
É L E T I R Á S. 

EMLÉKEZET BÁRÓ TOTT FERENCZRE. 

A' 18dik századbeli emlékezetesebb hazánkfiainak 
egyike báró Tott Ferencz vo l t , a' ki ugyan sem Ma-
gyarországban nem született, a 'nyelvet is hihetőleg nem 
é r t e t t e , de a ' k i m a g á n a k Mémuires snr les Turcs et 
les Tartares nevii munkája ' kiadásával európai hirt szer-
zett. Melly közönséges részvétellel fogadta Európa mun-
k á j á t , tanuja annak két izbeli lefordíttatása mind an-
golra mind németre, ugy szinte a' dán, svéd és hollan-
di nyelvekre. 

Báró Tottnak atyja egy volt azok k ö z ü l , k ik Rá-
kóczyt Rodostóba követték. Midőn onnét 1720ban gróf 
Bercsényi Párisba utaznék, megnyerni a' franczia ud-
var ' engedelmét, egy huszárezrednek jobbára a' rodo 
stói gyarmatokból leendő felállí tására, uti társa Tott 
Ferencznek apja va la , ki az líjonan felállított ezred-
nél elsőbb major (őrnagy), aztán ezredes leve, 's végre 
generállá neveztetett ki. 

Fia Ferencz 1733ban született Champignyben, nem 
messze Ferté-sous - Jouarretól. Szolgált a' Bercsényi-
huszároknál , és már kapitány volt, midőn őt Vergeunes 
franczia követ 1755ben magával vitte Konstántinápoly-
ba , mint követségi cavaliert. Ott 8 évet töl tött ; a' tö-
rök nyelvet tökéletesen megtanulta; a' török kormányt, 
é l e t - m ó d j á t , a' nemzeti szokásokat vizsgálta, 's tapasz-
talásokat gyűjtött . 1763ban visszatért Pár isba, honnét 
az udvartól ITCGban a ' Tatárok ' khánjához Bakcsiszernj-
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ba küldetett mint követ. Onnét 1769ben ismét Konstan-
tinápolyija vette útját, hol akkor Saint-Priest viselte a' 
követséget. Ott mulatása alatt 1776ig legnagyobb be-
folyással volt a' török kormányra; a' Dardanellák* csa-
tornáját líj erősségekkel védte, álgyuöntő műhelyt, egy 
pattantyu-és mathematica iskolát alapított, 's a' porta őt 
majd minden fontos tárgynál megkérdezte 's hasznát vé-
vé. 1773ban a' franczia udvar generállá tette. I776ban 
Egyiptomba és a' Berber-szélekre küldetett, hogy az 
ott lévő consulságokat megvizsgálja, melly útjából 17 
hónap alatt Párisba visszaérkezvén, diplomatai ösvényét 
elhagyta. 1781 Maréchal - de - Camp lépcsőre emelte a' 
k i rá ly; öt évvel későbben Douai vár' fő parancsnoka 
leve, melly hivatalát még a' franczia lázadás' kezde-
tekor is viselte. De katonái ő t , mint aristocrátot, meg-
ülni szándékozván, csak a' pattantyussereg' véde alatt 
szökhetett Párisba, onnét Helvetiába. Ott nyerte meg 
udvarunktól, mint pártos' fia, az országba jöhetés' enge-
delmét, mellyre Bécsen keresztül gróf Batthyány Theo-
dorhoz utazott, kinél révpartot talált. Ennek jószágán 
Tatzmansdorfban (Tarcsa) éré utói 1703-ban a' halál. 
Fia nem, de maradtak lányai , kiknek egyike Roche-
foucauld - Estisacci herczegnek leve nője. 1 

Maga ezen rövid rajza Tott' életének , elegendőn 
kimutatja, hogy ő nem közönséges ember volt. A' ki, 
idegen mint ő , nagy támaszok és családkapcsok nélkül, 
mint ő , olly országban, hol katonai gyors előlépések 
csupán nagy házak' ivadékinak nyiltak, a' ki mondom 
mindezen nem kedvező körülmények alatt élete' 22ik 
évében lovaskapitány, 33ban követ, 40dikében generál, 
48dikban generallieutenant leheteti, az bebizonyította, 
hogy olly személyességgel bii't, mellv őt a' mindenna-

1 Ezen biographiai jegyzetek a' Iíiographie Universelle 
ancienne et moderne* bői (Tóin. 40., Paris, chez Michaud) sze-
dettek. A' lipsiai Conversations - Lexicon semmi érdekes adato-
kat sem ád Tott felől. Kívánatos, hogy adatok találtas-
sanak hazánkban, mellyik tájról eredt, 's ha már nálunk is 
nevezetes volt-e cz a' nyilván Tóth , nem 7'o/í, család. 
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pi 's azért vas erejű szokás* daczára is sebeöen emel-
te felfelé o t t , hol egy közönséges lélek soha ki nem 
tűnt volna* 

De mégis, ha háro Tott a' feljebb említett iiiitn-
kát nem i r j a , neve teljes feledékenységben maradt vol-
na. Olly igaz, hogy az irói pálya minden egyebek fe-
lett legelőbb osztja a' halhatlanságot. Elmés, kelleme-
tes, vig és sok-oldalú e' munka. Tott elmond abban 
mindent, nem hagy ki semmit, épen semmit, mi a' tö-
rök életet, a' kormányt, az éghajlat' befolyását a' tö-
rök léteire felvilágos/thatnár Munkája* becsét támogat-
hatja 23 éven által lakása a1 Törökök és Tatárok kö-
zött , a' nyelv' tökéletes értése, a' török kormányban 
részvétele, és személyes ésméretsége a' porta' fontosabb 
embereivel* Mindezen valóságos bővség és dusgazdagság 
mellett i s , mellyel munkája rakva, az az egy hibája , 
hogy semíni rendet vagy felosztást néni tart , 's áltugov 
egy tárgyról a' másra , mint egy kedves beszélgető , ki 
más rendet nem esmér mifit ideái' egybekötését* A' mit 
bírálója, de Peyssonnel űr 1 , hajdani franczia generál 
Smyrnában és a' tatár khánnál, szemére vet , hogy ugy 
tetszik, mintha báró Tott a' temérdek tárgyat, mellyfől 
itt, csak felesleg fogta fel, abban alkalmasint igaza van. 
Ama' más kri t ikát , mellyről Peyssonnel ú r , mint a' 
franczia Mercurban December' 25dikén 17S4ben kijött-
ről , 's Mailet du Pont által Írottról, dicséretesen emlé-
kezik, a' jelen értekezés* irója nem láthatta. 

Voltaire maga nem a' könyv' bel becsét, de Tott-
rtak azon készségét, mellyel a' Törököket a' hadi mes-
terségre oktatta, keserűn gúnyolta következendő ver-
sekben, egy könyvnyomtatónak feleletül, ki Voltaire-
nak valamelly tactic^ii munkát ajánlani szándékozóit. 

A l l e z au B e l z e b u t h , détéstable libraire, 
Portez votre tactií[ue au chevalier de Tot t , 
1 Obseivations ciitiques sur les Memoires de M. le bá-

ron de Tott par M. de Peyssonnel, ancien consul generál á 
Smyrne, c i - d e \ a n t CÜÍIÖUI de S. M. auprés du Khan des 
Tartares, 

9* 
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Qui fait marcher les Turcs au nom de Sabaot. 
C' est lui qui de ennons eouvrant les Dardanelles, 
A tuer les chretiens instruit les iniidéles. 1 

Nem szándékunk az érdekes könyvet kiírni vagy 
lefordítani, a' mi most, bizonyosan jobb munkák' meg-
jelenésé után a* Törökökről, késő fáradság és haszon-
talan volna. Elég lesz, ha annak szellemét, részént 
kivonatokban, részént az eredeti' ingerlőbb helyeinek 
lefordításában, az olvasó' eleibe tehetjük, 's igy mérté-
ket is adhatunk kezébe, mellyel emlékezetbe hozott föl-
dinket, ugy ís mint irót, ugy is niint embert, — mert ez 
a* kettő a' cselekvő és az élet' jelesb de nem csendesb 
polczaira emelt férjfiaknál egészen más, — kimér-
hesse. 

Do lássuk már báró Tott' Mémoires - ainak tartal-
mát , közel sem folyton-folyó de olly kivonatokban, 
mellyek gyakran sok lapokat áltszökvén, csak itt-amott 
állapodnak még, 's a' legérdekesebbet kívánnák eltalálni. 

Seliktar basa' halálától, Rakub basa' vezérségeig 
sokan ülték, bár kis ideig, ezt a'magas polezot, 's a' sok 
változásnál szükség vala az európai követségeknek min-
den új vezért megtisztelni. Rakubnál is megjelent a' franczia 
fő követ, minden tagjaival a' követségnek. Már, ugy 
mond b. Tott, a' látogatás' ünnepi részének vége volt, 
's Rakub a' követtel barátságos beszélgetésbe elegyedett, 
midőn megjelen a' mazur - aga (fő porkoláb) 's Rakub-
nak fülébe sug. Ez annak egy szót sem felelt, 's csu-
pán egy parányi horizontál vonást tett tenyerével, a' 
mellyre nyájasan mosolyogva, ismét folytatá beszélge-
tését a' követtel még egy ideig. Végre elbucsuzánk, 's 

1 Voyage en Gréce et en Turquie par Sonniui. Paris 1801. 
Tom. I. p. 138. 

, Menj pokolba, gaz könyváros, 
Vigyed Tacticádat báró Tottnak , 
Ki Sabaoth' nevében marsol tatja a' Törököket. 
Ő az, ki álgyukkal rakván meg st' Dardanellt, 
Tanítja a* hitetleneket a' keresztéiiyek* megölésére.' 
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leszállván az udvarra, lovainkra ülénk, 'a csak akkor 
vevők észbe, mit jelentett a' vezér' tenyerének vizirányos 
billentése, inidőn az első kapun kimenvén, kilencz le-
rágott és sorjába rakott fej tűnt szemeinkbe. 

