
Superintendens’

E M L É K E Z É S E I
É L E T É B Ő L .

Maga által feljegyezve.

E l s ő  k ö z l e m é n y .

NEVENDÉKSÉGÉT, PROFESSZORSÁGÁT ÉS 
PREDIKÁTORSÁGÁT TÁRGYAZÓ 

EMLÉKEZÉSEK.

Sopronban. 1 8 4  5.
Özvegy Kulcsúmé’ betűivel.





B e v e z e t é s .

J r  ielding, az enyelegve ’s a’ mellett igen elmésen, 
józanon ’s okosan bölcselkedő klasszikus angol regény
író, így kezdi bevezetni olvasóit fő remekébe, J o n e s  
T a má s n a k ,  egy  t a l á l t  g y e r m e k n e k ,  t ö r t é 
n e t e i b e :  „Az írónak nem olly embernek kell magát 
nézni, ki látogató jó barátainak, vagy a’ hozzá szál
lóknak , házánál ebédet ád, hanem ollyannak, ki nyil
vános vendéglő asztalt ta r t , mellynél pénzekért min
denek szívesen láttatnak. Az első esetben a’ gazda 
az ételeket tetszése szerént választhatja, ’s ha szin
tén azok középszerűek sőt vendégei ízlésével ellenke
zők is, ezek még sem jelenthetik fitymálásokat ’s 
gáncsolásokat, hanem inkább, ha a’ világban élni 
tudnak, külsőkép mindent, mi eleikbe tétetik, dicsér
ni szoktak. Egészen máskép van a’ dolog az ételáruló 
fogadósokra nézve. Azok. kik pénzekért esznek , azt 
akarják, hogy minden, mi feladatik, ínyekre legyen, 
’s ha valamelly fogást nem szeretnek, feljogosítottak
nak tartják magokat azt gáncsolni, alázni ’s érette 
szitkozódni is a’ nélkül, hogy mind ez nekik megtil- 
tathatnék.

Hogy tehát vendégeiket magoktól el ne idege·* 
nítsék, az olly becsületes étárusok, kik látogatóikat
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szeretik, étjegyzéket szoktak íratni, meliyet mindenki 
mindjárt a’ szobába-lépéskor olvashat, ’s meg tud
ván miilyen étkeket várhat, vagy ott maradhat, vagy 
más étárushoz mehet, hol ízlését jobban kielégíthet
ni reményű.

Minthogy elme'sséget és bölcseséget akárkitől 
sem szégyenlek kölcsönözni, ki egyikkel vagy má
sikkal szolgálhat; azért jónak találom az illy becsü
letes vendégfogadósoktól tanulni, ’s az általam nyúj
tandó eledel elibe étjegyzéket tenni.“

Én is e’ példát követem, de Fielding szeretetré 
méltó nyájaskodásának, melly koromhoz nem illik, el- 
mellözéséve), ’s mindjárt eleinten komolyan’s példázó- 
dás nélkül meg mondom mi adott alkalmat e’ munkára, 
mi célzásom van vele, ’s milly szabályokat tartok ki
dolgozásában szemeim előtt.

Az életirások olvasását nagyon fiatal koromban 
megszerettem. Már Sopronban tanulásom idején ke
zembe kerüle S eh rö c k h M á t y á s  tudós hazánkfi
ának A b b i l d u n g e n  u n d  L e b e n s b e s c h r e i 
b u n g e n  b e r ü h m t e r  G e l e h r t e n  czimű munká
ja , ’s nem sokára azután Jenában Mü l l e r  J á n o s  
G y ö r g y  azon gyűjteményének kezdete i s , melly ben 
több nevezetes emberek magokról irt vallástételei 
foglaltatnak. Mind a’ két könyv nagy mértékben ma
gára vonta figyelmemet, ’s hasonló tartalmunkat, va
lahol találtam, forró részvéttel fogadék, ’s végig 
forgaték. Részvétemet utóbb méginkább nevelte John- 
sonnak egy értekezése, meliyet a’ Soproni Estvék 
első füzetében már közlöttem.

Ez által az életirások’ hasznos voltáról is meg
győződvén, azokat nem csak időtöltés, hanem épülés 
végett is örömest használtam, ’s egész ifjúságom ide



— 3 -

jében a’ regények és versekkel együtt üres óráim leg
kedvesebb olvasmányainak tartottam.

Midőn a’ megérett emberkor a’ nyomosabb fog- 
ialkodás mezejére vezete, a’ polgári társaság lelki 
és testi tehetségeim hasznára fordítását kívánta, a’ 
hivatal a’ munkálkodást, ’s csekély talentumaimmal 
kereskedést kötelességemmé tette, ’s a’ becsiiletér- 
zés arra unszolt, hogy életemet ne posványhoz, ha
nem hasznos folyamhoz hasonlóvá tegyem , ’s szor
galmamnak némi nyomait hagyjam magam után; akkor 
természet szerént fiatal korom’ kedvelményeit fonto
sabb tárgyakkal cseréltem fel, ’s az életirások kelle
mes olvasásának is életem játékszínén háttérbe kel
lett vonulni.

Azonban az öregség elérkezék hozzám lassú lé
péseivel , ’s az már most foglalatosságimban tetemes 
változást okoz; a’ remény nem kecsegtet mint elébb 
bájoló kilátásokkal; az örömök eránt kevesebbé va
gyok érzékeny, ’s az igyekezetekben kevesebbé tü
zes : ’s nem készítek annyi terveket mint elébb. Esz- 
tendeim száma hathatósan int munkaköröm keskenyi- 
tésére ’s hivatalomhoz szorítására; a' világ lármájá
nak távolabbról hallására, 's magányomból csak né
zésére, mint iparkodnak a’ fiatalabb erők nemzetün* 
két uj ’s jobb formába alakítani. Illyenkor kötelessé
gemnek tartom a’ világ tömkelegéből, mellyben eddig 
bolyongtam félre vonulni, elmúlt napjaimra visszate
kinteni, ’s látni mint folytak azok le, mi örömöt ’s bána
tot hagytak magok után, mi jó t, mi rosszat tapasz
taltam azokban, mi miveltetett életem mezején illő 
gonddal, mi hagyatott parlagon és pusztán. E’ sze
rint újra felélede bennem az életirások szeretete, elő— 
vevém egyik másik jeles embernek magáról irt vallás
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tételeit ’s ennél fogva tőkéiéin el magamat némelly 
emlékezéseim feljegyzésére.

Senki se gondolja, hogy ezzel valami fennlátó 
szándékom volna. Nincs eszemben A u g u s z t i n u s  
vallástételeivel versenyezni, inellyekről Franczia for
dítója olly nagy m agasztalokkal szól. Még ke
vésbé akarom Kons s e a uva l  ##) magamról azt hir
detni, hogy olly vállalatot kezdek, mellynek párja 
soha sem volt ’s nem lesz; hogy rendkívüli ember 
vagyok, ’s hogy a’ természet azt a’ mintát, inellybe 
engem öntött, születésem után összerontotta. Sót 
még egyéb nevezetes emberekkel sem hasonlíthatom 
össze magamat, kiknek akár életeket, akár vallástétele
iket forró részvéttel olvastam. Esmerem mind polgári 
állásom’, mind cselekedeteim’, mind személyein’ cse
kélységét , mind talentomaim’ középszerűségét. De 
életem hosszúra nyult, ’s ha nem a’ legszerencsé
sebbek , bizonyosan a’ nagyon szerencsések közé 
számláltathatik: ’s azért a’ velem közlött jótétemé
nyeket kívánom hálásan emlegetni Sok szép örö
mök boldogítottak, ’s azokat a ’ visszaemlékezés ál
tal újra akaróin élvezni. Számos tapasztalásaim vol
tak, ’s azoknak közlése által egynek vagy másnak 

kívánok használni. Botlásaim, tévelygéseim, hibáim 
sem kevés számmal fordulnak elő életemben, ’s azok
nak megvallása által szándékozom egyebeket hasonlók 
elkerülésére inteni. A’ magyar literáturáva! több mint 
ötven esztendeig részént társalkodtam ’s barátkoztam, 
részént foglalatoskodtam, ’s annak ezen idő alatti né- *)

*) Les Confessions de  S. A ugus tin  , t radu ites  en fran^ois p a r  
M. du B o is ,  de  l ’ aca d em ie  fran^oise a Paris 1741.

**.) Les confessions de I.  I.  R o u ssea u  suivies des reveries du pro- 
taeneur  so l i ta i re .  T o m e  p rem ier  G eneve  17s? Livre p rem ier .
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melly viszontagságait szándékozom rajzolni, ’s némelly 
munkásait emlékezetben hagyni. Hazánk dunán túli ke
rületében az evangélikusok között már több mint har- 
mincz esztendőtől fogva viselek superindentensi hi
vatalt; ’s ezen hitsorsosimnak, kik felvigyázóikká 
választottak, egyházi kormányzásáról ’s e’ részbeli 
hivatalos eljárásomról is kívánok némi értesítést adni.

Tulajdonkép csak magamnak, fijaimnak, uno
káimnak ’s jó barátimnak írok. Magamnak a’ megéle- 
inedett korban ártatlan időtöltés, ’s mint inár mondám 
elmúlt örömeim újra élvezése ’s egyszersmind csele
kedeteim vizsgálása végett is, hogy azon kevés lé
péseket, mellyeket itt alatt még tennem megengedte
tik, annál nagyobb vigyázassál tehessem; fijaimnak, 
unokáimnak, jő barátimnak, hogy rólam annál igazab
ban ítélhessenek ’s példámból is valami kis tanúságot 
vegyenek, mit kelljen követőiek, mit távoztatniok.

Azonban minthogy a’ nyomtatót másolóm gyanánt 
nézem, több példányokat is készíttetek, hogy mások 
is, kiknek kedvek tartja , a’ munkát olvashassák, ’s 
ha miben lehet, hasznát vehessék.

Főszabályom, mellyet magam elibe irok , az, 
hogy mindent igazán adjak elő, és szántszándékkal 
semmit vagy magamra nézve szépítve, vagy másokra 
nézve elcsúfítva ne rajzoljak; másik pedig, melly an
nak alája van rendelve, az, hogy csak ollyan dolgo
kat említsek, mellyeket vagy magamra, vagy másokra 
nézve valamelly tekintetben érdekeseknek tartok.

Hogy magamat szépítve festeni ’s ünnepi öltö
zetben mutatni igyekezzem attól nem tartok. Hirt ne
vet nem keresek. Azzal a’ kedvességgel, mellyet éle
temben nyertein, ’s mellyben most is részesülök, elég 
okom van megelégedni, ’s ködömben is a’ sirszéléa
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az örökkévalóság kapujánál állok, ’s illyenkor az 
emberek ítéletével természet szerént kevesebbet gon
dolunk mint egyébkor. Attól sem tartok , hogy máso
kat kisebbíteni szándékozzam. Egyetlen egy halandót 
sem tudok, ki eránt ellenséges indulattal viseltet
ném, ha szintén némellyek’ cselekedeteit gáncsolom 
vagy talám gyűlölöm is. Egész földi életem sem egy, 
sem más tekintetben regényes nem volt; de olly csen
des folyamu , hogy legjobb barátimnak alig is kíván
hatok kellemesebbet.

Mi adataim érdekességét ille ti, arra nézve igen 
megengedem, hogy nem minden olvasóim lesznek ve
lem egy értelemben. Mert reájok nézve egészen érdek
telen csekélység lehet egyik ’s másik környülmény, 
mellynek reám nézve kisebb vagy nagyobb mértékben 
fontos befolyása volt, melly magát emlékezetembe 
mélyen bevéste, ’s mellyet azért feljegyezni jónak 
tartottam. De magokat okozzák , ha az illyeseket unal
masoknak találják. Λ’ cim megmondja, ki életéből 
várhatnak emlékezéseket ’s elmélkedéseket. Egy ma
gyarországi evangélikus superintendenstől ’s annak 
csendesen lefolyt életéből, sem fényes, sem rendkí
vüli dolgokat nincs jogok kívánni.

Mellesleg minthogy az életirások’s ön vallástéte
lek iránt is különös szeretetemet nyilatkoztaidul, sőt 
magam is uémikép saját életemet rajzolom; nem hagy
hatom említés nélkül, miért nem lehetek egy értelem
ben egy fényes taientomu ’s szélesludományu hazafi
val, midőn azt mondja, hogy: mi n d é g  k e l l e m e t l e 
n ü l  h a t  r e á  v a l a h á n y s z o r  egy  na gy  e m b e r  
c o n f e s s i o i t  o l v a s s a ,  ’s mi dőn  a’ S e l f b i o -  
g r a p h y t  c s a k  a’ F o u c h é - f é l e  e m b e r e k n é l  
t a r t j a  j ó na k ,  igaz, hogya’Iclkiesméretesconfessiok
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az istenitett nagy embert is csak embernek mutatják ; 
de senkit sem kell Istennek tartanunk, ’s a’ nagy 
ember nagy marad gyarlóságai mellett is , az pedig 
elég* Igaz, hogy az önismeret nehéz; de azért szor
galmas és nyoinos vizsgál,-is után saját hibáinkat és 
gyarlóságainkat megismernünk nem lehetetlen. Igaz 
az is, hogy oily ember helyett, kit nyilvános élete 
egy nemzet tiszteletének’s szeretetének tárgyává tesz, 
tettei szólnak; mindazáltal még akkor sem árt, ha az 
ollyan egyik vagy másik tettét, melly balra raagya- 
ráztathatik, felvilágosítja.

Azonban e’ munkát nein nagy ember írja, ’s nem 
is olly Ígérettel, hogy minden cselekedeteiről ’s egész 
benső mivoltáról pontosan vallást teend; csak közép
szerű ember rajzolja élete némelly környülményeit, 
’s úgy hiszi, hogy rajzolása a’ magához hasonlókra 
nézve, ha ezek elégséges felebaráti szeretettel bírnak, 
nem lesz egészen érdektelen ’s haszontalan.

De már nem tartóztatom tovább azon nyájas ol
vasóimat, kiknek kedvek van életem nevezetesebb 
történeteit végig tekinteni.



E l iS Ö  R É S Z .
Neveltetésemet tárgya*« emlékezések.

E ls ő  S zak asz*
O t t h o n i  ’s f a l u s i  n e v e l t e t é s e m

lííO -ben September 22-dikén születtem Sopronvár- 
megye’ Szent András nevű helységében, melly a’ ter
mékeny Rábaköz alsó szélén, mind a’ Kábához mind a’ 
Marczalhoz közel, Vas-, Veszprim-és Győr-várme- 
gyék’ tős szomszédságában fekszik. Szüleim tolnai 
F e s t e t i c s  grófi család’ azon ágának, melly akkor 
Egyedet, Sobrot, Szent-Audrást és Lovász-Patonát 
bírta, jobbágyai valónak. Atyai családjok egy szájról 
szájra jött hagyomány szerént Csalóközből, hol ne
mesi jogokkal bírt, vallási üldözés miatt szakadt 
Szent-Andrásra, ’s azon ősöm, ki elöszer oda ment 
lakni, f e k e t e  s z a k á i n  K i s  J á . .  os név alatt 
emlegettetett. Cyermekkorombeli hallomásom szerint, 
egy csalóközi özvegy ’s gyermektelen asszony izent 
szüleimnek, hogy menjenek hozzá ’s vegyék által tőle 
csekély áron a’ nemes levelet, meliyre neki, gyer
mektelen lévén, szüksége nincsen, de azok, vagy 
azért, hogy az izenetnek nem hittek, vagy akármelly
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egyéb okból e’ végre semmi lépést sem tettek. Azt 
bizonyosabban tudom, hogy némelly rokonaim 1790ben 
(tahim az említett özvegy halála után) törvénykezés 
által akarlak Csalóközben nemességre szerttenni, ’s 
a’ törvénykezésre az atyámat is meghívták ; de az az 
abba avatkozástól leginkább az én kérésemre, mint
hogy akkor szándékoztam németországi universitásra 
menni, ’s pénzére szükségem volt, magát visszatar
tóztatta. A’ törvénykezés következtében egy hősi K is , 
Poson vármegye ajánlása is hozzájárulván, megneme
sedett; de én magamat nem próbáltam ehez kapcsolni 
’s a’ dolog abban maradt. Az atyáin, ki Sándor nevet 
viselt, tiz vagy tizenegy esztendős korában atyját a’ 
halál által el veszté, ’s özvegy anyjával ’s két fi és 
két leány neveletlen testvéreivel együtt árván marada. 
Ezen özvegynek, az én e’ részrőlinagy anyámnak, kit 
én nem esmertem, nagyon jóravaló asszonynak kel
lett lenni; mert nem csak minden gyermekeit (noha 
akkor a’ helységben csak a’ katholikusok bírtak osko
lával) olvasásra, ’s részént írásra is megtanittatta, ha
nem a’ kis gazdaságot is halála után jó karban hagyta.

Az anyám P á l f i J u d i t ,  Szil-Sárkányi szüle
tés, hasonlókép jó szülék leánya volt, kik számos 
gyermekeiknek sorsokhoz képest tisztességes nevelést 
adtak, úgyhogy öt leányaik becsületes férjeket kap
tak , három fijaik közül pedig az egyik a’ magához ha
sonló közrendül között az értelmesebbek ’s jobb hi- 
rűek közzé tartozfítt; a’ másik egy korán elhalt ura
sági íródeákot, egy prédikátort’s egy mester embert 
nevelt; a’ harmadik pedig, ki egy nagy birtoku méltó
ságnál mint urodalmi tiszt negyven esztendőnél tovább 
szolgálván holtig tartó díjjal nyugalomra lépett, a’ 
hazának egy katonát és egy prókátort adott.
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Szüleim házáról másoktól sem hallottam soha 

semmit mást, mint jó t, magam pedig saját tapaszta
lásom után igen sok szépet és jót mondhatok. Miután 
abból a’ leány testvérek házasság állal szárnyakra 
keltek, ’s egy férjfi testvér nótelenül kimúlt, a'gazda
ságot nagy bátyám János és az atyám Sándor vették 
által , ’s valamig éltek az uralkodó szokás’ ellenére, 
osztatlanul ’s egy kenyéren bírták. Óhajtanám, hogy 
minden testvérek olly szép békeségben ’s egyességben 
élnének együtt , mint ők éltek. Nem emlékezem, hogy 
valaha, nem mondom , egymás ellen soká haragot tar
tottak , de csak egymással ősszeháborodtak ’s heve
sen pereltek volna is. Szitkozódást tőlök sohasem 
hallottam, részegséget nálok sohasem láttam; sem 
szomszédokkal, sem esmerősökkel békételenkedésre, 
sem emberszólásra ’s rágalmazásra példájok soha nem 
tanitolt.

Nagy bátyám már negyven esztendős kora előtt 
a’ helységben, ’s midőn utóbb vallási felekezete nyil
vános isteni tisztelet gyakorlására engedelmet nyert, 
az ekklésiában is a’ község egyik iegbecsültebb elöl
járójává lett, ’s nem csak holtig az maradott, hanem 
hová tovább nagyobb tekintetre ’s befolyásra is tett 
szert. ’S valóban csendes természete, mértékletessé
ge , igazság szeretete ’s helyes előadása mellett olly 
belátással b írt, hogy valamikor utóbbi esztcndeimben 
róla gondolkodóm, mindenkor eszembe juttatta Vol
taire ezen esmeretes verseit:

Peut-étre qu’ un Virgile, un Cicerón sauvage 
Est chantre de paroisse, ou juge de village.

Az elöljáróság, mellyben magát illy szerencsés
nek látá, természet szerént kedves foglalatosságává 
vált, ’s ideje nagy részének feláldozásába került.
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A’ gazdasághoz látás e’ szerént csak nem egé

szen az atyám gondja volt; ’s ez olly jó kedvel, olly 
buzgón is láta hozzá, hogy sem közdolgokba (kivé- 
vén öregségében, midőn einem kerülhette) nem avat
kozván, sem a’ paraszt szokott mulatságokat nem 
kedvelvén, csaknem egyedül annak ’s háza népének 
élt. Kitűnő szorgalmával’s iparkodásával közbeszéddé 
tette azt a’ mondást, inellyet felöle sokszor hallot
tam , hogy két ember’ munkáját viszi véghez. Háza 
népét példájával, józan eszével ’s szelídségével úgy 
kormányozó, hogy altól nem csak tiszteletet ’s enge
delmességet, hanem szeretetet is nagy mértékben 
nyert. — Mind gazdasági mind cselédes atyai tiszté
nek híven tellyesittésére nagy segítségül ’s ösztönül 
szolgála neki vallása, mellyet úgy szeretett, hogy 
alig szerethetné valaki jobban. Annak külső gyakor
lásiban nem annyira kötelességét látszott tellycsiteni, 
mint örömét találni. — Mig még a’ Szent-Andrási 
Evangélikusok a’ Malomsoki anya gyülekezethez tar
toztak, addig oda az isteni tiszteletre vasárnapokon 
’s ünnepeken nem csak maga szorgalmatosán eljára, 
hanem cselédeit ’s gyermekeit is szorgalmasan eljára- 
tá. Miután pedig hite’ sorsosi születése helyén tem
plomot nyertek, abba nem csak vasárnapokon ’s ün
nepeken, hanem hétköz napokon is , nem csak télen, 
hanem az esztendő egyébb részeiben is , valamikor más 
dolgai engedték, nagyon örömest megjelent. Egyszer, 
mire jól emlékezem, az is történt, hogy noha nyári na
pon mezei munkára menés végett ökrei már bevoltak 
fogva , még is a’ reggeli könyörgésre napköltekor hi
vó harangozást hallván, minden készületet félbenha- 
gya, ’s elébb S c h i l l e r  vashámorba menő F r i d o -  
1 injának módjára az imádság házába s4ete, ’s azután
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annál gyorsabban láta dolgához. Hogy pedig a’ külső 
isteni tiszteletben illy örömest ’s gyakran részt vevé- 
sét sem nem puszta szokás, sem nem szenteskedés 
szülte, az már abból is kitetszik, mit jó tulajdonsági- 
rol emliték, de vak buzgóság sem ; mert felebaráti 
szeretetének semmi vallási felekezet sem vetett ha
tárt. Nála az áhitatosság’ otthon ’s templomban gya
korlását keresztényhez illő isteni félelme tévé szük
ségessé.

Szerencséjére olly feleséget nyere, kiben hű és 
szelíd házastársat, szorgalmas és gondos gazdaasz- 
szonyt ’s gyermekeinek szeretettel tellyesjó anyát ta
lá lt,’s kivel harminczegy esztendeig boldog házasságban 
élt. Ebből hét gyermekek származtak 5 kik között én a’ 
harmadik szülött voltam; de egy bátyámnak csecsemő 
korban ’s egy nénémnek virágzó ifjúságban kimúlások 
után a’ legidősebb levék. Fiatalabb testvéreim közül 
is egy korán elhalt, a’ többiek pedig meglett ember
korra jutottak és alacson sorsokhoz képest jó álla
potban éltek, de már mindnyájan elmentek a’ minden 
test útjára, több fi-és  leány magzatokat hagyván 
magok után.

Én nagyon gyenge testalkattal jöttem a’ világra, 
eleinten annyit betegeskedtem, hogy életben maradá
somhoz igen kevés remény lehete. Kisded koromban 
egyszer egészen holtnak tartattam, ’s midőn siránkozó 
jó anyám lélekzésemet ismét észre vette, úgy örült, 
mintha valósággal a’ halálból támadtam volna fel. 
Gyengélkedésem utóbb is soká, ’s kivált nyolcz- ki- 
lencz esztendős koromig nagy mértékben tarta. E ’ 
miatt nem csak más gyermekekkel keveset lársalkod- 
tam, hanem a’ gazdasághoz tartozó dolgokra is keve
set ügyeltem; ’s mig három évvel fiatalabb testvér
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öcsém, ki más egésséges gyermekek’ módjára szabad 
levegőn hozzá hasonlókkal játszani, ’s eleven állatokat 
szemlélni szenvedélyesen szerete, már öt hat eszten
dős korában sok korabeliekkel ide ’s tova szalangált ’s 
mulatott, ’s házunknál majd minden lovat, ökröt, te
henet, csikót, borjut sőt még a’ sertések ’s barom
fiak közül is sokat esinert, én csak egykét pajtást 
számlálhattam, ’s marháink közül alig tudtam kettőről 
háromról megmondani, hogy a’ mienk. Keskeny kör
be szoritkozásom egyik káros következménye az is 
lett, hogy szemeim messzelátásban ’s Uülömbféle tár
gyak szemlélésében keveset gyakoroltatván, habár nem 
rósz alkatnak ’s nem erőtlenek voltakis, a’ nézésben 
bizonyos tunyasághoz szoktak, melly a’ látott for
mákra ’s színekre keveset figyelmezett ’s következőleg 
hijányosan vette észre. Ez a’ tunyaság, utóbbi e’ rész- 
beli gondatlanságom is hozzájárulván, egész életem 
ben megmaradott; ’s ha tízszer kérdeztettem, miilyen 
volte’ vagy ama tárgy, ez vagy amaz asszony, leány, 
férjfi, ur, paraszt, ’s miilyen öltözettel külömböztették 
meg magokat; alig tudtam kielégítő feleletet kivált 
pontos leírást egyszer adni. Másfelől a’ magányban 
lelkem korán elkezde magával foglalatoskodni, ’s a’ 
gondolkodás tehetsége elébb fejledezék bennem, mint 
más velem egyidős gyermekekben. Ennek egy példája 
nagyon élénken jut eszembe. Egyik szomszédunk’velem 
egykorbeli nyolcz vagy kilencz esztendős fija, egyik 
legkedvesebb pajtásom meghalt, ’s halála engem, ki 
külömbenis igen kevés társaságban részesültem nagyon 
elszomorított. Atyám, anyám mondották, hogy az jó 
helyen van, hogy az Isten magához vette. De ez en
gem nem vigasztalt meg. Kimentein magánosán a’ kert
be , ’s ott bús gondolkodásba vagy igazabban képzelő
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désbe merültem, mellynek eredménye az az óhajtás 
le tt, hogy vajha az Isten engem addig ne venne ma
gához, inig jobban meg nem tudom hová megyek ’s 
mi lesz belőlem halálom után. — Szegény gyermek 
nagyon korán felébredett benned az a’ tépelődés, mellv 
minden idők bölcselkedőit olly igen foglalatoskodtatta 
és sokakat olly igen kinzott. Kétség kívül géniuszod, 
hanem értetted is, kérésedre ezt a’ feleletet adta: 

Magna petis, Phaéton , et quae nec viribus istis 
Munera conveniunt nec tam puerilibus annis.
Sors tua mortalis; non est mortale quod optas.

Minthogy a’ szoba mulatságra kevés alkalmat 
ada, azon néhány, többnyire szép kötésű könyvek, 
mellyek egy kis alacson polcot ékesítettek,’s mellye- 
ket szüleim által kivált ünnepi napokon gyakran hasz
náltatni láttam, szemeimet’s figyelmemet korán ma
gokra vonák ’s játékiin tárgyai levének. Az A r á n  y- 
l á n c z o t ,  A r a n y l á n c z ’ v e l e j é t ,  E n g e s z t e 
lő á l d o z a t o t ,  S z á z l e v e l ű  r ó z s á t ,  Gr a d u  ál t ,  
H a l o t t a s t ,  P r e d i k a t i ó s  k ö n y v e t ,  Bi b l i á t ,  
H ü b n e r  b i b l i a i  h i s t ó r i á j á t ,  R i m á i  és B a l a s 
s a ’ verseit, ’s a’ nehány b ú c s ú z t a t ó k a t  elősze- 
dém, nézegetőm, forgatóm, játszóm velek, ismét he
lyökre rakárn ; ’s ezt gyakran napjában többszer is 
cselekedtem. Ez által kicsinyenkint nem csak a’ köny
veket megszeretém, hanem szüleimnek segítségével 
csak nem észrevétlenül a’ betűket is megismerém, sőt 
olvasni ’s az atyám’ útmutatása szerént betűket csinál
ni is megtanulék; úgy, hogy még mielőtt oskolába 
járnék , alkalmas olvasóvá levék. Az említett köny
vek mind egytül egyig, kivált a’ Biblia nálunk az öre
gebbek által ’s következőleg általam is , nagy becs
ben tartattak Mindazáltal én H ü b n e r  históriáit tar-
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talmokért is, ’s egy ream nézve kellemes esetért is, 
leginkább becsültem. Az anyám egy téli napon rokkáján 
fonván, mellette velem abból olvastata, ’s az olva
sásra K e r e s z t e l ő  J á n o s ’ élete következett. Ott 
a’ hasznos tudományokban többek között az mondatik, 
hogy ez a' szó János (és igy az én keresztnevem is) 
annyit tesz mint, k e g y e l e m m e l  t e l l y e s  Ez a’ 
jegyzet, mcllyre jó anyám kétség kívül figyelinezte- 
te , nem csak a’ könyvet velem igen megszeretteté, 
hanem reám kiilömben is jótékonyan hatott.

Tíz esztendős koromban oskolába adatám Tétre, 
egy ott lakó rokonom’ gondviselésére bízatván; a' 
következő esztendőben pedig Yadosfára vitetém, hol 
akkor két oskola volt, egyik a’ kisebb és kezdő, má
sik a’ nagyobb és deákul tanulni akaró gyermekek 
számára. Miután ott a’ kisebbek között egy telet el- 
töltöttem, még a’ következőben ki kellett volna a’ 
magyar oskolát tanulnom, ’s annak végeztével tüs
tént a’ gazdaság mellé fogatnom. De az isteni gond
viselés, melly az emberek sorsának csekély környül- 
mények által oily sokszor váratlan fordulatot szokott 
adni, mást végze felőlem.

Gyengélkedő gyermekkorom’ esztendeiben az ak
kori uj-malomsoki prédikátor ( Du b o v a y  J á n o s  
volt előttem elfelejthetetlen neve) S z e n t - A n d r á s 
r a ,  mint filiájába sokszor által sétála ’s csaknem 
mindannyiszor hozzánk is hetére. Engem többnyire 
könyvek mellett találván a’ vidám természetű ’s kü
lönben is nagyon jó ember, velem enyelge, tőlem 
egyet is mást is játszva kérdeze , bennem a’ tanu
lásra kedvet is lá ta , némi tehetséget is sejte , ’s be
szélgetését öregeimmel rendszerint azzal a’ jegyzéssel 
v'égezé, hogy belőlem tudós embert kellene nevelni.
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Szüleim, kiknek ream, mint legidősebb fira, a’ gazda
ságnál nagy szükségek v o lt, ezt eleinten csak nyájas 
tréfának tárták , legalább könnyen vevék ’s felsőbb 
oskolákba járattatásomról álmodni sem tudtak. Mind- 
azáltal utóbb mind inkább és inkább látván, hogy a’ 
gazdasági dolgokhoz kevés kedvem v o lt, és hogy 
minden engedelmességem ’s szótfogadásoin mellett is 
a’ reám bízottakat, habár időmhez 's erőmhez voltak 
is mérve, ügyetlenebben vittem véghez, mint illett, 
a’ többször ismételt és serkengetéssé is vált jegyzés 
által, nem csak figyelemre, hanem aggódó gondolko
dásra is birattak. — Ez abból is kitetszik T mivel egy? 
kor nyomtatás alkalmával, pihenés idején egy magá
nos beszélgetéseknek, mellyre segitségi próbáim 
rosszul sikerülése adott alkalmat, ’s mellyet én 
lőlök észre nem véve jól hallottam, az volt tár
gya, hogy mit csináljanak velem, holott akármit 
teszek körülök , semmi sincs kezemre, hogy utóbb is 
valamit mást kell felőlem gondolniok, ’s hogy taláui 
kéntelenek lesznek engem oskoláztatni. De ekkép in
gadozó szándékjokat csak a’ vadosfai oskolatanitó 
L a k y  I s t v á n  változtatta tellyes elhatározássá. Ez, 
mikor szüleim az oskolai vizsgálat végével fáradságát 
megköszönni velem együtt hozzá mentek, hosszasan 
elékbe adta , hogy én tanulásra születtem ’s hogy kár 
volna a’ reám bízott talentomot elásni, ’s javaslásá- 
nak hatóbbá tevése végett azt is mondotta, hogy el- 
kárhoznának azon szülék, kik az illy gyermeket, ha 
tőlök kitelhetnék, nem tanitatnák. Az illy erős és ke
mény mondás az istenfélő atyai ’s anyai szívre súlyos 
kő gyanánt esett, ’s a’ tanács annyival inkább be lett 
véve, mivel azt nagy bátyám is , ki maga gyermek
telen lévén, testvére gyermekeihez csak nem igaz édes
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atyai szeretettel viseltetett, nagyon jóvá hagyta ’s 
azzal hízelkedett magának, hogy belőlem egyházi 
ember fog neveltetni. Haladék nélkül a’ vadosfai 
deák oskolának ’s kevés hónapok múlva a’ Soproni 
Cymnaziumnak növendékévé lettem.

Jótékony lelkek, ti , kik engem ekkép a’ tudo
mányos pályára lépni segítettetek, ’s kik már régen 
jobb haza lakosi vagytok, ti engem tanácstok állal 
nagy emberré ugyan nem tettetek, mindazáltal ollv 
sorsra juttattatok, mellyet a’ világ szerencsésnek 
ta rt,’s mellyben ha talám nem sokkal inegelégedettebb 
i s , de valamivel hasznosabb voltara, mint az ala
csonyabban lettem volna. Minden esetre meggyő- 
zödéstekből származott ’s önhaszonkeresés nélkül 
adott javaslástokért vegyétek itt szives hálámat; 's 
ha gyermekeiteknek vissza nem fizettem jóságtokat, 
ne tulajdonítsátok nemakarásomnak. Ti pedig, isten’ 
emberei, lelkészek ’s oskolatanitók, kövessétek ezek’ 
példáját. Gondoljátok-meg, hogy sok szép mezei 
virág azért hervad- ’s liull-el kevesebb haszonnal ’s 
dísszel, mivel gondos kertész dajkálása alá nem jut, 
sok csemete azért nem terem kellemesebb izü gyü
mölcsöt, mivel szelíd fa nem oltalik bele, és sok 
szép elme azért nem fejük- ki, mivel jókor nem for- 
díttatik rá illő figyelem. Mikor falusi temetőben vagy
tok, vagy mellette elmentek, gerjedjen szivetekben 
olly érzelem , miilyent Gr a y  és G ö t t e r  ezen ver
sei kifejeznek:

Perhaps in this neglected spot is laid 
Some heart once pregnant with celestial fire ;
Hands, that the rod of empire might have sw ay'd ,
Or leak'd to extasy the living lyre ;

2
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But knowledge to their eyes her ample p a g e , 

Rich with the spoils o f tim e , did ne'er unroll; 
Chil penury repress'd their noble rage , 
jin d  froze the genial current o f the soul.

Wie manche deckt vielleicht hier die Verwesung tief, 
ln deren schwang'rer Brust ein Götterfunke schlief! 
Provinzen hätten sie mit wachem Blick beschirmet , 
ln  hohes Saitenspiel Begeisterung gestürmet ;
Hätt' ihnen Wissenschaft ihr grosses Buch entrollt,
In welches jede Zeit den Schatz der Völker zollt,
Hätt' Elend nicht ihr Haupt in tiefen Staub gedrücket, 
Ihr Feuer ausgelöscht, und ihr Genie ersticket.

Minthogy az egész emberi élet* szerencséjének 
vagy szerencsétlenségének alapja a’ gyenge gyermeki 
korban vettetik meg: azért az enyimnek némelly kör- 
nyiilményeiről még teszek itt említést ’s néhány ész
revételt. Ezzel taláin azt nyerem, hogy inások is 
alkalmat vesznek a’ magokéra visszaemlékezni, ’s a’ 
visszaemlékezést vagy hasznokra, vagy legalább örö
mök’ nevelésére fordítani.

Minden polgári karnak vágynak saját nyereségei 
is , saját veszteségei is. L e  m a l h e u r  e s t  p a r -  
t o u t ,  ma i s  l e b o n h e i i r  aus  sí.  — Én termé
szet szerint az alsó karbeliek javaiban és bajaiban 
osztoztam.

A’ náddal födött alacsony hajlék, mellyben szü
lettem ’s eleinten neveltettem, semmiben sem mutata 
pompát, ’s nem esmerkedtem-meg benne semmivel, 
mi mai napon fényűzéshez számláltatik. Drága bu- 
torokat, rajzolatokat, képeket, kő- vagy rézmet-
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szeleket, szobrokat, szép épületeket tizenkét eszten- 
teniiős korom előtt soha sem láttam, ’s azután is so
ká elkerülték minden e’ félék figyelmemet. Hangásza- 
t ot , szent énekeknek templomban vagy otthon zen
gésén kívül csaknem sohasem hallottam. Úri táncz 
mulatságban épen nem, sőt még parasztiban is igen 
kevésszer voltam jelen; czifra öltözetek sem falunk
ban sem házunknál nem kecsegtették szememet, mes
terséges ételek és italok soha sem jöttek asztalunk
ra. E’ szerint egyfelől a’ szép művészetek iránt Íz
lésem soká egészen míveletlen maradott ’s utóbb is 
csak igen kevéssé miveltetett-ki; ’s a’ szép művésze
tekre nézve egész életemben nem igen lettem több, 
mint idiota; becsültem azokat szeinlélődőleg a’ köny
vek után, de gyakorlatilag becseket megítélni soha 
sem tudtam. Másfelöl minden dolgokban egyszerű
séghez ’s kevéssel megelégedéshez szoktam, melly 
ezer szükségtelen költségtől ’s hiúságon kapástól meg
mentett, sőt feJserdült koromban, mig a’ társasági 
viszonyokról szelidebben ’s józanabban gondolkozni 
nem tanultam, mindenféle világi pompa nagy mérték
ben megvetésem ’s gyiilölésein tárgyává lett. Akkor 
szivem érzéseivel egészen összehangzottak B a r c s a i  
ezen versei:

Magamban nevetek nagyoknak pompáin,
Kiket hivság hordoz bolond taligáin,

A’p a r i s i ’s v e r s a i l l  ei  élet’leírását V o 11 a i r  e- 
ban csaknem könyv nélkül megtanultam ’s gyakran 
szenvedélyes örömmel mondottain-eí ezen sorait:

Ce tour billon , qu'on appelle le tnonde ,
Est si frivo le , eu tant d’erreurs abonde ,

2 *
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Qu'il n'cst permis d'en, aimer le fracas 
Qu' ä Vetourdi tjui nc le connait pas.

Utóbb midőn gondolkozásom jobban megérett, az 
efféle gúnyolódást nem hagyám helyben, mindazáltal 
csak ugyan egész életemben szent igazságnak tartot
tam ’s most is annak tartom, ’s kivált az alsó és kö
zép rendűeknek nem tudom eléggé ajánlani azon el
vet, melly P á l  apostol’ és S o k r a t e s ’ következő 
mondásaikban találtatik: B i z o n y á r a  n a g y  ke
r e s k e d é s  az  i s t e n i  s z o l g á l a t  a z  e l é g s é g -  
g e l “ #) „ S e mmi  n é l k ü l  nem s z ű k ö l k ö d n i  
i s t e n i ,  — ’s m e n n é l  k e v e s e b b  n é l k ü l  s z ű 
k ö l k ö d n i  a z  i s t e n i h e z  l e g k ö z e l e b b  j á r ó  
e l s ő s é  g.“ ##)

Mindenfelől dolgos és szorgalmas emberekkel 
lévén körülvéve, vig mulatságokban csaknem soha 
sem részesülvén, ’s még a’ gyermeki játékokból is 
csak a’ legtermészetiebbekkel ’s leg mindennapiakkal 
esmerkedvén-raeg , nem tartozhattam azok közé, kike’ 
világot tündérek’ kertjének ’s csupa örömök’, tréfák’ 
és enyelgések’ honjának szokják képzelni. Én az éle
tet korán komolyabb oldaláról tanultam nézni, ’s a’ 
kötelességek’ tellyesítését korán szükségesnek kezdet^ 
tem tartani: ’s ezen nézet kicsinyenkint természetem
mé vált. Ezzel utóbb azt nyertem, hogy a’ henyélés’ 
elkerülése, a’ kényelmek’ kevésre becsülése, ’s a’ 
munka’ szeretete nekem könnyűvé és sok édes örö
mök’ forrásává lett.

*) 1. Tim. G, 7. Εστι δε Κοξίσμοσ μεγας ευσεβεια 
μετά αυταρκειάσ.

**) Xenophon. Memor. Socratis 1, G. εγω νομίζω μη- 
3ε vorr δεισ-Scu Βει ον είναι το δε ce’σ' ελάχιστων εγ  * **) 
χυτατω του Βειου,



A’ birtokos szülék’ gyermekeiben igen termé
szeti dolog a’ magokhoz bízás és bizonyos büszkeség, 
racllynek illő mértéke merész vágyások’ gerjesztésére, 
’s magasan repülés’ próbálására nagyon hasznos. El
lenkezőleg van a’ dolog a’ szegények’ gyermekeivel, 
ezek rendszerint bátortalanabbak ’s magok felöl ke
vesebbet tartók, mint lenniek kellene. Én is igy jár
tam: mind szüleim’ pályáján, mind a’ magamén na
gyon kevés igényeket látván, igen is keveset tudtam 
reményiem', ’s csüggedezőbb voltam, mint lennem kel
lett volna; ’s tálára ezen környülrnéuy volt, a’ pro- 
metheusi tűz’ kevéssége ’s néhány jó írók’ munkáinak 
szerfelett korán olvasása mellett, egyik oka annak, 
hogy eredeti munkák’ dolgozására akkor, mikor kel
lett volna, magamat nem szoktattam. Ezt azértjegy- 
zem-meg, hogy azok, kik akár a’ tudományokban, 
akár más foglalatosságokban jelesek akarnak lenni, 
a’ nagy bátortalanság ’s az igen büszke merészség 
közt közép utón igyekezzenek járni.

Szegénységben neveltetésemnek egyik szüksé
ges következménye volt az is , hogy ritkábban vezet- 
tethelém ’s oktatlathatám mások által, ’s többszer 
magamra hagyatáin, mint a’ kényelmesebb állapotban 
nevekedő g3'ermekek. De ebben is volt az a’ jó, hogy 
idején magamra és saját erőmre kelle támaszkodnom 
’s a’ magamra támaszkodás által tehetségeim előbb ki 
fejlődtek, mint külömben fejlődhettek volna.

Hogy a’ csinos társai kodás’ finomságait ’s ma
gam ügyes alkalmazását gyermekségemben nem ta - 
nulhattam-meg, azt szükségtelen mondanom. Azonban 
emberség’ példájínak koránlátása ’s természeti szelíd
ségem, mellyet semmi szelesség sem vesztegetett meg, 
ezenhijányt némileg kipótolta ’s legalább azzal a’ kevés



udvariassággal együtt, mellyet utóbb tanultain, annyi
ra segített, hogy későbbi köreimben mindenütt olly 
kedvességet nyertem, miilyent csak kívánhattam.

A’ szegénység tehát, mcllyben eleinten nevel
tettem, reám nézve, ha egyfelől kemény is , de más 
felől ezen tekintetekben hasznos oskola volt.

A’ számtalan veszélyek közül, mellyek a’ gyer
mekeket, a’ többszer magokra hagyottakat, környéke
zik, engem sem kevés fenyegetett; a’ csekélyebbekről 
p. o. hogy egyszer jatékközben nyak-pereczem eltö
rött, hogy másszor egy üres hosszú szekér’ kereke raj
tam keresztülment, hogy gyakori eleséseim közben 
néha keményen megütköztem, nem szólok; csak három 
eseteket emlitek-meg, mellyek reám mélyebb benyo
mást tettek. Egy nyári napon az öregek és időseb
bek mezei munkára mentek, ’s mi gyermekek ma
gunk maradtunk a’ háznál. A’ szomszédból is egy pár 
gyermek jött hozzánk ] szépen játszottunk együtt ’s a’ 
játék közben valamelly ütés vagy dobás által fejem 
véletlenül megsértetett, úgy, hogy vérem nagyon 
folyt. Mindnyájan megijedtünk, befutottunk a’ szo
bába, sirtunk, ritunk ’s kiáltoztunk. Szerencsénkre a’ 
pápista mester, kinek neve M a d a r á s z  volt, tfázunk 
előtt elinenvén, a’ zajt meghallotta, bejött ’s a’ leg
nagyobb gonddal dajkálván a’ fejemet bekötötte, le- 
csendesitvén bennünket, inte, hogy szépen ’s vigyáz
va játszanánk. Ezen becsületes és több tekintetekben 
derék ember képe most is előttem van; őezt a’jót bizo
nyosan más gyermekekkel is tette volna, velem pedig 
annál szívesebben tette, mivel mint jó esmerósünk 
házunkhoz egyszer ’s másszor el szokott járni. Em
lékezete élénken fenmaradt nálam annyival is inkább, 
minthogy evangélikus halottaknál is, mig még Szent-
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Andráson evangélikus mester nem volt, mind a’ ház
nál mind a’ kisérés közben ö szokott énekelni, még 
pedig jó hangos szóval.

Az azután következett esztendőben testvér 
öcsémmel együtt egy szabadsággal haza bocsátott 
katonának ’s távol rokonunknak neve napján elmen
tünk ötét megköszönteni. Ez az árendás Izraelita’ 
szomszédságában lakván, oda vezetett bennünket ’s 
égett bort itata velünk. Az erős ital mind kettőnknek 
megártott. Midőn ezt észrevette, kert alul haza ki· 
sérvén a’ kertünkbe eresztett ’s magunkra hagyott. 
Több csötlés, botlás és majd egyikünk majd másikunk 
elesése ’s felkelése után beértünk a’ szobába. Ott 
mind kettőnket mély álom nyomott-el, különösen en- 
gemet oily nagy és soká tartó, hogy alig lehetett 
hinni életben maradásomat. Ettől fogva az égett ita
loknak soká szagát sem szenvedhettem.

Másszor árpahordáskor az atyám engem is elvitt 
magávai a’ szántóföldre, ’s hazamenet az árpával 
megrakott szekérre felültetett. Az ut a’ falubeli szélső 
ház’ kertje mellett ment-el, mellyböl egy körtvély 
fának egy vastag magas ága ’s érett körtvéliyel tellyes, 
egészen kihajolt az útra. Mikor ez alatt mentünk, 
én elfelejtkezvén hol vagyok, kényelmesen ’s kedvein 
szerint akartam egy vagy két körtvélyt szakasztani, a’ 
szekér észrevétlenül elcsúszott alólam, ’s én az ágon, 
mellyel meg fogtam, függve maradtam. Az volt sze
rencsém, hogy az atyám, ki az ökrök mellett balla
gott az esetet mindjárt észrevette, hirtelen hozzám 
ugrott, ’s mikor leestem megkapott; kiilömben a’ le
esés közben talán szörnyű halált haltam volna.

Az alacsony rendbeli gyermekek’ szerencsétlen
ségéhez nagyon gyakran tartozik az i s , hogy sokféle
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babonás véleményekkel megtöltetik fejők ’s képzelő
déseknek kísérteti regék által káros irány adatván, 
belőjek félénkség plántáltatik. Melly jótékony hatása 
legyen e’ részben is a’ szeretett szülék’ példájának, 
’s értelmes beszédének ’s tanátsának, azt saját ta
pasztalásomból tudom. Noha szüleim tudatlanságban 
neveltettek fel, mindazállal efféle balitéleteket nem 
szivattak-be velem. Kísértetekről, boszorkányokról, 
hazajáró halottakról tőlök semmit sem, de másoktól 
eleget hallottam beszélni. Egy alkalommal az atyáin 
szerencsésen kiirtotta az effélék iránti hiedékenysé- 
gemet. Egy téli estvén, midőn a’ szomszédból is egy 
két asszony és leány jött hozzánk fonni, a’ fonók’ 
szokása szerint sok efféle csudálatos költeményeket 
lioztak-elő, azokkal magokat mulatván, az időt töltvén 
’s szemeikről az álmot űzvén. 0  ki külömben nem 
szokott a’ fonók’ beszédébe avatkozni, ekkor az asz
talnál gyapjúból kesztyűt kötvén, megszólamlott, tá
lául azért, mert látta, melly nagy figyelemmel hal- 
galtam a’ csuda regéket. — ,,Ti,  ez volt szavai’ ér
telme, ezer meg ezer csudatörténeteket emlegettek, 
boszorkányokról, kísértetekről, tüzes emberekről, 
lidérczekről, szárnyas sárkányokon lovagló garbon- 
czás deákokról ’s több effélékről. Én életemben éjjel 
is , nappal is, gyalog is, szekéren is, sokat jártain, 
de mindeddig semmi ijesztőt sem láttam. Egyetlen 
egyszer történt az, hogy éjszakának idején midőn a’ 
kifolyó kút’ dobogójánál jöttem , valami tüzes ember 
forma a’ szekér mellett jött ’s úgy látszott mintha 
mellém akarna felülni; hanem én megcsapkodtam a’ 
lovakat ’s elnjmrgalíam, ’s az hátramaradott. Nem 
tudom mi volt, elég az, hogy nem bántott. Másokat 
sem esmerek, kiket valami kísértet vagy boszor
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kány bántott volna; 'azért nem is hiszem, hogy bánt
hatnának. Én is sok csudálatos meséket hallottam, 
de csak kellett volna valamit tapasztalnom, ha igazak 
volnának.“ — Ki nem mondhatom, melly igen meg
nyugtatott engem ’s melly igen leesendesitette félel
memet ez a’ kevés okos szó. Vége lett attól fogva 
ebbéli hiszelékenységemnek.

Babonáskodást házunknál csak egyet láttam. — 
Egy Szent-Andrási ember soproni hétivásárról télen 
hazafelé utazván egy faluban bement a’ korcsmába 
egy ital borra, ’s lovait a’ szánnal együtt a’ ház előtt 
hagyta. Mire borát megitta (’s talám egy kicsit so
ká is késett) a’ lovak a’ szánnal együtt eltűntek, ’s 
ő kéntelen vala hosszas keresés után gyalog menni 
haza, olly véleményben, hogy talám otthon találja^ 
mit elvesztett; de nem úgy volt a’ dolog. A’ lovak ’s 
a’ szán egy pár napig híjába kerestettek. A’ szegény 
ember esete az egész helységben nagy részvételt 
gerjesztett Egy estve a’ szomszédunk hozzánk jőve, 
’s a’ beszéd’ tárgya itt is a’ kárvallás vala: „Ugyan 
hol lehetnek azok a’ lovak , kérdi az egyik.“ — „Ta
lám valamelly faluban vágynak.“  — „De bizony ta
lám valamelly erdőben tévedtek e l, ’s ott valahol 
megakadtak.“ — „Próbáljuk meg sors vetés által, 
ha erdőben vagynak-e vagy faluban “ — „No pró- 
báljuk-meg.£í — Ekkor egy rosta hozatik ; egy olló’ 
kinyitott két ágainak hegyei a’ rosta’ kérgébe szurat- 
nak; a’ sorsvetők jobb kezeiknek kis újait az olló 
fülei alá tartják ’s azoknál fogva a’ rostát sulyegyen- 
ben ingadoztatván az egyik azt mondja: „falun vágy
nak,1· a’ másik azt, hogjr „erdőn vágynak,“ ’s a’ 
melly mondásnál az ingás közben a’ rosta a’ súly 
egyent elvesztvén leesett, az a’ mondás tartatik igaz



nak. Azután hasonló módon vettetett sors arra is, 
mellyik erdőben, vagy mellyik faluban vágynak a’ lo
vak. Megigazoltatott-e a’ sorsvetés a’ dolog kime
netele által, vagy nein, azt nem tudom; nekem e’ 
sorsvetés’ látása csak mulatságul szolgált, ’s engem 
semmi babonáságra nem szoktatott.

Foganatosabb következménye lett reáin nézve 
egy bal véleménynek, mellyet hasonlokép házunknál 
hallottam. Első szüléink’ esetéről ’s Éva anyánknak 
a’ kígyó által megcsalattatásáról lévén szó, az monda
to tt, hogy a’ kígyónak az Isten azt is rendelte 
büntetésül, hogy noha lábai vannak, még se járhas
son azokon, hanem másznia kelljen, ’s hogy'lábai 
vannak, kitetszik abból, mivel ha füstön felakaszta- 
tik kinyújtja azokat. — Ez a' beszéd a’ kígyók iránt ben
nem, ki azokat előbb is gyűlöltem, még nagyobb utálást 
okozott, ’s nem tudom, nem ez-e egyik oka annak, 
hogy egész életemben még döglött kígyónak is első 
meglátásakor borzadást, elevennek első meglátásá- 
kor pedig bizonyos rázkódást érzek magamban; ’s 
azért itt Sopronban tanuló ’s nálam lakó tizenhá
rom éves unokámnak is , ki mint minden eleven 
állatokat, úgy a’ kígyókat is szereti, ’s a’ nem ár
talmasokat, mellyeket az ártóktól jól meg tud kii— 
lömböztetni, kezébe veszi, simogatja’s magával hor
dozza, a’ kígyók házomhoz hozása meg van tiltva.

Előbb, mint soproni oskoláziatásomra általmen- 
nék még otthoni ’s falusi oskolai neveltetésem’ fenyí
tékéről is kívánok egy két szót mondani. Házunknál 
szüleim, a’ szó tellyes értelmében szeretet’ kötelével 
vonszottak magokhoz. Nem emlékezem, hogy csak 
egyszer is valaha veréssel büntettek volna-meg. 
Egyetlen egy eset jut eszembe, hogy az anyám meg
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akart verni, dea’ megverés akkor is elmúlt. A’ feje
met akarta megfésiilni, nekem nem volt hozzá kedvem; 
sok intése és sürgetése után is vonakodtam ’s aka- 
ratoskodtam. 0  fenyegetett ’s tartós engedetlensé
gem miatt vesszőt ment keresni. Ezt észrevevén ki 
futottam a’ kertbe. Ó fenyegetett a’ vesszővel ’s ezen 
szavakat hallottam tőle: „várj ebágyából esett; majd 
vissza jösz.“ — Mire egy kis vártatva vissza mentem, 
haragja elmúlt; engedtem, fejemet megfésülte, simo
gatott, intett, hogy máskor szófogadóbb legyek, ’s 
szintén olly szerető anyám lett, mint előbb.

Egész oskoiáztatásom alatt is csak kétszer szen
vedtem testi büntetést, ’s egyikszer sem érdemlet- 
tem-meg. Az utóbbi esetről utóbb fogok szólni; az 
első falusi oskolában történvén ide tartozik. Téten 
egy nagyon kemény bánásu mester volt, verhenyeges 
ábrázatu, magas trabalis termetű, legjobb idejebeli 
erős ember. Erősségét abból is lehet képzelni, hogy 
azon ekklésiában, mellyben utóbb kevés ideig prédi
kátorrá lett ’s én második utódjává lettem, az beszél
tetett felőle, hogy egy akós tele hordót kezeivel fel
emelni és belőle kényelmesen inni képes volt. Ennél 
Á’ rossz írókra nézve a’ volt a’ büntetés, hogy körmöt 
kaptak; a’ köröm-kapás abból állott, hogy a’ gyer
mekeknek a’ kéz’ öt újait össze kellett fogni ’s feltar
tani, ’s egy kis lapát-forma ferulával a’ körmökre reá 
vágott. Az én Írásomat is egyszer rossznak találván, 
’s kétség kiviil méltán rossznak is találhatván, engem 
is ezen büntetés alá vetett, ’s úgy megütötte a’ kör
meimet, hogy még csaknem most is fájnak, ha rá em
lékezem. A’dolog annál sajnosabb volt, mivel magára 
nézve is egy kellemetlen következményt húzott maga 
után. Egy vele alkalmasint egy idős praeceptora volt,
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ki a’ leányokat külön tanította, ’s ezek között testvér 
nénémet is. Az szüleim házánál az előtt megfordul
ván reánk mind keltőnkre figyelemmel viseltetett, s’ 
az eset’ megtudása után szemére vetette a’ mesternek , 
mért volt hozzám oily kemény, holott maga adott 
pénzen rossz téntát, mellyel becsületesen nem is lehet 
írni. ’S talárn ezen összeháborodás volt az oka, mit 
ugyan bizonyosan nem tudok, hogy a’ praeceptor nem 
sokára azután a’ mestertől elment.

Ez alkalommal azt jegyzem meg, hogy gyenge 
gyermekkori neveltetésemnek szelíd módja bírhatott 
elsőben arra a’ gondolatra, melly utóbb elvemmé vált, 
hogy testi büntetésekkel igen ritkán kell a’ nevelés
ben élni.

Még egy paedagogiai fortélyt sem hallgathatok 
e l, mellyel vadosfai mesterem, kit már fellebb meg
neveztem, követett-el. Az előtt több helyeken szo
kásban volt, mi néhány helyeken most is szokás
ban van, hogy az oskolai esztendő végén kőz- 

svizsgálat alkalmával valamelly bibliai történet szinjá- 
tékképen adatott elő versekben, ’s a’ versek az ak
kori divat szerént négy sorú alexandrinusokból ál- 

( lottak. Ki legtöbb verseket kapott az tartatott leg
szerencsésebbnek ’s legjelesebbnek. Mesterem nekem 
akarta a’ legtöbbet mondó szerepet adni; de ha hitte 
is ,  hogy a’ sok verset megtudom tanulni, mindazál- 
tal gyenge korom és gyenge koromhoz képest is na
gyon kisded termetem miatt attól ta rta , hogy nem me
rem elmondani. ’S miképen próbálta ezen kétséget el
oszlatni? Egy délelőtt, midőn az oskolából kieresz
te tt, megparancsoló, hogy előbb, mint délután az 
oskolába mennék, menjek hozzá. A’ parancsolat
nak természet szerént engedtem; megje!entein_olly
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félelemmel és tisztelettel, millyen királyi audientia 
alkalmakor is elégséges volna. Még az asztalnál ült 
piros pozsgás szép feleségével, ’s egy vendégével együtt, 
elöltök egy jókora lábos étel volt. — Te gyermek, 
igy szóla hozzám, ha ez a’ lábos tele volna túrós má- 
csikkal, ’s ez a’ szoba tele volna urakkal, mernél-e be
lőle enni, mikor kináltatnál. Szerencsémre a’ túrós 
mácsikot nagyon szerettem , ’s azt feleltem egy kis 
mosolygással, hogy mernék. Ezen előkészület után 
azt kérdezé tőlem, hogy elmerném-e mondani a’ verse
ket examenkor, ha sok verseket adna is. Ekkor már 
neki bátorodva örömest felelém, hogy igen is elmer
ném. A’ következmény a’ le tt, hogy H á m á n ’ sze
repét, melly legtöbb versekkel já rt, ream bízta, én 
nagy gyorsan megtanultam a’ verseket, ’s szerepemet 
a’ templomban összegyűlt nagy sokaság’ tapsolása ’s 
dicsérése közben szerencsésen eljátszottam. — Ki 
volt ekkor boldogabb, mint én. — Ettől fogva magam 
felől is többet kezdettem tartani, mint előbb tar
tottam.

Második szakasz.
S o p r o n i - o s k o l á z t a t á s o m .

Oskoláztatásom el lévén határozva, mihelyt Va~ 
dosfána’deák nyelv’ elemeit néhány hetek alatt vala
mennyire megtanultam, 1782-ben novemberben Sopron
ba kelle mennem. A’ bucsuzás’ és elválás’ könnyei a’ 
gyermeki szívben hamar kiapadtak. Jó kedvel’s öröm
mel sieték a ’ várost látni, de mikor hozzá közeledvén 
idegen nyelven beszólást hallék, sírva fakadtam. Nem
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csuda: még addig csupán magyar hangok zenglek 
füleimbe. Az különösebb, hogy még azután is több 
esztendőkig, valamikor a’ szün idő’ eltelése után is
mét a’ tanulás’ helyére utaztam, Kópháznál, melly 
Sopronnak horvát nyelvű faluja, akaratom ellen 
méllyen elszomorodám azon, hogy édes anyai nyel
vem láthatára ott élvégződött. Melly kevéssé tudtam 
akkor azon lehetőséget képzelni, hogy valaha nem 
anyai, hanem idegen nyelven prédikáljak, melly ak
kor bennem olly keserű érzelmeket gerjesztett.

Rektor F a r k a s  Á d á m ,  egy fedhetetlen életű 
’s nagy tudós gyanánt tisztelt, komoly képű, de sze
líd lelkű aggastyán, nem soká tartó vizsgálás után az 
utolsótól számlálva, harmadik oskolába vagy a’ gram
matikai osztályba veve-be, épen abba, mellyben egy 
másik jó fejű ’s jó tanulásu két esztendővel idősebb 
pajtásom is helyhezteték, kiYadosfán a’deák nyelvből 
talám ötször is többet tudott mint én , de a’ falusi os
kolában igen soká késett, a’ nélkül hogy Rhenins 
grammatikáján- kívül minden egyéb szükséges ta
nulmányokban is oktatást nyerhetett volna.

A’ tudományok’ nagy tengerén olly hajón kez
dem utamat, * melly mind kormány mind vasmacska 
nélkül szűkölködött. Mit jó atyám e’ részben tehete, 
abból állott, hogy nem csak tanítómat ’s gazdámat 
a’ reám vigyázásra megkérte, hanem néhány idősebb 
deákoknak is ajánlott. Ezek közé tartozott külö
nösen egy akkori uj - malomsoki vendégfogadósnak, 
mint ismerősének fija, egy nem rossz legény, de ta 
nulni nem szerető ’s az aprólékos deáki korhelysé
gekben olly ügyes, hogy a’ magok hasonlók ótet ve
zéreknek , ’s rövid látású szemei miatt vak Béla 
vezérnek nevezték. Ez eleinten gyakran meglátogató,
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’s holmiben segite is; de csaknem rossz utra vezetett. 
Egykor vacsora után hozzám jővén magával elhiva, a’ 
nélkül, hogy tudnám hová ? Az utszán már nehány 
deákok várakozának reánk, ’s mennél tovább men
tünk, annál többen gyülének hozzánk. A’ város mel
lett fekvő kurucz-domb’ egyik völgyében letelepedőnk, 
az idősebbek tűzet rakván, engem a’ tűznél hagy
tak, magok pedig eltávoztak, nekem megparancsolván, 
hogy a’ tűznél maradjak. Nem sokára vissza térének 
többféle gyümölcsei megrakodva, mellyet jó kedvel 
elköltötték. Hogy a’ vezér’ pártfogolnának is elég
séges rész juta a’ prédából, azt szükségtelen mon
danom. Ezen csintétel nem tudódván-ki, büntetlenül 
maradott; de bennem, ki efféléhez nem szoktam, 
olly rettegést támaszta, hogy erős feltételemmé lett 
soha többé illyes mibe nem avatkozni, ’s quasi- 
Mentoromtól is magamat lassanként vissza vonni.

Helyette a’ jó szerencse néhány.jó erkölcsű, jó 
talentomu ’s jó tanulásu pajtásokhoz kapcsola, kiknek 
társasága nem csak minden korhelységtől megőrize, 
hanem olly szorgalomra is serkente, hogy nem soká
ra a’ velem együtt tanulók között a’ jobbak közé szám- 
láltattam. A’ tanulásban egymással vetélkedtünk, na
gyon össze tartottunk’s jó hírünket minden mocsoktól 
megmenteni igyekeztünk. Hibáink egyike abban állott, 
hogy néha, mikor a’ feladott leczke nehéz volt, vagy 
azt megtanulni resteltük, egy csalfaságot követtünk-el, 
melly azt bizonyítja, melly szemesnek kell a’ tanítónak 
lenni, ha azt akarja, hogy gyermek-tanítványi által 
meg ne csalassék. A’ leczkét egymásnak besúgni nem 
mertük , mert az könnyen észrevetetett volna. Ha
nem közülünk az, ki a’ hosszú asztalnál a’ másikhoz 
által ellenben ült, könyvét, mellyben a’ leczke volt,
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maga előtt megfordította ’s úgy tett, mint ha szor
galmasan tanulna, a’ hozzá által ellenben ülő pedig 
a’ könyvből kényelmesen kiolvasta, mit könyv nél
kül kellett volna felmondania.

Különösebb barátimon kívül egy másik tanuló 
társamnak is, ki az oskolában legerősebb’s ennél fogva 
nagy tekintélyű vala , más értelemben jó hasznát ve- 
vém. Minthogy a’ tanulási előlmenetelben ezt vala
mennyire feliilhaladáin, egyszer másszor az oskolában 
feladott munkákat számára elkészíteni segitém. 0  há- 
ladatosságból, ’s mivel máskép is szeretett minden 
játékoknál ’s mulatságoknál hatalmas védelmezőm 
leve, senkinek bántani nem hagya, ’s a’ labdázásban 
i s ,  inellyben nem sok hasznomat lehetett venni, ’s 
mellyből különben nagy szomorúságomra kikellett vol
na maradnom, mindenkor beveve a’ felekezetéhez.

Az első évbeli tanítóm S e m m e lw e is  S ám uel,  
külömben becsületes és nem is tudatiam ember (mert 
németországi universitáson is megfordult), semmi ta
nítói jelességgel sem külömbözteté-meg magát. Osko
lai dolgaihoz többnyire nagyon hanyagon lá ta ; né- 
melly szavai és tettei miatt gyermeki csúfolásunk’ 
tárgyává is leve. Délesti órákban néha bortól is 
meg-hevülve (noha részeges nem volt) ingerlékenyebb 
szokott lenni, mint egyébkor, ’s ha három szegletű ka
lapjának az első csúcsa nagyon a’ felhők felé állott, 
úgy hogy vendég hajának eleje is meglátszott, akkor 
féltünk tőle, tudván hogy haragos lesz

A’ komoly tárgyaknál sem mindenkor mutata 
illő komolyságot. Ennek egy bizonyságát rajtam is 
adta. Akkor időben még az ά barbar szokás divato
zott, meliy szerint a’ katholikus és evangélikus ifjú
ság ellenséges állásban nézte magát, ’s egymással



mint ellenségek gyakran össze is ütközetek, hol 
egyik, hol a’ másik fél verettctvén meg. Egykor 
az evangélikusok nagyobb csapatban találkoztak a’ 
kisebb csapata katholíkusokkal , ’s ezeket dereka
san megverték. Ezek boszut akarván állani, be
vádolták őket tanítóiknál, kik ennélfogva a’ mieink
től elégtételt kívántak, néhány a’ verekedésben 
használt celőkéket ’s dorongokat is elhozván os
koláinkba, annak bizonyságául, hogy halálos üté
sek is történhettek volna. Minthogy csaknem min
den oskolákból ’s a’ grammatisták közül is voltak 
jelen a’ verekedésen; mindenütt közös volt a’ bünte
téstől félés. Egy grammatista, ki jóval utánnam ült, 
egy cédulát irt egy néhánnyal előttem ülőnek, ’s 
titkon hozzám nyújtotta, hogy adjam kézhez. A’ ta
nító minden titkolás mellett is észrevette ’s magának 
adatta. A’ cédulában ez volt: frater ne mond-meg 
a’ clarissimusnak, hogy én is ott voltam. Ez jó al
kalmat ada a’ részvevők’ kikérdezésére’s megbünteté
sére. En semmitől sem tartottam , mert nem tartoz
tam a’ részvevők közé. Azonban mikor a’ büntetés
nek már vége lett ’s a’ tanító a’ kathedrába vissza 
ment, még igy szóia: a p r o p o s  (e’ szót akkor hal
lottam legelőször’s jól megjegyeztem magamnak) va 
l a mi t  e I f e 1 ej t é k ; a’ p o s t a  p é n z t  i s  meg  
ke l l  f i z e t n i :  m i 11 y e n v o l t  a’ l e v é l ?  nem 
v o l t  n a g y ,  c s a k  v e g y ü k  e g y s z e r ű n e k ,  
no t e h á t  c s a k  n é g y  k r a j c á r t  kap j on .  Mit 
tehettem? Minden mentegeléseim mellett is, le kellett 
a’ padra feküdnöm ’s négy pálcát kapnom. A’ fáj
dalom nem nagy volt, de a’ szégyent soká nem fe
lejthettem el.

Ez a’ második testi büntetés, mellynek elbe-
3



szélesét fellyebb megígértem, mellyel azért mondók 
e l , minthogy ez is bizonyítja , melly igen kelljen an
nak, ki gyermekekkel bánik, magára mimienképen 
vigyázni, ha tekintetét fenn akarja tartani, ’s melly 
éles szemmel tudják az éretlen korbeliek is elöljá
róik’ hibáit észre venni.

Második esztendőmben a' falusi prédikátorrá 
lett S e m m e l w e i s *  helyébe, S e i l e r  S á m u e l  
egy jeles szépségű, kellemes maga viseletű *s csen
des vidám természetű fiatal ember jőve, ki előbb pro- 
kátorságra készült. Ez bennünket jó kedvel szelíden 
’s'értelmesen oktata, ’s magát velünk annál inkább 
szerettető, minthogy leckéi közé néha aprólékos ár
tatlan történetecskékct is szokott keverni, különö
sen patvarista korabeli tapasztalásiból. Alatta az 
idő minden unalom nélkül, sőt olly sebesen repült el, 
mintha szárnyai voltak volna.

Ezen kedves tanítómról nem szólhatok a’ nélkül, 
hogy eleinteni kedvező sorsának utóbb nagyon szo
morúvá változását nem említeném. Nagyon szép ifjii 
lévén egy gazdag rusti polgár négy leányai egyikét 
vévé feleségül, kivel a’ hír szerint negyven ezer pen
gő forintot kapott, ’s igy Sopronban a’ középrendűek 
között egyik első helyre emelkedők. De mennél in
kább mosolyga neki a’ szerencse e’ részben, annál 
több ’s olly súlyos balesetek tódultak időjártával reá, 
mellyek «tét minden jó baráti ’s jó esmerősei előtt 
szives szánakozás tárgyává tették. Három fiai közül 
egyik gyenge gyermekségében egy véletlenül eldülő 
falalmáriom által agyon ütteték; a’ másik hadnagy 
korában (ha jól emlékezem szerencsétlen szerelem 
miatt) magát főbe lövé; ’s a’ harmadik sem sok vi
gasztalást adhala neki, már csak azért sem, mivel daj-



kiíja’ vigyázatlansága miatt, púpos hátúvá lett. Ezen 
nagy bajokhoz az is járul», hogy miután kényelme
sebben élhetés kedvéért hivataláról lemondván, egy 
alkalmas nagyságú házat vett, azt ismét eladá, még 
pedig épen akkor, mikor a’ banknóták’ ltil 1 -ki de
va 1 vatiojit nyomban következe, ’s igy háza nagy szá
mot tevő ára felette csekély értékre szálla-le. Mind 
ezen nyoraoruságit tetézte az, hogy öregségében hos
szas betegeskedés által sanyargaltaték, melly miatt 
úgy meg görbült, hogy a’ kiilöinben deli termetű férjfi 
csaknem térdig iehajlott fővel kényteleniteték bal
lagni.

Különös dolog, hogy a’ más három vőtársainál 
sem szállott a’ feleségi érték harmadik örökösre, két- 
teje pedig, mint ő a'szerencsétlenek’ számát nevelte. 
Nevezetesen az egyik N a g y  G y ö r g y  nevezetű so
proni professorból falusi prédikátorrá, falusi prédiká
torból hivataláról önkénti lemondása után magán em
berré, magán emberből haszon kémlóvé (specnlánssá) 
leve; egy pár megbukáshoz közelítő bécsi kalmárral 
társaságba álla, Sopronban egy cukorgyár’ alapítása 
végett tervet készite, a’ terv következésében néhány 
részvényesek’ segítségével egy díszes épületet emeltető, 
’s ekkor mind pénzéből, mind minden segedelem’ kútfő
ből kifogyván a’ hitelezők reája rohanása miatt tőnkre 
jutott, ’s minden vagyonát elvesztette. A’ cukorgyár 
tellyes felállítása több évekig elhalad», inig végre az 
épületet, annak mostani birtokosa megvette, ’s a’ 
gyárt különös ügyessége és nagy szorgalma által csu- 
dálkozásra méltó virágzásra emelte.

E ’ két szerencsétlen család’ történetit azért iktatóm 
ide, részint mivel életem jelesebb emlékezései közé 
tartoznak, részint mivel példában mutatják, melly nagy
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figyelmet érdemel ez a régi példa beszéd : quam quisque 
«ovii artem, in hac se exerceat. Cic. Tuse. I. Itt. #) 

Soproni harmadik és negyedik esztendőmben 
Na gy - Mes t e r Ii áz y J á n o s  még derekabb, jele
sebb 's hasznosabb tanítóm leve, mint az előbbiek. 
Ebben is lehete ugyan némelly fogyatkozásokat sajnálnv 
Mert fiatal korában hijános oktatást kapván, sem an
nyit, mennyit nagy szorgalma érdemlett, nem tanulhat’], 
sem célszerű tanítási módszerhez nem szokhaték. A’ 
lélek azon derültsége és vidámsága is hijányzott ná
la , melly a’ gyermekekkel ’s ifjúkkal bánókban olly 
igen óhajtandó tulajdonság. Ábrázatját csaknem min
denkor komolyság’ fellegei ’s gyakran komorság’ sű
rű felhői is boríták. Mosolygását igen ritkán lehete 
látni, nevetése pedig majd nem a’ csudák közé tar
tozék. # *  **)) Még nagyobb hiba volt benne az, hogy 
néha (nem épen sokszor) igen szenvedélyes, de ke
vés ideig tartó haragra ragadtaték-el, ’s ollyankor 
az is megtörtént, hogy tanitványinak csúf nevet adott. 
De külömben olly sok jó tulajdonságokat egyesitett

*) TCz,t Cicero A ris to p h a n es  ezen verséből fo rd í to t ta :
tpdoi rt<r ήν έκ α σ το ν  εΊίειη τ έ χν η ν .
’s ezen vers már a ’ görögökné l  pé lda  beszéddé vá lt .

**) N evetésének  egy pé ldá ja  még is jut e sz em b e ,  m ellyre  részből  
én  is a d tam  a lk a lm a t .  M agyarország  története iből  beszéle  
v a la m i t , még pedig  szokott huzgóságával.  Mi h á rm an  vagy 
n é g y en  egy hozzánk  közelölő ’s csacsogó p a j tá su n k  vala-  
inelíy t réfá ján  el neve tőnk  m ag u n k a t .  O ezt észre vévén 
a ’ nev e t te tö rs  mérgesen reá  r iv a lk o d ik  , hogy ne b o lo n d á z 
zon. Ez  egy m agas  ’s az  egész isk o láb an  legnagyobb le 
gény hir te len  felugrék nagy  b á tra n  és merészen igy szo l lá :  
T isz te le n d ő  uram  én nem b o lo n d o zo m ,  h anem  ezek  itt 
m ind  u n ta lan  b o sz o n tan a k  , ’s most is ezt m on d ám  ne- 
k i k ,  hogy ne b o szo n tsa n ak  , mert ha  m eg h a rag i tan ak ,  h a 
ragom ba  három nap ig  sem eszem egy fa la tot is .  E rre  a ’ 
komor Káló  is e lnevette  m ag á t ,  ’s az egész isko lába  n nagy 
kacag ás  tám adott .



magában, mennyit ritkán lehel tanítóban fellelni. Mind 
tanulási, mind tanítási szorgalma alig találhat» pár
ját. Az elsőre két példát tudok: egyiket azt ,  hogy 
harminc éven túl lévén , mikor a’ syntaxistáknak, ki
ket görög nyelvre is kelle tanítani, oktatójukká le
ve, ezen elölte addig ismeretlen nyelv elemeit ha
mar ’s úgy megtanulta, hogy azokban is nagyon jó 
leckéket adott: másikat azt, hogy az akkor tájban el- 
hiresedelt K a n t ’ munkáit magános óráiban saját ha
szonvétele végett nagy tűzzel olvasá ’s tanulá. Szi
gorú és részrehajlatlan igazság szeretele, mellyetsein 
pénz, sem tekintet meg nem vesztegethetett, minden 
alkalommal nagyon szembetűnök, 's közönsége előtt 
is nem csak esmeretes leve; hanem Sopronban mind 
ez ideig is emlékezetben marada. Az indulatain ural
kodás mesterségét melly szerencsésen gyakorolta lé
gyen mutatá az, hogy.miután fiatal korában a’ része
gítő italok egyszer másszor garázdálkoJóvá tevék, 
eltőkéllette magában azokkal sohasem élni; ’s ezen 
fogadását holtig meg is tartá. Általában életét a’ 
legtisztábberkölcs-tudom íny’ szabályai szerint igyeke- 
zék intézni, melly igyekezetében mély vallásos érzé
se ’s isteni félelme által is nagyon elősegiteték. Külö
nös említést érdemel jóltévői eránti hálás indulatjának 
egy nyilvános bizonysága, melly minden érzékeny szivii 
tanitványit ’s közöltök engemet is könyhullatásig meg
lágyított. A’ fellebb említett Farkas Ádámnak, kit 
mint hajdani tanítóját ’s utóbbi rektorát igen szere
tett és tisztelt, halálakor mély gyászt mutató ábrá- 
zattal lépe az oskolába, ’s rövid jelentés után, hogy 
elfelejthetetlen tanítója ’s jó akarója a’ világból ki
múlt, egy annak halálára készített versezetét a’ fáj
dalmas részvételnek legszivrehatóbb hangjával 's
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kifejezésével felolvasó. Azon benyomást, mellyel ez 
ream tett az olta lefolyt több mint ölven esztendők 
sem törülhetek ki szivemből; a’ versek némelly so
rai még mind eddig fris emlékezetemben vágynak.

A’ kezdet ez vala:

Ifjúságon,i’ régi vig mulató helye ,
Elméi t lesítö tudomány' műhelye,
Soproni Parnasszus, melly vo ltá l , most hol nagy , 
Síiig esmerlek megváltozásod olly nagy!
Zöld borostyán helyett gyász cyprust szemlélek;
O jaj hová jövék ! eltévedtem félek.

Ekkor a’ könnyek kicsordultak szemeiből ’s 
könnyziíjior között végzé el az olvasást.

Az olty szorgalmas és buzgó tanítás, mint az 
övé, nem maradhata nálam jo foganat nélkül. De még 
sokkal jótékonyabban hata reám példája, ’s még nagyobb 
mértékre nevelte szeretetemet ’s tiszteletemet. Külö
nösen hivatalbeli buzgóságának ’s szorgalmának min
dennap kitűnő bizonysági engem is hathatósan serken
tének szorgalomra, ’s nem csak az oskolai leckék tanu
lására , hanem üres óráimnak otthon hasznosan tölté
sére is. Ekkor kezdék könyveket olvasgatni; előbb 
magyarokat azután németeket, ’s utóbb deákokat. A’ 
magyar nyelvben előszer: Kónyi  J  á η o s’ Z r i n y i- 
j e ,  G y ö n g y ö s i  I s t v á n ’ K e m é n y  J á n o s a ,  ’s 
M u r á n y i  Y e n u s a  akadának kezembe ’s vonák 
magokra figyelmemet. A’ németben H ü b n e r  bibliai 
históriái, melleket annál örömestebb olvastam, mint
hogy a’ történetek előttem már tudva lévén, a’ né- 
njet textust is félig meddig megértettem , ’s ennélfog
va más német könyvek’ olvasására is bátorságot



nyertem Á’ denk lm n C o r n e l  i us  Ne  p o s t \s 0  v i- 
d i n s ’ szomorú verseit, mint oskolai könyveket gyak
ran forgattam sziin óráimban is. Általában a’ könyv- 
olvasás5 szeretető felébredő bennem. #)

Mind ezekben, sót minden tanulási foglalkozá
sáb an  ettől fogva ki mondhatatlanul elősegite azon 
szoros és szives barátság, inellyet N é m e t h  L á s z ló 
tanuló társammal kötöttem. Ezen szövetkezés ünne
pélyesen ’s csaknem regényesen történt. Már előbb

*) Ezen tan í tóm  utóbb i s ,  m ikor  már keze alu! e lm entem  
m in d en k o r  jó a k a ró m  m arad d  *s m egengedő ,  sőt felszóllíta,  
hogy egyszer másszor lá togassam  meg. Ezt  én  ö röm es t  
cselekvőin , ’s b ib l io theká jabo l  tőle több  k ö n y v e k e t  ké rék  és 
vevők. Látogatásiul a lk a lm á v a l  m in d e n k o r  a d a  a ty a i  ita
tóst *s jó t an ácso t .  D e  a* jó t an ácsn ak  nem m in d e n k o r  lett jó 
s ikere .  1790-ben jelentéin nek i  , hogy Leopold* k o ro n á z á sá ra  
tö b b ek k e l  együtt  e la k a io k  m en n i .  A* szán d ék o t  he lybe  ha·  
g y á , de  egyszersmind t a n á c s o ló ,  hogy m ag a m ra  igen jól 
v igyázzak  , mert o l ly a n  a lk a lo m m a l  sok rósz em berek  sz o k 
ta k  m egjelenni.  Megígérem  *s feltevőm m agam ban  t a n á 
csát szemem elölt ta r tan i .  A zo n b an  a* k o ronázás t  rnegelo* 
zö n ap o n  m időn a ’ k i rá ly  a* k o ro n á n ak  fejére i llesztése  
végett egy tem p lo m b a  vite tek , én is az  Össze tóűult  s o k a 
ság közé e legyültem. E gyszerre  k iáltozás t ö r té n ik :  jaj oda  
van  pénzem , oda  van erszényein , o d a  van zsebórá in .  E k 
kor  én is zsebem be i iyulék  *» az  én  e rszényem  is pénzein* 
inéi együtt  oda  volt Ezen  k o ro n ázásk o r  még az  is em lé 
keze tem be m a r a d t ,  hogy a* fejedelmi család* e b éd lések o r  
an n y i  nézők  b o c sá ta n a k  be az ebedló  s z o b á b a ,  a* h á n y o n  
befér tek .  ’S m ik o r  s o k a k k a l  együ tt  én  is befurtam m a 
g am a t  , véletlenül olly to la k o d á s  tö r tén t  hogy  egy  juratus 
A lber t  herceg h i tv e sén ek  K r is t in án a k  székéhez  tasz i t ta -  
tott .  A* fejedelmi asszony  i jedve felugrott he lyéből  *s a* 
juratust csendesen  v isszanyom ta .  A*iémülés m inden  n éző k b e n  
term észet  szerint n agy  l e l t ,  *s m in d n y á ja n  szelíden k'iiga- 
z i t ta t tak  , *s k im entek  a* kivezete tt  ju ra tussa l  együtt .  M in d 
n yá jan  örü l tünk  hogy békével  k i m e h e t t ü n k ,  de leg inkább  
örü lt  a* juratus , hogy  semmi b á n tá sa  nem lett , *s fogadta  
hogy azon  ruhájá t  , m ellyen  K ris t ina  ételtől zsíros k e z é n e k  
he lye  m eg m arad ó i t  emlékezetű i  egész é le tében  meg fogja 
ta r tan i .  A* d o lognak  e k k o r  vége l é v é n ,  ismét uj nézők 
bocsá tta t tak  be az ebéd lőbe  nagyobb  vigyázassál.
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is gyakran társalkodónk együtt, de egykor sétálásunk 
közben Or é s z t  e s ’ és P y l a d e s ’ történeteit olva
sónk. N é m e t h  felszóllita, hogy legyünk mi is el- 
válhatatlan örökös barátok. Én örömest reá állék 
kívánságára; ’s a’ kölcsönös ígéret nem csak szóval 
tétetek, hanem kézadással ’s csókokkal is inegerősitte- 
ték. Csak érzem ’s tudom, de le nem írhatom, tnclly 
sokat használt mind kettőnknek ez a’ barátság még 
pedig nem csak oskolai ’s akadémiai pályánkon, ha
nem mind addig inig ezen nemes lelkű ’s szép talen- 
tomu barátomat a’ kora halál tőlem el nem ragadta. 
Syntaxista korunktól fogva egész addig, mig tanu
lásunkat Sopronban és CÖttingában együtt folytattuk 
ritka nap mult-el, hogy valamit együtt nem olvastunk, 
vagy nem tanultunk volna.

Illy jó tanító vezérlése alul, ’s illy jeles barát 
társaságában menék által a’ rhetorika osztályba, hol 
még szerencsésebb környülmények közé jutottam. Itt 
V i e t o r i s z  J o n a t h a n , # )  F a r k a s  Á d á m n a k 
a’ rektorságban utódja és S c h w ä r m e r  M á r t o n ,  
ki ekkor hivattatott Késmárkról Sopronba, egymást 
felváltva tartónak leckéket. Két nevezetes férjünk !

V i e t o r i s z  fenségeshez közelitő magasságú 
’s arányos testességii termetével, meslerkélés nél
kül csinos külsejével, kellemes maga alkalmazá
sával ’s komolyságot és nyájasságot szerencsésen 
párosító társalkodásával mindenütt könnyen tuda 
magának kedvességet is tekéntetet is szerezni. Há
zassága által Sopron’ egyik előkelő ’s nagy kiter- *)

*) É le té t  a ’ tu d o m á n y o s  g y ű j te m én y ’ ig ig -d ik  esz tendei  fo
ly a m á n a k  t-sö k ö te té b en  lera jzolta  Hrabovszky G y ö r g y ,  
bot n a g y o n  ig azán  m o n d a t i k ,  hogy az  if júságnak r i tka  
elevenség» b a rá t ja  volt.
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jedésü polgári családához kapcsolván magát, egy 
nagyon jeles miveltségü kellemes feleséget nyert 
S c h n e l l e r  E l e o n ó r á b a n ,  számos hasonló
kép miveit és szeretetre méltó nöszemélyeknek és 
S c h n e l l e r  Andr ásnak ,  ki utóbb lovasság’ ge
nerálja lett, ’s mind fejedelme’ kegyelmét, mind 
minden esmerősei’ tiszteletét és szeretetét az 
(1840-ben) 85 éves korában történt haláláig igen ki- 
tiinőleg bírta, testvérében. Ezzel hat gyermekeket 
nagyon szerencsésen és jól nevele fe l , kikben sok 
örömét látta, 's ha a; halál megengedi, még többet 
láthata; de öt fijai közül az elsőt, mikor jó készület 
után mérnökké akara felesküdni, tüdővészben, a’ má
sodikat nagyon fiatal korában őrnagyságra emelkedése 
után egy ütközetben, a’ harmadikat Torontal várme
gye egyik jegyzőjét hasonlókép virágzó ifjúságában 
valamelly betegség által elvesztette; ’s csak három 
gyermeket hagyott maga után, két fiakat, kik most 
gazdasági ügyes tisztviselők, ’s egy leányt, ki Pes
ten egy francia születésű tanult emberhez férjhez 
inenvén, ’s korán özvegységre maradván, néhány 
évek előtt egy a’ hangászatban és éneklésben jeles 
talentomu leányával Párisba mene. — Tudományos 
készületével, különösen a’ hazai történeteket, ember ’s 
világ’ esmeretét ’s megvilágosodást illetőleg a’ kö
zépszerűségen jóval felül álla. Használhatóságát ne
veié jeles könyvtára is , mellyben a’ bölcselkedést 
szép literatúrai ’s kivált magyar dolgok’ esmeretéhez 
tartozó osztályokból válogatott munkák találtattak, ’s 
mellyből az utolsók közül a’ nagynevű gr. S z é c h e 
nyi  F e r e n c  is utóbb többeket vásárlóit az ország
nak ajándékozott könyvtár’ számára.

Mi oskolai dolgait illeti, tanítását esmereteinek
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gondosabb elrendezése ’s célirányosabban intézése 
által hasznosabbá tehette volna, mint tette, mert 
mélységre, rendszerességre, jó ízlésű előadásra kel
leténél kevesebb gondot fordita. Mindazáltal másfe
lől halgatóival oktatását csak ugyan nem unatá meg. 
Minden leckéit könnyen ’s fáradság nélkül megért- 
hetőkké tudá tenni; gyakran életéből ’s tapasztalási- 
ból vett történetecskéket’s egyéb mellékleges kicsa- 
varodásokat is szőtt közikbe, de a’ figyelmező ’s esze
sebb tanítvány azokból is, kivált ember esmeretre, 
uralkodó balvélekedésektől ’s babonáktól menekvésre 
nézve sokat tanulható. Tanitványit különösen a’ na
gyobbakat felette szerető, annyira, hogy irántok bizo
nyított kedvezése némelyek által vétekül is tulajdonit- 
taték; de az oskolájabeliek nagy részének szeretetét 
annál nagyobb mértékben bírta. Részemről én őt már 
syntaxista koromban egy nyájaskodásáért előre meg
szerettem. Stipendiumért szándékozván az oskolai igaz
gatósághoz, azaz a’ soproni evang. conventhez, folya
modást benyújtani, ezt a’ törvényes rend szerint vele 
mint rektorral alá kelle íratnom. E’ végre délesti egy 
óra tájba hozzá menők. 0  számos családával (mert 
nehány jobb házokboli ifjaknak is ada asztalt) még az 
ebédnél üle: de mind a’ mellett minden várakoztatás 
nélkül behivata. — Ezen társaság, miilyenbe még az 
előtt soha sem vettem részt, engem természet szerint 
nem kis zavarodásba hoza. A’ jelen voltak’ mulatsá
gára ’s zavarodásom’ nevelésére közöttünk a’ követ
kező beszélgetésecske tárnada, melly közben az as
szony szüntelen mosolygott ’s feleletimet helyeselvén 
bátorságra serkengetett:

V. Te fijam, jó deák vagy-e vagy rossz?
£«. Azt tanítóm mondhatja meg.
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V. Micsoda, hát magad nem tudod, jó vagy-e 

vagy rossz'?
Én. Úgy gondolom, hogy sem a’ legjobbik nem 

vagyok, sem a’ legross/.abbik.
K. Esmered-e a’ Dunz János Mihályt (ez volt, 

mint ettől fogva meg-tudtam, az akkori soproni kár
tya csinálónak egyik kártyán is találtatott neve.)

Én. Nem esmerem.
V. No csak ne hazudj, de hogy nem esmered ?
Én. De bizony nem esmerem.
V. Mond meg hát krajcárban játszotok-e vagy 

dióban ?
Én. (Ekkor már .a’ kérdés’ célzását elértvén) 

Csak dióban, ’s úgy is ritkán.
/ '.E jnye! k u t y a  s z á n k á l j o n  a’ b ő r ö d ö n  

(ez vagy néha ö r d ö g  s z á n k á l j o n  a’ b ő r ö d ö n  
gyakori szava járása volt) h á t  m ég  i s  j á t s z o l ?  
No c s a k  v á r j !

Ezzel felkele az asztaltól; tanulószobájába híva, 
folyamodásomnak azzal az ajánlással, hogy j neki taní
tóm által is dicsértettem, ’s kérdéseire tett feleletim- 
mel magának is megtetszettem, nevét alája irá ’s atyai 
intéssel elbocsáta. — Nem méltán szerethettem-e meg 
életem tizenhatodik esztendejében a’ velem e’kép 
nyájaskodó több mint ötven évesférjfiut, ki egyszers
mind egyik fő elöljáróm is volt ? Ezen szeretetemhez 
utóbb, mikor tanitván3ra levék, tisztelet és hála is 
nagy mértékben járult, mind tanításáért, mellyel el
mémet sokakban felvilágosította, mind különösen 
azon határtalan jóságáért és szívességéért, mellyel 
könyvtárából minden munkákat, mellyeket haszonvé
tel végett tőle kérék, legnagyobb készséggel közlőit.

S eb  w a r t n e r , mind szeretetemet mi nd tisz
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telemet, mind hálámat még nagyobb, sut oily nagy 
mértékben megnyerte, ’s mint még most is hiszem 
meg is érdemiette, miilyennél nagyobban sem előbb 
sem utóbb egy tanítóm s em. 0  a’ soproni tudomá
nyos égen rendkívüli csillagzat gyanánt tíinék fel ’s 
oily fényt terjeszte reá, miilyen rajta előbb még soha 
sem tündöklött, még akkor sem, mikor Ribinyi az 
elsőrendbeli evang. családok’ fijait Sopronba vonta. *) 

1786-ban huszonhét éves korában jővén Sopron
ba, ’s 1788-ban Martiusban neveztetvén ki pesti pro- 
fessorrá ezen húsz hónap alatt tanítványai’ nagyobb 
részébe uj lelket plántála, ’s az oskolába uj és jobb 
tanítási módszert hoza divatba. Nagy élénkséggel, 
sok tűzzel, hivatalbeli buzgósággal, deák, magyar, 
német nyelven jeles ékesszólást egyesite, sok régi 
megrögzött oskolai balvéiekedések ellen hatalmasan 
harcola ’s közülök sokat ki is irta. A’ tanulási sze
retet élésztéséhez, ’s mind az oskolai mind az ott
honi szorgalomra serkentéshez nagy mértékben érte. 
Minden tudományokat, inellyeket tanított lelkesítő 
lelkesedéssel ada elő. Különösen a’ régi classikusok 
iránt, kiket addig a’ tanulók helytelen magyarázás

*) R i b i n y i  J á n o s  a ’ m últ  s z i z a d ’ k ö zep e  tá ján  so p 
roni  p rofessor és rek to r  k o rá b an  illy cimu m u n k ácsk á l  
a d o t t  k i :  O r a t i o  d e  c u l t u r a  l i n g u a e  h η n g a  r i 
c a e ,  Sopronii  »751. E z e n  m u n k ác sk a  B. H e 1 1  e n b a c h  
G y ö r g y  , R a d v á n s z k y  F e r e n c ,  J e s z e n á k  
I s t v á n  é s  J á n o s ,  T ó t h  P r ó n a i P r ó n a y  L á s z 
l ó ,  N á n d o r i  B e n e ,  A d á m  és P á l ,  S z a n d a i  
S r é t e r P á l ,  X a r c s a y  A n t a l ,  M i k o v i n y i  T a 
m á s  L a j o s ,  T o p e r c z e r  J á n o s ,  K o t t á i  V i d o s  
Z s i g m o n d  és S á n d o r ,  T ó t h  P r ó n a i  P r ó n a y  
P á l ,  K a p o r  n a y  L á s z l ó  és P a j o r  M i k l ó s  ta -  
n i tv á n y in a k  v an  a ján lv a .  E bbő l  kitetszik  , hog y  az  e v a n 
g é lik u so k  a k k o r i  je lesebb c sa lád inak  fijai több  tá jé k o k ró l  
S o p ro n b a  jö t tek  tan u ln i .
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miatt igen kevésr^ becsültek, részszerint helyes és 
célszerű magyarázás, részszerint szívre ható ma
gasztalás által minden jobb érzésüekben tiszteletet 
gerjeszte. Azon elvet, hogy gymnaziumokban a’ tud- 
vágy' ébresztése 's táplálása még az esmeretek’ ter
jesztésénél is főbb dolog, senki mélyebb meggyő
ződéssel nem hihette mint ö ; ’s azért kevés leckéket 
tarta e’ végre villám sebességgel ható rövid intések 
és útmutatások nélkül. Tanitvánvit a’ főbb ’s alacsony 
születésűek ’s a' két és egy esztendősek között addig 
fenn állott közfaP lerontásával egyirántszereté, ’sezen 
tekintetben Virgil’ ezen versét is több ízben elő hozá:

Tros tyriusque mihi nullo discrimine agentur.
Fiatalsági hevessége csak egy párszor ragada 

ötét ’s akkor is könnyen megbocsátható valamennyire 
túlságos szenvedélyességre. Egyébkor követést ér
demlő mérséklettel bána tanitványival.

Dicséretes igyekezete ’s példás buzgósága nem 
csak elősegitőt, hanem nemesen serkentő vetélkedő 
társat is talála az akkori egyik soproni prédikátor 
R ak  wi cz  Ká r ó l  ban.  Ezen vele egy idős barátja, 
tanuló társa ’s talám Sopronba hivatásának egyik fő 
eszközlője több tekintetekben hasonlóképen Sopron’ 
legjelesebb férjfiai közé tartozék. Mint egyházi szó
nok jól dolgozott ’s jól szavalt beszédeivel, kellemes 
külsejével ’s illő bánás módjával gyülekezetében ma
gának köz kedvességet ’s az egész vidéken jó hirt és 
nevet szerzett, ’s ugyan azért kevés év múlva születése 
helyére Pozsonba prédikátornak el is vitték , hol őtet 
egy kora halál nem sokára elragadta. De azon kívül 
több oldalú tudományos miveltsége által is jelesen 
megkülömbözteté magát, különösen a’ régi görög és 
romai classikusok’ becsülésében ’s szerelésében ő is
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követésre méltó például szolgála. Szép tehetségeit 
pedig az által még közhasznuabbakká tévé, hogy az 
érettebb tanuló ifjúság* számára önként ’s minden fi
zetés nélkül naponkint egy óráig külön leckéket ada.

A’ két jeles férjfiu’ tanításából az esmeretek’ 
egyéb ágaiban is sokat tanultam,#) de kivált a’ régi 
görög és romai írók’ halhatatlan munkái iránt soha el 
nem hülhető enthusiasinussal lelkesittetém. S c h wa  f i 
n e r  H o r a t i u s t  és V i r g i l t  ’s I l a k w i c z  Ho 
mer  I l l i á s á t  és J á n o s  Evangeliomát úgy magya
rázták 's világosították, hogy sem Göttingában H e y -  
ne és E i c h h o  rn ,· sem Jenában G r i e s b a c h  és 
S c h ü t z e  efféle leckéit sem halgattam sem több 
gyöngyörrel, sem nagyobb haszonnal. Mindazállal 
a’ magán szorgalomra adott intések és serkentések 
reám ’s néhány tanuló társimra nézve még több jót 
szültek. Szünóráinkban olly szép vetélkedés támada 
közöttünk, hogy eme’ versekbeni hasonlítás nem ros
szul illett reánk:

Ut cum carceribus missos rapit ungula currus ,
Instat equis auriga suos vincentibus, illum 
Praeteritum temnens extremos inter euntem,

A’ régi nyelvek mellett a’ magyar és német nyel
ven kivül a’ műveltebb európai nemzetek* nyelveinek 
tanulása is buzgón ajánltatván ezen ajánlásnak hamar 
leve nálunk foganatja, még pedig úgy hogy minden 
nyelv-mester nélkül látónk a’ dologhoz. Legelsőben 
a’ francia nyelvet fogánk elő. Valahány grammatikát

*) A ’ vi lág  tö r téne te i  , a ’ s ta t is t ika  , poe tica  ’s m a th es is ’ 
e lem ei  is úgy  a d a t t a k  elő , hogy jobb e lő ad ás t  a lig  lehe te  
k ív á n n i .
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Sopronban találunk (találtunk pedig többeket, kivált 
Y i e t o r i s z  bibliothekájában) mindazokat elkérünk, 
egymással összehasonlitánk,’s mint tudtunk tanulónk be· 
lólök a’ kimondást ’s a’paradigmákat ’s azután az olva
sásra ’s fordításra intézőnk szorgalmunkat. A’kezdet’ 
nehézsége a* tanulás’ folytatásától egymás után többeket 
elijeszte; csak N é m e t h  és én maradtunk meg állha
tatosan szándékunk mellett. Fer i e l  on T e l e i n á k j a  
volt az első könyv, mellyet elővevénk ’s nem nyu
godtunk addig, mig azt több csötlés és botlás után 
végig nein olvastuk. Ennek elvégzésekor már úgy 
megszereténk a’ francia nyelvet, hogy csaknem minden 
olvasásunk’ tárgya több hónapokig az azon irt könyvek 
levének. Ezzel azt nyertük, hogy ámbár eleinten a ’ 
helyes kimondás ellen vétkeket követtünk el, mel- 
lyeket utóbb kicsinyenkint javítgattunk; de a* nyelv 
megértésében szembetünöképen előre haladtunk , ’s a’ 
francia könyvek’ szenvedélyes olvasóivá váltunk. 
Ekkor hasonló módot követőnk (de már csak N é- 
me l h t e l  ketten,) az olasz, angol, és spanyol nyel
vek’ tanulásában is, melly nyelvekben, ha nem men
tünk is annyira, mint a’ francia nyelvben, mindazál- 
tal leginkább az olasz és angol könnyebb írókat már 
soproni deák korunkban képesek valánk megérteni. 
Szorgalmunkat tüzelte az is , hogy együtt nem lé- 
tünkbeli olvasásokról is, mikor összejöttünk, egy
másnak számot szoktunk adni

Az uj nyelvek’ tanulása mellett az oskolai lec
kékre készülést sem inulatáuk-el; mert becsületün
ket e’ részben is. kívántuk nem csak fenntartani ha
nem nevelni is. Sőt azon fölül magán szorgalmunkat 
több tárgyakra is kiterjeszténk. így p. o. X e n o p h o n  
Cyropaediájából csaknem mindennap olvasónk valamit



görögül. N é m e t  li pedig, ki minden t» mii Hiányokra 
nézve jeles talentomokkal, de különösen a’ maíhesis- 
ra nézve lángészszel birt ’s azért az ezt tárgyszó 
oskolai könyvel W o l f ’ munkájával meg nem eléged
vén, K a e s t n e r ’ arithmetikai és geometriai elemeit 
maga szorgalmasan végig tanulá, ezen könyv’ Kimu
tatása szerint a’ geometriában velem külön leckéket 
tarta.

Ennyi foglalatossághoz természet szerint a’ nap
pal nem vala elégséges, hanem az éj’ nem kevés ré
szét is kelle használnunk. ’S valóban Sopronban lé
tein’ négy ’s különösen három utolsó éveiben rend
szerint éjfél tájban mentem aludni, ’s gyakran még 
akkor is egy ideig az ágyban olvastam valameliv 
könyvből. Az illy életmód, mint mindenki által lát
hatja, többet ártott az egészségnek, ’s különösen a’ 
szemnek, mint mennyit a’ léleknek használt, 's azért 
általam itt épen nem követésre méltó példa gyanánt 
rajzoltatok. —

Még S c h w a r t n e r ’ professorsága alatt a’ sop
roni mind alsóbb mind fensőbb oskolák’ tanítási 
rend és módszerében tetemes változások kezdőnek 
történni, mellyekre az akkori korszellem által a’ ké
születek már előbb megtetetlek. Az a’ nevelés és ta- 
nitásbeli reformatio, mellyet Németországban B a s e 
dow ’, L o c k e ’ és R o u s s e a u ’ írásai által lelke
sedve elkezdett, és sok jeles tudósok eszközleni se
gítettek, Sopronban sem soká marada befolyás nél
kül, mert az oskolai igazgatóság mind világi mind 
egyházi'tagjai között többen valának, kik a’ német 
országi egyetemekben tanultak ’s jó német könyvek’ 
olvasása által az idővel egy nyomon előre haladtak. 
Mindazáltal ugv hiszem, hogy az újítást legelsőkben
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S c Inva r t  n er  és J l a k w it z indítványozók. Az bi
zonyos, bogy 1787-ben a’gymnazimnbeli felső professo- 
rok’ számának egyel szaporítása rendeltetek’, ’s e’ 
rendelés következésében S c h u h m a c h e r  Mi há l y  
soproni professorrá is leve. De ezen kiilömben nagyon 
jó férjfi, ki talám elég tudományossággal ’s egyéb 
ügyességgel is bírt, nekünk igen keveset használat 
mert gyógyíthatatlan tüdővészt hozott magával, ’s a’ 
miatt azon kevés órákban , mellyekben leckéket tartott, 
csak nagyon hijányosan tanithata, ’s néhány hónapok 
múlva meg is halálozék.

S c h w a r t n e r  «’ pesti kir. egyetembe diplomati
ka’ professorává ’s azon egyetem’ könyvtára’ őrévé 
neveztetvén-ki, 1788-ban Martius hónapban veve bú
csút. A’ bucsuzáskor fekete öltözetben jelenék-meg, 
’s mindjárt beszéde’ kezdetén könnyezni kezde, ’s 
minden őt szerető tanítványát sírásra fakasztó. Búcsú
zó beszédét ki akartuk nyomatni, de ő azt állítván, 
’s kétségkívül okosan is állítván. hogy nem sajtó alá 
való, kérésünk’ te ljesítését szép móddal megtagad
ta. Helyébe 1788-ban S t a n i s z l a i d e s z  D á n i e l ,  
S c h u h m a c h e r é b a  pedig 1789-ben R a i c s  P é t e r  
választaték: amaz mintegy harminc éves, és nagyon 
szorgalmas, de mindenben azt mutató, hogy legfel- 
lebb is utóbb lehet jeles tanítóvá: ez a’ jénai egye
temből ekkor jövő ’s azon időtájban megjelent német 
könyvek’ nem annyira használója, mint nagy kedve
lője, ’s többeknek, közülök közös leckéken is felmu
tatása által legalább cinjeiknél fogva velünk meg- 
esmerletője. Olly tanítói jelességekkel, miilyenek 
S c h w a r t n e r b a n  tündöklőitek, ’s miilyeneket akár
hol is nehéz volt együtt lelni, egyik sem bírt ugyan ; 
de tnég is mind a’ kettő’ oktatásából lehete tanulnom,

4
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’s azonkívül az elsőbbnek tanítási nagy buzgósága 
szorgalomra serkentő példát ada, a’ másikról pedig há
látlanság nélkül említetlenül nem hagyhatom, hogy 
a’ német szép literatora akkori jelesebb hőseivel , 's 
részből az angolokéiból ’s olaszokéiból is némellyek- 
ke l, E s c h e n b u r g  B e i s p i e I s a m m I u n g című 
munkája után azon szives készsége segíte raegesmer- 
kedni, mellyel könyveit olvasás végett kölcsönözte.

Az oskolai leckék már most reám nézve keve
sebb érdeküek levének, mint előbb voltak. Érde
kességüknek annál inkább kelle fogyatkozni, mivel 
az említett változásokban több rendbeli egymást fel
váltó, vagy inkább eltoló próbák tétettek, inellyek az 
oskolai tanulás* rendes folyamát nem kevéssé gátolák.

Azonban R a  k w i t z  , ki S c h w a r t n e r  eline- 
nése után is folytatta tanítását, bennünk a* lelkese
dést alkalmasint fentartá, a ’ már előbb hatalmasan 
felébredett magánszorgalom pedig nem csak megraa- 
rada közöttünk , hanem annál inkább nevekedék, men
nél kevesebbé vont bennünket magához a’ közös ta
nítás. Némelly görög és római klasszikusok mellett a’ 
nem rég francia, olasz és angol nyelven irt munká
kat még nagyobb tűzzel olvasónk, mint előbb. A’ne- 
kiinkvalókat a’ nem nekünkvalóktól megválasztani 
képesek nem lévén, mindenen mohón kapánk, mit a’ 
vak szerencse kezünkbe játszott. E’ szerint V o l 
t a i r e ’, R o u s s e a u ’ , M o n t e s q u i e u ’, H e l v e 
t i u s ’, B e l l e g a r d e ,  B e n t i v o g l i o ,  M a c h i a 
v e l l i ’ , Goi  d s m i t h’ ’s többek’ némelly írásai már 
kezünkbe akadának ’s belőlük jót rosszat vegyesen 
tanulónk. A’ jobb ízlésű német prosaisták és köllé- 
szek, inellyek az akkori k a r l s r u h e i  utánnyomtatás, 
szerint R a i c s  professor’ könyvtárában találtattak.
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hasonlókép figyelmünk’ ’s szeretetünk’ tárgyaivá le
vének, és sok szépre és jóra tanítottak. Mind e’ 
mellett a’ közös leckékre is fordítónk annyi gondot, 
hogy a’ jobb és szorgalmasabb tanítványok közé szám- 
láltattunk. — Reám, ki S c h w a r t n e r  alatt deák ’s 
magyar verseket is próbálók írni, több rendbeli al
kalmi versek’ készítése is bizaték , mellyek közül né- 
mellyek már 1789-ben ’s 1790-ben sajtó alá adatának.

A’ magánszorgalom divatozása ada 1790-ben 
léteit az attól fogva mind eddig fenálló soproni ma
gyar kis társaságnak is. Én legelébb N é m e t h e t ,  
azután más egy pár barátomat felszólítottam, hogy 
gyűljünk össze hetenkint egyszer ’s olvassunk egy
más ítélete meghallgatása végett magyar nyelven ké
szítendő munkákat. A’ gondolat kedvelést nyere. 
Mártius 20-kán összejövénk, magyarul tanuló társa
ság’ neve alatt egyesületet alakitánk ’s az egyesület
nek azt a’ négy törvényt szabánk: hogy hetenkint 
minden szombaton délest, midőn oskola nem szokott 
tartatni, legalább két óráig gyiiléskedjiínk, a’ köz 
megegyezéssel feladandó foglalatosságokat kiki vég
hez vigye, munkája barátságos megítéléséért senki ne 
nehezteljen ’s a’ gyűlésben megjelenést elégséges okok 
nélkül el ne mulassza. Ezen törvények következésében 
köz megegyezéssel eleinten minden található ’s álta
lunk megérthető magyar grammatikákból, és bár rnellv 
nyelvbeli rhetorikai ’s poezisi theoriákból kivonatokat 
adánk fel tárgyakul. E ’ képen egyikünk egy, mási
kunk más könyv után munkálkodók, ’s rövid idő 
alatt Mo l n á r ’, K ö v e s d y ’, C s é c s i ’, K a l m á r ’, 
B é l ’ grammatikáiból ’s grammatikai jegyzeteiből és 
B a t t e u x ’, E b e r h a r d ’, E s c h e n  b u r g ’, A d e 
l ung ’ theoriáiból kiszemelénk, mit kiszemelendőnek

4 #
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tartottunk. Azután részint fordításokat, részint ere
deti dolgozatokat késziténk, de mindenkor köz egye
zéssel történt határozatok szerint. Egy időre meg- 
fosztatánk N é m e t h  L á s z l ó t ó l ,  ki mint nagyon 
szép és deli termetű nemes ifjú a’ magyar korona 
Bécsből Budára késérése végett több vármegyékben 
felállított banderisták közé Sopron megye részről be- 
veteték; de néhány hetek múlva ismét visszajőve hoz
zánk ’s szokott foglalatosságinkat velünk együtt foly
tató. Még az 1790-dik év’ utolján a’ jelesebb fiata
labb tanulók közül néhány társakat választónk mel
lénk , kik Sopronból elmenésünk után az általunk ki
tűzött cél elérésére egyesülve törekednének. Ez a’ 
szokás utódainknál is nem csak mindég gyakorlásban 
marada, hanem nagyobb tökélyre is viteték. Általá
ban, miután N é m e t h  és én Sopronból elmentünk, 
a' társaság leginkább mostani generalis báró L a k o s  
J  á η o s n á k, #) ki akkor Sopronban tanult, buzgósága 
által annyiban uj alakot veve magára, hogy a’ professo- 
rok közül egy elnök ’s azon jóakarók közül , kiknek szi
ves részvételük tapasztaltatott, részint helyben tiszte
letbeli, részint vidéki levelező, a’fiatalabb tanulók közül 
pedig rendes tagságra készülő társak választatának.

Egyesületünk hamar értésekre esett az akkor 
h a d i t ö r t é n e t e k ’ címe alatt járt bécsi magyar 
újság’ kiadóinak, az utóbb csász. kir. udvari nevelővé 
’s kamarássá lett G ö r ö g  D e m e t e r  nek és szer
kesztő társának K e r e k e s  Sámue l nek .  Ezen 
minden szépet és jót, kivált nemzeti literaturánkat is 
forrón szerető férjfiak bennünket szándékunk folyta
tására nem csak hozzánk irt leveleikkel, hanem szá-

) E l 1843-ban m il iő it .



mos magyar könyvek’ ajándékozásával is serkentenek 
’s alapot vetőnek egy kis magyar könyvtárnak, melly 
időjártával részint hasonló ajándékozások, részint a’ 
társak’ esztendei mértékletes fizetései által ekkorig 
több száz darabokra szaporodék ’s minden éven sza
porodik. — Nem sokára több pártfogók és buzdítok 
is találkozónak. így néhai P é c z e l y  J ó z s e f  rév
komáromi református prédikátor ’s akkori legfárad
hatatlanabb érdemes magyar iró, a’ hozzá intézett le
velemre adott feleletével tüzűnket még nagyobb lángra 
gyujtá, ’s a’ minden jó igyekezetét, kivált nemzetünk 
javára célozót forrón szerető gr. S z é c h e n y i  F e 
r e n c  sem tartotta rangjához’s méltóságához illet
lennek hozzánk kegyesen lebocsátkozni, ’s intéze
tünk hasznosabbá tevése végett bölcs tanácsokat adni.

Néhány évektől fogva ezen magyar társaság’ 
mintája szerint Sopronban egy német is áll fenn, né
met nyelvbeli gyakorlások végett, de amazzal épen 
nem ellenkezve, hanem inkább olly szépen összeférve 
’s megegyezve, hogy a’ jelesebb és szorgalmasabb 
tanulók közül mindenkor vágynak ollyanok , kik mind 
a’ kettőnek tagjai. Mind a'kettő egy egy előkelő profes
sor’ elnöksége ’s felvigyázása alatt hetenként egyszer 
tart olly órákban, mellyekben közös leckék nincse
nek, gyűlést; mind a’ kettőben részint a’ tanulók ál
tal készített munkák olvastatnak fel, részint klasszi
kus magyar vagy német írók’ munkái szavaltatnak el 
könyv nélkül; mind kettőnek serkentésül szolgál egy 
úgy nevezett örömünnep i s , melly évenkint egyszer 
szokott tartatni, mellyre a’ társak ünnepélyes öltö
zetben saját munkájok’ ünnepélyes szónoklása végett 
illő lelkesedéssel elkészülnek ’s mellyen az általuk 
meghívott uraságok, nemesek ’s miveltehb polgárok
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közül mindkét nembeliek vallási különbség nélkül 
számosán meg szoktak jelenni. Az is tudva vagyon, 
hogy efféle ártatlan ’s csupán magánszorgalom által 
a’ tanulásban ’s előadásban gyarapodásra célozó egye
sületek már most több oskolákban divatoznak.

Ifjúságom’ azon szép mulatsága, mellyről itt 
szóllék, bővecske leírást látszék tőlem kívánni, mert 
nem kicsiny mértékben erősítette meg azt a’ tapasz
talást, hogy kicsiny dolgok által is segítetnek elő 
nagyok: p a r v i s  q u o q u e  r e b u s  ma g n a  j u v a r i .  
Számos férjfiak, kik most a’ polgári élet’ különféle 
ágaiban részint jeles tisztviselők, részint máskép hasz
nos hazafiak, megváltják, hogy kimiveltetésőkre néz
ve annak nem kevéssel tartoznak. Ali pedig különösen 
engem illet, én E b e r t ’ példája szerint#) ki hason- *)

*) Noch segn' ich jene sei'g r n S tunden  , 
fia. unsre Seelen sich gefunden  , 
f i a  m eines G enius — da m eines Gottes H and  
M ich  durch ein unzertrennlich  H and  
M it  d ir  und  jener Schaar verbunden ,
D ie  von der Jugend D u rs t nach edlem R u h m  entbrannt. 
U nd doch fr e iw illig  unbekann t,
R o ll E ifers  nur ih r  V aterland
D urch  eignen G eist u n d  ächten W itz  zu ehren ,
A n  des Geschmacks u n d  der C ritik  A ltären  
S ich  fe ierlich  verschwur , der B arbarei , —
A uch  der gelehrten  se lb s t, — un d  aller T yrannei —
A uch der M ecänen se lb s t , — zu w eh ren , ’s a ’ t.  L. J o h, 
A  r n. E b e r t s E p is te ln  und  vermischte  Gedichte  H am burg  
1789 t-so k ö te t  lap  313. I t t  arró l a ’ társaságról van  
s i ó ,  melly 1741-ben n é h á n y ,  részin t  Lipcsén ta r tózkodó  
jeles fiatal  tudósokból  , részin t  e zek n ek  m ásutt  lakó  b a r á 
tiból állo t t  össze , ’s m e l ly n ek  neveze tesebb  tagjai p .  o, 
C r a m e r ,  E b e r t ,  G ä r t n e r ,  Gellert  , G i s e k e ,  K lopstock ,  
H ab en e r  , Schlegel Adóit  és I l lés  , Schm id  C. A. Z ach a t iü  
’s tö b b ek  u tóbb a ’ ném et szép l i te ra tu róban  hires Í rókká  
le t tek .  A ’ társaság  N e u e  B e i t r ä g e  z u m  V e r g n ü 
g e n  d e s  V e r s t a n d e s  u n d  W i t z e s  cim a la t t  egy 
fo lyó iratot a d a  ki , melly Ném et o rszágban  nagy  figyel
met gerjesztett ’s a ’ jobb Ízlés terjedését nagyon e lő m o z 
d í to t ta .  A ' tö r v é n y e k ,  a m ily ek e t  a ’ tá rsak  m ag o k  e le ibe  
szab tak  , p é ld án y  g y an án t  sz o lg á lh a tn ak  a z o k n a k  , kik 
h aso n ló  h ó n a p i  í rást  a k a r n a k  k ő i re  bocsá tan i .  A ’ k iadó



lö, do érettebb, tanultabb ’s elmésebb liatal emberek
ből alakult ’s következőleg tökélycsb társaságról szól, 
most is áldom azon boldog órákat, mellyekben géniu
szom vagy inkább istenem’ keze azon társakkal kap
csok össze, kik hazánk és nemzeti literaturánk sze- 
retetében velem olly serényen vetélkedőnek, ’s kik
nek vetélkedése mind reájok , mind reám nézve olly 
fontos következményeket szüle.

