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É  S Z és S Z í  V.

-A z  Alkotónak legjelesebb ajándéka nemünkre 
nézve az érzékeny szív, mert az adja meg él
tünknek becsét, ’s e’ nélkül a’ növevényekhez, 
vagy egy oly műszerhez hasonlítanánk, melly 
szövevényes mozdulati által bámulásra ragadja 
a ' nézőket ; — jeles tnlájdonságit pedig nem érzi; 
ugyanis mit ér a’ legfellengezőbb ész? ha mun- 
kállatit boldogító érzelmek nyomban nem köve
tik ; áttörhet ez a5 láthatatlanokon, béjárulhat a’ 
fentebbi lények'.országába, behathat a* titkok’ 
titkaiba; de ha a’ szív nem érez, minden mun
kálkodása hideg; csudálkozást szülhet ugyan, 
de semmi gyönyörűséget ; mi az élet pedig gyö
nyörűség nélkül ? — Az érzékeny szív a z : melly 
minden ereinket feszíti, ’s magát az észt is fog- 
lalatoskodtatja; e-’ nélkül a’ társalkodásra kép
telenek, tehát a’ társaságos örömökre is készü
letlenek vagyunk; ebből folynak mind azon 
erények, mellyeket a’ polgári életben magasz
talunk, sőt bámulunk is — mennél érzékenyebb 
a’ szív, annál fogékonyabbak vagyunk az élet’ 
Örömeire, annál hajlandóbbak a’ jótétemények
re , ’s másoknak felsegéllésökre. Mi emberek 
soha sem élünk egyedül magunknak, minden 

i munkáink kihatnak másokra, ’s töbnyire mások 
határoznak el valaminek elkezdésére, ’s végre 
hajtására; dicsekszünk lelki szabadságunkkal,
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meliynek léteiét megismerjük ugyan, véle azon
ban csak úgy élünk, inint másoknak erántunki 
viszonyúik megkívánják; vagy legalább megen
gedik — lelki békességünk ugyan csak sajátunk , 
azzal mindazonáltal nem élhetünk, ha csak 
nem tapasztaljuk mások' békességét is , nyugal
mát is , a’ legszerencsésebb és legboldogabb 
ember is elkomorodik, ha könnyező szemeket 
lá t, a’ legnagyobb vígságot is egy szomorú eset 
megkeseríti; töbnyire sírni szeretünk a' sírók
kal, örvendezni az örvendezőkkel, és ez an
nyira igaz: hogy illyenkor a' békételenség, el- 
komorodás, és sírás szinte kellemetes, és va la
mi természetünk elleni dolog látszatnék történ
n i, ha ez így nem történne — ’s honnént va
gyon ezen tulajdonságunk? ázt m ondjuk: hogy 
a’ természet míveli ezt; mivel pedig természe
t i ,  tehát az Alkotóiul öntetett belénk az érzé
keny szív.

Különös az , hogy a’ földi állatok között 
egyedül az embernek adatott ezen tulajdonság, 
mert az a’ részvétel, meilyet az oktalan állatok’ 
apródjaik, vagy a' hím nősténye eránt m u ta t, 
csak addig ta r t ,  míg az apródok fel nem neve- 
kednek, és a’ természeti ösztönnek elég nem té
tetik, azután még nyoma is elenyészik; — mi em
berek azonban nem csak kedves mieinkért, ha
nem más ismerős vagy ismeretlenekért is rokon 
érzelmeket áldozunk; sebzik szívünket a’ tűz 
vagy víz által kárvallottak; sőt még a’ gonosz- 
tévők' ki végeztetésük is fájdalmat okoznak, a’ 
mi több, ha az állatokat látjuk kínlódni, meg
esik rajtok szívünk, és csak azok eránt vagyunk 
hideg vérűek, mellyek fájdalmokat valami je 
lekkel tudtunkra nem adhatják, miliyenek a’ 
lepkék, bogarak, halak, rákok ’s a’ t. F igye



lemre méltó még az is , hogy a’ föld leghatal
masabb lakójának adatott ezen tulajdonság egye
d ü l , a* fene vadaktól pedig m egtagadtatok; pe
dig talán ez által kellett volna zabolázni ezek
nek erejöket, ’s vérengző dühöket; azonban az 
Ölök Bölcsesség ezeket zabolátlan engedte dü
höngni; m ert, bár rettenetesek legyenek is iz
m aik , és e rő ik , mindazonáltal nagy pusztítást 
a’ természetben nem okozhatnak; ellenben az 
em ber, ámbár csekély az állati tehetsége, az 
alkotásnak zsarnok bitanglója, a’ term észetnek 
pusztítója, sőt tulajdon nemének Öldöklője len
ne , ha csak olly valamivel nem zaboláztatnék, 
m ert éles látása mindenen keresztül h a t , telhe
tetlen kívánsága mindent felül m úl, heves in
dulatja mindenen keresztül tö r , ’s így az egész 
term észetet mozgásba teszi; ezen észrevétel-meg 
azon is alapszik , hogy' az embernél mennél job
ban nyő az erő és hatalom, annál inkább ne- 
vekedik szivének érzékenysége; ugyan is azt 
tapasztaljuk, mennél míveltebb valamelly Nem
ze t, vagy egyes ember is , annál több je le it 
m utatja a’ jótévőségnek, és gyengébb érzelmek
n ek , pedig a’ czélerányos míveltség által neve- 
kedik az erő és hatalom — midőn ezen állí
tásnak bizonyosságát mindennap látjuk a’ mívelt 
európaiaknál; ugyan akkor elsziirnyedve haljuk 
a’ vad Nemzeteknek gy engébb érzelm eket kizá
ró kegyetlenségüket; a’ Néger hideg vérrel tépi 
szét legyőzött ellenségének testét, ’s irgalmas
ságból veri agyon, vagy éhségtől engedi m?g- 
emésztetni elaggott ap já t, ne talán az öregség' 
bajait sokáig kinteleníttessék szenvedni. Azon
ban ezen állításnak valóságát egyes esetek el nem 
döntik , m ert midőn természetről van szó , azt 
kell felvennünk, a' mi általyánosan tö rtén ik ;
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az egyes tünemények kétség kívül kivételt en
gednek; midőn i t t ,  ott a 'm ívelt Nemzetek közt 
némeliy dühönczök’ ostoraik a’ gyengébb érzel
miteknek; midőn i t t ,  ott a’ vadnépek közt sze
lídség mutatkozik, abból csak az következik; 
hogy az ember állati és lelkes lény, ’s amott 
az állatiság forgatja fel a’ természetnek egysze
rű járásá t; itt pedig a’ lelkiség szabadult fel 
durva bilincséiből, és igy itt is , ott is mint kü
lönös tünemények jelennek meg. — Azonban 
midőn az érzékeny szívnek illy jeles tünemé
nyeit emlegetem, nem aztakarom á llítan i, mint
ha egyedül a’ szív lenne erényeink’ forrása; 
vagy hogy ha a’ szívet elérzékenyítjük, már le
tettük tálpkövét az emberi lökéíletességnek; 
távol légyen ezen gondolat tőlem ; én az embe
riséget, és ennek dicsőségét a’ kimívelt észben 
találom, és ha ennek kimíveltségéből érzékeny
kedik a’ szív, akkor fog gerjedni igazán nemes 
és emberhez illő tettekre: máskülönbben csupán 
az érzékiségnek vonzódását fogja tüneményei
ben előállítani, mellyek még fentebbi tökélle- 
tességre nem mutatnak.

A’ jelenkornak legfőbb erénye az érzékeny 
szívűség; ide czéloznak a" nevelőknek mester
kélt fogásaik, ez eszközük a’ költőknek ábrán
dozó, és őrjöngésig kicsapongó fellengezéseik ; 
ide mutatnak a’ színjátszóknak egész hitetlen
ségig felcsigázott érzékeny m utatványik, ezt je 
lenti a’ mulatságos társaságnak szelídebb hang
ja ; itt alapszanak a’ jótévőségnek legazímerc- 
sebb áldozati; ide ütnek ki a’ beszélgetés, és 
társaságos elfogadás ezer kellemekkel hímezett 
czikornyái; szóval : mindenki érzékeny szívű 
akar lenni, vagy ha nem lenni is , legalább lát
szani—  leginkább dicsértein! gondolja magát



ki k i , ha érzékeny szívűnek kiáltatik k i, mert 
már minálunk érzékeny szívűnek lenni annyi 
mint a’ tökéiIetesség' és erkölcsiség’ polczára 
fellépni. — ,

Vannak valóban az érzékeny szívűségnek 
sok és jeles m utatványi, munkálkodásai, és 
tettei; én azonban az crkölcsiséget közei sem 
tudom néki tulajdonítani, mert az csak egye
dül zabolája az emberi szenvedélyeknek, és 
gátja a' kicsapongó erőszakos hatalmaskodás- 
n ak; tehát nem valami tettleges, hanem csak 
nemleges eszköze az erénynek; úgy annyira, 
hogy ha egyedül r.éki engedjük a’ kormányzást, 
szelídséget szül ugyan, de nem munkásságot, 
’s lomha sopánkodással eltölti a' füleket, de 
tettekre nem indul, vagy ha indul is , gyakor
ta  érzékenysége.11 tárgyát mások’ szerelmével se
g íti, ápolgatja, és em eli; vagy talán önmagá
ban boldog az érzékeny szív? vannak ugyan 
boldogító érzelmei, de ha felettébb cllágyult, 
szintannyi, vagy talán számosabb is veszedelme, 
gyötrelme , és keserve. — Adjuk tehát meg az 

. esznek, a’ mi az észé; a’ szívnek is, a’ mi a’ 
szívé, ’s egyiket se ültessük másiknak elmellő- 
zésével a’ határtalan kormányszékre, mert az 
első egyesen észszörnyeket szül, a’ másik pedig 
pulyasági rémeknek nyit u ta t, pedig mind a’ 
kettő  távoztat bennünket a’ tökély’ és erkölcsi
ség' józan utjátol, következendőképpen a’ bol
dogságtól is —  a' kifejlett ész, és érzékeny szív 
az , melly nemünket díszesíti és emeli; én te
hát azt kívánnám , hogy a’ jelenkornak jelszava 
lenne: ész és Szív, nem pedig egymástól elkü- 
lönözve akár egyik, akár másik; emberhez il
l ik ,  sőt az embernek sajátja mind a’ kettő; de 

i csak öszvesen hatóiag teszik az embert ember



ré * boldog az, kinél a’ nevelés mind a’ kettőt 
egyeztette.

Igaz, hogy az érzékeny szív heves szeretet* 
tel öleli embertársát, megindul a’ könnyezőkön, 
az éhezőknek kenyerét szegi, az esedezőket 
részvétellel halgatja, mindenütt a’ békességet 
és egyességet keresi — valóban szép, és bök 
dogító tulajdonságok, de csak úgy; ha egyszer’s- 
mind az úgy nevezett hideg észnek kormánya 
rendelgeti ő k e t, mert vallyon minden könnyek 
és esedezések igazságosok e? a’ gonosztévő kön* 
nyez, hogy az igazság’ fenyítékét elkerülhesse, 
a’ bévádoltalott kártévő térdre esik itélő bírája 
előtt, és az ellágyuló szív amannak megkegyel
mez, ezt büntetlen bocsájtja e l, hát a’ sértet
tek és kárvallottak fogják e magasztalni az illy 
érzékeny szívet? jaj annak a’ köztársaságnak, 
hol az itélő-széken a’ pulyaságnak illy fiai ül
nek! csak könnyezz: gonosztevőből ártatlan, 
bitanglóbul egyenes szívú lehetsz. — Nemes tu
lajdonság valóban az éhezőknek kenyeret szeg
n i , de vallyon minden nyomorgók megérdem
lik e a’ könyörűletességet? mert sokan számit- 
tanak az érzékeny szívüségre, ‘s így a’ lomha
ságnak, ’s korcs czudarságnak serege nevelke
dik; hány nyomorgót láthatni utszákről utszák- 
ra , házokról házakra ép testtel, ’s egésséges vér
rel csatangolni, ’s fülsértő kiabállássa! a’ .jóté
teményt kizsarolni? kik éjszakán kint a’ pazar
ló jószívűségnek ajándékin a’ bordélyházakban 
dobzódnak. — Szép tulajdonság a’ békeszere
tet; hát csak engedjük a’ zsarlókat poczkároz- 
ni, a’ bitanglókat igazainkon tipródni, ’s gyen
ge szívűségünk mellett magunkat em,béri jógá
inkból kitiltatni; lesznek'm indenkoron, van
nak is , kik mások romlásán örömest építenek ;



könnyezhetünk azután, sőt megrepedhet fájdal
mában érzékeny szívünk , ’s ezen sír-verset ké
szíthetjük  m agunknak: „az érzékeny tsstmei ál
d o za tja /*  de mind a" mellett távol estünk a’ tö- 
kélletesség’ polczától, és a’ boldogságtól; ha 
csak mások zsarnok bitanglásának áldozatjává 
lenni nem erkölcs és nem boldogság, mellyet 
legalább józan észszel nem lehet állítani. Az 
érzékeny férj nője pazárlása, és esztelensége 
m ia tt házát tönkre tenni engedi; az érzékeny 
anya gyerm ekei’ kicsapongásait békés szemmel 
n é z i , m iért? m ert érzékeny szívűsége nem en
gedi a ' csendet, és békét legkevesebbé is hábor
g a tn i; távol van ezektől a’ jólét, mert majd a’ 
kevés békételenséget, mellyet olly ügyesen tá- 
v o z ta tta k , sokáig tartó csatázás, vagy talán 
ö rök  nyughatatlanság is fogja követni- — A’ 
le l hévül t szerelemnek szikrái majd elhamvad
n a k ,  ha a’ pazarlás m ia tt, örömök helyett sa- 
nyarúságok köszöntenek bé az elrongyolt ház
b a ;  m ert könnyű a" bőségben érzékenykedni, 
de nehéz az elbitanglott javakat csendes lélek
kel n é z n i, könnyű a' pompás csarnokban a’ kel- 
lem etes de begyes hölgyet ölelgetni, de nehéz 
a ’ hölgy' begyessége m iatt, a' pompás csarnok
ból alacsony kalibává vált szugolyában szoron- 
k o d n i; szívemelők továbbá a’ virgoncz és vidor 
m agzatok , de elkeserítők a’ szilaj és bárdolat- 
lan if ja k ,  gyönyörűségei a’ háznak az eleven, 
és rózsa arczú i f a k ,  de engedjük őket kicsa- 
p o n g an i, majd az eleven és rózsa színű arezok 
helyett elsáppadt rémalakokat fogunk szemlél
ni ; igy az érzékeny anya-örömök helyett kön
nyekben fogja föröszteni szemeit, s átkozza en
gedékenységét, de fájdalom! keson. I§aZ 
U gyan, hogy nincs vigasztalóbb, mint egy em-



béri szeretettel tellyes bíró elejbe vinni ügyün
ket; igaz, hogy egy nyájas férj istene házá
nak; tagadhatatlan, hogy egy kegyes anya ál
dása a’ nevelésnek; de csak ú gy , ha az érzé
keny szívűséget mindegyiknél okosság v ezérli, 
mert más külömben a’ bíró igazságtalan, a’ férj 
balgatag, az anya gyermekei boldogtalanságá
nak reraekelője lészen.

A’ nagyon érzékeny szív mindenkor vesze
delmes a' társaságnak, mert a' törvények’ szent
ségét kijátsza, a’ szoros kötelességeket elmel
lőzi, az igazságot ingadozóvá teszi; ugyan is ,  
midón az egyik rész az érzékeny lágyság m iatt 
nyér, a’ másik rész eltapodtatik, midőn amaz 
elbízottan érzékeny bábja’ palástja alatt renden k í
vül is csapong, ez eltapodtatva iszsza könnyeit, 
’s kétségbe esve unja életét: vagy talán mi gyar
ló emberek a’ hideg észnek ki nem álhatjuk kor
mányát? talán a’ szoros igazság alatt leroska
dunk? — ne alacsonyítsukle magunkat, gyarló
ságunkat tehetetlenséggé változtatván, ’s hiá
nyainkat képzelt hiánnyal palástolván, bizön- 
nyára a’ józan érzékenységtől vezérlett észnek 
ítéletei boldogítók, a’ szoros igazságnak hatá
sai szívemelók lesznek. Gyakorta idvességesek 
reánk nézve a’ kedv, és "észbeli súrlódások, 
mellyeket köztünk a’ hideg ész, és szoros igaz
ság szokott támasztani, mert lomhaságunknak 
indítványt, tehetségünknek ingert adnak ’s ön- 
szeretetünktől megvakított szemeink elé fáklyát 
nyújtanak, ’s ollyakat látunk általok, mellyeket 
egyéberánt nem láttunk volna. Igaz marad 
ugyan mindenkor, hogy a’ felforgatott csendnek 
üszkei sokáig füstölögnek, és a’ szíveket mar- 
dossák; de végre eltikkadnak, és áldás szár
nyal nyomokon , ’ mert vagy az egyik, vagy a’



másik fé l, előbb utóbb legyőzettetik az igazság
tó l , a megismert és fogadott igazság pedig csen- 
(let es boldogságot áraszt. — Az érzékeny szív
nek  nem csak a’ jelenben, hanem a’ jövendőben 
is  kell é ln i , tehát úgy érzékenykedjék, hogy a’ 
boldog jelennel egy boldogabb jövendőt a lap í
t s o n , ez pedig csak úgy foghat megtörténni, 
hogyha az érzékeny szív a' hideg észszel pármi 
s ü l , és a’ lágy bábbul egy igazán kiképzett em
b ert alkot.