A' pestis' tanyáját b. Tott a' köntösök és gúnyák' 
árulóinál, sőt magoknál a' török házi gazdáknál, kik 
a' pestisben megholtak' ruháit el nem égetik, találja; 
azokban lappang, ugy mond, a' döghalál' mirigye. Ml 
n így csapás legyen a ' döghalál, csak abból is kitetszik, 
hogy csupán egy tavasztól télig, — mert ezen időszak-
ban uralkodik a' pestis, 1500 embernél több holt ki 
Konstántinápolyból. A' Törökök békességgel és fejhajt-
va tűrik a' veszedelmet, 's csak akkor kérik Istent a' 
moskékban a' csapás' megszüntetéseért, midőn magán az 
egy adrianopoli kapun már 999 halott vitetett ki. A' 
Törökök mint a' praedestinatio' hivői, magokat nem 
óvják; a' Görögök, Örmények és Zsidók különös ele-
delekkel reménylik magokat menteni, csupán az euró-
paiak' nagy része zárja el magát a' mezőkön. 

Vannak a' Törököknél szinjátszók i s , de egye-
dül nagy innepek' alkalmával, mint p, o. a' csrí-
szárné' szerencsés szülésénél 's a' t. A' játszók mind 
Zsidók. Jelen volt Tott is egy illy játéknál. Egy ka-
litka-forma, ponyvával betakart épületecske házat ábrá-
zola, mellyben egy csinos zsidó menyecske (asszonynak 
öltözött Zsidó) lakott. Egy i f j ú , törökösen öltözött, 
előbbinek szeretője, egy ügyetlen inas, egy más Zsidó 
(asszony köntösben), egy megcsalt fér j : ezek valának, 
mint nálunk is gyakran, a' részvevők. De a' dolog' vé-
ge vagy feloldása épen nem mint nálunk; mert itt a' 
szerencsés szerető szerepjét végig játszotta, ugy hogy 
senkinek semmit eltalálni nem kellett. — 'S midőn ezen 
illetlenségek alatt a' mueczim a' toronyból imádkozni 
hivott, 's a' Törökök Mekka felé fordultak, a' játszók 
pedig szerepöket folytatták, akkor csodálkozva látta a' 
néző a' pillantati ahitatosság' furcsa egyvelegét a' huza-
mos illetlenségekkel. 

1 3 3 
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A' török igazságnak is egy példányát, mint ritka 
kivételt a' rendesen történni szokottól , adja Tott So-
leiman szultán' idejéből, ki az Ottománok' legdicsőbb 
Uralkodója volt. 

Egy moskét akara az ékíteni, fs niegvevé a' földet 
a' török birtokosoktól. Ugy történt, hogy a' inoskénak 
kinézett hely' egy részét valamelly Zsidó birná. Meg-
szólíttatik a' Zsidó az eladás végett, de ő eladni sem-
mi szin alatt sem szándékozók. Megrezzentek magok az 
Osmanlik, ezen vakmerőséget hallván, és már ezer kí-
noktól szétszaggatva látták a'Zsidót. De Soleiman nagy 
ember volt, azért birt magával. Ir a' muftinak. Egy 
ember, ugy mond, hajlékot kiván emelni a' Mindenha-
tónak ; minden musulmánok készek ezen szent igyeke-
zetet elősegéleni, örömest eladván házaikat s' földjei-
ket , mellyek a' moské' kinézett helyén állanak, csak 
egyetlen egy — Zsidó az, ki minden alkudozásokat fél-
re vet. Mi büntetést érdemel az? —* Semmi büntetést, 
válaszol a' mufti, A' tulajdonbirtok szent minden sze-
mélyválogatás nélkül, 's ezen szent törvény' megszegé-
sével az Istenségnek templomot építeni nem szabad. 
De a' mit elidegeníteni nem szabad, azt megengedi a' 
törvény árendába venni. Csináltassék tehát oklevelél 
a' Zsidóra és maradékira, 's épüljön fel a' moské. Ugy 
lett a' mint a' mufti kimondá. — Ezen valóságos erényes, 
nagylelkű igazságszeretetnek ellenkezőjét látjuk Tott' 
idejéből. Egy ifjú Török, apjának kincseire szomjuz-
ván, azt megölte, 's cselekedetét nem tagadhatván, fő-
vételre Ítéltetett. Egyik barátja és czimborása siet jó 
{summa pénzzel a' bíróhoz, 's ott megérti, hogy már ki 
van mondva a' törvény. De ez nem ijed meg, sőt min--
den mód' kényszeríti a' birót annak megváltoztatására, 
kinek már a' pénz ugy is szemét szúrta. Nem változ-
tathatom a' kimondott ítéletet, mondá a' biró, hacsak 
barátod ártatlanságát valami jobban be nem bizonyítja, 
mint eddig be van bizonyodva bűne. — Egygyel segít-
hetsz rajta: ha magadat apja' gyilkosának vallod, 'sazt 
két tanurai bebizonyítod. Akkor én barátod helyett te'-. 



ged Ítéllek fejvételre, de barátod azon pillant atban bűn-
telen lesz, ?s teljességesen szabadságában álland, neked 
megengednie (a ' mi valóban ugy szokott lenni a' Törö-
köknél, hogy ha a' halálra itéltnek a' megbántott meg-
enged, az ment minden büntetéstől). Viszketeges volt 
az állapot, mert az apagyilkosnak ki hidjen. De csak-
ugyan a' valóságos bűnös megengedő az álbünösnek, 
's a' törvény ki vala játszva. 

Eddigelé földinket még csak ugy ismerjük mint 
íigyelmezőt; ideje, hagy személyességével is esméret-
ségbe jőjiink, mit a' következő esetecske, legalább 
egy oldalról, kifejteni fog. 

Tottnak egyik mulatsága a' halászat volt, a* mi 
végre ő néhány ficzkókkal gyakran hajókáza az ázsiai 
partokra, közei a' Fekete - tenger' torkolatjánál, 's tul 
az akkori török kastélykák' utóisóján. A' csolnakban 
lévő ifjúság tengeri madarak' lövöldözésével mulatta ma-
gát, mig a' görög hajósok és halászok serényen evezé-
nek a' halászó • táj felé. Egy nap hatan valának hason-
ló mulatságnál a' puskások, 's minthogy a' madarak az 
ázsiai partokat inkább szeretik, keresztül metszek a' 
csatornát 's az ázsiai partok' hosszában evezének 's lö-
völdözének. Tott épen az ázsiai kastély mellett löve 
le egy madarat. Egy bostandsi tiszt feküdt a' kastély' 
töviben's kényesen pipázott, parancsnok voltának büsz-
ke érzésében. Intett , hogy közelítenének. Erre (hadd 
szóljon Tott) kérdém, mit akarna? — Veletek beszél-
ni. — Nekem pedig, felelék, Kenddel semmi beszédem 
sincs. Ama' tájra megyek halászni, 's ha szereti Kend 
a' sétálást, jőjön oda, ott meghallgatom, — Ugy tet-
szett, a' Török valamelly tekintettel akara hozzám len-
ni, 's mondá, hogy csak révészeimmel volna baja. Azo-
kat bátorítván, hogy ne félnének, újra meghivám a* 
Törököt a' halászatra, a' ki nyilván megbántva megve-
tő kihívásom által, hidegen felele: Megfoglak látogat-
ni. Mi odább menénk. 

Az ifjanczok között, kik kísérének, csak egy va-
l a , kit a' Török' felelete megrettentett. Beszopta volt 
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a* félénkség* tőjét anyja' emlőiből, 's mi minden szem-
pillantásban Ijesztők: Ihol a' bostándsi. — Azonban 
alig érénk a' halászat' helyére, hogy, imc, utánunk az 
őrség' csolnakja. — 

Olly távol valánk minden segédtől, hogy el kelle 
magunkat határoznunk, vagy verni vagy veretni. Pa-
rancsolám a' halászoknak, hányják el a' hálót, hadd 
lássa az ellenség, hogy a' dolog nem tréfa. Töltve lé-
vén fegyvereink, azt rendelem, hogy kiki egy bostánd-
sit vegyen czélba, ha lát ja , hogy én ezt a' tiszteletet 
teendem a' parancsnokkal, de ne lőjön senki előbb, 
mint én. Ez alatt csaknem elére a' csolnak, sokkal na-
gyobb a' miénknél, 's már le akara bennünk' tiporni, 
midőn rögtön czélba vevők az evezőket, 's a* bostánd-
si t , kire reá rikolték, hogy lelövöm mint a' vad ré-
czét, ha csolnakja mozdul. Megszűntek evezni, 's a* 
szükségesig egymástól eltávozván, de mindig puskáink* 
véde alatt , elkezdők az alkudozást. 

a ' t ö r ö k . Valljon a' hitetlenek' kezébe esett-e Stam-
bul, hogy vakmerősködtök ellenállani az őrségnek, melly 
itt a* rendet 's bátorságot fentartja. 

b á r ó . De mi szin alatt bátorkodol te uradnak szö-
vetségét megszegni, 's annak barátin alkalmatlankodni? 

t ö r ö k . En nem alkalmatlankodom, mert tiltva van 
engedelem nélkül vadászni, mutasd meg tehát szabad-
ságleveledet. 

b á r ó . Hol láttad, hogy csolnakból nyulat lőnek? 
én halászok, 's az szabad. 

t ö r ö k . Itt semmi sem szabad, még sétálni sem, 's 
van egy hosszú űrmánom, mellyet tisztelni tartozol. 

b á r ó . Majd, ha meglátom. 
t ö r ö k . Mi haszna, ha olvasni nem tudsz. 
b á r ó . Jobban mint magad; de látom, firmánod 

nincs, és igy más nem vagy mint csalfa, 's örömest 
belénk kötnél; de készen vagyunk. — 

t ö r ö k . Hogy' hogy', hát nem lőttél a' császári vár 
mellett? 



