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Arpád Herczegnek gyá'szos temetése után ‘еы

Zulta nevů fiìa Herczeggé. Mi nöne, ’s megérnék

Mind esze , mind a’ teste , ’s „днище: miglen az

. ' ország’ .

Sullyós liormánnyát elbirná válla : ez három

Nagy bajnohra, Lehelre, Botond’, és Bulcsura

' ' bizták

ondvise

. ését

JL’ Magyarok. Nem volt n.álokna'l aenki тéмы).

Elt vala még Árpád , hogy пеk’ fejeikre horos

‚ ‚ . t án

Ага!l tüzettek. Német, Bolgár, Шаг‘: orsszä’g` ,

Horváth , мата, Oláh, népeà 'I‘húringia, Tots'ág,

llódultak felemelt kardjoknak . Pápiaé ett:

Elpusztult Básel , Szaxónia , Svévia rom ott :

Frantzia , és szomszéd Alsàtzia szenvede tölök:

Metz, Clermont, Vesoul megtölték a’ Magyar er

. szényt.

Mind az egèsz Ország’, mind nZultän’

Анна’ пуотdоkаёцйárváщеdа èrtek, hol ö volt, ‚ '

S háromszor , négyszer prédáltak , hol Анна egy

' . Szei. ,

Még. maïok e’ Népek sem vélték , el sem is hitték ,

поg)’ fe dúlia Magyar, ’s pusztittsa hazáiokya.t:

ámbár

Mgnnyei súgásból megiövendölte elöre

Esçtendövel elöbb Víboráda драйва: gyakorta , .

El}önnek,mondván', a’ Hunnok, rablanifognak

Bennünket, iai! Нигkе1, engem is élcs heäyével

‚ l _Kése_k meg gyilkol:'készůlietek ellenek á nl,

Senkl sem Ы“, melly Мr! a’ 'gyenge szüzetske

~ ' szavának.

A*
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Ugy tetszík mìndcn nagy kárra , "eszélyre jntandó

пеmzе1 megfásúl , ’s ‘овары: nellogy érezhesse

gonosznak

Mérgét. ötet melly érendî , ’s kerülie fulánkiát.

llly sok városoliat dúltak Szerzöji Hazánknak !

Illy sok vért ontottak , hogy állandós legyen а’ mi

Honn unk! A’ katonák els.ö' vezetöje Botond volt.

inthogy feldultáh màr а’ napnyú ой Шпъsеъ;

A’hadidücs , ’sjó hir búzditván lelkö et, és más

Vagy tudomány, vagy mestersé múlatnisokáig

Otthon nem kisztvén öket viada ra eiettek.

Búltsu tehát gушéм hîrdet: nagy számmal azonnal

Ellött a’ hívott nép. Merre , ’s hová тeбу; utiát ,

Hol nem volna haszon nélkül vért ontanl ? kérdés

Tumadt: Délre . llÍáltOZiák mindnyájan, erönl.let

Fordlt.tsuk. Bolga'r, Görög, és az Olasz Magya

. roknak

Hallatlan báturságát hirdesse: ha gyözünk .

Ui Flómát nyerjük; nincs kétség benne: találunk

Ott sok.aranyt. Onné't eleink, a’Hunnusoli: onnét

A’ hadakat szeretö Avárok sokszor ezer font

'Sárga aranyt terhes ,kotsikon vontattak el ,‘ itt van,

Itt az arany kÓenal.l csillámIÓ.gyapja ; vitézlö

Jázon Holchisból mell et ki buzon vala hajdan.

E’ liíntset, Magyaroli , jertek, тип!l И Gö

‚ f "rö nek

Markából. Лzоп1 képezze Botond: de otondot

Hadba kövesse sereg. Gyülés igy végezi ’s Фетzш.

Már a’ gyülésnek végzése'szerént szedi , ’s

' gyůiti

A’ görög ármádát (mert Еgу nevezé maga a’Fö

Fö Hapitány) ; már nyoltzvan ezer hatonák , noha

. \ önként , .

Tódúltak zászlóia .a'lá, nyereségnek örülvén.

A’liiket ö három részelu‘e (‘Моsги azonnal.

.'Eggyet blz hét testvérellre Radúsa’ ’s Zuárdra

Másìkat a’kürtös Lehel , és g ors Bulcsunak adta.

Harmadikatmaga Zultánnal {Наша vezetni.

A’ kie Zultánnak kашина Botond, ’e feje a’ nag

Hadnak elölátván, hogy melly szüksé es hajónaí

A’ iò „ы ollyhasznos 'örök név’, ’s h meh örülö
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ezhesse
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en а’ mi

1d volt.

llntset,

és más

„мы;
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наши!

ltl'át,

lle'rdés

arönket
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Bajnoknak tudomány , ’s bölts elme': kenessetek ,

‚ ugy mond, l

Eggy ваты, Ш szokásaikat, ‘югу nyelvöket

értse ,

A’ meg` gyözendö né elmek. — Mint. néhn Lullullus,

Scipio, Nagy Sán or sok böltseket half‘llbal ma

‚ о :a
‘тeк, tudván , hogy mindég` van hagszonra taf

. nultság:

Ugy vala ö „мы szükséges az illy.kitanult fö.

Kit vegyenek?. kételkednek; 'mert senlii magok .

közç

Нет volt arra való. Ezc látván Вона elö állt :

Fö Ilapitány , mondá , elmúlt esztendeic , ¿logy

sо i

Fóglyollat‘a’ten er mellöl hoztunll: ezek ollyan

Forma beszédek .el múlatiák mi Magyarinkat,

Mellycket hallgatván bámulnak; ha щит, е

' ‚ zekböl

Válaszszunk. Ezután választata Bon omil: útóbb

Ногу Patarenus volt , meglátszott. A kоr еяеНпеВ

Vo tkeletök; nemis ok nélhül; mert ugy meg

haladták

Többi tanítókattudománnyal ( ‘ ) ч mint ezek észel '

ТбbЫ tanúlókat: méltán hát иdти)!l öket,

Mint bölts embereket, tiszteltéls ,` mig az hit ellen

Fel nem Штатам, ’s vcszedelmes pártot ůtötlek.

Маr а’ rendbc szеdен, ármáda Botondal el

' Бабы

Bettenetes пана! , mint nyáron zápor esövel

Egybe kevert fagylaltjég még meszsze lebegvén .

f_l’fölhökben, iieszt/zúgassal, mellyre szegénység

Оsнe csapott Мне! jajga's: mindgyárt oda leszy

‘ nek

Szép mezeink, hegyeink, gabonáink! nem de ke

.serves

Ällapot! ПЗУ tódúl. ez az úi seта., ugy roban:

ájúl

A’másikfél, парад, ьдьош most ¿gre leningen
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Most a’ föld'szinen segeçlelmet az em’bere'h .által

Nyílgkban heres'." О de mikép meg váltbzik a’ sors!

Melly hama;‘ .elfoudúl jolybról roszszabbrfa mo

' ‚ ` solygò

Szine. Mig hét nap mennek .vala ; már is elöttök

Á'llnall , Bolgárok , ’s Paczináknak fegyverök дна!'

МОЩМЬМ ůzött Magyarok., kik sirva 'beszéllték :

„Ы kedves vérünk , migti napnyúgotj prédát ’

G ůjtételg , raitunk irigy szpmszédoll ütöttek.

E vettéltjnvaink", Мишей.пиеа. gyermelœinlœt .

ОНёМ, vagdalták) im@ mellyinségŕejutottunk.

Мои. ,ballag (inert папа maradt) митинга , ha

mé él
A’ nyomorult Elend, .hi magát mentette gyasr'rval

' Á’ Bolgárnk’ körmeiböl:.ámbár öreg, és öеz =

Mégis az illatozó laurustól .tair leie zöl.dül.

Ez vala.Lébediás a’ Moldvai еgу Magyzllr on

' tá 'Fö Hapitán'nya , kit a’ Ilázároknak Feiedelmöllk

Herczeg é kivánt tétetni, bo. y ö fejelenne

A' шага Íemzetiénell: azépß e nyerte leányát

A' I.(ázárìlámnak , kine'k Edmene volt neve; ezt is

El ra adák a’ Bolgárok , ’s Görövöknek eladtá’k.

Máx- leud maga/is kárát számlálla Botondnak, .A . `

Ez mibelyest érté, [югу mind Glád Bundinyi

' Hertzeg,

Mind a’ Bolgárok dúlták a" Moldvai tábort n .. g

Jól ищут), ugymond, útankb'an maid viszsza

' ¿adandiuk

A’ мамам, ha szerentse segit, csak â'ajta- Ha

úsa ,

Baita Zuárd, Gládnall faluit kiîìritnî siessünk.

Вона legyen pajtás; )utalomleszsz’gyöziàdelem

ez

lllendö egy еду tornyos vár. Mennel1ê eléi'nelu.

A’ Temesig, Mig it; zsglkmánylanak а’ vlzen innen ,

Addlg más részröl а’ szomszéd népeket_öszve

Gyüjtcti, és szaporán felfegyverlleztet] Gládos.

‚ Illy mòddal küldötteßotond ka.tonált elöre;

Es ma a а’ hadról Eleuddal tarta tanáesot,

El' a’ t bbi v'itózclnkel. Bolgárnak мыши,
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.F‘egyvereît, sетеей, rепйеэ.фrtёпудйъ liarczbnu '

Emleg.etik. 'Jut eszeltbe vizek’ sokasá a, .he

gye nek.

R-émìtö na .yság‘a , Мари!‘ „ан volta , homályos ' '

Vôlgyek’ eskenysége: Dunán hell úszni lSereg

ne l ,'

A’ Dráván , Sáván , Jantrán , “dоп ыш evezni ,

Hebrus’, Onost kóstolni; ködös Bal.kánnalgha

. Yadzó

Bérczét , a’ ещё!“ Hhodopéneh тенние fejérzò

Tsuttsát Ъá$п1‚’сsи4á1пЕ, vаду а’ fölhökbe fel.érö .

Pángéus kbvetses иже)“ mutogatni Magyarnak.Y

Fontolván ezeket , jò меня? folytatni , de Квазар

Mondák , a’ llezdett шаt. Terhes dolog , a’ melly `

Szůldücsöt, és nagy beest. Mig jönne Iladúsay.

" . ’e Znárdtúl

НИ‘, 'addig'. ugyvégezték, ho ykésni Идите.

В,tт0sъе1'sёbепs2оНШаtа 01150111“: bonnet `

. Érkeze? most ищrашаащш ? és плечу jeles

. оrата‘;

Mellyben Маzда vagyon? Ma , felelt ,

f zámnak

Киеи, ré en volt Epidaurus. M.ég mais in ‘Ш.

Osalopa Ca musnak, Шnей а’ felesége magával

Egygyütt lligyóvá itt vált ; a’ tengeri sós lé'

E lmazìklásvár falait mosogatia; Ilirály Мин:

A’ kö'zeéä Ur benne : ШНöтbеп snrsa virágzó;ì

Do-lgozì itt minden lakos; it1 nints semmi me.'

_ ‘ ' ' д

Hw, ’sigaz а’ szomszédokhoz Rágúzaipolgár ‚

Igy becse, ’s gazdagsága vagy'on, "s а’ városa

taftòs.

n. Ó mellysok százszor Magyaroknak az öseit áldja

Rausium, mivel. a’ rabló Áváreseköket

Nemdúlták:ámbár minden szomszèdok elégtek.:

Rágúzä ha@

Ъ, E.llenben mostis morgó panaszokra fakadnall.

Merthogy méltatlanú.l Epidaurust шаzе! crânés».

té _

‘Ё’ . мерами. вымыть“ vala, non amil; im@

’ . llogy köve1ek мы" érkeznnk táhorfi í,rrel„

Mint töprenkednek,' мы", javasolni meréanlí:

Q
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АШЦаЬпЁ.МКГЫ osták, mint Olasznlmál , _

Mellyek Bolgártó ', ’s Görögöktöl gyorsî‘n az ú)

f irt

Terieszszék Magyar'. Országban, ’s tu'dtá'ra vi

\ tezseg

Vagy ezůkség, ha mi hell, otthon nemzetnek

‘ ì adassék.

Вода azomban ezer foglyokkal viszszah serefg-,

' ez

' Térvén , mint НМ mind maga Glád , mёл}? шrsай,

. írét

Нота. ИЩЕМ, ngy mond, mondotta .‘ Haflúsa

‚ . öcsém! men) . .

A’ vìzen мы alább, {мину‘ nebogy észre ve

. ь hesae'k '

Marczona Glád’ Ádáz Katoná`i, zavard meg,

` iieezd m.¢?g"_`

A’frig ben biztós sereget: mc támadom en :s

ОШ“ élt ugyan akkor.azont. átyjának az öecse'

Szót fogadott. El' ment. Véletlen, маrа ki, ki

' . так

’S szabdalták az Oláh, és Bolgár nem.zetet: hátúl

A’ fél táborral, mint polyvát, szдна Zuárdus'

Ellenek a’ попаs nyllak’ vasas horgait. Esnek ,

D.ülnek az öszve „мы1 badi rendek’ чайпоk‘,

. sиме

Ugy , valamint arató vas után a’földre ledůlö

Воипа!‘ , búzának kévéii: ki merre sznladh.ai,

Fut; maga is Gládu's Heve várba rekesztì trîla‘gát,

o

llörnyül vétetvén гоgа“, Mpgyarokholz h'ogy hiv

' ~ _ eszsz.

Vígasság , ’s nagy ôröm követé а’ gyözödc

" ' .lemuek

Elteriedt hirét: mellyet kedveltek azért is .

Jóbban; теrt. még moet. készültek „мы ha~

talmasb

Èllenségre , Ш. Bolgámk feiedelme; ’s uevének . '

Ritka dicsöséget szerzegt, vala v’irtusa által

‚ Lándomir ez Siméon vala ‚ а’Ш Hirályi tronust, é's

Еду Gsászár’ székét fel döntìé, Servia elsöt

à



Látta, mikor Pálnak koronáiát venta feiéröl

Másodikat késöbb szemlélte Bizántiorn ‚ а’ hol

(lsászárnak Simeont Bolgár ármáda kláltá

Ettöl „попав Ma yuck.Rellenek ez ellen

A’ katonák. Most ulcsu ‚ Hadúsa, Zuárd, Le

hel, és a’ .

Fö vezetö ("‘)‚ Bolgár ellen m.ind öszve fngódz‘

f ‘ . van

lndúlnak. Zoltán Eleuddal viszsza lovaglott.

Hogy Cadmus kigyóvá “Ш, mondotta Bo~

. . tondnak

Bongomil: ezt. az azolta felednî, ’s kivergèîaszé‘â

Nem tudván;. van idö most hallani , rида! bе

. д , széld el

Bongomil: Еgу sürgette Воипа, mit véthete

. . Cadmus? "

Hadd hallam Cadmus" ti’îrtzénetit,' hol, ki, mi'

. kép vòlt ?

Innét igy kетища beszéllni Botondnak az utban :

genor , еgу. Sidóni Hirály , Cadmusnak 'az,

. atyia
"elm Ho y eröazakosan kedvelt Európa leányát .

Jupiter c_ljagadá , bátyíát käldötte keresni. .

