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Költ Komáromban Mind Szent Havának 

3. Napján. 

A Kdnvftí'ítókhöZi' 
Az írónak hivatala nemes j 's az ö. _ 

miutkásságának tzirkalmá igen nagyT ~Í£z 
;ö idejebéliek 's a' következendő maradék 
egyformán tanúinak tőle, 's a' mefzfze lakó 
népek figyelmeznék fzavára. A' ki a' ter-
méfzettői f'elféges tálentomokat vett, de Ki-
rályi paltzát nem rryert ; az ő író-tolíával 
a'. Lelkeknek Orfzágekat igazgatja az.' A' 

; Királyokat meg-tanítja jól uralkodni; a' Tör-
• vény ̂ tévőnek íinór-mértéket nyújt, melly 

ízerént boldogokká teheti a" nemzetiese-
ket; fegíti a' bőltseket a' tévelygéseknek 
kí-fzaggatásokban, fel-gerjefzti ízí vünkben 
EL fzépíegnek érzését , melly mind Lel-
keinket meg-nemesíti j mind pedig az egéfz 
Világot körülöttünk gyönyörűbbé téfzi. •=— 

. Melly terméfzeti tehát a' tifztelet j melly et 
az emberi nemzetíeguek ezen hüféges Ve-
zéreinek fizetnek a' háládatos Lelkek ! ! Ezek 
köztt a' tifzteletet érdemlő írók köztt pe-
dig, méltán fó póltzra helyheztettethetnek 

A a a' nagy 

• • ; ' ' ' ' ' . V ; ' 
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a' nagy Poéták, a' kik meg-hódol)ák 's tsak 
nem markokba fzorítják az érző fzíveket,—-

Cámpe Úr, a' ki külömben fok hafznos 
munkáiért- dítséretet érdemel, az Jfjújág j'zá-
«íáfíz öj'zve-fzedegettetett ÚtazólC le-írásá-
nak a^dikliél'zében a'45 Levélen 'azt mond-
ja, hogy „ A' fernek 's a'kerekes rokkának 
t, fel-találóji nagyobb ditsosséget érdemel-
t n e k , mint a' leg-nagyobb Poéták, no-

ha, ezek tsak nem Isteneknek tartattatnak 
„ mikor amazok el-felcjteítek : " Az oka ez, 
mert amazok hafznos élet' nemére tanítot-
ták az embereket, ezek pedig tsak múlólag 
gyönyörködtetik az Ö képzeiődéseket. — 
Sajnállani lehet, hogy valamint hajdan Le 
Clerc és Rigogoíi, ugy Cámpe Úr is a' 
Poéíist annyira meg-alázza. Ezen mondás-
ban két hiba vagyon. Az elfő az, hogy 
Cámpe Úr a' hafznost a'gyönyörködtetönek 
ellenébe téfzi, holott ezek fzoros egygyes-
fégben vágynák egymással, 's nehéz meg-
mutatni a' határt , melly egygyiket a' má-
siktól el-válafztja. 

A' második hiba az, hogy Cámpe Úr 
a.'Poéíis' tzélját és terméfzetét el-tévefzti. — 
Úgy látfzik nékem, azt mondja a' bőlta 
Witland^ hogy inkább Kalmárokhoz, mint 
fem Phílojofhusokhoz illik az, mikor a' 

'gyönyörködtétőt a' hafznosnak ellenébe té-
fzik; ízóllok az ollyan gyönyorködtetöről, 

» melly 
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melly fem a' törvényeket, fem a' virtusnak 
nemes érzését meg nem férti. 