RÁRÓ TOTT FERENCIRE. 1 3 7 

ráró. Melletted igenis, de császári vár mellett, 
lehetetlen; hacsak azt a' rosz vityillót, mellynek tő-
vében feküdtél, ugy nevezni nem akarod, a' mi császá-
ri vár nem lehet. Teszem, megbánod dölyfödet; a' bos-
tándsi basa barátom, 's meg fogom kérni , tegye nékem 
azt a' mulatságot 's üttessen reád kapum előtt 100 pál-
czát. 

t ö r ö k . Miért haragszol? hát vétetettem én valamit? 
r á r ó . Semmit. Köszönöm puskámnak, mellytől meg-

ijedtél. 
t ö r ö k . De lehet-e veled beszélni a* né lkül , hogy 

megharagudnál?— En nem haragszom, sőt jó barátod 
vagyok, 's tőled is azt várom. Mulasd magadat. 

b á r o . Ér te lek; egy piaster vajmi jól esnék, de nem 
kapsz. 

t ö r ö k . Hogy' hogy' ? semmit sem ? 
b á r o . Semmit mást mint esőt, a* melly megver, 

ha nem sietsz minél előbb vityillódba vissza. Isten 
hozzád! 

Igy lön vége ezen jelenésnek az ellenfél' vissza-
térésével. Sok török halászok valának körülöttünk, kik 
bennünket ezen kis vita után földre szállván, barátságo-
sabban fogadának mint rendszerint. Yisszaérvén a' vá-
rosba, panaszt tevék a' bostándsi basánál, a' ki hozzám 
küldötte a' tisztet, hogy követne meg, 's a' kivel vég-
re legjobb barátságba lépénk. 

Báro Tottnak Konstántinápolyban töltött első idő-
szakát ezzel berekesztjük, 's visszakísérendjiik őt Pá-
risba, hova 1763ban azon őszinte kinyilatkoztatott szán-
dékban indula: figyelmeztetni a' ministert, hogy a' ki-
rály pénzét, Tott idejét vesztendi, ha valamelly hasz-
nosb foglalatosság reá nem bizatik. 

A' külső dolgokra ügyelő akkori minister Tottot, 
Párisba megérkeztével, valamelly német udvarhoz szán-
dékozók küldeni , a' hol eddigleni tapasztalási 's nyelv-
tudása szükségtelenek valának. De herczeg Choiseul 
jutván a' kormányra, czélirányosabban használá ő t , 's 
követnek nevezé ki Krimeába, a' tatár khánhoz. 1766. 
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Július' lOke'n indula meg, útját Becsnek, Varsónak e's 
Kamenyeknek vévén. Kotyimból Jássiig a' basa' csauza, 
Ali aga , vala kisérője, felvigyázója, táplálója, mert ez 
a* kötelessége a' mikmandárnak, kit a' török kormány 
minden követnek 's nagyobb tekintetű személyeknek 
uti kísérőül könnyebségökre adni szokott. Jássitól Kise-
láig a' moldvai hospodár kísérte, onnét Bakcsiszerá-
j ' g egy tatár mirza (nemes) 40 lóval leve mikmandárja. 

Megjegyzést érdemel, hogy b. Tott Páristól Bakcsi-
szerájig kocsin ment, a' mivel kivált a' folyók' áltjárá-
sainál elég baja volt. Az első mikinandár, Ali aga , 
ugyan az éji szállásoknál minden szükségeset bőven meg-
szerzett, de annál a' pálcza- és korbácsütéseket-elannyi-
ra nem kiinélette, hogy ez iránt egy úttal a' báró illy 
beszélgetésbe eredett: 

i í á r o . Azon ügyességed, jó aga, mellyet a' Prúton 
általkelésünknél mutattál 's mellyel táplálásunkra felvi-
gyázás , olly kedvessé tett előttem, hogy már kedvesebb 
nem lehetnél, ha még azt az egy kívánságomat megten-
néd, hogy bár kevesebbé vernéd a' szegény Moldovaiakat, 
vagy csak akkor vernéd, mikor szófogadatlanok. 

ali aga. Az nekik mind egy, akár előbb akár utóbb 
üssem, minthogy ütni ke l l , és igy jobb ahhoz idővesz-
tés nélkül hozzá fogni. 

b á r o . Hogy' hogy', idővesztés nélkül?.Valljon jóra 
fordítod-e az időt, midőn azon boldogtalanokat ütöd-ve-
red , kik örömest, szinte a' lehetetlenségig, mindent 
megtesznek? 

ali aga. Nagysád törökül beszél, Konstántinápolyt 
lakta , a' Görögöket esméri, 's még sem tudná, hogy a' 
Moldovaiak ütleg nélkül semmit sem tesznek? Hiszi-e, 
hogy kocsija olly könnyen áltszáll a' Prúton, ha én egész 
éjjel , 's mind addig mig Nagysád a' partra ére, őket jól 
ki nem poroztam volna? 

b á r ó . Hiszem, hogy mindent megtettek volna ve-
retlen is , csupán a' verés' félelmeért. No , de hagyjuk 
ezt; már több folyó nincs előttünk, a' posta kiál l í t ja a' 
lovakat, 's igy másra szükségünk nincs, mint eledelre, 
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's épen ez a' bajom, mert megvallom, jó aga, hogy 
majd megfúladok az olly falatokon, mellyeket veréssel 
gyűjtesz. Én tehát ezentúl kész pénzen akarok élni; ez 
minden kivánságom. 

ali aga. De ugy már, engem úgyse', gyomrát el nem 
rontja Nagysád; mert'kész pénzen csak egy falat kenye-
ret sem kap. 

b á r o . Bizzd csak reám, olly jól fogok fizetni, hogy 
mindennek a ' javát nyerendem, 's még többet annál is , 
mennyit te kieszközölhetnél. 

ali aga. En azt mondom, hogy kenyeret se' kap 
Nagysád. Esmérem én a' Moldoványokat, nekik bot kell. 
Egyébiránt kötelességem Nagysádat ingyen kitartani, 's 
ezek a' gaz hitetlenek elég gazdagok még ennél nagyobb 
terhet is viselni; ez nekik csekélységnek látszik, 's mi-
helyest verve, meg is lesznek elégedve. 

b á r o . Kérlek, jó Ali aga, töltsd kedvemet. En 
nem akarok ingyen élni, 's fogadok, hogy ök is inkább 
elveszik a' fizetést mint a' botozást. Bizzd reám. 

ali aga. Ugy de éhen halunk meg — 
b á r o . Tegyünk egy próbát. 
ali aga. Nagysád ugy kivánja, legyen ! A' próba 

majd megesmérted a' Moldoványokat; de minekutána 
Nagysád őket megesmérte, gondolja meg, hogy vacsora 
nélkül lefeküdnöm nem volna igazság, 's ha majd Nagy-
sád' pénze vagy ékesen-szólása dugába diil, meg fogja 
engedni nyilván, hogy én a' szokott eszközhöz nyúljak. 

b á r o . Nem bánom. 'S minthogy ebben már meg. 
egyeztünk, más nincs hátra mint az, hogy elérvén éj-
szakai szállásunkra, a' biróval egyet érthessek barátsá-
gosan az eledelek iránt, 's hogy legyen jó tüzünk éjjel-
r e , messze a' Moldoványoktól, kik közt már a' pestis 
mutatkozik. 

E' szerint tehát nem szükség, hogy előre menjek; 
monda Ali aga. Parancsolá egyik emberének, menne a' 
biró után, nekem pedig mosolyogva érinté, hogy vacsora 
íiélkül lefeküdni semmi kedve nem volna, 



140 EMLÉKEZET 

Nap* lemente után érénk csak éji tanyánkra, melly-
nek hol létét egy jó tíiz messziről láttatá. 

Ali aga leszállván lováról, mint Ígéretének u ra , 
a ' t ű z mellé heveredett, nyergére könyökölvén, ölében 
ostora. En is iparkodtam eledelünket emberségesen meg-
szerezni kész pénzen. Megmutaták a' birót; én közeled-
vén hozzá, 20 tallért letettem a' földre 's először törökül 
aztán görögül szórűl szóra ezeket mondám neki; 

b á r o (törökül). íme a* pénz, jó bara'tom, vedd, hogy 
te azzal nekünk eledeleket szerezz. En mindig szeret-
tem a' Moldoványokat, 's nem szenvedhetem, hogy velők 
rosziíl bánjanak. Számot tartok, hogy minél előbb egy 
berbécset szerzesz (mellynek ára csak 1. tallért tett), és 
kenyeret. A* mi fenmarad a 'pénzből , idd meg egészsé-
gemért. 

m o l d o v á n y (tettetvén hogy nem érti). Nem tudom. 
b á r o . Hogy' hogy', nem értesz törőkül? 
m o l d o v á n y . Nem Török; nem tud. 
b á r o . Beszéljünk hát görögül. — 'S elmondá görö-

gül is. — A' Moldovány tettette, hogy azt sem ér t i , 's 
jegyekkel jelentette, hogy falujokban semmi sincs, 's 
majd éhhel halnak. Yakogta is hozzá : nincs kenyér; sze-
gények ; nem tudom. — 

b á r o . Micsoda? Kenyeretek sincs? 
m o l d o v á n y . Nincs, nincs. 
b á r o . Szerencsétlenek, be' sajnállak! De legalább 

nem lesztek verve, 's ez is ér valamit. Kétség kivül ne-
héz vacsora nélkül lefeküdni, de látom, hogy más be-
csületes embereknek is hasonló a' sorsa. (Alihoz) Látod, 
jó Al i , ha itt a' pénz semmit ki nem csikarhat, bizonyo-
san az ütlegek felesleg lettek volna. Ezen boldogtala-
noknak semmijök nincs, 's azt jobban sajnálom mint a* 
mai vacsorát, — de hagyján, holnap annál jobb appeti-
tusunk lesz. 

