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Költ Komáromban , Böjt Más Havának 
3i.Napjdm 

Jf Magyar Nemzet' PaUérozdfánák foty* 

_ ^ ^ Í e r t amaMahomedfortélyos efzének,ide-
gén é at embert erhberiíegébŐÍ ki-vetkeztető 
átkozott ^óli^ikája, törvényje,* vallása nem 
fzenvedheíik,, högy a' köz nép a7 tudományok- . 
bari gjakdroltáfsékj és feljebb böltselkediék a* 
fovány Alkoránnál ; iríelly ízűké a' fzabad / 
kénya hatalmat ^ és á\ köz üépriek íz6Igái 
rabi állapotra való alázását,- betstelenfegéu 
Mellynék mérges riiéteje, riiég a' mi Nagy-' 
jamknak 's hatalmasabbjainknak fzíveket is 
annyira meg-lepte vala azon íiralmas es bol-
dogtalan időkben ^ hogy a' kik kózzulok' 
vagy hozzajok közel, vagy éppen küzottok 
is laktának j faját véreket, nemzetjeket, és 
a' mostoha' fzerentse áltál alájok vettetett -
hazájok fifait? 's polgár tárfaikat, kevéfsel 
iiézték fzelidebb és emberibb fzerriekkel, piifit . 
amazok. Holott pedig a' tudományok ? a* 
mesterfégek^ a' kereskedés, a1 fzorgalniatos-
fág egyedül a' ízabadfágnak árnyékában- íze-
' M. Gyüj. Ilim C c tet-
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retnének kényjekre virágozni; a' mint ezt 
Egyiptom r Tírus, Afrika, Róma, és Gö-
rög Orízág, még ez a' nagy lelkeknek ter-
mékeny hazája, és a' mesterfégeknek fzűíö 
annya is bizonyítják; mellyek az ö hét el-
ío virágzó fzázadjaik ütán, minekutánna 
bennek egyfzer a1 fzabad kényü hatalom és 
uralkodásnak formája fel-állott; emberei., ra-
bi 's fzóígai állapotra aláztattak, bétsekböl 
jufsaikból ki-vetkeztettek, foha többé fent 
a' tudományok', fem a' mesterfégekre néz-
v e nem adtak femmit is ezen közönféges a-
dónak tsomójához. De nem is tsuda; mert 
a' rabi fúlyos fzolgálat alatt, el-lankad az 
ember, el-tsügged az elme, meg-húnyáfz-
kodik a' lélek, néki bátortalanodlk a' f z ív s 

és a\ vér is tsak fzüntelen félelemre vér; 's 
elég boldognak tartja kiki magát, ha a' min-

' dennapi kenyerének bé-kergetéfében iparko-
dáíit 's gondjait nagy üggyel bajjal meg-
győzheti. 

2. A" £fóltéyŐknek, és elö-fegéllöknek 
vagy fzúk vagy épen nem váltok; az ér-
demnek meg-nem jutalmazása; és t a? mes-
ter f égek eránt való hidegjeg. — Ámbár a* 
fzólgai alávaló állapot, és a' tudatlanfág, 
olly foká tartották légyért is Nemzetünket 
fíralmas igájok alatt; de még is hellyel hel-
lyel, tsak ugyan találtattak eleitől fogva # 

