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XXV. L E V E L , 
Költ Kotyidfoniban, Sz. Mihdly-Bavának 

• 23. Napján. 

bifputeitio de Quaeftiow$ fuerit 
Aftium Magicarum origo ? Quomodo 

- iZ/ae ab Afiae Popidis ad Graecos atque 
Romanos, et ab his ad caeteras gentes 
Jint propagatae i qúibiísqne ratiúnibus 
adducti fuerint üt qui ad noftra us-
que tempót a eáfdém fcsl defeiidereut vei 
oppiígnarent. Ezt a' munkát írta Dietr. 

.... Tiedemann, a' Mafpurgi Akadémiában 
a' Filoiófiának közönféges Tanítója; mel-
lyért a' Göttingai Királyi Tudós Társafág-
tói jutalmat nyert, 

j V j j j n t h o g y még a' Kerefztyéftek között, 
kiváltképpen a' mi nemzetünkben az együ-
gyű fejek fokát állítanak a' bofzorkányfág 
felöl: ez az illyen bal vélekedésű emberek 
ellen igen hafznos munka meg-érdemli, hogy 
közttünk esméretessé legyem Az egéfz 
•könyv áll három fzakafzokból. Az elfő 
fzóll a'Magiának terníéfzetéról, a' II. a'Má-
giának nevezetesebb történeteiről. III. A* 
Magiának ralófágos léteiéről, 's annak ha« 

Bb 
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fzontalaníagáról» Mi légyen a' Magi a , T. 
így adja-elö : Magia eft ars, jive malueris 
Scientia perpetrandi mi fa, quae fu-perant 
leges et vires corporum, et animalium 
rerumque earum^ quas htiic mundo inejje, 
ibique aliquid efficere experientia, autra-
tio certa docuit. E' fzerént minthogy a' 
Mágus a' terméfzetberv a'terméfzet felett va-
ló változásokat bizonyos regulák fzerént 
akarja véghez vinni, és minthoogy némelly 
babonás tselekedetei által akarja az ISTENt 
's a' Lelkeket maga hatalma alá vetni: az-
ért Ötet egy ollyan e m b e r t ő l a ' ki által az 
ISTEN valófágos tsudát akar, tselekedni, 
könnyen meg lehet kiilömböztetni. Verfa-
tur omnis in eo religio, ut Deum preci-_ 
bus fieSlamiís, non cogamus, Preces omnes 
et fummi Numinis cultus, liberum Deo 
fclmquunt, quidquid lubuerit decemere. 
Proinde ars ejj'e Magica nequit, cum nu 
hil certi promittat. _ Quodft precibus et 
pietate cogi Deum, aJJ'ens, Religio omnis 
vertetur in Magiam. Omnis enim Reli-
gio ^ bona SeSlatoribus et Bei benevolen* 
tiam promittit. Ez egy ízükféges és hafz-
JIOS Jegyzés. Sokfzor az emberek az olly 
fzokásokat az Isteni tifzteletben, melljek a' 
régiektől a' Vallásba bé-vett fzokások ellen 
vágynák, Magiának gondolják lenni. Sok 
példájit lehet ennek a' Pogányok között lát-

ni. 
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ni. - Annak le-írása után* mi 1& 
gjen a' Magia, bizonyos réízekre ofztja TV 
tmmkájat > liol nevezetes az. Ixogv az Al-
chimiát és Aítrológiát a' Magia réízei köz-
zé fzámlálja. Azt mondja T. a' Magiát a? 

