközölni.
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Ujlaky megtudván ezt kémjei által, hogy nemzet
ségét bátorságba helyeztesse, feleségét kisded fiacs
kájával, ki nem sokára azután m égis holt, s egész 
házi népével németujvári várába kü ldö tte ; Futa- 
kot pedig és Újlakot katonasággal m egerősité , ’s 
az ostromlás esetére szükséges minden szereket 
beszerzett. — De Drágffi Futakot elkerülvén, egye
nesen Újlak ostromlására ügyelt, ’s a’ polgárok 
nem sokára fel is adák a’ várost; keményen ostro- 
moltatván annakutána a’ vár i s , noha a’ védők 
magokat sokáig vitézül tá r tá k ,  végre meghódolt; 
és igy kevés idő alatt Ujlakynak majd minden 
szeremi ’s alsó magyarországi várai viszszatértek 
a’ k irá ly  hűségére. —  De hogy hoszszas ne le
gyek , 's czélomat, melly most egyedül Kaposvár 
történetéhez vari szegezve, el ne téveszszem, mi
napi te tt ígéretem szerént, szükség oda viszsza- 
térnem. —  Drágffi Újlak várának bevétele u tán  
Észtéi Hippolytus esztergami érsek és cardinál, 
’s Bornemisza János lovagjait seregéhez kapcsol
ván, 1495-dik észt. Somogy vármegyének indul ’s 
Kaposvárt bekeríti. Azonban midőn Drágffi ezen 
v á rt  gondatlanabbal ostrom olná, mint tisztje ’s 
régi dicsősége hozta volna m agával, és az ellen
séget mintegy megvetve, mulatság kedvéért nem 
meszsze egy barátjához menyekzőbe menvén, tá
borát odahagyná, Dombai Dávid, Ujlaky Lőrincz 
rendeléséből a’ várnak akkori serény k a p i tán y a , 
k i ezen ostrom alkalmával magának nagy nevet 
szerzett,  Drágffi seregében nem kevés k á r t  oko
zott. Ugyanis használván ez a’ jó alkalmatossá
got, a’ hold segedelmével, melly akkor egész éj
szaka teljes fényben v i lá g í to t ta ’ várból kirohan; 
felette gyakorlott gyalog v itézit a’ k irá ly i táborban 
a’kaposvári jó borok erejétől nagyobbára megrésze
gedve heverő ’s magokat alig védelmező fegyve
resek ellen buzdítja, az ágyukat igen könnyű mód
dal elfoglalja, s azokat Drágffi falkája ellen for
d í tv á n , mindnyáját félelembe és zavarodásba 
hozza, elannyira, hogy azok a ’közel lévő erdőbe
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szaladván, gyalázatos futásban keresnék m enedék
hely Őket: azok pedig, k ik  elég vakmerőn ellentálla- 
ni merészlettek, hasonlóul vagy megölettettek, vagy 
inegszalasz ta ttak : és igy egy kevés idő alatt az 
egész tábor elfoglaltaték 's a' várbeliek  zsákm á
nya Ion. Az ágyuk, társzekerek 's minden hadi bú
torok  a’ győzedelmesek által bévitettek a’ várba, á’ 
bástyáknak pedig romladozott részei hallatlan gyor
sasággal he lyreállittá ttak . A’ k irá ly  's H ippolytus 
cardinalis fegyveresi közül igen sokan e le s te k : 
sokan pedig a’ Kapos posványos vizébe sza lad
v á n , részszerént abba bele fú l tak ,  részszerént k i  
nem vánczoroghatván, a’ várbeliek kezére ju to ttak . 
Bornemisza J á n o s , m inekutána magát 's v itéze it  
sokáig védelmezte, 's feleit, hogy a’ többek köz t 
az ágyuk megtartására leginkább ügyeljenek, lel
kesen b uzd íto tta ,  és az ü tközetet rendbeszedni 
haszontalanul iparkodo tt,  végre 15 lovagját el
vesztvén, 's övéitől elhagyattatván, a’ szükségnek 
engedni kénytelenittete tt, 's magát bátorságba he- 
lyezteté.

Drágfíi illy csapás u tá n ,  ámbár nagy boszut 
fo r ra l t , de lelkében meg nem csökkent. Elszéle- 
dett fegyveresit k im ondhatatlan serénységgel ösz- 
vegyüjtvén és zsoldjaikat k iadván , előbbi hadi
rendbe állítja  őket. Pécsről ágyukat, vasmozsara
kat és puskaport hozat. Testtel és lélekkel azon 
iparkodik, hogy Ujlaky Lőrincz emberei ezen tett 
győzedelem után felfuvalkodva további nyugta
lanságaikkal ne kérkedjenek. Épen alkalmas 
időben küldetének segítségére négy budai és pes
ti jól gyakorlott katonai fa lkák , mellyeknek sza
porodásával neki bátorodván, m inekutána külöm- 
ben is éjjel nappal azon ipa rkodék , hogy serege 
rendbeszedése után a’ vár  ostromlását fo ly ta tná ; 
azt tehát uj erővel vini k e z d i : szélesebb sövény- 
fonásokat és duplázott deszkákból készült u ta 
kat kész it te te ,  mellyeken a' mocsáros sás és nád 
borította posványságot a’ katonaság meglábolhat- 
van , a' nyert gyalázatot boszus f e g y v e r é v e l  letö-
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rülhesse; ’s ekképen uj dicsőségre ’s győzede- 
lemrc vágyó lelke felhevültében je l t  adat az ost
romra. A' várbeliek ellenben, a' nyert győzede- 
lem által „neki bátorodva, magokat a1 védelemre 
nem kevés iparkodással készítik. Tüzes viadal 
támad a* két felekezet k özö tt ,  mellynek folytá
ban, midőn mind két részről sokan elesnének, vé
letlenül meggyül a* várbeliek puskapora , 's egy 
szempillanatban a* sánczokat és palánkokat nagy 
ropogással szétszórta, már a' vár maga is minden
felől lángolni kezde. Ezen véletlen eset a' várbe
lieket rs magát is Dombait olly zavarodásba hoz
t a ,  hogy a' védelemre már többé nem is aggván, 
egészen hajlandókká levének a 'f e la d á s ra ,  melly- 
ről előbb mégcsak hallani sem akartak . Azért 
meg is egyezének abban , hogy a' -várbeliek min
den bántás nélkül vagyonaikkal egyetemben sza
badon bocsáttassanak, a’ vár kapuji haladék nélkül 
k inyittatának, s Drágffi béeresztetvén, egyes aka
ra tta l ,  mintha a' két ellenséges fél testvérekké 
vált vo lna , olták a' tüze t ,  mellyet végre nagy 
nehezen csakugyan m égis  vevőnek; 's az adott ’s 
vett ígéret szerént a' várbeliek vagyonaikkal együtt 
szabadon eresztetvén, kiki arra vette útjá t, merre 
tetszett. így folyt szerencsétlen dolga Kaposvár 
u ra n a k , Ljlaky Lőrincznek németujvári ’s több 
birodalmaiban is, annyira, hogy már m indenektől 
elhag) a ttatva kénytelenitteték törvényes fejedelme 
kegyeiméhez folyamodni; mellyet annyiban meg is 
n y e r t ,  hogy birtokaiban holta napjáig azzal a' 
feltétellel m eghagyatta to tt: hogy ha magtalanul 
meghalálozna, minden javai a' k irá ly i fiscusra 
v iszszaszáljanak , mellyre a’ várak kapitányai is 
megesküdtettek.

Egész 1554-dik észt. m int közönségesen egész 
magyar hazánk, a 'változó  szerencse hullámaitól há- 
nyatta ték  Kaposvár. E k k o r Sólymán a’ Törökök 
császárja a ‘ Persákkal viselt háborúba indulván, 
Taygou basát, k i t  je les tökélletességei és okossá
ga miatt különösen kedvelt, Budának 's egész Ma
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gyarországnak korm ánj ozójává rendelte , megpa
rancsolván nek i, hogy a' háboruskodást minden 
igyekezettel k e rü lje ,  hacsak lehetséges és a’ kö 
rülm ények engedik. H íven teljesité Taygou urá
n ak  ezen parancsolatját, valamig az viszsza nem 
érkezett. E kkor tapasztalván, hogy Fcrdinánd k i
rá lyunk  tartományaiból gyakor kicsapongások és 
prédálások tö rténnek , ’s több várbe liek : különö
sen pedig a' szigetiek , babocsaiak és kaposváriak 
illy nyughatatlanságokat gyakorolni meg nem szűn
nek; mind azért, hogy ezen kicsapongásokat meg
gátolja, m ind pedig hogy a’ szigeti u ta t elzárja, 
melly ezen várbelieknek mind a’ k icsapásokra , 
m ind pedig a’ segedelemnyerésre felette fontos 
dolog vo lt;  Babócsa és Kaposvár elfoglalását 
magában eltökélIé. Mindenek előtt tehát Kapos
v á r t  támadá meg, mellynek megvételére annyival 
nagyobb reménysége v o l t ,  minthogy Derzsőfy 
István *) ezen várnak akkori ura és birtokosa 
m egértvén a’ basa m ozdu lása it , épen Bécsben 
vala  Fcrd inánd k irá lynál, kitől katonai ’s fegyver
segedelmet kért. A' várban Önkényesen válla lko
zo tt gyalogokat hagyott, néhány kevés számú, de 
derék lovagokkal. —  Azon időben szokás vala az 
ország szélein zsoldos katonákon kívül önkényes 
gyalogokat is ta r tan i;  ezek, az ellenségnél dühö
sebb csordák csupán zsákmányból és ragadozás- 
ból é ltek , ’s ha Törökökre akad tak , azokkal leg
nagyobb elszánással szoktak megvini; mert a’ Tö
rökök  is illynemü fegyvereseknek kegyelmet nem
csak nem ad tak ,  hanem külömbféle kínzásokkal 
szokták meggyilkolni; azért természetes vala a' 
viaskodásban inkább meghalniok, vagy győzniek, 
m int azután nagyobb k ínok  alá ve tte tn iek  : ’s ha 
a' Törökön nem diadalmaskodtak, honosaikat, 
keresztény felebarátjaikat támadák meg, és re tte
netes k ínzások között olták zsákm ányt szomju-

*) Istvánffy szerint Deraffi, Forgácsnál Desóffy, Lehoczkynál 
(Stemmatogr.) Desőffi.
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hozó istentelen vágyaikat. Némellyeknek czomb- 
ja i t  vas fúrókkal lyuggaták által, másoknak fehér 
ru h á jú  hájba, vagy faggyúba mártván, meggyujták 
és perzse lek ; még a’ gyenge aszszonyi nemnek 
sem kegyelmezvén, emiőjiket elmetélék, vagy ló
szőrből font zsineget húztak azokon keresz tü l, és 
igy kinszeriték vagyonjok ’s é rték jök  előadására. 
Uly zsiványokhoz inkább , mint katonákhoz ha
sonló csapattal bizta Derzsőffy István kaposvári 
várának  őrizetét Szél Péter kapitányára. Ez mi
nekutána mintegy öt hat napig védelmezte volna 
a’ v á r t ,  ’s m inekutána a' várral való közösülés 
elvágva nem volna , sem az eleségből szükséget 
nem szenvedne, tovább is védelmezhette v o ln a ,  
be nem várván DerzsőfFyt, ki egy segédcsapattal 
és ké t  ágyúval mármár a’ várhoz közeliié , tár
saival együtt alattomban k iszökvén , azt oda
hagyta ’s Taygou basa által szabadon elfoglaítatni 
engedte; melly hitetlenségéért Török Ferencz ál
tal Pápán J.555-dik észt. megfogattatván ’s fela
kasz ta tván , méltán bűnhődött, czimborás társai 
pedig a’ Törökök kezébe k e rü lv én , egyig megö- 
le ttettek . Illy-alávaló emberek gonoszsága vala 
tehát oka annak , hogy már most Kaposvár tö
rök  kézre kerülvén, annak igája alatt egy egész 
századnál tovább nyögött.

A’ kaposvári tobakok (ezek itt  számosán vágy
nak) kcreskedésök végett Eszékre gyakorta já r 
ván, beszélik: hogy öszvejövén gyakran a’ tö rök  
kereskedőkkel, ezek kellemesen emlékeznek nagy- 
atyájik tó l beszélt és szájról szájra reájok m ara
dott kaposvári hajdani lakhelyűkről. A' többi közt 
óhajtanák Iszák  hegyét, melly a’ város déli olda
lá t k e r í t i ,  fe lku ta tn i;  mert úgy ta rtják  ők: oda 
sok kincset rejtőnek őseik, mellyet, minthogy Ka
pósból igen véletlen verettetének k i , magokkal 
el nem vihettek. Ezt néked nem úgy , m int igaz 
történetet hozom fel barátom! hanem mint nem
zeti t rad it ió t ,  melly gyakorta a' legigazabb valót 
rejti magában.



1599-dik észt. Schwartzénburgot és Pálfyt 
megkérék Nádasdi és Petheö Péter, Jiogy a 'K e sz t
helyt és túl a' dunai várakat háborgató Törököket 
zaboláznák meg. Hallván a’ Törökök ezen vezé
rek érkezését, a’ többi várakból elszaladának; mell) - 
nek  okáért erejoket Kaposvár ostromlására fordi- 
ták. Közelítésüket sajditván a* T örökök , ott há
g já k  a’ koppáni, dombóvári 's ozorai erősségeket, 
s feleségeikkel, gyermekeikkel együtt Fehérvár

ra és a szigeti várba költözködének; de F ehér
v á ro n  is és Pécsett nem kevés rémülésben V a l i i 
nak. Azonban a’ kaposvári ostromnak nem legjobb 
kimenetele Ion ; ugyanis a’ vár igen meg lévén 
erősítve, az ágyuk annak sem mikép nem árt há
tán ak , annyival is inkább, minthogy a’ téli iszo
nyú nagy hideg is ;  (m ert ezen ostrom Decem
ber 6-kán tö r tén t ,) felette hátrálíatá  a’ nevezett 
vezérek igyekezetét, annyira, hogy kezdett mun
kai okkal felhagyni s az ágyukat viszszavonattat- 
ni kinszerittetnénck. Ezen nem kívánt kimenetelű 
ostromnak egy derék külföldi hős szomorú áldo
z a t á v á  Ion: midőn tudniill ik  Qbenpruck elég v i
gyázatlanul a’ sáneztöltéseken az ágyuk körül 
forgolódnék, egy golyóbis homlokát é rvén , elesett 
érzékeny fájdalmára mind Pálfynak, mind Schwar- 
tzenburgnak; k ik  is ezen szerencsétlen derék férj- 
fiunak tetemit magokkal vivén, nagy halotti pom
pával eltem ettetek aJ keszthelyi templomba ; és 
minekutána a’ gázolhatatlan sár m ia tt ,  a’ jég sem 
állván még egészen öszve, az ágyukat magokkal 
el nem vihették, azokat Kanizsán hagyni kényte- 
lenittettek , magok pedig Győrre 's téli szállásaik
ra  költöztek.

Legyen ennyi mostanában elég kedves bará
tom ! majd más alkalommal még beszélek, mit 
tudok Kaposvárról. * ) Isten veled és velünk!

*) Itt leirám a’ kaposvári olvasó társaságot, mellyről mivel már 
gróf Sigray életleirásában azóllottam Sas. V. köt. itt ismételve 
említeni feleslegesnek tartám.
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Kaposrái Máj. 13kán 1828.

Még a’ múlt esztendei October 10-kén repítem  
utolsó levelem et baráti kebeledbe, 's te azt gon
dolod nem de, hogy csiikkene hűségem , hidegüle 
szeretetem? —  Koránt se véljd kedves barátom! 
hogy férj fi lenni megszűntem, férjfi, —  kinek fő 
tulajdona az állandóság, ’s ennek esak gyarló tet
tek *s emberi tokélletlenségek esetében való nem- 
tartása. Tudod, hogy uj hivatalra léptem, és pedig 
terhesre; mert mi lehet terhesebb, mint a’ tüzes 
vérű ifjúságot korm ányozni, ’s mi lelkiism ere
tesebb, mint annak erkölcsös jó  nevelést a d n i? __
Ezen szent foglalatosságom hűséges teljesítése va
ja tehát oka halgatásomnak, ’s te, ki hasonló pá
lyán izzadsz , meg fogsz engedni.

Folyvást egy dologról beszélni unalmas. Ab
ban hagyom tehát ez úttal Kaposvár viszontagsá
gainak ’s leírásának folytatását: rtiost repkedjünk 
más virágokon. —  Pécsre rándulék a’ napokban 
hogy Május bájoló kellem eivel a’ szabadabb ter
mészet ölében újuljanak tetemeim a’ téli zsibba
dástól. Gálosnak mentem , de megbántam ; mert 
épen ezen helységnél olly gázolhatatlan vala az 
u t, hogy a’ nyomorult lovakat kím élni akarván 
kénytelenét ettem utamnak nagyobb részét gyalog 
folytatni. Ez nekem semmit sem vala kellem etlen
mert a rengeteg gályái között vetélkedve zenge- 
dezó madárkák harmóniája egy mennyei ihletéssel 
lepett m eg, s ellágyult gyönyörködéssel lelem  
magamat fiatal éveim nek boldog körében. Mintha 
álomba merültem volna, ezer tündér gondolatok 
tolongának elmémben, 's egyszerre mintegy feléb
redve látám , hogy jó  darab földre haladván, ko
csim után, mellyen hölgyem va la , kellett vára
koznom. Gálos Tolnai Festetics nemzetség birto
ka; nevezetesen mostani földesura Lajos, cs. kir, 
kamarás , hegyektől egészen körülvett mély 
völgyben fekszik szép tem plom ával, több tisztes 
házakkal s föld alá ásott számtalan szelelő ké- 
ményü nevezetes pinczéjével. —  Nem szólhatok
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ezen helységnek sem állapotáról, sem termékeny
ségéről; mert éltemben most másodszor menyén 
keresztül rajta ’s benne meg nem nyugodván, 
még eddig illyeseket ki nem tanulhattam; de kil
lőmben is szándékom kedves barátom! tapaszta
lásom Útmutatása szerént, Somogyot hozzád kül
dendő leveleim ben leírnom ; igy tehát leszen még 
id ő , hogy ezen helységbe újra eljővén , minemii- 
sé g é t , körülállásit bővebben kitanulhatom, ’s té
ged eránta tudósíthatlak. * ) Elég az, hogy a’ mint 
ezen helységbe leereszkedünk , nagy kiterjedésű  
irtást szemlélők, m elly azelőtt olly rengeteg volt, 
m in ta ’ többi körülfekvő erdőség, ’s most jó bo
rokat termő temérdek nagyságú szőlőhegygyé válto
zott. A’ helység szépen van regulázva; utszaját 
a’ rendbe ültetett gyönyörű nyárfák, mint megan
nyi pyramisok ékesítik. A’ napkeleti hegyoldal
ban, mint előbb is [említőm, az uraság több ut- 
szákra osztott egy kapura 's két m ellék ajtóra 
nyíló pinezéje látszatik. Lakosi katholikus Svá
bok.

' Délre Sormásba, egy sváb faluba érkezőnk, 
m elly már Baranya vármegyéhez tartozik, egy he
gyen nyúló ronda helység. A’ korcsmában tojás
nál egyebet nem kaphatván, szerencsém v o lt ,  
hogy már megtanulván Somogybán s ezen tájon 
az utazást, kenyeret, kalácsot, sonkát s bort v it
tem velem , m elly jobb izü falatozást adott, mint 
gyakran a’ pompás asztaloknál gőzölgő mestersé
ges franczia étkek. —  Megtanulván itt kevéssel is 
m egelégedni, tovább folytatónk utunkat, ’s mint 
Sz. Lőrinczre herczeg Eszterházy örökjére érke
zőnk, elmaradónak utánunk az alkalmatlan utu 
h egyek , és már kemény kövekkel nagy szorga
lommal készült igen jó utón pergének kocsink ke
rekei. Innen már egész Pécsig síkon utazónk. 
Gyönyörű tekintetet rajzol az utas szemében 
balra a’ magas kövekkel bőven tölt gyomru szik-

*) Kérjük,J * Th.



lás és erdős Mecsek hegye, melly Pécsen tu! is még 
meszsze n y ú l ik , ’s oldalaiban a’ templomok és 
helységek sűrűén egymást váltva; többnyire a’ táj 
gyönyörű róna kövér  szántóföldekkel és rétekkel 
elöntve. Uly szép látományok köz t alig vevénk 
ész re , hogy m ár Ráczvárosban vagyunk, Pécs tős 
szom szédságában, csinos hely szép templomával. 
Innen egy k é t  p illanat alatt Pécsre é rk ezén k , mi
dőn már a' nap elenyészett. —  Ezen városról ta
lán tudósítani foglak máskor, ha Somogyról ma
gamat kibeszéllettem.

D olgainkat ham ar elvégezvén, más nap visz- 
s za in d u ltu n k , ’s hogy ezen utam is gyümölcste- 
len ne legyen, azt Nagy Szigetnek vettem. A' m in t 
ezen városnak előmbe tűnének három to rn y a i , 
(m ert  Pécsről ide vezető utján  a’ vá rt  nem láthat
n i)  egészen elmerülék gondolataimba, ’s a’ hajda
ni hős idők lelke lebegett körüiem. A’ város sán- 
czai még látszatnak, ámbár nagyobb részök m ár el- 
rontatott. Egy kapuja  Yarasd felől még épen meg- 
vagyon. A’ város elég nagy, de csinosnak monda
ni nem lehet. Magyarok , Bosnyákok és Németek 
lak ják  * számos Zsidókkal; — kár  valóban, hogy 
ezen magyar nemzet dicsőségével kérkedő helyben 
a’ tiszta magyart Diogenes lámpásával kell keres
ni. —  Minthogy a’ vá rt  figyelmetesebben kívánom 
megszemlélni, azt ezen rövid i t t  létem más időre 
halasztá, most a’ parochiális templom vala vizsgá- 
lásom tárgya. Ez a’ városnak keskeny piaczán 
em elked ik , ’s valaha török  metset v o l t ;  az épü
let, m int minden török  templomok, gömbölyű. A’ 
városnak a’ török  iga alól lőtt kiszabadulásának 
épen századja vala az 1788-dik év. Hogy ezt 
annak akkori földesura Tolnai Festetics neve
zetesebbé te g y e , azon templomot kiigazitta t- 
ván, egészen helyre állitta tá  és keresztényi ájta- 
tosság közönséges helyévé tette. — Jeles ezen 
szentegyházban a’ nagy oitár ra jzo la t ja , melly 
Dorfmeisternek ügyesen talált mive, és az előbb 
tisztelt uraságnak szerencsés 's valóban igen elmés

3*
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gondolatja. Sä. Rochus, tudniillik a* haldoklók ’s 
in irigy nyavalya ban sinlődok sokasága között szor
gosan forgódva látszatik: ezek a' nyomorultak, 
kiilömbféle esdeklő helyezetben ábrázoltainak, 
kiknek egy része ruhája peremét i l le t i , másika 
öszvetett kezekkel segedelemért esedezik; közel 
a’ sokasághoz emelkedik egy kereszt, mellyen az 
Üdvözítő függ; Rochus egyik kezével azt jelenti, 
hogy ő maga nem segíthet, a’ másikkal az Üdvö
zítőre mutatván , az esdeklőket segítség 's orvos
lás végett oda utasítja. — Ezen képnek eredeti 
története ez: ezen városban a' mirigynyavalya 
uralkodván , midőn Festetics a’ templomot a1 ca- 
tholicusok hasznára fordítva ujittatná, hozzá járu- 
lának a5 városiak és kérék, hogy azt Sz. Rochus 
tiszteletére szenteltetné, az uraságnak szándéka 
ellenben azt az Üdvözítő tiszteletére ajánlá: hogy 
tehát tulajdon szándékával alattvalójinak is kéré
sét egyesítve míndeniknek elégséget tegyen, e' 
helyes gondolatot adá Dorfmeister ecsetjére. Ugyan
ezen nevezetes rajzoló m ive a' templom boltozat
ján látszató szép rajzolat, melly a' város viszon
tagságait ábrázolja. D éli részén , hol I. Leopold 
a lekonczolt török testeken tipródik, 's a' győze- 
delem örvendetes jelei festetnek az 1688-dik év
n ek , mellyben a' város a’ török iga alól fclsza- 
badittatott, emlékéül, ezen cbronosticon látszatik:

ReVínDICata faMe jVre
VeterI eXVLtaVerat. azaz: 1688.

Nyugoti oldalán , hol a' Töröknek ezen városon 
folyt 's 122 évekig tartott uralkodása igen ügye
sen van ábrázolva, a’ rajzolat értelmét ezen fel
írás jelenti:

sVb LVna bis pLanXIt. azaz: 122. 
Éjszaki oldalán, hol a' fogságból kiszabadult ha
zafiaknak lábairól a' bilincsek lehullnak, 's a' mi
rigyhaláltól mcgmenekedettek hálás érzetet je 
lentve látszatnak,'s egy gyermekeit túl tjdon szent 
vallásában már minden tartózkodás nélkül neveié  
gondos anya kisdedét melyéhez szorítva, 's a" töh-



hire egy megnyugodt lelket je lentő  kegyes tek in 
tetet veto heíyezetben á llitta tik  elő, a* török  tem p
lomnak szentegyházra lett fordítására ’s annak 
évére emlékeztet ime' felírással:

HoDIe plCtVrls eXornata 
oVans seCVLVM serYat. azaz: 1788. 

Keleti részén látszatik a5 vár, mcllyből a 'ha lha ta t
lan Zrínyi kisded falkájával hősi elszánással ki
tör 's a’ Törököktől körü lvétetve v iaskodik ; ezen 
történet felvilágosítására szolgál ezen felírás: 

SoLlManl ZrlnlqVe 
Fa lls  sVbDIta. azaz: 1566.

E zeket a’ templom boltozatján lá th a tn i ; ko- 
rülnézék, 's im a’ falak oldalaiban is némelly m ár
ványba vésett jeles fé rjnaknak , k ik  i t t  temettet- 
tek , em lékeiket látám. Mivel velem együtt te is 
szoktál illyenekben gyönyörködni, ezeket is fel
jegyzem kedves barátom! ’s ime veled közleni 
sietek. Az egyik felírást fekete m árványon igy 
o lvastam :

D. 0. M.
Viator hlC In haC tVMba YIDes 
Par Vas MagnI DVCIs reLLIqVIas 

Ioannes IosephVs CoMes ab HVln Deo gratVs 
et CaesarI

Inslgnls aDVersVs hostels MaresChaLLVs 
AC VIgILantIssíMVs PraesIDII Szlgeth GeneraLIs 

Cor s W M  et In te rlo ra  hlC DeposVIt 
CorpVs Y arasDlnl reqVIeM Caplt 

AnIMa Verő In CoeLo oVans et Deo IVblLans 
VnlVersIs LIbere InCLaMare aVDet 

DIV VIXILVXIVVLVIMV1VICI.
Hogy ezen utolsó sort a’ kőmetszó hibásan 

véste be , k ite tszik  ugyanezen hősnek az e llen
falon olvasható hasonló emlékéből, melíy egy ke 
vés változtatással van i rv a ,  de ezt az idő röv id 
sége m ia tt  mostanában le nem m ásolhatám , ha
nem hogy ezen utolsó érthetetlen rendet megért
sem , öszvehasonlitám ’s tapasztalául a’ kőm et
sző hibáját; tapasztalni fogod te is ,  ha ezzel azt

3r
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öszveveterJ: lássad tehát a 'm ás ik  utolsó sorát, melly 
igy van hibátlanul:

DíVVlXlLVXIIVVrVlMVIVlCI.
Úgy gondolom, hogy ezen legalább még előt

tem a’ magyar történetekben nem ism ert gróf Hűin, 
k in ek  em lékét ezen felírás ismerteti, 1719-dikben 
hunyt k i , m ert a’ felírás minden rendéből ezen 
szám te tszik  ki, az emlékkő pedig té te tett 1720- 
ban , m ert a’ diu v ixi luxi ivvivim vivici felírás
nak  mesterségesen öszverakott betiijiből azon szám 
jön  k i.

E ’ mellett vörös márványon a’ templomnak 
ugyanezen oldala falában ezen sírkő lá tszatik: 

SPECTAB. AC GENEROS. DOMINVS 
JOANNES JESZENSZKY DE KIS SIES 
ZENY S A CB AT. CAESAR : E T  REG. AP 
MAIET-IS INCUYTI RÉGIM. L E Ó 5 
POLDO-PALFFYANO P: H: ET  F  
ORTALITII MAGNÓ SZIGET 
HANIS-V-PRAEFECTVS. OB.
AE-52. DIE 19. IVLII 
ANNO 1765.

R. I. P.
Ezen felírás felett a’ nemzetségi czím látsza

t i k ,  melly egy csúcsos kalapu embert m u ta t ,  ki 
jobbjában szekerczét, mintha azzal vágni akarn a ,  
baljával pedig egy futó nő őzet nyakánál fogva 
tart. —  A’ templom m ásik  oldalán hasonlóul vö
rös m árványon:

PRAENOBILI DNUS 
CHRISTOPHORUS FE STE TITS 

DE TOLNA
INCL. COTTUS SIMEGHIENSIS 

PRONOTARIUS
OBIIT AETATIS SUAE XXVI.

D IE IX OCTOBRIS AO 
MDCCLXXXVIII

Ezen is a’ Festetics ismeretes nemzetségi czim- 
je  lá ts z a t ik ; m indjárt e’ mellett fekete márvá-
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nyou ismét egy más felírás , melly ekkepen  van 
iró betűkkel:

Spect. ac Prttris  Dnus Petrus Ardrich
ICottus Simeghiensis Tblae Judriae  Assor- 

Deo perm ittente fortuna favente 
Industria  enitente

Primus Insignibus Nobilitaribus
Genus suum decoravit, et Is

Qui sic Marte proprio d a ru s  oritur 
Post duplex quod in iv it conjugium 

Sine successore Annorum 58 Die 9 9bris moritur 
Y lX erat lutegre MYLtos ConfoVIt egenos 

SpIrltV  aetherea YlVat In arCe D el 
Hoc tibi fidelis Conjux et moesta sepulcrum 

Ingentis statui triste doloris opus.

Ezen felírás felett is a’ k ihunytnak  czimje 
látszatik, melly egy paizs felett k ite rjeszte tt szár
nyú m adarat m u ta t ,  a ’ közepét keresztülm etszi 
egy galand (fascia), mellyen kétféléi lil iom , a’ 
közepén pedig egy fekvő fél szárny látszatik. A’ 
paizs alsó részét három fél liárántékosan lefolyó 
galandok osztják.

A’ várt, melly csak néhány lépésnyi távolság
ra  fekszik a.3 város éjszaki részén, időm rövidsé
ge m iatt most csak mentemben nézhetém. Ez 
négyszegű ’s mint lá tsz ik , bástyáji egészen épek. 
Kapuja felett egy torony em elked ik ; belsejében 
egy tö rök  mecset csonka to rnyáva l,  mellyet a' 
villám ronta le. M int a’ városból nyűgöt felé megy 
az ut, jobbra  egy kápolna látszatik Sz. F lórián  tisz
te le tére; úgy ta r t ják ,  hogy i t t  esett el ama’ hal
hatatlan magyar Leonidásunk, gróf Zrínyi Miklós. 
—• Ennek ajtaja felett egy hoszszukás doróttal be
font ablak vagyon* ’s abban néhány koponyák mu
la tta tnak  az u tasoknak, úgy ta r t já k ,  hogy ezek 
Sziget váránál elesett magyar hőseinknek ereklyéji. 
A karm int v a n ,  én szent borzadással ’s érzékeny 
tisztelettel nézéin azoka t,  ’s könnyező szemmel
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borulván a’ földre, megcsókolám azt, melly olly  
dicső férjfiúnak itta vérét.

Legyen elég mostanában Szigetről ennyit tud
nod kedves barátom! Majd ha még egyszer időt 
Vehetek magamnak, bővebben megvizsgálom ezen 
nevezetes h e ly e t ,  ’s tudni vágyó szom jadat kie
légítem.

Innen m egindulván, szüntelen erdők között 
menénk, és délre Hárságyra érkezénk mélt. Fes
tetics Lajos kamarás jószágára ’s lakóhelyére. 
Látám ezen urnák nem pompás, de csinos tágas 
házát., m elly előtt nyárfák lengedeznek. Midőn 
ezen helység mezejére érkeztem, azonnal szemem
be ötlottek a’ jégesőháritó temérdek szalmaper- 
ticák. Itt rendes vendégfogadó v a n , mellyben is 
becsületes ebédet kapván , ismét megindultam 's 
merő rengetegek közt haza érkeztem Kaposvár
ra. Élj frisen!

Kaposvár Octob. 25-kán 1831.

Régi forró vágyásom szüntelen vonzá szive
met Boldog Aszszonyfa határi k özzé, de részszc- 
rént miveim elk észítése, részszerént hivatalom  
foglalatossági hátráltatónak. Amaz azért, mert re
pülnek életünk napjai: hogy tehát azok haszontala
nul el ne enyészszenek, szükség őket munkásságban 
töltenünk; ’s kötelessége minden polgárnak egész 
erejét és tehetségét honjának hasznára fordítni ; 
em ez, minden becsületérző emberséges embernek 
tisztévé teszi, hogy a' miért élelmére szolgáló jö 
vedelmét v esz i, azt híven és lelkiismeretesen tel
jesítse 's fáradsága jutalmát megérdemelje. —  
Most végok felé haladván már az őszi szünnapok, 
’s az uralkodott epekórság m iatt, m elly csaku
gyan megyénkbe is beszökött, még csak városunk 
határiból sem rándíthatván ki, végre az megszűn
vén, időt veheték magamnak, 's e ’ f. hónap 22kén 
este felé megindulván, követém valahára szivem  
óhajtását. Későn vala indulásom, 's igy a' hegyes 
v ö lg y es  Zselicz — igy nevezik Somogy kelet-déli
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erdős hegyes tájékát, — vadon szépségeit csak a' 
tele hold világánál lche$e látnom. A’ bőszénfai 
erdők között egy völgybe leereszkedvén, tem ér
dek tüzeket Játék számtalan halmokban világitni, 
’s azon gondolatra fakadók , hogy ott zsiványok 
tanyáznak ; de felvilágosita barátom , kivel u taz
tam , hogy azok a’ hamuzsirégetők tüzek Nem 
egész három órának lefolyta alatt ott yalánk Bol
dog Aszszonyfán, azon derék úri házná l,  melly 
olly régolta vonzá szivemet magához, ám bár még 
annak urát Boldog Aszszonyfai Igmándy Em ánuel 
cs. k ir .  százados huszár kapitány  urat csak nevé
ről ism ertem , és szép nemes leikéről, tiszta jám 
bor erőnyiről 's magyar egyenes leikéről m ár 
eleve értesittettem . Hallván ezen derék  u r , ki 
épen most vala végén vacsorá jának , a’ kocsizör
gést, k iugrók egész famíliájával p i tv a rá b a , ny ílt  
karokkal fogadván bennünket, főkép minekutána 
barátomtól kilétemet értette. Az öszvehangzó szi
veknek csak egy két perczenet kell a r r a , hogy 
öszveforrván, a' barátság alapja megvettessék, ’s tá
gas ut nyittassák a’ szív érzetének bizodalmas k i 
ömlésére. —  Az idő haladását észre sem vévén, 
hoszszasan m ula tónk , 's a’ kellemes időtöltés ál
mot nam vona szemünkre. Végre csakugyan felke
lőnk a' nyájas asztaltól, 's a’ szives házi u r  élve
zete bennünket k irendelt szobánkba, egyik kisasz- 
szonya pedig azonnal utánunk hoza egy táczán va- 
lamelly setét fakósan vöröslő i t a l t , inell)re! mi
dőn a' vendégszerető házi ur kínálna, 's én hogy 
ollyassal csak igen r itkán  's egyedül gyomorbeli 
bajomban szoktam élni, köszönném, legalább kós
tolására sürgete; szót fogadván tehát n ek i ,  ittam, 
's felette jónak  ta lá iám , és azon kérdésére: ha 
tudnám e, minő liqueur légyen? csakhamar eltalá- 
láin,hogy kávé. Tudni vágyván készítése módját, 
ekképen adá elő: perkelt kávét meg kell ő rlen i,  
kétannyi mennyiségű ezukrot tö r n i , 24 óráig, 
avagy tovább is a' reá öntött pálinkát, melly szil
va vagy söprő égett bor lehet, hogy a’ kávé izét
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és színét jobban magába vehesse, gyakorta felza
v a rn i :  m inekutána m ár egészen mcgszinesedett 
’s a’ czukor elolvadott és a’ kávé  jól leülepedett, 
más üvegbe söprejéről leszűrni, ’s igy lehet hasz
nálni. A’ czukor és kávé  mennyiségének eltalálá
sára  sinórm értékül szolgáljon egy rojcsi savanyú- 
vizes ü veg , ennyi mennyiségre elég fél fertá ly  
font kávé  és egy fertály font czukor, 's ekképen 
lehet többre nézve megtartani a’ m értéket. Ez 
Kellemes és egészséges ital, melly sem nem gyújt, 
sem nem kábít. —  Ezen leczkét vévén, még egy 
kevés pipás beszélgetés után e lv á lán k , 's lefekü- 
vén jó ízűen alvánk.