a' kik elméjeknek »emefségé-t vagy a' tudó* 
' - . Blá-
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niánvokban, vagy a ' rriesterfégekben meg* 
mutatták , a' mint ez a' tudományok' histó-
riájában jártasok előtt elég világos, És val-
lyor, tsak éz is , hogy eggy olly boldogta-
lan időkben, mellyekberi a' fzabad kényií 
hatálom, és annak leánya a' tudatlanfág, 
ölly kemény fogfágban tartották az elméket, 
még is fzép fzámmal találtattak ollyanok, 
á' kik ezen íullyos bilintsék alatt is meg-
mutatták azt j, hogy a' nemes lélek és az 
élme még á' láritzok terhei alatt "is fel-nem 
nyomattathatnak egéfzen, nem eléggé bi-
zonyítják é Nemzetünknek a' tudományokra 
és a' mesterfégekré, kövekezés .képperi a' ki-
ihif eltetésre alkalmatos-fejeket? De tsak 
ugyan mőg-kell'vallanunk , hogy igen ke-
vefékét ki-vévéir, Hazánk' Nagyjainak, Ne-s 
mefseinek, 's gazdágabbjainak nagyobb ré-
íze előtt ríem voltak a' mesterfégék, és azok 
által lejendő ki-miveltetésünk olly b'etsberi, 
hogy azokat hathatós elő-fegélléfekre ^ tel-
lyes erővel való emeléfékrd, ülendő meg-
jutalmazásokra, méltóknak ítéltek volna. 
Mit néni tett ? de mit nem tett és tehetett 
t"ólna még árriaz Erdélyi Fénikfz TÖtfah&~ 
fi Kis Miklós Hazája' dífzére, ditsőfségé-
re , és a 'Betű öntés' mesterfégének emeié-
fére, ha olly hatalmas jói-tévőkre, íegédek-
íe pártfogókra találhatott vólna közöttünk^ 
Imiit az idegen Nemzetek feözött ? a' kik 

G c a tsak 
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tsak azt is fz'erentséjeknek tartották, hogy 
közöttök valami ideig múlatott; ide haza 
pedig vérei, és polgár tárfai között az írígy-
fég, az idegenfég, és a' hidegfégnek leve 
áldozatjává Hazájának gyalázatjára, — Mi-
re nem ment ? de mire nem ment és mehe-
tett vólna még ! ama hazája és Nemzete 
difiének emeléfére és neveléfére fzületett 
Gtjőri Nagij András a' réz táblák', és a* 
föld képjei' metfzéfének mesterfégében; ( a' 
ki az azokhoz" való mind elmebéli tehetsé-
gei, mind pedig a' kiilfő mindenféle fziik-
féges efzközöknek, nagy költségével lett bé-
fzerzé'se által, olly el-kéfzűlt állapotban va-
la; ) ha Hazánknak. Nagyjaibari és tehetö-
febbjeiben, a' mesterfégeknek hetsülőjire, Ha-
zájok' 's Nernzetjek' ditsöfégének, vajha tsak 
ollyan elő mozdítójira és fegéllöjire találhat 
vala is mint most a* junkerek, Kór ék, Fa-
lufik , Kotzkák, 's a' t. Görög és Kerekes 
Urakban ? — Mit - nem vihettek vólna vég-
b e , hogy fok máfokat el-hallgafsak, -ama 
metfzés' és kép írásra fzületett Békés Vár-
megyei Vitéz 0Ó'sef; és a' feljebb említett 
Faggijúsok, Kabaik, Katonák, ha tsak 
eggy pár Jóltévöknek vonhatták vólna is 
figyelmeket, fegitségeket, párt fogáfokat 
magokra és hajlandóíagokra? 

Igaz! Igaz! hogy látunk elég fényes 
és gazdag Templomokat; találunk pompás 

' ' ^ Vá- ' 
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Várakra, Kastélyokra, mellyekben azoknak 
Olafz, Német és Frantz építő mestereik 
meg-mutatták azt, hogy ök itten is fzinte 
olly jól értik mesterfégeket, mint oda haza. 
De járjuk-el bár minden nevezetefebb épü-
letit Hazánk' Nagyjainak, vizsgáljunk-meg 
azokban minden rejtekeket, menjünk-be a* 
ritkafágok'kamarájiba, a' kép-tárokba; hol 
találunk tsak eggy tenyérni,írott, metfzett 
vagy faragott képetskét, eggy lábnyi ofzlo.-
potskát azokban, mellyen ez, vagy hasonu-
ló irást fzemlélhetnénk: A mesterjegek'' elő 
mozjütójdnak; hatalmas védelmezőjének"; 
és jutalmazój-ának; mint kegyes jóltévojé-
nek; Ugye fogyott árvafágában *édes Aty-
jának és fel-emelőjének hildadatos fzíve? 
bizomjfágául írta metfzette — farag-