Ezt előre fel-tévén: a' Hafznos, a* 
mennyiben az a'gyönyörködtetonek és fzép-
nek ellenébe tétetik, köz velünk és az ok-
talan-állatokkal, és mikor tsak azt fzeretjiik, 
nem tselekefzünk egyebet, hanem á"mit a' 
vad-fzamár is tud, és tselekefzik i§. A' hafz-
nos dolognak betse függ annak nagyobb 
vagy kissebb fzükféges voltától. A' men-
nyiben valamelly dolog az emberi nemzet-
nek fel-tartására fzükféges , annyiban jó az ; 
de azért nem lehet annak valamelly rend-
kívül való betset tulajdonítani. Innen van, 
hogy a,' fzükféges dolgot is nem magáért, 
hanem azokért a' hafznokért fzeretjiik, a' 
mellyekcc abból húzunk. A' 6épet pedig 
fz'xetjük a' mi ternréfzetünknek az oktalan-
álíatoké felett való belfö nemességéből,.és 
felfő (egéből: mert minden állatok felett egye-
dül az ember érzi 's tapafztal hatja mi légyen 
a' jó rend , a' fzépfég, és a v kellemetesség* 
Innen következik az , hogy annál nagyobb 
tökéletességre. megy az ember, ennél ízé-
lesebben terjed-ki benne a' fzépnek fzere-
tete, és mennél tckélletesebben, tsupa ér-
zés által , annak külömbözö grádusait meg-
külömbözletheti. Az életnek nemében, a% 
erkőltsökbejj '§ mesterségekben való fzépfég 
.az,a' wi a' ki-pallérozott embereket ^'vad-em-
' ' ' ' ' A 3 ' / ' bet / 
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terektől' meg-külömbözteti. Minden tisz-
tességes mesterfégeket, tudományokat, még 
a' férnek főzését 's a' kerekes rokkának fel-
találását is, a' fzépnek belénk oltatott fze-
reietének lehet kö&önmink: úgy hogy még 
azok attól a' tökélietességtöl, mellyre Eu-
rópában jutottak, felette tárol volnának, 
ha azok tsupái\ tsak a' fzükfégesnek 's hafz-
iiosnak fzoros határai közzé fzoríitattak volna. 

• Mitsodák mind azok as grádusok, azt kéi> 
<di ez az elmés Bőlts, mellyeken az ember 
lassanként a ! tökélletességnek póltzára 
fel-emeli magát? Nem egyebek, hanem 
főépítések. A' mi fzükíegeínknelj:, élel-
münk' módjának, öltözetünknek, lakozá-
sunknak, elménknek, fzíviinknek, hajlan-
dó Tágunknak , indúlatinknak , nyelvünknek, 
f/okásinknak "s erköltseinknek í'zépítéseuc. 

- Mitsqda nagy külömkbfég vagyon egy 
Hottentqt' kunyhója, és a' Verfália-i palota 
között? Egy vad-embernek tsónakja, 's 
l i o . ágyúkkal rneg-rakatott hadakozó hajó 
köztt; egy Otaiti falutska, és London kö-
zött? az Afrikai 's Amerikai vad-embe-
reknek nyelvek, és a' Milton' és Voltaire'. 
Nyelve között ? Melly fok meg-fzámlálha-
tatlan grádusaiu mentek-által ezek a' fxépi-
fésnék , míg erre a' tökéíletességre mehet-
tek. Ha tehát mind az, valami az embert, 
gs az ö állapotját tökélletesíti, meg-érdem-

li, , 
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l i , hogy hafznosnak neveztessék: rnitsoda 
fundamentomon merik némellyek a' fzépet 
a' hafznosnak ellenébe fzegezni, 's azt ez 
alatt ölly igen meg-aíázni? Való (aggal a* 
fzépnek 's hafznosnak határait igen nehéz 
egymástól ki-válafztani. Az ő atyaíifágok-
OÜy fzoros, hogy minden hafznojt fzépnek, 
és minden fzépet hajknosnhk lehet nevez-, 
ni. Igaz az , hogy 9.Z embereknek leg-eiofzör 
is élelmekről kell gondolkozni, 's helyesen 
tselekeízi Cámpe Űr is , hogy ezen gazdál-
kodó Századnak ppliticája fzerént, a' mes-
terfégeknek virágoztatásokra ferkentgeti az 
embereket; de azért nem kívánhatja, hogy 
azok a' nemesebb elméjű emberek , a' kik 
már hafznossal és fzükfégessel bírnak, az 
lilás' és Médiás' írójit , a' kerekes-rokkának 
fél-tal ál ójánál feljebb ne betsűljék. V 