Reám nézve mindjárt eleinten adá magát elő 
illy következmény. Gö r ö g  D e m e t e r  fenebb di
csért atyáskodása szerint egy uj csomó magyar köny
veket gr*) * S z é c h e n y i  F e r e n c  akkori titoknokától, 
B á r á n y  P é t e r t ő l  kiilde. Ez, ki maga is a’ 
magyar literaturát nem csak forrón szerette, 
hanem írásaival is gyarapította,*) a’ küldemény’ 
bejelentése végett professor R a i c s o t  megláto
gató, ’s beszélgetés közben tőle a’ társaság' ál la -

csak a ’ tu la jdonos  k ö n y v á ro ssa l  teendő  a lk u ra  volt f e l h a t a l 
m azva  , de  a ’ b e ik ta tan d ó  m u n k á k ra  nézve eg y éb  dolgozó 
tá rsak  felett  sem m i elsőséggel nem bira ; egy dolgozó t á r 
sa t  sem lehe te  a ’ tö b b ie k  megegyezése  nélkül  felvenni ; 
semmi m u n k a  sem i k ta th a t é k  b e ,  ha a ’ legtöbb sz a v a z a to k  
m ellette  nem s z ó l l a k ,  m in d e n  do lgozó  tá r sn ak  m inden  d a 
rab felett b í rá la to t  ke l le  b e a d n i ,  ’s h a  v a lam el ly  da rab  
írója  a ’ legtöbb szav az a to k  szerin t  h ib á so k n ak  ta lá lt  h e ly e 
k e t  ki nem törlö t te  vagy meg nem változ ta tta  , a z  olly 
d a rab  nem vete theték-fe l  ; ’s minthogy az  a k k o r i  o lvasók  
tö b b n y ire  c sak  az  iró nevéné l  fogva íté l tek  a ’ m u n k a  k i 
sebb vagy nagyobb  becséről , egy Í ró n ak  sem volt s z a b a d  
m ag á t  m egnevezn i .  L  Gott l ieb  W ilhe lm  R abeners  säm m t-  
l iche Schriften 6 T h .  Leipzig  1777, ’s ott R a b e n e rn e k  W e is -  
se á lta l  irt é le té t  uz e lső  kö te tben .

*) L. A ’ m agyar  a n y á k n a k  az  o rszággyű lé sé re  egybegyült  
o rszág ’ nagyjai ’s m ag y a r  a ty á k  e lejébe terjeszte tt  a láza tos  
kérése  Resten 1790. —  E v a ld  F .  L  A ’ k ö z n é p ’ m e g v i lá 
gosodásáró l ,  en n ek  h a tá ra i ró l  és ha sznairó l  (fordította  B á rán y  
Pé ter)  Bécsben 1791 in 8- —— Brühl gróf. A’ ta lá l t  g y e r 
m e k ,  vig já ték  öt fe lv o n á sb a n ,  szab ad o n  fordította  B á rán y  
P é t e r ;  a ’ m ag y a r  j á t é k s z ín n e k ,  m elly  Pes ten  1782 — 1793 
jelent meg, első kö te tében .  E zek en  kívül ha  jól e m lék ezem  
egv m agyar  Psycho log iá t  is ado tt  k i .
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pofjáról ’s tagjai munkál kod.ú síró! is tudakozódéit ; fele
letül H e r c u l e s ’ v á l a s z t á s a  című versezetem is, 
mellyel akkor tájban készítettem, ’s inelly történetből 
ott kéznél vala, előmutattaték. A’ buzgó hazafi az 
angolból fordítás említése által figyelmessé ’tétetvén 
elkéré azt ,  ’s grófja előtt, ki Cenkre ment, az utón 
elolvasó. A’ nem kevesebbé nemes szívű, mint bölcs 
gróf az ifjúi igyekezetei méltányolván ’s a’ szerzőt ser- 
kenteni kívánván, legelsőbben megkérdezteté H a i e s 
tül; nem vallana-e ez kárt erkölcsi tekintetben, ha 
munkája kinyomatnék, ’s miután eziránt megnyugtató 
feleletet vett, nekem irata, tisztázzam le a’ munkács
i já t’s ajánljam fijának Lajosnak, ki ekkor alig lehete 
több tiz évesnél, ’s kit utóbb fényes születésével pá
rosult jeles érdemei a’ haza’ köztisztelete tárgyává 
levének, ’s azon magas polcra emelének, mellyen 
most a’ cs. kir. udvarnál tündöklik. El lehet gondol
ni, melly örömmel engedők ezen rendelésnek, melly 
ifjúi hiúságomnak annyira hízelkedett. A’ kinyoma- 
tásra figyelés G ö r ö g  D e m e t e r r e  bizaték, ki nem 
csak ezen fáradságot nagy készséggel magára vállaló, 
hanem szép lelke’ sugallásából még annál sokkal többet 
is teve. Több fiatal nagyokat, kikkel helyzete esme- 
retségbe juttató, arra bira, hogy azok minden nyomtat
ványokat alkalmas drágán megvásárlottak ’s vallásbeli 
különbségre nem tekintve számos hazai latin osko
lák igazgatóihoz, a’ végre elküldőitek, hogy a’ jobb 
igyekezető tanulók között serkentés végett ingyen 
k iosztogalfussanak. A’ dolog a’ magyar hírlapokban is 
kihirdettetek, ’s a’ nyomtatványok’ ára , melly akkori 
környülményeimhéz’ képest szép sumraácskát tett ne
kem ajándékoztaték’ ’s minthogy épen akkor szán
dékoztam német ország’ valamellyik tudományos egye-
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lemébe menni, szegény sorsom’ könnyebbitésére na
gyon jó szolgálatot teve.

Csak természetem’ jóságának köszönhetem, hogy 
az illy váratlan szerencsében magamat el nem bizáin 
's fel nem fuvalkodám, ’s azt is alkalmasint az ez ál
tal támadott hálás indulatomnak tulajdoníthatom, hogy 
nem sokára azután az irói pályára léptem, mit illy 
kedvező és kecsegtető kezdet nélkül alig cselekedtem 
volna. —

Még eddig semmit sem szóltam arról , 'millyen 
hatást tett reám gyermekségemtől fogva az asszonyi 
nem , meliy minket férjfiakat annyira bájol, ’s melly- 
tól kimiveltetésíink ’s utóbb gyakran boldogságunk is 
illy nagy mértékben függ. Ideje hogy szálljak, mert 
emlékezéseimmel 18 — 19 esztendős korom körül 
vagyok.

Már szüleim házánál jó anyám’ gyengéd szeretete, 
néha enyelgő nyájassága ’s velem mindenkor szelíden 
bánása, valamint három évvel idősebb testvér néném’ 
hozzám kimondhatatlanul ragaszkodása, ’s mind játé- 
kinkban mind egyéb dolgokban kedvemre járása is ben
nem nem csak magok iránt szives fiúi és testvéri szere- 
tetet, hanem nemek iránt is kellemesen’ érdeklő érzel
meket gerjesztőnek. Ezen homályos érzelmek, mel- 
lyek eleinten magamtól is észrevétlenül lappangtak 
szivemben, hamar kezdőnek ébredezni, mire különö
sen két példa elfelejthetetlen marada előttem. Alig 
lehettem még egészen tizenhárom éves, midőn Szent- 
Andráson egy szép képű, tüzes szemű, helyes ter
metű, könnyű nfozgalmu, csinos paraszt öltözetű tiz 
vagy tizenegy éves leányka nagyon szemembe tünék. 
Minden alkalmakat használók láthatására, kivált a’ 
templomban, hol ünnepibb öltözetben jelent-'meg,
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mindenkor ő voná magára áhitatosságomat, a’ nélkül, 
hogy a’ dologról ekkor vagy utóbb valamit tudott vol
na. Egy pár évvel azután pedig egy falusi magyar 
nemes nr’ Sopronban német nyelv’ tanulása kedvéért 
tartózkodó ’s oskolába járó sugár termetű ’s nagyon 
nyájas ábrázatu, mintegy tizennégy éves szép leánya 
leve figyelmem’ tárgyává. Szállásaink szomszédság
ban valának, az utszán gyakran találkozónk, én neki 
mindannyiszor barátságosan köszönék, ő a’ köszönést 
nyájasan visszonozá, ’s úgy látszék , hogy szint ugy 
szeretett volna velem, mint én vele, beszédbe eresz
kedni; de ez mindenkor elmaradott, következőleg sem 
ezzel, sem az előbb említettel az érzelmek’ közlése ’s 
kicserélése soha sem történt. Általában könnyű el
gondolni, hogy ideális asszonyi szépségek gyakran 
lebegtek előttem, mint ollyan előtt, ki Ovidius’ hős
nél’ leveleinek ’s több francia ’s német költészetek’ 
olvasásában nagy gyönyörűségemet találtam. Mind- 
azáltal, minthogy 19 éves korom előtt esmeretlen as
szonyokkal ’s leányokkal, kivált jobb származásunk
kal ’s nevelésüekkel társalkodni soha sem lehete al
kalmam , ’s a’ tanulásban is igen el valék merülve, 
azért habár kellemeik képzetemet gyújtották i s , a’ 
tűz csak hamu alatt rejtező parázshoz hasonlila, 
melly táplálat nélkül szűkölködvén, vagy kialuvék, 
vagy legalább lángot nem vethete; sőt a’ szép nem 
iránt bizonyos bátortalanság ’s vadság is támada ben
nem, melly szerint annak társaságától ugy féltem, 
mint a’ tűztől. Ezen bajom mind addig tarta, mig 
egy szerencsés történet belőle ki nein gyógyított.

A’ soproniaknak egy nagyon kedves prédiká
torok Á s b ó t  J á n o s  C o d o f r é d  1784-ben legjobb 
idejében meghalván feleségét harminckét éves korú-
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ban három fi és négy leány gyermekekkel hagyá ma
ga után, kik közül a’ legidősbik akkor élete tizen
nyolcadik évét számlálható. Az özvegy egy soproni 
alkalmas tehetős és becsületes polgár leánya, külső 
kellemekkel is, de értelme’ és szive’ miveltségével 
még sokkal nagyobb mértékben megkülömbözteté magát.

Ennek egyik fija A n d r á s  szeretetre méltó fi ’s 
szorgalmas tanuló noha, mint fiatalabb, az oskolában 
két évvel nálamnál utóbb volt, különös hajlandóság
gal viseltetvén irántam, gondosan kérésé ismeretsé
gemet, ’s nem sokára megnyerte barátságomat. Gyak
ran meglátogata ’s a’ fuvolázásban i s , mellyet nagyon 
kedvelt, ingyen leckéket ada. Sokszor kére, hogy 
viszonoznám látogatását, de mindannyiszor vonakod
tam kívánsága' teljesítésétől azt adván ’s igazán ad
hatván okul, hogy nem szeretek ott lenni, hol leá
nyok vágynak. 1789-ben egy őszi szabad délesten 
együtt menénk sétálni, visszatérésünkkor ismét un- 
szola a’ hozzá menésre ’s vonakodásomra azt feleié, 
hogy nálok senki sincs otthon. Ennél fogva reá ál
lék kérésére. De melly nagy zavarba jöttem, midőn 
olly szobába lépénk, mellyben nem csak az anyját ’s 
minden leány testvéreit, hanem még ezeknek egy 
pár barátnőit is együtt találtuk ! Szívességgel fogad
tatván, ott kelle maradnom. Én egészen le valék for
rázva, bátortalan, szótalan, ügyetlen balgaságom miatt 
bizonyosan igen szomorú szerepet játszhatám. De a’ 
jó szivii asszony ’s a’ szépérzésü ’s vígkedvű leányok 
köriilvévén, addig enyelegtek, nyájaskodtak’s kér
dezősködtek , mig nyelvein’ kötelei meg nem oldatá
nak , ’s a’ kiverni akaró kínos verejték helyébe egy 
kis derültséget nem nyerék. Kevés idő múlva asztal 
tcrítteték ’s mustos pecsenye adaték fel. Eleinteu
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félve, utóbb jó kedvel ’s jó ízűn ettem. Ekkor ta
pasztalam elsőben, melly nagy hatalmat tud a’ szép 
nem a’ férjfiakon gyakorolni, ’s ekkor támadhata első
ben ollyan érzelem , miilyent utóbb egy francia költő 
után illy formán fejeztem ki;

Nemellj komoly bölcsek mint e’lik éltöket!
Egy kunyhóban lelik menedék helyöket ,
Szerelemé helyett barátság karjában 
Próbálnak részt venni boldogok sorsában.
Nincs haszna ! Szomorún Joly minden órájok 
'S mákját lethargia bőven tölti rájok ,
Egyszerre felderül szivök’ gyászos ege ,
Ott terem a’ tréfák' 's játékok' serege,
A ' kunyhó tündérek' várává változik:
A ' táj tempévé lesz·, a' bú eltávozik 
'S ez az ujjászülö szép sors ki munkája ?
Egy leány jelent m eg , 's mind ez annak bája. # )

A’ társaság’ eloszlásakor a’ házi asszony meg- 
hiva, hogy fiját többszer is látogassam meg; mit nem 
csak megígértem, hanem Ígéretemet annyira is meg
tartottam , hogy mind jobban jobban neki bátorodván, 
nem sokára mindennapi látogatóvá ,lettem. Soproni 
másfél utolsó éveimben ritka nap múlt el , mellynek 
egy ’s néha több estvéli óráját ezen háznál nem töl
töttem volna.

Itt rendszerint két vagy néha három tisztessé
ges erkölcsű urfiak is tártának szállást és asztalt, kik 
muzsikát is tanultak. A’ deákoknak ’s házi leányok
nak néha megengedteték, hogy pár jó barátokat ’s *)

*) L. Kis  János  versei 3. kötet  lap. 72.
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jó Jiarátnékat magokhoz hiván, láncai is mulassák 
magokat, mi annál könnyebben megengedtethetett, 
mivel a’ hangászok a’ háznál lakó tanulókból kike
rültek. Ezen körülmény engem arra bira, hogy a’ 
táncolásban magamnak leckéket adaték, mellyben sokra 
ugyan nem, de annyira még is mentem, hogy a’ mu
latságban részt vehettem, 's vettem is néha , de csak 
addig mig Sopronban tartózkodtam.

Mint mindennapi látogató a’ hozzám hasonló fia
talság társaságában is örömtöt töltém időmet; de 
még többszer magával a’ házi asszonnyal ’s enuek szo
bájában. Szerete haszonnal mulattató könyvekből 
maga előtt olvastatni ’s én erre örömmel ajánlottam 
magamat, ’s ezáltal is néhány jó könyvek, mellyeket 
előbb nem esmertera, kerülőnek kezembe, p. o. Z i m 
in e r m a n n  J á n o s  G y ö r g y  munkáját a’ magányról 
egészen elolvasám. — Az olvasás mellett közben közben 
egyről másról isbeszélgeténk. Minthogy a’háziasszony’ 
J á n o s  fija ekkor már a’göttingai egyetemben tanult, 
’s az én szivem’ legfőbb vágya is az odamehetés va- 
la: azért több ízben ez is leve beszélgetésünk’ tárgya. 
A’ jó asszony megértvén azon aggodalmamat, hogy 
szüleim’ szegénysége miatt ezen célomat alig érhetem- 
el, szokása szerint bátoríta ’s biztata, ’s egyszer 
nagy részvéttel azt monda, hogy fog ő nekem annyi 
pénzt kölcsönözni, mennyire e’ végre szükségein 
lesz. — Ezen váratlanul meglepő ajánlást érzéke
nyen megköszöuém ugyan, de azt felelém, hogy 
nem merem elfogadni, mert meghalhatnék mi 
előtt adósságomat lefizetném , ’s akkor szegény szü
léimre háramlanék a’ fizetés terhe. Ekkor magát 
írásban igéré lekötelezni, hogy Hlyen esetben az 
adósság egészen el lenne engedve ’s szüleim vagy
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atyám fiai annak fizetésével nem terheltetnének. Én 
hálámnak buzgó szívvel nyilatkoztatása mellett erő
sen eltökéltéin magamban ezen nemes szivű ajánlást 
csak legnagyobb szükség’ idején használni. — A’ ne
mes szivű asszony az említett ígéretet egészen titok
ban tartá, egyedül fiijának J á  η o snak, ki Göttingából 
akkor téré vissza, mikor én oda mentem, adá utóbb 
tudtára ollyan aggodalom mellett, hogy én ajánlását 
vagy félvén, vagy nem akarván használni, talám szük
séget látok. Minek az leve következése, hogy Á s b ó t 
J á n o s  nekem egy igen barátságos levelet ira, ’s un
szolva kére, ne tartózkodnám az ígért segedelmet el
fogadni, mert úgy több hasznát vehetném Göttingában 
létemnek. Nem sokára azután szükségtől is szoron- 
gattatva , követéin a’ jó tanácsot, vevék fel kölcsön 
egy kis summát, mellyet hazámba jövésem után kö
vetkezett évben szerencsésen lefizettem.

Ezen jótévőnémröl neui fejezhetem be beszéde
met a’ nélkül, hogy családénak, melly mindenkor jó 
és szép hírrel dicsekedhetett, utóbbi sorsáról is va
lamit ne említsek. J á n o s  fia Göttingából, hol há
rom évi tanulása alatt egy megjutalmazott ’s nyomta
tásban kijött értekezést is irt, #) visszatérvén ’s rövid 
ideig házi tanítóságot viselvén, előbb a’ késmárki ly- 
ceumban professorrá, azután a’ keszthelyi georgikon- 
ban professorá ’s direktorrá, későbben gróf Festetics 
György’ jószágai’ felügyelőjévé, utóbb pedig még na
gyobb fizetéssel Zomborban a’ csatornái társaság’gaz
dasági igazgatójává téteték > ’s ritka példája ügyessé- *)

*) I. Ásbót  Joan .  Sopronlo  Hung. C om m enta t io  de  in te rp re .  
ta t ione  Codicis Sacri ad  com m unia  omnes l ibros in te rp re .  
tand i  p r inc ip ia  revoca ta  in cer tam ine  l i te rar io  p roem io  o r .  
na ta .  G o t t in g ae  1791 in 4.
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géért, szorgalmáért, ’s szelídséggel összekapcsolt fed
hetetlen erkölcseiért mindenütt közszeretetben ’s tisz
teletben részesiile.#) A n d r á s  és G o t t f r i e d  ha- 
sonlókép tudományosan kimiveltetvén ’s erkölcsi te
kintetben is a’ jelesek közé tartozván, mindketten 
fokonként kamarai jószágokon utóbb fő gazdasági 
tisztségekre emelkedének. A’ leányok közül Theréz 
kilenc éves korában meghala, Zsuzsi egy professor, 
Lizí és Dóris két soproni tanácsnokok feleségeivé ’s 
tisztes életű becsült asszonyok levének.

Jó és szép lelkek , ti már az egy G o 11 f r i eden kí
vül, (kit Isten még soká éltessen) mindnyájan elvé
geztétek földi pályafutásokat. Én is nem sokára el- 
végezendem azt, de bálámat azon sok szép örömért 
és jóért, mellyben részeltettetek a’ síron túl is el fo
gom magammal vinni.

Soproni életem idejében még több derék férjünk 
is mozdították-elő ki kisebb, ki nagyobb mértékben 
mivelteléseinet, ’s háladatosságom azokat sem hagy
hatja említés nélkül. Előszer is , azon akkori sopro
ni prédikátorokról szólok, kikről még eddig nem 
szólottám.

Á s b ó t  J á n o s  C o d o f r é d o t  csak igen gyer
mek koromban hallottam néhányszor prédikálni; de 
deli termete ’s kellemes szava már akkor is noha be
szédéből semmit sem értettem, áhitatossági érzelme- *)

*) Id ő k ö z b en  több  m u n k á c s k á k a t  a d o t t  ki , p ,  o. J o a n .  Á s
bót O ra t io  in auspic i is  a n n i  scholastic i  1 8 0 1 /2  in G e o r 
gico K csthe ly iens i  Il lus tr iss im i D o m in i  Comitis Georgii F e s 
tetics de  T o l n a ,  d ic ta  die 2. N o v e m b .  lg o i  Sopron i i .  T y 
pis Jós. Ant. Siess in g.
, . . O ra t io  , q u a  novum cursum oeconomico practicum
in Georgico K esthe ly iens i  ausp ica tus  est d ie  2. N ovem b. 
ig02 Sopronii .  T y p is  Jós. Ant.  Siess  in g.
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két gerjesztett bennem. — Bo g s  eh J a k a b  nagy 
közönség megegyező ítélete szerint a’ legjelesebb egy
házi szónokok közé tartozott, ’s férjfi körömi saját 
meggyőződésem szerint is méltán azok közé száinlál- 
tathatott. Deák koromban tanításai természet szerint 
nem hallgattattak általam illő figyelemmel: mindazáltal 
legalább kellemes előadásával és szavalásával az e’ 
■részbeli helyes és helytelen között kiilömbséget ten
ni idején tanított. — G a m a n f  S á m u e l  a’ szó
noklásban ugyan épen nem szolgálhatott példányul: 
de másfelöl az idejebeli hazai prédikátorok egyik leg- 
tudósbika ’s különösen a’ zsidó nyelvben igen jártas 
volt, ’s minthogy ebben, velem egy idejű két fiijainak 
naponként különös órákban oktatást adott, ’s hogy 
ezeknek a’ tanulásra jobb kedvök lenne néhány hanti
jaikat ’sezek között engem is leckéi’ hallgatására bo
csátott, jótevőim között nagyon tisztességes helyet 
érdemel.

A’ soproni prédikátorokon kívül ugyan ezen idő
ben két falusi lelkész is hálámra méltóvá tette ma
gát: egyik az akkori szanyi plébános N a g y  J á n o s ,  
másik az akkori szent- andrási prédikátor I l l é s  
P é t é  r.

N a g y  J á n o s  egy tudós exjesuita, üres órái 
mulatságát magyar versek’ készítésében találta, raely- 
Jyek tollából nagy könnyűséggel látszottak folyni. A’ 
roéh-gazdaságról irt könnyű folyama hexameterei és 
pentameterei közül sok , csaknem minden munka nél
kül megmaradt fiatalkori emlékezetemben. Nem mu
lathattam el őtet, ki szüléimhez csak egy kis fer
tály órányira lakott, egyszer másszor meglátogatni. 
Látogatásomat a’ már éltes öreg annyival inkább jó 
néven vette, mivel látta , hogy verseiből sokat tudok
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's biztatott és serkentett a’ magyar literatúra sze- 
retetére. Irántai hajlandóságom egy pár esztendő 
múlva még nagyobb mértékre nevekedett az állal, hogy 

Ny áj as muz a4·' című versei ellen, mellyekbeu 
szerelmes dalok is fordulnak elő, S z e i c z  Leo,  
kinek jellemzését K a z i n c z y ’ Orpheusában találhatni, 
egy röpiratot illy mottoval bocsátott-ki: e c c e  t i b i  
N a g y  J á n o s ,  m o c s k o s  s z á j ú  p l é b á n o s .

I l l é s  P é t e r  nagyon fiatal korában a’ toleran
tia után felállott szent-andrási ev. gyülekezet’ első 
prédikátora lett ’s egész haláláig, mintegy negyven 
esztendeig, az maradott. Nem épen nagy és széles tu
dományit, de példás szorgalmú, hűségii, jó erköl
csű ’s azért egész életében kedvelt lelkész, ’s a’ 
mellett vidám kedvű , sorsával megelégedő természe
tű ’s egyszersmind bizonyos mértékben genialis férj— 
fiú. Hivatalt nagyobb ekklésiákba egy párszor kapott, 
de ő helyében egész haláláig megmaradott. Reá igaz
sággal lehet alkalmazni, mit ideális prédikátoráról 
G o l d s mi t h  mond :

,, Magányában buzgón fu to tt szent pályáján 
‘S nem kívánt uj fá rá t csere'lni fáráján  ,
Λ ' világ' tetszését mászva nem kereste,
'S tudományát mindig uj módra nem nyeste·, 
Sokkal dicsőbb célra szokott törekedni,
Felemelni tu do tt, nem fe l emelkedni}' £‘) *)

*) Rem ote from  fonvns he ran his g o d ly  race ,
Nor ere had changed , nor w ish ' d  to change his place , 
Uns k il fu l he to fa w n , or seek for p o iv r ,
B y  doctrines fashoned to the vary ing  hour ;
Far other a im s his heart had learned to p rize  ,
M ore bent to raise the w retched than to rise.

5



Ez a’ derék ember, kit igen szereltein \s az os
kolai sziin idők alatt csaknem mindennap megláto
gat tani, nekem sok szép intést ’s hasznos tanácsot 
ada. Ezek közül egyet, mell vet tőle már felserdült 
koromban hallottam, nein mellőzhetek - el feledé- 
kenységgel. 0  hétköznapi, reggeli ’s estvéli kö
nyörgések’ alkalmával is rövid imádság után minden
kor szokott az nj testaraentomi könyvekből, még pe
dig sorjában Máténál elkezdve, két három verset elol
vasni, ’s azok szerint hallgatóinak, akárinelly kevesen 
voltak is, egy két tanúságot és intést adni, de mind 
a’ mellett a’ dolgot úgy intézni, hogy a’ könyörgés 
fél óránál soha sem, ’s néha annyi ideig sem tartott. 
E rre , mint monda, superintendens F e r  l a k y  Gá 
bo r  serkentette, kinél előbb nemes-dömölki alumnus, 
utóbb pedig Fozsonban fijai informátora volt. Ezt a’ 
szokást nekem is nagyon ajánlotta, azt adván okul, 
hogy ez a’ hallgatóknak is használ valamit, de a’pré
dikátornak még jobban, mivel a’ szent írást vele 
jobban megesmertetheti. Nem is mulasztottam el e’ 
jó tanácsot már falusi prédikátor koromban is követni, 
’s hálálva meg kell vallanom, hogy jó sikerét nem 
kevés mértékben tapasztaltam.

Már huszadik esztendőmetéltem, ’s még Sopronon 
kívül egy várost sem láttam, kivéve a’ szülőföldemhez 
közel fekvő Pápát. 1790-ben az atyámnak Győrben 
dolga lévén elvitt magával. Én ott legelsőben R á -  
t h o t, ki ekkor győri evangélikus prédikátor volt, kéré
séin, nemcsak azért, hogy tiszteletemet, mellyel iránta 
viseltettem, jelenteni akarám, hanem azért i s ,  mivel 
azon szótárra, mellyet kiadni szándékozott, ’s mellyre 
előfizetést hirdetett, előfizetést kívántain nála letenni. 
De ő akkor a’ füredi savanyuvizen tartózkodott ’s én



az előfizetést csak testvér öccsénél , kit e' részben 
megbízott, ’s az előfizetők számára nyugtatványokkal 
ellátott, hagyhattam az előfizetési, pénzt l l é v a y  t 
otthon találtain, mégpedig rajzolásban, mellvnek ak
kor professora volt. Ez hidegebben fogadott, mint 
irántai mély tiszteletemnél fogva reménylhettem, mi
nek talán az is lehetett oka, hogy dolgozásába el volt 
merülve. Mennyire emlékezem arcvonási bizonyos 
kedvetlenséget ’s elégíiletlenségct látszottak mutatni.

E ’ két kevéssé sikerülő tisztelkedésem után an
nál inkább megörvendeztete egy előttem nagyon feltűnő 
látomány. Nyári kellemes nap ’s ünnep lévén , estve 
felé sok úri személyeket mind két nembelieket láttam 
sétálni, kik többnyire magyarul beszélgettek egymás
sal. Ez velem, ki még addig városi előkelő rendbe
liektől csak német nyelvet hallottam , Győrt nagyon 
megszerettető ’s bennem igen buzgó óhajtást gerjesz- 
te , hogy vajha Győrnek lakosa lehetnék.

Ugyan azon esztendőben 'egy tanuló társammal 
együtt gyalog elmentünk B u d á r a ,  hol akkor or
szággyűlés tartatott. Ezen utunk is nevelte egyben 
másban tapasztalásimat is, de különösen egy pár 
eset állal lett reárn nézve emlékezetessé. B u d á n  
történetből gr. E s z t e r h á z y  K á r o l y  egri püs
pök és pápai földes ur kocsisával és hajdújával 
esinerkedtünk - meg , kik uraságuk’ számára a’ pápai 
(irodalomból hosszú szekéren különféle konyhára 
való eleséget vittek, ’s épen ekkor készültek üre
sen honokba vissza menni. Vélek minket is elvit
tek, egyébb fizetés helyett csak azt kívánván, hogy 
az útban egy pár ice bort töltessünk számokra. Mi
dőn ezt örömest megigérénk, útra indulásunk után 
egyik fogadóban igen unszoltak a' velek ivásra, én ki

5 ^
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mé<r akkor bort inni nem szoktam, az erős italtól 
megrészegedtem, ’s hamar azután mély álomba me
rültem, mellyből csak a’ gyomromat kiürít ni kénsze- 
ritő ’s akkép’ meggyógyító hányás ébresztett-fel. Eb
ből állott másodszori ’s utolsó részegségem. Azután 
még más bajunk is volt, még pedig ollyan, melly 
igen szerencsétlenül üthetett volna ki. Egy szán
tónak két ökre elibe két lovak voltak fogva. Ezek 
valahogyan elszabadultak ’s a’ lábaikon csörgést 
okozó kisafával élőnkbe futottak. Gyönyörű négy csi
kó lovaink, mellyek még csak nem rég szoktak hám
hoz, megijedvén, kiragadtak az útból ’s keresztül ka
sul addig nyargalództak velünk, míg a’ hosszú sze
kér fel nem fordult. Szerencsénkre az ut mellett sík 
mezző ’s széles gyep volt, ’s más kár nem ért ben
nünket, egyéb hogy a’ szekérből ide ’s tova kihaji— 
gáltattunk, kisebb ’s nagyobb mértékben megütköz
tünk,  a’ kocsisnak, kit a’ lovak a’ felfordult szekér 
mellett is egy ideig a’ földön hurcoltak, feje valamen
nyire megsebesíttetett, ’s egész Pápáig a’ megijedett 
csikókon nagyon félve utaztunk.

Midőn már soproni deákságom’ végénél vagyok 
nem tartom feleslegesnek arra nézve még egy pár 
jegyzést ide tenni.

Szüleim’ jóságának ’s szeretetének az is bizony
sága vala, hogy szegénységek mellett sem hagytak 
az alumneumra, az az, azon intézetre szorulnom, 
mellyben a’ szűkölködő tanulók ingyen kapnak ebédet. 
Eleinten cserében soproni gyermekeket vivének-le 
helyettem, kik nálok magyarul tanultak. Azután egy 
pár esztendeig hazulról kőidének számomra élelmet a’ 
szállásértés főzésért alku szerint fizetvén. Utóbb pedig 
tehetősebb szülék, kik gyermekeik mellé felvigyázóul ’s



tanitásbeli segédül használtak, fogadónak számomra 
szállást és asztalt, ’s ekkor mint már nagyobb deákot 
a’ soproni evang. convent is szegény és szűkölködő 
tanulók számára rendelt hagyományokból részeltete 
évenkint néhány forintokból álló stipendiumban, — 
E ’ szerint nyomasztó szükséget semmiben sem szen
vedtem.

Tanulásomra nézve ámbár némelly részben, mint 
a’ mondottakból kitetszik , jó tanítók vezérlése által 
nagyon elősegíttettem , nnndnzáUal egy részint még is 
az autodidactokhoz tartoztam. Ez egyfelől ugyan 
erőm’ előbb ’s jobban kifejlődése tekintetében hasz
nált valamit; de másfelől minthogy középszerű elme
béli tehetségekkel bírtam, sem tanulásom tárgyait jól 
választani, sem a’ tanulás’ módját jól intézni nem 
tudtam.

Harmadik szakasz.

A I b i z á I á s o m.

Minthogy a’ protestáns prédikátori hivatalra ké
szülő ifjak legtöbbnyire szegény szülék gyermekei, 
azért ezeknél régtől fogva szokás vala az albizálás, 
az az, egy albumnak, vagy tiszta papirosa emlék
könyvnek, tnellybe az adakozók Írják neveiket, vi- 
vése mellett a’ magok vallási felekezetökbelieknél or
szágszerte segedelem’ kéregetése, ’s ezen szokás az 
1790/1-dik évi országgyűlésen törvény által is meg
engedtetett. E’ szerint soproni oskoláink kitanulása 
után én is elhatároztam magamat kéntelenségból N é- 
rneth L á s z l ó  barátommal egyijtt a’ kolduló*’ ezen
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Hűltünk akkor is gyűlöletes neme’ gyakorlására. 
Eleinten a* 1790-dik esztendő május hónapjában So
pron és Vas-vármegyéknek Sopronhoz néhány köze
lebb fekvő ekklésiáiban tevénk egy fordulatot. Az
után pedig szándékunk’ folytatására ’s egyszersmind 
módosítására egy különös, addig szokatlan tervet ké
szítünk. Azt tevénk-fel magunkban, hogy hazánk’ 
e.smerése ’s különösen a’ magyar íróknak, kiknek 
munkáikat olvastuk, személyes látása legyen utazá
sunk' főcélja, ’s az albizálásból bejövő segedelem
pénzt csak utazásunk’ költsége fedezése gyanánt te
kintsük,  akár maradjon belőle a’ németországi tudo
mányos egyetem’ szükségeire valami, akár se. E’ 
végre két lovat és egy szekeret vevénk ’s egy ko
csist fogadánk közös költségen. így elkészülve ’s 
kellemes és kellemetlen fogadtatásokat várva, elindu- 
lánk junius’ elején S z e n t - A n d  r á s  ról G y ő r- 
v á r m e g y e  felé. Utazásunknak vagy kalandunknak 
nétnelly történeteit, mellyek emlékezetembe mélyeb
ben benyomódtak, nem lehet elő nem hoznom. — 
Győrben egy pár napig késénk ’s néhány látogatáso
kat tevénk. It á t h M á t y á s fi o z e’ nagy tudományit, 
de nagyon szeszélyes és több tekintetben különös 
fórjához, kiről még utóbb is fogok emlékezni, ünnep 
előtti napon lépünk-be, midőn épen predikatiójáu 
dolgozott; nagyon kedvetlenül ’s komoran láta ben
nünket ,  alig monda néhány szót hozzánk; mindazál- 
tal albumainkba beirá nevét, ’s elmenésünkkor kérdez- " 
vén, ha másnap Győrben maradunk-e, ’s igenlő fele
letet vévén, engem más napra ebédre híva, N é m e t h  
barátomnak pedig ezt monda: „hiszen öcsém uramat is 
csak fogják majd valahová hívni.“ —Másnap az ebédnél 
szívesen lá ta , nagyou vidám ábrázatot ’s jó kedvet



mutata, egyszersmind azt a’ tanácsot adá : hogy 
prédikátorhoz ünnep előtti napon ne könnyen menjünk. 
Megkülömböztetésemet alkalmasint egy környülmény- 
nek köszönhetem, mellyel, mint életein nevezetes
ségei közé tartozót, itt megemlíteni méltónak tartok. 
0  midőn, mint már említem, egy nagy szótárt akart 
kiadni, ez iránt 17íí9-ben előfizetést hirdete ’s egy
szersmind deák, magyar és német nyelven alkalmas hos
szúságú programiunkat nyomata, mellyeknek mindeni- 
kében más más nagy részint nyelvről és statistikáról 
szóló tárgyakat nagyon tudósán fejtegete. A’ némettel 
egy egész ívet tömötten belölte, ’s mennyire eszembe 
jnt, egyfelől azt vitatá, hogy parancsolat vagy kén- 
szerítés valamelly nyelvet el nem törölhet, hanem 
legfellebb belőle több beszéd módokat támaszthat, 
másfelől azt feszegeié több adatokon épült okosko
dással, mennyire mehet Magyar és Erdély· országban 
a’ magyarul beszélők’ száma; de egyszersmind azt is 
előadó, inelly szükséges legyen a’ kimíveltetés ked
véért is a’ német nyelvet jól megtanulni. Ezen elő
adásában a’ protestáns prédikátorok, különösen a; 
dunántúli kerületbeli evangélikus prédikátorok’ tudat
lansága ellen igen kemény és zordon hangon kikele 
’s többek között rólok azt is mondó, bogy N o t h a n 
ker  Sz  é ba 1 d #) széles egész kalandozásában sehol 
sem talált ollyan eredeti ostoba főket, miilyenek ezek 
a’ superintendenstöl fogva az utólsóig , ’s hogy azon 
tudósok és értelmesek, kik közöltök vagyunk , magok *)

*) III célozás van N i e  ó l a i n a k  kevéssel az  e lőli  megjelent 
illy című nein rossz ro m á n já ra  : L e b e n  u n d  M c i n u li
g e t i  d e s  S e b  a I d u s  N o t  h a n k e r .



is ki tudják magokat venni. Ez a' szörnyű kifakadás 
az egész vidéken, ’s talán nein ok nélkül,  úgy néze-. 
tett, mint azérti boszonkodásának szüleménye, hogy a’ 
nem sokkal előbb történt superintendens választáskor ő 
is kandidáltatván, elinellőztetett rs egy nálánál kevesebb 
tudósságu tétetett supcrintendenssé, de egyszersmind, 
mint könnyen elgondolhatni, nagy boszonkodásst is 
okozn. A’ boszonkodás még a’ soproni tanuló ifjú
ság között is nagyon elterjede, ’s több ízben közöt
tünk barátságos vitatkozást és versengést okoza, 
mellyben én Rá t h n a k ,  mint nagy magyar tudósnak 
’s a’ magyar hírlapok alkotójának, #) néhánnyad ma
gammal buzgó pártfogója ’s védelmezője valék. Ez 
hihetőleg valami módon tudtára lett ’s azért tapasz- 
taltata velem olly megkülönböztető kegyességet. — Egy 
másik látogatásunk kellemesebb ’s reám nézve jóté
kony is vala. A’ győri grammatikai deák oskolák’ 
professora és rektora alsó-szopori Na g y  P á l ,  ki 
még most is él ’s R é v - K o m  ár  ó m b a n  nagyon ér
demes prédikátor, akkor nem csak tudomány szerető, 
hanem eleven eszű és virgonc ’s bátor természetű 
huszonhét vagy huszonnyolc éves férjfi , nyájasan fo- 
gada, egyszersmind mindenféléből mit a’ soproni os
kolákban tanulni szokás, derekasan kikérdeze ben
nünket, azután minden jó áldás’ kívánásával eibo- 
csáta magától. A’ beszélgetés közben megértvén 
szüleim’ szegénységét, minden kérésem ’s tudtom nél
kül reáin nézve egy szép, előttem elfelejthetetlen jó
téteményt vive véghez. Egy győri gazdag ’s gyer
mektelen koros asszonynak nagy bizodalmát bírván- *)

*) R á t h  kezdett  lege lsőben m ag y a r  nye lven h í r lap o t  írni 
17$o bárt illy cím a la t t  : M a g y a r  H í r m o n d ó ,
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ennél azt nyeré ki, hogy az nekem, kit nem is es- 
mert, Németországban létem alatt esztendőnkint 
nem csekély stipendiumot vagy segedelem-pénzt 
adott.

Győr bő l  Μ o s ο n - Vármegyén keresztül P o- 
z s o n b a  inenénk. Ott az evangélikusok’ Iycenma 
akkori rektora S z t r e t s k o ,  ki tudományáért’s egyéb 
jelességéért nagy tekintetben állott ’s különösen a’ 
humaniórákban is magát jól értette, igen emberséges 
módon bána velünk, ’s atyai csaknem baráti indulattal 
szép oktatásokat 's tanácsokat ada. — A’ Sz. G y ö r g y  
kir. városbeli prédikátor, kit mint öreg deákot már 
Sopronban esmertünk, kevéssel az előtt jővén vissza 
Németországból az ottani egyetemekről baráti nyá
jassággal sokat beszéle ’s azok iránt szeretetünket 
még nagyobb lángra gyujtá.

B a z i n  ban azon szívesség mellett, mellyel meg- 
vendégelteténk , egy pár jó barátot is szerzénk ma
gunknak. Mo d o r ban a’ megélemedett kom superin
tendens T o r k o s  maga iránt nagy tiszteletet gerjesz- 
te bennünk, különösen reám hasznos benyomást teve 
azon tanács, mellyet E r a s m u s  után élőszóval is 
ada, ’s albumomba is beira : „ Me a  s e n t e n t i a  n i hi l  
e c c l e s i a s t a e  m a j o r i  s t u d i o  c u r a n d u m ,  
q u a m ut  c o r  o r a t i o n i s  f o n t e m qua m p u r 
g a t i s s i m u m  r e d d a  t.“ — P u s z t a f ö d é m e s e n  
P o z s ο n megye’ egyik helységében a’ tudományt ked
velő prédikátor, ki a’ H e r c u l e s ’ v á l a s z t á s a  
történetét a’ hírlapokból olvasta, megtudván kérde
zése után, hogy én vagyok annak szerzője, alig ta- 
lála elég szókat öröme ’s elég módot kedveskedése 
nvilatkoztatására.

Az albizálás azt kívánta volna , h o g y T r e n c s i u
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T n  r dc ,  Ár v a  ’s L i p t ó  megyéket járnánk-meg; 
mivel azokban számos evangelicusok laknak; de mint
hogy az albizáiás csak mellékes célunk volt, ezen 
megyéket elmellőzvén, arra sieténk, hol részint fon
tosabb nevezetességeket, részint több magyar írókat 
reménylénk találni’s N y i t r a  és l i a r s  megyén ke
resztül a’ legrövidebb utón a’ bányavárosok felé 
tartónk.

Hogy a’ tót nyelvet, mellynek sokféle ágazását ’s 
hazánkban is szélesen elterjedését, már Sopronban is 
Se hwa r tner tól  hallottuk, fiatalabb korunkban nem 
tanultuk meg, azt, mint miveltségi hijányunkat is 
nagyon sajnálunk ; ettől fogva pedig egyéb tekintet
ben is vala okunk sajnálni. Néhány tót szókra és 
szállásokra ugyan, mellyeknek legnagyobb szükség
ben hasznokat vehetnénk, egy tanuló társunk megta- 
níta, de e’ mellett még elég rövidséget szenvedőnk. 
Gyakran találkozónk szép asszonyokkal és szép le
ányokkal , kik igen nyájasan’s barátságosan szóltak 
hozzánk, ’s kikkel, alig lehet kimondani, milly örö
mest beszéltünk volna; de kéntelenok valónk azzal a’ 
meggyőződéssel beérni, hogy a’ durvának tetsző cs- 
meretlen nyelv is hajoló, ha mosolygó szemű, nyájas 
arcú, ’s barátságos indulata szépek’ ajkairól zeng. 
Néha ezen tudatlanságunk az esmerellen utakon csöt- 
lésünk botlásunk közben egy kis bajt is okoza. Egy 
helyen a’ többek között épen mikor előttünk egy kis 
távolságban az utat kétfelé válni láttuk, össze talál- 
kozánk egy emberrel, ’s kérdőnk tőle merre kellene 
ide ’s ide menni. A’ becsületes bőbeszédű tót ember 
kérdésünk után azt gondolván, hogy nyelvét jól ért
jük, nemcsak azt mondá-meg, mellyik útra kell tér
nünk,  hanem azt is hosszasan megmagyarázó, mit



fogunk iilúbb érni, ’s merre kell itt is ott is men
nünk. A’ hosszas beszédet, inellyből csaknem semmit 
sem értettünk, megköszönvén elindulunk, ’s mind
járt az utak elválásánál arra térénk, merre térni 
nein kellett volna. Az ember szerencsénkre felénk 
vissza néze ’s tévedésünket látván nagyon zordon 
hangon reánk rivakodék ’s mint mi gondoltuk ká- 
romkodék is, hogy lám eléggé szánkba rágta, mire 
kelljen vigyáznunk, merre kelljen mennünk. A’ jó 
szándékból származott zörgölődést jóra ni agya rá- 
zánk ’s tovább hatolunk puszta utakon a’ hegyek 
völgyek között. Némelly esőmosásos helyeken a’
kerékvágásokban mázsányi köveket is találánk,
mellyeket félre kelle gördítenünk ’s egy id,eig mené
sünk csak mászáshoz hasonlíta. Minthogy a’ hegyre 
kínos volt a’ felhágtatás, lemenet pedig a’ kerék kö
tés ’s a’ sok kő ’s gödrösség gátolá a’ menést; egy
szer megszólítani a’ kocsist, hogy ne kössön kereket, 
úgy hamarább haladhatnánk tovább, ’s elégedjék meg 
azzal, hogy a’ hegyre menés olly sok időbe kerül; ő 
kinevete, ’s feleletéből tanulóm áitallátni, hogy kerék
kötés nélkül szekerünkkel együtt magunk’ is össze 
zúzhatnánk. E’ csekély környülményt azért említem, 
mert reám nézve hasznos volt. Elszégyenléin maga
mat, hogy az illy mindennapi dolgot addig nem tud
tam, ’s ettől fogva gondolkodni kezdek arról, hogy 
sokszor könyvekből haszontalanabb esmereteket szer
zünk, mint millyeneket a’ közéletből meríthetnénk, ’s 
alkalmat vevék a’ tudósok ’s könyvirók felől, olva- 
sásimban számos fonákságokat megjegyezni, mellyek 
szerint sokan közülök ezerféle esmereteket tanulnak, 
csak a’ legszükségesebbeket nem, ’s azért gyakran 
olly emberektől, kik velők tudomány dolgában Ösáze
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sem hasonlitathatnak, mint az emberi élet’ mindenna
pi foglalatosságaira alkalmatlanok, ’s az emberi társa
ságot leginkább fentartó kötelességek’ véghezvitelében 
ügyetlenek, megvettetnek. így csekély események is 
gyakranjó gondolatokra adnak alkalmat ’s fontos kö
vetkezményeket húznak magok után.

A’ hegyek völgyek között egykor egy kis falu
ban estvéledvén-ineg, mellyben prédikátor nem lakott, 
a’ bírónál kérénk szállást, ki azt nagy szívességgel 
ada, ’s tágas szobájában, mellyet egyszersmind kony
ha, kamara ’s istálló gyanánt is szokott használni, 
cselédjei, barmai ’s baromfiai között jó izüen alud
tunk. Szívessége irániunk annyira ment, hogy mi
dőn különféle cifrasággal ellátott formájú sajtjait 
csudáltuk, elmentünkkor mindenikünket egy párral 
inegajándékoza.

B a k a b á n y á n  az ottani prédikátor’s egyszers
mind senior S z t r a k a # )  egy élénk eszü, vidám ter
mészetű , ’s mint nekünk Iátszék, nagyon tudomá
nyos ember, nem csak nagy emberséggel láta ben
nünket, hanem tanuságos és nyájas beszédességével 
oktatásokat is ada, ’s több rendbeli anekdotákkal is 
mulattata bennünket. — A’ többek között midőn a’ 
bánya városok’ látására célozó vágyásunkat értette, 
azokat általánosan egy regével festé-le, melly sze
rint egy néhai gróf, hajói  emlékezem Kohá  r i ,  rólok 
azt szokta mondani, hogy azokat az ördög, mikor 
szent Mihály arkangyaltól meggyözetvén kergettetett 
’s az égből leüzetett, futása közben kínjában potyo- 
gatta el, ’s azért vágynak bennek a’ házak olly szer
te széllyel, majd dombon majd völgyben.

) Ez. m int m i r  most tudora több  , nagyon  hasznos  német 
k ö n y v e k e t  is to rd íta  tó t  nye lv re .



J  ii ii í Li s 8-án estve clly magas hegyen, melly ax 
égbe látszott vinni, elérénk S e l m e c b á n y á r a .  Más
nap első gondunk vala J á r o s y t  az evangélikusok 
gymnaziuina’ rektorát és professorát meglátogatni. Ez 
nagyon barátságosan fogada bennünket; de midőn a’ 
beszélgetésben egész bizodalommal kérénk, hogy ké- 
sérne-Ie bennünket a’ bányákba, nagy megijedéssel 
ezt feleié: „Az Isten mentsen meg, hogy én életemben 
azoknak valamelyikébe is menjek, egyszer voltam 
bennük, de megfogadtam, hogy soha sem megyek 
többé. Bámulva csudálkozánk nyilatkozásán, gyáva 
félénkség’ jelének tartván azt. De alig telének el 
tizenöt tizenhat évek, mikor magamban hasonló bá
tortalanságot tapasztalék. 1806-ban nemes-dömölki 
prédikátor koromban, felmentem néhány látogató győ
ri barátimmal a’ Sághegye’ meredek oldalának fenső 
részén találtató azon üregbe, melly (mivel a’ monda 
szerint valaraelly V as  P á l  nevezetű a’ törökök előtt 
abban rejtezett el) Vas Pál Inkának hivatik. A’ felmenés, 
ha vesződséggel járt is , nem rémített-meg ; de midőn 
az üregből láttam ,* melly veszedelmes legyen akár a’ 
meredek kősziklák között a’ lemenés, akár a’ síkos és 
kopasz ösvényen a’ hegy tetejére mászás, akkor 
borzadás futotta végig testemet, ’s megfogadtam, 
hogy csak ekkor menekedhessen - meg szerencsésen 
soha sem fogom magamat olly veszedelemnek ki
tenni. Akkor átiátám, hogy a’ könnyelmű ifjúság, 
melly csak a’ jelennek é l , az akadályokat ’s a’ tör
ténhető veszélyes következéseket nem számítja-fel, 
a’ meglett kor ellenben, melly világi boldogulását, 
ha nem mindenkor lelkiesméretesen is, legalább terv- 
szerűleg szokta keresni, éltét sokkal inkább fél koc
káztatni. — Azonban mi húsz éves korunkban,  bát-
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ran ’s jó kedvel lementünk a’ síkos lajtorjákon, egy 
lámpás’pislogó világánál a’ szörnyű mélységbe ’s több 
bányákat is vidám kedvel megjártunk a’ nélkül, hogy 
akár Ovi d verse:

Effodiuntur opes irritamenta malorum : 
akár T i b u l l é :

. . . Primus qui protulit enses
Quam Jerus et vere ferreus ille f u i t ! 

eszünkbe jutott volna. A’ bányákból szerencsésen fel- 
jövénk ’s a’ számtalan erőmüveket nem kevés cso
dálkozással nézegetőnk és vizsgálánk. Egy pár 
deákkal esmeretségbe jutván, azok vezetése mellett, 
nem csak a’ város’ némelly részeit, hanem környékét 
is megjáránk ’s különösen a’ kálvária hegyéről a’ 
szép kilátásban nem kevés gyönyörűséget találánk. 
Látogatásaink alkalmával leginkább megszereténk 
Ha m a i j á r t  az ottani első prédikátort, ki nagyon 
miveit lelkűnek látszott lenni, ’s utóbb superinten- 
deussé is választatott.

Két napi mulatósunk után B e s z t c r c e b á n v  a 
felé vevénk utunkat. Z ó l y o m  ban az ottani prédikátor 
elkésére azon régi várhoz, melly első Mátyás’ kedves 
mulató helye volt. Tudósíta a’ város’ némelly neve
zetességeiről és történeteiről is.

B e s z t e r c e b á n y á r a  érkezésünkkor jó elő
jelnek vevénk azt, hogy a' vendégfogadóban , mellybe 
szállottunk, a’ fogadósnak igen szép fiatal leánya 
mindjárt nyájas beszélgetésbe ereszkedék velünk, ’s 
nagyon felderíte ’s felvidámitá bennünket. — Az 
előjel az által hamar betellyesedni látszék, hogy a’ 
történet legelsőben is egy derék tudós kalholicus pro- 
fessort esmerlete meg velünk, ki a’ magyarságot na
gyon szerette’s megértvén , hogy a’ magyar 1 iteratu-



rál kedveljük , arról meleg érzéssel heszélgete’s szere- 
tetére szivrehatólag serkente. Ez G r ig el y nevet viselt 
’s talán az volt, ki ulóbb mint a’ budai fő-gyinnasium’ 
igazgatója több apró munkákat nyomtatásban isada ki.#) 
Ennek segítségével több miveit katholikusok’ esme- 
retségébe is jövénk, kiket külömbeu fel nem keres
hettünk volna. Az evangélikusok között legelsőben 
a’ három oskolatanítókhoz menénk , kik csaknem 
vetélkedtek egymással az irántunk mutatott szíves
ségben, a’ város nevezetesebb épületeit megmuto
gatták a’ szebb tájékokat velünk együtt megjár
ták, ’s különben is hozzájok tett kérdéseinkre nagy 
készséggel megfeleltek.

Hogy a’ superintendens S z i η o v i ez o t sem ha
gyunk látatlanul, azt alig szükséges mondanom. Mi 
ezt a’ tiszteletre méltó öreget a’ legjobb emberek 
egyikének tapasztaltuk, de ezen mondás: qu i s á p i t ,  
i l t e  s á p i t ,  mellyet albumomba irt, aestbetikai ízlé
se felől nem sok jót tetete fel velünk: noha még ak
kor A d d i s o n  ##) értekezéséből nem tanultuk meg, 
hogy a’ szójáték a’ hamis elmésség’ szüleménye, ’s 
hogy igazsággal azt lehet róla mondani , mit egy 
földmivelő mondott csalogányáról: e s t  vox  e t  
p r a e t e r e a  n i h i l ,  csak szózat és semmi sem 
egyéb. Eme szójátékot annál izenetlencbbnek tála
lónk , mivel benne csúfos elcsonkítását láttuk egy az 
oskolában általunk gyakran hallott esmeretes deák 
imádság’ ezen kezdetének : Christe fac ut sapiam, 
quia tu sapientia patris, solus es, et tecum qui sápit, 
ille sápit.
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*) L. Cathalogiis Biblio theca?  H ungaricae  n a t io n a l i s  S íé ch é -  
nyianae  T o m  i . su p p lem en tu m  i , a* **) ·ι ig .  és 219-dik l a p o k o n  .

**) L. T h e  Specta tor.  Volume 1, Nro ,  61,
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Besztercebányáról B ad  v á n y  on ,  T ó t - L i p -  

c s é n<, P o j n i k o n, G a r a m s z e g e n ’s L o s o n c o n  
keresztül Gömör  laegye felé vevénk utunkat. B a d 
v án  y ban Besztercebánya’ tős szomszédságában a’ kir. 
tanácsos Ra d v á ns z k y J á η o s mind leereszkedése, 
mind könyvtára’ megmutatása által maga iránt bennünk 
nagy tiszteletet gerjeszte; az ottani prédikátor A in- 
b r ó z y  pedig, ki egy pár évvel utóbb az A n n a l e s  
e c c l e s i a s t i c  o-s c hol  a s t i c i  e v a n g e l i c o r u m  
a u g u s t a n a e  e t  h e l v e t i c a e  c o n f e s s i o n i s  
in a u s t r i a c a  m o n a r c h i a  cim alatt egy deák fo
lyó írást adaki ,  nagy barátsággal igyekezék ott lé
tünket gyönyörködtetóvé 's hasznossá tenni.

T ó t-L i p c s é n a’ papiros malom ’s a’ hegyes völ- 
gyes erdők’ szemlélgetésében találánk legtöbb mulat
ságot. A’ p o j n i k i  prédikátor a’ lipsiai tudományos 
egyetemet, inellyben tanult, jókedvei eralegeté , ’s 
egyszersmind, vagy azért, hogy maga szegénységből 
lépett hivatalába, vagy azért, hogy szegénységemben 
engem akart bátorítani, ezen esraeretes mondás’ meg
gondolását ajánlá: P e r  a s p e r a  ad p r o s p e r a ;  a’ 
n a g y-s z a 1 a t n a i pedig E r a s m u s  azon jeles in on— 
dását javasló emlékezetünkben tartani, nielly szerint 
az azt állítja, hogy az igazságot sokszor jó eltitkolni, 
és sem nem minden időben, sem nem mindeneknél, 
sem nem mindenütt kell egészen kinyilatkoztatni. 
Ga ram s z e g e t  az ottani prédikátor is, még inkább 
egy kellemes társalkodásu fiatal kisasszony reánk néz
ve nagyon érdekessé tevék.

L o s o n c o n  S c h w a n d t n e r  tu akkori evang. 
prédikátor az ezen nevű nevezetes íróra emlékezeteié, 
’s maga is tudományos embernek látszék lenni, tőle 
a’ losonci nevezetességeket, különösen a’ reformatu-
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sok’ oskolája’ állapotját megtudakozánk , ’s ennek 
egyik professorát meg is látogatónk.

Nóg rá d - vármegyében kevés ideig késésünk 
után ü ö i i  ő r b e  menénk által ’s legelsőben R i m a 
s z o mb a t b a n  pihenénk ki magunkat, hol több ma
gyarságot találánk, mint eddigi utazásunkban Ezen 
annál inkább örülénk, mivel a’ kereskedés’ és mes
terségek’ gyakorlásában is nagyobb élénkséget látónk 
’s egyszersmind nagyon barátságosan is fogadtatunk.

S a j ó - G ö m ö r ben az evangélikusok’ deák os
kolája’ professorát tudományos és nemes gondolkozása 
fiatal embernek találánk, ’s annál inkább sajnálunk 
betegeskedését, melly miatt, mint utóbb értettük, nem 
sokára meg is halt. A’ prédikátor F r n d a  Má t y á s  
is igen becsületesen bánt velünk, ’s talán istenfélő 
ember is volt, mert ezt irta emlékkönyvembe:

Omnis doctrina est demta pietate venenum.
Neve’ kimondása magyaros nyelvemnek sok ve- 

szódséget okozott ’s eszembe juttatja azt, mit a’ 
hires H a l l e r  A l b e r t  felől hallottam, ki egy ha
sonlókép nehéz kimondásu nevű, de jeles tudóssal, 
ha jól emlékezem, T rn  ka  néhai nevezetes pesti pro- 
fessorral levelezvén, egykor ennek azt a’ barátságos 
tanácsot adá, hogy tegyen vezeték nevébe a’ mással 
hangzó hetük közé egy magában hangzót ’s könnyítse 
meg az által nevének a’ késő világnál fenmaradhatását.

R o s n y ó n  egy pár elfelejthetetien szép napot 
tölténk, mert ott a’ prédikátorokon kívül néhány elő
kelő lakosok is mintegy versenyezve jártak kedvünk
re. Éhez járnia az, hogy az ottani professort, ki ke
vés idővel az előtt ment oda Sopronból, barátunknak 
esmertük, és hogy két kandidátusok, kik németor
szági egyetemekről ekkor jöttek vissza, az ifjuságbeli
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rokon érzés egész lelkesedésével kapcsolók magokat 
hozzánk. Ez utóbb említettek tudományos miveltség- 
gel is jeleskedvén ’s különösen a’-francia nyelvet is 
szeretvén, igen nagy mértékben megkedveltetek ve
lünk magokat, mit meg is érdemlettek, mert utóbb 
mint hivatalviselők is dicséretesen megkülömböztették 
magokat.

Itt nem hagyhatom említés nélkül, hogy noha 
a’ természet szépségét már Sopron vidékén is sze
rettük ’s tudtuk csudálni ’s noha egész utunkban is 
annak ezer meg ezer alakban változása sokkép gyö
nyörködtető bennünket; mindazáltal Cöinör megyében 
különösen midőn Rosnyóhoz közelítőnk egy gyönyörű 
völgy’ szépsége, nem tudora miért, rendkívüli nagy erő
vel elragadó szivemet, ’s ezen elragadtatás annál na
gyobb mértékben tarta , mennél tovább menénk.

llosnyóról igen szép országúton ’s nagy ré
szint sziveinelő fenyvessel benőtt hegyek’ oldalán 
menénk S z o m o  Ínokra.  I t t a ’ többi bányavárosok’ 
szorgalma, ipara, királyi kamara’ épületei, ’s többféle 
erőmüvei annál nagyobb mértékre emelek csodálko
zásunkat , mennél kisebb helyre voltak össze szorít
va; cement vizet pedig, melly a’ vasat rézzé vál
toztatja, itt látánk elószer. Az evang. prédikátor, 
ki egy pár évvel az előtt jővén vissza Németország
ból Sopronban is megfordult, ’s ki felől akkor azt hal
lottuk, hogy Hornért görögül olvassa, talán épen 
azért, mivel tőle sokat várónk ’s nagy reményekkel 
mentünk hozzá, nem tett eleget várakozásunknak. 
Mi őtet csak jó czives embernek találtuk; de kitűnő 
tudományos miveltségűnek nem. — Ezen vélemé
nyünkben annál inkább megerősödtünk, mivel az ezen 
megyebeli tiszt-társai, kiknél megfordultunk, a’ tu-
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dósság fensőbb lépcsőjén látszanak lenni, mintő.  — 
S eh \v ed I er  hasonló élénkséget mutata mint Szo- 
molnok , mind a’ bányászatban, mind az ipar’ több 
ágaiban, ’s valamerre menénk a’ Szepességben min
denütt virágzóbb kereskedést találánk mint elébb. 
Egy kis városba ünnepi napon délest érénk. Magyar 
öltözetünk, szekerünk’ Sopron vármegyei szabása, 
csákós süveges kocsisunk ’s egész úti készületünk, 
melly mór előbb is sok helyeken bámuló szemlélés’ tárgya 
volt,az ünneplő lakosokat nagy számmal csődíté hozzánk, 
kik több rendbeli tanakodásaik után abban egyeztek 
meg nagy részint, hogy kereskedőknek kell lennünk. 
Illy véleménnyel többen reánk esének ’s egymással 
vetélkedv e unszolának, hogy hozzájok menjünk gyol
csot vásárlani. Az unszolásnak engedvén néhány há
zakhoz bemenénk ’s mindenütt szövőszékeket és 
sok szép gyolcsot találánk. A’ szives kínálásnak az 
leve következménye, hogy annyi gyolcsot vettünk , 
mennyit pénzünkön vehettünk’s mennyinek szekerünk
ben szorítkozás nélkül helyet adhattunk. ’S az eladók’ 
dicséretére legyen mondva, vásárlásunkkal nemcsak 
magunk, hanem szüléink is igen megelégedtek.

I g l ó n  senior C i r b e s z  egy tiszteletreméltó 
tudományos férj fi, kinek egyik fija Sopronban épen 
velünk fonnia, egész atyai indulatot mutata hozzánk, 
’s nála mulatósunkat egy szép miveltségii ’s szeretetre 
méltó hajndona is elfelejthetetlenné tévé. A’ máso
dik prédikátor G o t t h a r d  is igen lekötelezett ben
nünket emberséges bánásával. K é s m á r k  egy pár 
napig oily kellemes mulatságot ada, hogy harmad 
napon is nehéz szívvel válánk-el tőle. Rektor P o t k o -  
n i czky egy csinos kertjében vendégle-meg többekkel 
együtt bennünket. Professor Kr a 1 o v a n s z k y , kit
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már ekkor megszerettem, utóbb pedig soproni prédiká
tor koromban nagyon jeles tanítónak esmertem ’s 
jobb szerencsére ’s hosszabb életre méltónak tartot
tam, miveit lelkű feleségével együtt baráti szívesség
gel halmozva kapcsola magához. A’ kél Ge n e r s i c h  
is ,  kik közül az idósbik prédikátor, a’ fiatalabb pro
fessor volt, vetélkedtek a’ sziveskedésben, ’s külö
nösen a’ fiatalabbiknak, ki utóbb mint a’ protestánsok’ 
bécsi theologiai intézete’ egyik professorra halt meg, 
bibliothekája is, mellyben szép anglus könyveket lát
tunk, nagyon gyönyörködtete bennünket.

L e i b  i c o n ,  honnét a’ soproniak egy jeles hit
szónoka Bo g s  eh az előtt kevéssel hivatott el, en
nek utódjában is egy nagyon jeles embert találánk. — 

L ő c s e  már régi szabású épületeivel is magára voná 
figyelmünket, néhány lakosai pedig tiszteletünk’ és 
szeretetünk’ tárgyai is levének; ezek közé tartoztak 
a’ két evang. prédikátorok ’s különösen rector T o 
p e r  e ze r .  Ennek fija épen ekkor szándékozott Jé 
nába menni, ’s annyival is barátságosabban fogadónak 
bennünket mind maga, mind igen jó szivü felesége, 
mind egy kellemes hajadon leánya.

Szepes vármegye gondolkozásom’ módjában 
egy nevezetes változást szüle. Soproni deákoskodá- 
som utóbbi éveiben, midőn a’ tanulásba kivált köny
vek’ olvasásába igen el voltam merülve, az a’ gyer
meki vélemény támada bennem, hogy a’ megvilágo
sodás Sopronba Bécs felöl jővén, annál keve
sebb világosodást és miveltséget lehet találni, men
nél tovább távozik az ember Bécstől és Soprontól, ’s 
hogy néhány raértföldeken túl a’ világosság’ ’s mivelt- 
ség’ országa , mintegy deszkákkal vagy kőfallal el van 
a’ többi tájékoktól rekesztve. Ezen balvélekedést



— 85 —
eddigi utalásunkban is eléggé cáfolta ugyan a’ ta
pasztalás, de ez a’ tapasztalás sehol sem hatott olly 
erővel ’s olly mélyen reám, mint a’ Szepességben. Itt 
úgy látszott mintha lelkem’ szeméről hályog esett 
volna le. Nem győzém csodálni a’ szorgalommal ’s ipar
ral egyesített tudományos miveltséget, ’s minthogy 
ezen utolsót én akkor legfőbb dolognak tartottam, 
csudálkozásom ’s bámulásom alig talála határt; mert 
egy vagy más német könyvet, kivált a’ szép literatu- 
rára tartozót azok közül, mellyeket én szerettein, 
több helyeken nem csak ferjfiak’, hanem asszonyok’ és 
leányok’ szobáiban ’s asztalain is láttam.

Szepességtől egyfelől tellyes megelégedéssel, 
másfelől bánatos elválással vevénk búcsút, és S á r o s  
A b a u j ,  és S z a b o l c s  vármegyéken keresztül foly- 
tatánk utunkat Debrecen felé. K i s - S  a e ben  ben 
és Ep e r j es e n csak az evang. prédikátorokat ’s pro- 
fessorokat látogatánk meg ’s a’ gyönyörű tájékokat 
szemlélvén K a s s á r a  siettünk. Sietésünk’ oka leg
inkább az volt, hogy a’ kassai Múzeumnak, mellyből 
már egy két füzetet olvasónk, szerkesztőivel kívá
nónk minél előbb megesinerkedni. Mihelyt oda élénk 
fő gondunk vala b a r o t i  S z a b ó  D á v i d o t  felkeres
ni ’s olly szerencsések valónk, hogy H a c s á n y i  
J  á η o s t is, az említett folyóirat’ másik szerkesztőjét, 
épen nála találtuk. Az első a’ Hercules’ válasz
tását , mellyből hihetőleg Kassára is küldettek 
példányok , már esmerte, igaz magyar szívességgel 
láta bennünket ’s atyai hangon besxélgete jvelünk. 
Bacsányi még akkor ezen munkácskát nem lá tta , 
Szabó elővevé példányát , ’s Bacsányi végig ol
vasó azt. Az első serkentő és buzdító helybenhagyá
sát több helyeken nyilatkoztató; a’ második űnyásabb
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ízlést mutata; mindazáltal az is néhányszor monda, 
hogy abból ki húsz éves korában illyet ir , még lehet 
valami, csak iparkodjék. Én Bacsányival bizo
nyos feszességért’s rátartásért, mellyet benne észre 
venni véltem, nem egészen elégedtem meg; de Sza
bót nagyon megszerettem, ’s nem tudtam felőle utóbb 
is tisztelet nélkül szóllani. Szabó Dávidon kiviil 
szokásunk szerint az evang. prédikátorokat látoga
tónk meg. A’ nem sokára azután superintendenssé 
lett S z ó n  t a g ’, ki mint az elmésségéről és tudo
mányosságáról országszerte esmeretes báró Podma- 
nicky Jóséi’ nevelője Göttingában több esztendő
kig mulatott, tudományos miveltségével’s humanitá
sával mindjárt az első tekintetre ajánlotta magát. A’ 
másik német prédikátor Ochs  F e r d i n á n d hason
lóképen nagyon értelmes és jó embernek látszott 
lenni ’s most is annak tartom, mert egy derék fijat 
nevelt, ki ezelőtt néhány esztendőkkel Sopron 
vármegyében mint herczeg Eszterházy fiskálisa 
jó liirt ’s nevet szerzett magának. A’ tót prédikátor 
G r e s z k o v i c s  egy elcrőtlenedett aggastyán volt, de 
mind a’ mellett is tudósságának némelly romait sej- 
clítété; mert emlékkönyvembe egy szép görög mon
dással jegyzetté fel-nevét. A’ magyar prédikátor 
M a y e r  M á t y á s  pedig mint legfiatalabb legbarát
ságosabb beszélgetésbe ereszkedék velünk ; de albu
momba irt ezen mottójával: Z u w a c h s  a n K e ü t 
ni  s s ,  Z u w a c h s  an  U n r u h  nekem, ki esinere- 
teket szerezni oliy igen vágytam, nem kis szeget ütött 
fejembe. Sokat gondolkodtam róla: ’s csak több esz
tendők múlva jutottam arra a’ meggyőződésre, hogy 
nem csak a’ költészségre, hanem mindenféle tudó-
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many osságra nézve is ál l ,  mit P o p e  mond. #)

A little learning is a dang' rous things 
Drink deep or taste not the pierian spring 
There schallow draughts entoxicate the brain , 
sind drinking largerly sobers us again%

és hogy különösen a’ bölcselkedésben igaz n’ veru- 
laini báró B a c o n ’ ezen állítása:
Leviores haustus a deo avocant, pleniores ad deum 

reducunt.
T o k a j r a  estve érvén a’ vendégfogadóba szál

lottunk, ’s vacsora felett, noha csak vizet szoktunk 
inni, még is, minthogy a’ tokai bor’ jó hírét mindig 
hallottuk , egy pohár jó bort kívántunk a’ fogadóstól; 
de az olly rosszat adott alkalmas drágán, hogy meg 
nem tudtuk inni. Ezen kis haszontalan költségünket 
annál inkább sajnálhattuk , minthogy másnap a’ barát
ságos evang. prédikátor ebéden marasztván igazán jó 
bort kóstoltata velünk. Tokajból egyenesen N y í r 
e g y h á z n a k  vevénk utunkat. Szekerüuk mind eddig 
baj nélkül marada a’ legnagyobb hegyes völgyes uta
kon is; de midőn itt a’ homokos síkon csendesen 
mendegelénk a’ hátulsó tengely’ balfele tőben ketté 
törött. Mig ezzel, a’ messze kiterjedő síkon semmi
féle falut sehol sem sejditvén , vesződénk, egy gya
log ember találkozók velünk. Kérdezésünkre, ha 
messze van-e a’ falu, mellyet legelőbb érünk? azt 
feleié, hogy nem messze, hanem amott van a’. A’

*) A ’ kevés tudás  veszedelm es d o lo g ;  vagy m é ly e n  m erí tsd ,  
vagy meg se kóstol t a ’ M u z á k ’ fo r r á s á t ,  itt a ’ k ics iny  id -  
dogálás ka i  észt megrészegíti , a* bőven ivás viszont  k i 
józanítja.
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másik kérdésünkre pedig, hogy lakik-e ott bognár? 
szekerünk baját látván, egy kis káromkodással igy 
felele: nem bodnár kell annak, hanem kerékgyártó. Mát 
kerékgyártó lakik-e ott? kérdénk. Lakik, úgy monda. 
Szerencsénkre kocsisunk azzal a’ vigyázassa! élt, hogy 
valahol egy vastag póznát tett fel a’ szekérre, ’s most 
ebből ekeló formát csinálván azon csúsztatta szép bal
lagást egész késő estig szekerünket, magunk pedig 
vele együtt gyalog mentünk a’ szekér mellett. Végre 
elértük az amoda fekvő falut, ’s ott uj tengelyt csi
náltatván, másnap tovább indulónk, ’s szerencsésen 
megérkezénk Ny i r e gy h áz ra , hol minden bajunkat 
elfelejtettük, sőt egészen felvídámodtunk. Nagyobb 
mértékű vendégszeretetet alig kívánhattunk, mint ,  
millyennel mind a’ két prédikátor, kivált a’ fiatalab
bik bennünket fogada. Mind magunk, mind kocsisunk, 
mind lovainkra a’ legnagyobb gond forditaték. Szí
vesen marasztalván két napot töltöttünk. Örömünket 
különösen neveié az a’ szép egyesség, mellyben a’ 
katholikus, görög, evangélikus és reformatus lelké
szeket találtuk, ’s örömünknek annál élénkcbbnek 
kelle lenni, minthogy hasonló egyetértést még addig 
sehol sem tapasztaltunk. Egyik napon számos társa
ságban élelem szerekkel bőven ellátva, kikocsikáz- 
tunk egy tóhoz ’s abban megfűrödvén, megújulva ’s 
még jobb kedvel térénk vissza. Szives vendéglőink
nek, kiknek jóságokat nem tudtuk eléggé megköszön
ni, áldás kívánást között hagyánk el Nyíregyhá
zát oIly ígérettel, hogy jóságokat mindenkor hálás 
emlékezetben fogjuk tartani. Ezt híven lellye- 
sítcttük is mindketten, ’s én most is emlékezésem’ 
szép gyönyörei közé számlálom vetek töltött időmet 
's mulatságomat.
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De b r e c e n b e n  más nemű, de hasonlókéi« na* 

gyón édes öröm vára bennünket. Tudtuk hogy egy 
nálunknál valamivel idősebb ifjú, kit Sopronban, hol 
egy vagy két évig tanult, esmertünk, Sopronból esz
tendővel előbb Debrecenbe ment tanulását folytat
ni. Előre feltevénk magunkban ezt felkeresni ’s meg
kérni, hogy legyen az előttünk egészen esmeretlen 
városban vezetőnk és tanácsadónk. — Igyekezetünk 
minden reményünket meghaladva sikerűié. Azt, kit 
kerestünk, nem csak hamar megtalálónk , hanem ben
ne minden tekintetben jó barátot is lelénk. 0  akkor 
nem csak a’ legidősebb, hanem legtalentomosabb, 
legtudományosabb ’s legbecsültebb deákok közé is 
tartozék. Mindjárt jó helyet készíte számunkra ’s 
vendégeivé fogada. Három vagy négy magához ha
sonló tanulótársaival együtt tarta a’ kollégiumban 
asztalt, kik közül mindenik ada jó házokbeli városi 
fiatalabb tanulóknak külön órákban leckéket ’s azért 
számokra a’ szülék naponkint többféle összeillő étket 
küldöttek a’ kollégiumba. Ezen szülék tudósíttatván 
a’ felöl, hogy két vendég jö tt ,  még többféle ’s válo- 
gatottabb ételeket 's italokat adtak, mint egyébkor, 
úgy, hogy mind ebédünket, mind vacsoránkat lako
mának lehete tartani. Barátunk mindenütt kalauzunk 
’s értesítőnk leve. A’ prédikátorokhoz és professo- 
rokhoz részszerint elkésére, részszerint a’ hozzájok 
menésre utasítást ada. A’ város’ nevezetesebb helyeit 
és épületeit meginutogatá, különösen a’ kollégium’ 
egész szerkezetével megesmertete. Látogatásiakban 
mindenütt emberséggel fogadtatánk ’s esmerkedésün- 
kön kívül egyben másban hasznos esmereteket is nye
rőnk. Legkülönösebbnek látszott előttünk az, hogy 
az akkori egyik prédikátor utóbb superintendens B e-
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n e d e k  Mi há l y  magyar beszédünket hallván, nem 
akarta elhinni, hogy evangélikusok vagyunk, mert 
azon legalább akkor ott uralkodott véleményben, mint
ha minden magyarországi lutheránusok vagy tótok 
vagy németek volnának, ő is osztozott. Utóbb csak 
ugyan meghagyta magát általunk győzni ’s annál örö- 
möstebb beszélgete különféle dolgokról velünk.

Az a’ szives barátunk , kinek olly sokat kelle 
köszönnünk K o l m á r  J ó s e f  volt, ki utóbb vallási 
felekezetének egyik kitűnő dísze ’s egyik legjelesebb 
hitszónoka leve, ’s ki miután magát egy megjutalma
zott filológiai értekezése #) ’s nyomtatásban megjelent 
velős predikátiói által is dicséretesen megesmcr- 
tette, nem régen mint rév-komáromi prédikátor és 
esperes cserélte-fel a’ múlandóságot egy jobb világgal. 
Ez előtt mintegy tizenöt évvel megújította velem a’ 
régi esmeretséget, sőt tartós barátsággá is változtató, 
mellynek édességét mindenkor tetézett mértékben él
veztem, valahányzor Rév-Komáromban megfordultam.

Szándékunk szerint Debrecenből Erdélybe is 
be kellett volna mennünk, ’s akkori képzelődésünk ezen 
tüudéres országának legalább egy részét megjárnunk; *) **)

*) L . Ju ta lom fe le le tek  a ’ m ag y a r  nye lvrő l  a ’ m ag y a r  nemzeti 
M useum  1815. 18 ‘6. >817. esztendei kérdéseire.  Egy  kötet .  
K i a d ta  H o r v á t h  J s t v á n  a ’ Széchenyi országos k ö n y v 
t á r ’ őrzője  a ’ m ag y a r  nemzeti  Museum melle t t  f e s t e n .  
N em es T r a t ln e r  Já n o s  T a m á s  betűivel.  1 8 2 1 . -— A ’ m áso d ik  
k ö te tb e n  K o lm ár  J ó s e f ,  p ró b a té te l  a ’ m a g y a r  he lyesírás 
p h i lo so p h iá já ra .

**) L .  Keresztyén k a th e d ra i  tan í tá so k  a nevendék n é p ta n í tó k  
k ed v éé r t  és a ’ pa llé rozo ttabb  k ö zö n sé g ’ házi buzg ó ság án ak  
segédeim éül .  Szerzetté  K o l m á r  J ó z s e f  a  helv .  va l lá s ,  
té te lt  ta r tó  rév - kom árom i ekltlésia  p ré d ik á to r a ,  és azon 
nevet  viselő egyházi  t rac tus’ esperestje,  Két kötet;  
Pes ten .  T ra t tn e r  és Károlyi betűivel és kö l tségén ,  1830·



de kocsisunk azt állítván, hogy lovaink, minden jól— 
tartás inellett is (jnellyböl soha sem láttunk fogyat- 
kozástj elégtelenek lennének oily nagy utat rnegbir- 
ni, tanácsosnak tartánk hazafelé fordulni. Szives 
vendéglőinktől tehát baráti csókok között elválva S z o -  
boszl ón,  Ná d  u d v a r o n ,  K a r d s z a g o n ,  T ö r ő  kSz. 
M i k l ó s o n ,  S z o l n o k o n ,  A b o n y o n ,  C e g l é 
d e n ,?? .  K ő r ö s ö n  ’s több helységeken keresztül 
Pest felé indulónk. Ezen utunk inig Kecskemétre 
nem értünk nagy részint csak körültekintésből és 
szemlélődésből álla. Mit imitt amott rövid tartózko
dásunk alatt megnézhettünk, azt megnéztük, a' mező
városoknak, mellyeket láthatónk, a’ felsőbb megyék’me
ző -városaitól! külömbözését bámultuk ’s a’ szokat
lan terjedelmű nagy pusztákat csudáltuk. Látogatást 
csaknem sehol sem tettünk ’s külömben is csupán két 
kis eset nyomta -  bé’ magát emlékezetembe. - Egyik 
az, hogy egy mező-városhoz közeledésünkkor egy ve
lünk találkozó magyar ember általunk kérdeztetvén, 
melly falu legyen az, boszonkodva, nagyon kemény, 
erős, csaknem megijesztő hangon azt feleié: Nem falu 
ez, hanem város! A’ másik a z , hogy egy csárdába, melly 
báró Orczy líugacára emlékezlete, a’ zápor eső 
ellen menedéket kerestünk, ’s ott két rettenetes nagy
ságú magyar embert találtunk, kikhez képest ini csak 
törpéknek látszottunk, ’s kik minket, mint lenézések
ből ’s tekintetekből láthattuk, valósággal minden ér
telemben törpéknek is tartottak, ’s oily tiszteletet 
gerjesztettek magok iránt, hogy alig mertünk mot- 
szanni.

K e c s k  em é t en nyájasabb társaságot találánk. 
(»öböl  G á s p á r  reform, prédikátor örömöt mutata,
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midőn tőlünk értette, hogy nyomtatott munkái előt
tünk esmertesek#). A’ katholikusok’ gymnaziumának 
direktora a' legnagyobb emberséggel lebocsálkozék 
hozzánk ’s a’ városnak nem csak nevezetességei’, ha
nem régibb történetei’ előadásával is olly kellemesen 
mulattata bennünket, hogy mind tudományszeretetét, 
mind jóságát csudáitatá ’s nagy mértékben szeretteté 
velünk.

A s z ó d o n  két özvegy báró P o d m a n i c z k y -  
nékban nem csak miveit lelkű, hanem okos vallási 
buzgósággal ékeskedő ’s minket kegyesen fogadó 
asszonyságokat találánk; ’s egyszersmind egy fiatal 
nevelővel is esmerkedénk meg, ki egy évvel utóbb 
Jenában tanulótársunk.’s barátunk leve, ’s kinek ko
rán elhalása után Sopronban négy jeles fijaival egy 
kis jót is tehettem.

P é c z e l e n  a’ sok tekintetben tiszteletre méltó 
’s tudós öreg báró R á d a y  G e d e o n t  egészen olly 
formában, háló süvegben ’s háló köpönyegben lelénk 
könyvolvasásnál, mint igen jól eltalált képén már 
az előtt láttuk. Szép bibliothekáját nagy készséggel 
megmutogatá, némelly nevezetes munkákról tanúsá
gom értesítéseket ada, ’s külömben is példás kegyes
séggel bána velünk és szép atyai intésekkel bocsáta- 
el magától. *)

*) L. G ö b ö l  G á s p á r  kecskem éti  reformatus p réd iká to r .  
U tazó  l é l e k ,  az  a z :  Széllyel járó gondo la t i  egy o l ly a n  
lé le k n e k  , ki  az  e m b e rek n e k  tá rsaság á t  egy kevéssé el- 
h a g y v án  fe lrepült  a ’ n a p h o z ,  és azzal együtt a ’ v i lág n ak  
b izonyos részeit  b e já rv án  , u tazásáró l  számot ád ,  (v e rs e k 
ben^, — D u rá n d  D á v i d ,  az  első em bernek  e lesése  , é s a z á z t  
k öve tő  m ind  szomorú m in d  örvendetes  do lgok .  K é t  éne» 
k e k b e  f o g la l t a tv a : ford, G ő b ö l  G á s p á r .  P e s t  1789 in 8·



.Mihelyt P e s t r e  értünk azonnal felkeresénk el- 
felcjtlietetleniil kedves előbbeni tanítónkat S c h w a r t -  
ne r t ,  ki váratlan megjelenésünk által meglepetvén, 
örömét szembetünöképen nyilatkoztatá, ’s megdicsért 
bennünket, hogy mielőtt a’ külföldre mennénk, ha
zánkat szándékozunk mennél jobban megesmerni. 
Szeretetének az által is bizonyságát adá, hogy a’neve
zetesebb tudósokhoz elkésért bennünket. Ezek közé 
tartoztak; D u g o n i c s ,  K o p p i ,  H o r á n y i ,  S p i e 
l e  nb e r g , kik közűi mindeniknél nem csak jól mulatónk 
magunkat, hanem tanulónk is valamit. Az ő útmutatása 
szerint több érdemes férjfiakatis felkeresénk, mind Pes
ten mind Budán. Az utóbbi helyen egyik fő nyereségünk
nek tartónk azt, hogy báró P o d m a n i c z k y J ó z  s é f é t ,  
ezt az elmésség és tudósság csudáját megláthattuk, 
’s igaz miveltségű ’s nemes lélekhez illő bánását 
tapasztalhattuk. V é r s é g i  F e r e n c e t  is felke
restük ’s beszélgetését a magyar literaturáról örö
mest hallgattuk.

Pest és Buda után alig győztük várni, hogy 
Székesfejérvárt vagy inkább V i r á g  B e n e d e k e t  
láthassuk. Odaérvén 's egy szép vendégfogadóba 
betérvén, hogy V i r ág ’ szállását megkérdezhetnénk 
magával a’ fogadóssal kívántunk szólni. A’ felső e- 
melet’ egyik szobájába vezettetünk, hol az egy pappal 
beszélgete. Tudakozódásunkra vendége szólamlék 
meg, ’s kérdezé tőlünk, kik ’s mi járatbeliek volnánk. 
Hallván hogy soproni evangélikus tanulók vagyunk, ’s 
hazánkkal, kivált nemzeti Íróinkkal kívánunk esiner- 
kedni, másik kérdése az vala: nem esmerünk-e ne
véről valamelly F ej é r G y ö r g y ö t ,  ki hasonlóképen 
már az irók közé tartozik. Feleletünkre , hogy mást 
nem esmerünk egy poszonyi szemináristán kivüi, ki
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a’ komáromi Mindenes Gyűjteménybe már több dara
bokat iktatott. Épen azt értem, monda, az most 
káplánom , hát azzal nem kívánnának - e megesmer- 
kédni? Erre nagy készségűnket látván, tüstént fel - 
kele, ’s a’ fogadóstól elbúcsúzván, házához vezete, 
’s ezen szókkal inutata-be Fejérnek: „Ezen ifjak tu
dósokkal és írókkal akarnak esmerkedni, öcsém uram 
is az illyenek közé tartozik, beszéljenek hát egymás
sal tudósul;“ azután magunkra hagya bennünket. Λ’ 
három csaknem egészen egyenlő idejű fiatal emberek, 
kikben a’ tudományok ’s különösen a’ magyar litera
ture’ szeretete lobogó lánggal égett, kevés szempillan- 
tatok múlva a’ legforróbb indulattal összebarátkozának, 
’s előbb ennek akkori állapotjáro) ’s legújabb jelené
seiről buzgó részvéttel beszélgetének ’s azután'együtt 
mentek el a’ mindnyájak által tisztelt koszorús költő— 
hez. Ez kitűnő jólelküségével, nemes egyszerűsé
gével, csendes vidámságával, baráti hangú beszélge
tésével minket , kik őt most láttuk előszer, egészen 
meghajolt.

Ezen hármas esmeretség egész életemben igen 
kedves marada előttem, nem csak azért, hogy első
ben tapasztaltata velem az uralkodó vallásbeliek’ ré
széről olly kitűnő forró és szives szem etet, hanem 
azért is, mivel következményei nagyon szép örömök
ben részeltetének.

F e j é r Gy ö r g y a’ királyi tanácsos, prépost, 
nagy-váradi kanonok ’s országszertee<meretes tudósiró, 
ki forró csókokkal eresztett el magától, sok évekig na
gyon baráti hangon leveleze velem, ’s mit hálátlanság 
nélkül el nem hallgathatok, Göttingában létemkor egy 
levelébe számomra egy bankó cédulát is zár t, a’ legel-
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sőt, mellyet életemben láttam, ’s azóta is noha idő- 
jártával gondolkozásunk’ módja, hivatalunk, foglala- 
tosságink ’s egyéb viszonyaink eltávolítottak egy
mástól, mind eddig köszönetét érdemlő jó indulattal 
viseltetik irántam. A’ város’ plébánusa, (mert az 
volt az a’ papi személy, ki vele inegesmertetett) u- 
tóbb is általa sokszor köszöntetett; sőt győri profes
sor koromban egy győri kereskedőnek i s , kivel be
szélgetnie csak a’ történet ada alkalmat, különösen 
meghagyta, hogy köszöntését nekem jelenteni el ne- 
mulassa. V i r á g  B e n e d e k  pedig, kinek érdemeit 
mind jobban jobban megesmertem ’s mélyebben tisz
teltem, utóbb baráti számába fogadni, néhány leve
leivel megtisztelni, ’s az írói pályafutásra serkenteni 
és buzdítani méltóztatott.

Fejérvárról Palotán keresztül Veszprimbe me- 
nénk, ’s onnét ismét visszafelé csavarulván ’s néhány 
bakonyi helységeket megjárván Komáromba sieténk, 
hol uj örömöket reraénylettünk találni. Reményünk 
a’ legnagyobb mértékben tellvesítetett, akkori egyik 
reform, prédikátor P é r z e l y  J ó z s e f  által, ki min
den tekintetben a’ legbuzgóbb magyar írók közé tar
tozott. Forróbban mint ő alig szerette valaki a ma
gyar literaturát. ’S minthogy a’ leggyengébb igyeke
zetét is, melly ennek javára célozott, igen kedvelte 
’s atyai indulattal ápolta ’s már hozzá írott leveleink
ből ehtz vonzó hajlandóságunkat esmérte; azért haza
fiul kötelességének tartotta, bennünket mennél hat
hatósabban serkenteni ’s hasznos intéseket adni. 
Intéseit a’ legszeretetreméltóbb nyájassággal is 
fűszerezte ’s derék feleségével együtt úgy bántak ve
lünk, mintha házi cselédjei közé tartoznánk. Ebéd
nél egyik tál igen jól készült’s jó izü túrós mácsik lé
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vén, alkalmatada neki arra a* **) megjegyzésre, hogy a» 
magyarok, mikor valamelly vendéget szívesen látnak, 
túrós mácsikkal szoktak neki szolgálni. Szeretetének 
’s jóságának emlékezete soha sem enyészik -  el lel- 
kémből. Péczelyn kivűl I l i é i t ,  Z a y t , Mi n d 
s z e n t i t  ’s P e r l  a k y t  is felkerestük. I l i é i ,  kinek 
csak kevéssel az előtt megjelent T o r n y o s  P é t e 
r é t  már szerettük, de előbbeni jelesebb munkáit 
még nem olvastuk, * 3  azon leereszkedésével, mellyel 
nagyon megélemedett korában is fogadott, nagyon 
megörvendeztete bennünket. Doctor Z a y  csodálko
zott, ’s egyszermind örült is, hogy munkája # ^ 3  fe
löl már tudtunk valamit. M i n d s z e n t i  és P e r  l a 
k y ,  kiket a’ M i n d e n e s  g y ű j t e m é n y b e n  együtt 
dolgozó társoknak tartottunk, kevesebb érdeket tá
masztottak magok eránt bennünk, mert hidegebben 
láttak; de utóbb mégis nyereségünknek tartottuk, hogy 
őket láthattuk, mert az első kevéssel azután a’ La ό
νο k á t  és B r o u g h t o n  munkáik’ fordítása által es- 
meretesíróvá, a’ másik pedig nem annyira írói mint hiva- 
talbeli tekintetben reánk nézve nevezetessé lett. Tör
ténetesen K o v á c s  J ó s e f f e l i s  összejöttünk, ki ak-

*) L,  I l i é i  J á n o s  —  S a lam o n  , P to lom aeus  , Titu> , h á 
rom szo m ru já ték ,  ke l le jé t  ö n n ö n  maga s z e rz e t té ;  h a r m a 
d ik a t  ped ig  M etas tas iusbó l  (ordította. K a s s á n  a k a d .  h e 
tü k k e l .  1767. g.

—  —  —  Com arom io · H ung-e  S. T .  —  T o rn y o s  Péter .  F a r 
sa n g i já ték .  K o m á ro m b a n  t789 g.

—  -------------- K ülöm bfé le  válogato tt  E lm e  - fu t ta tások  ; franc iá
ból fo rd í to t ta .  2 rész. P o s o n y b a n  1790. $.
------------ Ludi  T rag ic i  in academ ia  Budensi nu p e r  ex h ib i t i
( I .  D a v id  p o e n i ta n s .  I I .  Absolon in Patrem perduel l is .  I I I .  
L assus  sive D a v id  lugens A bsolonem  :) C om arom ii  1791 .8 .

— »— —  A .  M. T o rq u a tu s  B oeth iusnak  öt k ö n y v e i  a* Böl- 
cseség v igasz ta lásá ró l .  K assán  1766. 4

**) Z a y  S a  m u e 1 M a g y a r  m ineralog ia  , a v ag y  az  ásványokró l  
va ló  tudom ány s,  a.  t. K o m áro m b an  1791. 8·
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kor ott reformatus professor volt, ’s utóbb mint 
c s a k  vá r  i prédikátor többfélét is nyomattatott.

It é V -  k o in á r o in b a n létünket utazásunk végjé
nek mondhatom, mert onnét egyenes utón hazafelé 
mentünk.

Ha ezen két hónapig tartó vándorlásunkra vis
sza tekintek, azt kell hinnem, hogy ezen időt alig 
tölthettük volna hasznosabban ’s kellemetesebben. 
Kedvetlen történet csaknem egy sem adta elő ma
gát, azon egy pár csekély bajon kívül, mellvet meg
említettem. Gyönyörben pedig a’ sokféle tájékok’ lá
tása, a’ különféle erőművek szemlélése, az ipar és 
szorgalom’ többféle ágainak osudálása, ’s a’ sok jeles 
és jó emberekkel esmerkedés, ’s a’ csaknem minde
nütt sok szívesség’ tapasztalása, számtalanban ré- 
szeltete. A’ különféle hasznos esmeretek , mellyeket 
könyvekből nem nyerhettem, minden egyéb gyönyör 
nélkül is bőven megfizették ’s jutalmazták volna fá
radságomat. Lelkem előbbi nagyon szűk látkörenagy 
mértékben szélesedek, ’s ítélő tehetségem sok dol
gokat igazabb szempontból tanula nézni, mint külön
ben néztem. Látóin hogy mindenfelé vannak sok jó 
emberek, mindenütt sok szép örömöket lehet kóstolni, 
minden vallásbeliekkel kellemesen társalkodni, ’s ha
zánk’ minden részeiben boldogokat találni, ’s hasznos 
munkásságra mindenütt széles mezőt nyitni. ’S oily 
panorámát szerzők magamnak , mellynek szemlélése 
még most is hajol.
• Julius utolsó napján Szenl-Andrásra értem sze
rencsésen: de ott megérkezésem’ öröme, mind szüle
im részéről, mind az enyiinről azon körülmény által 
nagyon gátoltatott, hogy az atyám’testvér bátyját sú
lyos nyavalyában találtam, inelly kevés napokkal

I



azután élete’ világát el is oltotta. Ez. második halotti 
eset volt, tnelly szüleiin házánál szivemre igen mé
lyen hatott. Tizenhét éves koromban testvér néné- 
met ragadá-el a’ halál virágzó ifjúságában; most pe
dig azt, kit úgy szerettem, mint második atyámat, 
’s ki minden testvéreimhez ugyan, de különösen hoz
zám atyai indulattal viseltetett. Melly számtalanszor 
nyilatkoztatá azon óhajtását, hogy vajha csak prédi
kátorrá létemet érhetné -  meg, ’s melly igen kívántain 
én is, hogy ezen óhajtása tellyesedjék5 de a’ végzé
sek’ könyvében máskép vala megírva!

Már most minden szükséges készületek téteté- 
nek, hogy németországi egyetemre mehessek, ’s kü
lönösen a’ Göttingába menésre, mert az ottani tudo
mányos egyetem minden németországiak között mél
tán elsőnek tartatott. Ezen készületekhez tartozott 
egy különös munka is , melly rám nézve nem kevés 
nehézséggel járt. Az a’ hír volt elterjedve, hogy a’ né
metországi egyetemekben tanulók minden kivétel nél
kül dohányoznak , ’s azok, kik ezt nem cselekszik , 
kinevettetnek. Nekem mind addig eszembe sem juta 
«’ dohányozás, mert arra példát szüleim házánál nem 
láttam, Sopronban pedig a’ tanulás miatt nem vettem 
időt. De jövendőbeli tanuló társaim között csúf’ és 
gúny’ tárgya nem akarék lenni ’s azért komolyan hoz
zá láték ezen számnak nagyon keserű mesterség’ ta
nulásához. Naponkint két ’s több óráig is leckét a- 
dék benne magamnak, ’s mire indulnom kellett annyi
ra mentem, hogy fél és csaknem egész pipa dohányt 
ki tudtam szívni.

Mindenképen a’ lehetségig elkészülve September 
hó’ közepe táján felmenőnk Sopronba, hol mindazok
nak, kik velem együtt Németországba menni szán-



— IM) —

dékoztak, össze kellé gyűlni ’s egy pár nap alatt 
mindnyájan össze is gyűltünk, ’s az elindulásra na
pot határoztunk.

n e g y e d i k  s z a k a s z .

A k a d é m i a i  é l e t em.

1791-ben September 18-kán indulánk-el Sopron
ból a’ reánk nézve nevezetes útra. Barátink néhány 
kocsival elkisérének az első faluig Ki l i m pá i g"  ott 
velünk együtt egy pár búcsú poharat ürítének ’s az
után baráti csókokkal ’s szomorú zenével, bocsátanak 
el magoktól. Utazók hatan valánk, hárman C ö t t i n -  
gába ,  hárman J é n á b a  menni szándékozók. Egyik 
közülünk nagyon vidám természettel bírván, minde
nütt jól mulattató bennünket. A’ jó kedv annyira ha
talmában volt, hogy az ország’ szélén kérdezősködő 
komor vámost is megnevetteté.

Bé c s b e n  csak két napot tölténk , ’s az alatt 
én a’ Hercules’ választása’ jövedelmét, Gö r ö g  D e 
m e t e r  távollétében, annak barátjától a’ Hadi tör
ténetek’ írójától, K e r e k e s  S á m u e l t ő l ,  kezemhez 
vettem. Becsből bérkocsisok’ jól megterhelt szeke
rein szép lassan menőnk egész Cseh ország’ főváro
sáig. Itt egy napig pihenvén, némeily nevezetessé
geket megnézegetünk ’s az írásiról már előttünk es- 
meretes ’s akkor itt az egyetemben professori hivatalt, 
viselő Mei sz ne r  Th e op h il t meglátogatunk. Ezt

í
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nem csak csinos . udvarias. hanem máskép is szere
iéire méltó embernek találtuk. P r á g á t ó l  fogva 
D ré s  d án  keresztül L i p s  i á i g  még mind a' hatan 
együtt folytatónk utunkat. Innét hárman közülünk 
Jéna felé térének; Németh, Seybold és én pedig 
Göttingának tartónk, hová egy veresre festett hos
szúkás oldalú paraszt szekérhez hasonló posta kocsin, 
jól megrázva, szerencsésen elértünk , ’s hol esmerős 
tanulótársat egyet sem találánk , de az esmeretlen ma
gyar és erdély országi hazafiak által szívesen fogad- 
tatánk.

A’ göttingai tudományos egyetem, melly 11-dik 
G y ö r g y  angol király által 1734-ben alapítatott’s azért 
G e o r g i a  Au g u s t a  nevet nyert , több mint fejedelmi 
költséggel ápoltatván,' nem sokára felállítása után, 
Europa’ legjelesebb tudományos intézeteinek rangjára 
emelkedett fel, ’s akkor, mikor én ott tanultam vi
rágzásának nagyon magas pontján állott, mind egyéb 
tekintetben, mind kivált professoraira nézve. Ezek 
közül ugyan az egyik fődisz Mi c h a é l i s z  Dá v i d  
éppen akkor tájban haláloza meg, ’s L e s s z  egy ha
sonlókép jeles tudós , kevéssel az előtt hannoverai ud
vari prédikátorrá nevezteték-ki. De még az ott ma
radottak között is sokan első rendű csillagokként fény- 
lettek a’ német literatura’ egén. Ezek közé tartoztak 
(hogy csak a’ theologiai és bulcselkedési karbeliekről, 
kik engem legközelebb érdekeltek, tegyek említést} 
P l a n k ,  a’ legtudósabb ’s egyszersmind legszelídebb 
’s szeretetre méltóbb protestáns theologusok’ egyike; 
E i c h h o r n  a’ napkeleti nyelvekben! és bibliai kritiká
ba ni jártasság’ nevezetes képviselője; H a y n e ,  a’ 
classikai literaturában , Ka es tn  er a’ mathesisban, 
G a t t e r  er ,  S c h l ö t z e r ,  S p i t t l e r  a’ történet
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írásban, Bl u me n bach ,  B e c k ma n n ,  L i c h t e n 
be r g  a’ természeti tudományokban, ’s az utolsó egy
szersmind az elmésségben is , az akkori idő nagy hő
sei: F e d e r ,  a’ gyakorlati bölcselkedés’ jeles tanító
ja ; Bü r g e r ,  a’ hires költész ; ’s a’ hitszónokok kö
zött magát már ekkor is megkülömböztető M a r e zo I I. 
M e i n e r s , M i t s c h e r l i c h ,  S c h I e u s z n e r , 
S t a u  dl  i n,  Bu h l e ,  B o u t e r w e k  alsóbb rendű , 
de még is ügyes tanítók voltak, valamint az akkor 
fiatal ’s még most is élő H e e r e n * )  is,  ki azóta a’ 
tudósok között olly szép hirt szerzett magának. Mind 
ezeket nagyrészint az élőszóbeli előadás is ajánlotta, 
de e’ részben leginkább raegkülömböztetle magát az 
élénk emlékező tehetségű, virágzó képzelődésü , éles 
itéletii, ’s tekintélyt szerző magatartási! S p i t t l e r ,  
ki nem sokára azután a’ würtenbergi király egyik mi
nistere leve.

Mimién egyéb tudományos intézetek és készü
letek mellett, inellyek jól rendelt egyetemhez megkí
vántainak, Göttingát egy igen jeles könyvtár is éke
síti, meily mintegy háromszáz ezer kötet könyvet , 
és öt ezer kéziratot foglalván magában , a’ tudósok’ 
vélekedése szerint, kivált az uj literáturára nézve, 
egész Németországban ’s talán egész Európában is 
leggazdagabb volt. Ebből a’ könyveket az én időm
ben könnyebben megkaphattuk olvasás végett, mint 
akármelly más tudományos intézetben. Csak a’ cimö- 
ket kellett egy nyolcad, vagy negyedrétii papirosra 
nevünkkel együtt felírnunk , ’s egyszersmind valamel
yik professorial is, mint kezeskedővei, a’ magáét 
felíratnunk, ’s azután ezen jegyzéket a’ könyvtárba

) Ez  is meghall  1843.



—  102 —

vagy clvinnünk vagy cselédtől elkiildcniink, ’s a’ kí
vánt könyvek minden nehézség nélkül kiadattak. E’ 
részben kivétel csak az igen drágákra ’s ritkasá
gokra nézve volt, mellyeket egyedül a’ főkönyvtár- 
noknak He y n e n a k  engedelinével lehetett kivinni. 
Kezeskedő professorra, kivált mi magyarok, kik ál
talában jó hírrel dicsekedhettünk, nagyon könnyen 
tehetőnk szert. Én találtam ollyat, ki annyi albát 
adott előre , valamennyit kívántain. E ’ szerint azon 
mohóságomnak, mellyel a' könyveket csaknem elnyel
tem, nagy mértékben engedtem ; ’s nem csak a’ könyv
tárban minden könyveket, mellyeket látni kívántam, 
megnézegettem, hanem esztendő forgása alatt igen 
sokat, részint olvasás, részint forgatás végett szál
lásomra is vitettem.

A’ sok jeles tanító az ifjúságban nagyon szem
betűnő tanulási vetélkedést támaszta. Ez az által 
sem kevéssé mozdítatott elő, hogy esztendőnkint mind 
a’ négy tudományos kar az angol király költségén a’ 
tanulók’ számára egy egy pálya-kérdést szokott fel
tenni, mellyeknél a’ jutalom mindenik karban huszon
hat arany nehézségű arany emlékpénzből állott. Mind
járt oda érkezésemkor örömmel értettem, hogy kevés
sel az előtt, három esztendő forgása alatt két ma
gyar és egy erdély országi hazafiak jutalmat nyertek, 
tudniillik: a’ most köztiszteletben részesülő királyi 
tanácsos és pesti egyetemi professor S ch  edi us L a 
j o s ,  =&) az általam már fellebb dicsérettel említett *)

*) S c h e t l i u s  L u d o  v i c u s .  Jo a n n e s  J a u r in o .  Hung  prof. 
A es the t  in U niv .  H ung .  Com mentat io  de sacris opertis  ve
terum chvistianorum , sive de  d i s c ip l in a ,  quam  v o c a n t ,  
A rcan i .  A V enera t) .  O rd in e  T h eo lo g o ru m  in certamine 
Jiterario civium aca d em iae  Georgiae  A ugus tae  1790. proe- 
uno  o rna ta ,  G o t t in g a e  in 4,
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Á s b o t J á n o s  és B i n d e r  J á n o s  ki u-
tóbb Szebenben professorságot viselt, de már megha- 
lálozott.

Göttingai életem a’ tanulás’ és barátkozás igen 
édes, de csendes és egyforma örömei között tölt e l, 
hasonló az oily folyamhoz:

— -— — Tacitis , qui leniter undis 
Caeruleis placidus per vada serpit aquis.

Hogy tanulási vágyam bőven talált táplálékot és 
élvezést, az eléggé kitetszik abból, mit eddig tuon- 
dék. Az élvezést a’ professorok’ tanítási ügyessége 
’s tanítványaikkal példás emberséggel és szeretettel 
bánása, még kellemesebbé tévé. Én I l e y n é n a k ,  
P i á n k n a k ,  S p i t t l e r n e k ,  E i c h h o r n a k  és 
B i i r g e r n e k  legtöbb köszönettel tartozom, ’s ezeket 
megkülömböztetve szerettem ’s tiszteltein is.

Barátkozásba külföldi tanulókkal, noha könnyen 
lehetett volna, nem bocsátkoztam. Egyfelől gazdasá
gi tekintetből attól tartottam, hogy általuk erszénye
met inegerőtető költségeskedésre kénszerílethetném; 
másfelől azon kivid, hogy az anyai nyelvemen be
szélget hetes az idegen földön reáin nézve még nagyobb 
bájjal bírt, mint itthon, megelégedést is többet; re- 
inénylhettem a’ magyarok társaságában, mint a’ ná- 
loknál jóval fiatalabb ’s nagy részint jóval is éretle
nebb németekében.

Magyar és erdély országiak részint reformátu
sok részint evangélikusok többen valánkj húsznál. Az *)

*) A s b ó t r ó I lásd  felebb.
*") B i n d e r  J o a n .  S a x o n is  T r a n s y lv ,  Com m enta lis  de  ρο· 

l i l i a ,  veleris urbis R o m ae .  G o t t in g a e  1791 in 8.
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akadémiai élet’ szelleménél ’s az ifjúság’ természeté
nél fogva nagyon szép egyetértésben ’s szoros kap
csolatban éltünk ’s pihenésre szánt óráit.kát nagy ré
szint nyájas társalkodásban együtt töltöttük. Társal- 
kodásunk többnyire barátságos beszélgetésekből és 
sétálásb il ’s gyakran tud talányos vitatkozásokból is 
állott; de ezen utolsók soha sem mentek túl a’ barát
ság’ határin. Ha valami literatúrai újdonság ’s kivált 
nevezetes röpirat figyelmünket magára vonta, azt 
hárman, négyen és többen is együtt szoktuk elolvasni, 
’s róla ítéletünket egymással közölni. A’ jelesebb pro- 
fessoroknál is, leginkább vasárnapokon ’s ünnepeken, 
délelőtti tizenegy ’s tizenkét óra között gyakran hár
man , négyen’s többen is együtt tettük látogatásunkat, 
vagy inkább udvarlásunkat. Nemzeti felekezetűnk’ 
becsületét pedig nem csak minden mocsoktól gondo
san őriztük, hanem még szebb fénnyel is diszesíteni 
igyekeztük. Nem is találtatott egy is közöttünk, ki 
tisztességes magaviselettel ’s tanulási szorgalommal 
nem jeleskedett volna, ’s találtattak számosán, kik 
magokat talentomaik 's gyűjtött esmereteik által már 
akkor is dicséretesen megkülömböztették, utóbb pedig 
részint főoskolákbeli professorokká, részint városi 
prédikátorokká, vagy máskép a’ polgári társaságnak 
derék ’s hasznos tagjaivá lettek. így p. o. Barcafal- 
vi S z a b ó  D á v i d  Sárospatakon, S z é p l a k y  De
brecenben , D ó z s a  Maros-Vásárhelyen, S ey b ο I d 
Sopronban, N é m e t h  Győrben professori; H e r e p e i  
és L i e d e m a n n  Kolosvárott, B i e r  man n Pozson- 
ban, R i c h t e r  Bazinban , G a in a u f Ruston prédi
kátori hivatalt viseltek, ’s az ltí41-ben meghalt 
B u d a y  E z s a i á s  nem csak mint professor, hanem



mint iró és mint superintendens is szép hirt szerzett 
magának.

Barcafalvi S z a b ó  Dá v i d  akadémiai társaink
V

között több tekintetben első vala. Oinár 1786-ban és 
1787-ben a! pozsoni H í r m o n d ó  ciinü magyar újsá
got irta, ’s akkor azáltal is nevezetessé lett, hogy 
a’ magyar nyelv’ szegénységét érezvén, több uj szó
kat kezdett csinálni; de mint hogy az olvasóközönség 
az illy szokatlan dologra még nem vala elkészülve,’s 
minthogy ezen próbáját sokan vétkes merénynek néz
ték ’s neki kemény szemrehányásokat tettek; azért 
próbálásának félbehagyására engedte magát biratni 
Ha azzal negyven évekkel későbben lép-fel, H e l 
m e d  és egyébb magyar hírlap irók ’s könyv -  szer
zők helyett ő lesz nyelvünk újításában ’s gazdagítá
sában egyik első Herkules. Az általa csinált szók’ egy 
részét csak ugyan ki is adta egy külön raunkácská- 
ban. — E ’ szerint Cöttingába idősebb korában 
ment, mint egyebek menni szoktak. Úgy látszik, hogy 
ott csak a* **) természet tudományban ’s mathesisban kí
vánta magát még nagyobb mértékben tökélyesíteni; 
mert ezen tanítmányok’ tanító széke a’ sárospataki 
reformatum kollégiumban már neki volt szánva, ’s 
azt mindjárt hazájába visszajövése után 1792-ben el 
is foglalta.
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*) L az  A) alatti  to lda léko t .
**) Iíarczafalvi Szabó D á v id  a ’ T u d o m á n y o k  m a g y a r u l .  Po- 

zsonban  1792. g -a d  r. 37 I .
**") L . ------------Ora t io  inaugura t is  de  mult ip lic ibus sc ien tiarum  na

turalium in  om ni v i ta  uti l i ta t ibus rec i ta ta  publice S á ro s-  
P a tak in i  1792 cum o rd in a r iam  M alheseos  et Phys ices  p ro fe s 
sionem ausp ica re tu r .  Posonii  in 8·
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Életünk’ ’s örömeink’ egyformaságában esztendő 
forgása alatt két történet tett valamennyire változást, 
egy örvendetes és egy szomorú; néhai Gróf T e l e k y  
J ó z s e f  Göttingában megjelenése, és II-dik L e o 
p o l d ’ dicső emlékezetű királyunk halála.

Gróf T e l e k y  J ó z s e f  császári királyi belső 
titkos tanácsos, Ugocsa vármegye’ főispánja és 
korona őr, ez a’ mély és széles tudományu ’s esme- 
retei bővítésében fáradhatatlan mágnás, Frankfurtból 
hol Ferenc császár koronázásán jelen volt, egy for
dulást tett Németországban, leginkább némelly tu
dósoknak, azok között a’ Göttingaiaknak i s , meglá
togatása végett. Göttingában létét odaérkezése után 
hamar megtudám. Délelőtt egyik leckére menvén 
történetből egy díszes magyar öltözetii legénnyel az 
említett gróf cselédjével találkozóm. E’ szokatlan 
látásnál kérdőm a’ legénytől ha tud - e magyarul? 
Hogy ne tudnék uram ! ez vala a’ felelet; hiszen csak
nem semmi más nyelvet sem tudok, mint a’ magyart. 
További kérdezéseimre elbeszélő, kivel j ö t t ’s hová 
szállottak. Leckémről kijővén első gondom leve 
minden hazafiakat összegyűjteni, ’s azután seregesen 
menőnk Göttinga’ ritka vendége’ tiszteletére, kinek 
én egyszermind néhány sor verseket is nyújtottam 
által. # 3  A’ külömben nagyon komoly gróf nagy le- 
bocsátkozással fogada’s több rendbeli kérdezősködé- 
sei 's intései után ozsonnát is adata. Egy pár napig 
késvén ott a’ jelesebb professorokat meglátogatta ’s 
a’ fogadóban meg is vendégelte.

Ottléte nekünk még egy más mulatságot is ada. 
Titoknoka M á t y á s y  J ó z s e f ,  ki utóbb magyarver- *)

*) L. Kis Já n o s  v e r s e i ,  í - d ik  k ő i é i ,  t, gy.
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seket is ada-ki ,  nagyon vidám kedvű ’s elmés 
fiatal ember néhány Debrecenben vele tanult ’s ek
kor Göttingában volt barátival együtt, egyik barátja 
szállásán színjátékképen előadták azon módot, mellyel 
a’ debreceni professorok a’ kollégiumtól búcsút vevő 
’s felsőbb tudományos intézetekbe ’s theologiát tanul
ni menő deákokat megvizsgálni szoktak. A’ magok 
között kiosztott szerepek’ eljátszásával annyit nevet
tettek velünk, hogy akármelly színházi vígjátékban sem 
kellett volna többet kívánni.

Ildik L e o p o l d  ezen oily sok és nagy érdemek
kel fénylő ’s még szebb reményeket nyújtó királyunk’ 
váratlan halálát legelsőben egy professor tudta meg 
’s ettől én haliám legelőbb. A’ szomorú hír kétélű tőr 
gyanánt átjárta telkemet. Siettem, futva siettem arról 
több hazafi társaimat tudósítani; ’s a’ futás közben a’ 
fagyos és síkos utón úgy a’ földhez csaptam magamat, 
hogy nem csak derekasan megütközöm, hanem nad
rágom egyik szára is egészen ketté hasada. És igy 
ezen elfelejthetetlen fejedelemnek mind koronáztatása, 
mind halála reám nézve rósz előjelekkel vala össze
kapcsolva.

Göttingában létem a’ haza szeretet’ egy igen ér
dekes példáját is juttatja eszembe. Braunschweígban 
egy S z e l e c k y  nevezetű ’s magyar születésű pro
fessor igen élénken bizonyította Ovid’ ezen esmeretes 
verseinek igazságát:

JScscio qua natale solum dulcedine cunctos
Ducit et immemores, non sinit esse sui. *)

*) Mátyásy József. Semminél több, Valami az az : elegy tárgya és 
formájú egynéhány darab versek. Két darab, Pozsonban és 
Vácon 1794 — 8a{l rét I, 310 lap II . 38Ó lap.
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Hazájához forró szívvel vonszódását több ízben 

többekkel tudatta; mert inár H o r v á t h  Ád á m a 
komáromi mindenes gyűjteményben, hajói  einlékezeír 
lTbO-ben intézett hozzá erre nézve egy versezetet. 
Tudatta azt különösen Göttingában tanuló hazafi tár
saival is. Ennél fogva már A s b ó t  J á n o s  Méha
nyád magával meglátogatta őtet. Az én időmben is 
elmentek hozzá némelly tanuló társaim. 0  azokat 
öröm kényekkel fogadá ’s úgy nyilatkozók elüttök, 
hogy ámbár semmi különös haja nincsen, és van oka 
sorsával megelégedni, még sem tudja hazájához von- 
szó szenvedélyes szeretetét mértékelni. Csak ugyan 
annyi szépet ’s jót is beszélt gyermekei előtt a’ téjjel 
mézzel folyó magyar Kánaánról, hogy azok közül égj 
fia Pozsonban francia nyelv tanítóvá, ’s egy leánya 
magyar országi predikátornévá lett.