A' társaságos élet nemünknek egy saját tu
lajdona, úgy annyira; hogy e'nélkül semmi gyö
nyörűség , semmi őröm, semmi vigasztalás nem 
derülhet egünkre, boldog az, kit a’ sors olly 
állapotba helyheztetett, hogy' mindenütt, és 
m induntalan feltalálhatja az t, kinek kebelén 
kim osolyoghatja örömeit, és kinyilváníthatja 
szíve’ érzelm eit; de boldogtalan az, kinek min
den lépteit mások méregetik, minden szavait 
fontolgatják, ’s ártatlan örömeit kárhoztatják, 
m ind ez t, mind amazt a' társaságos életben fel
találhatjuk ; tehát ugyan azon egy eszköz egyik
n e k  Édeift n y it, másiknak poklot készít. — So
kan  azt v itatják, hogy egyedül az érzékeny szív 
varázsolhatja a' társaságot mennyé, mert ez sen
k i t  megbántani nem képes, sőt inkább ez egye
dül alkalmatos a legédesebb örömöket szillé 
barátságra is — örömest kezet fogok ezen állí
tássa l, minthogy természetünkben látszatikgyö
kerezn i, mindazonáltal csak úgy, ha az érzé
k eny  embert nem csak a’ szív , hanem az ész 
is korm ányozza, mert máskülömben szül ugyan 
ideig ’s óráiglani örömöket, de majd mélyebb 
keserveket, is áraszt; és igy az érzékeny szív 
lehe t ugyan koszorúja a’ társaságnak, de lehet 
kínzó gyilka is. — Ne rettenj visxsza érzékeny



lelek állításomra! nem újság, nem észkohol- 
mány ez, hanem okfőkön alapult igazság. —

Az érzékeny szívű megnem háborítja ugyan 
a’ társaságnak jelen tagjait, sőt inkább részvé
telével mindenkinek véleményére simulván, sze- 
retetre méltónak mutatja magát; ugyan is ön- 
szeretetiinknek az illyes bánásmód nagyon hízel
kedő, ’s kiváltképpen az uralkodni vágyóknak 
kényőkre van az ollyan, ki bár melly fonák 
állításaikat, bár melly viszszás hclyheztetésöket 
is helyben hagyja, és magasztalja; de éppen itt 
alapszik a9 hiány, hogy minden jelenvalónak 
tömjénez érzékenységével, mert ha a5 jelen va
lók ollyakat kívánnak is tőle, mellyek a’ távol
lévőknek károkra, veszedelmeikre , sőt gyaláz- 
tatásokra szolgálnak, mosolyogva enged a* ké
rőknek csak azért, hogy megne bántassanak; 
Örvendenek így a’ jelenvalók, de keseregnek a* 
távollévők; pedig a ' társaságos élet nem egyhá
zi vagy udvari körre vagyon szorítva, hanem 
kiterjed a’ távollévőkre is ; tehát csak az olly 
érzékeny szív lehet dísze a" társaságnak , meliy- 
nek béfolyása az egészszet örvendezteti. — Itt 
egy korcs életű kalóz sompolyog öszszekúcsolt 
kezekkel, és ég felé szegett hazug szemekkelaz 
érzékeny szívű’ lábaihoz, ’s hamis vádokat in
dít a’ távolban serénykedő józan, de nem kép
mutató társ ellen; megbukik a'jám bor, felma- 
gasztaltatik a' korcs csak azért, mert a’ hazug’ kön
nyei a’ jelenben győzlek — ott egy szemtelen 
semmirekellő bókolva nyuladoz az érzéken)' ke
zek után, hogy' mérget okádó szájával csókol
hassa azokat; ’s íme a’ távollévő ártatlannak 
becsülete, és jóléte felforgatva süllyedez, a’ 
semmikcllő pedig czélját é r i, mert az távol, e' 
pedig jelen van, — amott egy érzékeny társa



ságban liahotával mardossák egy távollévőnek 
h írét és nevét, felbonczolják tététől fogva talpig 
hiányait, éles csípésekkel karczolják komolyabb 
viseletét; 's íme a’ jelenben karczolónak elmés 
gúnyolásai tapsoltatnak, a' távollévő pedig meg
vetésre kárhoztatik — itt egy csalárdfi cselszö- 
vényével utat nyit az érzékeny kebelbe, ’s el
foglaljaazt ámító beszédjeivel; ez beveszi os
tromlásaival az ész' kormányéiul elesett szívet, 
a’ távollévő pedig egyszerű hűségének áldozat
ja  lesz; — ott egy kontárkodóáltudományával, 
szemtelen dicsekedésével nemcsak bámultatja, 
de szerencséstül is magát a’ lágy szív’ udvará
ban; a’ józan ész' szüleménye pedig csak azért, 
mert távol van, gunymosolygással eivettetik, 's 
kigúnyoltatik — szerencsétlen boldogságáz, melly 
más kárán épül, boldogtalan elólépés az, melly 
másnak igazságtalan megbuktatásával történik; 
kárhozatos öröm a z , melly más szemeiből ki
sajtolt könnyek' árjábul ömledez. —

Áz igaz barátságnak elromolhatatlannak és 
örökösnek kell lenni, azért olly alapokon épül
jön, mellyek megrendíthetetlenek legyenek; mert 
csak így szí vároghat belőfe a’ lelkeket égi vigasz
talással enyhítő forrás; ha ezen édes folyam 
megszűnik, nem dugul ugyan bé a' forrás, de 
szívreszkedtető, ’s fájdalmakkal bővelkedő fo
lyam zúdul belőle, meliynck keserűsége sokkal 
nagyobb, mint volt amannak édessége, és éppen 
a nagyon érzéken szív a z , melly képes ily ket
tős de egymástól külömböző folyamat csörgedez- 
tetni. Nyitva áll mindenkinek az érzékeny ke
bel — ha gyengébb belátásom, mellynek embe
ri gyarlóságom miatt alája vagyok vetve, feléje 
vezet, elragadtatva merülök belé, ’s barátom
nak választom azt, kinek vonzódását erántam



olly nyiltan tapasztalom , már rózsa kötelekkel 
érzem szívünket öszszekapcsolva lenni; annál 
inkább, minthogy édesek szoktak lenni az érzé
keny szívnek ömledezései, ’s az öszszehangzó 
érzelmek miatt már azt gondolom, hogy feltalál
tam azt, kit szívem annyira keresett; ölelem 
tehát a* kedvest, kinyitom előtte szívem’ belse
jé t ,  közlöm véle azokat, mellyeket csak bará
tomnak szabad tudni, ő birja egyedül bizodal- 
mamat, szívemet, ’s mindenemet, be boldog 
csillagzat ragyog felettem! van , kivel megosz- 
szam örömeimet; kinek részvevő kebelében k i
sírjam könnyeimet, van, ki bádjadtságoinban 
vigasztaljon, felemeljen, ’s egy szíves öleléssel 
boldogítson; bétellyesítem mindazokat, mellye
ket kívánnak a’ bölcsek az igaz barátságtól: sze-* 
retni inkább mint szerettetni óhajtok, érzelmei
hez szabom érzelmeimet, szelíd erkölcseihez s i
mítom erkölcseimet, kerülöm mind az t, a' m i 
engemet véle meg untatna, szóval csak igazsá
gosakat kívánok tőle; azonban a* nyiit kebel 
valamint nékem tárva állott, úgy másoknak- is  
azt tapasztalom, hogy egem borulni kezd , fényes 
csillagom béhoinályosodik, szívem’ titkait m ár 
bírják mások is, terveimnek akadályokat ve tnek , 
gúnymosolygással beszéllik érzelgéseimet, k á- 
czagják tőlem táplált reményeimet , hiányaimat 
hirdetgetik, hibás lépéseimet dobra ütik : tódul
nak fejemre mindenhonnént a’ fellegek, repe
dezett sajkáin elnterüléssel fenyeget; könyhul- 
latva futok vélt barátom’ ölébe, ki könnyekkel 
idvezli keserveimet, mert megbukásom , ámbár 
ó légyen is oka, érdekli érzékeny szívét, öle
lései inindazonáltal hidegebbek', ’s jelen ti, hogy 
új barátjának érdeke is szívén fekszik, tehát 
engedjek meg érzékeny szívűségének, hogy olly
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lépest te t t ,  melly nékem nem lehet kellemetes, 
ő úgy is megunván barátságomat, áj szövetsége 
néki sokkal kényelmesebb— íme! az édes csep
p e k  keserű itallá váltak , pedig annál keserűb
bé , mennél inkább látom felforgatva lenni volt 
jó létem et. — Isten hozzád érzékeny szív! én 
m ár m egbuktam , majd sorsosim is nyomdoko
m at fogják követni, ha káromon nem tanulnak. 
— Ugyan is , minthogy a'" nagyon érzékeny szív 
szüntelen tárva á ll, az fogja elfoglalni őt, ki 
legutolján merül belé, ennek áldozza most érzel
m e i t , megfelcjtkezvén az előbbeniről, ’s mi
vel az ész nála nem kormányoz, kevés gondja, 
m im ú lt e l, vagy mi fog következni; ő csaka 'je
lennek  örvend , a’ m últak, 's jövendők nem ér
dek lik  őt. Hideg észtől kormányzott szív kíván
ta tik  tehát az édes barátságra, ’s ekkor nem fé
lele, hogy a’ lágy öleléseket megbánjam, és az 
édes érzelmeket keservesen megsirassam.

Távollégyen tőlem , hogy kárhoztassam azon 
nevelésnek elveit, melly a’ gyenge fiút úgy ve
zetgeti, hogy szíve érzékeny légyen a: széphez, 
nagyhoz, kellémeteshez, .’s orvendeztetóhez; 
sőt inkább azt állítom , hogyha a’ fiúból boldog 
em bert akarunk nevelni, a’ durvaságnak, ke
m énységnek, !s;pájkos szeszéllességnek magvait 
i r tsu k  k i , mert:ezek nemcsak üszkei a’mosta- 
iii kényesebb kornak , hanem áltáljában az em
beriség’míveletlenségének béllyegei is; azonban 
mégsem akarom azt, hogy nevcndékünkből csu
pa szív váljék , mert én az embert embernek 
szeretem lá tn i, nem pedig csupa szívnek. A' 
nagyon érzékeny szív képes ugyan a’ jó t , szé
p é t ,  ’s kelleroetest egész elragadtatással érezni, 
’s ez által magát boldoggá varázsolni: de a men
nyire érzékeny ezekhez, éppen annyira lógja a



kellemetlen benyomásokat is elfogadni, boldog
talansága pedig annyival nagyobb lészen; men
nél kevesebb vigasztalást adhat a5 parragon ha
gyatott ész, ki nem tudja pedig? hogy életünk 
nem csak gyönyöröket, hanem kellemetlensége
ket is szokott osztani. — Az érzékeny szív a’ 
társaságos életnek kellemeit tellyes mivóltokban 
érzi, de vannak a’ társaságos életben rósz em
berek is , kiknek áidozatjok lészen, mert ezek
nek bitangiásait ki nem álhatván, végre még 
ott is sérelmeket se jt, hol öröuröt szedhetett 
volna, ’s majd a’ nagyon felvont húr elpattan, 
és a’ nagyon érzékeny sztvűből ember-gyűlölő 
lészen; itt már készen a' s ír, melly boldogságá
nak még reményét is elnyeli — ugyan i s , valamint 
az igen elkényesztetett test a' levegőnek legke
vesebb változására is gyengélkedik, gyakran be
tegeskedik is; úgy a' nagyon érzékeny szívnek 
a’ legcsekélyebb bántás is halálos seb, ’s ebből 
az következik; hogy csak kevés tapasztalás után 
is már mindent darabosnak, tökélletlennek, 
durvának és kellemetlennek fog lá tn i, és igy 
semmiben sem találhatja örömét ’s megelégedé
sét ; úgy já r e z , mint kinek microscopiumi éles 
szeme lenne, mellyel minden ételeit és italait 
ocsmány férgekkel rakva találaté, ’s azért min
dentől elundorodnék, vagy a’ legremekebb ké
peknek is elrejtett darabosságát szemlélvén, sem
mi mestermív néki nem tetszenék, — legtöbb 
ember azért boldogtalan, mert érzékenysége an
nyira van feszítve, hogy már a" földi örömök né- 
kie csekélyek, fanyarok és durvák, tehát nem 
is kielégítők; ide tartoznak a’ román kórságban 
nyávalygók, kiknéha annyira érzelegnek, hogy 
román hőseik szemeiket szüntelen kápráztatják , 
a’ jelenvalókat megvetvén ábrándozásaikban azok-
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kai társalkodnak, végre magokat a’ képzelt édes 
halál'tőrével oldalaik mellé helyheztetik; ugyan 
is e’ földön mindenütt keresvén a' képzelt gyö
nyöröket, s azokat fel nem találván azt gon
dolják : hogy e' föld nékiek már lakhatatlan; 
pedig igazságok is van , mert a5 föld csak em
berek , nem pedig csupa érzelgő lények5 számára 
vagyon alkotva. — Az' érzékeny szív minden 
ingerekre könnyen felgyullad, de minden inge
rek jók e ? vagy "talán azt gondoljuk ? hogy egye
dül a’ jókra vet lobbot; de ki kívánhatja azt? 
hogy az esső , és szántás által vetésre megpuhí- 
tott föld kő keménységű legyen; ne talán egy 
kalóz csoportnak nyomai által a’ gyenge vete- 
mény5 gyökeréből kitiportassék, vagy az árvíz 
dühének ellene áljon; melly föld a’ jó magot 
bujálkodva termi, bujátkodva neveli a’ gazokat 
is , ha csak emberi szorgalom el nem fojtja az 
ártalmas kórókat; bévesz a‘ lágy szív minden 
benyomást, az erkölcsös ót erkölcsre vezérli, 
a5 vétkes vétkekre ragadja ; ő emberi tekintet
ből buzgó, vallásos, adakozó, és szemérmes; 
de fújjon a’ szél ellenkezőképpen, majd isten
tagadó, vallásbitangló és szemtelen lészen; itt 
hévül a’ háza5 javára, amott kész lészen hazá
ját elárulni. — Észnek kell tehát a‘ szívet kor
mányozni , mert máskülömben a’ jóra úgy ger- 
jedez, mint a'roszra; sőt a’ roszra majd inkább, 
mert ez a5 testiségnek kedvezőbb, és úgy kell 
a’ szívet simíttani és lágyítani, hogy egészlen 
él ne simíttassék és lágyíttassék ; mert így csak 
sovárogni, de élni nem; csak sohajtozni, de 
örülni nem fog tudni. Érzékenykedjék tehát a’ 
szív, de az észnek világánál; így fog a' kelle- 
metesben gyönyörködni, és a’ kellemetlenek ál
tal le nem vezettetik, fog gerjed ezni a5 jó ra ,
I. M. OH, M1ME11VA III. NKGSED. 1S34. 32
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de a' roszszat legyőzi; szóval az lészen, a' mi
nek lennie kell.

Kárhoztatják némellyek a' hideg észtől ve
zérlett szívet, mert úgy mondják: ez nem érez
heti nagy mennyiségben az élet' kellemeit és 
örömeit; nem ragadtathatik el a’ szívet egész
len betöltő gyönyörökben; de én azt gondolom, 
jobb éltünknek nagyobb részét keresztül örülni, 
mint egy két pillantásba egész éltünk’ virágit 
betemetni; minden kornak vannak tulajdon örö
mei, de azok csak úgy virulhatnak y ha pazarló 
kézzel lenem  szaggatjuk előbb bimbaikat, vagy 
nagyobb hevességgel de nem forrázzuk Virágjai- 
katy  a’ nagyon elragadó örömök gyakorta egész 
éltünk' tengerére zajt borítanak, ’s  csendet csak 
a’ partnál igéinek, szomorú vigasztalás! hacsak 
a’ halál vethet gátot éltünk’ zajló hulláminak — 
a’ természet ugrást vagy erőltetést nem szokott 
tenni, ha rendes járásából kicsapongunk, erős 
fenyítékkel iparkodik helyre hozni az erősza
ko t, melly által a’ szív , ha egészlen eípuhult, 
az ember néha leroskad, sőt egészlen is leron- 
tatik. Nem kecsegtetik ugyan a' hideg észtől 
kormányzott szívet létünk és állapotunkon túl 
ragadó remények; de annál rendesebben örven
deztetik őt alapított eszközei által elért czéljai, 
’s nem háborítják a’ légben épült arany várók
nak rom jai,: nem gyönyörködtetik ugyan őt szá
mos, de ledér barátjai, ’s ezeknek egész imá- 
dásig terjengő' tömjénezéseik; dé annál boldo
gabb egy igaz barátnak karjai között, ’s nem 
is sebzib szívét a’ színlett barátságnak keserű 
cseppekké vált édességei; nem pazarolja ugyan 
kirekésztőleg egy két kedvenczeire kegyéit , de 
annáh foganatosabb szeretettel öleli az egész em
beriséget ; nem üríti ki ugyan egy két szemte



len koldus' dobzódásaira javait, de annál na
gyobb kegyességgel ápolgatja a’ szenvedő embe
riséget; nem bámészkodik ugyan el a’ kontár- 
kodóknak csillagokat verdeső, de még is ala- 
csonyságtól büszhödő íníveiken, de annál mé
lyebben csodálja és tiszteli a’ természetnek pom
pás alkotmányát, és a' felséges elméknek remek 
szüleményeit; azok örülnek egy két pillantásig, 
ez huzamosan szedi minden óráinak virágait, 
azok elrészegülve örjöngenek sebesen elreppe- 
riő gyönyöreikben; ez józanon éli minden korá
nak saját öröm eit, azok vigasztalatlan fanya
lognak koporsójokig; ez még a’ halál’ angyalát 
is mosolyogva üdvözli. Ész! te isteni szik
ra ! bár nevezzenek hidegnek, még is te vagy 
mindenünk, a’ te szeszéletlen járásod vet gátot 
a’ szív szeszélyeinek; a’ te komolyságod józa- 
nitja ki a’ szív3 tántorgását; a’ te rendes ható
ságod egyengeti a3 szívnek rendetlen kicsapongá
sait; a ' te eszmélkedéseid igazítják meg a’ szív
nek tévedéseit; szóval a ' te sérthetetlen paran
csaid zabolázzák a’ gondatlan szívet; légy bár 
számkiözve néméilyeknek kegyelméből, végre 
majd még is hozzád fognak járulni tanácsért, 
és csak azok lesznek cgészlen szerencsétlenek, 
kik bilincseidet már le nem oldhatják; kik csil- 
lámlásodat vakságok m iatt többé nem láthatják;, 
te vagy valóban az uralkodó, jaj annak ki té-\ 
gedet megfoszt thrónodtul, mert a’ pulyaság’ v 
pálczája senkit nem boldogíthat; de annál na
gyobb terjedésben árasztja a’ zavart, békételen- 
séget; tehát a3 boldogtalanságot is.