Menu; , flyam , ugy mondotta, keresd hugodat,

_ ne is áll meg

Miniaddlg, ’s magadat, jobh 'leszsz , ne mutas-.

sad е .нет ‚

Mig baza nemtércnd Нефти hugçd; en ek okáért ,

Merre , ’s hová mennien , forgaqa szegènyke ma

‚ ' . ában .
Ámbár nagy részét megiárta , vílágnakg; hiáb’an

I‘évelygettide, és oda: nemláthatta szerelmes

I‘estvérét. Hérdé Phaebus’ bálványa’tanácsát:

VIelly földön fáradt inait nyúgtassa meg. Epnek

А’ szava volt: H0 ymig ökröt szemlélne, keresne

Lakni helyet, mi or ат meg látía, hazáia {e

. ‚ end Ott.
)tt epitteen váт Ugy történt. Általa ‘Эры!

___-lm

*") Botond;



1.. __..10

E’ képen Thebe , fö város vad Béotziában.

Volt közel еду forrás, melly hires tiszta vizéi‘öl

E’ mellett sürů fákkal 'sok féle füvekkel

.Bé иди: mély harlang,. mellyben. Lejtözkede egy

.Másokah ngyéCadmust is megjádszotta‘ lößzöl'.í

' Martá , szaggatták. Melly fáida

f NSY

Fertelmes ‚ ’s‚щёг5еs kigyó, melly csipte , ’s те;

. ölte

Qadmusnak vizekért küldött ezolgáit: \ez nkból

О is rида ütött, ’s meggyözvén sвáл darabokra

Vágta,' ’s kiszedte hegyes Рога“, mint szokta

‚ ~ tavaszknr

Hinteni a’magokat kertész а’ földbe, ug ö is

Szélyel szдна , ’s vit’éz katonák, о mel csuda,

vá tok

A’ szórt csontokból; de Ник.еgу mást сваи nem

_ azonnal

Mind meg` emésztették nyilakkal, ’s kаrdа‘: öt

élt meg

Mär a’ hét Карты fénylö Thebe kész vala: a’ vár

Allott, és boldognak (ha ember.halála elött az

Чоша) maga: Cafdmus шпона a de szerentse , mi

Её ,en

Erdöket vada rtiáró onokáia Diánát

Akteon , hog'y véletlenül meg .latta :. azonnal

Emberiformáját, nem eszét elvesztv'e sqkáig

Elö szarvassá változtata. A’kire tüstént '

A’ ma asok vislái reá esvén me hara ták ,

ïom! no.leányát

Júnois .üldözifven az egész házát kiakarta

там Cadmusnak. Mellyet végezni szeretvén,

Athámást, .fél‘jét Inónak , tette bolòndá.

A’ ki midön megtébolyodott , fel. fogna Learchus

Hisdedje't ‚ ’a valamint fontes követ haitani атеи

.' ta

'/

/

' Meszsze paritìyával., nem külömben magy erövel

" . Annyia hason

Csóválván ha'qotta kemény köszálhcz : az èdes

lóképen ezen történetre Тип/дп

A’ tengerbe ugrik kiss.ebb Melicerta fijával.

Szép Thebe várába'n nem нашем kedve „мы;

A’ bús Cádmu'snak: nfelieuz azándéRa, Могу el

‹ Y ‚ ' magy’
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Más orsza'gba lakásra: talán kedvezni‘szerenlse L

Fog valahol ióbban neki. Indúl , ’s lllincumba

Erkeze társával; de hog ittie sorsa kevéssel

Jóbbùlt; egyszer öreg fe es.ége/ még ö ma'ga egy

l pmt

Bor mellett ülvén , a’ féri gondolkodik, ’s igy szóll:

Vallion, ama’ иgут, mellyet régente levágtam i .

Nemvalamelly kegyes Istensóg nltá e’ me ölni?.

О ha ez úgy van, ’s иди: véteutem, bár legye én is

Higyó; ezt mondá, ’s változtak ta iai tüstént ‚

Nyúlott, vékon odou, tarkult. a’ öre , nem állott.

Hermione, néz ‚ nèzd! 'többet nem szòllhata ,

' i . némúlt :

‚мамам.

' sa leg ottan :

lai mi leszel ‘C‘admue! nints láhod, mnts lkezed;

o ar

Engemisillycnné tennének àz istenek. Ugy lett.

Elgóy par ártatlan Sárkány mászkáln'ak alá ’s fel.

Ut lián egy nagy Кöайт. üregébé be b.uinak. .

Megludván Gládnak szaladását, ’s elfogatását,

Vlársürgetni Botondkezdé katonáit an. útra.

Vlinthogy más ellenségtöl, Bolgárokon innen,

['artani nem lehetett. Mer1 épen Servia ország

lkkor ниш!t е1 Bolgár Sime'on fortélyai által.

»lem so ból älló , mint történt, megmagyarázomi
l»ervia’ Hertzegiét‘, mer1 fegyvert ellene rántott ,

f’ált uraságábńl ‘'o'imeon le tetette; helyébe,

ls székébe 'I‘seesnlav ült, Hlonimer’ fiia. En nek

l’nép_(mint bévette szokás) hódúlni akarván,

iemml ravaszságot nem vélvén , öszve sereglett,

l’ Bolgár Uraság , ámbar igy rendèli , még is’

`sészlavot, és a’föbb urakaL mind vasna veret.te’,

',s onnét вне: Bolgár fogságba vМаме, '.

lint Nabuehadnezzár haidon Babilonba vitette

'a vadaknakzráe.l’népét: igy lett barlanîi

ervla -g' Végszendrö, Rudni , Belegrávcñ, Ра

' lán а

l" выше“ bátor Magäarokkal. Ваш is erre ,

rre Hadúsa, ’s Zuár

sGlád’földjéröl’i.iatonái aterra vez.érlik. ‚ ..

Nyelve hasadt, mine ‘вы,

n „gамам pei paripákon '

Tár- '

/

.e
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Minthogy az erdôknek sokasága оkета helieknek

Szük létét, rendelte Botond , ho'gy táborozásra

'.l‘erne egész ármáda rigók’ mezeiére, hol osztán

Hunyadl Jánoenak yolt “аду baia durva Törökael.

Иt gyakoroltattak né'gy hétig'. itt 'hadi rendben

Állani , itt kardot forgatni . lovaglani , pál м

Futni , az úi katoná Bolgárt kergetni tanú tak.

Mnstrát tамыми, s атм , merre lehe'ssen

A’nagytáborral bátrab an elöre nyomulni.'

Hüldöttek темы sok kémeket innét,

Söt magok is maid ez, maid más helyt nézni me

‹ . цéпеk

A’ tisztek.Megnézte Botond a’ раsна Naiszszust ,

Justin’ és a’ Justinián két pásztori ágyból

Nemzett, ’s lett Császároknak palotàikat; ékes

Épůletieiket, szép .kertieikeß De felettébb .

Nagy kár, hogy lakosit ezomszédia ra addtalcsa

. ár ù

Mint barmok’ nyáiát a’ tolvai orozva elhaitia, .

E’kép szólla Botond, és kérdi tovább, ki, ’s mi

. volna М‘:

Qzifra Giusztandil vagyszépitöie, vagy elsö

Epitöie ? Felelt (тем: itt vala) Bongomil illyen

'Forman: О nag` bainok! ezen várostfelemelte

A’ porbólNagy ustiniánus. Ez az ki alászáltt

Ròma’ dicsöségét , ereiét , országa’ határit ,

Ismét megszerzé. Ez böltìtörvényci által ‚

Maid csak nem minden várost kormányoz. Ez által

Boldog` lett ez elött legtágosb’része világnak :

Мопdа sokat gyöztös na y Justiniánus’hadáról ,

Gotthust , és Заем‘ееsет, ersát a’ Vandalusokkal

Egygyütt mint gyözhette meg, hoszszan elötte

' beszéllvén

'Bongomil. Ellenben mennél közeliteni ióbban

Látta Botond’seregét а’ ondos Landomir, annál

5a) készitettc vite'zit,

.Fegyvert fognj , parantsolván polgárinak д 'a’kilt

Аrrа valókvoltak, ’s kisztvén felkelni hazáért. ‘

О Bolgár Nemzet, tudd meg most válik eli, ugy

mon ,

Bator е’ vagy félënk szivecbkatonának e’, ‘аgу nem

f
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Termettél : kintsed , marháid , gyermekid,házod, . ‚

Elvesznek, Magyaré lesznek, meg nem marad'

‚ ‘ élted :

Elted ha meg marad is, rab lészesz , ’e szoi a Ma

arna : .

Most ha nem állsz ellent bátran veszedelmäs еrд

. ‚ 1 ` ne ,

Hész a’ Bolgárság fegyver’_ragadásra kitsintöl

поёт nagylg. Нет elég Simeonnak: liz emberi

virtus, '

Иgу mond, gyarló, mig nintsen nekîJe yálmola

g ö .

Böitöt azért hirdet. mondván: Harmadnapi böitöt

I'artsunk , hogy menybéli erö oltalma тéм ‚

liendünknek legyen. lgy várták készre Botondot.

Eliött ma'r az idö , mellyben тише": kellett

Zoltán’ né ének mérges viadalnak helyéhez.

l"úia Lehe kürtiét az elindúlásra ; elöre

Sip'osok , énekesek futnak. Már meszaze haladnak ‚

Ballagnak , csendes lépésel. Azomban az utban

Hörnyül nézegetik már is szemeikkel, ha Итак

Bolgár iószá ot ,`ragadó körmökbe szoritiák.

Mint vis áló паk menvén hallgatva vadászok:

.Vloet eze is szélyel пéпел mindenre fülelnek.

.Vlár mutogatia magát eornyos bástyáia Vidinnek

Hátra marad Hlissura, Zeiezna, Gradiste: de

‚ \ el nem

Erik Nighebolit. Me támadtatnak. Elöször

l’. titkos barlangok ol fak; ’s bokrolg homályos

‘igaikon rakatott fészkekböl, a'meghasitott

äöszálok belsö gyomrábòl rezzegetéssel

bármával fellázzasztiák a’ menykövet hordó

Nagy sasokat, me1lyek mint felhö el lepik égа

Ñapnak tündöklò sú áriait. Èjeli “Еsда .

K’Napnak ‘éщé1 vá totta fel. НА1 ezek ellen

нам védelmezzék magokat, ki találna tanátsot?

Eiezdettek vala már tanakodni: szerentse segitett

Надо!“ mert csak hamar támadtegy zápor esövel

Lszonyatos szélvész , sasokat melly vagy leseperte

tt‘öldre , vagy udvas Мk üregébe repůlni нажми

ЁzárпуаШнЦ kiszté. E’ baitól megmenekedvén
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Нет mâr a’szárnyas néppel küszködni: de izmos

,Ellensёg’ dárdás seregével szállani szembe

Hell vala. 'Végre Botond seregét részekre fel

‚ . ‚ osztia

«Uira vezériközött, ’s tudván közeliteni aztaz

Ürát, а’ mellyben kezdödik el îitközet , a’ melly

` NagyvérontásbarrUehet ezt kерzеый) , veezeitsen

Nyerien akárki', kerůl, .igy типом vitézit:

Nagy lelků Magyarok , ti drága vitézi'hazánknak !\_

Itt van az ellenség: veszedellneeb nem vala ennél;

Minden meg gyözött népeknél sokkal eröeebb, .

М0аъ.1ю11 törni бегеt: most kell késziteni útat, '

'Mellyen'elöre Bizántziomiglova olni lehessen.

Mint lehet ez pedig hartz nélků ? hát Тайtа yi

. tézek , .

Mennietek , e' végsö akadályon `is essetek дна].

Gyözödelem, jutalom, dits, ió név holtig, ha

' ' ' nyertek,

Töletek el nem vész’ soha is. Maid kints is elég

. . .leszsz.'

'E’ mondá'sra Lehel kürtiétmegfúita, ielentvén ,

Ногу Bolgárságot lepnék meg. Bu1ten leg elsö

Tett 'ròbát. Hardal 7vág ö : vágottatik ö is

Nyilaiikaikatonái lönck. Bolgár is azokkal, .

‚ Meg nem rettenvén. Igy штат Boita, ’s Zuárd'nl

Megtámadták ökz megtámadtattanak ökis'.

Látta Botond , mint'kö fal, az ellensé enem

/ ,. mindég Y

дм tartván elméiében ,' mint vesztne kevessebb

Embereket: szaladást .иt‘ец .mе11у hasznol е

. ' . yébkor

Volt: ez is (а’ Bolgár olly' gondos vala) Мата‘

' ' ' ian eszköz

Lett diadalmaskodni ;. tehát elvégzi magáïban ,' . '

'Minden részçkröl nyillal siìrgetni , ’s kirántott
Hardokkal vcîädalni Királytól ellene rendelt Y

Bainokokat. ind egy vala nékìk: gyözni, vagy

' halni , .

Ü

' темы szándékjok: bátor már húsz ener еmь“

ß

enge , '

el veszl,

'x
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.А’ Bolgár réны'111 оdа lett , nyil által elhulván.

Vér patakok'folytak; nyugvásra Botond .'«îdatott

` ` t с

Attilla mint hartzolthaidan, mikor Etius állott

,Àrmadá'a elött , nem tudván nlyertes e', vagy nem :

Mondiá , nem sokkal volt ió ban sorsa Bcîltond

‚ . na .

A’ ki hogy a’fáradt hadi nép megnyúgoda , mind

‚ _ _ ' _ afán
Ui viadalra , ne késnének, biztatta vitézit.

Még is elöbb Bojtát (mint tolmáts , Bongomil el

' ment

Vele) Hirályhoz béküldötte, ’s üzente: ha meg

nem

Békéll, és szabadon katonáit városin által ‘

Menni nem engedné, nagy vérontást fog okozni.

Elmentek: kiket is Simeon beereszte magáhuz.

Bongomil elmondotta Botond'feltételit. Ezt iói

Megnézvén Simeon : voltál ‚ kérdezte, barátom,

'I‘ráczia’ fö kastélyiában tudománynak okáért

Húszon б: esztendövel elöbb ? (ha talán nem

hibázok)
Bongomil aîte neved? látom iebb ezárnyain hordoz '

'Téged is a’ ió sors. Valljon , mint nyerted el ezt a’

Fényes tisztséget? Нésа volt felelésre Hirálynak

A’ tolmáts: de megintetvén а’ Bojta vиéны,

l‘logy. mennél hamarább választ nyerhetne Hirály‘

. tól :
nangm. A’ Felség klvánt békéllenì inkább:

Mint eem az új Vindal, ’s' véres csata által ha

záiát
’S országát kétes kotzhára kitenni. Elég az: `

Hogy meg nem gyözettettem: békélleni ió sxtív.

Mindég éм, imeon mondotta. Nenn is vala

‚. '  . ezél'a

N_Kapitánynak más, mint Bolgár földekeri álta'l

1 Vlnni derék seregét.kö’zelebb a’tengeri „мы.

ï ` Hol Stámbu'lt csapdozza habos tengernek az ária.