Más nap elmutatá szívesen m ulattató  házi u- 
ru n k  egész gazdaságát, melly nagy és igen jó  rend
be szedett. H áza még ősének lakása lé v é n ’s tisztes
séges egyiigyüséggel ajánlkozván, alkalmas tágas. 
F ek sz ik  a’ helység déli végén a’ nyugoti domb 
gyökerében , mellyből a ’ gyönyörű k ilá tás  udva
rán  ’s kertje in  k ívü l a’ virágos réteket, az ellen
hegyet, szőlőtőkéjivel, mezejivel 's erdejivel, íiielly 
Boldog Aszszonyfát keletről é jszaknak ’s nyugot- 
nak  görbülve fél hold formán keríti .  Ezen házat 
mindenfelől gyümölcsös és kövér konyhaker tek  
környékezik ; hátuljánál emelkedik a’ domb, melly 
töltve  gyüm ölcsfákkal, itt  van a’ présház és k é t  
tágas pincze, amodább ismét a’ méhház látszatik, 
feljebb a’ magas hársfákkal bástyázott kerítésen 
k ívü l a’ k ukoriczagó ré , ism ét odább a’ s zü rü ,  
legszélrül a’ d innyekert. — Innen a’ szántóföl
deken keresztül éjszak felé fordulva vezet egy u t 
a’ szőlőhegybe, melly igen jó  borokat terem. I t t  
l é v é n , m utata jószivii vendéglőnk egy rengeteg 
erdővel boríto tt hegyet, hol hajdan a' boldog asz- 
szonyfai szőlőhegyek v a lán ak , ’s mai napig is 
találni sző lő tőkéket, alább egy kopár dom bon, 
melly most ekék  által h a s i t ta t ik ,  vala a’ hajdani 
he lység , melly a' Tatároktól és T örökök tő l vég
képen e lpusztittato tt . Ismét nyűgöt felé egy sűrű 
erdővel lepett hegyet m u ta to tt ,  hol hajdan . Sz.
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Margit helysége vala , melly hasonló pusztulásra 
ju tván , most Igmándy nemzetségnek pusztája, ’s 
régi nevét megtartotta.

A’ mostani Boldog Aszszonyfát, melly a' Svá
boktól P u lt ihásznak neveztetik , Igmándy nemzet
ség u jitá  f e l , és Svábokkal, k ik  m ár hoszszu ga
tyát v iselnek , és H orvá tokkal népesítette . A* 
templomot most építi jó  Ízléssel szives vendéglőnk 
Igmándy Emánuel u r a’ boldog aszszony tisz tele
tére . A’ lakosok többnyire k á d á ro k , ham uzsirral 
és kalamászszal kereskedő gazdag jobbágyok , de 
földekkel is bírnak, és a’ szőlőmivelésben forgód
nak. A’ helység fele a’ hegyen nyu lik  le ,  fele a’ 
völgyben terül amannak ellenébe. Annak éjszaki 
végén tek. Igmándy Antal ur háza ,  k i Emánuel« 
nek testvér öccse, 's a’ ns. megyét szolgabirói és 
főjegyzői hivatalban 28 évekig  szolgálta , most 
a’ kőszegi kerületi tábla érdem ekkel teljes tagja, 
egy tudományos, sze líd , emberszerető derék férj- 
fiu. —  A’ falu déli végén pedig van az én mostani 
vendéglőm épülete; 's e’ ke ttő  b írja  Boldog Asz
szonyfát. Ezen b irtokra  királyi uj adományt nye- 
re a’ mostani kegyes uralkodótól 1796-dik eszten
dőben Igmándy S ándor, e’ derék ké t u raknak  a5 
m inap élete 84-dik évében k ih uny t édes a tyjok. 
Jövedelm ük legnagyobb részét teszi az e rdő ,m elly  
mindennemű fákkal bővelkedik és sok ezer hol
dakra  kiterjed , valamint a* juhtenyésztés is; terem 
elegendő borok , a’ gabonában, egyéb vetem ények- 
ben és sziileségben hijányt soha nem szenvednek.

Emánuel sem gulyát, sem sertéseket nem tart, 
kivévén, mi házi szükségére m egkivántatik, és 
igen helyes okoknál fogva. Gazdálkodását úgy 
vezeti, hogy minden szögeletben a' boldog közép
szerűséget jutalmazó bőség szarvát láthatni a’ ter
mészet minden adom ányával, m ellyet a’ szorga
lom nemesitett. A' belső gazdálkodást a’ legrende
sebb ügyességgel kormányozza a' szelíd aszszony- 
ság néhai ezeredes kapitány Ottnak ama* néhai
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generalis testvérének leánya ; végrehajtó eszkö
zei pedig igen derék és jó l nevelt kisaszszonyai.

E zeknek  neveléséről lévén a' szó , igy szollá 
hozzám a ’ derék  atya: ,,Én, barátom! gyermekei
met magyar gazdaaszszonyoknak és anyáknak ne
veltem ; a rra  nem ügyeltem , hogy olly házas tár
sak leg y en ek , k ik  naphoszszat párnaszékökön 
pompásan öltözve ’s kebelökben kisded ebecské- 
jö k e t  nyugasztva legfeljebb kö tnek , vagy holmi 
románokat olvasgatnak; onnan a ’ muzsikához ül
vén, a’ képzele t tündér édeneiben andalognak; —  
hanem arra forditám iparkodásomat neveltetésük
ben, hogy minden aszszonyi mesterségeket, a ’ leg
finomabb hímzéseknél kezdve a’ konykáig, tökél- 
letesen m egtanulván, a' szükséges tudomány által 
pedig elméjoket és szívókét kipallérozván, jó  házi 
aszszonyok, férje iket híven és tisztán szerető 
becsülő házasok, 's gyermekeiket isteni félelem
ben és jó  erkölcsiségben nevelő okos, gondos és 
ügyes anyák legyenek, k ik  fijaikból jó  hasznos pol
gárokat, leányaikból ismét lelkes magyar anyákat 
neveljenek.“  Mi je les  characterc ez egy magyar 
főbb nemes atyának ? —  De látnád bár kegyszül
te kisaszszonyaiban is ezen nevelésbeli gondolko
dásnak pontig beteljesedett szép sikerét! Valóban 
boldog férj leszen, k i t  ezek szerencséltetni fognak.

Ebből is eléggé ismerheted ezen derék  urat, 
k i t  én sok valóban fényes e rény iér t  forrón tisz
te le k ,  's Örökre áldani fogom azon p il lan a to t ,  
mellyben szivem gerjedelmét egy kedvező genius 
ezen úri ház ismeretségére buzditá. Ő sok időkig  
s jeles ü tközetekben igen dicsőségesen harczolt 
nemzete becsületéért ’s jó  k irá lyáért  a’ F rim ont 
huszárok ns. szeredében , ’s számtalan sebekkel 
k é rk ed ik ;  érdem eit pedig a' felséges fejedelem 
hálás pensioval jutalmazza.

Egy egész napot teljes gyönyörűséggel tölt- 
vén i t t ,  oda é rkeztünk  után harmad nap elindu- 
lánk. A’ mint a' lomkai szőlőhegyeket h á trahagy-1 
va, «V kaposvári erdők között lévő hegyen leeres/.-
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k ed én k , egyszerre egy nyilas élőmbe állitá a’ 
vármegye házának most készült roppant épületét, 
m elly több hozzá tartozandó épületeivel egész egy 
várost formálni látszatik. Ezen szép m iv palotá
ja , m elly galériákkal ékeskedik ’s hoszszu már
vány erk éllyel, könnyén befogadhatja Somogy 
nagy számú nemeseit. A' zöld asztal fél hold for
mára van benne helyeztetve, ’s e’ megye elölülő
jének közepén ád helyet. Két szárnya és egy hosz
szu homloka van, mellyen kőb evésve látszatik a’ 
megye czim je, alatta pedig nagy kiálló hetükkel 
ezen felírás olvastatik: A' KÖZ JÓNAK. Több 
szálájin kívül a’ fő ispántól fogva minden várme
gye tisztviselőjinek bő és alkalmas lakást ád. 
October 17-kén gyülekezőnek öszve a  nagy palo
tában először ns. Somogy vármegye dicső karai 
és rendéi, kiknek ezen épület köszönheti léteiét. 
Élj frisen és el ne felejtsd hűséges Elekedet.

S z n l ö j t t n  s í r j á n á l .

Remegve hullnak tiszta könnyeim 
Vesztesegein érzetén reátok 
Elpihent porok! ’s dicső hazátok

Felé ragadnak képzeményeim.
Letűnve látom itt reményeim,

Mellyeken ti viszszalángozátok, —
Bárcsak irt még egyszer nyújtanátok,

Győgyitni sebhedt érzeinényeim! —
Mig más szülőji éltinek örül,

Engem a’ szivbéli fájdalomnak 
Kegytelen súlyos csapási nyomnak!

De egy örömsugár ragyog körül:
Hogyha könnyem itt utánatok hull,
E’ terem rózsát nekem síron túl! —

* g Vaskapui KAPUY KÁROLY.
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E m l é k e z t e t  és .

I t t  ülök a’ patak mellett 
'S ne'zem pajkos habjait,
Mint festik le ifjú éltem 
Lefolyt aranynapjait.
Vigabbak most a’ füzek itt;
De nem az én életem,
Mellynek szépét és hajdanát 
Többé el nem érhetem 1

Itt ülök a’ patak mellett,
És e’ forró szivlehellet,

Mint sokszor itt léteden ,
A’ bus magányt felébreszti 

Lányka édes neveden !

En itt laktam, te ott laktál ,
Ama' túlsó part ellen $

Ah! tudod e még — hogy akkor 
Virult az a’ szép rózsakor 

Midőn e’ lángkebelen 
Boldog voltál szüntelen!?

Tudod e még, hogy életünk 
Csak állandó kikelet 
Volt , midőn még képzeteink 
Nem ösmérték a’ telet? —
Tudod e, hogy édeni kert 
Volt még akkor vidékünk,
Midőn a' méreg is édes 
Lett volna ott minékünk ? —

Tudod e, mig a’ fészkiben 
Ülő madár szerelmiben 

Kicsinyeit étette,
Mint az, édes ajakad is 

Számat el nem vétette?
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Óh tudod e még — az időt,
Millyet az ég már nem ád 

Többet nékem, hogy szivemnek 
Szerelmét és szerelmemnek 

Kéjét viszszalángozád ,
'Slangod értem áldozád!? —

Tudod e még az örömet,
Midőn a’ szép gyöngyperecz 
Reszketett hőkebeleden ,
*S megvallottad, hogy szeretsz!?
Tudod e még a’ szerelmet,
Mellyel szivünk angyala 
Téged, engem, ’s együtt minket 
Olly boldoggá tett vala ! ?

Tudod e még a’ gyötrődést, 
Mellyet, — sorsom nyitván a’ rést 

Tőled ollykor elváltam, — 
Midőn viszszatértem hozzád, 

Kebeleden ’találtam $

'S mikor ismét ös2 vejöttünk,
Mint repültem én feléd , —

Es ha kérdem: ,,Edes mi lelt ?u  
Altölelve e’ hü kebelt

Mondád: ,,Holtig vérzenéd,
Ha nem lennék a’ tied! ?Cc

/' *
Magam ülök e’ parton most,
’S nézek ama’ táj fe lé ,
Hol jő szived szépét javát 
Más boldognak szentelé.
Magam nézek az elmúltra,
Melly pusztítja éltemet,
Magam érzem távolléted,
’S benne veszteségemet.

Magam nézek le a’ habra, —
’S viszsza azon ünnepnapra,

Hogy téged megláttalak,
Fáj kebelem, fáj lelkem, ah!

De én még is áldalak !

Ha megfosztál szerencsémtől,
Nem sóhajtva már felém,
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Élj soká e’ föld édenén!
’S ne köszönd meg, ha híren én 

Mind örökke' ve'rzeném ,
Hogy nem lettél a’ enyém!!

ÁRVAFFY BÉLA.

Ä lionnt és idegen gyümölcsfa.

A’ gazda és kertészkedő 3 
Egy honni szép fát ültetett 
Kertjébe, melly magzatjait 
Szelíd gyümölcsével soká 
Táplálgatá. Azomban a’
Számos viszontagságokat 
Tűrt fát ki dünté a’ vihar,
’S helyében a’ kertészkedő 
Fajzatja hol jő , hol pedig 
Fanyar gyümölcsü fát rakott,
Mig végre a’ szomszédban egy
Kecsegtető vidéki fát
Talált. — No már ezt oltom én,
Így szollá a’ kertészkedő ,
Kertembe , hogy gyümölcseit 
Nékem teremje. — Haj! de a’
Vidéki fának ágai 
Szomszéd felé hajlettanak,
’S jobbára ő gyűjtötte fel 
Az oktalan kertészkedő,
Földjének a’ gyümölcseit.
Fejszét fog és hozzája vág,
De elhibázta a’ csapást,
’S önnön magát sújtotta meg.
Ezért, hogy újra sérelem 
Ne érje, csak megszenvedő 
Kertjében a’ vidéki fát.

*• «
A’ honni jobb vidékinél.

LENCSÉS. •
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Töredékek és aphorismok.
(B...e után.)

1.

K i  tetszeni óhajt, legyen hiú; magunkon tanu
lunk mások hiúságának hizelgni.

2 .
Azt vélnők, ki álgyugöinbtül nem fé l, nem 

fél semmitül; de ellenkezőt látunk. Sok embert, 
főt és pórt, babona nevelt; retteg egy levélke ro- 
bogásátul, ámbár vidám bátorsággal megyen a' 
csatába.

3.
A’ kormány szenvedélyei gyengeség, a’ nép 

szenvedélyei erő tanuji.
4.

Mikor betegszik le neje? kérde XIV Lajos 
egy ud varnokot. Quand il piaira á votre majésté,*) 
felele ez mély hajolattal.

5.
Gondold: az orvos megtiltana betegének min

den tartós mozgást, halált hozhatna rá, mondaná. 
A’ beteg nem fogadná szavát ’s egy mértföldnyit 
menne. Mit mondanál azon orvosrul, ha viszsza- 
menetné betegét a’ tett utón, hogy jóvá tegye a' 
hibát?

6;
A' diplomátok füleikkel látnak, elemük * **) 

a’ lég, nem a' világ * * * ) . Azért szeretik a’ csendet 
és homályt.

°) Mikor fenségednek tetazendik.
**) Element»»).
***) Lm .

4
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7.
A’ köz vélemény tenger ’s mint levessel bán

nak  vele. Őrült szakácsok állnak előtte. Az egyik 
sót hány belé, czukrot a’ m ásik ; a" harm adik  hab- 
kalánnal j ő ,  ta jtékát leszedni; a’ negyedik f u ja , 
hogy pofaja fáj; az ö tödik fel akarja  enn i,  a’ 
hatodik  ebnek ad n i ,  a’ hetedik mosléktartóba ön
teni. —  Utszán nevetnek  k i benneteket a’ gyer
m ekek !

8 .
Az aszszonyok szeszélyesek, m ert jo b b a k ,  

hogysem a' roszat elvek *) szerin t, gyengébbek, 
hogysem a’ jó t  tartóslág űzhetnék.

9.
Hiúság legbiztosb őre a' nyilvános csendnek. 

A' dicsvágy Omphaléja **) neki 's rózsalánczra 
fűzi. Kinek arany csillámában te lik  k én y e , nem 
gondol, a' vassa l ,  ’s lejtve főszékbe még senki 
nem lépett.

10.
Az aszszonyok legkegyesbek, ha félnek, azért 

esnek oily gyakran félelembe.
1 1 .

Az ágyú- és puskagömbök gyakran a’ szen
nyes világ kitisztítására szolgáló foltgömbök.

12.
A’ história  gömbölyű, mint a’ v i lá g 's tovább 

tovább hajózva, megint honunkba jövünk.
13.

Némelly embereknek csupán férfi-, másoknak 
csupán aszszonygondolatik vannak. Azért van an
nyi f e j ,  mclly nem képes ideákat szülni, mert 
b írnunk keli mind a’ két nembeli gondolatokkal, 
ha ideali szüleményt akarunk hozni világra.

14.
Az építők egy neme azt v é l i , hogy a' füstö

lés eltávolítására csak aJ kém ényeket kell berak-

#) Princípiumok.
*#) Lydia királynéja volt, Hercules sokáig horda vará/.sbilincseit

'» guzsalyárul isi fona.

. V v  / ’ , ' "i /  I
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ni. M egteszik , víszszaverik a’ füstöt, szaporítják , 
boszszankodnak, ’s nem sejtik, hogy’neveli a’ bajt 
tudatlanságok*

15.
A’ korm ány v itorla , a’1 nép szé l, a’ status 

hajó , az idő tenger.
16.

Könnyű volna az ó kort viszszahozni, csak 
a’ köz véleményt kellene elnyomni — 's mondják 
gyerm eknek: fecskét könnyű fogni, csak sót kell 
hinteni farkára.

17.
Jericho falait ledütoiték  a’ Zsidók tro m b itá j i ; 

de korunkban nem történnek csodák, ’s okos em
ber piruljon hinni, hogy a’ korlapok zaja megnyit
ja  az ostromlott várat.

18.
Philidor *) egyszerre hat sakpartie t j á t s z é k ’s 

mind megnyerő. De a’ faalakok á llanak , míg ki 
nem m ozdítjuk helyökbül. A’ ki emberekkel j á t 
sz ik ,  bizonyosan veszt, ha több já téko t üz egy 
időben.

19.
Bár uj Özön öntené el fö ldünket, mit hasz

nálna ? A’ botorok és gazok elvesznének ugyan, 
de nem a’ botorság és gazság.

20.
Nem bámulhatjuk eléggé, a' sors milly rava

szul használja emberek gyengeségei-, hiúságai- és 
szenvedelmeit, hogy czéljához juthasson. Ez olly 
világos lón, hogy lehetetlen nem örülnünk, mikor 
dús befolyású emberek esztelensége és rósz akara
ta elő lép; mert csalhatlan j e l ,  hogy az óhajtott 
teljesedtéhez közeiül.

21 .
A' becsületes férfi, ki az úgy nevezett világü

gyébe van szőve, gyakran esik lelkismereti k é t
kedésbe, becsületesen cselekszik e valóban vagy

*) Kedves operaszerzó és híres sakjátszó, szül. 172Ö Dreuxben
(Francziaorsz.), mh. 1795 Londonban.

4*
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nem? -Mert minthogy maszknak tartják  arczát, ön
magán elzavarni nem tudja  v ég re ,  ő csalta e 
meg az em bereket, vagy csak benne csalódtak 
az emberek.

22 .
Szenvedelmet nem é sz , de szenvedelem gyó

gyít..
23. >

A’ valódi finom életmód, melly többet a' le
esett kötő-tü  villám sebes felemelésénél, vagy lé
lek  mélyéből vagy a’ szív teljéből e red , ’s nem 
bánczmővész tan ít  rá, sem Chesterfield *).

24.
Szükeszü emberek s a já t ja , hogy azon kévés 

ideákat, mellyek foghatagságok szűk körében fe- 
k ü szn e k ,  olly világgal érik fel, melly bennünket 
szellemük becslésében nem gyéren megzavar. Kol
dushoz hasonló, k i  minden krajczára  évszámát 
ismeri.

25.
Karneades **) nyilván két beszédet monda 

Romában: egyikét a' jogosság m elle tt ,  m ásikát 
ellene, 's 99 évnyire terü lt kora. Hufelaud a’ mak- 
robiotikába nem jegyzetté fel: A' ki vén kort  
óha jt,  e lvek nélkül legyen.

26.
Mi az úgynevezett satószabadság? Fogolynak 

becsülete fogadására adott engedetem , a’ várfala
kon k ívü l sétálhatni.

27.
A' é jő rök , k ik  az időt k iá llják  ’s hogy k ik i 

tűz- és gyertyáiul ója házát, minden órában ismét
l i k ,  fő t ,  pórt kö ltenek álmábul, de ők se aludja
n ak , legyen n ap , 's önkényt lecsilapul a’ zaj.

28.
A’ rókának szüknyaku palaczkban, a' gólyá

nak  lapos tálban adtak édes ételt. A’ ragasz róka

*) Brit paedag. és phil. író , szül. 1C94 Londonban, mh, 1772.
Hires kyrenebeli philosoph, mester az ékesszólasban 114—120
K. e. élt.
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tudott segitni magán, szélttörte a’ palaczkot; milly 
reménye maradt a' buta gólyának ?

29.
Tudta Luther, mit m iv e l ,  midőn tin ta ta rtó 

já t  vágta az ördög fejéhez. Csak tintáiul retteg az 
ö rdög , csak tintával űzhetni el.

30.
Spanyolországban egy czukrász meleg jég  k é 

szítése módját találta fel. Hihetőleg udvarokat 
szolgált.

31.
Szóbeli rágalom szélcsőbül te tt lövés; lá tjuk  

az elejtett á ldozato t, de a' zajtalan té t szerzőjét 
nem fedezhetni fel. Satolt rágalom tűzeső gömbé, 
hol a’ patt és fény elárulja a’ té tnököt ’s büntetés
nek adja.

32.
A’ múlt történetét ne sötét memento m órinak, 

de nyájas emlénynek *) tek in tsük  ’s szerelemmel 
em lékezzünk tanításira.

33.
Gyűlöletet könnyű , szerelmet nehéz, de leg- 

nehézb érdekeltlenséget **) eltitkolnunk.
34.

Egy rozsdás pais esenge a’ napnak: Nap! vi
lágíts meg! ’s a’ nap monda a’ paisnak: Pais! tisz
tulj meg.

• 35.
Minden ó ra , mellyet gyűlöletre pazarlunk , 

szerelemtől elvont öröklét.
36.

A' történet erényre ta n í t ,  de szüntelenül vé
tekre ösztönz a’ természet.

37.
A1 bölcsésség atyja fájdalom, anyja szerelem.

38.
Egy franczia orvos nem rég értekezést i r t  a' 

kisdedek kiáltozása- és ri vásárul, ’s m egm utatta ,

*) Nefelejts.
**) Krdekeltlensifg, Glei hgliltigkeit. — Egykedrüsíg, Gleichmut!].
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hogy az őket butákká teszi. Tudjuk, miárt tiltják 
a’ kiáltozást.

39.
Némellyek v é lik , csak ablakok volnának, a’ 

nap soha nem menne le; mások m egint, volná
nak csak berakva az ablakok, a’ nap soha nem 
kelne fel.

40.
Nem évek aggitnak, de tapasztalás; ’s ennek 

okábul az ember volna legboldogtalanb a1 teremt
mények közt, ha szorgalmasan járná a’ tapaszta
lás iskoláját. Hogy minden uj nemzedék, minden 
u j kor bölcsőből ered, ez tartja örök fiatalságban 
az emberiséget.

41.
A' nép gyermekkint csak sírni vagy karzagni 

tud. Hogy szenved vagy Örül, esmerszik; de mi
ben kórlik ’s miért vidám , gyakran nehéz kinyo
mozni.

42.
Midőn Pythagoras *) iheoremáját * * )  felfedez

te , hekatoínbét ***) áldozott az isteneknek. Az- 
olta rettegnek az ökrök, mikor uj igazság jő nap
világra.

43.
Jég vagy viz — csak ez különböztet roszat jó 

emberiül. Azért egyikét nem gyűlölhetem , mási
kát nem szerethetem. A’ legbogasb , legkoményb 
Önség megfagyott könyör. A’ leggyengédebb rész
v ét felolvadt Önszerelem. Hogy a’ szívben nyár 
vagy tél lakik, hogy az éjszaki földsark vagy me
leg menny alatt született, nem vétek, sem érdem. 
Csak a’ nagy sz iv ek , a' nagy óceánhoz hasonlók, 
nem fagynak meg soha; e' helyt viharzanak, "s 
szerelmük veszélyesb az aprók gyűlöleténél.

*) Görög philosoph 580—500 K. e. $t.
In triangulo rectaugulo quadratum hypotenusae est aeqoule qua- 

dratis cathetomm simul sumptis.
Siáz (egynemű) állatokbul (főkép ökrökbül) álló áldozat a’ 

Görögökül, mellyel nagy ünnepietek alkalmával tettek.
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Könnyebb időt te rem ten i, m int változtatni,, 
könnyebb változtatni, mint aggulót fiatallá tenni. 
Kellemes e ,  fáradságos gyógymiivészet ’s terhes 
életrend által tíditni a’ romlatag létet ? A’ gondol
kodó építő sebesen lerontatja a’ roskatag épületet, 
’s csak a' bontáskor támogatja, hogy leeső geren
dák ne sértsenek.

45.
Ki idegen nyelveket könnyen ta n u l ,  Charak

tere közönségesen szilárd.
46.

A’ nemesség obelisknek nézi magát, orm á
nak a’ fe jde lm et, a’ népet aljának.

47.
Merítsd ki a’ bolondságot, a’ bölcsesség 

íVnekét éred.

44.

48.
Az eb ordít, ha ü tik , ’s az ember ne merjen? 

De van ebnél kutyább em ber’s nem ordít, ha ütik.
D ** *.

A d n i .

„Adni*4 — az Snségnek mindég fő ellene, léted 
Hogy marad önszeretés elfajulása után?

M iért lá tn i előbb a j ó t  ?

Jót rosznál hamarább számunkra jövő takaróján 
Sejtünk; a’ feketét még fedi szürke homály.

H a s z n o s  á l om ,
A’ pizsegő sokaság közepeit. álmodni kívánok,

’S élet igaz képét álmom alatt lelesem.
HRABOVSZKY DÁVID.
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Ä  term észet t is z ta  szemléléséből m eríte tt 
észrevételek a m a g ya ro rszá g i já rván y  

epekórságról.

Intrandum est in rerum natural», et penitus, quid ea postulat, 
pervidendum.

Cicero.

í .  §.

A’ J á r v á n y  n y a v a l y á k r ó l  á l t a l á n o s a n .

V a la m in t  az egész földön élő emberiség mind 
együttvéve teszi és állítja elő a tökélletes emberi 
valót: úgy a’ valódi tökélletes emberi egészség 
csak az egységképen képzelt öszves emberiségben 
vagyon valósítva. Egy-egy ember magában állva 
egészségére nézve ugyanannak függő hoszszától 
sok oldalra félrehajlik, az egész, de egy személy
nek  vett emberiség az egészség sinórmértékétől 
épen úgy el nem térhet, m in teg y  égi te s ta ’ szük
ségen feljül utjából ki nem tén fe redhe tik , annyi
r a ,  hogy az egész emberiségre kiható nyavalya 
nem egyéb, mint a’ közönséges emberi életnek 
rendes voltára m egkívántaié természeti munkálat. 
Úgy lehet képzelni az egészben gondolt emberi 
életnek lefolyását, melly annak kezdetétől fogva 
végzetéig vagy örök időkig folydogál, m int egy 
emberi egymi életének nyúlását a’ születéstől a' 
halálig, és az egészség ugyanazon egy időben foly 
és v irág z ik ,  mind az egyes em berekben , mind 
az egynek gondolt egész emberiségben, úgy hogy 
e ’két életmunkásság együttvéve eszközli m ind az 
egyes , mind pedig az öszves emberi egészséget 
és életet.



Az egész embernem élete lefolyása épen úgy 
külömböző életszakaszokra oszlik, mint valamelly 
egyetlenegy emberegy mié, külömböző keringőkre— 
periódusokra — szakad. Ez az élet külömböző k o r
tájaiban változik azé r t ,  hogyannak lefolyása ön- 
módja szerint eshessék meg : amaz épen igy vál
tozik  természeti, erköltsi es politikai mivoltában 
minden évezeredben , melly néki megannyi élet
osztálya. Egy emberi egymi élete lefolyása és 
rendes tartása azt magával hozza, hogy az ő esz
közlésére megkivántató erő most felmagasztalt, 
majd lealatsonyult állapotban jelenjen meg. Ez 
az egynek vett emberiségben is igy esik meg, az 
egymis betegség az egymis életnek ő ellene töre
kedő ellenségével való viaskodása; a' közönséges 
emberi élet is igy oltalmazza magát a’ rongáló 
hatalm ak ellen. Vágynak e’ szerin t betegségek, 
mellyek nemtsak egyes emberekre terjednek k i ;  
hanem mintegy kihatnak az egész emberiségre, 
és nem egyes személyekben, hanem az egész föl
dön , egynek vett emberiségben fejlődnek ki, nő
n e k ,  v irágoznak , hanyatlanak és enyésznek el. 
Egy embernek nyavalyája kifejlődésétől fogva to- 
kélletes elhunyasáig külömböző ki - és beterje
désben mutogatja magát, az időre és a’ térre néz
ve , nem külömben az a' kórság, melly az egész 
embernemre vagyon határozva , a’ lefolyására ha
tározott külömböző időtájakban serényebben vagy 
lassabban ingatja a' szükséghez képest a’ tökélle- 
tes egészséget. Ihol a’ já rvány nyavalyáknak tisz
ta képzete és megfogása, mellynek hijánya a' 
nyomorgó emberiségnek tsak alig megláboiható 
veszteségébe szokott kerülni.

Valamint egy embernek személyes élete szűk 
kiterjedésű: úgy az öszves emberi élet több eze_ 
redeken keresztül tart, innen a’ nyavalyák lefolyá
sának szakaszai e’ két tekintetben rövidebbek



vagy hoszszabbak; az egyes emberekben ennélfog
va a’ nyavalyák lefolyása sebesen válik  el jobbra, 
vagy balra, aJ mint annak meggyőzésére az őtet 
tartó erő kisebb, avagy nagyobb mennyiségben 
vagyon je len :  ellenben az egész emberi nemzetre 
kiható kórságok kifejlődése, ta r tása , hanyatlása 
és kialvása több esztendőknek lefolyásáig nyúlik, 
Ebben van a’ meg-megállapodó kórságok (morbi 
s tationarii) miléte az időben való kiterjedésre  néz
ve. Egy emberben egy nyavalyának lefolyása alatt 
az élet ’s az ezt eszközlő élő rendszerek külömböző 
módban és mértékben erőlködnek elintézni önel
határozásokat, a’ jelen ’s akkor virágzásban lévő 
egy mis kórság is ehez mérsékli magát, ezek mun
kásságának ereje szerint tiporja  le ,  vagy tépi ki 
az emberi életet. A’. meg*megállapodó kórságok is, 
a 'mint a’ külömböző esztendőkben, a ’ külömböző 
természeti, erkoítsi és politikai környülállások az 
emberi életet változtatják és é rd e k l ik ;  külöm bö
ző indulatban cs külömböző tulajdonsággal mii- 
fogatják m ag o k a t , a' mint a' jelenlévő tünetek 
fel magasztalják ' vagy lenyomják az emberi lélek 
ki-és széljelhatását. Az illyen megtekintéséből a’ 
természet szétbomolhatatlan törvényeinek lebet 
azt tisztár. megérteni, m iért állanak elő nj nyava
ly ák , midőn az ég és föld között a’ rendes egy- 
arányiiság megháborodik; innen, bogy miért öltöz
nek a' hazai nyavalyák magokra a’ hajdanitól egé
szen külömböző a lako t, midőn a’ véres ütközetek 
a' tsendes hazákban k iü tnek  és ta r tan ak ;  in n é t ,  
hogy midőn a’ k im ivelt népeket a’ bujaság és kis- 
lelküség megnyaggatja, m indenkor uj *s még azelőtt 
esmeret len betegségek fejlődnek ki. Ki tagadja, hogy 
az elnyomottság és a' lélek szabad kinézésének meg
fojtása nj nyavalyákat hoz elő? I lá t  azt, hogy a ’ ki- 
tsapongó buja szabadság, mint a' tenyészetnek tzél- 
ja  ellen való dolog , az emberek nyavalyájit nj 
nyomornsággal szaporítja ? Senki sem , a’ ki az 
emberek eddigleni tö rténe tkönyveit szemesen ált- 
olvasta. NemtScák a’ világ külső lényeiben, hanem

58
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az em berisig  lelkében Is dolgozik a' természet 
munkás k eze ;  tehát azok, a’ mik az emberek kö- 
7/ött tö rténnek , minden tekintetben a1 természet 
hatalmas és szünet nélkül taríó  szüleményei, az 
emberi nem állandósága annak minden tekintetbé
li , minden pillanatban történő változásán alapo- 
dik. Innét kell következtetni a1 népeknek íneg 
nem szűnhető háborgásit, és az ezen környülmé- 
nyek jelenlétekor születő uj kórságok előállását, 
melly által az emberek sorsa, a-1 mint azt a’ szük
ség k ív án ja ,  jobbra vagy balra fordul.

3. §.

A"1 dolognak további világos megértésére szük
séges megtekinteni és mintegy áltnézőn megmérni 
azon mozdulatoknak irányzatjá t,  mellyek a' te r
mészet szükségéhez képest a’ já rvány  kórságok 
előhívására összeszaladnak. Ezeknek tiszta fény
ben való áltláthatása végett elkerülhetetlen szük
séges az emberi eg) mi azon rendszereinek létala
pos esmerete, mellyek az egyetem részszerinti és 
öszves m eglátásának bé-és elfogadására vágynak 
határozva. Azokat ugyan az „Epekórság“ tzimíi 
könyvetske XXXIÍI-dik k ikezdetében , mellyet 
egy ahoz nem értő üldözőbe vehete tt ,  ’s a’ melly 
által a' nyomorult emberiségnek tetemes ká rt  o- 
kozhatolt, megemlítettük eléhb, hogysem aJ siral
mas nyavalya országunkat elborította: ihol megint 
az ember testi és lelki miléte tiszta filozófiája!