De 2-í'zor, a'Poéfisnek tzéljáról is nem 
éppen helyes ítéletet láttatik magának for-
málni Campé Úr, • a' mikor azt mondja: 
hogy az a' képzelödésnek tsak múlólag va-
ló gyönyörködtetése. Úgy látlzik, hogy 
maga-Cámpé Úr fem így gondolkozott ak-
kor , mikor fok verseket maga öfzve-fze-
degetett , hogy azok a' gyermekeknek 
köny v-tárjaik legyenek. Halljuk-meg, mint 
ítél a' Poéiisrol a' nagy Sultzer,./ á' "'Csép. 
mesterfégekröl írt munkájának elfő darabjá-
ban. Ha úgymond igaz az , hogy a' m.̂ lly 

' / A 4 ' ' « W ' 
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fzó a' fzívből jo •,ismét a'fzfvbe is megy: 
„ úgy a' Poéta mint'egy kezébe fzorítja 
, r minden Ólvasójinak ízíveket. " Nem tsak 
az 8 gondolati, 's képzelödései , hanem még 
az ö hangja 's ki-fejezésének módja is által--
hatja fzíveinket. Hánjf'zor esik-meg, hogy 
a' melly igazíagokat minden meg-illetödés 
nélkül füleink mellett el-botsátotUmk, ezek 
a' Poéíisnek édes hangja által, méllyen bé-nyo- i 
mattatnak a'mi lelkünkbe. Mikor a1 Poéta a' 
fzecentsétlenfégMek kegyetlen tsapásait érzi; 
mi is érezzük azokat. Mikor maga állha-
tatos a' nyomordlágokban; minket is erővel 
fegyverkezte t-fel. Mikor az egyenességnek 
's Isteni-félelemnek tüzével buzog; minket" 
is fel-melegít a' maga buzgófágának febes 
lángjaival. Mikor maga bátran megy a' ha-
lálra, mi bennünk is el-alufzik az élet etánt 
való fzerelem. Ekképpen uralkodik a'Poé-
íxs az embereknek fzíveken. Ez az oka, 
hogy a' régi Görögök öfzve-kötotték azt, a' 
Vallással , és az Orfzág' igazgatásával. A ' 
régi Törvény-tévők vagy magok Poéták 
voltak, vagy a' Poéták által tették kedve-
sebbekké Törvényeiket. A' Zsidóknál ma-
gok a' Próféták, főt a1 Királyok is Poéták 
vókanak. Tudni való melly nagy. betsule-
tet 's fo rangot nyertek a' Celláknál a' Bár-
dák . vagy Poéták , kik közön (eges cn a' Nép-
pék Doctorinak tartattattanak. De ma inkább 

ból-
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boldogítják a'Királyok 's Fejedelmek az ol-
lyan mesterfégeket, mellyek a' népnek gaz-
dagfagát öregbítik; meg-utálják ezt az Iste-
ni mesterféget, melly bé-tőlti az elmét fzép 
képzelődésekkel, 's a' fzívet nemes érmések-
kel, mellyekből fzármazik a' léleknek egéfz-
fége 's ereje. Halhatatlanfágot érdemel mél-
tán az ollyan Poéta, a' ki noha fen ki reá 
nem bízta is,. 's bár í'emmi nem kötelezhe-
ti is , még is az ö lelkében lakozó Men-
nyei tűzzel értelmünket világosítja, fzíyün-
ket melegíti, hogy a'virtusnak titkos fzép, 
ségét érezhessűk és azt állhatatos örömmel 
gyakoroljuk. Áldott légyen örökké az ollyan 
Poéta, a' ki báj ha az o idejebéliek az 8 
fzép mesterfégét nem betsülik is, még is 
kéíz a' Vallásnak 's a' jóI-tévö virtusoknak 
a' fziveket meg-nyitni ,, indulataikat nemesi? 
teni, 's bennünket a' vétkektől oltalmazni. 
Áldott légyen az ollyan Poéta, a' ki a' gú-
nyolásnak korbátsával megrostorozza a" vak-
merő bűnt, mellyet más Törvény-fzékek 
nem bűntetnek-meg; a' ki Fír a' fírokkal, örül 
az örülőkkel, és a' mi életünket ezerfzerte 
gyönyörufégesebbé téfzi. Alig leBet olly^na-
pot gondolni, melly ben ne találtatnának Eu-
rópában . a' kik olvasván Miltonnak Sakes? 
peárnak 's más halhatatlan Poétáknak mun-
káikat, áldást ne kívánnának holtok után 
is azoknak hideg hamvaikra. 