‚ .Е11еr1еd1 szaporan e’ szerzödësnek az hire,

Vaëi . Mellyet forditottiorezága ¿avare Tseeszlav

‚ Preszthlaban. varábòl , hol nervia Nagyjai ‚ és ö .
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Fogságban voltak , titkon burhós , es ködöeéiiel

Elszökvén, ’s iövén Magyarokhoz, monda Bo~

_ ‚ ' tondnak : ^

1111а1а111(0 könyörüli nagy Bainok) Servia kéret

Yédelmezd fiiait, ’s rabságból vedd ki. Magyarnak

Ónként a’ nemzetségünk hódulni fog. Én , mint

Tetszik , akár rab , akár Hertzeg (függ töletek ) .

. e nem

Távozom e’ tábortól. О boldo talan Hertzeg!

Monda Botond, ezután Zoltántò függeni fogsz, é#

Servia megszabadul: a’ nemzet. viszsza megy honni

Jószágára. Ezért elkůldöm tisztemet ismét,

I tse meg a’ Bolgár Feiedelmet: ereszsze hazáiát

haitó népét Tseszlavnak viszsza az ösi

Birtokaikra: erö inditani fogia , ha szó nem.

Bulsu követségét (шеи rái. bizattata) miglen

Elvégezte, Botond szám’, ’s rendbe szedette a

zoknak

A’nevöket , kiket a’ virtus iutalomra vitézség'

Érdemein tetetett méltókká , öszve iratván

Zoltánnak küldé. Nyert iószágbéli iutalmat

‘ Számtalan harczokban díadalmas Bultsu , nevének

Fenu maradott emlékezetét Vas Várme ye most is

Tiszteli Bútsúban. Megaiándékoztá На úsát,

Ès öccsét Zoltán Fö Hertzeg: amaz vala Nisue :

Ez mint Eurialus. Mint farkas iúhokat , üzték

Egygyütt , ’s kergették dühös ellens.égöket. Ismét

Jószágot nyertek: Неsы, honnét Hesztheliváros

Vette nevét. Tsurgót Csür kapta: Hemén, ki‘

_ . . igen iól

Tud vala lesnl, Hemendet. Hreszt eln 'erte Ke

‘ res turt,

.(.iy‘örk, ki az ellen félt sokszor megesalta futással, '

Györköt. Pákozdnak Pákozd adatott vala: a’ ki

Hétszer lött nyillal , miglen paitássai e yszer,

A’ Bolgár Feiedelmet is ö maid megse esité: ‘

’S Csak nem agyon nyilazta , Iovát is alatta meg

. ölvén.

Fortélyoe. Hádárnak esett föld а’ Duna mellett ,

.Hires volt: mégis ielesebb ivadékia magánál

А’ Hádár István, kinak ё1i01111’е11110s1ìэ4е1е ország.

Ter
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Termékeny 'Somogy iesomogyît'meglátta шт, ki

Muldagra váránál elsöben ezálla meg , értvén ,

Landomir ott lappangna‘; mivel kétes vala hadnak

Végéröl : ez nem kia bátorsa'gu vitéz volt.

Mègßeziisiol iárt. Várat nyert, még maia ütlik '

Szembe az omladvánnya : ezo'lly iól tudta paìzsal

Fednimagát, hogy тара sebet soha senki nem ei

teit.

I‘öbben is ig.y iártak , mind..el számlálni ki gyözné?

Впиs“ is „нам“ dolgában , ’s vissza Bo

. . ' tondhon.

Válaszszal térvénörvendetes Мr1 hoza, mondván, '

Ногу Bolgár Simeon kedvét nem Гоша МаЁуаг

na

Змей, barátságot, mellyet köte véle akarván ,

ИК; élend , mindég аzепт] fenn tartani. Illy sok

Bait okozott Bolgár Magyaroknak. Végre ulgyan

. isti

l‘ráiánnak kapuián Bolkán’, .nyilásai közben

L’ вызван’ földiökre menének. Voltak ltl’g‘yan ,

. . .  l

Vigyáztak, ne hogy a’ kesken völgy által ereszszen

llrtalmaá fegyvert viselö ha inépet: azomban

lfleglátván a’ Bolgárok gyözöit, azonnal '

Щюйэ a’ fèlés elszéllyesztette határtól; '

Vlint a’villámmal iáró menyků szele láhról

Едет ütött embert is eleiteti , szinte ug‘y itten

у Magyarok’gyözésének sebes hire szalasztott

Мzши1, mikor hozzáiok közelíte Magyarság.

Ш; alatson völ. ben ment volna vitézi lngénység:

Iddig a’kietlen olkán «тут felhágtak

ìongomil, ésa/’f6 Hapitány, kik meszs'zire fekvö

.»Tarakat: és hegyeket, vizeket nyugotrakeletre

Ylegálták ez elött .inár régen Bongomil itt iárt.

Esmérvén helyeket, mind meg mutogatta Вещи‘!

nak:

‚до‘! ama’ roppant vár’ fényes tornyait? пе,‘

I mond,

)tt vagyon ám 'nag Constantinnak városa. Nêzd a’

lagy tengert, me lyet Feketének томата!“ is

' . ‘Н . . mét '

. l . В
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Látod ama’ беrе!‘ hegy’ maid сsаи nem „знаем é'r.ô

Csúcsát? О milly’ meszaze esik tölün k! az Olympus,

A’gyönylörü .Tempé sok fele virágga1 alatta

Illatozi . Most délre tekints, noha meszsze, de

_ , látszik

Eta : közel fekszik Thebe is , . melly hét kapuiáròl

Hires ; azértis, hogy itt wig Bákkus „шт két

. ‚ szer

Hétszer? мы“? kétszer 1- lehetetlen! Tudni

. ‚ miképen

Történt, kivánnám. О Bongomil! erre tanits meg

.Igy kérdeztetvén a’ tárea beszélleni kezdé.

BAHHUS’ szÜLE'rE'sE.

§.1. Szemele’ ezerentsi'etlensege..

Thebei Hirálynak Cadmnsnak leánya,

Szemele, akkori szüzeknek virágia

Szeretö Jupiter’ buia ostromának

.Mind addig ellent állt , miglen hatalmának

Ez mindefn ereiét arra nem теrам, .

Hog.ya’ szeplötelent tehesse anyává.

Erövel az erös báetyák is' ledůlnek

Erövelomolnak mag'as é ületek .

Végre Szeinele is szůz enni megezünik.

A' mint Jnpitertöl rá kinszerittetik ‚

‘Máriól is érdegelt kelletlen gyümöltse,

.Ui azerentsètlens.ég. midön .ötet érte.

5,’ 2. Junónak furteaeága..

Tndni ШК!l Júnó , megtudván a’ dolgot ,

Mikèpen üzhessen Szemelèböl esúfot ,

Szünet nélkül ezen tárgyról gondolkodott ‚

Végre e’ furtsasàg elméièbe Этап:

Egy vén koldus asszony’ rubáiát magára

Ves.zi , anzal bé megy Cadmus’ “Маrда.

Törtènt , s'zobáiából hogy akkor Szemele ,

Másod csalatását nem vélvén , ki menne. ц

I
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)tt áll vala Júnó a’ csú‘fós gubában', .

Iét rongyos róka hör Мата. а’ nyakában. .

flint a’ horgas fésü , ugy öszve görbüle

[eglátván Szemele' imìgy tréfál véle :

lò te öreg strázsa, iol örizz engemet:

lzélyel verd , ha iönnek, ellenségeimet.

lzt meg is még tiltom , ha jupiteriönne,

El ne ìieszd , hanem módiával ereszdbe,

.*‘elelaz aggdada: szerelmes leán om! .

Чет öriz me téged én erötlen vo tom.

¿fiú'ság eröveï, öregség az észel .

En еще! :. segithetsz te pedig pénzeddel!

me nzegény anyós , tit'kosan nevetvén .

„он vala Szemele , ezüstöt pengetvén :

me szegény anyós , adek egy két minát ,

legyedf se sainállia tölem iótanácsát

Jgy sem , édes lelkem , иgу felel a’ bánya ,

füled fůgg , hogy lègyen tanácsomnak haszna .,

Ia Jupiter eliö, kérd szép szavaiddal

Enyelegien véled , ugyl mint Júnóiával. .

ragy hozzon le meny öt lángaló markában ,

Iutassa meg magát felséges formaban.

Ibben 1enne neked úi gyönyörüséged,

'.rdemlett gyümöltsét aratná hivséged.

§.5. Szemele’ halála.

Tetsz'ett Szemelének а‘ szinlett tanitás;

Ieñkòrnyékze szivét еду ollyan vágyóda's,

le yröl феи elött soha se nem hallott

.rtatlanságábam se nem álmodozott

Мёд what ismét Jupiter 'érkezett:

¿zen úi letzkéröl el .nem felejtkezett. .. L ‚ ì

gy szoll tehát a’ rá mosoly ó felséghez :

[inthogy s.zerentsém van oŕlyan egy „меgь“ ,

iinek ‚ mint tudva van , mind nagy a’ hatalgia ,

[ind hozzám szivének nagy hailandósága,

érlek ‚ ha mé egyszer egy kis múlatásra

e szálsz a’a.zé edböl kitsin alotámba;

iikép gyönyörködöl tágos astélyodban,

únòval, тишеl! meg; vagy égö markedban,

' B 2
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Ноzz le veled menyköt: Iássom fényességét

Bémitö tilzednek, és g önyörüségét

Mennyei éltednek, cseleked) , érezzem ;

Ilogy töled idegen ne légyen a’szivem.

Mondà : és ezentúl vidám vcndégének

Változik a’szine; szomorú kedvének

Nyilvánságos ielét tопыт nem titkolta.

Melly nagy a’ hatalma , hamar megmutatta.

Szemei szikráznak, maga komorkodik,

Minden felöl (Не! silrü ködök födik.

Jóbb kezénél egy kia barna felhötámad ,

. A’mellyfeiekörül mind iobban elárad.

' A’ melly egyeneaen Szemele’melyiébe

l

Akkor egy szikra Щz ugrik ki belöle ,

Szállott , és dördülès >ntńnna ha atott:

Szemele’ halála tiìstént dышит“

Jupiter a’ földröl az égbe felrepült ,

Ai' 1i0111i61‘ az irigy Jnnó nagyon örůlt.

5. 4. Bákkusnak elsö születése.

Itt Júfló nevetvén örömmel beszélte,

Hog'y milly szerencsésen Szemelét rá sиме‘

Jupiter n.agy gyorsan tehát viszsza evez

A’ lé ben Szemele’ kékült метит;

Látvan , hogy mg'xgbenne a’ kis magzat. piheg,

Az öане futott rîéì) körülötte bizeeg. .

Megszánia , kiveszi, a’ tzombiához toldizh

Valatnint az orvos a’himlöt eloltia

Szinte иду Jupiter а’ börét felvág’ván

A’ tiz akós hordó vastagságú tzom ián z

A’maga nedvével , mig meg nö , éleszti ,

Megérése után ismétúira szüli.

lgy‘válik, ritkaság! az etya anyává,

'lgy Iélçzen a’ gyermek kettös anyává.

Szeme ének pedig emlékezetére ,

Illy .(ìörög verseket vétetett egy köre:

lttfeknili Szemela Jupiter' Kedvese,

А. kit elveutarett .Íúnó' худшим.

На vnl! is: de nem lenza: ö töòbe'halandó,

A' мышцам/1 lrò‘ze' .zvzárnlfílnruló.
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5. 5. Bákkne’ második sz ületéee.

Az által tett planta idöröl idöre

zen ui méhben is ióbban nevekede.

emis eoká tartá ezt a’ kis iószágot,

ipiter fiiànak készitett országot. .

zomban az óra itt van hogy világot

ássan a’ kis 'fogol esìllâgot , vagy пары.

ezdett is mint emïerfáidolipat ere'zni ,

itöl fog másods.zor a’ kisded születni.
1

sak u yan szembe tünt az nap a’ ‘шт: "11111151'

em vi eté tovább terhét a’ nagy i'elség.'

.idön a’ fáradt'nap ròzsa pirosságban

lkonyodik , embert mintegy bús bánatban

agyván; akkor böre olly nagy pattanással

egreped, mint hadban iszonyn morgással

' réz ágyú elsůl, gömbölyü labdáiát

llenségreszórván , és megbontván sgrát.. .

ilèpett a’ gyermek , nemkellett segitség

eki, piros vala, mint napnyúgotkor ég.

lly nagy vala, mint egy tiz.esztendös .gyermelß

am tapasztaltatott benne semmi méreg.

' lebegö égnek’ ártalmas szelétöl

am remegett, nem felt senki nézésétöl. ‘.

á nézett Silenns , arra is mosolygott,

ánéztek a’ Nimfák , ráiok is vigyorgott

ánézett Jupiter, arra is nevetett

am sirt nem iaigatott, se nem is pityergett.

1k01‘ me szóllitia az atyia : Е h` о e! J

v á n! i gyermekem, szerentsés légy B а Och е!.

iszitettem neked egy vidám országot `

mе11у11е1i kik l'akni fognak, vigasságot

'ezpek : azoktól távol lészen. bánat: ‚

te országodban kiki vigan můlat,

а az éden. ltalt,. fogod .késizitenì

azérek’, Istenek’asztalára mérni.

ársot,a’ hadaknak gondviselöiökké

attem, légyen Merkur af kereskedöké ,

e tnnns örizze а? mély tengereket '

1 canas a’ tüzet, Eolns a’ szelet

`

k



Biria, i’álláe értse a’ tndomán okat, f

Te pedlg méregesd a’ ió italokat. '

Fálernnmi hegyet bird Cálnpániában , .

Teremts,_meg engcdem, bort Bnrgnndiában ,

Országoli nem bánom, a’ Raina táiában

Tied lesznek hegyek a’ Duna hoszszában \

Buda , Tokai, Szekszárd, Eger, Péts , éq Soprßn

. 'l‘e.Országod lészen Vashelgy es Badatsón f

Buszt , Bezi, Resztheli , aloton melléki

Hatalmadban lesznek a’ Horváth Orszá i '

Szölök, más ezernyi termékeny helye kel.Eggyiìth a’ mellyeknek.diplomád nevekkel А д.

Megtelik, mihelyest az elkészittetik, ..‚ .

Me lyben minden iussod elöszámláltatik.

E h о e l yig gyermek szerentsés légy B a с e h e,

)enE’ képen végzödött az atyia 'beiizé

. Bongomil itt vidám Bákkusról szóllani 'meg

szünt

A’ mint a’ ligetes Bolkán’ tüskéii között.egy

UI (gyalog ut) öket levezette., fiilökbe kiàltáa,

És nagy lárma hatott, millyen шты‘ а‹16111iа|1

s alkúvòknak zengésök. Mellyre meg állván ,,

Melly részröl iön, hallgatták, mi lehetne сын

' ' (12111111i- . .

