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X X V I , L E V É L . 

Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 
26. Napján. 

Ugyan azon jó Barát, meg-tudván hogy 
a' Kazincf haláláról vett hir nem igaz 
vált;...ez egynéhány fórban örvendi 
fel-gyógyúlását; és egíjfzersmind a7 

Betegnek panafzára-felel. 

fc^zégyen é vagy gjöifföríifég ez? a'mit 
kell érzenem , 

Az Eliímmról, jqnek a1 panafzofc ellenem i 
ím ' feledékeny légemért a' meg-hóltak' Lelkei 

Vádolnák, — dé nyüjatok-meg hív fzí-
vem' rejtekei. 

Nyissátok-meg ama Mómus' ablakait mej-
/ . jemen, 

Hadd lássa nevét fel-metfzve Kazinczij 
hív Mvemen., 

l íem rég, keserűfégemben helyemet fem ta-
lálom, 

Futok a' fokafágelől, — az életet útálom: 
Hogy azt holtnak lenni hallom, a' ki nélkül 

nem élek, 
A' ki ha más is, de az én Lelkemmel test* 

vét Lélek, 
G$ -Mű-
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Múzsám ízomórúfágában fel-fogadta ma-
gában, 

Hogy mind holtig tsak fzomorú hangot 
penget fzájában, 

Gyáfz Innep-napot fzentele fírba zárt Ba-
rátjának, 

Sírjától távol ofzlopot emele fír-halmá-
nak. — 

Meg-fzánt az Ég, meg-fzánt a' ki meg-fzán-
ta Kázinczimat, 

Egy kedves hír le-törlötte könyvhullatá-
saimat. 

Midőn Múzsám a' víz parton Kazincziját li-
. / ratja, 

Szárnyall a' Hír és aranyos tollait tsattog-
tatja; 

El-hallgata lantos Nimfám a' fzomorú ének-
kel, 

A' ü/fnek hangjára nefzez újfág-váró fii-
lekkel. 

Tsak nem el-aléla midőn a' Hír ezt emlegeté, 
Hogy még a' Halál Kazinczit a' fírba nem 

temeté. 
Hogy már belé lépett, úgymond, a' fírba fél 

- lábával t 

De a* .könyörülő Egek' különös hatal 
mával; 

Altal-lépte nemes Lelke a' békózó lántzokat , 
Mellyek már tsak nem úgy tárták Kazin-

czit, mint foglyokat. 
Háti 
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Hát! '—• miért Te ! állhatatlan Proteusi fzl-
nekkel • 

Kerengő Hír! mondék, miért jádzol a' hív" 
fzívekkel ? 

Kegyetlen! —• 's miért? — nem régen jobb-
• kezeden sl halál 

Veled, 's magad is öltözve fekete gyáfz-
ba valál. 

Szerelmes Barátom felől fzívemet el-hitetted , 
Hogy tsak nevével bírfz , 's magát a' ha-

lálnak engedted; 
'S im! most aranyra tserélted fekete tollaidat * 

f?e félj így fzólván; még élve meg-látod 
Kazinczidat* 

Ha már most minapi fzódat el-hiimem nem 
engedted, 

Mutass most Te tündér állat ! valami jelt 
melletted: 

Melly újabb állításodat hitelesebbé tegye, 
Bizonyítsd-meg, ha valófág, vagy múló 

álom légy e ? 
Ha illy víg hangot ver fzárnyad ; miért nem 

repült vele 
Hozzám, el-tsábíthatatlari Barátomnak Le-

vele? 
Hiízen, SlZ érzékeny, mindén külső erő V 

úntatás 
' Nélkül, mágnesként kőhsönös egymáshoz 

vonattatás, 
"• Az 

Cc a 
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Az o költött halálakor ha azt véghez vihette, 
Hogy az en testem'is Telliis tsak nem víz-

be temette: 
Oh bizony meg-hallhatta azt az ö őrző Án-

gyba , 
Szomorú halálán Múzsám miként kesereg 

• vala : 
Kazinczy ö most is ha él, 's meg nem állhatta 

volna , 
Hogy annak bizonvfágára hogy él, egy-

gyet ne fzóüiia. —; 
Le-erefzti fényes ízarnyát bús pirongatá-

somra, 
A ' E í r i rontsd magadat,úgymond, 's ám 

magyarázd álomra, 
A ' miket, mint igaz dolgot, 's kedvest úgf 

hozék-ejöl 
Káfztor! Polluks' hűfégével bíró Kazin-

czid felöl. 
Halni kezdett: de a'Halál tovább menni faj-

náía, . 
Mert még egy illyen élőnek, korán volna 

halála. 
Hogy én illy hamar érkeztem meg.vígafzta-

lásodra, 
. 'S nem várakoztam addig is fel-éledt Ba-

todra, 
•Míg- a' Halál' békóiból ki-fejtözö„tt újjait 

Ei-bírja, 's írni vezesse botorkázó tollait; 
Ez 
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Ez okozta, mert fzégyenlem hamis hír? 
mondásomat, 