vad nemzeteknek babona] ok ízül te, ezt az 
állítást fok példákkal mutatja-meg. A' má-
sodik' Szakafzban fzóll T/a 5 régibb és ujabb 
Európai népeknek, Rómaiaknak , Görögök^ 
nek ^ Cháldeusoknak, Perfáknak, Indusok-
nak, Egyiptomiaknak MagiájokfóL Nagy 
fzorgalmatossággal elö-fzámlálja mind azt ^ 
valami a v Magiának ezen Nemzetek köztt 
való eredetére, terjedésére, ?s líiinémufégé* 
re tartozik. Nem fzóll a' Chinaiakróf, Bar«* 
barusokról, Zsidókról* noha ezek is gya-* 
•Jkbxlották a' Magiát, az Arabsokról is, kik# 
nél a' Magia gyakoroltatott, többet fzóllha-
tott volna. A' CháldeUsok az* Égi testeket 
valamelly Istenfégnek gondolták lenni, meK 
lyeknek er Világra nézve nagy etejek Vagyon * 
9s azokból fzoktak jovendőinu Ide tartozott 
a' forsokból való jövendölés * valamint ^ 
Terafimoktól való kérdeződés is* Lásd Ézék& 
4-1.. A' Perfdknal meg-vólt jövendő mon-
dás és a' Magiának más fokféle neme, de 
a' melly a' Cháldeüsokétól fokakban külöm* 
között. Nevezetes volt a' Mágiáról 6 kö* 
zöttök ZöTOajlef i de a' ki annak nem tá-
lalója , tsak rendbe fzedöje volt K% 

B b # 
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luífüíofenak Magiájokról különösen fzóll, 
's azoknakTheofophiájokat a'Magiához fzám-
iálja. Melly régi tudomány légjen ez a* 
Theofóphia az Indusoknak Brakmanjaiknál, 
azt az újabb írókból világosabban meg-mu-
togathatta volna T. Valamint a' Perfdknál, 
úgy 37, Egyiptomiaknál is esméretes vólt a' 
Magiának az a' neme, melly ízerent ők, a' 
mint hitték, némelly füveknek erejek által 
iaz Ördögöt eíŐ-hivták, el-üzték, 's tsudá* 
atos dolgoknak tselekedésekre kénfzerítet-

ték. Az Égyíptomiak még több dolgokat 
tselekedtek a' Magja által. Úgy látfzik, 
hogy ők ezt a' mesterféget elejétől fogva 
gyakorolták. Már a'Mózses'idejében ma-
goknak merték tulajdonítani azt az erőt, 
hogy ők a' varázslás által egy dolgot mássá 
változtatnak. A' Görögökről azt mondja, 
hogy azok a' Magiát az Egyiptomiaktól ta-
nulták. Közönféges vólt ő nálok a' Necro* 
manticks vagy halottaktól való tudakozó-
dás, a' fá ólvasás, a' méreg elegyítés. 
A' Pithagoreusok a' fzámoknak nagy érőt 
tulajdonítottak. Minden írók azt bizonyít-
ják , hogy Pithagörás a5 Magiának nagy gya-
korlója vólt ; me Ilyet ő felőle meg is lehet 
engedni, ha annak az időnek, mellyben ő 
élt , együgyűfégét meg-gondoljuk. Úgy lát-
fzik , hogy a' Periáknak Magiájokat Oftha~ 
fies esmértette-meg a' Görögökkel, Bemo-

cri-
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eritus nagy ellenfége vólt a'Magiának, El-
lenben Émpedocfas nagyot tartott -felőle. 
Plátó az új Platonicusoknak Theofophiájo-
kat nem tanította, de annak el-terjedésére 
utat kéfzített. BerofUs vólt az Aftrologiá-
nak a' Görögök, köztt fel-állítója, A' Thek 
fáliaiak híresek voltak mindenféle varázslás-
ról.: A' Lemnus Szigetéből való Theorís 
varázslásáért ölettetett-meg. Nevezetes va-
rázslások vú«!t ezeknek, fzerelem italt adni^ 
viafz képek által ártani, kötni, magokat 
's másokat állatokká változtatni. Ptolo-
mens Philadslphus' idejétől fogva nagy erőt 
vett a' Magia. Theocntusból lehet látni, 

. hogy az már többé nem vólt titok, hanem 
közöíifégessé vált. A' Rómaiakról, 's más 
Olafz-Orfzági népekről az mondja T, hogy 
azoknal is gyakoroltatott a'Mágia. Hogy 
Ntima PompiMlls annak fzeretője vólt, bi-
zonyítja azt Arnobiusból és Valerius Antius-
tíól. A'Tufclaiak, Relniriaiak, Sabinusok 
is tudtak a' Magiához. Firgilhisnzk. és 
HorátiíiSaak írásokból látjuk, mitsoda ál-
lapotban lett légyen ar Magia az ő idejek-
ben. A' mit T. a' Gnofticusoknak, Simon* 
nak, Carpokratesnek, Baíilidesnek, 's ezek-
nek Tanítványjaiknak Magiájokról mond , 