4. §•

Az emberi test bizonyos élő rendszerekből 
vagyon öszverakosgatva, mellyek egymástól abban 
külöm böznek, hogy némellyekben az anyagi, né
m e ly ek b en  pedig az erőbéli kinyilatkoztatás va
gyon jelen nagyobb mértékben , vagy egyikben a’ 
nehézkedés, másikban a1 világosság nyom többet. 
A1 legutólsó ezen élő rendszerek között a’ tsont-
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alkotmány, a' mellyben az alakon és anyagon kívül 
érzésünk alá semmi sem esik , a’ legfelsőbb az ideg
rendszer vagy az érzőinas alkotmány, a’ mellyben 
a’ léteinek erőbéli oldala az anyagit végetlcnül meg
halad ja , melly a’ testben külömböző tájékok felé 
szétágazó madzagokból á l l ,  mellyek a’ föld kö- 
zéppotjától felfele em elkedvén, egygyé lösznek 
és ;igy nevezett agyvelővé változnak, anyagi léte
le által a’ testben igen tsekély té rt  foglal el: de 
erőbéli hatása által nemtsak az életmi vés teste t; 
hanem azon mérhetetlen üregnek, mellyben a’ vi- 
iág él, iszonyu nagy részét, sőt az egész egyete
met erőlködik béhatnr Ezen két végpontok, mint 
megannyi egymás ellenébe te tt  pólusok közölt 
más épen ezen módon egymástól megkülömbözött 
élő rendszerek állanak közbe, mellyek közül e- 
gyik sem tartja  léteiének okát magánosait állva, 
magában rekesztve, hanem mind a ’ mennyin tsak 
vagjmak, sehol el item szakadó vezetéknél fogva úgy 
egyfolytában menővé vágynak öszvefoglalva, hogy 
mindegyik azok közül a’ maga öszves léteiének 
lehetőségét szükségesképen a’ m ásiknak  köszön
heti , és ollyan renddel váltogatják fel egym ást, 
hogy mindegyikben jelenlégyen a ’ mivelés alakjá
ra nézve a' pólusi ellentételnek ném inem ű ábrá- 
za tja ,  hogy igy azon öszve- és viszszaigyeke- 
zetnek azon költsönös egymásra való mivelésbéli 
e rő lködésnek , melly által az egész természet fen- 
ta rta tik , az emberi testnek határán belől is helye 
légyen. Akármelly illyen élő rendszernek létele 
kétféle gerjedelem és erőlködés által határozta- 
tik meg, egy ezek közül az öszvevonódásra való 
igyekezet, mellynél fogva testünk  a’ föld közép
pontja felé v o n a ita lik ,  ez a’ nehézkedés (gravi- 
las), a' másik a ’ k iterjedésre való erőlködés, melly 
áltál t. i. testünk rendszerei m indenfelé erőlköd
nek kiterjedni "s kifeszüíni, és ez a’ világosság 
(lux) mindazáltal ezen két rények nem valami 
egymástól tökélletesen megkülönözött ké t mozdu
latok , vagy egjm ástól egészen különvált pertze-t
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netek ; hanem egy ugyanazon erényiségnek (dy- 
namismus) tevő és tagadó pólusai. A’ mint ezen 
rendszerek bizonyos léptsők szerint következnek 
egymás után az alsóbbaktól felfelé, úgy nevekedik 
ezeknek a’ külső természet behatásainak elfoga
dására való tehetsége. A' tsontrendszer midőn • 
nyavalyák által elkórosul, követi a' föld gyurmá
jának  azon ig)ekezetét, midőn az a’ tűznek olvasz
tó ereje, vagy a’ hibás jegesedés miatt külömhöző 
alakú darabokat terem. A' sejtszövet és hártyarend
szerek betegségei gyakorta végeződnek holmi nö- 
vevényi lem ezek, leveletskék , tsövetskék előho- 
zásában , a’ mit sok gyuládásban lát az oll) an 
orvos, ki a’ természet fellengősebb m unkálatját 
vizsgálat alá veszi. A" magosabb méltóságú rend
szerek , m in ta ’ véredén) éké, midőn életbéli mun
kásságok valamelly oldalra kitsapong, azonkívül, 
hogy a’ kiválasztások, kiiiresitések, beszivasok, 
ktilömbféle rendetlenségbe jő n e k ,  nem ritkán  az 
edényvégek meghoszszabbodnak, sőt egész uj ága
ka t sarjaznak. Midőn az id eg ek ’s annak centruma 
akárm i módon önmunkájában m egzavarta tik , ő 
m in t az egész term észet, bizonyos tárgyakat (ob- 
jectum okat) teremt, mellyekkel mint valami kü l
ső tárgygyal öszveütközvén, a’ lelki és állati szol
gálatok jőnek zavarodásba. Különös megjegyzést 
érdem el, hogy valamelly kó rság , avagy nyavalya, 
ha valahol akármcllyik alkotó rendszerét az em
beri testnek megtám adhatja , igen hamar széljel- 
hat és kiterjed az egész testben, annak folytatása 
és széljelágazása szerint; de az idegrendszer úgy 
lá ts z ik ,  hogy hatalm as, sok .betegségeket az ő 
határának kiterjedésében keskenyebb korlátok köz
zé szorítani; igy gyakran la tha tn i ,  hogy az ideg- 
rendszer nyavalyáji most különösen a’ test szélső 
határán elágazott apró idegszálakba, majd a’ has
velőbe (cerebrum abdominale), majd az agyba kü
lön válva fejlődnek k i ,  virágoznak és enyésznek 
el. Ezekből a ’ gyakorlati (practicus) orvostudo
mányra az a1 világ ve tő tik , hogy az ember tisz-
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tábban képzelheti a’ testben a' betegségek helyét 
és határát.

5. §•

A" járványok  oka nem annyira egymis moz
dulatokon és fenekeken alapodik , m int az egesz 
természet bizonyos irányzatok felé határozott né
minemű m unkáján , melly földünk világi életére 
is béfoly, hogy ő benne, ésigy minden ő egymis 
lényeiben az életet a’ szükség szerint jobb vagy 
bal oldalra fordulni, kinszeritse. Az illyeii egye
tembéli befolyások az emberi okosság elől vastag 
fallal vágynak elzárva; de annak je len lé té t  a’ tör-* 
ténet, a’ következés és az emberi lélek természe
te bebizonyítja. De ha valakinek Ígéretét ezen 
axiómák zavarba nem e jtenék , még azt is bátor
kodunk m ondani, hogy az egészben képzelt v i
lágnak örökös élete az illyen kisebb változásokon 
épül, ésigy ezen tünemények, meilyeket minden 
pillanatban szemmel lá tu n k ,a ’ világ életének épen 
ollyan munkásságai, mint az a* mi testünknek, 
melly szerint ebben szünet nélkül romlás, bomlás, 
uj termés hajtatik  végre, hogy az a’ kiszabott 
időben állandó lehessen. Az illyen közönséges 
törvényei a’ természetnek más különösek által 
m egerősit te tnek ; mert azonk ívü l ,  hogy vágynak 
sok égi tes tek , mellyek némcllykor napalkotmá- 
nyijnk mezejébe bétsapnak, a’ midőn is azok a" 
többi planéták között földünket is rendes útjában 
és mozgásában vagy sie tte tik  vagy lassítják, Vagy 
ennek  azok iránti huzó és hajtó erejét irányában 
megváltoztatják, amazt szaporítván vagy fogyaszt
ván ; de vágynak megint ollyan k ö rn y ü lm én y ek , 
mellyek a' föld világi életére szükséges erőt na- 
gyobbitják vagy kisebbítik, melly szerin t, midőn 
maga a’ föld massája bizonyos beteges állapotba 
helyheződik , magok a’ föld hátán élő ’s ugyanan
nak emlőjét szopó egymis terem tm ények is elkó- 
rosulnak és elsenyvednek.
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A’járvány kórságok tulajdonságát m indenkor 
a’ szükséges természeti környiilmények határozák 
m eg , mellyekhez képest egy darab ideig ugyan
ezek gyuladós természetűek, mellyeket több vágy- 
kevesebb esztendők lefolyása után érzőinas vagy 
ideges tünemények váltanak fel. Gyakran a ’ kivá- 
lasztások és kiüresitések tokélletes meggátolásá
val, vagy féllgmeddigvaló clrekesztésivel járnak; 
melly kórságot gyakran nyomba szokta követni 
a' megáradt elválasztás és a' szerfeletti kiürcsi- 
tés. Ezen változások inkább a ’ tenyésző élet esz
közlésére határozott rendszerekben tűnik  é>z és 
szem elébe í de k ivált miolta a' békeség század
jaiban az emberi testet alkotó nemesebb rendsze
rek  erőbéli oldala szemmel latható növekedést 
v e t t ;  a" lelki tiineméuyek is a' já rvány kórságok
hoz mérve hol tsekély , hol megnagyobbult men
nyiségben mutogatják magokat; mellynélfogva 
nemtsak a z , hogy az emberi ész elevenebb és 
találósabb; hanem sok esetben magának bizonyos 
tárgyakat terjeszt elő, mellyek a’ külső természet
ben nem találtatnak, mell) különös erőbéli felettébb 
felmegasztalt munkásságnak egyenes következése 
az egész élő testnek elromlása és halála*

Az ideges tünemények természetét meghatá- 
rozák végtére az ingerlő hatalmak megszaporo
dása vagy megfogyása, melly erőbéli változás 
vagy öszvesen az egész érző alkotmányban ü l ,  
vagy annak némelly alsóbb rendű anatómiai alko
tó részét támadja meg, melly megtámadás hatsak 
a' savós hártyákra  vagy a’ rostos borítékra vagyon 
irányozva, a’ já rvány  nyavalyák természete rend
szerint rheumaticus szokott lenn i,  melly állapot 
sokszor az egész testre k iterjed  és halálos bajt hoz.

7. §.

Noha, a’ m int tudva v a n ,  testünket alkotó

6. §.
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rendszereink egymástól sehol sintsenek megsza
k ad v a ;  mégis, a’mint a’ tapasztalás bizonyítja, a" 
külömbféle nyavalyák testünk külömböző részei
re és rendszereire vágynak szorítva; igy h á t a ' j á r 
vány betegségek is, hol a’ külső, hol a’ belső bőr
rendszert,  hol az edényeket, hol az epekészitő 
előeszközöket, hol az idegalkotmányt sanyargatják, 
és i t t  is hol a’ velőt, hol az azt magokba tömiőző 
savós és szálas hártyákat háborgatják különösen. 
A' bőrrendszer munkásságának megzavarása, az 
elválasztásoknak sok nemű elhibázásával já r. Az 
epekészitő orgánumok ugyan tsak ezen rendszer 
m unkalatját fordítják jobb vagy bal oldalra. A’ 
véredények nyavalyáji sokfélék , és a’ hold né
gy ez etjei szerint megereszkednek vagy megsanya- 
rodnak. Az érzőinak velőgyuladása, melly még 
most tsak Indiában és a’ fold hevesb részein jön 
elő esztendőnként járványképen : a' vizundorodás 
(hydrophobia) és az erő iszonyú megszaporodása 
által mutatja ki magát. A’ savós és rostos hártyák  
tsuzos illetődése (affectio rheumatica) a’ szerfeletti 
vizkivénással (h y d ro re x ia )  nyilatkoztatódik ki. 
E rejekre  nézve pedig az illyen nyavalyák hol 
erősebbek, hol gyengébbek, ésigy hol a’ felesleg
va ló , hol a' rnegszükült életeidtől veszik erede
teket. Ülő helye ezen já rványoknak  ritkán  az 
egész testben vagyon, a 'm ikor is a’ lélek egészen 
elvonatik előbbeni rendes állásától; de ez is még 
tsak a' melegebb földrészeken jön elő já rványké
pen , a' mint némelly tudósok m ond ják , k iknek  
Ígéretét az efféle vizsgáiások zavarba nem ejtik.

8 . § .

Az egész embernemre kiterjedő nyavalyák 
tiszta  esmeretére nemtsak az említett alapigazsá
gok okos megtekintése szükséges.*, hanem ezenkí
vül illő még megtekinteni a’ já rvány  kórságnak 
ra jzo latjá t,  typusát, lefolyását, ta r tá sá t ,  k im e
netelét Js gyógyítását. — A' mi az elsőt nézi, a'
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félbeszakadók szelidebbek, a’ folytában menők 
gyiikosabbak szoktak lenni, és az ember figyelmét 
m egzavarják; mert nem egyebek e z e k ,  mint az 
elsőknek fóléptsőre való felhágása, pedig ezt tsak 
az láthatja álta l, ki az eget és földet m int ember 
esmeri, mert tsak az illyen ember hatja keresztül 
értelm ével, hogy minémii világot vet a’ practicus 
orvosi tudományra a' természet mélyebb vizsgálat- 
jából m erített esmeret. A’ mint a’ já rvány  kórsá
gok, inellyek bizonyos időszakaszokban egyenlő 
folyamatban, erőben és virágzásban megmaradnak, 
kifejlődésektől megért korok  felé lassanként köze
led n ek , újabb meg újabb symptomákkal vétetnek 
körül, és előbbeni alakjoktól egészen külömbözők- 
nek  te tszenek; hiba, ha a' természet barátja ezek 
okát egyébütt keresi, mint abban , m e lly e t ' már 
azelőtt az előtte fekvő föld és a’ felette függő ég 
közt látott. Az illyen külömbféle typusát a’ j á r 
vány nyavalyáknak igazgatják némelly mozdula
to k , mellyek a’ mi napalkotm ányunk egyetértő 
munkásságától hatnak és irányoztatnak földünkre, 
melly által lelki és testi m ilétünk bizonyos m ér
tékben érintetik .

9. §.

A’ járvány kórságok, szülő okaik mivoltához 
képest most lassabban, majd hamarabb folynak le 
és múlnak el. Ennélfogva ezen kórságok némelly 
esztendőkben az egymis emberekben sebesen, 
másokban pedig lassabban végeződnek el: tehát az 
emberi életet eszközlő feltételek mivoltához ké
pest a’ járvány kórságok is sebesek, sebesebbek és 
iszonyú sebesek. Valamint ennekokáért, hogy az 
ember léteiének egy nagy részét az attól külön
vált természet teszi: úgy a" já rvány  kórságok se
besebb vagy lassúbb lefolyása is részint az életre 
szükséges külső befogások rendes állásának meg
v á l to z á sa ,— részint testünket alkotó rendszereink 
hanyatlásra készü lő , ‘s az életerő által a1 rendes

á
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állástól való félreintczése által eszközöltetik. így 
hat lá tha tn i ,  hogy a’ já rvány  kórságok külöm- 
böző m értékben és mennyiségben való tartása  
és lefolyása ollyan okokon alapul, mellyek a’ föld 
világi élete megzavarásából veszik első eredete
ket. Mert valamint azt lá tjuk  és tapasztaljuk, hogy 
az egyes emberekre szabott nyavalyák kifejlődé
sekre , v irágzásokra 's elhanyatlásokra nézve a" 
földnek a1 naphoz való távol vagy közel állásá
val történő változásival szorosan egybefüggnek, 
úgy a’ bölts szemléléstől vezetett eredeti tiszta 
okosságon épülendő későbbi észrevételek , ügye
lések és tapasztalások bé fogják bizonyítani a z t ,  
hogy valahányszor a' föld színén lakó embereket, 
á llatokat és növevényeket akármiféle nyavalyák 
Tongálják és pusztítják, azok m indenkor a* föld 
belsejében történő világi befolyások által okozott 
háborgástól veszik eredeteket.

Ezen alkalommal azt is m egem lítem , hogy 
midőn a’ já rvány  nyavalyák iszonyú sebességgel 
folynak le, akkor egyszersmind az emberi tapasz
talásokat is ki szokták játszani, és mivel a’ józan  
gondolkodást a' balhéiét meg szokta győzni, igen 
bajos az illyen esetben a' föld népét az igazság 
tiszta kútfejéhez vezetni.

10. §.

A' meg-megáílapodó kórságok hogy minemü 
betegségbe menjenek által, és minemü pusztítást 
vigyenek véghez az emberi nemzet k ö z t ,  tsak  a' 
te tt tapasztalások, mellyeknek igen nagy h ijaval 
vagyunk , m utatnák meg. Annyi mégis bizonyos, 
hogy minél iszonyúbb sebességgel folynak le ezen 
betegségek, annál kevesebb ideig m aradnak meg 
virágzó á l la p o to k b a n , és annál nagyobb puszt í 
tást tesznek. Hogy pedig a' bizonyos időben ta rtó  
kórságot miilyen természetű nyavalya fogja fel
váltani, a z t ,  minthogy az a' természeti kornyül- 
mények m ivoltától függ, mellyek még az ő mag-
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természet szorgalmatos vizsgálása mellett fárado
zó aggott böltsek tudják  megítélni; de azok közül 
is tsak azok, k ik  több esztendők lefolyása alatt v izs
gálták az égi testek mozgását, állását, irányzatját, 
és földünknek innen következett megváltozását, 
hogy t. i. minő arány szereztetik ezen béfolyások 
által a’ gyulasztó és gyuladó elvek közö tt ,  minő 
viszonyos mennyiség lészen innen a’ földet tevő 
big és kemény mássá k ö zö tt ,  minő mennyisége 
van földünkön a’ villámanynak (electriám ), me
legségnek, világosságnak, ’s a ’t,

Jót lehet jövendölni a’ já rvány  kórságokró l, 
mert minekutána ezek a’ természet szükségét meg
te sz ik ,  azonnal magoktól elenyésznek és kialusz
nak, vagy általmennek valamelly más velek egye
nesen ellenkező természetű nyavalyába, a' m int 
azt a’ természet okos gazdálkodása m egkívánja; 
ínért semmi sem esik aJ nagy világban eg y éb , 
mintsem á’ mi hasznod és szükséges.

11. §.

Az egyes emberi cgymi (individuum ) balra 
fordult életmunkásságát a’ természet barátja — az 
orvos — képes rendes állapotjára próbálgatni visz- 
ázavinni, melly igyekezet igen gyakran nem sikeret- 
len ; tehát az individualis betegségeket az emberi 
segítség sokszor elfojtja és kioltja, de az egész em
bernemre kiterjedő nyavalyákat, vagy az úgy ne
vezett já rvány  kórságokat tsak az áldott termé
szet ápolgató anyai keze törli el és gyógyítja meg. 
liiert közönséges az az egész természetben hogy 
íegyén egy bizonyos törvény, mellyel a" természet 
létele eszközlésében sinórmértékül tartson, ennél
fogva a' szükséges természeti erő-és anyagbéli ki- 
tsapongások kinszerittetnek a' főtörvénynek alá
vettetni ; meliy esetben minden lény , mellynek 
léte  és munkássága a’ szükséghez képest megerőt- 
lenede tt,  vagy m egnevekedett, elébbeni rendes

' 5*
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voltára viszszatcr, s hajdani munkásságát önmód* 
ja  szerint hajthatja végre. Továbbá valaminthogy 
a' természetnek mindenféle munkásságai, mellyek 
földünkön véghezm ennek, a’ mennyiben minde
nek egy közönséges törvény alá vágynak rendelve, 
egymással módjokra és mennyiségekre nézve többé 
vagy kevésbbé atyafiságosok: valójában, a’ mint a 
bolts orvosok ügyeltek a’ dologra, a’ já rvány  kór
ságok a' hazai és más individuális betegségeket 
m indenkor a' magok hatalma alá h a j t já k ,  és a- 
zokat öngeniusok tzimerével bélyegzik meg. In
nen kell azt következtetni, hogy mi légyen annak 
oka, m iért tészik a’ föld színét hirtelen özön mód
já ra  beborító já rvány  nyavalyáknak egy nagy ré 
szét m indenkor a’ honi betegségek fővebb sympto- 
máji. Ha az ember észreveheti, hogy a’ já rv án y  
nyavalyák okainak mennyisége meg van e szapo
ro d v a , vagy meg van e fogyva, azon esetben a’ 
környülm ényekhez képest intézvén el a’ gyógyító 
m ódo t,  a’ já rvány  kórságok erejét többé vagy 
kevésbbé meg lehet tö rn i ;  hát az efféle derék fi- 
gyelmezéssel 's igazi észrevétellel öszvebarátkozott 
mély szemléletei a' természet m unkájinak nem 
vezetnek e bennünket azon kútfőhöz, melyből tiszta 
esmeretet m eríthetünk a’ já rvány  nyavalyák igazi 
természetéről ?

Ezen közönséges alapesmereteket e lőadván, 
közölni fogunk némelly észrevételeket az 1831 dik 
esztendőben Magyarországban uralkodott cholerá- 
ró í ,  mellyek annak valódi természete áltláthatása 
felé vezetnek.

12. § .

A' c h o l e r a  m e g h a t á r o z á s a ,  j e l e i ,  
m e g e s m e r é s e ,  o k a i ,  k i m e n e t e l e ,  g y ó 
g y  i t á s  m ó d j  a.

Cholera magyarul epekórság, németül Gallen- 
k rankheit ,  Gallenruhr, francziául Trousse galant, 
angolyul The Gall- fluxe or cholera, belgául Gal-
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brakeil, Boord, Bord, B uikw ee; a’ szó ereje sze- 
r in t tészen epefolyást, bélfolyást, valljon tészen 
e?  ha tészen , miért nem Íródott hajdanában és 
most is cholerha, holott nem ^  hanem de ezt 
hagyjuk a’ hermeneuticusoknak, ’s ne a’ szót, ha
nem a’ betegséget határozzuk meg a* mennyiben 
lehet Jétalaposan. É rtetik  ezen nevezet alatt ollyau 
terhes betegség, midőn az emberi testet alkotó 
egymásnak polusképen *) ellenébe te tt rendsze
rek  m unkáji, a" meggyűlt ingerek által elsőben 
iszonyú magos léptsőre emeltetnek fe l, mellyel 
hirtelen nagy gyengeség vagy szörnyű halál szo
k o tt  követni, melly veszedelmes nyavalya az ideg
es izomrendszer egymás ellen való erős viasko- 
dás által, meg a’ béltső megszaporodott alólról és 
feljülről kiömlő elválasztás á lta l,  vagy pedig va
la m e ly ik  által ezen tünemények közül különösen 
m utatja  ki magát.

Ezen betegség pedig nem egyéb az életre néz
ve ,  m int ennek az erőszakos halál ellen való v i
téz küszködése, melly szerint ez ,  az őtet meg
támadó ellenhatalmat m eggyőzni, magától visz- 
szaverni igyekszik. Minthogy pedig az élet fő
képen a” felsőbb rangú rendszerekben v ir í t  erő
sebben; nem h ibázunk , ha azt m ondjuk , hogy ez

Az emberi testet alkotó előeszközök szolgálatai ( functiones ) 
annyiban egyeznek meg egymással, a’ mennyiben azon főtörvény
nek, mellyet az egészben gondolt emberi élő test anyagi és erő- 
béli léte eszközlésében ált nem hág, alá vágynak rendelve. De 
midőn akármellyik rendszer (systema). magános munkásságát a’ 
közjóra végrehajtani iparkodik, ezt tsak úgy intézheti e l , ha a’ 
vele szemben álló vetélkedésben (antagonismusban) lévő rendszer 
viszszamiveletét (reactióját) maga ellen fel gerjesztheti: igy hát 
póinsi ellentétel alatt azt értjük, midőn akármelly egymásra ható 
dolgok mivelésraódjokban egy tekintetben megegyeznek, másban 
pedig egymással ellenkeznek, ez az illyen bölts elrendelése az 
áldott természetnek meg vagyon téve a’ mi testünket alkotó rend
szerek, előeszközök, sőt minden elómunkásságot végrehajtó apró 
í’észetske között is. Kz az illyen költsönös munkásság, ha akár 
világi, akár földi, akár egymis béfolyások által rendes utjából 
félreténferedik, betegség vagy halál következik, melly megza-i 
varodás a’cholerában nagy kiterjedésben vagyon jelen az ember 
testben, mellynek szomorú következésit meg szokta siratni a’ föld 
nyomorgó népe.
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a’ nyavalya a' finomabb életű rendszerek lángját 
nagy hamarsággal képes lehet kioltani. Mivel to
vábbá, ezen nézőpontból indulván k i, ez a’ nyava- 
lya a’ külömbféle emberi egymikben külömböző 
erőben és mennyiségben yagyon jelen : minekelőt- 
te e’kórságnak je le it  le irnók és le írha tnék , szük
ségesnek látjuk a’ külömböző világi és egymis kör- 
nyülm ények (circumstantiae cosmicae et ind iv idu
ales) jelenlétéhez képest a3 nyavalya lassúbb vagy 
gyorsabb lefolyását és időbeni tartását tekintethet 
venni.

13. §.

A’ mint az elébb is m ondók , a' külömböző 
környiilmények jelenléte szerint, a3 nyavalyák ta r
tása rövidebb vagy hoszszabb, hamarabb vagy las
súbb szokott lenni, melly a' mostani epekórságbau 
is észrevehető vala, miről, ha nem épen úgy is, m in t 
én, a' régiek is bizonyságot tesznek. Mert C a e 1 i u s 
A u r e l i a n  u s ,  A r a e t e u s  C a p p a d o x ,  S y 
d e n h a m ,  H o f f m a n ,  T r a l l e s i u s ,  T i s s ó t ,  
H a i n i u s ,  Q u a r i n u s  az ollyan szörnyű sebes
séggel lefolyó cholerát, mellyet minden emberi 
segedelem mellett a’ halál követett, legforróbbnak 
(acutissima) nevezték ; ennélfogva én is szorgal
matosán ügyeltem, hogy minémü sebességgel vált
já k  fel egymást a’ betegség je le i ,  m ikor jönnek  
közbe a’ já ru lékonyak  , az időben tartás m ekko
ra  hoszszaságra n y ú l ik ,  mitsoda erőben je len ti  
ki magát, 's minemü hamarsággal foly le és végző
dik  el a' betegség; és úgy vevém észre , hogy né- 
melly esetben az érzóinas erőnek , vagy az ideg- 
rénynek  szinte fenékig való kimerítése, más eset
ben a’ tenyésző élet keze alá rendelt anyagoknak 
lassanként érkező sikeretlenedése ’s ro thadása , 
másban a’ hirtelen halál vala a’ nyavalya gyor
sabb vagy lassúbb lefolyásának következése. E n 
nélfogva az epekórság is időben tartására nézve
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forró, igeu forró, legforróbb (acuta, peracata, acu- 
tissima).

A’ forró 24—32 óra alatt éri el a' v iritás pont
já t  ( mttfut ab *.*/**I®, vigeo , v i r í to k ) ,  három négy 
napig tart a' nagy ideggyengeség, ha a' beteg az 
em ber, vagy a' természet segedelme mellett a’ 
nyavalyát k i nem aluszsza, azután kezd az élet 
fe lk e ln i , emelkedni 9 —14 napra, 21re megérkezik 
az egészség, ezen napok közt a’ halál, de ritkán; 
m ert ezen léptsőjében a’ nyavalyának képes az 
élet a' halál ostromait Önerejénél fogva k iá llan i,  
vagy ha alkalmatos orvosi segedelem szolgáltatik, 
ugyanazon hatalmason diadalmaskodni. Ez a’ lép- 
tsője a’ cholerának leginkább éri a’ vérmérsékletű 
embereket (temperamentum sangvineum), érzelgő- 
k e t ,  dám ákat, elaszszonyosodott férjfiakat.

Mikor a’ nyavalya igen forró , a’ viritás pont
já ra  12— 13— l f  óra alatt fejhág, azután jön  az 
idegláz, az érzőinerőbuzgás (febris nervosa) vagy 
az érzőinas hideglelés, vagy a’ rothadás, rothasz
tó ,  senyvesztő hideglelés, vagy a’ halál, igen r i t 
kán  segedelem né lkü l,  de gyakran a’ meggyógyu
lás a’ 21dik, 30dik, r i tkán  a’ 3‘3dik napon. Ez a, 
neme a ’ nyalas mérsékletit és azon embereket éri, 
k ikben a1 tenyésző élet az álla tit  szerfelett meg
haladja p. 0. a' m ivele tlen , k ö v é r ,  izmos föl d- 
m ive lők , ételben, italban egyedüli gyönyörűséget 
találó urak  vesznek el.

A’ legforróbb epekórság (cholera acutissima) 
a 'k irontástó l kezdve, öt peftzenettől fogva hatva
nig már a' főponton á l l ,  hol 'sokszor az élet egy
szerre elpattant, vagy lassankint k ialszik , négy, 
h a t ,  r itkán  nyoltz óra alatt. Ez a' neme az epe
kórságnak az epés mérsékietü ( temperamentum 
cholericum ) emberekre száll, p. o. a' tanult és 
bölts em bereke t, a’ filozófusokat, papokat, bölts 
po litikusokat, k irá lyokat, hertzegeket, szóval 
minden ollyan em bereke t, a’ kikben a léteinek 
lelki oldala a’ testit nagy mértékben meghaladja, 
a* cholerának ez a’ neme szokta megölni.



14. j ,

Ezeken kívül mindeh fáradhatatlan és bátor 
orvos tapasz ta lha tta , hogy a’ szóban forgó nya
valya sokszor egy húzómban egyenlő erővel ta r
to tt  a’ meggyógyulásig vagy az élet végéig; úgy hogy 
ez legtöbbnyire folytában tartó, máskor megeresz
k e d ő ,  ném ellykor, az igaz hogy r i tk á n ,  tökélle- 
tesen félbeszakadó v a la ,  a' m ikor is ezen kórság 
a1 félbehagyó hidegleléseket láttatott hímezni. Ez 
az illyen irányzafja a' természet munkájának ugy 
te tsz ik , m intha azt akarná bebizonyítani, hogy az 
epekórság nem egyéb lé g je n ,  mint a’ régi köz
tü n k  ura lkodó , az esztendő külömböző részeiben 
régtőlfogva előfordulni szokott betegségeknek mó
dosulása , modificátiója. Ezt majd alább fogjuk 
vitatni és mutatgatni, noha talán holmi emberek
nek  azok oJIy speculatióknak tetszenek, m e ll jek  
sem a’ practicus orvosi tudományra, sem a ’ chole- 
rá ra  világot nem v e tn ek ; de a’ mi mél) tapaszta- 
iásu és széles tudományit I lippocrateseink  előtt 
egészen más ideába öltözve fognak lebegni. Az 
epekórság i l l jen  rajzolatjának miléte főképen 
o ll jan  okok által határoztatik meg, m e l l e k  nem' 
annyira a’ külső természetben tartózkodó ’s a’ be
teges emberi organizmusra mivelő m ozdulatok 
m unkálaíjának szülem ényei, m int a’ beteges em
beri test élő rendszereinek a ’ nyavatyát gerjesztő 
ok ellen viszszamivelő ereje és hatalma teljes kö
vetkezése. De hozzá adom ehez azt az észrevételt 
ás, hogy ezen tünem ények tsakugyan másféle kil- 
jebb terjedésű és földünk légkörnyékétől mesz- 
szibbrő! jövő befogások  által is eszközöltetnek 
és e lőhivatnak; mert ugy tapasztaltam , hogj' a’ 
hold nevekedő avagy fogyatkozó negyedzetjei 
(quadra tura) ezen nyavalj a tartását és erejét kü- 
lömbféleképen fogj-asztották, vagy nevelték, nem 
kiilömben nedves vágj’’ száraz állása e" tenger fe-
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íiekóu lévő levegőnek. Ezen természetes mive-« 
let által intéztetik el azon állapotja az ezen nya
valyával bajlódó életművészségnek, mellyhez k é 
pest ő a' testben már dolgozó kórságnak anyagi 
szüleményét kihajtani erőlködik. Ennélfogva mi
nél sebesebben szül a1 nyavalya erő- és anyagbeli 
vá ltozásokat, annál sebesebben foglalatoskodik 
a' maga rendes állapotját megtartani iparkodó 
élet azoknak a’ testből való kihajtásával és attól 
való elidegenítésével. Innen tetszik k i ,  hogy ezi 
és akármelly más nyavalya is nem egyéb , mint 
a' testtel együttvirágzó elevenségnek és életnek a’ 
maga különös környülmények áltál zavarba jö t t  
munkássága által előhozatott megváltozásnak hely- ~ 
reállitására irányozott foglalatosság.

Ebből ítéli meg a’ bölts orvos, mi ok szült 
légyen valamelly nyavalyá t, — ebből az t, hogy 
minő határral kell körülírni a’ ragadványról való 
ideát, — ebből azt, hogy valljon valamelly nyava
lyának kioltására szaporítani kell e, vagy fogyasz
tani az élet erejét, — hogy valljon a’ testet anya
giképen fogyasztani kell e ,  vagy pedig ugyanazt 
azon módon bővíteni; — ebből lehet végtére bÖltsen 
á lta llátn i, hogy világi, fö ldi, vagy egymis moz
dulatok legyenek e a' nyavalyának előhozóji.

15. §.
Előadván ezeket a’ józan tapasztaláson épült 

ism ere tek e t ,  már most sokkal ügyesebben lehet 
előadni a' cholera csmcrtető jeleit. De ezt is hogy 
jó  rendben lehessen előszámlálni, két darabra keli 
a’ nyavalya lefolyását szakasztani, mellyek közül

*) Földünknek gőzkörnyéke, vagy az úgy nevezett légkör vagy 
levegőtájék (athrnosphaera) kihat és kiterjed földünktől magas fel* 
emelkedésre, ’s ezt mintegy tenger, melly a’ föld rovátkáiban 
és kivájt padmalyaiban ennek központja felé mélyen béhat, egész 
a’ mi lakóhelyünkig bépólyálja, és mi ennek fenekén élünk a1 
többi teremtmén3 ekkel együtt; nem kiilömhen , mint a tenger 
mély fenekén élók, felettünk »ok változások történnek, mellyekról 
semmit sem tudunk.
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az első magában foglalja a ’ viritáspontig egymás
után folyó és egyqttvirágzó tüneményeket, a’ má
sik pedig a' nyavalya tökélletes bevégződéséig je 
lenlévő kórságjeleket.

Az első pályában elfáradás, sebes íé lekzés, 
erős szívdobogás, a' lábak térdig való reszketése, 
száraz bőr, fenakadt y izelés, az alsó végtagok 
görtse, gyomqrfeszülés, gyomorfájás, melly nyi~ 
lalásképen felfut gyakorta az emlők tá jék á ig ,  a’ 
bárzsingen egész a' torokig , nagy szédülés, gyo- 
morfelkavarodás, hányás és hasmenés mutogatják 
a’ forró epekórságriak jelenlétét.

A’ második pályában ta rt  a’ nagy szomjúság, 
a' szív sebes dobogásának lassanként való mege- 
reszkedése, k idüljedt szem, a' test szélső határán 
eloszlott mindennemű edények munkásságának 
felfüggesztése, —  a’ vérverés érezhe te tlen , a' 
gyomor bögreképen öszvevonódik , a ’ nyelv meg
szárad , m eghidegszik; azután jön mély álom, iz- 
z a d á s , a’ felserkenés után nagy gyengeség vagy 
tökélletes felgyógyulás, melly akkor történ ik , mi- 
k o r a ’ heteges tünem ények eltűnését akár az orvosi 
segedelem, akár a’ természet erőlködő m unkája 
mellett, barna, zöldes, vagy leggyakrabban égszin 
k ék  epés hányás fejezi bé.

16- §.

Az igen forró epekórság (cholera p e racu ta ) 
az első pályában épen azon betegspgjelekkel bir, 
aJ mellyekkel a’ tsupa forró; de mind azok erő
sebbek és hatalm asabbak, a’ k ihányt és alólról 
k ifo lyt nedvesség tiszta, mint a’ v iz ,  epehányás 
sem következik, hanem benmarad és a’ nyavalyát 
elvégeződni nem en g ed i ; de a' második pályában 
megjelennek az ideg és rothasztó láz vagy Jkideg- 
lelés jelei. —  Tsuzos fájdalmak a’ tagokban, ne
héz hallás, nehéz felelés, mély álomba m erülés, 
könnyes, iszapos, poros, félretekert szemek, bar
na ólomszinü ábrázat , tarjagos ,• kormos, repedt



p y e lv ,  belső égés, nagy szomjúság, s á rg ás -b a rn a  
Jmgy, szagos kilchelés, elvetett fekvés, lépes, 
enyves, hideg izzadás , semmi vérverés; ezek je 
lelik  a’ már rothadt állapotba általment ch o le rá t , 
a’ hol is mind a’ természet, m ind a ’ mesterség 
igen keveset segíthetnek.

Gyakrabban váltja fel ezt az igen forró epe
kórságot az idegláz, a’ midőn is ez minden je le i
vel m egjelenik, ebben mind a’ természet, mind a' 
mesterség hatalmasabb szükséges segítséget szol
gáltatni.