Egy göttingai tréfánkat is megemlítem. Tész- 
tás ételeket nagyon ritkán kaptunk, ’s mellyeket 
kaptunk azok sem igen tetszettek magyaros ízlésünk
nek : ’s e’ szerint közülünk még azok is nehezen nél
külözték az efféle eledelt, kik honokban nem igen 
szerették. Öten, mindnyájan soproni tanulók, egy ház
ban tartottunk szállást, épen azon házban, mellyben 
Schwartner és Asbót az előtt tartottak vala. Az a 
gondolat támada bennünk, hogy próbálnunk kellene 
jó tésztás magyar ételekből álló vacsorát készíteni. 
Egyik közülünk bízott magához, hogy ő nem roszul 
ért a’ főzéshez. A’ szándék munkába vétetek; a 
szükséges szerepek kiosztogattatáuak: nekem, ki a' 
konyhabeli dolgokhoz annyit sem értettem mint a 
hajdú a’ harangöntéshez, az a’ foglalatosság juta. 
hogy az utsza felé levő szobában a’látogatókat, ha jön
nének, el kelle fognom’s a’ hátulsó szobák’ - ’s kony-
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habéii munkálkodást titokban tartanom. Az  első pró
ba tiirbetóképen ütött ki, ’s azért más alkalommal 
terjedettebb terv szerint készítettünk egy magyaros 
vacsorát, ’s arra hazánkfiai közül többeket is meghí
vón egy estvét igen jó kedvel töl télik—el.

Göttingában esztendeig tartózkodásom után 
tudván, hogy Németországban sok időt nem tölthetek 
’s más tudományos intézetbeli professorokat is kíván
ván esmerni, arra határozóm magamat, hogy a’ má
sodik esztendőre Jénába menjek által; ’s ezen szán
dékomat végre is hajlottam. Barátim sercgesen el- 
késérének egyik szomszéd faluig, ’s ott érzékeny 
szívvel vevénk egymástól búcsút. Legmélyebben ha
tott reám N é m e t h  L á s z l ó ’ bucsuzása, ki egyszer
smind emlék könyvembe is ezeket irta:

B a r á t o m !

„Eddigi barátságunkat, ha nem egészen is nagy 
részint a’ szerencsének köszönhetjük. — Összehozott 
az bennünket Sopronban , mint hosszú útra indulókat; 
ngy lielyheztetett, hogy sem útnak indulásunk idejére 
sem az úti költségek és mindenféle szükséges dolgok
nak megszerzésére, sem feltett célunkra nézve egy
mástól nem igen kiilömbözénk. — Elkezdettük ezt az 
utat, — együtt folytattuk tisz évekig — megesinertük 
egymást minden lehetséges környülállásokban. — 0  
minő érzések érdeklik itt szivemet!!! — Sok jót ta
nultunk, sok roszat tapasztaltunk, — együtt érzet
tünk, együtt gondolkodtunk; együtt fájlaltuk, ha va
lami ért, együtt örvendeztünk, ha okot találtunk reá. 
— Mindenben része volt mindenikünknek. — Megma
radt épen régi kötésünk!! — Már ezután utunk két
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felé vál csak hírét halljuk egymásnak.— Célunk a’ 
haza’ haszna, — ’s sziveink egyforma érzése tartsa 
fenn tovább is szövetségünket. — Öröm lesz, ha hírt 
adhatunk egymásnak utunk szerencsés folyamatjárói 
’s célunkhoz közelítésünkről.“

Göttingától nehéz szívvel váltam-meg, nem 
csak azért, hogy sok jó barátimtól távoztam el, hanem 
azért i s , mivel attól tartottam, hogy olly jeles pro· 
fessorokat 5s olly uralkodó tudományos szellemet, mint 
Göttingában találtam, sehol sem fogok találni.

Szállásom egyik ablakára valameily ott lakott 
elődöm nagyon olvasható betűkkel ezen rendeket véste:

Die Rolle ist gespielt, der Korhang fä llt nun nieder 
Göttingen lebe wohl, ich sek' dich schwerlich wieder

l l á t h  M á t y á s n a k  superintendes P e r l a k y ’ 
halálakor mondott’s nyomtatásban megjelent búcsúz
tatójában pedig a’ többek között ezen tizenöt éves 
koromban rám mélyen hatott sorok fordulnak elő.

Göttinga , o dicső tudomány'1 kormánya ,
M ellytöl elválását szivem must is bánja.

Elmenetelem közeledésekor későn korán ezen 
német és magyar versek foroglak elmémben, ’s szám
talanszor elmondottam azokat ínagamnak.

Azonban Jénában létemet nem csak soha sem 
lett okom megbánni, hanem reám nézve nagyon jóté
konynak is kelle tartanom. Legelsőben is az a’ tár— 
salkodásbeli vi dors ág és virgonc jókedvuség, melly 
ott az egész tanuló ifjúságot, ’s azok között a’ ma
gyarokat is, kikkel mindég tartottam, lelkesítette,
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ream, ki a’ komolyságra még mindig kelleténél hajlan
dóbb voltam, hasznos befolyást gyakorlott. Ott sem 
divatozott ugyan már a’ renoinistaság, melly azt 40-50 
évekkel előbb olly rósz hírbe keverte! A’ tanulók már 
nem keresték dicsőségüket hosszú kard’viselésében, a- 
kademiai képzelt szabadságért verekedésben , éjjel nap
pal dőzsölésben, piacokon tele torokkal éneklésben, 
egyetemi őrökkel harcolásban, filiszteusok’gyiilölésében, 
szolga - leányok’ pofozásában, ’s hitelezők’ csalásá
ban: ezek ’s e’ félék helyett szelídebb szellem lett
uralkodóvá. Mindazáltal a’ társalkodást még] is élén- 
kebb ’s úgy szólván fiatalabb szesz bírta, mint Cöt- 
tiugában. A’ göttingai tanulók között a’ hangosabb vi
dámság ’s annak dalolásbau kitörése már a’ ritkasá
gok közé tartozott. ’S egy kis változtatással reájuk 
lehete alkalmazni azt, mit H e l v e t i u s  annak vita
tásában, hogy a’ vidámság megszűnt a’ franciák kö
zött megkülömböztető erkölcsi billyeg lenni, nehány 
évekkel előbb irt: ,,la jeunnesse en s’ interdisantJe 
cabaret a perdu une partié de cette gaiete, qui souvent 
a besoin d’ étre animée par le vin: et la bonne coin- 
pagnie, en excluant la grosse joie de ses assemblées 
en a bánni la veritable. Jénában a’ baráti (ársal- 
kodás harsányabban ömledezteté érzelmeit. Rendsze
rint minden szombaton déiest , mikor külömbcn sein 
tartattak leckék, kisétáltunk kissebb vagy nagyobb 
seregben valaraellyik szomszéd helységbe, ’s ott egy 
két pohár ser mellett a’ legforróbb részvétellel ’s lel
kesedéssel zengtünk legjobb német költőkből vett bor- 
’s szerelem dalokat, ’s estve vissza menet S c h i- * *

*) L. Poetische Schriften von F .  W .  Z a c h a r  i ä ,  1 B and
W ien  1765. A ’ B e n ő  m m i s t  citnü kö l tem én y t .

* ) L. O euvres  de H e l v e t i u s .  T o m e  second. D e  l ’espr i t .
Chap. 30,



Jer zsiványinak ezen csmerctes sorait harsogtattnk 
a’ légbe: ,,Ein freyes Leben führen wir s. t. Mindaz- 
által nem emlékezem, hogy jó kedvünk csak egyszer 
is pntvarkodássá vagy más szembetűnő illetlenséggé 
fajult volna el. Általában a’ magyarok ’s erdélyiek 
mint Göttingában, úgy itt is mind szorgalraokra, mind 
tisztességes erkölcseikre nézve megkiilömböztették 
magokat, ’s azért a’ közvéleményben is egyebeknek 
eleikbe tették. Ha mi kicsapongások az ifjúság kö
zött történtek is, alig vett közülünk azokban részt 
egy két magyarnál több.

Az illy vidám társalkodásban több jeles ifjakkal 
volt alkalmam barátságot kötni, ’s különösen kettővel 
ollyannal, kik valamíg éltek , mindig szorosabb érte
lemben jó barátim maradtak, ’s irántami szeletelőknek 
sok bizonyságit adták. Egyik ezek közül Z s o l 
d o s  J á n o s  a’ Veszprém vármegye mostani jeles fő
jegyzőjének ZsoldosIgnácnak atyja, ki mint Veszprém 
vármegye köztiszteletü főorvosa ezelőtt néhány év
vel holt meg, ’s kivel kivált Nemes - Dömölkön lak- 
tomban gyakrabban cserélhettem ki érzelmeimet ’s gon
dolataimat; a’ másik pedig S z e n t g y ö r g y i  J ó s e f  
kiről alább még bővebben fogok szólni.

De a’ barátság örömein kívül a’ lelki mivelődés’ 
fensőbb örömeit is nagy mértékben lehete Jénában élvez
nem. A’ tudomány kedvelők előtt tudvavagyon, hogy 
E m é s z t  A u g u s z t  C o n s t a n t i n  veimári nagy 
herceg özvegye A m a l i a  ’s ennek fija K á r o l y  
A u g u s z t  a’ 18. század’ végefelé a’ német literatu- 
rát ’s miivészséget példátlan buzgósággal mozdították 
elő, hogy sok jeles tudósokat ’s művészeket magok 
körül összegyüjtvén , udvarokat a’ hazájokbeli mi- 
\eltség közép pontjává ’s leikévé tették, 's hogy
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ezt 1792-ben, mikor e’ tájékra mentem, az első ran
gú német írókon, G ő t h é n ,  W  i e l a n d o n .  He r  de r e n  
kívül számos egyébb jeles talentomok is ékesítették. 
Az említett nemes lelkű pártfogók .a’ jénai tudományos 
egyetemre is nagy mértékben kiterjesztették gondos
kodásokat, úgy hogy ez, az én odamenetelemkor sok 
igen tudós és ügyes tanítókkal dicsekedhetett. Ezek 
közül leginkább G r i e s b a c h ,  S c h ü t z , R e i n h o l d ,  
P a u l u s  és S c h i l l e r  vontak engem, sőt minden 
jobb igyekezető tanulót magokhoz; méltán is vonhat
tak , mert több rendbeli érdemeik nagyon szem
betűntek.

Gr i e s b a c h ,  azuj testamentom’ kritikai kiadása 
által nevezetessé lett férj fi, kellemes alapos és hasz
nos tanításával is köztisztelet’ tárgyává tette magát. 
Noha melle’ gyengesége miatt leckéit alacsonyabb 
hangon tartotta, mint egyebek, mégis hallgatóit, kik 
mindenkor igen nagyszámmal voltak, tartós figyelemre 
’s legnagyobb csendességre tudta bírni.

S c h ü t z ,  az elsőbb rangú filológusok’ ’s polyhis- 
torok egyike, mélyen ható eszén ’s szélestudo
mányán kívül termékeny elméssége, hájoló nyájassá
ga, kifogyhatatlan vidámsága ’s mindenben kitűnő 
jósága által mind szeretetet, mind tiszteletet nagy 
mértékben szerze magának. Jóllehet leckéit egyébb 
foglalatosságai miatt gyakran elmulasztotta, ’s az el
mulasztást csak az óra kezdetekor adatta inasa által 
hallgatóinak tudtokra; még sem tudott senki is reá 
neheztelni, ’s mindenkor tömve volt egész auditóri
uma. Engem ’s velem együtt néhány kedvesebb tanít
ványait az által is különösen lekötelezett , hogy egy
szer ’s másszor ebédjére is meghívott, ’s ollyankor

8
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a’ vele töltött egy pár órát elmés tréfái által is elfc- 
lejlhetetlen ünneppé tévé.

R e i n  hold,  Kant’ egyik legbuzgóbb ’s legügye
sebb követője, kellemes előadásával, melly a’ legmé
lyebb bölcselkedési fejtegetést is érthetővé tévé, min
den tanító társait felIülhaladta. Velem annál inkább 
szeretteié magát, mivel megengedé, hogy némelyek
kel együtt estvénkint vacsorázásakor szabadon hozzá 
raeheték ’s beszélgetésében részesülhetek. Illyenkor 
nyájaskodását is hallhatóm, de egyszersmind oily dol
gokat is tanulhattam tőle, mellyekről leczkéiben nem 
szólhatott. Egy illyen estve a’ legnagyobb lelkesedés
sel elbeszélé azt is, melly tiszteletre’s csudálásra ra
gadtatott gróf T e l e k y  J ó z s e f ’ éles és mély esze 
által, midőn az őtet esztendővel előbb meglátogatta.

P a u l u s ,  ki professorságának 50-ikévi jubile
umát az 1839-ik évi April’ 15-kén ünnepelte, ’s kinek 
el nem gyengült lelke a’ literatura’ mezején még most 
is fáradhatatlanul munkálkodik, Jénába menetelem e- 
lőtt csak egy pár évvel lTtlü-ben neveztetett-ki a’ nap
keleti nyelvek’ rendes tanítójává; még is már az én 
időmben közkedvességgel dicsekedhetett.

S c h i l l e r ’ verseit minden jobb készületii ifjak 
1 bámulva olvasták , ’s maga iránt tudományos tekin

tetben ollyan hódolat érzés uralkodott közöttük, mil- 
Jyen jó polgárok között jeles fejedelmük iránt ural
kodni szokott; csudálták érdemeit, de személyéhez 
bizonyos félelemmel és tartózkodással közeledtek.

Ezeken kívül is számos, részint már akkor is 
szép hírű, részint utóbb híresekké lett professorok 
érdemiek tiszteletemet: p.o. D ö d é r i é i n  (de, ki o- 
da menetelem után hamar megholt3 és S c h m i d t  
V i l m o s  a’ theologiában: V o i g t ,  Gö t t l i n g
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B a t s c h  a’ természeti; G r ü n e r ,  Lo il er,  . S t a r k  
az orvosi tudományokban : N i e t h a m m e r  's az oda 
akkor tájban jött F i c h t e  a’ bölcselkedésben, F a b r i  
a’ földleírásban.

A’ szomszéd weimárbeli nagy tekintetű írók 
pedig minden lépten nyomon géniuszok gyanánt ké
sérének ’s lelkesítőnek; noha őket csak távolról lát
tam ’s személyes látogatásoktól a’ csaknem imádásig 
menő tisztelet, mellyel munkáik után irántok visel
tettem, annyival is inkább visszatartóztata, mivel a’ 
tanulók közül különben is igen sokan ostromolták 
látogatásaikkal házaikat.

Jénai szellemi örömeim közé tartozék az is, hogy 
L a v a t e r t  láttam, ’s K a z i n c z y v a l  levelezni 
kezdettem.

L a v a t  er ,  ezen akkor rendkívül elhiresedett’s 
a’ nagy hírre több tekintetben méltó férjfi, Jénán ke
resztül utazván, professor Re i n  h o 1 d hoz szállott. 
Ottléte hire villám’ sebességével elterjede a’ tanuló 
ifjúság között: seregesen sieténk R e i n h o l d ’ laká
hoz, kevés pillanatok alatt nem csak a’ ház’ udvara, 
hanem az utsza’ nagy része is megtele látnikivánókkal. 
L a v a  t é r  egyik ablakból köszönte bennünket, ’s e- 
1 óbb a’ professortól az ifjúság’ erkölcsi magaviseleté 
felöl tudakozódék , ’s azután olly szivreható intéseket 
ada, hogy mindnyájunkban, kik szavait megérthettük, 
szives tiszteletet és szeretetet gerjeszte maga iránt.

K a z i n c z y n a k ,  kit már több evek óta mélyen 
tiszteltem, Jénából jelentem előszer egy hozzá irtt 
levelemben ezen tiszteletemet. 0 ,  kiben a’ nemzeti 
literatúra’ szeretete példátlan tűzzel égett, legforróbb 
indulattal ’s szívességgel fogadta levelemet ’s a’ vele 
levelezésre felszóiita. Ki nem mondhatom, mellynagy

« *
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mértékben örvendeztete felelete. Már akkor sejdítet- 
tem, hogy barátsága reáin nézve sok örömök’ forrása 
leend; ’s e’ sejdítésem minden reményt feliilhaladó 
mértékben betellyesedetí. Közel negyven évig, egész 
haláláig, szakadatlanul tarta sok szép és jóra’s külö
nösen literatüránk’ szeretetére buzdító, és több tekin
tetben boldogító barátsága. Hálómnak, mellyel a’ 
megdicsőültnek tartozom , bizonyságául, álljanak itt 
is azon rendek, mellyeket hozzá 1804-ben szívem 
tellyességéből írtam:

Felejthetetlen nap , e'des emle'kezet ,
Mellyen a' legelső baráti nevezet 

Tőled, hozzám repült.
Hányszor fű zö tt nekem e’ szép fr ig y  szárnyakat,
Hányszor gyújtott bennem istenibb lángokat,

Hány boldog órát szü lt!

Jéna is tehát, mint Cöttinga, bőven szolgáltató 
alkalmat kimiveltetésemre. Ott is sok, nem csak 
tudós, hanem tudományokat ügyesen közlő, ’s hallga
tóikkal jólbánó tanítókat, szerető és szeretette méltó 
tanulótársakat ’s egyébb lelkesítő környülményeket 
találtam.

Általában egész académiai életem az európai 
tudományos miveltség’ egyik legszebb szakába, ’s 
különösen a’ német literátura’ arany idejébe esett. 
Mert a’ 18-dik századnak, kivált utolsó felének, vé
lekedésem szerint tellyes joga van azzal dicsekedni, 
hogy egyfelől a’ bámulást érdemlő utóbbi felfedezések
re ’s az anyagi és szellemi élet’ javítására az utat jól 
készítette-el, másfelől semmi oka sincs, sem a’ böl
cselkedésben az az olta született, ’s sziiletésök után
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többnyire hamar megholt rendszereket, sein a" költész- 
ségnek uj divata szüleményeit, sen ia ’ theologiá- 
ban a’ világosítni, vagy homályosítni akarók’ tulságait 
irigyelni, sem azon vádaktól félni, inellyeket részint 
erőtlen gondolkozásnak, részint rossz szándékunk el
lene támasztanak, ’s mellyek alól azt az igazságos 
későbbikor kétség kívül tökéletesen fel fogja menteni. 
Most is hiszem azt, mit fiatalabb koromban róla 
Manszó után írtam:

Idvez lég y , nagy század , emeld·/};/fejedet,
Sem borítja homály soha szép fényedet. ·
A ' népeken kívül eleid' nyomain 
Kikel tovább vittél a' Muzák’ halmain ,
P éter , Fridrik , József és Franklin országi 
Lesznek nagy érdemid* örök bizonysági ;
’S amaz özönében a világosságnak
Melly egykor nappalt ád az egész világnak ,
Te is olly tündöklő sügért vegyítettél,
Mellyel nagy jóltévö 's halhatatlan lettél. *&)

De mint töltöttem hát időmet az illy szerencsés 
csillagzatok alatt? Bizonyosan nem egészen olly jól 
mint lehetett ’s kellett volna; mindazáltal még is na
gyon tiirhetókép, ha megondolom, hogy akadémiai 
tanulásom’ okos terv szerinti folytatására senki sem 
adott elégséges útmutatást.

Tanulásom’ rendjét nem éppen helytelenül íntéz- 
tem-el; ’s mind leckéim’ számának kiszabásában,1, 
mind azoknak és professoraimnak választásában nem

>>P· 5-‘ ·) L. ICis J mos Verse i,  H a rm ad ik  kötet.  I



ros» ιι(οη jártain. Leckék’ hallgatására napjában 
csak négy, legfellebb öt órát fordítottam; ’s ha szin
tén ezt akkor főkép pénz kéinélésből cselekedtem is, 
mégis elkerültem ez által azok’ hibáját, kik sok lec
kék’ hallgatásával magokat megterhelvén rendszerint 
a’ fölösleges lelki eledelt nem emészthették jól-meg 
’s világos esmeretek helyett zagyvalékkal tölték-el 
elméjüket.

Minthogy hajlandóságom nem annyira prédikátori, 
mint professori hivatalt kívántat» velem, a’ theologia 
mellett mind azon tudományokra is kiterjede figyelmem, 
mcllyeket magyarországi protestáns deák oskoláink
ban tanítani szokás. Hogy az első tekintetben a’ szent 
írás’ magyarázatát ’s az egyházi történet-irást, a 
bölcselkedést ’s a’ régi görög és romai literatúrai te
vém szorgalmam’ főtárgyaivá, azt most is jóvá ha
gyom. Mert a’ keresztyén hit ’s erkölcs tudomány leg
szerencsésebben a’ jól értett szent íráson alapul; az 
egyházi történetek mutatják meg mikor és mint tá
madtak a’ vallásbeli különböző hitágazatok; a’ böl
cselkedésnek kell minden tudományos foglalkozásban 
még a’ keresztyén hitnek az okossággal összehason
lításában is oktatónak lenni; a’ történetírás nem csak 
azon dicséretet, mellyel Cicero’ esmeretes mondása 
reá ruház, tellyes mértékben megérdemli, hanem az 
emberekre, kivált a’ világ’ nagyaira nézve igazságos 
Ítélő-szék, ’s ollyan olvasztótégely gyanánt is szol
gál, mellyben csak az igaz érdem' aranyja állja-ki a* 
próbát ’s a’ hamis hosségek semmivé oszolnak; a’ 
józan régi filológia pedig legjobb segédeszköz, nem 
csak a’ régi görög és romai íróknak, hanem a’ szent- 
irásnak is megértésére: valamint a’ régi görög és ro
mai klassikusok’ ért elemmel olvasása legbizonyosabb ut,
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mind az alapos gondolkozás’ ’s helyes előadás meg
szerzésére. mind Jézus vallásával együtt a' képzelő
dés’ nevetséges ábrándozásinak ’s az érzelgős’ káros 
kicsapongásinak eltávoztatására is.

MindGöttingában. mind Jénában olly professoroknál 
is , kiktől rendes leckéket nem hallottam, egyszer 
tnászor hospitáltam, az az néha, — mit a ’ szokás 
megengedett — a’ leckék hallgatására bementem: ez 
által is többféle tudományos nézeteket tanultam es- 
merni, ’s kivált a’ jobb és roszabb előadás’ különb
ségét átlátni.

A’ szünnapokban egykor Hálába egy fordulást 
tettem ’s azon alkalommal is ott, részint a’ jelesebb 
professorakat, kiknél udvaroltam megesmertem, ré
szint némelly hazafi társaknak ’s különösen B i l n i -  
ca P á l n a k  utóbb pozsoni professornak és superin- 
tendensnek, barátságokat megnyertem.

Hogy külföldi egyetemekben csak két évet tölt— 
hetvén, minden tudományokban nem vettem külön 
leckéket, mellyek a’ predikátorságra vagy professor- 
ságra készülőknek szükségesek , azt nem nagy vesz
teségnek tartom. Az ifjú, csak benne a’ tanulási vágy 
jól felébresztessék, csak megtanulja hogyan kelljen 
tanulnia, ’s csak tudattassék vele, uielly segéd esz
közökkel kelljen tanulásában élnie, sokban ellehet 
élőszóbeli tanítás nélkül. Én az ékesszollásban ’s 
logikában tanítóktól csak silány oktatást vettem 5 ’s a’ 
homiietikából, ’s lelkipásztori gondviseléshez tartozó 
tanitmányokból semmi leckéket sem hallottam ; mind
ezekben csak könyvek, ’s mikor lehetett, jó példányok 
voltak oktatóim ; még sem ezekben tapasztaltam utóbb 
maga 111 a t I e g e ró 11 en ebbne k.
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Az sem sokat árta, hogy professoraim’ tanítását 

csak olly útmutatásnak nézvén, raellynek segítségével 
saját sorgalmain által kellene tovább mennem, a’ tőlök 
hallottakat ugyan irtára , de míg sok egyebek e’ féle 
Írásaikat gondosan beköttették, ’s szent ereklyék gya
nánt fenntartották, én az enyimeket egyszeri kétsze
ri átnézés után, végkép félrevetettem, ’s magamat 
hasontárgyu könyvekhez tartottam.

Legfőbb hibám abban álla, hogy sem a’ leckékre 
illőképen el nem készültem, sem azok tartalmát is
métlés által illő figyelemmel emlékezetembe nyomni 
nem igyekeztem, ’s annak mit a’ leckékben feljegyez
tem, futva végignézésével, ’s a’ kép szerzett felüle
tes esmeretekkel megelégedtem. E’ hanyagságot leg
inkább olvasási szokott szenvedélyem okozta, inelly- 
nek különösen bő táplálékot ada a’ franciaországi 
forradalom.

Ez az olly sok és olly nagy következményű tör
ténet akkor az egész miveit világ’ figyelmét magára 
voná. Kissebb ’s nagyobb körökbeli beszélgetések 
azt tárgyazák. Hírlapok, röpiratok és sok könyvek 
azzal telének - meg. A’ legjelesebb tudósok nagy tűz
zel nyilatkozának, némellyek ellene, ’s még többen 
mellette: az elsők pusztító vandalismust látván benne, 
az utolsók földi menyországot Ígérvén belőle az em
beri nemzetnek. Természet szerint én sem maradék 
részvétlen ’s idegen , hanem a’ fiatalkor’ egész hevé
vel ’s tudatlanságával foglalatoskodám vele. Eleinteu 
arany időt reménylettem ’s Virgillel ezt mondottam.

Alagnus ab integro sedorum vertitur ordo.
Jam redit et Firgo ; redeunt Saturnia regna:
Jam nova progenies coelo demittitur alto.
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Nem sokára azután a’ terrorismus’ kezdetével 
rósz következményektől rettegtem. De mindenik e- 
setben a’ nagy történetet tárgyazó tudósítások’ olva
sásában a’ tehetetlenségig búvárkodtam, ’s e’ miatt 
tudományos esmereteim’ illendőkép gyarapítását nagyon 
elhanyagoltam. Ennek természetes következménye a’ 
lett, hogy. tudományos esmereteim’ tömege nem csak 
csupa töredékekből álla, hanem rendezés nélküli 
chaos leve:

-----------Rudis indigestaque moles,
liec quidquum , nisi pondus iners.

Azonban az akármikép töltött szép idő sebesen 
eljára ’s szomorúbb érzések közt végződvén, mint e- 
leinten jövendölhettem, egy kellemes tavaszi naphoz 
hasonlíta, mellyen estvefelé a’ tiszta ég fellegekkel 
borítatik-be, ’s utóbb fergeteg következik.

A’ foglalatos polgári életet minden órán kezde
nem kelle. Ennek meggondolása ’s szegénységem’ 
tudása nagy aggodalmat támaszta bennem jövendőin 
iránt. Képzelődésem rendszerint e’ fölött repdese, ’s 
erről ábráudoza. Egy terv után mást készítek életem 
utóbbi folytatása felett, vagy igazabban szólván, tün
dér várakat építék a’ légbe, ’s azokat ismét lerontám 
’s újaknak csinálék helyet. Ha álmadozásimból ideig 
óráig felébredtem is, azokba ismét hamar elmerülök 
’s egészen visszaestem előbbi komolyságomba, melly.et 
a’ barátság’ ’s tanulás’ örömei egy ideig felderítettek. 
Lelkem’ ekkori állapotját rajzolja azon levelem, mel- 
lyet F e j é r  G y ö r g y h e z  irtára.

) L Kis Já n o s ’ Versei.  M ásod ik  kö tet ,  L a p p . —9*.
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Komolyságomat egy másik környülmény nem 
csak neveié, hanem gyötrelemmé is változtató. Minden 
gondolkodó 's igazságkereső ember’ életében ván oily 
időszak, inellyben meggyőződéseit tisztába akarván 
hozni, kissebb vagy nagyobb mértékben kétségekkel 
küszködik. Ezen időszak nálam éppen ekkor jelene- 
meg, még pedig igen kemény ostromlással. Több 
úgy nevezett erős lelkek’ munkáit nagyon éretlen ko
romban olvastam, ’s mi azokban babona’s előítélet 
gyanánt adatott-elő , azt én is annak tanultam tarta
ni. Hiúságomnak hízelkedett azon gondolat, hogy 
a’ pór seregből kilépvén, a’ megvilágosodottak közé 
avatkoztam. Számos uralkodó véleményeket ’s vallá
si szertartásokat a’ babonák közé számláltam, ’s kép
zelődésemben már bölcs valék. De midőn az igazsá
got mennyei fényében véléin látni, egyszerre, miről 
álmadni sem tudtam, vélt meggyőződéseimet alap nél
külieknek tapasztalára. Erősítésük végett a’ ineta- 
füzikához folyamodtam. Ennek mezején még homá
lyosabb még megfejthetetlenebb szövevényeket találtam, 
’s a’ hypothesisek ’s sophismák’ tömkelegében sokáig 
vigasztalás nélkül tévelyegtem. Kétségeim leginkább 
az Isten’ létét tárgyazák, mert azt gondoltam, hogy 
csak a’ felől meggyőződhessem, könnyű lesz a’ lélek 
halhatatlangságát, ’s a’ jónak egy más világban meg- 
jutalraaztatását, ’s a’ vétkek’ ’s gonoszságok, meg
büntetését hinnem. Minél inkább kerestem e’ végre a’ 
világos esmeretet, annál sűrűbb homályba merültem. 
A’ világon található sok nyomorúság és történő sok 
rósz, az éhség, ragály, háború, vallási fanalisinus, a’ 
jó emberek’ méltatlan sorsa, ’s a’ roszak’ meg nem 
érdemlett szerencséje, szüntelen háborgaták lelkem’ 
nyugalmát. Különösen a’ két utolsó tárgyat a’ francia



forradalom’ idejebeli túlzó rajzolatok ’s festések előt
tem még irtózatosabbá, ’s még meginagyarázhatatla- 
nabbá tevék. Az e’ féle tárgyakról gondolkodásom 
mind nagyobb és nagyobb mértékben támasztott ben
nem olly kétségeket, mellyek mérges fene vadak gya
nánt marcangolták szivemet. A’ legkoraorabb inelan- 
choliába süllyedtem, mellyet sok ideig semmiképen 
sem bírtam felderíteni. Ekkor irtani hymnuszoinat a’ 
bölcseséghez, ’s ekkor fohászkodtam szivem tellyes- 
ségéből ekkép hozzá:

Oh! szivemnek szentséges bálványa ,
IIul van , hol van örökös helyed ?

Mért hogy lelkem , úgy a' mint kívánja,
Nem mulathat i tt  alant veled ?

A h ! eltűntél, eltűntél mi tőlünk 
Felsőbb lelkek’ társaságába,

'S téged1 vélvén lelni, hányszor dőlünk 
Csalárd árnyék karjába,

De ha szivem legszebb lángozatja 
Feléd lobog hajnal jö ttéve l,

Ha lelkem' legtitkosbb mozdulatja 
Téged sóhajt nap' lementével,

Jöjj kegyes, oh jö jj zephir szárnyakon 
Neked szentelt rejtek helyembe,

'S nagy leckéid mennyei hangokon 
Éjfélenkint sugalld fűlembe!

) L. Kis J á n o s ’ versei.  E lső k ö te t -  lap  25 . 16
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második rész*

P r o f es s  o r s á g o  ma t t á r g y a z ó  e m l é k e z é s e k .

1793-ban ősz’ elején elhagyám Jénát, a’ barát
ság’, a’ honvágy’, az aggodalmak’, ’s a’ kétségek’ i- 
geu vegyes, részint édes, részint keserű érzelmei kö
zött. Az utolsók nagy túly súllyal bírtak. Azt lehete 
ugyan gondolni hogy azok, ha valamikor, most meg 
fognak szűnni. Az utazás már maga is minden eset
ben igen hasznos eszköz a’ bú’ és gond’ oszlatására. 
Utitársaim között egyik barátom, To p e r  eze r ,  
az akkori lőcsei rektor’ fija, egy szép miveltsé- 
gü ifjú, ki kevés évek múlva fiatal prédikátor!korá
ban megholt, egyébb szeretetre méltó tulajdonság! mel
lett, kellemes társalkodásával ’s elmés nyájasságával 
is megkülömbözteté magát. A’ hazámat ’s honi ked- 
vesimet látni kívánás’ tüze is nagyon élénken égé 
bennem. Ezek mellett magam is buzgón igyekezém 
örömöm belső ellenségét megyözni. Magam erőlteté
sével próbálóm lelkemet kellemesebb festésekkel fog- 
lalatoskodtatni, mint miilyeneket magára hagyott kép
zelődésem eleibe rajzolt. Mit a’ boldog életre szük
ségesnek tartottam, mi után nagy hévvel vágytam, 
minek létesülését óhajtottam, de reményleni sem mer
tem , azt úgy varázsoltam előmbe, mint már valósul-
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tat, ’s az illy ideálok’szemlélése által akartam bajomat 
felejteni. Illy szándékkal készítém utazásom közben 
a’ ha j ós  é n e k e t .

Mindazáltal sem az említett kedvező körnviil-» * **)■
ményekjSem törekvéseim nem tudták hamarjában lelkem’ 
egéről a’ sűrű felhőket elűzni. A’ szomorító ’s kivált 
a’vallási üldözéseket ’s köznép’ nyomorgatását tárgya- 
zó gondolatok ’s tépelődések nagyon erős gyökereket 
vertek bennem. Minden tornyas templom vallási fa- 
natismust, minden kastély zsarnokságot juttata eszem
be, ’s az első Lucretius’ felkiáltására:

Tantum religio potuit svadere malorum ,

a’ második Voltaire’ egy versére emlékeztete, 
mellyben szegény földmivelők’ szerencsétlenségét 
festi. Igen setét melancholia vált bennem ural
kodó nyavalyává, ’s állapotom az oily emberéhez ha- 
sonlíta, ki hajótörést szenvedvén ’s tengeren utazá
sát folytatni kénszerítetvén, azon veszélytől melly 
már egyszer szerencsétlenségét okozta, szüntelen 
retteg.

De melly sokkal bölcsebben ’s melly végetlen 
jósággal rendelő el az isteni gondviselés a’ környül- 
ményeket akkor is, midőn mi rövid látású emberek a’

*) L  Kis  Ján o s  V erse i  ι -k ö t ,  l a p  28—30.
**) Chers enfants de Cere's, 6 chers agricu lteu rs!

V ertueux  nourriciers de vos perse'cuteurs,
Jusq’ ä quartd Serei - vo u s , vers ces tristes fro n tie r  es , 
Ecrase's sans p it ié ’ sous ces m a ins m eurtrieres ?
Un tem ps viendra  , sans doute, ou des lois p lu s hurnainss 
D e vos bras opprim e’s relácheront les chaines :
D ans un m onde nouveau vous aurei un s outié η ,
Car pour ce m onde  - ci je  n ’en espe’re rien.
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jövendőtől iszonyodunk! Nem sokára olly történetek, 
millyenekről álmodni sem merészeltem , sorsom felő
li aggodalmamat megsziinteték , kétségeimet józanon 
gondolkozással cserélék-fel, ’s általában lelkem’ 
nyavalyáját jótékonyan enyhítők, ’s utóbb egészen 
meggyógyiták.

Mindjárt hazámba érkezésemkor szép nap táma- 
da reám a’ zivatar után. Sopronban nem csak azon 
régi barátim, kiket még ott találtam, hanem néhány 
újabb jóakaróim is szives örvendezéssel fogadónak. 
A s b ó t n é ,  e’ nemes szivii jótévőném, házához veve, 
’s úgy bána velem mint gyermekével. Idősbbik fijával 
Jánossal is , kit elébb csak távolról esmertein, ekkor 
köték haláláig tartó baráti szövetséget. Yolt profes- 
soraim barátjaik’ számába sorozának, ’s a’ külföldi 
tudósokról nyájas társalkodásokbau kérdezősködéuek. 
Gróf S z é c h e n y i  F e r e n c ,  kinél udvarlásomat 
tettem, velem hosszas beszélgetésbe bocsátkozék, ’s 
asztalához is meghívni inéltóztaték. Professor 
S c h w ä r m e r  pedig egy igen baráti hangon irtt le
velével lepe-meg, mellynek illy forma tartalma volt.

„Kedves Barátom ! Én kegyedet nagy méltóságú 
báró P r o n a y  L á s z l ó  Ur’ kisasszonyaihoz házi 
tanítóul ajánlottam’s ajánlásom foganatos lett. 0 E \ -  
cellentiája azon rajzolat után, mellyet én kegyedről 
tettem nagy óhajtással várja a’ hivatal elfogadását. 
Siessen Barátom azon házba jönni, raellyben én hi
vataloskodásom pályáját futni kezdettem; siessen azon 
Méltósághoz, kinek estvélenkinti beszélgetésiből én 
sokszor többel tanultam, mint valamelly göttingai 
professor' leckéiből. Bizonyos lehet, hogy házi barát
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gyanánt fog nézetni. e. t.£< Lehetett volna - e’ jöven
dőmre nézve ennél szebb előjelt kívánnom, vagy csak 
képzelnem is.

Kevés napok után Sopronból szüleim, testvéreim 
és egyébb rokonaim’ karjai közé siettem. Hogy ezek 
a’ szeretet’ legtiizesbb indulaltjával öleltek, azt szük
ségtelen mondanom. Csak egy dolgot említek , melly 
miatt a’ szüléi felesleges szeretet a’ szüléi örömet va- 
lamenyire gátolta. Én németországban takarékossá
gom mellett kevés ételüvé lettem, ’s különösen a’ főtt 
vacsoráktól egészen elszoktam. Ez az e’ félékben 
tapasztalatlan jó édes anyámnak nagy aggodalmat o- 
koza , mert ó ezt ha betegségnek nem i s , betegség 
előpostájának vélte lenni. Melly igen igaz, hogy a’ 
nagy szeretet ollyankor is lehet fájdalom’ forrása, 
mikor reá semmi ok sincsen!

Alig tölték szent-Andráson néhány napot , egy 
győri gyalog posta jőve hozzám. Alsó - Szopori Nagy 
Pál, kiről fellebb már emlékeztem, ekkor váltá-fel 
győri professorságát rév-komáromi predikátorsággal, 
azon hivatallal, mellyet azolta mindenkor közmegelége
déssel viselt, most is visel ’s vajha inég soká visel
hetne. A’ győri gyülekezet felügyelője arra szólíta- 
fel hozzám küldött levelében , hogy válaljam - fel nálok 
az üresen maradott professori hivatalt, de eleinten 
csak ideiglenesen , mert a’ rendes választás a’ bevett 
mód szerint egy december hónapi ünnepen tartandó 
közgyűlésben fogna történni. Bár melly igen örültem 
is ezen felszólításnak, mégsem csekély zavarbajövék 
miatta. Egy felől professorságra vala legnagyobb 
hajlandóságom 5 ’s most arra éppen azon magyar vá
rosban nyila félig meddig kilátásom, mellyben lakhatni 
egy pár évvel előbb olly boldogságnak tartottam,
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másfelől áltól féltem, hogy talán a’ választáskor itt 
is másé lessz az elsőség, ’s báró P r ó n a y n á I is 
elvesztem az ajánlott helyett, és igy a’ példabeszéd 
szerint „két szék között pad alá esem.“

Azon bizonytalanságban, mellyet ezen körülmény 
okozott olly szándékkal, hogy a’ dologról bővebben 
gondolkodjam, ’s mások tanácsával is éljek, annyi
val inkább haladék nélkül Győrfelé indultam, mivel 
az esmeretlen asszonyságtól nyert Stipendium’ meg 
köszönése végett külömben is kötelességemnek tar
tottam az cdamenést. Odamcneteleinbcn egy történe- 
tecske adá magát elő, mellyett, ha csekélységnek 
látszik is, nem hallgathatok-el, mert életemre nagy 
befolyása volt.

Utam győri-Szemerén keresztül mene.fiol M a t k o- 
v ic  h P á l  a’ kőszegi kerületi királyi tábla’ ülnöke ’s 
a’ dunántúli kerülelbeli evangelika Ekklésiák’ világi 
felügyelője lakott. Ezen jeles talentomokkal bíró, 
középszerűséget felülhaladó tudományos mivcltségü, 
különösen nagy törvénvludó, ’s a’ maga helyén nagy 
jelentőségű férjfíu felől a’ hír azt (aratta, hogy a’ 
kandidátusoktól az az, a’ külföldi tudományos egye
temekből vissza jött ’s egyházi hivatalra vágyó egyé
nektől az udvarlást igen megkívánja, ’s azokat, 
mint neologusokat, ő mint nagy orthodoxus na
gyon szigorúan megvizsgálja. Az illendőség úgy 
hozván magával, bemutatóin magamat nála, de 
olly feltétellel, hogy kérdéseire félelem nélkül fogok 
felelni. A’ kemény vizsgálat nem hiáriyza, én sem 
maradék adós a’ bátor feleletekkel, ’s mennél inkább 
vádoltatának az újabb theologusok ujsági viszketeg- 
séggel, annál inkább védelmezém őket. Egy óránál 
tovább tartó meleg beszélgetés után búcsúzni akarék



lűle utamat tovább folytatandó. De nem ereszte el, 
hanem azt kiváná, hogy másnap, midőn éppen szüre- 
teltetett, vele maradjak. Kívánságát parancsolatnak 
néznem ’s tellyesítenein kelle. A’ szőlőhegyen 'csak
nem az egész nap abban telek - e l , hogy hol szelidebb, 
hol szigorúbb hangon minden oldalról vizsgálgata, 
próbálgata ’s mindenfélékről kérdezősködék. Mint u- 
tóbb meggyőződtem erkölcsi jelleméhez tartozott azo
kat, kikben valamennyire több észt, tudományt *s 
talentomokat tapasztalt, magának gondosan megje
gyezni, ’s mikor reá alkalom adódott, egyebek fölött 
megkiilömböztetni. Későbbi történetim megbizonyítják, 
hogy ezen napnak reám nézve is fontos következmé
nyi lettek.

A’ következő napon bemenék Győrbe; ott lege
lőbb Vallaszkainéi asszonynál, ezen addig esmeretlen 
jótévőnéinnél, tevém meglátogatásomat ’s nyilatkoz
taiéin szives köszönetcmct. Azután a’ prédikátorok
nál jelentém-be magamat. Midőn R á t h  3Iá ty á s 
nál  valék, véletlenül belépe ahoz Schwartner, ki 
Bécsbe utazván ezen tudós barátját meglátogatta. Mi
helyt a’ két barátok egymást kölcsönösen köszöntöt
ték : hozzám fordula ’s következő beszélgetés támada 
közöltünk:

S c h w a r t n e r :  Hogy hogy, itt találom kegye
det? Örvendek megérkezésén. Yette-e levelemet ?

É n :  Igen, ez előtt néhány nappal Sopronban.
S c h w :  Hát mit felel reá?
Én: Nagyon kétséges vagyok, mit feleljek.
Schw:  De miért ?
É n : A’ Tekintetes ur fiitől fától eldicsért en

gem a’ bárónak, ’s félek , hogy nem tehetek eleget a’ 
felőlem támasztott várakozásnak.

9



S c h w:  Gyermekség! hát most is ollyan bogarak 
bántják ’s most is oily keveset tart maga felől? Ha 
egyéb oka nincs, ez, a’ kétség ne tartóztassa: én 
jobban centerem kegyedet, mint maga magát.

Én: De van inég egy másik ok. Meg vagyok hí
va ide Győrbe ideiglenes professornak. Ezen hiva
talt nagyon kívánnám elnyerni ’s szeretném megvárni 
a’ professor választást; de attól félek, hogy talán itt 
sem Választatom ’s az alatt mig itten a’ dolog elválik 
a’ báró is más informátort vesz kisasszonyai mellé.

S c h w :  Ez már más. Ha igy van a’ dolog, én 
is leginkább kívánnám, hogy professor lehetne: mert 
én a’ professorságra kegyedet alkalmasnak tartom. 
Tudja-e, mit cselekedjék? írja meg haladék nélkül a' 
bárónak az egész környülményt azzal a’ nyilatkozás
s a l , hogy ezen közönséges hivatalt, melly hajlandó
ságával megegyez, legörömestebb fogadná-el, ’s azért 
a’ rendes választást megkívánja várni: ’s ha nem vá- 
lasztatik, azon esetben igen kész lesz ó excellentiá- 
jához menni.

Ezen tanácsát bevevén másnap mindjárt báró 
I’rónaynak levelet irék ’s abban a’ dolgot egész való
ságában előadtam. A’ felelet, melly nyomban követ
kezett, minden reményemet felliilhaladá ’s írója iránt 
mélly tisztelettel tölte-el. Azt váloszolá, hogy a’ 
közjót eleibe kell tenni a’ magánosok javának, igen 
helyben hagyá, hogy az oskolai hivatalt kívánom vá
lasztani ’s hogy ő kész várakozni, mig a’ dologeldűl: 
’s azon esetben, ha nem választatom, szívesen magá
hoz vesz. — Már most e’ részben is vége leve bizony
talanságomnak, nyugodtt szívvel várhattam a’ válasz
tás kimenetelét. Ezen felelet annál inkább megörven- 
deztete, mivel (mit levelem’ elküldése után tudtam

— 430 —
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meg) az általam igen tisztelt és szeretett Ásbót, 
János is vágytársaim közé tartozott, ’s annak , mit 
igen meg is érdemle, számos pártolói voltak. Most 
már csendes szemlélője leheték a’ dolog menetelének, 
azért egészen szénvedőleg tartottam magamat. Mint
hogy vágytársamat nem csak igen becsültem’s szeret
tem, hanem a’ tárgyazott hiv atalra magamnál méltóbbnak 
is tartottam , semmi lépést sem tettem magam’ aján
lása végett, egyéb, hogy az ideiglenes hivatalosko
dásban, mint legjobban tudtam, eljárék. Semmi láto
gatásokat sem tevék, jóllehet arra a’ prédikátorok, 
kik mind ketten jóakaróim voltak,  több ízben serken
tettek. A’ pártfelek, mint illyen esetekben történni 
szokott, nagyon dolgoztak egymás ellen és pártoltjok 
mellett. Azonban a’ valásztás’ napja eljött, ’s a’több
ség engem maraszta-meg. Ezt azonnal tudtára adáin 
a’ bárónak, ki'jóságát azzal tetézte, hogy levelemre 
nem csak viszont kegyesen felelt, hanem örömét is 
nyilatkoztatta, hogy azaz  ifjú, kit neki Schweriner 
dicsért, ’s ki felöl ő az illy férj fi’ ajánlása után jó re
ménységgel van, ol I y tisztességes és közhasznú 
hivatalt nyert.

E’ szerint óhajtott pályára lépék, még pedig azon 
városban, inellyben lakhatásomat egy pár évvel előbb 
oily igen óhajtottam. "8 valóban reám nézve azt most 
is nagy boldogságnak mondhatom: mert kétlem, hogy 
másutt annyi kedvező környiilmények jöhettek volna 
össze melancholiám’ gyógyítására ’s lelkemnek nem 
csak felderítésére ’s vidáinítására, hanem kimivelé- 
sére is.

Első gondomat a’ nevelés’ és tanítás’ tárgyában 
akkor csmeretcs jelesebb munkák’ olvasására fordítáin.

!) #
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Még akkor nem jelent - meg Nietneyer nagybe
csű könyve, melly az oktatás és nevelésbeli tapaszta
lásokat és észrevételeket olly gondos kiszemeléssel 
és kielégítő rövid sommába foglalja ’s mellyből 
Szilasy János professor ur ajánlást érdemlő
munkájában a’ magyar olvasó közönség’ számára olly 
sok jót kölcsönözött. De C a m p e ’ revisipját, melly- 
ben olly sok írók’ gondolatai, észrevételei ’s taná
csai fordulnak - elő , már használhatóm. — Tizenkét 
és tizennégy évek közötti tanítványimnak, kik’ szá
ma 30 és 40 között állott, a’ latin syntaxist ’s az azzal 
nálunk együttjáró tanulmányokat kelle tanítanom. Az 
’a buzgóság, mellyel a’ tudományokat szerettem, a’ 
fiatalkori tűzzel párosulva, tanításomat elég élénké 
tévé. Magam elébe abban ezen szabályokat iram : a’ 
diktálást, melly a’ tanítónak kevés munkát, de a’ 
tanulóknak is kevés hasznot ád , lehetségig távoz- 
tatni, oktatásomat legtöbbnyire katecbizatióvá változ
ta tn i, vagy kérdezésből ’s felelésből állóvá tenni, ta- 
nítványimmal semmit, mit nekik elébb meg nem ma
gyaráztam, könyv nélkül nem tanultatni, közöltök a’ 
gyermeki ártatlan vidámságot fentartani, ’s a’ fenyí
tékből a’ testi büntetést, ha lehet, egészen száműzni. 
Legtöbbnyire az oskolában fellebb alább járkálva taní
tottam, ’s minden egyébb ijesztő szerszám’ helyét, 
csak egy vékony vessző foglalta-el, mellyet kezemben 
hordoztam, ’s mellyel a’ vigyázatlanok’s csacsogok, 
vagy máskép kötelességekről megfelejtkezők felé *) **)

*) L. G ru n d sä tze  der  E rziehung  und des Unterrich ts  für Eltern 
Hausleh re r  und E rz ieh e r  von D .  A. H. N iem eyer .  Halle  
1796 ’s utóbb többször is.

**) A ’ nevelés  tu d o m á n y a .  I r ta  Szilasy Já n o s  B u d á n  i8?7 
2. kötetben.



suhintottam, vagy őket gyengüli megérintettem , minek 
rendszerint az lett következése, hogy azok, mint a’ 
hámhoz még nem szokott jó vérii csikók magokat tüs
tént észrevevék ’s rendhez alkalmazók. Néha a’ ren
des leckék között mellesleg erkölcsi érzést és ízlést 
képző, magyar, deák vagy német verseket diktáltam 
’s megmagyarázás után könyv nélkül tanultattam ’s 
elszavaltattam. Ezt figyelem ébresztés Avégett is cse
lekedtem ’s csak jutalomnak ’s mulatságnak kívántam 
nézetni; raelly célomat nagy mértékben el is értem.

Az Írásbeli munkák, mellyeket tanítványimnak 
feladtam, többnyire abbanállottak, hogy néha azt ,  mit 
tőlem a’ történet írásból hallottak, másszor azt ,  mit 
sétálásaik közben láttak és tapasztaltak, elbeszélés 
formában, ismét egyébkor azt, mit szüléiktől vagy 
barátjaiktól kívántak, vagy azoknak, jelenteni akartak 
levél formában kellett Írásba foglalniok, ’s ismét 
egyébkor azon tartományokról, mellyek a’ földleírás
ban tanítási és tanulási tárgyak voltak, földabroszt 
készíteniek. Arra is serkentettem őket, de csak ta- 
nácslásképen, hogy azok, kik magokat meg akarják 
küiömböztetni, imának naplókönyvet, ’s jegyeznék 
fel abba naponként, mit láttak, mit hallottak, mit ta
pasztaltak. A’ feladott munkákat több vagy kevesebb 
hijánossággal mindnyájan elkészítették; legnagyobb 
kcdvöket találták a’földabroszok’ csinálásában, mellye
ket némellyek ki is festettek; ’s mit nem is remény
lettem, naplókönyvet is mindnyájan tartottak, ’s a’ 
jelesebbek alkalmas bő tudósítással töltötték meg.

Igyekezetem kívánt előmenetellel jutalmaztaték 
meg. Nemcsak engedelmességet, hanem szeretetet is 
bő mértékben tapasztaltam. Vadság, makacsság és 
nyakasság soha sem adott okot boszuságra, haragra



vagy panaszra, a’ jobb talentomuak \s jobb indulatnak 
pedig versenyezve igyekeztek tetszésemre járni.

Felvigyázásom alá három oskolatanítók valónak 
rendelve: az egyik a’ tanulni kezdő magyar és német 
férjéi gyermekeket, a’ másik a’ donatislákat vagy deá
kul kezdőket, a’ harmadik a’ leány növendékeket, 
oktatta. Az első egy középszerű tehetségű ’s készii- 
letii, külömben jó indulata fiatal ember a’ szokott mód
szert követve szorgalmasan eljára dolgában. A’ má
sodikkal csak tanítási serénysége követtete-el némi 
hibákat, még pedig nem annyira nagyon szigorú fe
nyítéke, mint tanítványának egy húzómban igen sokáig 
oskolában tartása által, mitől ötét, mint már éltes 
embert’s régi tanítót, többszöri kérés, intés és feddő- 
désj sem szoktathatta el. A’ harmadik pedig Z a t h u- 
r e c z k y  S á m u e l ,  egy talentoinos, tudományos, ii- 
gyes és nagyon szorgalmas férjéi, mint kántor, orgo
nista, és leány-tanító, mind a’ három hivatalban olly 
dicséretesen viselte magát, hogy párját keveset lehe- 
te találni. Különösen becsülni, sőt csodálni kelle ő- 
tet azon kitűnő ügyességért, mellyel mind kissebb, 
mind nagyobb leányokat oktatni ’s magát velők is, 
szüleikkel is nagy mértékben kedveltetni tudó. Ezen 
érdemeiért közszeretettel is jutalmaztaték-meg ’s utóbb 
közel ötven évi hasznos fáradozást tekintetéből a’ 
gyülekezet és superintendentia által méltónak tarta
ték a’ fejedelem’ kegyelmébe érdempénzel megajándé- 
koztatás végett ajánltatni; ’s a’ kért tiszteltetés’ meg
nyerését kétségkívül csak hamar közbejött halála 
gátolá. Irántam mind a’ három tanító - társaim illő 
szeretettel ’s bizodalommal viselteiének.

Elöljáróimat a’ gyülekezet’ Conventje, vagy elő
kelőbb tagokból álló választmánya központosító rnagá-
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ban: do minthogy annak ön is részese valók, szoros 
értelemben csak elnökét, jegyzőjét ’s a’ két prédiká
tort, mint különben is idősebbeket, nézhetem elöljáró
imnak. Az elnököt T ó t h  I m r é t ,  ki egyszersmind 
a’ vármegyét is mint fő adó-szedő, több évekig szol
gálta, minden tulajdonság! között leginkább jellemző 
a’ jóság és szelídség, inellyeken az aristokratai szel
lem csak néha látszott nagyobbacska mértékben által. 
A’ jegyző, H o r v á t h  J á n o s ,  jeles talentomu ’s 
nem is tudománytalan derék férjíi, m á s o d i k  
J ó z s e f  országlása alatt a’ földmérés’ alkalmával szép 
tisztségre teve 's a’ kormány’ megváltozása nélkül hi
hetőleg még szebbekre tehetett volna szert; de ezen 
változás’ elkövetkezésével csak kitűnő ügyész ’s a’ 
győri evang. gyülekezetnek egyik ügyes igazgatója le
ve. Tudományos tárgyakról, kivált oskolai dolgokról 
nagyon szerete velem beszélgetni, ’s mennél többször 
történt ez, annál nagyobb mértékben megnyerő szere
tet emet ’s becsülésemet.

A’ prédikátorok egyike, l l á t l i  Má t y á s ,  ki mint 
iró ’s kivált mint az első magyar hírlap’ alkotója ’s 
szerkesztője a’ magyar közönség előtt is szép hírrel 
bírt, nem csak alapos tudóssága különösen, a’ mathe- 
sisben ’s a’ régi Classikusokban jártassága, hanem 
prédikátori szónoklása, ’s buzgósága által is neveze
tessé tette magát; a’ másik F á b r i  P á l  tudományáért 
’s prédikátori jó tulajdonságiért is ugyan, de legin
kább megvilágosodottságáért ’s emberekkel társalkod
ói tudásáért tiszteletet, szeretetet közönsége előtt 
még nagyobb mértékben nyere. Én mindkettőt gyakran 
meglátogattam, ’s mindkettőtől sokat tanultam. Az 
elsőt széles és mély tudományossága mellett a’ gyüle
kezet’ legbefolyásosabb alakítójának, sok balvélemé-
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nyék ’s előítéletek’ legbuzgóbb ’s legbátrabb irtójá- 
nak , minden megesmert jó állhatatos előmozdítójának, 
de mint körül belül 45 éves koráig feleségtelent a’ 
nevelés dolgában egyébb esmereteihez képest, kevés 
tudományának találám. V'alamennyiszer meglátogattam 
(mi pedig 5 mivel öt nagyon tiszteltem gyakran tör
tént) csak nem mind annyiszor a’ nevelésről is beszél
getőnk, ’s erre nézve elveink’ részletei egyben vagy 
másban csaknem mindenkor összeütközvén nem rit
kán hevesen vitálkodánk, de mindenkor békével vál
t unk-el ;  ’s dicséretére meg kell vallanom, hogy több 
ízben (mit nekem kellett volna cselekednem) ó köve- 
tett-meg engem, hogy ellenmondásait ne venném rósz 
néven. Azonban azt sem hallgathatom-el, hogy ke
vés évek múlva, mikor mint gyermekes atya nevelővé 
lett, előbbeni nevelési elveit, igen megváltoztató. 
F á b r i ,  kinél ideiglenes tanító koromban szálast és 
asztalt tartottam, ’s kit ugyan azért nagy mivellségü 
’s mindenképp tiszteletet érdemlő feleségével több ol
dalról megesinerlem, tiszttársát tudományosságban 
nem éré el, de bájoló nyájasságávál, egy úri családnál 
házitanító korában több ideig gyűjtött emberes méreté
vel’s nevelési ügyességgel és szerencsével jóval feliil- 
haladá. Nekem azon szerencsés osztály juta, hogy 
mindeniktöl szercttetém ’s a’ megkiilömböztető tulaj
donságokat mindenikben becsülni és tisztelni tanulám.

Rendes professorságom kezdetekor Iíencsey 
Gáspár táblabiró, egy tisztes nőtclen aggastyán meg
szólna, hogy vennék nála lakást és asztalt; mire őt 
az a’ szép szándék bírta, hogy két árva testvérekre, 
kiknek a’ megye által gyámatyjokká neveztetett, ’s 
kik közül az egyik az én oskolámba já rt ,  vigyázó 
szemekkel lehessek. Ajánlását azonual elfogadóin,
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a’ feltételek felett könnyen megegyezőnk, ’s egész 
győri életemben nagy megelégedéssel nála maradtam. 
6  egy szép értékű. de sok gyermekű atyának fia, fia
tal korában egy németországi kisebb rangú fejedelem
nél, ki szép ifjakból álló testőrző seregben nagyon 
gyönyörködött , szolgálatba állván ’s több évek múlva 
a’ szolgálatból kilépvén, utóbb Győrben telepedett meg. 
Háznépe egy szakácsnőből, egy kocsisból, ’s az említett 
két árva testvérekből álla. A’ nagyon jó és becsületes 
ember velem mindenképp kedvelteté magát, ’s külö
nösen ifjúsága’ történetiről örömest beszélgete. Töb
bek között herczegét kemény katonai természetűnek 
rajzoló, ’s ennek két bizonyságát emlegető: egyiket 
azt, hogy télközepén is mindenkor fűtetlen teremben 
ebédelt, a’ feladott étkeket ott szeszszel melegíteté’s 
vendégeit, kik között sokszor öreg katona tisztek is 
voltak, jól megfázlatá; másikát azt, hogy gyermek
korbeli fijának, ki a’ káposztát nem szerette ’s nem 
akarta enni, minden ebédnél legelsőben káposztái lé
tété eleibe ’s inig azt legalább meg nem kóstolta, ad
dig nem engedett más ételből ennie, ’s ugy szoktat
ta a’ káposzta evéshez.

Gazdámat néhány vármegyei tisztviselők különö
sen az akkori másod al-ispán ’s egy főbíró gyakran 
meglátogatók ’s nála magokat beszélgetéssel ’s ottan 
ottan ártatlan kártyázással is mulatók. Ezek némelly- 
kor velem is beszélgetésbe bocsátkozának. Különösen 
Györgyi főbíró, ki utóbb sok esztendei al-ispán és 
királyi tanácsos leve, nagy gondal kérdezősködék 
németországi tapasztalásim felől. Egy illy beszélgetés’ 
alkalmával azt is említettem, hogy a’ miveltebb nem
zeteknél a’ futó homok’ elterjedését homokos helyen 
is könnyen megéledő fák’ ültetése által szokás gátol
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ni. Néhány évek után tét és györi-szemere közölt 
a’ bokán feliül érő homokban könnyen növő fákból egy 
kis erdő neveltetett ’s annak segítségével a’ posta-ut 
is becsületesen megjavítatott. Nem állítom, hogy az 
én emlékeztetésem hozatta ezt indítványba; de bi
zonyosan nem ritkán megtörténik, hogy barátságos 
beszélgetésben ejtett egy vagy más szó ollyan elhin
tett mag, melly idővel hasznos gyümölcsöt terem,

Tanítói hivatalom’ körén kiviil eső jelesebb lako
sok közül miveltetésemre legnagyobb befolyással vol
tak : P o n g y e l o k i  R ó t h  G y ö r g y  nyugalmazott 
tábornok, S ó l y o m I s t v á n  vármegyei főjegyző, 
K is  J á n o s  fő szolgabiró’ és Gör nör i  Dá v i d ,  
orvos doktor házaik. —

R ó t h  tábornok inkább jóságával, becsületes 
lelkűidével, mint tudományával ’s elmésségével nyeré- 
meg tiszteletemet; de felesége P o d m a n i c z k y  J o 
h a n n a  báró nő, a’ mindenektől, kik csmerték, csu
dáit elmésségű ’s tudósságu Józsefnek nem csak test
vére, hanem mind testére mind lelkére nézve igen 
közel rokona, eszével is, szivével is neme díszei kö
zé tartozott. Ezeket a’ város mind két nemű jeleseb
bel ’s iniveltebbei gyakran szokták látogatni, ’s mint
hogy közöltök én is, mint a’ házi két urfiak’ nevelő
jüknek felügyelője ’s csaknem minden héten asztali 
vendég, gyakran megfordultam, azért az illy váloga
tott társaságok’ örömeiben ’s hasznaiban is részesül
tem. Itt gyakran az is emlegetletett, melly sokban 
hátra van nemzetünk más miveit nemzetekhez képest, 
’s melly sokféle javítások volnának hazánkban szük
ségesek. A’ háziasszonyság minden szép’ és jó’ 
buzgó előmozdítója egykor szóba hozá, melly igen ó
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hajtaná, hogy a z evangélikusok' temploiubeli magyar 
énekes könyvök helyett jobb Ízlésű készítetnék, V  
felszállta, hogy kedvéért csinálnék egy pár magyar 
szent éneket. Kívánságát tellyesítéin , ’s ennek utóbb 
fontosabb következménye lett. — S ó l y o m  I s t v á n  
az uralkodó divatot \s finom ízlést legjobban rneges- 
merleté velem, de egyszersmind azt is átláttatá, hogy 
a’ fényűzésben mértéket tartani ’s magát értékéhez ’s 
polgári sorsához szorosan alkalmazni nagyon szük
séges. — K is  J á n o s  rendszerint csak a’ telet töl
tötte háznépével együtt Győrben, de akkor szomszéd
ságomban lakván a’ hosszú estvéken, mint nagy tör
vénytudó , olvasást kedvelő ’s talpig becsületes em
ber, annyival inkább is sokszori látogatójává teve, 
minthogy nem csak magától sok hasznos észrevétele
ket hallottam, hanem szerény és értelmes feleségének 
’s jól nevelt gyermekeinek társaságában is sok örömet 
találtain. — Gö mö r i  D á v i d n á l  ezen tudós #[) és 
egykor igen híres, de már akkor 1)0 évet meghaladott 
’s ugyan azért magányba vonult orvosnál leginkább a- 
zért fordultam meg gyakran, mivel két szép reményű 
onokái oskolámba jártak, ’s a’ vele esinerkedés reátn 
nézve csak azért sem maradt minden haszon nélkül, 
mert a’ nagyon jó ember egyébb hasznos esmeretek 
közlése mellett az általa szeretett alchyiniáról ’s az 
alchymisták’ álmodozásairól is sokat beszélt, mit Ic- 
gelósszer tőle tanultam - meg.

Velem egy idejű jó barátok sem hijányzának. A- 
zok közül különösen kikeli emelnem M a t k o v i c h  *)

*) Egy m agyar  m u n k ácsk á ja  n y o m ta tá s b a n  is je len t-m eg  illy 
cziin a la tt.  A ’ pestisrő l való orvosi t a n á c s iá s .  Győrben  
1739. 8- rét. 108 lap .
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I s t v á n t  és doctor S z e n t g y ö r g y i  J ó z s e f e t .  
Legelőbb is Győrbe menésein után hamar az elsőnek 
hajlandóságát ’s szívességét nyertem meg, ki akkor 
csak kezdő ügyész; de már is kitűnő talentomu volt. 
Minthogy őtet jeles ügyessége fokonkint főbb hivata
lokra, ’s utóbb a’ hétszemélyü törvényszéki bíróság
ra , mellyet most is nagy dicsérettel visel, felemel
te ,  a’ haza előtt eléggé ismeretes tulajdonságit szük
ségtelen volna hosszasan rajzolnom. Csak azt emlí
tem, hogy miután 1835-ben a’ dunántúli kerületbeli 
evangélikusok’ világi felügyelőjévé választatott *)

*) L. B e s z é d e k ,  m ellyek  M éltóságos  M a t k o v i c h  I s t v á n  
u rn á k  a ’ főm éit ,  hé tszem élyü  tö rvényszék  íté lő b i rá já n a k  , 
az  ágosta i  va llá s té te l t  ta r tó  e v a n g é l ik u so k  d u n án tú l i  k e rü 
leti felügyelői székébe  tö r tén t  ik ta tá s a k o r  m o n d a t tak ,  So
p ro n b a n  M indszen t  h a v a  7-én 1835. S zo m b ath e ly en  4-ed r. 
Ezért b e széd e in k b en  m ind  ke tten  a ’ né lkü l  hogy összebe
szé l tü n k  vo lna  sz iv ü n k  su g a lásáb ó l  m egem lékez tünk  fiatal
kori  b a rá t s á g u n k ró l .  É n  ídvez lésem ben  tö bbek  közö tt  igy 
s z ó l t a m : , , a ’ mi k ü lö n ö se n  engem et i l l e t , kit az  isteni
gondv ise lés  a ’ su p e r in te n d e n t ia  jav á ra  n a g y ság o d d a l  együtt  
m u n k á lk o d á s ra  h i v o t t , én kész  szívvel ’s jó lé lekkel  ígé
rem ’s fogadom  , hogy m in d en  k ö te le sség em n ek  m enné l  
hűségesebb  tellyesítéso á ltá l  n a g y ság o d  előtt k edvet  ta lá ln i ,  
tőlem k i te lh e tő k é p e n  igyekezem  ; va lam in t  másfelöl az az  
édes rem ény  is táp lá l  , hogy m in e k u tán n a  su p e r in te n d en s i  
h iv a ta lo m n a k  h u szo n h á ro m  esz ten d ő k re  tö lt  fo ly ta tása  a la t t  
h á ro m  megdicsőült  fő in sp ec to ro k n ak  ’s nagy férjfiaknak i- 
r á n ta m  h a lá lo k ig  s z a k a d a t l a n u l  tartott  kegyességekke l  d i 
csekedhe ttem  , n a g y sá g o d é t  is a n n y iv a l  inkább  szerencsés 
leszek m egnyerni  , m in thogy  közös if jú ságunk’ édes e m l é 
keze tű  tav aszán  n a g y sá g o d ’ szives h a j l a n d ó sá g á b a n  m ár  ré
szesülni sserencsém vo l t ,“



életem estvéjén ismét szorosabb ’s előttem igen be
cses viszonyba lépett velem, ’s így reánk illenek egy 
német költő’ következő sorai:

Die Jrűhe sich verloren hatten ,
Begegnen sich im Abendschatten,
Und gehen Hand in Hand zur Ruh,

S zen  íg y  ö r gyi ,  kiről már fellebb emlékeztem 
valamivel későbben jött egyébb győri barátim közé. 
O jénai tanulását elvégezvén, egy ideig Bécsben ké
sett, magát ott doktorságra grndualtatandó. Ez alatt 
Győrben egy jeles orvos meghala, ’s egy másik meg
holt testvér bátyjának helyébe Győrből Pozsonba köl
tözők. E ’ két esetet barátomnak tudtára adtam, ’s 
egyszersmind javasoltam neki, próbálná szerencséjét 
Győrben. Javaslásomat elfogadá ’s valamig Győrben, 
’s Győr vidékén laktam, örömeim ’s mulatságom va
lamint gondjaim ’s aggodalmaim hű osztályosa, sok
ban jó tanácsadóm ’s mindenben meghitt biztosom le
ve. Emlékezetét kitörülhetlen betűkkel beírtam szi
vembe; mert ő sok tekintetben a’ tökéletesebb embe
rek közé tartozott: nagyon szép talentomokkal ékes
kedett, széles tudománnyal bírt, társalkodási kelle- 
meivel bájolt, a’ barátságban példányul szolgált ’s

A ’ méltóságos kerüle ti  fe lügyelő ur pedig  e ’ tá rgy ra  
nézve tö bbek  közö tt  köv e tk ező  nyájas  k ife jezésekkel  élt : 
, ,G y á m o li tan i  fog engem ig y e k e z e te m b e n ,  ( m i t ,  m int b i 
zonyost hiszek) a z  é n  m élyen  tisztelt  e lőülői  társam Főtisz-  
teleudő S u p e r in ten d en s  Ur.  —  T e  m agas é rdem ű és m ind 
két m agyar h azá b an  m él tán  d icséretes emlékezetű  férjfiu , 
ki már ha jdan  f ia ta lságunkban  a ’ te barátságos tá rsalko-  
d ásodda l  engemet gyö n y ö rk ö d te t té l  , k i ‘* ’st .  ’st.
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orvosi foglalatosságában is úgy járt el, bogy nálánál 
Idkiesméretesebbet soha sem csmertein. Jó hire ha
mar is elterjcdelt, ’s nem sokára elébb Nagy-kőrös 
hivta-meg orvosának, azután pedig Debreczen, hol 
haláláig köztiszteletben részesült. Egy fiat és két le
ányt hagyott maga után,  Eleket, Biharvármegye egyik 
eskiidtjét, Zsusánnát Böszörményi László táblabiró’ 
már megholt hitvesét és Ersébetet a’ talentoinokkal 
tudománnyal ’s hazafiui buzgósággal jeleskedő Péczely 
Jósefnek feleségét. A’ magyar literaturát is, különösen 
a’ természet-históriát egy hasznos könyvel bővítette. # ”) 

Barátsági örömeim közé számlálhatom azt is, hogy 
Kazincy Ferencet, Horváth Ádámot, Báthory Gá
bort; Földváry Józsefet és Sárváry Pált, kiknek a’ két 
elsője már jeles iró volt a’ három utóbbiak közül pe
dig az egyik jeles superintendens, másik jeles hitszó
nok, a’ harmadik jeles professor lett, személyesen 
megesmerhetéin. Kazincy, kivel már elébb szorgalma
san leveleztem, Kufsteinba Győrön keresztül vitetvén 
a’ fogadóba magához hivata , ’s olt az őt késérő ka
tonatiszt’ jelenlétében beszélgeténk egy mással ’s ak
kor általa a’ többek között az is értésemre esett, 
hogy hozzá irt leveleim budai fogságában tőle elve
tettek ; de ártatlanoknak találtatván, ismét vissza
adattak. *-# ) Horváth Ádámot Füreden másodszori ott

*) L. A ’ legneveze tesebb természeti d o 'g o k ’ esmerete.  Az a p 
róbb  o s k o lá k ’ s z á m á r a ,  kész íte t te  Szentgyörgyi  Jó se f  o r 
vos d o k t o r ,  nemes és szabad  k irá ly i  Debrecen  v á r o sá n a k  
rendes  Physicusa .  i ,  D .  X I X .  réz  t á b lá k ra  m etszet t  ra jzo
l a to k k a l .  D e b rec e n b en .  M D C C C II I .

*") Ezek utóbb K ufs te inban  ismét e lve te t tek  tőle,  ’s nem is 
a d a t t a k  vissza.



létemkor látóm ’s általa nem csak szívesen fogadtatom 
hanem a’ Balaton’ partján akkor tájban épült házánál 
barátságosan ineg is vendégeltetéin. Báthory Gábort 
még akkor patai prédikátort, hasonlóképp Füreden lá
tóin, Földvárival ’s Sárváryval németországi tudo
mányos egyetemekről visszajövetelekkor Győrben töl
ték egy igen kellemes estvét.

Még két utamat sem mellőzhetem -  el hallga
tással. Egyikkel Soproni esinerőseimet látogatván- 
meg, a’ velők már előbb kötött barátságot újra élvez
tem, ’s annál nagyobb gyönyörrel élvezhettem, mint
hogy mindnyájan megelőző ’s nagyon lekötelező szí
vességgel fogadtak. A’ másikat Szent-Andrásra 
szüléimhez ’s Egyedre Gróf Festetics Ignáchoz tet
tem. ’S ez még több örömben részeltetett, mint az el
sőbb. A’ győri püspökség szanyi tisztartójával, mi
dőn egykor hivatalos dolgában Győrben megfordult , 
inegesinerkedtem , ’s ez szívesen ajánlotta, hogy el
visz engeinet oda magával. Ez a’ nagyon éltes és i- 
gen becsületes ember már ezen szívességével is lekö
telezett, de még több örömre is adott alkalmat. Az 
árpási plébánoshoz, mint jó esmerőséhez beszólván, 
abban nagyon emberséges, barátságos és szeretetre 
méltó férj fit esmertete-meg velem, ’s ezen esineretsé- 
gemet is már nyereségnek tartára. De utitársam u- 
tóbb még érdekesebbé tévé magát előttem utazásunk 
folytatásban! beszélgetésével , kivált egy bizonyos 
tárgyról! előhozakodásával. A’ Sopronból Pápa felé 
menő ország-nt gyermekkoromban különösen Kapuvár
tól fogva Marczaltőig nagyon nyomorult állapotban 
volt; annak igazítását ekkor vevék mind a’ nemes 
vármegye, mind az illető földes urak komolyan munka-



ha. Gróf A made Antal Marcznltő földes ura nein 
elégedvén meg azzal, hogy a’ Marezal posványáin 
csatornákat hozatott, Marezal tőtől fogva a’ készéi 
határig olly töltött utat is csináltató, mellynek azon 
a’ tájon párja nem találtatott. Fölülről pedig a’vár
megye részéről a’ javítás a’ Szanyi határig már nagy 
részént véghez ment. A* győri püspökség sem akar
ván a’ jó igyekezetben hátra maradni, azt a’ rende
lést tette, hogy a’ hajdani készéi vár még ekkor fen- 
állott erős falaiból a’ kövek az itteni szanj'i és készéi 
jószágának nagyon vizenyős lapányosés posványos he
lyein menő útnak igazítására vagy inkább annak alko
tására használtassanak , ’s a’ rendelés’ végrehajtását 
ezen szanyi tisztartóra bízta. Valóban ennél buzgóbb esz,- 
közlő alig is találtathatott volna. 0  ezen utunkban e" 
tárgyról olly lelkesedéssel, buzgóságga! ’s elragadta
tással beszélt, mellyet nem lehetett nem bámulnom. 
Több ízben mondotta, hogy Isten’ minden kívánságait 
tellyesítendi, ha őtet addig engedi élni, míg e’ mun
kát véghez viheti. A’ munka nagy erőt ’s erőtetést 
kívánt: mert az említett helyekenaz előtt néha az üres 
szekerekelibe is vontató ökrök kiváutattak , ’s vizá- 
radásokkor éppen nem lehetett járni. Kívánsága 
szerencsésen tellyesedett, ’s azóta Sopron és Pápa 
között a’ közlekedés hasonlíthatlanul megkönnyebítte-

*) E rre  nézve  még eze lő t t  k e v é s  évekke tj  e’ tájon ez  ut 
melle t t  egy py ram is  form a em lék  állott , illy feli rattal  · 
„ A n to n io  Com. A m ad é  de V árk o n y  , quod deductis  s t a g 
nan tibus aqu is  d i t ion i  suae  sa lubrita tem uberta tem  , am o e
nita tem in d u x e r i t .  D ,  CL. P. 1795.”  D e  m ár  m ost  ez is 
o m la n d o z ik .



tett. Ezen utam’ Alkalmával teltein legelsőben Gróf 
Festetics Ignácnál is , az atyáin földes uránál, sze
mélyes tiszteletemet. Ez a’ méltóság azt minden re
ményemet feliilhaladó kegyességgel fogadta. Nemcsak 
ebédjére megmarasztott ’s az ebéd után akkor épülő 
’s építés végéhez közelítő kasztélyának és kertjének 
minden részeit megmutogatta, különösen bibliótheká- 
ját megláttatta ’s lebocsátkozó beszédével sokképen 
magához édesgetett, hanem elhucsuzásomkor egy be
cses francia munkának ajándékozása mellett azt is 
meghagyta, hogy többszer is mikor lehet hozzá men
jek ’s valamikor Egyed felé lesz utam, mindenkor 
egyenesen hozzá szálljak. E’ szép tapnsztalásimnak 
az a’ haszna is lett, hogy még jobban átláttam azon 
véleménynek helytelenségét, melly szerint sokan a’ 
magok vallási felekezetét úgy szokták nézni, mintha 
az az erkölcsiség’ kiosztogatásában némi egyedáru- 
sági joggal bírna.

Eddig említett kedvező győri körnvülinényeim- 
hez egy másik még kedvezőbb ’s reáin nézve nagyon 
jótékony hatása is járult. Addigi életemben az egy 
Asbót házat kivéve sehol sem részesültem jó erköl
csű ’s miveit nőszemélyek’ társaságában, mellynek 
az ifjak’ kiképzésére, csinosítására ’s erkölcseik’ si
mítására hasznos voltát olvasásból is, látásból is, hal
lásból is már ekkor tudtam. Erre most nekem nem 
csak jó alkalom , hanem serkentés is adaték. Ideig- 
leni professorságomban azért, hogy semmi látoga
tásokat sem tettem, az ellenfélnél az a’ gyanú táina- 
da, vagy legalább ellenem vádkép az nyilatkozók, 
hogy vagy különcnek ’s vadonénak, vagy társalko- 
dást gyűlölőnek kell lennem; ollyan professor volna
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pedig oh/ijtandó, ki velők, feleségeikkel ’s leányaik- 
kal is képes lenne társalkodni. Ezt én felszóllítás 
gyanánt vevém ’s hivatalom’ kezdetekor feltevém ma
gamban, asszonyt társaságot annyival inkább keresni 
’s gyakorolni, mivel ream nézve szükséges voltát 
mélyen éreztem. Üres óráimnak mulatságra fordítha
tó részét tehát leginkább erre használóm. Valahány 
tisztesebb ’s miveltebb evangélikus családoknál leányo
kat tudtam, ott sorban tevék látogatást’s nem sokára 
ezek közül azoknál, kikhez az esmeretség után a’ 
tiszteleti hajlandóság leginkább vont, igen gyakran 
megjelentem, ’s annál örömestebb megjelenhettem, 
minthogy általak nagyon nyájasan ’s lekötelező udva
riassággal fogadtatám. Az Hlyekkel majd házaiknál, 
majd sétálás közben számtalan kellemes és édes em
lékezetű órákat töltöttem. Szerencsémre ekkor nein 
kevesen találtattak közöltök mind külső mind belső 
kellemekkel ékeskedők ’s mind szemet, mind szivet, 
mind észt gyönvörködtetők. Mellv állításomnak az 
is némi bizonyságául szolgálhat, hogy rövid idő alatt 
csaknem mindnyájan miveit osztálybeli férjeket kaptak. 
Az illyenekkel ’s az illyenek közölt részint házaiknál, 
részint sétálások közben a' nyájas beszélgetések, el
més tréfák , ártatlan játékok , százféle mulatozások 
nem csak külső durvaságomat simították ’s aluszé- 
konyságomból ébresztettek, hanem komorságomat is 
nagy mértékben derítették, ’s általában lelkemnek ad
dig nem esmert élénkséget, szivemnek igen édes él- 
deletet adtak. Társaságukban a’ szemérmetesség’ ’s 
illendőség’ szabályainak áthágásától nem félhettem, ez 
ellen mind az ő jó erkölcsök, mind a’ magamé elég
gé biztosított. Hogy pedig szivemet se engedném e- 
gyiknek is idő előtt rabjává tenni, arra nézve jókor
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nagyon szivrehatólag megintett a* következő eset. 
Egy tisztes özvegy asszonynak két szép leányai 
voltak, kikhez egy barátom ’s én gyakran jártunk; 
az mint egyiknek szeretője, én mint házibarát. Az 
idősebbik ’s elmésebbik épen a’ szeretett és viszont 
szerető hozzátartozói’ unszolására egy vidéki nem 
rósz hírű ’s nem is szegény sorsú, de belső tulaj
donságira nézve kévéssé esmert férjfiunak adta kezét. 
A’ menyekzöre mind kelten elhivatánk, ’s annak vé
geztével az uj házosoktól a’ legjobb áldás’ kívánásával 
elbucsuzánk. Másnap barátom sétálni híva, ’s a’ sé- 
tálás közben sírva panaszolkodék, melly gyötrelmet 
okoz néki szerelme. „Ez a’ jó leány, igy szólta, kit, 
mint tudod, szerettem, ezt az embert, ki elvette, ta
tám nem szereti ’s talám szerencsétlen lesz vele. Én, 
ki őtetörömest feleségemmé tettem volna, mostani kör- 
nyiilményeim között bár mint akartam is, nem tehe
tőm, tán idővel olly állapotra jutok, mellyben őtet ’s 
családomat tisztességesen eltarthatandom, ’s akkor 
talám én is, ő is boldogok lennénk.“ A’ három első 
talános jóslat tökéletesen beteljesedett: a’ negyedik 
beteljesedett volna-e vagy nem, az a’ végzések’ 
könyvében elrejtve maradott. — Én barátomat, mint 
lehetett, vigasztaltam , mind a’ két szeretőt szivem
ből sajnáltam, ’s feltettem magamban hasonló kíntól 
mint csak lehet őrizkedni.

A’ győri szépekkel! társalkodás még más tekin
tetben is nevezetes hatást teve reám. A’ versírással 
már soproni tanuló koromban kezdettem foglalkozni 
’s ezen foglalkozást üres óráimban Cöttingában ’s Jé 
nában is folytattam. De hogy azt hivatalba lépésem
kor egészen félben nem hagytam, nagy részint ezen

10 *
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társalkodásnak tulajdoníthatom , mell}' reá sokszor aj
kaimat ’s néha serkentést is ada. Tudtam ugyan már 
akkor is, hogy jeles költő beiölem soha sem lesz ’s 
nem csupa poétái enyelgés volt mit e’ részben 17í)2ben 
Szentgyörgyihez ’s 179.3 ban Kazinczyhoz ir
tani. Mindazáltal ha igaz mit G a r  ve mond, * # # )  
hogy, ki a’ muzák’ müvei iránti ízlés nélkül születik, 
az a’ képzelésnek ’s érzésnek , következőleg két ollv 
tehetségnek híjával van, mellyek nélkül a’ tudomá
nyok' mezején senki igazán nagy, legalább feltaláló ’s 
az igazság’ nagy hatású tanítója nem lehet; ’s hogy 
értelem és esmeretek, ha ezen alapon nem nyugosz- 
nak ’s ezen gyökerekből nedvet és táplálékot 
nem nyernek, elszáradt faderekakhoz hasonlitnak, 
inellyek szilárdságok és részeik’ benső összefüggése 
által fenállhatnak , de sem nem virágozhatnak, sem 
nem gyümölcsözhetnek ; ’s ha továbbá az is igaz, hogy 
mind az érzés’ mind a’ képzelés’ ereje gyakoriás által 
nagyon gyarapodik ’s a’ költészetek’ szépségét leg
teljesebb mértékbeli az erézheti, ki az azoknak készí
tésével együttjáró nehézségeket saját próbatételei u- 
tán tapasztalásból tudja; már ezen okokra nézve sem 
volt ’s most sincs okom verselési próbáimat megbán
nom. ’S ha még ehez számlálom azt, hogy e’ foglala
tosságom nem csak az unalomtól, melly üres óráimban 
külömben kínozhatott, va^y nemtelen időtöltéstől, 
mellyre vetemedhettem volna, megmentett; hanem 
reám nézve a’ dolgozáskor édes gyönyörrel járt ’s * **

") L- Kis J á n o s ’ V erse i’ M áso d ik  köt. I. 9.
**) L  U gyan  ott ί ,  id .
**¥) L .  Vermischte  A ufsätze  von Chris t ian  G a r  ve, Berlin 

1796, az  1. k ö t ,  1, ·ιη6.
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nem kevés igen érdemes jó barátokat is szerzett,’s hogy 
az olvasó közönségre nézve sem maradott minden jó 
hatás’ nélkül; örömest megvallom, hogy köszönettel 
tartozom akkori győri barátnéimnak, kik ezen nemes 
játékot megkedveltették ’s későbbre is késérőmmé tet
ték. Igaz hogy verseim’ gyűjteményében sok darabok 
jelentek-meg nyomtatásban, mellyek napfényt nem 
érdemlettek; de bizonyos értelemben annál inkább el
mondhatom azon gyűjteményről Göt h e v e i :

JVas ich irr te , was ich strebte ,
IVas ich litt und was ich lebte ,
Sind hier Blumen nur im Strausz.

Az oskolai munkák ’s ennyi mulatságok közölt 
könnyen elmulaszthattam volna a’ fontos tudományos 
tárgyakról! gondolkodást; de komolyságra hajló ter
mészetem nem hagyá elfelejteni llorác’ ezen intését:

Inter cuncta leges et percont ubere doctos 
Qua ratione queas traducere leniter aevum ;

’s ezen intést annál kevesebbé felejthetém - el, mivel 
fellebb említett kétségeim még most sem szüntek-meg 
magános óráimban rajtam alkalmatlankodni; különösen 
az isten’ létéről tökéljes meggyőződés’ kívánása sok 
nyughatatlanságot okozott. Megnyugtatást keresvén 
viszont az elméleti bölcselkedéshez folyamodéin. Ab
ban akkor K a n t  ült a’ királyi széken, inig ezt rövid 
idő alatt egymás után többen el nem foglalták. So
kakkal együtt én is tehetségemhez képest igyekeztem 
annak okoskodásai által minden kétségeimből egészen 
kivergődni. De nem sokára arról győződém-meg, hogy



150  —

az okosság’ vitatásai abban, mit én nyugalmam 
végett óhajtottam, a’ hihetőségnél többet nem adhat
nak. Felhagytam tehát az elméleti bölcselkedéssel ’s 
a’ vallás oktatását és az élet’ bölcseségét választani 
tanulásom’ tárgyául. Itt nekem akkor két dolgozat 
teve leghasznosabb szolgálatot. W i e l a n d  Mn z á -  
r i o n a  ’s B a r t h e l  e my n e k  az ifjabb A n a c h  a r- 
z i s’ u t a z á s á b a n  találtató értekezése a’ boldog
ságról. #3 Ezeket háladatosságból nem sokára magyar
ra is fordítóm ’s egyszersmind életem főlörvényé- 
vé tevém egyfelől a’ boldogságot az istenség, a’ ha
za, a’ szülék és háznép ’s a’ barátok iránti köteles
ségeknek mennél hűségesebb teljesítésében keresni, 
másfelöl ezen kötelességek’ teljesítésében Muzárion 
philosophiáját követni:

N e lly , e ’ mit a’ kegyes természet’ számára 
ö rf minek gazdag árjából fo lyn i hágy ,
Vlzzal vidámon él, * **)s többre önként nem vágy; 
Örömest a’ dolgok' szebb felét vizsgálja ;
Bölcs szívvel megnyugszik akarmi találja ;
Bem feszegeti a z t , a' mit az istenek 
Sötét éjszakába kegyesen rejtenek 
Λ ζ alsó világon élő jámborokra,
Boka talál köztök sok bolondságokra,
Soha nem haragszik ; sokszor megneveti 
Őket is ,  magát is , de még is szereti.

*) L. V oy ag e  du  jeu n e  A nachars is  en Gréce dans  le m il ieu  
du  q iia tr ieme s i e d e  a v a n t  l ’ére vulgaire.  T o m e  h u i t ie m .  
A u x  deu pon ts .  M D C C X C I .  l ap .  284.

**) L. Kis  Já n o s  Verseit ,  I I .  köt.  1. 197 és ’Sebbe  való 
könyv  1799. 1. 31 .



A' színest ke)üli, a' tévelygőt szánja ,
Λ ' virtust dicse'rni nem mindég kívánja,
Kern is ég mindenkor, mikor szól felőle 
t íe  szívből szereti 's el nem pártol tő le ,
’S a' földet , dolgait bár melly sors intézi , 
Elysiumnak sem , pokolnak sem nézi , —
]Sem olly megromlottnak , mint azt az epével 
Teljes elme látja nagyitó csőjével,
Olly gyönyörűnek sem mint a' költő Írja, 
Kinek gyúladt agyát a’ bor ’s Phyllis bírja.

Azok szerint, miket eddig előhozék azt kellene 
olvasóimnak gondolniok, hogy sorsommal tökélyetesen 
megelégedtem. Mindazáltal, noha életemet sok örömök 
szépítették ’s magamat sok tekintetben szerencsésnek 
is tartottam, három év sem tölt el egészen, mikor 
hivatalomnak mással felcserélésére határozóm ma
gainat. Erre több okok bírtak. Az örömök után ide 
’s tova csavargást megunván , a’ helyett a’ házi bol
dogságban , mellyel fiatal képzelődésem nagyon szépen 
kitudott festeni, kívántam részesülni, ’s végre Ge s s -  
n e r  idylliumainak’ valamellyik I’hyllisét magamévá 
tenni, mit akkori helyzetemben nem tehettem. Me r 
ci  er  is ekkor tudató velem, hogy a’ megelégedés e- 
gyik legfőbb akadálya , sorsunknak másokéval össze
hasonlítása, mellyrc városban sokkal több alkalom ’s 
kísértetés van, mint falun $ ’s ez a’ falun lakást ó- 
hajtatá velem. De a’ legfőbb okot, melly más helyre 
vágyásomat inegérlelésre táplálta a’ következő levél, 
mellyet egy barátomhoz irék, legjobban megmondja:
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K e d v e s  B a r á t o m!

Midőn akadémiai életünk végefelé az életmód’ 
választásáról beszélgettünk, fris emlékezetemben van 
melly gyakran ’s melly tűzzel ellenezted a’ professori 
hivatalt, ’s melly élénken festetted elömbe nem csak 
azt ,  mennyi talentom, tudomány, tanulási és tanítási 
szorgalom, ’s testi és lelki erő ’s ügyesség kívánta
tik a’ jeles oskolatanítóktól, hanem azt is, melly sok 
baj és vesződség várakozik reájok és kísérik őket e- 
gész életükben, mennyi boszuságot kell részint a’ csin
talan pajkos vagy durva tanítványoktól, részint a’ rá- 
jok árgus szemekkel vigyázó ’s gyakran igazságtalan 
közönségtől szenvedniük, melly könnyen ragad reájok 
társalkodás’ tekintetében csúfos és nevetséges félszek- 
ség vagy feszesség, vagy visszataszító komorság ’s 
hányszor szokott minden fáradságaiknak jutalma utóbb 
gyötrő szegénység ’s hypochondria lenni. Azt sem 
feledtem el, inelly buzgón harcoltam véledkedésed ’s 
állításod ellen, melly kévésé tántorított’s ijesztett-el 
szándékomtól, sem a' kevés jövedelem, sem a’ nagyon 
csekély külső előmenetelt ’s tisztességet mutató kilá
tás, sem a ’ te okoskodásod, sem az az esmeretes pél
da beszéd, melly szerint az istenek azt, kit gyűlöl
nek, gyermek tanítóvá teszik; ’s melly lelkesedéssel erő
sítettem az oskola tanítói hivatal’ méltóságát ’s melly 
meggyőződéssel vitattam , hogy mind egyes emberek, 
mind egész népek és nemzetek értelembeli ’s erkölcsi 
kimiveltetésöket leginkább annak köszönhetik, hogy 
leginkább attól függ, raillyen esmeretek terjedjenek-el, 
hogy az értelmes és hű tanítók teszik az embert iga
zán emberré, hogy az emberi nemzet legszebb virá
gainak ők a’ kertészei ’s hogy az ő bármelly gyenge
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fény» mécsek terjeszt az egész földkerekségére élte
tő és vidámító világosságot. Mióta pedig az általam 
olíyigen magasztalt és óhajtott hivatalba léptem, szám
talanszor olvastad leveleimben, hogy magamat nagyon 
szerencsésnek tartom, hogy a’ tanításban örömömet 
lelem, hogy tanítványim szeretnek ’s elöljáróim be
csülnek, ’s hogy a’ legszebb társalkodási örömök é- 
kesítik életemet. Annál váratlanabbnak kell előtted 
lenni, ha most, midőn itt még három évet sem tölték, 
arról tudósítlak, hogy mihelyt lehet, helyzetemet vál
toztatni szándékozom. Kétség kivid az lesz első gon
dolatod, hogy a’ bajokat, mellyeket a’ vitatkozás fü
zében csekélységnek tartottam , már nem csak egé
szen érzem, hanem meg is untam, ’s az aranyhegyek 
helyett, mellyeket magamnak ígértem, sivatag pusz
tát leltem. De a’ dolog nem egészen úgy van, én még 
most is nagy örömöt találok, mind itteni életembem 
’s általában mostani sorsommal meg vagyok elégedve, 
hanem a’ jövendőtől félek ’s attól sem egészen azon 
bajok miatt, inellyekkel a’ te rajzolatod ijesztett. Az 
ezen hivatalt szükségkép kísérő vesződséggel utóbb 
is szembemernék szállani, ha egy környülmény nem 
forogna szemem előtt, rnelly abban áll, hogy azon ta
nítói intézetekben, mellyek nálunk itteni protestánsok
nál találtatnak, naponként négy sőt sok helyen több 
órákig is kell tanítani. Ez nem csekélység ’s nem ke
vés testi ’s lelki erőt kiván, ha gyermekek és ifjak 
repső figyelmét valamelly egyes, kivált szellemi tárgy
nál együtt tartani, őket az unalomtól megmenteni, ta
nításunkat reájuk nézve érdekessé ’s igy hasznossá 
tenni akarjuk. Még most az illy fáradságos munkát 
elbírom; noha meg kell vallanom most is ha a’ lec
kékre készülést is hozzá veszem, nagyon elfáraszt.
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De időjártával a’ tereli mindig nehezebb ’s öregségem
ben £ha öregségei érnék) elviselhetetlen lenne, azaz 
fásult lélekkel, erőtlen testtel mozgonykint kéntelení- 
tetnéin oskolába járni ’s a’ drága időt az ifjúsággal 
haszontalanul vagy legalább csekély haszonnal töl
tetni. Hogy az illy nyommasztó szerencsétlenségnek, 
mellyen nem egy élemedett Mentort látunk sinlődni, 
elejét vehessen!, másithatlan feltételem a’ professor- 
ságot a’ vele rokon, de könyebb predikátorsággal 
felcserélni, még pedig mihelyt lehet, mert még most 
könnyebben tehetek reá szert ’s könnyebben beletanul
hatok. Te barátom úgy hiszem magad is jóvá hagyod 
szándékomat ’s minden esetben szakadatlanul megtar
tod régi szívességedet ’s hajlandóságodat az iránt, ki 
nem szűnik-meg hű szeretettel lenni

igaz szivű barátod,
K. J.

Ha igazat akarak mondani, meg kell vallanom, 
hogy nem örömest adtam magamat reá a ’ prédikátori 
hivatalra. Abból a’ tévelygésből ugyan , melly szerint 
a’ francia is egyéb deisták velem a’ vallást csak köz
népet fékező zabola gyanánt nézették , már ekkor a’ 
józanabb gondolkozás egészen kigyógyított: de helyet
te más nehézségek gördültek előuibe. Egyfelől a’ 
katholikus papsággal resteltem név szerint egyenlő $ de 
valósággal olly sokkal alacsonyabb fokú polgári osz
tályzatba lépni, attól félvén: hogy az azzal közelebb 
érintkezés részint kedvetlen súrlódásokat fog okozni, 
részint bennem közülök a’ gazdagok irigységet, a’ 
türelmetlenek boszonkodást, a’ felekezetembeli egy
háziakat megvetők elszomorodást ’s csüggedést tá-
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mas/,tani; ’s lelkem’ nyugalma többféleképen fog há- 
borgatatni. Másfelől a’ protestáns prédikátorok kö
zött is esinertem ollyanokat, kik társuságoknt velem 
nem kivántathatták. Ha az iilyenek tanításait ’s imád
kozásait hallottam, azon kívül hogy munkáikkal ’s e- 
lőadásokkal ritkán elégedtem - meg, elijedtem mester
kélt, kénszeritett, természet elleni, ’s következéskép 
előttem nagyon csúfosnak látsző hangoktól. Ha ma
gok viselését’s alkalmazását vizsgáltam abban a’ szent 
hivatalhoz illő erkölcsi méltóság ’s lealacsonyulást és 
felfuvalkodást egyiránt kerülő nemes egyszerűség 
helyett alacsony gondolkozást, képmutatást, szinlett 
áhítatosságot, lelki kevélységgel vegyes mászkáló a- 
lázatosságot ’s körökben valamivel alább rendelt tiszt
társaik ’s oskolatanítóik iránt zsarnokoskodást véltem 
észre venni. ’S habár több helyeken ezen tekintetek
ben láttam is dicséretre méltó kivételeket, a’ benyo
mást, mellyet amazok reáin tettek, nem könnyen 
tudáin belőlem kiirtani.

Azonban a’ fellebb említett okok egy kis küsz
ködés után legyőzték ezen nehézségeket, ’s válto
zási szándékomat, bár melly igen marasztottak is 
győri jóakaróim, nemsokára végrehajtottam ’s a’ Győr 
szomszédságabeli Nagy-Baráti gyülekezet’ hivő leve
lét elfogadtam. Helyembe Németh László barátomat 
ajánlám, ki utódomnak egyező akarattal mégis vá
lasztatott. Elbucsuzásomkor több környülmény érzé- 
kenyíté szivemet, de leginkább tanítványimnak hoz
zám szives ragaszkodása, kik csaknem egytül egyig 
sírva váltak meg tőlem.

Már most uj pályán fognak emlékezéseim vinni; 
csak egy tekintetet vetek még vissza Győrben töltött 
életemre. Örömeimet ’s kedvező környülményeimet
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bőven leírtam. Bajok, meltyok említést érdemelnének, 
nem jutnak eszembe, hanem két dolog van, mellyet 
érintenem kell, mellyeknek egyike káros következ
ményt húzhatott volna maga után, a’ másika pedig 
nem is maradott minden ártalom nélkül. A’ győri 
gyülekezet’ elöljárói a’ kerületi egyházi felügyelővel 
Matkovich Pállal nagyon raegelégedetlenek ’s vele szün
telen ellenkezésben voltak, azt önkéuyünek , nagyra
vágyónak tartották, ’s engem is tőle nagyon elide
genítettek. Tudtam, hogy az udvarlást a’ körébe 
tartozó egyháziaktól, kivált a’ fiataloktól igen megkí
vánta , mégsem mentem, bár igen közel laktam, lá
togatására. Ez az olly nagy hatású elöljáróin’ nehez
telését vonhatta ’s egyideig vonta is reám.

Az asszonyokkal ’s leányokkal társalkodás egy
felől ugyan férjfiaknak, kivált ifjaknak igen hasznos 
és ream nézve is mint már említettem igen jótékony 
volt; de másfelöl könnyen puhákká, könnyelműekké, 
csekélységekhez ragaszkodókká ’s asszonyodottakká 
tehet bennünket. Az elpuhulástól én sem meneked- 
tem meg egészen ’s úgy hiszem legalább részint ezen 
társalkodásnak tulajdoníthatom azt, hogy a’ nyomos 
huzomos gondolkodás helyett a’ tudományokkal csak 
játszva foglalatoskodtam, ’s a’ helyett, hogy tehet
ségeimet erőltettem és saját munkáknak feszített fi
gyelemmel kidolgozására kénszeritettem volna maga
mat, csak azon olvasmánvimnak , mellyeket megsze
rettem, lettem fordítójok vagy inkább parafraszteszök.
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Harmadik rész.

P r c d i k á t o r s á g o m a t  t á r g y  azó e ml é k e z é s e k .  

ELSŐ SZAKASZ.

Na g y  - b a r a  t i p r e d ik á t o r s  ágom.

Az 1796-dik év Martiusában Nemes-Dömölkön 
több prédikátorok’ jelenlétében egy könnyen kiállott 
vizsgálat után Hrabovszky Sámuel superintendens ál
tal felszentelletém ’s beköszönő predikátiómat mind
járt azután virág - vasárnapján tartám. Erre nézve 
magamat illetőleg csak azt mondhatom nevezetesnek, 
hogy a’ kerületi felügyelő Matkovích Pál, kit, ám
bár csak egy órányira lakott, még sem hívtam meg, 
hívatlanul ’s minden várakozásom ellen megjelent, a> 
predikátiót meghallgatta, ’s nekem (mi nem igen jót 
hagyott jósolnom } szememre,'vetette azon udvariat
lanságot ’s embertelenséget, hogy nála sem hivata
lom’ változtatásáról, sem uj hivatalomba leendő lépé
semről jelentést nem tettem. De ez az iránta belém 
plántált idegenséget nem csak nem gyengítette, hanem 
inkább nevelte. — Mert győri esrneróseim, kik előbb 
szivemet elfoglalták, most is körül vevének, ellene 
bátoritának, ’s hogy bátrabb lehessek, szivességök’ 
folytatását igérék, ’s szivességök’ uj jeléül a’ prédi
kátori házat is kiigazittaták ’s kényelmesebben lakha
tóvá tevék.
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Eleinten az uj hivatalhoz készülés ’s hallgatóim
mal esmerkedés időm’ legnagyobb részét elvette, fi
res óráimban pedig Győr nem engede unalmat hozzám 
közelíteni. Fábry, Szentgyörgyi, Németh gyakran 
meglátogatónak ’s kíilömben is levelet egymással csak
nem mindennap váltónk. Előbbi tanítványim szünnap
jaikon seregesen jövőnek hozzám. Magában értetődik, 
hogy én sem hagytam a’ Győrieket látatlanul ’s igy 
a’ barátság örömeiből nein láték szükséget.

Hogy pedig örömeim utóbbra se fogyatkoznának, 
hanem inkább szaporodnának ; nem késtem a’ házaso- 
dásról gondolkodni. Több ifjak’ természete ’s szoká
sa szerint, kik mint a’ halak a’ varsába örömest ’s 
játszva mennek - be , habár azután szeretnének is be
lőle kibújni, a’ házasság’ bilincsét jó kedvel veszik 
lábokra, noha utóbb sokan kívánnák lerázni* **), én is 
minden aggodalom nélkül készültem az uj életmódot 
elkezdeni. Még addig az asszonyi nemet tapaszta
lásból csak szebb és jobb oldaláról esmertem. Kön
nyen elhittem hát, mit a’ bölcs S a l a m o n i  példabe
szédekből #3 a’ jó feleség’ dicséretéről tndtam, hogy 
t. i. a ’ jó asszony ára sokkal felülhaladja a’ karbanku- 
lusokat s.at. ’s mit M e n a n d e r  egyik töredékében*«) 
olvastam, hogy az az élet’ boldogsága, a’ ház’ kor
mánya, a’ szem’ gyönyöre, a’ természet’ egyik leg
szebb növénye s. a t. Egyéb költők’ e’ nemet ma-

*) P é ld ab e sz éd  31. rész.

**) Γυν  ̂ δίκαια ra ßm crojrqpict, — — 
Γυνή δε χρίήζΐή ττηδαΧιον εςι οικίας 
Καλόν γυναικος εκδοράν καΧας ΤξοΚας 
Καλόν φυτον τίεΦυκεν εν /3ico γυνή
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gnsztaló versei 'is összehangoztak érzésűmnél. Azon, 
hogy minden tekintetben jó feleséget nehéz találni, 
keveset törtein fejemet.

Nem tettem ugyan a’ nagy lépést vaktában és 
minden meggondolás nélkül; de akkori nézeteim sze
rint tettem, mellyekkel a’ mostaniak nem egészen e- 
gyeznek-raeg. A’jó erkölcsöt, házassági hűséget, ne
kem tetsző külső szépséget ’s természeti jó észt meg
kívántam ugyan házastársamtól; de a’ külső ’s belső 
miveltséggel ’s az értékkel keveset, ’s kivált az utolsó
val csaknem semmit sein gondoltam. Horác’szavai n e c  
d o t a t a  r e g i t  v i r um con j ux ,  igen mély benyo
mást tettek ream, ’s nálamnál gazdagabb személyt 
épen nem akartam választani; mi más szókkal an
nyit tesz, hogy valamint magam nagyon szegény vol
tam , úgy nagyon szegényt akartam elvenni. E ’ rész
ben szüleim ’s atyámfíai máskép gondolkoztak, 's 
mostani eszemmel igen helyesnek találom az anyám e- 
gyik testvére akkori okoskodását. Ez, midőn nálam
nál értékesebb házastárstóii félelmemet azon okból 
származni értette, hogy a gazdagabb feleség fennlá- 
tóbb, fényűzőbb’s takaréktalanabb lenne, mint kíván
nám , azt az okos feleletet adá, hogy értékes leányok
ban sem lehetetlen ellenkező jó tulajdonságokat talál
ni; mert az érték is sokszor jó indulata, erkölcsű 
szorgalmas és gazdálkodó szülék által szereztetik vagy 
takaritatik meg, ’s az illy szülék hasonló jó tulaj
donságú leányokat is nevelhetnek. De én akkor sa
ját elveimhez szerfelett ragaszkodtam, ’s rokonságom 
a’ dolgot könnyen magamra hagyta,

Győri esmerőseim azt hitték, hogy az ott előttem 
esmeretes leányok’ valamelyikét választom hitvese
mül. Azonban én tervemet egészen akkori falusi é-
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letem szerint készítettem, képzelni sem tudván, hogy 
valaha városi lakos leszek. Egy falusi kisasszonyt, 
kivel, minthogy a’ telet szüleivel Győrben töltötte, 
meg e sm e r k ed te  m, kit igen szerettem, kiből jó 
gazdaasszonyt is reménylettem ’s kinek irántami szi
ves hajlandósága felől· sem kételkedtem, azért nein 
kértem-meg, mert attól tartottam, hogy szülei étet 
tőlem, mint falusi prédikátortól és nem is nemestől 
megtagadnák. Egy másik városi leányhoz is volt szi
ves vonszódásom, ’s nem is kételkedtem annak meg- 
nyerhetésén, de az volt előttem, hogy talán a’ fa
lusi gazdaass'zonysághoz nem lenne kedve ’s a’ városi 
mulatságokat sem örömest nélkülözné, azért az iránt 
sem tettem jelentést.

Három győri barátimmal ’s kivált saját szivem
mel többszer tartott tanácskozásom’ eredménye végre 
az lett, hogy egy tisztes falusi mesterember leányával 
kézfogást tartottam ’s azután nem soká házasságom’ 
készülését a’ szent székről kihirdettem. Az előszeri 
kihirdetés után a’ következő esetecske történt. 
Hallgatóim között volt egy a’ vidéken igen elhire- 
siilt javos, ki többféle nyavalyáknak, különösen 
veszett kutyák’ harapásának gyógyításában mind em
bereknél, mind barmoknál sok helyeken használta
to tt, ’s egyszersmind a’ bájoláshoz igen értőnek tar
tatott ’s azért a’ köznép előtt maga iránt bizonyos 
félelmet támasztott. Ez ünnepélyes tiszteletet jelen
tő ábrázattal bejött hozzám ’s kérdésemre mi jót akar 
illy formán válaszolt: édes tisztelendő uram, sok 
rossz ember van , kik az uj házas férjeket megtud
ják kötni, ’s gyakran meg is kötik. Mi ugyan igen 
szeretjük tisztelendő uramat, de nem tudjuk, kiben 
mi lakik ; találkozhatik oltván is, ki ártani akarna. A
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zért jöttem ide, hogy tanácsát adjak, hogyan lehet) 
Hlyen alkalommal minden ártalmas mesterséget sem
mivé tenni. Csendesen végig hallgatám beszédét ’s 
mosolyogva kérdéin, miből állana tanácsa? Feleletei 
az volt, hogy csekélységből, csak mátkáin’ ^harisnya 
kötőjét kellene elkérnem ’s egy vagy két napig lábom- 
ra kötnöm. Minden tőlem kitelhető módon igyekeztem 
az illy babonaságot fejéből kiverni ’s őtet józanabb 
gondolkozásra bírni; de semmire sem mehettem vele, 
csak ismételve kért, hogy ne vegyem a’ dolgot tré
fára. Végre komolyan megmondottam neki, hogy o- 
kns ember semmi a’ félét cl nem hihet, mi a’józan 
ésszel ellenkezik, ’s biztattam, hogy próbálja -  meg 
én rajtam minden bűvös bájos mesterségét, ’s ha né
kem ártani tud, akkor hiszek · neki, de máskép 
nem. Ekkor nem ugyan haraggal, mivel mindent 
nyájos hangon mondottam, de sajnálkozása’ ismételt 
nyilvánításával mene-el tőlem; ’s én és mátkám a’ 
háromszori hirdetés’ kitölíével az 1796-nak egyik nyá
ri hónapjában egymással, minden ollyan következ
mények nélkül, miilyenekkel ezen ember ijesztett, ün
nepélyesen összekeltünk.

Nem állítom hogy házasságom a’ legszerencsé
sebb volt; de azt igazságosan állíthatom, hogy az olly 
igen számos szerencsétlenek közé sem tartozott. Igaz, 
hogy feleségem a’ feddhetetlenül tiszta erkölcsű’s egy
szersmind szép asszonyok’ nem csak er0 n}7eit ’s jó tu- 
lajdonságit, hanem némelly hibáit is bírta, ’s nevelte
tést sem nyerhetett, miilyent természeti hajlamai’s i- 
dornaí érdemlettek ; de bizonyosan egyike volt a’ leg
hűségesebb házastársoknak, a’ legszeretőbb anyáknak 
’s a’ legtakarékosabb gazdaasszonyoknak.

11



Házasságom’ emlegetését azon mcggyőzódésim’ 
nyilatkoztatásával fejezem -be, mellyekel részint nő- 
telen, házas és özvegy korom’ tapasztalásiból, részint 
az ezen tárgyról többszöri gondolkodásom után szerez
tem. Ezek abban állanak, hogy a’ házasságot az em
beri élet’ legfontosabb társaságának tartóin, hogy a- 
zok, kik azt akár beszédeikben, akár még inkább el- 
inénckedve gúnyoló írásaikban megvetés tárgyává ten
ni igyekeznek, igen alacsony gondolkozásunk, hogy 
mind azok , kik különös fontos körülményeik ’s kö- 
teleztetéseik által vissza nem tartóztatva azt elmel
lőzik, nem csak a’ társaság, hanem magok ellen is 
vétkeznek, ’s hogy még azoknak is , kik a’ keresz
tyén erkölcs tudománnyal nem gondolnak, saját hasz
nok’ tekintetéből azt kellene róla mondani, mit egy 
római férjfi, Metellus mondott. ,,Si sine [uxore pos
semus, Quirites, esse, omnes ea molestia careremus. 
Sed quoniam natura ita tradidit, ut nec cum illis sa
tis commode, ^nec sine illis ullo modo vivi possit, 
saluti perpetute potius, quam brevi voluptati cousu~ 
lendum“. L. Aul. Gellius Noot. Atticre.

Én e’ szövetségnek egyik nagy hasznát mindjárt 
eleinten abban tapasztalául, hogy a’ házi gondokat és 
dolgokat nagy részint feleségemre hízhatván szaba
dabban , nyomosabban ’s foganatosabban foglalkozhat
tam hivatalommal ’s ollyan tárgyakkal, mellyek annak 
viselésére ügyesebbé tehettek, ’s oily akadályok’ el
hárításával , mellyek benne elkedvetleníthettek ’s tőle 
elídegenithettek volna.

Az utolsókhoz tartozott egy uj nehézség, uielly 
szivemet nagyon kezdette nyomni. Miután a’ valláscsufo · 
lók’ esztelenségét’s fegyvereik’ erőtlenségét általlátván,
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a’ keresztyen vallás’ véghetetlen becsét mind jobban) 
jobban mcgcstnprtem; azon testületet, inelly annak 
hirdetésére, életbehozására ’s terjesztésére van ren
delve, a’ polgári társaság igen fontos részének'tar
tottam , ’s mint egyik tagja magam számára is illő 
bccsiiltetést igényeltem ’s reménylettem. Midőn ezen 
reményein’ teljesedését nagy bizodalommal vártam, 
több mint egy tekintetben ellenkezőt kel le tapasz
talnom.

A’ katholikus papok egy részének magok vise
letéből azt véltem következtethetni, hogy a’ más val
lásbeli egyháziakat ártalmas munkásoknak ’s konkoly- 
hintőknek tartják, ’s mint ollyanokat ha nem üldözik 
is , legalább megvetik ’s írántok idegenkedést mutat
nak. E ’ véleményemet két izbeli saját tapasztalásom 
is táplálta. Egy katholikus győri esmerősöm tudako
zódásomra, hol kaphatnék olvasás végett magyar köny
veket kölcsön, azt a’ feleletet adta, hogy N. N. ka
nonoknak szép könyvtára van. Én ezen úrhoz, mint 
ollyanhoz, kit tudomány szeretőnek ’s tudomány ter
jesztőnek tartottam, nagy örömmel elmenék. Magá
nosán találám őt szobájában, hol két csinos üvegajtós 
almáriomban szépen bekötött könyveket láttam. Je 
lentem neki, hogy miután bibiiothekáját dicsérni hallot
tam, bátorkodom őtet alázatosan kérni, méltoztassék 
szükségemben rajtam segíteni, ’s egy vagy más könyv 
kölcsön adásával megörvendeztetni. Első szavai hoz
zám ezek valának : ugyan úgy - e ? hát hallotta bi- 
bliothekámat dicsértetni; ’s vallyon kitől hallhatta? 
Miután én a’ tanácsadót egész őszinteséggel megne
veztem, ő kevés sima mcnlegetéssel, hogy könyvei 
nem nekem valók, kerekesen kiadott rajtam. Ez még

11#
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nem volt elég. Néhány napok múlva az az úri ember, 
ki nekem a’ tanácsot adta, panaszolkodék , hogy a’ 
kanonok ötét derekasan megpirongatta, pirongatásá- 
ban ezen szókkal is élt: quid mihi mittit istum prae
dicantium Nagy -  Barátiensem ? Pergat mihi in poste
rum cum ipso ! — Nem sokára azután egy szegény 
hallgatóm meghalván, ’s holmije örökségül a’ győri 
káptalannak jutván, a’ temetési járandóság végett e- 
hez ntasítatám. A’ dolgot jelentettem azon kanonok
nál , ki az illy jövedelmekre ügyelt. A’ külső szobá
ban soká várakozván, végre bebocsáttatám hozzá ’s 
jelentésem’ megtevése után a’ pénzt ugyan minden 
ellenmondás nélkül megkaptam, de olly lenézéssel fo
gadtattam, inelly sokkal jobban fájt, mintha a’ cse
kély fizetés tőlem megtagadtatott volna.

A’ világi kivált valamivel főbb rendű urak kö
zül is sokan, mint nekem látszott, a’ szegény pré
dikátort csak úgy nézték, mint nagyon alsó rendű 
ostoba teremtést, ki csak arra való, hogy gyermeke
ket kereszteljen, ujházasokat eskessen, halottakat 
temessen, poklot ördögöt prédikáljon, ’s mikor kí
vántatik a’ polgári felső hatalmasság’ rendeléseit ki
hirdesse, ki felől azt kellene mondani, mit egy fran
cia költő mond :

Prenons ce fam eux— ce suppot de Calvin 
Ce zelateur couru du sexe fem in in ,
Qui deux fo is par sémái ne en stile de sophiste 
Fulmine l' anatheme et proserit le deiste.
Par de sombres terreurs ses esprits egares 
yidorent en tremblant des enigmes sacrés 
Ce docteur ä son gré gouverne le vulgaire 
Une foule stupide environne sa chaire. 
ylvee un saint respect V ecoute en sommeillant,
Le erőit sans le comprendre et Vadmire en bai/lant.
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Igaz ugyan, hogy mind a’ pápista papság, mind 
a* világi nemesség között mindjárt prcdikátorságom’ 
első esztendejében csmcrtein ollyanokat i s , kik a’ ke
resztyén vallás’ méltóságához illő gondolkozással ma
gokat megkülönböztették, ’s minden vallásbeli papo
kat érdeinök szerint méltányoltak; de ez nem volt 
képes azon sebet egészen meggyógyítani, mellvet az 
ellenkező tapasztalás szivemen ejtett ’s nagyon le 
voltam verve.