Még közelebb menvén, egy kertet látnak, alatta

Egy nagy szörnyü sötét barlangot (С e i r a máskép

Volt neve H i r е 1) hová reitették mind magâkat ,

1 . ‹ . mm

Kintseiket , mikor ellensêg kergette meg öket ,'

Na yiai Országnak. NagyBölts Xámo.lxes is ebben

A’ arlangban négy esztendeig ült, mikor irta

A’ Gétán ,e törvёnnyét, ide 111i51: uit .is 10111i111

Vélvénn’ ne' , mint Istent , nap fényre hogy lsmet

Jött, tiszte t. Mostan pedig egy fogsaglzágî’gy is

. . ~Egy ióbbitó' ház lett , mellyben gyuitogatót, vagy

Gyllkòst, vagy tolvait nem záítak, ’s semmì

halálos

'Vétkezetü rabot: a’ kisaebb bůnöknek , hibáknak

Volt rendelve ez a’ helyi Voltak gyermekek,if.jak,'



l ittöregek. Gyermek nálánál hogy ha öregb’nek

'em гоgами szót, vagy Мпение, relàîsztete

c e’földlyikba azonnal, ha bévádoltata. Voltak `

llyenek itt most százan: elöttök képe le (.еаше

lorgó medvének [маzом : mindenhn ‘szemekkel

'ézni reá kellett, mint martzangolia, tiporia.

’roszaz yermekeket. Látzattak tarka szakállu

ryermeke et követö vének , kik hitelt nem дате

ne

.nnyira adtak, mint (о kábák! )gyermeki szonak.'

tt kinlódtak azok , kik mesterségöket arra

orditották , hogy ne le yen se becsůlete másnak',

ein tndománnya, se gazäagsága, se költeni pénze.

:t ásitoztak várván a’ szép na ot, a’ kik

eltettszándékkal soha megbé élleni Маше!l

em lévén holtig‘ gyülölték' azt, штамп

*ket me Мишка. Fohászkodnak: de mi haszna ?

Щz“ , s indúlat! de nehéz meggyözni erödet!

.‘olvaiokat, mondám , nem .csnkták volt ide: mégis

ìgy neme e’. vétekbe esettiámbortalanoknak

tt békót, páltzát, yagy veszszöt szenvede:

. mellyik ? .

’ melly ‘régi barátságból szálló vala , ’s vendég

.azda’ rnházatiát elvitte orozva magával. .

udni való pedig; hogy nem esak maga 'äráczia

` ‹ . rр ta

’ nedves fészekbe fiiát: lianem Attika , Argos i

s Acháia , Korinth , Cziprns. Thesezalia ‚ és több

árak is e’ tömlöezbe rekeszték vétkeiket. Nem .

Ыt csnda hat, hogy ez a’ {öы árbé tölt lako

. . ' sokkal

lég ittbünhůdött a’ restség, háláadatlan

ziv , ember szólláa , és nïelly regente szokás volt,

lig Horidon pásztor kedvelné kìsded меха“.

’ gyermek azeret.és. Több illy erköltsi hibàkért

' öldvár szolgáltióbbltásokra. Ilôzülök

lásoknak nap al kertet tisztitani, ’s ásnìellett; másollìnak békókban nyögni sötétben.

t vlsgálódván hallák egyszerre, hogy абы“,

s kapukat tartó, és örzö dnrva drabantok , .



Mint atrázsán lévö katonák ‚. ielt akkor adának :

Rik nagy zengéssel lármázván öszve kiálták

A’ióbbitandò rabokat. Most iött azidö pont,

Mellyben büntették öket. Зои féle kevert szд

Hang , sirás zúgott , mint a’ badi ütközetekben

Sirnak, теrt keze eggyiknek , теrи lába ańnan»

na

Vagy feie kard által sebeeůl. vagyhasittetik ònnal,

Пи azon öröktöl , kiknek nem más valakgondç

l0 ’

Mint a’ vétkeseket büntetni; ki tudta, hol, én

. melly .

Várakban legyen elreitetve Görög katonáknak

Felkeszült számos sere ek , tudakòzta az útat ‚

. Mellyen bátorságossab , ’e iobb volna »vezetni

Hadiát , a’ Kapitány. Azt is kёrdezte, miképen

llna görög nép, ’s birodalom ? mellyekre ‘гамме.

A’ mély barlangriak fö g.ondviselöie felelt volt:

Maid egy század alatt e’ Марш folyt Urainknak

Dolgok: Nicephorus , Nagy Hároly’ иgут ,

.  hadban

A’ Bolgároktól me ölettete. Ez ki tolyatta

Bárdánes’ szemeit. lastromba Miliàly palotából

штат. Császár lett Leo ; ez nem szenvede kénnt;

ЕЩЁ! elveszté templomban gyilkosok által.

A’ßzékébe Mihaly lépett ‚ ki höbögve beszéllett:

Qrétát elveszté. ll‘öld rengés , háborù, Щz , viz

Eliség rongálá országát. A’ gonosz Urnak

Jóbb fiia Theophilus men.erösitette falakkal

A’ várost , és szépi.tette: de Mihály fiia vásoytt ,

Lett , ’s kints vesztegö . . és meggyilkoltata éiel.

Gyilkos Básilinst .'I‘heod<'n‘us Santabarénns ,

Í‘nrcsa Barat, gonqsznl rá vette, hogy Анапа‘! '

 

ifiut

Attya Lent fogságba rekeeztetné : de szerentse !  

Básilius nints .már , Leo Ш а’ trònuson : ö az '.

A’ kin bánkódtak madarak (“) mil1or (Ш vala Гоша.

Többeket is mondott, а’ mint kérdeztete, ’s hé»

‚ ment:

' ") Hou heu! Domine Leo! Allgem, Welgesch. 15. В.
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lnnét mind ketten táborhoz menni eietteli.

ПА!‘ most a’ Ilatonák mind a' Görö öknek esénck.

Vlìnt. ragadó ölyvök a’ g (па galam okra ütvén ,

l‘èpilt , szaggatiák azo at: Görögöknek ils igy

" VG t

Sorsok. Fosztogaták öket ‚ ’s fogsiágba` ragadták

A’ nyertee Magyarok , kik.egész Romania’ földiét

El lepvén , olly sok prédát gyiiitének , ho yannak

Sem számát, sem helyét nem tафиш‘ Jo tor (ez

‚ ` . okból = )

Erkeztek követek Bagdádból , a’ kiket onnét,

E’város’ sorsát идáт/ап , Al Mottaki küldött ,

A’ kik is ékessen kezdettek szóllani : О te

Boldog nemzetnek na ylelků Hösse, ’s Машипа!‘

Ékeasége Botond! te e minden része világnak

Halhatatlan пevе‘! elteriedt hirévcl: örůlhetsz.

Ellenben valamint a’ boldogsága hazádnak

Nem Майклу , ugy nyomorult , s veszedclmes sor

за mienknek.

Mert valamint Nagy Sandor ntán Fö tiszti Темный!‘

országát egy .man közt :‚ ngy most a’ Halifaknak,

Máhomed által nyert nagy fen ességek en_vé'ezik,

’S Herczegek egy mással vesze edvén, bomllk az

orszàg .

Többi között Bagdád . Ш várnnk , érzi leginkább

A’ nagy szükséget. Kálifánk , Al мешай , kéret’

Hönnyehbitsd sorsát népének'.' gabonával haióit

'l.öltsd meg Маz рёпяёr‘: : ugy ‘мам , ö is idövel

(мышью; а’ vak sors) nyúithat .scgedelmet,

ha kércndsz.

Mint értem , követek , méltó l’igyelemre palnasz

t0

Иду mondotta Botond , ’s méltó szánásra hazátok.

'I‘òlem gályátok nem leszsz eleresztve üressen.

A’ l‘ö vároa nlá mind ennekutánna nyomultak

A’ magyar аsиоты!“ kik elött minden Каши!“

. a'tń

Bé vина!l zárattvat találtata mind azon Ыt!!! ‚

Ambar elrémült az cgész né , egy Görög , a’ki

Hányta vеыше magát , „задана vitézeket hivána

Лет!l ha hogy mertek, bátor Magyaroknak az elsů

l’



ваши; ;. iöazte Botond, velem uiiat том)! , ha

tetszik ‚

.Még e gyet szabadon válalzthats‘z , a’.ki aegitsen

Её! ho tvoltodban: ketten sem fogtok erövel

Erni velem: de Богом! feleletie következe llnyom.

' . an:

Söt magam ёn töled nem félek: bár legyen egy pár

Oldaladat védö társad = nem mensz meg haláltól'.

Lássad erömet: ezen szóval megdöi‘te. do'rongal

A’ város’ kарийt, melly is bé horpoda tüstént.

Мёд‘ sem lett okosabb a’ n‘yalka Görög , ki akarta

‘Теща követni vitézségét nagy Miltiadesnek.

E’kép a’ két versengö felek öszve kapának.

Most nyilal, most kopiával, most kardal igyek

` f szik

Artani másiknak másìk , ’s leteriteni földre ,

' A’ tornyos bástyák’ teteiérôl nézte az Udvar,

Császár , Császárné , és a’ föbb tisztieik addig ,

Mig Magyar a’ Görögöt meg nem kerge и: ‚ vagy

‚ te.'

Mint hogy már kezdé a’ bástyát mászniMa

mamás’

Meg'szöppent Leo , és Zoé: mit kell cselekedni ?

Theophanest kérdik (volt a’ Császári tanátsban

Elsö Theophanes) ; ki is azt iavasolta : Magyarral

Hötnének irigyet, bár melly sok pénzbe kerüliön.

Innét a’ Császár mind '.yárt megizcnte Botondnak :

Hüldene embereket, ik békességet azonnal

Iiötnének. Küldötte Lehelt: vele Bongomil el

.
'

,

Mint tolmáts. Ezt Theophanes hogy latta, МЫt, és

Bongomil is látván öы1 ‚ leve tellyes örömmel :

Воgу szemlélhették egymást , mind ketten агата,

Régi harátságtól indittatván, mivel egg ütt

F’ ö városban, mint ii'iak , néha tanúlta .'

.'.IIheophanes.szóllott elsöben i .Régi barátom ,

Bongomil, o de nagyon Щ , hogy moet egys'zer

‚ ' ' akadtunk

Öszve , de mint ellenségek , nosza úira barätok

Mind tc magad, mind a’ követ, és a’ Hertzegi

‚ . к дать

\
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Disze , vitéz Zoltán, mondain, legyen úira ha#

rátság

liöztünk, eg'ygyezzünk.. Ezntán pedigPhallgata;

. Ontig -

Megmagyarázta szavát a’ bölts tolmáttsa тем!

' пе ..

I’hcophanes mind a’kettöt мы"; vezette ‚

A’ leg szebb palfotákba, Leo Császárhoz is öket '

“не, holegy nagy gazdag ebéd ö патом‘‘а ké- f

' _ szů t.

Zóó Császárnét az alatt biztatta 1ап.$816 . . ‚‚ `

Theophanes: valamelly magyar aszszonyt küldne

t ' \ ' ‚ Botondhoz

Es a’ tisztekhez (Zòé társalkoda sokkal ,

His Magyar országból hozzá' kik mentenek, illyen

"o1t Elend’ felesége , ke yes vendé e Leònak

’S a’ Császárnén'akmiég ñedvesb, dmeràe) mon

. . ат , .

Egy Magyar Asszonyt, melly a’ vissza mcnésre

beszéllné

A’ dúlò seregek’ feieit. Látszott vala iónak

Edmene e’ fortélyra , ki származa hcrtzegivérböl,

Es Eleud’szaladása ntán Zóéhoz evedzett. . '

Es mivel ez gyakran sürgetne , végre Ветsи én' '

Lett Hatalin nevezettel: azért bé megy vala oé

A’kintses tárházba; ki hozza magával ams’ szép

Вы“; gyürüt, mellyet/Po'licrates , Sámosi Her‘

. . . CZE 1
Mintha szerenteéiét, ’s.kintsèt önnön maggak'SOk-,.

‚ na

Allitná, noha országánál többre beesiilte ,

A’ tengerbe vetett , ’s kihozott a’ szürke hal éhes

Gyomrában, mellyböl kivevén haza vittekkhalá.

' szo .

I_ifogta „мы а’ Császárné, ’s mikor Edmene mellett

Uit vala , elkezdé: О Edmene, Нил! eezta’ `

Pntka g ürüt? Néked szántombátor sokatfeîrö ., ‘

Regi ie es maradék = váraknál többre betsülik. ' I

Neked adom , csak шеи] ki Magyar „нотами,

. ho y innét

Eltávoznának, kérnéd, és arra beszé nód:

l

`

.
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Ногу lennénk, ’s e'lnénk nyůgott ‘Шаг’? öröm

en ‘

Meg teszem azt, felelé Elendné ; semmiben ollyan

Na"` vigasságot nem lelnék; mintha szerentsém

A Magyarok békéllését eazközlenìlenne. .

‘Vaiha találhatnék inódot mutatásra ‚ miképen

Hivánnám hálálni görög nemzetnek под ió

Tételeit , ’s iavakat , mellyek Császári kegyesség,

Esindúlatból áradtak az árva feiemre. .

E’kép’ felbúzdittatván Edmenke kiindnlt

Három választott Görögökkel, ntánna tizenkét

Fegyveresek iártak, kiirtölt egy sipos elötte.

I__Iire fntott Edmenke kiiöttének: azonnal

Oszve sireglettek Ш tisztek, ’s várakozànak,

Mig eiiönne , rea: érkezvén szóllani неzdе“

llly módon! Hedvelt Magyarim! шашек е, vagy

nem

Èn hogy néha мы Elendnak az özvegye élek,

s rokonim .vagytolt? kételltedem: azt ngyan

ì. . hittem

Hogy legalább kенее‘: vagy látták fériemet,

avagy

Нанси“ hire't; elesett ö: én pedig attól

Estem el: és ide Constantin' várába eveztem

Hol Leo, és Zóé Feiedelmek sorsomat illö

Béesben tart'ották kegyesen, mint herczegi ágat

' ' 'I'isztelvém Már moet békével csendesen élnék

Ti ha nem illy s.zörnyen rèmitnétek ez Udvart ,

Mellyért én mint iótévömért térdre is esni ' .

Es könyörögni nem általlok, „так meî hogy

 ö et

Mind az egek, mind ti Magyarok tartsáto'k az

édes i

’S áldott békében. Vallyon , mért dúltok ezüstért?

Jóbb annál , ’s sokkal méltóbb szeretetre barátság.

‘Szólla ezekre Botond: Odeli, o _kegyes Hercze

gl Aszszony,

Na y Felség' magzatia , vitéz Eleudnak aranynál

Ile vesb társa , ’s remény.e nagyobb sokkal tel sze

rentsé .

Vélekedésednél; még él,iés nyúgodalomban "
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Zoltánnál.Eleud múlat, 1lì örül, ha meghallia

u, léted’, látván , hogy mennyei gondvìselésböl ,

Ioltnak шипы ámbátor, kézre kerültél,

,Qékünkïis nagy okunk van az örvendezésre , hogy

elìöszsz

Vélünk , a' mit minyeresé nél tôbbre becsülünh..

E’képen mìkor egymagközt folyt volna be

szédjek,

à’ palotás várból..Lehel is megtèrt vala ', ’s ig'y

. szóllt :

Megvag‘yon a’ llívánt békesség kötve , ’s аттeше.

Fáradtságunknak leszsz más félmázsa aranyból

Álló somma “tайта: ezen fellůl tiz этапу1 ád

Minden fogságbòl’ szabaditandó görö ember.

I'Érreìs а’ Császár ki'gteleztqmqgát : 1lì zetnì

Рота ‚ ’s Шаr6186361 Magyaroknak ajánlta örökre.