* _ 17. $.

A' legforróbb ppekórság (cholera acutissima) 
k iü tését r i tkán  megelőzik holmi e lőjelek, m int 
nagy bu, kedvetlenség *), éjjel a’ lábak megalvása, 
megzsibbadása, a’ lábikrának — kivált reggel — rep
kedő mozgása, és abban holmi fel és lefelé nyar
galó fájdalom. Midőn a’ nyavalya k i tö r ,  a’ beteg
ség tüneményei villámsebességgel váltják  fel egy
mást, föbéli nagy hévség, elszédülés, öszverogyás, 
a’ szivgodörben feszitő, nyomó fájdalom , melly 
azért főképen alkalm atlan , mivel gyakran a’ szi- 
yet is elfogja, erős szívdobogás, a’ végtagok gör- 
tsei, v izeletfenakadás, hányás és hasmenés, az 
ábrázatnak, végtagoknak, füleknek m egkékülése, 
száraz ólomszinü nyelv, sokszor természetes szi
nti és nedves, nagy szomjúság, a’ melyben és has
ban forró hévségnek érzése, a’ honnan a’ has és 
szív  tá jéka sokszor meleg, hideg enyves izzadás, 
a’ szívtől távolabb álló véredények verésinek tö- 
kélletes felfüggesztése.

A' második pályában az erőknek kimerítése, 
megfogyása, a’ gürtsök megszűnése és a különös

*) Dömsödön egy Zsidó azt álmodta, hogy édes annya, a’ ki 
más faluban lakott, megholt, midőn reggel felserkent, elkezdett 
a’ tsupa álmon keserresen sirni, úgy hogy híjába próbálták vi
gasztalni; más estve tsakugyan szomorúsága közt lefeküdt, haj« 
nalra a’ legforróbb cholera lepte meg, négy óra körül, és reg
geli hét órára meghalt.

7  5 >
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rckedező hang jelentik az ajtón zörgető halált. 
Iz zad ás , üvegszem , az apróbb izmoknak szélűié ' 
ses állapotja jőnek  elő, innen elsőben is a’ szeme
k e t  és az a jkakat mozgató izmok halnak el, azért 
is a’ szem egyik vagy másik oldalra fordul, az 
a jkak  széljel vonódnak, m in t a’ miilyen állásban 
szoktak  lenni azok , m ikor az egészséges ember 
valam ire undorodással n é z ,  a' szemfény k itágu l,  
a 'n y e lv  mozdulatlan lesz, azután a' végtagok újai 
lassanként e lhalnak , Öszverántzosodnak, melly 
gyengeség felhat a’ végtagokon egész a' törzsökig, 
a' lélekzés és a' szív  mozgása még sokáig fen ma
radnak, de végtére ezek élete is kialszik, igy jön  
azután az egész organismusnak leromlása és halála.

18.

M eg k e ll  továbbá jegyezn i,  hogy ezen jelei 
az epekórságnak nem m indenkor illyen renddel 
folynak, és nem is illyen számmal je lennek  meg. 
Sokszor a’ tsupa görtsök je le lik  a’ betegséget, né- 
m ellykor a’ tiszta v íznek hányása és alólról való 
folyása, vagy pedig magában a’ szivgödör kínos 
fájdalma m uta tják  a’ betegségnek jelenlétét. Né- 
m ellykor a' vidám és eleven ember hirtelen üsz- 
verogyik , kezd vénü ln i,  megjelenik a' tiszta v iz
itek alólról és féljíilről való kiüresitése, az egész 
test elzsibbad, az ember megmered, m int a' fa, 
és elhal.

Nemellykor a' lábikra izmai rep k ed n ek , a’ 
há t  ’s tarkó izmai meggörtsösödnek, a’ gégefii 
Öszveszorittatik, az ember szemei k iduzzadnak , 
és megfulad, vagy inkább megfejtódik. Néniéily- 
k o r  az ember, k ivált a* kegyes öreg aszszonyok 
tsalárd tünem ényeket látnak , az ész megzavaro
d ik ,  a’ gyomor felháborodik, tisz ta  v íznek  há
nyása és a’ görtsök megelőzik a’ halált. Némelly- 
ko r az ember szemei sz ik ráznak , látása kezd 
homályosodul’ , lerogyik , a’ gyomortájék erszény 
módon öszvevonódik. Végtére igen ritkán  a 'n y a k
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es fő c lő rerán ta tik , úgy hogy az ál szinte a’ szív 
gödröt éri, a3 lábak öszvekutzorodnak; ezen bete
ges állás hirtelen ellenre vá ltoz ik , úgy hogy a’ fő 
bátra rá n d u l, a' lábak hirtelen k in y ú ln ak , melly 
kórság tö rés , ha orvosi segedelem nem szo lgá la 
tik , halálra kínozza az embert.

Ezek  az esmertető jelei ezen nyavalyának , 
melly az emberi mesterséget és tapasztalást mind 
e’ mái napig k ijá tsza ;  de mind ezek igy magok
ban véve tsupa mezítelen je g y e k , és a' betegség
nek tsak je le n lé té t , nem pedig annak igazi léta
lapos megfogását nyújtják az iparkodó orvosnak: 
annakokáért szükséges, hogy mind ezen je leket 
nyomozzuk a’ kútfőig, a' honnan kibuzognak, és 
keressük ki a’ gyökeret, mellynek ezek mint meg
annyi szétágazó sarjazatjai és jövései. E ’ szerint 
mind ezen jeleket, az okosságot és tapasztalást vé- 
vén v e z é rü l , igyekszem k im agyarázn i, hogy mit 
je len tenek , és mimódon formálják és állítják elő 
öszvesen a’ betegséget; egyik vagy másik kórság
jel, mellyik élő rendszer rendetlen m unkáját vagy 
megromlott áilapotját mutatja ki.

19. §.

Az elfáradás, sebes lé lekzés , szívdobogás j e 
lentik  az idegek és izmok közt történő hirtelen
való költsönös megerőltetést, melly szerint ezek 
egymásnak mozgást eszközlő erejét lassankint k i
m erít ik ,  ezenkívül a’ sziv és az edények mozgá
sát végrehajtó és segítő idegek ingerlését.

A’ bőr szárazsága, ennek a' külső természet
tel való rendes egybeütközésének elzárását, a" 
midőn is a’ kigőzölgő edényeknek szájai öszve- 
szoru lnak , innen van a' fenakadt izzadás is.

A’ megrei edt vizelés az ezt elintéző izmok 
görtseit és az idegek elgyengülését, nemkülömben 
a’ vizeletet elválasztó orgánumok megzavart mun
kásságát m ta t j á k .

A' végtagok görtsei je len tik  a’ gerintzvelőből
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eredő idegek , vagy magányos, vagy a’ hasvelő 
(cerebrum abdominale) megbántásából az egyetér
tés utján származott boszantásait á’ meggyűlt in 
ger által.

A’ gyoraorfeszülés és fájás az őtet alkotó sá
vos és más hártyák náthás vagy tsuzos illetődését. 
Az innen eredő nyilalás is valódi tsuzos fájdalom.

A’ szédülés, az agy vérkébleiben jelenlévő 
vértorlódást, vérörvényt, — a' gyomorfelkavaro- 
dás tsakugyan innen szármázik. A’ hányás és has
menés a gyomor és belek izomhárfyajának ösz- 
vevonülásából ered , és a’ bennek meggyűlt elvá
lasz tások tó l, mért i llyenképen, midőn a’ vér a' 
tágabb helyekbe benreked, a’ kigőzölgés megszű
n ik  , a’ vizeletválasztás félbeszakad, az epekészi- 
tés m egá ll , a' savós hártyák és belső bőrrendszer 
a ’ bő elválasztásra határoztatnak.

A’ viz je lenti a ’ gyuladó elvek szükségét és 
a’ gyülasztók bőségét, mellyek a ’ savítóból és gyű- 
lóból a’ belső bőrrendszer m unkája áltál v ízzé ,  
vagy savannyá lesznek. '

A’ nagy szomjúság és belső hévség a’ testből 
k itakarodott higabb nedvességeknek fogyatkozá
sát és a’ vér sűrűségét. —

A’ szív  erős verésének  m egszű n ése ,  a’ k im e 
rített ingcrelhetőséget és. a’ m egfogyatkozott id e g 
erőt. —

A3 vérverés megszűnése az ezt eszközlő edé
nyek  életének kialvását.

A' nyelv Száradása, hidegedése az ezen elő- 
eszközre gondot viselő idegek és edények elhalá
sá t ,  és a’ taknyos hártya életmivetlenedését.

A’ tsendes mély álom a’ tenyésző életnek az 
állati felett való győzedelmest, 's ereje öszvesze- 
dését és viszonti életre való törekedését.

A’ meleg izzadás a’ test szélső határán elosz
lo tt  v é r ,  hajszál 's kigőzölgő edények életm un
ká jának  újonnan való helyreállítását.

A’ tsuzos fájdalmak az izmokat és tson toka t 
betakaró és beható szálas hártyákban  szétos zló



jüegeK ingerlésének a’ testben kifejlődött villám- 
szer által való következései.

Nehéz hallás, nehéz felelés, mély álomba me
rülés, félretsavart szemek, az agynak ’s az innen 
eredő hallást,  látást eszközlő idegek m unkájának 
elnyomása, az agy vérkebleiben benrekedt vér ál
la l ,  mivel az ezen véröblöket alkotó élő részek a' 
szív  mozgásától indittainak mozogni, tehát ekkor 
az ezek közt jelenlévő egybefüggés vagy fel vagyon 
függeszt ve, vagy egészen külön vagyon szakasztva.

A’ könnyes, iszapos és poros szemek az égész 
testnek gyengeségét és az élet végét jelentik .

A’ barna ó lom sz in , melly a' test külső szí
nén ’s különösön a’ törzsökből kiágazó végtago
kon je íenvan , görtseit és elnyomott életét je len
tik  a' bőr mindennemű edényeinek, nem külömbeu 
ezeknék a’ külső természet éltető zsengéjinek el
fogadására való alkalmatlan voltát és megszűnt 
mozgásait jelfenti ; mert ezen mozgást nemtsak a’ 
belülről széljelható élet intézi e l,  hanem legin
kább eszközli a’ nap világa, a’ levegő ’s az abban 
jelenlévő villámszer (electricitas). Úgy kell ugyan
is gondolni ezen apró ’s a’ test kerületén végző
dő edénykéket, mint megannyi szétoszló gyökér
rojtokat, mellyek által életmüvészségiink a’ külső 
természetben gyökerezik.

A’ barna hogy rósz és halált jelent.
A’ szagoskilehelés a’ tüdőkben még forgó 

vérnek m egbon tásá t , és a’ kilehelt levegővel ösz- 
veszövetkezett fellengősebb állati részek jelenlé
té t  bizonyítja.

Az elvetett fekvés az izom és idegrendszer 
közötti m unka félbeszakadását mutatja.

Az enyves hideg izzadság az élettől már egé
szen megfosztatott hajszáledények kitágulását, és 
az állati állományok rothadását 's megoszlását 
je len ti ;  ez igen rósz j e l ,  mert az illyren izzadás 
addig ta r t ,  mig minden folyóbb állati részek egé
szen megalusznak.

A’ legforróbb epekórságot néméllykor mege
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lőző kedvetlenség jelenti a 'lé leknek  erőbéli meg- 
ille tődését, a1 lábak éjjeli megalvása, zsibbadása 
az ezen részekben jelenlévő Önmozgást (motus 
automaticus) a' vérhajtásra elégtelennek ffenni bi
zonyítják.

A’ főbeli hévség vértorlódást, a’ szemek a’ 
rekedező  hang az ezt eszközlő izomnyalábokra 
gondot viselő idegek terhes b a já t ,  — az a jkak  
hibás irányzata és állása, a1 mint már mondtam 
(17 §), az ezen életmiveket rendes helyben tartó  
izmok és idegek hanyatlását, a’ rántzos bőr főké
pen a’ felső végtagok végein ugyanennek t. i. a’ 
külső közönséges takarónak az élet törvénye alól 
való tökélletes kiszabadulását jelentik.

20 . $ .

V
Továbbá sokat tészen ezen igazán veszedel

mes nyavalya megesmerésére és más kórságoktól 
való megkiilömböztetésére nézve , magából a 
testből kifolyó nedvességnek chemiais megpróbálása; 
de többet a’ megholt test izmainak ’s a’ külső bőr
nek  némelly villámképen munkálódó chemiai szer
re l való é rdek lése ; de legtöbbet a’ testnek anató
miai megvizsgálása,

A’ többiben i s ,  de különösön a' legforróbb 
epekórságban megholt emberek lábujai a’ halál 
u tán  jó darab ideig minden mesterséges ingerlés 
nélkül magoktól mozognak, sőt a’ végtagok a' kö
nyök-és  térdhajlásig váltogatva béhajolnak és k i
nyúlnak. H a pedig erős lángban (alcohol) szorit- 
dék (strichniiía) jó  mennyiségben oívasztatik fel, 
’s ezen egyvelegből, minekutána egy jó erős ke
fével a’ kiilbőr m egdörzsöltetik , Öntetik az illyen 
he ly re , ’s azután selyemrongygyal, vagy selyem
kefével sebesen dörgöltetik , az egész test erős 
mozgásba jö n ,  m intha közönséges rángatódzások 
lennének jelen ; ha pedig a’ megholt ember láb
s z á rá n , hol különösön meredtek és feszesek az 
izm ok, egy izom k ik é sz ít te t ik ,  azután arra búr-
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kus say (acidum  borussfcum} tsep p e n te t ik , azon
nal meglagyul és megereszkedik,

A’ mi pedig a ’ kifolyó nedvesség chemiai al
kotó részeit n éz i ,  némelly esetekben a’ só, kü lö
nösön sósavas szikag , (sal communis) és kénsavas 
hamag (sulfas kali) de sokkal tsekélyebb mennyi
ségben, mi n t á z  e lső , némellykor valamelly sza
bad sav , különösön só sa v , és vilió sav (acidum 
m uriaticum , et acidum phosphoricum) vágynak 
jelen, mellyek bő vízzel és holmi állati részekkel 
vágynak üszveegyeledve. A’ m ikor a’ kitakarodó 
nedv közzé epe is j á r u l t ,  a’ végbélben az erőlte
tő fájdalom tsekélyebb volt.

A’ felbontott holt testben a1 mint mások is 
tapasztalták, kiknek kezein már száz meg száz kü- 
lömbféle betegségekben megholt emberek bontása 
ment k e re sz tü l , a’ szívben és a’ nagy véredény- 
törzsökökben, netnkülömben az agy öblösebb keb
leiben nagy vérözön ta lá lta to tt ,  és más egyebek 
is, mellyek részszerint különösök, részszerint más 
betegségeket követő halállal is közösök. — De kü- 
lömbféle emberekben ezek felettébb külömbözők. 
Ki hatna bé tehát értelmével a’ természet inunká- 
j in a k  rejtekébe, és k i meríthetne onnan igazi tisz
ta esmeretet ?

Lehet ezekből lá tn i, milly bajos és mi Ily 
nehéz valamit a' természet munkájibói tisztán fel
fedezni. Mert a' természet titka i mélyen el vágy
nak re jtve , ’s azokból igen k its it foghat fel az 
emberi okosság, ’s mégis sok hijábavaló emberek, 
k ik  nem orvosok , magokat fenhéjazva hántoigat- 
j á k ,  hogy ők ezen nyavalya természetét felfedez
ték  és gyógyítása módját kitalálták; hogy lehetne 
ez igaz í ha azok a' fáradhatatlan orvosok is, k ik  
késő korokig józanon ügyelnek a’ természet dol
gainak m enetelére , alig tudnak valami olly bizo
nyost észrevenni, mellyet a* természet mindenkor 
tsalhatatlanul k ö v e tn e ; ez nem is t s u d a , mert 
vajmi sok dolgokra kell függeszteni figyelmün
k e t ,  ha valam it meg akarunk érteni a’ természet

6
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m unkájiból! mivel ő ugyanazon egy dolgot képes 
olly sok utakon és módokon végrehajtan i, hogy 
azoknak felfedezésére elégtelen az emberi o k o s 
ság. (Epekórság LVII §.)

A r r a , hogy az epekórság okát az ember ké
pes légyen ha nem egészen, legalább bármelly kis 
részben feltalálni és m egérteni, több pertzenetek- 
nek együttgondolása és több mozdulatoknak ösz- 
vekeresése szükséges. Ezen okból valam int akar- 
miféle nyavalyában, úgy az epekórságban is nem- 
tsak fei kell tenn i,  hanem el is kell h inni, hogy 
ennek előhozására is m egk iván ta tik , hogy két 
okbéli mozdulatok ütközzenek öszve egym ással; 
m ellyek közül az egyik az elkészítő o k , (causa 
disponens) melly semmiben egyébben nem hatá
ro zó d ik ,  mint abban, hogy az emberi testet alko
tó minden rendszerek, avagy tsak a' legtsekélyebb 
mozgatásra rendes munkásságok egyenes H t j á t ó l  
félreténferedjenek, vagy abból egészen kitérjenek. 
Ez az illyen állapot pedig nemtsak egy; hanem 
több betegségeknek elfogadására teszi képessé az 
emberi életmüvészséget, és az ugyanazt alkotó elú- 
eszközöknek belső 's mintegy önelromlásából tá
rnád, vagy pedig némelly külső dolgoknak a' testbe 
való beférkezéséből és ottan huzamos ideig tartó 
alattomos ártásából és kártevéséből ered. Valami
képen  pedig az illyen állapot m indenkor tsak egy- 
egy rendszerben v irágz ik  k iv á l tk é p e n : úgy az eb
ben felserkenő nyavalyák  is hol egyik, hol másik 
rendszerében viritna.k különösön az emberi élő 
testnek. Az elkészítő o k ,  melly a ' felgerjesztőnek 
öszvejövetele által betegséggé fejlődik k i ,  m inden
k o r  tsak  egy az emberi testben , és a' betegségek 
külömbféleségét inkább a ’ felgerjesztő ok mivelés- 
béli módja és ereje s z ü l i , mintsem az elkészítők 
állása és az e llenkezőkre viszszahatósága. Az epe
kórságban je len lévő , ’s a’ gerjesztő okok béhatá-
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sät et fogadó mivolta a’ testet alkotó -éló rendsze
reknek mind erő-, mind pedig anyagi tekintetben 
tsak az, a’ mi más akármelly nyavalyában; a’ ger
jesztő 's a' nyavalyát előhívó okok lehetnek kü- 
lömbfélék, minthogy pedig az epekórság más nya
valyáktól kinyilatkoztatására nézve külöm bözik : 
valóban nem egyéb, mint a' természetnek szüksé
géhez képest előhozott munkája az em berek v i
lágára nézve. Ebből lehet lá tn i ,  hogy testünknek 
azon állása és rendelése , mellyhez képest a lkal
matossá té te tik  arra, hogy benne valamelly uj nya
valya kifejlődhessék, épen úgy a 'fö ld  élete ’s bel
ső mivolta megváltozásából foly abba, mint m ikor 
a’ növevények az idő rendetlen folyása Js más föl
di és világi környülm ények miatt hibásan végzik 
el életek m unkásságát, némellyek elvesznek né- 
mellyek megmaradnak, a' m int t. i. a’ föld színe, 
a’ hol állanak és a’ honnan életeknek egy részét 
veszik, egészséges, vagy elkerült.

A’ felgerjesztő okok szoros értelemben tsak 
kétfélék lehetnek , a’ mennyiben t. i. vagy tevő- 
l e g , vagy vevőleg (p o s i t iv e ,  negative) hozhatják 
elő a’ derekas elrendelés mellett az epekórságot.

22. §•

E' helyen illendő és szükséges arról említést 
tenni, ha valljon a’ szóban forgó kórság ragadvány 
által egyik testből a’ másikba áltfolyhat e ,  vagy 
a’ levegő, mellyel é lü n k , lehet e vezetője a’ ra- 
gadványnak, vagy pedig hogy e’ tiszta járványos 
légyen e?

Az epekórság ragadósságát kétféleképen á llít
já k  a’ tudós orvosok megtörténni; t. i. anyagi és 
tiszta e lőképen, ez okért ezek is én előttem k é t
félék u. m. anyagvitatók (materialistae) és tiszta- 
erővitatók (pure  dynamistae). Az elsők azt mond
já k  , hogy a’ beteges életmüvészség által egyszer 
megkészült ragadvány az egymás közt való kö 
zösülés által országról országra v i te t ik ;  vágy az

6*
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Indiában megkészült ragadványt a’ levegő felveszi 
és a’ maga massájában ahoz hasonlót terem, molly 
megváltozása a' levegőnek mind inkább nagyobb 
nevekedést vészén és bizonyos árok szerint keresz- 
tülfoly a’ világon. Azon alap, mellyre ez a' hiedelem 
épitteték, a’ kórság elterjedése históriájából és a’ 
politziai intézetek hasznos vagy haszontalan voltá
ból vagyon véve. A' levegő által való terjedés a’ te r
mészet ama’ kormányozásán épü l, melly által ez 
a' nyavalyát a’ világnak külömböző részeire szél- 
jelhajtja. A’ tiszta erő v i tá to k a t , mivel ők a’ ter
mészetnek fáradhatatlan m unkásai, és állításokat 
a’ józan okossággal Öszvebarátkozott tapasztala» 
által kifaragott erős gyámollal tám asztják meg és 
eldülhetetlenné teszik , nem számlálom a' ragad- 
vány baráíjaihoz. Ezek értelme ide megy k i:  Az 
epekórság egy tiszta, minden ragadványtól szabad 
já rvány  nyavalya , m indazonáltal, —  valam iké
pen a’ diihösség, nyavalyatörés, megbolondulás — 
a ’ felettébb meggyengült életű idegrendszerrel biró 
emberekre , a3 kis lelküekre , bizodalmatlanokra , 
félénkekre, a' tsupa lelki érintés által elragad* 

Hogy a' cholera nem ragadós, több környül- 
m ények b izo n y ít ják : ha a' nyavalya elterjedését 
tek in ti  az em ber, m iért  nem lehetett Ind iá
tól fogva keresztül m uszka, tö rö k , lengyel , ma
gyar,  német, olasz, franczia és angol országig se
hol a’ legszorosabb politziai re’ndszabások mellett 
is ellene állani*: lám a’ napkeleti pestist egy véd 
v o n a t ,  egy veszteglőház hazája határába szorítva 
tartja . Továbbá a ’ hol semmi efféle intézetek nem 
voltak  is ,  az epekórság o tt is úgy fejlődött k i ,  
úgy n evekede tt ,  úgy ta rto tt  és úgy enyészett e l ,  
m in t az ollyan helyeken, mellyek olly szorosan 
be voltak  zárva, hogy talán a’ vigyázatok közt egy 
szúnyog el nem fért volna. A’ k i teljes meggyőző
déssel el akarja  h inn i,  hogy ez a’ nyavalya áltál
jában nem ragadós, olvassa meg az Orvosi Tár III. 
kötete  8 füzetének elején találkozó észrevételeit 
a’ magyarországi cholerajárványról dr. SchOrdán-
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nak , a’ hoi nyomosán meg van m uta tva , hogy a ’ 
Magyarországban uralkodott és helyenként most is 
uralkodó epekórság nem egyéb légyen, mint egy tisz
ta já rv án y  nyavalya. Ő ugyanis, nemtsak az, hogy 
a' nyavalya elterjedésének történeté t úgy veszi vizs
gálat alá, hogy abból a’ dolog igazsága szemmel lát
ható és tán to rítha ta tlan , sőt önpróbatételei által 
is, mellyeket az epekórságban szenvedett emberek 
körü l te t t ,  tsalhatatlanul bébizonyitja, hogy ezen 
nyavalya olly távol áll a' ragadós indulattól, m int az 
ég a’ földtől. Azon vélemény továbbá, melly szerint 
az gyanittatik , hogy a' levegőtől felvett indiai ra- 
gadvány, abban nagyobb nagyobb nevekedést ven
ne a' levegő különös igyekezeténél fogva, bajosan 
lészen igazi esm eretté , m ert ha a1 levegő olly si
keres tenyésző élettel ruháztatnék fel a1 természet
től, hogy abban mint valami állati organismusban, 
a’ ragadvány magához hasonló anyagot szülhetne, 
akkor a’ levegő élete az emberével egyenlő lenne, 
a’ honnan sokkal nagyobb világi változásnak kel
lene szü le tn i , mint ez a' já rvány  nyavalya. E ’ 
mellett ha bizonyos ár és vezeték szerint foly
na az illyen ragadós anyag a' világon keresztül 
napkeletről napnyugotra, ezen tsavargós menetelii 
útban (azért nevezem ezt az árkot tsavargósnak , 
m ert nem egyenes vonal szerint nyúlik  napkeletről 
napnyugotra; hanem k iterjed  az éjszaki féltekén 
60, a’ déli féltekén 15 gradusnyira) m iért maradtak 
több nagy kiterjedésű földrészek mentek. Az a" hely, 
a ’ ! óva én ezen nyavalya végett hivatalosan voltam 
kiküldetve, t. i. Pest vármegyének solti járásába, k i 
terjed a' budai délitőtől (meridianus budensis) 60 
pertzenetre (m inutum ) másfelé, t. i. a1 Duna mente 
felé 90 pertzenetre , ezen a’ helyen ha az ember 
megállón napkelet és napnyugot közt, és álláspont
já t  egy centrumképen gondolván, onnan m inden
felé küllőket (radius) képzelt széljelhatni, minden 
irányzat felé m aradtak helységek, mellyek az epe- 
korságtól mind e3 mái napig anyaszült tiszták; hogy 
eshetik e’ meg, ha a’ levegő olly közönséges megmér
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gezett kútfő lenne? vagy ha a' ragadvánnyal meg
terhelt levegő bizonyos árok szerint folyna, abban 
hogy m aradhatnának sok helységek fertőzetlenül ?

23. §.

Nintsen e' szerint egyéb h á tra ,  hanem tsak 
az, hogy valljuk meg egyenesen azt, hogy az epe
kórság országunkba semmi módon nem jö t t  Indiá
ból ragadvánnyal megfertőztetett emberek vagy 
portékák  á lta l;  se pedig ottan a’ mondott aljazat 
a' levegőtől fel nem v é te te tt ,  ’s abban magához 
hasonló ragadó anyagot nem te rm e tt ,  ésigy bizo
nyos ár szerin t hozzánk nem folyt; hanem az ég
nek  és földnek azon rendetlen változásai, mellyek 
Indiában je lenvo ltak , és az ő szelidebb nyavalyá
ju k a t  illyen sebesen pusztító cholerává változ ta t
tá k ;  a’ mi országunkban is k ife jlőd tek , és a’ mi 
közönséges esztendei nyav a ly á ju k a t,  t. i. folytá
ban tartó gyomor-, iszapos, náthás és félbeszaka
dó hideglelésünket illyen ideges hamar ölő nyava
lyává változtatták .

Noha pedig a’ ragadós nyavalyák magokat olly 
erős karban nem tarthatják , hogy a 'v e lek  egy idő 
ben uialkodó járványok  hatalma alá többé , vagy 
kevésbbé ne szorittassanak: mindazonáltal a’ magok 
term észetét 'egészbe véve m eg tartják , és sem a’ 
nyavalya lefolyása előtt, sem pedig azután, a’ t isz
ta  já rvány  nyavalyák term észetét magokra nem 
öltözik. A' veres h im lő , hólyagos him lő, skárját 
u g yan , a ' j á r v á n y  h ideglelésekkel, sőt az utolsó 
a’ folytában ta rtókka l is egygyéválva és öszveszö- 
vetkezve szokott előjönni; de hogy az epekórság 
ezektől a \  ragadásra nézve egészen külön vagyon 
v á lva , abból nyilvánságos, mivel a' most említett 
n y ava lyák , a’ mint a’ nagy tapasztalásu régi és 
mostani orvosok á l l í t já k ,  ha egyszer az emberi 
organismust m egtámadják és m egrongálják , azon 
többé hatalm at soha sem v e h e tn e k ; az epekórság 
ezen tekintetben azoktól külöm bözik, m ert kétszer,
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háromszor, sőt néha többször is ugyanazon emberi 
egymiben a' szoros tapasztalás szerint elő szokott 
jönni , és az ember abba megint nemkülÖmben, 
mint a’ hideglelésekbe, v iszszaeshe tik , kivált 
ha jó életrendet nem tart : /m elIybő l látni v a ló ,  
hogy az epekórság nem egyéb, m int az egész föl
dön mindenfelé k iterjedett és előjövő hideglelé
seknek módosulása, azoknak felmagasztalt ideges 
állapotra való áltváltozása.

24. §.

Ezen dolognak világosabb megmutatására so
ka t tészen, ha az ember annak kifejlődését és 
lefolyását nem egy-egy emberben, hanem egy bizo
nyos helységben szemesen m egtek in ti ,  melly al
kalmatossággal a’ tapasztalás m indenkor úgy mu
ta t ta ,  hogy minekelőtte valamelly faluban vagy 
városban az epekórság egészen k iü tö tt volna, hat 
hét nap alatt nagy része a’ lakosoknak epés,gyo
mor-, náthás, vagy gyomoriszapos hideglelésben fe
küd t,  a’ h e te d ik ’s az azt követő napon ugyanezen 
nyavalyához, de más-más akkor lebetegedett em
berekben hozzá kötötte magát a’ bőrnek a1 lábik
rán térdig való gyakori rántzbaszedődése, a’ lá
bikra mozgása, annak meglehetős görtsös egybe- 
vonódása, a’ lábujak rángatása, hasmenés , nagy 
szomjúság cs más erőtulsági je lek  (sym ptom ata 
hypersthenica) melly a’ szoros vigyázat nemléte 
mellett veszedelmes érzőinas hideglelésbe láttatott 
imitt amott á lta lm enni, akkor k iü tö t t  az epekór
ság teljes erővel, és 13— 14— 15 napig nőttön nőtt, 
attólfogva megereszkedett, mind inkább lassudotl, 
a’ 27dik, ’s a’ 30dik nap körül egészen elszünt, a' 
40dik napig megint a’ nyavalya kirontását megelő
ző hideglelések nagy erővel dühösködtek, és akkor 
a" halál elszünt a’ n é lk ü l , hogy avagy legkisebb 
politziai rendelések arra  béfolytak vo lna , és a’ 
szünet nélkül való közösülés a' lakosok és más 
helységek k ö z t ,  a' mellyekben az epekórság még
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teljes erővel u ra lkodo tt ,  a' közösülés megszakadt 
volna. így hát a’ hold negyedjeit követte  a’ nyava
lya lefolyása egy helyre nézve, a’ hol k iü tö tt,  p. o. 
k iü tö t t  a’ nyavalya egy helységben Pest vármegye 
Solti járásában 1831dik esztendei Julius 23kán, 
midőn a’ hold a’ font (libra est signum Zodiaci) 
negyedrésze előtt ha lad t, ta r to t t ,  mig ez az égi 
test megint oda v iszszatért,  —  egy más helység
ben k iü tö t t ,  midőn ez a' test a’ kos (aries) előtt, 
m e n t ,  t a r to t t ,  mig ez megint oda ju to tt.  De azt 
az egy jegyzést hozzá kell a d n i , hogy ha a' nya
valyának egy egész helységbe vett végződése felé, 
az a’ m érséklet v o lt ,  a1 melly a k k o r ,  midőn az 
elkezdődött, a’ halál megint nagyobb kezdett len
ni, de ha vizesre, szárazra , m elegre, vagy hideg
re az ellenkezőből áltVáltozott, a’ halál észrevehe
tőképen aludt e l ; ha valahol a’ nyavalya tovább 
n y ú lt ,  azt az oltalmazó czélból te tt érvágásoknak 
kell megkülömböztetve tulajdonítani. Ezenkívül a' 
nagy városokban is ,  mint Magyarországon Pest és 
többek, m ellyek az ég négy hasábjai felé szélesen 
k ite r jed n ek , igy volt a' dolog; mert midőn azok
nak  egy részében a’ nyavalya egészen elhunyt, u- 
gyanakkor másban felserkcut és k iron to tt .

25. §.

.Számtalan dolgok vágynak még az előhordot- 
takon  k í v ü l , mellyek az epekórságot ragadósnak 
ta r tan i ,  avagy tsak annak gondolni is szorosan 
megtiltják. Tehát ezen nyavalya egy természeti 
mivelet által előhozott felháborodás az emberi e- 
gészség világában, a' melly, m int más akárm elly  
nyavalya, a’ mint az im ént is mondám (21 §), az 
elkészítő és felgerjesztő okok költsönös öszveiit- 
közése által nyila tkoztatódik  ki az emberi testben, 
az életmunkásságoknak önfüggő hoszszától való 
félretántorodása által. Az elkészítő ok, a’ m in t az 
Epekórság nevű könyvetskémben (3 9 § b an ) előad
tam , m ikor még a’ nyavalya országunkat tsak
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meszsziről fenyegette, mellyel ugyanakkor, m in t
hogy a’ tiszta igazságnak mindég ellensége szokott 
lenni, valamelly tette tett tudós semminek k iálto tt, 
de a’ mély belátásit ’s gazdag tudományu tapasz
talt orvosok helybehagylák, most m eg in t,  mivel 
a' tapasztalás ugyanezen állításom bébizonyitotta, 
a ’ hires Hildebrand, is az eget és földet vévén te
k in te t  a lá ,  illyen szavakkal erősít meg: j ,Q uo- 
t i e  s c u n q  n e  n o v a e  e x o r i u n t u r  e p i d é 
m i á é ,  a u t  v i g e n s  m o r b o r u m  p o p u l a r i -  
u m  c h a r a c t e r  m u t a t u r ,  t o t i e s  d e  c o s m i -  
c i s  q u i b u s d a m  r e v o l u t i o n i b u s  s a t  t u t o  
a r g u e  n d u m : u -— a’ föld világi élete zavarba 
jövetele  által serkentetik  és o ltatik  bé az emberi 
te s tbe , (21 §) midőn t. i. a’ föld felső színe te r
mészeti alkotására nézve mintegy romlott állapot
ba helyhczteíik. Ezen értelmet sok bolts orvosok 
mind M agyarországon, mind pedig a’ külföldön 
ápolgatják és oltalmazzák.

A’ földnek illyen változása nem egyébből 
szá rm az ik ,  mint földünknek a’ többi égi testek
kel való viszonyos munkásságából, ez okért sok
szor a' viz szerfelett bő nemtsak a' felső színén a' 
fö ldnek , hanem az ő massájában és belső gyom
rában is ,  az illyen esetben a’ vizkiömlések gya
korta  történnek, nemküJömben földindulások, ned
ves ködös idők, vizes gőzös telek, déli szél, azon 
időben meleg és az utána nyomban jövő hideg 
egyenetlensége, esős tél. Ezt felváltja a’ v izek  
elapadása és a’ föld színéről annak belsőjébe való 
bétakarodása, melly a' tüze t ,  a’ hévséget a’ föld 
massájában jelenlenni t a n í t j a , melly akkor még 
bizonyosabb, midőn nem a’ napvilága ’s abbój k i
fejlődő melege szárítja fel a’ v iz ek e t ,  hanem a’ 
föld mintegy magától iszsza bé. Illyenkor gyenge 
száraz t é l , száraz hűvös nyár, villámszerrel gaz
d a g , száraz villám lásokkal, vagy mennykövekkel 
tsattogó égi háborúval já ró  tav asz , s z á ra z , ke
resztbe já ró  szeles id ő ,  hűvös harmatos éjszakák 
já rnak . A’ föld világi életének illyen megváltozó-
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sa által, az ő felső színén és kérgében élő egymis 
zsengék (elem enta individualia) is életekre nézve 
változást szenvednek, és minél finomabb szerkez- 
tetésii és alkotása valameily életmiivészség, ’s mi
nél több béfolyá^ait képes a’ külvilágnak elfogadni 
(4§, epekórság 33 §), annál nagyobb a’ baj, mellyet 
abban az illyen világi háború okoz. A’ régiek azt 
h i t t é k ,  hogy m ikor döghalál, vagy valameily se
besen pusztító já rvány  ömlött széjjel a’ világon, 
annak oka a’ tsillagok hibás helyezete, Saturnus- 
n a k , Mársnak, Jup ite rnek  a' Scorpióra való sze- 
rentsétlen nézése, napkelet felé forgó üstökös 
tsillag; ezt nem kell leneve tn i,  hanem benne bá
mulni az emberi ész k iha tásá t ,  melly által okát 
a' változásoknak ott k e r e s i , a' hol a’ van, t. i. a' 
tem érdek világban, ezt nékünk  a’ babonától meg 
kell tisztitani; nem pedig úgy gondolkozni: q u o d  
s u p r a  n o s ,  n i h i l  a d  nos .