Ekkor jött kezembe H u n i é n a k ,  az angol 
hires bölcselkedőnek és történetírónak az egész papi 
rendet gyalázó rajzolata, mellyct lefordítva ide iktat
ni szükségesnek tartok, hogy az értelmes és elfo
gulatlan olvasók egyfelől a’ benyomást, mellyet kör- 
nyülményeim között annak rcám tenni kellett, elgon
dolhassák, másfelől megítélhessék, ha becsületére vá
lik-e az szerzőjének, vagy kisebbségére. ,,A’ katona 
és a’ pap, így következnek Hinne’ szavai, mindennem· 
zetek között ’s minden időben különböző jellemnek; ’s 
ezen külömbség olly környülményeken alapul, menyek
nek működése állandó ’s másíthatatlan. A’ katonákat 
életük’ bizonytalansága bőkezűekké, nagy lelkitekké ’s 
bátorszivüekké teszi. Hiúságok, ’s táborban ’s városi 
őrködésben sokakkal társalkodások hajlandóságot tá
maszt ’s táplál bennek a’ mulatságra, ’s az asszonyt 
nemmel szépen ’s csinosan bánásra; társaságaik gya
kori változtatása által pedig jó nevelést ’s nyiltszivu

*) L. Essays a n d  t rea t ises  on severa l  subjects.  In  tuo 
woUimes. By D avid  Huine, es qu V olum e I c o n ta in ing  
essays , moral ,  pol i t ical  a n d  l i terary E d in b u rg h  lap ,
214 és 547 — 55o.
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söget nyernek. Minthogy csak közösös nyilvános el
lenség ellen használtatnak, egyenes szivüekké, be
csületesekké ’s ravaszságlalanokká lesznek, ’s mint
hogy többnyire testi nem lelki munkákat gyakorolnak, 
azért nagy részint tudatlanok ’s kevesebbé gondolko
dók. A’ társaság és a’ világ az ő körök. ’S ha van 
olly csinos maga alkalmazás, mellyet társalkodásban 
lehet tanulni, az bizonyosan az övék.“

,,Régen esmertes , és nem egészen hamis állítás 
az, hogy minden vallások papjainak jelleme ugyan az 
’s noha a’ polgári kar’ jelleme nem minden esetben e- 
rősebb a’ személyes jellemnél, mindazáltal, az egyé
nek legnagyobb számánál bizonyosan uralkodó. Va
lamint a’ vegytani tudósok' észrevétele szerint minden 
szeszek, ha egy bizonyos magasságig emeltetnek, 
vagy megtisztitatnak , egyenlők , akarmi anyagokból 
voualnak-ki: úgy ezen emberek is az emberiségen fe
lül lévén emelve, bizonyos egyenlő jellemet nyernek, 
melly egészen sajátjok, ’s mellyet vélekedésein szerint, 
általában szólva, az emberi társaságban találtatók 
között nem a’ legszeretetre méltóbbnak lehet tartani. 
Az csak nem mindenben ellenkezik a’ katonákéval, 
valamint ellenkezik az életmód is mellyből származik.“ 

„Noha bizonyos időszakokban ’s bizonyos hajla
moknál fogva minden emberek igen vallásszeretők, 
még is vagy senki sincs , vagy kevesen vágynak, kik
ben a’ vallás szeretés olly mértekben ’s olly állhata
tosan találtatnék, miilyenben az a’ papi rend’jellemének 
lentartása végett megkivántatik, Szükségképen követ
kezik tehát, hogy a’ papok az emberek’ tömegétől 
szintúgy elvouatván, mint egyebek hasznuk’ tekinte
téből más foglalatosságokra vonattatnak, nagy részint, 
ha nem istentagadók vagy vallástalanok is , különös
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alkalmakkal kéntelcncknck tartják magokat nagyobb 
vallási buzgóságol mutatni, mint mellyel bírnak ’s val
lási buzgóságot és komolyságot akkor is szinleni, mikor 
a’ vallási gyakorlások miatt elfáradlak, vagy mikor el
méjük az élet’ köz-dolgaival foglalkozik. Nem adhat
nak, mint egyebek, gerjedelineiknek ’s érzelmeiknek 
szabadon helyet, szüntelen orködniek kell tekinteteik, 
szavaik’s cselekedeteik felett, ’s hogy azon tisztele
te t, mcllyet a’ köznép irántok mulat, fenntarthassák, 
kéntelenek nem csak észrevehető tartózkodást gya
korolni, hanem szünet nélküli képmutatás és alakos
kodás által a’ babonássá"’ lelkét is előmozdítani. Az 
illy szinlés sokszor egészen elrontja természetűk’ e- 
gyenes és nyiltsziviiségét ’s jellemükben helyrehozha
tatlan kárt okoz.£‘

,,Ha történetből némellyek természetök szerint 
rendkívüli mértékben hajlandók is az áhitatosságra, 
úgy , hogy csak ritkán van okok hivataluk’ komoly
sága fenntartása végett képmutatást gyakorolni: ak
kor oily igen természeti dolog ezen hajlandóságokat 
till becsülni, ’s akarmclly erkölcsi vétekért kárpótlás
nak nézi, hogy sokszor erre nézve semmivel sem eré
nyesebbek, mint a’ képmutatók. Gyakran lehet ta
pasztalni, hogy a’ vallási szertartások iránti buzgósá- 
got olly nagy érdemnek tartják, melly sok]vétke
ket ’s éktelen cselekedeteket kipótolhat. Ezen ész
revételek olly közösök, hogy minden okos emberek 
vigyáznak magokra, midőn valahol vallásosság’ rend
kívüli szinlését látják, jóllehet megvallják, hegyije’ 
részben az általános szabályból sok kivételek vágynak 
és hogy az erényesség ’s babona, sőt még az erényes
ség és vakbuzgóság is némely esetekben együtt lehet
nek.“



„Az emberek többnyire nagyravágyók; <le egye
bek’ nagyravágyása rendszerint az által kielégítetik, 
ha a’ saját karukbelicket felüIhaladják ’s aképen a* 
közjót előmozdítják. A; papi rend’ nagyravágyása 
sokszor csak tudatlanság, babona, vakhit és ámítás 
által elégrí telhetik - ki.“

»Az emberek többnyire felettébb sokat tartanak 
magok felül ’s igen kevélyek 5 de n’ papok, minthogy 
a' tudatlan köznép előtt olly nagy tiszteletben vágy
nak, ’s szenteknek is tartatnak, különös nagy mér
tékben kísértetnek ezen vétekre.“

„Az emberek gyakran hajlandók a’ vetek egy pol
gári karba tartozókat másoknál fölebb becsülni; de 
minthogy a’ törvénytudó, az orvos, a’ kalmár mindenik 
külön viszi véghez foglalatosságit; azért az illyenek’ 
érdeke nincs olly szoros egyesülésben, mint az egy 
vallása papok’ érdekei, kiknél közös tanitmányaik’ 
tisztcltetése ’s ellenfeleik’ elnyomottatása által az 
egész testület nyer.“

„Az ellenmondást kevesen tudják békével tűrni? 
sokszor a’ papság e’ részben egész a’ diihösségig szo
kott menni. Mert minden hitelességű^ ’s fennmarad- 
hatások vélekedéseik’ elhívásétól függ ’s egyedül ők 
igényelnek isteni ’s természet fölötti tekintélyt, vagy 
csak nekik van némi üriigyök ellenfeleiket istentele
neknek nevezni ’s mint ollyanokat kárhoztatni. Az 
odium theologicum közmondássá is vált’s a’ iegmérge- 
sebb, a’ legdühösebb ’s legengesztelhetetlenebbnek 
tarlatik.“

,,A’ boszuállás’ természeti szenvedélye az emberi 
nemzetnek; de úgy Játszik, hogy a’ papokban és as
szonyokban uralkodik legnagyobb hatalommal; mert 
boszonkodásokat nem fakaszthatván ki nyilvános
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erőszakoskodásban ’s harcolásban , azt képzelik, hogy 
ezért megvetés’ tárgyai; ’s kevélységük elősegíti bő
sz i;;l llási hajlandóságukat.“

,,E’ szerint az emberi természet sok vétkei ezen 
karbelieknél több állandóan megmaradó erkölcsi o- 
kok által nagyobb lángra gyujtatnak, ’s jóllehet e- 
gycs tagok a’ közös ragadó nyavalyától menten ma
radnak, még is minden bölcs kormány szüntelen ó- 
vakodik egy olly társulat’ merényeitől, melly mind
untalan egy pártfélben egyesül , ’s mig társulatkép 
munkálkodik, mindenkor nagyravágyás’, boszuállás’ 
és üldözés’ lelke által izgattatik.“

,,A’ vallás’ természete komoly és magát vissza
tartó, ’s ezen jellem kívántatik a’ papoktól , melly ő- 
ket az Hiedelem’ szoros szabályai közé szorítja ’s 
rendszerint a’ rendetlenségektől ’s kihágásoktól meg
óvja. A’ vidámságot ezen testület nem engedi-meg’s 
még kevesebbé az öröm kicsapongásit; ’s ezen erény 
tahim egyedül maga az, mellyet ők a’ karukhoz illőnek 
vallanak ’s kötclességöknek tartanak. Az olly val
lásokban, mellyek szemlélődést elveken alapulnak, ’s 
nyilvános szónoklatok az isteni tisztelet’ egyrészét 
teszik, azt is fel lehet tenni, hogy a’ papság a’ maga 
idejebeli tudományosságban meglehetősen já rta s ; no
ha bizonyos, hogy ckesszóilásbani Ízléssel nagyobb 
mértékben bírnak, mint okoskodásbani és bölcselke
désben! ügyességgel. De ha ki közülök az emberiség 
egyéb nemes erényeivel, szelídséggel’s mérsékléssel 
ékeskedik, mint némellyek közülök bizonyosan ékes 
kednek is , azt természetének vagy elmélkedésének, 
nem hivatala’ szellemének köszönheti.“

El lehet gondolni, melly elszomorodást okozott 
bennem olly tudósnak, kitől egészen mást vártam,
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illyen gondolkozása. Öntudatom felőlem ugyan azt a’ 
bizonyságot tette, hogy másféle jellemű vagyok, 
hogy nagyobb vallási buzgóságot ’s komolyságot, mint 
mellyel bírok , soha sem mulatok, hogy képmutatás és 
alakoskodás természetemmel ellenkezik, hogy sein 
szerfelett áhítatoskodni, sem áhítatosságomat akar- 
melly vétekért is kárpótlásnak tartant nem szoktam, 
hogy nagyravágyásom a’ babonák által ki nem elégí- 
tethetik, hogy felfuvalkodás nincs természetemben, 
hogy a’ papság' közös érdekét túlságosan soha sem 
pártoltam; hogy az úgy nevezett theologicum odium 
tőlem távol van, ’s hogy a’ boszuállásra sem érzek 
magamban nagy hajlandóságot. De irtóztam oily tes
tület’ tagja lenni, mellynek illy rut közös erkölcsi je l
lem tulajdonítatik, ’s anuál inkább is irtóztam, mi
vel azon esetben, ha ezen rajzolat igaz, attól tarthat
tam , hogy a’ közös jellem’ pestise előbb utóbb reám 
is ragadhatna. Ha a’ protestáns papság’ részéről azt 
az ellenvetést gondoltam is, hogyHume’ rajzolatja ar
ra legalább hazánkban, hol az oily szegény állapotban 
van, talám nem illik ’s talám nem alkalmaztathatik: 
ezen gondolat sem nyugtathatolt-meg. Mert a’ rajzo
latban nem csak az mondatik, hogy minden vallások 
papjainak jelleme egyenlő, hanem a’ Humek azt is 
felelhetnék az illy ellenvetésre, hogy a’ protestáns 
papi rendben is elég gyom van, melly magasra ugyan 
fel nem nőhet, hanem csak a’ földön te rü l-e l, de a- 
zért szintolly nemtelen, vagy még nemtelenebb; ’s 
hogy közöttök is , ha fényűzéssel együttjáró felfuval- 
kodottság nincs i s , mászkáló parasztos és koldusi ke
vélység elég találtatik, és hogy az efféle vétkek an
nál rútabbak, ha vastag posztójú ’s kopott papi öltö
zetben mutatkoznak.
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Vigasztalást ’s nyugalmat keresvén, siettem, 

S |) a I cl i n g n a k nevezetes munkáját, a’ p r é d i k á 
tor i  h i v a t a l ’ h a s z n á l h a t ó s á g á r ó l ,  ([Über die 
Nutzbarkeit des Predigtamtes) elolvasni. Találtam 
ugyan abban sok szépet és jót, de ollyat nem, mi 
Hume’ állításait megcáfolta volna.

Jó geniusoin akkor vetete-elő velem kis biblió- 
thekámból egy addig nem olvasott illy című köny
vecskét: An Prediger. Fünfzehn Provincialblätler, 
inelly 1774-ben jelent-meg, mellyet Jenában egy 
árverés’ alkalmával néhány krajcáron szereztem, ’s 
melly felől utóbb tudtam-meg, hogy az az olly 
híressé lett Herdernek fiatalkori munkája. Mint örül
tem, midőn ebben az egész papi hivatalt minden ol
dalról a’ legnagyobb tűzzel védelmeztetni láttam! ’S 
melly nagy lett örömöm kivált akkor, midőn benne 
Hume’ állításainak alapos, férjüas ’s bátor lélekkel 
irt megcáfolását olvastam.

Mint Hume’ rajzolatját egészen lefordítottam, 
úgy ezen cáfolást is fordításban ide iktatni illendő
nek tartom.

„Mind az t, mit Hume mond , igaznak véve is ([így 
következik az) kit kell azért okozni ? Papi rendünk’ 
szabályai nemesekés jók, azt a’ Humek sem tagad
hatják. Jellemeink , mi előtt ezen rendbe lépünk, kö
zönséges emberi jellemek, rosszak és jók, jók és 
rosszak. Nem magunk választjuk magunkat5 nem ma
gunk toljuk karunkat egyéb karok közé. Követke
zőleg vagy a’ legrosszabbaknak ’s csupán gaz embe
reknek kell ezen hivatalra választatni, vagy a’ hiva
talban ’s a’ hivatal körül sárkányoknak, botránkozás 
köveinek ’s kísértetéscknck kell lenni, úgy, hogy 
minden kötelességeknek, mellyckct maga a’ hivatal’
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temészete kivan, ellenére a’ legjobb jellemek is olly 
rosszakká elfajulnak. Ki rak már köröskörül illyen 
akadályokat ? ki választ ? ki helyzi vagy tolja ezen 
hivatalt a’ hivatalok közé úgy, hogy a’ magában is
teni tűz, pokol tiizévé váljon? — A’ politicus urak 
tehát elsőben egyenesen magok ellen beszélnek!“

,,S’ továbbá mind azt, mi a’ papi rend ellen itt 
mondatik igaznak véve is , szeretném tudni, melly 
felebarátszerető ember írhatna egy egész rend, vagy 
kar ellen, emberek ellen, testvérei ellen a’ szánako- 
dás’ legkeserübb könnyei nélkül, vagy gúnyoló mo
sollyal ’s örömmel illy pasquilt, mint az erőtlen ud
varias Hume? Ki mondhatná ’s állíthatná olly nyugodt 
szívvel, hogy a’ papok nem adhatnak, mint egyéb 
emberek, természeti gerjedelmciknek ’s érzelmeiknek 
helyet, hogy azoknak szüntelen kell szemeik, szava
ik ’s cselekedeteik fölött őrt állani ’s a’ tudatlan 
köznép előtt nyert tiszteltetés’ fenntartása végett a’ 
babona’ lelkét a’ képinutatás’ arcfintorgatásai által 
éleszteni?

,,Ha a’ katonák’ jelleme ezekével mindenben 
ellenkezik, és olly sokkal becsesb; tehát ki kell az 
olly rut babonás és képmutató papi rendet irtani, ’s 
helyébe a’ nyiltszivü, becsületes, haszonlesés nélküli 
kiképzett és képző katonai jellemet tenni, ’s a’ világ 
közösebb ’s jobb kimívelése végett a’ szentszékekre ’s 
oltárokra szuronyokat állítani.“

„Ha én mind az t, mit ő hisz, hinném és ércz- 
ném, meg állapodhatnám-e egy egész karnak, mellyet 
az emberiség egyéb karaihoz tartozónak hiszünk, illy 
utálatos torzképe mellett hidegen örvendezve, a’ nél
kül hogy kérdezném, hóimét van a’ gonosz? mikép 
lett ez a’ kar ollyanná, ’s mint kell rajta segíteni?
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’s ha úgy találnám, hogy a’ mondottak szerint minden 
rossznak kívülről kell származni, minthogy n’ karban 
magában ellenkező van , melly egészen máskép for
dulnék a’ kormányokhoz ’s fensöhatalinasságokhoz ! 
Nem a’ papoktóli óvakodásra hívnám én fel ezeket, 
hanem inkább ellenük felingerelném, hogy a’ rosszat 
lássák és jobbítsák. Tegyelek, igy könyörögnék ne
kik,  ti, kik a’ földön mindent tehettek, tegyetek a’ 
dolgon változást, mozdítsátok félre az útból azon al
kalmakat, okokat és akadályokat, mellyek egy álta
latok rendelt vagy eltűrt egész karban olly(sok ne
mes lelkeket elrontanak, mozdítsátok félre a’ tudat
lan babonás köznépet, meliyet, mint mondjátok, a’ 
papnak úgy meg kell csalni; mozdítsatok félre min
deneket , kikre a’ babonásság és csalárdság h a t, 
kivált feleségeiteket és gyermekeiteket, kikkel végre 
minden összefüggj mozdítsátok félre a’ papokat ’s 
jobbítsatok helyettek parancsolatok, adózási rendelé
sek ’s Hume’ erkölcsi ’s politikai értekezése á lta l! 
Melly kormány tápláljon gyujtogatókat? ’smelly gyúj
togató tehet kárt, ha a’ gyújtogatás meg nem enged
tetik? vagy nem látjálok-e által veszedelmes voltát 
ezen társaságnak, melly mint társaság mindenkor 
nagyravágyás, fösvénység ’s üldöző lélek által izgat- 
tatik. A’ vallás’ természete komoly és magassá- 
gos! nem enged meg semmi vigasságot, annál inkább 
sem kicsapongó örömöket! szemlélődést elveken 
alapult vallásokban , mellyekben az isteni tisztelet’ 
egy részét nyilvános szónoklatok teszik, azt is fel le
het tenni, hogy a’ papok a’ tudományosságból jeles 
részt bírnak s. a. t. Egy szóval, ha mint Caesar a’ 
jósló által az Idusoktól!, úgy minden bölcs kormányok



a’ nagy eszű gyermek által a’ papoktóli óvakodásra 
felszólítatnak: akkor bizonyosan a’ kormányok is úgy 
okoskodhatnak, mint Csesar okoskodott:

Would he were fa tter  : but ifear him not;
Yet i f  my name were liable to fear ,
1 do not know the m an , i  schould avoid 
So soon , as the spare Cassius. He reads rnucht 
He is a great observer, and he looks 
Quite trough the deeds o f men: he loves no plays — 
Seldom he smiles, and smiles in such a sort,
A s i f  he mok'd himself-------
Such men as he be never at heart's ease ,
Whilst they behold a greater than themselves ,
And therefore are they very dangerous" . —

Herder e’ cáfolás után még így szól! S w i f t  ezt 
mondja: minden karokat gyűlölök; de a’ jó Pétert és 
Pált minden karban szeretem. Más ezt fogja mon
dani: minden karokat szeretek, de a’ rossz Pétert és 
rossz Pált mindenik karban gyűlölöm; ’s mind a’ ket
tőnek igaza van. A’ kar nem egyébb, mint korlát 
vagy sorompó, a’ korlátban ’s a’ sorompók között 
sok jó és rósz erők munkálkodhatnak, mindenkinek 
ítélete a’ szerint üt-ki, mint a’ rossz vagy jó erőkre 
néz: a’ sorompókat egyik egy, másik más szempont
ból nézi, ’s nézetei szerint ítél. Azonban a’ bölcs, 
úgy hiszem, inkább néz a’benső értékre, mint az alakra; 
’s a’ tökélesen bölcs pedig mind a’ kettőre. Követ
kezőleg mint akarmelly dologról a’természetben, úgy ítél 
a’ papok’ seregéről is; nem mondja, hogy közöttük 
semmi rossz sem volna’s nem költ reájok tulzólag jó 
tulajdonságokat; mind a’ sorompókat, mind a’ só-
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rompók között munkálkodó erőket illendőkép mél
tányolja, ’s úgy tartom, hogy csak az illyen az igazán 
megvilágosodott felebarát“.

Azokat, mik itt Hume állításának cáfolására 
moudatnak, többszer megfontolván ’s e’ részben sorsom
mal megengesztelődvén, feltettem magamban, hogy 
hivatalomat nembsak nem szégyenlem, hanem abban hí
ven munkálkodni dicsőségnek is tartom, ’s hogy egy
felől minden vallásbeli tisztitársaim’ gyarlóságai iránt 
türelemmel viseltetem, ’s hasonló hibákba eséstől te
hetségem szerint őrizkedem, másfelől az ezen hivatalt 
nem becsülök sőt gúnyolok álla) nem csak hivatalom 
iránt meg nem hidegedcm, hanem inkább arra napon
kint alkalmasabb ’s ügyesebb lenni igyekezem. Mint 
tellyesítettem feltételemet, az utóbb említendő cseleke
deteimből fog valamennyire kitetszeni. — Most vis
szatérek Nagy - Baráti életem némelly környülményei- 
nek rajzolására.

A’ győrvídéki alkalmas nagy terjedelmű síkság 
Győrtől egy órányira a’ Pápa felé menő postaulról bal 
felől kellemes változatossággal, legelőbb szakaszta- 
tik félben a’csanaki, méfői, kis-baráti, nagy-baráti és 
nyuli szőlő hegyek által, mellyekben sok részint sor
ban, részint szanaszétt épült ’s lakosokkal tellyes 
házacskák találtatnak. Hallgatóim legnagyobb részint 
e’ szőlő hegyek között laktak, ’s jóllehet csak szőlő- 
roivelésből élő zsellérek voltak, mindazáltal, mivel 
minden csekélységet, mit szorgalmokkal ’s takarékos
ságokkal szereztek, a’, szomszéd városban naponként 
pénzé tehettek, nem nyomta őket szerfelett nagy 
szegénység ’s egyszersmind e’ közlekedésnél fogva er
kölcseiket is kevesebb durvaság billyegezte, mint el
szigeteltségek gondoltathatuá. A' helységekben keve



sebb számmal lakókat pedig nem csak ezen tekintet
ben , hanem azért is a’ szerencsésebb adózók közé lehe
tett számlálni, mivel szőlőmivelés mellett szántóföl
dekkel bírás is elősegítette gyarapodásokat. A’hegy
belieket a’ távolabb eső sághegyieken kívül lelkipász- 
tori gondviselés gyakorlása végett gyalog kelle meg
látogatnom, mert vonós marhája kevésnek volt, ’s ha 
lett volna is nem mindenüvé lehetett szekéruton 
menni. De akkori fiatal koromban az illy gyalogolás 
nekem a’ helyett, hogy vesződséget okozott volna, in
kább többnyire mulatságai szolgált, még pedig nem 
csak az esztendő szebb részeiben, hanem meg télen is 
minthogy hóban gázolódni csaknem szenvedélyesen 
szerettem. —

A’ sághegyiek’ betegeikhez ’s halottjaikhoz kocsin 
vittek-kí, ’s illyen alkalommal egykor kevésben múlt
éi, hogy igen szerencsétlenül nem jártam. Egy pár 
nagyon jó vérű ’s hámhoz még csak akkor szoktatott 
csikók küldettek érettem. Ezek megbokrosodván el
kaptak ’s irtóztató sebességgel az utón kívül ragad
tak bennünket. Szerencsénkre tágas térségen nyarga- 
lódzhattak velünk, ’s kocsisom által, ki nagyon erős 
és különben is derék ifjú volt, megállítathattak. Ijed
ségünknek annál nagyobbnak kellett lenni, mivel hi
vatalbeli elődöm kevéssel az előtt hasonló elkapatás 
alkalmával a’ kocsiból kiugorván szörnyű halált h a lt, 
de másfelől kocsisomat, mint ijedősünk megszűnése 
után maga mondotta, épen ezen eset lelkesítette e- 
lőbb soha nem érzett erőmutatásra; az a’ gondolat, 
hogy talán lelkiattya gyilkosa lesz, villám sebes
séggel keresztül futott rajta ’s magán kívül ragadta- 
tást szült benne.



Híveimet ottan ottan egészséges korokban is 
megszoktam látogatni, ’s egy illy látogatás története
sen nagyon hasznos intést és leckét oda. Az a’ jó 
ember, kinél ekkor egy szép őszi ünnepi napnak dél
estén voltam, szívességét akarván mutatni, pincé
jében találtatott borral, az az, csípős mustal is kí
nált. Noha mint a’borivásbán akkori kezdő, keveset 
ittam, még is mikor a’ szobából a’ szabad levegőre 
mentem, kábulást éreztem, ’s igen szerencsésnek tar
tottam magamat, hogy * kábulásomat eltitkolhattam, 
de egyszersmind erősen is feltettem magamban , hogy 
attól fogva minden részegítő italoktól gondosan őriz
kedem, melly feltételemet egész életemben meg is tar
tottam. E’ magam eltökélését nem tartom ugyan ré
szemről nagy erénynek, minthogy ez iránt, mint eddi
gi elbeszéléseimből kitetszik, ekkor már harmadszor 
vettem intést, ’s azon kiviil a’ szeszes italoktól óva- 
kodás még akkor nagy magam megtagadásába sein 
került. Mindazáltal akarinelly kicsiny erény volt is ez 
nálam, igen óhajtanám, hogy mindenek, különösen a’ 
falusi prédikátorok és oskolatanítók, kik olly környiil- 
mények között, mint én akkor voltam, gyakran szók. 
tak lenni, mennél elébb hasonló őrizkedést és óvako- 
dást tennének-fel magokban ’s feltételeket szentül 
meg is tartanák. Példák bizonyítják, hogy őke’ rész
beni vigyázatlanság miatt kicsinyenként vagy hiva
talokat alacsonyító parasztos társalkodásra, vagy 
épen mikor észre sem veszik részegeskedésre csábí- 
tatnak-el. Mint minden véteknél , úgy itt is mindjárt 
eleinten kell ’s akkor lehet legfoganatosabban el- 
ientállani:
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Principiis obsta, sero medicina paratur,
Cum mala per longas invaluere moras,

Erzittre vor dein ersten F a ll!
Denn sonst fällst du mehr, als einmal.
Az oskolatanító, ki a’ gyülekezetben az én oda - 

menésemkor hivataloskodott, csak kevéssel volt idő
sebb mint én, ’s mind ügyességére, mind szorgalmá
ra nézve a’ jobbak közé tartozott, ’s azért nem soká
ra prédikáló mesterré’s utóbb prédikátorrá isiévé. Az 
utánna következő őtet mind ügyességével, mind hiva
talbeli buzgóságával, mind egyébb magaviseletével, 
mind tudományos készületével nem csak utolérte, ha
nem felül is haladta; de szerencséjére ’s előmenetelé
re nézve utóbb nálánál jóval hátrább maradott. Mint
hogy történetei szánakozás nélkül nem juthatnak e- 
szembe, azért itt azoknak egy-két környülményeit 
megemlítem, annak bizonyságául, melly sok kárt o- 
kozhat egyetlen egy vigyázatlanság is. Ez a’ fiatal 
ember mintegy 19 esztendős korában , nagyhéten, 
mikor épen Nagy-Barátin a’ mesteri hivatal megürült, 
hozzám jött olly ábrázattal, mellyen a’ szomorúság 
festve volt, ’s magát mint soproni tanuló nálam beje
lentette. Egykét szóból álló beszélgetésből mindjárt 
kitetszék, hogy nem ügyetlen, ’s nem rósz tanulónak 
kellett lennie. Ivérdezém tehát, minthogy érdeklett, 
mi lehet baja ’s mi okozhatja levertségét. Ismételt 
barátságos kérdésemre ő igy beszélé-el történeteit: 
„É n, ugy monda, a’ soproni oskolákban ez eszten
dőben végeztem volna el tanulásomat; de egy kü
lönös eset félbeszakasztatla azt velem.“ Kérdőin 
miből állhata az. O igy folytatta beszédét: „egy tanu
ló fársomra egy pasquil terjesztetett-el, mellvben az 
egy leánnyal együtt, ki szeretőjének tartatott, kigunyol-



taték. A’ vers a! tanuló ifjúság között köz beszélge
tés tárgyáva lelt. Szerzőjének nem sokára a’ közvé
lemény engem tarta ’s meg kell vallanom , hogy én 
voltam az. A’ dolog egy kis idő múlva feledékeny- 
ségbe látszott menni. Ekkor azon tanuló társom , 
ki a’ gúnyokat’ tárgya volt, barátság színe a latt, egy 
délesti szünnapon kihívott sétálni. A’ sétálás közben 
különféléről barátságosan beszélgetőnk. De midőn a’ 
várostól távol, egy szép tájékon leültünk, egyszer 
felkél, egy pisztolyt vesz elő ’s azt nekem tartva ezt 
kérdező tőlem: mond meg, mit érdemel az, ki tanuló 
társát így rágalmazza? Én illy hirtelen meglepetve 
’s megijedve semmit sem tudtam szólni. 0  pedig en- 
gemet derekasan megpirongatott ’s lehordott, de töb
bet nem te tt , hanem azzal megelégedett, ’s igy \;ál- 
tunk-el egymástól. Én az illy váratlanul ’s véletlenül 
történt megszégyenittetéseinen úgy megzavarodtam ’s 
háborodtam, hogy vissza sem mentem Sopronba, ha
nem egyenesen Pozson felé vettem utamat, ollyszán
dékkal, hogy ott katonává leszek. Azonban a’menés 
közben vérem valamenyire lecsendesedvén szüléimhez 
jövők ’s olt meghallván, hogy itta ’ mesteri hivatal üres, 
azzal a’ kéréssel jövök ide, hogy méltóztassék tiszte
lendő uram ezen hivatalra a’ gyülekezetnek engem 
ajánlani. Ezen vallástétele után több oldalról vizs- 
gálgatám tanulási előmenetelét ’s azt a’ középszerű
ségen felülemelkedettnek találtam; igyekeztem ölet 
vigasztalni ’s bátorítani, tanácsoltam neki, hogy men
jen vissza Sopronba, békéljen meg tanuló társával, 
végezze-el tanulását, ’s biztattam, hogy belőle jóra- 
való prédikátor lehet. De ő állhatatosan azon állítása 
mellett maradott, hogy szégyenlőse semmikép sem 
engedi visszamenését és tanulása’ folytatását. E ’
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szerint ajánlani őtcta’ gyülekezetnek, ajánlásomra tnc 
is választatott, ’s valainig mellettem volt, mindé 
nagyon dicséretesen viselte magát. De utóbb egy na
gyon szerencsétlenül választolt házastárs miatt sze
rencséje a’ helyett hogy javult volna, inkább romlott 
és talentomai's tudományos készülete mellett is csak 
oskolamester maradott, ’s még az oskolamestcrek 
között is csak középszerű ekklézsiákban.

A’ katolikus plébánusok közül a’ nagy-barátival, 
kisbarátival és nyulival jöttem gyakrabban érintkezésbe. 
A’ nagybaráti egy legjobb idejebeli nagyon egészséges 
ember több vallási buzgósággal, mint tudományossággal 
bírt ’s erántam inkább hidegséggel mint jósággal visel- 
teték , de külömben nagy bajt nem okoza. — A’ kis
baráti egy éltes exjesuita, valamikor hozzá mentein, 
a’ legnagyobb emberséggel látott ’s velem nyájasan 
beszélgetett; de egykor összeütközésre adott alkalmat. 
A’ kis-baráti helységben, hol hallgatóim csak három 
háznépből állottak, a’ mészáros, ki ezek közé tarto
zott, ’s kit köztudomásra ő nagyon szeretett, ineg- 
külömböztetve becsült, ’s kivel jóságát és szívességét 
is gyakran tapasztaltatta , meghalálozott. Minden vá
rakozásom ellen az a’ jelentés téteték nálam, hogy a’ 
plébános nem akarja a’ helység’ temetőjébe temetteté- 
sét megengedni. Ezt alig hihetvén, hozzá menék ’s kér
dezőm , ha igaz-e, mit nálam jelentettek ’s mit én fel 
nem tehetek. Igen is úgy van, ez vala felelete; igaz 
hogy ő nekem nagyon jó emberem vol t , de annál in
kább sajnálom, hogy testét temetőnkbe nem engedhe
tem temetni. Mondottam, hogy közös temetők több 
helyeken vágynak. Én azt tudom, felele, de részem
ről ’s elveim szerint nem hagyhatom eltemetni. Azon
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ellenvetésemre pedig, hogy a’ királyi helytartó tanács 
egy intézvénye szerint a’ földesurak minden vallásbeli 
jobbágyaik’ számára tartoznak temető helyet adni, azt 
feleié, hogy úgy vagyon; de magunkat kell okoznunk, 
hogy nem adattunk magunknak a’ földes {uraság által 
temető helyet: vigilantibus jura. Elég az, hogy ken
teiének voltunk a’ holttestet a’ kisbaráti hegybeliek’ 
temetőjébe eltakarítani.

A’ nyuli plébánusban, egy hasonlőkép féltés 
férjfiban, legtöbb tudományos miveltséget és igaz fele
baráti szereietet tapasztaltam, ’s azért azt több ízben 
meg is látogattam- Ez egykor tudományos beszélge
tésünk’ alkalmával, de bizonyos félénkséggel és tit
kol ó d á s ’ hangján azt a’ nyilatkozást is tette, hogy a’ 
katholika egyház’ ezen állítását: e x t r a  e c c l e s i a m  
c a t h o l i c a m  n u l l a  s a l u s ,  nem kell betű szerinti 
értelemben venni, ’s hogy mit a’ katholika egyház 
tévelygésnek ta r t , csak az Isten itélheti-ineg, ha val
ljon az meggvőzethető tévelygés-e, vagy ineggyőz- 
hctlen: f i des  ad s a l u t e m  e s t  n e c e s s a r i a ,  de 
a’ f i d e s  kétféle, e x p I i c i t a és i η p I i c i t a ’s az 
Istenség az utolsóval is megelégszik, ha az ember 
szives igyekezete mellett sem juthat az igazság’ bő
vebb esmeretére.

Szomszédságbeli prédikátor társaimmal semmi 
viszálykodások sem fordultak-elő , de szorosabb bará
ti szövetkezés sem létezett. Egyfelől életídejekre, ’s 
alkalmasint elveikre nézve is tőlem nagyon kiilömböz- 
tek , másfelől győri barátim által annál nélkülözhétőb- 
bekké lettek, minthogy ezek jóval közelebb laktak 
hozzám, mint ők.

Házi környülinényeimre nézve leginkább két 
történet egy örvendetes, és egy gyászos érdeklettc nagy
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baráti predikátorságom alatt szivemet, egyik az, hogy 
1797-ben első gyermekem Lajos fijarn született, másik 
az, hogy jó anyám, miután ezen unokáját csak egy- 
párszor láthatta, élete olly korában, mellyben embe
ri móil szerint magának még számos esztendőket ígér
hetett , váratlanul meghalt.

Halála, melly szivemet mindenkor igen megseb- 
hetle volna, ekkor annál mélyebb szomorúságot oko
zott, minthogy egyfelől kivált testvéreimet a’ nekik 
nagyon szükséges anyai dajkálástól fosztotta-meg, 
másfelől ollyankor történt, midőn családi ünnepre egy 
kedves rokonunk’ lakodalmára ép-egészségben ’s jó 
kedvel készült, ’s olly hirtelen ’s véletlen szélütés ál
tal , hogy az atyámat, ki, engem is az ünnepélyre a- 
karván hívni, hozzám elindult, utjábol kellett a’ gyá
szos esetre visszahívni. Szivemből folytak tehát c’ 
következő rendek , mellyeket egy katonatiszthez 
írtam:

sikkor én, mely sebem' éles fájdalmában 
Meghitt ciprus erdőm' gyászos árnyékában 
Ülvén , mint az őszi falevél hervadtam 
'S jó édes anyámért könnyeket hullattam ,
Kit oh ! korán elzárt a' mindnyájunk' annya 
'S ki szivemnek több vo lt , mint a'föld' arannyu !

A’ polgári kormányok’ javítása iránti hiuFábrán- 
dozásokból az idő külömben is józanított; de józanu- 
lásoinat a’ következő eset is nagyon elősegítette. 
Egy barátom németországban az egyetemi pályát ve-

) L. 'Sebbe való kony\r 1799-dikre,



lem együtt futotta ’s kivel ott a’ francia forradalom
ból reményi helő boldogságról fiatal ésszel sokat okos
kodtunk, vagy inkább álmodoztunk, hazánkba vis- 
szajövetelc után is darab ideig annyira tele volt a’ 
francia-országra áradott boldogság’ képzetesével, hogy 
hivataláról önként lemondván erősen feltette magában 
a’ francia-országba inehetésre minden módot megpró
bálni, ’s életét ott tölteni. Útját e’ szándéka’ vég
hezvitelére felém vévé, tervét velem közié’s hosszabb 
beszélgetésünk után azzal az ígérettel bucsuzék-el tő
lem, hogy szándéka mikép sikerüléséről engem va
lami módon tudósítani fog. ’S valljon mikép sike
rült szándéka? Akárhogyan tette szerét, egész 
Strassburgig elutazott, vagy inkább odáig kilopod— 
zott. Olt már francia kormány alatt nagy bámulással 
’s nem kevés boszonkodással tapasztalta, hogy az e- 
gyenlőségről ’s arany szabadságról táplált reményei 
hiúk voltak, hogy nyomort és panaszt eleget, de ke
vés megelégedést talált. ’S miután ott kevés ideig 
mulatott, sietett ismét hazájába visszatérni. Ekkor is 
meglátogatván nem győze eléggé panaszolkodni, melly 
igen inegcsalatkozék várakozásában.

Uly foglalkozásaim, örömeim, mulatságaim, i- 
dőíöltéseiin ’s tapasztalásaim között az idő sebesen el
já rt, ’s én sorsommal megelégedvén helyem’, változ
tatásáról legkevesebbé sem gondolkodtam, midőn har
madik esztendőm vége felé superintendensem a’ kővá
gó- cörsi megürült gyülekezetbe prédikátornak aján
lott. A’ gyülekezet elébb predikálásom’ meghallgatá
sára követeket ’s nem sokára azután meghívó levelet 
küldött. A’ hivő levélben minden ajánlások ’s felté
telek ollyanok voltak, hogy azokat örömest elfogad
hattam ’s a’ nagy-barátiak szívesen inarasztó kérése



két megköszönve cl is fogadtam. Midőn mái· bucsu- 
zásomra ’s liordozóskodásomra az, idő meg volt hatá
rozva, ekkor a’ kerületi felügyelő Matkovich Pállal 
kellemetlen összeütközésbe jöttéin. Ez esperesemhez 
illyen értelmű rendelést külde: „úgy esik értésemre, 
hogy a’ kővágó-örsi gyülekezet tiszt. Kis János 
urat megakarja hívni, vagy talán már meg is hívta 
prédikátorának. Minthogy ezen fényes gyülekezetbe 
seniornak való férjfi kívántatik; tiszt. Kis János ur 
pedig még a’ seniorságra nagyon fiatal, azért ezennel 
felszólítom tisztelendő senior uramat, hogy őtet til- 
tsa-el a’ hivatal elfogadásától, vagy ha azt már el
fogadta, hagyja-meg neki, hogy a’ hivó levelet tüs
tént küldje vissza.“ Seniorom ezen rendelést ponto
san teljesítette. Zavarodásomat, mellybe az által jö t
tem, ki nem mondhatom ’s hevenyében, vérem meg
hűlését sem várván, két levelet írtam, egyet senio- 
roinhoz, mellyel sajnálkozásomat nyilatkoztattam? 
hogy megyéjebeli oily prédikátornak, ki törvényes utón 
já r, jobban pártját nem fogja, másikat a’ feliigyelő- 
hez mellyben jelentettem, hogy a’ rendelésnek nem 
engedhetek , mert ha azon gyanúra, mellybe gyüle
kezetem előtt eshetnéin, hogy valainelly vétkemért 
liltatom -le, nem ügyelnék is , már késő volna minden 
intézeteket, mellyeket elköltözködésera eránt tettem 
meg másítani. Az utóbbitól azt a’ választ vettem, 
hogy ne merészeljek rendelése ellen cselekedni; mert 
ellenkező esetben nem maradnék büntetés nélkül· 
Mind a’ mellett megtettem az engedetlenség’ lépését, 
mellyet környülményeim valamennyire menthettek , 
de az előjáró iránti kötelesség ellenzett. A’ kővágó- 
eörsiek a’ kitűzött napon eljöttek érettem, ’s miután 
egy előkelő nemes ember, ki vezérek volt ’s kinek
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a’ tilalmat felfedeztem, a’ felelősséget egész gyüleke
zete’ nevében fclválalta, én minden tartózkodás nél
kül clköltözködtem. Bucsuzásomat gyülekezetemtől 
I Tíitt - ben épen virág-vasárnapján tartottam, mellyen 
az előtt három évvel nála beköszöntöltem.

második szakasz.

K ő v ^ á g ő - e ö r s i  p r e d i k á t o r s á g o m .

Kővágó-Örs Zala - megye’ alsó részében Keszt
hely és Füred között csaknem középen a’ Balatontól 
egy kis fél órányira fekvő nagyrészint nemesekből 
álló népes helység. Terjedelmes határa, melly a’ ben
ne találtató több templomromok után Ítélve a’ török 
pusztítás előtt több falakat foglalt magában, a’ hasz
nost és szépet nagy mértékben egyesíti. Földje leg
nagyobb részint köves, de mint hihetőleg vulkáni 
tiizokádás’ maradványa, nagyon termékeny. Tájékát 
a’ sok sík mezők, mosolygó szőlősdombok, kis erdők,
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sok formájú hegyek ’s azokon vár-omladékok hazánk
ban a’ legregényesebbek egyikévé teszik. A’ képzelő
dés nem kívánhat gyönyörködtetőbb táplálékot, nem 
a’szív felemelőbb tárgyakat, mint miilyenek itt vágy
nak. ’S  ide 28 esztendős koromban helyze engem a’ 
jó szerencse.

A’ kedvezéseknek, mellyekkel jó hirü uj-predi- 
kátor fogadtatni szokott, reám nézve semmi nemei 
sein hiányoztak. Minden rendű hallgatóim részint 
csapatonként, részint egyenként szeretettel és biro
dalommal jöttek köszöntésemre. De ezen kívül uj pá
lyám kedveltetésére mindjárt eleinten egy olly dolog is 
történt, melly a’ maga nemében ritkaságnak mondat- 
hatik.

A’ hivatalbeli előd valamennyire kitűnő utódját 
többnyire irigy szemmel nézi ’s gyakran kissebíti is: 
én egészen ellenkezőt tapasztaltam. Murman György, 
ki után a’ hivatalviselésben következtem, részint ko
rosság, részint többszöri szélütés miatt elerőtlenedvén 
mind a’ prédikátorságról, mind a’ seniorságról, inellyet 
azzal együtt viselt lemonda, és saját házába nyuga
lomba lépe. Ez, midőn első predikátziómat tartottam, 
bevezettető magát a’ templomba, ’s tanításom meg
hallgatása után mindeneknek, kik ótet látogatták 
([mit pedig az előkelők közül sokan és sokszor cse- 
lekedtek3 engem forró részvéttel ajánlott, ismételve 
szivökre kötvén, hogy megbecsüljenek ’s azt jöven
dölvén felőlem, hogy belőlem ha Isten éltet nagyon 
jeles, vagy saját szavai szerint nagy ember lesz.

Murman a’ maga idejebeliek között több tekinte
tekben a’ világosabb esziiek, ékesszólóbbak ’s jobb 
szívnek közé tartozott. Kövágó-eörsön virágzó fia-
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túl korban kezdő prédikátori hivatalát. Hozzá által 
ellenben lakott egyik legvagyonosabb hallgatója ’s ve
le egy derék leánya, ki házasságban egy győrine
gyei úrral csak néhány hónapokat töltvén, gyermekte
lenül özvegységben maradott. A’ fiatal prédikátor a’ 
szép személyt megszerette, ’s viszonszeretetet nyert, 
’s ámbár házassági szándékában, az atya által, ki leányát 
nem nemesnek adni nem akarta, soká gátoltatott, még 
is utóbb minden akadályokat meggyőzvén, célját 
szerencsésen elérte. — Házassága által földes úrrá 
tétetvén, kényelmesebben élhetett, mint más magához 
hasonló lelkészek. Kényelmeit nevelte hallgatói sze- 
retete is, inellyct olly mértékben bírt, hogy áltatok a’ 
ráckozári gyülekezetből, hová mint jövedelmesebb hely
re elköltözött, nem sokára ismét vissza hivatott, mi
után utódja, egykori téti mesterem, nagy hidegséget 
tapasztalván, egy kisebb gyülekezetbe elment. De 
kényelmei ’s örömei közé, mintha szerencséjét a’sors 
irigylette volna, sok keserűség is vegyült. Egykor éj
jel tolvajok által, kik tanuló szobájába betörtek, á- 
gyában megkötöztetett ’s kiraboltatott. Másszor egyik 
szerencsés házasságban élő kedves leányát kora halál 
által elvesztette. Ismét egyébkor egyetlen egy fel
nőtt fiját, ki szüleivel ’s testvérivel együtt fürödett ’s 
vigyázatlanságból a’ vízbe messze bement, szemei e- 
lőtt a’ balatonba fűlni látta. Későbbi esztendeiben 
pedig több rendbeli szélütések által magával jót tehe
tetlenné lett. Én őtet ezen utóbb említett állapotban 
találtam, ’s ha tiszteletemet érdemei is igényelték, sze
rencsétlensége ’s irántami jósága inéginkább nevelték. 
Ha most élne, nagy örömét látná abban, hogy egyik 
unokája egy köztiszteletben álló jeles első al-ispán 
hitvese.
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Az illy derék férjfit hivatalában felváltani nekem 

annál nehezebb feladat vala, mivel több hivatalbeli 
foglalatosságok vártak ream mint mennyit előbbi 
helyemen találtam. A’ biblia olvasással ’s magyará
zattal járó hétköznapi könyörgéseken kiviil minden 
vasárnapon dél előtt is , dél után is predikátiót kelle 
tartanom, halotti elmélkedések igen gyakran kivántal- 
tak, ’s két oskolára vigyázás is több munkát ada. De 
hallgatóim mindjárt eleinten nyilatkozott szeretetében 
bízván, jó reménnyel láttam dolgomhoz,’s reményem 
nem is csalt-meg. A’ tanítást fiatalkori erőm annál 
inkább meggyőzte, minthogy a’ számosán összesereg- 
lett hallgatóság hozzá nagyobb kedvet adott. Az os
kolai gondokat pedig nagyon könnyítették mind a’ 
kővágó-eörsi anya , mind a szepezdi leány gyüleke
zetbeli mesterek, kik közül kivált az első egy szere- 
tetre méltó fiatal ember az oktatáshoz nem rosszul 
értett, kötelességeiben szorgalmasan eljárt ’s tanácso
mat is örömest bevette.

Legnagyobb vesződséget okozott egy visszaélés, 
melly iránt mindjárt eleinten sok panaszt hallottam, ’s 
mellyet magamnak sem lehetett hamar észre nem ven
nem. A’ gyülekezet több hegy-vámos szőlőket és olly 
szántóföldeket b ir t, mellyek a’ prédikátorok és mes
terek által használtakon kívül fennmaradtak, ’s a’ 
gyülekezet számára esztendőnként bor-collecta is tar
tatott. Az ezekből bevett ’s nem kevésre menő jöve
delmet néhány esküdtek a’ csapszéken úgy el szokták 
költeni, hogy belőle az ekklézsiának csaknem semmi
sem jutott. E’ bajt kelle orvosolni. — Birtokosabb 
hallgatóim között volt egy vármegyei táblabiró, egy 
vármegyei biztos és egy vármegyei esküdt. Ezeknek 
megjelentettem a’ dolgot ’s annyira szivekre beszéltem
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hogy tanácskoztak velem, mikép lehetne mind fax 
ekklézsia, mind a’ helység’ gazdaságára nézve jobb 
rendet behozni. Altalok megbizatva egy tervet készí
tettem , ’s abban az esküdtek elibc szabályokat Írtam, 
mellyek szerint kötelességeikben eljárni tartozzanak. 
A’ terv jóváhagyatott 's egyszersmind azon esetre, 
ha a’ régi esküdtek e’ szabályok’ megtartására mago
kat nem köteleznék, helyekbe a’ jobb gondolkozása 
fiatal férjfiak közül mások személteitek -  ki. E ’ meg
lővén köz-gyülés tartatott, ’s minthogy az öreg es
küdtek nagyrésze az újságot ellenezte; tüstént felol
vastattak a’ kiszemeltek’ nevei ’s a’ javaslat a’ község 
nagy megelégedésével elfogadtatván, az ellenkező es
küdlek kimaradtak, az ujonan válosztattak pedig a’ 
szabályok’ megtartására köteleztettek. E’ szerint ek
kor vége lett legalább egy időre azon falusi zsarno- 
koskodásnak, mellyet utóbb több helyen is tapasztaltam, 
’s melly fájdalom ollyan mint a’ hydra, úgy hogy a- 
kar hány feje leüttetik is , ujjak szoktak helyeitek 
nőni.

Ha szintén e’ cselekvénynél a’ kárpit mögött i- 
gyekeztem is maradni, részvételem még is köztudo- 
másra jutott. Jó szerencsém volt, hogy az ekkép 
megbontatott néhány öregek’ boszuállásától, ha vala
mit ellenem próbáltak volna is , hallgatóira’ szeretete 
mellett nem félhettem. Azonban nem csak próbát 
nem tettek; de neheztelést sem mutattak; sőt fülembe 
jött értesítés szerint egyik közülök együtt létekkor 
ezt mondotta: „adta papja ugyan rászedett bennün
ket; de úgy tartson még is derék ember, mert meg 
kell vallanunk islentelenség volt, mit elkövettünk“.
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E’ vjessződség’ végződése után nem csak fog- 
lalatosságimban kevesebb gondal járhattam -el, hanem 
mulatságaimban is könnyebb szívvel vehettem részt.

Üres óráimban nem tudtam eltelni a’ tájék szép
ségeinek élvezésével. Gyakran kiballagtam a’ bala- 
tonhoz, annak majd sima tükrét, majd haragos hul
lámait szemléltem, vagy azátellenben fekvő Somogyon 
legeltettem szemeimet, vagy a’ partján található kö
veket vizsgáltam, mint kiégett töredékit egy haj
dan virágzó mezőségnek. Másszor a’ hajdani tem
plomok’ düledékit látogattam-meg ’s képzeltem n’ 
különbséget azon régi idők között, mellyekben itt 
annyi helységek clpusztitattak , ’s az ekkoriak között 
midőn szerencsétlen elődök boldogabb maradékai bé
kével éllek ’s a’ romok mellett az utastól enyelegve 
ezt kérdezték: földi, hiszi-e hogy e’ templomban teg
nap előtt misét mondottak ? ’s a’ hinni nem akaró
nak a’ rejtvényt mosolyogva magyarázták-meg, hogy a’ 
mise-mondás nemcsak tegnapnál, hanem száz eszten
dőnél is előbb történt. Egyébkor egyik vagy másik 
erdőcskében olvasgattam, vagy sétálva azon jelesebb 
régibb ’s újabb Írókat, kiket vagy munkáikból vagy 
tudósításokból esmertem, emlékezetemben uj életre 
hoztam, érdemeikről gondolkodtam *s a’ fák suhogá
sa által lelkesítetve nekik tisztelettel hódoltam. 31ég 
többször bámultam a’ tájékon koszorú formára elvonu
ló sok alakú hegyeket, a’ természet’ ezen csuda já- 
tékit. Egyszer kétszer felmentem a’ csobánci és he- 
gyesdi várok’ oinladványaihoz is, ’s a’ magasról a’ 
paradicsomhoz hasonlítható környéket szemléltein, 
vagy elmélkedésemmel a’ régi idők’ történeteibe 
merültem.
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A’ fiatalkori képzelődés az illy néma és lelketlen 

tárgyakban is sok gyönyört tudott találni, mindazál- 
tal ictféle szép tárgyak lelkem vágyainak nem tehet
tek egészen eleget, szellemibb ’s nemesebb örömöket 
is kívántam emberek’ társaságában, lllyeneket is 
talál tani l’rn ind a’ helységben mind a’ környéken.

A’kővágó-eörsi pápista és lutheránus előkelő ne
mesek szép egyetértésben eltek. A’ birtokosabbak 
nyáron vasárnapi ’s ünnepnapi délestéken sétálással, 
kivált a’ kékkúti savanyu vízhez menéssel, télen pe- 
dig gyakori beszélgetésekkel, ’s estvénként néha 
kártyázással, néha táncvigalmakkal is mulatták ma
gokat. A’ középrendüek a’ téli délesteket arra is 
fordították, hogy csutora borokkal seregesen a’ ha
lászok eleibe mentek, boron halakat cseréltek, mellyek 
a’ pincéknél frissében megsüttetvén jó bor mellett jó 
izü uzsonát adtak. Mind ezen mulatságokban én is 
gyakran részt vettem.

A’ szomszéd evangélikus és reformatus prédiká
torok mindnyájan jó indulattal viseltettek irántam , ’s 
gyakran jó kedvel társaikodtunk együtt. Kettő közü
lök különösen inegkedvelteté magát velem. Lakos 
Ádátn, kit Murman’ helyébe seniornak válosztottunk, 
’s szerénysége miatt e’ hivatal’ felválalásra csak alig 
bírhattunk, szelídsége, jámborsága, képmutatás nél
küli isteni félelme, hivatalbeli buzgósága ’s általában 
lelke’ jósága által hamar nagy tiszteletem tárgyává 
lelt, ’s vidámig élt mindig az maradott. Bellic vagy 
mint megnemesedése után neveztetik Belicay Jónással 
pedig, ki akkor szent - antalfai prédikátor volt, ’s most 
kemenes - allyai senior és vas-megyei tábla— *)

*) Λ ’ seniori h iva ta lró l  szó l ta  ö n k én t  korossága  m ia t t  lem on
dott.
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bíró, oily szives barátságot kötöttem, melly negyven 
esztendőkön keresztül szakadatlanul tartott ’s most 
is ta rt, és sok örömöt adott, ’s most is ád. Olly tu
domány szomjuhozó ’s oily jelessé lett autodidaktost 
’s a’ mellett oily nemes szivü embert mint ő keveset 
esmertcm.

A’ katholikus plébanusokkal szép békeségben 
éltünk, ’s egyszer másszor nyájas társaságban is 
részesültem velők. Leginkább megszerettette velem 
magát a’ petendi, egy nagyon barátságos indulata 
megvilágosodott eszü férjfi ’s mint illycn a’ babonás 
vélekedések’ buzgó irtója.

A’ vidéken lakó miveltebb és tudományosabb vi
lági urakkal is igyekeztem esmerkedni; ’s ezek között 
gróf Festetics György, Spisics és gróf Porcia elfe- 
lejthetetlenekké lettek előttem.

Legelsőben gróf Festetics György személyéhez 
kívántam szerencsés lenni, nemcsak híréért ’s tekin
tetéért, hanem azért is , mivel esineretlen létemre már 
elébb is részesültem jótéteményében. Egyik érdemes 
hallgatóm Diskay Ferenc táblabiró, ki még most is 
él ’s a’ zala-megyei evangélikus egyház vidék felü
gyelője, több ízben szokta sármelléki jószágát, melly 
Keszthely mellett feküdt, ’s hová az ut ezen keresz
tül vitt, megtekinteni ’s engem örömest elvitt magá
val. Nyári napon hajnalban indultunk útra olly szán
dékkal, hogy visszajövet fogok a’ grófnál udvarolni. 
Hat óra tájban mentiink-ki Keszthelyről ’s a’ gróf mat
ekkor georgikonja felé sétált. Tiirhetetlenségemtől 
ösztönözve leszállók a’ kocsiról ’s mindjárt megtevém 
köszöntésemet. A’ legleereszkedőbb szívességgel fo- 
gada, nála maraszta ’s Diskayval is megigérteté, 
hogy ebédre hozzá fog jönni. Engem a’ georgikon
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épületébe tüstént bevezetvén, minden proft ssorokat 
összegyüjtvén, mindeniket megnevezvén, inindenik 
hivatalát megmondván, ’s a’ leckék’ rendét elszám
lálván az ott találtató temérdek sok gazdasági esz
közöket ’s egyéb készületeket , mellyeket nagy áron 
összeszerzctt, megmutogalá. Azután velem legelébb 
a’ georgikonhoz tartozó telekre, tovább több helyekre 
különösen »’ F e n é k h e z  is elsétálván, mindenre a’ 
mit láttunk ’s találtunk íigyelmeztete ’s általában kü
lönféle gazdasági intézeteiről bőséges tudósítást ada. 
Dél tájban értünk vissza a’ kastélyba; de még ekkor 
is, ámbár jól el voltunk fáradva, méhesének és bibiί— 
óthekájának megnézésére hivott. Mind a’ két helyen 
sok vonta magára figyelmemet és csudátásomat, de 
semmi sem ollyan nagy mértékben, mint a’ tulajdonos, 
kinek nem csak a’ gazdasági tárgyakban, hanem a’ tu
dományokban is széles esmereteit és jártasságát nem 
győztem bámulni- Ebéd utón fogadtatásommal igen 
megelégedve ’s oily szándékkal váltam-el ettől a’ 
némelly külsőségi különösségek mellett is tagadhatat
lanul nagy fórjától, hogy látogatást, mire maga is fel— 
szóllított, másszor is fogok nála tenni. E ’ szándé
komat többször is teljesitém ’s annyival is örömös- 
tebb teljesítettem, mivel Ásbót János barátom is, ki 
ekkor tájban lett a’ georgikon’ archonává mágnest 
erővel húzott magához. Ez sein győzte ura’ széles 
tudományát, különösen a’ gazdasági dolgokban, ma
gasztalni, ’s azt is beszélte, hogy ámbár ő kosá
ronként hordatta-el biblióthekájából a’ maga szakjá
hoz tartozó könyveket, az csaknem mindeniket pon
tosan megbírálta ’s megmondotta mellyik ér többet 
vagy kevesebbet ’s mellyiknek mellyik része van job
ban vagy rosszabbul kidolgozva. Nagy olvasottságát

13
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’s tudományát nekem is többször volt alkalmam ta
pasztalni, mert beszélgetéseiben, a’ politikát kivéve, 
egyéb esraeretekre örömest és nagy részvéttel ki
terjeszkedett.

Spisics János, kevéssel az előtt Zala megyé
nek hires első al-ispánja, miután e’ hivatalából leg- 
fensőbb rendelet által kitétetett, Kis-Cörbön philoso
phi otiumban élt ’s leginkább jó könyvek’ olvasásával 
töltötte idejét. Egy nagyeszű, sok olvasottságú és 
tapasztalása férjfi, nagyon tüzes magyar, de vala
mennyire szabadabb nyelvű, mint az akkori környül- 
mények engedték. Valahányszor meglátogatám, mit 
pedig több Ízben cselekedtem, mindenkor nagy szíves
séggel láta, életesmeretének ’s tudósságának kincs
tárából velem sok esmereteket közle, ’s válogatott 
munkákkal ellátott kézi biblióthekájából jó könyveket 
nagy készséggel kölcsönöze. Soha sem váltam-el 
tőle, hogy ezt ne gondoltam volna: Vir ad res agen
das natus; kár hogy talentomaihoz illő hivatalokat 
nem viselhet!

Gróf Porcia, ki katonaságból kapitányi ranggal 
kilépvén’s megházosodván Sümeg -  Rendeken lakott, 
magányából a’ világ’ akkori nagytörténeteit gondos 
figyelemmel késérte ’s bölcselkedő ésszel birálgatta. 
Ennél is g)rakran megfordultam ’s mindannyiszor u- 
jabb és becsesebb oldalról tanultam őtct esmerni és 
tisztelni. Csudáltam egyéb tudományát is, de leg
inkább eszének a’ politikában mélyen beható élességét. 
0 , mit akkor hinni nem akartam, ’s mi nem sokára 
megtörtént, azt is megjövendölte, hogy Napoleon u- 
tóbb császárrá fogja magát tenni, mint hajdan Augus
tus. Ha Spisicstől sok jó régibb könyveket kaptam, 
ettől az akkori legújabb, francia és német jó könyvek-
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bűi és journálokból annyit olvashattam , mennyit ol
vasni győztem. Általában tanuságos beszélgetésével 
és sokféle szívességével örökös hálára kötelezett. 
Nem tudom él-e még, vagy nem. Bizonytalan hír
ből azt hallottam, hogy Olaszországba ment’s ott egv 
magva szakadt rokona’ halála után a’ családját ille
tő hercegséget öröklötté. Salve, szép talentomu, 
szép eszű és szép szivü gróf vagy herceg ha még 
élsz 5 ha pedig meghaltál : have cara anima.

Horváth Jánossal is , ki utóbb fejérvári püspök 
’s egyik igen becses jóakaróm le tt, de akkor még 
Somogybán szőlős - györöki plébános volt, minthogy 
tudományos hírét hallottam, meg akarék esmerkedni; 
’s e’ végre a’ Balatonon még pedig nagy szélvészben 
már át is mentem. A’ Balaton’ túlsó partján tud
tam meg, miről az innensőn semmit sem tudtunk, a’ 
somogyi insurgensek’ rémitő lázadását, garázdálko
dását , pusztítását ’s már a’ szomszédba közelítését. 
Sietve kellett visszatérnem ’s mire a’ hajóhoz értem, 
már az akkor tele volt papokkal, világi urakkal ’s 
egyéb nemesekkel, kik a’ pusztító utálatosság elől ré
szint paraszt ruhába öltözködve futottak-el. Már e- 
zektől is hallottam , de nem sokára azután még bőveb
ben megtudtuk, melly szörnyűségeket követtek-ei a’ 
lázadók ’s hogy azokat rendes katonaság által kel
lett a’ főcinkosok’ megbüntetésével az engedelmesség’ ’s 
kötelesség’ útjára kénszeriteni.

A’ ritka látogatások a’ házi magányban ünnepet 
adnak, ha a’ látogatók hires vagy jeles emberek. Ná
lam illyenek voltak báró Prónay Sándor utóbb a’ 
magyar-országi evangélikusok’ fő-felügyelője Schedius 
Lajos mostani királyi tanácsossal együtt, a’ fellyebb 
dicsért Spisics, Márton József, Berzsenyi Dániel,
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és a’ most császári királyi tábornak ’s - Eszék vára 
parancsnoka báró Lakos János ’s mindé nik’
látogatása maradandó emlékezetet hagyott nálam 
magasítón.

BárójPronay Sándor Schedius 'által előre megi- 
ra tta , hogy a’ balatoni vidéket megakarván nézni, 
hozzám is be fognak térni. Mind a’ mellett váratlan 
időben ’s éjjel kevéssel éjfél előtt érkeztek*hozzám. 
Hálásul a’ báró’ számára tanuló szobámat rendeltük, 
ki minthogy későn fekiidtünk-le, más nap jó későn 
kelt -  fel. Iteggelizéskor nagyon jó kedvel enyelgett ’s 
a ’ többek közt azt beszélte, hogy álmában költésszé 
lett ’s egy szép verset csinált, ’s csudálkozásunkra 
emlékezetéből hiba nélkül elmondotta egy énekemet, 
mellyet előtte való napon csinálván az iró asztalomon 
hagytam. Még jobban meglepett azzal, hogy midőn a’ 
Balatonhoz, mellyet látni nyugtalanul kívánt, kimen
tünk , annak a’ dombról szemeibe tűnésekor lelke
sedéssel eltelve, nemcsak fennszóval igy kiálta-fel: 
tandem aliquando voti mei damnatus, hanem egy al
kalmas hosszú megszólítást is tarto tt, még pedig 
folyvást, mintha akadozó nyelvének minden kötelei 
csuda erő által egyszerre megoldattak volna.

Spisics csak egy délt ’s néhány délesti órákat 
töltött nálam*, de még is volt mit tanulnom beszél
getéséből. Különösségei közé tartozott az, hogy egy 
kis börböncében paprikát hordozott magával ’s az 
ebédnél csaknem minden ételeket megborsolt ’s külön
ben is tüzes természetét még tüzesebbé tette.

Berszenyi Dániel uj házas korában jött szép 
fiatal feleségével, ennek a’ Balaton’ partján fekvő

) Ez 184,'5-ban meghalt.
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szőlőjét akarván megnézni. Ámbár csaknem egy e - 
gész napot töltött velem , még sem vetetett legke
vesebbet is észre, hogy benne tudomány vagy épen 
lángész lakik. De ezt utóbb is, mikor ötét bővebben 
megesmertem, mindenkor a’ lehetőségig el szokta 
rejteni.

Márton' Jószeí a’ lőcsei professorságról lekö
szönvén a’ Kővágó - Eörs’ szomszédságában Köves- 
kálón lakó annyáhozjött ’s annál néhány napig kés
vén nálam is több ízben megfordult. Feje tele volt 
szép tudományos tervekkel, mellyeknek teljesítését 
nem sokára azután nemes tűzzel elkezdette ’s buz
gón folytatta, de ineliyek dicséretes szorgalmát és 
buzgóságát fájdalom rosszul jutalmazták meg.

Lakos szabadságot nyervén hadnagyfővel 
szüleinél néhány heteket töltött; ’s minthogy ezeknek 
a’ kővágó -eörsi hegyen egy szép szőlejök volt ’s 
azt gyakran meglátogatták , sokszor részesültem ba
rátságos látogatásában ’s nem csak előbbi esineretsé- 
giinket megújítottuk, hanem szorosabb barátságot is 
kötöttünk egymással. Beszélgetésünk legtöbbszer a’ 
magyar irodalmat tárgyazta, tüzeltük egymást annak 
szeretetére ’s reá nézve fiatal tüzűnkkel sok szép 
tündér várakat építettünk, enthusiasmussal emleget
tük jelesebb íróinkat ’s azoknak sok jeles követő
ket meleg szívvel óhajtottunk, sőt a’ velek pályázás
ra is egymást serkentettük.

Már eleget írtam kővágó-eörsi örömeimről ’s 
miveltelési segélyeimről; még baleseteimről is kell 
szóllanom. Ezek, az égnek légyen hála, tűrhetek 
voltak és csak kevés számmal. Alig sorozhatok ^kö
zéjek mást, mint házamnál két halálozást, némellyé 
kori betegeskedésemet és egyszer idegrendszeremnek
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rendkívüli megrázadtatását. Két kis leányom lialt- 
meg, de mindenik igen gyenge korban; ’s ha bár a z 
atyai fájdalom élénk volt is , azt az idő hamar meg- 
orvosolta. Gyomrom’ gyengesége miatt néhányszor a’ 
változó láz jött reám; de többnyire csak egy két nap 
ta rto tt, kivévén hogy egyszer három vagy négy hétig 
környékezett, ’s hasamban maga után keménységet 
hagyott; de ekkor is egy veszprémi ügyes orvos 
Haiszier olly orvosságot adott, inelly hamar meggyó
gyított ’s egyszersmind olly tanácsot i s , mellynek u- 
tóbb sok hasznát vettem. Idegrendszeremet egy olly 
égi háború rázta-m eg, mellyel elébb képzelni sem 
tudtam, ’s miilyent az óta sem tapasztaltam soha. 
A’ kékkúti savanyu vízhez sétálásomkor egyszerre ré- 
initő felhők fogták-be az eget, egy villám ütést a’ 
másik követett, ’s hozzám olly közel, hogy csaknem 
lerogytam, egy baglya meggyuladt. Ebből az kö
vetkezett , hogy egy ideig minden belső részem reme
gett, mindentől félvén sem nappal sem annál inkább 
éjjel magam nem maradhattam, ’s ámbár az előtt a ’ 
menydörgéstől legkevesebbé sem féltein, ettől fogva 
annak hallásakor , mig idegeim lassanként meg nem 
erősödtek, akaratom ellen reszketnem kellett.

Az illy nagy részint kedvező környiilmények 
között az idő hamar ment, ’s mikor nem is gondoltam 
kővágó-eőrsi életem’ harmadik éve után N em es-D ö
ntőikre, superintendentiánk’ egyik legnépesebb ’s leg- 
jövödelmesebb gyülekezetébe meghivattam. A’ hívást 
sok tekintetben tanácsos volt elfogadnom ’s el is fo
gadtam. — Nem hallgathatom - el gyülekezetemnek i- 
rántam ekkor kinyilatkoztatott szeretetét. Hallgató
im hivatlatásomat megtudván, egy isteni tisztelet 
után olly sereggel jöttek megmarasztásom végett hoz-
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zára, hogy nem csak szobámat, hanem a’ prédikátori la
kás udvarát is megtöltötték. Annyi okokkal, olly 
szívesen, olly ragaszkodás nyilatkoztatásával kértek 
minden elöljárók a’ megmaradásra, hogy alig tudtam 
magamat a’ könyhullatástó! megtartóztatni. De adott 
szavammal már le voltam kötve ’s különben is nagyon 
sok okok kívánták annak teljesítését. Az legneveze
tesebb maradott előttem, hogy egyik elöljáróm 
többszöri sikeretlen unszolások után igy szólla társa» 
ihoz: már látom, hogy semmiképen sem tarthatjuk- 
meg tisztelendő urunkat, ha máshová hívnák talán 
foganatos lenne kérésünk; de Nemes - Dömölkön su- 
perintendensek szoktak lakni, 's belőle előbb vagy 
utóbb bizonyosan superintendens lesz. — Jó lelkek, 
kik akkori hallgatóim közül még életben vagytok, ti 
magatok tudjátok, hogy gyülekezetetekről azóta min
denkor szeretettel ’s áldással emlékeztem, ’s hídjáték
éi , hogy most is illyen indulattal emlékezem.
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Harmadik szakasz.

N e me s -  D ö m ö I k i p r e d i k á t o r s á g o ra.

Nemes Dömölkre hivattatásomat, egy kis jó hí
rem mellett, mint utóbb megtudtam, leginkább esz- 
közlötte koltai Yidos Zsigmond táblabiró; egykor 
soproni tanuló társain ’s utóbb nagyon érdemes attyok 
két éió igen jeles fiainak Dánielnek és Józsefnek, kik 
közül az első Vas vármegyében főszólgabiróságot 
viselt, de arról.1 egy pár esztendő múlva önként le
mondott, a’ második pedig nagyon fiatal korában első 
al -  ispánná lett, ’s ezen tisztségről, mellyben min
den rendbelieknek csaknem határtalan szeretetét és 
bizodaloinát hirta, a’ rendek’ szives sajnálkozására 
mostanában önként leköszönt ’s a’ köztisztelettől most 
is minden léptén késértetik.

Nemes-Döméik Vasvármegye kemenes - allyai 
járásában, Kis-Cetnek ’s a’ Ság hegynek tős szom
szédságában, közel a’ Álarcaihoz és Somló hegyétől 
sein messze, szép térségen fekszik. Éjszak felül 
szépen felemelkedő dombokkal környékeztelik, inel- 
lyekről az említett hegyek felé a’ kilátás nagyon kel
lemes. Kemenes-Allya egy napnyugott felől napkelet 
felé nyúló dombos tájéktól veszi nevét, mellyen 
egy Szombathelyről Győr felé vivő romai ut’ begye
pesedett maradványát a’ figyelmes vizsgáló most is 
észre veheti. E ’ kies vidéken sok nemes urak ’s a- 
zok között evangélikusok is nagyon számosán laknak, 
kik a’ hajdan igen híres és még most is jeles Ostfy 
családnak szélesen elágozott maradéki. Ezek közül
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gyülekezetemben legszebb dísszel fénylettek a’ Vidos, 
Barcza, Berzsenyi, Káldy, Ajkay, Gerber, Kamon- 
dy, Benkő nevüek.

Hallgatóim tizen-ö t helységekben laktak, mel- 
lyek legnagj'ubb részint Dömölkhöz igen közel es
tek , ’s a’ legtávolabbik sem messzebb másfél órányi 
gyalog járásnál. A’ lelkek’ száma eleinten, míg még 
a’ gércei filia el nem v á lt, közel négy ezerre ment. 
— Gyülekezetem’ népessége ’s terjedelmessége miatt 
káplánt és lovakat kel le tartanom. Ebből az a’ 
nyereségem le t t , hogy házomtól a' filiákba ’s más
hová is akar hivatalbeli foglalatosságra, akar mulat
ságra vagy egyéb szükséges utakra, könnyebben ’s 
szabadabban eltávozhattam. — Öt oskola mesterek 
tartoztak felvigyázásom alá, kik közül kitűnő tanítási 
ügyességgel ugyan egyik sem birt; de különben mind
nyájan türhetőkép, némellyek nagyon jól viselték ma
gokat, ’s kötelességeiket türhetőkép megtették.

Hivatalbeli elődeim között többen tűntek-ki 
érdemmel ’s jó hírrel; de egy sem olly nagy mér
tékben mint Perlaky Gábor superintendens, ki Szent- 
Lőrincről fiatal korában hivatott ’s 1785-ben meghalt, 
’s kinek emlékezete még Dömölkre menésemkor is a’ 
tájékon csaknem mindeneknél élt. E’ jeles férjfiról 
részint predikálásának kétszer vagy háromszor nagyon 
fiatal korombeli hallása, részint több értelmes és 
hiteles emberek’ tudósítása után következő rajzolatot 
adhatok: Theologiai alapos tudománya mellett klas- 
sikai tudósságal is nem csekély mértékben bírt, el- 
mésséggel bővelkedett, ékes szállással társait felülha
ladta, ’s kivált a’ predikálási rögtönözésben párját 
nem találta. Beszedőivel ugyan, mint többnyire ki 
nem dolgozottakkal, szigorúbb bírálatot nem állhatott



202 —
k i, ’s természeti, de eléggé ki nem mivelt, elmés- 
ségével is nem csak a’ jóizlés mértékét meg nem 
ütötte, hanem gyakran aljassá is le tt; mindazáltal 
hasznos tanítása mellett nagy tiizével, erős hangjá
val, férjfias szavával, mellyeket deli termete is elő
segített, akkori ízlésű hallgatóinak tetszését igen meg
nyerte, sziveket gyakran csudálkozásra ragadta és 
sok parasztosan elmés mondásait emlékezetekbe 
mélyen benyomta.

Engem a’ hivatalban közvetlenül ennek anyui 
mostoha öccse Perlaky Dávid előzött-meg. Ez noha 
superintendens báttyát egy tekintetben sem érte-el, 
mindazáltal tudományával, tüzes beszédével ’s külső 
maga tartásával még sem kevés tekintélyt szerzett 
magának. Én kevesebbé tekintélyes termetemre, ke
vesebbé menydörgő hangomra ’s kevesebb tüzemre 
nézve e’kettőtől ugyan nagyon külöinböztem; de még is 
tanításommal, mellyel az értelemre ’s szívre egyeránt 
hatni igyekeztem, szelíd természetemmel ’s bánás 
módommal hallgatóim’ szecetetét nem sokára elegen
dő mértékben megnyertem, ’s valamig nálok voltam 
folyvást bírtam.

A’ környékbeli prédikátorok között egy, ki 
többekkel együtt a’ dömölki hivatal’ elnyeréséért 
vágytárs volt, kivált eleintep irigy szemmel nézett 
rám ’s utóbb sem legjobb indulattal viselteték irántam. 
De a’ többiek kivétel nélkül nem csak szerettek, ha
nem tisztelethez közelítő barátsággal kapcsolták ma
gokat hozzám, Illyenek voltak, a’ nagyon fris és é- 
lénk eszű’s kellemes társalkodásu Z i g á n  J á n o s ,  
a’ mély gondolkodású S z ű c s  I s t v á n ,  a’ nyilt szí
vű ’s kellemes beszélgetésével magát soha meg nem 
untató D ö b r ö n t e y  L a j o s ,  a’ mostani budai fő
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tartomány biztos’ és királyi tanácsos’ attya , és a’ fel
jebb dicsérettel említett B e l i c z a y  J ó n á s ,  ki leg
inkább az én ajánlásomra hozatott szomszédságomba.

A’ k is-celi katholikusok’ lelkésze, ’s egyszers
mind a’ benediktinusok zárdájának elnöke Amandus 
szerzetes nevet viselt, ’s; e’ nevet betíiszerinti érte
lemben is megérdemlette. Velem nyájasan társalko
dóit, a’ szomszédsági barátságos viszonyt mindenkor 
fenntartotta, ’s ebédre gyakran meghívott, sőt arra 
akármikor hívatlanul is megjelenhetni szabadságot 
adott.

A’ földes 'urak közül Dömölkön csak kettő la
kott, ’s mind a’ kettő pápista, de mind a’ keltő na
gyon jó emberem. Különösen köziilök M a y e r  nyu
galmazott fő strázsamesternek igen sokat köszönök. 
Hogy felesége után szép jószágot bírván, ’s jó házat 
tartván ebédjére engem is sokszor meghívott, sőt az 
akármikor nála ebédlésre hasonlókép megszóllított, azt 
csak kisebb érdemei közé számlálom. De ő a’ tu
dományokat is szerette, könyvekből is sokat olva
sott, a’ világban is sokat tapasztalt, ’s tudományos 
tárgyakról is örömest és tanuságosan beszélt. Ide 
járult az is, hogy Ceschvicz evangélikus tábornoktól, 
kivel mint'adjutánsa magát megszerettette, testamen- 
tom szerint egy nagyon szép bibliothékát öröklött, 
mcllybeni francia és német nyelven a’ literature’ kü
lönféle ágazataiból válogatott ’s nagy részint klassi- 
kus könyvek találtattak. Ebből legnagyobb szíves
séggel kölcsönözött könyveket, azt szabadon vizsgál
nom, ’s belőle a’könyveket tetszésem szerint kikeres
ni,engedelmet adott, ’s tréfásan bibliothékáriusának 
szokott nevezni.
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A’ saját vnllásombeli uraknak ’s egyéb hallga
tóimnak szívességekről hosszas volna mindent elbe
szélnem, mi háladó szivemben fennmaradott ’s mindég 
fennmarad.

Általában azt mondhatom ’s igazsággal mond
hatom, hogy minden rendű hallgatóim jó indulatjá

ban állandóul részesültem, hogy az úri házak között 
egy sem volt, mellyel szép egyetértésben nem éltem, 
’s mellyben barátságos társalkodást, és sok szép 
mulatságokat gyakran nem élveztem volna, ’s hogy 
különösen a’ szüret egypár hétig mindennap ünnepet 
adott , és minthogy a’ inihályfai, sömjéni és tokorcsi 
hegyekben minden vidéken lakó nemes urak bírtak 
szőlőket, ezekkel is megesmerkedtete ’s baráti vi
szonyba .helyze.

Ezen általános említésem után csak néhány tör- 
ténetecskéket hozok-elő, mellyek mint reám nézve 
egy vagy más tekintetben érdekesek, emlékezetemben 
élénkebben megmaradtak.

A #  #  #  előkelő táblabiró már nagyon meg- 
élemedett ’s öregsége miatt elméjében is valamen
nyire elgyengült ur volt. Tapasztalásiról, világban 
szerzett esmereteiről nagyon örömest beszélt ’s az 
által sokra is tanított. Egy alkalommal midőn szép 
gyümölcsös kertjében számos társaságban mulattunk, 
félre hiván, titkon egy csomó bepecsételt irományo
kat ada-álta l, azzal a’ meghagyással, hogy azokat 
senkinek se mutassam , hanem otthon olvassam-el. 
Felbontván a ’ nyalábot, életéből vett sok apró és 
engem nagyon mulattató anekdotákat, de mellettek, 
egy külön bepecsételt levelet is találtam, mellyre kí
vül ez volt irva: A #  #  #  t e s t a m e n t o m a .  
Gondolkodtam, ne tartsam -e azt is gyengült kora
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játékos szüleményének ’s ne bontsam - e fel? Szeren
csére lepecsételve hagytam, ’s a’ testamentom, mel- 
lyet halálakor az örökösöknek «át adtam, nem csak 
érvényes volt, hanem a’ két feleségétől szármozott 
magzatok között az egyenetlenségnek is, melly kön
nyen támadhatott volna , elejét vette.

li #  #  #  érett idejű előbb hires ügyvéd, ekkor 
nagy tekintetű táblabiró senioralis és helybeli felü
gyelő, gyülekezetünkben ’s az egész tájékon oracu
lum gyanánt nézetett ’s általam is mint jó tanácsa
dó ’s jó akaró elnököm nagyon tiszleltetett.

Özvegységében egy hajadon leánya ’s két fiata
labb fiai tették legszebb örömeit. Az elsőnek házas
sága különös környülmények között történt. Mind 
külső mind belső kellemekkel nagy mértékben bírván 
's gazdag örökséget is reménylhetvén, több kérőket, 
kikhez hajlandóságot nem érzett, elbocsátott. Egy 
szép termetű ’s gyönyörűn magát alkalmazni tudó 
kapitányt, ki amazok után következett, megszerete, 
’s kezét és szivét örömest neki adta volna; de at- 
tya ellenezte. A’ kapitány több Ízben megfordult a’ 
háznál ’s a’ kölcsönös szerelem lobogó lángot ve
tett. Mindenek javasolták a’ házasságot, mindenek 
igyekeztek az atyát megegyezésre bírni. A’ legszelí
debb indulatu leány esdekelve könyörgött az attyánál 
’s azt is szereidre méltó őszinteséggel kérdezvén tő
le , ki számára maradjon tovább is hajadon ? A’ fe
lelet ez volt: csak imádkozzál, kérd az istent, ád 
az más neked való férjet; a’ viszonzás pedig ez: édes 
uram atyám bizony mostani sorsomban igen imádko
zom; de nem tehetek róla, mennél buzgóbban imád
kozom, annál inkább szeretem ezen kérőmet. Semmi 
sem használt, Oltóbb a’ nagy anya és ennek testvér



nénje, két igen tiszteletre méltó asszonyságok, kik 
unokájokat sajnálták ’s a’ kapitányt is igen becsül
ték, engem szólítottak meg, hogy igyekezzem az atyai 
kemény szivet meglágyítani. Mindent tettem, mit 
tehettem, de a’ stoa’ minden érzéketlenségével har
coltam ’s foganatlanul harcoltam. A’ felelet utóbb 
is csak ez lett, édes komám uram, isten látja, hogy 
a’ leányomat igen szeretem, de még is inkább akar
nám őtet halva, mint ezen különben érdemes férjfi- 
val összekelve látni. De ugyan mért? kérdéra; ’s 
erre ezt a’ feleletet nyertem: katonát sem örömest lát
nék ugyan vömnek; de ennek még is oda adnám le
ányomat csak más neve volna. Híjában próbáltam 
minden kérelmet, intést ’s okoskodást, semmire sem 
mehettem. Nem sokára megtudtam , hogy ez az ur 
a’ leendő vőlegény megholt altyát életében nem szen
vedhette! Itt is méltán igy lehete felkiáltani: Tan- 
tmne animis coelestibus ira: ? Azonban itt a’ házas
ság az égben volt kötve. Az atya nem sokára szél
ütésben megholt: a’ gyász’ kitelése után a’ két sze
relmesek összekeltek ’s igen boldog házasságban él
tek; de fajdalom, csak rövid ideig, mert mind a’ 
ketten, előbb a’ férj, azután neje nagyon hamar 
meghaltak. Három neveletlen árvákat, egy fiút és 
két leányt hagyván, kik szépen felneveltettek, ’s az 
első most főbíró, húgai közzül pedig az egyik egy 
előkelő táblabirónak a’ másik egy vármegye’ jeles fő
jegyzőjének szerencsés hitvesei.

C #  #  #  táblabiró egy legjobb korbeli fris e- 
szü, jó kedvű ’s elmés, ’s gunjolni, de nem mér
ges csipkedéssel, hanem kellemes enyelgéssel gúnyol
ni szerető férjfiu, ki könyveket is , kivált szép 
literáturához tartozókat örömest olvasott ’s a’ társai-

— 206 —
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gási beszélgetést gyakran tudományos tárgyakra vit
te ’s vitette, ezen tulajdonságival sok pihenő óráimat 
nagyon mulatságosokká tévé. Legtöbbször szokta a’ 
falusi pipás és közép rendű nemeseket, ezek közül 
magát sem v é v e -k i, gunyolása tárgyává tenni, ’s 
rólok elmondani, mikép azok csak dohányoznak, aga- 
rásznak, paripáznak, cselédeikkel zörgölődnek ’s job
bágyaikat és zsellérjeiket zsarolják, a’ kézi mester
ségeket pedig’s az ipar minden nemeit megvetik, ’s 
azért minden képzelt és igaz elsőségeik mellett sem 
sokkal többek a' koldusoknál. Utóbb Horáciusi for
dításom’ ezen sorai: „Rabokkal dús gazdag, de a’ 
pénz’ dolgában holt szegény a’ király Kappadociában“, 
nála példabeszéddé váltak, azt állítván, hogy a» 
magyar nemeseket nem lehetne rövidebben és jobban 
lefesteni, mint ezekben lefestve vannak. Ha most 
élne, bizonyosan a’ haladás’ nagyon buzgó emberei 
közé tartoznék.

D #  #  #  táblabiró között ’s közöttem egy e- 
béd’ alkalmával, inellyben csaknem minden előkelőbb 
hallgatóimmal együtt én is részesültem, a’ követke
ző beszélgetés támada:

Én. Urak már negyedik esztendőmet töltöm e’ 
gyülekezetben. Az én sorsom azt hozza magával, 
hogy minden negyedik vagy ötödik esztendőben to
vább vándoroljak, mert sem Győrben sem Nagy-Ba
rátin, sem Kővágó-Eörsön nem maradtam több ideig 
egy helyben. Ma holnap az urakat is itt fogom 
hagyni.

D *  #  #  Abból semmi sem lesz, legkisebb 
gondunk is nagyobb ennél. Olvasta komám uram az 
antecessora felett tartott ’s nyomtatásban is megje
lent halotti predikátiút. El van abban mondva, hogy



— 208 —
minden nemes - dömölki prédikátorok ezen gyüle
kezetben halnak-meg.

Én. Bizony szép dicsőség! hát az urak csak 
azért hívnak prédikátorokat, hogy itt meghaljanak. 
Részemről igen szépen köszönöm.

D #  #  #  Derék félrecsavarás. Máskor mi is 
úgy fogjuk komáin uram’ predikátióít elmagyarázni. 
Elég az hozzá, hogy ki egyszer hozzánk jöhet, az 
tovább menni nem szándékozik, de hová is mehet
ne?

Én. Csak azt mondom az uraknak, hogy jó 
erős kötelekkel kötözzenek magokhoz, mert a’ sors
nak nagy ereje van.

A’ többi vendégek is beszélgetésünkbe bocsát
kozván, e’ tárgyról tovább is együtt enyelegtiink ’s 
nevetkeztünk.

Egyházi életem’ visszonyaiban nem es-dö
mölki predikátorságom alatt nevezetes változások tör
téntek. Kedvező helyzetemben csaknem minden egy
házi gyűléseinken megjelentem, egyik’s másik elő
fordult tárgyakról vélekedésemet megmondottam ’s 
vélekedésem néha köz helyben hagyást is nyert. Ez 
által a’ világi felügyelő, kit fellebb dicsérve jellemez
tem, de ki általam, mint említettem, megbántatva i- 
rántam idegenséggel viseltetett ’s Dömölkre hivatfatá- 
somat sem szerette, ream figyelmetessé tétetvén, 
némellykor választmányok’ tagjává nevezett-ki. Né
hányszor midőn a’ törvényes szünnapokra Kőszegről 
haza vagy a’ törvénykezések’ elkezdésekor Kőszegre 
visszament, útját felém is vette, meglátogatott’s i- 
rántam hajlandósággal kezdett viseltetni. Nem soká
ra pedig hajlandósága olly szeretetté vált, mellyet re
ményien» sem mertem. Egykor midőn legkevesebbé
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sem vártam Hlyen tartalmú levelet irt ho/,y,áin: „Én 
eddig is szívelhettem tisztelendő uramat: n őst pe
dig , minekutánna a’ magyar nyelv’ kimiveltetése 
módjáról irt munkáját olvastam, szivembe egészen 
bevettem. A’ jó Isten éltesse tiszt, uramat sokáig 
nem csak superintendentiánknak, hanem egész hazánk
nak is javára ’s díszére’'. Midőn Sopronba hivatta- 
tásom tudtára esett, egy levelével szerencsét kívánt 
hozzá, de némi szánakodással. „Bár mint örülök is, 
igy irt, tisztelendő urain’ megtiszteltetésén, még is 
tartok attól, hogy azon kedvességet, mellyet magyar 
hallgatóinál magyar predikálásával eddig nyert, né
met helyen ’s német predikálásával eltalálja veszteni 
’s ezt fogják mondani; minuit prsesentia famam; mind- 
azáltal másfelől ollyan reménységgel vagyok, hogy 
tisztelendő uram dicséretes magaviseletével ott is meg 
fogja magát szerettetni ’s ez fog mondatni: com
pensat cetera virtus”. Általában ettől fogva egyik 
legbuzgóbb jó akarómmá lett ’s egész haláláig az 
maradott.

Házi örömeim is szépen virágoztak; de két vi
rágai hamar elhervadának. Két leánykámat a’ halál 
által elvesztettem; egyiket másfél, másikat közel 
négy esztendős korában; mindenik’ halálát igen fáj
laltam ; mert a’ női természeti ösztön szerint magokat 
igen tudták velem kedveltetni, de különösen az utol
sóé, melly ekkor csak maga volt leány gyermekem, 
olly sebet ejtett szivemen, melly nem kevés ideig 
vérzett.

Egyszer Lajosom’ betegsége is nagy rémülést 
okoza. E’ fijamat hét esztendős korában egyik so
proni német oskolába adtam , hogy német gyenne-

14
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kekkel társalkodván, németül könnj'ebben’s hamarább 
megtanulhasson. Kevés holnapok múlva egy gyalog 
posta azt a’ tudósítást hozta betegsége felől, hogy 
nehezen találhatjuk őtet életben. A’ levél épen a’ 
karácsont megelőző napon ért hozzánk. Én az ünne
pek miatt sehová sem mehettem; ’s a’ feleségem 
csak akkor tájban k e lt-k i gyermek ágyából. Mit 
telt a’ szerető édes anya? Csecsemőjét dajkájára 
bízta, sietett valamint siethetett Sopronba, beteg fiját 
ágyruha közé takarta ’s bár mint ellenzelte "s bár 
rnelly bizonyos halállal fenyegette az orvos, télköze
pén haza vitte. Rettegésünket könnyen képzelheti 
ki valaha gyermekét szerette, vagy most szereti. De 
rettegésünk annál- édesebb örömre fordult, midőn 
négy vagy őt hét múlva az isteni gondviselés féltett 
kincsünket mindenek’ csudájára kiragadta a’ halál 
torkából. Az illy szomoritó kevés esetek talám csak 
arra akartak emlékeztetni, hogy a’ földi élet nem 
mennyország.

Illy sok kedvező ’s illy kevés kedvetlen kör- 
nyülmények között köszöntött-be az 1808-dik esz
tendő, ’s mindjárt kezdetén soproni predikátorságra 
hivattatásomat hozta magával. Ez a’ váratlan szeren
cse nagy küzködést támaszta bennem, megtartsam -e  
vagy elhagyjam azon jó helyemet, hol olly kényel
mesen éltem , annyi örömökben részesültem ’s oily 
nagy szívességet és szeretetet tapasztaltam. Egy i- 
deig tartott kiizködésein után az elinenésre hatá
roztam magamat. E ’ határozásomban kétség kívül hi
úságom is nagy részt ve tt, mellynek az a’ meg
különböztetés hízelkedett, hogy superintendentiánk’ 
első városi gyülekezete, mellyben az isteni tisztelet
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csaknem egészen német nyelven szokott tartatni, 
született magyar létemre engem keresett-m eg. De 
csak ugyan vezéreltek más indító okok is. Meg
gondoltam, hogy Sopronban gyermekeimet szemeim 
előtt nevelhetem ’s tanítathatom, hogy több miveit 
és csinos társaságot találok, a’ literátura’ njabb 
terményeivel könnyebben esmerkedhetem ’s barát
kozhatom, ’s magam’ tökéletesítésére többféleké
pen serkentetem. Mind ezen okok összevéve arra 
bírtak, hogy bár melly nehezen esett is ,  Nemes-  
Döntőiktől elbúcsúztam.

14#



n e g y e d ik  sz a k a s z .

S o p r o n i  p r e d i k á t o r s á g o m.

Sopron Magyar-ország szabad királyi városa 
között köztudomás szerint nagyon tisztességes he
lyet foglal-el. Épületeinek mind számára, mind 
csinosságára, ’s lakosainak mind miveltségére, mind 
polgári jóllétére nézve a’ jelesebbek közé tartozik; 
vidéke pedig a’ természetnek nem csak áldásival, ha
nem kelleineivcl is nagyon gazdagon el van látva.

Oda hivattatásom egy bizonyságul szolgálhat a r
ra , hogy az emberi élet’ történetei sokszor igen vé
kony ’s észre alig vehető fonálnál fogva függnek össze 
egymással, és hogy csekély környülmények gyakran 
fontos következményeket húznak magok után. lBOfi- 
ban a’ superintendentia ’s a’ soproni convent között 
fenforgott némelly viszálkodások’ elintézése végett né
hai ócsai Balogh Péter belső titkos tanácsos, főispán 
és septemvir királyi biztosképen küldetett—ki, mint ke
lőmben is a’ magyar-országi evangélikusok’ akkori fő
felügyelője. Ennek üdvezlése’s egyszersmind a’ tanács
kozásnak lehetőségig s’ superintendentia’ kívánsága sze
rint intézése végett az egyházkerületí gyűlésen két vi
lágiak és két egyháziak neveztettek -  ki, ’s az utol
sókhoz én is tartoztam. A’ királyi biztos a’ hivatalbeli 
foglalatoskodást megelőző napon a’ város’ nevezetessé-



geit ’s ebekkel együtt az evangélikusuk’ templomát is 
megszemlélvén, mint szokatlan vendég ’s fő rangú ur, 
nem csak a’ deputatusok, hanem városi nagy szá
mú lakosok által is kísértetek. Midőn a’ templomot 
nézegette, több kérdések között azt is tévé, valljon 
abban a’ szónok’ szava jól megértethetik - e. Erre én 
azt mondám, próbát tehetek a’ predikálószéken , ha 
kívánja. Indítványom általa helyeseltetvén felléptem 
’s egypár mondatot elszavaltara. Utóbb ez határozta- 
el soproni prédikátorrá választatásomat. Mert a’ vá- 
'asztáskor, midőn a’ kijeleltek között én is neveztet
tem, de néhány előkelő urakat, kik által kijeleltet- 
tem, kivéve, a’ convent’ egyéb tagjai ’s a’ tömeg e- 
lőtt esmeretlen voltam, egyik u r , egyéb ajánlásai 
mellett, azzal jellemzett, hogy az vagyok, ki Balogh 
Péter királyi biztos’ jelenlétekor a’ predikálószéken 
szóltam. Ekkor közös véleménykép nyilatkoztatolt- 
ki, hogy mivel jól megérthető szavú vagyok, ’s több 
urak által is ajánltatom alkalmas egyén leszek, ’s 
ennél fogva a’ szavazatok’ többségét én nyertem-e).

Falusi életemnek városival ’s anyai nyelvemnek 
idegennel felcserélése Sopronba érkezésemkor olly 
aggodalmat okozott bennem, miilyenről előbb álmod
ni sem tudtam. Akaratom ellen szünet nélkül az for
gott előttem: mi lesz belőlem falusi emberből váro
son , született magyarból német nyelvű gyülekezet
ben. Aggodalmain az által is öregbült, hogy Bogsch, 
ki után a’ hivatalban következtem, tagadhatlanul a’ 
hazánkban· legjelesebb hitszónokok közé tartozott. 
Alig lehet olly szomorító képeket gondolni, mellyeket 
aggodalmam előmbe nem festett. De nem sokára át
láttam, hogy képzelődésem igen nagyító csőn nézte a’ 
busító tárgyakat, hogy szokszor nagyon rossznak
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tartjuk azt, minek jó következményei vannak ’s hogy 
gyakran a’ meggyőzketleneknek látszó nehézségek 
nem oily nagyok, mint eleinten gondoljuk, ’s igen 
élénken eszembe jutottak Uz’ ezen versei:

IVus uns ein rauh Gebirg unühersteiglich jähe,
Gleich Gotthards Alpen , schien, erscheint oft 

in der JSähe
Sich ebnend, minder w ild , und beut auf sich'rer 

Bahn
Uns Blumen, weiches Gras und kühlen Schatten an.

Az «j életmódhoz szokást gyülekezetem’ kedve- 
zöleg fogadása mellett különösen könnyítették több 
olly előkelő hallgatóim, kik egykor velem deákoskod- 
tak ’s ekkor már közhivatalokat viselvén mindjárt e- 
leinten szives barátimmá lettek ’s mindenkor azok 
maradtak. Ezekhez számlálandók azok közül, kik 
már meghaltak, különösen uj tisztítársom Gamauf 
Teofil, akkori soproni prédikátor és utóbb soproni 
felső vidéki esperes is, egy nagy mivcltségü ’s szé
les tudományi! férj fi ’s egyszersmind jeles és igen 
kedvelt hitszónok , ki velem egész 1341-ben történt 
haláláig nemcsak ritka collegai egyetértésben, hanem 
szoros barátságban is élt, ’s Artner Sámuel, egy 
nagyon egyenes lelkű ’s különféle hasznos esmeretek- 
kel bővelkedő városi tanácsnok, kinek valamig élt 
csaknem mindennapi társalkodása engem számtalan
szor oktatott is, örvendeztetett is.

Két első esztendőmben két nagy szerencsét
lenség által látogattatok - meg Sopron’ városa. Az 
18ü8-dik év Julius hónapjában egy hét alatt három 
nagy tűzi veszély házainak csak nem felét megemész
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tette; az ltlOO — dikbeu pedig a’ győzödelmcs francia 
hadi sereg által sáskák' módjára elbontatott. Mind 
a’ két csapás nagy ijedséget okozott ’s a’ lakosok 
mind a’ kettő által nem csekély kárt vallottak. De 
a’ következmények még sem lettek sem a’ városra sem 
reám nézve oily igen gyászosok, mint az első rémülés 
jósoltathatta. A’ város nem csak egy pár év alatt 
uj ’s az elébbinél szebb alakot nyert, hanem foly
tonosan becsesebb polgári létesülésre is tett szert. 
Szóló bizonysági ennek: az éjenként világító lámpások, 
lapos kövezetii járdák, kellemes sétahelyek, a’ ha
zában célszerűségére ’s csinosságára nézve kevés 
párját találó játékszín , a’ beteg mesterlegények ’s 
cselédek’ számára a’ közös ispota mellé felállított 
betegház, a’kisdedóvó közös iskola, a’ takarék pénz
tár, az olvasó egylet ’s több hasznos intézetek. £ ’ 
szép emelkedést több jógondolkozásu polgárok’ se
gítségével leginkább eszközlötle a’ dicséretre méltó 
városi magistratus ’s különösen ennek több esztendei 
két jeles elnöke Vághy Ferenc és Laitner Ferenc, 
kik közül az első országgyiilésileg esmertes érde
mének következésében a’ pesti váltó törvényszék ül
nökévé ’s utóbb a’ hétszemélyes táblánál előadójává 
neveztetett - ki ; a’ másikat pedig a’ hivatalbeli szor
galom’ és pontosság’ csaknem példányául lehet felál— 
lítani.#)

Mi engemet illet, nekem a’ sors a’ két emlí
tett szerencsétlenségben is nagyon kedvezett. A’ 
tüziveszélyek miatt csak csekély kárt vallottam, ’s az *)

*) Ez is m egjuta lm azta to tt  a ’ felség á lla l  a ’ p o lg á r s á g ’ f o ly a m o 
d á sá n ak  köve tkezésében  1844-ben a ’ n agy  a ran y é rd em - 
pénzel.



ellenséges seregből oily tisztek szállásoltuk nálam, 
kiket miveltségekért 's emberségekért nem lehetett 
nem becsülnöm, ’s azért egy pár vonással itt jelle
mezni nem sajnálok.

A’ franciák’ berohanásakor mind a’ katholikus 
mind a’ protestáns papsághoz csak a’ legnagyobb 
szükség’ idején adattak katonák. Hozzám három 
rendben szállitattak ’s mindenkor nagyon miveit ’s jó 
indulat» tisztek. Elsőben egy Thierry nevű ezredes 
több tisztekkel együtt három vagy négy napot töltött 
nálam; egy minden tekintetben nagyon értelmes, jó
szívű és emberséges ember. Nyári napon reggel jő 
vén seregével a’ városba, hol már minden házak 
katonákkal telve voltak , hozzám utasíttatott négy 
tisztjeivel ’s egy közlegényei együtt. Látván, hogy 
feleségem nagyon megijedett, legelsőben is arra kért, 
hogy bátorítsam azt. Mi, igy szólta, kénytelenek 
vagyunk alkalmatlankodni, mert a’ hadakozás’ ve
szedelmes mesterségét üzzük ; de melly igen kíván
jam a’ bajt mennyire lehet kevesitni, azt abból is 
gondolhatja az ur, hogy az éjjel kellett volna bejön
nöm, ’s nem akarván a’ városban a’ különben is nagy 
zavart éjjel még inkább nagyítói, a’ városhoz közel 
a’ pázsiton telepedtem - le embereimmel együtt. Azért 
most olly ellesek vagyunk, mint a’ farkasok ’s kér
jük adjon valamit ennünk’s innunk. Magát megkínál
tam a’ számunkra készen volt két. csésze kávéval. Ü 
megköszönvén, azt mondotta, hogy nem akar kiilö- 
nözni többi tiszt pajtásaitól, hanem adassak kenye
re t, bort és ha van sajtot. Ez meglett. Jó izün et
tek, ittak ’s úgy megvadultak hogy magával nekem 
barátsági poharat kellett ürítenem. Azon értesítésem
re hogy középszerű jövedelmű evangélikus prédikátor
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vagyok ’s tőlein gazdag vendéglőst nem várhatnak, 
ekép nyilatkozók: Urain én pápista vagyok, de 
protestáns prédikátoroknál is már sokszor fordultam- 
meg ’s közöttök sok derék embert találtam. Mi az 
asztalunkat illeti, katonáknak nem csak bőségben, ha
nem szükségben is sokszor kell részesülni ’s én arra 
kérem az urat, hogy többféle étket ne készítessen, 
mint egyébkor szokott, csak természet szerint na
gyobb tálakkal, és hogy családostól velünk egyék. 
Midőn szokott élelmezési módunkat lá tta , azzal na
gyon megelégedett. Általában egész nálam léte alatt 
mind maga mind tisztjei nagyon emberségesen, sőt ba
rátságosan viselték magokat.

Az ezredes napközben tisztjeivel íratott ’s dol
goztatott ’s maga dolgozásaikra vigyázott.

János íijam, ki akkor még csak három eszten
dős volt, a’ csillogó öltözetű katonákat szeretvén 
látni, minduntalan belopódzott szobájokba. Egyszer 
bementem érte. Az ezredes valamit diktált ’s a’gyer
meket térdére ültetve simogatta ’s nem engedte kivin
nem. Ez ám az igazán jó keresztyén, igy szóla nyá- 
josan, nem az urak. H átm ért? kérdém. Azért 
monda, mert a’ keresztyén vallás azt parancsolja, 
hogy ellenségeinket is szeressük ’s ez, mint látjuk, 
szereti az ellenséget is.

Egyszer észrevette, hogy közkatonák holmi 
szerszámokat ’s eszközöket, p. o. zsákot, palackot 
’s más efféléket kértek cselédeinktől kölcsön. Meg
intett bennünket, hogy' ne adassunk nekik, mert ó 
minden közkatonáért nem állhat jót. Azonban nem 
lehetett az unszoló kéréseket mindenkor megtagadni.

Ebéd és vacsora után egy ideig velem beszél
getett ’s minden tudakozódásomra kielégítő választ
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ada. „ Igaz-e , kérdem, hogy Napoleon oily nagy 
talentom, vagy mint némellyek mondják csak mások’ 
esze után tesz mindent“ ? Bizony nagy, felele, 
mindennek az ő feje szerint kell történni, ’s min
dent a’ szerint intéz -  el. „Miilyen kimenetele lesz 
a’ háborúnak” ? Hogy ezen táborozásban a’ franciák 
győzni fognak, az kérdést sem szenved. Mi lesz u- 
tóbb a’ háború' következése, azt Isten tudja“. Med
dig maradnak itt »Sopronban az urak? „Azt nem tu
dom, egyszer csak parancsolat jő az indulásra ’s ak
kor egypár óra alatt ki kell takarodnunk a’ város
ból“ . Ez úgy is történt. Egy délest hirdetteték-ki a’ 
parancsolat ’s a’ katonák nyakran-főre siettek útra 
készülni ’s utra indultak J

Különös szerencsémre még a’ kölcsönöző közka
tonák is olly emberségesek voltak, hogy mindent, 
mit kölcsön kértek, sietve visszahoztak. Thierry elme
netelekor szivreható szókkal bucsuzott-el ’s nyomta
tott adressét á lta l-ad ta. A’ győri ütközet után e- 
gyik azon tisztek közül, kik vele nálam tartottak 
szállást, meglátogata ’s tudósita, hogy Thierry el
esett ’s egy golyó egyszerre véget vetett életének. 
Ezt nem soká azután a’ Bécsben kijött francia bul
letinből is megtudtuk, raellvnek e’ volt értelme: a’ 
marengői ütközet emlékeztető napját az olasz-orszá
gi vice-király Győrnél egy fényes győzödeleinmel 
dicsőitette-meg. Gyözödelmiink tökéletes. Sajnáljuk 
Thierry’ derék ezredesünknek elestét.

Thierry után egy szép termetű nyalka ’s büszke 
középidejii kapitány jött hozzám’s durván szállást kí
vánt magának adatni. Megmutattam neki a’ szobát, 
mellyben az elébbi tisztek voltak, de minthogy an
nak ablakai az udvarra szolgálnak, nem elégedett-



meg vele, hanem az, utszára néző szobáim közül kí
vánta valamelyiket elfoglalni. Nem engedtem nek^ 
összeszóllalkoztunk ’s fenyegetvén, hogy akaratjá
nak meg kell lenni, haragosan elfutott ’s többénem 
jött visísza. Helyette, még az nap két nagyon szép ’s 
nagyon fiatal és jó nevelésű mintegy 20  -  ál esztendős 
ifjak foglaltak nálam szállási; szelídek mint a’ ga
lambok ’s ezeknek mindjárt másnap tovább kellett 
menniek.

A’ győri ütközet után sok sebesek részint So
pronba hozattak, részint Sopronon keresztül tovább 
vitettek ’s a’ visszatérő hadisereg egy része is So
pron mellett állott táborba. A’ sebesek közül egy 
kapitány, ki csaknem haidoklott, hált nálam, olly 
nyomorult állapotban, hogy a’ grádicson felhozni sem 
volt tanácsos, hanem földszinti szobában kellett 
hagyni. Ennek haldokló szemeiből is vitézség lát
szott — ki ’s midőn hozzá lementem ’s kérdeztem, mit 
tehetnék enyhítésére akkor sem másról beszélt, mint 
az ütközetről, nem győzvén a’ magyar katonák vi
tézségét dicsérni. Én is, igy szollá csak tartottam 
magamat valaminek a’ vitézségben, de illy oroszlá
nok’ módjára harcoló katonákat sehol sem láttáin; 
Napoleon illyenekkel az egész világot meghódol- 
tatná. — Másnap tovább vitetett, de kétség kívül az 
útban nem sokára meghalt.

A’ Sopronban maradott franciák közül egy Ca- 
nolle nevű hadnagy adatott hozzám, egy nagyon magas 
termetű, felváltva tnlságíg jókedvű és tulságig bus 
fiatal ember. Jókedvében az egész házat felvidámitot- 
ta , táncolt, ugrált, danolt , tréfált, fiaimat francia 
szókra tanította, a’ három esztendősét lovára ültet
te ’s az utszán fel alá hordozta. Szomorúságában
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mélyen hallgatott ’s alig lehetett belőle egy szót is 
kipréselni. Egyszer unszolva kérdezém mi baja. 0 
soká semmit nem felelt. Tartós unszolásomra hara
gosan ezt mondá: hát az urnái szomorúnak sem 
szabad lenni. Ekkor én tőlem is haragos feleletet 
kapván, csaknem könyhullatásig meglágyult ’s ez 
volt válasza: Oh ha az ur sorsomat tudná, bi
zonyosan szánakoznék rajtam; feleségemet ’s 
gyermekeimet gyámoltalanságban kellett hagynom 
’s ennek meggondolására némellykor csaknem megő
rülök bánatomban. Hogy ezen vallástétele nem volt 
költemény, azt nem soká azután tapasztaltam, mert 
feleségétől egy levelet kapván nagy örömmel hozzám 
futott ’s olvastatta velem a’ levelet, mellyben az az 
örvendetes hir vo lt, hogy egy fiók egy katonai in
tézetbe felvétetett.

A’ fegyverszünet beköveztekor váratlanul igy 
szóllita-meg: az ur papi ember ’s fegyverszünés’ 
idején nem tartozik ellenségnek szállást adni, én kí- 
szállitatom magamat. Azon mondásomra, hogy nekem 
ellene semmi panaszom nincs azt a’ feleletet adá, hogy 
ő ezután is jó emberein lesz; de szükségtelenül nem 
akar alkalmatlanságot okozni. Szándékát nyomban 
telljesítette, de azután is csaknem mindennap rneglá- 
togata. Egyszer éjjel Bécsbe küldetett. Mécsesei 
ekkor a’ közlekedés nekünk nehéz volt. 0  éjszaka’ 
idején az utszáról kiáltozva álmomból felvert ’s mért? 
csak azt kérdé, hogy nem izenek-e valamit Bécsbe, 
vagy nem akarok-e onnét valamit hozatni? ő pontosan 
’s becsületesen véghez viszi, ha valamit reá bízok.

Ettől is kérdeztem, mit tart Napóleonról F e
lelete ebből állott: „azt elhiheti az ur, hogy én 
forradalmunknak barátja nem vagyok, sem annak
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hőseit nem szeretem; mert az atyáin megguillotiné- 
roztaf ot t , jószágomtól megfosztattam ’s most felesé
gemet ’s gyermekeimet elhagyni ’s akaratom ellen a’ 
háborúba jönni kénszerittettem. De még is azt mon
dom , hogy Napoleon franciaországra nézve 
nagy szerencse, mert legalább az anárchiának véget- 
vetett ’s rendet akar millyent állított vissza, ’s a’ 
gyeplőt erősen tudja kezében tartani. Azt a’ boldog
talanságot, melly az anárchiával együtt já rt, senki 
sem tudja képzelni, ki vagy nem látta vagy nem 
tapasztalta“ .

Azt szükségtelen mondanom, hogy Sopronban 
sem mindenek elégedhettek úgy meg a’ franciákkal 
mint én, jóllehet ezek közül egy tiszt egy a’ háború’ 
alkalmatlanságáról panaszolkodó kisasszonynak ezt a’ 
feleletet adta: oh a’ kisasszonyék ’s általában a’ so
proniak csak rózsáit szedik a’ háborúnak, töviseit pe
dig nem esmerik.

Mindjárt eleinten a’ felzudult habok között is 
igy raegkíméltettem; utóbb pedig a’ csendesebb folya
mon, mindég kívánt szelek kísérték csónakomat. — 
Hallgatóim, kik a’ lelkitanítóik iránti szereteteket 's 
tiszteletjeket már eleiktől öröklötték, e’ jellemeket 
reám nézve is folytonosan ’s állhatatosan fentartot- 
ták. Mind a’ belső és külső tanács, mind az orvosi, 
mind az ügyészi, mind a’ kereskedői karból, mind a’ 
mesteremberek ’s közpolgárok közül sokakat kellene 
neveznem, ha azokról, kik részint társalkodásokkal, 
részint könyveik’ kölcsönözésével, részint egyéb szí
vességeikkel használtak’s örvendeztettek, külön akar- 
nékszólni. —Prédikátor társaim, a’ lyceum’ professorai 
’s az elemi oskolák’ tanítói mindnyájan olly jó haj
landósággal viseltettek eleitől fogva ’s viseltetnek a’
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még élők most is irántam, miilyennél jobbat nem kí
vánhatok. — A’ katholikus papi ’s professori rend 
mindenkor illő vallási túrelmet gyakorolt és gyakorol 
’s többen közülök arra is adtak alkalmat, hogy őket 
közelebbről esmerhettem ’s becsülhettem. — A’ csak 
nem egyenlő számú katholikus és evangélikus lakosok 
között a’ vallási súrlódás csaknem egészen száműzve 
lévén akarmellyik felekezetbeliekkel sem gátolta ba- 
rátkozásomat ’s nem szakasztottá-félben azon örö
mömet, mellyel bennem a’ külömböző gondolkozásunk 
közötti békés együttélés gerjeszteni szokott. — A’ 
városi magistratus, mellynek a’ törvényes rend szerint 
fele katholikusokból fele evangélikusokból választa- 
t ik , egész itt létem alatt általában nagyon érdemes 
tagokból állott ’s legnagyobb részint ollyanokból, ki
ket több tekintetben jó és kedves embereim közé 
számlálhattam ’s számlálhatok. — A’ városban részint 
folytonosan lakó, részint csak télen tartózkodó fő ’s 
középrendü nemesek, szolgálatbeli ’s nyugalmazott 
katonatisztek és vármegyei tisztviselők között sem 
kevés számmal találtam mindenkor ’s találok most is 
ollyanokat . kiket tisztelnem ’s becsülnöm kellett és 
kell ’s kik esmereteiket és tapasztalásaikat velem 
örömest közölték és közük. — Az ezen osztálybelie
ket illetőleg különös hálás emlékezetben vágynak ’s 
maradnak nálam mindig, a’ megholtak közül gróf 
Széchényi Ferenc az esmeretes nagy hazafi, kitől 
míg a’ teleket Sopronban töltötte több rendbeli ke
gyességeket tapasztaltam, ’s házi bibliothékájából is, 
mi előtt azt a’ nemzeti könyvtárhoz ajándékozta, 
sok jeles és drága könyveket olvastam, ’s báró 
Zay Imre a’ mostani evangélikus főfelügyelő gróf 
Zay Károlynak nagy miveltségü attya, kinek háza
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Sopronban tejfelesekor már akkor, midőn még az u- 
jabb időbeli kasinok nem esmertettek, olly kész 
kasiriő volt, hol minden miveltebbek több rendbeli 
nemes élvezést találtak; a’ még élők közül pedig 
Laitner András nyugalmazott altábornagy, ki magát 
hadiszogálatában nagyon jelesen megkülömböztette 
’s kivel, mint sok tapasztalás» ’s tudomány szerető 
férfival és több uj jelesebb munkák, kivált érdekes 
röpiratok szorgalmas vásárlójával, olvasójával ’s 
közlőjével későbbi esztendeimben sok kellemes órá
kat töltök; Hö<&észy Pál, a’ mostani királyi táblai 
ülnök, kinél egyenesebb lelkű ’s jobb szivii a l
ispánt Sopron vármegye nem kívánhat; a’ Bezeré- 
dy ház különösen Bezerédy István Tolna köztisz- 
teletü országgyűlési követe , ki valamikor Sopron
ba az attyához jö tt vagy jő , hasznos beszélgeté
seiben mindenkor részeltetett’s részeltet, ’s egyszer 
a’ vele ide jött hires országgyűlési követet ’s 
mostani bihari első álispánt Beöthy Ödönt is velem 
megesmertette; ’s egyebek sokan, kikről csak a’ 
hosszadalmas előadástól tartás miatt hallgatok. — 
Természet szerint minden itt elölszámlált kar és 
rendbelieknél o tt, hol miveit lelkű és szép asszo
nyok és leányok találtattak ’s találtatnak (^találtattak 
pedig ’s találtatnak nem kevesen} azok szint olly 
nagy vagy még nagyobb mértékben nevelték ’s ne
velik örömeimet, mint a’ férfiak; mert idején meg
tudván, hogy egész világunk tulajdonképen a’ szép
ség’ hatalma alatt áll, idején illendőkép tanultam 
nekik hódolni.