Edmene egy kevesé sorsát sainálna , hogy el ke"

Válnî kegyes Császárnéját'ól , а’ kivel olly sok

Jò napohat töltött , kìì5 azt a’ szép gyürüt adta

Néki ajándékúl. Iiét részre vonatmta 1е111е .‘

E1söben javasolta okoseág , látni , ’s keresni

Régen nem látott fèrjét: másodszor az Udvar’

Fényes pompáját nem könnyen шаtа feleitnî.

‘На re okát adván helyesen , mért menne el onnét ,

Re velt Zóénak; vég búcsút vesz vala 'tö‘le.

l Ennekutánna Botondmegnyúgosztalta vitézit,

Ps a’ vìezszî‘menéâre Lehel kürtölt vala nékik.

maga a’ öfö a itán e ten eri ál án
A’ Duna’ torkáig., Funétyfelïgbb ig haígózgi Y

A’ Duna’ szöke vizén kívám: de alig maradntt el .

A’rév_part„ és а’ tengernek mélyire ért 1li,

Flottáyát azon órában napnyúgoti szellö

A’ Bolßán heg röl fúván kezdette keletre

Tplynl erösza osan . noha utja az éiszakî ceiling'

Fenyesssé efelé teriedt vala. Gyültek az essöt

Óntö sok úrhós fölhök, ’s.vegzedelmes habokr»

Feldagad a’tenger: sürüsödìk a’ vize: égrôl'

Távo‘zik a’ napffêny, rèmitö fergete hány'ia ‚

Bontja, ragadya «zon дадут, me ly vте Во‘

‚ tondot.

Harmadnapra mìdën megszünt a’tengeriszélvész

._
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Ásia’ partiainál zsä.krnányló tolvaiok 6111011

Szemközt “Не, kì vagy? kérdvén. Ez mondja: '

Botond , ’s hogyì Nemzetsége magyar, ’l 11111 аkа1‘10k? tudni , ho

' ‚ vá mégy ?

.Enîîmet а’ szélvész ragadott 1de , azt felelé: most

A una hoszszába.n vagyon útam, ’s dolgom is

. 011 van.

Azt mondták: Rab vаgу, rаb társod is, a’ 11i Ье

széllyet

.Vèled, akárkì legyen, (vala Bongomil ì11 is)

azonnal

A’tolvai sajkák körn I v'eszik ötet. baióstúl.

Siìrgetìka’ parthoz. özel в’ Trebisonde nevü rév ‘

Látzott: Qtt val@ szándékjok me.Ufosztani 61lе1
Minden klmsöktöl, ’s javaiktóci. Várta Botond,

‚ ' ' ‘ mell .
Vége_leend e’ történetnek; félni eszébe . y

.Зeщита : mert egy nagy bajnok sem fél az 1121161

' 161. `

В6п5о111111sЫ21оs vala mind pénzébeßotondnakj

Mind nagy eezé’be , ’s v'rtézségébe .’ azérlt.l ezçk in».
' ì l . ,4 ' Y ì I "1:

.hggódtah Magyarok/dolgáról , mint sem а: önnólfxf`

Baiiokról. A’ vаd “111690k Vigan azomban . _ .TÍ

"Hoszszulapátjnkkalcsapdozták.mély vizek áryát ,

'Mbndván:'Most egysfer gazdag' prédára akaclî

‚ ' 11111k.

Lesz pénzünk, kintsîìnk, jól jártok, ra'ta le

. . gények

Csáhlyákkal parthoz tólyiátok hajónak az órrát.

Voltak ezen révben sok haiók., ès számoe haiósok.

Itt nyú osztalták azok is magokát ‚ kìkе1 éhség`

‘Bàgdád 61 kisztett vala 'l‘rácia’ földire .ìönni.

Élésért. А’111k látván , küszködni fogollyal .

.'fengèri tqìvajoltat , m/ìndgyárt.mìnd'öszve 111101

. д; tali.

' МеНу csuda ? ké'pes е’ ez? mondák.: ez az , a’ k1

adatta .Y Nékünk a’ gabonát: megfosztani nem de gancmx~'

1116‘ ?

11 .

.‚ «.f..

ъ

. 3".. ì.
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lilaita! vegyî'ìlt 1l1 az uijoklyól , i'abságra' rag‘adiuls

.Colchisi rettentö tömlötzbe‘; i y öszve kerittik

A’tenger’ szinen iáró tolva) so 1136301,

‚’$ Mind megfogdozzák, k6162ì11 Colchisbg vitet?.

ч VCD.

Igy férvén a’ nagy bajnokhoz, szóllanak : o. 1е

Nagy Nemzet’ boldog vezetöje, szerentse e', ‘д

_. va ml ‘

Juttata e’ bal esetbe ? mikép illy meszszgïetödtél?

Hol fogtak me ama’ vad tengen farkasok ? o nagy

Jó 161611k! Né em , mondotta Botond, vala útam

Más réezekrc, nem erre. Csak a’ sors hozta i.a

. iemro

„Е’ alìbát: ha tal'án diadalniat venni hatalma

Voîna erös szivcmen , ’s azt megsebeslteni : o 11 ,

.Háláló nemzet , legyetek mind boldogok,. élljen

A' Feiedelmetekis .' köszönettel tartozom e’ nagy

Hészségért. $0k 11161 nem all.arván tölteni, indult

Viszsza. Hová, kérdé , viszik 6kе1 ? Bongd'nlilil‘igy

. SZO .

E’ rаbоkа1 Colchisba viszik; mert 011 тагучп egy

. , ' те

Barlang` a’ vadon erdöben . melyben vala reytve

’S Tartva arany gyapias berbécs, mellyet görög

,f Herczé ,

Jázon vitt vala el rav.aszul: réz lâhu biká 161

És ámbár sárkányoktól öriztete. Mint fért

Ho.zzá, honnét, és 11ì11k01 jött lég‘yen Iiázon

Hoszs'zasan elmondá : örömest hallgatta 'Botond ,

. , mé
Hrímea,. hol ma jeles Theodósia, szembégnem

‘ . 611611
Ezt ismét tndgkozta Botond , mint volna nevezve ,

Ès 1l'ì uralkodnék 011, ’s mint? Bika félsziget ennek

A’ neve azt felèlé az okos társ, Bongomnl, a’ 1lì,

A’ mint hogy maga is szereté a’ szóezaporitást ,

Mindgyárt, é-s minden .kérés nélkül bele llèzdett

A’ Történet, elö számlálásába, beszéllvén ,

Iupite'r hogy ragadá Európát vad bikafképben.

\ 11уа mikép siratá Аgепт‘ , maga gyenge leánya't,

Szép Európáját, a’ mellytöl nyorte világnaln



Еду nagy rèsz'e nevét. Te .is ó boldogtalan író , '

Augustus Ceászár’ nyomorékia , .Ovid , te is akkor

Szóban forgottál, emlltvén Bongomil hírétI

.Számklvetésednek, bölls., és lortélyos eszednek ,
Y Mellyért a’ vат! nemzetek is tisztelnl akarván

.Bayia enen; mivel hogy leakarván из]

Zöldellö k‘oszorut шаге!l vállodra , fejedre.

,És maga szánta Boland boldogtalan ügyödet ; és ez

Megtörtént, mikoron szemlélték volna Tomisvárt

Nìcopolis mellett а’ vjzröl földre kiszálván ,

Nagällgondal sìelett Mngyaros táborhoz elérni.

‚ ár a’ Bolkánnak völgyéböl róna mczökre

Ertekvolt katonàk, kìllis állni Botondot elöttök

Látván ú'últak , vígadtak : víg vala ö is,

Ertvén , ogy minden Мr пёШШ meszsze haladtak

Éppen csak maga volt Eleudné , a’ Швеk е'ёу his

ni sze

kérröl y .

Lába akadt szegben , mellynek s'érelme okozta , .

Hogy nem lettegyenes lépése; neveztete.mnét .

sánta Кашпо/г; azért , mivel a’ Башни nevet

‚ ' . .. adtált '

Nékì 'az Udvarban , mikor Edmene eliuta abba

A’ Шnеk hplta után pedig egy csìllagzatra adták

'Е’ nevet. Es ma ls azt пе)’ mondjàk 'Sama Канта’:

.Innét szд nélkül Bulgána által ereszté

бы; mert addig Simeon béhunyta örölu'e

Hét szemeit , miglen шпон а’ Stambuli oatrom.

Fríggyel is arra kötötté так“ Bulgária , hogy

' . leszexz.

Mindenkor szabad utia Бег‘едят! raita Magyarnak.

Megtudván Magyarok’ dolgát Ы" Servia, ö in

Tüstént бане szedé népét , és várta örülve

Mint s'zabadltóiit. Суши?“ pedig öане rìgóknak

Sik mezeiökre бы!l né y nap eátorban hevervén

ъА’ ncmzet , ’s они; ez n népe , ’s vitézi legényeég.

Végre elérkeznek a’ vдн vendégek; ez hçlyben

Fogságtól menten országnak nagyia'i állván ,

Mair мамаши“ nyilván bétö1teni Виdиш

' {и .megszólamlmt nemzet’feiedelme Тамадаv :‹

ßyözhetetlen мазута!l Bo1gáman, Le n`alka

ì . Gërög‘n . É

. ' g

.



És 'sol1 népe.llne'k g'yözöiei ,‘ Servia [те

Hódulunk , ’s fogadunkhívséget Zolta . Urunknak..

‘ Е’ mondàsa után “Ё zengés támada köztök:

Èlljen Zolta Urun , ’e Fejedelmünk, éllienek

..‘ ennek

’Hösei Bulcsu,Botond , Lehel ,'és а’ többi vitézek,

Bnyìa, Байта, Zuárd, ’s eg‘yebek'! mind Serf

. l. vla népe, ‘

Mind Mqgyarok’ sok.asága kiáltá. Es az öröm szó '

'Ollyan eröszakoaan rengö levegöbe ha.tott fel'

Ногу égböl тайма!l 'katona'k’ fejeilu‘ek potyog

‚ ta .

Innétindúlván Zoltánhòz témi sereggel )

Nyert prédájokkal szándékoztak vala. Itt az

Ut félen közel egy dombhoz tünt szembe Minervát

Szùlô Zevsz formáia ‚ mikép Vulcánùs акте,

Vas fejszéjével Jupiternek agyát: ide nézvén

Látjálk, hogy _jeles а? kéz müv , hogy régi: ki

' váltkép ’

ßsudálja, toyább is :Ilan

. ‚ . ’s Тем

.Visgálván néhány betüket , végtére ugyan .csak

Me. sejdit, ’s mag aráz e’képen: (Луга/ш‘! Siberu’:

ßong'om’il' elbámulva ,

Ш1 agySándor а att шарм; munkája lu' Щи‘! ‚

‚топdоца Вl):

tondnak

A'ki vЗашли tudakoz.ta, rr’i titkos volna alaxta i'

Bongomil elkezdé а’ titkot feiteni‘. menvén

E’ történettel mтата Botondo.t az .utban.

Elmondotta 11170!t “Нeйти; , Jupiter, és k1'

Volt Pállás , mit даете!l , ’srégente miveltek.

És hallgatta Botoncl, miglen Zolçánhoz elérœk.

Jött .ide nem tudjuk még most.,

 

"J .Plutnrcln ia Fl'aminino.
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.Hogy а‘ Tudományoknaggyá te.szi.k

n a’ Hazát , a’ hazai, és külföldi Hi

storiákbólmegmutatódik.

 
___/m

'Senki sincs , ugy vèlem , ld nem hinné, hogy

а’ Tudományok МВ ‚ hasznosok .‚ és szüksége.‘

‚щеk Iegyenek nem csak a’Hazára, de а’ magá

nos s'zemèlyek’szerencsèjére nèzve is: és rnég`

is, ki hinné, melly .lnílílönözöln legyenek a’

Hazaliaknak vélekedéseik a’ Tudomànyçlg, és

.Mesterségek’ gyarapításáról ‚, és tökèlletésitê'.

séröl? иgу“ is vannak, kik az egy irást.., ès

olvasást magok czéliának elç'frésére elégilík,

kik ha а’ betůk öszve foglalásánál, és kimondá ..

sànál végkèpen megmaradnak , fedheletlen

séggel nem kérkedhetnek; ha a’ huzamos ol

vasàst lu‘ilö'mbfèle tárgyakra kiárasztják, tБЫ’

re mentek, és velíink tлишаk. Vannak, kik

az iskolákhanfmagolmak gyüjtött'elmei мег

. zeményekkel Мèд‘ boldogolmak tarlják len

nì mag'okat: ezelmek semmifegyéb èszbèli

gazdagůlái’ gondja nem ‘игр fejöket: legye



' vök a'tanultság’ arany középszerl'iségéhen, a.
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ми bol'dogol'., ha ugy gondolkodnak ., neui

háborgatom csendes nyúgalmokban kedvökel

töllö. megelègedésöket : mások а’ középszerů

ségben nyúgosznak meg, ugy hogy tölièlle

les megelègedéssel vallják, magokat érezni

ohajtott boldogságokat, és bészerzett {ndo-

mányjok által nyert szerencsés állapotjokat.

Legyenek ök is szerencse’ fijai., ’s teljék hed

mi magában, itéletemmel .is ., elégdicsére

.tes: de.nenúlehetnelkazok, és ollyauok, mil

lyenek akarnak lenni; egy mételyes мат,

midön sorsok legderůltebbnek Идиш, le

csendesíilt lelkökben háhorut támaszt , és arra.

Юный ölœt , hqgy az emberiség’ diszének,' és

',fènyjènek, az Esznelr, meghomályositására, ,

's méltóságából ki'vexkeztetésére czimborálni , ‚

. ’s frigyet kölni kènytelenittessenek. Ez tör

tènik akkor, milw'r öl'. а’ tudománybèli lökél..

letessèg’ tetejére kiván.kozó Honnosok’ leiki

tiizèt nem csák magosabb lángokkal kigyúlad

ni nem engedik; de azt inkâbbára bennök el

óltani мышцы; és nem haak elöttöli az` бы

vèpyt Yzol‘dcmòbbá lennì meg nem парпеk ‚

Ъапет а’ t.anúlmányok’ igaz becsèt védö ta

. выl balnqkokat,.'magók tudják .mitsoda bůn

letés’ nemère is méltólmak.lńáltják. Mé.ltó az

iig'yök' védelmezésre, melly ugy történhetik

meg` legalkalmalosban, ha meg mutattatilf,

hogy a’ 'I‘udományolo voltallèpen a’ Hazàt

nagyságra jůttatjà'li, llonnét Май! ., hogy azolg

mak közömségesilésére ., ’s .gyarapitására sem.

gni húzgóságot, semmi fáradtsàgnt „мамам

с 2 .
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nem .lellet. Ez tehát Beszédemnék tárgy'a: 'A'

Tudományok felemelik a’,Hazát, és nagygyá

teszik azt.

Nagy lehet а’ Haza tefmészeti határinak

lliterjedèsére5 nagylehet kiilsö fènyére, bel..