a f í v ; 
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IV. Henrik Frantzia Király, Jvry mel. 
lett nyert gyözödelme után, tsak hamar min-
den költségéből ki-költozótt, ugy hogy a' 
Helvétus Katonák, kiknek zsóldjokat ki 
nem fizethette, többé alatta fzolgálni nem 
akartak. lllyen nagy fz.orongattatásábán azt 
kérdi egy hüféges Tifztjétöl: miképpen le-
hetne magokon fegíteni, és hol lehetne hír-, 

-telen pénzt találni ? A' Tifzt azt felelte , 
hogy Meulanban, melly Jvryhez közel cfett, 
van egy kegyes Afzízonyfóg, a' kit a jól 
esmér, 's reményli hogy az pénzel fzolgál-
hátna. A' Király azt mondja neki,hogy men-
jen el és próbálja-meg, de mikor indulni 
akar, hír adással legyen. A,' Tifzt estve-fe-i 
lé bé-megy a' Királyhoz, 's mondja, hogy 
már induló félben vagyon. A' Király azt 
mondja a' Tifztnek, hogy maga is el-inegy 
vele de úgy,hogy ötet fem Izóval fem fem-
mi jel által ki ne jelentse. Alig érnek a' 
házhoz , mikor Madame le Clere meg-efmeri 
a' Tiíztet, 's egéí'z fijívének ki-töltésével ör-
vendez a' gyözödelmen. Tudakozódik a' 
Királyról, Vkivánja hogy az ISTEN azt a' 

j ó Királyt minden igyekezetébe^ -6óldo%ítsa. 
A' Tifzt meg-felei rövideden minden 1 ndé-
sséré, 's végre azt mondja, hogy a' Király 
nagy fzorongattatások kőzetvagyon, mert 
minden pénze el-fogyott 's katonáji Izé Ily el 

• ofiiplüi, minthogy zsoldjukat ki-
iiera 
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nem fizethetik Lehetséges é , így fzoll az 
Afzfzonyfág, hogy a' mi Királyunk illyen 
fzükfégre jutott volna? de ha egyéb bajotok 
nintsen, könnyű azon fegíteni; Vázon hirte-
len bérmegy egy oldal-fzobába, 's ki hoz 
egy nagy zsatskó arány-pénzt, le-veti az 
afztalra 's így fzoll: menjetek úgymond, vi-
gyétek el annak a ' j ó Királynak ezt a' Sum-
ma pénzt, Ymandjátok-meg, hogy ezután 
is úgy uralkodjon, hogy minden Jobbágyi, 
ne tsak pénzeket, hanem életeket is kéfzek 
legyenek le tenni érette. A' Király , a' ki 
még mind ez ideig tsak .hallgatott, nem tit-
kolhatta már tovább belső meg-indulását, 
és izéméiből ki-iiulló könyveit ? 's így íz ó 11 
az Afzfzonynak: Nemes fzívü Afzfzony j 
nem fziikfég hpgy egy lépést i? tegyen, 
hogy., .-a' Királynak ezeket meg-jeleiitse, 
mert mind ezeket a' maga füléivel' hallót-, 
ta. Az Afzfzony el-tsudálko?ván 's el-
rémülvén térdre esik — í z ól Ina , cTe 
nem fzóilhat. A' Király fel-emeli Ötet, 
's tsak nem könyveivel áztatja. — Emlé-
kezzetek-meg róla, igy fzóíl a5