Mennél érzékenyebb a’ szív, annál mélyebb 
fészke a' kftlömbféle szenvedélyeknek, mert a’ 
lágy anyag a’ benyomást mind könnyen felfogja, 
mind mélyen hatni engedi; pedig nincs vesze
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delmesebb, mintha egyszer már a’ szív szenve
délyeknek fészkévé változott, minthogy a' szen
vedélyek mindenkor homályositó fellegei egünk
nek , mert béleplezvén lelkünk’ napját az észt, 
arra ragadtatunk, mellyre a’ búdító fények lát
szanak csillámlant, ki nem tudja pedig? hogy 
a' bódító fények legbizonyosabban örvénybe ve
zetnek, — tapasztalás bizonyítja, hogy azon 
emberek, kik jó , és lágyszívűségökrül híresek, 
gyakorta olly haragra lobbannak, rnelly öldök
lő villámhoz inkább, mint fenyítő szellemhez 
hasonlít; ja j an n ak , kit megsujt, m ert a’ kü- 
íömben lágy szív’ kegyelme , örökre csukva vau 
előtte ; vagy ha megnyílik is , keserves szemre
hányásokkal vegyesen ömlíti kegyeit — szív
vigasztalók e ezek? jól tudják, kik részesültek 
bennök; valamint hevesen tud szeretni az ér
zékeny szív , olly hevesen tud gyűlölni is ; in- 
nént vagyon az is, hogy a’ legczégéresebb go
nosztévők érzékeny szívúeket szoktak választa
ni ördögi tét vök' kivitelére, ha ezeket egyszer 
bészőtték hállójokba, készek akármeily Irtózta- 
tó tervnek bevégzésére és pedig az érzékeny szí- 
vöség’ leple a la tt, mellyre ők igazságos színt 
tudnak elég ügyesen ruházni, ’s igy lelkiismé- 
retökkel is iparkodnak a'gonosz szándékot meg
egyeztem!; sőt ha czélt érnek, azt gondolják, 
hogy cselekedetűk erényes, tehát szükséges is 
volt —• a’ legfertehnesebb vétkeknek a’ nagy ér
zékenység szülő annyra , a’ legnagyobb tévedé
sek' érzékeny szívúségből szárm oztak, az or
szágokat pusztító háborúk szenvedélyeknek szü
leményük — a’ jaj szók által ébred fel az ész 
veszedelmes álmábul, midőn látja maga körűi 
az ártatlan áldozatokat, és a’ pusztulás’ szomo
rú rom jait, akkor ragadja a' féktelenséget ko-
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moTyabh itéllő  széke’ elébe , ’s nagy fáradsággal 
esiilapitgatja a’ felzi'idult szív’ tengerét, ’s ha
talm as parancsával csendet és.békét te rje sz t; ha 
hideg észtől korm ányoztafott volna a’ sz ív , o!1y 
szörnyetegek, se nem re teg telték , se nem pusz
títo tták  volna az em beriséget; romlás nélkül te
hát nem lehet az észt és szívet egymástól elvá
lasztan i; ha pedig együtt m unkálkodnak, áldást 
terjesztenek egünkre.

M indennek vagyon jobb és roszszabb olda
la , de ha a’ roszszabb oldal úgy elmérgesedhe
t ik ,  hogy a’ jobb ikat cgészlen elnyom ja; úgy 
kell vigyáznunk, hogy az ellensully hata lm unk
ban legyen, ne talán erőre kapván , a’ jó lét’ m ér
legét egészlen felforgassa; az érzékeny szívűség 
is magában igen jó ,  de.ha határon túl csapong, 
m egszűnik jó  lenni. Melly sokszor gondoljuk 
magunkat, boldogtalanoknak lenni, és ezen vé
lem ényben egészlen cdmerülve valóban boldog
talanok vagyunk; azonban gyakorta az érzékeny 
sz ív n ek , nem pedig az észnek szava e z , ha hi
deg észszel megvizsgálnék valónkat, úgy ta lá l
nánk  , hogy csak tévedésben és csalódásban szen
v ed ü n k , de ezen szenvedés is sú jtja  lé tü n k et; 
i t t  már az egyenlet’ mérlege felfordult, az ész
nek kell tehát helyre ig az íta n i, mert músküliim- 
ben a’ képzelt szenvedések’ sullyától cgészlen 
clnyom attatunk. —  A’ szív csak é rezh e t, do 
nem  ítélhet, ha az ész szívtől hagyja magát egész
len v ez ette tn i, Ítéleteit ennek érzelm eire ala
p ít ja , ekkor még jobban felzúdulnak hullám ai, 
m ert az ész is pártolja őket; ellenben ha az ész 
tulajdon fénye után in d u l , és hódító fényektől 
magát nem engedi e lv a k ítta tn i, a’ szívnek érzel
mei nyugalmasan folydogálnak a* tiszta forrás
bó l, ’s zajt nem tapasztalván , csendesen érzeleg.



Felséges két nevezet az Ész, és S zív ! bár 
soha egymástól el ne választatnának, úgy bizo
nyára mind magunk boldogok lennénk, vagy leg
alább fél annyi szenvedéseket sem éreznénk, 
mint érzünk, mind másokat boldogoknak lenni 
engednénk ; de nagy veszedelme nemünknek a z , 
hogy már a’ nevendékekben mesterséges fogá
sokkal különöztetnek el, ’s pedig ngy, hogy az 
észt elaltatván, egyedül a* szív palléroztatik és 
helyheztetődik hatóságba, megcsalattatván azon 
előítélettől, hogy egyedül az érzékeny szív te
szi az embert jóvá és erényessé. — Azon d i
cséret tehát, mellyet a’ mai kor-szellem szo
ko tt hangoztatni a rró l, kit jóságárai akar ma
gasztalni, tudn iillik , hogy „jó szíve vagyon”  
nem vétetett a’ józan philosophiának tárábul, 
pedig annál kevesebbé, minthogy ezen dicsé
re t alatt lágy szívet é r t , a’ lágy szív pedig 
még nem elegendő a r ra , hogy az ember jó lé
gyen; mert a’ lágy szív egyeránt vezeti az 
embert jó ra és rosszra — nevezze inkább a’ 
mostani kor-szellem  jónak az t, kiben az ész 
és szív ngy vannak kim ívelve, hogy az ész’ 
parancsa alatt érzelegjen a’ szív , ’s ezen neve
zet a' józan philosophia tárábul fog vétetni, 
melly azt is mondja, hogy csak azon ko r-sze l
lem áraszthat boldogságot, mellynek jel szava 
lészen: É s z ,  és S z t 'v ,

KSrmcndy Kamill..



P olykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folt/tatát.)

H arm incznyolczadik Levél. — Polyblét 
C rantorhoz.

E g y  gazd a g  R om ainak napszám a. •— Nyilvános és magá
nos m ulatságok.

E d d i g  L eveleim b en  a’ R óm aiak’ polgári igazgatását, 
törvényeit é s  k özönségre  nézve való életet akartam 
ve led  m eg esm ertctn i; m ost ezen fontos tárgyakról 
m ind en -  napibb észrevételekre térvén , az ő minden
napi szokásaikat szánd ék ozom  le  rajzolni. Soká ha
lasztottam  e zen  szánd ék om ’ tellyesíttését; attól fél
tem  , hogy  a’ ve le  sie tés  által ö szve  keverhetném az 
állandó és uralkodó szokásokkal a1 csak különös kör- 
nyü lm én yek ben e lő ford u lók at, vagy ki hagyhatnám, 
’s aJ csupa történetnek tulajdoníthatnám  a’ mindun- 
talani előfordulókat. M o st, m időn egy elég drágán 
vásárlóit tapasztalás, é s  sokszori társalkodás azokat 
velem  johban m egesm érte tte , igazabban le fogom  
egy Ptómainak m indennapi' é letét festeni. Azt 
szük ségleten m egjegyezn em , hogy  a kép tulajdon
k épp en  a’ főbb .renditekhez fog h a s o n líta n i: de ezek
nek e rk ö lcse i, ha sz intén a’ népétől több tekintetben  
kü lön böznék  i s ,  m ég is  ném clty pontokban csak



u g y a n  hasonlók e zéhez , ’s  csak ném eily vonásokat 
ke ll képzelődésedben ki h a gynod , ha a’ társaság leg 
a lsó  tagjaihoz le akarsz gondola todban  e reszkedni. 
F o g sz  itt A théné ső t  m in d e n  G örög  városok’ lako
saihoz is hasonlíltókat is ta lá ln i ; a’ szárm azás’ egyen
lősége ’s az u jj öszve kapcso ltatá s, győzőinket bizo
nyos tekintetben hasonlókká te tte  h o zzánk ; de ta r
tottak m eg ollyan szokásokat is ,  m ellyek eleitől fogva 
sajátjaik  vo ltak ; ’s  pé lda  nélkül való szerencséjek  
o líyanokatis  ve tete tt fel velek , m ellyeket csak m agok 
b írhatnak ; ’s le g in k áb b  az illyenekrö! fogok szó llani.

A ’ Nap’ fel kö lte  jeleli a’ nap’ első ó rá já t, az 
m indenko r a’ va llásbeli köte lességeknek  van szen te lve . 
A ’ nép  seregesen fp t a’ T em plom okba az Is te n ek tő l 
a’ m indennap i szükséges dolgokat k é rn i; ’s  ezen 
a lázatos kérést azok m indenko r meg is halgatják. A* 
főbb  rendűek ezen kö te lessége t rendszerin t o tthon  
viszik véghez, hol házi oltárok  fogadják el az á ld o 
zato t, R eggel az égi Is tenekhez  in tézteinek a’ könyö r
gések ; az estvéliek ped ig  az alsó v ilágbeliekhez. 
M ihelyt ezen köte lesség  véghez m e g y en , fel ny itta t
nak az a jtó k ; a* cliensek  vagy védettek nagy szám m al 
m eg jelennek : ném ellyek  m indennapi kö te lességeiket 
te lly e sú en i, m ások Pá tronusa iknál vagy védlő U raiknál 
u d v a ro ln i, lég többen  pedig  az ennek nevében na p o n 
kén t osztogatatni szoko tt a lam izsnát el venni. E lfogadta
tások mindenkor ért ésökhez, vagy azon fontossághoz van 
m érsékelve, m eliyet m agoknak-adm  tudnak. N ém ellyek 
egészen véduraik’ szobájáig h a tn ak , m ula tságaiban  ré
szeltetnek , ’s asztalaihoz bocsáttatnak ; de a’ nagyobb 
szám  soha sem  m egy a ’ tornácznál tovább; ’s  m egeléged
vén azz a l, hogy a’ rabszo lgáktó l vagy valam eliy szaba
dostul észre v é te tik , ism ét vissza té r  tu la jdon  napszá -

A* N ap' harm adik órá ja  a’ b írákat ’s  az ügyes 
bajosokat a’ tö rv én y -sz ék e k h ez  hiv ja . ELa az ügy



f o n to s ,  ’s  a’ Szolnok h ire s , m indenfelő l tődü l a’ N én' 
a tm  es ha llan i. U gyan  azon lát ványság egyszerre  

lu b b  h e ly en  is m u ta tja  m a g á t ; sokszor a’ fcalgaló 
f ig y e lm e , egy közel m ás tö rvény -székné l m ás ügyet 
v é d e lm e z ő n e k  szava á lta l akadályoztatok. I n  égy 
v é g ső  ren d e lé s n e k  vagy T es tam en tom nak  tö rvényes 
v o lta  h o z a tta tik  k é tségbe  , am o tt egy csalárd adós 
v á d o lta t ik ; ism é t tovább  egy  m á s ik , Po lgár nép  nyo- 
m o rg a tá s é r t  á ll a ’ tö rv én y szék  e lő tt; a’ vádoló elől 
a d ja  k ö rn y ü lm é n y ese n  a’ v é tek ’ mivoltát ’s bizonysá
go k a t hoz  elő a’ P ra e to rn a k  é s  a’ Bíráknak. H a  fon
to s  sz em é ly  a’ b é v ád o lt, m indenek  mozgásba vágy
n a k ,  az t m e g m en ten i vagy elvesz teni. H a  hom ályos 
s z á rm o z á su  P le b e ju s  , P a tro n u sa  m indenképpen igye
k e z ik  ő t  g y ő z ő d e lrae sk e d te tn i, ’s annál is inkább 
ig y e k ez ik  , m in th o g y  so kszo r m aga szedte azon ré 
te k n e k  g y ü m ö lc se it, m e lly e l cliense  vádoliatik. E zen  
k ü lö n ö s  o k o khoz  add  hozzájok  m ég a’ Róm aiaknak 
az  é k es  sz ó llá s  e rá n t v a ló  indu la to s  ha jlandóságát, 
a z t a ’ fo rrd  r é s z v é té it ,  m e lly e l bennek , a’ m inden 
in d u la tja ik a t fele le v en ittő  ü g y  folytatás tám aszt, ’s 
a z t a ’ m e g  m a gyarázhata tlan  k ivánságo t; melly sze
r in t  m in d e n  e m b erek  sz e re tn ek  valam elly nevezetes 
v é tk e s t  s z e m lé ln i , ’s e lgondo lhatod  m elly buzgóság- 
ga l s ie tn e k  m inden  re n d ű  P o lg áro k  a’ tö rv é n y -sz é 
k e k h e z .

M a n ép  gyűlés van , h o ln a p  vásár less* ; most 
tö r v é n y e s  Íté le t h írd e t te t ik  k i ,  m ajd  az ország tartat 
k d ty a -v e ty é t , m ásszor ism é t Is te n i tiszteletbeli vagy 
k a to n a i  c ze rem on ia  la ttá tik ; vég re  a ' c ircusi vagy 
s z ín já té k o k  és m inden fé le  m u la tsá g o k  ritkán hagynak 
e g y  n a p o t  is egésszen  sz ab a d o n . H a  a* foglalatossag- 
n a k  vagy in k á b b  m u la tságnak  ezen nagy tárgyai el
m a ra d n a k ,  a k ko r a’ F ó ru m o n  sétálás vétetik  elő s 
a’ beszé lg etésn e k  m in d e n k o r elég tárgy talaltatik  
az  o llyan  e m b erek  k ö z ö t t , k iknek a’ m agános e s  ko-
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zos dolgokban való részvétele  a’ legtávolabb lévő 
országokra is ki te rjed . A ’ szem lélő  és vizsgálódó 
m osolyog , m időn lá t ja ,  m in t vágynak a ' neveikben  
vagy titulusaikban,  o lly  igen kevélykedő Pa tríc iu sok  
körülvéve a ttó l a’ n é p tő l, m ellyet m eg ve tnek , ’s 
m ég  is kém élni kén teleoek . E z z e l , b á nások  a’ ba
rátságos oyájosságnak és a’ m egvető fellengezésnek  
egy különös vegynlésé t m a ta tja . E zen  két érzésnek  
valamellyike m indenkor gondosan és k iszabott m ér
tékben  van alkalm aztatva annak  , a’ kivel be szé ln ek , 
rang jához, gazdagságához vagy te k in te té h e z , ’s a 
m i társalkodásokban egy tüzes és heves em berre néz
ve sértő  és m egbántó  lehetne  ,  az egy bizonyos 
sz in le tt szívesség által m érsékel te lik ; hijjában  akarná 
v alak i az! érzett sére lm e t vissza fizetni ; olly finom 
a z ,  hogy észre sem  lehet v e n n i; a’ sebesü lést érzi 
az em ber a’ né lk ü l, hogy panaszo lkodhatnék . A z a’ 
m este rség , m elly a’ kevélységet udvarisággal páro
s ít ja , kiken kinek azt a’ m it m eg v á rh a t, illendő 
m értékben m egadja , a ’ m aga felsőbbségét * a’ nél
k ü l,  hogy ró la  valaha sz ó ila n a , m inden  szem pillan- 
ta tban  é rezte ti, —  ez a’ nagy m esterség  úgy  lát
szik kir-ekesztőleg csak a’ rég i fam iliák’ sá jatja. E gy  
akárm eily gazdag P leb e ju s is híjában igyekezik az 
e rkölcsöknek ezen m indenkor term észetinek  ’s  kön
nyűnek látszó csinosságát u to lé r n i ; csak  annak eset
len n tánnozását tud ja  m u ta tn i, m e lly  a’ m agához ha
sonlókat megsérti,- ’s a ’ nagyokat m osolygásra indítja. 
M ég ha a’ legnagyobb m éltóságokra  ju t i s , ha esze 
v a n , rényei és ta lentom ai á ltal kell m agát m egkü- 
Iöm böztetnie,;. az u rban itás’ keílem eível való tündök
lést másokra kell b izn ia.