Miveit emberekkel társalgásra tehát elég al
kalmam adódott ’s az azzal élés számtalan szép n- 
römökben is részeltetett, kivált fiatalabb koromban,
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míg még az efféle örömök iránt érzékenyebb vol
tam. Mostani megélemedett koromban ugyan a" 
magányt, melly mindenkor nagy erővel vont magá
hoz, még jobban szeretem, mint elébb, ’s társalko- 
dásomat keskenyebb körre ’s könyveimen kívül, 
gondolkozásom’ módját az elvéniiléstől féltvén, leg
inkább néhány raivelt fiatal esinerőseimre szorítom. 
De még is nagy szerencsémnek tartom, hogy mind
két nembeli számos miveit személyekkel együttlétel- 
re, valamikor akarom ’s környiílményeim engedik, 
mindenkor módom van; mert tapasztalásomból tu
dom, melly nehéz az embernek, ha időtöltésre tár
saságot óhajt és nem talál ’s melly jól esik, ha 
azt gondolhatja, hogy szabadságában áll egyik vagy 
másik jó emberéhez, kivel gondolatait ’s érzéseit 
közölheti ’s kicserélheti, mehetni, mikor kedve tart
ja. Ezen példabeszédeket: „könnyen gyalogol az, 
kinek paripája mellette van“ , és nem panaszolkod- 
hatik az a’ beteg, ki orvosságát köntöse’ ujjából 
kirázhatja, mellyeket Montaigne a’ könyvekkel 
társalkodhatásra alkalmaz, tapasztalásom szerint én 
az emberekkel társalkodhatásra szintén olly, vagy 
még nagyobb joggal alkalmazhatom. Én is ugv é- 
lek mind a’ könyvek’ mind az emberek’ társaságá
val, mint a’ fösvény, ki tudja, hogy élhetne kin
cseivel, mihelyt akarná, ’s lelkem a’ birtok’ jogával 
igen megelégszik.

De a’ világ- és emberesmeretben nemcsak 
Sopronban gyarapodhattam; Sopronon kívül is tá
gas mező nyílt arra. A’ közel fekvő Bécsbe elébb *)

*) L. M o n ta ig n e  E ssay s  I I I  , 3.



is, de kiviilt egyik fiamnak ott lakása után gyak
ran felrándultain, ’s olt nem csak néhány elébbi jó 
embereimmel barátságomat megújítottam, hanem 
több művészekkel, tudásokkal ’s egyéb urakkal is 
kedvező viszonyba léptem. Az evangélikusok’ pes
ti egyetemes gyűlésén részint mielőtt superiuten- 
densé lettem, részint azután több ízben megjelentem 
’s ott sok jeles férjfiakkal nem csak érintkezésbe, ha
nem hasznos esmeretségbe is jöttem. Azonkívül 
1808-ban nágrád vármegyében néhai tát-pronai és 
blatnicai báró Prónay László belső titkos tanácsos 
és főispáu 5 1818-ban Pesten néhai ócsai Balog Péter 
belső titkos tanácsos, főispán, septemvir és ma
gyarországi evangélikus főfelügyelő; 1824-ben Kősze
gen néhai Matkovich Pál udvari tanácsos, dunántúli 
kerületben evangélikus felügyelő: 1825-ben Nagy- 
Geresdeu néhai alsó-káldi Káldy János sopron me
gyei viceispán és hasonlókép dunántúli kerületbeli 
evangélikus felügyelő, ’s 1839-ben Pesten néhai tót- 
prónai ’s blatnicai báró Prónay Sándor aranysar
kantyús vitéz, császári királyi kamarás, magyar 
tudóstársasági igazgató tag és magyarországi evan
gélikus főfelügyelő végső tisztességekre halotti pre- 
dikátiókat tartottam; ’s mind ezen alkalmakkal is 
magamnak újabb hasznos és igen becses esmereteket 
’s esmeretségeket szereztem.

Itt már szerencsém’ némelly kilünőbb ’s nem re
ménylett kedvezéseiről kell szólnom. 1810-ben lláth’ 
helyébe Győrré prédikátornak hivattam; melly hivatalt 
minthogy sorsommal megvoltam elégedve nem fogad
tam-el. Ugyan azon évben superitendentialis jegy
zővé’s 1812-ben superitendensé választattam. 1817-ben

15



fl jénai tudományos egyetem által hittan tanári di
plomával lisztellettem - meg. 1822-ben magyar ne
mességet nyertem; a’ következőkben egymásután hat 
vármegyékben táblabírává ’s 1830-ban a’ magyar 
tudóstársaság rendes tagjává nevcztetiein-ki. 1840-ben 
királyi tanácsossá, 1842-ben pedig a’ kisfaluéi tár
saságnak, ugyan abban a’ soproni takarék pénz
tár ’s 1843-ban az ottani, olvasóegylet választmányai
nak tagjává lettem.

E’ díszítmények közül, mellyck legnagyobb 
részint kérésem nélkül Hibáztattak reám, kettőről, 
megnemesedésemről ’s királyi tanácsnokká nevez- 
tctésemről néhány környiilményeket itt különösen 
megemlítek , minthogy azok több jóakaróim kegyességét 
\s különösen fejedelmeim’ kegyelmét nagyon szép 
fényben tüntetik - fel.

Megnemesedési szándékomat, mellyre több jó
akaróim’ ’s barátim’ biztatása után határoztam - el 
magamat, legelsőben az erdélyi fő kancellár gróf 
Teleky Sámuelnek ’s a’ bácsmegyei főispán báró 
Podmanicky Józsefnek jelentettem. Ezek azt nem 
csak helyben hagyták, hanem elősegítésére ajánlkoz
tak. Az akkori országbírója Ürményi József és tár
nok mester gróf Brunszvik ’s az előttük említett 
méltóságok folyamodásomat lekötelező készséggel alá
írták. Királyi helytartosági tanácsos Ambrózy Lajos 
azt tanácsolta, hogy szombathelyi püspök Somogyi 
Leopoldal is , kit a’ Felségnél nagy kedvességben 
mondott lenni Írassam alá. A’ püspök, ki köztudomás 
szerint jószívűség, isteni félelem’s felebaráti szeretet 
ritka példája volt e’ részbeli kérésemet reményein 
feletti módon teljesítvén külön adott ajánló levelet,
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mellyben azt bizonyította, hogy néinelly hasznos 
könyveimet esmeri és hogy superintendensi felvigyá- 
zásom alatti azon lelkitanítók, kik püspöki megyéjé
vel érintkezésben vannak, sohasem adtak neki pa
naszra alkalmat. Az így ellátott esedező levelemet 
magam nyújtottam - be egy külön audientián. Melly 
leereszkedő kegyelemmel fogadta könyörgésemet az 
atyai szivii fejedelem, maradékim számára itt kör- 
nyülállásosan kívánom fennmarasztani.

Mi kívánsága van önnek? Ezzel a’ kérdéssel 
előztetett meg kérésem.

E n. Alázatosan bátorkodom felségednél könyö
rögni , hogy engem a’ magyar nemességgel megaján
dékozni méltóztassék.

F e l s é g .  Miért nem? ha érdemei ollyanok, 
hogy kérését teljesíthetem. Millyen érdemei vaunak?

É n. Érdemeimről nehéz valamit mondanom, ha 
csak Felséged azt érdemnek venni nem méjtóztatik. 
hogy mint ember, mint polgár ’s mint keresztyén 
kötelességeimben híven eljárni igyekezem, hogy hi
vatalbeli hűségem ’s csekély ügyességemért hitsorso- 
saim elébb népes ekklésiák lelkipásztorságára ’s utóbb 
superintendensi hivatalra méltónak tartottak; hogy 
prédikátor és superintendens koromban a' falusi os
kolákban! nevelést célszerűbbé tenni kívánván, néhány 
szükséges kézikönyvecskéket ad tam -k i; és hogy hi
vatalomtól üres óráimban, több rendbeli munkákat 
írtam magyar nyelven, mellyekkel a’ nemzet’ értelmi 
’s kivált erkölcsi miveltetésél elősegíteni szándékoz
tam.

F e ls é g . Ez mind jó. Y aiinak-e önnek gyer
mekei ?

15 *
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Én. Két fiam van.
F e ls é g ,  (mosolyogva) A/,t előre is gondoltam.

Én. Nyílt szívvel megvallom Felséges Urain, 
hogy nem is alkalmatlankodnám Felségednél esedezé- 
semme!, ha fiaim nem volnának. De mint atya kö
telességemnek tartom gyermekeim’ polgári jobblétét, 
ha lehet, Hlyen módon is eszközölni.

F e l s é g .  Igaza van önnek. Az atyáknak kö
telességek gyermekeik’) szerencséjéről gondoskodni. 
— Kik vannak a’ folyamodás alá Írva ?

É n. Felséged’ belső titkos tanácsosai közül az 
ország’ bírája Örményi; a’ tárnok mester gróf Briinz- 
vik, az erdélyi főkancellár gróf Teleky, és a’ bács 
megyei fő ispán báró Podmanicky József ’s ezeken 
kívül még Felséged’ egy másik belső titkos tanácsosa 
a’szombathelyi püspök Somogyi külön bizonyítványt is 
adott, melly folyamodásomhoz van kapcsolva.

F e l s é g .  Hogyhogy? a’ szombathelyi püspök 
somogyi ? az igen jó jel. Én azt az embert nagyon 
szeretem. ’S itt a’ püspök dicséretére hosszasan ki
bocsátkozott ’s reá egy helyes magasztaló beszédecs- 
két tartott, mellynek summája abból állott, hogy ez 
a’ püspök nem avatkozik, mint némelly mások 
mindenféle világi dolgokba, hanem hivatalában buzgón 
eljár ’s testestől - lelkestől püspök. Ezt elvégezvén 
még egyszer ismételte, hogy annak bizonyítványánál 
fogva felőlem jó vélekedéssel van ’s meg fogja vizs
gáltatni folyamodásomat.

Folyamodásom’ sikerülésére nézve kedvező elő
jelül szolgált az, hogy általa az kérésem nélkül sig- 
náltatott ’s azért még azon a’ héten a’ kancellárián 
kedvező vélemény adással keresztül ment.
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Könyörgésemre a’ királyi válasz a’ fejedelmek’ 
laibachi összejövetele ’s egyéb kormányzási gondok 
miatt több hónapokig késeit. Annak a’ kabinetbe 
felmenetelét Zemplén megyei főispán ’s referendarius 
gróf Eszterházy Józseftől megértvén ’s azt a’ taná
csot vevén, hogy jó volna a’Felséget reá emlékeztet
ni, amlientiát kértem ’s közös audientiára bocsáttat
tam. Ez alkalommal királyunk nagyon komolykedvii- 
nek látszott lenni ’s azok közül, kik velem együtt 
voltak, néhányhoz haragosan szólt 's különösen egy 
asszonyságot és egy urat keményen meg is dorgált. 
Midőn én elibe kerültem ’s nevemet ’s folyamodáso
mat jelentettem, kegyes hangon ezt a’ feleletet vet
tem: esmerem ö n t’s folyamodását is tudom; erre a’ 
válasz nem sokára ki fog adatni, csak várjon bé
kével. Az ígéret hamar azután teljesedék.

A’ kegyelem’ megköszönése végett külön audi
entiára nyertem engedelmet. A’ nemesség’ taxája 
nem volt elengedve. Erre nézve egy jóakaróm azt a’ 
tanácsot adá, hogy megköszönésemkor vigyek magam
mal a’ taxa elengedéséért könyörgő levelet; de arról 
csak azon esetben tegyek említést, ha a’ Felséget 
jó kedvében találom. Bemenetelemkor viszont illy 
kegyes szókkal előztetéin -  meg: örülök hogy ön
nek kedves dolgot tehettem, azt jó maga viseleté
nek , az arról szóló jó bizonyítványok ’s különösen 
püspök Somogyi ajánlásának köszönheti. Azután 
egy hosszacska igen atyai hangú intés következett, 
hogy utóbb is híven eljárjak kötelességeimben ’s kü
lönösen fiaimba is olly elveket plántáljak , mellyek 
szerint azok is jó emberek ’s jó polgárok legyenek. 
Midőn szóhoz jöhettem megköszönöm mint tudtam a’ 
nyert kegyelmet, igérérn az általam parancsolatok
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gyanánt vett intések’ tőlem kitclhctőképeni teljesí
tését; ’s végre hozzá tevéin, hogy még egy alázatos 
könyörgésem volna.

Mi lehet az ? így szakaszlnlék félben beszédem.

Alázatosan könyörgök, mondáin, a’ taxa elenge
déséért.

E/. attól függ , ez vala a’ válasz , miilyenek ön
nek gazdasági környülinényei.

Nem tagadom, így szólék, Felséges urain, hogy 
le tudom a’ taxát tenni, ’s ha le kell is tennem , azon 
esetben is érdeme szerint fogom a’ nyert kegyelmet 
hálálni. De gazdag épen nem vagyok: ’s ezen uj 
kegyelme állal Felséged nagy jót méltóztatnék tenni 
gyermekeimmel, kikről úgy annál jobban gondoskod
hatnánk és ha Felségednél a’ szerénytelenség’ vak
merőség’ ’s telhetetlenség’ gyanújába nem esném, 
bátorkodnám ezen kegyelemért is alázatos könyörgő 
levelet benyújtani.

Épen nem esik, ez vala a’ válasz, nincs itt 
könyörgő levele1? Ekkor elővevéin ezt zsebemből ’s 
által adám. Azzal az ígérettel bocsáttatáin-el, hogy 
a’ dolog meg fog vizsgáltatni ’s kevés napok múlva 
lejött a’ taxát elegendő királyi válasz is.

A’ királyi tanácsosság iránt néhány Veszprém 
megyei fiatal prédikátorok tettek legelőszer seniorátu- 
sok’ gyűlésében indítványt, melly a’ gyűlés’ megegye
zésével a’ kerületi convent elibe adatván ott jóvá ha
gyatott ’s a’ folyamodás és ajánlás elhatároztatott. 
A’ folyamodás a’ helytartó tanács által sopron vár
megye mostani örökös főispánjával herezeg Eszter-



házy Pállal közöltetvén ’s ennél ellenmondást nem 
találván a* magyar kancelláriához, küldetett ’s a’ 
lelkipásztorkodásban és tudományos pályán szerzett 
érdemeim tekintetéből a’ kérés’ teljesítése ajánlta- 
tott. A’ kancellária ekkori elnöke még külön megkér
te a’ főherczeg'Palatínust, hogy méltóztatnék tudtá
ra adn i, ha megegyez-e ezen ajánlásban. Melly ké
résre midőn mindjárt jóváhagyás következett, a’ kan
cellária által haladék nélkül ajánltattam a’ Felségnek, 
kitől az elhatározó királyi válasz nyomban következett· 

Soproni predikátorságom’ rajzolásában két nagy 
jóakarómat gróf Festetics Ignác császári királyi kama
rást és Matkovich Pál udvari tanácsost még külön ki 
kell jelelnem. Az első az atyámat minden jobbágyi 
szolgálat alól felmentette, még pedig olly módon, 
melly a’ jutalmazó szép lelküségét nagyon szcmbe- 
tünóleg bizonyítja. 1808-ban születésem helyén ’s az 
ó jószágán kerületi egyházi gyűlésünk tartatott. 0  
kim ar ekkor tudta, hogy soproni prédikátor vagyok 
a’ körül-belől száz világi és egyházi tagokat ’s ezek
kelj együtt az atyámat is egyedi kastélyába ebédre 
meghívta, ’s az atyámat az asztalnál, hogy bátrabb 
lehetne a’ szent-andrási prédikátor mellé ültette. 
A’ gazdag ’s vidám’ ebéd után mindenek előtt nyil
vánosan kijelentette, hogy az atyámat minden jobbágyi 
szolgálat alól haláláig felszabadítja, ’s engemet mi
dőn fiúi érzéseimtől elragadtatva kezét meg akaróm 
csókolni karjai közé szorított ’s megcsókolt.— 1813- 
ban miután superintendensé választattam viszont az 
egész kerületi egyházi gyűlést a’ maga egyedi kas
télyába hivatta össze ’s grófi módon fényesen kitar
totta. Azután is egész haláláig irántami kegyességé
nek nemcsak nála látogatásaim ’s általa nálam viszo-
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n«/.ott látogatásai alkalmával, hanem másszor és 
máskép is számos bizonyságit adta. Nevezetesen 
1820-ban midőn a’ pöstyéni fürdőt vele azon egy 
időben hat hétig használtam ngy rendelkezett V ve
lem is úgy rendelkeztetett, hogy reggelenként jó ide
jén ’s csaknem legelsők fürödtünk ’s azután magá
val naponként elvitt az azon tájbeli előtte nagyon 
esmeretes fő -  és egyéb nemes urakhoz p. o. gróf 
Erdödy főkancellárhoz , gróf Forgáchokhoz, báró 
Zayhoz, báró Ocskayhoz 's többekhez, hol nem csak 
mulatságot, hanem tanúságot is eleget találtam. 
Estve Pöstyénre visszaérkezvén rendszerint mi kelten 
voltunk a’ legutólszor fürödők.

A’ másik azzal együtt említett jó akaróm ha
sonlókép nem csak nagy mértékben, hanem számta
lanszor is tapasztallatta velem jóságát ’s jóságának 
annál becsesebbnek kellett lenni előttem , mivel 
föllebb említett megbántásaim’ teljes elfelejtésével 
történvén, neinesleikőségét világosan bizonyította.— 
Nem sokára Sopronba költözködésem után, midőn 
az udvari tanácsnokságra kineveztetését megköszönni 
Sopronon keresztül Bécsbe utazott egy általam vég
hez vitt hétköznapi isteni tiszteleten tőlem észrevé- 
telenül megjelent, ’s annak végződésével hozzám 
jővén azzal a’ nyájas nyilatkozással jelentette ör
vendezését, hogy már nem attól félt, mitől elébb 
féltett, hogy a’ Soproniaknak nem fognék tetszeni, 
hanem más kettőtől, hogy t. i. a’ Bécsiek eltalálnak 
vinni és hogy a’ Soproniak mikor superinlendensé 
választatom mivé gondolatja szerint választatnom 
k e ll, a’ dologban mint a’ Superintendent iával ellen
kezők, nem fognak megegyezni. — 1810-ben a’ fa-



nidi kerületi egyházi gyűlésen a’ superintendentiális 
jegyzűségre ö ajánlott ’s az ő ajánlása következésé
ben választattam azzá. — 1811-ben midőn a’ supe
rintendens Nagy István halála után a’ bezi kerületi 
egyházi gyűlésben superintendensségre egyének, kan- 
didáitattak, hatalmasan kikelt azon akkor uralkodott 
közvélemény ellen melly szerint superintendensé 
inulhatlanul nemes származásút kellene választani. — 
Utóbb is , miután superintendensé választattam, szám
talan alkalmakkal bizonyította irántami jő indulatját. 
Különösen ő serkentett legbuzgóbban a’ nemeségért 
folyamodásra, a’ folyamodást is maga tette-fel ’s 
minden lépéseimre, mellveken a’ dologban olly sze
rencsésen jártam leginkább ő adott tanácsot.

Soproni életein’ illy szép ragyogásu napját leg
inkább feleségem elkedvetlenedése, betegeskedése ’s 
1832-ben Januar 2-dikán élete’ 56-dik évében követ
kezett halála homályosította-meg, E’ gyászos eset a’ 
fény mellé nem csekély árnyék oldalt vetett ugyan , 
kivált öregségembe lépésemkor; mindazáltal azt an
nál nagyobb megnyugvással tartoztam ’s tartozom vi
selni, mivel nem kevés környülmények egyesülnek 
vigasztalásomra. Egészségemmel habár korom’ ter
mészete szerint gyengélkedő is megelégedhetem; gyer
mekeimben ’s unokáimban örömöt látok; gyülekeze
tem' szeretetét ’s superintendentiám’ bizodalmát foly
vást tapasztalom; a’ Sopronban mellettem hivatalos- 
kodó fiatalabb prédikátorok ’s professorok valamint 
még egy pár élő ’s régi barátom ’s néhány más miveit 
ifjabb férjfiak is irántam szép hajlandóságot mutatnak 
’s estvéli mulatságomat gyakran kellemessé teszik: 
némelly távol lakó jó barátim ’s fiatalabb tudós társa
im is egyszer másszor leveleikkel megörvendeztet-
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nek. Illy állapotban szenvedélyeim’ lecsillapodása 
után könyveim’ társaságában csekély bölcseségein nein 
fényes de biztos várából csendesen nézek sokakat.

Errare atque viam palantes quaerere v itae , 
Certare ingenio contendere nobilitate ,

Noctes atque dies niti praestante labore 
A d  summas emergere opes rerumque p o tir i ;

’s néha én is felsohajtok ezekre nézve a’ köités- 
szel:

O miseras hominum mentes o pectora coeca 
Qualibus in tenebris vitae quantisque periclis 
Degitur hoc aevi quodcunque e s t!



Visszatekintés

p r é d i k á t o r i  é l e t e m r e .

Harmadfél esztendei professorságomról szük- 
s gtelennek tartom többet mondani, mint már mon
dottam. De prédikátori életemben már negyvenhat 
esztendőt töltöttem-el; arról többet szólhatok.

Az evangélikus prédikátor szerencséje vagy sze
rencsétlensége saját természeti ’s műveltségi tulaj
donság! mellett egyházi elöljáróitól, feleségétől, a’ 
mellette szolgáló iskolatanítóktól 's ha vannak káplá
noktól, hallgatóitól, hívatalbeli foglalatosságitól ’s 
mind ezek iránti magaviseletétől függ. Ezen viszo
nyaimra nézve tehát szükségesnek tartok némelly kö
rülményeket feljegyezni.

Ki szerencsés evangélikus prédikátor akar len
ni, nnnak már a’ természettől is némelly ollyan aján
dékokat szükséges nyernie, meliyeket a’ nevelés ki 
nem pótolhat. Megkivántatik tőle, hogy ép teste, al
kalmas termete, erős melle, ’s tiszta és érthető hang
ja, erős idegrendszere, legalább középszerűségig é- 
lénk emlékező tehetsége ’s képzelődése, józan Ítélő 
tehetsége ’s nagyon heves szenvedélyektől ment szive 
legyen. De természet szerint a’ tudományos kimível- 
tetésnek is kisebb vagy nagyobb mértékben ezekhez 
kell járulni, ’s mennél nagyobb mértékben járul hoz- 
zájok, annál inkább lehet szerencsét reményleni.



Hogy a’ feddhetetlen erkölcsi élet is múlhatatlanul szük
séges, azt felesleges volna említenem. — Nekem az 
a’ kedvező sors esett osztályul, hogy mind a’ termé
szettől, mind a’ neveléstől ezen tekintetben, nyertein 
annyit, mennyi szükséges volt.

Az egyházi elöljárók, ha vagy értetlenek, vagy 
lelkiesmcretlenek, az alájok rendellek előmenetelét 
kétségen kívül gyakran gátolhatják. Én elöljáróim 
egyikének erántam bizonyított nemeslelküségéró! már 
bővebben szóltam. A’ többiek is ollyanok voltak, 
hogy őket szivem szerint tisztelhettem ’s örömest tisz
teltem. Különösen N agy  I s t v á n  superintendens, 
kit tudományszeretés, szelídség, jóság, ’s ezeken kí
vül nem csekély mértékű külső míveltség is jellemzett, 
engem maga eráut eleitől fogva egész haláláig többké
pen lekötelezett, ’s irántam mutatót szeretete által hű 
tisztelőjévé tett.

A’ feleség választás a’ prédikátorra nézve annál 
fontosabb, minthogy a’ jó gazdaasszonyt jövedelme’cse
kélysége is igen szükségessé teszi, minthogy a’ feleség
gel bármelly egyet nem értés miatt is a’ csaknem minden
korotthon tartózkodás házi boldogtalanságot igen kön
nyen okozhat, házi boldogtalansága pedig gyülekezeté
nek hamar tudtára esik, ’s minthogy végre, ha megelége
detten házasságban é l, lelkének az a’ nyugalma sem 
lehet, melly hivatalához olly igen szükséges. Nitseh 
egy könyvében, mellynek a’ prédikátorok még most 
is nagy hasznát vehetnék, azt mondja, hogy falusi 
prédikátornak nem tanácsos városi leányt venni fele
ségül , mert a’ falun nincs annyi alkalom a’ társalgás- *)

*) L. Anweisung zur Pastoral-Klugheit fiit künftige Landpf.ti- 
rer, Von Paul Friedrich Achat Nitseh. Leipzig 1791, ing .
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ra , mennyire városi élet szoktat ; a’ falun a’ gaz
daasszonykodást máskép, több gondal ’s fárodságo- 
sabban szükséges folytatni, mint a’ városban, ’s a’ 
városi] leánynak a’ falun minden fiatalkori foglalatos- 
ságit másfélékkel kell felcserélni, minden reményei
ben megcsalatkozva kell magát látni, ’s vagy elunja 
magát] vagy a’ városi mulatságokat háza’ veszedelmé
re a’ faluba igyekezik plántálni. De azt sem hagyja 
jóvá, ha valaki olly falusi nőt vesz, melly vagy na
gyon’miveletlen, vagy csupán külső miveltségre tett 
szert a’ belsőnek elmulasztásával. Éhez képest fa
lusi" sem nem egészen miveletlen, sem nem igen ki- 
mivelt leányt választottam életein’ ösvényén utitársom- 
má ’s választásomat e’ tekintetben nem is volt soha 
okom megbánni.

A’ falusi iskolatanitók számtalanszor okoznak 
bajt a’ prédikátornak ! Ok rendszerint egyfelől igen 
hiányos míveltségüek, és sokszor magok felől kelle
ténél többet tartók; másfelől felette nagy szegénység
ben tengődök. Míveletlenségeknél fogva a’rokonszenv 
törvénye szerint, többnyire a’ köznéppel társalkod
nak, ’s ha egyszersmind a’ falu’ jegyzői is , gyakran 
az esküdtekkel barátkoznak, nem ritkán boroznak ’s 
korhelységhez szoknak. Szegénységek miatt sokszor 
alacsony módon keresik a’ hallgatók’ kedvét, vagy 
gyakran lelkestől testestől a’ gazdaság’ valami nemé
re adják magokat. Mind ezen esetekben még jobban 
elparasztosodnak , ’s a’ tanítást csak mellesleges fog
lalatosságoknak nézik. Ha megintetnek, neheztelnek 
’s nem ritkán az intőnek ellenségeivé lesznek. Sze
rencsés az a’ prédikátor, ki mellé az illy egyének kö
zül még a’ kevesebbé míveletlenek ’s jobb indulatunk 
kerülnek ’s ki velők illendő módon tud bánni. Én az
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illy szerencsesek közétartoztam. Mestereim sok tisz
titársaiknál jobbak, de helység jegyzői nem voltak. 
Én is részemről szeretettel ’s jósággal igyekeztem ő- 
ket magamhoz kapcsolni. A’ rajtok zsarnokoskodás- 
nak semmi nemét sem gyakoroltam, hivatalbeli dol
gaikon kívül magamnak tőlök semmi szolgálatot kö
telesség gyanánt nem kívántain, őket hivatalokhoz 
képest megbecsültem, de velek szoros értelemben 
nem barátkoztam, nem fraternizáltam. Ugyan azért 
a’ kilenc falusi mesterek közül, kik mellettem hiva- 
taloskodtak csak eggyel ’s azzal is csak egyszer volt 
említést érdemelhető vesződségem, de annak is hamar 
szerencsésen vége lett. E’ vesződség a’ következő
ből állott: Nemes-Dömölkön egy káplánom ’s meste
rem igen szerették az emberszólási csacsogást ’s min
denféle mendemonda terjesztésével töltötték üres órá
ikat. Természet szerint az én családom is egyszer 
másszor tárgyul szolgált nekik. E’ vénasszonyi hi
bától őket elakarván szoktatni, egyszer hozzám hivat
tam mind a’ kettőt. Nem haragos , de komoly hangon 
eleikbe adtam: melly illetlen sőt vétkes és ártalmas 
dolog a’ kisebbítés és rágalmazás, melly kevés észt 
és rósz szivet árulnak-el az emberszólók ’s rágalma
zók. Intésemet ’s feddésemet azzal fejeztem-be, 
hogy mi engemet illet, az ő rágalmazások nekem alig 
árthat ’s csak úgy veszem azt, mint apró ebek’ csabí- 
tálását; de ha a’ csahítálással soká alkalmatlankod
nak, akkor hozzájok ütök, ha pedig ütök, úgy ütök, 
hogy megérezzék. A’ káplánt, ki különben is távúi
ról rokonom volt ’s kit csak szülei’ sok kérésére vet
tem magamhoz, még különösen’s annál inkább is ineg- 
leckéztem, mivel neki felette szükséges volt a’ tanu
lás és gyarapodás. Feddésemet bevette ’s intéseim
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követését fogadta. A’ mester minden alázatossággal 
’s legkisebb ellcnmondás nélkül végig hallgatta be
szédemet, de még az nap elment a’ helybeli egyházi 
felügyelőhez koltai Yidos Miklós táblabiróhoz ’s pa
naszt tett nála ellenem. Ez egy pár nap múlva ebéd
re szólítván, ebéd után mosolyogva jelenti, hogy pa
nasz van ellenem, ’s kérdé miben van a’ dolog. E l
beszéltem pontosan mi és mint történt. De ez beszél
getésünknek csak igen mellékes tárgya volt, ’s tüs
tént más dolgokról beszélgettünk. A’ következett el
ső vasárnapon szokás szerint az isteni tiszteletre el
jővén ’s nálom is megjelenvén a’ mestert hozzám hi
vató ’s felszólító, hogy mondja-el előttem, mi pana
sza van. Az minden szépítés és elcsavarás nélkül 
tökéletesen úgy adá elő a’ dolgot, mint történt, ’s 
azzal fejezte-be előadását, hogy én őtet e’ szerint ku
tyának neveztem ’s ő azt mint mester nem szenved
heti el. A’ felügyelő kétszer háromszor is ismételte 
a’ kérdést, ha van-e még panasza. Azon feleletre, 
hogy nincsen, igy kezdé hozzá intézett szavait: ugyan 
édes mester uram nem köszönte meg a’ tisztelendő 
urnák ezen atyai oktatását és intését? 's azután bő
vebben eleibe adván, hogy okosabb tanácsot nem le
het adni, erősen meghagyta, hogy azt kövesse, ’s 
parancsolta neki, hogy tüstént kövessen meg ’s te
gyen fogadást, hogy az adott intést szivén fogja vi
selni. A’ dologban bizonyosan igaz ügyem volt; de 
olly bölcs és jószívű itéiőbiró nélkül alig lett volna 
olly hamar olly szerencsés kimenetele.

Káplán Neines-Dömölkön és Sopronban össze
sen tizenhárom szolgált mellettem; ’s azt az egyet, 
kiről imént emlékezéin, ’s kinek nem sokára egy kis 
ekklezsiában szerencsésen hely találkozott, kivéve,
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minduyájokat szereltem ’s inindnyájokkal kívánt bé
kességben éltem. Tizen közülük alkalmas ekklezsi- 
ákban rendes prédikátorokká ’s nagy részint jeles 
prédikátorokká lettek. A’ mostani is nagy mértékben 
szeretteti magát velem ’s mind tudományos készületé
ért mind erkölcsi magaviseletéért dicséretemet ’s aján
lásomat megérdemli.

Hall gátéira részint parasztok, részint parasztok
hoz közelítő alacsony sorsú nemesek, részint földes 
urak, részint városi zsellérek, polgárok és előkelők 
voltak. Tapasztalásomból azt mondhatom, hogy mind 
ezen itt előszámlált osztályok között nagyon szembe- 
tünőkép létez bizonyos aristokratia , hogy nagyon ne
héz valamelly aristokrátával, vagy több aristokrátákkal 
egyszer másszor kisebb vagy nagyobb összeütközést 
elkerülni, és hogy az összeütközéskor csak az a* pré
dikátor reménylhet győzödelmet, ki a* gyülekezet ál
talános szeleteiét bírja ’s egyszersmind illő szelíd
séggel ’s mind mászkálástól, mind fenhéjazástél egy
aránt távol, saját belső becsét és hivatala méltóságát 
fentartani képes. E ’ tekintetben is említek egy két 
esetet, mellyekben hajóm kősziklát talált, ’s vesze
delem nélkül maradott.

Kővágó-ürsön a’ sok falusi ekklezsiákban ural
kodó rendetlenség szerint a’ kurátor egykor bármint

*) E z  m egegyezésem m el részbot  tan ácso m m al  is 1843-ban egy 
n á la m n á l  még idősebb bará tom hoz  T o ln a  v á rm e g y éb e  csak 
ugyan  k á p lá n  k é p en  elm ent;  nem egyéb okból,  h anem  hogy  ott 
több  m egélem edell  p ré d ik á to ro k  v ágynak  m in t  S o p ro n  vi
d é k é n ,  ’s k ö v e tk ezésk ép  emberi m ód szerin t  gondo lkodva  
e lébb rem ény lhe t  e lőmozdítást.  Az azt  fe lváltó  k á p lá n o m 
mal is teljesen meg vagyok  elégedve.
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igyekezett is, az ekklezsia’ egyik rétjéről a' szénát 
nem tudta behordalni, ’s a’ széna a’ mezőn veszett. 
Én ennek mértékletes árát a’ gyülekezet’ kasszájából 
kikértem, ’s a’ kiadások’ rovatába felírattam. Ku
rátor számadáskor egyik előkelő köznemes , ki az cs- 
kiittségből kitétetett, e’ rovat’ felolvasását hallván fel- 
szólamlott, ’s mintán én a’ dolgot felvilágosítottam, 
azt monda, hogy magam behozathattam volna, mint
hogy lovaim vannak, mellyek úgy is a' gyülekezet’ 
szénáját eszik. Erre én neheztelő, de szelíd hangon 
azt feleltem, hogy a’ széna árát csak ollyan szándék
kal vettem meg, hogy azt kurátor számadáskor elen
gedjem, ha a’ gyülekezet azon hibáját, meily szerint 
a’ hivó levélben megígért behordást nem teljesítette 
megesmeri: de minthogy ekép mcgtámadtatom telje
séggel nem engedera-el. Egyszersmind mivel a’ felszó- 
lamló a’ prédikátori hivatal eránt sértőleg nyilatkozott, 
azt is nyersen kijelentéin, hogy a’ prédikátorról senki 
úgy ne vélekedjék, mintha csak béres szolga vagy 
akármelly egyénnek is külön szolgája volna. Nyilat
kozásomnak az a’ szerencsés következménye lett, 
hogy a’ legtehetősebb földes ur lelkesen mellettem 
szólván, a’ fclszólamló exesküdt az egész convent 
által megpirongattatolt ’s követelésem jóvá hagyatott, 

Nemes-dömölki predikátorságomban egy várme
gye eskiidtje feleségének temetésekor kellett halotti 
predikatiót tartanom. A' predikatióban a’ férjnek nem- 
zetes vitézlő címet adtam. Ez a’ temetés után mé
lyen elszomorodva hozzám jőve, ’s így kezdé beszé
dét: nem tettem volna fel tisztelendő uram felől, hogy 
szomorúságomban még jobban megszomorítson ’s ne
kem az illető címet meg ne adja. Tudom, hogy erre
a’ Vidosurak bírták tisztelendő uramat. Feleletem ez

16
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vaía: nagyon sajnálom , ha ax urat címzésemmel aka
ratom ellen megszomorítottain: ón mogszom őri tani 
teljességgel nem akartam. Aliban azonban hibásan 
vélekedik az ur, bogy a’ címzésre akármellyik Vidos 
ur is bírt volna. A’ mii tettem, azt magamtól ’s meg
győződésemből tettem. De kérem, mondja meg az 
ur, micsoda címet adjak vice-ispánjának, ha magát 
tekintetesnek nevezem. Azután szelíden igyekeztem 
őtet meggyőzni, hogy az á ltal, ha sorsunk feletti 
címre vágyunk, hiú dicsőség kívánói vagyunk , mi 
semmiképen sem szép és jó "s mit a’ szent irás is tilt. 
A’ megsértett hiúság, minthogy embere nem volt épen 
rosszr szivü , nem sokára magába szállott ’s nem pró
bált semmi boszut is állani, sőt jó emberemmé lett.

Más alkalommal prédikációmban a’ gyermeki 
kor tulajdonságairól beszéltem , ’s többek között azt 
is mondottam, hogy a’ gyermekek’ nevelésében a’ szü
lék némellykor nagy lágyság ’s elkényeztetés, más
szor szerfeletti keménység által is szoktak hibázni. 
A’ prédikáció után egyik földes ur bejön hozzám, 
mélyen elszomorodva ’s azt mondja, hogy kár volt 
őtet ’s az ő nevelését olly élénk színekkel lefestenem. 
Másnap ismét egy földes asszony jelenék meg nálam 
könnyező szemekkel, hasonló panasszal. Nem taga
dom, tudva volt előttem, hogy a’ tájékben közvéle
mény állal az ur egy megnőtt fia eránt, kivel nem 
tudott bírni, a’ gyengébb korbeli nagy elkényeztetés- 
s e l , az asszonyság pedig egy igen elkeseredett fia 
eránt nevelésbeli nagy keménységgel vádoltatott. De 
az is igaz, hogy mikor a’ predikatiót készítettem sem 
c’ közvélemény , sem a’ kérdésbeli személyek távolról 
sem voltak eszemben. A’ panaszolkodókkal ezt a’ le
hetőségig igyekeztem elhitetni, vigasztaltam őket,



mint tudtam, körtem hogy predíkatiómat úgy nézzék, 
mint egy tükröt ’s ha magokat altban hibásoknak (is
merték, bánják-meg kibújókat ’s igyekezzenek megjqb- 
bitani. Mind a’ ketten megengesztelődve mentek el 
tőlem.

Hivatalkodásora gyülekezeteim kivánatának ugyan 
eleget tett; sőt felőlem jó hirt is terjesztett-el ’s an
nak köszönhettem jobb ’s jobb helyre hivattatásomnt. 
A’ hozzá tartozó foglalkozásún tűrhet ők ép is szive
men feküdtek. Sem a’ közös isteni tisztelet tartását, 
sem az iskolákra feliigyelést, sem a’ lelki pásztori 
gondoskodást könnvelmüleg el nem mulattam ’s beteg
ség miatt is nagyon kevésszer kéntelenítettem elmu
latni. Mindazáltal távol vagyok attól, hogy hivatal- 
beli hűségemet ’s buzgóságomat követésre méltó pél
dányul ajánljam. Minden köteleségeimet még szigo
rúbb pontossággal teljesíthettem volna, mint teljesí
tettem. Különösen a’ predikatiókra is nagyobb szor
galommal kellett volna elkészülnöm , mint elkészülni 
szoktam. E’ részben rögtönözési ügyességem mellett 
az a’ vélemény, hogy a’ gondosan ’s mesterségesen 
kidolgozott munkáséin eszközli sikeresebben, vagy 
talán még olly sikeresen sem a’ hallgatók jobbulását , 
mint az előre meggondolt tervszerinti ’s a’ szív tel
jességéből származó szabad beszélés, ’s néha a’ sok 
tanítás’ igen csekély foganatét mutatni látszó ’s az
ért csiiggesztő tapasztalás is hanyagabbá te t t , mint 
lennem kellett ’s talán sem az ékesszólásban, sem 
az ez által használásban sem engedett annyira men
nem, mint kelőmben lehetett volna.

Általában egész magam viseletére nézve azt kell 
mondanom mit Pál apostol mond: semmiben sem vá-
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dől engem nz én lelkem, de ez áitnl nem igazulok- 
meg: hanem az ur az, a’ ki engemet megítél.*)

Van mit szcgyenlenem j 
Különféle gyarlóság ,
Sok JéUbiin , sok f:'l·jóság 
Bizonyság ellenem.

Boldog a z , ki az említett apostollal lelkiismére- 
tesen ezt mondja: nem állítom, hogy én a’ célt még 
elértem volna, de azokat, mellyek hatom mögött 
vágynak, elfelejtvén, azokra pedig igyekezvén, mel
lyek elől vágynak , a’ cél felé futok, az Isten a’ 
Krisztus Jézusban való mennyei hivatala’ jutalmának 
elvételére. **)

*) I. Korinth IV. 4.
**) Philip I I I .  13. »4.
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T o l d a l é k . .

A.

Ki vonat a’ pozsonyi magyar hírmondó 
ciinii magyar újságnak 1 7 8 6 -b a n  kisas

szony hava 30-kán  kelt leveléből.

Nemes magyar haza! Halottunk van ’s a’ t . . .
Ezen folyó hónapnak 26-kán csak nem egyszerre 

öt levelet vettem a’ hazából. A’ hármában mi legyen, 
rá nem vinne a’ szemérem, hogy megmondjam, ha
nem ha a’ környiilállások kívánnák. Senkijse magya
rázza hát bennem rosszra, hogy meg kelletik vallanom, 
hogy azok nagyon dicsérik és köszönik a’ magyar 
nyelv’ pallérozásában való szorgalmatosságomat. És 
ezt annyival inkább jobban elhihetni, hogy ime,meg
vallom hogy azonban egy sincs közülök , a’ ki a’ csinált 
uj szókat mind helybe hagyná, hanem egyik egyet, 
másik kellőt, harmadik többet mustrál-ki: de egész 
becsülettel, és én az ilíven mustrálást vártam is, kö
szönöm is ezerszer. De már a’ kelteje, nem csak az, 
hogy egyet se hágy helybe, még pedig a’ mint írja, 
más sok nagy emberekkel együtt , nem adván azon
ban semmi okát: hanem a’ mellett olly mocskolódáso- 
kat viszen végbe , hogy a’ földnek is nehéz. Helyes 
legyen-e az reára nézve, vagy nem , hogy arról min
den okos ítéletet tehessen: illendőnek látom, hogy, 
ha mind röviden is, előadjam, miért fáradoztam 'sím 
re néztem légyen az uj szóknak csinálásokban

Képzelje elevenen magának valaki azon kör- 
nyülállásokat, mellyekben most a’ haza van : gondol-



jón azonban egy ollyan hazafit, a’ ki meghalni is kész 
hazája javáért, és sem éjjele sem nappala, annyira kivan 
elhárítani minden legkissebbet is, valami csak annak 
javát akadályoztatja, nemzete dicsőségét eloltja, ’s 
a’ t. már, mihelyt az illyennek jó módja adódik az 
oilyas akadályoknak elhárításokra, valljon nem cse- 
lekszi-e ezt. Vét-e vele, ha hazáját azzal segíti, a’ 
mi tőle kitelik! többet mondok, vét-e vele, ha a’ 
mivel igazán segítni akar, majd úgy üt ki szándéka 
ellen, hogy nem segít, hanem árt?  Nem gondolnám, 
és bizony az illyet, a’ maga hazája aránt való nagy 
indulatban, nem meg akadályoztatni kéne, hanem 
csak igazgatni, okkal móddal tartóztatni.

Úgy tartom, minden megengedi, hogy minden 
szókat egyedül a’ szükség szült. Mig csak három 
’s négy ember volt a! világon, mig csak makkal, sze
derrel, földi eperrel ’s t. éltek, mig kunyhójok se volt, 
kiki a’ hol elestvéledett, ott hált 's a’ t. látni való» 
hogy addig nem lévén szükség kávéra, findsára, tsür- 
re, bíróra, pilótára, klavichordinmra , zsákra, hurka 
peczekre, és ki tudná előszámlálni? mire, addig 
mondom, millióm ezer szók nélkül ellehettek az ak
kori emberek, inellyek nélkül már mi el nem lehe
lünk. Soha sincs ennél nagyobb igazság: S z a p o 
r o d j  k a’ v i l á g ,  s z a p o r o d i k  a’ s z ii k s é g, s z á 
p o r o d n a k  há l  a’ s z ó k . ------

De azt mondod: megengedem az tij szók csiná- 
lását az cllyan idegen szókra nézve, mellyek még 
egy cseppet sem esmeretesek, és még csak most jő- 
nek be a’ hazába: de mellyek már egészen esmerete
sek, ha szintén idegen nyelvből valók is, mint v e r 
h ä n g ,  q u a r t  él  y ’s a ’ t. azokra nézve nem enged
hetem meg. Könnyű a’ felelet és világos, kivált
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fia bővebben lehetne előadni. Ugyan is. 1) Félő, 
bogy a’ zsellér gazdává ne váljon. Csak egy pondró 
száll-be először a’ sajtba quártélyra, de osztón elsza
porodván megeszi az egész sajtot. 2) Mi érijük azt a’ 
már esmeretes idegen szót: de hát a’ mi ttjaink értik— 
e? Mégnem; hanem akár ezt magyarázzam meg ne
kik : ve r b u n g, akár ezt: h a d r á s z ,  a’ magyarázat 
mind csak egy , ’s a’ fáradság is véle; ha mind egy, 
illőbb megtartanom ezt az utolsót, nem csak szint
úgy világos lévén már mint az első, hanem azonban
egyszersmind magyar szó lét én törzsöké.------Ki nem
lebet magyarázni, micsoda természet adta belső indu
lat van minden nemzetben, melly mintegy készteti ar
ra , hogy mind ruhája mind nyelve ’s mind mindene 
ollyan legyen, a’ miilyen a’ nemzetet ciraerezi.

Ezt is megengedem , azt mondod , de még se 
látom által , hogy volna ollyan nagy szükség a’ 
sok uj szókra, annyival inkább, hogy körül lehet őket
irni. — Értem , ebon felelek.----- A’ körül nem irt szó
nagyobb hatóságii, a’ körülírás csak ollyan, mintha a’ 
lécet a’ szarufára akarnám szegezni: ’s azonban nem 
ugv szegezem, h o g y  erősen álljon , hanem csakhogy 
megálljon: a‘ bizonyos hogy ha három négy zsindely 
szeget ütök bele, minthogy mindegyiknek a' vége 
megfogódzik egy kicsit a’ szarufában, úgy látszik, 
hogy a’ négy csak lesz annyit, mintha egy jó léc
szeget ütöttem volna belé: de bizony sokkal erőseb
ben megfogta volna egy lécszeg; azonban nem is kel
lett volna olly sokszor nyulkálnom a’ bőrkötőm zseb- 
jébe egyért, mint négyért. Négy szóból álló körül
írás . négy zsindely szeg , ’s igv erőlienitjiik-el az 
egymást összefoglaló kisebb nagyobb szó-léceket 's 
szarufákat a’ beszédben. — —
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Miután maga mentségére még többet is mond, az 
egész, cikket így fejezi be: Megengedem, bogy h i
b á z t a m ,  és némelly szókat nem jól találtam. De 
avagy nem a’ te kötelességed lett volna-e cngemet 
barátságosan meginteni’s jobb útra tanítani? hiszen 
kikértem vala ezt magamnak az első levelemben. Hát 
már nincs más mód, ha valaki hibázik, hanem csak 
a’ mocskolás? én úgy tartom nincs messzebb az ég, 
mint a’ pokol, és csak annyiba kerül egy angyalt le
szálltam egy feltekintéssel a’ szeretettel teljes in
tések kisáfárlására, mint minden fúriákat felcsődíteni 
egy letoppantással az epe sárból galacseriilt mocskolt 
kiparittyázására. ’S ha h i bá z t a m : kivánhatni-e én 
tőlem, hogy ne e’ világból való legyek? ám hiszen, 
hányszor kell itt elesni, inig megtanulunk járni? 
hányszor heinpergődziink jó tova alá, meg megsika- 
moIván addig, inig a’ völgyből, a’ honnan csak a’ 
Mikófalva látszik, felmászunk a’ Tokaji hegyre, a’ 
honnan már Debrecent is látjuk ’s Madál is. Eb hiszi, 
hogy ezer maknlát ne ejtett volna Zeuxis, mig a’ 
seregély ’s rigó belé vágta az orrát abba a’ gohérba, 
a’ mellvet festett. És ugyan nem úgy van-e, hogy 
sok el nem sült próbáknak kellett addig lenni, mig 
Polydorus Virgilius egy egész könyvet írhatott a’ ta
lálókról. Egy szóval, nincs igaznbb , mint az,  hogy 
forrni kell a’ bornak, ha valaha tiszta akar lenni. Tél
nek kell előbb lenni, hogy nyár legyen ; fekete éjsza
ka után van a’ fejér nap is: bizony nekünk is a’ ho
mályoknak ’s hibázásoknak ábécéjét kell elébb ke
resztül silabizálnunk, ’s úgy hagyhatunk osztán egy 
csupa tiszta igazságokkal tele tömött kalepinust ma
gunk után. ’S ha h i b á z t a m  uémellyekben; de úgy 
gondolom nem mindenikbcn. Hát egy csepp mézért
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nein lehet-e elszenvedni egy pár fulánkot? Ha a’ 
Miron rézből öntött tehenei között, csak egy van is 
ollyan, melly az utszán lévén, midőn a’ csordás haj
tana, azt gondolván, hogy az a’ többi közül maradt 
d ,  rá ütne a* farára mondván: Haj u t á n  k e s e l y !  
nem lehetne-e a’ többieket is azért elszenvedni, ha 
szintén azokra nem fog is botot az öreg após ? Még 
a’ biblia is megszenved egy Lótért egy Soárt. Szint 
ugy van helyen’ türödelemnek is a’ grammatikában, 
mint a’ kereszténységben. Végre, ha nem hibáztam 
volna; már most nem lehetne illy szembetünőképen 
nyilván valóvá tennem, hogy én egy emberséges em
ber vagyok és meg-állom fogadásomat. Ugyan is 

Azt fogadtam vala legelső levelemben, hogy 
kész vagyok legkisebbet is megváltoztatni, íP mi nem 
tetszik; ime most tudtomra adák, hogy az uj szók 
nem tetszenek mindeneknek. Oh be örömest cselek
szem a’ megváltoztatást; hiszen nekem nem arra kell 
vigyáznom, mi tetszik nekem, hanem mi tetszik az 
olvasóknak, mert én nem magamért irok , hanem má
sokért; És bár csak eddig Írták volna ezt meg! heh 
megköszöntem volna! a’ minthogy most is köszönöm; 
éppen csak azt sajnálom, hogy némellyek nem ugy 
adták tudtomra, mint a’ hogy illett volna. Teljes
séggel nem akarom, hogy valaki megbotránkozzon 
leveleimben, a’ mint ezt másszor is jelentém. Én 
ugyan nagy terhektől szabadultam-meg, mellyet mind- 
azáltal szívesen cselekedtem a’ haza javára; mert 
csak mondhatom , hogy ugyan fürödtem az izzadság
ban, mig egy szót kicsináltam: és ugy látom, hogy 
majd a’ helyett, ha ugyan mostani szomorúságom fel
legi tisztát hagyandanak magok után, talán majd ele
venebb sorokkal tölthetem-bé azután kelendő liirlc-



veleimet. Ki maradnak hát mind az uj szók. Meg
holtak, eltemettem őket: jól mondám hát fellebb:

H a l o t t u n k  v a n !  Hallatlan dolog. Pozsony
ban 60 született magyarokat nyelt-el egyszerre a’ te
mető e’ folyó hónapnak 26-kán, még pedig, — rette
netes — mind elevenen. Én vagyok a’ szomorú fél ! 
ihínd az én magzatim vaiának; keserves egy állapot! 
Miijen tellyes gyönyörűségemre voltak már is! már 
többnyire majd mindegyik nagy ember volt a’ hazában: 
ki k o r m á n y o d a l o m n o k ,  ki t i t o k n o k ,  k ibe .l- 
ő r m é s z ,  ki t á b i r á s z ,  ki t i t o k n o k  ’s a ’ t. Oda 
vannak ő s é g e k ! üresen maradtak a’ k e s z e r -  
n y é k ;  a’ p ü s p ö k ö d e l m e k ,  o k o d  a l m o k ,  t á r -  
s a d a l m o k  ’s a’ t. Engem ugyan, mintha a’ v i l 
l a n  g ütött volna meg, hogy k ö r n y ü l m é n y e k  kö
zé estem! Ugyan van-e ehez hasonló eset akármely- 
lyik s z á z s z a k á b a n ?  Nincsen bár hányjuk-fel, 
minden eddig volt halottaknak r e n c é j e k e t .  Most 
látom már, hogy azért áradt meg Iegközelébb költ le
velemben a’ Duna, hogy légyen neki mivel sírni e’ 
gyászos eseten; a’ minthogy sirt is annyira, hogy 
minden körül belől lévő á r k o s o k n a k  hírekkel esett. 
Csak mind könnyebben esne, ha, mint más halotta
kat szoktak, lélektelen fektethettem volna be őket a’ 
halálnak kormos bö r e n d ű j é b e :  de ime egészen 
borzadok, csak említvén i s — egészen elevenen kell 
őket a’ temetőbe bezárnom. A’ késérők mind egy 
szálig l á b t y u s o k  voltak , még pedig olly f e m z s e -  
s e n ,  hogy egy cseppet sem hazudok ha azt mondom, 
hogy egész r a k o i n a z  jelen volt. Soha se láttam 
életemben olly víg késérőket. És már kiérénk , nagy 
szép h o s s z a  1 1 á b a n , elnyúlva lépegetvén, a’ teme
tőre. I tt volt bezzeg rám nézve a’ legrettenetesebb 
t ύ n em é ny !; csak annyi, hogy megállotütnk a: te-
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me tó kert’ felületén, én ugyan a’ középen a’ halott 
magyar Istókékkal együtt, de a’ késérők a’ kapunál, 
hogy közülök egy se szaladhasson vissza; azonnal 
egy közülök búcsúzni kezde tőlem a’ többieknek ké
pekben, és kis mondolatot mondván ezen szókkal: 
,,Kedves atyámfiai: p o h á r n o k !  v a d á s z !  v e t e -  
mény!  t a n í t v á n y !  c s e n g e t t y ű !  t ó l a g !  kö 
v e t e !  b i r o d a l o m !  egy szóval minden igaz magya
rok! Mi elválunk tőletek; ide záratunk elevenen. 
Csak két hónapig élhettünk barátságtokkal ; köszön
jük azt is. Vigyázzatok, hogy az O d e r a  folyó vize 
inelly most nagyon árad, be ne bánjon benneteket 
iszappal. Ne keseregjetek; meglátjuk talán valaha 
még egymást, és talán nekünk is ollyan sorsunk lesz 
mint ama hét férjfiaknak, kik a’ Célion hegyének egy 
üregjébe rejteztek, a’ hol százszakánál tovább aludván, 
nem elébb, hanem majd Theodozius császár alatt ser- 
kentek-fel. V alete!------ Meg kell len n i!--------kö
szöntsetek minden i f j o n c o k a t !  — — Ne kesereg
jetek ------ — “ Ekkor magok is rá kezdék a’ sírást;
úgy hogy én tovább nem állhattam, hanem rájok zár
tam a’ temetőt ’s haza jöttem.

II.

Függelékül álljanak itt néhány apró történetek, 
mellyek kővágó-örsi életemre emlékeztetnek, ’s emlé
kezetemben élénken fennmaradtak.

A’ petendi plébánus , kiről szólottáin , saját tu
dósítása szerint, mint nagyon szegény emberek gyer
meke egy zala vármegyei földes ur házánál neveltetett, 
még pedig atyai ’s anyai gondal. A’ ház kertjére dű
lő szőlő alsó végében egy mulató házacska volt 
mellybcn az ur írással, olvasással legtöbb üres idejét
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szokta tölteni. Ezen nevelő atyja akkor halt meg, mi
kor ő már kis pap volt ’s halála után az a’ babonás 
vélemény terjedett-elv, hogy lelke ezen mulató-házban 
éjenként vissza-jár. 0  nem sokára azután haza men- 
vén ’s ezen hirt hallván, ámbár mindenek ellenezték 
ezen házba ment hálni, gyertya gyújtáshoz szükséges 
szerekkel és egy bottal. Alig feküdt-le azonnal elébb 
robogást, azután tartós kopogást hallott. Több ízben 
felkelt ’s gyertyánál a’ szobában mindent kikeresett, 
de semmit sem talált, A’ kopogás mindannyiszor ismé- 
teltetett, valahányszor lefeküdt. A’ képzelődés a’ ma
gánnyal ’s éjszakai csendességgel együtt félelmet oko
zott benne, melly miatt kimenni sem mert. Végre 
sok rettegések között, hajnal felé elnyomta az álom 
's másnap délfelé költetett fel. Utóbb világos nappal 
mindent gondosan kikerestek. ’S mi volt a’ késértet í 
Az épület egy szobából konyhából ’s ezek alatt pin
céből állott. A’ szoba ’s a’ konyha pallója deszkából 
állott ’s egyik a’ másiktól is deszka fallal volt elvá
lasztva. A’ pincében sok patkányok laktak 's egy pal
lónak vége a’ konyha felől lyukas volt, a’ lyuk mel
lett egy disznóláb csontja találtatott, ’s mindenek 
meggyőződtek, hogy patkányok, inellyek a’ pincében 
nagy számmal voltak, vesződtek a’ csontal, leakarván 
azt magokkal a’ pincébe vinni , de a’ lyuk’ szűk 
volta miatt nemvihették-le, ’s ez okozta a’ robogást 
és kopogást

Ugyan azon plébánusnak egy szegény özvegy
asszony hallgatónéja katona lijától levelet kapott, mel
lyel olvasni nem tudván hozzá vitt. A’ katona abban 
arra kérte az anyját, hogy küldje el neki a’ fegyver 
ellen való bűbájos és csuda erejű nyakba vetőt. A’ 
plébánus magához viteti e’ bűbájos holmit, megvizs
gálja, felbontja, látja hogy az nem egyéb, mint pa
pirosokból álló kis tekercs, m elleken, hihető valami 
régi baráti kéz által, alig olvasható apró betűkkel 
többféle szent írásbeli helyek voltak írva. A’ szegény 
asszonyt szelíden ’s okokkal igyekezett meggyőzni, 
hogy az effélék fegyver ellen nem használhatnak, ’s 
hogy annál inkább meggyőzhetné , ősszecsinálta ismét



mint tudta a’ papirost 's ext mondja ax asszonynak: 
iiaezen orvosságnak a’ fegyver nem árt, bizonyosan a’ 
tűz sem árt; ha pedig a’ tűz árt , a’ fegyver is árta
na; próbáljuk meg a’ tűzön. Ekkor a’ csomót a’jtűz
be vetette ’s az tüstént elégett.

Egyszer nálalétemkor bucsusok jöttek az utcán 
harangszó nélkül, kérdém tőle, nem szokott-e haran- 
goztatni a’ bucsusok eleibe. Nem én. ez vala felele
te, akárhová tegye őket az Isten. Én mióta látom, 
hogy a’ búcsú járások rendszerint nem a’ végre hasz
náltatnak, tnellyre az anyaszentegyház által rendelve 
vágynak, azt szoktam híveimnek prédikálni, hogy 
áhitatosságokat vigyék véghez otthon ’s a’ magok tem
plomában. Sót mikor tudom, hogy bucsusok jönnek, 
a’ harang kötelét is felszoktam magasabbra akasztatni, 
mert külömben magok harangoznának.

Munnan fiatalkorában néha hol egyik, hol másik 
lovára ölve nyereg nélkül is szokott a’ mezőre lova
golni. Egyszer mikor igy ment k i, a’ helységhez kö
zel egy paraszt ember jőve eleibe ’s igy szólitá meg 
etet: te zsidó fmert kövágó-örsön sok zsidók laktak 
és laknak) mellyik házban lakik itt a’ lutheránus pré
dikátor. Wit akarsz vele, ez volt Munnan felelete? 
Mit kérded ezt tőlem válaszola amaz, csak mond meg 
hol lakik ? No mit akarsz vele ? hiszen én vagyok az, 
monda Murman. A’ szegény ember, ki a’ seniortói 
éppen ó hozzá vitt levelet, nagyon elszégyenelte ma
gát ’s bocsánatot kért. Amaz a’ levelet élvévé ’s vi
vőjét nyájas szókkal bocsátotta vissza.

Én is egykor csak nem igy jártam. Mindjárt 
eleinten Kővagó-Örsre menésein után kérdezősködtem 
merre kellene legrövidebb utón Kapolcsra mennem. 
A’ felelet az volt, hogy kocsival járt utón a’ hegye
ket meg kell kerülni; de a’ ki gyalog a’ hegyeken ke
resztül tudna menni, csaknem egy óra alatt is oda 
mehetne. Fogtam magamat elindultam gyalog. A’ 
hegyek között puszta utón egy ember jőve előmbe, 
kérdém tőle jól megyek-e Kapolcsra ? Az felelet he
lyett igy szólt, hol lakik öcsém urain? Kövágó-Örsön 
mondáin. Ki lehet, monda tovább; hiszen én ott com-



possessor vagyok ’s minden jóra való becsületes em
bert esmerek; ’s mikor meghalló ki vagyok sokképen 
megkötetett, . mondván hogy már most régen nem 
v.olt Kővágó-Őrsön ’s azután nyájasan útba igazított. 
0  egy magát jól bíró nemes ember volt.

Egykor Kapolcson Lakos Adómnál velem együtt 
egy Veszprém megyei prédikátor is volt ebéden. Étel 
közben beszélé , hogy a’ győri vásárban kevéssel az 
előtt egy száz forintos bank jegye vagy elveszett, 
vagy zsebéből ellopatott. A’ házi gazda szent buz- 
góságtól elragadtatva nagyon feddődött reá, hogy 
miért nem vigyázott jobban, holott száz forint egy 
szegény prédikátornak sok pénz. Néhány hónapokkal 
azután hozzám jővén keservesen panaszol kodék , hogy 
az Isten őtet azon feddődéséért nagyon megbüntette , 
mert tőle is épen Győrben ’s épen egy száz forintos 
bank jegy vagy elveszett, vagy ellopatott.

Gróf Porcia neve napjára egy francia verset 
csináltam, a’ legelsőt’s legutolsót életemben. Egyik 
rend végén ez volt: e p o u s e  s i  b e l l e ;  a’ megfe
lelő rim természet szerint fid  el le lett. A’ gróf szo
kása szerint nyájasan el vette a’ verset ’s elolvas
ván megköszöné ’s tréfásan azt monda: látom hogy 
az ur igazán költő; mert ollyat is szépen tud írni, 
mi nem igaz. Utóbb tudtam meg, hogy a’ grófnő eré
nyei közé a’ házassági hűség épen nem tartozott.

É r t e s í t é s  a z  o lv a s ó k  s z á m á r a
Az itt megjelenő Emlékezések 1842-ben irattal», 

’s a’ szöveg úgy maradott, mint akkor elkészült; csak 
néhány azóta történt változások említetnek meg az 
alája tett jegyzetekben. Sopron, Marcius lő-kén 1845.

Kis János,
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K I ,  S Ó  R É S Z .

1 ’ m a g y a r  ir o d a lo m *  ir (ii p á ly á m r a  l é p é 
s e m  e lő t t i  é s  u tá n i  á l la p o t á n a k  

v á z o la ta .

A ’ nemzetek irodalma csak nem minden esmeretes 
nyelvben # 3  a’ náloknál miveltebb nemzetekéinek utá- 
nozásával kezdetett kimivel tetni. A’ romaiakéról ez 
eléggé tudva vagyon , ’s kétségkívül a’ többi esme
retes régi irodalmakkal is igy történt a’ dolog, ha 
szintén azoknak eredetét nehezebb is kinyomozni.

Az újabb időkben az olaszok, franciák, spanyo
lok és portugálok legelőbb polgárosodtak meg, ’s 
mind nyelveket, mind irodalmokat szeinbetünőleg a’ 
rómaiaktól kölcsönözték. Az angolok utánok követ
keztek ’s irodalmokban nagy részint a’ franciák ’s 
olaszok utánzói lettek.

A’ német nyelv, melly hazánkhoz legközelebb 
van, ’s mellyel legtöbb érintkezésben vagyunk, eme
zeknél későbben, szerzetes barátok, azután lovagok,

*) Raynal ezt m ondja :  le Grec fut le seid peuple original 

qu’on ait vu et qu’on verra peut-étre sur la terre.
1
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a’ reformatiót megelőző időben művészek , végre tu
dósok által miveltetett ki; ’s azt már Luther a’ 
biblia fordítása és theologiai vetélkedései által nem 
csekély mértékben tökéletesítette. De a’ vallási és 
politikai háborúk, mellyekben a’ németek egymással 
verekedtek, a’ figyelmet nagy ideig elvonták az iro
dalomtól , ’s az ezzel ismételt foglalkozás a’ XlV-ik 
Lajos századában történt, midőn már a’ franciák utá- 
nozása ’s nyelvek is minden európai udvarok és írók 
között elhatalmazott. Ettől fogva a’ 18-dik század’ 
közepéig a’ német könyvszerzők legnagyobb részint a’ 
franciák követőiből állottak. Haller az angolokat vé
vé mustrául, ’s vele együtt Bodmer és néhány má
sok a’ helvét iskolát alapították, azt igyekezvén meg
mutatni, hogy az angol irodalom jobban egyez a’ né
metek természetével, mint a’ francia. A’ csekély 
elméjű ’s még csekélyebb jó ízlésű Gottsched kikelt 
e’ vélemény ellen. A’ két oskola vitálkodásából nem 
kevés világosság támada, ’s az is következék, hogy 
néhány tudósok saját ösvényt kezdettek törni. — 
Klopstock első helyet foglalt-el az angol oskolában, 
’s Wieland is azt a’ franciában; de Klopstock uj 
pályát nyita utódainak, inig Wieland a’ 18-ik század
beli francia oskolában legelső is volt ’s legutolsó is 
maradott; legelső, mert e’ nemben senki sem tudta 
őtet utol érni, legutolsó, mert utána a’ német írók 
egészen különböző utón jártak.



Klopstock szerencsesén felébresztette a’ néme
tek saját képzelődését és jellemét; ’s csaknem azon 
egy időben Winkelmann a’ művészetekben, Lessing 
a’ művészetek bírálásában ’s Göthe különösen a’ 
költészetben a’ mostani német iskolát alapították 
meg. * )

Természet szerint a’ magyar irodalomnak is utá- 
nozással kellett kezdődni. íróink mustrái sokáig a’ 
régi romaiak voltak. Az újabbak közül eleinten né
melyek a’ franciákat, mások a’ németeket választot
ták példányul. Legtöbben, mit a’ körülmények is k í
vántak az utóbbi osztályhoz tartoztak ; ’s ezt jó sze
rencsének lehet mondani, nem csak azért, mivel a’ 
német irodalommal legkönnyebb volt megesmerkedni, 
’s mivel abban olly tárház találtaték, inelly minden 
nj raivelt nyelvbeli irodalomnak termékeit magában 
foglalta , hanem még a’ következő körülményért is. 
Egyéb jelesebb irodalmak fejedelmi pártfogás által 
nyertek serkentést, ’s úgy tettek szert arany időre. 
A’ görögöknél a’ Perikies, a’ rómaiaknál az Au
gusztus, az olaszoknál a’ X-dik Leo pápa és a’ 
Medicisek, a’ franciáknál a’ XIV-ik Lajos ’s még 
az angoloknál is az Anna királyné arany századai 
esmeretesek. Németország semmi fejedelemben, még

*) L. de l ’allemagne par M*me la baronne 

prem. chap. XXIII Stutlgard 1830·
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a’ tudós egyetlenegy Friderikben sem talált nyel
vére nézve pártfogót; az irodalom tehát nem köz- 
pontosulhatoít, 's a’ kormánynál nem reménylhetett 
támaszpontot. Hogy e’ részben a’ magyar irodalom 
a’ némethez hasonlít, azt mindenki tudja. Vajha 
elébb vagy utóbb abban is hasonlíthatna, hogy olly 
eredetivé ’s oily hatékonnyá lenne miilyenné a’ német 
lett!

A’ magyar irodalom a’ vallási reformatio idejében 
kezde legszembetűnőbben feléledni; L u th e r ’ magyar 
követői a’ reformatio fanjait a’ köznép között is ter
jeszteni kívánván magyar nyelven vitálkodlak a’ ka- 
tholikusokkal és kálvinistákká); ezek magyarul felel
tek ’s a’ vallási pörlekedés által a’ nyelv nem kevés
sé gyarapodott. Ez a’ 17-dik században is alkalmas 
előmenetellel miveltetett. Molnár Albert munkái, Páz- 
mán Péter kalauza, a’ Káldy’ bibliai fordítása, ’s 
mind a’ kettő predikatziói; Zrínyi Miklós és Gyön- 
gyösy István versei nevezetes tünemények voltak. 
De a’ szerencsés kezdetnek a’ háborús idők soká 
útját állották, ’s a’ 18-dik század közepéig ha Páriz 
Pápay munkájit kivesszük, kevés magyar munka je
lent meg, melly a’ most említettekhez fontosságára 
nézve csak közel járult volna is.

Mária Terézia uralkodása alatt különösen en
nek második felében, szerencsésebb időszak kez
dődött, valamint általában a’ tudományokra , úgy kü-



Ionosén a' magyar literaturára nézve is. A’ német- 
országi háborúkban honfiúink közűi sokan megesmer- 
kedtek a’ németek már ekkor virágozni kezdett lite— 
raturájokkal. A’ tudományt szerető Friderik, ki
nek hire valamint egész Europa egyéb országait, úgy 
hazánkat is eltöltötte, kivált nagyainkat könyvolva
sáshoz nagyon hatdlag szoktatá. Nemzetünk kimive- 
lésére, különösen az iskolai tanításra a’ kormány nagy 
gondot fordita, ’s e’ tekintetben is sok hasznos in
tézeteket teve. Az 1760-ban felállított magyar test- 
őrző seregbe több tudományos miveltségü ifjak vé- 
tettek-fel, kik ott még bővebben kimivelték mago
kat. Mind ezen környülmények segítségével az el
mék szépen kezdettek gyümölcsözni. Báró Ráday 
Gedeon, Faludy Ferenc, gróf Teleky Jó’sef és Ádárn, 
báró Dániel István és mások már magyar nyelven be
széltettek a* muzákkal. Generalis báró Orczy Lőrincz, 
Báróczy Sándor, Barcsay Abraháro, Bessenyei György, 
Ányos Pál sokakkal megkedvelteték francia ízlésű 
írásaikat. Kalmár György, Molnár János, Rajnis Jó
’sef, baráti Szabó Dávid ’s Révay Miklós görög mér
tékű verseket készítettek. Ráth Mátyás magyar újsá
gokat kezde kiadni Hírmondó cim alatt.

Második Jó’sef, habár a’ magyar nyelvnek ked
vezni nem akart is , mindazáltal mindenfelé világos
ságot terjesztő sok újításaival annak is hasznot teve. 
A’ most említett irók, íjajjy részint ekkor is seré-
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Jiyen folytatók munkájokat ’s több segítő társak is 
járultak hozzájok. Ezek között különösen kitűntek: 
a ’ Horác szerencsés vetélytársa Virág Benedek, a’ 
magyar olvasást hatályosan kedveltetö Dugonics An
drás, a’ fáradhatatlan buzgóságu ’s munkásságu Pé- 
czely Jó’sef, a’ több hasznos könyveket ’s magyar 
hírlapot író Decsy Sámuel, a’ haditörténetek’ minden 
szépet és jót tollal és cselekedettel előmozdító kiadói 
Görög Demeter és Kerekes Sámuel, ’s a’ már ekkor 
fényleni kezdő Kazinczy Ferenc a’ kassai múzeumon 
dolgozó egyéb társaival együtt.

Második Leopold uralkodásának kezdetekor uj 
’s nagyon fényes epocha látszott feltűnni a’ magyar 
irodalomra nézve. A’ magyarosodás ekkor olly mér
tékben lelkesítette nemzetünket, miilyenben az előtt 
sohasem. Természet szerint íróink is igen boldog jö
vendőt reménylettek ’s e’ reménytől hevülve siettek 
a’ magyar nyelvet nem csak mivelni, hanem nevelte
tését külön munkákban is nagy tűzzel ajánlani. Hlyen 
munkák voltak Baróczy Sándortól a’ védelmeztetett 
magyar nyelv 1790 ; Gáty Istvántól és Vedres Is t
vántól a’ magyar nyelvnek a’ magyar hazában szük
séges voltát tárgyazó elmélkedések 1790; Bessenyei 
Györgytől egy magyar tudós társaság iránt való jám
bor szándék llévay Miklós által kiadva 1790. Ugyan 
Révay Miklóstól a’ magyar tudós társaság bővebben 
kidolgozott terve. 1790 (Planum erigenda; erudit»



societatis hungaricse alterum elaboratius;). Aranka 
Györgytől egy erdélyi magyar nyelv inivelő társaság 
felállításáról való rajzolás a’ haza felséges rendéihez. 
Kolosvár 1791.

Mi engeinet illet bennem is második Leopold 
uralkodásának kezdetekor gyuladott a’ magyar nyelv 
szeretele olly lobogó lángra, hogy már soproni ta
nuló koromban Haller János hármas históriáját, gróf 
Haller László telemákját, baróti Szabó Dávid költe- 
inényes inunkájit, llnjnis helikonra vezető kalauzát, 
llévay elegyes verseit, Bessenyei György és Báróczy 
Sándor több munkáit, a’ Molnár János magyar könyv
házát, Faludy Ferenc és báró Orczy Lőrincz és Barcsay 
verseit, a’ kassai múzeumot; a’ magyar Belizáriust; 
Kazinczy Gessnerét, és Bácsmegyeijét részint for
gatóin, részint figyelemmel olvasgatám, a’ soproni 
magyar tanuló társaságot alapítóm, nem sokára azután 
Jenából Kazinczyhoz levelet irék 5 ’s kevés évejt 
múlva az írói pályára lépék.

E’ lépésemre épen nem biztattak hízelgő kilátá
sok. Az 1790-ben olly nagy hévvel kitört magyaro- 
sodási buzgalom már ekkor megfelelt azon hasonlí
tásnak, mellyel szalinatüznek szokott csufoltatni. Kü
lönösen a’ magyar irodalom ezer akadályoktól gátol— 
tatva csak lassú lépésekkel haladhatott előre.

A’ magyar főrendek nagy része, mint a’ hazá- 
jökbol szám űzőiteknél történni szokott, nemzeti nyél
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vét elfeledte. A’ közép és nlstí nemesség nem szere
tett könyvekkel foglalkozni; ’s a’ tudományos karban 
azok , kikre a’ francia vagy német nyelv szeretete 
nem ragadott, a’ deákot kedvellék. A’ magyar író, 
néhány oskolai ifjakat kivéve, alig talált olvasó kö
zönséget. Fáradságáért nevének nyomtatásán kiviil 
nem csak külső jutalmat nem reményllietett, hanem 
attól is félhetett, hogy hasznát nem esmerő oktalan
nak, vagy túlzó magyarnak fog tartatni.

Mindazáltal a’ tudományok néhány lelkes pártfo
gói a’ nemzetiség iránti hűségben nem csak saját ' 
személyekre nézve dicséretes kivételt tettek, hanem 
a’ magyar Írókat is hathatósan serkentették pályájok 
megfutására. GörőJj Demeter és Kerekes Sámuel 
folyvást több magyar dolgozatokat adtak ki saját 
költségeken, ’s ezek között a’ debreceni magyar 
grammatikát is. Gróf Festetics György a’ magyar 
Minervát ’s abban egyebek közt Ányos Pál és Virág 
Benedek munkáit léptette napfényre. Báró Prónay 
László és Kultsár István jutalomtétel által buzdí
tották az Írókat a’ magyar nyelv állapotáról, kimi- 
veltetése módjáról ’s eszközeiről értekezni ’s érte
kezéseikkel vetélkedni. Gróf Teleki László hason
lókép pályadijt rendelt ezen kérdés legügyesebb 
megfejtőjének: „Micsoda intézet szerént lehetne Ma
gyarországban olly tudós társaságot legkönnyebben 
felállítani, és leghelyesebben elrendelni, a’ mcliy
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nem csak a’ magyar nyelvet és literatúrai gyarapí
taná, hanem a’ külföldi tudós dolgoknak inegki- 
vántathntó esmérelét is az országban a’ nemzet ja 
vára elterjesztené.“ Mások p. o. báró Vesselényi 
Miklós, gróf Ráday, Vída ’s egyebek az akkor élni 
kezdő magyar színészetet dajkálgatták ’s a’ kora 
elenyészéstől tetemes költséggel megmentették. Az 
illy pártfogás és az írók saját törekedése által az 
irodalom minden akadályok dacára naponként job
ban feléledett, már érzé magas rendeltetését ’s a’ 
számtalan akadályok között, mellyek több felöl útját 
állották, buzgón igyekezett annak megfelelni.

Olly serdülő ifjúhoz hasonlita, ki gyermekkori 
neveltetésének hiányait észrevévén ’s kimivetletése 
szükségét látván, ámbár sem bölcs tanítókat nem 
talál, sem a’ segédeszközöket illőkép nem esmeri, 
sem kedvező kilátások által nem biztaltatik, mégis 
kitelhető szorgalommal igyekezik magának minél több 
hasznos esmereteket szerezni. Illy szorgalom már a’ 
közelebb múlt század vége felé számos jeles írókat 
lelkesített, kik közül Verseghi Ferencet, Sándor 
Istvánt, gróf (íuadányi Jó’sefet a’ magyar tudomá
nyok történetírása mindenkor dicsérettel fogja emle
getni , Dajka Gábort és Csokonai Mihályt pedig köl- 
tészeink között maradandó hírre méltóknak fogja ítélni.

Végre a’ jelen században irodalmunk ifjúi erővel 
’s tűzzel ’s ifjúhoz illő bátorsággal futotta pályáját.



Különösen mióta a’ legújabb időben két országos in
tézkedés , a’ magyar nyelv köz-igazgatás nyelvévé 
tevése ’s a’ magyar tudós társaság felállítása által 
számára olly kedvező kilátások nyilának, millyenek- 
ről kevéssel az előtt álmodni sem tudtunk; azóta 
nemzetünkkel együtt mintegy versenyezve siet boldo
gabb jövendőt alakítani. ’8  habár a’ halál által nem 
régiben olly fényes csillagok enyésztek is el egéről, 
miilyenek Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor és Ká
roly, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Yitkovics 
Mihály, Guzmics Isidor voltak, mind az által most 
is több olly munkásokat számlál, kikben nemzetünk 
méltán büszkélkedhetik.

Mint egyes emberek ’s egész nemzetek életében, 
úgy az irodalmakéban iä a’ fiatal kor szépség kora; 
semmit sem szeret úgy, mint azt, mit szépnek tart. 
A’ magyar irodalom is e’ fiatalkorában leginkább a’ 
szép literaturához vonzódott, ’s annak mezején ter
meit legtöbb virágokat. Folyóbeszédben benne regé
nyek 's a’ beszély különféle nemei nagy számmal je
lentek 's jelennek meg naponként ’s közöttök sok 
jók is; kevesebb számmal becses szeszélyes iratok 
is. Kötött beszédben bírunk ezen újabb időkből ma
radandó becsű hőskölteményeket, classicitáshoz köze
lítő színmüveket, néhány jó gunyiratokal ’s a’ lyrai 
költészet nemében sok jeles darabokat. Általában 
poézisunk ezcu újabb időszakban nem csak sok mii
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vekkel szaporodott, hanem szembetűnőkéi) tökéiyese- 
dett is. Mindazáltal ni ja nézve nekem egy pár óhaj- 
tásiin vágynak , mellyeket el nem hallgathatok.

Mint mindenütt, úgy nálunk is sok verselek a’ 
költészséget nagyon kényelmes foglalkozásnak, leg
alább nagyon könnyű mesterségnek tartják, ’s úgy 
látszik, mintha a’ verseléssel csak mulattatni akar
nák magokat Tagadhatatlan dolog pedig, hogy a’ 
jó költészetek készítése nagy munkát ’s megfeszített 
szorgalmat kíván. Kik jeles költészek akarnak len
ni, alig képzelhetik a’ nehézségeket igen nagyoknak, 
mellyekkel céljok elérése össze van kötve, ’s a’ 
kidolgozásban soha sem lehetnek magok iránt igen 
szigoruk, ízlések soha sem lehet igen finnyás, ’s a’ 
szépségek és hibák iránt igen élénk. Nem csak a: 
poétái lelkiesméretnek, hanem a’ poétái Hiedelemnek 
is számtalan szabályai vannak, mellyek közül a’ leg- 
kissebbiket sem hághatják által a’ nélkül, hogy azt 
a’ tiszta gyönyört ne gátolnák, mellyet jó Ízlésű ol
vasóikban gerjeszteni és fentartaui fócéljok. Szorgal
masan meg kell tanulniok miben áll és mit kíván a’ 
simítás és gyalulás, valamikor írni akarnak, min
denkor eszökbe jussanak Horác ezen szavai:

— — — carmen reprehendite, quod non
Multa dies et multa litura coercuit, atque
Praesectum decies non castigavit ad unguem;



Legyetek a’ versnek sanynrú biráji 
Mellyet az untalan törlés nem jobbított,
’S akármelly kis rögtől tízszer nem simított.

’s ezt nem csak a’ nagy, hanem a’ kis költészetek
nél is kötelességek cselekedni.

Az apróbb rímes versek bizonyosan sokat nyer
tek az á lta l, hogy bennök a’ szótagoknál most már 
rendszerint nem csak számokra, hanem mértékökre is 
forditatik gond; de arra mi a’ külső mechanismushoz 
tartozik: p. o. a’ versnemek megválasztására, a’ 
nyugvó pontokra, a’ nyelv tisztaságára, a’ rimclésre 
’st. nagyobb figyelemmel kellene vigyázni, mint fiata
labb költészeink nagy része vigyáz. Mi különösen 
a’ rímeket illeti, ezekre nézve alkalmasint egy régi 
tulságból egy újabba estünk. Elébb igen is sokat 
kolompoltunk velek, most pedig csak alig hallhatólag 
’s alig érthetőleg csengetünk. Most az előbbi hossza
dalmas klapanciákat nevetjük; az én fiatalkoromban 
pedig az ollyan fél vagy fertály rímeket nevettük 
volna, millyenek most gyakran előfordulnak. Aligha 
jó nem volna é’ részben az olaszoktól, franciáktól, 
angoloktól, németektől és spanyoloktól többet tanul
nunk , mint tanultunk.

Azonban a’ rím öltözet, változik mint a’ divat? 
’s a’ hozzászokás széppé teszi azt, mi egyszer divat
tá vált. Lényegesebb hiánynak tartom mai poezi- 
suukban azt, hogy benne a’ bölcselkedés igen cse



kély szerepet játszik.. A’ józan kritika Platótól fog
va mindenkor azt kívánta , hogy benne az legyen a’ 
vezér, ’s a’ szép a’ jóval egyesítessék. Horác azt 
tartja a’ legrégibb költők főérdemének, valamint di
csőségük okánnk is , hogy énekeik által a’ vad em
bereket az erdőkből és barlangokból házakba, faluk
ba ’s városokba gyűjteni, társas életre, isteni féle
lemre, törvények iránti engedelmességre, ’s a’ há
zassági szövetség tisztelésére szoktatni hatályosan 
segítették:

Sic honor et nomen divinis vatibus, atque 
Carminibus venit.
Minthogy mind ezekre unszolt a’ vers bája,
Hirt ’s dicsőséget nyert a’ költők szent nyája. 

Ugyan az a’ jól gondolkodni tudást, ’s következőleg 
az ész kimivelését a’ jó költészetekhez múlhatatlanul 
szükségesnek mondja lenni, ’s e’ végre a’ Sokrates 
oskolájabeli bólcselkedők Írásának szorgalmas olva
sását ajánlja:

Scribendi, recte sapere est et principium et fons ;
Hoc tibi Socraticae poterunt ostendere chartae.
É rts , ez a’ jól írás legfőbb regulája;
Mit ’s mint érts megmondja Socrates bölcs nyája; 

a’ költők célját abban látja, hogy vagy gyönyörköd
tessenek, vagy használjanak, vagy mind a’ kettőt 
együtt cselekedjék, ’s azt hiszi, hogy csak úgy



nyerhetnek tetszést, ha törekedéseket ezen célra 
irányozzák:

Aut prodesse volunt ant delectare poetae,
Aut simul et jucunda et idonea dicere vitae.
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, 
Lectorem delectando pariterque monendo.
Hic meret aera liber Sosiis, hic et mare transit,
Et longum noto scriptori prorogat aevum.

Vagy haszon, vagy öröm céljok a’ költőknek, 
Vagy olly já ték , mclly ád leckét az élőknek.
A* ki vidít ’s oktat, ’s szépet, ’s jót egyesít,
Az minden sziveket magához édesít.
V

0  a’ Sosiusok erszényét hizlalja,
’S nevét messze külföld ’s késő világ hallja.

A’ tudományok ujásziiletése után sem szűntek 
meg a’ legértelmesebb tudósok Horác ezen oktatását 
’s tanácsát ismételni, ’s a’ költőknek szivekre kötni, 
hogy magoknak minél több hasznos esmereteket sze
rezzenek, a’ költészséggel a’ bölcselkedést párosítsák, 
munkáikkal ne csak mulattatni, hanem használni is 
igyekezzenek, ’s még tréfáikban is bölcs gondolkodás 
által vezéreltessék képzelődéseket, ’s azokban is a’ 
grátiák filosofiájával enyelegjenek. Ha voltak is 
egyszer másszor, kik a’ poézist csupán gyönyörköd-
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telesnek, vagy épen a' tudatlan köznép számára való 
időtöltésnek akarták nézetni, az ollyanok mindenkor 
találtak gáncsolókat és cáfolókat. # 3  *)

*) A ’ sokak k ő iü l  itt csak egyet említek , ’s ezt sem azért 

mintha a ’ nevezetesebb cáfolok közé ta r to zn ék ,  h an em  

mivel cáfolása mulatságos. Bayle szótárában Castelvetro 

cikk alatt ezt lehel olvasni: „ M r  de Scuderi a ian t refute 

Popfnion du T a s se ,  que la morale n ’est pas l ’objet du 

p o e te , qui ne doit songer qu’ á divertir ,  ajoűte ,,que le 

T asse  n ’ a pas esté seu l ,  dans une erreur si peu raison- 

nable. Castelvetro quoy que grand hőm m é, a porté la  d i 

sparate bien plus loin que luy ; et aprés avoir usé la 

moitié de sa vie sur la  politique d ’Aristote, et mis dans 

cet ouvrage tout son latin , il nous a dit que la poesi 

n ’a  esté inventée , que per dilettare , et per ricreare gli 

animi della rozza multitudine et del commune populo, 

Voila véritablement un art, qui meriteroit bien , si tel 

estoit sa fin , qu’ Aristote se fust amuséá nous en don- 

ner des regies et Castelvetro Iny-méme auroit bien em 

ploye son terns , si son labeur n’estoit propre qu’ A 
mieux divertir la canaille !

D e  mesme l ’araignée , en filant son ordure ,

Use toute sa v ie ,  et ne fait rien qui d u re ,

a dit un de nos plus fameux poetes. Mais ce n ’est pas la 

senle hérésie de cet auteur , qui peu de lignes aprés d i t  

qu ’ Empedocles, Lucrece, N icandre ,  Hesiode, Virgile, et 

plusieurs autres qu’ il nőmmé ne sont pas poetes parce 

que les sciences sont traitées dans leurs ouvrages, Il de»
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Eléggé is bizonyítja a’ történet írás, hogy minden 
időbeli legjelesebb költők képzelődések’ kiinivelése 
melleit elméjüket is különféle tudományok kincseivel 
gazdagítván, ’s különösen a’ filosofia által felvilágo
sítván , munkáikat nemcsak képekkel, hanem gondo
latokkal is szépítették, ’s nem csak a’ képzelődést 
hanem a’ szivet és értelmet is gyönyörködtették , 's 
azért lettek halhatatlanokká.

Nem lehet tehát költőinknek elég sokszor aján
lani, hogy az istenek nyelvét ne csupán gyermekjá
téknak, hanem muzák játékának nézzék, még apró 
dalaikkal is nemes érzéseket gerjesszenek, ’s ne csak 
apró dalokat zengjenek, hanem nagyobb műveket is 
készítsenek, ’s azokban egész erejökből igyekezze
nek a’ kellemessel a’ hasznost is egyesíteni, a’ szép 
érzelmekkel a' magas és felemelő gondolatokat is pá
rosítani , és fenséges igazságokat is hirdetni.

Ennél fogva azt sem hagyhatom helyben, hogy 
sok újabb költészek és aestheticusok ’s ezekkel együtt 
a’ mieink közül is némellyek a’ tanító költeményeket 
a’ költészség országából egészen ki akarják zárni. 
Igaz hogy nagy tekintélyek keltek ki ellenek. Lessing 
Lucretiust csak verscsiuálónak, nem költésznek tartja $

voil done degrader Hornere comine les aulres ; el pins 

que les aulres , puis qu 'a  peine y  a-t-il .1111 art n y  une 

science en toutes les connoissances des ho mm e s , que 

Ton ne Irouve dans l ’Iliade el dans l ’Odyssée,
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tagadja, hogy rímekbe foglalt bölcselkedést rendszer 
költészet volna, ’s azt mondja, hogy a’ bölcselkedő, 
ki a’ parnasszra felhágni, ’s a’ költész, ki a’ komoly 
és csendes bölcscség völgyébe lemenni akar, utjok 

fíelén egymással összetalálkoznak , ’s olt ngy szólván 
öltözeteket elcserélve ismét visszamennek, ’s minde- 
nik nem egyebet, hanem csupán a’ másik alakját vi
szi magával házához, ’s a’ költész bölcselkedő köl- 
tésszé, ’s a’ bölcselkedő költészségi bölcselkedővé 
lesz; de a’ bölcselkedő költész azért még nem köl
tész. Herder azt a’ jegyzést teszi, hogy a’ tanító 
költészethez nem kívántatik első nagyságú csillag, 
hogy az a’ félig szépet is megszenvedi, kevés kép
zelő tehetséget igényel, csak középszerű elmék szá
mára rendelt zsákmány, ’s arra való hogy a’ költé- 
szecskéket a’ költészet pitvarában tartóztassa. Schil
ler azt mondja, hogy nem esmert oily tanító költe
ményt, melly a’ tárgyául vett fogalmat tisztán és 
teljesen vagy az egyénességig le , vagy az eszméig 
felvitte volna, 's hogy még a’ szerencsés esetben is 
a’ kettő között csere gyakoroltatik, 's a’ képzelő te
hetségnek, melly a’ költészség mezején uralkodni 
tartozik, csupán az értelemnek szolgálás engedtetik 
meg, ’s az olly tanító költeménynek, mellvben maga 
a’ gondolat költészi volna , ’s mindég az maradna 
még ezután kell készülni.

De mind e’ mellett meggyőződésem szerint a’
O
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Lucretius módjára készült munkák is nem csak sok 
hasznost, hanem sok gyönyörködtetőt is foglalhat
nak magokban ; a’ Herder szerint nem első nagyságú 
csillagokká született ’s azért a’ költészség pitvará
ban maradó jeles verselők is sokakat, még miveit 
embereket is gyönyörködtető írók lehetnek, ’s az olly 
tanító költemény készítése is nagyon érdemes foglal
kozás, mellyben maga a’ gondolat kitelhetőképen 
költészi.

Semmikép sem hitcthetem-el magammal, hogy az 
olly tanító költeményeket poétái müveknek, habár 
nem első rangunknak is , nem kellene tartani, mel~ 
lyek mind az értelmet, mind a’ szívet kielégítik, 
mellvekben a’ szép jegyzetek és mondatok az emlé
kezetbe mintegy önkényt benyomódnak, ’s mellyek- 
ről Montaigneval Cleanthes után azt lehet mon
dani, hogy mint a’ trombita csövébe szorult hang 
tisztábban ’s erősebben lökődik-kij hasonlóképen a’ 
költészség mértékes lábai közé szorított gondolat is *)

*) L’histoire c’est mon gibier en matiere de liv res ,  ou la 

p o e s ie , que j ’ayme d ’une particuliere inclination: car 

comme disoit C lean thes,  tout ainsi que la voix contrainte 

dans l ’étroit canal d ’une trompette sort plus aigue et plus 

forte : ainsi me semble-il que la sentence pressée aux 

pieds nombreux de la poesie ,  s ’eslance bien plus brus- 

q u e m e n t , et me fiert d ’une plus vive secousse. L. Essais, 

livr. I, chap. 2 5 ·
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ugy tetszik hevesebben repül a’ lélekbe 's azt élén
kebben megrázza.

Csakugyan a’ legújabb korban is többen vágynak 
a’ szép literature baráti között oltyanok is , kik a’ 
tanító költeményeket szeretik és védelmezik. Lord 
By ron pedig, ki az újabb költők között nagy hirt és 
fényes rangot vívott ki magának, azoknak dicséré
sében még tovább megyen , mint én. ’S hogy mel
lettem is legyen tekintély annak, mit ő e’ részben 
mond, itt helyet adok. Miután ez 1816-ban hazáját 
elhagyó, Havennából Febr. 7-kén 1821-ben barátjá
hoz Murrayhoz egy levelet irt , mellyben a’ Pope 
poétái munkái, különösen erkölcsi tanító költészetei 
ellen tett vádakat hosszassan cáfolja, 's Popét erősen 
védelmezi, azt állítja, hogy az erkölcsi költészet 
minden költészetek között legfensőbb, mivel minden 
földi tárgyak között az erkölcsi tárgyat kell legfel
sőbbnek tartani; hogy valamint Sokratest erkölcsi 
tudománya tette az emberek legnagyobbikává, ’s J é 
zus Istenségét is erkölcsi fanjai jsem kevesebbé bi~ 
zonyílják-meg, mint csudatételei, ugy az erkölcsi *)

*) E ’ levél illy cim alatt jelent ineg m u n k á ib an :  Letter to 

J. Murray Esqu. on the Rev. W .  L. B ow les’ strictures on 

the life and writings of Pope. Lásd. T h e  works of Loid 

Byron complete in one volume. Francfort o. m. 1826, lap . 

680 ’s több. — Egy része már általam elébb lefordítatott, 
’s megjelent a ’ Muzárionban,

2 #



költészetet is a’ poézis első osztályának, kell monda
ni; hogy az több észt, több tudományt, és több lelki 
erőt kíván, mint akármelly leírások, vagy époszok: 
hogy Virgil georgicáiban szebb költeményt bírunk, 
mint Aeneisében, a’ mint hogy Virgilius is nem azo
kat kívánta elégettetni: hogy Lucretius munkája, ha 
írója Epicurus systhemája által meg nem vesztegelte- 
tett Volna, minden létező költészeket feliilhaladna 
’s mint poezis minden deák költészeteket felül is halad 
’s a' f. Utóbb a’ többek között így szól: „Az időnkbeli 
„költői közemberek azon megtámadásának célját, inellv 
„szerint Pope ellen ostracismust akarnak végrehajtani, 
„szinte olly könnyű kitalálni, mint az athenei köznép 
„Aristides ellen intézette’ féle szándékát: megunták 
„hallani mindenütt, hogy Pope igaz ember. Ok éle
s e k é r t  harcolnak; mert ha Pope a’ maga helyét meg
ta r t j a ,  ők meggyőzetvén a’ magokéról leesnek. Ok 
„egy mosét állítottak a’ legtisztább Ízlésű görög tein- 
„plom mellé ; ’s vadabbak lévén azon bárdolatlan nem
z e tn é l ,  mellynek szokásától a’ hasonlatosságot köl— 
„csönöztem, nem elégednek meg azzal, hogy saját 
„csúfos épületüket felemelték, hanem ama tiszta szép- 
„ségii templomot is le akarják rontani, melly az ővé- 
„ket megelőzte, ’s örökre kisebbségöket fogja hir- 
„detni.“

„Azt lehet mondani, hogy én is szembetünőképen 
„az Hlyének közé tartoztam ( vagy talán még most is
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„tartozom}; ’s szégyenlem, hogy ez való. Éií ezen 
„nyelvzavarodást okozó bábéi tornyának építői között 
„voltam, de azok között soha sem, kik az előttünk 
,,ólt költő által emelt klassikus templomot irigységből 
,,le akarják dönteni/ 4

„Ezen híres és felül nem haladott férjfinnak nevét 
„és dicsőségét sokkal jobban szerettem és tiszteltem 
„én, mint saját csekély híremet, ’s az oskolák azon 
„újonc nevendékeinek nyomorult zajgását, kik magok 
„felől azt állítják, hogy ők annak méltó vágytársai, 
„vagy azt épen felülhaladják. Előbb mintsem az ő 
„borostyánából csak egy levél is leszakasztassék, azt 
„kívánom, hogy inkább minden, valamit én és a’ hoz- 
„zájok hasonlók irtunk, szolgáljon bélésül a’ ládák
n a k ,  takaróul a’ fiiszerszámokuak ’s cafrangul a ’ 
„Bedlam vagy Soho rosfélyozatainak.“

„Eu az e’ féle megtámadást az angol poézis idonk- 
„beli hanyatlása gyanánt nézem; és sem mások te
k in te te , sem ön szeretetem nem tartóztat vissza ezen 
„nézésemtől ’s az igazság kimondásától. Nem lehet 
„az idő ízlésének roszabb jele, mint Pope Hlyen le- 
„alacsonyílása. Jobb volna Cobbetnak Shakespeare 
„és Milton ellen intézett durva és kemény megtáma
d á s á t  teljes bizonyítás gyanánt venni, mint legtö
kéletesebb költőnk, ’s legtisztább erkölcs tanítónk 
„becsületének ezen sima és nyilt-szivünek látszani 
„akaró áskálását helyben hagyni. Melly erővel bírt ő



„a’ szenvedélyek festésében, a’ leírásban és a’ tréfás 
,,hős költeményben, annak marasztalását másokra lia- 
„gyom. Én otet itt legsajátabb tartományában fogom 
„ fe l; mint erkölcsi költőt. Az. előbb nevezett tár
gyakban őtet senki sem haladja felül: a’ tréfás hős 
„költeményben és erkölcsiben senki sem éri utol: ’s 
„az én gondolatom szerint ezen utolsó az egész poé- 
„zisban a’ legfőbb dolog; minthogy azt cselekszi vers- 
„ben; mit a" legnagyobb emberek igyekeztek folvóbe- 
,,szédben véghez vinni. Ha a’ poézis lényege a’ ha
zugságban áll: vessétek azt a’ kutyáknak, vagy zár- 
,,játok-ki köztársaságtokból, mint Plato cselekedendő 
„vala. Ki a’ poezist az igazsággal , ’s bölcseséggel 
„össze tudja egyeztetni, csak az poéta igaz értelem
b e n ;  az az teremtő, alkotó: miért kellene ezen név
ének hazndót, képmutatót jelentenie? A’ megérett 
„ember jobbat tud csinálni és teremteni, mint Hlyeket.“ 

„Azt nem bátorkodom mondani, hogy Pope oily 
„nagy költő volt, mint Shakespeare és Milton, noha 
„ellensége Warton ölet mindjárt ezek után helyezi. 
„Ezt mondani szintén olly merészség volna, mint Kon- 
„stantinopol azon mosójában, melly hajdan szent Zsó- 
„fia nevét viselte, azt állítani, hogy Sokrates nagyobb 
„ember volt, mint Mahomed/ 4

„Popéról, valamint a’ poézis ellen mai időben pró- 
, ,bált megtámadások irodalmunkban érezhető következ- 
,,menyeiről is véleményemet már másutt kifejeztem. Ha



..valamikor valamelly nagy nemzeti vagy természeti 
„forradalom miatti rázkodtatás hazátokat annyira ös- 
„szerombolhatná, vagy összerombolná , hogy Nagy 
„Britanniát a’ földi királyságok közül egészen el- 
, .enyésztené, ’s csak a’ minden létező emberi dolgok 
„közül legmaradandóbbat, egy holt nyelvet hagyna fen, 
„mellynek terményeit a’ jövendőség bölcsei \s idegen 
„nemzetek késő nemzedékei tanulnák, olvasnák, és 
„utánoznák: ha irodalmatok minden felekezetes pártos- 
„kodás ideigleni divatoktól ’s nemzeti kevélységtől ’s 
„előítéletektől megválva az emberi nemzet tanulásának 
„tárgya lenne: akkor az angol az idegen maradékkal 
„féltékenyen kívánván tudatni, hogy létezett valaha a’ 
„britteknek eposzok és szomorujátékok, talán Shake- 
„speart és Miltont akarná fenmarasztani, de az életben 
„maradó világ Popét kapná-ki a’ hajótörés veszedel
m éből , ’s a’ többieket a’ nemzettel egyiilt elengedné 
„süllyedni. 0  minden műveltség erkölcsi költészc , ’s 
„reményijük, hogy mint ollyan valaha az egész em- 
„beriség nemzeti költészc fog lenni.“

„0  a’ költészek között egyedül maga az, ki a’ jó 
„erkölcsei össze nem ütközik, ’s kinek a’ vétketlen- 
„ség vettetett szemére,“

Minthogy poézisunknak tudományosabbá ’s egy
szersmind hasznosabbá is alakítását nagyon forrón 
kívánom, nem állhatom-meg, hogy a’ közelebb lefolyt 
század egyik legjelesebb német tudósának, ki a’ köl-
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teszek közt· is méltán számláltatik, néhány ide tarto
zó intéseit költőink számára ide ne iktassam:

Kenn erst die Dichtkunst recht , eh ihr dein Fleiss sich
weiht,

Wiss, ihrem Wer the gleicht nur ihre Schwierigkeit. 
JSicht, dass dein schmeichelnd Loh der Reichen Stolz

bereimet,
Dass der verletzte Thor bei deinem Lachen schäumet. 
Und, dass ein Mädchenherz durch deinen Vers zerfiiesst; 
Nicht dadurch zeig es nur, dass du ein Dichter bist. 
Weit über deinen Ruhm wird Nürnbergs Künstler steigen, 
D er , tändelt er gleich o ft, doch oft kann Nutzen zeigen. 
Viel besser ist dein Lied der Arbeit Augsburgs gleich, 
Durch äussern Zierrath schön, am innern Werthe reich,

Der Tugend ernster Blick schreckt unsre leichten
Triebe,

Wenn er noch Ehrfurcht w irk t, wirkt er doch keine
Liebe ;

Und wenn sie in die Hand des trocknen Weisen fä ll t , 
Gibt er ihr einen Putz, der sie noch mehr verstellt. 
Doch du bemühe dich sie prächtig auszuschmücken; 
Durch sie befiehlst du uns, sie muss durch dich entzü

cken.
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Auch ihrer Schwester Reiz ist deiner Liebe werth, 
Der dienet keiner recht, der beide nicht verehrt;
Die Wahrheit; sollten sie nur alte Geister kennen.
Es rcürden bald fü r  sie auch alle Geister brennen.
Sie kann, wenn du sie schmückst, noch manchen an

sich ziehn.
Dem sie nicht schön genug, und viel zu spröde schien, 
Und der, wenn ihn dein Vers auch nicht zum Leibnitz

machet,
Doch die Vtirnunfi gebraucht, undfalschen Wahn verlachet.

Von Tugend sei dein Herz, der Geist von Kent·
niss vo ll,

Wofern uns dein Bemiihn ergötzend nützen soll,
Und setze mehr dir v o r , als ein Poet zu werden,
Sonst kriechst du lebenslang mit Reimern auf der Erden. 
Umsonst, dass Dichtergluth in einem Sinne brennet,
Der nicht des Staatsmanns W elt, die Welt des Weisen

kennet;
Der von Gedanken leer, nie dem Verstände singt,
Und nur ein leichtes Blut in kurzes Wallen bringt. 
Aufs höchste mag sein Spiel ein Mädchen noch ergötzen, 
Die wenig gnug versteht, ihn fü r  gelehrt zu schätzen, 
Und einen Augenblick des Putzes Tand vergisst,
If'as ernstlichers zu thun, indem sie Verse liest. * )

) L V erm ischte Sehritten von A, G. Kästner, Altenburg 1773.



Ugyan azon író azt tárgyalván, ha tartozik-e a‘ 
költő minden olvasókra nézve világosan 's  kön
nyen érthetően írni, többek között ezeket mondja:

D ich, Freund reizt muntrer Witz, jo wie erhabnes
Wissen,

Du denkst bei Hallers Vers, und bei Be r no ullis Schlüssen. 
Sprich, #  #  ob ein Geist, von edlem Feuer voll, 
Gemeiner Leser Schwarm sich nie entziehen soll ? 
Sprich, ob es strafbar ist, nicht allen deutlich bleiben, 
Manch Lied den Schönen weihn, und manches Weisen

schreiben ?

Den Reimer schütz ich nicht, der, was er dunkel denkt, 
Z.u seiner Leser Qual in dunklem Ausdruck senkt.

.Mich reizet nur ein Lied, von tiefem Denken voll, 
Gemacht, dass man es mehr als einmal lesen soll,
Fiicht das durch Dunkelheit des Einfalls Arrnuth decket, 
JSicht das mit Fleisse nur, was man schon weiss, verstecket, 
O nein, ein solches Lied, das hohe Wahrheit singt,
Die stärker in den Sinn durch kühnen Ausdruck dringt · 
Das man von neuem liest, und neue Schönheit findet, 
Und den zu reichen Schatz stets grübet, nie ergründet.
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Ein Mägdchen, die den Werth der Hochzeitlieder
schätzt.

D ie , (so gelehrt ist sie!) selbst Günthers Hers ergötzt, 
Will Hallers Doris so , wie #  Lieder lesen,
Sie liest, versteht es nicht, schmäht Hallers dunkles

Wesen:
M it Hechte schmähte sie, brächt, um ihr Herz bemüht, 
Der Stutzer, den sie liebt, ihr ein so schweres L ied : 
Was schilt sie Hallern denn, dass er ein Kind besungen, 
Das stärker an Vernunft, des Liedes Reiz durch

drungen ?

Der Leser , dem man schreibt, bestimmt des Au
tors Pflicht,

Wenn JS'ewton Lehrer lehrt, les ihn kein Schüler nicht, 
Sagt was den Dichter zw ingt, nur Lesern ohne

Denken
Ein L ied , das höher streb t, beständig zuzusenken! 
Unglücklich ! wenn ihn nur die Dichtergluth entflammt, 
Dass ihn ein harter Spruch zum Pöbel hin verdammt !

Nemzetem költészet, méltassátok az itt adott in
téseket figyelmetekre ’s alkalmazzátok magatokat mi
kor dolgoztok hozzájok. Ne mindenkor ifjak, leányok 
’s asszonyok, hanem egyszer másszor meglett férjfiak 
sőt tudósok számára is írjátok költészeteiteket ’s akár
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ki számára írjátok, mindenkor józan bölcseség legyen 
vezértek. Különösen hitessétek-el magatokkal, bogy 
az igazság és erény ideálja a’ legfensőbb szépség ’s 
ha azt a’ lehető legtökélyesb festés által megsze
rettetitek ’s iránta olvasóitokban lelkesedést gerjesz
tetek , az emberi nem nagy jóltevői között fogtok 
helyet lelni és soha nem hervadó koszorúval ékes
kedni.

* Der freisten Mutter freie Söhne 
Schwingt euch mit festem Angesicht 
Zum Strahlensitz der höchsten Schöne,
Um andre Kronen buhlet nicht.

Ezen eltérésem után, mellyre a’ költészséghcz 
vonzó szeretetem adott alkalmat, ismét visszajövök 
elkezdett vázlatomhoz.

Szorosan tudományos munkák részint az e' végre 
jól készült Írók, részint az olvasók csekély szá
ma miatt azon idő alatt, mellyrői itt szó van, 
csak kevés számmal jelenlietének meg, mindazálta! 
mind a’ nyelvészeti, mind a’ bölcsclkedési, mind a’ 
mathematical, mind a’ törvény és természettudomá
nyi osztályok dicsekedhetnek több művelőkkel, ’s né
hány nagyon kitűnőkkel is , kik annál nagyobb dicsé
retet érdemelnek, mennél kevesebb jutalmat reményl- 
hettek fáradozásaikért. De mind a’ mellett meg kell 
vallanunk, hogy irodalmunknak a’ tulajdonképi tudó-
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mányok’ óceánján próbált hajókázásai más tudós nem
zetekéihez képest csak csekély számuak és csak 
kezdemények.

Az időszaki iratok, mellyek minden újabb mi- 
velt nemzetek literaturájának igen nevezetes ágát 
teszik, ’s egy felől hasznos esmeretek, más felől tu
dományos felületesség hatalmas terjesztői, írói ko
romban nálunk is többször próbálták szerencséjeket; 
de kivált a’ tudományosabb tartalmúak soká nem 
tudtak állandóságra szert tenni. Péczely’ Mindenes 
Gyűjteménye, a’ Kassai Magyar Muzeum, Kazinczy’ 
Orfensa, Decsy’ Almanachja, Sándor' Sokféléje, Kár
mán’ és Pajor’ Uraniájok, Ragályi’ Segítője, Takács’ 
Minervája, Thaisz András Sasa, Igaz Sámuel* Ked- 
veskedője, Kovácsóczy Áspaziája, Szemlélője, Li
teratúrai lapjai, Gödör Jó’sef Laurája, Szilágyi 
Kliója, Márton Jó!sef Sokféléje, ’Balla Káról Kém
lője, a’ Zsebbe való könyv, a’ Flora, a’ Helikoni 
kedvtöltések ’s t. kevés idő alatt elvégezték rövid 
pályafutásokat. Az Erdélyi Muzeum, Döbröntey Gá
bor literátori buzgóságának dicséretes emléke csak 
négy évig marada folyamatban. Az Élet és Literatu
re valamint folytatása a’ Muzárion is , melly több 
okokra nézve hosszú életet érdemelt, hasonlókép 
hamar kimula. Mátrav Gábor Regélője és Honmüvé- 
sze 1834-től fogva 1841-ig, a’ Figyelraezö 1837-től 
1840-ig, Az Athenaeum ugyan 1837-től az 1843-ik
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év végéig, ’s a’ felsó magyar országi Minerva 1827- 
től 1843-ig tartották fenn magokat. A’ Tudományos 
Gyűjtemény 1817-tól 1842-ig, és igy a’ megszűntek 
között legtovább nyujthatá életét.

Most a’ politikai hírlapok mellékletein kívül folya
matban vannak a’ T u d o m á n y t á r , a z  Orvostár, a’ 
Magyar Gazda, a’ Divatlap, a’ Honderű, azÉletképek.

A’ folyóiratok más neme a’ politikai hírlapok sem 
nagy szerencsével dicsekedhettek eleinten, mert a’ 
Posoni Magyar Hírmondó, a’ Merkurius, a’ Magyar 
Kurír, a’ Haditörténetek , a’ Bécsi Hírmondó, az Er
délyi Hírvivő, a’ Rajzolatok, a’ Sürgöny feltünésök 
után hamarább vagy későbben eltűntek. De a’ leg
újabb korban, midőn a’ nemzet életkérdései jöttek 
vitatások alá: a’ Jelenkor, a’ IJirnök, a’ Pesti Hír
lap, a’ Világ ’s ennek folytatása a’ Budapesti Híradó, 
az Erdélyi Híradó, ’s a’ Hazai és Külföldi tudósítá
sok folytatása a’ Nemzeti Újság nem csak nagy ol
vasó közönséget nyertek, hanem csaknem minden 
tudományosabb tartalmú magyar munkák elhanyagol- 
tatását is okozták. *)

*) E z az 1844-iU év vége felé megszüli!. Ellenben helyette 

más hét időszaki irat jött folyamatba; az Areopág , melly 

könyvek bírálásával foglalkozik , ’s a ’ Héti lap  , melly 

a’ politikát kivéve különféle tárgyakra kiterjeszkedik.
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Illy körülmények között a’ szépirodalom nagy 
szerencséjének tarthatja a’ Kisfaludy-Társaság kelet
kezését, mellynek célja azt nem csak az, elhanyagol- 
tatástúl megmenteni, hanem mind saját munkái, mind 
jutalmazásai által nagyobb virágzásra is segíteni*, 's 
melly e’ cél felé már eddig is igen dicséretes lépése
ket teve.

A’ kritika, mennyiben könyvbirálást jelent, a’ 
múlt század végéig irodalmunkban csak nem semmi 
szerepet sem játszott. A’ most folyónak elején több
ször, ’s több jó írók által ajánltatva, magasztalva 
és sürgetletvc néhány időszaki iratokban mcgszólam- 
lo tt, ’s különösen a’ Kritikai Lapokban, a’ Figyelme- 
zöben, az Athenaeumban, az Élet és Literaturában 
’s a’ Muzarionban harsányan felemelé szavát. De ne
hány évektől fogva, ha egészen el nem némult is, 
csak gyéren gyakorolja irói hatalmát. Nem hatá- 
rozom-el, azért történik-e visszavonulása, mivel 
többször mérgesen megtámadtatott, vagy mivel az 
olvasó közönség részéről kevesebb részvételt talált, 
mint találni reménylett, vagy végre mivel ha jó és 
alapos akar lenni, a’ dolog természeténél fogva is 
sok nehézségekkel jár. Mert kétséget nem szenved, *)

*) E ’ társaság ke le tkezését  és sz ab á ly a i t  i l lő n ek  tar tom  egy 

to lda lékban  itt  is fenn m arasz tan i .  L .  T o ld a l é k  A)
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hogy a’ józan kritika a’ megítélendő tárgynak és 
munkának nem felületes, hanem alapos és mennél 
teljesebb esmeretét kívánja, ’s még akkor is, bár- 
mint vétessék Lessing skálája sinórmértékül, azon 
lineát, mellyen sem kívül, sem belől az igazán jó és 
szép nem létezhet, könnyen elhibázhatja, minthogy 
az ítélő, vagy rokon vagy ellenszenv, vagy még egy 
kis eltnéncség által is , melly eszébe ötlik, ’s mcl- 
lyet elnyomnia nehéz, hamar tévútra vitethetik, ’s 
midőn a’ munkának vagy az írónak bár mint csupán 
azon munka írójának is jellemét rajzolni akarja, 
könnyen az írónak, mint embernek jellemzésére tér
het ’s személycskedővé lehet. Minden esetre kíván
nunk kell, hogy a’ bírálások hangja ne legyen, mint 
olly sokszor lenni szokott, gúny és sértegetés, ha
nem emberbecsülés. Akkor a’ bírálóknak nagyobb 
becsületökre válnak, ’s a’ bíráltaknak hasznosabbak 
lesznek. Ezek nem vélendik magokat a’ felelés által 
lealacsonyitni, ’s mindketten egyenes szivüséggel ’s 
kölcsönös becsüléssel világosítandják fel egymást, az 
igazság meg fog esmertetni, és senki sem megbán- 
tatni, mert kevesebbé bánt az igazság, mint a’ mód 
mellyel mondatik. *)

*) L D ’Alem bert.  M elanges de  l iterature,  d ’h is to ire ,  et de  p h i 

losophic.  T o m e  I I  A m ste rd am  1775 p. 390.
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A’ tollcsnlák , mellyeU az újabb nemzetek minden 
irodalmaiban olly igen napi renden vannak, nálunk 
sem hiányzottak. Tudtommal előszer Bessenyei György 
kívánta #3 ’s utánna többen is kívánták azoknak di
vatozását. Nem is lehet tagadni, hogy akármelly 
kérdések több oldalú tudományos megvitatása csak 
hasznos hatású lehetne, ha a’ vitatkozás okokkal, 
hideg vérrel, ’s illő méltánylattal menne véghez. 
Azonban ha meggondolom, mint szokott minden nem-

' )  B essenyei  G yörgy  a ’ H o lm in a k  X X X I X - d i k  r é s ié b e n  igy 

i r t : „ A h  ! bá rcsak  e lé rhetném  azon v ig asz ta lá so m a t  j h o g y  

tiz  vagy húsz m egsértete tt  m ag y a r  iró ellettem tám a d n a .  

M ihe ly t  az í ró k  n y o m ta tá sb an  az egész  nemzet  előtt e l 

k ezd e n ek  egy m ássa l  ve té lkedn i  : a zonna l  megindul  a ’ szép 

e lm é lk ed és .  Ez t  keresném  é n ,  azér t  g a ráz d á lk o d o m  néhol  

Í ráso m b an .  T u d o m  , hogy a ’ k i  cáfolni a k a r n a , i g y e k e z .  

n é k  hozzám  szebb m agya rsággal  b e sz é l le n i ,  m in t  én  szok

tam .  H arm ad ik  j ö n e ,  ki m in d k e t tő n k e t  felül k ív á n n a  ha-  

l ad n i .  A ’ nemzet m u la tn á  ve lünk  m ag á t  ’s n e v e tn e  m ikor  

mi eg y m ásn ak  e lő t te  boszuságokat  m o n d a n á n k  ; de  a ’ t u 

d om ány  ’s m agyarság  a z o n b a n  é p ü ln e .  A h !  a tyám fia i ,  

i róbará tim , t á m a d ja to k  rám  p e n n á v a l ,  m ag y a r  k ö n y v e k k e l  ! 