Ezen környülm ények azok, m e lly e k a ’ mi ha
zai nyavalyánkat indiai epekórsággá változtatták , 
t. i. kemény tsikorgós hideg t é l , —  forró hév 
n y á r ,  —  országunk nagyobb részének vízzel való 
elbontása , — annak hirtelen felszáradása, — szá
razság ,— bő esőzés, —  hűvös nyár, — engedelmes 
t é l ,  —  hadtól való félelem , —  kétségbeesés, — 
bujaság; —  az emberiségnek tsak imigy amúgy 
való megfelelés, — a' vallás eltapodása, —  vétek  
ölelése’s a’ t. Ezek tehát azon mozdulatok, mellyek 
az epekórságra elkészítő ok gyanánt szolgálnak, 
mellyről azt meg kell jegyezni, hogy az illyen el
készítő ok minden felgerjesztő nélkül a ’ természet 
rendelésénél fogva képes ezen nyavalyát előhozni. 
De gyakrabban előjön e z ,  ha az elkészítő okkal 
a’ felgerjesztő egybeütközik.

26. §.

Az epekórság felgerjesztő okai —  úgy látszik — 
anyagiak és erőbéliek ; az erőbéliek szemmel lá t
ható- és észszel felvehetőképen lá tta tnak  az orga-
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nisimist veyó-vagy  tagadóképen (ra tione  negativa) 
érdek len i; ugyan ez az anyagiakról is bizonyos. 
Az erőbéli okok az emberi léteinek lelki oldalát 
ostrom olják, és az idegrendszer legfellengősebb 
lángját merítvén ki, ezen utón hozzák elő a' nya
v a ly á t ,  illyen p. o. a szenvedő ember keserves 
állapotján való megilletődés, félelem, irtódzás, bu, 
álmatlanság. Illyen módon hozzák elő továbbá a' 
nyavalyát azon külső dolgok, mellyek az élő test
tel öszveütközvén, az abban jelenlévő melegséget 
és villámszert sebesen magokhoz ragad ják , p. o. 
a’ hideg nedves levegő, vagy a’ jó  meleg testet ha
marjában megáztató hűvös eső. így hívja elő ezt 
a’ holdnak a' földhöz közelebb, vagy attól távo
labb eső állása.

A' bő mennyiségben bevett eledelek és italok 
jóllehet elsőben a' gyuladó elvek (principia phlo- 
gistica) meggyülését eszközük ; de ugyanez által 
az életerőt elepesztik és k im e r í t ik ,  a' szobákban 
tsendességben álló rothadt ’s rőkonyödött életmi- 
ves részekkel megterhelt levegő is tagadólag ser
kenti fel ezen betegséget.

E zeket illyenképen gondolván, a1 betegségre 
való elrendelés jelenlévőn az emberi testben, min
d en ’gerjesztő ok, a’ melly a' kiilbőr és béltső fala 
vetélkedő antagonisticus munkáját annyira  meg
zavarja, hogy a' kiilbőr és külső természet közö tt 
való költsönös béfolyás e lrekesz tetik , és ennek 
munkája végrehajtását a’ béltső k insze rit te t ik  ma
gára v á lla ln i , előhozza az epekórságot. Ulyenkor 
a* kigőzölgést és az észrevehetetlen bőráltlehelést 
maga a’ béltső viszi végbe, a’ m ikor is önrendes 
m unkáját, t. i. a’ bészivást (absorbtio) mint a’ táp
lálás előkezdetét kénytelen tökélletesen félbesza- 
k a sz ta n i , a' mikor is az ő to ldalékjainak szolgá
l a t a  is , t. i. a' m ájnak és a’ májkapu vagy verő- 
tze vérérnek  munkája is felfüggesztetik A3 bőrön 
történő lélekzetvételt pedig a' tüdők veszik ma
gokra. Illy rendetlenségekbe jöhetnek ezen előesz- 
közök mind erőbéli, mind anyagi illetés á lta l,
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iIlyenek: a' mennyiségére és tulajdonságára nézve 
megváltozott levegőnek a' külső és belső bőrre 
való rendetlen hatása , kisebb vagy nagyobb vil
lámszeri egybeütközés a’ test és külső természet 
közö tt ,  a’ külbőrnek a’ világosság elfogadására 
való alkalmatlan vo lta ; igy hát a’ test l ik a ts a i , 
(pori)  bezára tnak , és az éltető zsengékkel tö rté 
nő szükséges együttmivelés félbeszakad, illyenké- 
pen ha igaz az, hogy a’ test szélső határán végző
dő mindennemű edények és idegek a1 levegő, v il
lámszer, világosság hatalmas befolyásinak és imin- 
kájinak köszönhetik  mozgásoknak és munkájok- 
nak  nagy részét: a' belőlről kifelé ható mozgás 
és élet ezeknek feutartására elégtelen.

27.. S-

Az epekórság kimenetele egészség, halál, vagy 
más betegségek. Az első a’ mesterség által a’ te r
mészet segedelme mellett legkönnyebben eszkö
zöltetik  a’ forró epekórságban; a’ halai az igen 
forró epekórságban r i tk án  e lkerü lhető , k ivá lt  ha 
a’ megkívántaié segedelem elm ellőztetik  ; a' leg
forróbban, akárm it követ el az em ber, mindég 
halál a' következés, 's azt az ajánlott mindenné- 
mü orvosi szerek nem hogy elháritnák, sőt az élet
munkásságot még nagyobb zűrzavarba hozzák. A' 
forró epekórságból felgyógyult emberek a’ tökéi- 
letes egészségbe lépnek által, ez, t. i. a' tökélletés 
egészség, az igen forróban tsak  késő idő múlva 
v iszszanyerhető ; m ert az ezt elfogadó nyavalyák 
többnyire ha nem halálosok is, de legalább mind 
a’ természeti, mind az orvosi segedelemnek hatal
masan ellentállanak. Azon n y av a ly ák b a ’ mellyek 
nyomban k öve tik  az epekórságot, és a’ mellyeket 
ennek mintegy sarjujának lehet gondolni, többnyi
re v izkó rság , nyavalyatörés, megtébolyodás. A' 
vizkórság az ollyan egymik epekórságát k isé r i ,  
a' k ik  az előtti esztendőkben huzamos félbehagyó 
hideglelésekkel bajlódtak; a' nyavalyatörés erős
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's az előtt tökéllctes ép emberekben fogadá el a' 
mondott  nyavalyát ; a' inegtébolyodás a’ sok nyo
morúsággal bajlódó aggott özvegyekben vala a' 
nyavalya kísérője. Innen láthatni, hogy az epekór- 
sagot inkább ideges , mintsem a’ tenyésző élet hi
bás megváltozásával já ró  tünemények kísérik.  A’ 
k ik  ezen nyavalyában elvesznek, többnyire ideg
láz ,  vagy inkább érzőinerőbuzgás, rothasztó hi
degség, vérrekedés által oltatnak ki, melly nemtsak 
a1 nagy véredénytörzsökökben, a’ szív üregeiben, 
az agy vérkebleiben; hanem mindenütt,  a’ hol a’ 
testben az edények valamennyire tágasabbak, meg
á rad ,  és a' mozgást eszközlő erő kiapadván,  álló 
tóvá lészen; ezen különös változás pedig minden
kor az idegerőmunkálat  kimerítésétől  függ, melly 
többnyire közbevetetlenül,  vagy közbevetőleg el
vevő gerjesztő okok által haj tátik végre, melly 
illetésre az élő műszeres test nem egymis, hanem 
világi béfolyások által tétetik alkalmatossá.

28 . §..

Az epekórság múlhatatlanul megtörténendő k i 
menetelének előre való megjövendőlése több moz
dula toknak, szem - és észiigyre vétele által le
hetséges: ennélfogva nemtsak az embernek élet
módjá t ,  hanem léteiének lelki és testi mivoltá t ,  
a ’ gerjesztő okok mivelésmódját,  a’ testben jelen
lévő ’s aJ nyavalya befogadására való készséget,  
nemkiilömben a márkife jlődöt t  nyavalya sebesebb 
vagy lassúbb lefolyását , ’s rövidebb vagy hosz- 
szabb voltát ugyantsak józan észszel és balvéleke
dés nélkül valósággal kell az orvosnak észbevenni, 
így bátran jó reménységet lehet nyújtani azon 
nyomoru l taknak, k ike t  a’ természet tsak a* tiszta 
forró epekórsággal látogat meg. Azoknak sorsa, 
k ik  az igen forróba e snek ,  bajosabb, és ha ideg
láz vagy érzőinerőbuzgás,  ha rothadó állapot k í
séri azt, az élet végét mind a’ természet, mind a’ 
mesterség könnyes szimmel  nézik. A’ legforróbb
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epekórságot ha az orvos megesmeri ,  és a' lobbi
tól t isztán megkülömbözte t i , a’ halált bátran és 
bizonyosan előre megjövendölheti , mert  ebben an
nyira zavarba hozza a' természet Önmunkáját ,  
liogy azt maga se képes többé viszontag helyre
áll í tani;

Non illí Chiron, nec item Cum fratre Machaon 
Ferre salutarem posse fatentur opem.

Minél sebesebb lépésekkel halad felfelé a’ be
tegség, és az ezt mutató je lek  minél gyorsabban 
kergetik  egymást, annál kétségesebb az élet vala
hai viszszaáll i thatása,  de annál bizonyosabb a’ 
halál.

Ha a' test  már akárminémü kornyülményck 
álta l ,  p. o. betegség, vagy valamelly nyomorúság 
által annyira  sujtol ta t ik ,  hogy a’ miatt  a’ léteinek 
mind anyagi,  mind erőbéli oldala földre t e rü l ,  
akkor  akármelíy ,  de különösön az epekórság el
fogadására annyira alkalmatossá tétetik az élő test, 
hogy az által nem tsak mint a’ mondott  pertzene- 
tek  által az elgyengült  életmüvészség letapodtaiik; 
de sőt inkább az élet tökélletcsen kimerit tet ik ,  és 
a’ nem vár t  halál nagy hamarsággal megérkezik.

Ha  az orvos a’ gerjesztő okok mivelésmódját , 
a’ mi nem igen nehéz ,  megesmerheti,  ebből a* nya
valya jövendő mivoltát  ugyantsak böltsen képes 
lehet megítélni.  Az ollyan epekórság, melly a' lé
teinek lelki oldalát érdeklő támasztó okok által 
hozat ik  e lő ,  mindenkor  halállal végződik ; mert  
a’ lélek az orvosi szerek munkája  hatását  el nem 
fogadja, annyival is inkább, mivel a' meggyengült  
organismusban a’ tenyésző ’s az avval egy állali 
élet gyenge lábon á llván ,  halgat, ’s igy a' megfo
gyatkozott  lelki erő is semmi oldalról nem gyá- 
molit tat ik.  Az ezt előhozó okok közbevetetlenül ve- 
vőleg (immediate  nagative) érdeklik  az é le te t ,  
azért  is a’ legforróbb epekórságot hozzák e lő ,  
melly már maga bizonyos halál. Más illyen módon 
mivelő o k o k ,  a’ mellyek t. i. a’ meleget és vil-
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lámszcrt a’ testből sebesen kirabolják,  ős a’ kiil- 
bőr ,  meg a’ külső természet közt való öszvefüg- 
gést e lszakasztják , ezen akadályok elhárittatván, 
egészséggel felváltandó cbolerát támasztanak. Az 
ollyan okok , mellyek közbevetőleg merít ik  k i  a' 
test erejét  ( mediate nega t ive )  p. o* bő é te l ,  
bő i t a l , füszerszám 's t. f. a ’ t e s tben , ha  jó 
orvosi segedelem szo lgálta tik , halálos epekórsá
got soha se hoznak elő. A’ hol a’ létei lelki oldala 
ha ta lmas , a’ hol a' lelki viszszamivelés (reactio 
psychica) jó karban van, ott  a' nyavalya szállást 
nem talál: de a’ kitsapongók, a’ k is le lkük, a’ v i 
lághoz ragaszkodók, (de nem azért,  hogy az em
beriségnek, hanem az alatsonylelkiiségnek tegye
nek eleget) 's k iknek  lelkét a’ nemtelenség leala- 
tsonyit ja ,  elenyésznek. Milly sok függ a’ nagy
lelkűségtől az egészségre nézve l k i  nem tudja, a* 
ki  az emberek körül forgolódik?

Miilyen az eledelek neme, mellyekkel az em
ber élni szokott,  minémüek foglalatosságai, mellye- 
ket  egész életében szakadatlanul követett,  valljon 
a" testet lankasztják e el, vagy inkább a’ lelket eről
te t ik meg, jól meg kell ítélni.  Mindenik esetben a’ 
szokott életmódnak megváltoztatása inkább siette
ti a’ halált, mintsem azt eltávoztatná, és akármii
lyen légyen az életmód , mellyet az ember egész 
életében követe t t ,  annak ellenkezővel való feitse- 
ré lése,  nem védő, sőt az egészséget lerontó és a' 
testet  a’ nyavalya elfogadására igen alkalmatossá 
tévő szer. Egyéb mozdula tok,  mellyeknek irány- 
zatjából az epekórság kimenetelét meg lehet Ítél
ni , ezeknek szorosan alá vágynak rendelve.

29. §.

A’ gyógyításra való elhatározás,  és a’ helyes 
gyógyitasmódnak elővehetése tsak akkor  történ
hetik meg, ha az orvos a’ nyavalyának helyét és 
természetét ügyesen meg tudja ítélni. Az elsőre 
nézve; noha az embe]i testnek azon állásához ké
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pest ,  melly szerint annak minden részei mind 
anyagi ,  mind erőbéli létekre nézve szorosan egy
befüggnek;  akárminő változás abban tö r tén jék ,  
az nints egy különös helyre szor ítva,  hogy abból 
széljel ne hasson; hanem mintegy az egész testben 
k i te r jed :  mégis vagyon egy hely, a* hol a' beteges 
munká la t  vi rágz ik  és fentartatik. Az a’ hely, a’ 
honnan az epekórság mintegy k iké i ,  úgy látszik,  
hogy a dutzrendszer és gerintzvelő lennének; és 
i t t  is vagy a’ kerületi rész (pars peripherica) vagy 
a' központ (centrum). Ennélfogva a' forró és az 
igen forró epekórság a 'kerü le tben széltágadzó ideg
szálakban kezdődik  el, és kívülről  lassankint ter
jed  bé a' centrum felé. A’legforróbban maga a’ köz
pont vagy centrum mennykőképen érdekeltetik,  és 
belőlről kifelé halad a’ kerüle t  felé villámsebes
séggel. Ritka eset az, mellyben a’ fő központ t. i. 
az egyvelő közbevetellenül bántatnék. Ezen igazság 
helyes megértésére megjegyezem, hogy az ideg- 
rendszer főképen három részre szakad , mellyek 
nem egy, hanem kiiiomböző köröket fo rm álnak , 
de azok egy centrumuak (circuli eoncentrici).

Ezekből többé vagy kevésbbé felfogható a' 
nyavalya természete is, t. i. hogy ez valódi ideges, 
vagy érzőinas nyavalya légyen, a’ midőn is t. i. 
a1 mostanában megállapodva (stationarie) ura lko
dott  nyavalyák lá tta tnak eddigelé való gyuladá- 
sos és gyomorbajos á l l apo toka t  ideges indulattal 
fel tserélni , melly életmivi helyheztetés tsakugyan 
a’ felmagasztalt és bő mennyiségű elválasztás és ki- 
üresités által mutatja k i  magát, melly nem gyula- 
dás á l t a l , hanem a’ savós hártyák hévség nélkül 
való magosra emelt  munkája  által ha jta tik  végre.

30. §.

Ezeket  i l lyenképen előadván, m ár  most helye
sebben lehet valamit szóllani a' gyógyításhoz is. 
— Mivelhogy annakokáért  azon a’ he lyen , hol a' 
nyavalya mindkét rendbéli okát megemlítettem,
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egyszersmind avval együtt a' védszerek is leraj
zolta ttak,  mellyek tsupán abban állanak, hogy az 
ember ,  a’ mennyiben lehet, a’ gerjesztő okok be
folyása elől elvonja magát: tsak a’ van hátra, hogy 
egy két szóval a' gyógyitásmódról értekezzem, de 
ugy, hogy azzal a’ szerző mellett legalább még 
valaki elégedjék meg,  ’s hogy igy ezen rövid jő 
tzélból irt értekezésnek legalább a ’ tzimje feljegy
zésre érdemes légyen.

A’ megbetegedett embert a’ mivelő okok elől, 
a* mennyiben lehet,  el kell re j teni,  azután meg 
kell tudni , valljon a' nyavalya kívülről terjed e 
bé a’ centrum felé, vagy pedig beiéiről hat e ki a 
test szélső kerülete felé í A' midőn a* nyavalya 
fő helye a' test szélső határán lévő életmivekben 
vagyon, akkor v agya '  béitső üregében széltoszló 
idegrostokban,  vagy a' külső bőrben elenyésző 
ugyan e’ nemű élő részekben van azon hely, m e l l 
ből a nyavalya gyökere táplálást vészén. Ezen ál
lapot a' forró és igen forró epekórságban szokott 
jelenlenni.  Hlyen esetben szükséges ollyan orvosi 
szereket venni elő, mellyek minekutána a’ test azon 
részeivel,  mellyek a' külső éltető zsengékkel köz 
bevetetlen érintésben vágynak, miilyenek p. o. a’ 
kü lbőr ,  a' béitső,  a' szájtól a' gátig, a’ lélekzést 
eszközlő előmüszerek; öszvejönnek, azonnal az 
itt elromlott idegetskéket ki gőzölgő, hészivó, visz- 
szaszivó edénykéket haldokló allapotjokból eleven 
munkára serkentgessék és ébresztő munkálat jaikat  
kívülről  béfelé mélyen beterjeszszék; i l lyenek p. o. 
ISpir. aromat. Jinim. volat. spir* salis am. caust. 
feleresztve borszeszszel. Ra canthar. egyelitve 
laud. lig. syden., sós etzet ,  sós v iz ,  és minden
féle fűszeres és csípős egyvelegek. De ezen szerek 
gyakorta lassan dolgoznak, ugy hogy a’ nyavalya 
terjedése ezeknek ellenmunkálatját sebesen meg
haladja és sikeretlenné tészi: azért ezeknél száz
szorta sebesebben dolgozó szerekről kell gondol
kozni,  mellyek munkája sokféle légyen, úgymint: 
ösztönözze a' lenyomott  életű idegeket, serkentse

7
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fel az elaludt edényeket,  tsi lapitsa a” felingerlett 
izomrostokat,  tsak a’ külső bőrre kenettetvén, még
is a' béltsőt ,  ha szükséges,  kiürülésre szor í tsa ,  
ezt tészi emez öszvetett sokhasznu i r :  Rp. ungv. 
aromat. dr. duas. ungv. hydr. cinerei d rT trés. 
pulv. canthar. opii pur i  aa dr. semis. Terendo 
misceantur in ungv. aequabile, tunc addantur  ölei 
crotonis guttae quindecim. Ezzel kell kenni a' kül- 
bőrt  ’s rajta e ldörzsöln i , különösön aT gyomor 
tájékát,  a’ hátgerintzet  és a’ görtsökkel kínlódó ta
gokat. Mikor a 'nyava lya  a 'bé lt ső  üregében elosz- 
ló idegekben kél ki, ha a’ gyomor és belek t iszták, 
a' tsupa melegvizivás a’ nyavalyát kio lt ja ;  de tsak 
úgy, ha a’ küibőrön a' benrekedt kigőzölögni való 
anyagoknak tartozott mód szerint szabád ut nyit- 
tá t ik .  Ha pedig a’ béltsőben iszap vagy akárminé-  
mü bélzavarék volna, azt minél elébb ki kell haj
tan i ,  még pedig ollyanképen, hogy hány tató vagy 
alólról takarí tó  szerekkel nem kell mindjárt  há
borgatni a' gyomrot ,  hanem kívülről  kell hányás
r a  ösz tönözn i , mellyet megtészen nyoltz tsepp 
crotonola j , ha a' gyomor tá jékára  tsepegetődik és 
ottan eldörzsöltetik , vagy ha ugyanazon helyre 
borral megforrázott fejér galotza (agaricus albus) 
té te tik  fel; a’ hol ezek nem tennék meg a’ k íván t  
szolgálatot ,  de a’ mi nagyon r i tka  ese t ,  adassék 
a’ betegnek hánytató gyökérpor,  de ez nagyon ri t
kán  van terhes baj nélkül.  A’ hol teljességgel sem
mi orvosi vagy házi gyógyító szer nem lenne,  jó 
hasznot tészen a’ láb ikráknak és hasnak vékony 
veszszővel való verése a’ bőr felrepedéséig, és e’ 
mellett hidegvizital. H ogyha  az epekórs ág idegláz
ba menne által, többet tészen, ha a’ külbőr elszun
nyadt munkássága megint lábra á i l i t ta t ik ,  ennek 
a' fent említett  ösztönöző és ingerlő szerek által 
való szelíd dorgolése által, mint ha, a' már mun
kát] an gyomorba ingerlő erővel felkészült gyöke
rek  főzetje, vagy más akármi e’ nemű szer önte
t ik  bé. A5 rothadásba,  vagy inkább rothasztó hi
deglelésbe áltment epekórságban leghathatósabb
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segedelmet nyujtnak az állati fejérményes ingerlő 
szerekkel öszvevegyitett főzelékek, mint p. o. bor
jú l á b ,  házi szárnyas állatok lábai,  szá rnya i ,  bé
kák 's más illyen állatok főzelékei,  finom tokaji  
borral egyelitve, gyakran kalánonkint vévre. Hasz
nos ezenkívül a' Haller savanya. A' legforróbb 
epekórságban minden emberi segedelem sikeretlen* 
ebből senki ki nem gyógyult és nem is gyógyul
ha t ;  mert  ebben a' betegség lefolyása sokkal se
besebb, mintsem az orvosi szerek m unk á la t ja , 
ezenkívül itt a' tenyésző élet arra nézve, hogy a' 
külömböző dolgokat magával öszvehasoniitsa, már 
a’ nyavalya kiütésekor meg van halva. E ’ szerint  
az ajánlott orvosi szerek i t t  tehetetlenek és sem
mi segedelmet nem nyújthatnak. Jó lenne, az okos
ságot és tapasztalást vévén vezérül, ezen nemében 
az epekórságnak a’ segedelemnyujtást valami 
olly szer által próbáln i ,  melly a' nyavalya szapo
ra  haladását képes megelőzni; miilyen p. o. a’ szo- 
r i tdék  (strichnina) ha adólag (positive) és a’ kék
lő gyulatssav (acid, hydrocyanicum), ha vevőleg 
(negative) lenne szükség a’ nyavalyát elhárítani. —  
Ezen nehány szavaknak, mellyeket i t t  a’ gyógyí
tásról emlegettem , mindenek , a’ meilyek hasz
nálhatnak, alá vágynak vetve: azért  is, mivel most 
az idő és a’ hely szűke megtilt, az azokról való bő 
és huzamos beszédtől magamat megtartóztatom.

Eágoni BABRA ISTVÁN.

E l e g e n d ő  ok.
Azt ké rdezik  az emberek,  miért  iszom én? 

Azért, mivel veszedelmes most józannak lenni. —-
Th.

Az uralkodók és nemzetek.
Az uralkodók sebesek, mivel tudják,  hogy szá

mokra  nintseu örökkévalóság; ’s a’ nemzetek las
súk, mert  tudják,  hogy fennmaradnak örökké.

Th.
7*
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M a g y a r  Leoni das .

ZRÍNYI! édes Hazánk* tzímeres fajzása!
Nyugodgy1! térjedgyen r’ád az Egek’ áldása.
Majd, ha a’ trombita’ rettentő hangjára 
Mindegygyikünk testét felvészi magára, —
Elődbe sietünk; ’s ölelünk tégedet;
Meghálállyuk akkor nemes esetedet.

ÁNYOS PÁL.

IVíelIy indulatosan ’s melly kegyetlenül dühöskö- 
dött  a' vad T ö r ö k  hajdan a’ keresz tyéneken, 
de különösen a’ M a g y a r o k o n ,  ’s ezeket — tel
hetetlen uralkodásvágytól ’s engesztelhetetlen gyü- 
lölségtől ingereltetve — melly iszonyuképen sa
nyargatta l égyen ; számtalan egyéb példákat .elhal- 
g a tván , gyászos tanúja lehet S z i g e t h v á r .  — 
Hogy pedig ellenben a’ dicső Magyar hazájáért  's 
k i rá lyáér t  minden időben kész volt vérét ’s életét 
feláldozni,  ’s nemcsak H unn iá t ,  hanem egész aus- 
triai bi rodalmat,  sőt egész Európát is ő oltalmaz
ta leginkább napkelet  dagályos fergetegének min
dent dúló árjai  ellen; ő mentette meg a’ végve
szélytől ,  és ő volt  a’ kereszíyénség védfala, —  a’ 
többek közt  csalhatatlanul bizonyítja e’ jelen tö r
ténetírás. *)

Gróf Z r í n y i  M i k l ó s  1566ik évi Junius l ö 
kén a’ Törökök jöveteléről  legelőször egy kém 
által tudós it ta to tt , ki  neki jó lélekkel elbeszélte,  
hogy szultán S z o l i m á n  két mértföldnyi hosza-

*) S c h w a n d t n e r  Illdijk rész, lap 1—23.

^  mm
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ságra nyúló táborát S z e r  a j  é v ó h o z  közel látta, 
ineszszirő! maga is követte, ’s hir  szerint ezen ha
di készületet  S z i g e t h ,  vagy E g e r  megtámadá
sára irányozza; annakokáért  P é t e r v á r a d n á l  
a’ D u n á n  már hidat is veretett. Nem sokára má
sik kém is érkezék P é c s  városából egy harma
diktól  hozott levéllel,  mellyben Írva vala:  hogy 
a ’ szultán seregeivel csakugyan megindult: de ho
v a ’s mellyik vár vívására? nem tudatik.  Ezt rög
tön más kém követé E s z é k r ő l ,  jelentvén egy 
bégnek az elősereggel oda érkezését és a' bosnyák 
fővezérrel — k a r a i n  b e i  basával -— lett egyesü
lé sé t ,  k ik  utóbb T ó t o r s z á g b a n  a1 D r á v a  
túlsó partján M o s t a v i n á n  alól telepedtek meg; 
de további szándékok bizonytalan. Ezekhez járul
ván a’ negyedik kém is, elmondá: miképen az o t- 
t o v i  kikötőhely felett,  a’ Dráva ellenében sok 
hajó S i k l ó s  felé evezett; hallotta, hogy a’ császár 
táborából előreküldött bégnek czélja, a’ Drávát ált- 
hajózni,  Siklósnál megállapodni ’s it t  a’ nagy had
sereget bevárni ,  aztán pedig merre fog ta r ta n i ,  
senki sem tudja.  Végre az utólsó kém a’ török tá
borból jővén ,  bizonyitá,  hogy a' sereg hajókra 
ülvén, Ottovnál, a’ Dráván megy keresztül, melly- 
nek áltevezett  része tüstént B u d á r a  igyekszik 
és Siklósnál éj jelez.

Ezeket tehát a’ híres és bátor Zrínyi Junius 
17kén megtudván, Övéivel tanácsot t a r t ,  ’s sze- 
rencsekisértés végett 1000 gyalogot és 500 lovast 
A l a p i  G á s p á r  és P a p r u t o v i c s  F a r k a s  
vezérlése alatt a’ Slklósvár megett tanyázó Törö
kök  ellen kül d,  parancsolván nekik, hogy ha eze
ket megtalálandják,  velek ütközzenek meg; ha 
pedig rájok nem a k ad n án ak , Siklóst rohanással 
támadják meg, vagy gyújtsák fel,  és mindent ra
boljanak ki ’s pusztí tsanak cl. — A’ mieink Siklós
hoz közelgetvén, 200 gyalogot és 100 lovast a’ vár 
felé előreküldenek olly meghagyással, hogy ha ne
talán a' Törökök a’ réteken és rónaságon alól lo
vaikról leszállanának, a’ többieknek minél hama
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rabb jelentsék meg, mindeneket  jól  megszemlélje
n e k ,  ’s azokról övéiket tudósítsák.  Minekutána 
Siklós alá érkeztek,  egyenesen a’ Törökök tábora 
felé ta r to t tak ,  hol M e c h m e t  bég tanyázott ,  kit  
a' császár kevéssel azelőtt udvarából vett  magához, 
’s arany-almával ( theari sansachJ ,  — melly zászló
ra  szokott fel tétetni , 's a’ török császár által a’ 
hadvezéreknek, jóakaratja ’s katonai főhatalma j e 
léül, adatni, —  K o n s t a n  t i  n v á r  Stam biil)  mel
lett megajándékozott ,  és mint  az elősereg ve
zérét  —  előreküidott,  hogy a’ Dráván áltmenvén, 
Pécs környékén ,  hol a1 nagy táborhoz tartozó se
regek öszszegyülendenek , ál lapodnék meg, 's on
nan sehova ne mozdulna, mig arra nézve a ’ császár 
parancsolatját nem venné. —  így lévén a' dolog 
elintézve,  a’ mieink rájok rohannak,  őket korán 
reggel m egver ik ,  széltüzik 's nagyszámú Török- 
séget megöldösnek; sokan csaknem meztelenül ’s 
egy ingben a' tavakban és kövecses ’s gyümölcs
fákkal beültetett helyeken futással keresőnek me
nedéket.  A’ bég is nehéz sebet kapván  ’s futásköz
ben elesvén, ama’ tóban vagyis iszapos mezőn el
veszett. F i ja  továbbá ’s ezzel együtt  három Török 
elevenen a' mie ink kezére  ’s hatalmába került. 
Katonájink  azonfeJjíil temérdek a ranyat ,  ezüstöt ,  
sátrokat, lovakat, szóval: olly gazdag zsákmányo
kat n y e r v é n , hogy azokkal nyolcz tevét, hatvan 
lovat, ötven teherhordozó öszvért  és hat  szekeret  
raknának  meg, szerencsésen; —  a’ szigethi nemesek 
pedig arannyal hímezet t  ’s nyusztbőrrel  bélelt ’s 
prémezet t  köntösökbe Öltözve, kimondhatatlan ö- 
römmel Szigethvárba viszszatértek,  magokkal hoz
ván még ké t roppant veres zászlót is,  mellyeket 
hasonlóképen az ellenségtől vet tek el, 's mellyek- 
nek egy-kéznyi szélességű, t iszta ezüst ’s aranyo
zott  hegyek, 's rajta almaképü ezüst-teke volt.  — 
Valóban hasonló győzedelmet ’s i lly marta lékokat  
a’ mieink már  régolta nem nyer tek  az ellenségtől.

Julius 2kán maga M u s t a f a ,  a1 bosnyákor-  
szági basa, S z o k o l o v i c s  basa, a' karambei ba-
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aával 's egész Bosnyáksággal, a* Dráván Ottov felé 
áltmentek és Siklósnál megtelepedtek, —  Julius 
7kén N á n d o r f e j é r v á r r ó l  —  a’ török tábor
ból — hirtelen előterem egy kém azon jelentéssel: 
hogy a* szultán oda érkezett  és hajóji a' Dráva el
lenében egyenesen felfelé eveznek ,  hol ó Siklós
hoz közel a’ Dráván hajóhidat csináltat és Szigeth 
megvívására indul;  azon hidat pedig,  mellyet a’ 
Dunára veretett ,  elrontatja 's szélthányatja. Végre 
Pécs városából m a g a N a s u f  aga levelet küld  Zrí
ny inek ,  mellyben í r ja :  hogy már egy hadügyelő, 
*zaz ki a 'katonaságot öszszegyüjti 's néha a’ sere
gek vezérének helyettese (ők  c s a u s z-nak hívják),  
oda megérkezett,  és H a m s a m  bégnek a 'c sászár
tól olly parancsolatot hozott ,  hogy minél hama
rabb a' Drávához menjen és ott hidat készítsen, 
a’ mit  ha nem teend, saját háza előtt fogja karó
ba huzatn i ;  azt is meghagyta,  hogy a5 falukon 
széljel véres karó hordoztassék környül. így tehát 
az, Oftovtól nem meszsze hidat kezdett  ép i tn i , 
mellyet már csakugyan jó hoszura csináltak: de 
egy éjjel nagy erővel rá rohanván a1 viz, egészen 
s zé l t ron to t ta 's e lv i t te , azon a’ helyen nem is ala- 
pithatá azt meg semmiképen : innen tehát tovább 
menvén aláfeló a' D ráván ,  ismét elkezdi a' mun
ká t  ; de a’ mit ké t  nap alatt kész íte tt ,  a' viz egy 
éjszaka mind széltszaggatta. E ‘ helyet is oda hagy
ván , közel Eszékhez harmadikat választott 's uj 
próbát tett a’ hídépítésben ; de hasztalan ! a' hul
lámok hatalma miatt  semmire sem mehete. Ezo- 
káér t  tehát a' csauszt a’ szultánhoz k ü ld i ,  olly 
izenettel,  hogy mivel a' szörnyű vizáradás akadá
lyozza, a’ Drávára  hidat  nem rakha t ;  pedig mind
eddig — meg sem pihenve — szüntelen dolgozott. 
A’ császár Hamsam bégnek ezen izenetét megért
vén , a' csauszt viszszaküldi hozzája egy török 
ken d ő v e l , mellynek szélére arany betűkkel e' so
rok valának h ím ezve :

„ S z u l t á n  S z o l i m á n  v i s z s z a k ü l d i  (a' 
csauszt) $ á l t a l a  p a r a n c s o l j a ,  h o g y  a'
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D r á v á r a  a k a r m e J l y  h e l y e n  ’s a k a r  m i 
k é p e n  t ü s t é n t  h i d a t  k é s z í t s e n :  m e l l y  
h a  e l j ö v e t e l é i g  f e l  n e m  é p ü l n e ,  ő (H am 
sam bég) a’ h i d  e g y i k  r é s z é n é l  a’ p a r t o n  
u g y a n e z e n  k e n d ő v e l  f o g  m e g f o j t a t n i  
’s f e l  a k a s z t a t n i . “

Miután Hamsam bég ezt megtudá,  felette 
gyorsan,  ugyanazon órában Eszéken alól a’ D rá
vához siete, és minden ha jó t ’s a1 végre alkalmas 
fákat oda vitete. Eszék alatt tüstént elkezdődik 
a' m u n k a ,  mellyel hogy annál könnyebben végre
hajthatna,  minden adófizeiő pórokat,  sőt magokat 
a’ nemeseket is ,  és valamennyi hivatalbelieket s 
t i sz tviselőket,  senkit  sem véve k i ,  dologra hajt. 
Maga Hamsam bég sem késedelmeskedék legke- 
vésbbé i s ,  sem nappal sem éjjel nem nyugovék, 
mig a' Drávát  hid nem boritá,  melly réteken , ta 
vakon és posványokon keresztül  egy mértföldnyi 
hoszuságra ter jedet t ,  és t iz nap alatt egészen el
készült .  —  Továbbá ama' kendőt ,  mellyet Ham- 

" sam bég a’ császártól k apo t t ,  N a s u f  aga,  ki 
Hamsam bég távollétében Pécsett ennek helyettese 
vo l t ,  alattomban elküldötte Zrínyinek Szigethre.