ali aga. Felfogadok, hogy az enyém holnap jobb 
nem lehet mint ma. 
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b á r o . Koplalás lesz büntetésed azon hibáért, hogy 
benünket ol!y rosz falu* tövébe szállítottál, hol ínég 
csak kenyér sincs. 

ali aga. Rosz falu? — Ha setét nein volna, látná 
Nagysád, hogy nem rosz falu, de egy kis mezőváros, 
mellynek mindene van, még fahéja 1 is. 

b á r o . Látóin, hogy ismét a' verés' viszketege bánt. 
ali aga. Engem csak a' vacsora' viszketegsége bánt, 

melly békét sem hágy. Azért, hogy én is neki eleget 
tegyek, 's Nagysádnak is bebizonyítsam, hogy én a' 
Moldoványokat jobban esmérem, hadd szóljak csak ez-
zel a' jámborral. 

b á r o . 'S lia jól megverted, aztán kevesebbé fogsz 
éhezni? 

ali aga. Bizza reám Nagysád, 's ha egy - óra alatt 
a' legjobb vacsora készen nem áll, üssön annyit hátamra 
mint én a' bíróéra. 

báro. Szavadnál foglak, fs ha ártatlant versz, he* 
jó szivvel visszaverlek. 

ali aga. A' meddig csak Nagysádnak tetszik. De 
most, kérem, csupán néző legyen, mint én eddig voltam. 

b á r o . Helyes , 's épen azért helyedre fekszem. 
ali aga {felkel; korbácsát köntöse alá fogván, a 

Moldovátiyhoz közelit, 's annak barátságosan vállát ve-
regetvén). Jó estét, barátom , hogy* vagy ? Szólj hát! 
tán esiuerni fogod barátodat, Ali agát, — no 's? 

m o l d o v á n y . Nem tudom. 
ali aga. Nem tudom? Csodálkozom rajta. Ugyan 

csak, barátom, tréfa kiviil, nem tudnál törökül? 
m o l d o v á n y . Nem , nem tudom! 
ali aga (öklével a* földhöz sújtja 's felkelése alatt 

jól megrugdalja). Ne', gazember, megtanítlak én törökül. 
m o l d o v á n y (törökül jól). Ugyan minek öklöz és rug-

dal Kend, jól tudja hogy koldusok vagyunk, 's vajdá-
ink még szabad levegőt is alig hagynak. 

1 A' Törökök nagyon szeretik ezt a' fűszert: fahéj, Ca-
nelle, Zimet. 
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ali aga (a' bárolioz). Látja Nagysád, be* jó nyelv-
tanító vagyok; hisz' ez már tökéletesen beszél törökül. 
Legalább szólhatunk egymással, a' mi sokat ér. (A' Mol~ 
dovány' valiára támaszkodván) No, minthogy már törö-
kül értesz, mondd e l , jó barátom, hogy' vagy te ? mint 
van feleséged, gyermekeid? 

m o l d o v á n y . Csak ugy a' mint lehet, mikor az em-
bernek semmije sincs. 

ali aga. Tréfálsz, jó barátom, 's csak azt várod 
hogy jól kiporozzam a' hátodat, a' mi következni is fog, 
de előbb végezzük dolgunkat. Ide teremts tüstént, min-
den haladék nélkül , két berbécset, 12 csirkét, 12 ga-
lambot, 50 font kenyeret, négy oka vaja t , sót , borsot, 
muskát diót, fahéjat, czitromokat, bort , salátát 's jó 
olaj t , még pedig mindent bővenl 

m o l d o v á n y (sirva fakad). Már mondám, hogy kol-
dusok vagyunk, kiknek kenyerök sincs: de hol vennők 
hát a' fahéjat ? 

ali aga (kiránt ja korbácsát 's üti a* birót, mig 
az szaladásra veszi a' dolgot). Te , hitetlen kutya, neked 
nem volna semmid? Megállj , majd meggazdagítlak, a' 
mint törökül már megtanítottalak. (A ' Moldovány elsza-
lad; Ali «' tűz mellé telepedik) Nagysád maga l á t j a , 
hogy az én orvosságom jobb mint Nagysádé. 

b á r o . A' némákat szólókká tenni, megengedem, de 
nem a' vacsorát elővarázsolni, 's igy reményiem, hogy 
egynehányat a' vállaid közzé fogok még ma verni, mert 
a' te eszközöd sem szerzend több eledelt mint az enyéin. 

ali aga. Eledelt? Nem fog hibázni, 's ha egy óra-
negyed alatt mind az itt nem lesz, a' mit rendeltem, itt 
a' korbácsom, itt a' hátam! 

'S valóban még nem mult el az óranegyed, hogy a' 
biró 3 segéddel mind azt , a' mi neki meghagyatott, még 
a' fahéjat is, meghozta. 

Meg kelle vallanom, hogy Alinak igaza vala* 
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Ut- jár tában báró Tott Moldován, Bessarabián 
és Kriraeán keresztül, figyelmezett mindenre, a' föld-
nek alkotására, az azt lakó Tatárok' életök' módjára, 
szokásaikra 'sat. A' Tatárok nomád nép ugyan, de nem 
olly kiterjedt értelemben, mint ezt a' szót venni szokták. 
Ok rendszerint a' völgyekben laknak sátorokban, né-
inelly helyt vesszőből font és polyvás sárral megtapasztott 
házakban, 's mint a' magyar alföldön rendszerint mar-
haganéjjal tüzelnek. 

Minden völgy egy-egy ordának, és az orda urának, 
a' mirzának, tulajdona. A* gabonavetésre minden évben 
más-más helyet fognak fe l , és azt elosztják magok kö-
zött. A' térség, melly ezen völgyeket vagy inkább mély 
bemetszéseket körülfogja,marhatartásra való közös föld; 
oda verik ki mindennemű, de különbözőn bélyegezett 
marháikat. Midőn már a' tél' közelítésénél azokat a' 
völgyekbe öszvegyiijteni kell, felnyergel minden család-
hói egy liczko, felrak 30 napi eledelt, a' mi olly mér-
tékletes embereknél mint a' Tatárok, kevés török-buza-
lisztből á l l , 's a* nélkül hogy csak tudná i s , a' világ' 
mellyik része felé forduljon, megindul. Ut - jártában a' 
véletlenül megtalált idegen marhák' bélyegeit eszében 
tartja. Csakhamar talál magához hasonló kóborlókra, 
egyik a' másiknak az észbevett bélyegeket 's a ' tájt 
megmondja, 's igy addig kereng a' pusztákon, addig 
kérdezősködik 's ád utmutatást, mig végre mindegyik 
keresett saját marháját megtalálja. 

Báró Tott azon vélekedésben van , hogy Európának 
majd minden népei Tatáriának azon magas lapjáról , 
melly éjszak felé a' caucasusi és tibeti hegylánczokon 
keresztül, maid a' karéi félszigetig nyúlik, áradtak be 
Európába; mert , ugy mond, megvannak máig is a' Ta-
tároknál azon törvények, mellyek hajdan minket is kor-
mányoztak, megvannak nálok azon baliféletek, mellyek 
rajtunk uralkodtak, legrégibb szokásaink tőlök erednek. 

Az uralkodó, Gengiskhántól származott tatár khán 
mellett öt nagy család fénylik Tatáriában, mellyek 
Gengiskhán'bajtársaitól sarjadozlak, u. m. Sir in, Ma/i-
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s z i r , Sxedjud, Argin és Barun. E z e k m i n d h e r c z e g e k 
vagy beyek, 's ők teszik a* fő vagy régi nemességet, 
a' melly egészen megkülönböztetik az é j nemességtől, 
mellynek neve mirza capiculi, azaz, mirza, a ' fejede-
lem* sklávja. Az ű j nemesség' leghiresebb családja a' 
Kudalak család, melly az ó nemesség' hat családjával 
és a ' khánnal képzik a' legfelsőbb kormányt. A' két 
legelsőbb tatár tisztviselők' egyikét kálgának, a' másikát 
nuradinnak hivják. Vannak ezen kivül muftijok, vezér-
jek 'sat . , mint a ' Törököknél. 

Krimia és Bessarabia fel van osztva fejedelmi bir-
tokokra , nemes curiákra és paraszt földekre. A' feje-
delmi birtokok' egy része ugy tekintetik mint némelly 
főbb hivatalokhoz kapcsolt jövedelem; a' többi részt a' 
khán tetszése szerint elajándékozhatja. A' nemes curiák 
firól fira szállanak, 's csak akkor esnek vissza a' khán-
ra, ha maradék nem volna a' hetedik ágig. Hasonló jog-
gal bir minden mirza a' paraszt földekre nézvést; ezen 
kivül kereszténytől 's zsidótól esztendőnként fejpénzt is 
vesz. Tatár jobbágyai a' mirzáknak ősz' végén barom 's 
egyéb termesztvényekből tizedet vagy részt adnak. A' 
birtokos mirzák (nemesek) katonai szolgálattal tartoz-
nak. 

A' tatár nemzet értelmesebb, ügyesebb és erkölcsö-
sebb a' töröknél. Nálok nincs divatban az ellenség' fe-
jeinek zsákra - rakása, 's azoknak mint megannyi tro-
phaeusoknak felmutatása; ámbár ők a' Törököknél mind 
bátrabbak, mind többet tűrni tudók. Szóval báro Tott ' 
T a t á r j a i t o k k a l kevesebbé vadak mint a' Törökök, és 
a' jólelkiíség 's nyilt együgyűség (bonhomie et franche 
simplicité) charactervonásuk. 