' taemelte ÍV.N* — P Mutathatunk é-
leg buzgó Hazáfyakat, a' kik a' Prózelitu-
foknak fzámokra , rángj ok' 's állapotokhoz 
képest nagyobb vagy ki.fsebb jutalom lum-
Briákat osztogatnak, főt egefz életekbeli hó-
pénzekre is, méltóztatják: ae óh melly ke-
vés fzerentsétlen jó elmékre akadunk, a' 
kik ezzel ditsekednénekés ditsekedhetné-
nek, hogy ok ez vagy amaz mesterfégeket, 
ez vagy amaz földes Uraknak, vagy Aílzo-
nyoknak ferkengetéfébÖl, fegiíségéből és köl-
tségén tanulják , folytatják, követik! Sokak-, 
nak minémű Summakat nem találnánk isták 

C c 3 ló-
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Ipjikban heverő ízükfégtelen és 'felesleg va-
ló ritka tződöreikben ? -r- Sőt mitsoda kü-
lombkülömbféle kutya tso.rdákba nem bot-
lunk fok főbb és alatsonyabb udvarokban, 
mellyek Jóltévöiknek gyönyörufégekre, fok 
nyomorúk fzégény eknek verejtékeikkel trá-
gyázott eledelen hízlaltatnak, mint ha ugyan 

Nagy Mógol' valamelly várafának kutya 
váfárjára kéfzülnének vélek; midőn azon-: 
ban fpk meg-élemedett fzerentsétlen fzegé-
nyek, ügye fogyott özvegyek, az éhei ha-
lállal kül'zködnek, 4$ piinden fegedeierrv 
Bélkiij maradt fzámtalan nefeletlen árvák 
kóldylásra fzorúlnak azok mellett faiujikban; 
a' Wk ki-tudja minémű dífzek nem lettek 
vólna rnesterfégek, vagy tddornányjok által 
a' Hazának , minémű ditsőfégek a' Jólté-
vökiiek, ha tsak fzázad réízét fordították 
vólna %s azpknak taníttatáfokra annak, a' 
mi ar felesleg való lovakra és ebekre el-kőlt? 

Valaki valaha ember tárfának bóldog-
fágán és fzerentséjén munkálkodni köteleiké* 
gének tartotta és. esmérte: annak valóba igaz 
és nagy jufsa vagyon a' mi egéfz tifzteletünk-
liöz és fzeretetiinkhöz; akár már közttünk 
(zületett légyen és éljen is az, akár. az égnek 
más övezetje alá plántálta légyen is által a' 
te?giéfzet. Az emberileg fzeretetének fe ha-

x # pemíete, Xe vallása, fe ideje; az 
S g # polgáxa cz, és valamint 

rtíin-
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minden fzívekben, úgy mindén fzázadokban 
él. Eggy olly virtus a' jótétei, melly min-
denekre ki-teged, és mindeneket karjai köz-, 
zé ölel. 

Örök emlékezetben és fzeretetfeen fog 
maradni ama koronás Filozófusnak, Márk 
Alírélilisnak neve mind a' mái, mind a* 
maradék világ előtt, nem annyira azért hogy 
jótéteményinek árját az egéfz világra ki-ön-t 
tötte; mint főképpen azért, hogy a' magá-
hoz hafonlóknak esmért ember tárfai , ból-
dogfágofcnak munkálkodásban, olly fáradha-
tatlanul foglalatoskodott fzűntelen. Tifzte-
li a' Szókratefeknek, Arifiidefeknék és fok 
máfoknak emlékezeteket, mivel ezen nagy 
lelkek meg-tifztelték Virtufaik által az egéíz 
emberiféget; és példáji voltak az igazfágnak, 
ízelídfégnek, nyájjafságnak, 's a' jó tétel-
nek: de, gyűlöli, utálja a' Ti bér infokban , 
Nérókban , Karakalldkban, Kulikánokban, 
JBorgia. Tzézdrokbafc a' koronás vétkeket, 
kikről elég azt tudni 3 hogy az emberileg-
Ijek Útálói és ellenfégi voltanak. — De 