E zen kü lö n b sé g ek , m ellyeket az em berek’ leg
nagyobb része észre sem  vesz, éppen  nem gátolják 
az egy mással való lé te it és tá rs a lk o d á s t, ’s közös 
hajlandóságaik szüntelen  öszvehív ják  , s  öszve gyüj-



t ik  ők e t. Sokszor mikor . fontos dolog  fe le tt látszott 
is . a'  ̂ beszélgetés folyni, lá tta tó , hogy Patronnsok 
és  C liensek  együtt siettek egy kö télen tánezolónak, 
A friká i m ajom nak , vagy H elvetzia hegyiről hozott 
m e d v én e k  nézésére. —  Az a latt a’ L ovagok , * gaz
dagság ’ Istenéhez  m indenkor hívek lévén , a’ F ó ru 
m o t körülvevő boltozatok alatt tartják üléseiket. I t t  
fize téseiket el rende lik , szám vetésüket végbe v isz ik , 
kevés P é n z t adnak k i, ’s annál többet vesznek h é ,  
k ö rü l lévén véve szám talan költsönözőktül vagy adó
so k tó l , k iket m ind  terhesebb és terhesebb feltételek
re  k ö te leznek , ’s míg nékik szolgálatot tenni látsza
n a k  , tökélle tesen  m egrontanak. Ők szüntelen egyet
le n  egy tárgyal foglalatoskodván , semmivel m ással 
n e m  g o n d o ln a k , sem m i állal el nem  vonattatnak, 
vagy  rag a d ta tn ak ; ső t m ég azon mulatságokra sem  
ü g y e ln e k , m ellyek u tán  a’ sokaság oily nyugtalanul 
s ie t.

M inekutánna a’ m eggazdagodás’ m esterségében 
egynéhány  esztendőt eltö ltö ttek  , akkor megvál
to z ta t ják  m agok v ise le té t, ’s  az öszve gyűjtött kin
csek’ tékozlása á lta l u ta t nyitnak m agoknak a’ lisztsé- 
g e k re . y ... . ,

E zen  m ár úgy  is igen kűlőm bféie  képek , m in
de n  szem pillan tatban  felváltatnak váratfan és vélet
le n  környülm ények által. E gy fő tisztv iselő , ki P ro- 
v tucziá jának  korm ányozásábul vissza té r ,  vagy oda 
m o s t szándékozik m e n n i, a’ né p  elő tt akarja m agát 
m u ta tn i , a’ F ó rum ra  :negyen rangjához illő késért) 
s e re g g e l; m inden felől hozzá fut a’ sokaság , körül
veszi ő t ;  R arátjai szerencsét kívánnak neki; egye
bek  is ezekhez csatolják m agokat, ’ŝ  mindnyájan 
öröm k iá ltá sok  között elkísérni vagy a város’ kapu
já ig  , vagy a’ maga házáig.

K étség  kívül azt fogod g o n d o ln i, hogy az é le t
n e k  ezen n e m e , mellyet életnek sem  m éltó nevezni,



csak a’ vagyonos em berek  által gy a k o ro lta th a tik , 's  
hogy a’ köznépnek , m ellye l szün te len  m egu jju ló
szükségek és gondok szo rongatnak  hasznosabb  do l
gokban kell fog la latoskodnia ; d e  R om ában  a’ köz
nép minden egyéb országbelitő l különbözik . A ’ 
mi városainkban, ha éln i a k a r, dolgoznia k e ll;  a* 
henyélés elvesztené. E g y ed ü l L acaedem on tesz  e’ rész 
ben kifogást; de ezen különös országban  n incs is  
tu lajdonképpen k ö z n ép ,  m á r m aga a ' S p á rta i n év  
egy bizonyos m é ltóságot foglal m a g áb a n ; a’ ki azt 
v ise li, m inden Po lgár társaival e g yen lő , de  a ’ kik
nek száma igen kicsiny inég P ió m áb a n , hol a ' rang 
és gazdagság az  em berek  között .szörnyű kü lö tnb- 
séget ta rt f e n n , szám talan szegény sorsnak  és m ás 
segedelm ére szorulók a* nap ’ öröm eiben  ’s m ula tsá
gaiban részesü lnek , sem m it nem aggódván  a’ ho lnap i 
napról. Á’ szegényehb  so rsú  Polgárok  azon gaboná
val, m ellyel ki ren d e lt időkben  szám okra  m indenkor, 
még pedig alkalm as bőségben osz togatnak , ’s P á lro - 
nusaik’ adakozásai m indennap i főbb szükségeiket ki
e légíthetik és sem m i adót nem fizetnek. B izonyos 
m induntalan elő forduld  környülm ények közö tt p . o. 
a fő hivatalokra való D eveztetésnek , tem etési cze- 
rem oniának, ’s győzödelm i pom pának  alkalm ával 
szokások a’ N agyoknak őket gazdagon m egajándé
kozni. Ha ezen hasznokhoz még azt a’ r u t  ’s  igen  
sokszor történő nyerekedést is , m ellyel gyüléskori 
voksaiknak eladásával gyakoro lnak , hozzájok szám 
lá lod , könnyen által fogod lá tn i, m ié rt nem  ipa rkod 
nak tisztességesebb eszközök á llal független léteire 
szert tenni. H a mind ennyi segedelem  kútfők m elle tt 
még is egészen e lszegényednek; akkor az elfoglalt 
földek o sz to g a t ta lak  ki k ö z ö ltö k , ’s a* kik m ég  reg 
gel kínosan nyom orgó P olgárok  vo ltak , azokban  az 
eslve vagyonos birtokosokat lá t.



1A ,..ín “ nÍ á.t<S1 y M  n ieggyőzhe le tlen  idegenkedé
sen  k ív ü l a R o m ait m ég P o lg á r i m éltósága is  vissza 
ta r to z ta tja  né rae lly  m este rségek tő l p. 0.  a’ m észáros- 
sá g tó l , f ő t t  h ú s - á r u lá s tó l ,  h a lászás tó i, h a iiai keres
k e d é s tő l  ’s. a . t. E gyéb  m este rségek  csak ne m  egé
sz en  sz ab a d o so k tó l ü z e n e tn e k . C sak a’ kenyér sü ló k  
b írn a k  egy  kevés m egkü löm böz tc tésse l, m e lly  hi
h e tő k é p p e n  m e ste rségeknek  m indenek  á lta l é rze tt 
s z ü k s é g e s  v o ltán  é pü l. E z e k , ( k ik  róm ai nyelven 
P i s to r  n e v e t v ise ln e k ) egy k ü lö n ö s  czéht to rm á inak , 
m e lly n e k  sok  ju ssa i vágynak ; a ttó l sem m agok sem  
g y e rm e k e ik  m ás m este rség re  lépés véget el nem  vál
h a tn a k . N yereségük  kö z ő s, é s  hogy  a’ C zéh ' becsü
le te  fe n n  ta r ta th a s sé k , tag jainak  nem  szabad G ladiá
to r o k k a l  ,  sz ín já tszókka l, vagy akárm elly  d ísz te lennek  
ta r to t t  m e s te rs é g  • gyakorló jával szo rosan  tirsa l-  
k o d n i .

E z  a ' d o lo g ta la n , ’s  m in d e n  szükséges m unkátó l 
ü r e s  é le tm ó d  o lly  frivolitással béllyegezi a ’ R ó m ai la 
k o s o k a t ,  m e lly  va lóságos fontosságokkal igen külö
n ö s  e lle n k e z é s t form ál. M indnyá jan  kivétel nélkül 
h á z a ik o n ,k ív ü l  tö ltik  id e je k e t ;  ’s  va lam in t a’ főre n- 
d iie k e t se m  le lkök ’ k iro ivelésének  ó h a jtá s a , sem a’ 
tu d o m á n y o k ’1 ’s  m este rségek ’ sz e re te te  o tth o n  nem 
t a r tó z ta t ja ,  ú gy  a ’ szüksége t n e m  l á tó ’s  ugyan  azért 
d o io g ta la n  köz n ép  is h iú  m ula tságokban  é li nap jait, 
’s  b iz o n y o s  tek in te tben  a nnak  vak  eszközévé  le ssz , 
k i a z o k a t  nek i szerzi.

E ’ ré sz b en  a’ városiak tó l tőké lle teseu  küJSm- 
b ö z ik  a’ falusi lakos; ki huzom osan  azt a’ m unkás 
é s  h a sz n o s  é le te t gyakorolja , m elly re  a’ földm ivelés 
k e d v e t is  szokást is á d , ’s m ellyel az Is te n ek  ugv 
lá tsz ik  e lső  kö te lesség ü l i r ta k  Jaz em bernek  eleibe . 
E z  m é g  m ost is  ugyan a z ,  t  n i  régi e le i vo ltak , 
m a jd  ka to n a  m ajd  fö ldm ivelő . A ’ város’ la k o sa r is  
so k á  illy en e k  vo ltak . R ó m a ’ kapu in  k ívü l azon  he-



ly e k e a , m ellyek m o s t palotákkal vágynak m egter
h e lv e , a ra tókat lehete tt lá tn i. A’ h iú  p om pa  e lűzte  
a’ hasznos egysze rű séget, ’s az igaz nagyságából ki- 
ve tkőzte te tt n é p , a’ henyélést elunván  érezn i nem  tu 
dó  lelkét szün telen  a’ tá rgyak ' kü löm bfélesége  á ltat 
akarja ki elég ílten i. In n é t  van a’ m indenféle  játékok* 
kivánása .vagy inkább  ind u la to s  s z e re te te ; ’s m ég  
szerencsés volna ha  m u la tságaiban  csak h iú  ’s ha
szontalan  p ihenéssel m e g elé g ed n é k , ’s ha azokat 
sokszor, rende tlen ségben  , vétkes forté lyosságokban , 
’s  ollyan zendülésekben  is  nem  k e re sn é , m ellyek  
m ind  m agára m ind az  o rszág ra  nézve veszedelm esek .

D e  m ár a’ dél k ö z e lg e t, kiki haza  m egy röv id  
ebéde t e n n i , ’s egy ó rá ig  nyugódni. A ’ déli á lom - 
tu ! fogva vacsorakorig az id ő  m indenko r m u la tságra  
van  szentelve. A z o k , k iket ékességek  kom olyokká 
te t t ,  vagy valam elly fontos hivatal kom olyságot m u 
ta tn i k é n sz e ri t; c sendes ö röm öket k e re sn ek ; a’ közös 
vagy m agáoosabb sé táló  helyekre m e n n ek , ’s válo
gato tt tá rsaságokban kósto lják  a’ bará tságos beszél
getés’ édességét. H a rossz  idő van , vagy az évsza
kasz nem  hágy az ég a la tt sé tá ln i, tágos bo ltozato s 
fo lyosók , hol a’ jó  izlés pom pával é k esü l, szolgál
nak  nekik alkalm as és ke llem es m enedékü l. A* köl
csönös látogatások is iliyenkor té te tn ek . E zek re  nézve  
sz o k á s . egy inas által m agát b é je ie n te tn i, k ivévén  
Ja n u ár iu s ’ 1-ső n a p já t é s  a* szü letési n a p o t, m időn  
kiki külöm bség nélkül bébocsá tta tik .

A z ifjak e levenebb ö röm öket ke re sn ek ; lova
golnak, a’ M ars’ m ezején ve rsen t fu tnak , ny ilazásbao , 
dá rda  hallásban ’s több  efféle játékokban  , m ellyek 
fontosabb testi foglalatosságokra k é sz ít te tn ek , gya
korolják m agokat. I á  u jj k a tonáknak  adatnak  leez- 
kék a’ hadakozás’ m este rségében . K o ro s  C en tu riók  
őke t had i lépésekre tan ítják  ’s  velek ostrom láskor! 
karókat vitetnek , ú jj sánezokat csináltatnak.



A m o tt a’ m á r  ta n u lta b b  se reg  n e h ezebb  hadi -  m es* 
té rs é g e k e t gyakoro l'; vetélkedésé,!; e lev é n ítti a* V éz é- 
r e k ’ je le n lé te , kik n e m  ta r t já k 'B le lle n iie k  'az e ffé le  
g y a k o rlá so k a t n é z n i , ’s  m in d já r t h e ly b e n 'e g y sz e r  ’s 
m á ssz o r  b iz ta tó ..sz ó k a t m o n d a n i. T óváb ib u né‘vé lő ik ’ 
v ig y á za ss  a la tt -gyerm ekek já tszanak  kiil öm bféle  I ab d á- 
va l vagy csigáV áí: n é m elly ek  a' M ars’ m e ze jén  sebe*  
s e n  fu tva  égy- réz  a b ro n c so t ha jtanak  m agok e lö l t.1 
M á s o k  ve rsen  -  fu tás ra  h ív já k - k i  e g y m á s t1; e g y  
re n d b e  á llanak  ; a ’ czél k ije g y ez te tik , a ’ ta n ító  in t  
n e k ik , 's  m indnyá jan  egysze rre  ■ kezdenek  s z a la d n i;  
’s  lá b aik  a la tt  po rfe lhő  e m elked ik  fel. S o k szo r eze n  
fü rgericz  f iatalság  h ir te len  a ’ T ib e ris  felé  r o h a n ,  ’s 
v e re jté k es  te s tte l be lé  ug o rn ak , ’s  azt által ú szn i p r ó 
b á ljá k . E z e n  idő a la tt a ' v íz’ m ásik  p a rtján  m a g as  
n y á rfák ’ á rn y é k áb a n  sok  ö reg e k  m osolyogva n é z ik  
tö r e k e d é s e ik e t ; a’ gyen g éb b ek et szavokkal ’s  á b rá 
z o lo k ’ je le iv el b iz ta t já k , #’ szeren c séseb b e k n ek  ta p 
so ln a k , ’s g y ö zede lm ciken  m agokban  örü lnék . E z e n  
le fo lyó  h osszas ö ltö z e tb en  lévő m eg ő szü lt Ö regek’ 
lá tá sá ra  az t lehetríe  g o n d o ln i,  hogy  a’ folyóvíz I s te -  
meik k i jfH tekhhírtcféih m ély  l a k o k b ó r ’s egy fiatal 
’s p a jk o s  T r h b n  séfeg^' já tjíka it ko rm ányozzák .

A ’ N a p ’ tized ik  ó rá ja  ü t :  m indenek  s ie tnek  le 
te t t  tó g á ik at m agokra  v e n n i ,  ’s kiki úgy  in d u l vagy  
m á so k h o z  vendégségbe  m e n n i , vagy m agánál v e n d é 
g e k e t lá tn i. I t t a ’ n é z ő - j á t é k  egészen  m eg v álto zik  ; 
a* nagyok  a 'r a j t o k  a lk alm atlan k o d ó  *s őke t égyszc r’s-  
m in d  zab o lá b an  ta rló  n é p tő l el tá v o zv á n , sz ab a d o n  
á lta l e n g ed ik  m agokat a nnak  a ’ pom pának*, m e lly e l 
le g in k áb b  sz e re tn ek . A z  u tc z á k o n , ’s p iaczokoii l í ó -  
m a ia k , háza iknál S y b a ritá k . I t t  t is z te le t,  ligyc lm ezö  
udv a ris ág  ’s lekö telező  ba rá tság  u ra lk ő d ik , ’s m in 
d e n  k e llőm éiben  tiin d ö k lik  az az u r b a n it á s ,  m e lly  
a’ lő r e n d ű  P o lg á ro k a t olly igen m c g -k ü lö m b ö z te ti . 
H a  nagy  ra n g ú  szem ély  h iva lta tík  v e n d ég sé g b e , a’ h i-



vas az ő nevében tö rtén ik  ’s a’ vendégek’ kiválasz
tá sa  reá  hagyatik. Ezek m indnyájan méltóságokhoz 
illő  ünnepi öltözeteikben jelennek meg a’ kiszabott 
ó rá ra ; mikor a’ vendégség ' hőse m egjelenik, helyük
ből felkelnek ; azok kik rangokra vagy idejükre nézve 
rajta  alul vágynak, kezét m egcsókolják; a ’ hozzá 
hasonlók a’ csókot szájára vagy szem ére a d já k ; leg
belsőbb barátja! őt távolrul köszöntik ; ’s a’ nél
k ü l, hogy helyüket e lhagynák, sa ját kezeket csó
kolják m eg , ’s azzal in tenek feléje különös kellem es 
m ó d o n ; úgy lá tsz ik , m intha a’ csó k o t, m ellyel neki 
adni akartak hozzá kü ldenék . Az illendőség ' ezen 
rendszabása m indég m eg tarta tik , ’s  a’ ki a ttól eltá
v oznék , abba a \  gyanúba esnék.', hogy nincs jó  ne
velése . Egy tö rténete tske , . mellyet ha llo ttam , meg
m u ta tja , uielly fontosnak lartatik ezen társaságbeli 
köte lesség. A’ hires F la v iu s , egy szabadosnak uno
k á ja , azon szo lgálatért, m ellyet a’ népnek a* F asta - 
sok’ titkának kinyilatkoztatása által te tt háladatosság- 
b u t C uriális A edilissé neveztetett. E gyko r, midőn 
beteg tiszti társát m eglátogatta, ném elly fiatal Pa 
tríciusok , kik az ágy m elle tt ü ltek oda érkezésekor 
nem  keitek fel helyekből. M egneheztelvéu ezen il
le tlen ségen , oda vitette C urulis széké t, ’s a rró l, 
m int valamelly királyi székről m egvetve mosolygott 
ezen hiú kérkedésü ifjakra. —  —  Mihelyt étkek fel 
vágynak adva, a’ vendégejc vacsoráid szobába (Coe- 
natio) mennek. A’ házi U r ezeket elrendeli helyük
re . M indeniknek azt a ' helyet kell e lfog la ln i, mellyel 
számára k im u ta t; illetlenség volna színes alázatos
sággal alább való helyre ü ln i, mint a ' melly ki van 
mutatva. A’ vendégek virágokkal vágynak koszoruzva, 
’s ha a’ term észet tőlök ezen díszes ékességet meg
tagadja, szarvak vékony ’s többféle színekkel festett 
forgácsaiból készíttetnek m esterséges virágok. Min
den csupa öröm öt le h e li , ’s ö röm ö t fejez ki. Élél



közben a’ vendégek egym ás egésségéért isznak. Gyak
ran két jó  ba rá t azon egy pohárból iszik egy har
m adik távollévőnek egésségéért , ’s azok annyiszor 
ürítik  ki a p o h a ra t, a’ hány betűből ennek neve 
álh, Néha m íg egyik fogás után a’ másik, v ite tik , 
koczkával is szokás já tszan i. Az aszszonyok ’s gyerm e
kek a z ln u c p i vendégségekben rendszerint n incsenek 
az a sz ta lná l, a’ fa miliői vendégségekben is csak az 
ágy-székek* széle in  ü ln e k ,  ’s a’ második fogás u tán  
el m ennek , hogy a’* vendégeknek nagyobb szabadsá
got adjanak. Ha az evésnek  vége van i s ,  illetlennek 
tartanák az asztalt felszedetn i ’s  a’ mécseket el ok
t a t n i a t t ó l  f é lv é n , hogy valam elly vendég találna 
még jö n n i, ’s akkor azt nem  lehetne illendőképpen 
e lfogadni.