Megérkezvén Tott Bakcsiszerájba, kegyesen fogad-
tatott Maksud <-Gueruy az akkori khántól. De ezt leté-
vén a' porta, helyébe Krim- Gnerayt nevezé khánnak, 
ki Kaucsánban Bessarabiában verte fel tanyáját. Ide 
költözött hát Tott i s , 's az új khánnal tevé azt a' tá-
borozást vagy inkább berontást, mellyet a ' tatár' had , 
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kapcsolva valamelly kisebb számú török sereggel, Rns-
sia' szélein 1760ban végbevisz vala. 

Krim - Gueray, az ú j klián , mintegy 60 esztendős 
lehetet t , magas, ügyes ember. Magaviselete nemes és 
természetes, pillantatja eleven , arczvonási a' környűl-
mények szerint vagy kegyes jóságot, vagy fenyegető 
komolyságot mutattak. — A' természeti értelem 's a' 
tanulni kívánás nagy volt az emberben. Hallott volt va-
lamit Mol ié re - rő l , értekeződött felőle Tóttal , 's meg-
kérte , fordítatná le neki Tartufet , mert, ugy mond, 
minden nemzetnek vannak Tartufjei , vannak a' Tatá-
roknak is. — Nem volt vérengző természetű, 's könnyen 
meg tudta másoknak hibáit engedni. Társaikodása külö-
nösen kellemetes leve az áí tal , hogy közel sem volt já-
ratlan az európai dolgok' fekvésében. Nyájas volt, vi-
dám, tréfás és elmés, 's alig találkozott olly erkölcsi 
tá rgy , mellyről igen értelmesen nem beszélt volna. A.' 
következő vonás őt mint vezért fogja festeni. Tá-
borozások alatt egészsége meggyengűlven a' khánnak , 
rendszerint ernyős szánban tevé a' marsokat. Báró Tott 
látván, a' rettenetes hideg mennyire rongálja a' sere-
ge t , eleibe terjeszté annak pusztulását kivált a' marsok' 
hosszúságánál. Az időnek nem parancsolhatok , mondá 
a' khán, de példát adhatok a' tűrésre. 'S lóra űle tüs-
tént kopasz fej je l , turbán nélkül , 's igy lovagola serege 
között , míg elérének a' táborba. 

Illy kellemetes embernek társaságában 's barátságá-
ban tevé Tot t , tatár köntösben, ezt a' táborozást, melly 
3 csapatban, egy a' kalga, egy a' nuradin, 's a' fő csa-
pat a' khán' vezérlése alatt, Januar' 7d. 1769. indult ki 
Kaucsánból, a' Dniesteren által Battába, onnét a' Bug' 
és Mertva-voda' vizein keresztül, Elisawerthgrad' kör-
nyékin Adjemkáig mene; rablott , pusztított, égetett , 
's ellenségre ugy szólván sehol sem talált.1 Innét a* 

1 Boutourlin muszka ezredes, ki az 1769i táborozást le-
irta (Frécis des événemeus Miíitaires de la premiere guerre 
det Ríisses contre let Turct , sout le regne de V imperatrice 
Catherine.), csupán egyszer emlékezik a' Tatárokról, a' kik 
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rabló had visszatért Kaucsánba, de kevés idő múlva a' 
török fővezér' rendelése szerint Kotyimhoz sietett. 

Visszatértök előtt a' sok rabokat és ragadományo-
kat Savran városkánál oszták meg. A' khán' részére 
vagy 2000 skláv ju to t t , kiket az első jöttnek elaján-
dékozgatott. Tott azt a' megjegyzést tevé a' khánnak, 
hogy illy formán majd neki egy sem marad, mellyre: 

A' KHÁN. Elég marad nekem is , barátom, ugyis a' 
szomjúság' ideje már elmúlt. De felőled nem felejtke-
zem meg. Messze hazádtól, velünk szenvedvén a' ha-
vat és az idő' viharjait, i l lő, hogy neked is részed 
legyen benne, azért is neked szántam 6 szép gyerkő-
czét, ollyat , millyet magamnak választanék. 

BÁRO. Köszönöm jóságodat , de nem érdemli az 
ember az ollyan szerencsét, mellynek egész becsét nem 
érzi: 's igy félek, hogy ajándékodat nem fogom olly 
becsben venni , mint a' mellyben te adod. 

KHÁN. En sem akarok alkudozni háladatosságod-
ról. En neked sklávokat adok, ők neked tetszeni fog-
nak , 's mást nem is kivánok. 

BÁRO. Nem látja Magasságod , hogy helyzetem el-
lenkezik jóságodat elfogadni. Sklávjaid mind Oroszok, 
hogy' lehetnének ők sklávjaim, mint jobbágyi olly fe-
jedelemnek , ki királyommal barátságban él ? 

KHÁN. Ezt az ellenvetést nem ér tem, mert a' há-
ború adja a' sklávokat, a' barátság ajándékozza és el-
fogadja. Egyébiránt kötelességed felől nem vetekedem, 
az a' te dolgod, hogy azoknak megfelelj. En tehát az 
Oroszok helyett 6 Georgiái ficzkót adok, és ezzel min-
dennek vége. 

BÁRO. Nem olly könnyen a' mint Fenséged gon-
dolja. Van még egy árok, mellyen nem olly könnyed 
az átszökés. 

KHÁN. M i a z ? 

BÁRO. Vallásom. 

Kotyimnál megverettettek ; — ez Tott' elmente után történhe-
tett. 
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KHÁN. Annak békét hagyok, mert illő hogy maga-
dat ahhoz tartsd. De valld meg, hogy az mégis egy kis-
sé bajos. 

BÁRO. Még többet is teszek, 's nem tagadom, hogy 
az emberi gyarlóság attól gyakran eltávozik , mint p. 
o. épen ma talán csak azért vagyok olly engedelmes kö-
telességemhez, minthogy ajándékodnak nincs elég inge-
re a' megtántori'tásra. Talán hat szép lányka elfelej-
tette volna kötelességemet, 's ha jól meg gondoljuk, 
ugy tetszik, hogy gyakran a' legerényiebb megtagadá-
sok , csupán a' kisértés' nemétől függenek. 

KHÁN. Ertem tökéletesen a' mit mondasz, 's bizo-
nyosan mégis próbálóm azon kisértés' nemét, ha hatal-
mamban lett volna. D e , barátom, nekem is van vallá-
som, melly megengedi ugyan rabszolgákat ajándékoznom 
a* keresztényeknek, de parancsolja a' lányok' megtar-
tását , hogy azok megtéríttethessenek. 

BÁRO. Hát a' férj fiak* megtérítése kevesebbé fekszik 
sziveteken, mint a' lányoké? 

KHÁN. Semmiképen nem; — jól látta azt nagy pró-
fétánk' bölcsessége; minek jele épen ez a' megkülönböz-
tetés. 

BÁRO. Nem foghatom meg okát, 's engedd meg ki-
mondanom, hogy nektek is jobban tetszenek a' szép 
lánykák. 

KHÁN. Hidd e l , nem ugy van , és igy én csupán 
egy okos törvénynek engedek. Valóban a' férjíiutermé-
szet' bélyege a szabadság; ha ő mindjárt rabszolga i s , 
alig fékezheti a' félelem azt a' rugó t , melly mellében 
van. Érzi ő erejét , az erkölcs uralkodik ra j ta , erköl-
csén egyedül az Isten. Egy férjfiunak megtérése min-
dig csoda, az asszonyoké a' legtermészetesebb 's leg-
egyszerűbb dolog, mert ők mindig szeretőjök' vallásán 
vannak. Ugy van, barátom, a' szerelem a' nagy Muf-
ti ; midőn ez megjelenik, — ők meg vannak győződve. 

'S ez a' kedves és elmés Tatár — mert az volt 
valójában — Kotyimnál az oláh vajda* orvosának Siro-
polonak gazsága miatt méreggel halt meg. Érezvén ha-

1 0 * 
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lálának közeledtét, hivatá báro Tottot , de midőn ez 
könnyeit és fájdalmát meg nem győzhetné: Váljunk 
meg, ugy szóla Kr im-Gueray , szomorúságod engem is 
ellágyit, én pedig vigan szeretnék elszunnyadni. — Mu-
sikásait hivatta 's azoknak hangjai között bocsátá ki 
lelkét. — A' derék khán' halálával báro Tott Konstan-
tinápolyba vette ú t j á t , hol akkor St . -Pr ies t volt fran-
czia követ. 

Épen az esztendőben kezdődött a' muszka-török 
liáborű, mellyet 1774ben a' kainergyi béke végzett el. 
177üben, Junius' 25d. és 26ikán történt a' török flottá-
nak elégetése Cseschménél, egy hónappal későbben , t. 
i. Jul. 21., esett a' kaguli ütközet, mellyet Romanzof 
17,000 emberei 250,000 Török- és Tatáron nyert, a' kik 
140 álgyut és 20,000 embert vesztettek. 

Ezen szerencsetlenségek a' Törökök' szivét egészen 
elvettek. Mustafa szultán báro Tottra bizta a' Darda-
nellák' csatornája' megerősítését és védését. Az egész 
város, maga a' fényes porta, az ország' nagyai, csüg-
gesztő félelembe estek. A' moskékba köz könyörgések 
tartattak , hogy Isten a' keresztény Tottnak az ország* 
védelmére teendő fáradozásait áldja meg sikerrel. De 
volt is miért imádkozniok; a ' csatorna védetlen álla-
potban volt , a' Törökök a' csesmei veszély óta 2 ha-
di hajónál többet nem bir tak, álgyujok a' csatorna' 
védjére bár számos, de annak egy része nem forgatha-
tó. A' katonaság félénk, és inkább elfutni, mint helyt 
állani kivánó. Ezen nyomoruságokat tetézte még az i s , 
hogy éhség fenyegette a' várost. Mindezen bajok kö-
zött tetemesen kitetszett a' despota török kormány' ü-
gyetlensége , hiába - valósága! 