M ondjá tok  n in cs  e s z e m ,  í té l je tek  S z e n e i r e ,  m in d  e lfoga

dom ö r ö m m e l :  csak  több  e lm é v e l ,  m agyarsággal  cáfo l ja 

t o k ,  m in t  én  Ír tam .“  H aso n ló  k ív á n s á g o t ,  c s a k h o g y  m a 

gok irán t  k ím éle tesebben  u tóbb a ’ T u d o m á n y o s  Gyüjte-  

-teményben, az  É le t  és L i l e r a t u r á b a n , a ’ M u z á r io n b a n  ’s 
e g y é b ü t t , m ások is többször  n y i la tk o z ta t tak .
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/eteknél ’s nálunk is e’ dolog történni , hajlandó 
vagyok azt világunkban a’ többi szükséges rosszak 
közé számlálni; ’s ha Platói köztársaságot, vagy 
Morus Tamási utópiát, vagy Mercierrel ezer eszten
dő után leendő jövendőt akarnék alkotni, akkor én azt 
alkotmányomból aligha ki nem zárnám. Mert igen 
gyakran azt a’ szomoru igazságot bizonyítja, hogy 
noha mig az országiások történetei az emberi nyo
mort adják elő , addig a’ tudományokéi az emberi 
boldogságot és nagyságot tartoznának rajzolni; miud- 
azáltal a’ tudományok történeteiben a’ bölcseség e’ me
nedékében is az e’ féle vitálkodások alkalmával az 
embert előítéletek lévaiakra vezetik, szenvedélyek 
kínozzák, ’s gyarlóságok alacsonyítják. Ezt mutat· 
ják nálunk koromban a" tiszta és tisztátalan magyar
ság , a’ helyesírás, a’ palreologismus, és ucologis- 
mus, a’ társalgási szótár, a' kritikai lapok, a’ ma
gyar tudós társaság, a’ nemzet életkérdései, ’s egyéb 
tárgyak felett folytatott, és részből még most is tü
zesen folyó perlekedések, és villongások.

Lángelmék irodalmunkban még eddig kevesen 
tüntették-ki magukat. De az említett körülmények 
épen nem is voltak reájok nézve kedvezők: Honos 
alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria, ja - 
centque ea semper , quae apud quosque improbantur. 
Különben is lalám igaza van Kaynalnak , ki azt *)

*) L. E sp r i l  de  R ayna l .  Londres 1782 T o m .  I ,  l a p  285.
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hiszi, hogy a’ lángész, ez a’ teremtő képzelődés gyer
meke, az olly meleg tartományok honosa, mellyek 
különféle terményekkel, látványokkal ’s enthusiasmust. 
szülő csuda eseményekkel, bővelkednek; az ízlés pe
dig melly a; lángész által bevetett mezőn a ra t, in
kább látszik azon józan és szelíd nemzetekhez tar
tozni, mellyek mérsékleti ég alatt laknak. Minden
esetre, hogy a* jő Ízlésre nézve szerencsés helyzetünk 
van, azt irodalmunk is számos példákkal bizonyít ja.

A’ korombeli írók bizonyosan teltek a' nyelv ’s 
a’ tudományok mivelésében annyit vagy még többet 
is, mennyit tőlök méltányosan kívánni lehetett, 's 
nem ők az oka annak, hogy miveltebb nemzetek ben
nünket valamint a’ miveltség egyéb nemeiben úgy a1 
tudományokban is eddig olly igen felül haladtak: Fa
cile erat vincere non repugnantes. #_")

Minthogy nemzetünk jelesebbjei korunkban ollv 
buzgón törekednek a’ mezei gazdaságot, a’ kézi mes
terségeket, az ipart és kereskedést előmozdítani, a’ 
nevelést jobbítani ’s hazánkban a’ szolgaság marad
ványait kiirtani, irodalmunknak is a’ béke árnyé
kában szerencsés jövendőt ígérhetünk. Ha az alsó 
néposztályok virágzásra jutnak, ha megtanulnak, jő 
földmivelők lenni, kézi mesterségeket ügyesen fizni *)

*) Irodai inunk’ jelen á l la p o tá ró l  o lvasás t  érdem lő  tudósí tá s  

van adva  Csa táry  Ottó tó l  az É le tk ép e k  1845-diki fo ly am á

nak  12-dik és 13-dik szám a ib an .
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’s mindenféle gyármüveket készíteni, gyorsan fognak 
gazdag családok támadni, ’s ezek olly gyermekeket 
nevelnek, kik atyjaik vesződséges mesterségét el
hagyván gondolkodni, tudományos dolgokról beszél
getni, könyveket olvasni, müvészségeket gyakorolni 
szeretnek, ’s akkor lesznek költőink, bölcsészeink, 
szónokaink, szobrászaink ’s festészeink, ’s ezeknek 
munkáikra és készítményeikre reá szorulnak a’ gaz
dagok ’s megveszik azokat. ’S e’kép az irodalom és 
müvészség minden nemei hatalmasan gyarapodnak. 
Mindazáltal még a’ legszerencsésebb körülmények kö
zött is alig fog irodalmunk valaha a’ tudományok’ 
országában legalább terjedelmére nézve a’ főhatal- 
masságok közé tartozni.

M Á S O D I K  R É S Z .
Buzdító jó  akaróim az írói pályán.
A’ kitűnő talentomu írók, kik nemzetek értelmi 

és erkölcsi kimivelését híven, buzgón és szeren
csés foganattal munkálják, a’ történetírástól minden 
kétségen kívül teljes joggal igénylik neveik és tet
teik fenmarasztását, még nagyobbal, mint az olly fe
jedelmek , és főemberek, kik a’ világnak csak kárt

) L. T o ld a lé k  B.)
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tesznek. De még azok is méltán kívánnak tőle di
cséretes említést, kik csekélyebb tehetségeik mérté
ke szerint a’ tudományokat és mesterségeket kitelhe- 
tőképen terjeszteni igyekeznek. Mind a’ két rendbe
liek mellett pedig azok, kik akár az elsőbbeket, 
akár az utóbbiakat pályájok megfutására hatólag ser
kentik és segítik, hasonlókép nagy mértékben érde
mesek a’ maradék tiszteletére.

E’ meggyőződésből indulva-ki, azokról, kik írói 
pályámon vagy buzdító jóakaróim, vagy segítő bará
tim , vagy versenyző társirn voltak, néhány szóval 
emlékezni illőnek tartom.

Olvasókat, ’s mikor velem összejöttek dicsérő
ket, következőleg írásra serkentőket legtöbbeket ta
láltam kivált fiatal koromban a’ tanuló ifjak között. 
Illyenek minden vallásbeli különbség nélkül részint 
tanulások idejében, részint annak végződése után majd 
szeretetöket jelentő leveleikkel, majd személyes láto
gatásaikkal gyakran megörvendeztettek, ’s mi örömö
met még inkább nevelte legtöbbször és legtöbben katho- 
Jikus seminaristák, káplánok, ’s fiatal papok. — A’ 
nemesi közép rendből is dicsekedhettem több urakkal, 
asszonyokkal és leányokkal, kik előtt nyomtatott mun
káimmal kedvességet nyertem, ’s kik ezt velem nyá
jas módon tudatták is.

Mindazáltal buzdító jóakaróim közül leginkább a’ 
főrendüeket gondolom feljegyzendőknek , részint mivel
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az Hlyének inii koromban a’ ritkaságok közé tartoztak, 
részint mivel azok ezen vers szerint: ..principibus 
placuisse viris non ultima laus est{‘ az írókra legerő
sebben szoktak hatni, ’s részint, mivel az akkor 
olly igen elhagyott magyar literalurában az illyenck- 
lől minden serkentés ream nézve olly olaj volt, 
melly a’ pislogó mécset a’ kialuvástó! megmentette.

Az illyenek között hálámat legelső helyen az 
esineretes érdemii ’s buzgalom nagy hazafi, sár
vári felsővidéki gróf Széchényi Ferenc érdemli, ki 
engem nem csak az írói pályára bevezete >-), hanem 
azon utóbb is több rendbeli kegyességeivel lelkesíte, 
különösen mig soproni prédikátor koromban az esz
tendők egy részét Sopronban tö lté, maga iránt több
félekép hálára kötelezett. Vele nemesen vetélkedett 
a’ hasonlókép országszerte esmeretes érdemű tolnai 
gróf Festetics György, ki mihelyt zsebkönyvem első 
kötetecskéjét látta, saját szive indításából nagyon 
tisztességes becsiiletdijt küldött, ’s utóbb is mind 
Kővágó-Eörsön, mind JVctnes-Dömölkün , mind So
pronban létemkor irántam· bőkezűségének nagyon 
szép bizonyságit adta. Még nagyobb ösztönt adott 
az írásra a’ báró Prónay László és Kulcsár István 
által a’ magyar nyelv virágoztathatása iránt kitelt 
jutalom, mivel értekezésemnek megkoszoruztatni sze- *)

*) L. Hn'lélieí i so föiU'io. bip jó .
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rencséje lelt. — Generalis Róthné született báró 
Podmanicky Johanna, Tót Imre gyűr vármegyei íő- 
adószedő, tót-prónai báró Prónay Sándor, ’s a’ né
hai nagy hírű Teleky Jó’sef özvegye, született ki
rályfalvi llóth Johanna, kiknek fiatalkoromban né~ 
melly munkáimat ajánlottam , pénzbeli segedelemmel 
lettek buzdítóim. Ezeken kívül is a’ haza még szá
mos jelesei tapasztaltatok velem Ovidius eme versé
nek igazságát:

Excitat auditor studium laudataque virtus 
Crescit et immensum gloria calcar habet,

Gróf Teleky Sámuel erdélyi főkancellárnál Bécs
ijén többször megfordultam, ’s klassikus lélekkel ’s 
példás humanitással teljes beszélgetéseiből a’ tudo- 
mányszeretésre ’s tanulási szorgalomra mindannyiszor 
uj táplálékot nyertem. — Ocsai Balog Péter főispán 
és septemvir, ki már előbb is leereszkedő beszélge
téseivel reám nagy mértékben hatott , a’ Posonbau 
11507-ben tartatott országgyűlésen magához hivott, ’s 
midőn nála megjelentem , több főrangú urak jelenlé
tében irániami kegyes indulatját saját elragadó ékes
szólásával nyilvánította, engem azoknak ajánlott, ’s 
magyar munkák készítésére nagyon tüzelt. — Gróf 
Teleky László királyi táblai báró és főispáni admi
nistrator nem csak Ácsán, hol ötét legelőszer láttam, 
nem is csttk Pesten, hol több ízben tiszteletére men-
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lein, hanem Sopronban is, hol látogatására méltózta- 
to tt, forrón ’s engem is lelkesítve beszélt a’ magyar 
literaturárói, ’s virágoztatásának szükséges voltáról és 
inóiljáról. — Gróf Ráday Pál cs. kir. kamarás, kivel 
hasonlókép Ácsán esmerkedtem, valamikor vele össze
jöttem , mindenkor kifogyhatlan volt a’ magyar lite- 
ratori érdem uingaszlnlásában. — Gróf Amadé Antal 
főispán és septemvir, ki felől azt véltem, hogy ne
vemet sein esineri, midőn superintendens koromban 
Ma real tőn keresztül utazván, udvarlására mentem, 
egy nála lévő főrendii ur előtt majd minden munkái
mat elszámlálá, dicséretekkel halmoza , látogatásaira 
meghiva, ’s uióbb Pesten is több ízben megkülönböz
tető kegyességgel láta. — Gróf Festetics Ignác cs, 
kir. kamarás azon jótéteményein kívül, mellyekről 
már szólottám, #3 “ ind nála tett tisztelkedéseim, 
mind nálam többszöri megjelenései alkalmával ’s 
könyvek ajándékozásával is irói igyekezetemet gyakran 
lelkesítette. — Mező-szegedi Szegedy Ferenc cs. 
kir. belső titkos tanácsos, kinek alispán korában 
jurista fiamat palvaristaságra ajánlottam, meleg szív
vel azt felelte, hogy kérésémet annál örömestebb 
teljesíti, mivel könyveim olvasá|a ölet irántam hálá
ra kötelezi, ’s ez által irói buzgalmamat nngy mér
tékben nevelte. — Gróf Desewffy Jó’sef cs. kir. ka-

) L E m lékezéseim  i-ső  k öz lem ényé i  a ’ 145, 2 3 1 és Ϊ32-1Ι1 lap.
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marás, ezen oily genialis és hasznos író nem csak 
eleinten, midőn 1807-ben Posonban nála tisztelkedtem, 
nagy szívességgel fogadott, hanem ntóbb is mind be
cses leveleivel, mind kellemes és hasznos beszélgetései
vel irántami jó indulatjának sok bizonyságit adta, ’s 
az írói pályán vele versenyzésre is hathatósan bizta
tott. — Báró Podmanicky Jó'sef főispán mind Bécs- 
ben, mind Pesten több alkalmakkal a’ legkötelezőbb 
módon nyilvánította tudományos iparkodásom iránti 
forró részvételét ’s megelégedését, mi által a’ to
vább haladásra is nagy ösztönt adott. — Gróf Teleky 
Jó’sef erdélyi kormányzó a’ lelkesedést bennem már 
fiatalkorában megjelent kitűnő jelességü tudós érte
kezései által élesztette, ’s utóbb nem csak az által, 
hogy a’ magyar tudós társaság tervének készítése 
végett meghívandók közé a’ Főherceg Palatínusnak 
engem is ajánlott, hanem mint azon társaság elnöke bölcs 
kormányzása által is nevelte. — Gróf Széchenyi I s t
ván cs. kir. kamarás pedig életem azon korában, m e ll
ben az írói buzgalom tüze kialudni készül, azt nem 
csak élesztette, hanem lángra is lobbantotta. Ez a’ 
sok érdemeivel nemzetünk’ történeteiben epochát alko
tó fórendü hazafi 1825-ben látogatásával megtisztel
vén, beszélgetését az alkotandó tudós társaság felől 
kezdvén, ’s nemzetünk életébe vágó többféle eszméit 
nagy lelkesedéssel fejtegetvén, egyfelől bámulásra 
ragadott, másfelől az írói buzgalom’ meg egészen ki



nem aludt szikráját hennem jobban felélesztette ’s 
utóbb is többfélekép táplálta. Eleinten a’ lovakról 
irt munkájának kéziratát olvasás és stylbeli hibák 
kijegyzése végett velem közölte, jegyzéseimet ked
vesen vette, de egyszersmind úgy nyilatkozott, hogy 
azoknak utóbb meggyőződése szerint hasznokat veen- 
di, ezen munkáját azonban úgy hagyja, mint irta, 
hogy az egészen sajátja legyen. Nem sokára azután 
a’ Hitellel megajándékozván iráritai tiszteletemet is, 
hazaliui érzelmeimet is csuda erővel elektrizálta. 
Hogy is ne elektrizálta volna ? Az addig magyar 
könyvekben sehol nem találtathatott becses nézetei
vel ’s tanácsosaival egyszerre más, miveltebb or
szágba bájoltnak éreztem magamat. Nem is mntaszt- 
hattam-el következő értelmű rcndeimracl megköszön
ni az olly igen meglepő ajándékot:

Méltóságos Gróf!

Méltóságod munkáját £mi nálam részint sze
meim gyengesége, részint ízlésem kényessége vagy 
finnyássága miatt kevés magyar könyvel történik} 
kezdetétől végéig haladék nélkül tartós figyelemmel 
elolvastam. Áldom az Istent, hogy hazánk nagyai 
között ollyant támasztott, mint Méltóságod. Nem 
kétlem találkoznak hazánkban sokan, kik Nagysá
godat ezen munkáért készek volnának megfeszíteni, 
de azt is hiszem, hogy a’ jobb gondolkozásnak
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előbb vagy utóbb tisztelet-oltárt fognak Nagyságod 
számára emelni. Mély tisztelettel vagyok ’s a’ t.

Ekkor előbbi nyomasztó hazafiul aggodalmam’, ’s 
nemzetem elsüllyedését jövendölő félelmem’ helyébe 
az az örvendeztető remény lépe, hogy aJ magyarok 
ujá születnek , ’s rájok fognak illeni egy régi pro- 
phéta eme szavai: ,,erejek megújul, és szárnyakkal 
magasságra repülnek mint a’ saskeselyük, futnak és 
nem fáradnak-el, járnak és nem lakadnak - meg. 
Ézsaiás XL, 31.

Valóban azóta nemzetünknek a’ Hitel által ré
szint közvetlenül, részint közvetve felébresztett élet
kérdései napi rendre jövének , ’s mind országgyűlé
seinken, mind azokon kiviil, ’s különösen a’ hírla
pokban sok oldalú vitatkozások oily tárgyai levének, 
mcllyek minden értelmesebbek figyelmét· magokra 
vonták.

Még több főrendü buzdító jó akarókat is sorol
hatnék ide, ha attól nem tartanék, hogy hosszas 
előadásom kérkedésnek nézetnék, és unalmat okozna. 
Csak azt említem még, hogy az uj nemzedék legje
lesebb férfiai között is számosán vágynak, kik lite
ratúrai igyekezetem becsülését még mostani élerne- 
delt koromban is a’ leglekötelezóbb módon nyilvánítják 
’s az által ha az írásra már nem buzdíthatnak is, 
legalább írói fáradságomért igen kedves jutalmat 
adnak,
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H A R M A D I K  R É S * .

Tanácsadóim ós segítő barátim az irói 
pályán.

Ezek köz,é leginkább számlálhatom Ráth Má
tyást, Német Lászlót, Doktor Szentgyörgyi Jó’sefet, 
Kazinczy Ferencet, Beliczay Jónást, Szűcs Istvánt, 
és £igán Jánost. — Ráth Mátyás csak fiatalabb ko
romban mig Győrben és Nagy-barátin hivataloskod- 
tam, lehetett segítő ’s tanácsadó barátom; mert az
után tőle messzebb távozván vele semmi közlekedés
ben sem maradtam. De az említett idő alatt sok te
kintetben igazította gondolkozásomat, ’s tudomány- 
beli nézeteimet. Igaz hogy fiatalkori hevességem ál
lításival ’s javaslásival sokban ellenkezett, de mind 
a’ mellett sokban jobb útra is vezettetett, mint 
mellyen különben ment volna. Alapos tudományos
sága ’s abból merített okoskodása nem maradott reám 
nézve jó foganat nélkül. Különösen nagy köszönet
tel tartozom neki azért, hogy a’ görög és romai 
klassikusok iránti szeretetemet, mellyet bennem 
Schwartner, Rakvitz, Heyne és Schütze gerjesztet
tek, gyakran ’s sokképen éleszteni igyekezett.



Német László, ki minden szépért és jóért lo
bogó lángfal égett, le nem irhatora, melly igen lelke
sítette bennem soproni gyermekkornnkban kezdődött, 
’s haláláig tartott barátkozása által, mind beszélgeté
seivel mind levelezéseivel a’ tudományok ’s különö
sen a' magyar literatnra szeretetét. Mind ketten 
egyenlő idejűit, egyenlő gondolkozásnak, szépre ’s jóra 
egyaránt törekedők, számtalanszor ’s számtalankép 
biztattuk egymást az írói pályafutásra. Hányszor nem 
mondottuk-el egymásnak Barcsay ezen sorait:

ír ju n k , oh ba rá to m , v íg a t va g y  szom orú t,
>4’ n élkü l, hogy várnánk borostyán  koszorú t!

Hányszor nem készítettünk terveket együtt leen
dő tudományos munkálkodásunkra. Barátsága min
denkor tüzes, ’s mindenkor nemesen tüzelő volt. De 
fájdalom azt kora halála 1806-ban igen hamar elsza- 
kasztotta. Valahányszor róla emlékezem, mindannyi- 
szor ezt gondolom Gotterral:

W ie manche Ros’ im  Thal e r rö th e t ungesehen 
H aucht ihren D u ft u m son st, und s tirb t vergebens

schön.

Reá teljes joggal lehetett alkalmazni ezen epita- 
phiumot, mellyet néhai gróf széki Teleky Sámuel er-
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délyországi főkancellár hasonlókép korán elhunyt ta- 
lentom teljes lijára Domokosra *  **)3 készített:

Occidit ingenio brevibus maturior annis.
Irántami barátságának némi emléke fen maradt 

azon ajánló levelében, mellyet Schlötzernek a’ világ- 
történeteire készület cimü munkácskájának fordítása 
elibe te tt, ’s mellyben többek között ezeket írja: 
„Mások kedvességet és fényt vadásznak ajánlásaik
k a l: én Csupán gyermekségünkben kezdett, ’s mind 
eddig teljes bizodalommal folytatott barátságunknak 
tömjénezek. A’ gondviselés a’ nevelés méznél édesebb 
munkáját bízta reád, ’s jelen könyvecske épen a 
gondviselésedre bízott nevendékeknek kezekbe való, 
’s fordítását a’ tanításról folytatott levelezésünk esz- 
közlötte.“

Szentgyörgyi Jó’sef orvos doktor # # 3  már Je 
nában, hol tanuló társai közölt a’ legtalentomosabbak 
közé tartozott, a’ vele vetélkedésre példája által ha
talmasan ösztönözött; utóbb pedig nem csak addig 
mig Győrben vele csaknem mindennap társalkodtam 
élő szóbeli beszélgetéseivel, hane/n azután is mikor

*) K i  egy illy cimii becses m u n k á t  ado tt  k i :  E g y n éh á n y  h a 

zai u tazáso k  l e í r á s a ,  T ó t  és H orvá th  o rsz ág o k n a k  rövid  

ism er te té sé v e l  együtt  k iad a to t t  G. T ,  D .  á l t a l ;  k é p e k k e l  

és m a p p á k k a l ,  Becsben 1796. 8 rét.

**) L ásd  E m lékezése im  ι -ső k ö z le m én y é n ek  141, és 14z. lap ja i t .
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hivatalaink helyei bennünket egymástól eltávolítottak 
levelezésével, írói pályázásomra nézve nagyon hasz
nos szolgálatot teve.

Kazinczy Ferenc iráutarai barátsága, meily nem 
csak a’ tanulást és ludoinányszeretést bennem sok
kép gerjesztette ’s élesztette, hanem engem meghá- 
lálhatatlan szeretettel tanított is , 38 esztendeig tart
ván , életemnek számtalan örömöket ada. E ’ barát
ság nélkül literatúrai dolgozatimban bizonyosan még 
több hiba maradott volna, mint a’ mennyi annak se
gítsége mellett is maradott

lleliczay, Szűcs és Z ig á n ,# )  mig hozzám közel 
laktak gyakran meglátogattak , ’s általam is gyakran 
meglátogattalak. Ollyankor beszélgetésijük rendsze
rint prédikátori ’s egyéb tudományos munkáinkat tár- 
gyazták. Különösen gyakran elővetetett egyik ’s má
sik vagy kinyomatott, vagy még kéziratban létezett 
dolgozatom, ’s róla véleményeink egymással közöl
tettek, ’s barátságosan meghányattak ’s vettettek. ’S 
az illyen közlések reám nézve nem történtek min
den haszon nélkül.

E’ barátim mindnyájan nagy hálát érdemelnek 
tőlem, ’s adósságomat máskép nem fizethetvén le, 
legalább életekről rövidebb vagy hosszabb tudósítást, 
millyent adhatok, ezennel adok. *)

*) L ásd  ezekről  E m lé k ez ése im  első füzetében is a ’ 191, 202 

203-dik l a p o k o n .
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Ráth Mátyás életrajza.'

Ráth Mátyás 1749-ben Április 13-kán szüléiéit 
Nagy-Gyórben polgári szüléktől. Tanulását Poson- 
ban és Sopronban elvégezvén, ’s Magyar- és Erdély- 
ország több részeit megjárván, Gőttingába ment ta
nulását folytatni, hol három esztendőt töltött, ’s a’ 
theologiai tudományok mellett különösen a’ régi klas- 
sikai literaturát, ’s a’ mathezist szerette-meg. On
nan visszatérése után idejét ’s szerzett esmereteit 
legelsőben a’ magyar irodalom gyarapítására szente- 
lé , magyar hírlapokat legelsőben adván-ki Poson- 
ban Hírmondó cím alatt az 1780, 1781, és 1782-dik 
esztendőkben. 1783-ban az akkor nyilvános vallási 
gyakorlásra szabadságot nyert Nagy-Győri · evang. 
gyülekezet prédikátorává le tt , ’s e’ hivatalában na
gyon szeretteték. 1785-ben Perlaky Gábor superin
tendens halála után a’ superintendcnsi hivatalra kan- 
didáltaték; de a’ szózatok többsége által helyette egy 
ollyan választaték, ki vele a’ tudósságban nem mér
kőzhetett. 1786-ban miután egy német-magyar-deák, 
magyar-deák-német, ’s deák-német-magyar szótárt 
szándékozván készíteni, e’ munka iránt előre nyomta
tásban közlőit hirdetményeibe olly nyilatkozatot ik
tato tt, mpllyben nem csak a’ dunántúli kerületbeli 
evangélikus prédikátorokat nagy részint megsértette, 
’s magharagitotta, hanem a’ maga gyülekezetében is



némellyeket ellenségeivé te tt, a’ prédikátori hivatal
ról önként lemonda. Hihetőleg azt reményié, hogy 
a’ szótár, mellyet az akkori körülmények nagyon 
szükségessé tettek , bőven fog jövedelmezni; de re
ményében megcsalatkozott. Azért 1789-ben a’ győri 
gyülekezet által, melly érdemeit esmerte, ismét pré
dikátorrá választatván, a’ hivatalt elfogadta, ’s ab
ban egész haláláig, melly 1810-ben történt, híven ’s 
a’ gyülekezet megelégedésére munkálkodott. Az evan
gélikusok 1791-ben tartatott synodusán az egyházi 
részről jegyzővé tetetett, ’s több tárgyak fölött, vi
lágos ésszel, ’s férjfias bátorsággal nyilatkozott. Ál
talában valamig élt mind az egész felekezetebeli egyház
nak, mind különösen a’ győri gyülekezetnek, melly- 
ben a’ babonákat, ’s balvélekedéseket herkulesi bá
torsággal, és erővel irtotta, nem csak hasznára, ha
nem becsületére ’s díszére szolgált. A’ magyar nyelv 
és kultúra gyarapítására nézve pedig Kazinczy ítélete 
szerint I'ázmáú és szenei Molnár Albert korok óta 
az ő idejéig egy hazad sem tett többet, mint ő a’ 
magyar Hírmondó által.

A’ Hírmondón kívül következő munkácskái je 
lentek meg nyomtatásban:

Az isteni tisztelet rende. Nagy-Győr 1783,8. rét.
Egy istenfélő jó és gondos anyának és nagyanyá

nak Valai Borbála ’s a’ t. életében halálában, és 
holta után való vigasztalásai. Győr 1785, 8-ad rét.

4
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Búcsúztató versek, m elleket néhai Főtisztelen- 
dö és N. P.erlaky Gábor urnák halálakor mondott. 
Győr 1786 8 -ad rét.

Keresztény fejérnépnek való imádságos könyv el
ső darabja, Győr 1788 8 -ad rét.

Frohe Aussichten treuer Bürger in die feierlich 
angetretene Regierung ihres Erbkönigs. Eine bei 
Gelegenheit der Krönung Leopold des II. in Press- 
burg gehaltene Predigt. Pressburg 1780 8 -ad rét.

Orvos doktor Szentgyörgyi Jó’sef 
életrajza.

Született 1765-ben Februar 2-dikán Aranyoson 
hol az atyja reformatus prédikátor volt. Hazai ta
nulását a’ Po'sonyi, Nagy-Körösi és Debreceni os
kolákban végezvén az akkor igen virágzott Jenái fö- 
oskolábau az orvosi pályára kész íte tte  magát. Miután 
ott az ezen szakhoz tartozó minden tudományokat 
végig hallgatta, Német ország több nevezetességeit 
’s jeles embereit esmerni kívánván többek között a ’ 
Göttingai, Hálái, Erlangai és Erfurti akadémiákat 
a’ Schnepfenthali nevelő házat és Cóthának ’s a’ kis
ded de az ízlés és világosodás körül szerzett érde
meivel országokat maga után hagyott Weimarnak tu
dományos és művész intézeteit meg látogatta. Tu-



dományos utazását 17í)4-ben elvégezvén Bécsben a’ 
nagy ispotály- és szülőházbeli tapasztalások kedvéért 
egy esztendőt töltött ’s ugyan ott orvos doktorrá 
tétetett. Ekkor hazájába visszatérvén, megtelepe
dett Győrben ’s ott házastársul vette magának t. 
ns. Antalfai Sólyom Katalin asszonyt , kinek miveit 
és szelíd lelkének , az övével tökélletes öszvehang- 
zása, az ezen s z í v  kötötte szövetségből származott, 
különös gonddal nevelt, szüléiket tisztelő gyerrne- 
mekek tették az ő hátra lévő egész élete’ legfőbb 
örömét és boldogságát. Minthogy a' kellemes külse
jű, csinos magaviseletü , vidám lelkű, fedhetetlen er
kölcsű , tudományaiban kitetsző előmenetelő ’s szor
galmú ifjú régi jó akaróinak, tanítóinak, kortársainak 
’s mindazoknak, kik őtet közelebbről esinerték fris 
emlékezetekben maradott ; azért Győrben mulatósának 
negyedik esztendejében elébb Nagy-Körösre ’s onnan 
a’ következett 1798-dik évben Debrecenbe rendes or
vosnak meghivatott. Ezen utóbb említett városban 
hivatalát 32 esztendőnél tovább viselte. Ezen idő 
alatt sok érdemeket szerzett, ’s nem csak mindenek
től, kik vele akár mint orvossal akár mint emberrel 
összeköttetésben állottak, szerettetett ’s fisztelte
tett; hanem elöljárói becsülését is nagy mértékben 
megnyerte. A’ nagy méltóságú Királyi Helytartó ta
nácstól több ízben adattak ki őt dicsérő nyilatkoza
tok, ’s a’ Debreceni városi tanács hasonlóképen több

4 *



ízben bizonyította vele volt teljes megelégedését ’s 
érdemeinek különös becsülését. Mert miután Szent- 
györgyi azon terhet, mellyet néhai Veszprém István 
’s Csapó Jó’sef halhatatlan emlékezetű orvosok ’s 
legközelebbi elődei megosztva viseltek, négy eszten
deig nem kicsiny maga megerőltetésével egyedül vit
te , a’ nemes tanács kímélni akarván a’ magát k í
mélni nein tudó orvost, a’ N. Μ. Μ. K. Helytartó 
tanács jóvá hagyásával melléjé terhei könnyítésére 
egy másik tiszti társat hívott. Midőn pedig 1830-ban 
az igen lelkiesmerctes ritka férjfiu test alkotmánya 
gyengülését vévén észre ’s a’ hivatalában miatta tör
ténhető fogyatkozásnak eleit kívánván venni hivata
lától felinentetését kérte, több ízben megújított kéré
sét sem fogadta el, hanem úgy nyilatkozott, hogy 
terheinek könnyítéséről minden lehető módon kész 
lesz gondoskodni, ’s ha hivatalának testi törődésbe 
kerülő terheit épen nem .vihetne, nem fog egyebet 
kívánni csak azt, hogy bölcs tanácsadásait, ott a' 
hol kivántatni fog meg ne vonja a’ közjótól ’s en
gedje azon hivatalt, mellyet már 31 esztendeig éke
sített tovább is díszt ’s fényt kölcsönözni nevétől. 
A’ hozzá illy buzgón ragaszkodó bizodalomnak annál 
nagyobb készséggel engedett, mivel terhei könnyíté
se végett ifjabb tiszttársától is önkéntes és szives a- 
jánlkozást nyert. De a’ vele illy nemesen bánást ő is 
nemesen viszonozta. Bizonyította ezt az á lla l, hogy



több rendbeli sokkal fényesebb hivatalokat, mellyekkel 
inegkináltatott, el nem fogadott. Bizonyította külö
nösen az által is , hogy midőn hivataláról lemondásának 
el nem fogadtatása után az irtóztató epe mirigy De
brecenben is kegyetlenül dühösködött, ő korát, erejét 
’s minden várakozást meghaladó bátorsággal, kész
séggel és maga elszánással mindenkor elől állott a’ 
törésen, éjjel, nappal veszedelineztetve életét, mind 
azokért különbség nélkül, kik benne bizodalmokat 
helyheztették 5 inig végre a’ lelki testi nyughatatlan- 
ság miatt maga áldozatja lett a’ gonosznak, mellyböl 
olly sokakat szerencsés volt kiragadni. Ebből alig 
hogy lábbadozott ámbár a’ városi tanács, esmervén 
az 5 buzgóságát, többször hozzá küldött díszes kö
vetség által minden módon igyekezett is őtet meg
nyugtatni: mindazáltal ő csak a’ köz jót ’s nem a’ 
maga hasznát forgatván előtte, sürgetősebben meg
újította felsőbb esztendei kérését. Mellynek midőn 
bételjesedését várta, két izbeli ’s utolszor az 1831- 
dik .évnek utolsó napján dél előtt 11 órakor történt 
szélütés következésében az 1832-dik esztendő első 
napján délelőtt 10  órakor csendesen ki múlt, hagyván 
maga után mindeneknek, kik vele összeköttetésben 
voltak, mély bánatot ’s áldott emlékezetet.

Halála után írásai között következő maga által 
készített rövid emlék írás találtatott:
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Ide tétetett
Orvos Doktor és Debreceni Physikus 

Szcntgyörgyi Józsefnek 
A' Maga Eredetére Visszatért Teste 

Született Aranyoson M DCGLXV Febr, t'l,
Vidám Szívvel Élt 

Jó Lelkű Kedves Hites Társával 
T. J S . Antalfai Sólyom Katalin 

Asszonnyal Együtt 
Sok Jó és Gonosz Napokat 

Hitének ’j  Vallásának Rövid Summája 
És Életének~mSinór-Mértéke Volt,

I. Korinth. X III Része.

Ezekhez a’ boldogult még a’ következő jegyzést 
tette: Kimúlásom napja feljegyzését bízom kedves Fiam 
Uramra Professor Pécely Jó’sef Urra. Ez a’ kíván
ságot kővetkező sorokkal teljesítette.

Kimúlt M D C CCX XX II Jan, l-ső napján 
Nem csak elszakasztott Kedves Szive fele  , 

Veszteségeket mélyen érző Gyermekei 
Vejei , Unokái , Testvére 

Nem csak azok
Kiket a' vér ség , b arát s lg  , hivatal.,

’S kiket az O úgy is mint Orvosnak ,
Úgy is mint embernek —
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Megszámlálhatatlan jótétemen) ei 
Vele egybekötöttek , —

Hanem mindenek
Valakik közelebbről vagy távolabbról esmerték, 

Siratván e's áldván 
Emlékezetét,

Ezen itt előre bocsátott életrajz és emlékirás a' 
boldogult barátom utolsó tisztessége megadására Szo- 
boszlai Pap István superintendens és királyi tanácsos 
's Aranyi István Debreceni Professor által készített 
halotti elmélkedésekkel együtt Debrecenben 1832-ben 
kinyomattak, ’s azokat én onnét kölcsönöztem, az 
elsőt valamennyire meg rövidítvén. Az élet rajz tel
jesebbé tevése végett ide teszem a’ következő adato
kat , mellyeket Professor és Táblabiró Pécely Jó’sef 
kérésemre velem közleni szíveskedett:

„Boldogult Ipám, mikor életében több jó baráti 
életéhez adatokat kívánlak tőle, azt szokta mondani: 
semmi különös említésre méltó 5 reá csak a’ Gellert 
Creis-járól mondottak alkalmazhatók: „Er ward ge
boren, lebte, nahm ein Weib, und starb.“ Neveze
tes , ritka esetekbeni szerencsés curái körül, a’ tul- 
ságig szerény volt. Mit más orvos talán elhíresztelt, 
kikiirtölt volna, ő legfeljebb családja biztos körében 
említette ollvkor, édes örömmel a‘ nyújtott segede
lem 's elhárított veszély’ benső örömével: hogy ha ez



a‘ cura fejedelmi udvarnál, vagy valamelly nevezetes 
emberen vitetett volna véghez, Európai híre lett vol
na , érdem- vagy emlékpénzt adtak vagy vertek vol
na alkalmára. Számtalan jótéteményeit is csendesen, 
titokban gyakorolta, a’ sz. írás szávai szerin t: mit 
jobb kezed ád, ne tudja bal kezed. Közönséges éne
kes könyvünkben olvashatók tele néhány erkölcsi 
énekek, annak valódi díszei, mellyeknek egyikéből 
mint jellemzőt, következő néhány sort bátor vagyok 
közleni: „Hogyha pedig annyit vehetek Ingyen való 
jóvoltodból, Hogy másokkal is jóltehetek Velem köz
lőit áldásodból, Add hogy lehessek hív sáfára, Ve
lem közlött javaidnak , Add hogy lehessek vigaszta
lására Velem testvér fiaidnak.“ Ritka pontosság-,

. lelkiesmeretességgel vitt terhes hivatala temérdek 
gondjai, elfoglaltatási között is, leányait ’s fiát, míg 
a’ felsőbb iskolákba nem került, maga oktatta mind 
a’ magyar-, német-, francia-, fiát a’ régi nyelvekben 
is , mind a’ szükséges tudományokban; ’s ez minden
kor fő gondja ’s gyönyörűsége volt. Ember szerető, 
ritka jó szivének nem volt elég, hogy minden hozzá 
folyamodott ügye fogyottat a’ legnagyobb készséggel 
ingyen gyógyított, hanem sok szűkölködő beteget saját 
költségén orvosolt, hetekig, hónapokig sok gyógyulót 
— kivált távol lévő szülék Debrecenben tanuló szegény 
gyermekeit — anyagi táplálattal is maga látott cl; kik kö
zül most is sokan élnek ’s poraira is áldást mondanak,“
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Meinet László életrajza.

Német László 1770-ban December 2-kán szüle
tett Sopron vármegyének Jobaháza nevű helységében. 
Az atyja közönséges sorsú, de alkalmas birtöku ne
mes volt, ’s két fiának Andrásnak és Lászlónak tisz
tességes tudományos nevelést adott. A’ két testvé
rek valamig az akadémiára menetel őket egymástól 
el nem választotta, deák korokban mindig együtt 
laktak, ’s oily példás szeretettel viselteiének egy
máshoz, hogy csak szempillantatokig tartó nehezte
lést is alig lehete közöttök látni. Az idősbik csak
hamar azután, hogy prókátornak felesküdött meghala 
száraz betegségben, sajnáltatva minden barátitól, kik 
jó szivét közelebbről esmerték.

Az ifjabbik szive nemes indulatjával elérte, lel
kének egyéb tökéletességével pedig sokkal felülha
ladta bátyját. Oskolai tanulását Sopron vármegyében 
Vadosfán kezdé. Elméjének elevensége ’s tanulás
beli szorgalma már ott is szembetünőkép kitetszett. 
Nem egyszer kelle ötét az ottani ’s akkori fenyíték 
szerint nálánál egész fejjel is nagyobb deáknak síi· 
veglevéve az oskolából szálasára késérui, ’s könyveit 
inasa gyanánt utána vinni. Különösen, midőn egy 
examen alkalmával a’ Góliát dramatizált 's versekbe 
öltöztetett történetének előadásában a’ Dávid szere
pét játszotta közönséges tapsolást és csudálásí nye-
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re nézői előtt mind versei sokaságával, mind egye
nes és bátor szavalásával.

T í z  esztendős korában Sopronba viteték, hol kö
zel tizenegy esztendőt töltött. Ezen idő alatt kez
dették a’ soproni ev. gymnazium igazgatói a’józanabb 
poedagogia szabályait haszonra fordítani, ’s egyfelől 
a’ tanítás tárgyai, a’ nyelvek és dolgok között az 
időt igazságosabban felosztani, másfelől az oktatás 
könnyebb és jobb módját gyakoroltatni. Fontos kör- 
nyülmény olly tanulóra nézve, miilyen Német volt, 
ki mind az oskolában, mind az oskolán kívül eleitől 
fogva minden külső ösztön nélkül csudálkozásra mél
tó szorgalmat mutatott.

Soproni tanítói közül nagy haszonnal hallgatta 
néhai Mesterházi Nagy Jánost, ki a’ tanulás és ta
nításbeli fáradhatatlan munkásság eleven képe vala. 
Még többet használa neki néhai Wietorisz Jouathán 
széles tudománya, liberalis gondolkodása, nyájas
sággal teljes oktatása, ’s válogatott könyvekkel meg
rakott és minden jó igyekezető ifjúnak nyitva álló 
bibliothekája. De legtöbbet köszönt a’ ritka talento- 
rnu ’s esmeretes érdemű pesti professor Schwartner 
Mártonnak, ezen a’ soproni oskolák kevés ideig 
fénylett, de dicső ragyogványu csillagzatának, vagy 
inkább páratlan phoenixének,

E’ szerint Német a'közös oskolai leckékből is na
gyon sokat tanult, de nem kellett neki egyéb csak ut-
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mutatás, A’ nagyra termett ifjú szivében könnyen 
lángot vele minden szép és jó szeretető, ’s mihelyt 
lángot vetett, égé szakadatlanul. Eleinten a’ histó
riát ’s az ahoz tartozó stúdiumokat szerette mindenek 
fölött. Érett ifjúnak is sok lett volna mennyit ő 
már gyermek korában erre nézve részint olvasgatott, 
részint feljegyzett, részint tanult. Mi különösen a’ 
földleírást illeti, a’ Százky száraz compendiumából 
a’ pensum minimum alatt feljegyzett helyeket 13 esz
tendős korában magános óráiban csaknem egészen 
megtanulta könyv nélkül, minden helyek fekvését 
annak módja szerint felkeresvén a’ földabroszokon. 
Nem sokára azután kiváltképen nagy hajlandósággal 
viselteték a’ mathesis irán t, mellyre ritka talento- 
inokkal készítette el őtet a’ természet. Az oskolai 
könyvekkel Wolfal, Ernestivel meg nem elégedvén, 
otthon a’ Kästnert vévé elő. Üres óráiban szüntelen 
azt forgató, ’s tanuló, ha hol megakadott, nem csak 
a’ professoroktól, hanem akármelly más sorsú tudó
soktól i s , kiknek mathesisbeli tudományához bizo
dalma volt, bátran kérdezősködék, ’s nem nyugvók 
mindaddig, mig az említett tudósnak arithmeticájál 
és geometriáját egészen végig meg nem értette; 
melly meglevén egynéhány barátainak különös órák
ban nagy örömmel leckéket tarto tt, és nagy tűzzel 
magyarázta ezen munkát. — A’ méltán ugynevezle- 
tett humaniórákot, mellyek a’ gymnaziumokban claő
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helyet érdemelnek , későbben szerété, ’s még későb
ben szerette volna még Schwartner elragadó ékes
szólása ’s sziveket óltaljáró unszolása nélkül. De 
annál nagyobb szívvel iparkodott itt is , részint hogy 
tanulótársaitól el ne maradjon , részint hogy csaknem 
imádott tanítójának kedvét kereshesse. Csakhamar 
annyira is ment szorgalma, hogy barátjaival együtt 
Xenophont és Homerust tanulhatta, ’s azon kívül az 
oskolában magyarázott görög és római klassikusok- 
ban nagy gyönyörűségét lelheté. 31indenkor háladó 
szívvel emlegette ezen tanulásbeli hiánynak kipótol
tatását, mellyel azt nyerte, hogy jóllehet a’ filológia 
különös kedves stúdiuma soha sem lett, mindazáltai 
a’ szép munkák érdemét érezni, ’s becsülni tudta, és 
hová tovább igyekezett a’ stylbeli vigyázatlanságát, 
melly eleinten szokásává vált, illendőbb figyelemmel 
felcserélni.

Az országok állapotja vizsgálására, melly utóbb 
leguralkodóbb tudományos hajlandósága lett, hason
lókép a’Magyarország statistikájának Írója áltai intéz- 
tetett figyelme, kitől legelsőben volt szerencséje halla
ni a’ nevezetesebb európai országok statistikáját.

Az oskolai barátság hathatósan szokta vagy elő
mozdítani, vagy hátráltatni az ifjak formáltatását. 
Német e’ részben is szerencsés vala. Ö igen korán 
érzé szivében a’ barátság ösztönét. Nem vala még 
egészen 13 esztendős miliőn engem barátjának kivá-
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válcszta, ‘s szivreható kifejezésekkel meghiva, ’s 
maga részéről a’ legbuzgóbb szeretetet igére. Románt 
látszanám írni, ha elbeszélném milly tiszteletben 
tartottuk az általunk kötött frigyet, mennyit beszél
gettünk egymással magános óráinkban a’ barátság mi
voltáról és hasznairól, mit álmadoztunk együtt jö
vendőnkről, ’s melly sokat használt, ’s melly édes 
gyönyört éreztetett velünk ez az összeköttetés elei
től fogva mindaddig, mig azt a’ halál fel nem bon
totta. De Német László velem együtt több jó bará
tokat is esmert és szeretett. Ezen barátkozásunk 
nemes vetélkedésre adván alkalmat, mindnyájunknak 
nagy előmenetelünkre szolgála. Némellykor midőn 
az egyesített erő szükséges volt együvé jártunk , p. 
o. midőn a’ francia, angol, olasz nyelv kezdeteit 
minden mester nélkül tanultuk, ’s a’ többféle gram
matikákat egymással összehasonlítván a’ járatlan ’s 
előttünk esmeretlen utón nagy vesződséggel, de még 
is mindenkor jó kedvel törtettünk. Másszor külön ’s 
mindenikünk a’ maga szólásán valamelly kiválasztott 
könyvből vetélkedve olvasott, ’s első összejövetelünk 
alkalmával egymásnak örömmel számot adtunk, mel- 
lyikiink mennyit és mit olvasott legyen. Néha is
mét közülünk a z , ki magát valamelly tárgyban erő
sebbnek érzette, abban a’ többinek jó kedvéből lec
kéket adott.

Abban is kedvezett a’ szerencse Németnek, hogy



soproni tanulásunk két utolsó esztendeiben ötét is 
a’ barátság kötelei által összekapcsolá az általam 
már fenebb dicsért Asbótné házával , mellynek 
több jó igyekezető ifjakkal együtt ő is köszönheté 
deáki durva erkölcseinek első csinosodását. Hatha
tósan eszközlötték ezt mind maga az említett pallé
rozott értelmű, és jó szívű asszony, mind pedig kel
lemes és jól nevelt leányai, kik közül egyik utóbb 
hitvese, ’s haláláig késérő társa is leve.

1790-ik esztendőben Sopron vármegye bandériuma 
közé fölvetetvén, azzal együtt megfordult Hildán, 
nem lévén minden haszon nélkül e’ részbeli tapaszta
lása is. Mihelyt a’ bandérium eloszlott, tüstént vis
szatért ismét Sopronba, ’s ott folytatta tanulását 
1791-diknek közepéig. Ekkor velem együtt azt az 
utat teve, mellyröl már albizálásomkor szólottám.

így el lévén készülve 1791-ben ősszel elment a’ 
göttingai universitásra. I tt csak azt kellett neki na
gyobb tökéletességre vinni, minek már Sopronban 
megvetette vala alapját. Az ott létezett nagy nevű 
tudósok' között leginkább tisztelte, ’s legnagyobb fi
gyelemmel hallgatta Kästnert,, Schlötzert, Heynet, 
Calterert,· Spittlert. A’ leckéktől üresen maradott *) **)

*) L .  N eve l te lé sem e t  tárgyazó em lékezése im ben  az  58 és kö 

ve tkező  lap o k a t .

**) U gyan  ott a ’ 69 és köve tkező  lap o k o n .
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órákat nem csak a’ hallott dolgokról elmélkedésre, 
hanem egyszersmind sok jeles munkák olvasására is 
fordította. A’ szünnapokat is haszonra akarván fordí
tani, azokban egyszer másszor aprólékos utazásokat tett.

1794-ben Göttingát odahagyván ’s haza jővén egy 
ideig gróf Battyányi Maximilián házában informátor- 
ságot viselt, azután pedig 1796-ban Győrre hivatott 
rektornak és buzgósággál és szorgalommal ’s nem 
kevés haszonnal munkálkodott mind addig, mig a’ 
halál 1800ban Majus 15-kén ötét el nem ragadta.

Nyomtatásban kijött munkái a’ következők:
A’ világtörténeteinek tudományára való készület. 

Irta gyermekek számára Schlötzer Augusztus Lajos, 
magyarra fordította Német László. Sopron 1795, 8-ad 
rét.

Az európai nevezetesebb országoknak rövid le
írása Német László által. Első rész meily a’ beve
zetést, Nagy-Britanniát, és Hiberniát, szövetséges 
Belgiumot, Dániát és Norvégiát, Svéciát ’s az Orosz 
birodalmat foglalja magában. Sopron 1795 8-ad rét. 
A’ második is elkészíttetett .általa nagy gonddal és 
szorgalommal, de a’ censura alatt elveszett.

Itövid deák grammatika. Irta tanítványai számá
ra Német László Győrben 1799 8-ad rét.

Gróf Teleky Domokos utazásait németre fordí
totta ’s fordítása Pesten kinyomatott.

Ezeken kívül sok kisebb és nagyobb értekezéseket
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és recensiókat iklatott-be, részint Schediusnak Zeit
schrift von und für Ungarn cimü időszaki gyűjtemé
nyébe, részint pedig és még inkább a’ Bécsben An
nalen der österreichischen Literatur cim alatt kijött, 
és a’ Tübingában Cotta által Allgemeine Zeitung cim 
alatt kiadott időszaki írásokban.

Jóllehet kijött Írásai is becsületére válnak, mind- 
azáltal csak próbák és nagyobbakra vezető készületek 
voltak, ’s csak azt mutatják, miket lehetett szerző
jüktől, ha tudományos pályáját tovább futhatá, még 
utóbb várni.

Az értelemnek becses tökéletességei igen szépen 
voltak benne a’ szív nemes tulajdonival is egyesülve. 
Heves természetén csudálkozásra méltó mértékben tu
dott uralkodni; szavát szentül megtartotta, a’ barát
ság kötelességeit híven tisztelte , a’ szolgálati szí
vességre minden esmerősei, sőt még az esmeretle- 
nek iránt is nagy készséggel birt, a’ társalkodásbeli 
örömöt vidámságával "s elevenségével nagyon lelkesí
tette. Foglalatosságaiban, és minden dolgaiban n’ 
rendet szerette és szorosan követte. A’ rettegni jiem 
tudó bátorság, melly a’ jelesebb elméknek , kivált a’ 
fiatalabb korban tulajdona szokott lenni ’s mellynek 
egy bizonyos mértéke nélkül senki nagy dolgokat 
véghez nem vihet, benne nem csak feltaláltatott, ha
nem néha az illendő határon túl is repült. Lángesze 
nem szeretett késve ’s lassan járni * hanem szüntelen



nyargalni akart; nőm csuda, ha ollyan világban, 
mellyben annyi sorompó vagyon, a’ megütközést nem 
egészen kerülhette el. Azonban kik reá végig figyel- 
meztek gyönyörködve szemlélték utóbbi esztendeiben 
a’ tüzes bátorságot okos vigyázassa! párosodni.

Mind ezen jelességekhez az is járult, hogy Ne
meikben a’ szép léleknek deli termettel ’s szép 
ábrázattal ékeskedő test adott szálást, ngy, hogy ő 
akárinelly oldalról tekintve is igen szép fénnyel tün
döklő, és a’ maga körében igen hasznosan világos- 
kodó, de fájdalom csak rövid ideig tártó tüneméy, 
vala.

Kazinczy Ferencz életrajza.

Az epeinirígy, rnelly hazánkban az idén annyi 
gyászt okoza , sok egyéb jeles hazafiakkal együtt el
ragadó tőlünk a’ múlt Augusztus 22-kén Kazinczy 
Ferencet is, ki nemzeti literaturánknak főékessége 
volt. Számos baráti és tisztelői közül bizonyosan 
lesznek többen, kik érdemeit hirdetni el nem mu
latják; ’s kétségkívül a’ magyar tudós társaság is, 
raellynek ő rendes tagja ’s egyik fődisze volt illen- *) **)

*) Ezen élet rajzot  nem so ká  ba r át om h a l á l a  u t án  í r t a m , '« 

a k k o r  Kulcsár  röv i den  k i vo nva  felvette h í r l a p j á b a .

**) i83'-ben készült,  de nyomtatásban még eddig nem jelent 

m e g ,  ’s Emlékezéseim készülése nélkül alig is jelent volna 
meg valaha.
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dőnek tartja évkönyvébe olly emléket tétetni, melly 
mind magához, mind a’ köztiszteletű elhunythoz mél
tó legyen, Mindazáltal a ’ barátság, melly közöttem 
’s közötte nem sok híján negyven esztendeig szaka
datlanul tartott, ’s melly életem édességét olly nagy 
mértékben nevelte, nekem is kötelességemmé teszi, 
emlékezetét nem csak szivemben , hanem a’ közön
ség előtt is tisztelni. Ezt annál inkább tartózkodás 
nélkül cselekszem, mennél illendőbb ezen nevezetes 
ferjfiu sok hasznos munkálkodásának többek által ’s 
több oldalról· felvilágosítatni; ne vádoltathassunk a’ 
maradék előtt azzal, hogy azt a’ sok jót, mit nyel
vünkkel ’s a’ tudományokkal, és igy hazánkkal is tett, 
megesmerni ’s becsülni vagy nem tudtuk, vagy nem 
akartuk. Miattam még másoknak is elég tágas mező 
marad itt a’ dolgozásra; mert én, ki a’ boldogultat 
csak munkáiból , leveleiből, velem csak kevésszer 
’s rövid ideig létéből, ’s róla nyomtatásban olvasott 
tudósításokból esmerem, mind belső mind külső életét 
csak röviden rajzolhatom, ’s tudományos törekedésé- 
ről ’s tetteiről kevesebbet mondhatok, mint mondani 
kellene.

Kazinczi Kazinczy Ferencz jeles nemes famíliából 
származott, ’s Oktober 27-dikén J759-ben Bihar vár
megyének Er-Semlyén nevű helységében született. 
Ha nem csak a’ hadi vitézség, ’s polgári tisztviselé- 
sekben kitűnő ügyesség és hűség , hanem a’ tudomá



nyos éydem is osztogathat dicsőséget, bizonyosan 
ő is igen szép fényt terjesztett nemzetségére. Mert 
jóllehet a’ közhivatalok útját, mellyen fiatalabb ko
rában sokat ígérő szerencsével járt, elhagyni kénteien 
volt, a’ tudós és írói pályán magának és nevének olly 
becses hirt szerzett, miilyen akármelly famíliának is 
ékességül szolgálhatna.

Oíet eleitől fogva e’ pályára hívták talentumai, 
és hajlandóságai. Ezek mihelyt a’ tulajdonképi tanítás 
és tanulás ideje kezdődött, mind szülei házánál, mind 
1766-ban a’ Debreceni, 1767-ben a’ Késmárki, ’s 1769- 
—tői fogva 1779-ig a' Sárospataki iskolákban nem csak 
magokat szembetiinőképen kimutatták, hanem rendsze
rint! társokat, a’ nyornos szorgalmat is ritka mértékben 
magok után vonták. Csodálkozásra méltó gyorsaság
gal is ment elő nem csak mindenben a’ mi tanítatott, 
hanem sokban ollyanban is, a’ mi nem tanitatott. 
A’ nem tanított tárgyakhoz tartoztak egyebeken kiviil 
a’ német-, francia- ’s görög nyelvek, és a’ jóizlés. 
Az említett nyelvekben otthoni nyornos szorgalma, a’ 
jóizlésben pedig különösen a’ természet gyakor szem
lélése, képek nézegetése ’s költők olvasgatása által 
már gyermek korában igen szencsésen gyarapodott.

Valamint mindenbe úgy a’ nevelés dolgaiba is 
gyakran nagy befolyása van annak, mit vak szeren
csének, vagy történetnek szokás hívni, ’s az ő ne
veltetésébe annál nagyobb volt, minthogy ez az
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atyjának nagyon korán 1774-ben történt halála után 
nem a’ legjobb terv szerint intéztetett, ’s minthogy 
különösen még akkor a’ közös tanítás Sárospatakon 
is ,  mint hazánkban mindenütt, nagy fogyatkozással 
járt. Némelly nagyon szükséges tudományok egészen 
száműzve voltak, ’s a’ többiek nagy részint igen szá
razán ’s az ifjak elméjéhez ’s természetéhez kévésé 
alkalmazva adattak elő. A’régi görög klassikusok csak
nem egészen el voltak mellőzve, ’s a’ tanítási rendszer
be bevett romaiak is , mellyekből leginkább kelle ’s 
lehete mindenféle jót tanulni, ritkán magyaráztattak 
ngy, hogy bennek a’ helyes gondolkodás, jóizlés, ’s 
a’ nemes érzések kijegyeztettek ’s szeretet tárgyává 
tetettek volna; hanem többnyire csak szókra , szólás- 
módokra, grammatikai csekélységekre, ’s gyakran 
haszontalanságokra ’s gyermeki utánzásokra feszite
tetett a’ figyelem. Ivazinczynak a’ szerencse· abban 
kedveze, hogy némelly görög és romai írók munkáin 
kívül több német és francia könyveket is jó idején já t
szott kezébe, hogy Báróczy, baróti Szabó Dávid 
és néhány más magyar írók’ munkáira nagyon fiatal 
korában figyelmessé te tte , ’s hogy 1792-ben nemcsak 
a’ kimívellebb külföld tudományos állapotát vele jobban 
megesmertette, hanem őtet az idősebb báró Ráday Ge
deon társaságába is vezette, kitől mind esmercteire, 
mind ízlésére nézve igen sokat tanulhatott és tanult. 
Ő maga különösen becsülte azt a’ szerencséjét, melly
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szerint a’ jelesebb német írók remekeit idején meg- 
szeretheté, ,’s később esztendeiben is irigylésre mél
tónak tartotta hazánk azon vallásbeli felekezeteiuek 
sorsát, mellyek azokat könnyebben tanulhatták meg
érteni, mint az övé. Azt hívé, ’s nem ok nélkül, 
hogy a’ német lileratura, melly nem csak maga sok 
tekintetben nagyon gazdag, hanem inás mivelt nemze
tek kincseit is szorgalommal összegyűjti, ’s velünk 
magyarokkal mind szomszédsági, mind politikai szo
ros egybcköttetésben van, hazánkra nézve legjobb és 
leghasznosabb csatornája mind a’ tudományoknak, 
mind a’ jóizlésnek. Egyébiránt a’ szerencse kedvezé
seit, mint az oskola adományait is nagy buzgósággal 
hasznára fordította, mit tapasztalásból láta, társal- 
kodásban halla, tanítói leckéiből veve, azt nem csak 
emlékezetében tartotta, hanem elmélkedés és gya
korlás által sajátjává is igyekezett tenni, hol általa 
tanult nyelveken irt könyveket talált, azokat nem 
kevés figyelemmel forgatta, ’s belőlük azt, mit leg
jobban megszerete, kiírta, ’s magát mind könyv nél
kül tanulásban, mind írásbeli dolgozásokban gyakor
lottá. E’ szerint mire az oskolából kilépett, annyi 
esmeretekkel gazdakodék meg, mennyivel kevés tanu
lótársa dicsekedhetett. Ezen esmereteket azután is nem 
csak könyvekből szaporítni meg nem szűnt, hanem a’ 
világnak kivált a’ nagyobb világnak szemlélése ’s 
vizsgálása által is az életre haszouvehetőbbekké tette,



mire annál több alkalma vo lt, minthogy neki famíliái 
egybeköttetése is válogatott társaságba nyitott utat.

Oskolai ’s akadémiai pályáját elvégezvén elébb 
Kassán és Eperjesen a’ törvények gyakorlati tanulá
sával foglalkozott, azután Pesten a’ királyi tábla ju 
ratusai közé lépett. Onnét hazamenvén nem sokára 
1784-ben Abauj vármegye tiszteleti aljegyzőjévé, ’s 
mind ennek mind Sáros vármegyének táblabirájává, 
’s 1786-ban Abauj vármegye főnotariusává nevezteték 
ki, ’s ugyan annak akkor tájban Szabolcsba is meg- 
hivaték , 1786-tól fogva pedig 1791-ig a’ kassai ke
rületbeli normalis iskolák igazgatójává lelt. Minde
neknek, kik róla emlékeznek, megegyező ítélete sze
rint mindenütt közkedvességet nyert, ’s az értelme
sek előtt maga felől nagy reményeket támasztott.

Későbbi meggyőződése szerint a’ könyvirók se
regébe nagyon idején lépést helytelennek ’s káros
nak tartotta. Igaz, hogy már 15, 17 esztendős ko
rában jöttek ki két munkácskái nyomtatásban , t. i. 
magyarország földi állapotjának lerajzolása, és az 
amerikai Potoz és Kazimir keresztény vallásra meg
térése. De azok, mint maga mondotta csak szüléi 
játékának szüleményei vaiának, ’s az igazságos ítélő 
által csak úgyis nézethetnek, mint szép virágzást 
és gyüinölcsözést ígérő bimbók. Legelőször 1788-ban 
lépe-fel Gessner idylljcinek fordításával, ’s a’ kö
vetkezőben bács megyei leveleivel. Az ezen két mun
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kaival nyert nagy kedvességet uem csak fentartottu, 
hanem a’ kassai magyar múzeumban ’a Orpheuszban 
találtató eredeti ’s fordított darabjai Shakespeare 
Hamletjének ’s Macbetjének, Lautiere Lanassájának, 
Göthe Stellájának, Weber vak lantosának, Herder 
paramythjeinek, Wieland szinopei Biogenesének és 
Lessing meséinek fordítása, ’s a’ helikoni virágok, 
kiadása által gyorsan nevelte is, mindaddig, inig egy 
szerencsétlen történet ötét a’ közönségtől, ’s a’ közön
séget ő tőle meg uem fosztotta. A’ hét gyászos esz
tendők eltelése után Mariuontel szivkcpző regéi, Ro
chefoucauld maximái , a’ tövisek és virágok, a’ poé
tái berek, munkáinak kilenc kötetei, .minden idősza
ki Írásainkba iktatott számos kötetlen és kötött be
szédű darabjai, Pyrker után a’ szent hajdan gyön
gyei, Lessing Galotti Emíliája, a’ pannonhalmi uta
zás ’s t. nem csak előbbi írói hírét nevelték, hanem 
őtet a’ magyar literatura legnevezetesebb hősévé is 
tették.

Ha valaki tanultabb ’s ügyesebb íróink közül 
Kazinczynak minden munkáit,, kivált nyelv tekinte
tében józan, ’s részrchajlatlan kritika alá vetné, az 
valóban az ifjabb magyar írók, vagy az írókká lenni 
akarók nagy köszönetére tenné magát méltóvá 5 író
ink közül egy sines, ki ezen fáradságot úgy megér
demelné, mint ő. Addig is mig illy hasznos mester 
előáll, nem mulathalom-el tanácsolni ifjabb íróinknak,



hogy olvassák dolgozatait figyelemmel azon rendben, 
mellyben ő azokat készítette, ’s vizsgálják, mint 
kezdette auctorságát, ’s mint gyarapodott, ’s érett 
meg olly íróvá, millyet benne minden értelmesek 
tisztelnek, ’s a’ maradék [is tisztelni fog. Az illy 
foglalatoskodás bizonnyal meg fog becses tanúságok 
által jutalmaztatni.

Nem szándékom tudományköri érdemeit minden 
oldalról vizsgálni, ’s számára a’ rangot és helyet, melly 
ötét a’ hír templomában illeti, meghatározólag ki
mutatni, csak néhány általános jegyzeteket teszek ide, 
mellyek nem bírálatok lesznek, hanem hálának, mel
lyel neki tartozom, bizonyságai.

Kazinczy a’ magyar iró előttem négy tekintetbe« 
nevezetes, mint magyar olvasást kedveltető, mint 
nyelvmivelö, mint dolgozási szorgalomra szoktató, és 
mint jeles elméket Írásra ébresztő. Az első tekintet
ben a’ magyar literatura köztársaságának határit szé
lesítő, a’ másodikban földét nemesítő, a’ harmadik
ban törvényeit jobbítá, a’ negyedikben pedig számá
ra értelmes mivelőkről gondoskodék.

A’ magyar olvasó közönség most is igen kicsiny, 
ezelőtt félszázaddal pedig alig vala több a’ semminél. 
Akkor atyáink a’ béke mesterségeiben gyorsan ’s 
nagy mértékben menőnek ugyan elő, de szint olly 
gyorsan, ’s szembetünőleg idegenedének-cl a’ nemzeti
ség leikétől is. A’ tehetősebbek közül a’ magyar li-



teraturát igen kevesen tartották figyelmekre méltó
nak, legtöbben úgy nézték az t, mintha a’ világon 
sem volt volna, némellyek pedig annak minden óránel- 
enyészését jövendölték. A’ tudomány kedvelők ha ol
vasás által leikeiknek akár eledelt, akár örömöt akartak 
szerezni, nem magyar, hanem deák, német, francia, 
vagy más külföldi nyelven irt könyveket kerestek. A’ ki 
a’ magyar nyelv szeretetének kialudni készülő tüzét 
írásai által éleszteni kívánta, az nem csak külső ju
talmat nem reménylhetett, hanem szerencsésnek tart
hatta magát, ha raegvettetés és kigunyoltatás nélkül 
rejtezhetett a’ feledékenység homályába. Akármelly 
buzgón igyekezének is néhány lelkes hazafiak az el
hagyott magyar Helikonon szavokat felemelni, ’s 
nemzetüknek hasznos leckéket adni, vagy azt kelle
mes énekeikkel mulatni, többnyire vagy siketeknek 
beszélőnek, vagy legfelebb némelly alacsonyabb 
sorsú ifjaknak zengedezének. Kazinczy Ferencnek 
juta az a’ szerencse, hogy hazafitársait azon mély 
álomból, mellybe nyelvökre nézve elmerülve voltak, 
először szembetűnőbben felébreszthette, tígy tűnt ő 
fel, mint egy szép hajnali csillag, melly a’ magyar 
literaturára borult sűrű setétséget gyorsan és hatólag 
oszlatta. Sugárai hamar mindenfelé hatottak, ’s sok 
jobbra termett magyar ifjaknak világoltak. Mindjárt 
első próbái a' Cessner idylljei, ’s bácsmegyci levelei 
nagy kedvességet talállak ’s a’ magyar olvasók szá



mát szaporították; utóbbi munkái pedig a’ szerencsés 
kezdetnek még szebb foganatot adtak. Alig van a’ 
mostani tanult magyar férjfiak ’s kivált írók között 
csak egy is , ki örömest meg nem vallaná, hogy azon 
buzgóságot, mellyel anyai nyelvét szereti, leginkább 
tőle kölcsönözte.

Kazinczy nagy részint fordításokat ada ; ’s van
nak, kik neki vétekül tulajdonítják, hogy jeles ta- 
Ientomait eredeti munkák készítésére nem használta. 
De elébb mint e’ részben elhatározó ítéletet hoznánk, 
szükséges a’ dolgot több oldalról is figyelemmel szem
lélni. Embernek hatalmában nem álló körülményektől 
függ, felébredjen-e a’ keblében alvó genius (mert 
hány ezerben nem ébred-fel soha) ’s ha felébred is, 
mire ébredjen fel ? saját szárnyain csendesebb vagy 
merészebb repiilésre-e, vagy mások nyomán járásra’s 
mikor egyszer az ember egyikhez vagy másikhoz szokik, 
a’szokás itt is utóbb természetté válik. Minden író a’ 
maga erejét tartozik megvizsgálni, ’s dolgozásait 
ahhoz szabni, ’s ha azzal a’ mivel bir, akár kevesebb, 
akár több legyen az, híven sáfárkodik, méltán tarthat 
számot a’ jók szeretetére. Továbbá ha szinte a’ jó 
eredeti munkákat illeti is az elsőség, ’s azoknak szer
zői első rangú csillagzatok gyanánt ragyognak is, ta
gadhatatlanul meg van a’ fordításoknak is , kivált 
akkor, midőn a’ nyelv kimiveltetése kezdődik ’a 
magok becse. Azok nélkül még eddig (ha némelly



régibb nyelveket, mellyeknek első kiiniveltetéséről 
kevesebbet tudunk mint kellene, kivesszünk) egy 
nyelv sem emelkedett magasra. Sőt, a’ mi több, bi
zonyosan nagyobb érdem külföldi jeles munkákat 
tűrhető magyar köntösbe öltöztetni, mint holmi apró 
’s igen középszerű eredeti darabokat írn i, vagy mint 
sokszor történik, némelly gondolatokat más írókból 
kiszedni ’s a’ maga módja szerint (ánelly nem mindenkor 
jó) előadni. Azt sem kell elfelejtenünk, hogy azon 
időben, mellyben Kazinczy az írói pályát futni kez
dette, nagyon szükséges volt a’ magyar olvasást mi
nél elébb, ’s minél többekkel megszerettetni; ez pe
dig hamarább történhetett alkalmas fordítások, mint 
lassabban készülhető jó eredeti munkák által. Ha 
mind ezeket meggondoljuk az ő fordítói foglalatossá
gát nem csak hibának nem fogjuk tartani, hanem ta
lán szerénység bizonysága gyanánt nézni, ’s minden 
esetre a’ sok jóért, melly belőle származott, szives 
köszönettel venni. A’ köszönetét ő annál nagyobb 
jussal megkívánhatja, minthogy a’ fordítást a’ kézi 
mesterség alacson sorsából, mellyben az nálunk ad
dig sinlődött, a’ müvészség rangjára igyekezett 
emelni. Mert ő mint minden munkáiban, úgy fordí
tásaiban is egyszersmind nyelvmivelő vala,

A’ nyelv kimíveltetése mindenütt más miveltebb 
nyelvekből kölcsönözéssel kezdődik. A’ magyarban 
is azzal kezdődött; de itt a’ kölcsönözés több okok
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ra nézve bajosabb, mint a^ esmeretesebb nyelvek 
közül akármelyikben is. A’ görög úgy szólván gyen
ge gyermek korában kölcsönözött más miveltebb 
nyelvektől, midőn a’ gyermeki kor változékony ter
mészete szerint a’ nyelvbeli változások is könnyen 
elfogadtattak, hamar meghonosodtak ’s megtermésze- 
tisedtek; ’s azért az esmeretesek között az a’ Jeg- 
szüzebbnek is tartathatik. A’ deák , francia, olasz, 
német és némettel rokonok az elüttök volt példá
nyokból szükség idején könnyen csinálhattak egy kis 
változtatás, vagy néha egy szótag elhagyása által 
természetek megerőtetése ’s szegénységek elárulása 
’s a’ rajtok beszélők szemeinek és füleinek nagy 
megsértése nélkül uj szókat és kifejezéseket. A’ ma
gyarral máskép van a’ dolog. Ez az európai tudós- 
ságot felserdült ifjúi korban, midőn minden újítások 
nehezebben fogadtatnak el, kezdette tanulni; ’s ben
ne csaknem minden kölcsön vett szókat, minthogy 
saját hangjaival nem könnyen forranak öszve, egé
szen meg kelle hagyni, ’s a’ kölcsön vevést lehetet
len volt csak valamennyire is eltitkolni.

Azonban a’ kölcsönözésen kívül még sok egyéb 
is tartozik a’ nyelvmiveléshez. A’ nyelvmivelőnek, 
mint Kazinczy az orthologus és neologus cim alatt 
irt értekezésében mondja: „kötelessége mind azt a’ 
mi a’ beszédnek erőt és szépséget adhat, keresni ’s 
elfogadni; ’s c’ végre az idegen szókat fmidőn olly
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dolgokat jegyeznek, mellyeknek esmeretére nem kell 
mások 'által vezéreltetnünk) kerülni, szokásban nem 
forgó szókkal ’s szólásokkal élni, szókat csinálni, a ’ 
készeket, de rútakat szebbekké tenni, a’ kiholtakat 
előhozni, a’ nem nemtelen ’s nem kedvetlen hangzású 
környékieket a’ nemzet nek visszaadni, gyökerekkel in- 
kálib éln i, mint számlázottakkal, az összeforrottakat 
párticuláiktól megszabadítani; szavait uj syntaxissal, 
periódusa tagjait szabadabban, merészebben, gyakor
ta idegen példányok után szövni, az idegen szóláso
kat magyar szólásokká változtatni, nem azt nézvén, 
ha előtte más valaki szólott-e már úgy, ’s az ural
kodó szokás azt javasolja vagy engedi-c: hanem ha 
lehet-e úgy szólani, ’s az irásnem, mellyben ’s 
az a’ hely, 'mellyen szól, szokatlan mondását en
gedi-e, kivánja-e ’s a’ beszéd így erőt ’s szépséget 
nyer-e ?“

Mind ezen tekintetekben még eddig közel sem tett 
egy magyár író is annyit, mint Kazinczy. Mindenekelőtt 
tudva vagyon, melly sok ellenmondásokra talált ő e’ 
miatt, sőt melly méltatlan csúfolódásoknak is lett 
tárgyává. De azon elvek, mellyeket most említett 
szavaiban felállít, megcáfolhatatlanok. Bizonyos is, 
hogy azon oskola, mellyct ő ezen merészsége által 
alkota, a’ benne némellyek által gyakorlott vissza
élések mellett is szerencsésen gyózödelmeskedett, ’s 
uralkodóvá lett. Azt, hogy próbáiban Kazinczy egy
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szer-másszor hibázott, ha a’ nehézségeket, menyek
kel kiizködnie kellett, meggondoljuk, épen nem 
csudálhatjuk, sőt inkább azt kell csodálnunk, hogy 
annyi akadályokkal olly szerencsésen tudott harcolni. 
Kétségkívül minden lelkes magyar írók kötelessé
güknek is tartják, iránta hálájokat az által bizonyíta
ni, hogy a’ nekik adatott erőnek mértéke szerint 
azon az utón, mellyel ő kimutatott hamarább vagy 
lassabban előre haladni igyekezendnek.

Valamint pedig Kazinczy a’ tulajdonképi nyelv
újításban bátor és szerencsés vezérnek , úgy a’ jó és 
szép előadásban is jeles mesternek tartathatik. Erre 
nézve vizsgálódási tekintetben is ada, ném külön ér
tekezésekben ugyan, hanem itt ott mellesleg olly in
téseket, miilyenek csak jeles elméktől származhat
nak, ’s holmi száraz oktatásoknál többet érnek. 
De példája az, a’ mivel leghatóbban tanít és serkent 
mert ki nem vallja-meg, hogy eddig a’ magyar toll 
senki kezében olly sok szinü ’s olly szép festésekkel 
nem bájolt, mint az övében.

Ezen sok és jeles érdemeihez a’ magyar literatu
re iránt járul még egy, melly nemességével a' többit 
megelőzi, ’s a’ maga nemében valóságos ritkaság: az, 
hogy az ifjakat kikben észt és elmét sejdített legbuzgóbb 
indulattal ébresztette a’ magyarul írásra. Nagyon tá
vol volt ő az olly alacson lelkek szokásától, kik a’ 
velek azon egy pályára készülő fiatalabbakban meg



annyi veszedelmes vágytársokat nézvén, 's  áltatok 
meghomályosítatni félvén, azokat elnyomni igyekez
nek ; sőt legédesebb örömei közé szám látta az illye- 
neket biztatni, bátorítani, lelkesíteni. Nem csak 
barátai előtt örömest emlegette őke t, ’s dicsérte 
igyekezeteket, hanem velők magokkal is tudatta, ’s 
éreztette, raelly igen örül, ha az általa olly igen 
forrón szeretett ügy uj és fris erejű előmozdítókra 
talál. Lélekkel telljes, és csodálkozásra méltó nagy 
száma leveleinek nem kicsiny része szép lelküségé- 
nek illyen bizonyságát foglalja magában. Bátran el 
is lehet mondani, hogy első rendű fiatalabb Íróink 
közül egy sincs, kit ő e’ féle barátságos kedvezésé
vel nem lelkesített.

Arra hogy az erkölcsi képét híven lefesthessem 
nincs elég esraeretem; de a’ mi keveset felőle e’ rész
ben tudok az is elégséges engemet telljesen meg
győzni arról, hogy ö a’ nemes lelkek közé tartozott. 
Benne a’ müvészség és tudomány forró szeretete a’ 
józanság és mértékletesség ritka mértékével vala 
egyesülve, ’s ezen becses tulajdonságok a’ legszebb 
társasági erényeket, az igaz humanitást szülték. Ha 
valaki, ő tökéletes igazsággal ezt mondhatta Hora- 
tiusával:

— — — mediocribus ac mea paucis
Mendosa est natura , alioquin recta (velat si
Egregio inspersos reprendas corpore naevos)



Et neque avaritiam , neque sordes, nec mala lustra 
Objiciet vere quisquam m ihi, purus et insons 
— — — et vivo carus amicis.

Hogy dicséretét szerette hallani, azt hibának is 
alig lehet venni; legalább ez inég a’ bölcs emberben 
is elengedhető hiba, ’s az ollyan tudósnál igen ter
mészeti dolog, ki munkáiért semmi egyéb jutalmat 
nem várhatott ’s nem nyert. Nagyobb hiba volt benne 
a’ maga és hozzátartozói gazdasági hasznával keve
set gondolásnak egy olly neme, melly inkább re
génybe illett volna, mint a’ való világba, ’s mellyet 
kútfeje tisztaságáért egy magános filozófusnak meg
lehetne bocsátani, de nem olly könnyen egy cselédes 
atyának. Azonban itt is menti őtet valamennyire 
emberi természetünk azon korlátoltsága, melly sze
rint egymástól igen különböző tárgyokhoz igen buz
gón nem ragaszkodhatik. Mert Juvenalis eme versei 
illy értelemben is alkalmaztathatok: \

Quis locus ingenio , nisi quum se carmine solo 
Vexant et dominis Cirrhae JSysaeque feruntur 
Pectora nostra , duas non admittentia curasl

V
Beliczay Jónás életrajza. 

líeliczay egy ideig Bellicz nevet viselt, de ez *)

*) Ezen életrajzban a ’ reám baráti  bőkezűséggel ruházott di

eseleteket is , mellyeket eleinten kitöröltem, utóbb meghagyám ;



előtt néhány évekkel magyar nemesség birtokában 
létező rokonival magát törvényesen összekapcsol«, 
’s magával együtt maradékit is a’ magyar nemesség

tf

jogaiban részelteté. Otet már feljebb Emlékezéseim 
első közleményében a’ 192. lapon jellemeztem: itt 
csak azt említem, hogy Komárom vármegyének Kocs 
nevű helységében 1764-ben november 10-kén szüle
te tt, ’s éleiéről azon tudósítást, inellyet megkéré
semre velem közölt, saját szavaival itt következ
tetem :

„Honomban rhetorikát, vagy mint ott .nevezték, 
„oratóriát végeztem 1780. évben. Akkor Sz. Lőrincre 
„mentem’s ott az oskolatanító segédje voltam két évig. 
„1784-ben Pozsonba mentem, hol a’ tápintézetbe ohaj- 
,,ték felvetetni, de többször megújított folyamodásom 
„után is Sztrecskó György professortól igy utasítat- 
„tam -el: carissime! vos hiingari trans danubiani perti- 
, ,netis ad gymnazium soproniense, hic tu apud nos inter 
„alumnos non recipieris. ·4 — 1785-ben Vadosfára men-

mert egyfelől nem kételkedem a z o n ,  hogy barátom azokat 

meggyőződve d e  nagyitó üvegen látva m ond ja ,  másfelől 

azokért mások engem nagyobbnak nem , hanem talán ki. 

sebbnek fognak tartani. D e ide járul az i s ,  bogy ezen d i
cséret miatt az én önérzetem nem változik, melly abban áll , 

hogy a’ számtalan kicsiny embereknél valamivel nagyobb 

’s a ’ számtalan nagy embereknél jóval kisebb vagyok.
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„tem néhai tis/.t. Kacséra Márton pred. úrhoz, mint 
„atyafihoz, hogy annak pártfogása mellett Sopronba 
„mehessek. Ez fel is vitt magával István király 
„napján, melly napon akkor — a’ vadosfai hires ve
re ség tő l fogva — nem volt szabad templomot nyitni, 
,,’s ajánlott ottan mind a’ rektor prof. Farkas Ádám, 
„mind t. Torkos Jö ’sef prédikátor uraknak; de a’ 
„tápintézet betöltve leven, szándékom olt is hiusíta- 
„ to t t , ’s a’ tisztelve nevezett pred. nr által így uta- 
„sítatám -el: carissime! discas, ferream adhibe dili- 
„gentiam, et confidas deo!“ Visszatérvén minden ki- 
„látás nélkül Vadosfára , habozások között töltöttem 
„ott az időt Novemberig, midőn Szent-Andrásra 
„oskola tanítói hivatalra szólítottam, hová el is men- 
„tem, ’s hol én nyitottam az oskolát 1786-ban Ja 
n u ariu s  havában. De már Martius havában, mint
h o g y  orgonáim' tudtam hivatalt nyertem Nemes-Kérre, 
„hová azon hó 16-kán el is költöztem, 1792-diknek 
„kezdetével Nagy-Geresdre vitettem oskolamester- 
„nek, honnan 1799-ben Szent-Antalfára szólhattam 
„prédikátornak, hová Junius havában költöztem-el, 
,,’s ordináltattam néhai főtiszt. Nagy István superin
cendens által Veszprémben Julius 2 -ik napján. Onnan 
„1803-ban Vanyolára, innen 1800-ban Nagy-Alásonv- 
„ba, 1809-ben Augusztus 15-kén pedig — a’ francia 
„háborukori fegyverszünet alatt — Keinenesi-Hőgyész- 
,.re jöttem , hol eddig 1843-ig midőn ezt írom, 33 fél
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„éveket töltöttem-el. Itt 1831-ben Majus 6 -kán — a' 
„két concandidált barátimnak írásban a’ megyei gyű
l é s  eleibe váratlanul terjesztett meglepő nyilatkozá
s u k  következésében a’ szavazatok felbontatlanul 
„hagyatván — közönséges felkiáltás által kemenesi 
„esperessé választattam, melly hivatalt 11 évig vi
s e lv é n , arról 1842-ik év September 27-kén Csengén 
„tartatott megyei gyűlésben — főtisztelendő super
intendens ur ő Nagysága helybenhagyásával — erőt
lenségem  érzésében leköszöntem, még akkor is szá
m o s  egyének leköszönésemet elfogadni nem akarván. 
„Az 1838-ik évben Junius 20-ik napján néhány me- 
„gyebeli jóakaró uraimnak ajánlásukra Szombathelyen 
„tartatott tisztújító vármegyei közgyűlésen Méltósá- 
„gos N. Yázsonkői gróf Zichy István főispáni hely- 
,,tartó ur által a’ most utánoin hivalaioskodó nagy- 
,,tiszteletű Magassy Dávid esperes úrral együtt tá
blabírává neveztettem ’s felesküdtettem.“

„Oskolai pályám csonkán maradván, hivatalom 
„folytatása mellett másokat tanítva, magamról sem 
„felejtkezém-el. — Tanultam. — Gondolkodva, stu- 
„dirozva olvastam a’ Baumeister kiadása szerint a’ 
„logikát, metaphysikát, psychologiát, theologia natu- 
,ra list, Ilibini ethikáját, többféle thcologusokat, Hu- 
„bertet, Seilert, Doederleint, Beiert, Téliért, e’ két 
, , utóbbinak magazinját, ’s másokat, kiknek munkáit 
’,a’ mennyire kis erszénykém engedte, vagy inegsze-
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„reztcm, vagy jóakaróim ’s barátimtól kölcsönöztem. 
„Ezek mellett az annyira szükséges német nyelv tanu
l á s á t  sem mulattam-el. Megvettem Gotsched gram
m atikáját és Scheller szótárát. Salzmann popularis 
„munkáin kezdve mindenféle megkapható német köny
v e k e t  megolvastam ’s azokból némellyeket magyarra 
„is fordítottam/ 4

„De a’ (ársalkodásnak is igyekeztem hasznát 
„venni. Oskolatanilói hivatalom folytatása ideje alatt 
„négy principálisaim voltak; de azok által nem so- 
„kat épülhettem, mert azon kívül, hogy koruknál 
„is régibb hyperorthodoxus és jobb ízlés nélküli férj— 
„fiák voltak, irántami jó hajlandóságukat minden 
„őszinte igyekezetem dacára magamnak kivívni nem 
„bírtam. Egyikkel azok közül tőszomszédságban él- 
„tem 6  évig, és noha hivatalos kötelességem teljesí
t é s e  idején kívül is néha meglátogattam, székén 
„soha sem ültem! Távolabb levő miveit lelkű bará
tim nak  társaságában kerestem ’s találtam táplálékot/ 4

„Annál szebb ’s kellemesebb csillaga tünt-fel 
„pályámnak homályos menyezetén Szent -  Antalfára 
„szerencsésen történt elköltözésemkor. Ott lettem 
„szerencsés közelebbi érintkezésbe jönni azzal a’ 
„szellemdus férjfival, kinél nagyobbat szellemi tekin
te tb e n  nem esmertem ’s nem esraerek, pedig öt 
„nálamnál jobban senki nem esmeri, főtiszlelendő 
„superintendens ’s királyi tanácsnok Kis János ur

-  8 4  —
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„ő Nagyságával ki akkor Kővágó-Örsi prédikátor 
„volt. Az esztendőnek kellemesebb szakaszaiban 
„ritka pár hét inult-el a’ nélkül hogy egymást köl
csönösön meg ne látogattuk volna, sőt még a’ zor- 
„don tél sem volt képes közibénk egészen elválasztó 
„közfalat emelni! És ez a’ társai kodás, melly kel- 
,,lemetes, nyájas, szerény és épületes vala reárn néz- 
, , ve! Hlyen együtt létünk alkalmával soha sem mu- 
„lasztottuk-el, hogy valameliy hivatásunk körébe vá- 
„gó tárgy felől nem beszélgettünk volna. Különösen 
„nem mulasztám-el kérdést tenni, mit, miről, és mi- 
,,képen prédikált legközelebb, ’s én ugyan arról szár 
„mot adtam mesteremnek, ’s ezt követte a’ nyájas, 
„világos és épületes bírálat! Szives volt ő némelly 
„kéziratait is ottan-ottan velem közölni, többek kö- 
,,zött lelkes és gyönyörűséges szent énekeit, mellyek- 
„ről sokat lehetne mondanom, de elég legyen itt azt 
,,megemlítenem, hogy azok közül valók a’ mi uj 
„énekes könyvünknek kitűnő gyöngyei , és hogy köz
v e tv e  az én azok felől akkor nyer t értesülésem ’s 
„esraeretem következésében lőnek azok szent köny
vünkbe besorozva E ’ volt életemnek az a’ sze-

*) Ezt a ’ nagy óriást akarják  a ’ protestáns egyházi lapokban 

sárral dobálva ingereln i ,  némelly apró pygraaeusok , k i 

ket a ’ nagy férj fiú ö n é rze tében’s nyugalmában igen bölcsen 

sokaknak csudálására szóra sem méltóztat !

'*) Hlyének a ’ 37, 105, 116. 130. 17z. 265. 337. 342. 346.



„rencsés időszaka, mellyben mintegy úja születve még 
„nagyobb iparral’s önbizalommal törekedtem a’ cél felé.” 

Beliczay részszerint a’ hírlapokban, részszerint 
külön nyomtatva közel két tucet nagy részint alkal
mi versezeteket adott-ki, meilyek mindnyájan bírnak 
azzal az érdemmel, hogy józan gondolatokat ’s ér
zeteket foglalnak magokban, ’s szerencsés könnyű
séggel vágynak riinezve. Ezeken kívül irt számos 
szent énekeket is , meilyek közül némellyek a’ győri 
énekeskönyvbe vágynak kisebb nagyobb változtatá
sokkal felvéve legnagyobb részint pedig külön kiadva 
Illy cim alatt: keresztény halotti énekeskönyv, melly 
munka már két kiadásban jelent-mcg, 1016-ben és 
lö39-ben, ’s halotti temetések alkalmával sok evan
gélikus gyülekezeteknél használtatik.

Kötetlen beszédben megjelent dolgozatai a’ kö
vetkezők :

A’ siketnémák segítségére serkentő predikátíó. 
Kinyomatva — igen hibásan — Kassán ’s néhai tek. 
Császár András ur mely-képével ékesítve.

3 7 9 · 3 9 4 · 4 io. 415. 428 4 8 2 . 505. 529. 538. 5 3 9  számok 
alatt .  Ezek már az akkor velem közlött gyűjteményben meg

voltak. Századunk első tizedében pedig a ’ győri énekes 

könyv — kevés énekeket kivéve — az ő dolgozata, melly- 

nek megolvasását sok izetlen enekfaragóknak nem leket 

«léggé ajánlani.



a ,
Salzrnaiin postillájabül fordítva tizenkét pvediká- 

tiók az általam szerkesztett prcdikatiós könyv végén.
Néhai tekintetes Kisfaludy György hamvai fölött 

tartatott gyászos elmélkedés 1825.
A’ hajdan Velence birtokában volt Levantei szi

getekbe u. m, Korfu, Paxo, Bucintro , Pargo, Pre- 
vesso, Vonizza, Sz. Mauro, Thiacqui, Cephalonia, 
Zante, Strophadesek , Cerigo és Cerigotte szigeteibe 
való utazás francia nyelven irta az ifjabbik Prasset 
»Saint Sauveur, Corfui francia consul. Németből for
dította Bellitz Jónás.

Ajándék a’ protestáns iker-egyházak növendé
keinek a’ tapasztalatlan gyermekeknek és serdülő 
ifjaknak ’s leányoknak vallásra ’s erényre serkenté
sül adja tapasztalásban megőszült jó barátjok Beliczay 
Jónás. Pápán a’ íef. főiskola betűivel 1845.

Rövid tudósítás Zigán Jánosról.

Zigán János Ajkán Veszprém vármegyében szü
letett 1772-ben Mart. 19-kén. Tudományos kimível- 
tetését Sopronban nyerte, hol 1784-től fogva 1792- 
dikig tanult. Ekkor Veszprémbe hivatott predikálló- 
mesternek, ’s 1797-ben ugyan oda prédikátorrá szen- 
teltetett-fel. 1798-dikban a’ hőgyészi gyülekezel ked
velt prédikátorává leve Vas vármegyében, ’s az ma
radott mind haláláig, melly 1800-ben történt. Jeles



tudománya, tanítási ügyessége, példás élete, ’s tár— 
salkodási nagyon szeretet re méltó tulajdonai életét 
becsessé, ’s halálát fájdalmassá tették mindeneknek, 
kik étet közelebbről esmerték.

Számos búcsúztató versei jöttek-ki nyomtatás
ban , raellyek ugyan minden hamar készülő versek 
természete szerint kevés költészeti érdemmel bírnak, 
mindazáltal a’ gondolatok tisztaságával, a’ képek 
helyességével, valamint a’ könnyen folyással 's sze
rencsés riineléssel is nagy mértékben ajánlják mar 
gokat azoknak, kik e’ féléket szeretnek. A’ nagyobb 
olvasó közönség számára következő munkái jelentek 
meg.

Nagy-Britanniának egyházi, polgári, és tudo
mánybeli állapotja a’ X V III-ik  század vége felé. D. 
Wendeborn munkája szerint rövid summába foglalta 
Zigán János. Pesten 1808. 8 -o. Ezen munka a’ nem
zeteket és országokat esmertető általam kiadott gyűj
teménynek első kötetét teszi.

Palotási Karolina kisasszony története az erköl
csi érzés nemesítésére Pesten 1808. 8 - 0 . Máskép illy 
cim alatt: Grátiák bibliothekája. Első kötet.

Angliában, Skóciában és Hiberniában való utazás 
1801-ben irta Pictet Márk Ágoston genevai professor. 
Németből fordította Zigán János. Ez halála után je
lent meg a’ nevezetes utazások tárházának negyedik 
kötetében. Pesten 1817. 8 -o.
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Némelly olvasóim^ tévedésének elejét kívánván 
venni megjegyezem, hogy Zigánnak maradékai Ci- 
gánnak nevezik magokat, minthogy nemes levelük
ben így találják nevüket írva.

Rövid tudósítás Szűcs Istvánról.

íSziics István hasonlókép Ajkán született 1768 
körül. 1781-től fogva néhány esztendőkig Sopronban 
tanult, mig Győrbe nem hivatott iskolatanílónak. 
Győrben másfél esztendőt töltvén Pozsonba ment ta
nulását folytatni, mellyet elvégezvén 1780-ban Iháros- 
berényi prédikátorrá szenteltetett fel. Onnét nem so
kára Kemenes-alá Csengére, ’s utóbb ismét a’ népe
sebb’s jövedeímesebb Téti gyülekezetbe, hol a’ tuoson- 
győri egyházmegye alesperessé választatása után 
megholt 1839-ben. Valamint egész iskoláztatása alatt 
példás szorgalmat, ’s erkölcsi magaviselést mutatott; 
úgy hivataloskodásában is mindenütt nagy buzgóság- 
gal ’s hűséggel já rt-e l, ’s közkedvességet nyert. Hi
vatalától üres óráit tudományos esmcreleinek gyara
pítására fordította. E’ végre számos esmeretes jobb 
irők munkáit megszerezte, ’s azokat nagy gonddal 
olvasta ’s használta. A’ vers írásban is gyakorolta 
magát, ’s már fiatalkorában adott-ki egy munkát illy 
ciin alatt: erkölcsi és elegyes versek, mellyek né
melly jelesebb német vers költőkből, Gellertból; Ha-
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gedornból, lvleistból, Cronegkből és Höltyből fordí
tódtak. Pozsonban 1T91.

Utóbb kijött versezetei között legjobb az, inelly 
illy din alatt van kinyomva: A’ szép lélek. Főtisz- 
telendö Tudós Kis Jánosnak superintendensé válasz
tatása alkalmával irta Szűcs István.

De ereje nem a’ verselésben, hanem bölcselke
dést gondolkodásában állott, mellyel annyira kitün
tette magát, hogy e’ részben egy prédikátort sem es- 
mertem ki ötét utolérte volna. A’ jelesebb régi ’s uj 
böicselkedési rendszereket nagy szorgalommal tanul
ta , ’s mit tanult, azzal leginkább a’ vallást vizsgálta 
bölcselkedésileg. E ’ nemben több esztendőkig dolgo
zott is egy munkán, mclly kéziratban csonkái! mara
dott, ’s nagyon kár hogy azt el nem végezhette, ’s 
ki nem adhatta. A' fölebb említetteken kivül csak 
egy munkája jelent meg nyomtatásban illy cim a la tt: 
Áhitatosságra való könyv azoknak számokra, kik az 
úrvacsorájával méltán élni akarnak. Irta Szűcs Is t
ván ; Soprpnban nyomtattatott Sziesz Antalnál 1800. 
Azon munkájának pedig, mellyel a’ vallásról bölcsel- 
kedőleg készített, ’s melly kéziratban csaknem egé
szen készen van: cime ez: „Eusebius, vagy beszél
getések, az emberi lélek teljes kifejlődéséről.“

Az itt említett barátim közül csak Ueliczay Jónás 
van még életben, ’s a' késő véuséggel együttjáró ba-
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jók mellett is érdemeinek sok szép gyümölcseit arat
ja ;  a’ többiek már átmentek a* jobb világba, lláth 
attól a’ dicsérettől kisérve, mellyet mint Íróra Kazin-» 
czy ruházott; Német, Szűcs és Zigán a’ tudományok 
országában elfelejtve, ’s csak rokonaik, esmerőseik 
és jó barátaik szivében élve. Ivazinczynak pedig az 
a’ sorsa le tt , hogy nem csak életében sok dicsérőket 
és nem kevés utazókat talált; hanem halála után is 
majd felhangon magasztaltatott, majd szenvedélyesen 
gáucsoltatotl. Azoknak, kik életében veie ellenkez
tek, maga megfelelt; a’ halála után ellene támasztott 
vádakra barátit illeti a’ felelet. ’S minthogy én egy
felől ezek közé tartozom, másfelől őtet nem csak 
mint jeles irót, hanem mint becses erkölcsüségü em
bert is tisztelem: Azért Horácz ezen szavait meg
gondolva :

— — — absentem qui rodit amicum
Qui non defendit alio culpante —

I
kötelességemnek tartom azokra, mik Berzsenyi’ ös
szes müveinek kiadója ^ 3  »Ital ellene előhozatnak, 
néhány jegyzeteket tenni.

E ’ vádak, ha az e’ részben közlötteket jól ér
tein, oda mennek-ki; hogy ő a’ magyar nyelvben sok 
képtelen njitásokat indítványozott és tett ’s azért a’

') L, Berzsenyi összes müveit az élőbeszédben
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Mondolattal lehurogattatást megérdemlette, hogy bem- 
bói cirógatásokat eszközölt és táplált, hogy ollyau 
katlant tartott, mellyből a’ maga tisztájában nem bízó 
lángok között főzte lapdacsait gaz gyanúk ébreszté
sére, hogy miveltségünkben vezetőül tolta elő magát, 
hogy a’ barátságban ide oda lebengett, és hogy igaz
ságtalan műbiráló volt.

A’ nyelvbeli újítás indítványait és általa tett 
próbáit frnellyekből a’ gáncsoló által említett, úgy
nevezett megtérését én sehol sem találom^ már a’ 
jelenkor nem csak szembetünőkép helyben hagyta, 
hanem annyira is folytatta, hogy e’ részben mentsé
gére valamit mondani nem egyéb volna szóvesztege
tésnél ; mert nem hihetem, hogy valaki a’ magyar 
irodalom mostani állapotjának esmerete mellett őtet 
túlságos nyelvújítónak ’s a’ Mondolat gunyolására 
méltónak találhatná.

A’ bembói cirógatások miben állottak azt a’ gán
csoló kétségkívül jobban tudja, mint én; arról én 
csak annyit mondhatok, hogy Bembónak és hozzá 
hasonló iróbarátiuak nem csekély jogok volt literatori 
tekintetben egymást dicsérni. De ha a’ bembói ciró
gatások alatt Kazinczy és baráti között alacsou hí
zelgő kölcsönös magasztalás értetik, annak ellene 
kell mondanom. Bizonyos dolog, hogy Kazinczy és 
baráti gyakran dicsérték egymást; de hogy ez ala
csony hizelkedésből történt volna, azt nem hihetem.
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Igaz, hogy Kazinczy, mint élete rajzában is mondom, 
vélekedésem szerint a’ dicsértetést igen szerette, de 
az is tagadhatatlan, hogy minden igyekezeteket, mel- 
lyekből a’ magyar irodalomra nyereséget reménylett, 
forrón szeretett, ’s az illy igyekezeteket, kivált a’ 
fiatal íróknál meleg dicséreteivel is előmozdítani igye- 
kezék. Innét származott, hogy eleinten Morvát Ádámot 
’s a’ hozzá hasonlókat kedvelte, utóbb pedig az ezeknél 
tovább menőket még inkább dicsérte. Hogy a’ dicsé
retnek, kivált a’ fiatalabb írók örültek, ’s e’ meg
tiszteltetést dicsérettel visszaadták, az igen termé
szeti dolog, ’s minden alacson hizelgés nélkül mehe
tett véghez. Legalább én, ki köztudomás szerint Ka
zinczy dicsérői és dicsértjei közé számláltattam, 
magamnak azzal a’ nyilatkozással tartozom, hogy 
közötte és közöttem kölcsönös alacson hizelkedés, 
vagy olly dicséretharc, miilyent Horác a’ Florushoz 
irt levelében rajzol, legalább részemről nem léte
zett, hanem én őtet a’ magyar literaturában minden
kor mesteremnek néztem, ’s mint ollyat meggyőző
désből dicsértem.

Hogy Kazinczy olly veszedelmes katlant tartott 
volna, mellyből kénköves lángok közt lapdacsok fő
zettek gaz gyanúk ébresztésére, arról semmit sem 
tudok, de mennyire őtet esmertem azt nem is hihe- 
tem. Eléggé tudva van, hogy a’ literatúrai tárgyakra

') L .  Horatius Epist,  II .  t .
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nézve nyíltan, sőt néha élesen is ki szokta mondani 
vélekedéseit.

Műveltségünkben magát vezetőül előtolnia épen 
nem volt szükséges; mert literaturánkbnn ő tagadha
tatlanul uj időszak alapítója lett, ’s őtet csaknem 
minden nálánál fiatalabb jobb íróink e’ részben önként 
vezetőjüknek esmerték.

Az raondatik továbbá, hogy a’ barátságban ide 
oda lebengett. Én azt sem tapasztaltam, ’s mások
nál sem tudok reá adatokat, ha azt igaz elvnek 
nem tartjuk, hogy csak az tökéletesen mienk (az az 
barátunk), kit a’ csatában oldalunkon (oldalunk mel
le tt) látunk. De mentsen az ég hogy ezt igaz elvnek 
tartsuk, midőn igazság kivívásáért van a’ harc. Igaz 
barát illyenkor az, ki meggyőződését követi, habár 
meggyőződésében barátjával ellenkezik i s , ’s ezt a’ 
szabályt tartja előtte: amicus Plato, amicus Aristo
teles, magis amica veritas.

De hátra van még egy nagy vád, hogy t. i. Ka
zinczy igazságtalan mübiráló volt. Erre egy pár ál
talános jegyzést kell tennem. Ha valaraelly munkát 
az egész közönség, még a’ nagy sereg is (mellynek 
ítéletét magában méltán csekélynek lehet nézni) 
szépnek, nagynak és jónak tart, azt általában véve nem 
lehet jónak nem mondani. E’ szerint Kisfaludy Sán
dor és llerzsenyi Dániel költészetei, minthogy?az 
egész közönségnek tetszettek, általában véve bizo-
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nyosan jók voltak és tetszést érdemeltek; mindazál- 
tal a’ dologhoz értő inübiráló még a’ köztetszést nyert 
munkákban is vehet észre olly hiányokat, mellyeket 
a’nagy közönség észre nem vesz. Nagyon hibáz az,
ki azt gondolja, hogy mindenek, kik a’ tudósok kö
zé számló,Itatnak, vagy talán holmi csekély munká
kat írnak, is elégséges tehetséggel bírnak az ízlés 
miiveinek megbirálására. Egyedül a’ szoros értelem
ben vett szaktudósok lehetnek akármelly tudományos 
munkákra nézve is jó bírálók, 's még azok is csak 
úgy, ha minden elmebeli tehetségeik használásával 
járnak-el a’ bírálásban. Különösen a’ művészetekben 
csupán a’ miivészség értői birálhatják-meg igazán az 
ízlés munkáit, azok látják egyfelől a’ meggyőzött ne
hézségeket, mellyek a’ közemberek’ szemei elől el
rejtve maradnak ; de láthatnak másfelől olly hibákat 
i s , mellyek ezek figyelmét elkerülik.

E’ szerint a’ mübiráló, miilyennek Razínczyt tar
tottam és tarlóin , ’s velem együtt sokan tartották 
és tartják, még Kisfaludy Sándor ’s Berzsenyi mü
veikben is találhatott olly művészeti hibákat, mellye
ket a’ nagy közönség nem talált, ’s ha az illyeket 
kijegyezte, nem tarthatik igazságtalan mübirálónak. 
Megengedem, hogy ő is hibázhatott ’s hibázott is *)

*) L. D ’Alembert m elanges de l i te ra tu re  , d ’histoire  et de 

p l i t losophie.  A m sterdam  1773 Torn  I. p ag .  344.



ítéleteiben, hogy baráti munkáit szándéktalanul is ta
lán nagyobb kedvezéssel ’s másokéit talán nagyobb 
szigorúsággal itélte-meg mint kellett volna, ’s hogy 
akár saját nézete, akár biráláskori szeszélye által az 
igaz útról valamennyire félre vezetethetett, de azt 
nem ^merném felőle mondani, mi a’ következő szók
kal mondatik: „Kazinczy magában örvendett a’ Köl- 
„csey recensiója elveinek, mert ő sürgelmeit hirdeté, 
„mellyeket ugyan részint ő vett által Kölcseytól, de 
„nagy részint ő tőle Kölcsey; azonnal Berzsenyit 
„tömte tömjénnel, nehogy az Ajánlást a’ Sonetthez, 
,,a’ Jó utazónéhoz irtat uj kiadáskor visszavenné, mert 
„hogy azokat kereste legelőbbszer, láttuk, ’s Kölcseyt 
,,a’ laterna magicáért gyanúsítja. Azokat kitöröltetni 
,,az istenért dehogy, inkább az Istenhez fohászkodást, 
„ámbár amazok úgy illetnek csak egy írót, miként 
„azon in laudes pőrölyzött distichonok, mellyeket a’ 
„XVI, X V II százévbeli nagy képzelroü tudósok ak- 
„kori divat szerint munkáik eleibe barátaik által nem 
„épen szerénységgel, magok iratának.“ Ellenben azt 
állhatatosan hiszem, hogy rnuzája ha gouvernantenak 
neveztethetik , olly gouvernante volt, ki a’ legneme
sebb értelemben, ’s minden alacsonyitó mellék esz
mék kizárásával érderali-meg e’ nevezetet. Bírálati 
tévedéseire pedig csak azt kell mondanunk:

— ha ne veniam petimusque damusque vicissim.

Azt se felejtsük-el, hogy baráti levelekben mondott,
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és sietve oda vetett ítéleteket, miilyenek Kazinczy- 
nak mind Berzsenyihez, mind másokhoz, ’s hozzám 
is irt leveleiben találtatnak, nem kell a’ hidegvérrel 
’s nyomosabban meggondoltakkal egy karba helyezni. 
Baráti levelekben, kivált mint azokat Kazinczy egy 
iró’ kifejezése szerint sebes kézzel ’s napi számába 
belefáradva irta , nagyon természet szerint közöltet- 
hetnek oily nézetek, vélemények és ítéletek, mel- 
lyek csak azon pillanati érzeményeket, ’s csak bará
tok számára öntenek-ki. ’S ha az illy levelek nap
fényre jőnek, ollyankor mentségül mindenkor azt le
het mondani, mit Kästner mondott bökdöső epigram
mái védelmére : „vájjon azok , kiknek kedvetlen, dol
gokat irtom, nem mondottak, nem Írtak, ’s nem 
cselekedtek-e egyszer is másszor is ollyat, mi ne
kem kedvetlen volt.“ #3

Berzsenyi összes müveinek kiadója, kit fiatal 
korában nagyon szerettem, ’s kinek, ha szintén a’ 
mondottak iránt vele egy értelemben nem lehetek, 
sem mesterkélt irás módjával, ’s némelly elavult sza
vaival megbarátkozni nem tudok i s , érdemeit most 
is őszintén becsülöm, reményiem nem fog ellenségé
nek tartani. Mivel pedig valamint én Kazinczy 
ellen tett vádait még eléggé le nem csendesedett vér’ 
szüleményeinek tartom, úgy ő azt, mit itt mondot- *)

*) L ,  A. G. Kästners S inngedich te .  W ie n  18 17· Az é lőbeszédben .



flottam, hasonlókép egyfelől túlságos barátságnak, 
másfelől, irigység szüleményének tarthatja: hagyjuk 
az igazságos megbirálást a’ jövendőre: v

Pascitur in vivis livor , post fa ta  quiescit,
Turn suus ex merito quemque tuetur honos.

Ovid. Amor I. lő. 40.

» E G Y E D I K  RÉSZ.

E i i n e r k e d é s e im  p á ly a tá r s a im m a l .

A’ tudomány mezején, mint tudva van, nemcsak 
írók, hanem sok nem írók is pályáznak; ’s ezek kö
zül sokan amazoknál tudósabbak ’s a’ tudományok’ 
terjesztése tekintetében is hasznosabbak lehetnek. 
De én itt csak oily pályatársokról szólok, kik a’ 
magyar irodalomban, munkáik által esmeretesekké 
lettek; ’s ezek közül is azokat, kikről már emlé
keztem elhallgatom, ha csak előadásom’ körülményei 
neveik’ és munkáik’ ismétlését szükségessé nem teszik.

Már albizálásunkkor Német és én Győrben llaj- 
nis Jó ’sefnek mint jeles magyar költőnek elmenénk 
tiszteletére. A’ kassai múzeumban kevéssel azelőtt 
megjelent sisakos, paizsos, kardos mentő írása után



nagyon haragos és mérges embert véltünk benne ta
lálni, de megcsalatkozánk, mert nyájasan ’s mosoly
gó vagy inkább nevető ábrázattal fogad» bennünket. 
Épen nála tisztelkedék ünnepélyes csinos magyar öl
tözetben Kulcsár István is , kinek Belgrád’ megvé
telére irt verseit már akkor olvastuk ’s személyes 
esmeretségének annyival inkább örültünk, mivel ba
ráti hangon szála hozzánk. Ennek elbucsuzása után 
mi szívesen marasztalván még egy ideig kesénk ’s 
a’ tudós férjfi literatúrai tárgyakról! beszélgetését 
örömest hallgatónk.

A’ város’ ekkori napi beszélgetése egy Bestelélek 
karafi. ciraü röpke-irásnak a’ magistratus által lett 
confiscaltatását tárgyazá. Ezt is szóba hozá ő maga 
’s úgy adá elő a’ dolgot: „hogy ő félig tréfásan félig 
„komolyan a’ köszöntésekről egy pamphletet irt, 
„mellyet úgy monda, a’ bolondok roszra magyaráztak 
,,’s a’ városi magistratus a’ ki nem osztott nyomtat
ványokat elszedette.“ De mások úgy beszélék, hogy 
ezen iromány miatt, mivel némellyek a’ köszöntők el
len pálczáikat ’s ökleiket felemelték, csaknem zen
dülés támadott, ’s azért a’ nyomtatványokat szüksé
ges volt elszedni ’s a’ mennyire lehetett a’ közön
ségtől elrejteni. A’ munkácska a’ nevezetes magyar 
író lelkületének esmertetésére némi töredékül szol
gálhat ; ’s különben is mulattató literatúrai ritkaság,

—  9 9  —
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azért azt egy toldalékban fenmarasztani nem tartom 
helytelennek.

1793-ban, midőn a’ németországi tudományos 
egyetemekről hazafelé utaztam, Erlangában találtam 
beregszászi Nagy Pált, ki már ekkor ott csak 
mint tudós vendég tartózkodók, ’s külön órákban

n
leckéket ada. 0  engem úti társaimmal együtt baráti 
szívességgel fogada, ’s nagyon jó szivii és szelíd 
természetű embernek látszék lenni. Már Erlangában 
is adott-ki egy két apró munkát, hazájába több filo
lógiai értekezéseket irt, ’s a’ nyelvbeli palaeologia, 
és neologia felett folyt perben az első mellett har
colt: kár hogy a’ napkeleti nyelvek’ tudását Herdex·’ 
leikével, ’s filológiai esmereteit Heyne’ aestheticájá- 
val nem párosította!

Győrött laktomban hozzám által ellenben tarta’szál- 
lást Fabchich Jó’sef professor, e’ több tekintetben na
gyon különc, de egyszersmind nagyon szeretetre méltó 
’s nagyon tudós exjesuita, ’s kivált a’ magyar nyelv
nek csak nem tulságig kedvelője. Ez üres óráiban 
Calepinus című több nyelvű magyar szótáron dolgo
z o tt , mellybe egyik fő igyekezete volt régi ’s el
avult magyar szót annyit felvenni, mennyit csak ta
lálhatott 's a’ végre a’ régi magyar könyveket miu- *) **)

*) L .  T o ld a l é k  C.

**) L á s d  é le tra jzá t  a ’ Fe lsSm agyaro rszág i  M in e rv a  io -d ik  évi fo

ly a m á n a k  4 -d ik  k ö te tében  a ’ h a rm a d ik  lap o n .
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denütt kereste ’s jó drágán is összeszedte. Mikor 
lueglátogatám vagy máskép vele összejövék, legörö- 
mestebb emlegeté azt, hány régi magyar szót talált 
’s hányat támasztott-fel halottaiból. Verseket is irt, 
sót görög lyrai költészeteket is próbált magyarra for
dítani de költésszé alig született vagy neveltetett 
valaha valaki kevesebbé, mint ő. Calepinusa félben 
és kéziratban marada, ’s ha jól emlékezem a’ ma
gyar tudós társaság’ birtokába juta.

Hasonlókép Győrben esmerkedtem meg I'ethe Fe- 
rencel is a’ pallérozott mezei gazda írójával ’s Hor
váth Ádáinmal az akkor esmeretes költővel. — Pethe 
Ferenc miután hollandiai egyetemekben tanulását 
elvégző; házitanítói korában ott megházasodék, a’ 
biblia magyar fordítását újra kinyomatá, e’ rosszul 
sikerült haszonkémlés által megcsalódva Hollandiát 
el hagy á ’s egy ideig Mécsben gazdasági újságot ada 
ki: gróf Festetics György által a’ keszthelyi georgikon’ 
professorává és direktorává meghivatott. Bécsből 
útját Gyórfelé vette ’s barátomnál, doktor Szent- 
Györgyinél néhány napig k ése tt, hol többször volt 
alkalmam vele beszélni. Utóbb másutt is, kivált So
pronban többször láttam ötét, ’s több oldalairól is *
inegesmertem. 0  bizonyosan széles ’s némelly tar- *)

*) E ’ m u n k áb ó l  a ’ nevezetes férjfi némi je l lem zése  végett egy 

pár  helyet d ip lom atica i  pon tossággal  lem áso lva  utóbb l o 

gok a ’ D ,  alatti  T o ld a lé k b a n  közleni.
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gyakban alapos tudománnyal is b írt, ’s ha valamit 
előfogott, abban vas szorgalommal dolgozott; de 
vagy jellemének változékonysága, vagy alkalmazásá
nak hibája miatt állandó szerencsére szert tenni se
hol sem tudott.

Horváth iídámot Füreden már 1794-ben kerestem: 
de csak 1795-ben találtam , inelly alkalommal nyájasan 
fogadtattam, ’s a’ Balaton partján akkor épült házá
ban meg is vendégeltettem. Én nem tudóst, hanem 
csak danlásra 's táncolásra hajlandó világi embert 
véltem benne találni. Az előszűri Füreden létemkor 
helyette Bátory Gábort, az utóbb jeles superintendenst 
és jeles egyházi szónokot tanultam becsülni. Bácsá- 
nyit is akkor láttam másodszor; de akkor sem szc- 
rethettem-ineg, mert tőle hozzám, kit nálánál sokkal 
alacsonyabbnak látszott tartani, csak kevés szók 
mondattak uriás hangon, ’s többnyire csak ampullae 
et sesquipedalia verba. —

Nagy-Baráti predikátorságomban Aranka György 
királyi tanácsos, akkor az Erdélyi tudósok között a’ 
magyar nyelv legbuzgóbb pártolója ’s egy magyar 
nyelv mivelő társaság’ tüzes indítványozója, azon mun
kából , mellyet 1796-ban Szebenben illy cim alatt: A’ 
magyar nyelvmivelő társaság munkájának első da
rabja, kiadott, számomra is egy példányt küldött. 
Az ezt megköszönő ’s hozzá intézett levelem vele le
velezésre és igv Írásbeli esmeretségrg. adott alkalmat.
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Dajka Gáborral is hasonló levelezést akartam 
kezdeni. De midőn ez iránt hozzá irtain már akkor 
alkalmasint meghalt; legalább levelemre választ nem 
kaptam.

Kővágó-Őrsön laktomban a’ fölebb már említette
ken kívül #3 Gntf Fekete János tábornokkal, péteri 
Takáts Jó’seffel, Haiszier Györgyei, Fábjáu Jó’seffel, 
és Édes Gergellyel jöttem érintkezésbe.

Gróf Fekete Jánossal Füreden, hol a* savanyu 
viz kedvéért többször megfordult, néhány ízben volt 
alkalmam beszélni. Ő ugyan nyomtatásban csak fran
cia verseket adott-ki, # # }  de mint maga mondotta 
’s mint másoktól is hallottam magyarokat is nagy 
számmal irt, ’s a’ többek között Voltaire La pucelle 
d’ Orleans ciinii költeményét is magyarra fordította. 
A’ magyar literaturáról szeretett beszélgetni; ’s meg
tudván tőlem hogy Wieland Muzarionának magyar 
fordítása nálam készen van, azt látni kívánta, ’s mi
dőn neki megmutattam, tőlem elkérvén magával el-

*) L.  Emlékezések,  első köz lem ény  1. 179.

* ')  Mes R apsod ies  ou recueil  de  differens essais de  vers el 

p rose ,  I I .  T o m es  a  G eneve  1781.

A  sa M a jes te  L eo p o ld  I I .  a ’ l ’occasion de  son couronne-  

Bient Λ P re sb o u rg  en H ongrie  1790.