.nö erejére , ès hlrére nézve is: akár mellyilœt

veszem gondolóra, ’s visgálóra, „думают

mindenlmr', hogy voltakèpen kellessék tulaj

donítani a’tudományolmak ollyan tehetsèget,

mellynèl fogva a’ Haza fènyesebb állapotra

magasztaltat.ik. Magyar Ország’határi $260:

Islván Hirá.ly’ uralkodása alatt поk voltak ,

mellyeket Arpád Herczegnek fegyveresei'ki

szabtak, és Zoltán Fejedelem uralkodtakor

Lijelelteuek: és mégis a’ Hirály’ bölcsessége

által й] formába öntetetl, 's mint.egyújra' szii..

letett Нациk mennyire kíilömbözött elöbbeni

állapotjálól i’ Bizonnyára ö is mondhatta vol

na halálalior azt , a’ mit Augustus Осип/Кап“

Császár a’ Romai Birodalomról mondolt: lèg.

lát vett kezére, ’s márványt hagyott helyette,

Valjon ., honnét lett.ez a’ nagy változás i’ nem'

az volt e’ oka , hogy bölcs 'lfciilföldi Тапдем

sokkal társalkodott, Tudósokat hivolt hé az

Orszàgba , ès, .a’mi legnagyobb, maga is ta-'

null? Az évkönyvek hizonysàgot юанеk,

hogy nem csak görögiil, és deákul 'jól tudolt,

hanem az egyidejů Fejede'lmeket jóval is ma

ga után hagyta minilen Tudományokban , és \

 

'szèp Mesterségekben. Az a’‘ fény мы: ., ’s az

à’ nagyság, m'e'llyre általa jutott az Отзыв‘ ,‹

а’ Tudományohkalkiképzett észnek munkája.

‚ l

|\
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пауза est ité.lhetni.Dicsö'ßálmán Rirá~ \

lyunkról is, ki 'ellen a’Horvát Országí Ben

dek fel lázzadván ‚ magokat a’ Magyar Horo

nâtól elszakasztan'i igyekeztek; моkаl Olms

ságával, .ès böltsességével lecseìndesitette:

melly alkalmattal mind. Horvát Országot leg

szorosahban I.ioronájához ,kapcsoltag mind

Быт-412161 meghódította. Am de Hálmá'n Ri

rály ugy лезеие а’ könyifeket , hogy моём

mìndenkor magával hordozná: „шумом

sàtól Höny'yes Rálmánnak neveztetése vette

eredetét. (.)aletta .За tehát az Оклад’ nagy'nh

búlásat az pkosság., és a’ tanúlással lu'mivelt

elme szerzette. ' .

. Voltak azután is hires , vitéz , 's пап‘101116

.вуоЬа1 hóditó Rirályaink: de meg‘ kell valla

nunk, hogy azokat, mint a’ hold a’csillagoq

kat, dicsöségével, .ès országa’fényèvel meg

homályosilotta Elsö Lajos Rirály , kit mèltán

Nagynak neveziink. Nem töltöm a‘zidöt az 6

âltala vаду szerzett ńj, "аду nagy erövel viszf

аzа vivolt tartományok’' számlálàs.ával , mint-.

hogy 6 az elötte èlt Rirályolgnak minden леr

zeményeiket birta, az Anyaországlól elsza

kadtak'at megszállotta, ’s újra Rononájálioz

csatolta; Назаk inkáhb azt, micsoda.lèlekkel ‚

Фìsе11е1е1‚11è5уеп .a’Tudumányokhoz , ’s ежеk

nek кий/66116162, ’s Ta'nílóiklioz Ha Magyar. \

. Rronilfáink felöle hallgatnának is ., a' mi шт

tetlen , mégis а’ I.{íilföldiek feljegyzették , ldi

lönösen Lenígyel Iró, Cromer, iria, hogy ö

а’ ТапЫЦаШюз feleltèbb ha.jlahlló „мы volt,è

és azokkal sok jót teu; irja azt is, hogy a'

.
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Tudományokat, és Mesterségeket igen lled?

velte ‚ becsiilte , es tanulta. Ennek nyilvàn

ságos решат а‹11а részint birodalminak leg

böltsebb kormànyozàsa által ‚ rèszint az által

is., hogy 1560. e. Pétsen Tudományok' Aca

demiájàt ál'litott fel, mellyben a’ Tanítóli

nak .af kiràlyi ldntstárhól jó iìzetèst' ren-.

delt. Hi nem tudja pedìg azt, hogy az Acade

miák a’ мышь Ьо16о3‘аá5á1 mindenlwr se

gitik , és az Országokat kitetszökèpen уйд

goztatjàk? Akar ugy mondjam tehât: a’ tudós

Rirály fényt ‚ ès nagyságot немец a’ Hazának,

akár igy a’Tudomânyok nagyságra juttatjàk

az orszàgot ‚ minde'nkor igaz marad bölcs Plá

tónak igen nevezetes mondàsa: Boldogok а’

nèpek, kilmél vagy a’ Rirállyok. bölcselked.

nek , vаду Böltsek az igazgatók. ‚ .

Szörnyů esetek rázlák ’Sigmond Hírály ,

és Császár’ Uralko.dása’ kezdetével az Ol‘szà-.

got mègis a' Hazaí Fényesség, és Nagysâg 6

általa tíindöldött; mertö nem csak а‘ Nèmet

Birodalombeli некие‘еkы ösztönözte a’ ta

‚ núlásra , hanem a’ maga országában is a’Nem

zet' boldogulására, és .virágzàsára új Acade

rniát állilott fel Budán , hogy a’ szeme elött

forgó Tanítóknak, és tanúlólmak megjutal

mazójok .lehessem Ide helyheztettè Udvara’

nagyságának , .és fenyességének jelét a’Romai

pompàs règiségre emlékeztelö nagy hirů pa

lotát, itt bástyákkal körül kerítteti а’ várat.,

roppant épíiletekkel biiszkéikedô városokat

épitet, а’ lakosòk’ számát szaporítja, a’ ke

esliedèst'eleveníti, az ország’ széleil várak

l erösíti. Illy jeleslettekkel homályositot
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ta meg li.atal korának gyakrabb Щит‘651111.

Töbh felséges mivekkel is dicsöitendö vala

Hazánkot , ha élete’ fouala hoszszahbra nyúl

hatott volna: mert a’tanulmányokkal 111811161‘

1011 elme maga csinosságànakbillegét rá nyom

ja arra , a' mihez hozzá fog. A' Hazalìak' лё

mât nevelni, házokat, városokat köfalakkal

bèkeríteni ‚ az országot várokkal megel‘öslte

ni , nem egyéb , mint sem azt erejére nézve na

gyítani. Hitelik tehát, és leghamarább kite

lik a’ 'I‘udományoktól , hogy némů némii na

gyobbúlàst eszközöljenek a` Hazában. '

Bámulásya méltó vala Hazánlmak nagysá

ga a’ legdicsöségesehb Corvinus Màtyás’ Or-‘

száglása alatt; kinek hogy tudva lév.ö nagy

telteit elhallgassam ., csak azt rebesgetem, mi- '

сsоdа mesterséggel, és melly módokkal vitte

Ha.zánkot a’ ditsöségnek ama’ magos fokára.,

a’ millyenen abban az idöben egy ország sem

tíindöklött'Europában. Ezt is könnyen 11161i111

juk а‘ Hazai Történet irók’ munliáiból, neve

zetesen Palma Ferenczéböl , ki minekutánna

ezen ritka bölc'sességii Fejedelemnek l‘eleièges.

miveletit virágos , ’s fényes szlnekkel lefestet

te, ’s elösza'kmlálta volna, е’ képen folytatja

ekes elöbeszëlléseit: Ezeket,. mond 6, mel

lyeket eddig elöszámláltunk , nem csak a’ ma

ga természetes jó eszének , hanem a’ Fejedel

mekben is ritka tulajdonságnak, a’ tanúlàsnak

köszönhette Mátyás Hirály, mert mind a’ nagy

luflományu Vitéz János píispölmek gondvise- ‹

lése alatt, mind azután uralkodása közben a'

Tudományok’ tanulásában szíinlelen gyakor
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leüamagńt legbúzgólih álhatalòss.ággal a" leg.

hiresebb Irólmak legjobb munkáit , ugy a’ leg

újabbakat , "mint a’ legrégiebheket egyenlöleg
Y Dlirasván. E’ mellett а’ leghíresehbßTudóso

hat, és mivészeket Olasz., és Német 011516
gokból magához hivatván , as Budai Acade

miát megújitoìta ‚ es a’ Hazaliaknak mag'ok’

liépzésére jobb alkajmatot nyújtoftt. Ime illyen

segedelmeklael , illyen eszközökkel mагам.

talla 'fel o'rszágát Mátyás, a’ 'legdicsösége- .

sebb Hirály.; ezek által lett Austriának, és a'

Cseh Riràlysâg' nagy részének uРàvá' д е2е11

által a’Frigyesei, és Czirákjai birodalmiból

elcsipdesett rèszeket a’ Törököktôl vjszsza

nyerte , és lloronájával e'gyesitette. .`

Mondh'atná valaki, hogy ezen 1i6611690

Y kat. 1гi116ЬЬ6rа. а’ hadi erönek , . пi1п1.sеш Má

. 1у6s Hirály’ tanúltságának lehet is ‚ 11еll1в ш

16160111161i1. Tagadhalatlan , .hogy a’ nagy ha

di erö sokat ér, és tehet: ¿le miko‘r a’hoz a’.

tanul't elme. hozzá járul , akkor vitetikf 'vègbe

ì valamelly ritka , ès felséges munka.' 'Es éppen

igy történtMátyàs gllirályunkal Mert azt 111- '

zonyilja a’ Historia', hogy a’ Iiatonai alkatol

azokon a’ regulákon. építetle ‚. mell‘yeket. a'

Ilomaî, ésgGörög had.i irá'sokban olva'solt,"s

azokbólkiválogaloltt; mert ö megbájaltatván

а’ Romai'katona szerzettöl, a’maga ösz`vité

zinel'. csudálkozásolu‘a azt merte vallani,hogy

 

a’ puska por, ágyuk’, èseg‘yèb új találmáënyok' '

truezára a’ Régiek’tökélletes llaöi mesterségé

161 az 6 idejebèli lladi alkal igen' meszsie , és

hátra állana. Azt tanulta ö a’Ro'mai könyvek

x
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ból, emga eàpaèz'mlàsáhal, hogy nagyohb

erö volna/a'gyalogságban , mint a’ lovasság- ‹

han 5 innét gyal'ogj.aìnak számát szaporította ,

’s igy .vezelte а’ tanúlással felliészůlt ész, a
u м ‹ ‹ , r‘ 'l , .

Допу/11111101 vett regulak' szerent keszitett', ‘'e

,felfegyverkezett sereget Fridrik 0868361‘ bir

tokinak üdúlatúsára.; és gyözött. ,Y . ‚ . .

‚ ' Egyéberánt a’ Régiel'méL olvashatni,

.hogy gyakorta kiilde'ttek köhyvböl.tanúlt. же}

цèгеk, a.’ táhorba, észaz ellensègen diadalf'

masllodtak , a’. miìt Lucullusltól ‚ ès'. Giceróról

lnétsèg néllu'il hihet'iínk., ,Melly segedelemye

` Ílehessen a’ hadban a’ tanúlas', legnyilvánsáf

. .808133011ì16182‘111З’ОБРБЗЁЁЁРЁЁЦМЭНЙlЬЁЫ} mel

lyekben elöadatik,. hogy Themistocles, Pho

.cion , Pericles , Xenophon', ès mások bölcsek.,

‘és jó.hadvezetök voltak; Meg is kíilönösen em

lithet.ern Nagy Sándort , ki nem csak.számos

„Philo.sophusokat vitt a’ tábo'rba magáyal , "gy

'mint Callisllienest, Anaxarchust , Onesicri

tust; 's másollat ‚. hanem, а’ 11111 .leglöblor'e

hecsült , \ Homerus’ Iliássát solia el nem hagy

la , valamint à’ mi idönkben Bonapárle Napo- ‚

1еоп C. Julius Césár. munkáit nem. Illyen. hí

,dós Fejedelem volt Ptoleméus Soler, "illyeh'

\ .Antigonus ‚ .’s mások. Mátyás Hirály is Vilézl,

.’s más Píis'p.c'illöket. tâborha hitta , maga val.lá

sakenl, nem harczolni, hanem, ha sziikgég

lenne , I.anácsolni. , .Mi tehessen a' Höñyv olvasás egyliadlior

mányozóban , és miképen munkálódja a’ Ha

.z'án'ak nagyobhltatását, egy Ríílföldi Fejefle

lem' példájából is tanulhatjuk. Selim Török

Ó
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Császár az, ki valamint Nagy Sándort , és C.

Julius Césárt а’ többi régi hadvezéreknèltöbb

re becsiilte , ugy azokn'ak viselt dolgait Tö

rök nyelvre Роя‘Лиана, és sziintelen olvasta:

(le leginkább C. Julius Césár könyveinek olva

sásâval annyira ment, hogy hátorságra Шле

sedvén His Asiának, és Afrikának nagy rèazèt

meghóditotta. A.' mit csudálni èppen nem le#

het; me‘t a’ régi classicus nlunkàk nem csak

ïazèrt dicsértetnek, hogy ere eti nyelven szё

‘реп irauak meg: deazért is , mivel majd két

.ezen esztendök ólta minden „темпы ha

szon „мыть elesmértettek.

Ha meg valakinek kétsége van a’ tölem

edrlig vitatott feltételròl, bizonyosan onné.t

„мыши az , mivel ell'ogódván az elöltéletek

töl, azt hiszi, hogy csak Маrdа! viaskodva

lehet országokat foglalni, és mindent csak

а‘ liarcznak, és viadalnak kellessèk tulaidoni

‘ат; lássuk tehát' bövebben, melly bèfolyá

sok legyen a’ Tudományoknak a’ szerentsès

hadviselésbe. Nem kétes az, hogy a’ rendes

háboruban legtöhb fíigg a’ jó badi Tisztektôl.

Elesméi'tetik az is , hogy a’ Tiszlek tapaszta

lásból annyit , .és olly hamar nem tanulnak,

mint sem a’ mennyire a' katana Iskolákban,

és Academiákban oktattatnak' (') Itt formal

 

*) C' est dans le sein même de la Paix, qu'on doit ap;

prendre a combatte , età vaincre , et les connaissan

ces, que l’ on peut acquérir dans la tranquillité du

Cabinet, concernant l' Art militaire, sont, comme

dans toute antre science, de la plus ande importan‘

ce pour atteindre a la perfection. Ещё loin d' être

persuadé, qu' il faille attendre' , que l’ on fune la

*à



tatnak мы legnagyobb részént ezoll а’ Hö

sök ‚ kaben már ma legfôhb bizodalmat hely

heztetnek a’ koronás Fejedelmek. Mi tanit

tatikpedig azokban más , mint sem kiilömbfé

1e Tudományok? Itt a’ Test forgatásàn` Ta

cticán, ’s Artillerién МИН tanittatnak a’ Ma

thesisnek majd minden.rèszei (а’ mi a’hadvise

Нашеk |еЦ‹е) , a’Geográphia , Physica , Nem.