É sz re  véletlenül a z ,é jtszaka  lép a ' nap’ helyébe, 
’s  még zabolá tlanabb  ö röm ökre  szolgál je la d á su l; 
M im u so k , tánezoló aszszonyszem éllyek , síposok ’s 
néha G lad iátorok  is lépnek  fe l, kik az illyen alkal
makkal kegyetlen játékaikat csak tréfából és vérontás 
nélkül m u la tják .

Végre elérkezik, a’ haza m enés’ id e je ; a* ven
dégek bucsu poharat isznak, meg köszönik a’ ven
déglő’ s z iv es ség é t, ’ s égő fáklyákat számos rabszol
gáktól késérte tve  kiki a’ maga háza felé indul. I t t  
a ’ férj^ reá  várakozó feleségét ’s gyerm ekeit ta lá lja ; 
k ö z ik b e ü l, ’s csendes beszélgetés közö tt k its ingen- 
kén t el á lm o so d ik , háza népe  jó  éjtszakát m ond 
néki. Szabadosai ’s rabszolgái rendben  elm ennek 
urok e lő tt, ki köszöntésüket és jó kívánságokat el
fogadja ’s végre a’ hálószobába (C ub icn lum ) me
gyen. L efekvése u tán a’ n a p p a li foglalatosságokat 
’s m ulatságokat még egyszer végig gondolja ; ’s 
kellem es álm adozásoktui rengette tve  e lszunnyad , ’s 
az álom m egujjitja  ere jét a’ m ásnapi m ulatságokra.

0  szerencsés Róm aiak , mennyi fáradságába, iz-



z ad o zásáb a ’s könnyhulla tásába  kerü lnek  a’ v ilágnak 
a ’ li ö röm eitek! m inthogy igy végezte a ' so rs , á .u  
legyetek gazdagok és büszkék ,  m íg az em beri N em 
zet’ egyéb része szerencsétlen  és rab ; de legalább a l
jatok neki illy sok áldozatok’ ju ta lm áu l békességet;
’s minthogy az egész föld’ kincsével nek tek  kell b ír
n i ,  legyen elég ezen adó t erőszaktétel nélkü l el
vennetek ’s o szszátok-m eg azt a’ viszszavonás,’ diihös- 
sége nélkü l magatok közö tt. D e m ár m egvagytok 
részegedve, k ívánságaitok nem  ösm ernek  h a tá r t, a’ 
végeden nagyra vágyáshoz telhetetlen  fösvénység  
kapcsolja m a g á t, m inden  óráu kívülről nem lesznek, 
e llenségeitek, ’s H óm éban  m agában fognak azok ta
láltatni. Magatok fogjátok m agatokat m arczango ln i; 
egymás’ kezei által vesztek e l ,  ’s a’ hallatlan  sze 
rencse  végre a’ veszedelem ’ legm élyebb ö rvénnyébe 
süllyeszt tite k e t! —

De R óm ának végig kell pá llyáját fu tn i, m inek- 
e lőlte bünte tése  e lk ezdődnék ; ’s m íg m eggyőzni 
való Népek lesznek , addig szünetnélkü l nevelkedik  
hatalm a. E lh iheted  e ?  ezen e m b erek , kik torkig a* 
gyönyörökbe látszanak le n n i , a’ lágy és puha é le trő l 
csudálkozásra m éltó könnyűséggel által m ennek  a’ 
háború’ bajjaira. A ’ Sená tu snak  egy végzése a’ haza’ 
védelm ére szóllitja ő k e t; tü stén t háború i szokás lép  
a’ h iú  m ulatságok’ he ly ibe; a’ po lgári nagyravágyás’ 
fortélyoskodására h irte len  a’ had i-m esterség’ Tortél- 
lyai következnek, ’s ezen csuda .változás sem m i fá 
radságba sem látszik nek ik  kerü ln i. M egkell v a l la n i : 
a ’ R óm aiak  el vannak ro m o lv a , de m ég közel s in t-  
tsenek le alatsonyodva. M ikor a’ m ula tságok’ tenge 
rében  úsznak i s ,  egyszerre  m egelevenedik le lk i 
erejök azon férjfias nevelés’ köve tkezésében , m ellyet 
gyerm ekségükben nyertek . Jó lleh e t m inden  vétkekbe 
elvagynak m erü lve, m ég  is  óriási bennek  m in d e n , ’s 
azoH -szem piliantatban i s ,  m tllybcn  őket m eg  akarjuk
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ve tn i, k e n teknek  vagyunk leikök’ csudaerejét ha
m uin!. V étkeiknek is parancso lnak , m int m inden 
N em zeteknek. E l fog ugyan kétség kívül az az idő 
jö n n i ,  m ellyben őke t sa já t terhek le n yom ja ;' de 
addig a ’ világ kén telen  ha lgatn i, ’s jármok alá ha jolni.

Baranyay Ferenci.

3.

Folytatása a’ Magyar-nyelv természeté
nek , és a’ Magyar-szók eredetének.

agynak e vokálissal járó szók a’ Magyar-nyelvben, 
(Segolátumok) mellyek azon Vokálist megtartani szere
tik m int: beteges ; e legyes; engemet; felleges ’s a’ t.

Vágynak, inellyek az első Syllabájokban lévő vo
kálisokat megtartják akkor i s , mikor több Syllabákra 
nyújtatnak,mint: fejemnek; lábamnak; karamnak; kör
mömnek ; orromnak; nem mondjuk h á t: kőrmemnek; 
karomnak.

Némelly Magyar-szókban, az első Syllabában is ,  
az azt követőkben is az ó Vokális helyett d Vokális vé
tetik f e l , m int: havamnak; javamnak; másokban az el
ső Vokálisban az o megmarad, mint: Lovamnak; némel- 
lyekben az o cserélgetve jön e lő , m int: Hónapomnak.

Mint a’ Scheva a5 ’Sidóban, hol kimondatik, hol 
elnyeletik: úgy esik a’ Magyar-nyelvben i s , m int: ese- 
lekeszem, cselekszem; igyekezem, igyekszem : ez így 

33 *
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yan a’ pataknak vagy á  vokálissal i s ,  m int: vágyako
zom , vágyakszom.

A’ veress jő a’ vártői; jobb hát igy  mondani ki; 
mint inások szerint vöröss.

Vágynak a’ szókban nyugvó betűk, mellyek sok
szor előjönnek, mint: Buár, Búvár; Bujár, Bubár; 
Riaszt, rijászt, rihaszt, rivaszt, ribaszt. —  L ő , löv, 
lövök; sző-szev-szövök.

Esik a’ magyar szókban betűk hellye’ változtatása, 
mint: fekete, feteke; sárga, a’ Székelyeknél sárig; ma
jorén , maróján; kaién, kanál; vakmerő, makverő; ma- 
losa, mazsola; Doktor, dotkor; dió, d ivo .— Pecsét meg
fordítva cseppet, a’ csepről, cseppentésről. Tereh, te
her, terű.

Borjú helyett mondunk bornyut; a’ Magyar bros
sén szeretvén a'" kettős betűket, mint a’ ’Sidó a* gnoint.

A’ Magyar néha rövidít kettőből egygyet tsinálva; 
mint: sarkantyú, sarkan-tok; karmantyú., karan-tok.

Néha hoszszabbít, mint a’ parancsoló szókban ezen 
franezia szótskát vévén fel; 5a — úgymint: add-sza;

A’ Verbumokban az harmadik személy sokszor hosz- 
szabbodik, mint: pök, pökik; köp, köpik; pökdös, pök- 
dösik; köpdös, köpdösik. — Szók, szokik; szök, szö
kik; dolgoz, dolgozik. >!

Sokszor pedig inegrövidíttetik m int: teve , tön;  
leve, lön ; a’ végire az ti betűt felvéve.

Sok szókban a’ Magyar tetszése szerint elváltoztat
ja a' Vokálisokat, mint: beretva, borotva; ebből jővén 
a* szó: böröt-vág; fő , tű; szőts-szűts; parancsol, pa- 
roncsol.

A’ Magyar két Consonánsok vagy eleibe, vagy kö
zibe Vokálist teszen, mint: Sten, Isten ; Spán, Ispán; 
Stéfán, Istéfán; Strang, Istráng; Spanyol-viasz, Ispi-
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nyo l-v ia sz ; —  másokban: kreuczár, karajczár; Klári, 
K alár i; próbál, porobál; drága, darága — ismét Spi- 
o n , isp ion; Spongia, ispongyia; grádics, garadics; glo- 
b u s , golyóbis; christall, kiristálly; prádé, parádé; 
prázna, parázna; prém, peréin; pornyi, parányi; Spitai, 
isp o tá ly ; frühstück, felestekem; kreutz, kereszt; Franc*, 
Ferenc*; gross, garas; Petrus, Péter; Clemens, Kele
m en ; petreselyem, peterselyem; pribék, piribék; bor- 
z o s , boros; borna, borona; krone, korona.

Sok szókban a’ Magyar betűket cserél, a' mint 
ezekben: V ervex, berbécs; Yienna, Bécs; toldozok, fol
tozok .

Sok szákit a’ Magyar hoszszabbít, mint: Scorpio, 
iskorpio ; Skumpia, iskumpia; Stall, istálló; lovaalok, 
lova g o lo k ; gyalaglok, gyalagolok; javaslom, javaso
lom  ; tanácslom, tanácsolom; Arszlán, Oroszlán.

Másokat megrövidít, mint: voltának, voltak; hol
tanak , holtak vagy haltak; potolom , pótlóm.

A ’ Napkeleti nyelvek’ természete szerint mondatik 
a’ fazék’ szája; fazék’ ajaka; fazék’ füle.

E gy  "különös idiotiSmus, m ikor a’ Magyar igy száll: 
jo b b  sz ere tek , e’ helyett jobban szeretek.

Udvarhely-Széki szállás ez: Uraim! Uram-fia! kü
lönös megrövidítéssel élnek a’ Székelyek ezekben: meg- 
kötted a’ lovat, megkötötted; eddig eljnttak a’ czéira, 
e ljutottak; elvetted a’ rosot, elvetetted; megütted jó l, 
m egütötted ; étőt adott n ek i,  etetőt.

E gy nyelv sem teszi o lly  természetesen ki a’ csen
desítő szót mint a’ Magyar, mikor igy széli: lassan.

Ez a’ szó: leszek, kezdetitől fogva végig, mind 
futurum, jövendő; azért annak sem praesensének, sem 
perfectumának nem kellene lenni.

Ezen szóban: minden, béfoglaltatik minden: azért 
annak plurálissónak neip kéne lenni.



Esen szó: megholtam, nem lehet szokásban; mert a’ 
ki m egholt,  nem szólhat.

Vágynak balvélekede'st jelentő szók, m int: szivár
vány a: szívástól; babonálás, a’ babvetéstől.

Pitvar jő  a’ pitm alliktól, a z a z: a’ pitvar m áhlik , 
a' nap’ sugáritól megsűttetve.

Ezen franczia szóiul jV eu,  jön a5 f a , fazék, fozok , 
fázom; —  a’ Fedő a’ fedéstől; a’ lábas a’ lábtól; ser
penyő, a’ serp itéléstől, perczegéstől.

A’ Székelyek magokról sokat ’s nagyot állítván , 
egyebeket mind Diminutivuinmal neveznek k i , m in t: 
emberke, emberecske; íiucska, leányka, szépecske, 
jótska. d iótska, kutyátska ’s a’ t.

A5 Magyar-nyelvben ugyan azen egyformájú szók
ban az aecentus különböző értelmet szerez, m int: B áb , 
bab; kár, kar; m ák, m ák; már, mar; szúr, szar; vár, 
var: rák, r a k ; fáj , fa j ; sá s , sas.

Ugyan azon egy dolgot a’ Magyar sokképpen teszen 
k i , mint: munkálkodó, munkálkodván, munkálkodva, 
a" ki munkálkodik.

A ’ Magyar-nyelvben sok kétértelmű szók vágynak, 
mellyek a’ szókat egybekötő rendbe még- is m egértetnek, 
mint: Eg, coelum :.é g ,a rd et; szél, terminus; sz é l, ven- 
tns; szán, traha; szán, dolet; vár, arx; vár, exspe- 
ctat; Xap, S o l;  nap vagy nappal, dies; le v é l, folium ; 
level, epistola; teve, eamelus; teve vagy tőn, ponebat: 
o lló , forfex; o lló , kecskefiú, hoedulús; szem , ocu lu s; 
szem , granum; kar, brachium; kar., chorus; szék , sel- 
l a ; szék, onus naturae; vékony, graoilis;' vékony vagy 
véknyok, lnmbi; é s ,e t ;  es, esik, pluit; új, novus; u jj , 
digitus; k é s , culter; k é s , késik , tardat; fő ,  caput ; 
fő . fervet ’s a : t.

A’ M agyar- nyelvben az eredeti szók egy Syllabá- 
juak, illyenek az esztendő?: négy részei: J é i ,  tavasz.



nyár, ő sz ; a’ számlálás’ első mértékei a’ számok: e g y . 
két, három, négy, ö t, hat, hét, nyolcz, kilencz, a1 
tíz lett a’ dise.-ből; a’ száz a’ cent-ből; illyenek az ele- 
mentomok ’s égi testek’ nevei: tűz, víz, föld, é g , nap, 
hold, illyenek az emberi test’ részei; különösen a’ fő
nek részei: F ő , nyak, v á ll, kar, kéz, ujj, hát, has, 
mony vagy fasz, czomb, szár, láb , térd, sark, talp; 
a’ fejen: haj, szem , orr, száj, fo g , nyelv, arcz, á ll;  
—  illyenek sok állatoknak nevei: juh, ökl vagy ököl, 
ökör, tejn, tején , tehén, l ó ,  nyüh, nyüv; illyenek a’ 
közönségesebb érczek’ nevei: vas, réz; illyenek az ere
deti színek’ nevei: féhr, fee'r, fejér, zöld, kék, sárg.

Az eredeti szókban szűk a’ nyelv; de a’ Derivati- 
vtunokban igen gazdag: a’ szagból lett a’ szagos, szag
lom , szaglás, szagoskodom, szagosítom; a’ kedvből lett 
a’ kedves, kedvesen, kedvesség, kedvezek, kedvezés, 
kedveskedem; a’ bűből lett a’ bűv, bűvös, düdős, bü
dösen, büdösség, bűz, biizhött; a’ szaruból lett a’ szar
vas; farkból a farkas; várttól a’ varasbéka; tekenőbül 
a’ tekenősbéka; ágból le tt ágos, ágas, ágazok, ágazás, 
ágoskodom, ágoskodás; a’ bogjból lett; bogos, bogo
zom, bogzás, bök vagy bak, bagzik; a’ dobbnl lett a’ 
dobos, bobotok, dobolás, dobzódik, dobzódás, dorbé- 
z o l, dorbézolás; —  bérből lett a’ béres, béreskedem* 
béreskedés, bérelek, bérelés; a’ bőrből le t t : bőrelek; 
bőrelés, bérelés vagy béllés; Bélből le tt: bélés, beles, 
bélpokol, bélpoklos; Bendő lett ebből: benn-dög, ba
rázda mintegy barázda, bérázta, bezárta; kard lett a’ 
karról, puska a’ pu hangról, pistally a’ puskától; fegy
ver a' fogy-vér-től; szablyá a’ szabástól; a’ láb-bél lett 
a’ lábas, lábbeli, lépek, lépés, lépdelek, lópdelés, lép— 
degelek, lépdegelés; a’ bokától bakkancs, a’ nádrátói 
nadrág; — a’ nyálból lett,nyálas, nyaláson, nyájason, 
nyálosság, nyájasság, nyálazom, nyalakodom; a’ nedv
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bői lett: nedves, nedvesen, nedvesség, nedvesedéin, 
nedvesítem, nedvesede's, nedvesítés; az odvból le tt  od- 
vos, odvoson, odvosság; a’ 'sírból l e t t ’síro s, ’s/rosan , 
“sírosság; a’ perből le tt perlés, perelés , perlő, perelő , 
periek, perelek, perlekedem; az ügyből lett ü g y e s ,  
ügyetlen, ügyesség , ügyelek, figyelés, ügyekszem , 
igyekszem; a’ ránczból lett ránczos, ránczolom , rán-N 
czolas, ránezasítora, ránczasítás; varbői le tt varas, va , 
rasság; a’ varrből, varrók, varrás, varga; a’ restből 
lett restes, resteség , restesség, restség , restellem , 
restellés, restelkedem, restelkedés; a’ fagyból le tt  fa , 
gyas, fagyasság, fagyak, fagyás, fagyla lt, fagylalom , 
fagylalás; rongyból lett rongyos, rongyosság, rongyo-  
sodoni, rongyosodás, rongyosítom, rongyositás, ron, 
gyollok , rongyollás, ringyó; rendből lett rendes, ren
desen . rendesség, rendetlen, rendetlenség, rendelem , 
rendelés; csendből lett csendes, csendesen, csendes
ség, csendesedem, csendesedés, csendesítem, csendest, 
té s , csendítek, csendités, csengetek, csengetés. ,

A’ Magyar maga nevezte el ezeket: esztendő, hó
nap , holdnap; hét. Vasárnap, vásárnap, H étfő , K edd, 
Szerda, Csütörtök, P éntek , ötödik a’ pentétől; Szom , 
hat, a’ Sabbanktól.