Nem festi semmi jobban a' Törökök' butaságát, 
önhittségét, haszontalanságát és sajátságát, mint a' kö-
vetkező, a* csatorna' megerősítése' alkalmával történt 
anekdoták. A' Dardanellák' Asiában fekvő egyik várá-
ban volt egy réz álgyu, mellynek márvány golyója 1000 
fontot nyoma, kamarája pedig, melly a' töltésére való 
port foglalja magában, 330 fontra készült, vagyis ezen 
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álgyunak mindenkori töltése 33 'mázsa lőporba került. 
Mindenki l á t j a , mi haszonvehetetlen portéka vala ez a' 
nagy á lgyu, és igy Tott az erősítésnél azt szemügybe 
sem vette. De a' nép, 's maga a* basa i s , másként 
gondolkozott. Megegyezett ugyan Tóttal abban, hogy 
ezt a' nagy álgyut az ellenség' megtámadása közt alig 
lehetne tőbször mint egyszer megtölteni, de ettől az 
egyszeri lövéstől magától várta a' közönség, az egész 
megtámadó flottának vég veszedelmét. Tott próbát akara 
tenni a' nagy állattal, de mind elszörnyűködtek esak a' 
gondolatnál is. Az öregek régi hallomás szerint azt 
állí tották, hogy ez a' nagy álgyu, mellyből ugyan még 
senki nem lőtt , ha elsüttetik, öszvedönti a' várt 's a' 
várost. Tott ezt tagadá , legfeljebb megengedé, hogy 
egynéhány tégla fog a' vár' falából kiesni. Egy egész 
hónap tölt bele, hogy végre a' sok h a , és hogyan 
u tán , az álgyu megtöltetett. Tott a' pattantyús után 
külde, ki azt elsütné. Mihelytt a' sokaság ezt a* paran-
csot hallá, szaladásnak vevé a' dolgot. Maga a* basa 
is indulni akar t , 's alig tudta Tott reá beszélni, hogy 
semmi baja nem lehet, ha egy a' vár' szegletében épült 
kioskból nézendi a' próbát. A' pattantyús ugyan eljő-
ve , de kéré Mahometre, hagynák el a' próbát. Tott 
bátorítá, fogadta, hogy nem lesz baja , mert maga is 
ott marad mellette, 's igy nagy nehezen csak ugyan 
reá vette, hogy elgyujtsa. Tott az álgyu' farkánál ál 
lott , hogy a' következést vizsgálhassa. Az elpattanás 
előtt földingást érzett lábainál, látta a' nagy golyót mint 
egy 300 ölnyi távolában 3 darabra szakadni , ezen da-
rabokat a' viz' szinén keresztül vágni, ricochetugrá-
sokban a ' túlsó hegy' tetejére felmenni , a* csatornát 
pedig egész szélességében fejér habbá feloszlani. Ez a^ 
próba a' sokaság' félelmét meggyőzte , 's azt is kimu-
tat ta , mit lehessen szükség* idejében ezen temérdek 
tüz-soroktól várni. 

Volt egy más álgyu, melly 60 fontos kőgolyót 
lőtt. Ezt a' nehéz darabot más helyzetbe kell vala 
tenni , a' mi végre a' sükséges gépelyekért egy török 
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hadi hajóhoz küldék, ( igy szól maga Tot t ) de hiába, 
mert ott az illy emelő gépelyeknek hire sem volt-
Nem tűrhetem, hogy ezen gondatlanságért Hassán basát, 
akkor az admiralhajóbeli kapitányt, ki ne pirongas-
sam. De minek a' kötelek, a' dorongok, 's más hason-
ló szerszámok, mondá Hassán, midőn elég markos em-
bereink vannak. Mit vigyünk e l , hova tegyük, rnondd-
sza; a' többi az én dolgom. Micsoda ? kérdém, kézzel 
akarsz egy álgyut elvinni, melly 700 mázsánál nehezebb? 
's hány emberrel gondolod ? Öt százzal, ha kel l , de 
már akár mennyivel, csak hogy a* dolog megtörténjen. 

Szólítja Hassán embereit, én pedig a' szükséges 
gépelyek után küldék egy franczia hajóra. Emberei kö-
zül vagy harruinczan neki esnek az álgyunak, — több-
nek helye sem lévén ; de az nem mozdul; — ezeket má-
sok váltják fel hasonló szerencsével. — Megérkezvén 
gépelyeim, hat legény azoknak segédjével az álgyut 
egy óranegyed alatt új helyzetébe álttette, 's meggyőz-
te Hassán basát felőle, hogy igen gyakran nem a* sok 
karoktól, de az alkalmas erőmivektől függ a' kimenetel. 

A' csatorna' védjére sok földsánczokat kelle fel-
vettetnem, mellyek' áltmérőjök 22 láb vala. De ezt a' 
Törökök közel sem hitték olly álthathatlannak, mint a' 
kőfalakat, 's előre feltették magokban, mellőlök elsza-
ladni , inihelyest az ellenség közelít. Meg kelle hát 
őket szemlátomást győznöm, hogy balul Ítélnek. Egy 
illy sáncz megé állván, megparancsolám pattantyúsaim-
nak , hogy 36 fontosokból lőjenek arra. Csak akkor 
hitték el , hogy egy illy sáncz megett bátran meg le-
het állani; — de mégis kételkedtek, ha valljon a' töb-
bi hasonló tömegií sánczok — megállják-e igy a' sa-
rat. 

A' Dardanellák' megerősítése után báro Tott Kon-
stantinápolyba mene, hol a' szultán a' pattantyúsok' ne-
velését és gyakorlását bizá reá. Itt megint baja tör-
tént az álgyu' bél - törlőivel, mellyeket ő , mint Euró-
pában szokás, disznósertélyből csináltatott. Még a' főbb 
tisztek is kikeltek ellene, hogy az meg nem állhat, 



mert vallasuk nem engedi. Szerencsére eszebe jutott 
Tottnak, hogy a' moskékat disznosertély-ecsetekkel fes-
t ik , 's hogy rendszerint a* sertélynek nagyobb része ben 
marad a' falban. 'S ez volt, a' mi a' Törököket a* disz-
nószőrrel megbékéltette, a* mit bizonyosan akarmelly 
alapos okok végbe nem vihettek volna. 

Most már arra kérte a' szultán Tottot, csinálna pon-
tonokat is. Ezen parancsot végrehajtván, hidat vere a* 
Kiatna' vizén, hol megjelent a' szultán, 's négy álgyut 
vitete azon által és vissza, 's teljes megelégedését mu-
tatá. Már most 50 új pontont a' sereg után küldének, 
's ámbár Tott ugy egyeze is meg a' szultánnal, hogy azo-
kat a* pontonier-szolgálatban jártas emberek kisérjék, 
fejők pedig a' parancsnokságra érdemes legyen, mind e' 
mellett egyszer csak felrakák a' pontonokat 's vivék a' 
sereg után. A' pontonier tiszt is katonáival útnak indult, 
semmi utmutatást nem vévén Tóttól, de még csak a' 
pontonokat meg sem tekéntvén. A' pontonokat a' vár-
nai révbe lerakták, 's ott hagyták heverni feledékeny-
ségben. Hlyen a' török természet! 

A' török despota kormány azzal mindent helyre 
hozni gondol, ha büntet, ha keményen büntet. Báro 
Tott a' reiseffendinél lévén, jelenti, hogy egy bizonyos 
basának, kire valamelly táj ' védése bizva volt , közel 
sem volnának e' végre elég emberei, sem védeszközei. 
A n n á l roszabbul j á r , felel hidegen az effendi, mert ha 
a' tájt meg nem védi, fejével fizet. Mintha biz' az által 
a' szerencsétlenségnek, melly a' tá j ' elvesztéséből ered , 
határ tétetnék! 

Mindennyi sekféle foglalatosságai mellett a' szultán 
még ezt is kivánta Tóttól, hogy álgyukat öntsön. I la 
olvassuk azon számtalan nehézségeket, mellyeket a' por-
ta' főbb tisztjei irigységből, nehogy a ' jövevényuroknak 
kegyelmébe magát befészkelje, lábai eleibe gördítettek; 
ha halljuk, a' mit Tott maga bizonyít, hogy ő ugyan az 
álgyuöntésről több könyveket megolvasott, de cselekvő-
leg abban semmi gyakorlása sem tapasztalása nem volt : 
akkor álmélkodva meg kell vallanunk, hogy a' nagyon 

RÁRÓ TOTT FERENCZRE. 
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kétséges dolog felvállalására épen oliy vas fej kívántatott 
mint Totté volt. A' Törökök mindaddig álgyuikat lyu-
kasan öntötték, u#y hogy azokat furni nem kellett. Tott 
tömögön öntötte, aztán fúratta. Vezetői egyedül Saint-
Remy' Mémoirjei, 's az Encyclopédie v o l t a k , 's a z o k 
után próbául egyszerre 20 álgyut öntött, legnagyobb sze-
rencsével, 's önnönmaga' legnagyobb csudáikozására! 

Folyt hát derekasan az álgyuöntés' munkája, de 
már pattantyúsok is kellének. Volt ugyan illy katona-
ság a* Törököknél, topcsi név alatt , de haszonvehetet-
len. Egy ú j , fiOO főből álló pattantyús-sereget állíta fel 
Tott , mellynek a' szultán a' szúr ácsi nevet adta, alba-
niai köntösbe öltöztette, rendes hópénzzel fizette, 's a' 
kiatnai kaszárnyába szállította. Tott szükségesnek látta 
a' szurnyagok' (bayonetek) behozását. De bár ezen fegy-
vernek hasznos voltát önnön károkkal tapasztalták is a' 
Törökök a'folyó muszka hadban, még is tele voltak ellene 
bal-ítélettel, 's mind addig fel sem is vették, mig a' 
mufti azt számos nézők* jelenlétében innepileg meg nem 
áldá, mondván: hogy azt a' hivek használják a' hitnek 
védelmére! 