цепеk, és Hadak’ törvenyei, ’s többek; Ы

v`áltkèpen pedig a’ Hadi történetek olvastat

nak: PoIybius‘, Xephon , Thucidides ., Livius,

C. Julius César olly elevenen adatnak elö,

hogy a’ Hallgatók az iitközetnek lu'illö Евzе

pén véljék magokat lènni. Igy vannak ellu'zazita'

tetve máiif'iöben a’ föbb rangu Tisztek Euró;

pában. Az Elet leirások bizonyítják, hogy `sok

fö ‘Нашеk, ha ifju korokban ezen Tudomá

nyokat nem tanulták , a’ nyugalom’ alkalma'.

tossà'gáyal ezelxben törik feiöket; .теrt hová

tovább katonâskodnak, általlátjàk, hogy ezen

'l‘iidomânyoktól' segittetve tisztöknek', ’s kä

telessègölmek könnyehben eleget tеsипеk. А"

Romai Curius.követöjének, Pruszsziai Gene

ralis Scliverinuek mее‘11‘l életében ezel: eránt

'tudósitâsl talàlunk: val.amint Londonéban is,

a’ xnintTre.nk halotti be.szédjèben emlé.ti. Иду

y

 

guerre , pour apprendre commens an la «lait faire,` ie

crois au contraire. que les grands Capitaine: . qui ц.

sont formés que par la pratique seule , ont été luie”

a faire bien de fautes , dont ils se seraient garantis,

s’ils avaient étudié le régles , etles principe del dif

ferentes parties de la guerre.

M.d. Puyssegur Art dela guerra.

\

\
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.Y ,lëvên a’wlolog Hazánldran , а’ mint láttuk, vea.

. niink .egy par szempilla.ntatot a’ Riilföldre is ‚

és nézziik ,. az eddig megbizonyodatt kérdés,

nek ‘való'sàgát feltaláljuk e ott is a’ mostani

Забыли? Franczia Ürszág‘1 ereje olly nagy,

'hogyaf mint maga a' Nemzet/dicsekszili , tiz

Hatalmassägnak kellett öszve szövetlle'zni , az

oliajtott hèkességne'k talpra àllitására: .de hol

' .vannak a’ Tudományok, ès Mesterségek na-.

gyolib dать“, mint Franczia Országban E’

.Angliának hatalma a’Világ’ бl részeiben rен

tentö: hol vannak a' Tudományok., és Mes- '

terségek 'nagyolib tökélletességben , mint `Ali-r.

gliàban? Az Orosz Birodalom sorsa , miolta

,oda szàmos 'I‘udóso.li,. és Mìvészek Europä

ból bészivárliaztak, ’s hivattattak , ugy meg

.vàltozott ., hogy a’ Politika’ mérö serpenyö-.

jében más (.)rszágolmál többet‘‘nyomni лишь.

Virágzik Ejszaki Amerilrában a’ Respublica ‚

’s mар! az irégyletik virágzik,' és парты napva

.nevekedik: de miosoda karhan vannak ott' a*

'Tudományokì’ H.ogiy meg nem mondható se

,rèaységgel мы a’ tudománybeli tökólletessèg'

magos fakára ez a’ Státus ‚ annét gyanìthatni,

hogy csak ,egy vàrosban is Uj Jorkhan tizen

`liilenez félefolyó Irások jönnek ld ‚ а’ mi bi

. zonnyára aìHazalialmak a’ Musákhoz тента

‘nagy szeretetöket elárúlja, {в kimutatja. Igy

tehát majd mindeniitt az Országak’ hatalma,

l

'ès а’ Tudomanyok virágzása лоrоs kap‘cso»

.lathan lenniialáltatik. [Ну Ье igazodik ez a'

Magyar kö'z inondés : ész jobb erönél: as. mi

.

/
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!юх’ mind a’ kettö egyesůl , akkor valami nagy

miveltethetik. ‹

Tudományoknak eddig nyomozott,

és megbizonyitott erejöket4 azokon 'kivůlmelq

lyeket'eddig elöadtunk, a’Régiek is Цинд

nak megesmérni; теr! а" régi történetelrben

elö fordúl egy' Котоs cselekedet, melly ben~

niinliet nem hágy kètellnedni ‚ hogyökis ugy

vèlekedtek, 'csak hogy magasabb gradicsban ‚

mint mi'jclen beszèdiinkhen. Mert milroron az

Athenebèlieli Nicias aIatt Siciliában megve.

retteln., a’ katonák életöket ,' és szahadságoà

katmegtartliattiik` ha. Eurìpidesböl шаrает;`

tudtak mondani. Tulajdonitottalr teha't a’ Tu»

dományolmaln ollyas valamit, mellyet nem

csak a’csorilálmàl ‚ mènese.lmél, juliok’ nyá.;

jainál, tele pinczélmél, 'és а’ földnek egyéb

f javainál: de èletölmél, és'szabadsàgolmál is

{былe hecsültek.; теrt az életet , és.szabad

идею! azon megvàsárlani l.ehetett. Mi lehetett

az egyèb a’Tu.domànyokban ., mint sem a’ Ha

zát inegtartó , ’s egyszer’s mind azt virágoz

tató erö ?.,mert tapasztaltâk öl: abhan az 566‘

ben , hogy a’ nagy Ytudomànyu Hormányo

zók ‚ mind hadban, mind 'a' városì igazgatásh

ban meghecsůlhetetlen hasznot, v'alamlnt a’

tudatlanok nagy ЮЗ‘l {enek a’ községelmek.

Ez Шьем!ll az aka, hogy а’ Tudományok’ meg

tanulásàért a" katonákat szahadsá'gra , és eletra

.méltólinak itèlték. Ugyan ezen akhól , mond

liatta a’legl'enségesebb elméjii , ès tudományu

B’ölts, Plátó„ Azon légy, hogy gyermékeid

inkabb tudósok,mint sem gazd'agok legyenek.”

’
(



. х. «Igy {еып az .eddig .mondattakból Мёд‘ y

vВывоs, hogy a’ Tudományok a’ mivèszle

мы egyiitt az огневоk boldpgplását „’s

liatalmát «Найдем nevelik ’s анемии, а’

Ыетzе1е1юl dicsöitik , ’s azoknak тамада:

á'ènyesitik. Már most , minek eIö'tte elvègezöd

iék a’beszéd , viszsza tériink azòkra , а’ millet

elejénte mondottunk; és hogy azollnak, kik

\ .ellen felkeltiink, valamit engedjiink, meg

malljuk elsöben, hogy а` literáturàn kivůl e

.gyebellnek is lehet, ’s van is béfolyások а’

. Honnak bold.ogitásába, ès nagyitásába, az

.után „мы tesziínk , hogy a’ mivèszségeket

a’ Tudományofktól nem szigeteljük el „швы:

megegye'ziink abban is ‚ hogy Iskolákban gyüj

tött észbèli szerz'eményeketbokros esmènetek

kel kell gazdagitani , hogy а’ Hazának ragyo

gó fény szereztessék : a' bölcsessèg , és tudós

eág' fentebb grádicsára kell annak arányozni ‚

Ш valaha Virgillel szól'lva , а’ nagy Fejedel

mek , és Hösök mellett jóbbról , ладу balròl

íilliessen , fcjér kötövel koszoruztaìva az eli

.‘ziumi gyönyöriiség’ rnezejèn, èrdemeiért. A’

Tudományok teliát ‚ ’s szebb ‘mesterségek

mintliogy az стадии olly fényes diszére,

es tetemes hasznàra vagynak, megérrlenilik,

hogy egy felöl a' mivelöktöl a' legfońróbb

iparlmdàssal gy'arapittassanak, más felöl pe

' dig azolmak lankadhatatlan gyakorlói a’ ma

.xfadékolm.ál is hirdelhetö pártf0gással‘tiizel

tessenek. '
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Bcszéd a’ Könyvek” dicséretéi'e.

 

‚а..

Minden orátorok, minden rhé'torok, és

"más tanultak is tudják, hogy mind az, a’

mi dicsérendő , vagy személy , vagy cseleke

det, vagy valami más dolog légyen. Midőn

arrńl „машипам, mit választhatnék az

útolsó nemböl, a’ mi szóval magasztalható ’s

.egyszer'smìnd más tudós , és érdemes Hallga

ждёт elétt kedves lehetne , nemjutott eszembe

jobb , ,'s alkalmatosb a' könyveknél, ugymint

mindentanúlás', elömenetel', és tudósság' es

méretes ',' és becses eszközeinél. Mert elhitet

tem azt magammal, mely vélekedésemben

meg is erősödtem, hogy ezeknek dicsérete

beszédemnek igen fontos, ésméltó tárgya le

ilet: Ugyan is, ha hogy néha napján PoIycrá

tes az egereknek, Lucianus а’ légynek, 's utóbb

Majorágius a’ sárnak, Calcagninus a' bolhá

raak , Scaliger a’ Лима!l , Passerátius a’ sem

minek, mások más alávaló dolgoknak dicsé

retökkel elő állani mertek , mennyivel dicsösq

o

1...
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Uégesebb, és hasznosabb lehet а’ töleŕn vá

lasztott tál‘gy, és az а’ szándék., ha annak Ш

vitelére elegendö ész, és ékeè sz.ó|lás talál

tatnèk bennem. Azonban. éleszt , és bátorl't az

a' reménységr, hogy becses hallgatóimnak a’

könyvekhez vonszó szereìtetök meg szerzi ne

.Äkem адl а’ kedvçsséget ., hogy, mig a’ körìy

vek’eüinàèrebét rebesgeti nylelyemy flg‘yelme

zèsöket húzgó elöadàsomra feszílik.

А’ könyvelmek megdicsèrésére soll. oko

hat , ès bizonysá'gokat lehelne elöhozni, а’

mint arról senki nem is kételkedik: de én

azokaß elmellö‘zni., {s egyçdül Tulliusnak hi

ïonyítáëit' ìfontolg‘atni .‚ . legjobbnak, 's elég

nek tal‘tom mellyekhez, ha a’ könyvek'nek a'

'm'ivelödèsbe, сыпи‘Щи, а’ szívnek, és lé

leknek képzèsèbe való nagy béfolyását rövide

den meg‘mutatomj,. vélem,' {югу kötelessé..

gemnek., ’s “sнеmпеk eleget tелей, ’s meg?

felelek. Ri voll légyen Marcus Tulliu's Cicero,

ki'nem lùdja аж! E’ Hözönséges “Неl ez: hogy

amate.mérdek Romai birodalomban, melly a’

.világnak akkor esmélwetes' három részeire k.i- '

Iterjedett, senki sem volt b.ölcs', há Cicero

‚ nem az volt. Ez a’ míndenféle azon idöben

gya'koroltatnî , "s fanmami поkо“ 'tu'domá

nyokban jártos , ’s mi.nden отsетим" Год‘;

gou magy ember, Titus Pumponius Atticus

j 110; il‘t leve'leinek elsö kö'pyvében 'á’il'aŕmadík

lèvélben az: mondotta;. Taljtsd .ming‘ kò’nyve
ìdet , ès nejkételkeìdj ‚ hogy én',?zokat maga-

mévá.iehetem ‚ а’ mit ha tôle.d mègn.ye'rhfètek,

Ё '. ìa

a



f. .49-

Crassus’ kincsénél töhhre hecsl'îlöm (a). Magos

\érzés! felséges mondás! Ha többet nem 3261

'luuk is , höven megvanriak dicsértetve а’ köny»

vek. Пауза is Crassus Маме‘ Consul, hadi

ve'zér, nagy kereskedö, és Césárral, ’s Pom

pejussal Triumvir lévèn, hitelt. m‘eghalafló

sok kincsel gyůjtött magának, úgy hogy nem

csak az egész Romai népnek egy iinnepi ‘шпа

tságòt шпон, hanem kiilönösen minden em

bernelr, vаду ínkább gazdának három hó

napra való gabonát ís osztott. Jusson itt egy

unal esziinkbe az is', Богу аЬЬап az idöben a'

.világ imádta Róma Városa там hat milliom

lakosokat számlált.. Megszámh'xlhat‘atlan (‘ОМ

tehát Crassus’ pénze ;.'az ö földei megmérhe

.t'etle.nelí., javai megbecsůlhetetlenek va.lának.

Es mégis Ciceró , a’ hem “olly’ gazdag, de an

nál böltsebb , azon kincsekkel Atticus köny

veit nem cserélte volna el! Ha tehát а’ Romai

-ÍBölcsnek hitelt adni, avval tartani , a"józ.an

èsznelf itèletére állani akarunk, a‘könyvek'et

mînden földi ja‘íalmak elejbek папой, ’s azok

nál töbhre beesůlni kölëlezletíink.

Ugyan ezen hazáját, és a' tudomáuyokat

vég nélkůl'becsůlö n‘agy Hazafì azon könyvben

a’ilyolczadik levélben ахl hagytairva : könyv

.ta'u‘odat senkinek ne igérd el, akármelly ki

váncsi könyv vásárlóra akadj bär, теrt én

minden kis keresmènyemet акта szántam, hogy

\ 

a) Libros `tìä'os censerva , et ми‘ desperare, eos 'lr.léòn

(me) facere posse : 'quod si adsequor, supero Сrизиш

divini.; Ad Àltic. Lib. l. ep. 5.

D
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.Ílönyvtz’u'odaì ., — miŕit öŕègségemnek isiápiái;

es gyámolát megszerezhessem (b). Mitsoda? ..

Oregsége дуэтом, es istàpját Ё’ Hát, Cicero ,

ebben helyhezteted te végsö remènyedet, 's.

nyúgalmadat? Ez a’ könyvtár lészen. dicsös.

neges èletedtiel'. vège felé vigasztalá'sod? О .

melly t(п/01 Vahnak itéletedtöl еzо!l а’ tanl'ilók .i

kik megfutvàn iskolai pàlyájokat , azt hiszik ‚

és pèldàjokkal bizonyiljàk, hogy az utàn nem

kell tanulrii , nem kell olvasni , és holtig sem

mi nemii könyvet nem szíikség szerezni. Ha

ezekjózanulgondolkodnak,. Cicero soha sem

vóll hölcs ,.. ki meg szoros ‚ és лёk ,áuapmban

is kéri Atticust, hogy kö'nyveitôl, mint aga

gott öi‘egsègének jövendöbeli segedelmètöl .

meg ne (‘опла- Voltak'Ciceronak t‘öhb majora

r jai ,’sjószàgai a’városon Шин, min! а’ Tuscu

' lan.umi, és Forinianurńî’. de schol sem oIvas+

за1l , hogy vagy a’.lo'vakban ‚ vagy más har

mokban kedve telett volna: ezen jószágait

mindég‘ иду nézte .,. mint. а’ tanulásŕa ., ’s ma'

,gának kipihenésére a’ fár.adságos mnnhàk ulz'm

szolgáló, ’s meg` kivántató crieńdessf'zget,' ’s

magánossiágotyazèrt nem csuda .‚ hogy ha

nyatló él'elének napjaiban örömei közé számß

МПа а’ külöŕnbféle. hönyvehböl serdůlt Зуб

nyörbödtetèst: "Маты! azt sem leh'el .csudál'

ni., bogy e’ kilenczedik Ievêlben tudlár'a adju

Alfticunsníxk: könyveidet senliinek n.e. add, пеь

 

Ъ) Bibliothecam tuam , eavc , cuîqusm desporideas, quarri

L vis aerem amntorem învencrîs, Nam ego omnes me'iïá

vìndèmiolas eo rescryo, ut illud subiìdium senecuŕ

ti parem. Lib. l.. ep. 8. Ad Atti.c"
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hem, mint magad is irod, fenn tárlsd 426,.

hat; mert azohnah hivánságától égek (0)..