" azt a'régi Pátereknek ( kik ezeket az embe-» 
reket halálosan gyűlölték,) írásaikból vet, 
te. A' Római Tsáfzároknál nagy obb-na,» 
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gyobb kedvességet nyert a'Mágia, úgy hogy 
mi fokán Ö közzülök magok gyakorolták, 
A' Kerefztyének magokat annak ellenébe 
tették; 's úgy kezdett ofztán annak betsűle^ 
te vefzni, a' mint a' Kerefztyén Vallás ne-
velkedett. A' honnan a' lett, hogy a' Ke, 
refztyén Tsáfzárok, mint bálvány-imádást, 
azt úgy kárhoztatták, 's mint nagy gon'Qfzfágot 
Vgy bimtették-meg. Ellenben a'Pogányok 
köztt nevelkedett annak betsükúe. Kiválta 
képpen pedig a' tudományoknak világok 
kezdvén meg-fetétulni, a'.babonafág és-var-
rázslás mindenütt fzabad útat talált magának 
az el-terjedésre. Marcellus Empíricus, Aé-
tius,, Al. Tralliánus, Orvosok a' rá olvasás 
sokat, 's a' t. igen igen dítsérték Az új 
Platonicus Philofophusok azt tanítottak, 
hogy az ISTENt és a' Lelkeket bőjtölések, 
testi gyönyörüfégektől való meg-tartózkodá* 
sok , elmélkedések, áldozatok, 's más cere-
móniák által arra lehet venni, hogy az em. 
bereknek meg-jelenjenek , 's nékik fegítfégul 
Jégyenek : dicsekedtek is ők azzal, hogy ők 

-terméfzet' ereje felett való dolgokat tsele-
kedhetnek. Ezeknek- idejekben kezdett a' 
varázslóknak és bofzorkányoknak fzámok 
fokasodni, 's a' boszorkányoknak gyűlések 
felől való vélekedés is lábra kapni, A* 
t>qfzorkányoknak gyűlésekről emlékezik 
gufiinus. Hihető, hogy a' Kergiztyének-

nek 
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nek afzfzonyaik köztt fok varázslók voltak. 
Említ Auguítinus olly afzfzonyokat, a' kik 
a' Sátánnal fzövetféget kötöttek, melly ál-
tal azok meg-valdttatván úgy képze-
lődtek, mintha ők éjtfzaka Diánnával, Mi-
nervával, és fok más afzfzonyokkal a1 le-
vegő-égben- nyargalódzanának. A' bofzor-
kányoknak illyen utazásoknak a' régi idők-
ben fok nyomát lehet látni; de gyűlések-
ről iem fi' Görögök fem az Arabsok, fem 
az Egyiptomiak nem emlékeznek. Ez i lo-
bén kezdődött a' boszorkányoknak az ŐriÖ-
gökkel való fzövetfégekrol való vélekedés 
is. (Pabiiim cum Daemone) Ebből a'véle-
kedésből ízámazott az a' mese is, hogy a' 
gonofz lelkek az ernberekkel közösülnek. 
Ezek utau fzóll T. mitsoda állapotban vólt 
a Magia az Európai Napnyúgoti Népeknél 
a'. XIII. Száz eízten.dőig. Szóll a' Gallusok-
nak, Németeknek, Britannusoknak Magiájok-
ról. Azután meg-mondja, mint terjedett-el 
az a' Kerefztyén népek köztt. Az ördögök-
kel való fzovetfégről leg-előfzör a' XIII. 
Százban fzáüanak né melly írók. Úgy lát-
fzik azt Áondja T. hogy a' kik az ördögök-
kel fzövetféget kötöttek, azok úgy vélekedő 
tek, hogy másképpen az a' fiövetfég nen* 
eshetik, hatiemha ők a' K^refztyén Vallást 
egéfzen íneg-tagadják, mert az ördögök a' 
Krifztus'íípvétől, a' kerefztnek jegvélfil ige-i\ 
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félnek. Ez időben már a' boízorkány oknak 
gyűlések felől is másképpen kezdettek gon-
dolkozni. jílfüiifiis de Spin a — befzélli, 
hogyFrantz ia-Orfzágnak Daafine és Gascogne 
nevű Tartományaiban fok afzfzonyok, a' 
mint magok meg-vallották, egy nagy pufz-
tában, éjtfzakákon öfzve-gyűlnek, hol egy 
JtŐfziklás barlangból egy b%k ízokott közttök 
meg-jelenni 's a' t. Ezek után fzóll T. a* 
Magiai ceremóniákról, mellyek közzűl 
Wnr fokakat Öfzve-fzedett. De Praefiigiis 

picantationibus. (a' többi következik.) 