Hogy az Orvoso.k* kédégén fiiggefztvéiiT 
fel magamat, 

Már akkor halála felöl komor hír-mondó 
lettem, 

Mikor még azt nem is láttam, tsak hal-
lomásból vettem. 

Most hát, hogy annál hamarébb le-vetkez-
hesd gjáízodat, 

Futva jöttem; hogy ne fírasd holtnak 
vélt Barátodat. 

Fogadom: hogy mihelyt kezét és író-tollát 
bírja, 

Utánnam jön a'Levél is, 's hogy meg nem 
- holt meg-írja. 

Én, én —- Te engemet vádoifz, holott kén-
telen voltam 

Hallani , 's a' mint hallottam Te néked is 
úgy fsóltarn: 

De Te majd - miként mented-ki feledékeny. 
. fáge.det? 

Mire fogod magjarázni hofzfzas késedel-
. medet ? 

A' kitől-már—r mert tudoifi jói—r el-múlt 
közel hat hete, 

Hogy a' Te kedves Barátod tsak egy fort 
fem vehete. 

Meg-érdemli %zt most tőlem durva ízemre 
hányásod, . 

És meg-is fogja érezni kevély morgo!ódásod% 
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Hogy el fogom késleltetni leg-elfó válafzodat, 
'S gyanúba ejtem felőled fel-gyógyúlt Ba-

rátodat. -
Hogy a' mit most ízemre hányva mondák 

késedelmedről, 
Ö maga panafzolkodjon feledékenyfégedrol 

Kegyetlen Hír! im véghez i$ vitted. a- mit fo-
g a d t á l , 

, 'S mint az elfő komoE hírben, itt hazug 
nem maradtál. 

3£l-me?it egy rövid levelem az Eliíium felé, 
De élő Kazinczjnak ízóllt a' mi volt írva 

' kelé; 
5S el-késett — im jön helyette másik a' fíc' 

izéiéről 
Meg-elmértem refzkető kéz-vonásit pe* 

tsétjéről. 
• Kételkedtek ajakaim,mikor egy gye t tsókoltak 

Rajtok, hogy eleven kezek írták é vagy 
fél-hóltak. 

Fel-fz^kafztom — nézem alól —' Kazinczim'' 
nevét látom, 

Dobog fzívem örömömben él hát az 
én Barátom. 

Él •err de fél húltat mutatnak tántorgó vo<-
násai, 

A h ! fellegekét héjjazó Parnafzfzus' zöld 
halmai! 

'S hát már nálatok js vágynak háborúk Y 
' ; fergetegek ? 

•Ki-
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Kiket tsupa kiességgé tettek a' fzomfzéd 
Egek. 

Mi merte így meg-fzaggatni a' Múzsáknak 
fzárnyait ? 

Mi tsuda gyengítette-meg így Kazinczy5 

V , újjait? 
Olvasom — hát majd négy hetet késett rö-

vid útjában 
A' levél,mellyen réfz fzerént örvend fzívém 

magában, 
Hogy azólta hát mind kezét, mind tollát 

jobban bírja 
Kazinczim, ki most forait illy beteg mó-

don írja. " 
De kegyetlen Hír/ talám hát ezt is Te tse-

' lekedted, 
Mérges esküvésed fzerént ezt is el-késlel, 

- .tetted. 
Ha tántorgók is forai, de gyors az Ő fze-

relme, 
Erőssebben von egymáshoz, ez egymást 

értő elme ; 
Minthogy ezen kedves forok annyira késtek 

volna, 
Ha tsak valami Istenfég ellenünk nem h.ar» 

tzolna. 
Szerentsém' ferériylegével ízembe tán a' Hí? 

fzállott, 
A' komor hír, mellynél pedig nintsen fe-

fényebb állat, (Yirg. ) ' 

' - - C c 4 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet. 728.196 



4-i6 C "o 7 32? 