 Ki rá ly aka-
dozva -— hogy jó Királyotok van. Ezek a\ 
íz ók fel-leíznák írva fzívemben, 's meg-mu-; 

tatom , hogy minden Jobbágyaimnak édes 
Atyjok léfzek.* Ezzel el-indúlnak/'s hajnalban 
a' Táborhoz érvén , lármát veretnek. New* 
'az ellenfég jön, felel Hmtik, hanem 0' ti 

Kirdl-
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Kirdlyötoh, a' ki pénzt hoz nekteh Éljen 
a' Király, kiáltoznak a' Svajtzerek; kéfzek 
vagyunk élni 's halni értté. Annyira meg 
fzerették Őtet minden Katonái újra ezen Cse-
lekedetéért ; hogy azután tűzön vízen ke-
refztül mentek értté, és minden lépéseit gyo-
zödelem követte. 

Mmekutánna. IVdik Henrik a'Pártoso-
kat fzélyelverte, ' sPárist birtokába ejtette; 
egyfzer mikqr minden fo Ministereit 's Tiízt-
jeit bé gy ülytötte, el-hivatta Madam le Cle-
rcet is, 's háládatos ízókkal ei-befzéllte elöt-
tök , hogy utolsó gyözödelmit ennek az 
Afzfzonynák kqfzoni. Azért is parantsolom, 
így fzoll Tifztjeinek, hogy enqek a' nagy 
lelkű Afzfzonynák pénzét interesével egygyútt 
fizefsétek vifzfza; azon kívül Nemes le velet 
kéfzíts<3tek néki. Óh Uram Király! felel 
az Alzfzony, nagyobb nékem minden inte-
resnél az a' gyönyörűség, mellyet érez az 
én fzivem azon , hogy én az én Királyo-
mat fel-fegíthettem az ő f»ükségéb,en. Hadd . 
haljak meg ezzel a' gyönyörűséggel , a' 
mellytöl meg fofztana engem' az én Kirá-
lyom, ha a' pénzemnek interesét ki fizettet-
né. — Nern is vett el teljefséggel femmi 
interest , hanem tsak pénzét, és a' Nemes-
levélét,- rnellyel él még ma is Frantzia ör-
fzágban a' le Clere Família, melly a' kö-
vetkezendő időkben nagy embereket ízűit. 

' V ' " ' ' " ' ' ' 
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Be boldog Király, a' ki illyen Jobbágyo* 
kon uralkodik! De boldog Orfzág, a1 ki 
illyen Fejedelemtől igazgattatik! I Lásd 
Deutehes Magazin a. Band. 

A' Találós Mese volt Pénz; a' Rej-
tett Szó Kép. 

Találós Mese. 

Hát azt mond-meg én mi vagyok;. 
Kerek kisded képem van. 

Az örökség jele vagyok; 
Forgok én fok titkokban. 

Bennem fok fzív gyönyörködik, 
Arany' 's gyöngyei ruháznak; 

Sok Tifzt vélem ékeskedik, 
El-is küldnek egy másnak. 

Vendégségben jelen1 vagyok, 
Tántzra-is el-emelnek; 

Templomban-is betsben vagyok 3 

Engem ott-is tifztelnek. 

Fejér GyörgyPozs. Nev. Pap, 

. • ' Rejtett Szó. 

Három lábon járok , 's nehezen is mászok, 
Meg-fognak Jia lehet engem' a' Halálok. 

Ha 
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-Ha Délre utazok, Éízakra néz fzemem, 
. A ' Királyoknál is meg-van áz érdemem. 