1787. Efzt. ment S inából egy Pap a* 
$naga űti-társával Mádritba. Midőn a' Ki-
rály ezeknek a' Napkeleti nyelvekben való 
nagy tudomány jókat látná: kérte Őket, hogy 
az Eskuriáli Királyi könyves-házban lévő 
Napkeleti nyelveken való Manuj'cfiptumo-
kat, vagy kéz-írásokat fordítanák-le. Ez 
a' Könyves-ház minden Európaiak köztt a' 
Napkeleti Manufcriptlimokra nézve leg-
gazdagabb. Meliyeknek Catalógusokat Ca-
Jiri Mihály Bihliotheca Arabico Hispana 
|;':ulus alatt ki-ádta. 2. Vol. fol. . Az elfő 
Darabban, le-írattatnak a' Grammaticára, 
Rhetoricára, Poéfisre, Philologiára, Politi-
kára , Medicinára, Phyíicára, Jurisprudentiá-
ra, és Theologiára tartozó Manufqriptuinok, 

A' má-
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A' máfodik Darabban azok a' Manufcríptu-
xnok foglaltatnak-bé, melljek a'. Geographi-
ára és Hiftqriára tartoznak. Az elfő Darab-
nak Elöi-járó Befzédjében, le-irattatik az 
Efcuriálí Köiiyves-liáznak Hiftonája. Kez-
dett az leg-elöfzör II, Filep Király idejében 
kivált-képpen- az Ariás Montanus, Hurtado 
de Mendoza könyveikkel fzaporodnú, Azu-
tán III. Filep alatt azt egy különös történet 
gazdagította-meg. Tudnilik 1611. efztendo-
bén Don Louis Faxaredo a' tengeren Sálé-
hoz közel, két hajót előfogott. A' fok préda 
köztt talált Ő több mint 3ogq, Arábiai nyék 
ven való Manufcriptumokat, ©elljek a* 
Philosophiáról, PoJUicáról, és a' Reíigíoról 
tán-töttak* A' Marokkói Tfáfzár, a' kijé 
ezek a' könyvek voltak III, Filepnek ^OjOOQ 

•font pénzt igért érettek* De a' Király meg-
vetvén ezt a' nagy Summa pénzt, k ülőm-
ben nem akarta a' könyveket vifzfza adni, 
hanem ha a' Tsáfzár minden Spanyol rabo-
kat fzabadon el-botsátaua. Erre a' Tsáízár 
nem állott: azért a' Király az említett Ma-, 
nufcriptumokat mind az Escuriali könyves-
házba vitette, így lett ez a' könyvesrház a' 
Napkeleti Manufcriptumokra nézve minden 
Európaiak köztt leg-gazdagabbá. Noha az 
IŐ/lben Jcininsnak 7. napján megrgyiílad-
ván, 1800 darab Manufcriptumokat tüz mi-, 
att el-vefztett; eí-hallgatván azokat, .meU 
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lyek vagy felig meg-égtek-, vagy meg-tson* 
kúltak. 

jf Kassai Kerületben a' Nemzeti Oskolák* 
lnfpe6f.orának Teh Kazinczy Ferentz 

' Úrnak haláláról hiteles hírt hallván egy 
' jó Barátja^ J'zoniorúfágditak bizonyfdgd-
• "fa, és- egyszersmind foha fem látott W-
' ves Barát]a' emlékezetére, ez egynéhány 
; Sorokat irta |fulii i?S9, 

ííints hafzna, kelletlen Őröm ! víg öfztönozé-
sednek — 

Fáradnak vidám érzésim, 's álomra fzen-
derednek. 