Maga csinálta ezen atyafiság’ neveit: lán y , le á n y , 
leánka; meny, m enyetske; anya, anyós, ángy; sógor, 
vő , báty, báes, bátya, bácsi; nén , néne, húg; f é r j , 
férfi, feleség.

Idegenektől vette ezeket: rusnya, a’ rusznyáktól, 
russusoktól; ocsmán, az ossinantól; m uskotály, a’ mus- 
catnmtól; a' páterből le tt a’ papa, apa, apó , após , na
pa; a' materből; mama, anya.

A’ Nemetektől vette ezeket: R etek , rettich; p iacz , 
piacz; ház, haus; m ester, meiszter; klastroin, k lo sz , 
ler; Szász, S a x ; Iajbi, leib; m ente, m antel; krajczár,



líreu tzer; garas, gross; fo rin t, flórén; tallér, thaler; 
lse r t , garten; kartoffel —  gartenapfel, kártflol — garten- 
f i o l , eper —  erdbeer, babér —  lorbeer, drót — dráth, 
p lé h  — bleeh.

A’ Rómaiaktól vette ezeket: piross a’ pyrből, py- 
X 'itesből; kapitány, capitaneus; száz, cenhtm ; konyha, 
eu lin a ; agár, vertagus ; száraz, siccus; vén, senex; 
szappan, sapo; usora, usura; kapuczán, capistrmn; bár
s o n y ,  byssus; torony, tnrris; ’Sinat, Synodus ; már
v á n y , marmor; kappan, capus ; páva, pavo; fáczán, pha- 
sian u s. Tollmány, tolomáriy; dolmány, dolomány, tó
in ica ; in g , indusium; innen lett az ingally, pendelly a’ 
pendenstől; keszkenő, kézkenő, kendő a’ kenéstől; ro- 
Jeollya , rokallya; szokmány, szoknya, a’ ’sáktól; ko
p o n y a , a’ caput-tól; saru megfordítva lett a’ surá-tól; 
lá b ik r a , ettől lett a’ Salavári is,

A ’ Rómaiaktól vette továbbá ezeket: Gavia, gólya; 
(cnculns, kaknk; rapum, répa; petroselynnm, petrese- 
ly e rn ;  vitium, vétek; sputum, pök; mortariuin, mozsár; 
p i x i s ,  piksis; az Aféból, melly Isten ’s emberek közt 

■ liáboráságot szerző Homérus’ Isten-aszszonya volt, lett 
3i z  átok, átkozom, átkozódás; capio, kapom; fngio, 
fa to k ;  pár, páros; porrum, párhagyina; beatus, bodog 
■vagy boldog; th-.is, tömjén; syphár, sugár; altare, ol
t á r  ; gradus, grádics; embryo, ember; oleum, olaj; má
z a ,  szegény alávaló közkenyér; ebből lett a’ mázolom, 
m á zo lá s , mocskolás; c lávis, kulcs; latro, lator; fuga, 
fu tá s;  se lla , szék; caminus, kémény; innen kéme’nke, 
Item encze; hordeum, árpa; horreum, csűr; janua, ajtó; 
d ó ,  adok; nomen, név; nomino, nevezem; Uriásból 
l e t t  Orjás; turpeból, törpe; puj-pujból, pujka; papy- 
i-u s, papiros; charta, kárta, kártya; acetum, eczet; ta- 
bacum ,tobák; caco, kakálok; saccus, zsák; Spion, Spi- 
o n ;  spongia, spongyia; glóbus, golyóbis; ehristalLum-



kristály; hospital, ispotály; privilégium, privilégyiom ; 
testamentum, testamentom; buxus, puszpáng, pestis, 
pestis; Fusus-osso, orsó; copia, k ép , kopja; h io , h iú; 
morsellum, morzsa; mordeo, marom; hauro, ürítek; vi- 
gorosns. virgoncz; curta, kurta, rövid; rudens, rúd; 
viraffo. virág, theca, te'ka; scortum, kurva; calamusból, 
kalamáris; tingoból, ténta; penna, penna, toll; a’ kön
nyűből lett a" könyv, dupla, dufla; a’ miliumból lett a’ 
máié; puls, pép; parvus, parányi.

A"' Hónapok’ nevei a’ Magyarnál a’ régi Római ne
vek: Januarius, Febrüarius, Martius, Á prilis, M ájus, 
Junius, Julius, Augustus, September, October, N o
vember, December.

A’ Rómaiaktól jött némelly. érczek’ neve i s : az 
arany az aurumból, az ezüst az argentumból, az ón a’ 
stannumból.

A’ drága kövek’ nevei is onnan jö ttek : Smaragd, 
rubin, kálczedon, beriilus, topás, já sp is , hiaczint; a’ 
gyémánt a’ Diamantból.

Az asztali eszközöket a’ Magyar vette a’ Rómaiak
tó l: Mensa a’ metiortól; osztály, asztal; culter, k és;  
furcella, vella, v illa; cochlear, kalán; patella, tá l; tá
la s , tányér; se lla , szék; szekrény; szuszék, pohár
szék.

A’ Németektől ezeket: abrosz, abrisz; láda ,• láde ; 
kasztén.

A’ virágok ’s élőfák’ nevei is a’ Rómaiaktól va lók : 
rosa, vio la , liliom , rosmariu, menta, isop , ruta, la- 
vendula, majorén, czitrus, cziprus, m yrtus, cupressus, 
olaj-fa, tulipán, inuskáta, büziok, bisziok, jáczint, 
nárczissus, kásia, feniszter, anis, kömény.

Maga nevezte e l a’ szekfűt, felfo lyót, gyöngy-vi
rágot , basa-ró’sát, tnba-ró’sát.



A ’ gyümölcsök, magvak, vetemények’ neveit, a’ 
Rómaiaktól ve tte : cseresznye, cerasum; baraczk, persi- 
cum; alm a, maiam; narancs, aurantiuni; czitrom, citro
m om ; f ig e , ficus; mandola, amygdalum; malozsa, mu- 
scatum; árpa, hordeum; len linam, lencse, l*ns; csicse- 
ri-borsó , cicer; bab, faba; kender, cannabis; borsó, 
pisum.

A’ négylábú állatoknak neveit hol idegen nyelvből 
vette a1 Magyar, hol maga csinálta: Arszlán, orosz
lán , a’ persia nyelvből; t ig r is , párducz, cröcodilus, 
scorp io, elefánt, hiéna, castor, a’ deákból maga for
málta ezeket: ló ,  csitkó, kancza, ökl, ököl, ökör, 
t jé n , tehén , borjú, ju h , k os , bárány, sertés, disznó, 
malacz, egér , patkány, m ókus, m enyet. görény, borz, 
nyuszt, n est, szarvas, kecske, őz , teve, medve, ma
jo m , b ia l, bihál, bival, farkas, róka, bika, nyúl,

Berbécs lett a’ vervexből, kutya a’ kiionból.
A ’ szárnyas állatok’ neveit hol idegen nyelvből vet

te  , hol maga tsinálta: páva a’ pavoból; strucz a’ stru- 
chioból, kánári a’ canariból, papeli a’ papageyból, 
sneff a’ snepfből, gólya a’ gaviából, kakuk a’ cuculus- 
b ó l, filemile a’ philomelából, —  maga tsinálta ezeket: 
pajka, lúd, récze, kacsa, tyúk, kakas, csirke, holló, 
sa s , varjú, csóka, szarka, banka, seregély, húros
madár, fogoly-madár, császár-madár, pacsirta, fecske, 
r igó , p inty, tengelicz, veres-begy, ződike, veréb, ba
rázda-billegető vagy leányka-madár, fürj, karaj, sas, 
bagoly, ökör-szem.

A ’ férgeknek ’s bogaraknak neveit töbnyire maga 
tsinálta k i a’ Magyar: k igyó , gy ék , geleszta, hernyó, 
pillangó, m oj, szú, lé g y , muslicza, szúnyog, cserebo
gár, szarvasbogár, Iótetű, balha, tetű , serke, dongó,



m éh, sáska , palaczk-féreg, pók , csim az, csiga, szabó-

Az élőfáknak neveit is többnyire a’ Magyar maga 
tsinálta ki: csere-fa, bik-fa, nyár-fa, hárs-fa, eger-fa, 
zádog-fa,gyertyán-fa, fenyő-fa, szil-fa,m ogyoró-fa, Is
ten-fa, galagonya-fa, csipke-fa, kecskerágó-fa, kökén- 
fa , körtvély-fa, alm a-fa, szilva-fa, dió-fa, baraczk-fa 
’s a5 1.

A* nyavalyáknak neveit is a’ Magyar maga tsinálta 
ki: Fő-fájás, fog-fájás, torok-fájás, has-fájás, láb-fá
jás ’s a’ t. torok-gyék, go lyva, pokol-var, riih, var, 
himlő , tüdő-gyuladás, has-menés, arany-ér,  hidegle
lé s ,  köszvény, vízkórság, száraz-betegség, oldal-fájás, 
oldal-kelés, szél-ütés, k i lis , kelés vagy kelevény, áju
lá s , hagymáz, görts, orbáncz, eb-semereg, szeplő, fa
lat a’ nyelven, daganatok, sebek, vér, vér-folyás, sár
gaság, köhögés, hurut, nátha, ottvar, tájog ’s a’ t.

A ’ Patikai szerek töbnyire idegen nyelvből valók: 
Jalep, szirup, spiritusok, essencziák, kámfor, rhabar- 
bara, khina, alkernies, gummi, galles ; purgáló-laxá- 
ló szerek: vomitorium; tincturák, vinum-medicatüm, 
carminativa,, anodinus-Iiquor, Hoffmann’sche Tropfen; 
narancs "s többféle essencziák: Schwedische Tinctur 
’s a’ t.

A’ Hivataloknak nevei is töbnyire idegen nyelv
ből valók: Pápa, Kárdinál, Abbás, Prépost, Lévita, 
Kántor, Generál, Óbester, Adjutánt, Consiliárius, 
Admihistrátor, Secretárius , Concipista, A ssessor, Pré- 
ses , Protocollista, Archivarius, D irector, Cancellista, 
Janitor, Senátor, Orátor, Prókátor ’s a’ t.

A’ Mesterségek ’s Mester-emberek’ nevei vétettek 
a'mesterség’ tárgyáról, vagy aiinak eszközéről, matériá
járó l: Csizmadia a’ csizm áról, Szabó a’ szabásról, Szőts 
a’ szőrös bőrről, Varga a’ varrásról, azután lett talp
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csináló’ neve , Tímár a’ mártásról, festésről, Asztalos 
az asztalról, Fazekas a’ fazékról, szíj-on -ü st-K erék
gyártó a’ 'szíjuról, ónról, üstről, kerékről; Pléhes a’ 
pléhről, Üveges az üvegről, Szappanos a’ szappanról, 
Fésűs a’ fésűről, Kádár a’ kádról, Hegedűs a’ hegedű
rő l; Gombkötő a’ gombról, Mészáros a’ messerről, kés
ről ; Őtves az olvasztásról, Kalapos a’ kalapról ’s a’ t.

A ’ Bóti portékák’ nevei külföldiek: Batiz, pergál, 
levantin , karton, flánel, kanafácz, moldon, atlacz, 
creditor, tafota, bagazia, rása, vapeur, spanyolét, 
schál, ’s a’ t.

A ’ Tudományok’ nevei töbnyire a’ Diákból valók: 
H istória , Geographia, Philosophia, Phisica, Aestheti- 
ca , Antropologia, Som atologia, Statistica, Theologia, 
P o es is , Rhetorica ’s a’ t.

Ezen rövid értekezésekből lehet látni, hogy a’ Ma
gyar-nyelvben , mint minden nyelvekben sok idegen szók 
vágynak elegyedve; mellyeket vagy lehetetlen, vagy 
nem is  szükséges, nem is hasznos mind kimustrálni; ’s 
hogy a’ Magyar-nyelv’ pallérozása inkább á ll, a’ szók
nak helyes -leírásokban, tiszta kimondásokban, ’s az 
az egybeköttetéskor mindeniknek a’ maga tulajdon ’s il
lendő helyére való rakásában; úgy a’ dolgok neveinek 
melléje ugyan a’ dolgok természetéből kikeresett epi- 
thetumoknak, természeti tulajdonságot jelentő szóknak 
rakosgatásában. Adja Isten , hogy kevés jegyzéseim a’ 
.nemes Magyar nemzetnek ínye szerint valók.legyenek; 
nem külömben nyelvének pallérozásának, sőt tulajdon 
boldogságénak szívem kívánsága szerint való eszközei!

Készítette Szigethi Gy. Mihály,



Voltaire Temetési pompája.

"-■•icsoda lelkesedéssel ’s hódolati tisztelkedés- 
sel teve meg, az érdemet becsülni tudó Fran- 
czia hős Nemzet, nemzeti kevélykedése nagy 
tárgyának a’ halhatatlan Voltaire pantheonbani 
nyugalomra érdemesített hamvainak, a' végtisz
telete t, láthatni az it t  következő rövid rajzo
latból:

Meghatároztatott, hogy a’ Voltaire *) hamvai az örök 
feledékenység’ homályából kiragadtassanak, ’s azok a’ 
Nemzeti Pantheonba helyheztetődjenek. Az ő lelketlen  
teste tehát, Sellieresből **) hol a z , a’ vakbuzgóság’ 
üldözései e lől elrejtetve feküdt, előhozatott. Július’ 10- 
kén, Mahometnek ***) a’ Játékszínén lett előszöri m egje
lenése napján, érkezett az meg a’ Páris’ sorompójához.

*3 Voltaire (Ferencz, Mária Áronét de) született Chatenay- 
ban Páris mellett 1094-dik Esztendőben, Febr. 20-dikán.

**) Sellieres, fain Franczia-országban Nogent és Troyes

*») Mahomet, egy Dráma. Ezt irta Voltaire 1741-dik Észt. 
melly midón Liliében a’ Játékszínre vivődött, az ellen 
némellyek rettenetes kiáltást indítottak. A’ Fleury Mi-

csakugyan kinyomtatta ’s a’ Kómái Pápának ajánlotta, 
a’ ki azt olly kedvesen vette, hogy a’ Szerzőt Rómába 
mágákoz hívta. — Lásd L. Advocat Dict. Art. Voltaire.
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4-’ városi Tanács pompa ruhában fogadta ’s vette 
le  azt a’ szekérről, ’s egy római Ízléssel ékesített győze- 
delmi szekérre helyheztetve és a’ nemzeti Testőr-Sereg
től környíilvétetve, a1 hajdani Bastille *) piaczára vivő
dött, m elly ünnepi módon vala felékesitve.

A ’ nevezett piacz’ közepén emelkedett fel egy a’ 
Bastille  omladékaiból készült talap, ezen felyűl írással:

I t t ,  hol egykor Téged a ’ zsarnokság (DespotisnmsJ 
fo g v a  tarto tt, i t t  várd oh Voltaire l  a z t a’ tiszteletet, mel
lyel néked a? Hon meghatározott.

Itt három nap nyugodott a’ maga pompa-ágyra hely- 
heztetett koporsójában a’ Voltaire’ hóit teste.

Július 13-dik napján kezdődött el a’ pompás teme
tés. Háromszáz ágyúk’ durrogási hirdeték annak elkez- 
dődését, mellyre a’ Városnak és a’ környülfekvő Vidék
nek minden harangjai megszóllaltak, felséges ’s ünnepi 
öszvehangzással.

A ’ városi Tanács ötvenkét gyász - kocsiban indúlt 
meg a’ Bastille piaczára. Innen indxíla ki a’ tisztelkedő

Bastille, volt egy nemzeti Fenyitő-ház Pári'sban. Ebben 
fogolyként kétszer ült Voltaire. Először azért: hogy a’ 
kormányszéket egy versgzetében kigűnyolván, csípős 
kifejezéseivel megsértette. Másodszor pedig azért: hogy 
egy Rohan nevű Gavallért párviadalra hívott k i, a 'k ia ’Ki- 
rálytól parancsolatot eszközlött ki a’ Voltaire elfogatá
sira. Ekkor hat holnapig ült a’ Bastillébe. Midőn a’ 
I.ettres phiiosophiqnes czímű munkáját kiadván, az, a’ 
Párisi Parlament által tűzre ítéltetett; kevés híjjá volt, 
hogy maga is harmadszor is el nem fogattatott, de Pá- 
ri’st elhagyván, Campaniába, Cyreybe Vassy mellett du 
Chatelet Marquisné oltalma alatt élt titkon égy darabig, 
’s az alatt írta Eieméns de la Philosophie de Newton 
c'zímű munkáját.
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A J  A’ nemzeti Lovasság.
BJ Egy osztáljok a’ nemzeti Sáncz-ásóknak.
Í J  A’ Hadi-ifjúság (a’ Hon’ reme'nye) a’ maga 

muzsika-tévő szerszámivai ’s Zászlójával.
D J  A’ szövetkezett Társaságok, korjok rangja sze

rint, Zászlóikkal. *)
EJ A’ Bastillei Fertály vagy Tized (L a Section des 

plantes) melly azon Kőművesekből, Á csokból, ’Sinde- 
lyezőkből ’s egyéb más Mesteremberekből á llo tt , kik  
a’ Bastille’ lerontásában részt vettek.

FJ  Az Antal nevű külváros’ Polgárjai (mellynek  
körében volt a’ Bastille.)

ír) Egy Amazon, kezében tartván egy dárdát, melly- 
nek végén e’ szók valának olvashatók:

Vltima ratio populi.
H J  E gy , négy Rómaiaktól hordozott gyalog hintó 

(Brankard), mellyen a’ Hon’ koronája nyugodt.
IJ  A’ körül-belől fekvő Helységek’ és közönségek’ 

Bírái (Maires.)
K J  E g y , négy Szirakusaiaktóí vitetett gyalog hin

tó , mellyen a’ Bastille’ megvételéről sz ó lló , 1789-ben 
Július 14-dik napján költ Jegyző-könyv (Protocollum) 
feküdt.