A »on A ltes se  Im p er ia le  M a d a m e  1’Archiduchesse  

Alexand. P a v lo v n a  i ’a s sem blage  des p e u p l e s , <jui h a b i 

tent PH ongr ie .  Pest  1800.
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vitte. Egy idő múlva az egész munkát a’ rímek meg
változtatásával küldötte hozzám vissza. A’ nem kön
nyű változtatás abban állott, hogy a’ hangzó betű
kön végződött kettős rímekre felváltva mindenütt 
mássalhangzó betűkkel végződóket következtetett; ez 
által a’ francia és más nyelvekben him- és nó-rime- 
ket akarván utánozni. Azonban a’ fordítás úgy nyo
matott ki, mint azt én magam készítettem.

Takács Jó’sefnél, kit verseiről #3 m{* **)r elébb is 
esmertem, 's ki ekkor Veszprémben lakott, minthogy 
kellemes társalkodásával magához vonzott, gyakran 
megfordultam. Egy alkalommal épen Himft’ kesergő sze
relmei’ egyik nyomtatott ivének átnézésén lelém, mert 
mint ekkor megludáin, ezen munka nyomtatásakor a’ fel- 
ügyelés reá volt bízva. Nem tudom ha ezen meglepetés 
nélkül említett volna-e valamit a’ dologról , de mint
hogy rajta kaptam felfedezd előttem a’ titkot. Végig 
futám a’ nála talált ivet, ’s örömtől elragadtatásom határ
talan leve. Takácssal utóbb nem csak Veszprémben, 
hanem Téten is több ízben jövék össze ’s benne a’ kel
lemesen társalkodót, ’s általában az erkölcsi oktatá
sokban # # 3  tanítványa számára adott eszélyi szabá
lyoknak nagyrészbeni követőjét mindenkor feltaláltam.

*) L . P é te r i ’ T a k á c s  J ó ’sef* kö ltem ényes outnkáji  Becsben 1796.

**) L. Krkölcsi  o k ta tá so k ,  m el lyeke t  T o ln a i  G t ó f  Fes te tic s  László /

kedves  ta n í tv á n y á n a k  sz ivére kö tö tt  Péteri  T a k á c s  J ó ’sef.

Becs 1799. 8-ad tét.
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Haiszier Györgyöt, kivel betegségem hozott né
mi összeköttetésbe ’s ki literaturánkat orvosi mun
káival # 3  is bővitette, inár fenebb bálával említettem.

Fábján Jó’sefet, a’ Ilaff, Helmuth és Chaplal 
munkái fordítóját, ki akkor Veres-berényi prédikátor 
volt, ’s későbben Tót-vásonyivá és esperessé lett, 
néhányszor meglátogattam, és szerénységéért, ’s be
csületes lelküleléért megszerettem.

Édes Gergely, ekkor nagy-vázsonyi reformatus 
prédikátor, tudván, hogy én is néha versírással fog
lalkozom, gyakran elsétála hozzám. Egy jó szivü, 
jó kedvű, de saját előmenetelével nem sokat gondoló, 
's azért mindenben nagyon csekély szerencséjü em
ber! Szenvedélyesebb verselő alig lehet valaki, mint 
ő volt; versei, mellyeket úgy látszik igen gyorsan és 
stans pede in uno készített, nagyon könnyen foly
tak, ’s mind a’ rimesek, mind a’ görög mértékűek a’ 
külső mechanismusra nézve többnyire hibátlanok, de 
legnagyobb részint lélektelennek voltak. ’S azért 
Young ezen versei:

Write not, like gentlemen, with ease exceeding
Such easy writing is not easy reading.

reá illettek. Midőn néha nálam vele jobb magyar *)

*) L. Haiszler G y ö rg y ’ orvosi m u n k á ja  ι -só d a rab  V e izpém  

ben 1801. 2 ik da rab  ugyanott  1801,
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költészi darabokat olvastattam , nem egyszer mon
dotta ezt: lélek ’s kurva az a n y a é r z e m  hogy ezek 
szépek, de hát mért nem tudok én illyeneket írni? 
Nagy halomra gyűlt verselései közöl némellyek nyom
tatásban is megjelentek, mellyek közül Horác fordí
tása * 3  legnevezetesebb.

-Mihelyt Nemes -  Dömölkre költözködtem üres 
időmben egyik főgondom volt Kisfaludy Sándort Káin
ban, hol akkor lakott, felkeresni. Mindjárt első ná- 
lalétemkor, mint tudományos érdeméről nagyon sze
rényen beszélő, magát velem megkedvelteié5 ’s kü
lönben is velem egész Hiedelemmel bána, de hide
gebbel, mint irántai forró tiszteletem igényelte ; ’s 
azért bennem azt a’ gyanút támasztó, mintha egysze
rű falusi papnál magasabb polgári állását akarná érez
tetni, ’s mintha még az illyent is jobban megkülön
böztetné, ha pápista, és nem protestáns volna. Nem 
sokára azután több ideig is vala szerencsém vele együtt 
lenni. Mert gróf Porcia , ki az olly méltán elhirese- 
dett költész nevenapját Sümeg-Itendeken megünnepel
ni kívánta, az ünnepélyre, engem is meghívott, és 
saját kocsiján, ’s lovain magához vitetett. A’ válo
gatott számos vendégeknek grófi ebéd adatott, ’s az *)

*) L.  Horác m u n k á i  hason ló  nem ű versekkel  m eg m a g y a rá zv a .  

K é t  k ö te tb e n  Pesten  1819. (A z  eredeti  d e á k  textus is m el

lette van a ’ fo rd í tá snak .)
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ebédnek mindeneket örvendeztető nyájassággal lett 
végzése után estvefelé az egész társaság Ötvösre a’ 
Szegedy család’ ősi lakába költözött, hol fényes bál 
adatott# Ekkor több jeles urakkal bővebben lehetett 
beszélnem, ’s esmerkednem. Utóbb Kisfaludy Sán
dort több oldalról tanultam esmerni ’s tisztelni; ’s 
ezen esmerkedéseim’ következésében most említett 
gyanúm is egészen elenyészett.

Pestet már Kővágó-Őrsön létemkor láttam első
ben, dőinöiki prédikátor koromban pedig pesti utamat 
minden esztendőben egyszer ismételtem. Ott megfor
dulásomkor mindjárt eleinten az az örömöm lett, 
hogy néhányan az akkori fiatal írók, vagy írókká 
lenni szándékozó ifjak közül felkerestek. Ezek kö
zött reám nézve legelfelejthetetlenebb, ’s a’ tudomá
nyos közönségre nézvé legérdekesebb a’ Széchenyi 
országos könyvtár’ őre, a’ most olly roppant tudomá- 
nyu , ’s esmeretes érdemű Horvát István, kivel utóbb 
midőn Gróf Széchenyi Perecnek a’nemzeti könyvtárhoz 
ajándékozott házi bibliothecájabeli könyveket összeír
ta, Sopronban is néhány kellemes estéket töltöttem, 
’s ki irántami becses hajlandóságát mind eddig meg
tartotta.

Az ezután Pesten lételeim még több írókkal es- 
merkedtetének-meg, ’s még édesebb élvezeteket adó
nak, Mert majd Trattner Tamás, a’ pályáját nagy 
tűzzel, ’s különösen a’ magyar literature iránt nagy
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buzgalommal kezdő, de fájdalom! korán elhalt fiatal 
könyvnyomtató ; majd Kulcsár István, a’ magyar iro
dalom’ már akkor mindenütt esmeretes mivelője, ’s 
előmozdítója; majd Vilkovics Mihály a’ csendes, vi
dám kedvű, szelíd elmésségü, kellemes hangú ’s ál
talában bájoló társalgásu költész; majd Sztrokay An
tal, most magyar tudós társasági rendes tag, az ak
kor Pesten találtató magyar tudósokat ’s írókat va
csorára magokhoz gyűjtötték , ’s engem is meghiván 
nemcsak magokkal szorosabb kapcsolatba tettek, ’s 
Fejér Györgyei, Jankovics Miklóssal, doktor Forgó
val, doktor Kovács Mihállal, Gorove Lászlóval, Sze
mere Pállal, Horvát Endrével , Horvát Istvánnal, 
Helmeczy Mihállal ’s Thaisz Andrással bővebben 
megesmerkedtettek, hanem a’ magyar literatura akkori 
állapotjába is jobban beavattak. Illyenkor a’ társal
gási jó kedv, a’ tudományos szellem, a’ magyar iro
dalom iránti lelkesedés, ’s a’ baráti szövetkezés 
egymással szépen kezet fogtak. Egyszer Vitkovics 
ragadott bennünket örömre kellemes éneklésével, 
másszor a’ megjelent magyar munkákat emlegeténk 
szives részvéttel, egyébkor magyar irodalmunkra 
nézve tervekről beszélőnk, vagy a* hiányzó munkák 
szükséges voltát hozánk-elő. Általában mi az iro
dalmak kezdetében, mig még az írók kevés számmal 
vannak, ’s egymás iránt irigységre nem vonatnak, 
történni szokott, az történt ekkor is ; egymással ba
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rátkozák ’s összetartok, ’s egymás előmenetelén ör- 
vendezők voltunk. — Bizonnyára ez reánk, akkori 
írókra nézve nagyon szép időszak volt, ’s annyival 
is szebb, minthogy mindnyájan részint a’ fiatalkort, 
részint a’ meglett férjfikor kezdetét éltük, — ’s azért 
azon érzelmekben mindnyájan megegyeztünk, mellye- 
ket Klopstock ezen strófái a’ miveit embereV barát
ságáról kifejeznek :

Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton
In das schlagende H erz , und die Unsterblichkeit 

Ist ein grosser Gedanke 
Ist des Schweisses der Edlen werth.

Aber süsser ist's noch, schöner, und reizender
In dem Arme des Freunds wissen ein Breund zu seyn ! 

So das Leben gemessen 
Ficht unwürdig der Ew igkeit!

Vajha az illy érzelmek minden írók életében, 
kezdettől fogva végig uralkodnának!

Virágot, ki elvonult filozófiai magányban élt, az 
illy társaságokban megjelenésre nem lehetett bírni. 
De én nem mulattam-el ötét valamikor lehetett meg
látogatni , ’s jószívűségéért, nemes egyszerűségéért, 
’s józan bölcshez illő gondolkozásáért, mindenkor 
nagyobb és nagyobb mértékben tanultam tisztelni.

Pápán* melly Nemes-Dömölkhez csak m ásfél pos
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tAjárás, egykori tanuló társain Zsoldos János orvos 
doktoron kívül nem sokára még tudós barátaim levé
nek Márton István a’ nagy tudományu, fáradhatatlan 
szorgalmú, ritka ügyességű, ’s minden jóért nagy 
buzgalmu tanító, és hasznos iró; Tót Ferenc, ennek 
minden tekintetben érdemes tisztitársa, ’s mostani 
superintendens; Lácay Jó’sef Lunz hasznos isko
lai könyvének fordítója; Mokri Benjamin, hasonlókép 
hasznos fordító; ’s Pápai Sámuel a’ magyar litera
ture’ esmeretének ügyes írója, ’s a’ magyar nyelv’ 
buzgó pártolója.

Néhai Döbrentei Lajos derék prédikátor és se
nior ’s kedves tiszti társam , mint már fenebb emlí
tettem Dömölkhez, közel lakott. Ennek íia Döbrentei 
Gábor, a’ mostani fő tartományi biztos, magyar 
tudós társasági rendes tag, és királyi tanácsos már 
soproni tanuló korában több ízben meglátogala, ’s 
német ország’ egyik tudományos egyeteméről, hol pre- 
dikátorságra készült, visszajövése után többször 
megforduló nálam, ’s minthogy nem csak tanulási 
szorgalmával, ’s jó erkölcseivel, hanem különösen a’ 
magyar nyelv’ tüzes kedvelésével is kitűnt, magát 
velem nagyon megszeretteté. Ezen okból általam Ka- 
zinczynak, ’s ez által Erdélybe özvegy gróf Gyulay 
Lajosnénak ajánltatott, ’s ezen ajánlat’ következésé-

')  Meghalt i844-ben sep tem . í - k á n .



ben ennél gyermekei’ nevelőjévé le tt, hol kedvessé
get nyervén , ’s a’ nevelést több évekig folytatván, 
jó alkalmat nyert mind magát több oldalról jobban ki- 
mivelni, mind Erdélynek több nagyaival, ’s tudósa
ival megesmerkedni, ’s általában utóbbi szerencséjé
nek alapját úgy megvetni, hogy a’ theologiai pályáját 
a’ politicaival felcserélvén, mostani jeles hivatalára 
juthatott.

Berzsenyi Dániel akkor, mikor én Nemes-Dö- 
mölkre kerültem, felesége jószágán, Sömjénben la
kott, melly oda csak egy kis félórányira fekszik. Ve
le, mint egyik előkelő hallgatómmal, ’s utóbb ko
mámmal, de különben is a’ természet jó lelkületű, ’s 
józan eszü fiával, nálam is és még többször nála 
’s közbirtokos társánál táblabiró Káldy Pálnál, egy 
jó kedvii, élénk eszü ’s olvasni szerető férjfínál, 
gyakran társalkodtam. Több ízben történt, hogy hoz- 
zámenésemkor őtet az asztalánál dolgozva, ’s papi
rosok mellett találtam, mellyeket belépésemkor az 
asztalfiókba hidort, úgy azonban, hogy aprónyiredékek 
maradtak kívül. Midőn ez másodszor, vagy harmad
szor történt, ’s a’ nyiredékeken verstöredékecskéket 
találtam, azt mondám neki nyájasan, hogy valamelly 
különös léleknek kell nála látogatásokat tenni, ’s 
kérdém tőle enyelegve, hogy talán versírással mulat-

r *ja magat O erre határozottan semmit sem felelt, ’s a’ 
beszélgetést tüstént más tárgyra íorditá Utóbb egy-
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kör, midőn ismét írásnál találván versírást gyanítot
tam ’s gyanításomat jelentettem, azt mondotta, hogy 
igen is néha tréfából efféle bolondsággal mulatja ma
gát·, de még ekkor verseiből semmit sem mutatott; 
hanem későbben hozzám jővén, költészeteiből néhány 
darabot, ’s ezek között a’ Romlásnak indult hajdan 
erős magyart is elhozá, ’s illyen szókkal adá által ; 
„már csak nyíltan megvallom komám uramnak hogy 
én egy időtől fogva versírással bíbelődöm, nézze 
által ezeket ’s mondja meg, ha mehetek-e valamire.“ 
Az olvasás annál nagyobb csodálkozást gerjesztett 
bennem, mennél kevesebbé, vártam illyesmit tőle. A’ 
velem közlőiteket megküldém Kazinczynak, szerző
jüket pedig lelkesedve serkentőm az írásra.

Míg egymáshoz közel laktunk, alig rault-el egy hét, 
mellyben együtt nem voltunk, ’s több Ízben ismételtem 
serkentgetéseimet, mellyek habár gazdasági dolgaival 
félig meddig mentegette is magát, ’s habár literatori 
érdem iránt közönyösnek mutatkozék is , minden si
ker nélkül nem maradlak. Könyveket is, mellyeket reá 
nézve hasznosaknak tarték, ajánlottam neki, ’s ő azo
kat vonakodás nélkül megvette. Ezek közé tartoztak 
Horác kiadása Nitsch és Haberfeldt jegyzeteikkel, 
Home’ munkája a’ kritikáról ’s egy két német költő. 
Különössége azt hozá magával hogy az efféle könjr- 
veket, ha egyszer saját módja szerint hasznokat vet
te , félre veté, vagy néha el is hasogató. Közülök



egy pár az illy erőszakos elenyészőstül úgy meneke- 
dék-meg, hegy épen akkor mentem hozzá, midőn 
rajtok illy halálos executiót akart véghez vinni, ’s 
közbenjárásomra ezt mondotta: vigye-el hát komám 
uram ha őket meg akarja tartani.

Miután én Dömölkről Sopronba, ő Sömjénből 
Somogyba költöztünk, versei gyűjteményét 1808-ban 
azzal a’ n)dlatkozással küldé hozzám, hogy mivel én 
buzdíthattam őtet példámmal i s , szavaimmal is a’ 
vers írásra, azért reám bízza múzája müveit, tegyek 
velek mit tenni akarok $ nem bánja, ha azok kinyo
matnak is, ha tűzbe vettetnek is. Kazinczy nem so
kára azután Bécsből Sopron felé jővén, látta nálam 
a’ gyűjteményt, ’s én azt nem csak, mint kérte, ol
vasásra, hanem a’ végre, ’s azzal a’ megbízással is 
átadtam neki, hogy találjon módot a’ kinyomatásra. 
Az előszöri nyomtatás, mint tudva van, Helmeczy 
Mihál felügyelése alatt történt. — Berzsenyi 1820/1- 
ben néhány heteket beteges állapotban Sopronban 
töltött, az ott tanuló fiai szállásán elvonultságban 
élvén, ’s csak néha jelenvén-meg az egyik kávéház
ban. Mihelyt ott létét megtudtam, azonnal látogatá
sára menék, kérdém tőle: miért hagyott látatlanul ? 
talán haragszik reám. Felelete az vala, hogy legke
vesebbé sincs eszében reám haragudni: de nincs sem
mihez kedve. Ekkor körülményesen elbeszélte be
tegsége történeteit, lefestette melancholiája gyógyítá-

8
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sának fonákságát, ’s egyszersmind hamar azután 
Kölcsey recensiója miatt támadott neheztelését is 
előhozá. Kértem, hogy jöjjön gyakran hozzám, be
szélgessünk olly tárgyakról, mellyek nyomasztó gon
dolatait vagy elfelejtethetik, vagy oszlathatják. Eljött 
néha, de ritkán. En gyakran megfordulók nála, ’s 
kitelhetőkép igyekeztem ötét felvídámítani, ’s Kölcsey 
iránt is engesztelni. Az első tekintetben elébe rajzo
lóm szerencsés polgári helyzetét, házi boldogságát, 
’s gyermekeiből, kik közül kivált a’ nagyobbik fia 
Farkas nagyon dicséretesen tanult ’s még a’ költész- 
ségre is szép talentomot mutatott, élvezhető ’s rc- 
ménylhetó örömeit, a’ másodikban figyelmeztetem arra 
a’ tiszteletre, mellyel· költeményei által érdemlett és 
nyert. De akár azért, hogy akkori állapoljóibnn a’ 
felvídámulás és engesztelődés iránt fogékony nem 
volt, akár azért, hogy én reá eléggé hatni nem tud- 
tam , igyekezetem siker nélkül marada. 0  tovább is 
elvonultságát ’s szomorúságba merültségét folytató, 
’s kevés idő múlva Somogyba visszatére. — 1829-ben 
Somogy vármegyében egyházi látogatást tartván, ő 
vele is kívántam összejönni, Mikla, hol lakott, hi
vatalos utam irányától, két vagy három órányira fél
re esett. Sörnyéröl akartam hozzá rándulni; de Thul- 
mon Pál táblahiró, kinél szállottam, arra unszola, 
hogy Berzsenyit próbáljuk hozzánk hívni. Nem titkol
ta ugyan e l , hogy ezen kedves rokonát erővel is alig



lehet magányából kihúzni, de azt hitte, hogy az 
én jelenlétem még is reá fogja a’ hozzánk jöve
telre bírni. Engedtem a’ szives unszolásnak, tu
dósítás és meghívás ment Berzsenyihez. Ez minden 
vonakodás nélkül azonnal teljesíté kívánságunkat. 
Kedvéért egy napot töltöttem Sörnyén, ’s az idő a’ 
legbarátibb társalkodásban sebesen elrepült. — Az ál
talam egész haláláig szeretett jó emberrel és nagyon 
csudáit költésszel Pesten beszéltem legutolszor a’ 
magyar tudós társaság egyik nagy gyűlésének alkal
mával.

Soproni predikátorságomban, mellynek most har
minc nyolcadik esztendejét töltöm, természet szerint 
még több tudós férjfiakkal valék együtt. Becsben 
Igaz Sámuellel, Márton Jó’seffel, báró Lakossal, Gál 
Györgyei, Bucy Emillel, Tóth Lászlóval, Kere
kes Sámuellel, Pánczél Dániellel, Görög Demeterrel, 
sok kellemes órákat tölték. Fáy Andrással, ki fiatal 
korában egy munkájának közlése mellett levelével meg- 
tisztele, Füreden történt megesmerkedésem, ’s utóbb 
Pesten tiszteleti ’s baráti viszony is alakula közöt
tünk. A’ magyar tudós társaság felállítása után an
nak csaknem minden nevezetesebb tagjaival esmeret- 
ségbe ’s többekkel barátságba is juték. Kossuth La
jossal , Orosz Jó’seffel, ponori Tewrewk Jó’seffel» ·)

I! #
· )  L. T o ld a lék  E.
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Kimoss Endrével ’s Munkácsival csak kevésszer vala 
alkalmam beszélhetni. Takács Juditot leány korában 
is , míg Sopronban németül tanult, ’s másodszori há
zasságában is , midőn hasoniókép Sopronban lakott 
esmertem ; ’s ennek hozzám intézett azon kérdésére: 
mit mondok költésznéségéhcz ? azt feleltem, mi a’ 
tudományos-gyűjtemény 1825-diki folyamának IX-dik 
kötetében ki van nyomatva. Báró Wesselényi Mi
klóst is elsőben Sopronban láttam 4 midőn serdülő 
ifjú korában Sopronon keresztül utazott ’s látogatá
sával megörvendeztetett; de későbben férjfi korában 
Pesten is volt alkalmam beszélgetéseit gyönyörködve 
hallgatni, ’s hatalmas szónoklását csudáink

Gamauf Teofil, Petz Leopold mint soproni pré
dikátorok , ’s Itumy Káról és Magda Pál mint sopro
ni professorok egy ideig szorosabb kapcsolatban lé
teztek velem, ’s azért ezekről valamivel bővebben 
szólok.

Gamauf nem annyira mély , mint széles tudomá- 
nyu, nagy szorgalmú ’s olvasottságú és jeles mi- 
veltségü férjfi, munkákat magyar nyelven ugyan 
nem, hanem csak németen irt, de a’ történetírásnak 
nagy búvára lévén , abból több kötetekből álló mate- 
riálekat hagyott kéziratban, mellyeknek egy része 
a’ történetírónak, kivált, annak, ki Magyarország 
ekklezsiai történeteiről, ’s különösen Sop'ron városa 
viszontagságairól akar írn i, nagyon hasznos szolgá-
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gálatot tehet. Nagyon használhatóknak mondhatom 
némelly egyéb kéziratait is , ha jó kézbe kerülendnek.

Petz Leopold nem csak Fáy András meséinek, 
és Kisfaludy Sándor némelly dalainak fordításáért, 
egy a’ felső magyarországi Minervában megjelent ér
tekezéséért, ’s egy kéziratban maradott munkájáért 
érdemel a’ magyar irodalomra nézve említést, hanem 
azért is, mivel azon esetben, ha őtet a’ kora halál 
az élők sorából ki nem ragadja, kétségkívül mély 
gondolkodásánál, ’s bámulást érdemlő tanulási szor
galmánál, ’s szigorú moralitásánál fogva, belőle na
gyon jeles író lett volna.

Rumy Káról és Magda Pál igen becsületes er
kölcsi tulajdonságaik mellett, mindketten több oldalú 
tudóssággal, ’s részint tanítói ügyességgel is bírtak; 
de mind ketten igazolták Montaigne állításait is: 
„hogy a’ tudományok a’ léleknek szemet nem adhat
nak, hanem csak a’ szemmel helyesen élésre taníthat
nak, ’s hogy vannak olly emberek, kik ugyan tisz
tán látnak, de sandák, ’s azért a’ jót észreveszik, 
de mellette elmennek, a’ tudományt bírják, de haszon
ra fordítani nem tudják.“ 5“̂  Több jelességeik mellett 
hiányzott nálok a’ szükséges eszény, ’s mind az if
júsággal , mind általában az emberekkel ’s a’ világ
gal illőkép bánni tudás, ’s azért gyakran összeütkö-

V  L, Essays, L. i, eb, 24.
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zéseket tapasztalván, és sorsokkal örök visszavo
násban élvén , helyeiket sokszor változtatták. Iluiny 
tescheni professorból iglói prédikátorrá, ’s onnét is
mét soproni, keszthelyi, karlovici és pozsonyi pro- 
fessorrá lett. Itt hivataláról neheztelésből lemondván, 
egy ideig Bécsben privátizált, ’s utóbb a’ kath. val
lásra térvén Esztergomban nyert hivatalt. Magda 
elébb csetneki, azután göinöri, lőcsei, besztercebá
nyai, soproni, karlovici, sárospataki ’s végre szar
vasi professorságot viselt, ’s 1841-ben halt-meg. 
Helyeik ennyi változtatásánál is aligha be nem telje
sedett rajtok, mit Horác mond: I

-1

Coelum non animum mutant qui tränt mare currunt; 
Strenua nos exercet inertia : navibus atque 
Quadrigis petimus bene vivere. Quod petis hic est,
Est Ulubris, animus si te non deficit aequus.

Soproni professorokká mindketten nagy részint 
az én ajánlásomra lettek. Eleinten szép kölcsönös 
bizodalommal viseltettünk egymás iránt, ’s ennél fog
va baráti beszélgetéseinkben egyszer-másszor java
soltam nekik, az emberekkel ’s különösen az ifjúság
gal bánásban jobb u ta t, ’s ők ezt jó néven is lát
szották \renni, noha néha egyben-raásban baráti mó
don egymással ellenkeztünk’sellenkező állításokat vi
tattunk is. De utóbb Magda gyanúba esett, mintha tanít-;
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Hiányaiba vallással és politikával összeütköző állítá
sokat vegyítene; lltimy pedig egy iskolai ünnepély 
alkalmával nagy számú hallgatóság előtt egy tüzes 
beszédet tarto tt, mellyben nem csak a’ jelen volt 
katholikusok, hanem a’ protestánsok közül is többen 
megbotránkoztak. Mindenikre nézve felszólítatám 
mint superintendens a’ megintésre. Noha az intést 
minden kéméléssel és szelídséggel, ’s baráti hangon 
tevém, mind a’ mellett intésem ’s tanácsom minde- 
niknél némi elhidegedést okozott.

Azonban Magda’ részéről az elhidegedés nem so
ká tartott; mert 1821-ben bucsuzott-el Sopronból, 
1824-ben Május 28-kán pedig azon alaptalan jhirt 
hallván, hogy Itajcs professor hivataláról lemondott, 
egy levelet irt hozzám, mellyben velebánásomat he- 
tyesejvén, ’s megköszönvén arra kért, hogy segél- 
jem őtet még egyszer soproni professorságra: mi 
ugyan akkor már csak azért sem történhetett, mint
hogy az említett hír nem volt igaz. — Rumy Káról 
felől is azt hiszem , hogy reáin neheztelni már régen 
megszűnt, ’s annál nyugodtabban hiszem, mivel őtet 
soha sem kívántam megbántani, ’s tudtommal soha 
sem is bántottam-meg, ellenben több tekintetben 
szerettem.

Mikor e’ két férjfiak eszembe jutnak, fájdalmat 
érzek azon, hogy a’ különben jó , ’s némelly tekin
tetben jeles emberekhez nem csak gyarlóságok fér-
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nek, hanem azok gyarlóságaikat szeretik is , ’s ezt 
mondom Senecával: inter cetera mortalitatis incom
moda et hoc est caligo mentium; nec tantam neces
sitas errandi, sed errorum amor. Seneca de ira libro II.

Ö T Ö D I K  KÉSZ.
/
Í r ó i  m u n k á im .

Már soproni tanuló koromban több apró dara
bocskáim láttak napfényt. Két soproni professor ne
ve napjára, ugyan annyinak házasságára, ’s egy so
proni prédikátor halálára készített verseim 1790-ben 
külön jelentek meg. A’ Belgrád bevételekor egy is
kolai ünnepély alkalmával elszavalt verseim 1790-ben 
a’ mindenes gyűjteménybe nem csak felvetettek, ha
nem ott a’ kiadó által ajánló szókkal is kísértettek. 
1791-ben ifjú gróf Széchényi Lajoshoz olaszországi 
utjából visszatérésekor intézett, Nunkovics választott 
püspök halálára i r t , ’s a’ hadi történetek íróit üd
vözlő verseim vetettek-fel a’ hadi történetekbe. A’ 
Hercules választása pedig 1791-ben mint már fenebb 
említve van gróf Sséchényi Ferenc által nagyon *)

*) L. Emlékeiések első közlemény lap 55, 56.
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nemeslelküleg pártfogoltatok. Mind ez elég ösztönt 
ada az írói pálya választására. Azonban mig Győr
ben professorságot viseltem csak némelly apróbb 
versek írásában gyakoroltam magamat. De miután a’ 
professori hivatalt prédikátorival felcseréltem, az 
írói foglalatosság üres óráim rendszerinti tárgyává 
le tt, ’s az maradott.

Munkáim kötött és kötetlen nyelven vannak írva. 
Az első rendbeliekből egy gyűjteményt ^dott-ki 
Kazinczy Ferenc három kötetben, Pesten 1816. Azon
kívül utóbb számos kisebb tíagyobb darabok iktatta-
tának különféle folyó iratokba. A’ falusi élet De-*
lille után pedig külön jelent-meg, Sopron 1815.

A’ második rendbeliek, mellyek a’ nyelvtudo
mányt, szép literaturát, aesthetikát, történetírást és 
ennek segéd ágait, nevelést, életbölcseséget, régi 
klassikusokat, vallást tárgyazzák, részint külön, 
részint általam másokkal együtt készített gyűjtemé
nyekben , részint különféle folyóiratokban, részint 
mások munkáiban találtatnak.

A3 Külön adatták-ki időrend szerint a’ követ
kező cimüek:

Zsebbe való könyv azoknak, kik az olvasásban 
hasznos gyönyörködtetést keresnek , két kötet 1798 
és 1799-dik esztendőkre. Pozsonban 1797 és 1798.

Meiners Kristófnak oktatása, miképen kellessék 
az ifjaknak haszonnal dolgozni, kivált magokat az
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o.lvasasban, kijegyezgetésben és írásban gyakorolni. 
Magyarra fordítva és az ifjaknak legszükségesebb 
könyvek esmeretével megbővítve. Győrben 1798.

Az emberekkel való társalkodásról, vagy miké
pen kellessék minden rendbeli emberekhez magunkat 
úgy alkalmaztatnunk, hogy a’ világban boldogulhas
sunk báró Knigge munkájából szabadon fordítva, há
rom kötetben. Győrben 1798.

Erkölcsi oktatás az ifjabb asszonyságok számá
ra , irta egy angliai dáma. Magyarra fordítva. Győr
ben 1798.

Az ő jó reménységü magzatoknak halálán ke
sergő keresztény szüléknek vigasztalásaikról, néhai 
T. Lakos Jó’sef káplán urnák Kapolcson 1801-ben 
történt eltemettetésekor tartott halotti elmélkedés. 
Veszprém 1801.

Halotti elmélkedés néhai 4Γ. IV. V. Hajas Tamás 
úrnak utolsó tisztességére. Sopron 1802.

Protestáns közemberek olvasó könyve. A’ városi 
és falusi magyar protestáns köznépnek, ’s különösen 
az alsóbb iskolákban tanuló ifjúságnak hasznára. Dr. 
Seiler Friderik György munkája szerint, némelly 
változtatásokkal, ’s hozzáadásokkal. Pozsonban 1802.

Levelezőkönyv, vagy oktatás levélírásra , ma
gyar és német nyelven. Pesten 1803.

Zaid vagy negyedik Mahumed török császárnak

\
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szerencsétlen szerelme. Igaz történeten épült ro-. 
mán. Kotzebue után , Pesten 1803.

Görög és romai mythologia, vagy is a’ régi gö
rögök és romaiak költött isteneiknek és félisteneik
nek mesés története. Negyvennégy rézre metszett 
képekkel. Pozsonban 1805.

Gyermekek és ifjak bibliothekája, az az elmét 
gyönyörködtető, és nemes szivet formáló apró törté
netek, beszélgetések, utazások és versek. A’ mind 
a’ két nemen lévő ifjúság számára egynéhány neve
zetes német Írók munkáiból. Két kötet. Pesten 1805,

A’ jövendőbeli élet felől való esmeretünknek hi
ányos voltáról, és ennek okairól. T. N. V. Barca 
János ur halálakor mondott beszéd. 1805.

A’ magyar nyelv mostani" állapotjáról, kiinivelte- 
tése módjáról, eszközeiről. Megjutalmazott felelet, 
Pesten 1806.

Kellemetes időtöltésre való elmés nyájasságok, 
úgymint egynéhány regék Mátyás királyról, váloga
tott anekdoták és különféle kérdések és feleletek, 
llésszerint külföldi, résszerint kézben kévésé forgó 
magyar munkákból összeszedettek, ’s közrebocsáttat
tak Sopronban 1806.

Egy egész esztendei vasárnapi és innepi evange- 
liomokra való predikátiós könyv, mellyet evangélikus 
keresztények lelki épületekre különféle jeles német 
munkákból nagyrészint magam fordítottam. Pozsb. 1807.
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Természet csudái, uemzetek szokásai, ’s orszá
gok nevezetességei, Pozson 1808.

Halotti beszéd az emberi léleknek már a’ jelen
való életben kitetsző nagyságáról, melly néhai Nagy- 
méltóságú tót prónai báró Prónay László ur ő excel- 
lentiájának halotti tisztelete alkalmatosságával Ácsán 
tartatott, Pest 1808.

A’ régi görögök erkölcseinek, és szokásainak, 
vagy vallásbeli, polgári, hadi és házi rendtársainak 
leírása Eschenburg szerint, Pozsonban 1809.

Keresztény földmivelő ember imádságos könyve, 
Pozsonban 1810.

Keresztény uj énekes könyv, mellyet egynéhány 
magános áhitatosságra tartozó imádságokkal együtt 
kiadott a’ Nagy-győri augusztana coníessiót tartó 
evangelika gyülekezet, Győrben 1811.

Lelki áldozatok imádságokban és énekekben, 
Sopron 1812.

A’ vallástalanságról, ’s a’ vallásbeli buzgóság 
meghidegedése okairól, különösen a’ protestánsok 
között. Egy német munka után, szükséges változ
tatásokkal , Sopronban 1815.

Luther Márton kis katechismusának magyarázata 
Herder után, Sopronban 1815.

Ifjúság barátja, vagy hasznosan mulattató dara
bok, a’ két nembeli ifjúság számára, két kötet, Pes
ten 1816.
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Evangélikus fiú és leány gyermekeknek való ké
pes abécés könyv, Sopronban 1816.

Diktomos verses, és imádságos könyvecske az 
apróbb oskolabeli gyermekek számára, Sopronban 
1816.

Helikoni kedvtöltés, négy kötet Pesten 1819 és 1820.
Halotti beszéd, melly Néhai Méltóságos Matko- 

vich Pál urnák, a’ Cs. ’s Apostoli Kir. Felség udvari 
tanácsosának, a’ Nagytekintetü dunántúli kerületbeli 
királyi Törvény-Tábla. Praesesének, ’s az ugyanazon 
kerületbeli Evangelika Gyülekezetek’ Fő-Inspectorá- 
uak Kőszegen December 20-kán 1823 történt halála 
után ötöd napon mondatott. Győrben 1824.

HalotfTbeszéd, melly Néhai Tekintetes Nemze- 
tes Vitézlő alsó-káldi Káldy János Urnák a’ dunán
túli Ev. ekklézsiák fő-inspectorának Nagy-Geresden 
április 4-kén 1825-ben történt utolsó megtiszteltetése 
alkalmával ugyan Nagy-Geresden mondatott, Sopron
ban 1825.

Juvenalis satyrái részint folyó, részint kötött 
beszédben, magyarra fordítva ’s szükséges jegyze
tekkel világosítva, Pesten 1825.

Eudaimonia, vagy boldogul élés mesterségére ta
nító közhasznú filozófia. Irta francia nyelven Droz 
Jó’sef tagja a’ francia akadémiának. Blumröder Ágoston 
német kidolgozása után magyarra fordítva, Sopron
ban 1827.



Au\us Ver sms "Flaccus satyräi magyarul és deá
kul szükséges jegyzetekkel világosítva, Sopronban 
1829.

Sokrates nevezetességei Xenophon munkája, gö
rögből magyarra fordítva. Hozzájárul Sokrates élete 
néhány jegyzetekkel, ’s magyarázatokkal együtt. Kas
sán 1831.

Horátius levelei Wielandnak Kazinczy által for
dított magyarázó jegyzeteivel, ’s az eredeti textussal 
Döring szerint, Pesten 1833.

Blair Hugo rhetorikai és aesthetikai leckéi. Né- 
Inelly kihagyásokkal, ’s rövidítésekkel angolból; két 
kötet. Budán 1833.

Idvezlés, mellyel Méltóságos Matkovich István 
ur, a’ főméltóságu hétszemélyes törvényszék táblabi- 
rája, 's az augusztai vallástételt tartó evangélikusok 
dunántúli superintendentiája főinspectora, midőn So
pronban 1836-ben mindszent hava 7-kén főinspectori 
hivatalába ünnepélyesen beliktattaték, a’ most emlí
tett superintendentia nevében fogadtatott. Szombat
helyen 1835.

Halotti beszéd , melly néhai méltóságos tótüpró- 
nai báró Prónay Sándor urnák az ágostai vallástételt 
követő, magyarországi evangélikusok generalis In- 
spectorának Pesten Martius 17-kén 1839-ben tartott 
gyászinnepén mondatott. Pesten 1839.
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Soproni estvék. Literatúrai egyveleg, öt füzet, 
Sopron 1839 — 1844.

BD Általam kiadott gyűjteményekben jelentek 
meg:

Spanyolországban és Portugalliában való utazás 
németből-fordítva. A’ nemzeteket és országokat es- 
mertető gyűjteményben, melly Pesten 1808-ban és 
1809-ben jött-ki. Mungo Park utazása Afrika belső 
tartományaiban. A’ nevezetes utazások tárházában, 
meJly Pesten 1816—1819 jelent meg.

C) Többféle időszaki iratokban közöltettek, u.m.
1. Az erdélyi múzeumban következő utáuozatok, 

és fordítmányok: Az elmésség és tudomány, allego
ria. — A’ költészség és szép literatura dicsérete. — 
A’ filozófus hazája. — Mit nyernek, ’s micsoda ve
szedelemben forognak a’ nagy városi lakosok. — Ho
gyan kell a’ szerencsét keresni. — Hová lett a’ ma
gyar nyájasság. — Csinált szükségek. — A’ haza
szeretetről. — A’ fösvénység és a’ puhaság, allego
ria. — A’ magyar nyerseség és darabosság. — A’ 
mi nagy anyáink. — A’ nagy gazdagság, és az azzal 
visszaélés. — Miért szükséges a’ tudományokat és 
szép mesterségeket virágoztatni. — Az elmésségről. 
— Pertinaxnak egy kételkedőnek történetei, ma
ga által megírva. — Obidah és a’ remete, napke
leti történet. — Kik érdemlik-meg a’ nagy elmék ne
vét. — A’ pedantoknak különféle nemeiről. — A’
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mesék és allegóriák baszna, ’s például egy allegoria 
az örömről és fájdalomról. — A’ jó könyvirók halha
tatlanok. — Az asszonyoknak egy hibás hajlandósá
gokról. — A’ fattyú elmésségről. — A’ pártfogás, 
allegoria. — Az igaz és fattyú tréfáról. — Vallás és 
babona, egy álom. — Igazság, hamisság, és költe
mény, allegoria.

2 . A’ tudományos gyűjteményben.
Az 1817-dik esztendei folyamnak második köte

tében: A,’ nemzeti nyelv becsülésének némeliy példái.
Ugyanaz 1817-dik esztendei folyam kilencedik 

kötetében: A’ testet tárgyazó nevelésről. -Niemeyer 
után.

Az 1819-dik esztendei folyamnak második kö
tetében: Jegyzetek az egyes gondolatokban ’s afo
rizmákban írásról.

Az 1825-dik esztendei folyamnak második köte
tében: Toldalék azon felelethez, mellyet N. M. gróf 
Cziráky Antal urnák az 1823-dik esztendei tudomá
nyos gyűjtemény tizedik kötetében tett kérdésére, az 
1824-dik esztendei tudományos gyűjtemény tizedik 
kötétében tubolyszegi Tuboly László ur adott.

Ugyan azon esztendei folyam nyolcadik köteté
ben: Értekezés az ízlésről.

Ugyan azon esztendei folyam tizenegyedik köteté
ben: Egynéhány gondolatok a’ magyar nyelv kirai- 
veltetése módjáról, — Miilyen feltételek alatt lehetnek



a’ szép nembeliek versirókká £egy kisasszonyhoz). 
Mi serkentheti a’ nemzeteket a’ tudományok és szép 
mesterségek elősegítésére? Ezen utolsónak végén az 
idézett értekezés címe félben van szakasztva. Annak 
igy kellene lenni: Discours sur les avantages des 
scienses et des a rts , pour servir de response á cé
lúi de M. Itosseau, sur leur inconveniens, melly ér
tekezés egy illy cirnii időszaki iratban találtatik : 
L ’abeille du Parnasse tome 5. á Berlin 1752 a’ 89 
’s következő lapokon. - /

Az 1826-dik-esztendei folyam nyolcadik köteté
ben : A’ poezis becséről.

Az 1828-dik esztendei folyam harmadik köteté
ben: Az írók megjutalmazásáról.

Az 1829-dik esztendei folyam harmadik köteté
ben : Töredék egy magyar olvasó jegyzőkönyvéből; 
— Miilyen veszedelemben forogtak , ’s mikép rnene- 
kedtek-meg abból a’ régi görög és romai klassikusok 
írásai a’ közép időkben.

Ugyan azon esztendei folyam negyedik köteté
ben: A’ stylus formálásának egy ajánlható módja.

Ugyan azon esztendei folyam tizenkettődik kö
tetében: Azoknak olvasásáról, kik nem tulajdonké
pen tudósok.

Az 1830-dik esztendei folyam kilencedik köteté
ben : Emlékeztetés Itibínyi Jánosra, ’s különösen an
nak érdemére a’ magyar nyelv iránt. — ’á  az orvo
sok charlatanságáról. 9
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Az 1032-dik esztendei folyam második köteté
ben: Kivonat Creuzer Fridriknek a’ régiség akadé
miai tanulásáról irt munkájából.

Az 1833-dik esztendei folyam hatodik kötetében: 
Kivonatok Huart illy című könyvének: „examen de 
ingeniös para las scientias“ német fordításából.

Az 1835-dik esztendei folyam tizedik kötetében : 
Erkölcsi bölcselkedés elvei Weisz ezredes francia 
munkája szerint. \

Ugyanott: Antikritika Sokrates nevezetességei 
fordításának bírálatára.

Az 1836-dik esztendei folyam kilencedik köteté
ben: Általános tekintet Europa tudományos állapotá
ra , Wachler szerint.

Az 1837-dik esztendei folyam tizedik kötetében: 
A’ német szép literatura történeteinek veleje, Wach
ler után.

3. A’ tudománytárban.
1834- ben az első folj’am harmadik kötetében: Az 

európai országokban a’ nyugoti birodalom elenyészé- 
se által okozott általános változások. Az európai or
szágok első alakulása, Robertson és Remer után.

1835- ben ugyanazon folyamnak hatodik kötetében: 
Tudomány és művészet a’ társasági élet szempont
jából.

Ugyan azon esztendei folyam nyolcadik köteté
ben: A’ mostani európai országok első alakulása, Ro
bertson és Remer után. Folytatás.
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1886-ban ugyan azon folyam tizedik kötelében: 
Az angol szép literatura történeteinek veleje, Eich
horn és Wachler után.

Ugyan azon folyam tizenegyedik kötetében: A’ 
mostani európai polgári alkotmányok alakulása. Foly
tatás.

Ugyan ott: A’ francia literatura történeteinek 
veleje a’ 16-dik század kezdetétől a’ 19-dik első ne
gyedéig.

Ugyan azon folyam tizenkettődik kötetében: Az 
olasz szép literatura történeteinek veleje, Eichhorn és 
Wachler szerint.

A’ tudománytár uj folyamának harmadik évében, 
Áprilisban : Néhány észrevétel a’ nyelvjavításról.

Ugyan azon évben, Májusban: A’ tudós társasá- 
ságok haszna.

4. A’ Muzarion uj folyamának első füzetében 
1833-ban: A’ Pope és a’ tanító költemények cimii 
darabok.

h. A’ Sas cimü időszaki munkában az első fü
zetben: Pope próbája a’ kritikáról, és a’ francia aka
démiákról.

A’ második füzetben: A’ házasságról.
A’ harmadik füzetben: A’ tudósok némelly hibá

iról.
A* nyolcadik füzetben i Montaigne gondolatai az 

emberről.
9 *
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6 . A’ felső magyarországi Minervában:
Az 1825—diki folyam második negyedében : Mi se

gíti elő a’ tudományok ’s szép mesterségek virágzá
sát.

Ugyan ott: A’ tudományokkal foglalatoskodók 
örömeiről és bajairól.

Ugyan azon esztendei folyam-harmadik negyedé
ben: A’ nemességről.

Ugyan ott: Nem a’ hely teszi az embert bol
doggá

A’ szép könyvek olvasásáról.
Ugyan azon esztendei folyam negyedik negyedé

ben: Wieland élőbeszéde Cicero leveleinek német for
dításához, magyarra fordítva.

A’ zsebkönyvekről, nevezetesett Auróráról és 
Hébéről.

A’ házasságról és házasságtalanságról.
Az 1826-dik esztendei folyamban: A’ régiek fel

éledéséről ’s annak hasznairól.
Az írás és könyvnyomtatás, Herder után.
Polykletus utazása, vagy romjai levelek; több 

kötetekben.
Yerulami báró Bacon gondolatai különféle tár

gyakról , több kötetekben.
Az 1828-dik esztendei folyamban: A’ politikai 

gazdaságról.
Montesquieu felelete ezen kérdésre: Meddig tart

hat egy universalis monarchia.



— . 1 3 3  —

A’ nyelvtanításnak egy különös es kevéssé gya
korlott módja.

Az androszi leány, Terentius vígjáték«.
Lehet-e jó ember közönséges és; országos ve

szedelem idején neutrális ?
Az 1829-dik esztendei folyamban: Egy pár szó 

a' névnapi'köszöntésekről egy köszöntő versel együtt.
Montesqnieunek némelly jeles gondolatai.
A’ hires anglus költőnek Popénak különféle jeles 

gondolatai.
A’ tavasz, Thomson évszakaiból.
Az 1830-dik esztendei folyamban: Külföldi írók 

értekezései a’ francia nyelv elterjedése okairól.
A* szoptató dajkák ellen.
Montaigne Mihályról.
Az 1831-dik esztendei folyamban: Az automa- 

tokróL
A’ közép időbeli játékok nemei.
A’̂ tentáról.
Az 1832-dik esztendei folyamban: Az emberek 

eledeléről és az evés módjáról különféle nemzetek 
között

A’ romai történetek veleje. Eutropiusból, több 
folyamokban.

Seneca gondolatai a’ haragról.
M. Fabius Quintilianus ékesszólási oktatásaiból 

»’ tizedik könyv első része.



Az 1833-dík esztendei folyamban: Töredékek Ci
cero leveleinek magyar fordításából.

7. Az Athenaeuinban.
Az 1839—diki második félév 19-dik számában: 

Félelem és merészség.
Ugyan annak 21-dik számában : Az emlékező te

hetség haszna.
Ugyan annak 27-dik számában: A’ remény kertje.
Ugyan annak 2 1 , 31, és 39-dik számában: Böri- 

gészetek Herceg de Ligne után.
Az 1840-diki első félév 8 -dik számában: Ki bol

dog ?
Ugyan annak 31-dik számában: Tanács az el- 

ménceknek.
Ugyan annak 41-dik számában: A’ tudományok

ról.
8 . A’ Figyelmezőben.

Az 1840-dik év 14-dik számában: A’ soproni 
estvék első füzetének bírálatára észrevételek.

D ) Mások munkáivá! együtt jöttek-ki:
Gróf Guadányi világ közönséges históriájában a’ 

7-dik és 8 -dik kötet.
A’ magypr tudós társaság évkönyveinek első kö

tetében : Gróf Széchenyi Ferenc és Gróf Festetics 
Györgyre készített emlék beszéd. 1832.

A’ magyar tudós társaság által kiadott külföldi 
játék színben az 1-ső kötet illy cím alatt: Iphigenia 
Taurisban, dráma Oőthétől> Pesten 1833.



Herceg Rochefoucauld maximálnak és moralis re- 
flexiójinak Kazinczy Ferenc által készített fordításá- 
bau az élőbeszéd.

A’ kisfaludy társaság évlapjainak 3-dik köteté
ben Longinusnak a’ fenségesről szóló munkája gö
rögből magyarra fordítva.

A’ német társalgási szótárnak Wiegand költsé
gén megjelent magyar kiadásában több cikkelyek; de 
mellyek legyenek azok, azt ha akarnám sem jelel— 
hetném-ki fáradságos keresés nélkül; mert az egész 
munkát végig kellene néznem.

Ezeken kívül német nyelven adtam ki három pre- 
dikátiót, egyet az egyesült seregeknek 1814-ben Pá
rizsban lett győzedelmes bemenetelek ünneplésekor; 
másikat Ugróczy Mihály prédikátornak eltemetteté
sekor 1826-ban; harmadikat Schwartner Imre so
proni predikátorságba lett beiktatásakor 1841-ben.

Továbbá a’ pesti német újságnak egy ideig Li
terarischer Anzeiger ciin alatt kijött 's királyi taná
csos Schedius által szerkesztett toldalékéban, a’fCot- 
ta által kiadott, ’s Posselt által szerkesztett Allge
meine Zeitungnak elsőbb éveiben ; a’ Bécsben többek 
által szerkesztett Oesterreichische Annalen der Lite
ratur, ’s utóbb Annalen der Literatur des österreichi
schen Kaiserthums címeket viselő tudós újságokban 
is néhány könyvbirálatokat ’s egyéb literatúrai tu
dósításokat közlöttem. Utóbb pedig 1814-ben Rau-
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schenbuschnak ill ciinii német munkáját: Auserlesene - 
biblische Historien aus dein alten und neuen Testa
mente nach Hühner, kisebb német oskolák számára 
néhány változtatással Sopronban újra kinyomattam; 
’s egy senior néhai Halasy Mihály által magyar
ra is fordíttattam, melly munka az óta többször is 
kiadatott, és sok helyeken iskolákban most is hasz- 
náltatík.

Yend nyelven a’ superinlendentiánkban. létező e- 
vangelikus vendek számára néhai Barla Mihály jeles 
prédikátor által egy énekes könyvet készíttettem, ’s 
magam költségén kinyomattarn , melly munka közön
séges isteni tiszteletek alkalmával most is használ
tatok.

Néhány dolgozataim részint félben hagyattak, 
részint kéziratban maradtak. A’ félbenhagyottak kö
zé tartoznak Cicero leveleinek és Dinter Schullehrer 
Bibel ciinii munkájának fordításai. Az elsőnek ké
szítésére egy bécsi könyváros Geistinger szóllított 
fel, ki némelly deák klassikusökat eredeti nyelven 
magyar fordítással együtt szándékozott kiadni, de u- 
tóbb válalatából elég nyereséget nem reménylvén , 
arról lemondott, ’s elkezdett munkámat félben kellett 
szákasztanoin. A’ másikat németül nem vagy keve
set tudó prédikátoraink számára igen szükségesnek 
tartottam , azért fogtam hozzá, de megsokasodott
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foglalatosságaim miatt kéutelen voltam róla lemon
dani * 3

Kéziratban maradtak: egy ínytbologiai szótár, 
az esmeretes ezer és egy éjszakából három füzetet 
tevő darabok, .Suetonius munkája, Cicero Tusculumi 
vizsgálódásinak első könyve. Azonban ezek közül a’ 

\két elsőt jeles tanulók által fordíttattam, ’s én csak 
a’ fordítást igazgaltain-kí.

Kiadott munkáimról nein tartom helytelennek még 
a’ következőket említeni, inellyek részint keletkezé
sekre ’s célzásokra, részint sorsokra nézve is némi 
felvilágosítást adnak.

Azoknak nagy részével a’ magyar olvasást kí
vántain olly időben , midőn az még nem igen divato
zott, megkedvelteim. E’ végre készítettem zsebköny
veimet , a’ Záidot, az emberi indulatok tükörét, a* 
'Flórát, a’ helikoni kedvtöltéseket, a’ nemzeteket és 
országokat ismertető gyűjteményt, az utazások tárhá
zát, e5 végre szedegettein-ki más munkákból az el
més nyájasságokat, és a’ természet csudáit, nemze
tek szokásait, és országok nevezetességeit.

Az ifjabb asszonyságok számára készült erkölcsi

’ ) Utóbb a ’ p ro tes táns  egyházi és iskolai lap  h a rm a d ik  évi 
fo lyam ának  29-dik szám ából ö röm m el é r te t te m ,  hogy E r 
délyben e ’ m u n k a  m ag y a rra  fordítása  r e n d e l te t e t t ,  ’s A n 
tal János jeles su p e r in ten d en s  a n n a k  k in y o in a tása  végett 
az  elóleges kö ltségeket  m agá ra  vá lla lta .

/



oktatást azon generálisné kívánságára fordítottam , 
kinek ajánlva van. ^

Knigge munkáját ’s Meiners oktatását azért for
dítottam , mert tartalmukat magamra nézve is a’ ma
gamhoz hasonlókra nézve is hasznosnak tartottam.

A’ régi görög és romai klassikusok becsét mind 
inkább és inkább átlátván, kívántam azokat megked
velteim 5 azért fordítottam Horatius leveleit, Juvena- 
list, Persiust, Eutropiust, Suetoniust, Xenophont, 
’s különösen Polyklét leveleit i s , mellyeket e’ végre 
a’ romaiakat illetőleg olly szükségesnek tartottam, 
mint az ifjabbik Anacharzis utazását a’ görögökre 
nézve.

A’ nevelésben létezett hiányokot korán észre4· 
vettem, azért bocsátottam közre a’ gyermekek és if
jak bibliothekáját, az ifjúság barátját, és a’ superin- 
tendentiámbeli elemi oskolák számára Luther Márton 
katechismusának magyarázatát, a’ protestáns közem
berek olvasó könyvét, a’ képes A-B-Cés könyvet és 
a’ diktomos, verses és imádságos könyvecskét.

A’ tudományokat nagyon szeretvén, azoknak be
cséről mind magamat mind egyebeket szerettem vol
na mennél jobban meggyőzni. Innét van, hogy e’ 
tárgyról versben is prósában is többfélét írtam.

Az időszaki iratokba iktatott értekezésimmel 
nagyrészint az életbölcseségét szándékoztam külön
féle formákban ajánlani. Azokban bizonyos rendet
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nem (ártottam; hanem mit olvasásom közben megsze
rettem, ’s közlésre méltónak tartottam, azt a’magam 
módja szerint magyar köntösbe öltöztettem. Mikor 
azokat írtam Iiorác e’ verseit választhattam volna 
mottóul:

Nullius addictus jurare in verba magistri ,
Qua me cunque rapit tempestas, deferor hospes.

Knigge fordítása Trattner Mátyás által megegye
zésemmel újra kiriyomatott, Pesten 1811-ben.

A’ protestáns közemberek olvasó-könyve kézira
tomban csak közemberek olvasó-könyvének volt cí
mezve. Az akkori pozsonyi censor ezt így változtat
ta: protestansbeli közemberek olvasó-könyve, ’s a’ 
munka sok példányokban illy hibás címmel nyomatta- 
tott-ki mind addig, mig a’ dolgot megtudván a’ hibás 
szót a’ nyomtatóval legalább néhány példányokban 
meg nem jobbíttattam.

A’ levelező-könyv, mivel vevőket ta lá lt, hírem 
nélkül többször kinyomatott; ’s utóbb címének Jelvál
toztatásával ’s némelly hozzáadásokkal áruitatott ’s 
még most is árultatik. E’ szerint e’ részben én is el
mondhatom ezen ismeretes verset:

Has ego versiculos f e c i , tulit alter honores,
A’ keresztény énekes könyvet a’ győri gyüleke

zet többször ismételt kérésére készítettem. Ahoz két
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prédikátor társaim is adtak néhány énekeket, mellye- 
ket megegyezésükkel kijobbítottam ’s felvettem,/ Az 
akkori egyik győri prédikátor, Sípos István, pedig 
toldalékul néhány éneket ragasztott hátul. Ezen é- 
nekes könyv protestáns közönségünk által nagy ked
vezéssel fogadtatott, ’s közös isteni tiszteleten hasz
nálás végett nem csak a’ győri hanem utóbb több né
pes gyülekezetekbe is felvétetett, ’s használtatik. 
Érette mind az egyházi mind a’ világi rendből több 
nevezetes férjfiak részint élőszóval, részint levélben 
a’ leglekötelezöbb módon köszönetét is mondottak. 
Ezek közé tartozott ócsai Balogh Péter cs. kir. belső 
titkos tanácsos, wés vallási fő felügyelő is, ki egy
szersmind mint maga mondatta e’ becses kincset a’ 
maga példányában saját keze írásával unokáinak hagy
ta ’s megbecsülését és célszerű használását lelkesen 
szivökre kötötte.

Megjegyzem itt azt is , hogy e’ munka dolgozá
sáért a’ győri gyülekezet adott ugyan az első kinyom
tatáskor egy csekély becsület díjt, ’s hogy a’ munka 
utóbbi kiadására nézve közötte és közöttem semmi 
kötés ugyan nem történt; mindazáltal helytelennek 
tartottam, hogy az 1839-be hírem nélkül másodszor 
kiadatott ’s a’ kiadó gyülekezetei a’ dolog iránt meg
szólítottam. Ez mentette magát ’s mentségével ezen 
esetben megelégedtem. De minthogy az öt levélből 
álló hozzáadáson kívül nemcsak a’ többi énekeket ,
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részint magam· csináltam vagy fordítottam, részint a’ 
barátim által nekem ajándékozottakat ’s tetszésemre 
bízottakat én igazítottam k i, hanem az imádságokat 
is én készítettem, és igy a’ munkát valóságos tulaj
donomnak tarthatom: azért reá nézve a’ tulajdoni jo
got magamnak és maradékimnak fentartom, ’s az ér
demes győri evang. gyülekezethez oily bizodalomma! 
vagyok, hogy uj kiadáskor nem mulasztandja el ve
lem vagy törvényes férfi maradóidra akkori legidősbi- 

, kével egyezkedni.
A’ halotti beszédek, mellyek egyiil egyig az il

lető felek kívánságára láttak napfényt, minthogy ha
zánk különféle részeiben mondattak-el, különböző kar 
és rendbeliek közül sok akkal megesmerkedtettek.

A’ magyar nyelv kimiveltetéséről irt pályamunka 
több helyeken nyert dicséretet ’s literátori híremet 
nagyon segítette elterjeszteni. # 3  *)

*) Erre  nézve egy lö r lénetecskét  nem h a g y h a to k  emh'tellenü). 

A ’ pá lyad i j t  az  én m u n k ám  nyerte-el  ; de  azon  kívül  még 

Páncél Pál k e n d e - ló n y a i  reform átus p ré d ik á to r  és Puc A n 

tal , a k k o r i ,  ha  jól  em lékezem  , nagy-ba jcs i  k á p lá n  , u tóbb 

ba llony i  p lébános  is k ü lö n  m eg ju ta lm az ta t ta k ,  Ocsai B a 

logh P é te r  eg y ik  n á l a l é l e m k o r , m iu tán  e ’ m u n k á t  

m egdicsérte  azt  b e s z é l é , hogy barát ja  Vay József a ’ vele 

együtt országos n agy  em ber  a ’ re fo rm á tu so k a t  t réfából  m a 

gyaroknak  , és az e v an g é l ik u so k a t  tó to k n a k  szokta nevez- 

g e t n i , ’s hogy fi m unkám  m eg ju ta lm az ta tásak o r  felül for-



Horác leveleiből már 1811-ben adtam-ki egy köte
tet Wieland néhány jegyzeteinek kivonatával együtt; 
de utóbb Kazinczy minden levelek általam [készített 
fordítását kérésemre átnézte, ’s hozzájok Wieland 
minden jegyzeteit lefordította, ’s úgy jelent meg a’ 
magyar tudós társaság költségén e’ munka 1833-ban 
az eredeti textussal együtt.

Az A-B-Cés és diktomos könyvet, ’s Luther 
katechismusa magyarázatát eleinten azért, hogy men
nél olcsóbban áruitathatnám, és superintendentiámban 
minél könnyebben elterjeszthetném, egynéhányszor 
saját költségemen nyomattam-ki; de utóbb részint az 
áruitatást restelvén, részint olly gyanúba, mintha 
nyerekedni kívánnék, 'esni nem akarván, Károlyi 
István könyvnyomtatónak adtam által saját költségén 
kiadás végett.

A’ lelki áldozatok írására. mint az élőbeszédben 
jelentve van, egy istenfélő asszonyság serkentett, 
________ . \

d ú lv án  ezt m o ndo tt«  n e k i ;  Józsi  azé r t  ne i s ,  m ár  most 

vége k é rk ed é se d n ek  ,  m ert lám nem  reform atus h a n em  evan* 

ge likus nyerte-el  az  első ju ta lm a t .  ’S e n n e k  n y á ja s  e lbe .  

szélése  u tá n  k o m o ly a n  n y i la tk o z ta t ta  nagy ő rö m ét  a z o n ,  

hogy  h á ro m  v a llásbe l i  eg y h áz ia k  í té l te t tek  é rdem eseknek  

m eg ju ta lm az ta tn i .

*) A ’ m ag y a r  tu d ó s  tá rsaság  á lta l  ado tt  n a g y o n  tisztességes 

becsüle t  díjl  boldogult  Kazinczy  F e re n c  ö zvegyének  Uül- 

dö t lem -e l .
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sőt végső rendelésében kötelezett is. Azokat is előbb 
néhányszor saját költségemen nyomattam-ki, ’s utóbb 
Landererra bíztam a’ maga költségén kiadást; 1 de az 
általa 1834-ben történt kiadásban az a’ botrányos 
rendzavar követtetett-el, hogy a’ 123-dik laptól fog
va a’ 187-ig nem oda tartozó imádságok vannak nyo
matva , ’s ezek utóbb szükségtelenül, sőt a’ tudatlan 
olvasók bódításául, viszont ismételve.

A’ helikoni kedvtöltés című ’s nagyobb részint 
magam által dolgozott gyűjtemény nyomtatáskori fel
ügyelője, ki há jól emlékezem Thaisz András volt, 
hírem nélkül nem csak a’ címet megváltoztatta fmert 
én helikoni mulatozásoknak neveztem]) hanem néhány 
idegen darabot is vett-fel.

Egy magyar A-U-Cés könyvet már Kővágó-Őr
sön írtam, 's az akkori budai censorhoz küldöttem. 
Ettől a’ kézirat, mint tudakozódásom után értésemre 
esett a’ veszprémi káptalan akkori nagy prépostjához 
Zsolnay Dávidhoz küldetett, kitől azt egyszeri kéré
semre nem kaptam vissza, többször pedig kérni res- 
teltem, ’s utóbb helyette m ást, a’ fenebb említettet 
készítettem.

Fiatalkori más két munkácskámat a’ Rosenmül- 
ler szerint oskolák számára készített bibliai történe
teket és a’ keresztény közemberek imádságos köny*· 
vét más nemű baleset érte. Mind kettőt elküldöttem 
kéziratban kiadás végett egy könyvnyomtatóhoz. Ez
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azt felelte, hogy nem válalhatja magára a’ saját^költ
ségén kiadást ’s én gondatlanságból elmulasztottam 
a* * kéziratokat vissza-kivánni. A’ bibliai történetek 
nem tudom hová leltek, a’ közemberek imádságon 
könyvét pedig ez előtt kevés évekkel utazás alkal
mával nagy csodálkozásomra egy evangélikus vendég- 
fogadósnál kinyomatva találtam, ’s azután számomra 
egy példányt vásároltam.

A’ könyvárusoknak azon, kivált fiatalabb korom
ban nagyon uralkodott szokását, melly szerint min
den vállalataikat csupán haza és tudományszeretet- 
ből származóknak kiirtöltették—k i , már elébb is ne
vetségesnek tartottam , eféle tapasztalásom után pe
dig még inkább utáltam, "s még mélyebben meggyő
ződtem arról, hogy ők is igen híven követték ezen 
egy a’ maga idejében hires könyvnyomtatónak és 
könyvárusnak gúnyolva adott tanácsot:

Pour Vamour du public fa ites roulcr vos presses ,
K t pour vos heritiers entassez des richesses.
U argent s'enterre en vain dans les coffres des grands,
Le libraire fleurit ä force des chalands. ’)

Munkáimról szóló jelentésemet szükségesnek tar
tom a’ következő körülmény említésével befejezni. —

*) L .  E p it re s  diverses sur des sujets d ifférens.  T o m e  I .  pag.
*3 3 -
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Szemeim tanulókoromi képtelen megerőtetés miatt na
gyon elromlottak.-1795-től fogva 1806-ig nagy mér
tékben gyengélkedtek , ’s ekkor öt vagy hat hónap 
alatt látásom olly hamar, ’s oily ijesztőleg érezhető- 

1 képen fogyott, hogy teljes megvilágtalanodástól kel
le félnem. Elsőben Pápán orvos doktor Zsoldos ba
rátomnál , azután ennek tanácsára Pesten az idősb 
Szombathy doktornál, ’s utóbb Bécsben az akkor leg
híresebb szemorvosnál Beérnél kerestem orvoslást. 
Orvosságot sehol sem találtam, de Beer, miután sze
meimet több ízben sokáig huzomosan nézte ’s vizs
gálta, azt a’ magában csekély, de reám nézve még 
is nagyon vigasztaló nyilatkozást tévé, hogy mennyi
re tudománya szerint bajomról Ítélhet, a’ vakságtól 
inegmenekedhetem, ha szemeimet kémélendem. Lá
tásom hirtelenképi fogyatkozása nem soká ezután 
meg is állapodott ; de már akkor csaknem olly rövid 
látóvá lettem, miilyen most vagyok, az az ollyanná, 
hogy közelről ugyan kicsinyenkint olvashattam, de 
két lépésnyi távolságról sem esmertem meg senkit. 
Iily körülmények között kéntelenné lettem szemeimet 
csaknem kizárólag hivatalbeli dolgaim ellátására ké
mélni, ’s egyebet mindent eleinten részint egy ma
gamhoz fogadott, ’s Nagy-Barátiról Kővágó-Őrsre is 
magammal elvitt ’s nálam nevelt szegény gyermekkel 
részint mestereimmel, utóbb pedig káplánaimmal, és 
Sopronban némelly tanuló ifjakkal olvastatni és irat—

10
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r í , ’s csaknem minden kiadandó munkáimat is mások 
tollába diktálni. Innét vf.n az , bogy világra jött 
mankóimban, kivált azokban, mellyeket kevesebbé 
gyakorlóit Íróknak diktáltam, vagy mellvek keveseb
bé gondos feliig'elés alatt jelentek-meg, hemzsegnek, 
az írási ’s nyomtatási hibák.

De ha szintén említett tollvivőim részint sietség 
részint 'gyakorlatlanság miatt ejtettek is könnyen 
megbocsátható orlographia elleni hibákat, még is ne
kik szives köszönettel tartozom. Mert noha nálam 
egyfelől az olvasás és írás által ők is tanultak, más
felől példáin ’s intéseim által nagyobb szorgalomra is 
buzditaltak; mindazáltal nekem is igen hasznos szol
gálatot tettek, ’s a’ tartozó köszönetétirántok ezen
nel minden olvasóim előtt örömest kinyilatkoztatom, 
’s annyival örömestebb nyilatkoztatom ki, mivel a’ 
közülök meg életben levők nemcsak legnagyobb ré
szint hasznos, ügyes ’s némellyek nagyon jeles fér
fiak is , hanem azon szeretetekért, mellyel irántam 
folyvást viseltetnek, szives szeretetemet is nagy mér
tékben megérdemlik.
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H A T O D I K  RÉSZ.

Magam mini Író.

Mi előtt magamról mint íróról szólnék . beveze
tésül foglaljon itt helyet az írók hibáinak és érdemei
nek vázolata.

Hibáikról könnyen alkalmas nagyságu könyvet 
készíthetne az,' ki mind a z t, mi azokról írva van, 
össze akarná szedni. A’ soproni estvékben már 
többek elő vannak adva. Itt is megemlítek néhányt 
némelly jegyzetekkel.

Már a’ kútfő sem mindenkor tiszta, mellybol a’ 
könyvirás fakad. Egy francia iró igy szól: tout hőm
mé qui fait gemir la presse doit étre designé par une 
ou plusieurs des denominations suivantes: d’ auteur
1. par ennui,-á. par famine, 3. par force, 4. par ca
price, 5. par contradiction, et tous enfin d’ auteurs 
par amour propre # # ) . Ezen állításokat szoros ér
telemben ’s betű szerint nem lehet ugyan igazaknak 
tartani: mert sok jeles irót nemesebb lelki tulajdo
nok bírtak a’ tudományokkal foglalkozásra; mindaz-

*) L. A’ Soproni estvék első tüzetélien.
**) Mon habit mordoré par lveratrv.

10 * **)



által meg kell vallani, hogy elegen vágynak ollya- 
nok i s , kiknek az itt említett osztályozásban méltán 
lehet helyet adni. De az indokok iránt az írón.ak 
magának kell lelkiesmérete előtt számot vetni: az ol
vasó kevesebbet gondolhat azokkal, csak a’ munka 
jó és hasznos legyen.

Ha valami, az különösen igen gyakran vettetett 
és vettetik szemökre az íróknak, hogy a’ különben 
is sok könyveket szükségtelenül szaporították, ’s 
minduntalan szaporítják. Már bölcs Salamon #3 azt 
mondotta a’ maga idejéről, hogy a’ sok könyvirásnak 
nem volt vége. Constantinus császár pedig Eusebius 
püspöknek nagyon szivére kötötte az arra felvigyá- 
z á s t , hogy könyvek csak ollyanok által írassanak, 
kik a’ régiség esmeretében ’s a’ könyvirás mestersé
gében tökéletesen jártasok. Mind a’ melleit a’ köny
vek özöne minduntalan tovább és tovább áradott; ’s 
ugyan azért az említett panasz is számtalanok által 
ismételtetett. Egyebek közölt Petrarka követ
kezőkép kel-ki a’ sok könyvirás ellen: „morbus pu- 
„blicus contagiosus insanabilis. Omnes sibi usurpant 
„scribendi officium , quod paucorum est. Unus hoc cor- 
,,reptus malo : multos infici t, aemulari enim pronnm imi- 
„tari arduum , unde in dies crescit aegrotantium numerus 
„simulque vis aegritudinis ingravescit. Quotid ie plores * **)
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’ ) Pred, könyve i t ,  14.

**)  De scriptorum fama dialogus XLIV.
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,,quotidie pejus scribunt , quoniam sequi facilius quam 
„assequi. Suis utinatn se iinibus tenerent homines, 
„rerumque ordo constaret, qui mortalium temeritate 
„confunditur^ scriberentque qui sciunt et qui possunt, 
„alii legerent, vel audirent. Itane parva enim animi 
„voluptas intelligere est nisi manus ad calamum prae- 
„sumptuosa festinet, et quisquis libri particulam in
te lle x it  , seu intellexisse visus est, sibi illico libros 
„scribere videatur idoneus ? Haereret memoriae unum 
„Ciceronis nostri dictum Tusculani sui vestibulo, ne 
„quem lateat, claro scilicet ac patenti loco positum: 
„fieri enim, inquit, potest ut recte quis sentiat, et 
„id quod sentit eloqui polite non possit. Sed man- 
„dare quemquam cogitationes suas litteris, qui eas 
„nec disponere, nec illustrare possit, nec declaratio- 
„ne aliqua allicere lectorem, hominis est intemperan- 
„ter abutentis et otio , et litteris.“  Azóta is mint
hogy az irók serege a’ helyett hogy fogyott volna in
kább szünet nélkül nagyobb számra nevekedett, a’ 
régi panaszok természet szerint gyakran megujítat- 
tak ’s napjainkban is israételtettek. Nem egyszer 
mondatott-e!, hogy mindenféle mesterembereknek kell 
remekelni elébb mint valamelly kézi mesterséget nyil
vánosan űzhetnének ·, de ki könyveket akar írn i, az 
semmi vizsgálatot sem tartozik kiállani, hanem mi
helyt az írásra víszkctegséget érez, szabadon mázol
hat az olvasó közönség számára valamit papirosra ,



’* hogy naponkint több és több légiókra szaporodik 
az ollyanokuak száma, kiknek a’ könyvirásra benső 
hivatásuk nincsen , kik elődeiknél roszabb munkákat 
készítenek, olvasóikat untatják, magoknak jó hírnév 
helyett becstelenséget szereznek, ’s egyszersmind ne
mei lyeknél a’ tudományok megvetését is okozzák.

Hogy e’ panaszok helyes vagy helytelenségét 
megítélhessük az irók között két osztályt kell meg
különböztetnünk.

Az elsőbe tartoznak azok, kik részint uj igaz
ságokat akarnak találni, vagy a’ már kitaláltak felől 
nagyobb meggyőződést szerezni, részint képek szo
katlan ’s kitűnő összeillesztése, ’s események mes
terséges összekapcsolása által a’ képzelődést kíván
ják gyönyörködtetni 5 az emberi nem, vagy legalább 
egész nemzet tanítói ’s gyönyörködtetői akarnak len
n i , ’s ezen célt nemcsak a’ magok idejebelieknél, ha
nem a’ maradéknál, ’s még a’ késő világnál is szán
dékoznak elérni, és igy magoknak maradandó dicső
séget szerezni.

A' másik osztályt azok teszik , kik hasonló ma
gas cél nélkül csak vagy némelly olvasókat ideig ó- 
ráig akarnak gyönyörködtetni, ’s legalább az unalom
tól megmenteni, vagy esmeretes igazságokat a’ mű
veletlenebb közönség között terjeszteni, ’s azok ál
tal tudatlanságot oszlatni ’s igaz felvilágosodást esz
közölni és elősegíteni. Hlyének a’ napi történetek



—  15 J

hírlapokban, ’s időszaki iratokban feljegyzői, rövid 
értezések, ’s mulékony versek ’s egyéb mulattató da
rabok közrebocsátó!, idegen nyelven irt dolgosatok 
fordítói, ’s hosszas tudós munkák kivonói, ’s rövid 
summákba foglalói. Ezek a’ tudomány országában 
megannyi foldmi velők , mesteremberek, ipariizők és 
kereskedők, kik minthogy a’ jutalmazó tiszteletet a’ 
foglalkozásnak nem csak haszna, hanem egyszers
mind nehézsége ’s a’ hozzá kivántató lelkitehetségek 
mértéke szerint is kell osztogatni, fényes magaszta- 
lásokra ’s érdemoszlopokra számot ugyan nem tart
hatnak; de a’ magok nemében szintén olly hasznosok 
és szükségesek, mint a’ velek rokon rangunk a’ pol
gári társaságban, ’s igazságosan lehet állítani, hogy 
valamint a’ földművelők, mesteremberek, műiparüzők 
és kereskedők az anyagi élet kényelmeit szembetü- 
nőbbképen szaporítják mint a’legmélyebb bölcsek , úgy 
ezek is a’ szellemi élvezetet és hasznot többek közt 
eszközük mint a’ legtudósabb munkák író i, mert nép
szerűbbek, könnyebben érthetők, 's az olvasók na
gyobb számához szólók.

Az első osztálybelieknek , kik magokat olly fen
séges rendeltetésre hívottaknak tartják, épen nem kön
nyű kötelességeik vágynak; tőlök méltán megkiván- 
tathatik, hogy ne csak igazán eredeti munkákat, ha
nem a’ már létezőknél is jobkakat írjanak; ’s e’ vég
re az írásra magokban rendkívül nagy ösztönt ’s je-
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les tehetseget erezzenek, azon szerencsés szempil- 
lanalokat, mellyekben természeti tűzök jobban fellob
ban, lelkeket nemesebb érzések emelik, tisztább kép
zetek világosítják ’s mélyebb benyomások erősítik, 
jól észrevegyék ’s jókor megragadják, gondolataikat 
nagyobb vigyázassál megválasszák, ’s előadásukat il
lőkép csinosítsák és szépítsék; mert csak úgy állít
hatnak magoknak oily emléket, mellyet sem az idő 
sem az irigység semmivé nem tehet; csak úgy mond- 
hatják-el Horatiussal és Ovidiussal munkájokról:

Exegi monumentum aere perennius 
Regalique situ pyramidum altius 
Quod non imber edax non aquilo inpotens 
Possit diruere, aut innumerabilis 
Annorum series et fuga temporum. —
Jam que opus exegi, quod nec, Jovis ira , nec ig 

nis. ’s a* t.

De minthogy illy nehéz feladatuk van, ugyan az
ért könnyen érdemelhetnek a’ könyvek szaporításáért 
szemrehányást, ’s nem lehet tagadni, hogy sokan 
közölök érdemelnek is. Némellyek ollyan elődökkel 
versenyeznek , kik őket tudománnyal, ésszel ’s el- 
mésséggel jóval felülhaladják, ’s kiknél ugyanazért 
munkájokban jóval hátrább maradnak. Mások csak a’ 
már létező tudós munkákat magyarázzák, ’s gyakran



—  1 5 3  —

magyarázataikkal azokat még homályosabbakká te
szik. Egyebek más régibb jeles írókat vagy kiírnak 
’s meglopnak, vagy ha ezt nem cselekeszik is, leg
alább imitt amott utánoznak, a’ nélkül hogy az utá- 
nozást vagy úgy elrejteni tudnák, hogy észre ne ve
tessék , vagy legalább az utánozásban olly kitűnő észt 
bizonyitnának, rnelly őket az első feltalálóval suly- 
egyenbe tenné. ’S mindezek nem ok nélkül vádol- 
tathatnak a’ könyvek szaporításáért.

A’ második osztálybeliekre nézve, kiknek igé
nyeik szerényebbek, a’ kritika e’ részben kímélőbb 
és engedékenyebb lehet: minthogy az olvasók minden 
osztályai a’ könyvekben a’ magok leikével arányos 
lelket kívánnak, ’s a’ középszerű míveltségü olvasók 
osztálya igen számos, azért az Hlyen Íróknál a’ kö
zépszerűséget is el lehet nézni, ha különben olvasói
kat ártatlanul mulatják, vagy hasznos dolgokra ok
tatják. De ha vagy ollyau tárgyokkal foglalkoznak, 
mellyek mindenek előtt esmeretesek ’s a’sokszor me
legített lelki eledeleket minduntalan újra felmelegítik, 
vagy előadásokban a’ középszerűségnél alább esnek, 
’s allyasokká lesznek , ’s következőleg oktatás és 
gyönyörködtetés helyett csak unalmat szereznek; ak
kor ők is haszontalan dolgozóknak neveztethetnek, 
’s annál szigorúbb gáncsolásra méltók, mennél ke
vesebb fáradság kivántatnék középszerű munkák írá
sához. ’S hogy illy gáncsolásra méltók közöttük
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számtalanon vágynak, kivált a’ mi időnkben, tagad
ni nem lehet. Mert ki győzné megszámlálni azon ír- 
kálókat, kik figyelmet nem érdemlő könyvekkel az ol
vasókat untatják, ’s azoknak pénzét kicsalják? Az 
illyenek annál vétkesebbekké lesznek, minthogy ir- 
kálások miatt gyakran hivatalbeli kötelességeikhez 
csak iinigy amúgy látnak , ’s azokat rutul elhanya
golják.

Mind e’ mellett mikor a’ sok kinyomtatott irka- 
firkákat csömörölve látván, vagy olvasásokra csábí- 
tatva pénzünk ’s időnk vesztéséért boszonkodván, 
számokra korlátoztatást vagy épen büntetést óhajtunk 
meg kell gondolnunk, hogy azon esetben ha a’ könyv- 
irásra készülök, remekelésre kénszeritetnének, a’ 
könyvirás szabad és nemes mestersége a’ céhez kéz- 
mivek sorába alacsonyítatnék-le; azon esetben pedig 
ha a’ hitvány irók prúbáltatnának az írástól eltiltatni, 
a’ próba nem csak haszontalan hanem káros is lenne, 
mivel azok a’ tilalom ellen annál inkább törekedné
nek ’s törekvések sokak által hősi vitézségnek tar
tatnék és igy a’ különben hamar elenyésző hitván- 
ságnak fontosság adatnék. Legjobb tehát a’ silány 
írókat békével eltűrnünk , ephemér életeket nem iri
gyelnünk, a’ konkolyt a’ búzával együtt nőni hagy
nunk ’s meggondolnunk , hogy mint sok ártalmasok
nak tartott férgek és bogarak, úgy ők is valamire 
hasznosok Egyébiránt is időnkben annyi papír gyár
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tátik, .hogy akar mennyit bemásoljanak is ’s akar- 
inelly sok tekintetben méltán neveztethessék is ko
runk papír vesztegetés századának még sem veszte- 
gettethetik el annyi, hogy használatlanul is sok ne 
maradna a’ rothadásnak vagy a’ molyoknak prédául.

Egy másik gyakran előforduló hiba , mellyetmind 
a’ két említett osztálybeli Írókban feltalálhatni, de 
melly hasonlóképen leginkább az első osztálybelieket 
vétkesíti, abban áll, hogy részint igen korán, ’s illő 
készület nélkül lépnek az írói pályára, részint igen 
későn lépnek-le arról. Nem szükség bizonyítani, 
mert a’ mindennapi tapasztalás mutatja, hogy sokan, 
mihelyt egy két gondolatot papirosra tenni tudnak, 
azonnal alkalmasoknak tartják magokat könyvírásra, 
nem gondolván meg, melly sok kívántatik ahoz, hogy 
valami jóra valót és olvasásra érdemest teremthesse
nek. Nem csuda, hogy az elmének olly sok éretlen 
szüleményei jőnek világra, mellyeknek nevet is alig 
lehet adni. — írni csak arról kellene, mihez jól é r- ' 
tünk, ’s mit jól tudunk, a’ fiatal emberek még ke
veset tudnak, azért a’ könyvirást náloknál időseb
beknek kellene engedniük.

De másfelől nem kevesebbé hibások azok is , kik 
habár olvasásra méltót írnak is , az írást jókor fél
ben nem hagyják. Nem csak sok költészekről , hanem 
sok egyéb írókról is igazsággal lehet mondani, hogy 
későn veszik észre megöregedésöket. Az öregség



— 156 —

tudományos müvei, mint a’ késő vénségben nemzett 
gyermekek, rendszerint erőtlenek. Igazán mondja 
Montaigne „hogy a’ megérettség idejének is van
n a k  hibái, ’s még nagyobbak, mint a’ virágzás ko
c á n a k , hogy a’ vénség mint minden egyéb foglala
tosságokban, úgy az íróiban is sok és nagy akadá
ly o k a t  talál, és hogy az ki éltességi hanyatlását 
„sajtó alá adja esztelenül cselekszik, ha azt remény
e i ,  hogy olly olajt présel, melly sem avas, sem do- 
„hos, sem máskép rósz izü nem lesz.“ Mikor az i- 
rók öregségükben vlszketegséget éreznek könyvek 
kiadására, azt valamelly gonosz lélek ingerlésének 
kellene tartaniok ’s úgy könyörögniök a’ parnassz 
istennéjének, mint Horác könyörgött a’ szerelemé
nek:

Parce , precor, precor,
Non sum qualis eram bonae

Sub regno Cynarae. Desine dulcium 
M ater saeva cupidinum

Circa lustra decem flectere mollibus 
Jam durum imperiis. A bi

Quo blandae juvenum te revocant preces.

Ho r a t i u s  Od. I. 4» *) **)

*) L .  M o n ta ig n e  Essays l ivre  3. chap .  i s .

**) L, Bayle  d ic t ionaire  , ar ticle D au ras .
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A’ múzákkali társalgás némelly tekintetben ha
sonlít a’ nöszcmélyekkeli szerelmeskedéshez, jobb azt 
igen korán, mint igen későn félben hagyni, ’s idején 
magát ekép elhatározni:

Vixi puellis nuper idoneus
Et militavi non sine gloria,

JSunc arm a , defunctum que bello 
Barbiton hic paries habebit, <

Hor, Od. 11, 2 6 ,

A’ régi görög és romai klassikusok az említett 
két hibát szerencsésen elkerülték. Ők mikor nem 
csak oskolai tanulásokat elvégezték, hanem a' fog- 
lalatos életben i s , és legtöbbnyire fontos közhivata
lokban sokat gondolkodtak, sokat tapasztaltak, ak
kor foglalták gondolkozásaik ’s tapasztalásaik ered- 
ményeit írásba, ’s azért írtak olly munkákat, mel- 
lyeket a’ dologhoz értők most is becsülnek, ’s min
den időkben fognak becsülni.

A’ későbbi írók más tekintetben is igen eltávoz
tak a’ régi klassikusok dicséretes példájától. Ezek
nél a* könyvirássali kereskedés esmeretlen volt. Az 
ő idejökben a’ bölcseség belső meggyőződésből, ’s 
anyagi nyereség kívánása nélkül osztagatta tanításait, 
’s azért a’ háladatosság a’ mázaknak sok oltárokat 
is emelt. De utóbb az anyagi nyerekedés az Íróknál
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divattá lett, ’s azóta közülök csak a’ jelesebbek kö
vették és követik Boileaunak következő nem csak a’ 
költészek, hanem minden írók számára adott in tését: 
Je sais qu'un noble esprit peut sans honte et sans crime 
Tirer de son travail un tribut legitime.
M ais je ne puis souffrir ces auteurs renommtfs,
Qui degoute's de gloire et d 'argent a{fame's,
Mcttent leur slpollon aux gages d'un libraire ,
Et fon t d'un art divin un metier mercenaire.
Ne vous flettrissez point par un vice si bas.
Si Por seul a pour vous d'invincibles appas ;
Fuyez ces lieux charmants qu' arrose le permesse,
Ce n'est point sur ses herds qu’ habite la richesse, 
ylux plus savans auteurs, comme aut plus grands guer t iers 
yip ollo n ne promet qu' un nom et des lauriers. * **))

Minthogy a’ könyvirással kereskedés még most 
sem szokatlan dolog, sőt alkalmasint időnkben még in
kább divatozik, mint akármikor eléb; azértazt mit Bayle 
a' publicum számára dolgozók gondolkodás módjáról 
mond kivonatban ide teszem: „ITa ki azt kérdezné, 
,,illy formán szól ő, váljon azok, kik közhivatalokat 
„viselnek olly béresi gondolkozásuak-e mint az egyes 
„emberek szolgái? első tekintettel képtelen kérdést

*) L .  O euvres  diverses de  B o i lea i i ,  tome p r e m i e r ,  l ’ar t p o r -
t iq u e ,  chan!  quatrieine ,

**) L ,  B ayle  D ic t io n a ire  , article dn H a i t ian .
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„látszanék tenni; de nyomos meggondolás után he
gyesnek kellene a’ kérdést tartanunk, sőt igennel is 
„kellene reá felelnünk. Vizsgáljuk egy kévéssé a" 
„hírlapok jelentéseit, ’s azoknak, kik a’ nagy világ
b a n  soká éltek, tudósításaikat, ’s kérdezzük a’ rész- 
eletekbe bocsátkozó történet írókat. Ha ezt figye
lem m el cselekessziik, vélekedésem szerint meg kell 
„vallanunk , hogy egy szegény házi szolga kevesebbé 
„béresi gondolkozásu, ’s kevesebbé haszonkereső 
„mint azok, kik a’ fejedelem udvarában , vagy az or
szágban nagy hivatalokat viselnek. Ezek csaknem 
„sohasem elégítethetnek-meg, minduntalan uj tiszt
sé g e k e t, ’s nagyobb fizetéseket kívánnak, csekély 
„jutalmaztatásról panaszosadnak, szolgálataikkal 
„kérkednek, zúgolódnak ha mások alkalmaztatása ál- 
„tal elmellőztetnek, ’s fenyegetődznek , hogy elmel- 
„lőztetéseket merész lépésekkel nyilvánítani fogják. 
„Az illy urak annál inkább jogosítottaknak tartják 
„magokat nagyobb jutalmak kívánására, mivel elhi- 
„tetik magokkal , hogy egy fejedelem vagy egy szó
l a l  a’ közönség nem szegényedik-raeg, havalamelly 
„ehes nadály még olly sokat szív is belólök. Ne 
„mondja senki, hogy ez vagy amaz valaraclly fejede
le m  szolgálatjában megszegényedett , vagy ez vagy 
„amaz nagy ur e’ miatt alászállolf. Ezek nem ha- 
„szon nélküli szolgálat bizonyítványai. Nem a’ haza 
..oka szegénységüknek; azt fényüzésök, vagy kicsa-
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„pongások okozta, Azt hiszik , hogy az udvarnál, 
„vagy a’ hadi seregnél, ha nagy, de a’ közjóra néz
ővé haszontalan pompát mutatnak, könnyebben tehet-* 
„nek szert nagy jutalmakra; ’s ha végre ez által sze
rencséjüket megrontják, nem az ország hasznáért, 
„hanem kevélységök kielégítéséért cselekszik azt. 
„Az Aristidesek és Fabriciusok, kik miután legfőbb 
„hivatalokat viseltek, ’s egész életökben csodálko
z á s ra  méltó takarékosságot gyakoroltak, ’s gyerme- 
,,keiknek csaknem semmit sem hagytak, szép példái 
„a’ nem béresi gondolkozásnak, de hol találtatnak 
„illyen emberek ?

„Még sokkal szomorúbb dolog a z , hogy a’ tudó- 
„sok sem tudnak kigyógyulni e’ közös nyavalyából. 
„Minthogy az udvar ’s a’ hadisereg a’ nagyravágyás, 
„és fényűzés, következésképen a’ gazdagság szom- 
„juzásának iskolái, nem kell csudálnunk, hogy azok- 
„ban kevesen tanulnak valamit ingyen tenni, hanem 
„legtöbben szolgálataikért gazdagon meg akarnak ju
talm aztatni. ’S minthogy a’ gazdagságra vágyás oily 
„szenvedély, mellyet nem könnyű szolgálat emlegeté
s e  ’s felhányása, ’s csekély jutalmak iránti pana- 
,,szolkodás nélkül kielégíteni, nem igen szükség a’ 
„tisztviselők illy magok viseletében megbotránkoznunk. 
„De azt mindenkor sajnálnunk kell, ha a’ tudomá
n y o k  szeretete és gyakorlása a’ tudósokban ’s irók- 
„ban olly bölcseségct nem szül, mclly csekély sze-



i,rencséjök feletti panaszolkodásokat visszatartóztat- 
„ná. Ez a’ mázaknak nagy kisscbbségökre szolgál, 
,,’s követőiket megfosztja azon dicsőségtől, melly 
„szerint bennök a’ haszonlesés, gazdagodás és nyil
v án o s  jutalmak nemes megvetését kellene támaszta- 
„niok, és szerezniük. Az mondatik ugyan, hogy a’ 
„tudósok is más emberekhez hasonlók, ők is alája 
„vágynak vetve a’ nagyravágyásnak, ’s a’ fösvény
ség n e k . az emberi s z í v  ezen két közös nyavalyájá
n a k .  De a’ tudósok e’ féle panaszainak nem csak 
„az élet illedelmes szükségeinek kipótolhatása, ha
n em  nagyrészint a’ kevélység is szokott forrása 
„lenni. Azt képzelik magokban, hogy a’ közönség 
, ,nagyobb tisztelettel fog irántok és munkáik iránt 
„viseltetni, ha azt hallja, hogy nagy jutalmakat nyer- 
„tek. De ebben igen megcsalatkoznak, mert a’ kö- 
„zönség ritkán fogja magát illy hálóban megfogatni, 
„vagy magát abban soká fogva tartatni. A’ maradék 
,,a’ könyvekről csak a’ könyvek után itélend ; csak 
„ezek jók legyenek, nem vetendi-meg azokat, habár 
,,az élőbeszédben azt olvassa-is, hogy szerzőjük é- 
„liel halt-meg; legyenek pedig rosszak, megvetendi, 
„habár az első leveleken azt látná is , hogy a’ szer- 
„ző grófságra emeltetett ’s egy milliót hagyott maga 
„után.“

Egyszer-másszor különösen szokás volt az aján
ló levelekkel rut nyereségkivanásból visszaélni. Egy

11
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könyviró készen tartott azon egy munkájára három 
ajánlólevelet olly urak számára, kik polgári helyze
teikre ’s érdemeikre nézve egymástól nagyon külön
böztek , ’s az volt szándéka, hogy ezen ajánlóleve
lek közül azt fogja kinyomatni, melly után legtöbb 
hasznot szerezhet magának ; ’s valóban annak aján
lotta könyvét, ki legtöbbet adott neki, jóllehet az 
csekélyebb érdemmel bírt. Egy másik könyviró egy 
magasztalásokkal teljes ajánló-levelet készített, de 
azt nem nyomatta-ki, mivel a’ nyomtatás elvégzése 
előtt az, kinek a’ munkát szánta, az udvar kegyel
méből kiesett. Egy harmadik Richelieu cardinált pom
pásan dicsérte ajánló-levelében; de minthogy a’nyom
tatás előtt a’ cardinál megholt, azt a’ király anyjá
hoz austriai Annához intézte. Ismét egy másik mi
után egy életben létezőt nagyon megdicsért, és mél
tán dicsért, minden dicséreteket elnyomott, nem olly 
okból, melly talán azt a’ dicséretre érdemetlenné tet
te volna, hanem azért, hogy a’ dicsérendő megholt 
a’ nélkül, hogy a’ szerzőnek olly jutalmat adhatott 
volna, miilyent ez reménylett. Egy Rangouze nevű 
iró pedig több ajánló leveleket előre kinyomatott cí
mek nélkül, úgy hogy a’ könyvkötő azt tehette leg
e lő i, mellyet az iró tetetni akart, ’s ez által az iró 
azt, kit igy megtisztelt, maga iránt legjobban lekö
telezhette. Ebben egy ügyes olasz orvos példáját kö
vette, ki Hippocrates aphorismáit hosszasan megma
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gyarázván, magyarázatának mindenik részét valamelly 
barátjának ajánlotta, ’s azokon kiviil a’ cim lapot is 
külön egy másiknak. — A’ most említett Rangouze 
ajánlóleveleit aranyleveleknek nevezte, mert minde- 
niket valamelly főrangú és gazdag úrhoz intézte, ’s 
azzal dicsekedett hogy egy ajánló levelet sem készített, 
mellyért 20 vagy 30 aranyat nem kapott volna.
De az az idő, mellybcn az ajánló levelek igy meg
jutalmaztattak, már elmúlt, ’s hasonló visszaélések 
sem történnek már a’ mi időnkben az ajánlólevelek
kel.

Már a’ régi romai íróknál is elég panasz fordul 
elő, mint Juvenal írásiból világosan láthatjuk, hogy 
idejek a’ tudományok és tudósok iránt hidegséggel 
viseltetett. Ez a’ panasz minden utóbbi időkben nem 
csak gyakran ismételtetett, hanem uralkodó divattá 
vált az íróknál, különösen az úgy nevezett szép el
méknél. Ezek úgy látszik azt hitték, hogy kisebb
ségekre válna, ha szerencséjeket dicsérnék, ’s attól 
féltek, hogy e’ dicsérettel érdemetlenségeket valla- 
nák-meg; mivel egy régi közhely azt mondja, hogy 
a* **) szerencse vak, ’s kedvenceit igen rosszul választ
ja. Például Bayle erre Balzacot hozza-fel ’s a’ 
következőket mondja; „Balzac leveleiből két dolog

*) L . Bayle aiticle R a n g o m é .

**) L .  B ayle  article P a y s ,

11 #



„tűnik szembe: egyik az, hogy olly becsületes jöve
delm e volt, mellyből barátit pompásan megvendé- 
„gelhette, ’s hogy az élet több rendbeli kényelmeit 
„hazája egyik legszebb részében élvezhette ; m ásika/, 
„hogy magát egy pusztába számüzöttnek, ’s a’ sze
rencsétő l olly igen üldözöttnek tartotta, mintha az 
,,őtet legmérgesebb nyilával sértette volna meg. Mit 
„lehet a’ két dologból egyebet következtetni, mint 
„azt, hogy fölötte jó vélekedéssel volt maga felől? 
„mert a’ valóban szerény ember, akarmelly érdemek
k e l  bir is, azt hiszi, hogy illőkép meg van jutái— 
„mazva, ha szükségeit tisztességesen kielégítheti: — 
„valóban csaknem mind azon helyek, mellyekben az 
„irók a’ szerencse és idejök ellen panaszolkodnak , 
„nem egyebek, mint azon nagy és szép tulajdonsá
goknak,, mellyeket magokban lenni képzelnek, ma
ra sz ta lá sa i. Tegyük hozzá,“ igy szól tovább, „azt is, 
„hogy az e’féle panaszok sokszor inkább az irók szá
zad u k  elleni háladatlanságának jelei, mert rendsze
r i n t  azok zúgolódnak legtöbbször a’ szerencse sze- 
„szélye, ’s az idők mostohasága ellen, kik legna- 
„gyobb kényelemben élnek.“ Az illy panaszok bizo
nyosan nem válnak sem a’ tudósoknak , sem a’ tudo
mányoknak dicséretére.

Még nagyobb kisebbségekre szolgáltak sok Írók
nak az egymássali mérges perlekedések. Diderot azt
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állítja # } , hogy a’· barátság legtökéletesebb remekei 
a’ tudósok között találtatnak, és hogy azoknak a’ tu
dományos dolgok fölötti civakodásaik csak kivételek, 
’s az emberi gyarlóság bizonyítványai. De Bayle a’ 
tudósok történeteinek e’ nagy búvára, ezen állítással 
egészen ellenkezik; ha csak azt, mit mond a’ tudó
sok köznépéről nem értjük; mert tudva van, hogy 
mint minden országban, úgy a’ tudományok köztársa
ságában is a’ köznép teszi a’ legnagyobb tömeget. — 
,,A’ tudósok életének történetei“ , igy szól ő , „igen 
,,gyakran bizonyítják, hogy csaknem mindenkor bo
trányos perlekedésekbe voltak keveredve, mellyek- 
„ben az irigység, a’ rágalom, a’ harag, a’ gúny, a* 
„pártoskodás, a’ ravaszság, és ezer egyéb szenvedé
ly e k  minden mérgüket kiöntötték. Úgy látszik, hogy 
„semmi osztálybeliek sem esküdtek olly igen össze 
„saját nyugalinok és felebarátok nyugalma ellen , 
„mint ok. Ez igen természeti módon megvetést, és 
„gyiilölséget szül a’ tudományok iránt, vagy legalább 
„elenyészi! azt a’ jó vélekedést, mellyel a’ világ kü
lönben irántok viseltetnék. A’ tudatlanok azt kép
z e lik  magokban, hogy ők , ha minden idejöket olva
d ásra  fordítanák , megtanulnák szenvedélyeiket mér
s é k e ln i , ’s kigyógyulnának sok hibáikból, mellyek 
„őket felebarátjaik ellen igazságtalanságra bírják.

*) L. A ' Soproni estvék első (űzet 1. ige.



,,De váljon meginaradhatnak-e illy gondolkozásban, 
„ha látják milly rutai bánnak sok nagy tudósok egy
patással, mint üldözik egymást, és rnelly igen pana- 
,,szolkodnak gyászos sorsokról.“ Akar Diderot- 
nak, akar Baylenek legyen igaza, annyi minden eset
re bizonyos, hogy sok írók között az ellenséges in
dulatok és szenvedélyek igen szoktak uralkodni, ’s 
hogy sokszor és sokféleképen a’ könyvirás egymás- 
sáli veszekedésekre alacsonyitatott-le, mellyeknek 
sokszor az lett következménye, hogy az egymással 
veszekedők nem csak tudományos híreknek ártottak; 
hanem erkölcsi jellemeikre is rut bélyeget sütöttek. 
Jól mondja Duclos, hogy „a’ tudományok köztársasá
g áb an  olly miveit nép, rnelly értelmessége által erős 
,,lehetne, gyakran a’ műveletleneknek fegyvert ád ke
k e k b e , ’s megtanítja őket, hogyan kelljen azzal ma- 
„ga ellen harcolni.“

Az illy rut perlekedéssel rokon hiba az írókban 
az, hogy sokszor egyfelől a’ későbben élők az 
elüttök élteket megvetik, és kíméletlenül gáncsolják, 
másfelöl a’ náloknál fiatalabbak előmenetelét gátolják. 
A’ későbben élőktől az igazság azt kívánja, hogy e- 
lődeiket, kik utat törtek , és sok nehézségekkel küz
döttek, tiszteletben tartsák ’s hiányosságaik iránt is 
kímélettel viseltessenek. Helyesen mondja Montaigne

j  L ,  Bayle ait.  Reinesius



„hogy vélekedéseink egymásra citálnák; az első ol- 
„továny a’ második, számára, a’ második ismét a’ har
m adik  számára derekül vagy törzsökül használatik, 
,,’s ekképen az irók a’ tudósság lajtorjáján egymás
u tá n  fokonként fölebb és fölebb lépnek, ’s azok, 
„kik a’ legfelsőbb fokon állanak, gyakran több meg
tisz te lte té sse l, mint érdemmel dicsekedhetnek, mi- 
,,vel csak egy két mákszemnyivel vannak fölebb, 
„mint azok, kiknek vállaik fölibc hágtak.“  — 
De ha nagy hiba a’ korábban élt írókról az érdemlett 
borostyánt letépni, az az irigység sem kisebb , melly 
a’ fiatalabb vetélytársakat letapodni igyekezik, az olly 
napkeleti fejedelmekhez hasonlítván, kik azt hiszik, 
hogy csak úgy uralkodhatnak bátorságban, ha ifjabb 
testvéreiket megölik. Melly sokkal szebb, és melly 
nagy érdem az azon öriilés, hogy utánunk ollyakne- 
vekednek, kik a’ tudománynak több hasznot tesznek, 
mint mi tehettünk:

Qu' il est grand ! qu’ i l  est doux de se dire a sói mérne 
Je n ni point d'ennemis, f a i  des rivaux que fá im é;
Je prens part ä leur g lo ire , a leur m aux , ä leur biens 
Les arts nous ont unis, leurs beaux jours sont les miens. 
(Test ainsi que la terre avec plaisir rassemble 
Ces ebenes, ces sapins qui s'elevent ensemble *)

*) L. Montaigne Essays I I I ,  15.
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Un sue íoujours égal et prepái é  pour eux;
Leurs pied touche aux enfers, leur cime est dans les cieux 
Leur tronc ine'branlable, et leur pompeuse tété 
Resiste en se touchant aux coups de la ternpéte;
Iis vivent Pun par Γautre , iis triomphent du temps; 
Tandis que sous leur ombre on voit de vils serpents ,
Se livrer en sijflant des guerres intestines 
Et de leur sang inpur arroser teurs meines. ’)

Voltak ollyan írók is, kik híreket nevelni kí
vánván, különféle ravaszságokat követtek-el, p. o. 
hogy egymást kölcsönösen mértékletleniil dicsérték ; 
elleneik vagy vetély-társaik jó tulajdonságait homály
ba rejteni igyekeztek, azoknak gyarlóságait ellenben, 
nagyítva festették , ’s más hasonló alattomos utakon 
’s módokon kívántak dicsőségre szert tenni.

Mi az alacson kölcsönös dicsérést illeti, azt már 
Horác elmésen gúnyolta következő verseiben:

Frater erat Romae consulti rhetor , ut alter 
Alterius sermone meros audiret honores,
Gracchus ut hic illi fo r e t , huic ut Mucius ille.
Qui minus argutos vexat furor iste poetas ?
Carmina compono, hic elegos mirabile visu 
Caelatumque novem Musis opus! Adspice prim um , *)

*) Voltaire discours sm l ’envie.



Quanto cum fastu  , quanto molimine circum — 
Spectemus vacuam romanis vatibus aedem !
Mox etiam , si forte vacas sequere , et procul audi , 
Quid J era t , et quare sibi nectat uterque coronam. 
Caedimur et totidem plagis consumimus hostem 
Lento Samnites ad lumina prima duello 
Discedo Alcaeus puncto illiu s : ille meo quis ?
Quis nisi Callimachus? si plus adposcere visus 
Fit Mimnermus, et optivo cognomine crescit,

i Romában egy rhetor ’s prókátor testvére,
E' hiv pár ravaszon járt egymás kedvére 
Csak dicséretüket hallotta kicsiny ’s nagy 
Ha egyik elkezdd·. öcsém, Mucius vagy!  
Köszönettel adós másik sem m arada ,
’S bátyjának szint annyit: Gracchus nevet ada.

Hasonló hagymáz bánt rossz költőket minket. 
Halljad, ha nem hiszed, vad dicséretinket.
„  Enyim tüzes , ennek szelíd hang éneke ,
Mind kettő a’ kilenc Múzák főremeke 
Azután osztozni láss Phoebusz templomán ,
Hol olly kevés költő jár dicsőség nyomán. 
Végtére jöjj, ha van időd meghallgatni,
Mint szoktunk egymásnak pálmát osztogatni. 
Mikép verjük ama játszó bajvívókkal 
Egymást kölcsönösen magasztaló szókkal.
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Engem az egyiknek varázsló pálcája 
Alcaeussd teve. M it mondhatok rája ?
M it mást ? hanem hogy ö Callimacchal fe lá r , 
Vagy Mimnermussal i s , vagy akárkit mást kér. kkj *)

* )  IIorác ezen szavaira Wieland a’ következő jegy
zetet teszi: „Azok a’ Samnisok, a’ kik felől itt 
„szó vagyon , olly gladiátorok voltak , a’ kik a’ 
„nagy vendégségek alkalmatosságával vacsora 
„kezdetekor £ad lumina prima) csinosan felfegy
verkezve ’s a’ hajdani Samnisok öltözetekben a’ 
„végre jelenének-meg, hogy a’ vendégeketszab- 
„dalkozásaik által mulattassák. E’ gyakorlás a- 
„latt mind megtették azt játékból, a’ mit a’ kö
zönséges productiók alatt fmunus gladiatorum) 
„valósággal vala szokás tenni, ’s olly hevesen 
„bántak viaskodó társaik ellen, mintha életnek 
„ ’s halálnak kellett volna közöltök meghatároz
h a tn i;  de fegyvereik nem voltak ártható fegy
v e r e k ,  ’s a’ szabdalkozás vér nélkül folyt; no- 
„ha némellyek Athenaeusnak egy helyéből (De- 
„ipnosoph V II.) azt hoztak-ki, hogy a romaiak 
„a’ magok vendégségeiket vérontással ’s öldök
lésekkel fertőztették-meg. De már maga ez az 
„összehasonlítás is, mellyet Horác itt a’ bajví
v ó k  ’s egymást magasztaló poéták közt teszen, 
„elégséges volna ezen egyébiránt is hihetetlen 
„és semmi régi író által nem erősített állítás meg- 
„cáfolására. Osztán ennek a’ paralellának va- 
„gyon még egy más ’s titkosabb szépsége, tud- 
„niillik egy antiphrasis által tett összehasonlitá- 
„sa. A’ romai Samnisok minden kímélés nélkül 
„mentek egymásnak, ’s adósok egy vágásra vagy 
„szúrásra sem maradtak , halálos ellenségeknek 
„látszottak, pedig barátok voltak. A’ dolog a’ 
„poétáknál egészen ellenkezöképen volt: náloka’ 
, , barátság csak külsőben állott, ’s gyiilölség fe- 
„küdl szivökben: kifogyasztották magokat a’köl-
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Valamint Horác e’ versei úgy azoknak ide ikta

tott magyarázatai is nagyon megérdemlik az egymást 
dicsérni akaró irók figyelmét.

Az íróktól azt kellene várni, hogy nem fognak 
a’ világ gyengeségeinek hódolni, hanem inkább mint 
hódoltatok azokon uralkodni; hogy jó olvasó közön
séget alkotván korukat kimivelik ’s olvasóikat jó iz-

„csönös magasztalások mondásában, pedig sze
d e tték  volna kivájni egymásnak a’ szemét. # 3 “ 

Tarieren jezsuita Persius francia fordítója Ho
rác e’ tréfás hasonlítását még jobban kiszélesíti 
a’ fordítása elíbe tett barátságos levelében, kö
vetkezőképen : „les poétes et les auteurs, dou- 
„nent rarement en ce genre ft. i. a’ dicsérés dol
gában) rien pour rien, et quand ils en vien- 

„nent les uns avec les autres aux prises des com
plim ents et des louanges, ils ne s’ epargnent 
„pas, ils se portent et ’s elongent des bottes d’ 
„une grande force. JVous en connoissons aujour- 
„dhui vous et moi qui passent en bravoure de 
„bei esprit, si j ’ose ainsi parier, pour les Boute- 
„villes de ce temps: ils defient les plus habits, 
„et sóit par rencontre, ou par des duels formez, 
„que le roi ne defends jamais, ils s’escriment k 
„qui mieux mieux et se ne menagent nullement 
„surtout ce qui se peut dire de part et d’autre 
„d’obligeant, et d’honnéte, et cela par ecrit mérne 
„imprimé afin que la posterité n’en doute pas; 
„dans ces sorts des duels le plus faible est tou- 
„jours Faggresseur, c’est lui qui envoie ou qui 
„porté mérne le cartel de deffi £‘

*) L. Horatius levelei  W ie l a n d  m agya rázó  jegyzete ivel.  Pesten  
'8 3 3 .  a ’ 424 és 425 lap o k o n .

**) L Bayle dictionaire art. Perse.



lésiiekké teszik. Nekik magasan kellene felemelked
ve állani, 's olvasóikat magokhoz felemelni. De sok
szor az uralkodó bármelly hibás ízléshez és divatozó 
kényhez alkalmazzák magokat, ’s a’ helyett, hogy a- 
lacsonyan álló olvasóikat magokhoz felemelnék, in
kább azokhoz leereszkednek.

Még azok is , kikben az eddig említett hibák nem 
találtatnak , gyakran hibáznak abban, hogy igen ha
mar dolgoznak, ’s dolgozataik készítésére ’s jobbít- 
gatására illő figyelmet ’s szorgalmat nem fordítanak. 
Jó könyvek csak nagy fáradsággal , gonddal, ’s lelki 
tehetségeink megerőtetésével készülhetnek. Ahoz sok 
olvasás és eszméikedés kívántatik. Forbes Vilmos 
ezt a’ tanácsot adta egy igen sokat és igen hamar 
írónak: „lege plura et seribe pauciora;“ Claude pedig 
egy másiknak, ki sokat olvasott, ezt: ,,hogy három 
vagy négy esztendeig maradjon olvasás nélkül, ’s ne 
tegyen egyebet, hanem gondolkodjék, és elmélked
jék arról, mit olvasott; mintha ezt mondotta vol
na: már eleget ettél, most engedj gyomrodnak időt 
annak megemésztésére, a’ mit ettél.“ Mind a’ két 
tanács követésre méltó.

Legáltalánosabb vád az írók ellen a z , hogy mun
káikat fölösleg szeretik. Erre nézve Heliodor püs
pök példáját szokás felhozni, ki egy igen elterjedett 
de eléggé meg nem bizonyított vélekedés szerint ké
szebb volt püspökségéről lemondani, mint Thc- *)

*) L. Bayle ,  art, Forbe«,



agones és Ciiarikea szerelmére! irt regénye elé
getésében megegyezni; és Abelárdét, kiről az mon- 
rlatik , hogy midőn egy munkáját elégetni kénteleníte- 
te tt, az nagyobb fájdalmat okozott neki, mintférjfin- 
ságának elvesztése. Montaigne még előhozza La
bienus és Cremutius Cordus példájit is, kik írásaik meg- 
égettetését annyira fájlalták, hogy bujokban mago
kat megölték; nem külömben Lucanusét, ki halálra 
ítéltetvén, utolsó szempillanatában saját verseit mon- 
dá-el ’s Tacitus szerint: versus ipsos retulit eaque 
illi suprema vox fuit. Tacit. Annál. L. IV ., és Epi- 
curusét, ki halálakor tudománya szépségével vigasz
talta magát. ^ # # 3

Nem is csuda, ha elménk, szivünk, és értel
münk szüleményei előttünk igen becsesek, és kedve
sek, mert azok sokkal nemesebb részeink termeszt- 
ményei ’s bizonyosabban is sajátink , mint testi gyer
mekeink: azoknak egyszersmind atyjok ’s anyjok is 
vagyunk , több munkánkba is kerülnek , ’s ha jól ké
szülnek , nagyobb mértékben is becsületünkre válnak. 
Egyéb gyermekeink becse inkább az ő érdemek, mint 
a’ miénk, ezeké pedig egészen nekünk tulajdonitat- 
hatik , élénkebben is leábrázolnak bennünket ’s job
ban hasonlítnak hozzánk, mint amazok, ’s Plató sze
rint olly halhatatlan gyermekek , kik egyszersmind *) **) ***)

*) L. Bayle , art.  Heliodore .
**) L. B a y le ,  Heloise.
***) L. M o n ta ig n e ,  I I .  8.
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atyjokat is halhatatlanokká teszik. Mindazálta) 
az elme szüleményei iránti szeretet sok íróknál min
den illő határon túl megyen, ’s az által hibássá ’s 
nevetségessé lesz.

Hát a’ könyvmeglopásról vagy plagiarismusról ’s 
annak különféle nemeiről mennyit nem lehetne mon
dani? Ki nem tudja, mennyi panasz tárgya volt, ’s 
mennyi íratott ellene, míg még az igaz tudósság a’ 
könyviróktól szorosabban megkivántatott, mint most. 
Mai napon, noha a’ tolvajság ezen neme most is szám
talankép gyakoroltatik, az e’ féle panaszok csaknem 
egészen megszűntek; mert a’ mindennapiakká vált 
hibák nem szoktak nagyon feltűnni.

Azonban eddig csak kissebb hibákról szóltam. 
Ezek közül is mindenik becstelenítő, és szigorú gán
csot érdemlő. De valóságos szarvas vétkeket, nem 
csak gáncsolásra hanem kárhoztatásra és büntetésre 
méltó bűnöket is sok tudósok követtek el írásaikkal. 
Illyenek közé tartoznak azok, kik egyfelől a’ babo- 
násság szántszándékos terjesztése által, az okosság
gal rutul visszaéltek, az isteniránti igaz bizodalmát 
kiirtani szándékoztak, a’ lelket rabi félelemmel eltol— 
tötték , ’s gyakran legveszedelmesebb kicsapongások
ra is alkalmat adtak, másfelől silány és hamis okos
kodásokkal ’s elménckedésekkel a’ hitetlenséget elő

j  L, Montaigne IX , β·
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mozdították , vagy épen kárhozatos csúfolódásaikkal 
a’ vallás szeretetét, ’s az isten igaz tiszteletét ne
vetségessé tenni igyekeztek : kik buja kicsapongások 
leírása ’s csábító színekkel festése által a’ képzelő
dést megfertőztctték, ocsmány tréfák által vétkes 
szerelmet gerjesztettek, olvasóikat fajtalanságra csá
bították , ’s e’ képen a’ tiszta erkölcsöket megvesz
tegették, ’s minden gonoszt, mi az illy megvesztege
tésből származik, az emberi nemzetben uralkodóvá ten
ni segítettek; kik személysértő és gyalázó kigúnyo
lásokkal másokat becsületektől ’s nyugalmoktó! meg
fosztottak ; vagy rut hizelkedésekkel ’s mászkálások- 
kal magokat másoknál beszinleni akarván, azoknak 
erkölcseit megrontolták, ’s túlzó dicséreteikkel gyak
ran a’ fejedelmek szivébe is mérget öntöttek, kik a’ 
fenálló törvények vakmerő gáncsolásával ’s lealázá- 
sával, szilaj szabadság, vagy inkább zabolátlanság 
predikálásával ’s más e’ félével a’ polgári társaság 
nyugalmát háborgatták ’s felzavarták. Az illyenek 
száma pedig minden irodalmakban régtől fogva légi
ókra ment. Ki ennek bizonyítására példákat akar ke
resni; a’ 17-dik század utoljáig eleget talál Bayle szó
tárában. Fájdalom, az illy vétkesek az uj időkben 
sem hiányoznak.