Julius 20kán a’ bosnyákországi és karambei 
basák Siklóstól a' tábort  megindít ják és Pécsre 
é rkeznek :  innen a ’ budai basa segítségére indu l 
v a ,  S z  é k e s f  e j  é r  v á  r r a  mennek, k ike t  azután 
Hamsam bég minden nemeseivel ( spahi)  kornyül- 
vétetve követett .  Az napon,  mellyen ez Pécsről 
e l távozott ,  az anatóliai beglerhég ( f ő  hadvezér 
napkele tén)  mindnyájánál elébb ment ált a’ Drá
va hidján, kiket  A k a i  basa 's a' vrumelibeglerbég 
(fő hadvezér) követnek, M o h á c s  térén leteleped
nek  ’s i t t  a’ török császár számára sát rokat  ké 
szítenek. Ezek  után maga szultán Szolimán is ,  
áithatván a’ Drávát,  oda érkezett,  ’s tábort  ütvén, 
arról tanácskozott ,  miképen kelljen a’ dologhoz 
fognia,  és ott nehány napig ,  mig a' hadsereg egé
szen keresztülmenne,  vígan mulatott.



August 1-sőjén a' török császár Mohács meze
jéről  hadaival megindulván, Szigeth felé ta rtott ,
‘s harmadnapra Siklós alatt te rmett;  i t t  O r o s z -  
1 á n CArslan)  budai basának fejét véteté. Negyed- 
napra aztán Pécsre,  ötödnapra pedig Szigethez 
közel Sz. L ó r i n  e z r e  érkezett 's táborával meg
állapodott.

AzonkÖzben gróf Zrínyi Miklós a’ legczélirá- 
nyosb rendelésekről szorgosan gondoskodók. Mi
dőn már bizonyossá tevődék a r r ó l , hogy Szoli- 
mannak eltökélett szándéka Szigethet v ívn i ,  ’s 
ennek temérdek hadait közelí teni iátá,  a’ ka to 
náka t ,  nemeseket ,  polgárokat ’s többi lakoso
kat mind a’ belvárba gyűjti ’s utánok a’ város ka- 
pujit bezáratja,  aztán a’ kisebbik vár utszájában. 
közepei tek megáll 's mindnyájokhoz illyeténké- 
pen beszél:

„Feleim! bátor férjfiak ’s legerősebb katonák! 
Mindnyájan látjuk immár a’ Törökök császárját 
valóban nyakunkra  törni 's felénk közelgetni: an- 
nakokáért  maga a’ szükség kívánja ,  hogy készül
j ü n k ,  ’s a’ mi és egész keresztyén világ ’s név 
ellenségét bátor szívvel ’s rettenhetetlen lélekkel 
vár juk,  ki dölyíös gőggel és vakmerő bátorsággal, 
önerejébe 's hitetlen embereinek sokaságába bízva, 
ellenünk fegyvert ragadott. Mi pedig reményün
ket  és segedelmünket Istenbe he lyhez te t jük , ki  
minket minden munka nélkül oltalmazhat;  őket 
pedig legkönnyebben letiporhatja, semmivéteheti.  
Eljövetelét  tehát vidáman kell bevárnunk, erejétől 
’s roppant seregétől meg sem rémülnünk; mert  
nem ké te lkedünk ,  hogy a’ Mindenható, ha őszin
te könyörgéssel fohászkodunk hozzája, segedelmet 
nyujtand minekünk, ’s kegyelmesen velünk leend. 
Legelsőben is pedig azon kell iparkodnunk,  hogy 
együttértők ’s hívek Jegyünk, köztünk semmi alat
tomos ellenkezés ne divatkozzék, barátságtalanság 
vagy gyülölség ne táplá ltassék, egyik a’ másik 
ellen fel ne ke l jen ; hanem egész igyekezetünket 
arra kell fordítanunk, hogy mindnyájunknál cm-
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berség foglaljon helyet ,  ’s i t t  legnagyobb egyes- 
ségben's szeretetben éljünk, valameddig Isten aka- 
randja. Ez okon tehát feleim! nagyon szükséges
nek tartom , mindenek előtt magunkat esküvéssel 
köteleznünk: elébb is az Istennek tegyük le h itün
k e t ,  aztán főkormányunknak 's e* nyomorult  ha
zának állhatatosságot és hűséget szentül Ígérjünk. 
Először én fogok esküdni,  utánam ti is ugyanazt 
cselekszitek, hogy én irán ta tok ,  vagy ti irántam 
a’ bizodalmatlanságnak helyt  adni ne láttassunk. 
Most tehát halljátok az én eskümet:  „ „ É n  gróf 
Zr ínyi Miklós,  ígérem legelébb a' mindenható Is
tennek, azután a’ kirá lyi  felségnek, a’ mi u runk 
nak  és legfőbb kormányzónknak , ’s e’ szegény ha
zának ,  aztán nektek i s ,  i t t  immár öszszegyült 
ka tonáknak  ’s bátor férjf iaknak, —  az Atya, Fiú,  
Szent-lélek,  Szent-háromság, ’s egyetlenegy Isten 
engem úgy segéljen — : hogy benneteket soha el 
nem hagylak,  sőt veletek győzök, vagy meghalok, 
’s m in d en t ,  a’ mi történend,  akar  j ó , akar  rósz,  
együttszenvedek !a u —  Már maga az okosság is 
kívánja,  hogy ti is ugyanezt tegyétek ,  's ké t  ujo- 
tokat felemelvén 's az Istent bizonyságul hiván, 
ígér jé tek : tehát k ik i  közületek a’ maga kapitá 
nyának épen a' kapuban esküvel fogja hitét  leten
n i ,  Annakokáér t  szorgalmatosán fogunk rá ügyel
ni, hogy ezeket mindnyájan fenszóval elmondjá
t o k ,  ’s a z t ,  ki  talán ezeket cselekedni vonakod
n é k ,  keményen megbüntetendjük ; mivel az vég- 
iglen velünk maradni nem szándékozik,  sem igaz 
embernek ,  hanem méltán árulónak kell ta rta tn ia :  
k i t  is ez okon tüstént megfogatunk. E '  legyen hát' 
a ’ ti esküvéstek:  „Mi polgárok, ’s ő k i rá ly i  fel
sége lovag s gyalog katonáji,  esküszünk mindnyá
jan és szentül fogadjuk: hogy elsőben, a’ minden
ható Isten., azutan a’ mi keresztyén kormányunk, 
hazánk ’s u runk  gróf Zrirtyi Miklós iránt, minden
ben engedelmesek s hívek leendőnk ,  ’s ál lhatato
san ígérjük,  hogy vele mi is vagy győzünk ,  vagy 
meghalunk. u u — Halljátok továbbá, mit  akarok
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tudatni ve le tek: ha netalán azonközben engem a’ 
halál tőletek elragadna, helyettem nektek e’ roko
nom at ,  A l a p i  G á s p á r t  rendelem, ’s parancso
lom tinektek: engedelmeskedjetek n e k i , tiszteljé
t e k ,  becsüljetek,  valamint engemet,  és parancso
l a t é  leghívebben teljesítsétek. — Vigyázzatok to
vábbá e’ köve tkezendőkre : ha valaki  előljáróji- 
nak engedelmeskedni nem akar ,  vagy parancsai
kat  akarmiképen megszegi, ’s őket erővel vagy 
kivont karddal meg merné támadni,  ölettessék 
meg. — Tla valaki Töröktől levelet vesz el ,  vagy 
azt olvassa, tüstént vágattassék agyon; a’ k i  pedig 
nyíllal belőtt, vagy akarmi helyre letett levelet 
t a l á l , keményen meghagyom n e k i , hogy azonnal 
kapitányának áltadja ,  e' pedig olvasatiamé tüzbe 
vesse. És minthogy azon helyeket, mellyeken ki- 
nekkinek  maradni ’s őrt állani keilend, a’ kapitá
nyok ’s egyéb hadi tisztek fogják elosztani és ren
delni;  ha valaki ta lá lkoznék, a’ ki az ő tudtok ’s 
engedelmek nélkül azokról el merne távozni ’s j e 
len nem volna,  minden további törvénytartás nél
kü l rögtön fojtassék meg. A' kinek felesége vagy 
annya vagyon, annak étel t ,  i tal t ’s egyéb szüksé
geseket ezek helyébe v ihe tnek ,  mellyen ő maga 
mozdulatlan m arad jon ; az anyátlanok vagy nőtele- 
nek számára pedig saját konyhámon főzetek. A’ 
bor nélkül szükölködőknek is adatik napjában fe
jenként egy meszely bor ,  kenyérre l ,  eczettel és 
sóval együtt ;  a’ nősöknek,  de kenyér  híjával 
lévőknek pedig sertéshúst és lisztet osztatunk ki, 
hogy magok süssenek kenyeret  magoknak. — To
vábbá: ha ketten alattomosan tanakodva ‘s együtt- 
suttogva találtatnak, mindketten egyszeriben akasz
tassanak fel; ha valaki pedig efféléket hall vagy 
lá t ,  ’s mégis barátság kedvéért  be nem jelenti ’s 
fel nem adja, velek együtt azonképen bűnhődjék. 
— Végezetre, a' ki  a’ másiktól  hacsak egy fillért 
is el lop, tüstént fojtassék meg.u —

Erre  nézve szorosb megtartás és félelem okáért , 
Zrínyi a' nagyobbik várban közel a' kapuhoz,  bi
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tófát á l l í t tatott ;  aztán egy gyalog ka toná t ,  mivel 
tisztje ellen kardot rán to t t ,  a’ nagy várasban le
fejeztetett. Ugyanazon helyen M e h m e t  agát is, 
hitetlenségéért V is z o n y ú  gonoszságaiért,  m e l l e 
ke t  szigethi útjában követet t  el,  halállal büntette. 
Ezeket megtévén , a’ nagyobbik városban lakozó 
valamennyi nemesnek és katonának megparancsol
ta ,  hogy házaikat rontsák le ,  a’ polyvát hordják 
ki  ’s égessék meg; az uj város lakosinak pedig: 
hogy padlásaikról a’ szalmát házaikba  r a k j á k ,  
hogy a’ város, melly csak fával és sövénnyel vala 
bekerítve,  annál jobban eléghessen. —  Minekutána 
Zrínyi ekképen mindnyájokat  katonai esküvel k ö 
telezte ’s a’ szükséges rendeléseket megte tte ,  ot
tan maradt egész seregével,  melly az aszszonyo- 
kon és gyermekeken k ívül mindöszszc mintegy 
2500 fegyverfogható férjfiakat számlált.

Jnlius 31 kén a 'vrumelibeglerbég és A k a n s k i  
basa 90,000 Törökkel megérkeznek, és közel Sz. 
Lőrinczhcz,  Szigethtől egy mértfö ldnyire , letele
pednek ; a’ táborból hozzájok még 100.000 Török 
járul.  Tüstént még azon nap a3 mie inkkel,  virad- 
tálól délig a'* sövények közt ,  aprólék harczot vív
nak,  ’s esteliden ismét viszszatérnek pihenni a’ 
laborba.

August 1-sőjén a’ beglerbég és Akanski basa ,  
ama’ 90,000 embert egész hadsereggel Öszszekap- 
csoiván , megindulnak, és S i m e 1 e h o v n á l , ne
gyedrész mértföldnyire a’ vá r tó l ,  egy, a1 szigethi 
szőlőktől nem meszsze eső dombról leereszkednek 
’s hajnalban a’ sövényekhez jő n e k ,  a’ mieinkkel 
harczolni. A’ déltől estig tartott kemény csatában 
igen sok Török leginkább tűzi fegyver által vesz
tette életét. I llyképen minden nap háromszor kö
zeliié az ellenség a’ szultán megérkezéséig, —

August 5-kén a beglerbég és Akanski basa, 
a’ császárnak választott ’s számára üresen hagyott 
dombtól a’ hadsereggel együtt el távoznak és a’ vár
hoz közel helyezik táborokat.  Ugyanazon nap —  
hétfőn — a’ halomra a’ császár sátorait  felütik. —
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Kedden — August 6kán — maga a császár egész 
hadától  kísértetve előnyömül, a' dombot elfoglalja 
s ottan tanyáz. Azután a’ hadsereg tömött  rend

ben közelit« a* várhoz ’s ezt úgy körültáborozá,  
hogy a’ sátrok egymást érnék. E ’ napon minden 
kerítések közöt t  és bástyákon egész éjig hevesen 
v iaskodának ,  alkonyodáskor a’ császár valamen
nyi  ágyujit  k isütte té ,  a’ j a  ne s á r o k  is kilövék 
p u sk á j ik a t ,  a honnan olly harsány ropogást és 
dörgést lehete hallani,  mintha az égből mennykö
vek hul lottak volna. Ezek után hangos szóval s 
iszonyú lármával háromszor az Isten nevét: A Hali! 
A l l a h ! !  Al l a h ! ! !  kiáltozák, a’ császár szerencsés 
megérkezésének kijelentésére , mellyre a' várból 
a’ keresztyének J é z u s !  —- kiáltása hangzók visz- 
sza.

August 7kén a’ Törökök a* rónáról és szántó
földekről , veszszőből font ’s földdel megtöltött 
kosarakat küldenek előre az uj városba, aztán töl
tést h á n y n a k , 's azt sánczczal s á rkokkal megerő
sít ik,  belőjek ágyukat rejtenek, mellyekkel a" mi
einkre , kik az uj város kapuja megett csinált ke
rítések közt ta r tózkodának , keményen tüzelnek: 
e' napon mindazáltal a’ mi ágyujink sürü menny
kövezései miatt  semmire sem mehettek. A’ jan- 
csárok is a’ kerítésekhez tódulván,  a’ Magyarok
kal hevesen küzdenek; de ezek közül egyetlenegy, 
amazok közül pedig sokan elvesztek e’ viadalban. 
Ugyanezen nap Zrínyi a' ker í téseket,  kerteket ’s 
élőfákat mind felgyujtatá , a' két  város kapujit  
pedig öszszevagdaltatá , helyeiket földdel betölle- 
té ’s megerősitteté. Estve 's más nap reggel a3 Tö
rökök  töltést készítenek, a’ jancsárok az árkokba 
mennek , és hogy ágyujink ártalmától mentek le
gyenek , magokat földdel betakarják ’s elrejtik.

August 8kan — csötörtökön — a’ Törökök ko
rán reggel három helyen az uj városra ütnek ’s azt 
rontani kezdik ; a' jancsárok is hozzá fognak pus- 
ká jikkal a’ dologhoz, és mind a’ két városra sza
kadatlanul lődöznek. Ezek után maga A l i  p o r 
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t ű k  töltést hányatni,  ’s éjszakának idején a' bel* 
vá r  alatt —  közel a’ kirá ly i  kerthez —  magában 
a ’ tóban, vagyis a’ vár árkában bástyát csináltatni 
's a’ nagyobb ágyukat rá  rakatni  készül.

August Okén pitymallatkor,  ugyancsak Alipor- 
t u k ,  a’ ki szárazon ’s vizen a’ pattantyusság ve
zére va la ,  öt nagyobb ágyúval 's nehány mozsár
ral  mennykövez és a' belvárra tör. E'  napon sürii 
lövöldözései  által annyira ment,  hogy a’ tornyot 
’s ércz-harangokat öszszezuzá. rfajnaltól estig meg 
nem szűnt az ágyúzás; ekkor valamennyire félbe
szakadt u g y a n ; de csakhamar ismét rákezdte és 
egész éjjel szakadatlanul dörgött. Midőn Zrínyi 
még e pénteken késő estve Övéi közül sokaknak 
ágyú által történt  elestét megtudá,  az uj várost 
felgyujtatá ’s földig égetteté,  az ó várost  pedig 
bezáratá.

August lOkén a' Törökök az ó várost három 
helyről ágyuzzák;  a' jancsárok töltést hán y n ak ,  
és sánczczal 's kiásott  földdel magokat megerősít
vén , ahoz közelebb járulnak. A’ megégett uj vá
rosba is ágyukat vona tnak ,  mellyekkel aztán az 
ó várost rongálni készülnek. Ugyanezen nap a' 
posványos helyek álthatására bizonyos hidakat csi- 
nálának. Aztán gerendákat ’s szálfákat vit tek  ma
gok e lő tt ,  mellyekkel fedeztetve utat nyitot tak ’s 
napról napra mindig közelebb vergődtek a’ vár* 
hoz. És pedig mindnyájan azon va lának ,  hogy 
a ’ mocsárokat illyetén pallókkal minél hamarabb 
beboríthassák,  úgyhogy ezen munkától vagyis te
hertől senki sem mentetnék fel. A’ tevék ,  bútor 
hordozó lovak 's öszvérek sem pihenének soha; 
továbbá az erdő 's mező, Törökökkel ,  lovakkal ,  
tevékkel és másféle barmokkal egészen el vala bo
rítva.  Effele pallókat vagy hidakat a' várostól a' 
vár  felé két részen csinalának, mellyekre közel 
a ’ bástyákhoz erősségül,  gyapjúval töltött ’s egy
másra halmozott zsákokból egy magas kazalt  ra- 
kának;  ez a' megette álló jancsárokat eltakaró, k ik  
onnét a’ vár bástyájit olly keményen iődözék, hogy
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rajtok a’ jégesőként hulló tekék miatt a* mieink 
közül  többé senki sem maradhatna meg.

August 19kén Bertalan napja előtti hétfőn a ’ 
Törökök az ó várost csakugyan elfoglalák. Ott vi
tézeink közül sokan elestek, k ik  tudnil lik hirte
len a’ várba nem szaladhatának, 's igy az ellenség 
körmeitől sem menekedhetének meg; mert  ez egész 
a ’ vár hidjáig elejekbe került  ’s bemeneteleket 
inegakadályoztatta.  A’ megölettek közt voltának: 
B o s n y á k  M á r t o n ,  B o t o s  P é t e r ,  gyalogság 
vajdája,  és több vitéz 's nagy tapasztalásu szorgal
matos katonák. A’ hídon B a t  h a  P é t e r ,  D i á k  
B a l á z s ,  M á t y á s  G y ö r g y  vajdák (gyalog se
regek vezetőji) kegyetlenül meggyilkolva hevertek.  
Ugyanott S z e e s ő d i  M á t é  vajda *) is lövést 
kapván, sebéből soha többé ki  nem épülhete, sem 
egészségét viszsza nem nyerheté. Ezeken kívül 
a’ város megvételekor élteket végzék —  többek 
köz t  — R a d o v a n, és D a n d o F e r e n c z  vajdák 
is. — Minekutána a’ Magyarok a’ várost szeren
csétlenül ’s kipótolhatatlan károkkal elveszték,  az 
életben maradtak mindnyájan szomorú bánatba 
merülve viszszavonulának ’s Zrínyivel együtt a' 
várba zárkózának; a’ Törökök pedig a’ várost erő
sen őrizék 's benne tanyázának.

August 20kán az ellenség négy helyen ereget
te a' várba nagyobb ágyujiból a' villámló tekéket, 
és romokból ,  gályákból 's földből feléje két  utat 
csinált: mivel a’ tavak és á rkok elannyira kiszá- 
r adának ,  hogy fenekeken a’ kiapadt viz helyett 
csupán iszap és sár marada.

August 26kán — Bertalan napja utáni hétfőn — , 
a' Törökök Aliportuk töltéséről a* várra rohannak 
's azt meg akarják venn i ;  de, — a mie ink tőlök 
ké t  zászlót elvevén, 's M i s e r s k i  basát is agyon

*) „Mind addig vitézül forgolódott, mig az ellenség golyóbisa 
mind a1 két térdét öszvetörte. Mikor os/.tán a’ külső várat elfog
lalta az ellenség, az ág) lián fekvő Máténak fejét vette, a’ fele
ségét pedig kilentz gyermekeivel örökös fogságra vitte.“  ,— Bu
d a i Polgári Lexicon, illdik darab, lap 345.
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lővén — , kényteleni t tetének ezen helyről legna
gyobb szégyen- ’s gyalázattal viszszaté rn i* k ik  
közül igen sokan szanaszélt a' bástyák ’s falak 
a la t t ,  karójikkal együt t ,  mellyekkei felkészülve 
a’ vár kizsákmányozására jö t t é n e k ,  levágva féle
vének. — A’ Törökök ekként aztán minden nap 
keményebben,  bárom helyen vivák a’ várat.

September 2káu a’ jancsárok a’ várra készül
tek rohanni;  de szándékokat megváltoztatván, éj
szakának idején a’ hegygyei határos nagy bástya 
alját kezdek keresztülásni,  s’ három egész napi 
szorgos munka után abból annyi földet ’s követ 
szedőnek ki, bogy már azon a’ helyen egy janosár 
ál tmehetett ,  's a’ belső kerítéshez — hol egy Ma
gyart puskával keresztül is lőve — ju th a to t t ,  és 
a’ mieinket a' föld alatt  elérhette.  Oda azután 
ti agy mennyiségű száraz fá t ,  deszkát,  polyvát és 
puskaport  hordának.

September 5kén —  csötöríökön — a’ nagy bás
tyát  szürkületker meggyujták,  melly már magá
ban is rettenetesen ege,  a’ szél hatalmas fuvása 
pedig a’ tüzet  mindinkább neveié s egész a' várig 
terjesztő. — Ezek után ama’ temérdek gerendákat 
’s más egyéb fákat is, mellyek a’ körutak ’s rések 
megigazitására a 'bás tyákon le vajának rakva,  meg
emésztő a’ tűz ,  a’ honnan csakhamar a’ Zrínyi 
istállóji ’s a’ nagyobbik vár egyéb épületei is meg- 
gyuladának. Azonban valamennyi nagy ágyujink 
(számszerint  60) a’ bástyán — úgy szólván a’ tűz 
között  — négy helyről szüntelen dörögtek. Ekkor  
aJ jancsárok puskájikkal vívják a’ vára t ,  ’s belé 
az ón-tekéket zápor eső gyanánt lődözik és a’ ka
pu megetti bástyát keményen tö rde l ik ;  a5 többi 
Törökök pedig egy másik bástyának esnek *s leg- 
szilajabb rohanással tódulnak a’ várba. Ezen bástya 
oltalmazásán maga Zrínyi is jelenvolt  's a Törö
kökkel olly hevesen v iaskodot t ,  hogy rohanásai
kat  vitézül viszszaverné, 's őket kétszer űzné k i  
a’ várból. E ’ csatában N o v a k o v i c s  J á n o s  éle
tét vesztette. ——
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Látván tehát Z r í n y i , hogy a’ tűz győzhetet
len erővel dühösködik ,  és már a’ puskaporhoz 
(melly igen nagy mennyiségben vala a’ kiilvárban, 
a' belvár kapuja megett) mindinkább közeli t ,  's 
azonfeljül a 'mindenfelől  rohanó ellenség sok ezer
nyi csapatjai miatt  a’ nagyobbik várban tovább 
nem maradhat:  még életben lévő (számszerint 600) 
katonájival viszszavonul a’ belvárba 's ennek .ka
puját  bezáratja. — Kívül azonban feles számú j e 
les vitézek öleiének meg; az aszszonyok és csecs
emők pedig az ellen-táborba sanyarú rabságra 
vitetének. —  Aztán a’ gróf a’ kapitányoknak ’s 
va jdáknak megparancsoló,  hogy mindenkinek őr
helyet osztogassanak. Ugyanis a’ külvár bástyáji- 
nak  fala a’ belvárat  is magában foglaló, úgyhogy 
amabból ebbe akarki könnyű szerrel és egyenesen 
minden tekergő ut nélkül bemehete tt ,  minthogy 
a’ bel vár a' kül  várnak egyik szegletében vala és 
semmi bástyával vagy egyéb erősséggel nem birt, 
kivévén egy-két s z o b á t , mellyekben maga a’ gróf 
lakott,  's nehány puskaporral  és mindenféle fegy
ve rekke l  megrakott házat. A’ többi épü le tek ,  
mellyekben e leség , l isz t ,  zab ,  á rpa ,  sertéshús és 
füstölt hal kimondhatatlan bőségben ta rta ték,  mind 
a' nagyobbik várban feküvének , hol még 50 bor
ra l ,  300 eczettel Js 50 mindennemű főzelékkel 's 
hüvelyes veteménnyel tölt hordók is m arad tak ;  
de mind ezeket tűz emészté meg, ésigy hasznokat 
sem a’ Magyarok, sem a’ Törökök nem vehetők. 
I t t  vesztettük minden ágyujinkat,  mellyek az el
lenség kezére k e rü lv é n , azután ura ik  ellen sze- 
geztetének. A’ belvárban csupán csak ké t  nagy 
ágyú ,  ké t  nagyobb 's t izennégy kisebb mozsár 
maradt.  A’ kenyérnek és i talnak pedig olly nagy- 
szűkében valának a’ mieink, hogy három nap alatt 
az aszszonyok's gyermekek többnyire éhen, szóró
ján  halának el ,  holott azelőtt a’ külvárban - egész 
Magyarság bővelkedék étel-i tal la l ; de a’ belvarba 
senki sem vihete magával semmit, még aranyát s 
ezüstjét  sem szedhető öszsze ; mivel —  mint mon-

8



m

dám — kívül minden eléget t ,  a’ külvára t  pedig 
csuda gyorsasággal ''s hirtelen rohanással foglalók 
el a' T ö rö k ö k ,  mellynek fokára azután sok zász
lót tüzének ’s ké t  nap (csütörtökön és pénteken) 
a’ nagyobbik várban pihenőnek;  a’ mieink pedig 
a’ kisebbikbé zárkózva,  mindenfelől megszállva 
’s körülvéve veszteglőnek, és sem ezek k i ,  sem 
azok be nem meheténck.

September 7kén reggeli hat  órakor a" Törö
kök  a’ várba tüzet vetnek, azon épületeket, mellyek- 
ben Zrínyi lako t t ,  meggy u jt ják ,  és a’ bel vár v í 
vására a’ szultánnak valamennyi gyalog seregei 
legnagyobb erővel rohannak: erre megzendül a" 
tábori  m uzs ika ,  a’ számtalan dobok és siketi lő 
trombitaharsok je lt  adnak a’ végrohanásra , szint
annyi zászlók lobognak a’ külvár ormain. Vala
mennyi bástyát ’s a’ bástyák alatt egész környé
ké t  ellepve szemlélnéd Ó m á r  neki bőszült fajza- 
t iva l ,  úgyhogy a’ várból a’ ré teket ,  vizeket ’s er
dőket miattok látni sem lehete. Azonközben a’ tűz 
a ’ várat  iszonyúan ’s képtelenül pusztitá. — Mi
dőn Zr ínyi —  a’ hasoníi thatatlan hős —  ezeket 
’s a’ várban leendő további maradása lehetetlen
ségét á l t lá tá ,  komorunkéval selyem dolmányát ’s 
mentéjét előhozatá, és katonáj inak ime’ szavakat 
monda: „Most nincs szükségem nehéz ru h á k ra ,  
hanem csak kön n y ü k re ,  mellyekben magamat a- 
kadály n é lk ü l , alkalmatosán és serényen védel
mezhessem.“ — Magához vitető amaz arannyal 
hímzett  bolyhos fekete selyem kucsmáját  is, mellyet 
lakodalmakban szokott volt viselni, ennek begyet
te egy különös arany ékesség gyémánttal k irakva 
tündök lő i t ,  rajta pedig kolcsagtollakból fűzött 
gyönyörű bokréta  lobogott. Aztán dolmánya bé
lésébe száz magyar aranyat varrata , igy szólván 
övéihez: „Tudjá tok  m e g , azért  cselekedtem ezt ,  
hogy ha az ellenség, vagy valamelly martalócz 
lehuzandja ruhámat,  ne mondja, hogy nálam épen 
semmi zsákmányt vagy nyereséget sem talált.“  — 
Továbbá komornokától a’ vár kulcsait kére  el ’s
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dolmánya zsebébe t é v é ,  mondván: „Bizonyára, 
liigyjétek nekem ,  inig kezemet  mozdíthatom 's 
kardommal életem óvhatom, mindaddig e’ száz 
aranyat ’s e' kulcsokat tőlem senki sem veendi el, 
holtom után pedig akarki fogja elnyerni,  tartsa 
magának;  mivel megesküdtem ’s Isten előtt fogad
tam , hogy a’ Törökök táborán keresztül nem ha
gyom hurczoltatni magamat,  sem rám a’ gyerme
kek  ujjal nem mutatnak.“ — Végre komornoká- 
nak parancsolja, hogy kaszagörbeségii 's arannyal 
és ezüsttel ékesítet t szablyájit hozná elő, mellye- 
ke t  sorra próbálván, 's közülök egyet,  melly még 
attyáé vo l t ,  k ivá lasz tván :  „Ez  —  úgy mond — 
régi ka rd ja imnak egyike,  e’ karddal nyertem én 
legelőször dicsőséget ’s becsületet, és minden t ,  a’ 
mivel b írok ,  ezzel szerez tem; most is e karddal 
m in d e n t ,  a’ mit Isten rám mérend, el fogok tűr
ni.“ —  E k k o r  jobb kezébe vévén a’ k a rd o t ,  k i
megy a' teremből 's maga után kerek paizst hor- 
doztat ,  egyéb fegyverrel p e d ig ,  sem pánczélla l , 
sem sisakkal nem akará  magát megerősitni, mond
ván , hogy Isten pártfogója 's oltaimazója leend, 
ő Szigethfoől kiszökni 's elszaladni nem iparkodik ,  
hanem mindent,  a’ mit  Isten akar, állhatatos szív
vel szenvedend ’s elviselend. — Midőn terméből 
kimcne 's a' belvár utszájába érkezők , i t t  már 
lovas 's gyalog katonáji  mindnyájan felkészülve 
hadrendben állának, és pánczéllal, sisakkal ’s vér t
tel fedezve,  rá kivont ka rdda l ,  bátor és elszánt 
lélekkel várakozának ;  látván pedig ,  hogy a’ tűz, 
mellyet  többé eloltani semmikép nem lehetett, a’ 
vára t  mármár egészen megemészti,  s annak heve 
's füstje miatt  benne tovább nem maradhatnak, 
Zrínyi hangos s zóva l , hogy mindnyájan hallhat
nák  's érthetnék, illy tartalmú beszédet intéze 
h o z zá jo k :

„ F e le im ,  vitéz katonák! Most mindnyájan 
nyilván 's szemeinkkel lá t ju k ,  miként büntet  ma 
tűzzel Isten minket,  ellenségeink tűzzel győznek 
meg bennünket ;  nem is ártana nekünk  annyit az

8 *



6 hata lmok, mint a’ mennyi  kár t  a' Jángok okod
nak  ’s bennünket  semmivétesznek: mindazáltal  
ezen Isten ostorát türedelmes ’s háladatos szívvel 
illik szenvednünk;  mert  ezzel minke t  nemcsak 
önvétkeinkért ,  hanem ezen tartomány gonoszságai
ért  is akar t  büntetni. Annakokáért  tudjá tok —• 
nem kétlem — , mit fogadtam légyen előttetek,  's 
viszont ti is nekem szentül ’s az Istent tanúbizony
ságul hiván, esküvel Ígértétek, hogy i t t  mindnyá
jan  együtt  fogunk győzni vagy meghalni; éspedig 
ez ideig — hála Istennek! — semmi hibába vagy 
árulásba nem estünk,  mellynek most sem kell 
semmiképen történni.  Már mindnyájan jelenleg 
l á t ju k ,  hogy ezen a’ helyen tovább, ha akarnánk,  
sem késhe tünk,  éspedig három okból:  e lő szö r , 
mivel it t  Jángok emésztenek meg bennünket;  m á
sodszor, mivel igen kevesen vagyunk;  harm ad
s z o r , mivel élelem nélkül s zűkö lködünk ,  és höl
gyeitek 's gyermekeitek éhen - szomjan vesznek 
el. Miért akarnánk  tehát i t t  tiiz által hamvadni ? 
Hagyján ! bátor katonák! menjünk ki a' külvárba, 
fel se vegyük ellenségeinket,  hányjunk fittyet ne- 
k i e k ,  's velek vitézül küzd jünk  m eg ,  hogy kiki  
közülünk halála után,  túl az enyészet romjain, 
magának örök h i r t  's dicsőséget szerezhessen. A' 
k i  elesik,  kétségkívül részesül az örökkévalóság
ban, a1 ki pedig életben marad, mindenkor dicsér
tetni  fog. Ez okon én menendek ki  legelői , és a‘ 
mit én teendek, ti is ugyanazt cselekedjétek. Bi
zonyára ,  higyjétek el kedves feleim ! benneteket 
a' sírig el nem hagyandlak!u —

Ezek után Jézus nevét háromszor k iá l t ja ,  a’ 
honi zászlót J u r a n i c s  L ő r i n c z n e k ,  hogy 
előtte vinné,  áltadja ’s a’ várkaput kinyit tat ja.  A’ 
kapuban egy, apró vasdarabokkal töltött  mozsár- 
ágyú h e v e r t ,  ezt a’ Törökökre k isü ték; Zrínyi a’ 
füst közt  meztelen ka rdda l ,  k isded paizsával fe
dezve ,  tört  k ife lé ,  őt Juranics a’ zászlóval előzé, 
a ’ többi áldozati v itézek pedig mindnyájan köve
tek  's a’ hídon az ellenséggel megütközének. I t t  a’



117

jancsárok Zrínyit  három helyen lőtték meg; a ’ 
harmadik teke fejét fúrta keresz tü l ,  ’s azonnal 
földre esvén,  öszszerogyott,  mellyre a' Törökök 
szájából hármas A l l a h !  harsogott; a’ mieink pe
dig viszszafutottak a’ belvárba, őket amazok sebe
sen és iszonyú dühhel kergették ’s velek együtt  
szörnyű robajjal a' várba berohantak.  — Már a’ 
belső fal 's a' bástyák mindenütt  tömvék Törökök
kel, a’ honnan a’ mieinket kő- 's fadarabokkal ver
desik agj’o n , és katonájinkkal kegyetlenül har- 
czolnak, 's őket csakhamar jobbadán megöldö- 
s ik ,  néhányat k i v é v é n , kiket  csalmákkal ’s török 
leplekkel fedezve Js mintegy alakositva, elevenen 
hurczoltak viszsza a' táborba; a’ csecsemőket és 
aszszonyokat pedig mind életben hagyták ’s ma
gokkal rabságra vitték. Ezt leginkább a’ jancsárok 
cselekedték, ’s ha egyik a’ másiktól foglyát el nem 
ragadhatta ,  azt  kezei között  könyorületlenül 's 
gyalázatosán öszszevagdalta. — A' vár a' mie ink 
’s Törökök holt testeivel úgy el vala borítva, hogy 
a’ bemenő abban egyedül a’ megölettek tetemein 
taposva járkálhatna.  A’ belvár bástyájin is szer
t e s z é t  feküdöt t  a’ meggyilkolt  emberek sokasága, 
úgyhogy a’ vért  könnyedén lehete meritni.

Midőn a ’ várban már egy keresztyén sem va
la, s mind a’ ké t  vár, házaival, utszájival és bás- 
tyájival  együtt a’ Törökök hatalmába esék, a’ tűz 
a' puskaporig ,  mellyel a’ bel várnak vaíamellyik 
tornyában egy bolt volt megtöltve,  harapódzék,  
's lobbot vetvén ekként a’ puskapor ,  a’ körülöt t i  
házakat fenekestül felforgatta ’s szélthányta,  mel
l e k n e k  tapaszai *s a’ puskapor ereje felette sok 
Törököt öszszezuztak, úgyhogy közülök önvallo
mások szerint egyremásra háromezerén részint  
megégtek, részint  az épületromok, kövek  ’s téglák 
által agyon verettek.  Ezen veszedelem *) miatt

Ez — némelly történetírók szerint — a’ már kétségbeesett ’s 
reményvesztett szigethiek tervének következesében történt, kik 
szurkos és kénköves madzagokat alkalmaztak a’ puskaporhoz, 
egyik régeket olly mesterségesen gyújtván meg, hogy a’ puska
por épen a’ fenemlitett időben lobbanna fel.
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egész táborban iszonyú kiáltozás és kínos jajgatás 
terjedt  el : egyik apja halálán siránkozék, másik 
fija vesztét kesergő,  harmadik  elesett testvére 
után sikolta.