Hogy is van 7 óh kedves forok! hogy ennyire 
késtetek, 

Miért valamivel elébb boldoggá nem tet-
tetek? 

Míg azt az el-keseredést, mint valót nem ér-
zettem , 

Míg nem hallottam halálát, hanem tsak 
kételkedtem. 

A h ! fzeretet! miért hagytad pihenni gyors 
tollamat, 

Holott, lám, én köteleztem magam arra 
magamat: 

Hogy én és az a'Hónap is fzerentsctlen lefz' 
velem, 

Mellyben a? én Kazinczimhoz nem megy 
egy-pár levelem. 

Meg is lett — jfzerentsiétlen vólt —- de ő azt 
nem tudhatta, 

Míg nyavalyája az ágyba le-kötve tartor 
gatta: 

Mert három régibb levelem éppen akkor 
érkezett, 

Mikor ö halottaiból tsak alig éledezett. 
Mi nagy öröm vólt ez neki, 's mi nagyobb 

öröm lenne, 
Ha most is fűrií levelem fzakadatíanúl 

, menne. 
Repülj Múzsám'! magad vidd-el vidám tol-

lam' vonásit, , 
Könnyel)bítsd-meg a' nyavalyák' erofza-

köskodásit: 
Ko-
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Kbm'or Hír! én ellenfégem! ne hátráltass en-
• gemet, 
Sőt vedd-fel izél gyorsaiagú fzárnyadra 

levelemet, 
Vedd-el pzt a' gyáfz ofzlopct mellvet néki 

emeltem, 
Mond-meg, hogy már halálának Innepet 

is fzenteltem; 
De az az örvendetes nap, még fzentebb In-

neppé lett, 
Mellyben megrtudtam"s olvastam, hogy 

- a' meg-hólt fel-éledt. 
Megy már, fzárnyall már levelem . és a' mint 

én gondctlám 
A' Buda Vár' hegyeit is meg-haladhatta 

talam; 
Harmad napra másikat is utánna erefztettem, 

Hogy amaz elföt kergesse 's Eettesse he-
lyettem. 

Már egéfz meg-nyúgovássai egy üres napot 
' . lestem, 

A' zöld fák' árnyékjaiban rejtekeket ke-
restem , 

Hol Múzsám, a' fír' felibe, íir' torkából ki-
kapott, 

Kazinczimnak emelhessen gyözödelmi ofz-
lopot. 

Képzeltem, mint repes ízíve, örvendő.írár 
somnak 

ólvasása közben , az én fel-támadtt Bará-
tomnak. 

• C c 5 
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Mint enyhíti majd minapi íiralmát víg ének-
kel, 

Mint keveri ííró könyvét édes öröm tsep-
pekkel, 

Képzeltem, mirjt fog eleven fzíve meg-gyö-
zetletni, 

líqgy - - •- holta utáo is tudná őtet fze- . 
. retni, 

Képzeltem —- de ah J fájdalom! mit tett a* 
késedelem ? 

Mit tettél ismét komor Hír, én ellenfé-
gem! velem? 

A* Crbql fel-támadt kezek, ellenem feUke-
# ' lének, 

(Tán holtnak vélték Orfeust) írnak Eu-
ridiczének; 

Attól kérdik hová lettem ? keresik hul egemet j 
'S kezdik előtfe vádolni feledékenysé-

gemet. 
'5 íiát már újra íirassam é barátom' felrke-

, ^ lését? 
A' ki akkor jelenti-ki halul vélekedését , 

Mikor én ö érfte a? Hírt, bút, és Halált ül-
dözöm , 

•'S örvendező levelimet tsop.orto.san kül-
dözöm. 

n Szégyen é vagy gyönyörüféghátPa'mit 
kell érzenem, 

„ Az ^Ihi^mfál jönnek a' fanapolt el-
fanem* " 

Szé-
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Szégyen is, gyönyörüfég is; fzégyen az, hogy 
. hü légem' 

Gyanússá tette, minapi meg-lassúlt íerény-
fégem.* 

De nagyobb a' gyönyörüfég ; Ah 1 Kazinczy! 
most érzem, 

Hogy mikor én halálodért fzívem' fzaggatom, 
's rérzem, 

Mikor tsak nem el-aléltam, hogy m eg-hólt? 
nak véltelek, 

Mikor emlékezetedre gyáfz Innepet fzen-
, telek , 

Mikor fzer felett örvendek új fel-éledéseden, 
És Múzsám üres íirodat tsúfolja édesdeden: 