Emlékezetes az, hogy Tott a* pálczaiités és vasba 
verés' büntetéseit eltörlötte szuracsi' seregénél, olly nem-
zetnél, mellynek ezen szó becsület (honneur) nyelvében 
fel nem találtatik. 

M i n t h o ^ az artilleriának egyik tetemes része a' 
bombák' vetése, ennek is próbáját akarta látni Soleiman 
szultán. Parancsot vön tehát Tot t , 's ő az alkalmatos 
helyet kinézvén, mindent elrendel a' szultán' elfogadására. 
Számtalan nézőség fogá körül a' tért, mellynek szabad-
nak kell valla lenni, mert a' földnek egyenetlensége a' 
bombának irányzatát, midőn az egyszer a' földre felüt, 
megváltoztathatja, és jobbra vagy balra elcsavaríthatja. 
Az aszekik 1 ugyan csinálának a' mozsarak előtt egy kö-
zel 20 lépésnyi széles utczát, de mellynek hossza igen nagy 

' A' nagy-ur* lovas késérői, kik csendőri szolgálatot is 
tesznek. 
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?ala. Avónban az első bomba az utcza* végén túl ütvén 
fel, több bátorsággal vetteté Tott a' többi hatot, mellyek 
néhány ugrások után a' nézőségen messze túl pattantak el. 
Csak egy volt még hátra, olly szorgalommal készítve és 
töltve mint a' többlek. Ellövetik ez az utolsó is . leesik 
az utcza' közepébe, 's ott keringel, a' földet túrván, égő 
csővel. A' nézők még közelebb szorultak látni az újsá-
got, Tottot 20 halálos perczig a' hideg veréjték ver te , 
előre látván, mi szörnyű vége lesz a' széllel-pattanásnak. 
De ime, ki aludt a* cső, a' bomba nem repedt széllel, 
Tott szabadon lélekze. Megtörténik ez az eset ollykor 
a' legügyesebben dolgozott bombáknál is , a' nélkül, hogy 
annak bizonyos okát ki lehetne találni. A' dolog' szeren-
csés kimenetelénél az volt igazán furcsa, hogy a' Törö-
kök azt hitték, mintha Tott az ő mulatságokra kész 
akarva tette volna ezt a' tréfát, berekesztésül, 's mind-
egyik még dicsekedett, hogy bezzeg nem félt ám! 

De mindezen sokféle, sokágú avatkozással közel 
sem vala még vége Tott' hatása' körének. Ot a' rosz 
pénz' verésénél megkérdezték; ő jobbat verni tanított; 
tőle tanácsot kértek, miként kelljen a' Fekete-tengerbe 
vivő csatornát megerősíteni, hogy az védve legyen. O 
neki kelle új hajók' építésére tervet adni, mellyet azon-
ban a' Törökök azon nevezetes okból el nem fogadtak, 
hogy majd a' hidak alatt nem lesz hely turbánjaiknak. — 
Tőle végre azt kérte a' szultán, állítana fel egy mathe-
matica-iskolát. Voltak ugyan már Soleiman' idejéből a' 
Törököknek földmérői (muhendi) kik ezen rendelés ellen 
bár háborogtak, de fejet kelle hajtani a' nagy-ur' azon 
parancsának, mellyel Tottnak meghagyta, hogy őket 
kisértené meg1 és kérdezné ki. Jelen voltak; a' reisef-
fendi , a ' defterdán, se i r -emini , 's más úgy nevezett 
tudósok. A' reiseffendi egy beszéddel kezdé az ülést, 
mellyben az ország' javát a' fejedelem' parancsával egy 

1 Nem jó kitétel az examinálni helyett, mert a' kise'r-
téssel rendszerint más értelmet kötünk össze. Ezamen: Prüfung 
még nincs meg IVIagyarbau. 
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uton menőnek mutogatván, felszólitá To t to t , kezdene a' 
kísértéshez. 

Ez elég szerényen kérdé a* földmérők' elsőjétől: mi 
volna tartalma egy háromszög' mind a' három szögeinek. 
A' kérdést ismételni kívánták a' török mathematicusok 
's kételkedőleg tekintének egymás' szemeibe. Végre a' 
legbátrabb azt feleié: az a' háromszög' mivoltától függ. 
— Eléggé látni ebből, mi nagy mathematicusok voltak 
a' mahendik, a' k ik csakugyan aztán valamennyien 
szorgalmatosan jár tak az ú j iskolába, hova végre a' ha-
jós tisztek is kényszeríttettek, ugy hogy Tottnak 60 éves 
fejér szakállos tanyítványai is elegen levének, kiknek 
ő , mint nálunk a ' tanuló gyermekeknek , arany és ezüst 
érdempénzeket osztogatott, a' megkísértés' napjain , nem 
jutalmazhatván másként a' kincstárnak' fösvénysége miatt 
szorgalmokat. 

Nevezetes és igazán török még az i s , hogy társa-
ságban lévén egy nap' báró Tot t a' vezérnél , ez beszéd 
közben tőle a' legnagyobb komolysággal ké rd i : valljon 
szárnos-e a' török sereg? Tott illy kérdésen elbámulva 
feleié; hogy ő épen a' vezértől kérdezné azt , ha annak 
számát tudni akarná. Azt én nem tudom, mondá a' ve-
zér. De hát én valljon honnét tudhatnám? kérdé Tott . 
F e l e l e t : A' bécsi újságokból, melly eket gyakran olvas ! 

Meghalt Mustafa , az értelmes, szorgalmatos és 
munkás fejedelem, 's testvérjének Achmetnak f iára , Ab-
d u l - H a m i d r a , szállott az uradalom, ki 40 év alatt a' 
háremben peshedvén, a* békés és csendes életet igenis 
megszokta. Még ott egy köz bostándsi különös kegyel-
mébe ju to t t , 's a' thronra felemelődvén, ez az alacsony 
szolga olly kedvéncze l ö n , hogy a' szultánra mindenben 
a' legnagyobb befolyással volt. Annak legelső jelét 
adta a' kaimakám vezér* letétele, 's helyébe a' vérengző 
Abdi basa ' 1 kinevezése által. 

1 Tott ezen kaimakámnak három nevet ád : a' 233 lapon 
Hassán basának (kutudsi, kutcsináló), a' 236. Mustafa basának, 
a' 143 lapon Abdi basának nevezi, 's írja, hogy a' sereghez 
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Tott ezen dölyfös és'vérengző emberrel igen komoly 
súrlódásba jött. A' dolog olly érdekes és hősünknek cha-
racterét, festő, hogy itt szükségesképen annak saját sza-
vait kell adnunk. Egy nap , ugy szól To t t , a* nazir t , 
vagyis az al-felvigyázót és fizetőt, a' szokottnál későbben 
látám érkezni. Képén a' rettegés festve, lábain, cselé-
deitől támogatva alig állhata. Mi bajod, kérdém, mi 
tehete ezen állapotba, mellyben látlak? Oda vagyok, 
felele, épen most fenyegete az ú j kaimakám, hogy le-
vágatja fejemet, ha azon 50 álgyu, melly munkában van, 
két nap alatt a' sereg után meg nem indul. Ez merő le-
hetetlenség. Kegyed engem ki nem menthet, sőt kérem 
az Istent, őrizze meg kegyedet magát valamelly szeren-
csétlenségtől; a' mi országunk' szégyenére lenne. — Lát-
ván a' nazir' felháborodását, csillapítani kezdém, 's mi-
dőn látárn, hogy nyugodtabb, kérdém tőle: valljon mit 
felelt a' káimakámnak. Óvtam magamat, hogy vala-
mit feleljek, monda, az lett volna utolsó szóin. Igy 
már , mondám, jól áll dolgod, semmit se félj 's csele-
kedd azt pontosan, a' mit rendelek. Lódulj mindjár t , 
keressd fel a' kaimakámt, mond meg neki mély aláza-
tossággal, hogy nekem parancsit megjelentetted, de hogy 
én azokat olly hangon vettem, mellyet te elmondani nem 
bátorkodol, és hogy midőn te engem ismét kérnél a' pa-
rancsot teljesíteni, én neked daczosan azt feleltem, hogy 
a' te dolgod nem más, min ta ' kiadásokat fizetni, a' mi 
a' többit i l leti , az iránt egyenesen engem szólítson meg 
a' kaimakám, 's akkor majd fogok neki felelni, a' mint 
illik. íme ezzel kimented magadat; a' mi engem i l l e t , 
azon ne busulj , én egy kis leqzkét fogok adni kutásó-
toknak. — De alig vehetém a' nazirt reá , hogy a' fej-
nyeső előtt megjelenjen; azonban a ' f é l e l em, hogy már 
igy is ugy is fejét veszti, bátorította ezen kétséges pró-
bára , 's elmene.—>Visszajöttekor megtudám tő l e , hogy 

küldetvén mint janicsár-aga a' hadi policzia'fentartása végett, 
kutatat ásatott, mellyekbe a' legkisebb hibákért lenyakazott 
katonák' testeit hányatta , 's 3 hónap alatt 30,000 katonát 
kivégezett. — A' sereg ót kút-ásónak csúfolta. 