Miután az írók hibáiról és vétkeiről már ennyit 
mondottam , a’ méltányosság kívánja, hogy érdemeiket 
se mellózzcm-el hallgatással.
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Abbt az érdemről irt esmeretes munkájában az 
Írókról szólló czikket következőkép kezdi-el: „Min
d e n  polgári karbeli ember keveselli azt a’ becset, 
„mellyet neki mások tulajdonúnak ’s e’ veszteségéért 
„azon ítélet által kíván magának kárpótlást szerezni, 
„mellyet maga hoz magáról. De alig kiilömböznek az 
„Ítéletek akárhol is másutt nagyobb mértékben mint 
,,az irók érdemeinél. Ezek magok magokat csaknem 
,,a’ legnélkülözhetlenebb embereknek tartják; szám
ta la n  egyebek pedig, kik nem irók, alig foghatják 
,,meg mi haszna lehet az olly henye embernek, kinek 
„könyvirásra ideje van. Fogadni mernék, hogy a’ 
„legkissebb városban is nehezen találtatik olly tanács
n o k  , olly prókátor, ’s olly Írnok, ki magát az em- 
„beri társaság hasznosabb tagjának nem tartaná, mint 
„NeAvtont vagy Leibnitzot, ha különben ezeket ne- 
,,veikről ismeri. A’ polgári társaságban minden más 
„karbelieknek van bizonyos állások ’s meghatározott 
„helyek, mellyről a’ közjóhoz járulásokat könnyen 
„észre lehet venni, ’s mintegy szemmel lehet látni az 
„utat, melly őket c’ célhoz vezeti. Az író törekedé- 
„sei nem olly közvetlenül ’s nem olly egyenesen irá— 
„nyoznak a’ közjóra. 0  kerülő utón megyen, melly 
„jóllehet talán bizonyosabban oda vezet, de a’ köz- 
„nép előtt jobban el van rejtve.“

Mit Abbt a’ maga idejebeli tudósokról és tudat
lanokról ’s az ítélet nehézségéről á llít, azt alkalma-
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eint nag}' részben nz időnkbeliekról is igazsággal ál
líthatjuk. Mindazáltal a’ közönség megvilágosodot- 
tabb és értelmesebb része már ma bizonyosan kész 
megvallom', hogy a’ jeles irók érdemei sokak, nagyok 
és dicsők.

Valamint általában a’ tudósok ugy különösen a’ 
tudós irók arra vágynak hivatva , hogy a’ világ leg
főbb javait a’ szellemieket gyarapítsák, ’s hogy a’ töké- 

"tesedésben az emberi nemzet tanítói, nevelői, vezetői 
’s példányai legyenek. ’S ha a’ történetírás tudósítá
sait figyelemmel olvassuk’s a’ jelen idő tapasztalásait 
velek elfogulatlan okossággal öszve hasonlítják, le
hetetlen által nem látnunk, hogy e’ fönséges rendelé
seknek már eddig is nem csekély sikerrel megfelel
tek ’s nemünk mind anyagi mind szellemi jóllétét elő 
mozdítani nagy mértékben segítették. Mert hogy az 
igazság és való szépség szeretete időnkben többeket 
lelkesít mint akármikor elébb, hogy a’ közjó iránti 
részvétel időnkben élénkebb és kiterjedettebb m inta- 
kármikor elébb , hogy a’ régi tapasztalások időnkben 
célszerűbben használtatnak, mint akármikor elébb, 
hogy a’ külömböző nemzetek egymással könnyebben 
közlekedhetnek és gyakrabban közlekednek mint akár 
mikor elébb, hogy az ipar és kereskedés különféle 
ágai és a’ mesterségek különféle nemei időnkben job
ban virágoznak mint akármikor elébb , hogy a’ közép 
rend igaz jogai időnkben jobban esmertelnek ’s méi~

12
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tánypltatnak mint akármikor elébb ’s hogy az embe
ri nemzet erkölcsi méltóságán alapuló ’s azt gondo
san őriző közvélemény időnkben hatalmasabban ural
kodik mint akármikor elébb: — mind ezt tagadni nem 
lehet; de azt sem, hogy mindezt nagyrészént azon tu
dósok és irók fáradozásainak kell köszönni, kik a’ tu
dományokat ’s müvészségeket mivelték ’s gyarapítot
ták. Ők mérték-meg a’ földet, ők esmertették-meg 
annak lakosait; ők fedezték-fel az égi testek rend
szerét. Ők hozták létre a’ bámulásra méltó műsze
reket és erőmüveket. Ok emelték a’ természet-, 
vegy-, boncz- és orvostanokat a’ tökély azon grádi
csára, mellyen most állanak; ők tették a’ vallás és 
erkölcsiség örök igazságait hatályosabbakká; ők fes
tették az erények szépségét ’s a’ vétkek utálatossá
gát bájoló ecsettel; ők védelmezték az emberi nem
zet ügyét a’ zsarnokság ellen rettenhetlen bátorság
gal; ők irtottak ki számtalan babonákat ’s balvéle
kedéseket az által, hogy embertársaikhoz e’ képen szól- 
lottak: miveljétek ki esz eteket és okosságtokat, ta
nuljatok nemesen gondolkozni, vessetek-meg sokat, 
mit eddig ok nélkül ’s esztelenül tiszteltetek ’s tisz
teljetek sokat, mit eddig tudatlanságból megvetette
tek; fordítsátok haszonra a’ tapasztalásokat, tanuljá
tok megesmerni az emberiség szent kötelességeit ’s i- 
gaz jogait; c’ pályát szabja az okosság élőtökbe, e- 
zen fussatok ’s bizonyosan dicső célra fogtok jutni.
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Már most a z a’ kérdés, melly hibákat követtem- 
el 's melly érdemeket szereztem írói pályámon?

Itt előre megjegyzem , hogy én magamat minden
kor a’ fölebb jellemzett második osztálybeli írók kö
zé számláltam’s most is azok közé számlálom, 'sk ö 
vetkezőleg mind hibáimnak mind érdemimnek megíté
lésében ezen osztályra kell tekintettel lenni.

Mi a’ tulajdonképi bűnöket illeti (hogy azokon 
kezdjem vizsgálásomat) azok közül egy sem bírt en
gem kedvelőjévé 's még kevesebbé rabjává tenni.

A’ babonáknak vagy mit azoknak tartottam már 
kora ifjúságomban határozottan ellenségekké lettem , 
's irásimban nem csak pártjokat nem fogtam, hanem 
inkább lehetőségig ellenek dolgoztam, 's az azokat 
irtó józan bölcselkedés elhanyaglásának gyászos kö
vetkezményeit Götter után e’ kép festettem:

Ha e’ Genius az országot elhagyja ,
Boldogtalan annak kicsinye és nagyja,
Mindenekre ragad babonák mételye
’S az észnek csak a’ sir lesz menedék helye.
Mindenütt párizsi mennyegzök újulnak ,
Tévelygők számára a’ rakásfák gyulnak.
Meghal, vagy Hottentót nyelven szól az elme,
A' vallás zűrzavar ’s nincs józan értelme.

*) L. Kis János  te r s e i  I l - ik  kö te t  l a p  321.
Í2 *
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Vallástalaneágot sem mutatnak sehol könyveim, 
sőt több helyeken ellenkezőt bizonyítanak. A’ józan 
keresztyén vallást nem csak szóval hirdettem , hanem 
mind kötött mind kötetlen beszédű munkáimban is a- 
jániottam , ’s szivem belsejéből folytak következő ver
seim :

O ha bírnék ama szerencsés hárfával,
M ellj hajdan — mint mondják — bdjoló hangjával 
A ' kemény köveket érzékenyítette ,
'S a z t, a’ ki mindennel mindig mostohán bánt, 
Soha senkit nem szán t,
Λ ' holtak országa urát megsebhette:

Melly tűzzel sietnék nem Théba csorbáit,
De a' szentek szentje városa bástyáit,
Örökké tündöklő ércből építeni ,
’S szerető szivemnek nem fö ld i bálványát,
De az ég leányát,
-A' va llá st , méltatlan csúfjától menteni /,

Elsőben menydörgés hathatósságával, J 
Vívna szavam ama vad lelkek nyájával,
Kik felkelnek dölyfös Gigászok módjára ,
’S vakmerőn a' magas eget ostromolják 
'S a' hitet csúfolják,
Hogy a’ felhőkön túl van helyezve vára;



Azután leglágyabb , legédesb zengésem, 
Angyaloktól tanult forró könyörgésem 
A ' föld  istenei szivét olvasztaná;
'S bennek az istenek , ’s emberek attyához ,
‘S királyok urához
Ragaszkodó hűség szent tiizét gyújtaná.

Világ hatalmasi! Hlyen kérelemmel 
Kezdeném , legyetek méltó figyelemmel 
Igazságtól sugallt énekem szavára ;
Nem várok tőletek krőzusi kincseket,
JSem, csak sziveteket
Kérem legjóltévöbb hívetek számára.

Nincsen, halljátok bár a’ múlt századoknak 
Tanúbizonyságát, nincsen trónustoknak 
Kegyesebb ’s hatalmasbb őriző angyala ,

Mint Jézus vallása , ha olly tisztaságban ,
’S égi méltóságban
Fénylik, mellyben mennyből először jö tt vala.

Nem láttok e’ nélkül m ást, csak vas időket, 
Buta rabszolgákat, ’s kevély pártütőket;
Szent oltára talpkő , ’s székieket hordozza ;
A ' ki azt megveti, a’ királyok mivét
Neveti ’s vad szivét
Minden törvény alól durván feloldozza.

—  181 —



—  182 —

Büntessen fegyvertek bármelly keménységgel, 
Ha ennek hatalma nem lesi segítséggel,
A ' lappangó bűnnek elhat gyilkos mérge·.
Fenéje lesi a i ési szép alkotvdnydnak ,
’S a’ virágzó fának
Legékesbb korában megemésztő férge.

Csak ez gyújt a' szívben mennyei lángokat 
Csak ennek szerelme szül olly virtusokat, 

Mellyek ragyogvdnydt az ég ’s fö ld  bámulja 
’S mellyekkel megválva fö ld i bilincsétől,
A ’ test ösztönétől,
A ' halandó maga magát fölülmúlja,

’S akartok-e atyák kegyes oltalmával 
JSem csak hódoltatók erős hatalmával 
A ' menny ’s fö ld  urának hiv képei lenni ?
JSem könyörültök-e a’ sebes sziveken 3
’iS minden kincseteken
Ezzel felérő ir t tudhattok-e venni?

Rekesszétek-el hát gyásza kútfejeit;
JSem nehéz megtörni vad ellenségeit;
JSem szükség hogy folyjon a’ csúfoló vére; 
Altallátja tüstént ez esztelenségét,
’S megbánja vétségét
Csak legyen gyalázat ’s megvelíetés bére.
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JSc féljetek , hogy majd buzgóság kepével 
Ámítván , a' földet meggyujtsa dühével 
A ’ vak fanatizm us, e’ pokol fajzatja ;
JSem, sorsunkat rátok bízták a' végzések , 
v /’ bölcs rendelések
'S példák diadalmát meg nem gátolhatja.

Csak az égi ’s fö ld i áldások attyához,
’S képére alkotott dicső munkájához 
forró  szeretettek ne szűnjék lángolni,
Könnyen teremthetnek fident törvényetek,
'S boldog népeitek
Testvériket fogják egymásban csókolni·

A’ jó erkölcsöket megsérteni soha sem szándé
koztam. Már fiatal koromban gyakran elmémben fo
rogtak az idősbb gróf Teleky József egy magyar író
hoz intézett ezen szavai:

A z igaz kegyesség ’s tiszta erkölcs nagy kincs, 
Annak gyökerére lassú mérget se hints.

Minthogy azonban valamint a’ magvető, ki akar- 
melly igen kíván is tiszta búzát termeszteni, még is 
alig képes a’ vetni való maggal együtt akaratja ellen 
konkolyt is nem hinteni-el, vagy mindenkor olly föl
det választani, mellyben a’ búzával együtt gaz is ne *)

*) L ,  Kis János versei I I -d ik  kötet  lap  82·
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teremjen : ugy tsz író ’s különösen «’ költő is alig ó- 
hatja-meg magát, hogy egyik másik kifejezése ’s szó
lása valami módon erkölcs-sértő ne legyen , vagy az 
olvasó által azzá ne tétessék: azért ha én is akara
tom ellen igy találtam járni, ezen esetre a’ vallás és 
erény minden igaz barátitól engedelmet kérek és re
ményiek, Különösen óhajtom, hogy azok, kik talán 
fiatalkori szerelmes verseimben vallási ’s erkölcsi túl
buzgóságból megbotránkoznának, gondolják-meg azt, 
mit Sprat Tamás néhai rochesteri püspök Cowley sze
relmes verseire nézve következő szavaiban mondott:
,,szükségtelen dolog az e’ féle iratokra valami ment
s é g e t  mondani. Ha buzgó és erényes férjftak a’ fia
ta lo k  elméjét büszkén elakarnák tiltani az olly tár
g y a k  festésétől, milyenekkel ezek leginkább társal
g ó d n ak , megfosztanák őket azon ügyességtől, hogy 
„utóbb, midőn magokhoz jönek, fontosabb tárgyak
b ó l jó munkákat dolgozhassanak. Mert minden em- 
„beri elmék gyakorlásának saját életidejekhez illőnek 
,,’s azt nem sokkal felülhaladónak kell lenni ’s a’ 
„könyebb gyakorlások által ugy nevelkedni, hogy u- 
„tóbb a’ legfontosabb munkákban is kitűnhessenek.“* )  *)

*) i t  is a vain  th in g  lo m ak e  a n y  k in d  of ap o lo g y  for t h a t  sort 
of  w ri t ings .  I f  devout or virtous men wil l  superci l io lus ly  
forbid the m inds  of the y o u n g ,  to ad o rn  those su b jec ts ,  
ab o u t  w hich  they are  most c o n v ersan t ,  they  w ould  put 
them  out of all  capacity  of performing g raver  matters , 
wheri  they come to them. For the exercises of alt men
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Szatírákat fordítottam ’s verseimben védelmekre 
is nyilatkoztain. Mindazáltal a’ személysértő ’s gya- 
lázó gunyolást természetem szerint is utáltam, ’s e- 
légséges tudomány és elmésség hiányzása sem enge
dett volna az Aretinok tanítványává ’s követőjévé 
lennem.

A’ rut hizelkedést illetőleg elveimet, mellyekhez 
mindég hív maradtam, e’ versekben fejezlem-ki:

O rontsunk-le minden hamis bálványokat,
Áldjuk a' világtól bámult virtusokat!
'S ha nem ele’g  őket versben énekelni,
Legyünk ke'szek nekik oltárt is emelni.
De minden dicséret hazugság szájában 
Mocskot ejt az érdem szép ragyogványában ,
Ha az eredeti kép meghazudtolja 
W’ fe s tő t , ki mázát bérért te'kozolja. *)

A’ polgári társaság ellen vétkeznem a’ kormány 
őrködése sem engedett; de különben sem éreztem ma
gamban e’ féle vétkezésre viszketegséget, sőt teljes 
meggyőződésből származott ezen intés, mellyet az 
Aurora ciinü zsebkönyvhez intéztem:

wits must be  a l lw a y s  p ro p e r  for4 their  a g e  a n d  n ev er  too 
much ab o v e  i t ,  a n d  by prac t ice  a n d  use in l igh ter  a r g u 
ments , they  grow  up a t  last  to excell  in the  most w e ig h ty .  

' )  L. K.is_János versei I I -d ik  k ö te t  lap  65.
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Oltár ás trónus a ’ fö ld  kát fő  kincse ;
Jaj annak, ki nem őrzi ezeket !
Szemed őket szent tárgyakul tekincse,
'S a' f ő , közáp ás alsó rendeket 
Rózsaszín ajkad hatályosan in tse ,
Istent, törványt jó  fejedelmeket
Hogy híven, V hálás szívvel tiszteljenek ,
’•S minden polgárban testvért öleljenek. &)

Az írók kisebbszerü hibái közül is többeket sze
rencsésen elkerültem.

A’ magyarkönyvek szaporításáért sem mások nem 
vádolhatnak igazságosan, sem magam nem vádolha
tom magamat. Pasor Mátyás, mint Bayle mondja, 
azért irt keveset, mert nem akarta az ifjúságot a’ 
már létezett sok jó könyvek olvasásától elvonni, ’s 
nem kívánta a’ könyvárusokat, kik költségeiket sok
szor elvesztették, károsítani. Engem e’ két ok nem 
tartóztathata vissza az írástól; mert mikor én írtam, 
egyfelől magyar nyelven nem igen sok jó könyvek ta
láltattak, mellyek olvasásától az ifjúság elvonattat- 
hatott ’s a’ más nyelven létezetteket az enyimek mel
lett is könnyen olvashatta; másfelől a’ magyarországi 
könyvárusok oily vigyázok voltak, hogy magyar köny
veket, ha saját hasznokat világosan nem látták, é- *)

*) L. Aurora.



pen nem nyomattak, ’s még mikor hasznokat remény
iették is , vagy becsületdíj nélkül, vagy szót sem ér
demlő becsületdíj mellett adtak-ki saját költségeken.

írói munkáimmal kereskedni távolról sem jutott 
eszembe; de ha eszembe jutott volna is , a’ dolgok 
már említett helyzetében teljességgel nem lehetett 
sikert reménylenem. Eleinten ugyan néhány munkáim 
eleibe ajánló leveleket tettem, ’s ezzel némelyeknél 
azt gyanítathattam. mintha ez által nyerekedni kí
vánnék. De miután az ajánló levelekkel gyakorlott 
visszaéléseket megtudtam; nemcsak lemondottam a- 
zokról, hanem azt is magyarra fordítottam', mit Pope 
az illy visszaélések ellen irt.

Hogy nemzetem ’s időm irántam mint író iránt 
hálátlan volt volna, azt sehol sem mondottam ’s i- 
gazsággal nem is mondhattam; de gáncsoltam .annak 
részvétlenségét a’ tudományok ’s különösen a’ ma
gyar nyelv ’s literatura iránt. Egész lelkesedéssel 
írtam e’ részben a’ következő sorokat:

Meddig lesz nyelvetek árva 
Magatok közt , o magyarok !
Meddig lesznek még elzárva
Tőle az iskolák , gyűlések , udvarok ?

—  187 —

) L. Klio vagy télek nemesítő darabok 1825.



Hires Ősök maradéki,
M it nyertek nagy nevetekkel,
Ha csak vak kény bábjáte'ki
Maradtok 's nem futtok versenyt bölcs népekkel ?

A ‘ bölcs népnek van jól dolga 
A z várhat tartós nyugalmat :
A ' tudatlan mindig szolga ;
Csak az ész úd szép fé n y t , kincset, diadal mat.

Ragyogjon hát az ész fénye 
Terjessze azt szép nyelvetek,
Ez a’ dicsőség ösvénye,
Ezt járjátok : ne korcs , ép nemzet legyetek !

’S azok, kik a’ dolgok akkori állását esmerték» 
nem csak ezen gáncsolásomat helybenhagyták, hanem 
hihetőleg még egy franciául iró német bárónak a’ ma
ga hazája ellen irt következő vádolásaiból is némel- 
lyeket hazánkra illőknek tartottak :

— mar chant sur les pás de nos graves ancétres, 
JSous cultivons nos champs, nous méprisons les lett rés

Tandis qu' abandonnés a la seule nature,

) L .  Kis  Já n o s  versei I ; sö  kö te t  lap  >67.
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Ifos malheureux enfans croissent a Pavanture ;
Le pere meurt content, s' i l  laisse aux herltiers 
L' orgueil de la fa m ille , et trente-deux quartiers. 
C'est lei que , sans bien la noblesse insolente 
Prejere au vrai bonheur la misere brillante ,
Qu' eile foule a ses pieds les serfs et les manans 
Qui jeiínent pour nourrir des maitres faineans,
C'est en vain qu' en ces lieux Vindigence nous presse , 
Jamais la pauvrete n' y  vainer a la par esse,
Le peupLe maladroit , lourd, pesant, et tardif, 
Toujours prdsomtueux, indocile et rdtif 
F era-t-ilf en sortant de sa láche indolence,
Et fieurir la negoce, et regner l'abondance ?

Quel ange, ou quel de’mon , desilleroit nos yeux  , 
Quand le plus miserable ici se croit heureux,
Quand plein de pre'juge's, Pamour-propre Venyvre ,
Et qu' il  veut ignorer comment I' komme doit vivre

Perlekedésekbe irótársaimma) nem keveredtem y 
’s még más Íróknak egymássali perlekedésekben sem 
vettem részt. Az elsőre senki által sem éreztem ma
gamat kihivottnak , ’s azért az attóli megmenekedést 
nem tarthatom ’s nem tartom erénynek. A’ második
tól nem csak a’ féle harcoktól idegenkedő békés ter

) Epitres diverses. T o m e  I, l ap  216. ’s a  ’ r.
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mészetem, ’s nem csak azon gondolat, hogy a’ har
cosok reám nem szorulnak, hanem némellykor erőt
lenségemről! meggyőződésem is visszatartóztatott.

írói elődeim árnyékai közül alig van csak egy
nek is oka panaszolkodni, hogy őtet megbántottam 
volna; sőt sokan örömöket találhatják velökbánásom- 
ban. Hazai hajdani íróink közül többek iránt tiszte
leti hódolásomat nyilatkoztattam; a’ külföldi régibbek 
’s újabbak közül pedig némellyeket nemzetemmel meg- 
esmertettem, ’s talán meg is szereltettem.

A’ nálamnál fiatalabb magyar íróknak is inkább 
adtam okot velem megelégedni, mint reám neheztel
ni; mert igazsággal mondottam egy értekezésemben, 
hogy mikor literaturánkban ollyan virágokat láttam 
teremni, mellyek a’ hajdani Hellasz- és Latiumiak- 
kal a’ szépségben vetélkedtek, akkor akarmelly ré
szen, akarmelly nemben, akarmelly díszes alakban 
keltek-ki, azokat a’ legszívesebb hálával fogadtam, 
’s bennök lelkem egész erejével gyönyörködtem.

Későbben még máskép is adtam fiatalabb iró tár
saimnak okot a’ velem megelégedésre. Egy érdemes 
barátom, azon ítélettel, mellyet hozzá irt levelemben 
rólok nyilatkoztattam, ellenkezvén, ezt irta: „becses 
„én előttem az ifjúság, ’s hiszem, hogy mind az, a’ 
„mi nagy, kivált a’ cselekvő életben nem öregek, 
„hanem ifjak által történik; de még is olly engedé
k e n y  az elbizott fiatalkákhoz, mint te mutatkozol,
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„lenni nem tudok; nem látom, hogy a’ tudomány a- 
„karmelly nemében is ezek valamelly remeket írtak, 
,,’s valódi tudományosságot mutattak volna, hanem 
„mesterségük nagy részint a’ nyelvnek szokatlan ej
téséb en  á ll, ’s ezen sajátságokban kevés elme, vagy 
„velő van, ’s furcsán takart garmadájok nagyrészint 
„polyva.“ Erre következőkép feleltem: „én most is 
„megmaradok előbbi ítéletem mellett, ’s azt állítom, 
„hogy magyar irodalmunk legújabb haladásával van 
„okunk megelégedni, hogy fiatalabb íróink működése 
„által leginkább ugyan — a’ dolog természete szerint 
„— a’ szép literatura gazdagítatott jeles munkákkal ; 
„de bölcselkedési, filológiai, történetirási, termé
szettudom ányi, aesthetikai, mathesisi ’s gazdasági 
„becses dolgozatok is jelentek-meg, hogy nyelvünk 
„gazdagabbá, hajlékonyabbá, kellemesebbé, ’s kön- 
„nyebbjárásnvá le tt ; ’s hogy nemzetünk valamint pol- 
„gári alkotmánya körül, úgy a’ könyvirásnál is üd- 
„vös átalakulásnak indult, ’s a’ tökélyfelé szemláto
m á s t  halad. Némelly fiatalabb íróink heveskedését, 
„büszkeségét ’s magokkal felettébb megelégedését 
„annyival inkább is meg lehet bocsátani, minthogy 
„őket ezen hibákból az érettebb kor hihetőleg ki fog- 
,,ja gyógyítani. Mi a’ remekeket illeti, miilyeneket 
„te kérsz, azokat csak később időktől kell várni, a- 
„zok szerencsésebb környülmények által csak ezután 
„serkenendő elmék szüleményei lehetnek.£l
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A’ divatról ugyan már fiatal koromban Bernisz 
után ezeket írtam;

A ' divat törvényt szab ostobának bölcsnek,
’S vaksi követése tartatik erkölcsnek,
Tőle tanul elménk, nem csak ruházatunk,
Általa terjed 's fogy  hírünk, gyalázatunk.
Több 's alsóbb rendeket igazgat pálcája ,

Esztelen kit a lá z , nagy kit dicsér szája. 
mihtlazáltal valamint egész életem rendje ollyan volt, 
hogy annak nem csak szerfelett nem, hanem talán 
kevesebbé hódoltam, mint illett volna, úgy mikor 
írtam sem kértem tőle tanácsot.

Az írói munkáim iránti szeretet fiatal koromban 
sem uralkodott szerfeletti mértékben bennem, utóbb 
pedig annyira meghidegedett, hogy íróvá létemet is 
megbántam, 's komor óráimban több ízben kívántam, 
hogy bár mindent, mit kinyomattam, semmivé tehet
nék , ’s egy spongyiával kitörölhetnék. Azonban több
szöri gondolkodásom után végre nem csak minden e’ 
részbeni aggodalmimat legyőztem, hanem verseim ’s 
egyébb dolgozataim újra kiadásában is megegyeztem, 
mire részint azon okok által birattam, mellyek Ura
nia cimü versemben elő vágynak adva, részint pedig 
Juvenalia! ezt gondoltam:

— stulta est clementia, cum tot ubique 
Vatibus occurras, periturae parcere chartae.
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Mindazáltal nagyon hibázna a z , ki ebből azt kö
vetkeztetné, hogy munkáimmal most megelégszem. 
Sőt ha azokat olvasom , alig találok csak egyes so
rokat i s , mcllyeknek egy vagy más tekintetben, ki
vált a’stylre nézve változtatását nem kívánnám ; úgy 
hogy nem győzöm eléggé csudáim, mennyire külön— 
bűzhetik e’ részben egy hetven ’s néhány éves ember 
ítélete, fiatalkori ítéletétől.

De mi hibáim vágynak hát ? Miket vetettek má
sok, ’s miket vethetek magam szememre?

31unkáim általában véve javalással fogadtattak, 
’s oily hirt is szereztek, rnelly polgári szerencsém e- 
lömozdítására nézve sem keveset használt. Elcinten 
nyomtatásban, legalább tudtommal nem ítéltettek— 
meg ; későbben jelentek-meg részint biráltatásaik , 
részint esmerletéseik, mellyek többnyire javalást, de 
némellyek gáncsolást is foglaltak magokban.

Bacsányi János azt tulajdonította hibául, hogy 
a’ magyar nyelv kimíveltetéséről irt ’s megjutalmaz
tatott munkámban nyelvünk kellemes hangzásának bi
zonyítására Virág verseit rosszul választottam, ’s e- 
zekről a’ Muzarion IV-dik kötetében azt mondotta: 
hogy „szerencsétlenebb bizonyító példát alig választ
hattam  volna, hogy a’ magyar nyelv szép és kelle- 
,,mes hangzását az ott előhozott versek által meg
k u ta tn i  teljes lehetetlenség, és hogy a’ sok tok, 
„tek-dek, tek-tok, tek-nek, ’s egyéb e’ féle ko-

13
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„pogva ropogva kolompoló kemény darabos ős kellé- 
„inetlen hangok , mellyek ott minden ok és szükség 
„nélkül egymásra következnek, inkább a’ iVeszter- 
„Fejérvári Vulkán műhelyének szennyes barlangjában 
„nehéz pörölyt ’s tüzes vasat forgató erős Brontesek 
„és Keménynek békát készítő durva kovácsok füs
tö lg ő  szájába, hogy sem ollyan magyar poétának 
„lantos verseibe illenek, a’ ki magános szent helye
iken  Minervának áldozni készül.“ — De e’ gáncso
lást nem tartottam igazságosnak. Mert én ugyan a- 
zon helyen, hol ezen versek elóhozatnak, azt is mon
dom : „hogy a’ magyar nyelv hangzásában is vágynak 
„fogyatkozások, mellyek miatt azt a’ görög nyelvel, 
,,’s még a’ deákkal is egy rangba helyheztetni nem 
„lehet. Hogy illyen fogyatkozás p. o. a’ darabos e , 
,,’s a’ kemény l i ,  kivált a’ kellemetlen és nehéz, 
„ank , enk, ónk, unk , ünk syllabák sokszor előfor
d u ln a k , hogy a’ declinátiók és conjugátiók végzetei 
„sokkal kevesebbek, mint a’görögben, vagy deákban, 
„és többnyire kellemetlen mással hangzókra mennek- 
„ki ’s a’ t.íe Illőnek ítéltem tehát olly példát idézni, 
mellyben a’ magyar nyelv természetéhez tartozó ke
mény betűk és szótagok mellett is általánosan kelle
mes hangzat mutatkozik; illyennek tartottam Virág
nak szóban forgó darabját, mellyben egyéberánt is az 
olly nevetséges bombastal kigunyolt tek, tok, dek, 
nek szótagok a’ tizenhat sorban nem olly szörnyű
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sokszor, ’s nem egymásra következve,, fordulnak elő , 
hogy a’ bíráló csúfolását megérdemlenék.

A’ kassai Szemléiéhez mellékelt literatúrai la
pokban az 1836—diki a’ 35-dik szám alatt kelt le
vélen Bajza verseinek mérges recensense azt mon
dotta felőlem , hogy az ideiglenesen elvakított közvé
lemény magát rajtam rettenetesen megboszulta. Én 
nem tudom miilyen közvélemény elvakítását érthette; 
mert az a’ közvélemény, raellyet én tisztelni szok
tam akkor sem ’s azóta sem boszulta meg magát 
rajtam, hanem oily mértékben becsült és becsül, mii— 
lyennél nagyobb mértékben becsültetni nem kívántam 
’s most sem kívánhatok.

Kölcsey a’ tudományos gyűjtemény 1817—diki fo
lyamában verseimről nagyon alapos , méltányos és 
gáncsolásaiban is illedelemuiel teljes recensiót adott. 
A’ nagyon kímélő gáncsolások egyike abban á llo tt, 
hogy jó lett volna a’ fordított darabokat fordítmány- 
oknak mondani. Kétséget sem szenved, hogy mind
járt verseim kiadásánál illett volna jelenteni, mihon- 
nét vétetett. Miképen ’s miért történt ezen jelentés 
kimaradása, az, akármennyit gondolkodom is róla, 
most már nem jut tökéletesen eszembe. Azt tudom , 
hogy verseim gyűjteményéhez készítettem egy mutató 
táblát, mellyben minden eredeti iró, kitől mit vettem, 
fel volt jegyezve. Megküldöttem-e a z t, vagy nem 
Kazinczynak, egész bizonyossággal nem merem állíta-

13 #
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n i$ de papirosaim között sehol sem találom: mit an
nál inkább sajnálok, minthogy most minden igyeke
zetem mellett sem vagyok képes minden kölcsönözött 
daraboknál az eredetit kimutatni. Azt is tudom , hogy 
említett gyűjteményem mottójául Schiller egy alma- 
nachjából a’ következő £nem tudom hogyan kimara
d ó t^  rendeket választottam :

JSicht länger wollen' diese Lieder leben,
A ls bis ihr Klang ein edles Herz erfreut,
M it schöneren Fantasieen es umgeben 
Zu höheren Gefühlen es geweiht,
Oes Augenblickes Lust hat sie geboren,
Sie fliehen fo r t im leichten Tanz der Horen.

Talán mind Kazinczy, mind én azt gondoltuk , 
hogy az akkori csekély számú közönség tanultabb ré
szének tudósítás nélkül is Iehetlen észre nem venni 
a’ csaknem minden tudományos emberek kezeiben for
gó német ’s egyéb költőkből vett darabokat. Talán 
literaturánk akkori állapotában , midőn a’ j magyar 
könyvek bírálása még nem divatozott, ’s midőn az 
olly versek, mint az enyimek, csak kevés, többnyi
re fiatal ’s a’ kútfőkkel nem sokat gondoló olvasókra 
tarthattak számot, az e’ részbeni pontos gondosko
dást nem tartottuk szükségesnek. Minden esetre sem
mi kétségem sincs , hogy verseim olly módon kiadá



sában, mint kiadattak, én is megegyeztem, ’s a’ mi 
hiba történt benne, az velem is közös.

Utóbb a’ Muzárion uj folyamának 1-ső füzetében 
ismét arra tetettem figyelmetessé, hogy lekötelezném 
recenseuseimet, ,,ha dolgozásaim hegyén mindenkor 
„azoknak fordításait is kijelelném “ Azonban e’ gán
csolást már ekkor kevesebbé érdemletlem-meg ; mert 
egyfelől a’ kijelelés sokszor azok által mulasztatott- 
e l , kikhez a’ darabokat kiadás végett küldöttem, más
felől a’Falusi élet élőbeszédében, rnelly 1825-ben je- 
lent-meg, minden munkáim iránt a’ következő nyi
latkozatot tettem: „korán szokásommá vált egyik 
„vagy másik tudományos tárgyak felett gondolatimat 
„írásba foglalni, ’s még többször némelly darabokat', 
„mellyek magamat gyönyörködtettek , anyai nyelvem
ére fordítani, ’s mind a’ két rendbeli dolgozásimat, 
„ha belőtök hazafi társaimra nézve valami kis hasz- 
„not, vagy ártatlan örömöt reménylettem , közrebo- 
„csátani: a’ nélkül, hogy arra a’ dicsőségre, mellyet 
,,a’ főrangú tudósok és könyvirók érdemelnek, ’s 
„rnelly után törekednem nekem környüláilásaiin miatt 
„nem lehetett, számot tartottam volna.“

De ha valaki ezen észrevételemmel, ’s jelen em
lékezéseimben tett vallomásaimmal sem elégednék- 
roeg, ezennel még egyszer világosan megmondom, 
hogy én magamat eredeti írónak soha sem tartottam, 
’s most még kevesebbé tartom , hogy mind kötött,



• J!)8 —

mind kötetlen beszédű dolgozataimban, vagy másokat 
fordítottam ’s utánoztam, vagy másokra támaszkod
tam. Sót az utánozatok még az olly darabjaimban 
sem hiányoznak , mcllyek a’ bevett szokás szerint e- 
redetieknek tartathatnak. így p. o. Kazinczy hyme- 
naeumában e’ versek :

Becsesbb az elvétett 's ismét megtalált u t ,
K i az igazsághoz tévelygés után jut·,

Forróbban öleli,
Götter ezen sorait utánozzák:

Wen zu der Wahrheit Pfad Erkenntniss wieder brachte, 
Der liebt sie inniger, als der sich nie verirrt.

A’ dicsőség címűben ezen sorok:
Kéntelen egykor a? bajnok fegyverét 
Λ ' király pálcáját, a' főrend címerét 
Charon szavára letenni,
’»S mezitlen kell a' Styxen átmenni.

Testinek ezen sorai után készültek:
Jvi il  guerrier del rilucente acciaro
Si spoglia , ivi H tiranno umil depone
E  i scettri e le corone
E P amato tesor lascia Pavaro
Che il passaggier della fa ta l palude
Nega parlir se non con ombre ignude 'st.'st.

) L .  Jagemanu Antológia poetica ita liana tomo II . pag 435.
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A’ magyar nyelv kiiníveltetéséről irt ’s megjutal
mazott könyvemben Jenisch illy cimii munkálat: Phi
losophisch- kritische Vergleichung und Würdigung 
von vierzehn altern und neuern Sprachen Europens, 
oily helyeken is használtain wellyeknél reá nem hi
vatkoztam.

’S e’ féle kölcsönözés részemről kétség kívül 
még több is történt, mint a’ mennyi eszembe juthat.

Olly ravaszságért tehát, mintha fordításaimat ’s 
utánozásaimat el akartain volna titkolni, igazságosan 
nem vádoltathatom ; inkább vádolhatom magam magamat 
ifjúságom egy másik hasonlókép nevetséges hibájáért, 
azért t. i. hogy mivel fiatal koromban tanuló társaim
nál több könyveket olvastam, olvasásommal, ’s kivált 
mivel akkor az újabb miveit nemzetek nyelveit Író
ink közül kevesen tanulták , az azoknak tudásával 
vagy kérkedtem, vagy legalább kérkedni látszhattam.

Az ifjúság barátjáról Folnesics Lajos a’Tudomá
nyos gyűjtemény 1817-iki folyamában nagyon józan 
bírálatot adott, ’s többek között helyesen jegyezte- 
meg azt, hogy Menander és Gliicera szerelmes törté
neteinek azon munkából ki kellett volna maradni.

Göthe Iphigeniája a’ Kritikai lapok 5-dik köte
tében részint ugyan literaturánk akkori állapotához 
képest kelleténél szigorúbban, mindazáltal nagyré- 
szint alaposan gáncsoltatott. Nagyon igazságosan 
mondatik ott az, hogy fordításom több gondot igé
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nyelt, mint inennyit reá fordítottam. Mert nagyobb 
szorgalom mellett művészi tekintetben is kevesebb 
fogyatkozások volnának benne, legalább olly értelem 
tévesztés, millyen az , hogy a’ hold helyett a’ nap 
tétetett, nem fogott bele csúszni.

Általában az elégséges gond hiányzása nemcsak 
Iphigeniámat, hanem minden munkáimat illeti, még 
pedig több, mint egy tekintetben. Már kívülről is 
mindennek mihelyt beléjek néz szemébe tűnik, hogy 
külső csín nélkül, és sok helyes írás elleni hibákkal 
jelentek-meg. Azonban az elsőre nézve nem annyi
ra én okoztathatom , mint a’ magyar irodalom azon 
ideje, mellyben a’ magyar iró bizonyos értelemben 
magát számüzöttnek tarthatta, ’s könyvéhez mikor 
kiadta ezt mondhatta:

Vade sed incultus, qualem decet exulis esse; 
Infelix habitum temporis hujus habe.

A’ másikra nézve is valamennyire menthet a z , 
mit szemeim gyengélkedéséről már fölebb mondottam. 

De az bizonyosan az én vétkem, hogy a’ kidol
gozásra, jobbítgatásra, ’s csinosgatásra nem fordí
tottam annyi gondot, mennyit fordítanom kellett vol
na. Mikép történhetett ’s történt ez? A’ tudomá
nyokkal társalkodás szeretete lobogó lángfal égett 
bennem, mikor prédikátori hivatalra léptem. Az e- 
zen hivatallal járó foglalatosságok, mellyck némellyek-



nek nagy terhekre vágynak, nekem nem okoztak an
nyi fáradságot, hogy lelkemet lenyomták volna. Az 
olly időtöltések közül, mellyekkel sok tisztitársaim, 
magokat mulatni szokták, sem az ártatlanok, sem Ja’ 
vétkesek nem lettek nálam uralkodókká. A’ gazda
ság semmi ágát sem, még a’kertészséget sem tudtam 
megszeretni, a’ szerencsejátékokat, borozást és sze
relmeskedést pedig gondosan kerültem ’s elmondhat
tam magamról azt, mit Ovidius más körülmények kö
zött magáról mondott:

Neque me vinum , nec me tenet alea fa llax
Per quae clam tacitum tempus abire solet.
Nec me — — — — —
Oblectat cultu terra novata suo. *  **)3

Nec vires adimit veneris damnosa voluptas, ##3

Tudományok iránti szeretetem tehát hivatalos 
dolgaira által egészen ugyan nem gátoltatott; rnindaz- 
által minthogy azok csak ugyan számosak, nem kevés 
időt kívánók, ’s a’ figyelmet sokkép megosztok, el
mebeli tehetségeim pedig középszerűek voltak, a’ tár
salgási kellemek élvezése ’s a’ bájoló természet szép-

*) Ov. de Ponto lib. IV. Epist.  2.

**) Ov. de Ponto lib. I. Epist, 10.



ségélreni gyönyörködés is vett-el üres időmből egy 
részt: azért az tulajdonképi tudós foglalatossággá 
nem válhatott, hanem csak mulatságom maradott, 's 
én a’ tudományok mezején csak sétálva virágokat 
szedegető lettem. Legszebb virágokat külföldi iro
dalmakban találtam, ’s azokat megszeretvén annyival 
Is inkább kedvem jött közölök némellyeket nemze
temére átültetni, mivel ezen sok parlagot láttam ’s a’ 
parlag mivelését szükségesnek tartottam. E’ fogla
latosságban egy kis gyakorlás után nagy gyönyört 
leltem és sok tenni valót találván, hamar dolgoztam. 
A’ jobbitgatást, melly minden tudományos dolgoza
toknál még fordításoknál is kettőzött szorgalmat kí
ván, már ezen említett okok miatt is csak hiányo
san vihettem véghez. De még ezekhez az is járult, 
hogy egy felől az olly csekélységeknél, millyenekct 
készítettem, nagy dicsőség reménye nem igen lelke
síthetett , más felől olly tudós barátim, kiknek segít
ségével élhettem volna, velem vagy hozzám közel 
nem laktak; és igy mind azt magamra alkalmazhat
tam , mit Ovid következő verseiben mond :

Hon eadem ratio e s t , sentire et demere morbos , 
Sensus inest cunctis, tollitur arte malum.

Saepe aliquod verbum cupiens mutare relinquo 
Judicium vires destituuntque meum.

Saepe piget (quid enim dubitem tibi vera fa tu r i'!)
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Corrigere et longi ferre laboris onus.
Scribentem juvat ipse favor , minuitque laborem , 

Cumque suo crescens pectore fervet opus:
Corrigere at res est tanto magis ardua , quanto 

Magnus Aristarcho major Homerus erat, * 3

Denique non parvas animé dat gloria vires,
E t foecunda fa c it  pectora laudis amor.

Hon adeo est bene mihi ,  ut sit mihi gloria curae **3

Rullus in hac terra ,  recitem si carmina , cujus 
Intellecturis auribus u tar , adest. # # # }

E’ környülmények megmutatják, hogy hibázásom 
nagyon természeti módon származott: de azt teljes
séggel nem mentik elegendőképen. Mert minden író
nak kötelessége tudni; mivel tartozik az olvasó kö
zönségnek , ’s mit kíván tőle mind hazája dicsősé
ge mind a’ maga jó hire. Nem is mentségemül ho- 
zám elő azokat, hanem intésül az íróknak, hogy ha
sonló botlásoktól őrizkedjenek. Épen nem tagadom, 
hogy gondatlanságom gáncsolást érdemel, ’s van o- 
kom olvasómhoz e’ kép szólni:

*) Ov. de Pon to  lib. I I I .  E p is t ,  9.
**) O v .  trist, üb .  V. E leg ia  12, 
" * )  Ov. trist, l ib .  I l l ,  E leg ia  14.
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Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis 
Causa , sed utilitas officiumque fu it,

írói érdemem megítélése másokat illet. Részem
ről itt csak azt nyilatkoztatom , hogy, ámbár némelly 
sötét óráimban a’ tökélytől messze elmaradásom tu
dományos dolgozataim világra jöttét igen sajnáltatta 
velem; mindazáltal most életem estvéjén mindent 
meggondolva nem csak bánat nélkül, hanem jó ked
vel is nézek vissza irói pályámra. Azon néha ma
gamnak i s , ’s hazám több fiainak ’s leányinak is , 
ártatlan mulatságot szereztem, másszor imitt amott 
olly hasznos magot hintettem-el, melly nem mara
dott egészen gyümölcsözés nélkül; ’s e’ mellett sok 
nemes és jeles lelkekkel találkoztam, kiknek részint 
jó akaratja részint barátsága olly örömöt kóstolta
tott velem, mellynek kedves emlékezete mindenkor 
késérendi lelkemet.

De ideje már elvégeznem auctorságomról ennyi
re nyúlt emlegetődzésemet. Kétségkívül már jóval 
elébb eszembe kellett volna jutni annak, mit Mon
taigne í r , .hogy „az irók olly gyakori vissza te
k in té se  munkáikra azt bizonyítja, melly igen dobog 
„szivök az irói szeretettől, ’s még azon megvető zor- 
„donság, mellyel azokat illetik sem egyéb, mint cif—

‘} L. M o n ta ig n e ,  L ivre  I I I ,  chap ,  13.
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„rázás, ’s oily álorca, melly alatt az édesanyái 
„szív gyengédségét el-akarják rejteni, mint már A- 
„ristoteles megjegyzette, hogy az öndicsérés és ön- 
„alázás sokszor egyenlő kevélység gyermekei.^ Mert 
alkalmasint azon mentségemet sem mindenek veszik 
b e , hogy nekem itt e’ részben több szabadsággal kel
le bírnom mint egyebeknek, mivel világosan megmon
dottam, hogy magamról fogok írn i, .,’s következőleg 
valamint egyéb cselekedetimről, úgy irásimról is kel
lett emlékeznem.



TOIiDAXÉIi A )

Λ5 K i s f a l u d y - t á r s a s á g  k e l e t k e z é s e  é s  
s z a b á l y a i .

Kisfaludy Károlt November gl-kén 1830 vesz- 
tette-el a’ haza. Tiz barátja: Bajza József, Bártfay 
László, Bugát P á l, Forgó György, Helmecy Mihál, 
Schedel Ferenc, Stettner György, Szalay Imre, Vö
rösmarty Mihál, és Waltherr László , egyesült esz
közölni azt, mit érdemeinek méltányló: érzékeny rész
véttel kívántak: neki emléket állítani. Aláírási ivek 
bocsátattak-ki, munkáira előfizetés hirdettetetl; a’ 
köz tisztelet mind a’ két utón adózott a1 dicső ember 
nevének: a’ „Munkák“ tiz kötetben egy év alatt meg
jelentek , az emlék Ferency István műteremében ké
szen álla.

Időközben a’ haza rendei a’ Museum építését 
határozák-el. A’ társaság , az emlék jövendője irán
ti aggodalmában, azt ez országos intézetnek ajánló
id . A’ nádor, mint törvényes pártfogója a’ nemzeti 
Museumnak, kegyesen fogadta azt; ’s mihelyt az é-
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piilet kész leszen, Kisfaludy Káról márvány emléke — 
az első magyar műemlék szabad ég alatt — udvarai 
valamelyikében emelkedni fog.

A’ nemzet tulajdona, mellynek áldozataiból ké
szült, a’ N. Museum őr gondjai alatt bátorságosílva 
lévén az emlék jövendőre; ’s dija 10500 vft. ’s a’ 
munkák kiadási költségei lerovása után még egy jócska 
öszveg £4475 ft.) maradván-fel, melly eleinten a’ mű 
,fentartására‘ volt rendelve; az emléktársaság no
vember 12-dikén 1036 tartott ülésében ezen öszveg 
kamataiból évenkint széptan! és költészeti dolgoza
tok jutalinaztatását határozta-el , ’s e’ jutalmazások 
kezelésére, Kisfaludy-Társaság néven, uj társulatot 
alkotott a’ következő szabályok mellett.

A’ Kisfaludy Káról emléke felállítására ’s mun
kái kiadására összeállóit társaság, mind a’ kétrend
beli céljának megfelelvén ; úgy hitte , hogy a’ fenma- 
radt pénzalapot sem első céljaival egyezőbb, sem köz- 
hasznubb módon nem alkalmazhatja, mint,  ha annak 
évenkénti kamataiból jutalmakat alkot, mellyekkel, 
kivált a’ fiatalabb Írókat a’ szép tudományi és költé
szeti pálya gondosabb megfutására ösztönzi, ’s ekké- 
pen a’ literaturát uj jeles művekkel gazdagítja.

E’ cél eszközlése végeit a’ nevezett egyesület 
magát ezentúl is fenállónak nyilatkoztatta ’s változott
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rendeltetésénél fogva eddigi nevét ujjal, és pedig 
Kisfaludy Káról tiszteletére, t. i. kinek munkáiból az 
alaptőke keletkezett: Kisfaludy-Társaság névvel cse- 
rélte-fel; ’s a’ következő szabályokra alapitá ezentuli 
létezését.

ELSŐ CIKKELY.

C é l .
1. §. A’ Kisfaludy-Társaság célja a’ hazának, 

kivált fiatalabb íróit évenkinti jutalmak által a’ szép 
literatúrai pálya gondosabb megfutására ösztönözni: 
’s igy a’ literatúrai aesthetikai és költészeti, eredeti 
vagy fordított, jeles dolgozatokkal gazdagítani.

MÁSODIK CIKKELY.

J u t a l m a k .
2. §. A 'jutalmak tárgyai:

1. a’ költészet theoriáját, történeteit, ’s azzal össze
köttetésben lévő tárgyakat illető érdekes feladások.

2. Bármelly nemei a’ szép literatúrai müveknek.
3. Szépliteraturai müvek művészi fordításai.

3. §. A’ jutalom a’ többi közt legjobb munkának 
mindig kiadatik.

HARMADIK CIKKELY.
N y o m t a t á s o k .

4. §. A’ Kisfaludy-társaság évenkint kiadja nyom
tatásban személyzete ’s pénztára miben létéről, mun
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kálkodásairól, ’s a’ beküldött dolgozatokról, valamint 
azok sorsáról, hivatalos jelentéseit.

5. $. Kisfaludy Karol munkáinak csinos és hi
bátlan kiadásait igyekszik eszközölni.

NEGYEDIK CZIKKELY.
P é n z t á r .

6. $. A’ társaság pénzforrásai: a ) Azon pénz 
kamatai, melly Kisfaludy Káról munkáiból, tiszta ha
szonként , jött és jöend még be. b) A’ netalán e’ cél
ra nemes lelkű hazafiak által teendő ajánlatok ka
matai.

ÖTÖDIK CIKKELY.

T a g o k ,  e z e k  s z á m a ,  v á l a s z t á s a ,  k ö t e l e s 
s é g e i .

7. $. A’ társaság áll húsz tagból, kik közül min
den harmadik évben egy uj igazgató választatik.

8. $. Jegyző és pénztárnok, kik szinte minden 
harmadik évben újra választatnak, nem szükség, hogy 
tagok legyenek.

9. §. A’ választás egyszerű többséggel, titkos 
szavazással megy véghez.

10. $. Az igazgató hívja össze a’ társaságot, va
lahányszor arra szükség van; viszi üléseiben az el
nökséget, 's a’ társaság minden ügyeire övé a’ fő 
gondviselés.

14
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1 1 . §. Λ’ jegyző írja a’ jegyzőkönyvet, hirdeti 
a’ jutalomtételeket, folytatja a’ szükséges levelezést, 
írja a’ társaság dolgairól való évenkinti jelentést, 
mellyet az igazgatóval együtt alá is ir ,  ’s gondjá- 
viseli a’ társaság irományainak.

12. §. A’ pénztárnok veszi-be ’s adja-ki a’ tár
saság pénzeit az igazgató írott kirendelése szerint; 
viszi a’ számoló könyvet; ’s az igazgatóval rajta van, 
hogy a’ pénzalap csorbát ne szenvedjen, sót lehető
leg szaporodjék, ’s igy a’ kamat, ’s az évenkinti ju
talmak is , növekedjenek.

13. §. A’ tagok kötelességei: a) Évenkint lega
lább egy egy javaslatot adni-be a’ kiteendő jutalom 
kérdésre ’s költői feladásra, b) A’ beküldött jutalom 
munkákat szigorúan és részrehajlás nélkül megbírál
n i, azokról okokkal támogatott véleményeket adni, 
hogy ezek , a’ mennyiben hasznosnak látszanék a’ kö
zönség elébe is terjesztethessenek.

14. §, Tagja a’ társaságnak jutalomért nem ví- 
hat.

HATODIK CZIKKELY.
G y ű l é s e k .

15. §. A’ társaság gyűlései:
1. Rendesek, mellyek tárgyai: a’ jutalom-feladások 

meghatározása; a’ beküldött dolgozatoknak vizs
gálat végett kiadása; a’ bírálók tudósításainak
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kihallgatása és tanácskozás alá vétele; a’ jutal
mak elitélése; eszközlendő nyomtatások ; a’ pénz
ügy; ’s igazgató, jegyző, pénztárnok és tagok 
választása.

2 . Köz ülések, mellyek mindenkor Februarius 6 -dikán 
mint Kisfaludy Károly születése napján, tartatnak. 
Ezek tárgyai, az alkalomhoz szabott beszédeken 
kívül, a’ kiadott ’s újra kitett jutalmak hirdeté
se, néhány pályamunka olvasása, a’ társaság 
munkálkodása ’s pénzügyéről szóló jelentés.

TOLDALÉK B )

Irodalmunk barátinak kedves dolgot reményiek 
tenni, ha boldogult Kazinczy Ferenc hasontartalmu 
dolgozatát, mellyet papirosaim között találok, ’s 
melJy tudtommal még eddig nem jelent-meg nyomta
tásban , saját kézirata szerint szóról szóra ide ikta
tom. Az így következik :

,,A’ magyar nyelv és iiteratura gyarapodásáról 
a’ legrégibb idők olta a’ legújabbakig.

Töredéke egy még nyomtatatlan munkának.
„Ázsiai eleink felől keveset tudunk, ’s inkábbá-

14#



ra mind bizonytalant. Az újabb história bennünket 
még azon örömtől is meg kezd fosztani, hogy ma
gunkat Attila maradékinak mondhassuk, kit a’ levert 
népek félelme ’s gyiilölése a’ szerint kiáltoza a’ leg
fenébb vérengezőnek, a’ hogyan képeit szerette ör
dögszarvakkal festegetni: de a’ ki valóban egyike va
in a’ legnagyobb fejedelmeknek ’s embereknek a’ ma
ga korához képest. Tudománya ’s mesterségei az 
olly népnek, mellyhez a’ mívelt nemzeteknek hírek 
sem hathatott-el, és a’ melly Ázsiának sivatag pusz- 
tájin csak az állandó lakás szerencséjét sem ismerte, 
nem lehettek: de a’ Múzsák a’ legvadabb nemzetek
kel is éreztetik kedvezéseiket, ’s Attilának is a’ ké
sőbben élt Magyarok fejedelmeiknek is már voltának 
Bárdusaik, kik a’ nép tetteit az innepeken éneklel
ték. Azt sem lehet kétleni, hogy azon áldozatokban, 
mellyeket a’ természet nem-ismert alkotójának a’ for
rások mellett nyújtogattak, énekekben ömledeztenek 
a’ hála szent érzései. Az a’ sok tót szó, mellyeket a’ 
Tisza ’s Duna szélein megtelepedett sereg a’ járom 
alá hajtott nép nj'elvéból a’ magáéba vevc-fel, gva- 
nitathatják velünk, melly kész volt légyen az ezek
nek ismereteiket is magáéivá tenni. Ez történt ki
vált akkor, midőn két nagyjaik Bölcs és Gyula, 943- 
ban Konstantinápolyit megkercsztelkedének , ’s Gyu
lának leánya, Sarolta, férjét Geisát arra birhatá, 
hogy az u jj hit tanitójinak a’ hazába szabad bejöve
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telt engedne ’s végre még hitekre is térjen. Az ő 
fijok, István, a’ Szent, már úgy neveltetett, hogy 
deákul írhasson és szánhasson; sőt egy görög nyel
ven készült adománylevele azt látatja velünk, hogy 
görögül is tudott. Jól értették a’ magyar nép kirá
lyai , hogy a’ németektől vett hit nékik nem csak a’ 
mennyország boldogságaihoz nyit u tat, hanem őket 
még a’ thrónuson is biztosan ülteti, ’s az a’ két te
kintet arra bírta, hogy az Európai nemzetek szokár 
saikat mindenben a’ miben lehet, kövessék. A’ nép 
úgy észrevehetóképen haladott a’ culturában, ’s a’ 
hittel ’s idegen szokásokkal együtt a’ nyelv is gya
rapodott. Az áhitatos király mindenfelé állítgatla az 
iskolákat, ’s . a’ püspökök segilék az uralkodó inté
zeteit. De, valljuk-meg, az lévén közelebbi céljok, 
hogy a’ papi-rend alkalmatos követőket találhasson, 
ezekben az iskolákban kevés gond valaa’ hazai nyelv 
elővitelére ; ’s az itt nevelt ifjak egyéb tudományban 
is annyira hátra maradtak, hogy midőn Kálmán arra 
a’ gondolatra ju to tt, hogy a’ törvények, mellyeket a’ 
nép az ő előtte élt királyai alatt hoza, magyarból 
deákra forditassanak, idegenre vala kéntelen ezt a’ 
munkát bízni, nyilván, mert erre alkalmatost a' ma
gyarok között nem talált. Ezt mutatja nevezetesen az 
is, hogy azok az olasz tudósok, kiket Hunyadi Mátyás 
Budán tartott, még a’ XYr-dik század vége felé is, 
a’ deák alphabctuuiot nem hitték alkalmatosnak a’



—  2 1 4  —

magyar beszéd’ hangjainak festésére. A’ keresztes- 
háborúk eléggé inegismerkedtettek bennünket az ide
genekkel, pedig ezek nem mind haramiák voltak. 
Hosszas hadakozásokba keveredtünk a’ Velenceiek
kel 5 I I —dik Andrást a’ szent-földre késértük, ’s így 
elég alkalmatosságunk vala a’ külföld’ mesterségeit 
eltanulni, ’s honni vadságunkból kivetkezni: de a' 
fonák mód, ’s eltévesztett cél az igyekezetnek nem 
engedtek szerencsés sikert. A’ nemzet csak akkor 
kapta a’ csinosodás’ első igazi szikrájit, midőn ifjú
ságunk’ színe ([13483 a’ nagy Lajost Nápolyba követ
te , hogy az ennek királyi testvérén elkövetett undok 
gyilkosságot megboszulja, ’s onnan mint hajdan a’ 
győzedelmes ltóma a’ meggyőzött Graeciából, olasz 
mesterségeket ’s tudományt, nyelvünknek új szókat, 
’s a’ Tokaj’ hegyeinek Formiánumi ([furmint} szőlő- 
tokéket hozott vissza. 0  maga, ez a’, nem csak név
vel nagy király, majd a’ veje, Zsigmond , továbbad 
Zrednai Vitéz János, Esztergomi Érsek, ’s végre 
Mátyás akadémiákat állítottak ugyan, de ezek a’ há
borgó időkben csak hamar elenyésztenek, ’s bennek 
a’ hazai nyelvre nem vala gond. Szerencsésbb ifjú
ságunk Bolognába, Rómába ’s Párizsba ment-ki, ta- 
núlni: de tompa bámulására szokván annak a’ mi ide» 
gén, felejtették, hogy ottan gyűjtött kincseiket ide 
haza a’ nemzet nyelvének médiuma által kellett volna
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közhaszonra ereszteniek # ) .  Nem bírván ezen időkből 
egyebet némelly legendáknál, ’s hymnárionoknál, ha 
hajlandók vagyunk is annak megadására, hogy a’min
den cultúra ellen épen azonként mint a’ keresztyén 
hit ellen dühösködő ellenség mind azt a’ mit írva ka
pott elpusztította: bátran azt lehet állítanunk, hogy 
azoknak száma, a’ kik magyarul írtak, igen csekély 
lehetett. Hiszen maga a’ könyveket vásárlani szerető, 
Mátyás is, nem bírt annyi bölcseséggel ’s hazaszere
tettel, hogy a’ nép énekeit, mint a’ Nagy Károly a’ 
francziákéit, feljegyezni parancsolta volna, ’s liudai 
igen gazdag bibliothekájában nem találtatott egy ma
gyar könyv is. Álomkórságunk olly nagy volt, .hogy 
abból nem kissebb történet által lehetett felverettet- 
nünk mint az a’ szakadás vala, mellyet a’ Wittem- 
bergi Augusztiniáuus barát’ újításai támasztottanak. 
Az ó apostolai itt magyarul Írtak, mint maga Luther 
ott németül, hogy az új tudomány a’ nép által értet
hessék, ’s a’ proselytusok minél több számban sza
porodhassanak. A’régi dogma* tanítóji követték a’ pél
dát , ’s a’ mi ezen villongás által leginkább nyert, az 
— a’ haza nyelve ’s litteráturája vala.

Ezen időben állítú - fel a’ horvát -  országi bán, 
továbbad palatínus, Nádasdi Tamás, a’ ki maga is az

*) Vitéz J£nos (más nevével Ccsinge, '» a’ harmadikkal Janus 
Pannonius) pécsi püspök felöl azt mondják , hogy ö csak
ugyan egy magyar grammatikái készített.
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új tudományra tért vala által, Új-Szigeten (görög név
vel Neanesos), közel a’ maga Sárvári lakja mellett, 
az első nyomtató-műhelyt, mellyel csak hamar a' 
Debreceni, Kolozsvári, Német-Újvári ’s Nagy-Szom
bati követtenek; ’s könnyű megfogni, miként segéllé 
ez a’ mesterség mind a’ hit dolgát, mint a’hazai nyel
vét. Már 1539ben, hat esztendővel később’ mint a’ leg
első magyar nyomtatott könyv f  Szent Pálnak Kom- 
játi Benedek által fordított levelei ##3  Krakkóban ki
jött, Nádasdi Tamásnak első udvari prédikátora, Syl
vester fE rdősi) János egy grammatica hungarico-la- 
t in a - t# # # )  1541ben pedig a’ maga ("Sylvester) által 
lefordított ÚJ-Testaraentoraot nyomtattatta itten; a’ 
századnak lefolytáig pedig Pesti Gábor fa ’ mint vélik 
Székes-Fejérvári kánonok) Aesopusnak meséjit, — 
Balassa Bálint, Tinódi Sebestyén, Ilosvai Péter ’s 
mások verseket, Telegdi Miklós fPécsi püspök) pre- 
dikátiókal, Benczédi Székely István fLiszkai, Szik-

·) Az első nyomtató műhely ugyan nem ez vala , hanem at 
a’ mellyel Mátyás állítata Hessz Andris á lla l ,  Budán. I)e 
minthogy abban az egy Chronicon Hungáriáé ( 1473).nál egyéb 
el nem készült, azt számba nem lehet venni.

**) Nem igaz a z ,  hogy N ürnbergben 1484 egy „ O r a t io  et can- 
t i len a  de  in v en t io n e  d e x tr a e  S. S te p h an i  regis id io m a te  un- 
g a r ico “  n y o m ta t ta to t t ,  a* **) mit  B arta l is  Anta l  á ll í t .  Lássd  
K u l tsá r  I s tv á n n a k  H aza i  T u d ó s í tá sa i t ,  1807. N r,  X I I .

" * )  Újra k iad v a  M a g y a i  Régiségeim’ ’s R i tk aság a im ' I,  k ö 
t e t é b e n ,  T es ten ,  i8og.
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szai és Gone* prédikátor) egy Chronikát, közönsé- 
séges kalendariomot ’s vallást tanító könyvecskéket, 
Heltai Gáspár (pred .3  Magyarországi hisztoriát, Vö
rös Bálint (Debreceni Biró ’s Bihar Várni, notar.3  a’ 
Verbőczi Tripartitumát, Melius (Juhász3 Péter ’s 
Bejthe István és András (pred . 3  fűvész-könyveket, 
B. A. (Batizi András, S. A. Újhelyi, Tokaji ’s E r- 
dődi pred.3  a’ legelső magyar abéczés-kőnyvet adtak- 
ki #3; a’ feljebb említett P esti, Fabricius (Kovács3 
Balázs (szikszai fi ’s Sáros-pataki prof.), ’s Csanádi 
püspök Faustus Verancius pedig magyar Lexiconokon 
dolgozgattak.

Nyelvünk ’s literaturánk a’ XVII. százban még 
szerencsésebb előmenetelt teve. A’ Cardinalis Páz
mány Péter ’s a’ Jezsuita Káldi György’ predikátzióji 
's az utolsóbbnak Bibliai fordítása, Gömör Várni. Vi
ce-Ispán Gyöngyösi Istvánnak epopeája, ’s a’ tanulat
lan olvasóknak kevésbbé, a’ tanultaknak, értelmesek
nek sokkal inkább tetszhető Zriny Miklósé, ki az 
ö nagy-atyja’ atyjának Szigeti nagy tettét énekelte, 
literáturánknak legragyogóbb korában is mestermivek- 
nek fognak tartattni. — Mennyit nem ígért az illy 
szerencsésen kezdett futás! De a’ bekövetkezett szo
morú idők elakasztották azt, ’s a’X V III. száznak szin-

*) Ugyan — ott. — Most már meg vagyok győződve, hogy a! 
H. A. hetük alá BatUi Andris rejtezett.



—  213  —

ten közepéig alig találunk egy munkát, melly ezek mel
lett magára vonhatná ügyelőiünket.

Ez a’ hosszú pihenés a’ nagy Thereziának utolsó 
decenniumában igen gazdagon ki leve poltolva. Har- 
czolóink a’ két véres Prussz háborúkban megismer
kedtek a’ németeknek már virágzó literaturájokkal, ’s 
midőn haza tértek , minden ifjú minden leányka Gel- 
lertnek Svéd Grófnéját, ’s igen szép meséjit ’s Ra- 
benernak Szatirájit olvasgatta. Sokan Haliért ’s Ha- 
gedornt 's Kleistot is ismerték. Friedrichnek híre ha
zánkat is eltöltötte mint az egész egyéb Európát, ’s 
azok , a’ kik magok körűi nem láttak könyveket ter
mem , még inkább álmélkodtak azon a’ királyon a’ ki 
könyveket csinálgat, mint a’ ki csatákat nyer ’s el
lenséget futamtat. Azonban a’nagyTherézia igen nagy 
férje, I. Ferencz Róm. Császár, ez a’ tisztelt barátja 
’s kedvellője a’ mesterségeknek ’s tudományoknak, a’ 
legszebb frigyben a’ maga Svietenjével a’ közel fekvő 
liécsben kiszegezte az ész szövétnekét, ’s ennek fé
nye jóltevően hatott által ide is. A’ Mázsák, mint min
denütt, nálunk is, a’ szép mesterségeknek, a’ muzsi
kának, festésnek, faragásnak, architecturának és poé- 
zisnek virítások által jelengették érkezéseket. Po
zsonyban, a’ hazának akkori anyavárosában, a’ Ko- 
háriak, Csákiak, a’ német Thaliának ’s Melpomené- 
uek templomot nyitottak. Ráday Gedeon, G enerális  
Orczy, Faludi Ferencz, ’s Gróf Teleki József a’ ma
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gyarlant mellett énekeket kezdenek énekelni, de mun- 
kájik nyoratatatlan’ maradtanak: a’ félénk szemérem, 
melly a’ buta csudálók’ álmélkodásától nem retteg ke- 
vésbbé, mint a’ gonoszok kevély mosolygásától, el
rettentette őket, munkáikat közrebocsátani. Horizo- 
nunk felett szép hajnal emelkedők: de még nehéz gőz 
fogta-fel a’ legszebb nap’ fényes felsugáriását.

Ez akkor kele-fel végre a’ maga teljes ragyogá
sában, midőn ez az imádott, asszony-uralkodó a’ ha
zának szeretette — legméltóbb újait az 1760-ban fel
állított magyar testőrző seregbe felvette, ’s nekiek al
kalmatosságot nyujla a’ királyi lak’ szép circulusainak 
tónusával megismerkedni. Becs nekiek nem leve Cá- 
pua nem Sybaris. Már ide haza derekasan be voltak 
avatva a’ llómai literaturának ismeretébe, ’s most az 
újabb literatúra’ stúdiumát vették tárgyúi, ’s nem so
kára 0 " * )  ifjúság’ szép tüzével ’s érdemeiknek 
önnérzésekben úgy léptek-fel, mint nemzeteknek iró- 
ji. Báróczy Sándor ([most cs. ,k. Oberster, Bécsben; 
szül. 1736. April. IldikénJ, Barcsay Ábrahám ([Ober
ster ; megholt 1806. Mart. 3dik3, ’s Bessenyei György 
Berettyó-Kovácsiban, Bihar Várm. Táblabiró3 egy
szerre léptek-fel, ’s a’ nemzet áimélkodva hallá az ő 
franczia ízlésű szólásaikat. A’ szerencsétlen Ányos

' )  Nem Abaujvári ,  a '  mint azt Horányi után Sándor l i tván 
is mondja, hanem Szabolcsi, most pedi,> Bihari birtokos.
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hozzájok kapcsolá magát, ’s lágy szívének elfojtott 
érzéseit a’ Szent-Pál’ remeteségeiben éneklette. Nem 
kevesen a’ Telemach’ halhatatlan fordítójának hazá
jában is közre léptek, kik közzűl itt egyedül a’ Czíd 
szerencsés fordítóját, Gróf Teleki Ádámot, ’s a’ Be- 
lisaire-ét, Báró Dániel Istvánt említjük.

Azonban míg ezek bennünket a’ külföld’ ízlésé
vel ismérkedteltenek, kőszegi Rájnis József már 1773- 
ban egy egész kötetre gyűlt görög mértékű verseit 
kiadni készült. De Baráti Szabó Dávid, és vele csak
nem egy időben Révay Miklós a’ magok hasonló zen
gésű verseikkel megelőzték a’ korántabbi kezdőt. 
(Kalmár a’ maga Prodromusában, 1770. ő előttök már 
203. lap hexametereket ada-ki).

Még nem olvastunk magyar Újságleveleket. Ráth 
Mátyás (Győri evang. pred.) Pozsonyban, 1780. Ja
nuar első napján kezde azt is eresztgetni Magyar Hír
mondó nevezet alatt, ’s ez által azt a’ dicsőséget 
nyerte nevének, hogy Pázmánynak és Szenczi Mol
nár Albertnek korok olta egy hazafi sem teve többet 
a’ nyelv és cultura’ gyarapodásáért. Nyolc eszten
dővel későbben komáromi Ref. Pred. Péczeli József 
mindenes gyűjtemény czim alatt kezdé írni tudományos 
újságait. Igyekezete hamar elakada. A’ helyett Szacs- 
vay Sándor (1787 — 1793ig) a’ Magyar kurírt, Gö
rög Demeter pedig (1780 olta 1803nak martiusáigj a’ 
Hadi Történeteket (melly később a’ második magyar
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Hírmondó’ nevezete alatt kö lt), ’s Pánczél Dániel a’ 
Magyar Merkúrt £1793 olta 1798-ig) írták. Most Bécs- 
ben a’ magyar Kurírt Dr. Decsy Sámuel, 1806nak 
Júliusa olta pedig Pesten a’Hazai Tudósításokat Kul
csár István eresztgetik.

Időszaki írásaink négyek voltának: a’ kassai 
Magyar Museum £1788), Orpheus £1790), Uránia 
£1793), és 1807ben a’ Ragályi Taraás’ segítője. A* 
Helikoni Virágok neve alatt 179lben kijött Musenal
manach, ’s a’ Kis János’ igen becses Zsebkönyvei 
£1798, 1799) nem kaptak további esztendőkre nyom
tatót, melly mutatja eléggé, meliy kárát látja a’ li
terature, hogy a’ nemzet recensiókat mindeddig nem 
olvashat; ’s melly vétkes azoknak tartalékjok, a’ kik 
a’ modestia ’s szelídség’ hibás képeik által elfogva 
vagy nyúgodalmoknak gyáva féltése miatt, a’ dolgo
zók munkájikat érdemek szerint megismertetni nem 
merészük. Míg azt meg nem nyerjük, a’ Publicum in- 
dolentiával fogja nézni a’megjelent munkákat, a’gon
datlan írók pedig nem rettegvén a’ korbácstól, továb
bá is csak félig-alva félig-ébren flrkálgatnak.

Prof. Márton József, Bécsben, Lexiconaink hí- 
jánosságokat igyekezett kipótolni. — Grammatikánk 
több van, mint óhajtanunk kell. Számok között min
den kétségen kívül az a’ legjobb, legbővebb, mellyet 
Prof. Révai Miklós £megho!t 1807. Apr. 1.) két kö
tetben ada-ki, ’s nagy hátramaradására van igyeke-
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zeteinknek, hogy a' munka két utolsóbb kötete 's 
egyéb munkáji nyomtatntlan hevernek.

A’ magyar Játékszín Budán 1790. Oct. 25-dikén 
nyiltmeg. Örök akadályokkal viaskodva, régen el fo
gott volna süllyedni, ha azt a’ nagylelkű Báró Wes
selényi Miklós’ patriotismusa nem vette volna védel
me alá ’s a’ vesztegetésig tett adakozással nem tá
mogatná.

<* *  #

A’ hely sem ott a’ honnan ez a’ Töredék kivé
tetett , sem itt nem engedi, hogy a’ tárgy mélyebben 
kimentessék : ’s róla bővebben írni mindaddig nem le
het, míg a’ nagy Révainak hátramaradt kézírásai vilá
got nem látnak. Láthatni azon Recensión, mellyel 
Boldogréti Vig László minap a’ Hazai Tudósításoknak 
38-dik ’s következő leveleiben Pápay Sámuelnek nagy 
tekintetet érdemlő munkája felől teve, hogy Révainak 
ezen tanítványától, barátjától ’s gyűjtő ’s dolgozó társá
tól, ki mesterének kincseit férjtias gond után ismeri, ezen 
tárgy’ felvilágosításában mit várhatunk, ’s légyen 
szabad őtet a’ közönség nevében kérnem, hogy e’ hé
zagunkat siessen kipótolni. — Széphalom, Febr. 5dik 
1809. Kazinczy Ferencz.
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TOLDALÉK C )

B « s t e l é l * c  K . a r a f f i !

Ezer hatszáz nyolczvan hétben egy Karaffa nevű 
Főhadi-tisztre bízta 1-só Leopold király, hogy a’ Tö
köli pártjára feiesküdt magyarokat felkeresné és meg
büntetné. Ez a’ Karaffa Eperjesen iszonyú kegyetlen
kedéssel üldözte azokat is, a’kiket elégséges bizony
ságokkal el nem nyomhatott; azokáért irtóztatóvá lett 
neve elannyira, hogy némellyek a’ síró gyermekeket 
mostani időnkben is e’ névvel ijesztgetik. így bizo
nyítja ezt TT. Katona István ur.

Hozzá adhatta volna azt i s , hogy a’ magyarok 
azoltától fogva mindent KaraiFának hínak, a’ ki őket 
ok nélkül üldözi. Megtetszik ez ama közmondásból: 
Bestelél-e’ karaffia! vagy rövidebben: Beste karaffi I — 
Hibáznak a’ kik evvel úgy élnek: Beste-kurafi, mint
ha t. i. annyit tenne, mint kurvád. Nem kurvafiáról, 
hanem Karalfárói nevezik a’ magyarok az ok nélkül 
kegyetlenkedőt Beste-karaffinak. Ez minálunk firól- 
fira szállott hagyomány, mellyet az öreg Atyámtól ta
nultam.

Ez a’ kegyetlen Karaffa ugyan régen megholt, ’s 
hihető hogy már attól fogva érzi, ’s mindenkor érezni 
fogja melly igaz légyen sz. Jakabnak ama’ mondása:
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Irgalmasság nélkül való ítélete lesz annak, a’ ki ir
galmasságot nem cselekedett. De azért el nem fogyott 
a’ beste-karaffi fajzat. Mert valakik voltak, vannak 
és lesznek, kik a’ magyart ok nélkül üldözték, üldö
zik ’s üldözni fogják, azok mind beste-karaffi fajza- 
tok.

De ám nem csak azt kell üldözőnek tartani, ki 
az ártatlan magyart elégséges ok nélkül megfogatja, 
vereti, kinoztatja, nyársra huzatja, elevenen elásat- 
ja, vérét ontja; ritkább az ollyan üldözés, mivelhogy 
soknak vagy annyi ereje vagy alkalmatossága nincsen, 
hogy ezeket elkövethetné, ’s a’ törvényes büntetés
től való félelem zabolában tartja az illy beste karaffi 
fajzatokat. Az is valóban üldöző, ki a’ senkinek nem 
vétő embert igaz ok nélkül mindennapi boszontások- 
kal sértegeti; ki ollyat kíván tőle, a’ mire semmi kö
telessége nincsen, ’s ha azt meg nem nyerheti, nem
csak háta mögött, hanem irtóztató merészséggel szem
től szembe is gorombasággal illeti.

Illyenek többire a’ köszöntők. Mert a’ köszön
téssel akármelly alá-való ember, ostoba paraszt, ron
gyos koldus, mocskos szolgáló, ’s akarmelly taknyos 
gyermek is üldözi a’ legbecsületesbb embert, úgy hogy 
mennél becsületesbb, annyival inkább alkalmatlankod
nak neki, annyival több gorombasággal boszontják. 
Csak a’ semmire kellő hitván ember mehet el mellet
tek alkalmatlanság nélkül.



Ennek az alkalmatlankodásnak oka az a’ bolond 
vélekedés, meliyet magyarországnak lakosi a' szom^ 
szed németektől felkaptak: t. i. ez a’ közmondás: 
Grössen ist eine Höflichkeit, danken ist eine Schul
digkeit. Az az : A’ köszöntés udvariság, a’ köszön
tésnek elfogadása kötelesség. Ezt mindnyájan olly 
bizonyosnak tartják, mintha a’ Sz. Lélek súgta volna 
annak a’ bolond embernek, a’ ki ezt legelöszer mon
dotta. Ezt elhitetvén magával akármelly hitván em
berke, ollyannak tartja magát, ki nem köteles ugyan 
n’ köszöntésre, de mindazáltal akármelly becsületes 
emberrel tetszése szerint parancsolhat, mint a’ Tiszt 
a’ közkatonával. Ha a’ Tiszt azt kiáltja: Eins, zwei, 
ha lt!. Rechts, links, presentirt ’s a t. a’ közlegény 
pedig eleget nem tesz a’ parancsolatnak a’ Tiszt ha
ragra fakad, néha káromkodásra i s , fenyegeti a’ le
gényt ’s a t .  — Úgy a’ köszöntők is hol szóval hol 
pedig szó nélkül csak süveget vetvén parancsolnak 
avval, a’ kivel parancsolni akarnak, ’s ha a’ szóra 
szóval nem felel, ha őket a’ süvegvetésben nem 'kö
veti, neheztelnek, morognak, illetlen beszédekkel 
mocskolják a’ becsületes embert. Hasonlók a’ rósz ku
tyákhoz, kik minden által menő embert megugatnak.

Halljad csak kegyes olvasó! mint jártam tegnap. 
Szombat volt, mellyen a’ sok szekerek, barmok, el
adók ez a’ nélkül is népes városnak minden utszáit 
annyira eltöltik, hogy csak nem minden lépés után

15
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meg kell állani, vagy másfelé fordulni a’ sok embe
rek és barmok között. É n , minthogy a’ városon kí
vül a’ kertben szükséges dolgom volt; kimentem a’ 
szállásomból ’s a’ kertfelé mentem, azt forgatván 
eszemben, miképpen fogom ott dolgomat elvégezni.— 
Kimegyek a* házból; ’s ihon! süveget vet egy város 
hajdúja, kire már az előtt nehezteltem, hogy a’ pa
rasztot a' lovaival, ámbár csaknem az ablakomat ér
te , még is hozzád-hozzád kiáltással közelebb hajtot
ta. Utánna süveget vetett a’ búzát áruló paraszt, ’s 
egy kereskedő, Egyszersmind két kenyér sütő kon
tyos Asszony azt súgta fülembe: Dicsértessék! — 
A’ negyedik lépés után egy szatyros bomhéncz leány 
reám néze, ’s azt mondó: Tszájsz krisztisz, ’s mind
járt utánna egy tejet hordozó Asszony: Tszájsz Krisz- 
tusz. A’ hatodik lépés után egy kaputos magyar író 
Deák süveget vete, mondván: Humillimus servus. A» 
kilencedik lépés után jobb felől egy bankos agg dada 
nagy áhitatossággal azt mondá: klop száj Jeszesz 
Krísztesz : balfelől egy paraszt süveget vete mond
ván: Megáldj Isten; ’s egyszersmind egy gyólcsos 
tót is süveget vetvén igy szóla: Boh valem! Pany 
otse! vegyi ke gyótsot. A’ tizenharmadik lépés után 
egy szennyes lakatos inas, kinek a’ süveg helyett 
egy üres kosár fedte fejét, levévén a’ fejéről a’ ko
sarat megállóit ’s reám mosolygott. A’ tizennegyedik 
lépés után egy borbély legény süveget vele mondván:
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Alázatos szolgája : 's másfelől egy belisztezett ruhá
zat» parokás legény is süveget vetvén, .‘ízt monda: 
Khorszamster Théner! 's ez ugyan igy háromszor 
előmbe került előbb, hogy sem a’ városból kimentein. 
Λ’ tizenhatodik lépés után egy rongyos német gyer
mek a' szalmasapkáját a’ fejéről lekapta, ’s fejet haj
tott semmit sem mondván. A’ tizennyolcadik lépés 
után egy kalmár süveget vete mondván: Unterte- 
nikszter Théner, másfelől egyszersmind a’ búzája mel
lett vevőtváró paraszt süveget vetvén azt mondá: 
Isten áldja meg ; ’s intette fiját hogy köszöntsön. — 
Itt már boszonkodni kezdvén igy szállítottam meg a’ 
parasztot, azt remélvén hogy a’ feléin közelítő kon
tyos asszonyokat a’ köszöntéstől elfogom ijeszteni. 
Hallod-e bátya! hagyjuk el ezt az alkalmatlan szokást. 
— Látod hogy sok az ember. Lehetetlen mindent kö
szönten!, vagy mindennek a’ köszöntését elfogadni.— 
Alig végzém, már jobb felől és balfelől elmentek mel
lettem a’ Kontyosok; ’s igaz, hogy semmi köszöntést 
sem hallottam tólök, hanem nagyobb alkalmatlansá
got szenvedtem; mert egyfelől, ’s más felől megtelt 
fülein c’ kétféle süvöltéssel: sz, sz, sz, sz, s ,  ss, 
mintha kígyók süvöltenének körülöttem. — Ennek 
nyilván az volt az oka , hogy a* köszöntők részint 
németek részint magyarok voltak. Németek, kik az 
sz (betűt ’s magyarok, kik a’ vastagabb s betűt szere
tik a’ köszöntésben. — No már! boszuság ez, igy

15 *



gondolkodtam magamban, ’s inig így gondolkodtam, 
egynéhány 'l'sértessék hangzott a’ fülemben. — Való
ban boszuság ez! Az okos intés sem használ itten. 
A’ becsületes ember békével nem járhat. — Nó! nem 
bánom, süvöltsenek, köszöntsenek, koptassák a’ sok 
köszöntés miatt rongyos kalapokat, sapkákat, csákó
kat. — Azután a’ mennyire lehetséges vala az embe
rek, — barmok és szekerek között sietni kezdettem, 
és számtalan süvegvetők között számtalan köszönté
sek között, úgy mint: Servus, Servus humillimus, 
Laudetur, A Téner, a’ Ténerin, khorszamszter Thé- 
ner, khorsamszter, klopt száj Jeszusz Ivrisztusz, klop 
száj, Tszájsz krisztisz, Tszájszesz krisztesz, Alázatos 
szolgája, szolgálója, megáldj Isten, Isten áldja-meg, 
Dicsértessék a’ Jézus krisztus, Dicsértessék, Tsir- 
tessék, tessék, Jó napot, adjon Isten, jó napot; sz, 
s z , s z , sz, sz ,  s, ss, s z , sz , s s ,  s s ,  sz, sz, sz, 
s a t ,  a’ kapun ’s a hidakon kiértem.

De azért meg nem menekedtem a’ bajomtól, mert 
elsőben felém közelített egy prókátor ki reám nézvén 
mármeszéről fel’s alá hajtogatta a’ fejét. Ebből észre- 
vevém, hogy köszöntésre készül, balfelé siettem, de 
egy bajt kerülvén másba és nagyobbá estem. Mert a- 
zonkivül, hogy prókátor Uram még is előrnbe került 
’s a’ kalapjának hegyit fogván azt jelentette, hogy 
tőlem köszöntetni kivan, minekutánna pedig mintha 
ezt nem is látnám, földre sütött szemmel mellette
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sietséggel által mentem hangos szóval azt kiáltotta : 
Servus humillimus! ezenkívül a’ fás szekerek mellett 
álló vagy ülő parasztok rendre süveget vetettek , ’s 
a’ sok Ditsértessék , Tsirtessék harmincz lépésnyire 
szüntelen fülemben hangzott. — Azután tágasabb hely
re jutván, kétfelé tekintettem ’s vigyázván, merre 
járnak az emberek , csavargó utón jártam, hogy sen
kihez ne közelítenék; inindazáltal némellyek tőlem 
negyven, vagy több lépésnyire járván is süveget ve
tettek, ’s azt kiáltották: Ditsértessék. Sok csavar
gás után egy utzába érkeztem, mellynek balrésze ár
nyékos volt; de én ámbár a’ nap nagyon sütött, jobb 
részretértem, hogy messzebb járnék az árnyékban 
járó bomhénczektől: Mi haszna ? Egyetlen egytől 
megválva senki mellett békével el nem mehettem. A* 
sok Tzájszesz Krisztesz szünetnélkiil füleimbe hang
zott. Ennek felette egy ripacsos rongyos talyigás sü
veget vetett, semmit sem szólván ; de mihelyt mel
lettem elhajtotta a’ lovát, megállották némelly em
berek ’s nagyon kaczaglak. — Ennek okát akarván 
tudni, vissza tekinték, ’s ihon ! a’ talyigás talpon ál
lott a’ taligáján, a’ süvegét (^becsülettel szólván]) az 
alfelére vetette, onnan a’ fejére ’s a’ fejéről ismét 
lekapta, és felém fordulván engem köszöngetett.

Ennyi baj után a’ kertbe értem, ’s míg az ajta
ját megnyitottam ismét három Tszájsz krisztisz zen
gett a’ fülembe. — A’ kertben dolgomhoz látván, iz-
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2íhItam, fáradtan), ’s ezután a’ gyepes székre leül
vén gondolkodtam, mit lévő legyek, hogy kevesebb 
bajjal mehessek haza ebédre! Az jutott eszembe, hogy 
majd tizenkét ératájban eloszolnak az emberek ’s a’ 
déli névséget kerülvén, a’ csapházakba betérnek, a’ 
városbeliek pedig ebédelni fognak. Azokáért olly re
ménységgel biztattam magamat, hogy kevesebb kö
szöntőkre akadok. Meg sem csalt reménységem; mert 
a’ városon kívül, ’s a’ városban mindenestől csak hu
szonhét süvegvetőre akadtam: hanninczegy Tsirtes- 
sék, negyven Tzájsz krisztisz, kilencz Itonum appe
titum, két Serviteur és négy Servus humillimus zen
gett fülemben.

Ebédután feltettem magamban, hogy legnagyobb 
hévségben megyek a’ kertbe, és sötétben térek visz- 
sza, azt reméllvén hogy az alkalmatlan köszöntőket 
elkerülöm, — Kimenetelem a’ reggelihez képest tűr
hető volt; de bezzeg estve megadtam a’ többinek is 
az árát! Minden háznak kapuja vagy ajtaja előtt, né
hol pedig kinyílt kapun belől, mindenféle emberek 
ültek, állottak dohányoztak, ’s mint a’ pókok ablak
ban vagy ajtóban lesik a' legyeket, úgy lesték az 
á'talmenőket, hogy köszöntésért köszöntést kaphas
sanak. Tsak tizenegy volt, a’ ki engem köszöntés
sel nem boszontott, pedig hanem hibázok, míg a’kert
ből szállásomra érék hetvenkét házak között kell jár
nom. Mondám ha nem hibázok, mert miglen ezeket



— 231 —

megoivastam, a’ sok köszöntés miatt a’ számot kön
nyen elvéthettem. — A’ süvegvetők’ és köszöntők’ szá
ma ez napon közei két ezer volt. — Olly sok baj és 
boszonkodás után haza érvén, jö iziien egy falatot 
sem ehettem.

De te, kegyes olvasói talán nevetsz, ’s azt 
mondod: Valljon illik-e ez egy bölcshez, hogy egy 
vagy kétezer köszöntés miatt a’ szive felháborodjék! 
— ügy ám ! atyámfia, ha a’ köszöntők a’ köszöntés
sel megelégednének; noha ez is boszontás volna; 
mert van a’ köszöntők között ollyan , ki a’ köszön
téssel csak azt juttatja eszembe, hogy engem meg
csalt, megkárosított, vagy legalább csalni ’s károsí
tani akart ; ki fizetésért sem szolgált, vagy rosszul 
szolgált; ki a’ fizetést másodszor kívánta, kinek sza
va járása ez: Ne szánd a’ Papol, sem felesége sem 
gyermeke nincs; ki a’ száját sem tudja táiani gorom
báskodás nélkül; ki ha a’ papot szállítja, mint a’ 
vargát, úgy a’ papot is csak Urnák nevezi, ’s meg 
nem adja a’ Tisztelendő nevezetet ’s a’ t. Már val- 
lyon nem bosszuság-e ez, ha ezek ’s más effélék 
többire alá való emberek , és pedig ismeretlenek is, 
kikkel soha egy szót sem szóllott, kikre nem is te
kintett a’ becsületes ember, nem bosszuság-e mon
dom, ha ezek a’ becsületes úri embert, elől, hátul, 
jobb és balfelöl minden lépés után szállítják , ’s ha 
valamelly jó társával sétál, és vele beszélget, azt
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kívánják', liogy ő miattok a’ beszédet félbeszakassza, 
ha pedig egyedül maga sétál , nem engedik , hogy 
gondolatokba foglalatoskodván járjon, hanem mint
hogy magok hivalkodó haszontalan emberek, sót ol- 
lyanok, kik , a’ közjónak többet ártanak, mint sem 
használnak a’jó hazafit is magokhoz hasonlóvá akarnák 
tenni? — Látod-e, hogy ez is boszontás ? — De más, 
a’ mi engem boszonkodásra felimiit.

Ezek az alkalmatlan köszöntők meg nem eléged
vén avval, hogy magok köszöntenek, hanem viszon- 
tag köszöntetni akarnak, ’s ha ezt meg nem nyerik, 
haragra, illetlen becstelenitő szókra fakadnak. Magam 
is tegnap ezeket füleimmel hallottam. Veréb fészek 
van a’ kalapja alatt. Fejébe van a’ kalap szegezve. 
Ez goromba Pap. Ez vak. Ez süket. El nem fogad
ja a’ köszöntést. Der hat ein Vogel-nest unterm 
Hut. Schau, der abprenti Pfaíf tanckt nit árnál. 
Has tu gsegn Féder! ler ist hoffertig wegen sein 
schnautzbart s a t. Ezeket pedig nem mondották Urak, 
a’ kiktől valami függésem vagyon, hanem parasztok, 
falusi emberek, varga legények, inasok, kocsisok, 
taligások, kofák, zsibvásárosok, lontsos szolgálók, 
korcsolások, ispotályosok, koldusok s a’ t. Már val- 
lyon, micsoda Beste karaffi meri azt mondani, hogy 
ezeknek olly becsülettel tartozom, a’ mi neműt ők tő
lem türhetetlen.alkalmallanságomra bolondul kívánnak.

Igaz ugyan, hogy a’ főnek felfedezése a’ régiek
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nél is szokásban volt, a’ mint ezt Plinius bizonyítja, 
de nem mindenekre nézve, nem is a’ végre éltek ve
le a’ régiek, hogy az eleikbe kerülő embereket meg
becsüljék. A’ Tisztek előtt süveget szoktak vetni', de 
csak azért, hogy a’ süveg vetést olly szokásnak tar
tották, meily által a’ fő megerősödik. Ebből megtet
szik , hogy a’ régiek nem csak az alávaló emberek
nek, hanem a’ Tisztviselő Uraknak köszöntésére sem 
voltak kötelesek a’ végre, hogy őket tiszteljék; ha
nem a’ kik süveget vetetlek, ezt csak azért cseleked- 
ték, mivelhogy főerősödésre való szokásnak tartot
ták. — Cselekedhették ezt bízvást a’ Romaiak , kik
nél a’ nátha nem igen uralkodik. Ha a’ fejet felfedezvén 
fő nehézséget, főfájást, náthát, hurutot kaptak, kétség
kívül megváltoztatták volna szokásokat, ’s nem csak 
az alávaló emberek előtt nem, hanem a’ Tisztviselő 
Urak előtt sem fedezték volna fel fejőket.

Plutárkus a’süvegvetéssel való köszöntésnek más 
okát említi. Mert ([úgymond} vallyon mért imádják az 
Isteneket födözött fővel, kik a’ tiszteletre méltó em
berekkel egybeakadván, ha födve van a’ fejők felfe
dezik. Ez úgy tetszik olly kérdés, mellyre nehéz a' 
felelet. — Erre felelvén Plutárkus igy folytatja be
szédét: „Azt mondják, hogy Eneás midőn az áldozat 
tételben foglalatoskodott ’s Diomedes mellette által 
ment a’ fejét befedte ’s úgy vitte véghez az áldozatot. 
— Ez ha igaz, nein ellenkezik, hanem szépen egyez



a’ józan ésszel az a' szokás, melly szerint az ellen
ségeink előtt a' fejünket befedjük a’ jó barátok és je
les emberek előtt pedig felfedezzük. Hogy az Istene
ket födött fővel tisztelik, azt nem más okra nézve 
cselekszik, hanem azért, hogy Éneás példáját köve
tik. Hogy a* hatalmasabb emberek előtt a’ fejőket fel
fedik , azt nem szokták cselekedni nagyobb becsülés
nek okáért, hanem hogy azok a’ gyiilölségtől mentek 
legyenek , ’s meg tessék , hogy Isteni tiszteletet nem 
kívánnak, hogy nem szenvedik, és seramiképen nem 
volna kedves előttük, ha úgy tiszteltetnének, a’ mint 
az Isteneket tisztelni szokták.“ —

Már ezek a’ Jámborok , ha mostani időnkben él
nének, mikor az igaz Istent felfedezett fővel imádjuk, 
kétség kívül a’ leghatalmasabb embereket is födött 
fővel tisztelnék; süveget soha előttök nem vetnének; 
hanem ha talám ollyau rabi jobbágyságra szorulnának, 
mint régenten némellyek a’ németeknél, kikről azt 
írja Bettoldi: , ,A’ jobbágynak Ura előtt süveget kellett 
vetni, hogy az Ur ötét büntetni akarván, az üstökét 
megragadhassa.“ E’ szerint tehát a’ ki olly rabi job
bágy nem volt, kitvalamelly Ur megczibálhatott vol
na, annak semmi kötelessége nem volt arra, hogy sü
veget vessen.

Vallyon, mi tehát az oka, hogy az emberek olly 
igen felkapták ezt a’ szokást, melly magoknak is, 
másoknak is, kiváltképen a’ népes városokban nagy
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alkalmatlanságot szerez,! Ezt a' szokást, mellyből 
gyakorta harag, boszonkodás , néha veszekedés, ve
rekedés , gyilkosság is származik, Enuek fii oka nem 
egyébb hanem a’ kevélység, mert a’ kik nagyobbaknak 
tartják magokat az emberek kozott, mivelhogy többire 
érdemetlenek az igaz önkint való tiszteletre, legalább ezt 
az erőltetett külső tiszteletet kívánják: kedvellik azokat, 
kik őket illy képpen becsülik: üldözik azokat, kik ne
kik ezt a’ tiszteletet meg nem adják. Hlyen volt ama 
kevély Amán. A’ királynak minden szolgái térdet haj
tanak, ’s imádják vala őtet, nem azért hogy arra ér
demes volt, hanem azért, hogy a’ király parancsolta, 
’s maga kevély lévén úgy kívánta. Egyedül egy Mardo- 
keus nevű Zsidó nem hajt vala térdet, ’s nem imádja 
vala őtet. Amán azért nagy haragra fakadván, nem 
csak őtet, hanem az egész Zsidó nemzetséget kiakar
ta irtani. — Nagy szembetűnő beste karaffiság ez! 
Látja ezt minden a’ kit a’ karaffiság meg nem vakí
tott.

Illyenek most a’ kevély emberek. Azoktól, kiket 
magoknál alábbvalóknak tartanak (^ámbár valóban töb
bire nem alább valók} azt kívánják, hogy süveget ves
senek, köszöntsenek és pedig nem egyszer vagy két
szer, hanem annyiszor , valahányszor eleikbe kerül
nek. Mi következik ebből. Ezek a’ süvegvetők, ezek 
a’ köszöntők másoktól ’s ezek másoktól, kiket ma
goknál alábbvalóknak tartanak , mivelhogy a’ magok



hoz hasonlóktól, vagy magoknál nagyobbaktól azt nem 
kívánhatják, hogy süveget vessenek, köszöntsenek, 
legalább azt kívánják, hogy a’ köszöntést kiki elfo
gadja; mert (]ugy mondanak} a’ köszöntés udvaríság, 
a’ köszöntésnek elfogadása pedig kötelesség. A’ ki 
eleget nem tesz a' kötelességnek, azt gyalázzák, gu- 
nyolják, becstelenitik. Már vallyon nem beste karaf- 
fiság e’ ez ? — Fülelj te beste karaffi! vigyázz arra 
a’ mit mondani fogok , ’s értsd, ha értheted. — Ha te. 
ki nálomnál seminiképen nagyobb nem vagy hanem 
vagy hasonló hozzám vagy alább való nálaranál, ha, 
mondom, te elömbe kerülvén azt mondanád; ,,Yess sü
veget, beszélj velem, egyébkint-meggyalázlak.“ Vall
jon mi kötelességem volna, hogy e’ parancsolatodat 
betellyesitsem ? Nemde nem inkább ez ostobasságért, 
merészségért, gorombaságért megérdemelnéd, hogy 
a’ botom köszöntse a’ hatodat ? — Szinte ezt érdem
ied te beste-karaffi! mikor süveget vetvén inegköszön- 
tesz nem azért, hogy engem becsülj, hanem azért 
hogy téged köszöntselek. A’ te süvegvetésed nem 
tisztelet hanem parancsolat, mintha, azt mondanád : 
Vess süveget te is mert egyébkint gorombának mond
jak, meggyalázlak. — így mersz te velem parancsol
ni, és pedig mindennap, valahányszor elömbe kerülsz; 
igv mernek velem parancsolni, több ezer beste ka
raffi társaid: és ha a‘ nyelvemet nem fárasztom, a’ 
kalapomat nem koptatom , mikor ti azt tőlem kíván
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játok, nemcsak hátam mögött, hanem szemtűi szembe 
is mertek engem becstelenitcni! — Olly boszontásjez, 
inellyet lehetetlen einyögnöm. — — Azokáért nyilván 
kimondom, hogy beste karalTiak vagytok. Az [pedig 
dupla beste karalfi, a’ ki reám azért neheztel, hogy 
ezt veletek megismertettem. — ’S vallyon azok akar
tok-e ennek utánna is maradni ? Nem tudjátok-e, hogy 
nem csak Angliában a’ (Junkerek, hanem a’ Bécsiek 
is régen elhagyták ezt az udvariság köntösébe öltö
zött goromboságot! hogy nálunk is Füreden több nagy 
Urak ’s tudós Hazafiak azt végezték, hogy egy garast 
fizessen, valaki süvegvetéssel, köszöntéssel fog él
ni! hogy minap a’ Göttingai tudósok is megegyeztek 
abban, hogy ennek utánna egymást ne köszöntsék! 
De híjába szólok, erős bennetek a’ megrögzött „rósz 
szokás.

Kérem azért nem csak én, hanem általam szá
mos becsületes, tudós érdemes papi és világi emberek 
is kérik a’ népés helységeknek igazgató Tisztjeit, hogy 
a’ Bestekaraffiakat, kiknek Attyok fkaralfa) az első 
Leopold alatt a’ magyarokat elégséges ok nélkül ül
dözte, most a’ Il-dik Leopold alatt kiirtsák ; ’s ugyan 
azért doboltassék-ki: hogyha valamelly karalfi bán
tani fogja ennek utánna a’ becsületes embert azért, 
hogy őtet nem köszönti, vagy alkalmatlan köszönté
sét el nem fogadja, minden irgalmasság nélkül húsz 
pálczával fog büntettetni. — Ha ez egy hónap múlva
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meg nem lesz, elvégezték már némellv népes helysé
gekben harminczan , negyvenen , többen is, hogy csá
kányokat fognak csináltatni, mellyekkel a’ becsület 
sértő goromba köszöntőket, illőképpen köszönthessék.

Én ezt a’ végzést jóvá nem hagytam, mert val- 
lyon mért kellene költenünk ’s fáradnunk a’ beste-ka- 
raffiak miatt? Azokáért azt javallottam , hogy a’ bes- 
te-karaffiakat minden költség nélkül ’s kissebb fárad
sággal büntessük: ’s ha valaki ennek utánna a’ be
csületes embert megbecsteleniti, csak azért, hogy nem 
köszönt , vagy a’ köszöntést el nem fogadja , a’ meg- 
becstelenített személy emelje fel a’ pálczáját, ’s néz
zen a’ goromba becstelenitöre; ha pedig pálcza nél
kül jár , nézzen reá felemelt ököllel. Ez a’ külső jel 
annyit tesz, mintha a’ beostelenitett személy azt mon
daná Besteléie karaffi! goromba! megérdemled, hogy 
a’ hátodat pálczával köszöntsék ; vagy hogy a’ fejedet 
jól meg puhítsák.

Tetszett e’ javallásom számos becsületes sze
mélynek; kértek engem, hogy ezt kihirdessem; ihon 
ki is hirdetem a’ végre, hogy senki se menthesse ma
gát mondván : Én ezt nem tudtam, ezt a’jelt nem ért
hettem.
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TOIiDALKH D).

E’ fordiíüsok illy czim alatt jelentek meg. Vas 
vármegyei Kőszegi Fabchich József az magyar fölál— 
litandó Tudós Társaságnak a’ XI-dik szám alatti Tag
jától magyarra forditatott Pindarus, Alceus, Záffo, 
Stezikorus, Ibikus , Anakreon, Bakkilidcs, Szimo- 
monides, Alkmán, Arkilokus az kegyelmes Második 
Isztmiai Mecénásoknak költségével. Győrben 1804 
8-dik rétben 368 lap.

A’ czim levélen belől ezen mottók vágynak:
Eruditis dupla mittuntor omnia: aequum enim il

los esse duplicarios. Diviti vicissim mittat pauper e- 
ruditus librum antiquum, fi quis sit boni ominis, aut 
convivio aptus; aut suum ipsius scriptum, qualecun
que potuerit: idque accipiat Dives hilari omnino vul
tu, et acceptum statim legat: quod si reposuerit, aut 
abjecerit, sciat Falcis se minis obnoxium, etiamsi, 
quantum oportebat, miserit. Lucianus in Legislatore 
Saturnalium 71. 15. 16.

az az:
Hogyha Magyar könyvére találsz; jó légyen, akár 

rósz; Meg vegyed: ámbátor olvasod azt soha sem.
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QuiPhaeburo, Musasque colit, qualem esse li
benter Me dederim, summa surgens de luce, disertis 
Immoritur libris, ne caetera ridet ineptus:

Huetins Epistola 2. 24.
A’ rövid élőbeszéd így kezdődik :

Praelatus esi.

Ad Imitationem Luciani Librorum Historiae.

Verae.
Hogy Szótári Kerigyelfutómat olly szárazán ki ne 

adnám, melléje fordítottam mulatságbul az Henricus 
Stephanusban foglaltatott apró Lantosokat, azonban 
méltán tartottam némellyeknek szemre hányásoktól, 
kik azt gördíthették: Hallod e! hol az apróbb Lanto
sok vágynak, ott vagyon ám Pindárus is, minek adsz 
egy zsebbe való könyvecskét csonkitatván ? szégyen 
fejébe fogtam ehez i s , kinek soha eszem ágába nem 
volt ez titkos értelmű Poétát éréntenem, ez volt azon 
Ovidiusi Deus in nobis, agitante calescimus in quo. 
az hozzá szükséges Görög Nyelvet nem az Konstan- 
cinápoli, hanem Köszögi Universitásban szereztem. — 
Itt tíz sorban a’ versinértékről van szó; azután az élő
beszéd befejezése igy következik: nem tudom, kimond
jam é , mi hátra van, de mivel Historia vera az föl
vételem, örök hálákat adók Kegyelmes Uram Iste



nemnek , hogy, melly verseket Pindarus egész élete 
folytán egyenként irdogált, én három hét héján egy 
esztendő alatt le fordítván kerekembe semmi bomlást 
nem tapasztalék.

A ’ 9-dik lapon Pindarus első olyrnpiai dala előtt 
minden egyébb ajánló levél nélkül illy ajánló czim 
van. Fő Tisztelendő Balogh Sándor Komárom fölött 
Boldogságos szűz Mária Monostori Apát Ur, Győri 
Kanonok, Pápai Öspörös, SzentSzéki Biró, Ékes 
Tudományi és Filozófiai Doktor, Öreg, Ifjú Semina- 
riumi Másodszori Rektor, most Theologyiai Igazgató 
Urnák , az Magyar fölállítandó Tudós Társaság az el
ső szám alatt való Tagjának, az Magyar Szótár Szer
zőjének , nekem jóakaró és tévő Uramnak.

Ugyan ezen kanonok Úrhoz Pindarus énekeinek 
magyarázatánál a’ 223-tól 227-ik lapokon következő 
levél ’s köszöntő vers van intézve: Fő Tisztelendő 
Apát Ur! Midőn elmémnek szüleményével megkínál
talak, szives elfogadásodból származott örömömet ki 
nem magyarázhatom. Öregbült szivemnek tágulása, ho
lott ez dalban termetes képedet, úri személyedhöz illő 
csinos vagyonodal lerajzolva kinek kinek szeme láthat
ja, hiszen mintha reád szabta volna Pindarus ezen 
dalt úgy, mint deli termetedhöz van szabva ritka 
szépségű és áru Farkas bundád, ezt az filiae discur
rentes super murum Genes. 49. 22. beszélik, hogy az 
városban nincsen hozzá fogó: Pindarus azt mondja

1G
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1. lßl ei ai frigidarum tepidum remedium aurarum 
be illenék akarmelly Pellánái győzedelmes bajnoknak 
ajándékul — ha ki Hiero szabású házadat keresné 
minden gyermek Odyss. VI, 300 reá mutat; vagy ha 
kérdeződni nem akar, nézze az legnagyobb, legma
gasabb, legtisztább egy márvány ajtós, két kapus, 
három erkélyes, négy szegő házat, ezhez sincsen ha
sonló ház az egész városban, az első gerendázatban 
Herceg lakhatik, ez szó Herceg nem barbarus szó, 
szent Imrét minden Kalendáriomok Hercegnek hív
ják. egy ajtón minden szobáit megjárhatni folyosó nél
kül. szerző és építő mestered Cicero volt 1. de Offic. 
39, ut in celeris habenda ratio non sui solum, sed 
etiam aliorum. Sic in domo clari hominis, in quam 
et hospites inulti recipiendi, et admittenda homi
num cujusque modi multitudo, adhibenda est cura la
xitatis , és noha három esztendő alatt már minden 
földalatti szükséges boltok megkészültek, még is ta
láltatott bövséges hely egy két száz szekeres jég
veremnek, ámbátor igazságod főn marad az közösre, 
ha ki az második gerendázatnak két szárnyas, há
rom ajtós polótájába lépik, szöme szája bámul az 
Musicae Fioson. Arisztoteles volt az első, ki Biblio- 
thekát állított Nagy Sándor királynak szakállára Sán- 
dorvárott: te saját költségeddel olly nagy könyvtár
ra verekedtél, hogy ha 1775-túI fogván ez századnak 
végéig, mindazon könyveket egyben hordanójok, ki
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két itten megvásárlónak, vagy is inagyarabban szól
ván, kik most az városban az Fundationaiis örökös 
három Bibliothékáktól megválva találtatnak, az tieid 
mindazokat megelőzik. Szemében ötlött fényes könyv
házadnak zsöngéje 1777 Ikerek havának 8-kán Gró
fi o Excellentiájának Niczky Kristófnak , akkori Győr 
megyei Oskoláknak Fő Director Urának, az ki, mi- 
nekutánna boldog emlékezetű 3iária Terézia király
né Asszonytul az Győri Oskoláknak ajándékoztatott 
Szent keresztnek ereklyéjét Fő énekes misének vége 
után pompásan beiktatta volna valamennyi Professzo
rok közül egyedül tégedet méltózott úri látogatásával, 
és az többi veled való kegyelemmel tellyes beszélge
tései közt könyvtárodnak fordulván azt monda: Se
nex Professor est. Közepettén állanak, mint egy vil
logó hadi rendben az Deák, Görög, Zsidó, Szeretse- 
ny, Kaldeus Szent Atyák Theologusok: melleitek kel
tejében az Görög, Deák régiebb, frisebb Klassziku
sok: jobb oldalvást az negyedikben az Magyar tudo
mányhoz tartozó Deák, Magyar nyelvű Historikusok, 
Juristák , Politikusok, baloldal vast az ötödikben az 
Erkölcsi, Filológus tiszta magyarok, egy valakit ez 
két utolsóval meg is czáfoltál, ki azt találta ejteni, 
hogy az Magyaroknak ha akarnák i s , Bibliothekát az 
magyar könyvek szűke miatt nem lehet szerezniük, 
az nyári palotában csillognak az elsőtől utolsóig fog
ván egy hatodik almáriotnban, mindenféle ásványok

IC *
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és ritkaságok ez böcsülhetetlen házi szereddé meg
előzted magát Hiero királyt, kinek fogásairól füghet- 
tek ugyan az legmesterségesebben készült külföldi 
citharák, kobzok, Hegedűk és mindenféle muzsikás 
eszközök; de a’ könyvtekercsekről semmi szót Pin
darus vagy ki más nem ejthetett, még egy vagyon ki-

w

vei Hieronak elejébe tehedd magadat. 0  Ferenik pa
ripájával szerzett olympi koszrut: te ipse eques ipse 
pedes, signifer ipsius eras, midőn 177G Skarapla ha
vának 10-kén az Po’sonyi Olyrapiásban százharmincz 
liszt lángos vetélkedő legtudósobb bajnokok közül 
huszonnyolcán juthatván az Győri, Po’sonyi Zsólomi 
koszorúhoz legékesebb szolási tudományoddal Magyar 
prszágnak legszínesebb oszlopainak elől ülése alatt az 
első Borostyánnal környékeztettél, miféle győzelmek
kel izzasztja legfőképpen Cicero Cézárt pro Marcello 
kirül F. F. Székhelyi Majláth Antal kánonok Ur, az 
Szent ékes szóllásnak Doktora, az beiktató beszédé
ben nagy mesterséggel és senkinél se találandó igék
kel fennyen azt hirdette: ubi vincere gloriosum vinci 
certe non indecorum eralj örömökkel beérhették és 
henye életet viselhettek az Olympusi koszorúsok hol- 
tokiglan, de te az ártatlan Pelopszkiut buzogtál ez 
majd véres izzadásig forraló katlanban, méglen nem 
1794 Mérték havának 4-dikén Béboros vállal Fölséges 
Urunk FERENC királyunk nagy kegyelmesen ki c- 
melt, és 20-dikán káptalanyi méltóságodban iktatta-
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tolt. Me autem coronare illum collegiaria lege Alcaico 
cantu oportuit:

Mérték havának második harmadán 
Hallók sokan molly édesen hangzani:

Mi Második Ferenc Baloghnak 
Érdemeit kegyesen tekintvén}

Hz kit nagy erkölcs, nagy tudomány , nagy ész 
Föl ékesített, Isten ajándoka,

Kedves személye Mi Előttünk,
Tesszük a zért, vegye , kánonokká.

Rád nem szorultam Pimpla hegy Asszonya,
Ha Iskoláink A ttya  Ferenc király 

Ez tudja , vallja, Írja hírül 
Híveinek, 's keze gazdagítja.

Hibáz , ki ezt csak szokta rebegni: Jó 
Jó pap , valóban jó  pap , igaz pap ez :

Lássuksza, Fölséges királyunk 
Melly sokat, és nagyot emlegessen.

Kötetted Ignác nagy csuda rendiben 
Hat hat nyaratszak mélyre le talpkövét 

Tulajdonodnak, 's oily göcsöt ront,
Melly miatt hány , göcsök el ki múltak ? 

Horácot érted , bár maga irta meg,
Ha volt e' szűkös; Róma fejének is 

El nem fogadván nagy kegyelmét 
Ealvaiban sokat irdogálván.

A zt mondanöjók : éjjeli toll füles :
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Is űzőt szegénynek f é l  bokor onszoló 
Versért kihívná, az kilencet 
Faj csak egyűld ügye fő ttra  bíznák.

Könyvtárod É rted , 's Véled i/nigy beszél.
G yantázat, ásvány , égteke házadat 

Villáncsozá szikrákkal hintvén 
Számtalanok szóméit meresztik.

Titok bötükböl halljuk ez olvasást·.
Mihelyt nap , és hold ép felesen borul:

A rany kenyér, ezüstös hordó,
Nyak perec élteti Vándorunkat. 

mellynil F. F. Sárdi Somsich János Sz. Pilibárti Pré
post egy csaknem természetet haladó fénköves elmé
vel, és tudománnyal jeleskedő Ur, azt vallotta: ugyan 
megdicsértem, F, F. Balogh Kánonok Urat, olly bir
tokos ítélő birától származott bizonyságon hogy ne 
örültem volna? ki is tilthatnája meg énnékem azt, 
hogy most is ne örvendezzek nem tellyesedett még 
meg az borostyán levelek csördülése noha 1790 kos 
havának 7-dikén Monostori aratásodkor egyszersmind 
szüretöltél. Deus prospicit; és Pindarus bátyánk en- 
gedelmével non cito te destituet, ha mindjárt vitreo 
daturus nomina ponto leendnék is, ceratis tamen ope- 
daedalea adnitar pennis.
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TOLDALÉK E).

Gaál György Herczeg Eszterházy Pálnak Bécsi 
könyv- és képtárnoka, ’s Heves vármegye Táblabirá- 

ja, Pósonban 1783 Aprilis 21-kén született. Élete kör- 
nyiilraényei ’s munkái bővebben elő vágynak adva a’ 
következő könyvekben: Conversations Lexicon neue 
Folge in 2 Bänden. — Chronologische Fabeln zur Ge
schichte der Deutschen Sprache und Nationalliteratur 
von Dr. Karl Frieder. Armin. — Guden. Leipzig 1831. 
Oesterreichische national Encyclopedic Wien 1835. — 
Biographie universelle et portative de contemporains 
»u Dictionaire historique des homines vivants et des 
hommes morts depuis 1788 jusque ä nos jours, publiée 
sous la direction de Μ. M. llabbé. Wieilh de Boisjolin 
et Sainte. — Preuve tome 2 Paris 1836. — E ’ több te
kintetben jeles férjfi. nyomtatásban meg jelent mun
kái következő czimüek:

A’ régi és mostani legnevezetesebb időbeliek hires 
tetteiknek és életeiknek hiteles rajzolatjok, inellyet 
Schiller és Meiszner történet íróknak német munkájok 
szerént meg magyarázott Gaál György 8. Pesten Hart
leben. 1803.

A’ tudós Palócz avagy Furkács Tamásnak monos- 
bélbe lakó Sógor Urához irt levelei 8. Budán 1803.

Die Horen, ein Liederkranz 4. Dresd. Walther 1812
Gedichte, 8. Dresden. Walther 1812.
Die Farben, Symbolische Scene 8. Wien. Heub

ner 1812.
Friedenshymne, fol. Wien Heubner 1814.
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Die nordischen Gäste oder der neunte Januar 1014 
ein Gedicht in 12 Gesängen 1010. Wien Beck.

Fatika, Sage, aus dem Ungarischendes Alexand. 
von Kisfaludy 8. Wien. Wallishauser 1020.

Theater der Magyaren I Band 8. Briinn Trass
ier 1820.

Polymnia eine Auswahl von mehr als dreitausend 
Stellen aus den Werken der vorzüglichsten deutschen 
lyrischen Dichter älterer und neuerer Zeit, sainmt ei
nem reichhaltigen, zum Behufe schnellen Auffindens 
jeder Stelle eingerichteten Sachregister 8. 4 Theile. 
Brünn Trassier 1812.

Mährcheu der Magyaren 0. Wien. Wallishauser.
1822.

Gedichte zweite Auflage 8. Zerbst. Kummer 1825.
Die Verteidigung von Giins gegen Sultan Soli- 

man im Jahre 1532. aus dem I. Hefte der östr. milit 
Zeitschr. besonders abgedruckt. 8. 1828.

Sprüchwörterbuch in sechs Sprachen, Deutsch, 
Latein. Ital. Francos. Englisch und Ungarisch 8. 
Wien Volke 1830.

Sagen und Novellen aus dem Magyarischen 8. 
Wien, Mayer. Mythologysches Taschenbuch mit Kupf. 
12. Wien. Mayer. Allgemeiner deutscher Muster Brief
steller. Giins. Beichard. Aligera, deutsch. Muster Brief
steller 2te Aufl. Pesth. Hartleben. A’tudományos gyűj
temény 1823-dik esztendei folyamának 9-dik kötetébe 
lap 97 — 115 egy becses bírálatot is iktatott magyar 
nyelven az illy cimü munkáról: Tripartitum, seu de 
analogia linguarum libellus. Typis Haykulianis, diven
dente Carolo Beck Wiennae 1820 — 1823.