3. Az idegen nyelveinek, nem ft^idfa^ .. 
nem tanúláfa, és a? fzomfzéd Nemzetek-
nek. meg-útáláfa. Annyira hog/ még a* 
mesterfégeket is, mellyek azok között tsak 
ugyan virágw&bb állap.otban v.óltanak, 'a: 

xpellyeket kö.zinkbe hoztak magokkal, gyü-
lölnlk; fői fzereatséjeknek tartották; no.h.A 

<?' c 4 " bo.-
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bolondul! ha azoknak nyelveket (lem értet-
ték. Innen lett hogy az idegenek által las-

"fan lafsán kpzinkbe bé:tsuízott hafznos mest' 
teríégeken és hivatalokon^ minéműek az 
Építésnek mesterfege^ azÁtsésKö-míveíség; 
a' küíömbkülömbfele Fábrikák, manufactu-
rák, rnesterfeges alkotmányi alkotáfi, víz 
vételek , üyeg fuváfbk, Kép- írás- metízés. 
faragás, Ralmárfag, Bányáízíag's a^t.; Har-
zrintzadoíi ^ Pósta-mesteri, Vendég fogadód 
hivatalok â  t.; vagy épp^n nem, vagy 
fsak el-yétye 's ímmel ámmal kaptanak. 'S 
mi leve olztán belőle? Ez, hogy a' Fábri-
kákra. Manufacturákra, Víz-vételiekre 'sa^ 
t . , mint a^ Nemzet' bóldpguiáíara V ki-mi-, 
veléíere tzélpzp. és el-múlhatatlanúl ízíik^ 
feges efzközökre nézve, vagy idegenekre, 
kéiiteleníttettünk ízorúlni, meg pedig több-? 
nyire tsak ollyánokrá, â  kik á% idegenek 
közzul, vag}' tudatlaníagok, vagy feslett ér 
letek, vagy roílz gazdálkodáíbk 's alkalmat-
lanryólwk miatt elrbotsáttattak lévén . köz-
tünk /Myáa^ák-yólna: ízerentséjek-et' próbálni, 

helyre hozni; vagy pedig tsupa ízél-árp-
fak vólfanak; kikben ném lévén â  Hazához 
yalo iga% ^eretet^ fémtannak bóldogúlaía-
f ak 's ki ,;míveléíenek- yalóiagps -mtáfa/fd- -
$ r?íy?ken pem feküyén, Vmint jdegenek-

nem is fekhetvén, tsak tsupán a' pénz 
M # # V Á Winden fö tárgyjok, és min-

. den 
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c!en m'veiknek rúgójolc, mind addig, mígfzá-
mos de hafzontalan költfégekbe nem diu-
vén Nagyjainkat és tehetöfebbjeinket , a* 
kapu fától vennének többnyire bútsiít, 's 
mind magokba, mind mésterfegeikbe dere-
kaían belé unatának. Friss bizonyfági még 
ezeknek a' Kerefztúl'i Karton Fábrika, Fe-
jér Vármegyében; a' Kisbéri Tobák és Por-; 
tzellán Fábrikák Komárom Vármegyében, 
és ama fok fzáz ezerek.be került Klllpa vi-
ze'régulázáfa Horvát Orfzágban, 's más töb-
bek. De ellenbe, a' közttünk el-hataima-
zott Német mesterek is, eléggé meg-mutat-
ták ebben , a' jragok réfzre ii^láfokat, mi-
dőn az e' féle úgv pevezett Német mester-, 
íegeikre, íemmi Nenizetbéli Hazafit fel nem 
vettek ; a' mnt ennek fok példájit lehetne 
elö hordani; ámbár mnt eggy 10. 's 15 efz-
tendőktöl fogva, ezen allatás tsak ug>anmar 
valami ki-fogást fzenvedhetne, 