E ’ napon a’ jancsárok kapitánya a' megdicső- 
iilt Zrínyi fejét elmetszeté ’s a’ szultánhoz vitető, 
holott Szolimán September 4kén délután egy óra 
tájban S i c l i h o v o  nevű helyen (Szigethez ne
gyedrész mértföldnyirc) az élők seregéből már ki
költözött .  Azonban M e c h m e d  nagyvezér,  több 
vezérekkel  együttértvén, olly ravaszsággal é l t ,  
hogy a’ császár halálát rajtok kívül az egész tá
borban senki sem tudhatá  meg, mindaddig ,  mig 
Szigethvár megvétele u tán ,  arról elébb S z e l i m  
— Szolimán fija —  levél által nem tudósit tatnék; 
tudnillik: hogy ezen eset ki ne nyilvánosodjék ’s 
annál biztosb t i tokba rejfödjék,  ugyanazon nagy
vezér a’ császár orvosá t ,  hogy halálát ki  ne be
szé lné,  éjjel alattomban meggyilkolá;  azután is 
minden nap muzsikál ta tot t  ’s rendesen főzetett a ’ 
szultán számára ,  mintha  életben volna. *)

*) Ezen hódító, kinél nagyobb fejedelemmel a’ Törökök nem dicse, 
kedhetnek , életének 76dik, mások szerint 77dik évében mula ki. 
Hogy természetes halállal holt légyen meg, ebben a’ leghitelesb 
Írók közönségesen megegyeznek; de mégis utolsó betegségének 
nemére nézve különböző véleményben vágynak : ugyanis némellyek 
állítása szerint, szégyenlvén, hogy temér.telen népével egy kis
ded vár mellett szinte egy hónapig sikerellenül kell veszteglenie, 
önvesztét okozó haragra gyuladott ’s mérgében megpukkadt; 
mások szerint pedig a’ hoszn utazásból következett eltöródés ’s 
Öregségből származott testbeli elgyengülés sorvaszták el; végre 
legtöbben vérhasnak tulajdonítják enyésztét. — Ennélfogva alig
ha érdemel hitelt a’ koszorús költő Z r í n y i  Mi k l ó s  —• ama’ 
szigethvári hős unokájának fija —, a’ ki hogy Szolimant szépapja 
Ölte volna meg, illyképen adja elő: ,,A ’ lovag bán gyorsan a’ 
lovon ülő Szolimanra rohan és testőrei közül tizet levágván, Zrí
nyi a’ Törökök császárját igy szólította meg: ,, „Te! világnak 
vérszomjnhozó rablója! jelenvan telhetetlenságed óraja: az Isten 
igazságtalanságodat tovább nem szenvedi: el kell menned, vén 
kutya! örök kárhozatra. “ — Ezeket mondván, kardját a’ Szo
limán belsőrészébe mártja, vérét ontja, éltét eloltja: a’ császár 
káromlások között adta ki lelkét, a’ ki éltében testét kevélyen 
hizlalta.“ — Ezt olly sok ellenkező tanú után emliteni , annyi, 
mint niegczáíolni. — (Katona Hlstor. Crit. Tömni. V. Ord. XXIV. 
lap 285.)
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Szolimán halála után csakhamar uj veszély 
köve tkezett :  ugyanis rettentő szélvész ’s fergete
ges vihar támadott,  melly a’ szultán sátorait, mint
ha magával el akarná ragadni,  szélthányta 's fel
forgatta;  aztán tovább repülvén ,  neki zúdult  
S z o k o l o v i c s  M e  eh m e t  basa sátorainak 's 
ezeket egész török táborral együtt fe ldúlta ,  's a’ 
szalmát és szénát mind szélthordá a’ fuvatag. U- 
gyanekkor más csuda látvány is történt: tudnillik 
a' Duna Tolnához közel lefelé, úgy felzavarodott 
és vize sárral 's fövénnyel elannyira öszszevegyiilt, 
hogy három nap meg nem tisztulhatott ,  's mint 
magok a' Törökök 's tolnai lakosok beszélők, fő
zésre ,  mosásra,  vagy ivásra használni nem le
hetett.

September 8kán — vasárnap — a’ Zrínyi feje, 
több elesett Szigethi katonákéival együtt,  a’ szul
tán sátorától egy haji tásnyira,  karóba vonaték; 
környüskörül pedig a’ magyar zászlók felforditva, 
hegyeknél fogva földbe szuratának. — Ezen sze
rencsétlen,  — de örökké  boldog vitézek fejeinek 
nézésére mindenünnen előtódulának a’ Törökök 's 
azokat egész nap bámulák. Minden Töröknek,  a’ 
k i  valamelly szigethvári katona fejét a’ császár 
vagy Mechmet basa sátorához vitte, díjul tiz arany 
szamláltaték le.

Elvesztek pedig Szigethvárnál, — mint a' 
jancsárok budai kapitánya Szigethről Buda felé 
utaztában Tolnán beszélte volt —, a ’ lovag Törö
k ö k  közül tizennyolez-, a'  jancsárok közül hét
ezerén , ésigy öszszesen huszonötezerén,  k ivévén 
a? többi kevesebb figyelemre mél tóka t ,  k iknek 
száma nem tudódik.  *)  A’ főrendüek közül meg
ölettek: Misersk i , Aliportuk basák, a' ketpidzsi 
basa ,  vagyis a’ császár főkomornoka,  és a’ kas- 
nadar basa,  azaz főkincstárnok. A’ bégek (kapi
tányok)  közül is igen sokan elhullottak,  de szá
mok bizonytalan.  Mind ezeken kívül teméntelen

*) Annyi bizonyos, hogy mindössíze többen estek •! harminoz-
eeernel.
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holt testek feküvének szanaszélt az á rk o k b a n , 
úgyhogy azokból a’ várba nehéz szag és dögleletes 
bűz terjedezett .

September Okén korán  reggel Szokolovics 
Mechmet basa, — a’ császár veje és főtanácsosa— , 
aJ Zrínyi fejét Budára testvéréhez S z o k o l o v i c s  
M u s t a f a  budai basához — , e' pedig tüstént se
lyembe göngyölve 's igen vékony lepellel betakar
v a ,  ké t  paraszttól Győrbe,  éspedig a’ magyar 
k i rá ly  táborába kii ldé,  innen aztán B á t t h y á n y  
B o l d i z s á  r  mély gyász és süni könnyhulla tások 
köz t  C s á k t o r n y á r a  v ivé ,  ’s i t t  S z. I l o n a  
monostorában azon sírboltba,  meilyben első fele
sége F r a n g e p á n  K a t a ,  leányával 's ké t  fijávaj 
nyugoszik ,  temetteté.  — Ugyanott a’ nagy ember 
emlékezetét  e következendő ké t  sir irás tartotta 
fen:

I.
I l lustrissimo Comiti, Nicolao Zrinio , Torquati ex 
sorore n e p o t i , a Carolo V. post Viennam obsidi- 
one so lu tam , quod in ea adolescens adhuc,  et 
t i r o , múlta et praeclara confecisset , equo auroque 
d o n a to ; ad Budám et Pesthum, pulchra per faci- 
n o ra ,  summa cum laude probato : Croatiae,  Dal- 
mat iae ,  et Slavoniae Bannato,  Tavernicoruvnque 
Regalium in Pannónia Magisterio, singulari cuni 
prudentia  functo: copiis Caesaris, ad dextrum Da- 
nubii latus,  a Ferd inando I. et Maximiliano II. 
Imperatoribus,  praefecto:  victis saepissime, fuga- 
í i s , captis ,  caesisque hostibus,  infaustissima pos- 
tremum funestissimaque Szigetbi expugnatione, cu
jus arcem, contra innumerabilem Solymanni Turca- 
rum Principis exercitum, facta eorum ingenti et me- 
morabili  strage, diutius, quam viribus par fuerat, de- 
fendit, defuncto ibidem Solymanno, totius orbis fla- 
gello, pulcherrime absumto, beliicae glóriáé fortis
simo invictissimoque duci, de se publiceque B. M.P.P.

Vixit annos quadraginta octo, occubuit septimo 
Septembris , Anno Virginei partus MDLXVI.

%
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Hostibus ut vidít diris et cedere fatis 
Credita virtuti moenia celsa suae :

Servatae a me olim, nunc me servabitis, inquit, 
Arces, et pugnans ZRIXIUS occubuit.

1 modo, te jacta quantumvis, Roma: Lyburnis 
Et sunt quae mortem pectora despiciunt.

II.

így tette le tehát Örök dicsőséggel koszoruzott  
életét a' haza szent oltárára ama’ magyar Leoni
das , kinek hős leikét  nem haszonvágy, hanem 
egyedül a’ valódi erény t iszta szeretete ’s érzelme 
vezérlé ;  kinek csuda hűségét sem a’ mosolygó sze
rencse csalóka Ígéretei, sem az ádáz sors vad dühe, 
sem más akarminő mellékes tekintetek meg nem 
tántoríthaták.  *) — Nagy volt ő , — ’s nagy ma
rad , inig az érdem ’s háladatosság az emberek 
közül számkivetve nem lesznek. Hire-neve dísz
ü k ,  miglen egy Magyar é lend ; sőt dicső emléke
zete egyedül a’ világgal enyészhet el. — Nemcsak 
honfijai,  hanem számos külföldi tudósok is ir ta
nak halotti versezeteket tiszteletére. Ezek között

*) Szolimannak sajnosán es von, hogy szerencséje véghetetlen ipar
kodásainak meg nem felel, a’ gróf állhatatos szivét ajándékokkal 
szándékozék megvívni, ’s őt a’ vár feladására felette bő jutal
mak reményével inditni. Annakokáért a’ várba nyíllal levelet 
eresztvén, neki egész lllyrinm kormányát és Horvátország birto
kát ige'ri: igen nagy7 gazdagsággal és teméntelen ajándékokkal 
kínálja, ha a’ várat feladandja ; midőn pedig ebben sem boldo
gulna; — más utat választott. Történt ugyanis, hogy valamiké
pen a’ gróf fijának trombitása ugyanazon megszállás idején elfo- 
gattaték: kinek elfogattatása ’s a’ táborba vitetése után, Szoli
mán a’ trombitát, melly en annak fegyverei, a’ kié volt a’ trombi
tás, szokás szerint metszve valának, levéllel együtt a’ várba küldi, 
’s a’ Zríny i fijának elfogattatását azon trombita jelével bizonyít
ja , ’s inti a’ grófot, hogy adná fel a’ várat, mivel — úgy mond 
— nincs többé oka, miért oltalmazza azt olly megáltalkodottan 
fija elvesztése után: kivált minekutána olly nagy szükségre jutott, 
hogy már a’ vár megtartásához semmi reménysége sem lehet: 
és ha feladja, a" maga ’s fija életét megtartandja; ha pedig szán
dékában tovább is megmarad, fijának fejét tüstént a' kapunál 
dárdára szegezve látandja. — De a’ gróf állhatatosságát ’s szivé
nek bátorságát sem a’ temérdek jutalmak Ígéretével, sem fijának 
szomorú esetével, — mellyet azonban önmaga ravaszul gondola 
ki, — meg nem vesztegethatte. — (Katona az említett helyen.)
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például említeni érdemesnek találom F a b r i c i u s  
P á l  —  hajdani császári mathemat icus t , orvos 
doctort  és bécsi rendes tanítót , k inek versei imigy 
hangzanak :

Pro patria charam virtus efFundere vitám 
Tempore, cum trucibus premeretur ab hostibuS) ullo , 
Si fűit, pt certe semper fűit, ulíius unquam 
Inclyta non poterit pietas , non inclyta virtus 
Praeferri tibi ZERINIAE Comes inclyte gentis*
Tantus amor patriae, üdéi tibi tanta cupido 
Praestandae, tibi tantus erat profligere Tureas 
Ardor, ut hunc sola satiares inclyte vita.
Nam-neque moverunt te visque, minaeque , precesque , 
Urgentis varié, frangentisque omnia, Turcae.
Nec promissa salus, nec desperata salutis 
Commoda moverunt aniinum, curn cuncta teneret* 
Eripere et vitám, quae sola superfuit, hostis ,
Debebat, ferus i 11 e tuo , trux ille potiri 
Corpore si vellet tandem. Quae gloria talem?
Quantus honorque tuam sequitur Comes inclyte mortem?
Virtutis solidae stúdium, patriaeque salutis
Cura, tibi mortem , laudem simul illa perennem
Et talem peperit , quali te vincere nullus
Ullius históriáé victor queat, aspice fastos
Actaque Romani populi; tibi Curtius isthic
Forsitan est similis facto, séd causa priores
Fért tua$ si sacros reputabimus ordine libros,
Forte Machabaeo laus est communis Iudae ,
Et simili facto tecum: séd quidquid et hoc est,  
Obticeo, quum quae restat possessio vitae 
In Christo aeternae tibi debita redditur. Ergo 
Hic tua fama tuo summám cum nomine laudem 
Promerita est, memorique etiam nunquam excidet aevo. • 
Dicereris pius esse Comes, fortissimus Heros,
Non tantum patriae defensor, et inclytus armis 
Miles, magnanimus tutor sed totius orbis 
Christiadum. Coelo tandem fulgente receptus 
Heroas inter, qui sanguine posteritati 
Consuluere suo, quibus est, servace decorum 
Sic pátriám visum, caperet ne moenia turpi 
Dcditione ferox hostis, qui rumperet omne 
Fasque piumque bonis cum moribus omne fugaret* 
Heroas inter tales Comes inclyte vivis,
Funestas qui Turcae acies atque arma furentis 
Saepe vepressisti, aut vicisti, aaepe fugasti.
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E p i t a p h i u m .
ZERINIAE gentis Comes hie jacet inclytus ill© ,

Pro patria vitám qui dedit ipse suam.

Azaz:

Hogyha honért valamelly korban vala ontani kedvelt 
Eltet erény, miidőn rongáld azt dühös ellen, 
Amminthogy mindég az volt bizonyára, előzni 
Téged Zrinyi-nemü hires gróf! díszes erénnyel 
Es szent hűséggel képes soha senki se lészen.
Olly buzgón szereted a’ hazát, szolgálni is annak 
Annyira kivánál, ’s megtoldani annyira égéi 
A* Törököt , hogy e’ hév egyedül élteddel aludt ki. 
Mert a’ mindeneket dúló ’s sokkép sanyaritó 
Vad Törökök téged sem kéréssel , sem erővel,
Sem fenyegetve ki nem tudtak mozditni helyedből.
Meg nem tántoritá szivedet soha semmi ígéret,
Semmi reményvesztett idvesség hasznai, bátor 
Mindent birt ama’ vad, mindent ama’ szörnyű-kegyetlen 
Ellenség} de elébb, hogysem megnyerheti tested, 
Életedet kellett elvennie} — hátra csak e’ volt! —• 
Vajmi dicsősége óh híres gróf! ’s mennyi becsület 
Kisér holtod után? A’ szilárd és tiszta erénynek 
Ritka szerelme 5 ’s a’ hon boldogságának epesztő 
Gondja halált, de örök dicséretet is szüle néked,
’S ollyat, milíyennel téged soha, bármi időben 
Élt diadalmas hős meg nem tud győzni, tekintsed 
A’ nagy római nép évkönyvéit} Curtius itt tán 
Fog hozzád tettel, de nem okkal lenni hasonló.
A ’ szent könyveket is mind rendre ha nézzük, ezekben 
Tán Machábaeus dudásnak tette tiéddel 
Köz dicséreteket nyerhet: bár légyen akarmilly , 
Halgatok erről is , mivel élted birtoka , inelly még 
Ilátravagyon, néked Krisztusban adódik örökre.
Hát neved és hired legfőbb dicséretet itten 
Erdemlett, ’s nem fog soha gyász feledésbe merülni. 
Mondani fogják, hogy jámbor gróf vagy, ’s legerősebb 
Hős , és nemcsak a’ hon védője, vitéz katonája,
Ámde egész krisztuskövető földrész valamennyi 
Népei nagylelkű gyámattya is. A’ magas égben 
Végre a’ hősök közt, kik vérekkel szerezék meg 
A’ maradék boldogságát, kik honjokat illykép 
Védni dicsőségnek tárták, hogy rut feladással 
A’ dühös ellenség váráikat meg ne vehesse,
Melly minden törvényt ietiporván , számkivetésbe
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Küldene minden igazt, ’s a* jó erkölcsöt elűzné, — 
Hlyen hősök közt élsz hires gróf! ki gyakorta 
A’ dühödő Törökök gyilkos hadait Iealázád,
Gyakran viszszanyomád, vagy győződ gyakran elüzéd.

S i r v e r s.

Itt ama’ ZRINYí-nemü hires gróf fekszik , önéltét 
A’ ki hazájáért adta fel áldozatul. !!!

Fel-Apáthi MOLNÁR SÁNDOR.

P rím ás h ertzeg  és kardinál Rudnay Sán
dorra . *)

Azt vélik, te halál! elvitted Rudnayt; — óh nem:
A’ mi halandóság nyomta , levette kezed. 

KrlstVsa hIV LeLkét örVenDő angyaLI áLtaL 
Mennybe Vitette örök Létet IgérVe neki.

H. I.

Ü  r  é  n y  i  r  e.
(Némelly javításokkal.)

Mint ki az asztalosok számába vegyüle tudatlan,
*S hitvány forgácsot gyártogat asztal helyett:

Úgy elegyült az irók seregébe velőtlen Urényi,
’S adni ha gondolatot nem tud, ad odvas igét. 

Rósz forgácsokat ott készitni remekbe tilalmas;
Itt üres ujalaku szót remekelni, nem az.

Nem csuda, hogy minden forgácslón túltesz Ürényi ; 
Mert neki száz uj szót fúrni ’s faragni szabad.

Ponori THEYVREWK JÓZSEF.

*) Elhalgatván a1 boldogultnak számtalan jótéteményeit, ez egyet 
említem: református N. földmérő maga beszélte nékem, bogy 
végezvén oskolájit, — szegénysége miatt diplomáját ki nem ve
hette : el ment Esztergomba; ’s a’ megboldogult kardinál urnák 
könyörgő levelet nyújtott be: a1 kegyes válasz ez vala: „Meg
tudatom előbb, mint végezte Pesten oskolájit; ha méltó segede
lemre, jelentse magát a’ decán urnái:ie Megtörténvén ez , letéve 
találta a’ pénzt, és diplomáját kinyerte.
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J e f f e v s o n  Ta más.  *)

J e f f e r s o n  T a m á s  1745ik esztendőben V i r 
g i n i á b a n  ( É jszakam erikában) szü le te tt,  hol 
nagyattya a, 18ik század elején telepedett meg, 
’s P é t e r  Tamásnak attya 1739ik esztendőben 
R a n d o l p h  J o h a n n á t  jegyzé nőjének,, ki mind- 
Öszve ké t fiú ’s hat leány gyermeket szült. Az ifjú, 
k i  jövendőben a’ köztársaság korm ánya igazgatá
sára vala rendelve, nevelését főképen dr. S m a l l  
V i l  b e i m t ő l  a' mathesis tanítójától ’s W h y t h  
G y ő r  gy-, egy megkülönböztetett törvénytudótól 
vette. 1767ik esztendőben felvétetett az ügy
védi karba , mellyre magát folytatólag szeme
ié, mig a’ revoluíio a’ törvényszékeket el nem zá- 
rá. Ezen kívül 1709. 24ik évében honja Virginia 
részéről a’ törvényhozás tagjává választatott, melly 
hivatalt hasonlólag a' mondott időszakig viselé. 
1772ben S k e l t o n  23 esztendős özvegygyei lé
pett  házasságra, k inek  sok vagyona őtet igen te 
hetős férjfivá tévé. ,

A’ nélkül, hogy korábbi életét tekintenék, az 
egyesült státusok függetlenségi hirdetésére megyünk 
által, melly nagy lépésről felette érdekes különös
ségeket közöl. Azon okok közül, mellyek 1776ik

«*) Éjszakamerikában Jeffersonnak több helyek is neveztetnek. 40 
helyek, részint cantonok, részint városok ’s helységek halhatat“ 
lanitják a’ nagy Washington nevét, az egyesült státusok mostani 
elölülője tiszteletére 30 helyek neveztetnek Jacksonnak. A’ nagy 
érdemit hazafiak emlékezete a’ helyeknek nevükről való megne
vezése által tartatik fel, hogy a’ késő unoka is , elejinek a’ hon
szerette férjfiak iránti érzetit tisztelni, ’s a’ haza, polgári erény- 
védte természeti jusait méltánylani tudja. Éjszakamerikában a’ 
polgári erény nem emlékszobor emelése, vagy- czim adása által 
ragadtatik ki a’ feledékenységből, ■— a’ polgártársak hálája hal
hatatlanba azt. —
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esztendőben ezen fontos véghatározat halasztására 
hozattak fel, a’ tampicoi egyezés után 1830ik esz
tendőben kiváltképen  következőket érdekkel ol
vashatni :

„Idegen hatalmak inkább elkerülhetnék , ve
lünk  közös ügyet form álni; vagy ha olly igen va
gyunk hatalm okban , mire e’ végső lépés bennün
k e t  ju tta tn i fog, meglehetős kemény, reánk nézve 
sérelmes feltételek mellett maradhatnának. Kevés 
okunk van azok egyesületére bizakodnunk, k iket 
eddig egyedül figyelmünkre m é lta ttunk , Franczia- 
és Spanyolországnak jusa  volna gyanakodva olly 
hatalom alkotására nézni, melly egykor bizonyára 
minden am erikai birtokit elvehetne.“

Erre  ez v iszszonozta to tí :
„Hogy csak a 'függetlenségi k inyila tkoztatás  e- 

gyengetnéa’viszszonzatokat, ’s tek in te tbevéte leket, 
m ellyekkel az Európaiak az európai státusoknak 
ta r to zn ak , ’s ezen egyengetésnél fogva velünk al
kudozásokba bocsátkoznának, vagy követet is fo
gadnának el tő lünk ; hogysaddig nem fogják ha- 
jó j in k a t  kikötőhelyeikben .szenvedni 's tengeri ta
nácsunk Ítéletét elfoglalt britanniai hajókra nézve 
törvényesnek e sm e rn i ; mig függetlenségi biztos
ságunk nem leend ; ha pedig Franczia-és Spanyol- 
országokra nézve , köztársaságunk alkotása által 
aggodalmak támadnának is, ezen hatalmoknak meg 
kellene gondolni, hogy ha az Nagybrittanniával jösz- 
vekapcsolva maradna, reájok nézve sokkal vesze
delmesebb vo lna , — ' se '  szerint meg kell esmer- 
niek, hogy önérdekök k ivánata  az, hogy olly ösz- 
vekö tte tés t gátoljon. H a azonban vonogatnák ma
gokat olly lép és té te l tő l , úgy csak azon ponton 
á l lan án k , mellyen most á llunk , m időn , ha ezen 
p róba té te l t  nem m érnök, soha ^bizonyosok nem le
hetnénk: hajlandók e ügyünket védeni, vagy sem.“

Jefferson m indjárt a’ köztársaság megalapítá
sa u tán , a’ nyilvános szónokokról meglehetősen 
elégedetlenül nyilatkoztatja ki magát: „Községünk 
(az annapolisi gyülekezet) nem vala  számos, de igen



127

vitavágyó. Minden nap kelletlen tárgyak miatt ve
szett el. Egy nyavalyás vitavágytól elragadt tár
sam — tüzes szellem ű, eleven képzeterejü ’s bő 
beszédfolyamu férjfiu — , k i minden bizonyitvány- 
v i te l t ,  melly nem vala önállitványa szülöttje, tü- 
redelmetlenül halgata, egykor, midőn mellettem 
lile , 's azt kérdező tőlem, hogy lehetek oily csen
des? én felelem; itten minden esetre könnyű vol
na a’ megczáfolás, de az elhaigattatás lehetetlen ; 
azon rendszabásoknál, m e l l e k e t  előhoznék, azok 
általvitelének fáradságát illőképen magamra vál
lalnám, de különben áltáljában inkább hallgatnék, 
elég volna az, ha valamelly józan javallatot, vagy 
ellenvetést csak egy tag v ita tna , de ha az nem 
jó z an ,  elégségesnek ta rtanám , fel nem vételét ja- 
vaslan i, a’ né lkü l,  hogy ismételéscbe annak , a' 
m it mások m ondottak , belebocsátkoznám. Ez az 
idő ’s a 'gyülekezet türedelmének meg nem bocsát
ható elveszíegetése ’s viszszaélésc. — ’S valóban 
azt is hiszem , hogy, ha egy tanácskozó egyesület 
tagjai figyelmeíesebbek akarnának az egyenes ú tra  
lenni, egy nap alatt történhetnék az, a' mi különben 
egész hetet lop el; 's az a1 kérdés — bár mi kevesen 
hiszik is azt — , nem kell e elébe tenni Bonaparte 
néma törvényadását, melly keveset szollá ’s sokat 
tev e ,  ollyannak, melly sok zajt öt és semmit sem 
tesz. Washington vezérrel rnég a ’ revolutio előtti 
virginiai törvényhozás tagja valék, ’s annak ideje 
alatt F r a n k l i n  B e n j á m i n n á l  a ’ congressusra 
választattam. Soha sem hallottam, hogy valamellyik 
ezen férjfiak közül folyvást tíz óraperczig szóliott 
és a' kérdéses tárgynál egyébre irányozta volna 
beszédét. Vállaikra csak fontos tárgyakat vevőnek, 
jó l tudván , hogy a 'csekélységek önkényt követik  
azokat. Egyébiránt ha a' mostani congressus sok 
csacsogásba ereszkedik , hogy lehet az máskép 
oliy gyülekezetben, mellybe a’ nép 150 ügyvédet 
k ü ld ,  k ik n ek  az a’ foglalatosságok, hogy minden 
lehetségest kérdésbe hozzanak, semmit Irelybe ne 
hagyjanak , ’* óraszámra beszéljenek? Hogy igy

, . ' - r
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ISO Ügyvéd valóban végrehajtson va lam it,  nem 
remény Illetni.“

Jefferson 1785ik esztendőben P a r i s b ó l ,  hol 
akkor am erikai követ va la , A d a m  sh o z , bonja 
meghatalmozottjához L o n d o n b a  érkezek. I l l ik  
G y ö r g y  udvaránál tö rtén t befogadásokról kö 
vetkező tudósítást ád :

„Midőn a’k irá ly -'s királynénak szokás szerint 
felkeléseknél (lever) bemutattattam , Adams urat 
s engem képzeihetetlen nehezteléssel fogadtak. 
Tüstént láttam, hogy az indulatokban még be nem 
hegedt seb megbízásom sikerére nem nyújt semmi 
rem ényt, 's marquis C a e r n  m a r t  b e n  a’ külső 
dolgok m inisterével való első öszvejöveteliink- 
kor, maga viszszaíaríóztatása, beszédjének hideg
sége , feleleteinek határozatlan's mentségteli előa
dása , hiedelmemben megerősitének, hogy az An
golok áltáljában ügyünkkel nem gondolnak. Mind- 
azáltal ajánlatinkat általadók neki , minthogy A- 
dams ur sikerekről annyira, mint én, nem kétel
kedett. Azután ism ételt jegyzékben kérők, hogy 
tartana velünk conferentiát (tanácskozást), mit 
ő, a’ nélkül, hogy megtagadó választ adott volna, 
sürgetés foglalatosságok ürügye alatt el nem foga
dott. Minekutána hat hétig várakozánk, a’ minis- 
tért írásban tudósítottam , hogy tisztem Párisba 
viszszah iv , 's hogy minden rendelésnek, m ellyet 
amottan az angol követnek meghagyna, örömmel 
alávetem magamat. 0  viszszonza, hogy nincs 
semmi rendelése, 's szerencsés utat k íván t, erre 
Londont odahagyám.“

Azon m egjegyzések, mellyeket Francziaor- 
szágról teve, itten hasonlóan helyet érdem elnek:

„Francziaországot a' pénz szűke 1788ik esz
tendőben olly rendszabáshoz v eze té ,  m inőről 200 
esztendő olta eset nem fordult elő, 's mellynek jó  
vagy rósz következései még meg nem határoztat- 
hatuak. Hogy annak okaihoz férhessünk, egy k e 
véssé viszsza kell mennünk. H ires írók A ngol- 's 
Francziaországbán az országalkotmányról jó  gon
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dolatokat terjesztettek, de mégis úgy látszik, hogy 
csak az amerikai revolutio  serkente fel aJ franczia 
nép gondolkozó részét azon álomból, mellybe az 
merült. Ahoz járula  a z ,  hogy azon tisztek, 
k ik  Amerikában hadakozának , nagyobb részin t 
fiatal, szokástól 's előitéléitől kevésbé elfogott 
férjfiak va lán ak , k ik  hajlandóbbak levének, mint 
mások, a’ józan ész szavára figyelni. Ezek uj kép
zetekkel és tapasztalásokkal térének viszsza. A’ 
sajtó bilincsei mellett is terjeszteni kezdé ezen kép
zeteke t;  a' társalkodási mulatság magasb emelke
dést von; politica lón minden férjfiui 's aszszonyi 
társaságok tá rg y a , 's egy igen elterjedt ’s buzgó 
párt hazafiui nevezet alatt képzé m agát ,  s az 
igazgatás viszszaélései érzetében, jav ítá s i  alkalom 
után vágyott. Ezen párt az ország minden igaz
ságszerető férjfijait számlálá körében, k iknek  elég 
üres idejek volt a’ gondolkozásra: tudósok , tehe
tős polgárok, ifjú nemesek — részint valódi meg
győződésből, részint utánozásból, m ert ezen nem 
elvei uj szokássá váltak, 's m int oilyanok számos 
fiatal aszszonyságokat is lánczolának e’ szövetség
hez. Szerencséjére a’ nem zetnek, a' v iszszaélés, 
melly a’ nyugpénzekkel űze te tt ,  's az e ltökitések 
a ’ közjövedelem-igazgatás minden ágaiban, a’ nem
zet kincsét ’s h ite lé t annyira k im eríte tték , hogy 
a’ legszükségesebb élelemszeri közösülések is rneg- 
csökkentek. A’ viszszaélések jav ításával a' minis
te r  nem m érkőzhetett volna, uj adót k irá ly i ha
talomnál fogva k ive tn i, lehetetlennek találtatott, 
m inthogy a ‘ parlamentum azt bejegyeznie határo
zottan megtagadta. Egyéb segéd nem maradt, m int 
a' nemzetre h ivatkozni.“

1789ik esztendőre nézve, minekutána a' B a s 
t i l l e  le ron ta to tt ,  's XVI. Lajos a’ három szinü 
cocardát B a i l l y t ő l  késztetve felvevé, Jefferson 
ezt Í r j a :

,,A’ k irá ly  a’ nemzeti gyülekezet kezeiben 
mostan csak szenvedő eszköz vala, ’s önmagára 
hagyatva, kész lett volna mindent helybehagyni,

9
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a’ mit amaz a* nemzet javára  hasznosnak lenni vélt. 
Nemzéssorában bölcs törvények által korlátozott 
örökös igazgatás alapittatott vo lna, melJynek fo
k ára  olly hatalommal á l l í t ta tva , melly minden 
jó t  elkövetni engedne, de egyszersmind olly meg
határozott korlá tok  közzé zárva , hogfy minden 
viszszaélés szűnnék meg; ezén tisztet híven telje
sítette  ’s egyebet véleményem szerin t nem kívánt 
volna.“

Úgy Játszik, hogy Európa erkölcsei Jefferson- 
ban igen korán kedvetlenséget gerjesztettek ’s őt 
népkorm ányi (democraticai) elveiben erősítők, 
meliyek által magát elölülői hivatalában m egkü
lönböztető. Párisból 1785. October 5kén egyik ho
nosához ir t  levelében az am erikai nevelés mellett, 
igy szóll: „N ézzük aJ káros következéseket, mellye- 
ket valam ellyik ifjú ember Európába küldése ma
ga u tán  vonz. M indnyájok előszámlálására egész 
könyv kellene, csak némellyeket akarok említeni. 
H a Angliába megy, ottan inni, versenyt futni 's ök
lözni tanul. E ’ három dolog Anglia tulajdonsága, 
következő illetlenségekben Európa minden orszá
gait részesíti:  a’ fiatal férjfiu európai bujaság- ’s 
rajoskodásvágyra vonzódást 's honja egyszerűsége 
irán t megvetést szív magába. A’ gazdag világ elő- 
jusait m eg k ed v e li , ’s megvetéssel pillant a’ szép 
egyenlőségre, mellyben Amerikában a’ szegény a’ 
gazdaggal egyiránt részesül.“

Egy másik ugyanabban az esztendőben költ 
levelében, azon benyomást, mellyet áltáljában Eu
rópába léptekor é rze tt ,  igy írja  le: „O tt vagyok 
végtére a’ hires európai földön. Sokkal tanultabb, 
mintsem szükséges, hogy annak leírására tökéljem 
el magamat. De kegyed talán kiváncsi, mikép ezen 
uj nézőhely ámító, minden valót leplező külszines 
tárgyai egy az am erikai hegyekből jö t t  vadra ha
tottak. Bizonyos lehet benne, hogy nem igen elő- 
menetelesen. Francziaországban az emberek sorsát 
áltáljában igen sajnálkozásra méltónak ta lá lom , 
V o l t a i r e  igényének igazsága, hogy itten  m ind



131

egyiknek kalapácsnak vagy ülőnek kell lennie, 
m inden szempillantatban eszembe jut. Ez az őrt 
szag igaz, szinletlen ábrázolása, mellynek valaha- 
m int némellyck ak a rn ák ,  birtokába eshetnénk, 
hol az Istent ’s angyalait fényben és zsámolyok 
alatt a1 kárhozattak  pezsgő temérdét öszvetapodva 
láthatni. Midőn a’ nagy sokaság physicai ’s erköl
csi elnyomattatás alatt ínségben fanyalog, igye
keztem  a’ nagyok életét szemügyre venn i,  hogy 
azon dolgok megbecsülését n y e r je m , meilyek a 
durva vizsgálódót m eg v ak i t ják , ’s k iv á ltk ép en , 
hogy azt a’ szerencse rs megelégedés azon lépcső
jével, mellyel Amerikának minden lakosa él, Ösz- 
vehasonlitsam. A’ szerelem csellemi az előkelő v i
lág ifju részét; a’ hírvágy csábjai az öregebbikét 
foglala toskodtatják . . . . . .  Esmeretekben a’ nép tö
mege két századdal u tánunk á l l ,  a' valódi tudós 
egynéhány esztendővel előttünk.“

Minekutána Francziaország nagyobb részét, 's 
egy részét Olaszországnak beutazta ’s nehány hó
napot Angliában tö lte ;  1786. Augustus hónapban 
Párisból ezt ír ja :

„H atározatunk a’ vallásszabadságról rendkívüli 
helybenhagyást lel. Különbféle Nemzetek követei 
’s ministerei az idevaló udvarnál másolatokat 
kértenek , hogy fejedelmüknek m egküldhessék , 's 
az oklevél egész hoszszában több iratokba ik ta t- 
tatott be ,  többek közt a’ mindenes tudományba 
(encyclopediába). Én  azt hiszem, hogy még itt  
is nem csekély haszna leend, hol testi ’s lelki tu
datlanság, babonaság, szegénység, nyomattatás 
minden alakon ülnek , ”s a’ nép tömegével olly 
szorosan öszve vannak k ö tve , hogy azoktól leen
dő megszabadulásról álmodni sem lehet. Mi egész 
nemzetünk józan okosságának felvigyázata alatt 
olly tisztességesen nem volnánk helyhezve, ha 
szüléji alaptörzsökétől e lválasztva, ősei vagy az 
ó világ valamellyik nemzete szellemének já rványa  
ellen a’ meszsze tenger által nem oitalmaztatnék. 
Ki ezen okosság becsét esmerni a k a r ja ,  szüksé-

9*



ges, hogy annak hijányát Európában lássa. Én azt 
liiszem , hogy törvénykönyvünkben a' iegfontosb 
bili az, melly a’ népfelvilágosodás elterjesztét tiizé 
k i  irányul. Az Angolok korántsem az a' szabad
gondolkozó nép, a' mint azt magunknak A m eriká
ban képzeljük. Azonfeljül a' tudományos esmere- 
tü  tudósok száma nálok igen csekély, 's e5 mellett 
kevésbé oktatott- 's véghetetlenül kevésbé szabadok 
az előítéletektől, m int Francziaország tudósai.“ 

Jejferson 1786. November hónapban W ashing
ton vezérhez in tézett  levelében , Párisból azon 
vélem ényeket k ö z l i , mellyek Európában a’ C i n -  
c i n n a t u s  rendről k iny ila tkoz ta tnak , mint ollyan 
in téze trő l, melly a’ közönséges szabadság elvére 
nézve veszedelmessé lehet: „E n  elejintén ezen 
nem aggódtam, minthogy azt csupán am erikai szem
pontból tekintém , de m egvallom, hogy az, a' mit 
Európában lá ttam , engemet is végre ama’ véle
m ényre hozott. Valóban még távol lehet azon idő, 
életünk határin  túl jöhet az a’ nap, mellyben egyet
len egy rost ezen intézetből elégséges lehet egy 
örökös aris tocratiá t életre hozni, melly alkotm á
nyunka t a’ legjobb alakból a' legroszszabba önte
né. Hogy valaki a’ roszsz egész tömegét szoro
san e sm e r je , melly ezen szerencsétlen kútfőből 
e re d ,  szükséges, hogy Francziaországban legyen, 
's i t ten  a’ legfelségesb földet, a' legszebb égaljat, a’ 
lcgjelesb népbélyeget, egy szóval minden hasznokat, 
természeti kedvezéseket egyesülve nézze, mellyek 
m indnyájan öszv/esen sem elégségesek, hogy hu
szonöt néposztály közt, amaz ostor m ia tt huszon
négy életét meg ne átkozza. Ezen szellem elemei 
ná lunk  minden statusban el vannak hintegetve. A' 
dé liek  ezen szempillantatban aristocraticai gondo
latokat pártfogolnak 's hogy ezen hajlandóság idő 
vel nevekedni 's e i  fog hatalmazni, az a 'do log  ter- 
mészetéban fekszik. Én a lkotm ányunk halhatat
lanságával nem hízelkedem  magam nak; de még 
hoszszu k o r t  sem rem ényiek, ha a’ romlotság ezen 
csirája el nem főj tá t ik .“  l u d v i g  j á n o s .
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Ä  k e t t ő s  v iadal .
(Rousseautul.)