Hijjába vívfz tündér vígfág! bánatos képzé-
- sernmei, 

Panafzt kell 's fzopioní hangot zenge-, 
* nem énekemmel. 
Sereggel jönnek Barátim, kiknél tudva nini 

tsenek 
Bánatom' okai; hqgy ma víg társaim le-

, gyének. 
A'gonclnak tulajdonítják andalgó lépésimet, 

Ha ugyan el-takarhatják a' gondok febei-
met. — -

Unfzolja a' terméfzet is vidám indnlatimat, 
?$maga |nint?egy erőlködve kergeti báná-

timat. 
: . 'S mir 
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fS mikor gaínt elkeseredett, irtózom a' Vi-
lágtól , • 

Füxednek hátot fordítok, futok a' fokafág-
tól; 

Hogy itt, komoran, magános Remete kká» 
somban, 

A ' nehezen nyelt bánatot meg-eméfzfzem 
magamban: 

Itt is, az időnek leg-tfzebb 's leg-gazdagabb 
fzakafzfza 

Azon van, hagy Brálmomnak korán végét 
fzakafzfza. — 

De fzüntesd, gazdag terméfzet! még vígafz-
talásodat, 

Ne rakd reá, mert korán van, febemre 
flsstromodat ? 

Ne hogy, a'hirtelen gyógyult feb, most ugyan 
el-muljoíi, 

De tsak egy kis vakarásra újólag ki-űjííljon. 
Úgy akarják az Egek , és az Égi farkalatok , 

Hogy most gyáíz Innepet tartfak , annak , 
a'- kit íiratok. 

Engedj hát áldott terméfzet! és ne vond-le 
gyáfzomat, 

Hadd neveljem a' leg-nagyobb mértékig 
liralmomat. 

Tegnap egéfz nap záporral tsorgottak a' fel? 
legek, 

Elzákról kegyetlen fzéllel háborgottak az 
Egek, 

Hány* 
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Hánykódtak a' Magyar tenger' dagadozott 
habjai, 

Zúgó morgással harsogtak a' Hullámok' 
zajjai; 

Még is hogy Nap le-ment tájban a' feifő part-
ra értem, 

Meg-tsendesedett a' tenger; 's lalám ugyan 
én értem, 

Hogy ide által-evezvén, a' zöld fák árnyé-
kában , 

Bánatját fzívem fzabadon érezhesse ma-
' ' gában: 

Álig érek-el *s ím a' tót, a' fzél ismét zavarja; 
Szomorkodj hát gyáfzos fzívem ! az Ég is 

úgy akarja. 
Ébrefzd gyönyörű Es tha jna l/ ébrefzd érzé-

seimet, 
Te juttattad rpifiden estve eízembe éneki-

met, 
Hányfzor éneklettem (látván az Égnek tsil-

lagait) 
Kazinczimnak ellened írt panafzkodó fo-

rait ? 
Éneklettem — de még eddig édes emléke-

zéssel , 
'S ezen boldog reményfégen való örven-

dezéssel , 
fiogy valaha meg-ölelvén ötet hív karj&im-

• ' , mai, 
Egygyiitt éneklem fzomorú forait Kazin-

• czimmal. — • 
A h ! 
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Al i ! — de '—' igazán találta írni: hogy nent 
fokára 

Rá fzívárognak íugárid harmatos f i f -
Hantjára (á) 

Mert nem hafztalan kereste, feUtalálta 
nyugalmát; 

A' változás ö rajta is meg-mutatta hatalmát. 
'S a'mit édes reményfégem nem is képzelhet 

vala, 
El-érkeze, óh fájdalom! élete Est-hajnala. 

Vezess-el fényes Est-hajnal! vezess-el fír-
halmához; 

Vidd-el, e' foha fem látott Barátot Barát-
jához, 

Hogy, ha a' mit meg-ígértek fzapora leve-
leink, 

Egymás' fzemébe már késő! nem nézhet-
nek fzemeink, 

Hadd lássam-meg nyugvó boltját — por 
teste'kamaráját, 

Hadd tsókoljam a'hantokon által, hal-
vány ortzáját, 

Azo-

% e gy z é í. 