"Vifzfza felé nevem mindent meg-háborít, 
Két lábam mind lyukafzt, mind fzúr, mind 

fzomorít." 
A ' fzabók' tzimerét magammal hordozom, 

Hol megkelek, hidd-el, hol még-fogyat-
kozonu 

Sokfzor meg esett áz minden Orfzág-
fcan, hogy el temettettek az . emberek, mi 
nek előtte valósággal meg haltak" vólna. •— 
Meg lehet az, hogy valakinek teste egéfzen 
ínég hidegfzik, vére'- folyása meg áll lé-
lekzetet nem yefa ' j 's tagjai meg mereved-
nek ; de azért még is benne van a' lélek, 
és a' feljebb emiitett jeleket nem a' halál, 
hanem tsak a' hofzfzas ájulás tselekefzi, 
mellyben meg fzünik a' vérnek folyása. —• 
A' vízbe fúltt, büdös gőzöktől • meg fojta-
tott,'.meny kőtől még'• üttetett,- 's meg fagyott 
embereket v tsak el ájultaknak, nem pedig 
holtaknak kell tartani mind addig, vala-
meddig a1 fzoros próba meg nem mutatja, 
Hogy valósággal meg holtak. Miképpen 
kelljen pedig, és lehefsen azokat az életre 
vifzíza hozni , máskor le írattatik; most 
fzólijutik, tsak a' rendes halálról—" Nin-
tse^i femmi bizonyosabb meg esmérteto jele 

a' 
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a' valóságos hölttnak, mint a' rothadásnak 
fzaga, rnellyet rend fzexént fzoktak. követ-
ni a' fzájnak tajtékzása, és a' testen ki íitö 
kék fzéplők*—- ~ A' kik azért a' haldok-
ló Betegeknek magok nem akarnak gyilko-
saik lenni, e' követkeaendőket tselekedjékí 

l . Meg ne engedjék, hogy Iialotjok 
el temettefsék mind addig, valamíg a' - rot-
hadásnak fzaga nem érzik rajta. 

a. Mikor a' beteg haldoklik, vagy már 
holttnak látfzik, nem kell a' párnát vagy 
vánkost ki rántani feje alol; mert fokakat 
éppen az öl meg, hogy a' vér nagy erővel^ 
rohan a' le tsüggedtt fóré, 

3. Még mikor úgy tetfzik is, hogy va-
lósággal meg hólt. a\ beteg, még az után 
is 3, vagy 4 , óráig a' meleg ágyából nem 
kell ki mozdítani, 's kivált télen hidegre 
vinni. 

4. Ha ez idő alatt az orrá meg hegyesedik, 
fzemei bé esnek, fülei meg hidegednek, fzí-
ne meg feketedik ragy íárgűl, akkor meg 
lehet mosni, 's fzalmára ki lehet teríteni, 
míg a1 belső forrás 's .rothadás el érkezik —— 

5. Ha az ábrázatja keveset változott, 
Doktort kell hívatni, 's meg kell .próbál-
tatni, ha nem lehetne e' az életre vifzfza 
hoaii? Ha minden próba hafzontálan, még 
is a' feljebb le irtt jelt meg kell várni; 
•jninek előtte el temettetnék Felső Or* 

ízá-
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fzágokon fok Városokban , nevezeteseri Ge-
nevában egy embert fem fzabad addig el 
temetni, míg az orvos meg nem nézi. — 
A ' ki elébb el temetné , gyanúfsá tenné 
magát a' felől, hogy Ő étette meg — Jó 
volna ezt mindenütt fel állítani. — 

6. Minthogy ez az apróbb helysé-
gekben 's falukban nem lehet: jó volna 
ollyan helyeken a' Koporsót tsináló afztalo-
sokat , 's a' testet meg mosó vén afzfzo^ 
nyolcat arra meg tanítani, mitsoda jelekből 
esmérhefsék meg, van e' még élet a1 testben, 
's meg holt e' valósággal? — 

f . Minthogy fzÖrnyü dolog tsak kép-
zelni is , mitsoda kínra, nyughatatlanságra 
jut az a'nyomorult ember, a' kit elevenen 
temetnek el, 's mint kell annak küfzködrü 
a' rémítő kétségbe eséfsel: jó vólna még 
a' sír fzájánál is a' koporsónak fedelét fel 
venni 's a' holtat meg nézni. —• Ezt tsak 
a' dögleletes és ragadós nyavalyákban le-
hetne el múlatni. — — 

(A többit máskor*) 
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