O já to k  magatokat, hogy a’ szent becsületnek ne
vét őszsze ne zavarjátok azon vad előítélettel, m elly  
egy kardnak hegyére biz minden erényeket, és 
nem képes mást szü ln i, mint becsületes gonoszté
vőket.

Miben áll ezen előítélet? A’ legkicsapongóbb 
és legbárdolatlanabb vélekedésben, m elly az emberi 
elmét valaha meglepte, t. i. hogy a' társaságnak 
minden kötelességeit elegendőleg kipótolja a’kard, 
hogy senki sem csalárd, gaz és rágalmazó, hanem 
becsületes, pallérozott és miveit, a’ k i verekedni 
tud ; hogy a’ hazugság igazsággá, a’ tolvajság tör
vényessé , a’ hitszegés becsületté, a’ hitetlenség 
dicsőséggé változik, ha mind ezek felfegyverkezett 
kézzel támogattatnak; hogy a’ sértett becsület 
legjobban orvosoltatik egy kardvágás á lta l, és 
hogy soha sem lehet igazságtalan, ki azt, a’ kinek  
ártott, meg is öli: — vagyon, m egvallom , még 
egy más eset is , hol az udvariság párosul a’ ke
gyetlenséggel, és a’ hol egyik a' másikát csak tor- 
ténetbül gyilkolja m eg, az pedig akkor vagyon, 
mikor csak a' megvérzésig verekesznek! A’ meg- 
vérzésig? Nagy Isten ! És mit akarsz te fene vad 
tenni azon vérrel? meginni kívánod azt?

Álmodoztak e valaha a’ régi idők dicső hősei 
személyes megsértődésöknek különös viadallal 
való megboszulásárul ? Kihívta e Caesár Catót, 
vagy Pompejus Caesárt a’ számtalan költsönös meg
bánásokért? M egvolt e becstelenitve Görögország
nak legfőbb vezére, a’ midőn pálczával engedte
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magát fenyegetni? Tudom én azt; más idő , más 
szokás: azomban a' mostani szokások csupán csak 
jók e? és nem lenne e szabad nyomozni, ha ollya- 
nok e valam elly időnek szokásai, m iilyeneket ki- 
ván a’ valódi becsület? Nem; a' becsület soha sem 
változhatok, az nem függ sem időiül, sem helyiül, 
sem elő itéletek tü l, az sem el nem múlhat, sem 
njra nem sztilethetik, az igáz embernek szivében, 
és az ő kötelességeinek megváltozhatatlan törvé
nyében vagyon annak Örök eredete helyheztetve. 
Ha a' földnek legfelvilágosodtabb, legderekabb, 
legerényesebb népei nem esmerték a kettős via
dalt, azt állítom, hogy az nem a’ becsületnek mi
v e ,  hanem egy rut és bárdolatlan szokás, méltó 
a’ maga durva eredetére. Hátra vagyon még azt 
m egtudni, hogy midőn tulajdon, vagy más valaki
nek élete forog fen, tartozik e a’ becsületes em
ber magát a’ szokáshoz alkalmaztatni ? és valljon 
nem mutat e több igaz bátorságot és nagyobb le l
ket akkor, midőn magát ellene szegezi, mint mi
kor azt követi? Ugyan mit tenne ő más olly helye
k en , hol épen az ellenkező szokás uralkodik, és 
ahoz kívánná magát alkalmaztatni? Messinában vagy 
Nápolyban elmenne az utsza szegletére, ott várná 
kijelelt emberét, és azt hátulról meggyilkolná: 
azon helyeken a' méltóság és becsület nem ab
ban áll, hogy magát valaki ellensége által meg
ölesse, hanem hogy ő megölje azt.

Az egyenes lelkű ember, kinek egész élete 
szeplőtelen, és a’ ki soha sem adta jelét az ala- 
csonyságnak, átallaná kezét emberöléssel meg fer
tőztél ni , és azért még jobban becsültetnék. Kész 
lévén mindenkor hazájának szolgálni, a’ gyengé
ket oltalm azni, legveszedelmesebb kötelességeit 
pontosan teljesíten i, minden valódi és becsületes 
alkalomban vérével is védni azt, a' mi előtte ked
v es , minden tetteiben kimutatja azon rendíthe
tetlen állhatatosságot, mellyet az igaz bátorság 
nélkül fellelni soha sem lehet. Bátor lelkiesmé- 
retében felemelt, fővel lépegetvén* sem nem futja,



135

sem nem keresi ellenségéi. Könnyen láthatni» hogy 
kevesebbé fél a5 haláltó l, mint a’ roszsz cselek
vés iü l ,  és hogy jobban tart  a’ b ü n tü l , mint a" ve- 
szedelemtül. Ha az alávaló rágalmak egy pillan- 
tatban ellene tám adnak is, azokat minden napjai, 
mint az ő becsületes életének ugyanannyi tanuji 
megczáfolják, és jól öszszefüggő szép magavisele
tében egybül Ítél a’ világ minden többi tetteire.

A’ gyanakodók és másokat k ihívni m indenkor 
készek legtöbbnyire becstelen em berek, k ik  fél
vén , nehogy valaki erántok viseltető megvetését 
nyilván kimutassa, a’ becsületnek valamelly palást
jába törekesznek eltakarni egész életek gyalázatját.

Az illyenek öszszeszedvén ere jeket, hogy ju- 
sok légyen hátralévő élteket béfátyolozni, egy
szer megjelennek. Az igaz bátorság nagyobb áll
hatatosságot és kisebb buzgóságot k ív á n ; az m in
denkor o l ly an , a' miilyennek kell nekie lenn i, 
sohasem  szükség azt s e rk en ten i , sem viszszatar- 
tan i:  a ' j ó  ember azt m indenütt magával hordja; 
az ü tközetbe, az ellenség ellen, a" társaságba, a’ 
távollévőknek és az igazságnak jáv á ra ,  az ágyá
b a ,  a’ fájdalommal és halállal való kiiszdésekbe. 
A’ léleknek igaz bátorságot sugalló hatalma min
den időben ugyanazon egy, az helyhezteti m inden
kor feljebb az erényt a1 tö rténe teknél,  és nem 
áll ar baj vívásban, hanem a' nemfélésben.

E m l é k e z i  m.
En hadnagyka valék, ’s odahagytara az érdemi zászlót; 

És kültócske levék: ’s él nevem haltam után.

I d ő  j ó s l a t .
Lesz ez idén sok ezer haragos villátnzat. Azonban 

Jupiter a’ TISZTÁT védni ’s szeretni kegyes. 
Mocskos irók, nyomorult férgek! reszkessetek egyre. 

Ellenetek készül a’ magos égi buszú.
•>> Ponori THEWREYYK JÓZSEF



136

P é l d á z a t o k .

f  (Winter után).

I.
yT

O r m u z  és  A r i m a n .

M ádon az I s t e n  a’ világot terem te, a’ napokat 
az ő bujdosó csillagaikkal és kóborló üstököseik
k e l, A r i m a n  viharokkal terhes felhőbe, lángoló 
villám okkal, és O r m u z  szelíd hajnalba burkolva, 
az újonnan alkotott föld fellegei felett találkozónak.

És nézék az uj csillagot, ennek hegyeit és 
tengereit, kies öltözetét ’s uralkodójit, az embe
reket, és egymással beszélgetőnek, mi szép a’ föld  
ifiusága köntösében, és mindketten iparkodának 
az emberen uralkodni.

K evély Önbizakodással szól Ariman: „Enyim  
az ő rajta való uralkodás! Nem az én képemre 
teremté-e őt a’ Mindenható? — Meglestem teremtő 
műhelyében, midőn az embert alkotá. Hiénától 
vévé el a’ szivet, tigristől a1 vért, oroszlánytól 
az erőt, és ezt a’ kígyónak fénylő köntösébe bur
kold , ’s belé lehele leikéből egy cseppet, és azon 
isteni egyvelget, m ellyet teremte, e mb e r n e k  ne
vező. És balgatagul örvende, m illy kevélyen emel
kedők az újonnan alkotottnak lelke a' csillagok
fe lé , ’s óriási terveinek első csirájában az egeket 
akard ostromolni. — Derék bajvívó lesz belőle te
remtője ellen! Azért kell nekem uralkodni rajta, 
m ivel ő az én lelkem  szülötte.44
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így szólt Ariman. Szeliden felele neki Ormuz* 
„Ariman! igazad van! Az ember szive álnok és 
vére heves. Tekintete büszkén em elkedik a1 csilla
gok felé , merészen fenyegetve ostrommal az eget, 
jüvendősége országát. Ezért hagyj engem rajta u- 
ralkodni. Nyájasan akarom őt szelid itn i, hogy az 
én lekemnek gyermekévé legyen, ’s nevelni a’ sze
rető világatya szivének számára.4,4

Ariman nevető az ábrándozót. Ormuz szó la : 
,,Igy hát az Isten maga Ítélje el perünket!44

És a’ mindenek attya fejedelmi székéhez járul
va: „Mindenek attya! — úgy mondának —  midőn 
te az uj földet ’s embereit terem ted, mindketten  
akaránk rajtok uralkodni; ezért most Ítélj te , és 
mondd m eg, k i legyen az emberek uralkodója?44

Ekkor mosolyogva mondá a' mindenek attya 
a' vad Arimannak és szelíd Ormuznak: „Vivjatok  
az uralkodásért, hogy azt a’ győztesnek Ítéljem!44

S ők vivának. Hol Arimanhoz, hol Ormuzhoz 
látszék hajolni a’ gyózedelem. ’S igy viaskodnak  
még ma is , és bölcs férjfiak mondják, hogy küz
dések csak a’ föld enyésztével végződik.

2 .

t
A l o m  és  h a l á l .

Midőn Á d á m  a’ jó és gonosz tudásának fá
jából evett, az Isten őt kihajtá a’ paradicsomból, 
nejével É v á v a l  együtt, és ők nem vajának többé 
halhatatlanok, mint az angyalok, hanem a’ halál 
lön az emberek mindenható meggyőzője. — ’S ők 
bujdoklának bizonytalanul szerteszélt a’ földön, 
és kenyereket orczajok verejtékével evék ’s igen 
félének a’ haláltól.

Ekkor megszánták az angyalok az emberi nem
z e te t ,’s a’ J e h o v a  thrónjához járulának ’s szóiá
n ak , kérve: „Urunk! könyörülj a’ mi megesett 
testvéreinken! Nézd, ők téveJyegnek bizonytalanul
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szanaszélt a' földön veréjtékes arczczal, és igen 
félnek a’ haláltól.“

’S az Isten felele nekik és mondá: „Enyhitni 
fogom szenvedéseiket ’s őket nyájasan szoktatni 
a’ halálhoz.“ — És teremté az álmot.

'S a’ két első ember meghitten lile egy szép 
estve egymás m ellett egy illatozó cserje közt, és 
nézelődék, elfáradva a’ nap terhétől , vágyakodva 
az elvesztett paradicsomba. Ekkor Adám szomo- 
rán fogá meg kezét Évának, a’ ki lankadtan tá- 
maszkodék vállára, és szóla: „Éva! érzékeim kez
denek tompulni, ’s szemeim bágyadnak; ez nem 
az a’ halál, mellyel bennünket az Isten büntetni 
akart?“ — És igen busulának, hogy meg kell hal
m ok. De ammint busulának, elaludtak mindkét-/ r *
te n , Adám és az ő neje Eva. 'S midőn felébredé
nek , azt v é lé k , hogy ismét É d e n b e n  vágynak, 
mivel a’ világ olly szép vala szem eik előtt. És ők 
már most minden nap elalvának, fáradtan a’ nap 
terhétől, ’s felébredének szerencsésen, mint egy
kor Édenben voltának.

De midőn azon idő eljőve, mellyben Adám- 
nak meg keile halni, —  hanem igen öreg lön, —  
ekkor is egy illatozó cserje közt ülének estenden, 
mint mikor először elalvának, ’s Adámnak szeme 
kezde a'halálban liom álvosodni, és lelke felszálla  
a’ mennyei paradicsomba.

De Éva nem tudta, hogy Ádám meg van hal
v a , és halkkal melléje fekvék ’s elszenderedék. 
De midőn megviradt ’s ő felébrede, látá, hogy még 
m ély álom fekszik Adámnak szemén. És szóla ma
gában: „Olly csendesen alszik ő, az én kedvesem! 
Nem zavarom meg álmait, a’ forrásból reggeli italt 
hozok, és gyümölcsöt szedek a’ fákról, hogy őt 
felvid ítsam , ha felébred.“ —  És elmene lábujhe- 
gyen a’ forráshoz a’ mező fájihoz. De midőn 
viszszatére, Adám még mindig szunnyadozott. Ek
kor rá hajolt és szólott hízelkedve Ádámhoz: „Ser
kenj fel kedvesem ! Nézd már a' nap is ébren vah, 
’s a' madárkák idvezlik  a' fiatal reggelt. Serkenj
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fel kedvesem ! — De Ádám nem akara  felébred
ni. — Midőn Éva őt már több órákig csókolta s 
ő fel nem ébredt, nyilván Játá, hogy Ádám meg 
volt halva. És siratá halkkal szivében Ádámot, ’s 
nem félt többé a' haláltó l, mivel tudta, hogy az 
csak álom.

3.

A’ v a k  i f  i u.

Egy a tyának volt egy fija,zsenge korától-fogva 
v a k , és soha sem látta  a’ fiatal vetések zöldségét, 
a nap fényességét 's a" tél szikrázó hóleplét. De 
felserdültekor az éj szemeiről eloszlék és iláta. 
E k k o r  attya k ivivé őt a’ mosolygó nyárba, Js sze
m eit az ifin ittasodva függeszté az ég boltozatára 
’s a’ virágok fénylő szinére. És elmenének a' teme
tő sírboltja mellett, ott feküvék fedetlen koporsó
ban egy halott halálöltözetben. Az ifiu hallott u- 
gyan már valam it a’ halálró l, de halotta t még 
soha sem látott. Ezért attyához fordulva szóla: 
„Apám ! mi ez ?“

E kkor attya felele neki és mondd: „Egy ha
lo tt  szendereg halálöltözetben.“

S az ifiu álm élkodva já ru la  a ’ koporsóhoz, és 
felemelé a’ halottat fedő le p le t , és láta  egy testet, 
m in t az övé , ’s a rczvonásokat, m int az övé i,  ’s 
egy áb ráza to t,  m in t az övé, de jéghidegségüt. És 
ismét attyához fordult és s irt;  — és némán ’s szo
m orúan m entek haza.

De midőn a’ nyár elm ula, 's a' levelek lehul- 
lának a' fák ró l,  és fejér hólepel fedé a’ földet, 
ism ét k ilépett  az ifiu, ’s látta  a’ föld takaró ját, 
és ijedve hivá a ttyá t ’s monda: „Jersze, óh atyám ! 
ah! a’ föld is megholt és halálöltözetben szunnyad.“

És a ttya komolyan lépett melléje, ’s felele: 
„Való, halálöltözetben szunnyad; hanem fiam! tárd 
fel ennek is tak aró já t ,  valamint a halott öltöze
tét feltárád a* temetőben.“
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Az ifin odamene ’s félrekapará a’ havat, és 
baján zöldelő vetésre talála a’ hólepel alatt. Ekkpr 
bámulva pillanta attyának mosolygó arczára, ki 
neki néma m egilletődésscl nyujtá kezét, ’s elragad
tatva szóla attyához: „Mi szép a' v ilág , ’s mi di
cső az élet, atyám ! Azt még nem tudtam, hogy a‘ 
sirköntös alatt a’ reménység a luszik l“

4.

A z  I n d u s  m e l l e t t i  á l o m .

Volt I n d i á b a n  egy b r a m i n ,  olly bölcs, hogy 
őt csak bölcsesség angyalának nevezők. Ez egy 
estve Indus v ize mellett egy pálmafa alatt lile ’s 
az Istenről eszmélkedék. Már több esztendők olta 
vizsgálódott; de tudása neki még mindig gyerme
ki tudásnak tetszett, mert nem látta még a’ nagy- 
szentségüt, és nem szem lélte még felségét. — Ön
magában beszélgetve, mondá; „Hát soha sem fo
god látni ő t, a’ véghetetlent? A’ te megérlelt es- 
merésed soha sem fürkészendi ki nyomát, hol tar
tózkodik ő, hogy tudásod szent szomja eloltassék, 
és nem kellene elpirulnod, midőn téged bölcsesség 
angyalának hívnak?“

Tünődék ’s tünődék; de m inél tovább tűnő
dött, annál távolabb volt tőle az Isten , és tudása 
annál szegényebbnek tetszett nekie.

Ekkor elalvék. ’S álma a’ csillagok közepébe 
v ivé , m ellyek mint pezsgő habok, — a' véghetet- 
len világtenger hullám i, —-  előtte liempelygének. 
És midőn az első csillagokat, ’s a’ rajtok mulato
zó lényeket és erényeket meglátná, örvendező ál- 
mélkodással kiálta fel: „Itt kell az Istennek lak
ni l(í —  És óriási tenyerekkel markolá meg a’ na
p ot, m elly épen előtte hengeredék e l ,  hogy fel
kaphasson rá ’s az örökkévalót kereshesse. De 
m ás, szebb, nagyobb napok gördülének el e lő tte , 
’s az ő napjának tündöklése elhalaványodék ama
zok fényében, és az ő napjának lényei csak ama-
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zokéi árnyékának tetszettek nekie. És most csil
lagtól csillaghoz vándorla , de sehol sem talála az 
örökkévalóra , a’ megfoghatatlanra. Elvégre eg)' 
világhoz ju to t t ,  hol olly töké le tes , olly szent lé
nyek ta rtózkodónak , mint a' minőnek csak gon
dolhatja a' földi elme az Istent. És azt veié, hogy 
e’ légyen a' terem tett mindenség zárköve 's az ere
deti lélek fejedelmi széke. De eloszlék előtte aJ 
köd, inelly a’ téjutat fedé, és ragyogva, m int egy 
örökké izzó tüzfo lyam , világitó ösvényt ny ita  az 
Istenhez a’ mennyen k e resz tü l , és megette még 
mindig szép világokkal tele m ennyek csillogtak, 
’s ezen mennyek megett tündöklő pára lé teze tt ,  
melly az angyalok szeme előtt egy naptengerré 
olvadott. És ő ez utolsó csillagon pihene meg a’ 
té ju t e lő tt ,  — m ert nagyon fáradt v o lt ,  —  ’s a’ 
rajta  lévő lelkektől kérdező: „Hol lak ik  az Isten?“ 
Azok pedig mosolyogva mondák: ,,Ot mégy k e 
re sn i,  földi k á b a !?  — Mi m ár millió évek olta 
sietünk világról v ilágra , 's mégis végtelenség va
gyon az Isten- és mi köztünk, — 's te akarsz ő rá  
ta lá ln i, po rszü lö tt!?  Leikeink  tiszták m á r ,  m int 
a’ napfény, 's szemeink v ilágosak , mint a’ levegő- 
szeszi (aether) tenger, mégsem lá ttuk  ő t ,  — 's te 
akarod őtet megnézni, földfi!? — És midőn az an
gyalok őt ekként mosolygók, elpirulva sütő le 
szemeit, 's a' re ttenetes, soha le nem csilapitható 
vágy súlya alatt vesztét vélő. De ekkor úgy rém- 
lék  előtte, mintha megmérhetetlen távolságból hal
laná azon lelkek ének lését, mellyek az Istent va
jaimra mégis megtalálták, és újra kezdő az egeket 
á ltvándorlan i; de szárnyai elgyengiilének; ő az 
alatta hullámzó végtelenség térébe bukott. Azon
ban angyalok fogók fel karja ik ra  a’ dicsőt, és nyá
jasan s mosolyogva vivők őt, —  a’ bölcsőjéből k i 
csúszott gyerm eket, a’ fö ldre; és ő az Indus mel
letti  pálmafa alatt serkene fel, hol elszenderedett 
v o l t ,  és most már buzgóbban 's ájtatosabban im á
dó az Is ten t,  m in t valaha azelőtt.
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N e r o .

Fijai m ellett öle egykor egy atya, ’s ők az 
emberi szív változékonyságáról beszélgetének. bogy 
az zsenge korától fogva jó , miként fajul mégis 
végre roszra, ’s ő elbeszéle nekik egy példát Róma 
történeteiből.

C l a u d i u s  meghala. Az ifiu N e r o ,  Seneca 
bölcsességének nevendéke lépett a’ fejedelmi szék
re. És a' római birodalom nagyai öszszegyültek, 
hogy neki hódolnának; a’ rabbá lett tanács szolgai 
engedelmüleg köszöntötte az uj Istent, és a’ hizel- 
kedők előjöttek, hogy kegyét vadászszák. Fényes 
teremben öle ő arannyal ragyogó császári székén, 
mellette annya, a' derék A g r i p p i n a ,  's arcza 
örömtől sugárzott, az uj és szokatlan méltóság 
miatt.

A’ hizelkedők thrónja elébe borulva szólónak: 
„Urunk! idvezlünk tégedet, a’ földnek Istenét; 
életünk ’s minden vagyonunk t iéd,  parancsolj, ’s 
rabszolgájid meghajiandanak jeladásaidra!“

Ekkor a’ császár thrónjáról leszálla Js szóla: 
„Nem úgy barátim! En ember vagyok, ’s én ró
lam is ítélnek az Istenek — O pedig nem örüle 
a' hizelkedőknek, hanem komoly ábrázattal for- 
dula annyához, 's mondá: „Anyám! őrizd szive
met ezek tő l!“

Az anya pedig megcsókoló a’ derék fiúnak 
arczát, és Seneca, az ő tanítója, ki â  teremnek 
egyik szegletéből, a' nevendékre élte elválasztó 
órájában halgatódzott, egy gyönyörkönnyet sira,'s 
midőn a’ császárnak mindnyájan meghódolának, ő 
is előjárult, és kemény 's férjfias léptekkel, mint 
mindenkor szokott, a’ császár thrónjához ment. 
És Nero leszállóit székéről, és feledvén ezen órá
n a k ’s önállapotjának magasságát, áltkarolá taní
tóját, és zokogva kiáltá fel: „Atyám , atyám! m it

\

5. •
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kell cselekednem, hogy boldogul uralkodjam, mint 
A u g u s t u s  u ra lkodott?“

Bükkor Seneca felele neki fenjen: „A' b ö l c s e s 
s é g e t  s z e r e t n i ,  ’s a’ h i z e l k e d ő k e t  ke -  
r ü 1 n i.“

Nero ezt neki erős esküvel fogadd, 's tan ító 
já t  buzgóbban kebléhez szoritá és thrónja mellé 
helyhezé, hogy légyen ifiusága gyámola. Seneca 
szive pedig örömtől duzzada, mert Nero az embe
rek elsője , az emberek legjobbika is akart lenni.

BT vala ugyanazon Nero, — folytató tovább 
az atya elbeszélését, — ki nehány esztendővel ké
sőbben, annya, neje, testvére 's egykor úgy sze
re te tt tanítója vérével bemocskolva, éveinek vi
rágában, mint elerőtlenedett ősz, m int az emberi
ség scpreje , önmagát ölte meg.

SZEGHA.LMY SÁNDOR.

F ojboszhoz, némelly újabb b rit {koszainkhoz.

Túl a’ ködön lebegünk te feléd szép messzelövellő. 
Láthatsz pályánkon szárnyakat és repülést.

Oszlott a’ nimbus , koszorút leletépve fejiinkrül 
Onkézzel büszkén önkaponyánkra tevénk.

Onts sugárt pergőn haladó szekerünkre, midőn az 
Hondiszszel sebesen csinosodásra szalad.

Nem szamarak j de lovak futnak szekerünkbe akasztva 
Négy szárnyas Pegazosz szélbe repitve ragad.

Húz, fut, száll, sújtjuk; mert köztünk hidd el aligvan, 
Rég a’ ki nem termett volna kocsisnak Ápol!

R  ó  t  f  i  r  e.

Majd Szemerét követed, majd Kölcsey, Dayka, Kazinczy 
Példányid. Gyönyörű Rőtfi! mi vagy te? M áj o m.

Ponori THEWREWK JÓZSEF.
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K ü l ö n ö s  j á r  v á n y.

N ém etországban  1373dik évben különös já rv án y  
u ra lk o d o tt ,  melly talán egyhamar nem vehetend 
ism ét erőt. E ' leginkább parasztok és ülni szokott 
kézm ivesek , különösen szabók és csizmadiák kö
zö tt tapasztaltatott. Ezen emberek ruhájikat, éké- 
j i k e t ,  ollójikat és fonalaikat e lhány ták , bizonyos 
helyeken Öszszegyülekeztek és nyugtalanul addig 
tánczoltak , mig le lkeket k i  nem a d tá k ,  ha őket 
erőszakosan viszsza nem tartóz ta ták . Némellyek 
fejeket kősziklába v e r té k ,  mások vízbe ugrottak. 
E ’ tánczkórságot ördög mivének tá r tá k ,  's az a t
tól megszállottakat lelk i áldással orvosoltaták. 
I I  a l  b e r s t a d t tói egy m értföldnyire T a n z -  
s t ä d t  falu neve ’s az ottani templom ban találko
zó verem még most is fen tartja  e rettenetes be
tegség em lékezetét, melly egykor ezen falu vala
mennyi lakosait úgy m eglepte, hogy m indaddig  
tánczoltak a’ templom k ö rü l ,  mig le lkeket k i  nem 
adták .

Fel-Apáthi MOLNÁR SÁNDOR.

i

TÖksi végrendelete.
(Kevés változtatással!)

Bajnoki ’s szép lelkem nyereségül Olympnak ajánlom, 
’S társaim! im nektek krézusi kincset hagyok. 

„Békanyuzóm rozsdás vasa nyulsisakommal örökre 
Birtokotok, valamint versfaragási dühem.“

Ponori THEWREWK JÓZSEF.
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Z rín y i hóshalála S z ig e t várában Septem ber 
8 bán 1566 .

Nagy színezett kép, T om al a F e r d i n án d milárosnál Pesten, ajánlva 
Felséges Vd i k F e r d i n a n d  magyar királynak. Hoszsza 27, 
magossága 20 hüvelyk.

E z e n  kép azon szempillantatot adja elé, melly a’ 
S a s  X ld ik  kötete l l6 d ik  ’s k. lapján adatik  elő; 
tu d n iil l ik :  Z r í n y i ,  minekutána a’ belvárból egy, 
több apró golyóbisokkal, vágott ónnal és vasak
kal töltö tt mozsárágyuval, az ostromló török tsa- 
patból mintegy 600at lesepretett volna, maroknyi 
népét (600 emberből állót) rövid beszéde által 
biztatván, a’ lángoló várból k i tö r  és mintegy 100 
lépésnyire előre nyomul, a’ hol is egy lövés által 
melyében sebesittetik m eg, de azért sem öszve 
nem rogy, sem pedig viszsza nem rettentetik . 
Patak gyanánt foly a’ vér sebeiből; de a’ hős még 
utolsó leheletét is h íveinek biztatására fordítja; a’ 
m ikor is őt egy második golyóbis , a’ jobb szeme 
’s füle közt érvén, a’ haldokló hős, maga mellett 
elesett fegyvertársára, P o p r a t o v i t s  kapitányra  
Jerogyik. Már haldokolva a' harm adik halálos sebet 
is kapja egy jan tsár mangalétájából. (Lásd balra 
az előalap szegletében). J u r á n  i t s  L ő r i n t z ,  a' 
szép leven ta , kiveszi az elhunyt kezéből a’ zász
ló t ,  és A l a p i  G á s p á r  segítségére siet kedves 
fegyvertársának ’s vezérének. A’ hátul beljebb 
dühösködő t i iz , a’ köröskörül, a’ kétségbe esve 
hartzoló kis hős seregre dühösen nyomuló ellen
ség, —  különbféle vérjelenetekben rettentő tsata- 
darabot képeznek. — A’ mivész O s o l s o b i e  
J á n o s  a' legnagyobb hűséggel követte a' valósá
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gos történetet, ugy hogy ebben, sőt a' színezések'- 
ben is, még maga K r a f t  sem é rh e tteő t  utói. Kraft 
képén a dolog valósága ellen a’ mi bősünk lóhá
ton felvonó liidon, magosán fekvő várból rohan 
k i ; üsolsobie  pedig a' hely színén tanulta  ki a" 
természetes fekvést, és igy a’ motsáios helyezetet 
híven adta elő. A' régi ruházatot 's fegyverneme
ke t is a' legnagyobb hűséggel adta elő, melly vég
re  több honi nyilvános és különözött fegyvertára
ka t vizsgált m eg, különösen pedig egy a' szigeti 
városházban talált régi képet szorgalmatosán hasz
nált. Ezen képet Tomala úrtól minden nap álfal- 
vehetni.

Th.

E  l m e f u  i t a t á s .
„Szép k isasszo n y ! — még egy édes szót ’s 

kézcsókot búcsúra“ — sóhajt az érzenykedő Gyula 
neheztelő korá jának  lábainál. — „Nem — nem “ 
viszonzá ijedten Lóra „különben hamar elsietne.“

M indenkor fejt bet len talány m arad i „valljon 
azért te tszik  e szem einknek egy le án y , mivel 
szép, — vagy azért szép, mivel nekünk tetszik.“

Chinában a ’ c sá szá r- 's  nagyúri leányt ifjú 
menyországnak, — a’ középsorsu leányokat pedig 
ifjú györgyök- ifjú virágoknak nevezik. Minden 
leány tehát halálig v irág marad.

A’ boldogság kényes növény, melly egyedül 
a' szenvedelmek mérsékleti éghajlata alatt v irá 
gozhat.

SEBŐK.
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J E L E N T É S
a'

f o l y t  at  ás áról.

M in e k u tá n a  nekem F e l s ő b b  H e l y e k e n  ke™ 
gyelmesen megengedtetett:, hogy a' S A S T  a 
C s á s z á r i  K i r á l y i  P o s t a  utján is kiild- 
bessem , szerentsém vagyon a’ tisztelt O l v a s ó  
K ö z ö n s é g n e k  tudtára  a d n i : — bogy ezentúl a' 
S A S  hat egymásután következő k ö t e té n e k e lő 
f i z e t é s i  á r a, a’ X íII ik  Kötettől fogva a' XV IIIik  
Kötetig, P o s t a  n é l k ü l  úgy, m int ekkoráig 4 frt 
ezüst pénzben, P o s t á n  pedig nyom tatott boríték
ban szabadon küldve 5 frt ezüst pénzben lészen ; 
azért egész bizodalommal kéretnek minden tisz
telt C s á s z á r i  K i r á l v i  P o s t a  H i v a t a l o k ,  
hogy e’ szerint az E l ő f i z e t é s e k e t  elfogadni ’s 
ide P e s t r e  W i g a n d  O t t o  K ö n y v  á r o s  Úr
hoz beküldeni ne terheltessenek, szívességek ju 
talmául a' tizenegyedik példányt v e en d ő k ; — ’s 
hogy a ’ 400 fból VCzédulában álló J u t a l o m  is, 
mivel ekkoráig szavazását még senki sem küldötte 
be, hozzá járulván a' vetekedőknek is tsekély szá
ma, egész a' XVIIIik Kötetig terjesztetik  ki, — A1
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k ik  a’ tisztelt O l v a s ó k  közül a' már k ijö tt  Kö
teteket is egész a1 X llkig  P o s t á n  szeretnék meg
kapni , azt 10 fr t ezüst pénznek letétele mellett 
megnyerhetik; arra  azomban egész meghatározott
sággal ké re tnek  a tisz telt O l v a s ó k ; ,  hogy n e 
v e i k e t ,  c h a r a c t e r e i k e t  ’s l a k h e l y e i k e t  
tisztán és világosan megírni m éltóz tassanak , m i
vel ezentúl a’ tisztelt E l ő f i z e t ő k  nevei m in 
den kö te t végére fognak nyomtattatni.

Egyébiránt midőn mind a’ tisz telt O l v a s ó k 
n a k ,  m i n d  a’ tiszteit í r ó k n a k  irán tam  bizo* 
nyitott kedvezéseket szívesen köszönném, tisz telt 
r é g i  j ó  b a r á t i m a t ,  a' k iknek  a’ N e m z e t  
v i r á g á b ó l  nem tsekély számával ditsekedhetem, 
kérve  ké rem , hogy engemet ezentúl is hasonló 
szívességgel elősegíteni, —  uj b a r á t i m a t  pe
d ig , hogy kedvezésekben megtartani méltóztas
sanak. Pesten October 6kán 1832.

Thaisz Atidrás, m. k.
a1 Sas tzimü vegyes tárgyú iratok kiadója.
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