L J  A’ Sánczot legelőször meghágott D ús saulx Ü r , 
az őt ebben segített polgárokkal.

M J  Egy gyalog hintó négy Spártaiaktól v itetve , a’ 
Bastille’ elnyert fegyvereivel.

*) A ia Societé fraternelle nevű Társaság’ Zászlóján e’ vá
lasztott mondás vala olvasható :

Grauds dieux! exterminez de la terre óit uous sommes i 
Quicunque avec plaisir repand le saug des homrnes.

.Vagy Itten ! irtsd ki alt lakatunk' fűidétő l}
Ki gyönyörrel ont vért az emter' tettétől.



SJ  A’ száz Helvéták (Les cent ÍSuisses.)
TJ A’ nemzeti fegyveres Lovasság (Gendamerie.)
Itt egy kevéssé megszakadt a’ sor, a’ mellyet bizo

nyos távolságra ismét követett:
A J  A’ Constitutio Barátinak Társasága.
B )  A’ Választó Tanácsbeli Férfiak (Electeurs.)
CJ A ’ Fertályok’ vagy Tizedek’ Elöljárói.
D J  A’ Színjátszók.
E J  A ’ Voltaire’ emlék-szobra, a’ metsző- és festő 

Académia Nevendékjcitől körnvűivétetve, mindenik régi 
pompa - ruhába öltözködve, ’s  mindenik a’ halhatatlan 
munkáinak egy-egy czímjével jele lt emlék-pénzt viselve. 
—  (Ezután következtek az ő munkái, és ő ezek között 
középben diadalmaskodott az irigységen és a’ fortélyos- 
kodás’ kórságán.)

EJ  A’ Literatura, mint a’ Voltaire’ családja,, gyász- 
fátyolosan.

GJ Két Géniusok, kik egy aranyos ládácskában —  
mellyen egy Lant és egy Borostyán-koszorú feküdt, —  
a’ Voltaire munkáinak egy pompásan kötött kiadását 
hordozták.

HJ A’ halotti Hangászok, régi pompa-őltözetben, 
kik az ezen ünnepre különösen készített Hymnusokat és 
Énekeket játszották.

I J  A’ Múzsák, az ő pompa-rrihájokban gyászfátyo- 
losan.

K J  A’ Koporsó (Sarkophag) egy régi gyászkocsíra 
helyheztetve, rnelly 12 hófejérségű, egy sorjában né
gyesen fogott lovaktól vonattatott. A’ Test a’ nyílt ko
porsóban feküdt ábrázattal az Ég felé helyheztetve, ’s 
feje felett lebegett a’ D icsőség, rnelly egy koronát tar
tott felette. A’ koporsó’ jobb oldalán arany betűkkel e’ 
vala írva:



Calatért, L a  B ú m é r t ,  Sirvenért 
és M mtbaiUyért.

A' bal oldalán ez:
Ó a z ,  té  k i szabadságunkat 

előre készügette.

L J  A’ Páris Városa’ Jegyzője.
M )  A’ Városi Tanács’ töm ege, a’ Bíró (Maire) 

Bailly Ur által vezetve.
NJ  A’ Nemzeti Gyűlésnek egy kiküldöttsége.
0 )  A’ Városi Tisztviselők ’s Hivatalbeliek.
PJ Vidéki Hivatalbeli Személyek.
(IJ  A’ Veteránusok’ Osztállyá.

Ezzel a’ renddel ment ez a’ pompás Sereg a" Boule- 
vard mentébe az áj Híd felé. A ’ mint az , az énekes Já
tékszín’ tájára ért, az előtt megállapodott. Ennek ka
puja alatt állott az egész Éneklő-kar, az ezen nagy Lé
lek egy Lyricus szüleménnyének Sámsonnak pompa-ru
hájában öltözködve, körülvévén a’ Voltaire mejjképét 
és Hymnusokat énekelvén. —  M eily eggy igen érzékeny 
és ünnepi jelenet vala.

Ez az ő fogadott leányának Viliette Aszszonynak a’ 
háza előtt történt. Ez a’ ház, különösen fe l vala ékesít
ve. Egy örökké zöldellő tornácz —  mellynek boltozat
járul egy körüíkoszoriízott polgári korona függött —  
formálta a’ bemenetelt. Ebben a’ tornáczban ü lt, fél 
karikát formálva, a’ Nimfáknak tiszta fehér ruhába öl
tözködött, rózsa koszorús fővel ’s derekaikat égszín öv
vel felékesitett seregük. Ezen kör’ középpontján ült a’ 
Voltaire, magától jónak és szépnek (la bonne et belle) 
nevezett fogadott leánya, V iliette A szszony, mély gyász
ban, fehér rózsákkal felkoszorázott fejét lehajtva —
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egy fehe'r rózsákból font sinór folyván le vállain e's Csí
pem , ’s egy fehér keszkenőt tartván kezében. Hasonló  
öltözetben ült mellette a’ leányja, a’ szerencsétlen ’s  el- 
felejthetetlen Calas’ két leányi között. Ez az ábrázolat 
felette érdekes volt.

A* Tornácz ágy vala elkészítve, hogy a’ Seregnek 
azon kellett keresztül menni. —  Midőn a’ Voltaire, 
Houdon vésője után készített emlék-oszlopa, a’ Tornácz- 
boltozatja alá ért, az egész Sereg megállapodott. Ekkor 
Viliette Aszszony, az Amphitheatrumrdl ünnepi kegy
gyei szállott a lá ; magát mélyen meghajtván, ellágyulva 
közelített a’ képhez ’s fejét annak mejjére hajtva, né
hány perczenetig ájuldozó fájdalomban láttatott meren
geni. Ekkor ragadván a’ polgári koronát,'azt a’ képre 
tévé.

E’ vala az a’ perez, mellyben a’ Közönségnek öröm
ben merengő elragadtatása , hangos zajra fakadt Almél- 
kodva bámulta minden a’ Viliette Aszszony’ illő maga
viseletét, megilletődését és tisztelkedését. E’ Iegépüle- 
tesb jelenet volt e’ világon.

Miaekutánna leányát áltkárolva megölelte, és a’ 
halhatatlan emlékezetű férjflú’ képét néki a4 megcsóko- 
lás végett által adta volna, ’s azt egyszer’smind az erény
nek, bölcsességnek és szabadságnak szentelte volna; 
magát a’ Nimfák’ karjával a’ gyász-sereghez csatlá, mel- 
lyet az által rendkívül való módon díszesitett.

Az xij hídon, az egész Sereg, most már harmad
szor állapodott m eg, hogy a’ nézőkben a’ hely’ alkal
mas fekvésénél fogva, az egésznek felséges ’s elragadó 
ritka látása, annál nagyobb bényömást szerezhessen. Ide 
tolongott a’ milliómra telő sokaság, és itt az egész rit
ka pompája tüneményt tellyes erejében látta. A’ nem
zeti érzés itt nratatá ki magát az ünnepi mély csend és 
tisztelet által. Itt látta a’ Közönség, az egész gyász
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sereget ’s az egésznek elrendeltetését ’s itt tette n y il
ván valóvá, a' maga azzal való megelégedését

De itt tűnt ki legszebb ’s legfelségesebb vonása is  
az egész szomorú jelenetnek. Az a5 fellengős Oda, rnel- 
lyet Chesnier Ur ezen ünnepre készített; Grostsec U r  
pedig hangászatra alkalmaztatott, itt játszódott el. E z , 
az ezen szép mesterségek mindenik nemében a’ láng é sz 
nek mesterműve vo lt: mert a’ versszerző V oltairének, 
mint az emberi Nemzet jóltévőjének. nem csak dicsére
tét fejezte k i , a’ legfellengősebb versekben; hanem a’ 
hangászat i s , a’ Tróján emlék-oszlopáról lemásolt han
gász szerekből á llo tt, a’ mcllyekben a’ hangászok kü lö
nös ügyességet szereztek magoknak. Ennek a’ képezet- 
nek, nem csak ú j , hanem megkülömbüztetett bényoniá- 
sú sikere is lett.

Móst már az egész gvász-sereg, a’ mindig előre ha
ladó és az utat virágokkal hintő töméntelen sokaság’ 
tolongásai között, a' régi Játékszín előtt vonult el. —  
Egy festett vászon fedezte annak előhomlokát. A’ V o l
taire mejjképét, két Géniuszok koszorúzák cserfa koszo-- 
rával. Lejjebb e’ vala írva:

Életének tizenhetedik évében írta ő Oedipet.
Már aikonyodott, midőn a' gyász-sereg, a’ nemze

ti Játékszínhez érkezett. Egy csoport ünnepi pompával, 
’s a’ legfinomabb ízléssel felczifrázott ’s felékesített o sz 
lop tűnt itt a’ szembe. Mindenik oszlop tündöklőit, a’ 
megboldogult Drámái munkáinak, p. o. Meropének *)

*) Midőn 1743-banezt a’ Drámát játszották, olly nagy taps 
volt a’ Játékszínben, hogy Voltairének a’ Közönség e lő tt 
megkeüett magát mutatni. És e’ vala a’ legelső példa, 
hogy a’ köz.kedvet nyert Játékszíni darab’ Szerzőjét a ’ 
közönség elűszóilítsa ’s annak a’ maga előtti megjelené
sét kívánja Ez az első Drama, meliyben szerelem nem 
fordul elő. — A’ Navarrai Herczcgné czítn alatt írt műn-



Alzirnak, Maliometnek ’s a’ t. emlék] 
foglalt czimjével. Felyűl e’ vala írva:

forma körben



Életének nyolezvanharmadik evében irta  S Irénét.
A’ gyász-sereg egy kevéssé megállapodott A  Han- 

gászkar, Sáinsmból egy éneket hangoztatott, neveze
tessen azt, mellyben a’ szabadságot dicsérte.

Mindezeknek utánna a5 hóit Test megszentelődött, 
és a' Pantheon sírboltjába (mellv hajdan a’ Sz. Geno
véva Temploma volt) a’ Mirabeau hamu vedre mellé 
helyheztetődött.

A’ lángésznek, ritka illy  áldozati tömjénezését tün
tet elünkbe valamint a’ régi, úgy az új História. Az 
örök homály fedte vak tudatlanság, remegve vonja ma
gát ez elől viszsza; a’ menyből alászállott philosophia 
pedig szent horzadással megiiletődvén, nyilván bizonylt
ja :  hogy az e'féle tiszteletbeli vonások, csak a’ józan 
és tiszta szabadság’ ’s  emberiség’ diadalát illetik. M iól- 
ta a’ tündöklő napot, a’ roppant világ körűi futja; ta
lán sohasem adódott egy halandónak is. ily  győzedelmi

Játékszínre. Jelen volt ezen az egész királyi család, és 
ez a’ darabja közönséges kedvet nyert. A’ Franczia Aca- 
demia ezért őt megköszöutötte, és mejjképét a’ Cor- 
neiiléje mellé helyheztette. Midőn ez a’ Darab hatodszor 
játszódott, egy Színjátszó, a’ Szín-erkelyben (Loge) Olt 
Voltairehez járulván, egy borostyán-koszorút nyújtott 
néki által , és a’ Darab’ eljátszása után , az ő mejjképe 
a’ Játékszínen nsegkoronáztatott, Nem sokára azután, 
177S-ban 85 esztendős korában megholt, a’ nélkül, hogy 
a’ R. Cath. Anyaszentegyház’ haldoklók körül véghez 
vinni szokott szertartásai körülötte elkövetnétek volna, 
mellyből a’ Je tt, hogy- a’ rendszeres tisztességes eltemet
tetés tőle megíagadódott ’s baráti , hóit testét, titkon 
vitték ki ’s temették el Sellieresbe; hanem 1791-ben a’ 
Nemzeti Gyűlés’ egy végzése szerint, hamvai Parisba 
vitettek ’s az itt előadott ritka tüneményü pompával, a’ 
nemzeti Pantheonba, a’. Hon több nagy embereinek hóit 
tetemeik mellé hclyheztetődtek,
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pompa: hanem ha az újabb időkben kiveszszük, a' tör- 
vénybk’ és szabadság’ védelmében elhúnyt Júliusi Polgá
roknak, a’ múlt év’ Júliusa 27-dik, 28-dik és 29-dik 
napjain ugyan csak Párisban tartott temetési pompáso
kat; különösen pedig, az említett három nap’ középső
jén , a’ Napóleon újonnan öntött kis kalapú, -‘s maren- 
gói köpönyeges réz szobrának a’ Yendóme téren lett fel- 
avattatását. Mert ha gondolára veszszük azt a’ diadali 
pompát, mellyet ez alkalommal, a’ Franczi Nemzet el
húnyt nagy Császárának tisztelkedve előtüntetett; —  
a’ szobrot elfedező lepel lelebbentekor, a’ Király, Filep 
Lajos ’s fényes kísérete tisztelkedését; a’ száz meg 
száz dob’ ropogását — a’ száz meg száz trombita harsány 
harsogását; —  azt a’ lelkesedést, mellyel erre száz meg 
száz-ezer kéz tetszés tapsai közben, száz meg száz-ezer 
torok „éljen a’ Császár!“ örömzajú harsogással üdvözlő 
a’ Császár’ képét —  és a’ mellyel a’ száz-ezer főre telő 
tisztelkedő Sergek, menydörgést felyűlmulo riadalma
ikkal hangoztalak a’ Császár’ képin örömüket —  és ki
vált a’ mellyel a’ Király és szobor előtt három óráig 
léptető nemzeti Őrség’ csapati, a’ Császár’ képe előszű
ri megpillantására, minden tagjok ’s tetemökbül indula
tosan kitörő enthusiasmussal kiáltozák a’ dicsőség Na
póleonnak! „dicsőség a’ Császárnak!" sok közzűlök vi
rág-füzért, bokrétát, koszorút vagy koronát tűzvén 
fegyverére’s azt az oszlop’ lábához tévén le hódolat j e lű i; 
— ha gondolóra veszszük a’ Tuilleriák’ kertjét, ekkor 
ellepett nép tömeget, mellynek négyszáz dob ada j e l t ; 
az ötszáz személyű óriási hangverseny kezdetére, melly 
nagyságos zengedelmet, csak némi távolyságban is a’ 
fülnek tisztán hallani lehetetlen vala; mivel, az nem 
vala képes elnémítani a’ végtelenül hullámzó ember Óce
án zajongásit; — ha meggondoljuk azt a’ lélekható és 
szív rendítő hasonlíthatatlan bényoniást, mellyet a’ Mar-



436

seillei Dalinak, a’ nagy hangász-kar által lett megzen- 
dítése okozott; legalább is ötven-ezer ki'sérő szózat 
barsanván zengzetébe; ha végre gondolára veszsziik az 
akkori világításokat, tűzjátékokat és a’ tengeri ütköze
tet a’ Szajnán, hol a’ vörös bengali tűztöl ragyogó Li- 
nea-hajó, egy 18 álgyűs pattantyú teleppel csatázott, 
melly közben lár názva és lődözve azt egy húsz csajká
ból álló kis hajós-sereg ostrom ló; míg végre amaz tel- 
lyesen lángba borulni lá tszott: ■— ide gondolván utoljára 
azt is ,  hogy: föl és le fe lé , minden Szajnamelléki híd 
k i vala világítva, hogy az úgy nevezett szobrok’ hid- 
ján (pont des Statues) gyönyörű tűzjáték villogott, 
hogy a’ partról ’s a’ T ivoli útszábál rakéta boglárok röp- 
deztek; hogy fényözönben pillogott által a’ Notre Dame 
roppant Egyház, a’ Városház, a’ Ministeri P alota, a’ 
Vendóiue Oszlop ’s a’ t. ezer meg ezer három színű lám
pákkal, görög, bengali ’s minden képzelhető tűzzel el
borítva; ezekhez tóldván m ég, az ötezer hivatalosnak 
adott lakomát ’s táncz-mulatságot, a’ tiindérivé alakí
tott városháznál, hol a’ királyi Nemzetség is megjelent 
’s a’ t. Mind ezeket mondom meggondolván, úgy lát
szik, hogy e z , tudniillik a’ nagy Napole'on emlékének 
ünnepiesen tett hódoló tiszteleti pompa, annyival halad
ta felyfil a’ -Voltaire hamvainak tett áldozati tiszteletet, 
a’ mennyivel emelkedettcbb helyen á ll,  egy dicsősség 
csillogásától körűi sugárzott Trón, egy csendes tanuló
szobánál; és egy tündöklő császári koronával ékesített 
fő , egy borostyán-koszorúval megkoronázott főnél. —  
Valjuk meg azomban, hogy annak a’ Nem zetnek, melly 
illy képzeteket teremthet és azokat végre is hajthatja, _  
nagynak és igen megvilágosodottnak kell lenni.

' 88.



-c»- falakon függő képek közt Quodlibet is Tan:
Tán Havi-rásink közt Zagyva is elkeverni?

2.
A ’ földi jóllét vagy boldogság felől igen fonák ke'p- 

zete van nagy részünknek. Azt tartjuk legboldogabbnak, 
kinek legtöbb vagyona van , ’s ezen okbul a’ szerzés, 
gyűjtés, halmozás’ kórsága gyötri sok embert a’ sír’ szé
léig . Nem a’ birtokban van a’ boldogság, hanem egye
dül az éldelésben (Genuss) legyen ez lelki vagy testi. 
Sőt a’ bírás sok terhekkel, bajokkal, gyötrő gondok
kal van egybekötve, ’s ha még a’ birtokos az élledelem’ 
örömétől is megvan fosztva'; (a’ mi igen könnyen meg- 
eshetik, vagy szeszélyjei, vagy a’ mindennapi egyfor
maság’ megunása, vagy a’ miatt, hogy már mindent 
birván, többre már reményje sincs többé ’s a’ t.) úgy 
boldogabbak cselédjei, k ik az övén élődnek, éldelnek. 
Haegyanglus kertben sétálok, és benne lelkemnek szép 
élledelmeket nyerek: úgy az enyím a’ kert; nem azon 
nagy űré, a’ ki azt őrzi. Mi az a’ tulajdon? több tu
lajdon nincs mint az élledelem. A’ szomszédom ablaká
ban éneklő filem ill, talán inkább az enyimmint övé.