Mágnes fzíved meg-rnutatta vifzonozó 
erejét, 

, Nem várták kedves vonásid gyógyulásod* 
- idejét; 

Sót mihelyt írhatott kezed egyenesebb fo-
rokat, 

Felőlem mint el-vefzettröl tudakozol má-
sokat. —r 

Elek én kedves Kazinczim ! és mint hí-
ved úgy élek, 

Bennem hozzád fokkal hívebb mint kép? 
zelhedd a' Lélek, 

Vajha ! fzemedre vethetném fzapora tsókok 
között, 

Hogy méltó késedelmemen hív fzíved meg-
ütközött. 

- . Nem -
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Nem foka meg-bizonyítják ujjaimnak vonási, 
Hogy bűntelenül vádolnak f/íved' gya-

nakodási. 
A h ! Barátfág! be-édes vagy! Venusl van é 

ízerelem ? 
(Ha tsak az is nem Barátíag) meilymeg-

vívjon én velem. 

HeétmOtfin. könyvének: DiffUtatío de 
QflaeJHonp - Q$ae fiierit artium Magica-

rum Ongp P etc. folytatása. 
Szó 11 T. arról, mitsoda állapotban vólt 

s? Magia a' XIII. Száztól fogva a'mai időig. 
Ez időtől fogva a' magiának három neme 
vólt. Az elío fundáltatott az Aflrologian a' 
Sympathiáról és Antipathiárói való tudomá-
nyon. -r- A' második a' Theosophia, — A' 
harmadik a' boízorkányfág, Elpfzör ez iitól-
fpról ;fzqíl T. A' bofzorkányoknak fzámok 
reiid-kivűl f^aporodott, 1484- efzt. tájban. 
Ekkor már egéfz Német Orfzág bofzorkány 
műhelylyé változott. Dp melltől több bo r 

fzorkányok égettettek-meg, annál inkább fza-
porodDtt azoknak fzámok, Ernlítt T. 1 ne? 
melly írásokat a' bofzorkányfágról , 's meg-
jegyzi ? hogy .ez a' bal vélekedés igen meg-
erőte.lehíttetett némelly meg-világosodott 
embereknek írásaik, nevezetesen Caftesnek 
és Wolhak Philofophiáiük álfal. Ezek után 

' ' " ' ' ' ' • Izóil 
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fcóll T. az új Plátonicnsokfól és a' Cabbalis-
tica Philüfophíáról, mellynek nevezetes kÖ-
vétöji a' XV. Százban voltak MarfilhlS 
Ficinus. Picus Mirandula. Tritheini, Ag~ 

. rip-pa, H. Morus, a' Tkeosophiárol, a' Ro~ 
JencruciCI1IUSokról A' harmadik fzakafzban 
izóll T. azokról az erősségekről, mellyek a' 
Magiának lehetőfégét s valófágát, hafznát pró-
bálják,. vagjT az ellen vágynák. Említ némel-
lyeket kik vágy a' magia és ördögi bofzor-
kányfágnak valófágát oltalmazták, vagy azt 
tagadták: ülyenek Perer, Thiim-
mius,Bodin, Godehnan. Anion de Han* 
Reginaidus, Scotus, Hutchinfon, Becker, 
Malebranche. St Andre, Spee. Hmiber. 
Fr de Canz. P. E. Semler. De a' mellyek 
a' bofzorkányfág valóságának óltalmázására 
ezen írók által elö-hozattatnak, ollyanok, 
a' mellyek azt mutatják, hogy mind az; a' 
mit vagy fnagok a'bófzorkányok magokról, 
vagy mások Ő rólok befzéllnek, költemény, 
p. o. Hogy mikor a' bofzorkányok egygyü-
vé gyűlnek, magoknak kell hazái eledelt 
vinni, vagy mástól lopni, hogy az ő ele-
delek gyermek hús, varas béka, el-Totha-
dott dög, hogy az ördög mindénnap (kop-
ja az Ő véreket , ' sa ' t. A' mivel a' bo-
fzorkányok vádoltattak, azi törvényesen ő • 
ellenek • foha fem bizonyíthatták-meg. A* 
mit magok magokról befzéllnek, mind az, 
azt mutatja, hogy öle melancholicus bolon-