ez a* csel reám hárította Abdi basa' haragját, a' ki a' 
nazirtól felőlem kérdezősködvén, ettől azt a' feleletet 
vette, hogy a' mi a' nagy-ur ' szolgálatját i l leti , ab-
ban ugyan elég buzgó, de egyébként igen csiklandé-
kos 's féketlen ember volnék. En reszemről valóban 
igen el valék tökélve, visszalökni minden illetlen bánás-
módot , 's arra csakhamar leve is alkalmam a' kaima-
kámmal. Ez a' következő napon egy mektert1 külde 
az öntőmiihelybe azon izenettel, hogy jelenjek meg az 
udvarnál, 's ez az inas, nyilván urának parancsából 
sejdítvén annak kedvetlenségét hozzám, jónak vélte, 
hogy minden tisztelkedés nélkül felém közelítsen, 's 
lígy pajtásilag karomhoz érjen követsége' elmondásá-
nál. Első feleletem az volt, hogy mellbe taszitám, 
's első szóm parancs a* Janicsároknak, hogy vettessék 
ki ez a' szemtelen a' szultán* öntőmühelyéből, hol ő 
engem megbántani vakmerőködött. Szaladtak a* török 
cselédek, hogy kivessék a' kaimakám' követjét eb-rú-
don , a' ki megrettenvén , mentegeié magát ártatlanságá-
va l , 's egész becsülettel kére , mennék a* portához, 
hova ura neki meghagyá, hogy engem kisérne. En is 
megengedek, felelék, de lódulj 's ide többé vissza se 
jő j , 's beszéld meg uradnak pontosan, mint jár ál i t t , 
hogy egy kis vigyázatot ajánljon utóbbi követeinek. 
Mentsen Isten, felele a' mekter, hogy csak egy szót 
is szóljak, mi történt velem, mert ezzel az emberrel 
beszélni sem lehet , sőt igen kérem Kegyedet, jőjön 
velem, mert ki tudja mit é rek , ha magam egyedül té-
rek vissza. — 'S arra mégis csak el kell magadat szán-
n i , felelék, mert ma épen semmi kedvem sincs az ud-
varba menni; meglehet, hogy holnap bemegyek. — Mi-
dőn a' mekter látná, hogy minden kérése nem használ, 
elmene. — A' nazir, ki ezen esetnél jelen volt, kérdé 
tőlem, valljon mit várok ezen galibából? A' te üdvödet, 

1 Mekter magában musikus, de itt külső szolgálatot té-
vő , izeneteket 's több affélét vivő gyalog inast, vagy esoa-
dárt jelent. Mekterek c»ak a' vezér' házánál lehetnek, 's ezen 
tisztséghez tartoznak* 
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mondám, 's az én nyugalmamat. Meg kell ijeszteni 
Abdi basát, hogy megjuhászodjék ; a' mit magamra vál-
lalok, 's felfogadok, hogy holnap olly szelíd lesz, 
mint ő neked tegnap dölyfösnek (brutal) tetszett. 

Más map elmenék a' kaimakámhoz, de mivel tár-
salkodásunk igen eleven lehete, jónak látám magam-
mal egy tanút vinni, kinek a' porta' dragománját válasz-
tottam. Még az is volt ezéloin ezen választásnál, hogy 
legyen kivel kezdethessem a' beszédet, 's csak akkor 
szóljak bele, midőn czélirányosnak tartom. Abdi basa 
ugy kezdé a' mint előre képzeltem, vadon és fenhan-
gon, de minthogy morgása alatt minden másfelé csak 
reá nem néztem , azt kérdé a' dragomántól, ha valljon 
nem tudnék - e törökül. Feleietjére , hogy igenis, kér-
dé a 'basa: hát miért nem felel? Azért, felelék már most, 
mert én soha a' Kegyed előtt volt vezérekkel állva nem 
beszéltem; hivassa a' czerimoniamestert , 's az meg fog-
ja tanítani a' szokásokra, mellyeket Kegyed, a' mint 
látom, még nem tud. Azonban arra én is meg fogom 
tanítani. — Ezzel közelíték hozzá, leülék melléje, 's 
elmellőzvén a' tárgyat, útjáról megérkezéséről, kezdék 
beszélgetni. Jött azonban a' kávé 's a' pipák, és midőn 
jó ideig hátráltam volna sokféle kérdéseimmel, hogy az 
álgyukról ne szólhasson, végre meghallgattam a* mit 
csak mondani akart e' tárgyról, a' mit ő most nagyobb 
mérsékléssel is monda mint eleinte , okvetetlen paran-
csát azzal mentegetvén, hogy ő is ollyat veve llabadag-
ról.1 Elhiszem, felelék, hogy jol niegmagyaráztatta Ke-
gyed magának a' nagy-vezér' levelét; 2 de mégis egy 
tanácsot adok, a' Kegyed 's az én megnyugtatásunkra, 
's a' szolgálat'javára. A' szultán Kegyedet meghatalmaz-
ta arra, hogy a' városban jó rend 's elég eleség legyen, 
reám pedig egészen reám bizta, a' mi az álgyukat 's a' 
katonai szolgálatot illeti. Teljesítse mindenikünk kő-

1 Babadag kis városka a' Balkán' hegyeiben, hol a' török 
sereg 3 évtől fogva táborozott. 

3 Abdi basa sem irni, sem olvasni nem tudott. 
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telességét. Kegyed tartozik az enyéimet segíteni, 's 
felvinni kerélmimet 's megjegyzésimet urának, ha csak-
ugyan azokat ezen uton akarom oda felvitetni. Igy tar-
tották ezt Kegyednek elődei, kik mindnyájan értelmes 
emberek valának, és igy kegyedet is kérem, hogy azo-
kat például vévén, légyen valami kis tekintettel a' na-
zir iránt is. Ez a' szegény ember olly félénk , hogy an-
nak megijesztése nem nagy becsületére válnék Kegyed-
nek. Nevetnem kellett, mennyire megrettent tegnapelőtt, 
de én csillapítottam. — Ezen beszédem alatt bámulással 
néze a' kaimakám szemembe, 's annak végével dicséré 
a' könnyűséget, mellyel törökül beszélek, 's azt vélté-
ben, hogy senki őt rettegés nélkül nem nézheti, dicsé-
ré bátorságomat is, azt állítván, hogy katonának kell 
lennem. — En tőle bucsut vevék, de alig lépek ki szo-
bájából a' dragománnal, hogy azt visszaszólítja. — Ez 
a* Franczia, mondá, vérmes ember, de sokat beszél. 
— Reménylem mindazonáltal, felele a' dragomán, hogy 
semmi helytelent nem fogott mondani. Ugy van, mon-
da Abdi basa, mind az, a1 mit mond, talpra esett, de 
csakugyan — sokat mond. Igy lön vége a' nagy baj-
nak. 

Lejárt nem sokára ezen vérengző kútásónak is órá-
j a , le kelle szállani helyéből, mellyet utána Ized bey, 
Tottnak régi meghitt barátja és becsülője foglala el. 
Ennek vezérsége alatt hagyá el Tott végképen Török-
országot. 

Párisba megérkezvén, a' mint már értekezésünk' 
elején jelentettük, a' ministerium Egyiptomba 's a' 
Berber szélekre küldötte, a' consulságok' hibáit orva-
solni. Oda többé kisérni nem fogjuk, nem mintha köny-
vének ezen utolsó szakasza érdekes nem volna, hanem 
részént azért, minthogy abból Tottnak személyessége 
jobban mint eddigelé ki nem tiin, részént mivel az or-
szágszerte jobban esmért Egyiptomról, pontosabb, ta-
nulmányosabb munkák jelentek azóta meg. 

Még egy vádtól kivánnók földinket kimenteni , 
mellyet biographiájának irója, Guérard, igazságtalanul 
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reá tol. — Charlatanismussal vádolja. 1 Itt legelőbb szük-
ség pontosan meghatározni mi értődik e' szó alatt: Char-
laían. Altaljában mind az, a* ki kitetszőképen és keres-
ve, a1 tudományok' vagy ügyességek' álarczáját fitog-
tatja , és sokat cseveg, olaszul ciarla, a' honnét a' char-
latánt származtatják. De hol fitogtatta hát Tott a' tu-
dások vagy ügyességek' álarczáját? Ó a' mibe kezdett, 
szerencsésen kivitte, habár azt azelőtt cselekvőleg so-
ha sem próbálta is , mint p. o. az álgyuöntést, iskolák' 
felállítását, hadi hajók' kész/tését , bombák' vetését 
'sat. De mindez nem charlatanismus, sőt inkább egy 
ép és tiszta, 's a* rendszerintinél sokkal bátrabb elmé-
nek és léleknek tulajdona. 

Mi pedig Tottot egy aczél inű, telivér férjfiunak 
tartjuk, ki mindenkor előáll és fizet saját személyessé-
gével , hol a' dolog ugy hozza magával, a' mit egyébi-
ránt minden férjfiutól, ki ezen névre nem érdemetlen, 
várnunk kell. E' mellett ő tanult, ritka kimivelődésii, 
vig, nyájas és jó-lelkű ember. A' magyar büszkeség és 
komolyság, párosítva van nála a' franczia könnyűség-
gel, csinnal és kellemekkel. Azért méltó, hogy éljen 
emlékezetünkben, mint derék! de ugyan derék hazánk-
fia, ki ősei' honjába csak életének végén térhete vissza, 
hogy Galliában termett, 's a' világ' három részében meg-
hordozott csontjai honi porban nyughassanak. 

Báro LAKOS János. 
1 A' már fenemlített BiograpTiie ancienne et moderne, 

Tom. 4Gban foglalt biográphiajához Tottnak annak irója Gué-
rard ezt a* jegyzést teszi : , Quoique ces Memoires sentent le 
charlatanisme, qui forme un des traits distinctifs du caractére 
de V auteur, et que sa negligence a rapporter les datea des évé-
nemens généreaux ou particuliers , qu' il raconte , y jettent 
beaucoup de confusion, on pent dire qu' ils meritaient les suc-
cés qu' ils obtinrent ; c' est le premier livre en effet, qui dans 
les temps modernes, ait commancée a fairé connoitre en Francé 
la politique, V kistoire de V empire Ottoman , les meurs et les 
préjugés de ses Jiabitans. Les relations de Savary, de Volmy, 
de Sonnini, de Chenier, d? Olivier etc. n' ont paru qu' aprés. 