4. y# tehetségek! es hajland&fÁgokra 
való vígxjázatlatijag gyermekekben és 
az ifjctkban* Többnyire a' Izuíék' és taní-
tók' erre vagy amarra vbnfzó hajlandófága-
ik hatájpzták, és határozzák még ma is meg 
gyermekjeiknek .'s, tanít ványjaiknak is haj-
íandófágaikat; és ingyefi í'zántba fem vétet-
vén azoknak erre vagy amarra lejendp alkal-
matofabb, vagy alkalmatlanabb voltok, ha 
másképp'nem lehet, a' hatalomnak fzava vá-

C c í laízt-. 
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lafztjg. - el jövendő forfokat, hívataljokat. 
Nem találunk é gyakran elegeket a' mezei 
gazdafág körűi, a' kikből elmés mesterféges 
alkotók ( mechánikufok ) Átsok, kép - fara-
gók lettek vólna, hajlanclpfágaiknak fzabad 
követések , és fegítések után, kjk most nyo-
morult mezei gazdák? Nem látunk é fok 
mester embereket, kikből hatalmas mezei 
gazdák; példás kegyefségü és épületes Pa-
pokváltak yólna, ha annak idejében ter-
méfzeti hívataljokra vigyáztak vólna, most 
pedig mesterfégeik után alig éghetnek ? Sőt 
ha fel járjuk a' Klastromokat, ha meg-vi's-
gáljuk az Egyházi rendet, hányakat nem 
lelünk, kik fokkal alkalpratofabb és hafz r 

nofabb tagjai lettek vólna a' Tárfafágnak, 
a' Kalmáríág, kereskedésa mezei gazdafág, 
katon&fág, és más hajlaindófágokhoz jobban 
alk almaztatott mesterfégek 's hivatalok után, 
ha már még-böltsöjökben nem választattak, 
's nem hívattattak vólna Szül éjiknek fz. áj ok-
ban és akaratjakban.; és már még ekkor a.' 
$zent hivatalra fel nem ajáiiltatt^k vqlnaf 

( A ' többi következik,) 

Kolosvárrp], Po'so.nyból 's más helyeké 
#1 is vettem ^ ó ' s e f napi _ köfzöntőket olly 
kéréfsel, hogy ezen Gyűjteményünkbe tétes-, 
W s t t 'KöXzqnön^ ezen nemes fzíyű Ha? 

' ; ? a - . 
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zafijaknak különös barátságokat: de mivel 
a' dítséret íneg-haladja az érdemet, meg-en-
gedjenek.ha külőmben fok elméfséggei tün-
döklő fzep verfeiket ide iktatnom a' ízemé-
rem nem engedi. — 

A' Találós Mefe volt Pohár ; a* Rej-
tett Szó Okofsdgi mellyből kitelik ág, kos, 
# , ok. • ' 

Találós Mese. 
Mi az: annak nem kell , a' ki azt okozza * 

Annak fe kell a' ki magával hordozza^ 
A' ki pénzt ád ertte még az is gyűlöli, 

Szélese' világon fen ki fekedvellú 

Rejtett Szó. 

Királynak rs Pápának járok a' kezeken, 
'S reg-többet forgatnak a' Törvény ízé-

keken. 
Halam nélkül fohol nints Deiiberátum , 

A'mellyet nem tudnék minisen ollyas Fatum» 
Az Archívumokban tudo^c m,inden titkot, 

Gyakorta rám fzórnak fok méltatlan fzitkot. 
Három elfő lobbal állok Catkedrában. 

Öttel gyenge fzűznek ízép ábrázatjában, 
í^égy kedvefsé tefzi a' Juh 's Tehén vajat % 

Hárotjinak a' pora mee-őfzít fok hajat, 
- ' ' N. Kálló. F, Gy, 

V 
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