(ü) Tzéiozás vagyon Kazinczinak az Est-hajnalhoz ín-
tézetc, *s a* Kassai Magyar Múfeuitiba iktatott 
t n e k é r e ; a' hol a* többek köztt ezt írja: A h ! 
Bem fokára* harmatos baiitomon Fog majd ra« 
gyogni fzánakozó fzemed.—• Majd meg-taiáloíxt 
egyízer én igy Ka&Wanúl keresett Byugalmant'*. 
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Azokat a'könyv-tseppeket , jnei l jek e t gyűj-
tögetek , 

Régen , hogy ha Barátommal hajdan egy. 
gvütt lehetek, 

Szapora költsön tsókok köztt ortzáján le-
görgessek, 

*S mellyektöl fzem-borítékim, még most 
"jobban terhessek, 

Hadd hullassam fírja felett a' harmatos han-
tokra , 

Hadd botsássak új 's fzomorú könyveket 
is azokra. 

Talám az a' titkos erő, mert tsak titkos le-
hetett ; 

Melly, két egymást nem látottat barátok-
ká tehetett; 

Hasonló titkos munkával, meg-fútja a'rejteket 
'S lelketlen artzúlatjáig le-vifzi e' köny-

veket. 
.Le-vifzi, — de egy hijja van még e' kíván-

fágomnak — 
Engedd-meg ezt is óh Halál! fjrba zárt 

Barátomnak. 
Jojj-vifzfza egy pertzentésig, jöjj akkor, óh 

Nagy Lélek! 
Lelkesítfed tagjaidat, és éreztesd-meg vélek 

Hogy ezek a'könyv-záporok olly fzemekbol 
fzármaztak, 

Mellyek őket élve látni hijjába kíván-
koztak. 

. ; ' 
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Egy hív, de foha fem látott Barátodnak 
könyvei — 

A h ! •— de mit kerestek ismét? Lelkem? 
víg képzései! -

Mellyek titkos vígafztalást nyújtotok bá 
natomban, 

És ízem tsiklándó fzíneket kevergettek 
gyáfzomban. 

Nints Kazinczy — nlnts — 's mind ezek a' 
kedves gondolatok 

Azt bizonyítják, hogy meg-hólt az, a'kit 
én fiiatok. 

Siratok — ' s a' kit fúrathat maga kedves nem-
zete j 

Hogy nyelvünk tovább nyelvével fzeren-
tsés nem lehet e. •— 

De mit is keresfz ? óh Halál! a'Múzsák' la-
lakó helyjén, 

Gyáfzt hozván a' Pamafzfzusra, — és azt 
illyen idején. 

Mit háborgatsz ? fzomorú hír! tanúló kis 
Házamban, 

A'hol Kazinczim1 átnyékát víg magános-
fágomban 

Egy darab kártyára festve előttem tartoga-
tofn, 

'S hát /-— már ezután ha ezt az árnyékot 
tsókolgatom; 

Mi lefzfz? hanem ha a' Halál' völgyié' ko-
mor vidéki, 

Az Elifiami Lelkek', 's meg-hólt testek'ár« 
nyéki 
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Énekem' tárgyja ? — mint a'füst a' víg kép-
zel ődések 

El-tűnnekj 's fzomorúk léfznek minden 
vers for zengések. 

Ugy vagyon —felejtsd víg Lelkem ! a'tün-
dér vígfágokat 

Felejtsd én énekes Múzsám! az örvendő 
hangokat. 

Menj-el a' fír-halmok közzé azokkal társal-
kodni 

A' kikhez kéfzűlfz — 's a' kikkel fzent 
öröm fzomorkodnn 

Ott; a' kit fohafem láttál, meg'látod valahára, 
Reá esmérik e' kis képről Kazinczy' ár-

" nyékára, 
ÍS ditsekedni fogfz előtte, -hogy noha nem 

esmertedj 
De az iga£ hat át/ágtól azt tsak ugyan 

meg-nyerted, 
Hogy Atyjafijaill kívül, mint maga Lelkét 

„ fzinte, 
Nem esmérte, fenki, 's nem is fzerethet* 

te úgy , mint Te. 
Nyugodjatok békességben hív Barátom* 

tsontjai, 
Előttem j fzomorú Múzsám' ez kesergő 

hangjai, 
zálogúl lciildött képének fekete Vonásai 
Léízjiek emlékezetének állandó ofzlopai. 
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