Ugyan azon könyvben a’ tìzenheledik le
,vèlben й} bizonyságát. Inyìlatkoztatja ki annfak

mellyhuzgó szerzöje ‚ kedvellöie , sbecsůlöje

voll légyen a’ tudományos irásoknak; тем е’

kèpen .sz.óllotl: L. Papirius Pétus nekem‘köny

veket ajándèkozott , iparkodjál, ’s azon lègy,

hogy még- сна!l ogy kis darabocska se veszszen

.el az’.okból: én рейд‘; minden nap, mikor csak

törvènyes foglalatoskodásim ат cngedik, ezen

könyvekneh olvasásàban töltöm kedvemet ‚ ’s

' magamat vigasztalom (d).Nem pompámalh. te

hát, ès nem a’ fényíizès kedvéért vásárlot.ta..,

hanem mint ища vallása. azéri, hogy аzа!l

Ьб! tanuljon , ès elméjének ezen új gazdagsá

gil is а’ köz jónak fen tartására ‚ városa ‚ ’s

летите’ hirènek öregbítésére , a’ hazai nagyq

sàg‘nak terjesztèsére fordilhassa. Igy iparko

' dik a’munkás hazafi , igy gondolkodik a’ nem`

z.eti becsůletnek (аr1650 .‚ ’s gyarapítója.. Igy

,cseleks.z.ik a' halhatatlansàgnak eljegyzett di

csöséges fö. Tanùl , olvas, ir, dolgozik, és

а’ ‘fondor irígysèg'böl táma'sïztolt gyiilölséget,

vagy jelen, vagy kèpzelt, és jövendö örö.,

 

c) Libros vero mos, cave , cuiquam “аdа; , nobis eos .

чпетаdтоdищаоrйыз, conserva; summum me eo

шт studium tenet. Lib, x. ep. 9, Ad Attic.

d) L. Papirius Paulus mihì libros donavit; enîtere . ut

Scheda nequa depcreat ,. ego autem qu.otidie magia,

guod mìhì de forensi labora tempuri. dани‘, in his.

. шаг}: conqniesco: per ‘МЫ , per înquam gramm

fecerls , si ig hm: tam diligensfueris , quam soles in

,lus rebus чада me vakje velle,arbìtrarilhih‘ l. гуìы,

17. Ad Amc.

D 2
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mökkel ellelvén, ‘югу nem érzi, на)’ ейу—

hiti , ’s elfelejti. ' ì

De meg sem távozhatom el a’ felvett , ’s

addig dicsért könyv szcrelés‘ p'éldányától. En- Y

. gedjétek meg érdemes Hallgatóim, hadd ra

gaszszam meg ezt az egyet Cicerónak könyv»

szeretèsét n.yilvánságosíló bizonysàg tételei‘r

hez Quintus testvérèhez irott harmadik hönyv

nak „душам leveléböl: A’ görög könyvekböl

àlló hönyvtárodban lèvö идущим helyre

hozni, а’ könyveket hicserélni, latány'ohát

szereznì ig.yekezzèl; ezt igen akarom; merk

énis azohat használni kivánom (e). Sehol sem '

olvashatni , hogy a' barmokról иду szorgal»

ma'loskodolt volna, mint azok cselehesznek,

ММ legnagyobb gazdagságok mellet; is nem

cs/ak soha egy könyvet sem vеыпеk; de meg'

а’ könyvszerů portèkák’ v,evöjit is becsmérezih,

semmi gyönyörůséget , ’s.hasznot azokból me,

riteni nem tudván. Mind az által Cicero nem

vetette meg sem a’ gazdagságot ‚ sem a’pènzt ,

sem a’marhákat: de az èszt , és az elmei mü

veket azoknak mindèg‘ elejekbe “мед, ki а‘

hátra , és ulánunk élendö maradèkohnak szin-.

te иду oktalójok, mesterök, és tanács adójoh

marad, valamim azoknak tanílójok volt , kik

.' mi elöttiink èlvén, tôle kölcsö'nözték azi, al

mit hazájok~ holdogságàra szenteltek , aján

déhoztak', és e'végre fol‘ró iparkodással meg

 

o) De bìblînthecç tua gnaeca supplenda, libris commu

. nudi», latìnis comparandis, ‘чаше velim isla confici ,

praesertim cum ad таит quoque usum spcctcnl. Ad

Quintum frazrcm Lib. 5. ср1а|.4.

c
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tanultah. Nem ‘щеке паев; mońdám, a’ pénzl ,

'nem hárhoztatta a’gazdagúlás’ kivánságát : de

ezeket ugy hagyta helybe, hogy egyszersmind

kitessék ‚ hogy a' könyvek egyéb földi javak

nál valami felsöbb n.emů beccsel. tiindökölje

nek. f .
.‘ Hözönségesen {Запаk tartatik az ‚ hogy А

' kármell тепле ter eclettlé‘ en bar az em,
а y . . i

lèkezet hathatosá a жмем az нáм semmiké-‘
g в

реп sem teszi feleslegessé. Olly' messz'eQ/ter..

jedet'l, мышц, az emberi esméreteknek

heriílete, hogy a’ legjohb emlèkezettel se me.

.hetn'i csak еgу tudományban is nagyra az irás'

hasznàlása nèlhůl: az e’ fèle irások peilig`

‘könyveknek neveztetnek , {еып ismét виknа!l

.dŕàg‘a, ’s becses voltok mcgesmél‘szik. Mert

mai nap meg a’ tapasztalgatósem mehet olva,

sás nélkůl nagyra részszerint a’ természet' , és

a’ történetek esméretére nézve, mivel csak

ugyan ‘senki semláthat maga mi.ndent , seqnín`

cleníitt;‘ se mindenkor.nem élhet; részszerènl

l

l’ mar feltalált igazságokra , és tudomànyokra' ‚

nèzve , sепы sem {Машин magràtól, senki meg

nem миниll таё‘ыы annyit, а’ mennyi mán

. fellaláltatott, és tudva vagyon, sem azokat`

szaporábbari magáévá nem teheti, mint sem az'

olvasás állal. Nyilvánságos мы“. hogy a’

könyvek az emberi kimiveltetésnek leghalh.af)

tósabb, és legszíihségesebb eszközei. A’ hi-'
пище]l emher ,мы legnagyobb l'résident а’

könyveh' „дeдите“! lêszen avv'â .‚ а’шй/аеу

most , yagyjövendôben lèszen. 'Micsodàrpef

dig a’ ki mivelt amber? Вы азота!l szavaih‚

Ъ

/



' hal hlvánom leábrázolni ШК azt тыуеьь vis;.

' tartja;,ezan kincsért èl,. h.al, fösvènykedih.'

\
‚

1-‘54` ч‘

gálások után lefestettékHalljunh tehàt еду ne

vezetes Antropologiist (f), kinèligy rajz.ól

Ваш; а’ ki mivelt embers Minden rá esett bè‘f

nyomalot olly erösen elfogad ё., а‘ теНу'еп’Ь

sen rá hat, és ppóbai‘a vonja,. a' mennyire le

het, ha ‘ануса , méltóe' {igyelmetesség‘éi'e ‚

és minemůre. Rajta yand‘hogy' annah mînden

Aállapotig ‚ és vonzatjait , mellyekben azt egyéb

esméretihez képest leli, ki kérrilelje , ’s erre

nézve becséröl itèletet {еъедает Képei tisztàh

mint az eg dellestì nap; emlekezete könnyen 2

hamac , böven, ès kiilömbfélehèp’ feljegyzi

ад, а’ mi rábizatott; hiven meglartja a’ ma

gába vetteket, hiven viszsza. is adja, mihelyg

csak sziikség van ràjok. Hèpz'elése eleven és tá

vol van minden ei'x'i,szakqskodástólgazokat,mel

lyekkel niegesmèi‘kedett, terrrièszetesen. elá

.lerjesztL Hèpzelödésének festéke életadó ‚

ecsetie .mindég az èsz szQros figyelme alatç

munkálkodik. A' képeit, és érzemènyeit vi

làg'osság‘raßs nyilvánsàgra hozni, és valózuâigos'

értelrnekhé alkotni serènykedik. Az esnièret ‚

es igazság'. az a’ czél , mellyre minduntalan \

tör.; èhezi, szomjuhozza a’ többröl iöbb bè-'

làtásokat , és maga’,.’s mások’ tökélletesitè

sére fordíija дтйпдеп1èрèзèl2 mellyet az Еда/ь

§âgok' tartomànyàban tèszen ‚ nyereségneh

.Azè.l‘t csak а’ megesmér; természetben ‘.raló‘

 

l) F. Т‘ Feìéjr György, Az einher llimìveltetése.. I. Ваза,

Pçsten 1809. .
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gyönyöŕk.ödésben , és az öszve illeszletett éiff

telmeknek bélátàsáiian .leli lioldogságát'. А’

gondouwdás az ö múlatsága ., а’ megfontolás’

héséröje , mellyet else hocsát magá.tól. Soha se

itél , .soha se végez a' csùpa képek, es érze

mènyek szerént. Esze melly vi.làgos ., és ment'

minden elöitèlettöl , иду fênylik mint a’ nap a’

Мèk ège‘n; gyorsah bélát ‚ helyesen felvèszen'

tulajdon látó pontjâból visgál mindent: a’dol.

gok’ belsejébe hat; а’ rejtek , kis àllapotohat ,

kíilömbsègek'et ‚ hasonlatosságokat is felfede.

zi, és ha szíikség, l’ìidon új ösveny.t' tör,ůtat nyit magának. 'Ebren van mindég", Богу

az érzèkenység soha eröt ne vehessen. тара,

soha mána ne ragadozza; azért vigyáz magia..

ra, indúlatinak, és vàgyódâsinak illendö helyt,

és intézetet ád. Soba mériékletének (tempera

mentum) „мадам nem ejti magát., hanem

azt maga ай hóditja, ò uralkodik .testen , nem

a’ test ö rajta. Soha se felejti el, hogy uraság

a’ sона; azér{ sziintelen yilézkedik drága jus-.

sai теней. Nem rejtezkedih olly hivansâg‘

kebelében, mellyet. .az egèsz'yilágnak_ nem

volnaszabad.tudni; akaratja csah a’ jóra bata

roztatott; а’ jó cselekede‘t Ю dolga.;, ugy teti

"Ш nem, menyégben van', ha másoknak örii‘

möt. s.zerezhet. Az igazság ‚ virtus , és sz'ere-,

te\l az ö baráljai, kiknek tàrsaságában talâlni

ötet mindég. O а’ szèpnek is baràtja , azt nyu

mozza mindenüt1 , ’syalamint henne töhélletes

бане eg‘yezés uralkodik , из)’. azoh yan, Богу

magán kivůl is mindeniilt a’ kiilönbfèlèket ¿isz

ve egyezlesse. “Нашим: hozzá fo‘g, a' hön"
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пуеЫ) felén ragadja azi: hi nem fárad еду

könnyen , az'akadályohon eröt tud venni, egy

ereje sem találtatik le kötve, egy sines elcsa«

.vаша benne , ereji szakadatlanúl erlköd

пеk, meg` se csiiggedneh el. E’ világot para

.dicsomma “Подача ‚ ’s hálâkodik szive beve

nyében Teremtöjènek ,. hogy lakosávà rendel

(с. Ime illyen a’ kimiveltemher! Illyen nemes

lulajdonságokat kös'zönhetni а’ könyvehnek

föképen', mellyekneh olvasásával a'lelki te

.hetségek illy magasra felkapnak.

Illyen tehetségeket tulajdonítanak minden

régi ‚ és új'abbtudósok a’ görög Szohràtesnek,

Шnеk tudományát', és ártatlanságát egyaránt

csudáljàk, és magasztalják. Illyen lelki tö

kèlletessègei voltak Màrkus Aureliusnak,

m'ellyekkel ö a’Császárságra is méltónak пы

tetett ., .és fel is emeltetett. Voltak mindég' ,’ és

vannak is illy nagy lelků emberpk, kik,ha meg

kérdeztetnènek, mikèpen jutottak , az e’fèle

. ' nevöket örökösitö jeles tulajdonságokra,önhén¢

megvallanák, h.ogy ezen nagyságra a’ köny

vеk segedelmèvel emelkedteh fel. О melly

holdog baza az ., mellyben illy nagy lelki'i ha

. zaliak formàlódnak! mert lehet ан vallani ró

lok., hogy ök'az emheri nemzetnek szerencsè

.jig теrt az'ö munkàjok minden polczon ‚ mel

lyet bètöltenek, áldás. Еще!l аzо‚1‹,' kiktöl .a.’

legfontosabb, ’s boldogilóbb próbatételek

telnek; Ыl emel'ïk ämaz emlékeztetö оsдоро

hat magohjnah ., mellyeken а’ késö оnощей‘; is

ki ta‚ тащить. Ime mire juthat az ember,
D

nu

1

4

К



iixilással ’s hönyv olvasással .ще: ëlesiti , sа!‘

l

Vet, 's lelkét hi képzi, ’s sikár’ozza.

Ezek'en laval, mell'yeker еdа}; monáoi

МЛl, igaz a'zis: Богу а’ könyvek intik meg ab

jó bai‘átoka't, ‘inidön ezeh egyrilás'na'k s'z'emér'é

vëtni sémmit nem 'mereszlenehg а' hönyvék iii‘'

tik.meg а’ Iiirälyohat, midön azi es‘älehedni

"aè taná'csadók nem bátorkodnak (g). A’ köny-ß

hek dicséretére czélozott Plinius, midön azi:

móndottaŕ Mindenjóhazalinah azoh kell len.;

hie, liogyllolta ulán is a’ köz jónak Ванпы;

.liasso'ń (li). Мех‘l le'gkönnye'hben a’ könyveh

дна! lias.ználliathi leg többeknek a’ halàl után;

Íde arànyzo'lt Tacitus 'e'z'en mondással: `Ai

ludomá'ny többet tészen a’köz jónak fentar'tá

Веrа, mint а’ pénz (i). Ide tehinte'tt Alphon.

'ius Hiràly, midön a' kìnyitott, és kitároti

g) In Iib'r'is multa reperiúntur , qimrum amici reges ‘с

rerentur admonere; ты“; Lib, it,

'L) .Optimum quemque nitidecct, ut post se quoque rei»

publicae prosit. P li ni u s.

‘Иные: quam Pecunia, melius stat i'espublica. Ta

МИН.
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hönyvet "czimerůl'vette magá/nak (h). E’képeń

mind Cicerónak bizonyság t'ètelei, mind a’'

himivelendö embernek tulajdonságai теги. '

mértethetik velíink, és henniinket bizonyo

.sohká шипыl, mennyire kellessék becsůl'‘

riiink, és kedvellenünk akàr minemii irásbeli
jószágunkat. ' ' Y

 

li) Alphonsus rex lilnrum, et eurn (“Еdет apertuin , pro

.insigni если“, Panormit. Lib. i2.
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