dom 
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dok házokba való vén afzfzonyok, kik vagy 
a* büntetéstől való félelemből, vagy éle-
tek" meg-únásából ollyanokat vallottak, mel-
lyekrol ők foha nem is gondolkoztak. Reu-
ehlinusnak azon állítását, hogy a' Cabbali-
Jilca Phüofophia ISTENtöl vette eredetét, 
azzal tzáfolja-meg T. hogy a' Zsidó Ema-
ívuationis Syftema nem régibb az új Plato-
nicusok Philofophiájoknál. Szóll azok el-
len is, a' kik hifzik, hogy vagyon kísértet, 
és így a'kik az ördögökkel való fgövetfeget 
lehetőnek taiiják. Végre némelly erőfége-
ket hoz-elő a' Magia ellen: nevezetes az, 
liogy ha vólna Magia, úgy az egéfz termé-
ket az embereknek fzabad akaratjoktól füg-
gene, és hogy a* Magiának minden időbeli 
históriája azt mutatja, hogy az nem vala-
melly valóságos tudomány. A' tudatlanság-
nak idejében ugyan a'felől fenki nem kétel-
kedett: de mennél inkább, világoló dnak az 
emberek, annál bizonytalanabbá és gyanúd 
sabbá lefz' ő élöttök ez a' Tudomány. En-
nek a" mesterfégnek első gyakorlóji voltak 
némely tsavargó .tsalárdok, vén afzfzonyok. 
's a' t. A' Magia foha a' maga formájában 
meg nem maradtt, mindenkor a' népeknek 
külömböző vallásaik és fzokásaik fzerént al-
kalmaztatta az magát. A' Magicusok 1bűn-
telen más más tsalárdságot gondoltak , hogy 
végeket el-érhessék. És igy az egéfz Magi-
ának fundamentoma tsalárdság. Ezekből 

meg 
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írseg-lehet ítélni, melly nagy hafznu légyen 
ez a' könyv, 's melly fziikféges. ennek ol-
vasása mind azoknak toeg-világosíttatások-
ra, a' kik a' tudatianfágból fzármazott, 's 
reájok is el-*terjedett bal-vclekedéstől, el-fog-
laltatván, a' Magiát , varázslást, boízorkány-
fágot 's á' t. hiízik, 's annak nagy erőt tu-
lajdonítanak. — 

Mire kell vigyázni azoknak lik a' betegek-
re vifelnek gondot? 

Az olly helyen, hol ragadós nyavalyá-
ban lévő ember fekízik , inni való vizet nem 
kell tartani, vagy a'melly v zes edény éjjel 
ott állott, abból nem kell inni; kiilömbben 
az ital által a' nyavalya könnyen el-ragad. 
Á7 íllyen helyeken igen jó,-fok edényekben 
hideg vizet tartani, 's a' vizet gyakran újí-
tani, mert a' víz a' mérget magához vonja. 
Még hafznosabb, ha kementzében fzáraztott 
homokot hintenek-el a' házban, a' vizes 
edényeket a' homokra rakják, 's mind a' 
homokot, mind a' vizet gyakran tíjjítják. 

A' 392. Lapon lévő Találós Mese< 
Vlxjt háló, hal. A'Rejtett Szó. Harang* 

Xfih 
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Találós Mese. * 
Mond^-meg; ki öregebb a'maga bátyjánál? 

Híresebb léfzefz egy híres Poétánál. 
Rejtett Szó. 

Ha egéfz a' testem, Várossal fe!-érek, 
•' Vedd fejem'egy Varga' markába bé-férek. 

Más Rejtett Szó. 
Szerzője Pozsonban van e' két Mesének, 

Szív a' Deák nyelvben eleje nevének, 
De úgy, hogy kemény Kat Cével fel-tseréljed, 

Tótul neve' végét Fehérnek ítéljed. 

o b b í t d s. 
A ' 301. Lapon ólv. köz-betsi'ilést és Hasa' 

fzép fzerelmét, 
TJgyan ott, — Özvegyek' 's Árvák 's a' t. 
30a. — 's Hazájának le-fizette híven. 
Ugyan ott , — vilzfza-ragadja. 

Sok Érdemes Őlvasók írtak hozziánk a* 
felől, hogy az efztendonek elfó napján ki-
adatott három árkusokat fzámokra kíildjiik-
meg. Minthogy mindeneknek különös Le-
vélben felelni nem lehet; itten jelentjük, 
hogy azon árkusok már el-fogyván, velek 
jiem fzólgálhatunk. ' ; 
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