3.
Probléma Új magyar szót csinálni.
Resolutin:  írj le  3—4 e betűt annyira egymástól, 

hogy közibök még eg y -eg y  consonánst írhass. Q. E. 
F. így tesznek némellv nyelvbuvárjaink.



Azt mondja egy tudós: akármelly rósz alkotmány 
felállhat gonosz törve'nyei mellett i s ,  csak a’ végrehaj
tók híven kövessék a’ törvényeket. D e ha a’ törvény’ 
magyarázatja a’ végrehajtó’ szeszélyjétől függ; úgy még 
a1 legszentebb alkotmány is vesztét érzi.

5.
Minden jóllétet a’ nyomorúság és kéntelenség szült; 

valamint viszont, minden jó llé t , ha bölcs kezek közt 
nincsen, vesztinek magvát is magában hordozza. A’ 
jóllét kényt szül, a’ kény viszszaéllést, ez pedig halált. 
A ’ mi egyszer a’ regulától e ltér , az határtalan, a’ za
varban nincs rend. Csak a’ bölcsé a’ regula és boldog
ság. A’ test’ kényje és ostobasága véghetetlen. Pedig 
az emberi nemzet’ legnagyobb része csupa test, a’ bölcs 
csak ritkaság. Az ember mindenütt ember, lássuk azt 
bársonyban vagy rongyos szűrben. Csak a’ bölcs tudja 
magát megerőltetni, ’s e" regulát megczáfolni.

6.
Minden portrét (talán képmás) kétszeressen kelle

ne lefesteni, mert a’ szokott portrérozából még csak 
azt tudjuk, minő volt a’ személynek teste? Ú gy de ez 
legkevésbé érdekletes, mert testet, szebbnél szebbet le
het akár festve, akár faragva, vagy öntve a’ maradék
nak által adnunk: hanem , minő volt valakinek lelke ? 
ezt keltene igazán ’s valódilag tudni a’ maradéknak. A ’ 
szép lelket gyönyörű színekkel, a’ csúnyát pedig zagy
váit mázolással kellene ábrázolni. Hej be sok szép kép 
m ellett, a’ legrútabb lé lek  borzasztana!

7.
Hu a ’ nagy elm e,  nagy lélek, testben is hasonló 

nagyban, és öltözetben hasonló-ragyogóban, ’s meny- 
dörgő, falakat rázkódtató harsány szavával perorálna 
előttünk’, mikor boldogilló tám lását vagy lauacsat elöl-
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tiink kiterjeszti,- akkor mi emberek remegve, óriási mél
tósága előtt térdre esve, hálás hódolással követnők bol
dogító útmutatását, ’s lebordlva tisztelnék felséges nagy- 
ságát, —  de midőn a’ nagylelkű szinte közülünk kerül 
k i ,  közöttünk é l, vélünk egy fajú, vélünk nevelkedett, 
ösmérjük gyerekségétől fogva, ’s ezen felyúl még talán 
kis vézna termetű, sőt talán hibás testalkatú, ’s kopott 
ruhába, szegénységbe, alatsony sorsban áll előttünk: 
éppen úgy teszünk véle, mint ’Sidók a’ Messiással.

8.
Egy utazó kocsival ment egy kutya is. Ez már rá

szokott, mindennek a’ mit lat, legyen az ló , csikó, 
borjú, ember, lúd ’s a’ t. nekiszaladni, ’s ha bír vele, 
azt megmardosni. Alig érnek k i egy faluból, meglátja 
a’ disznó - csordát, neki fu t, ’s a’ falusi disznókat jói 
öszvezaklatvúu ’s megmardosván; ott hagyja. Más nap 
érnek egy nagy erdőbe, hol a’ kandász erdei csordát 
makkoltatott. Meglátja a’ kutya a’ sertvéseket, kőzik- 
be fut, ’s a’ disznóktól körül vétetve, nagy sikoltások 
közt irgalmatlanul széttépetik. Isten mentsen illyenkor 
embernek is közel menni. —  Hát már a’ mívelt népet kön
nyebb é kormányozni, vagy a’ míveletlent?

9.
A’ gyerek alig várja az emancipatiót, pedig addig 

boldog az ember, míg más visel reája gondot; jaj annak, 
a’ ki magára hagyatik. Míg az emberre más visel gon
dot, vagy másra támaszkodik; addig nincs gondja, ’s 
kényességébe korhelységre, gonoszságra vetemedik, ural- 
tatja magát; de mihelyt magára hagyatik, akkor tér 
eszére, és vagy becsületes, szorgalmatos polgár lesz be
lő le , vagy népsalakja és sepredékje. Ez az analógia áll 
^agyban is,
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10.
Theorema: Kevés a’ bölcs.
Bemonslratio: Minden embernek van egy tartalék

ja  mellyben bízik , úgyhogy a’ kinek semmi bízni valója 
nem volna, legalább bízik az Istenben. Ezen tartalékjá
ban, vagymenedékjében ngy bízik az ember, úgy . fut hoz
ása , mint csirke az anyjához, vagy mint -ürge a’ lyuká
hoz. Egyik bízik pénzében, másik régi törzsökében, 
nemességében, jószágaiban; másik tudományjában, má
sik mesterségében, másik egy pártfogójában, vagy leg
alább jóakarójában, jó barátjában, másik erejében, if
júságában ,  szépségében, másik ravaszságában ’s a’ t. 
úgyhogy a’ kinek semmije nincs i s , legalább bízik a’ 
reménységében, és a’ k it már még a’ reménység is  el
hagyott , mint a’ vén katona, vénaszszony ’s a’ t. akkor 
folyamodik az Istenhez, templomhoz ’s a’ t. m ellyet míg 
erejét bírta, ő is csak melleslegesnek tartott,  más elébb 
való bizodalmakban bizakodván. Egyedxíl. a’ nemes ér
zésű mívelt ember van ezekkel ellenkező esetben, ’s in
nen m egtetszik, melly nagy lélek az , k i annyira míve- 
Iődött, hogy midőn bízhatnék mindenében, erejében, 
pénzében, eszében ’s a’ t. még se mer bízni semmiben 
az Istenen k ívü l; ezt látja minden fűszálban, ezt imád
ja  minden szájbeli falatban, és ő a’ legalázatosabb min
den emberek között, ’s tiszteli az emberiséget még az 
ellenségében is. A’ testi míveletlen ember csak annyiban 
szorúl másra, templomra, Istenre ’s a’ t. mennyiben 
maga erejében nem bizakodhatik egészszen. Adj neki 
pénzt, a’ mennyit kiván, meglátod m int szokik e l ‘ 
lassankint templomtól, Istentől. Most már azt mon
dom: tartsa fel az ujját, a’ k i ezen utolsókhoz tarto
zik. —  Juj n i!  majd nem minden újj fel van tartva! 
Q. E. D.



Csak hamissak ezek a’ mi tudósaink! — magok, a’ 
k ik  minden tárgyakról a’ legfelségesebb könyveket ír
hatnának, ’s nekik ez mibe se kerülne; nem írnak, ha
nem csak a’ szűr alól pislogatva hagynak más gyávákat 
ír n i, küszködni, vesződni, ’s mikor ezek szegények, 
nagy nehezen magok megerőltetésével elkészítik a’ ter
hes munkát: akkor ragadják őket nyakon criticájokkal. 
E j ej tudós uraimék! de könnyen is bánnak azokkal a’ 
szegény újonczokkal. De várjanak, szabaduljunk fel 
csak mi is egyszer, nékünk is felvirad még valaha: 
majd mi is úgy teszünk a’ következőkkel.

A’ Concurrentiánál nincs nagyobb jóltévője a’ szor
galomnak, és nemzeti jóllétnek; minden olcsóbb, és 
még is minden elkéll; mindennek van pénze, és minden 
ember könnyebben él. Egy faluban száz forintért se kap
tam kocsit, és egy más Sváb faluban egymásra verték 30 
forintért a’ fuvart. Az is boldogult, én i s ; — az előb- 
beni paraszt pedig fuvarozni nem szokván, inkább nyo- 
morgott oda haza, mint olly meszszire indulni; meliv- 
nek hírét soha se hallotta. Melly karos légyen a' Con- 
currentia’ hijányja: azok tudják, kik valamit elkoboz
ta la k . Hol pedig nem csak Concurrentia nincs. de sőt 
monopólium és privilégium gátolja a’ szorgalmat; ott 
századokig is örök slendriánba rosdásodik, ,  ’s baromi 
butaságba tompul a’ szorgalom. Van jó monopólium is , 
de van ollyan is ,  mellynek jövedelmét jobb volna más 
úton kész pénzzel kifizetni, ’s mind a’ két rész’ iszszo- 
nyiit nyerne általa. Mennél több embernek kell fogla
latosságra alkalmat nyújtani; annál boldogabb a’ társa
ság. A’ heverést kerülni kell.



Theorema: Ritka a’ nagy hazafi.
liemonstratio :  Legnagyobb hírt és kedvességet n y e r  

az az ír ó ; k i, legjobban tud nevettetni, mulattatni; le g -  
kissebbet, sőt hidegséget, a’ k i tanít, ’s fanyar m orá lt  
ír. Ú gy de tanítani mindnyájan akarunk mást, tan u ln i 
senki se szeret (a’ bölcsőn ktil) m ást, mint a’ nevet-, 
ségeknek és mulatságoknak újabb újabb nemeit; c sa k  
légyen a’ ki bennünket új mulatsági találm ányokkal e l-  
g yőz , és semmit ne ismételjen1; ennek nevét hirdeti m in 
den száj , és hazafiúi nagyságát ’s érdemeit táplálja m in 
den nap. Ü gy de az illy  comicus elme ritkán sz ü le t ik : 
tehát Q. E. D.

14.
Probléma: Az izlés sokféle.
Resolutio: Tégy fel 100 arany jutalmat annak, a ’ 

ki a’ magyar nyelven lételező minden epigrammák k ö 
zül a’ legeslegszebbiket k i fogja választani. Minden c o n -  
currens levelében mást fogsz találni. Q. E. F.

15.
Az auctoritást nem parancsolni ke ll, hanem érd e

m elni; —  nem kergetni, hanem kivívni; idő kell h o z 
zá , mennél jobban akarod, annál távolabb esel tőle.

16.
E leink, kik egy eke’ ellopásért akasztás törvényt  

hoztak: jobb főldmívelők voltak, mint m i, kik a’ drága  
földet közössen bitangoljuk. Erre kellene szoros törvény.

17.
Ne bízz Senkiben, akárki mit ige'r; egyedül c sa k  

alázatos szelíd erkölcsödbe. Más pártfogód holnap ig  
meghalhat; ez addig é l , míg tennen magad.

18.
Vagy nein igaz , hogy csak egyedül a’ morál tartja  

fe l e’ világot, és ez idvezít, ez boldogít bennünket mind.



i t t ,  mind amott; — vagy igaz , de mi emberek nem hi
szünk, mint sok számtalan igazságokat: külömben har
madik okot nera képzelhetni, miért hogy m égis semmi
féle nemzet és vallás ezt nem bálványozza? a5 közélet
ben pedig lábbal tapossa? El kell süllyedni a’ világnak, 
a’ nép’ erkölcstelensége miatt, úgy elromlott sok he
lyeken elöljárókul. Akárki menjen el 3— 4 együtt rö
högő paraszt előtt,' legyen az hintó, vagy egy rongyos 
koldus; már találnak rajta valami káromolni és mocs
kolni valót, nincs kedvezés, urának, papjának sőt a’ 
hol igazán m én, még a’ szentségének se. Senki ezektől 
menten nem marad, ha csak szeinök eleibe kerülhet. 
Hajdan a’ káromkodásért nyelvét húzták; most minden 
szabad a’ tacskó kölöknek i s , —  igen i s , mert keresz
tyéni szabadságban élünk. Szép, igen szép keresztyén- 
sé g ! Az illy  gonosz Zodomai erkölcsökért nem veri el 
a’ jég a’ határt; de ha egy szerencsétlen utas, a’ fala’ 
közepén megsüllyedvén, leszáll éjszakának idején a’ 
kocsiról, ’s a’ rósz hídról lesikamlván, bele fúl a’ víz
be ; ennek ho ltte sté t, kedveseinek minden esdekléseire, 
rimánkodásaira se engedi a’ falu’ népe kivinni a’ határ
ból , mert elveri a’ jég a’ határt. Imé — illy felvilágo
sodásban élünk! ennyit tett’még mind e’ mái napig a’ 
szelíd Jézus’ gazdagságtalan testamentoina.

19.
Elledelmünk kétféle: testi és lelki. Ezen élledel- 

meknek belénk oltott elóthatatlan vágyja teszi mind ma
gános embernek, mind egész nemzeteknek virágzását 
vagy kipusztulását; mért élledelem nélkül minden ki
vész , ellenben az élledelmé bősége’ arányjában virágzik 
minden. Ezen élledelmeket, vagy létalapos elemeinket 
szaporítani, nemesíteni szintúgy hatalmunkban van, mint" 
tunyaságunkban, restségünkben, belőlök végképpen ki
pusztulni. Egyedül a’ tudomány, a’ józan ész , vagy a’
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vakbuzgóság, rövidlátó míveletlenség teszi az elhatáro
z á st  Ha nevelni, szaporítani akarjuk: elébb szenvéd- 
nfink, és abból is a’ mi van, egy részt feláldoznunk 
k e ll;  és csak áldozattal, ’s énnek grádusával jár egy- 
arányban annak nevelése, nem esítése; —  mert a’ k i 
coinmoditásából ’s élledelméből semmit feláldozni nem 
akar; az elébb utóbb k ifo g y , az az: e lélli azt i s ,  a’ 
mije v o lt , ’s  utoljára végpusztulásra jut. M int a’ keres
kedő, ha sok pénzt akar szerezni, elébb pénzt ád k i , 
m elly néki száz annyit szerez; de a’ k i semmit, ki nem 
adna, rövidlátó zsugoriságból, hanem csak a’ készszet 
élné; egyszer annak végére érne: így mi emberek és 
n em zetek .is, ha élledelmeinket nevelni e's nemesíteni 
akarjuk; tehát szűküléssel, magunk megtagadásával, él- 
ledelmünk’ megszorításával kell ahoz kezdenünk, az az: 
a’ bővölködést szűkölködéssel kell megszereznünk; mert 
ha ostoba észszel kezünk közt lévő élledelmeinktől soha 
semmit engedni nem akarunk, soha czélt nem érünk 
egyebet a’ koldus botnál.

20.

Ha a’ tyúkok ’s pulykák a’ szemetén kapargatván, 
véletlen egy nagy konezra, p. o. egy nagy darab ke
nyérre akadnak: ijedtökbe a’ nagy szerencsén, ahoz 
hozzá nyúlni nem m ernek, hanem körűlállván jó ideig 
nyúlt nyakkal petyegik, ’s végre ott hagyják. Ha tör
ténetből egy igen nagylelkű bölcsre akadunk, nem ért
vén hozzá nevetjük, czirkáljuk, ’s  nem használjuk a’ 
legdrágább lelkűt.

21.

Szégyenlünk m egtérni, mert tévelygést árul e l;  té- 
velygetteknek lenni pedig derogál. —  A ’ megtérés (jó
zan észre) soha sem késő.



A’ legyek egymás döglött testón keresztül mász
kálnák a’ tálba kitett méreghez. Hasonló az ember. Mi
nek tanuljuk hát a’ históriát, ha senki abból tanúságot 
nem vesz?

23.
Sok pénzt elköltesz addig hijában,  mig okossá le- 

szesz.
24.

A’ tudós mindent megtehet: jó t, roszszat. De hogy 
roszszat ne tegyen, ’s tudományját fegyverré ne változ
tassa ; ezt csak a’ szív eszközölheti, és így az ész szív 
nélkül veszedelem: tehát a’ szív mindig az első, ha a’ 
kettő közt csak egygyet lehet választani. Jacobinus.

25.
Egygyiknek szolgaság az , mi a’ másiknak legna

gyobb szabadság. Tehát a’ szabadság is csak a’ definl- 
tiótul függ. Az a’ kérdés: ki beszéli a’ szabadságról ? 
test e? vagy lélek? igy mindjárt othon vagyunk, —  
mert a’ test-ember a’ szabadságot éppen abban tartja, 
miben a’ lelki-ember a’ rabságot. —  A’ lelki-ember po- 
liczáj nélkül nem tart szabadságot; a’ testi-ember pedig 
törvényt, policzájt, mind szabadság hóhérinak tart. Ke
rített udvar —  lelki szabadság, — kerítetlen udvar —  
testi szabadság.

26.
Az igazi bölcs ismét gyermekké lesz, de jó gyer

mekké , —  a’ ki még nem gyermek, nem bölcs az.
27.

A’ boriszáknak minden ellensége, de maga legna
gyobb magának.

28.
A’ melly Nemzet még nem szereti a’ Mathesist, a’ 

rendet, a’ szabályt, a’ számot; még az a’ míveletlenség- 
ben vakoskodik. —
r .  M. OH. Mm ÉRV A 111. hegyed. 1834. 35



29.
Mi a’ bölcsességet meszszire keressük, pedig előt

tünk van, így teszünk többnyire, meszszire kalando
zunk, holott végre egy bölcs kitalálja, hogy előttünk 
volt a’ titok’ kulcsa. ’S  mi a’ bölcseket u táljuk, mert 
szégyenljük, hogy ostobák vagyunk. Mindent előttünk 
fogunk megtalálni, o lly  együgyű ez a’ természet. Lo
vunkat keressük, pedig rajta ülünk.

..lagyar-nyelvet, ha semmi egyéb érdeme nem vol
na,-már csak régiségéért is tisztelni kellene egész enro- 
pának, ’s becsülni minden Magyarnak, hogy ez olly 
régi idők o lta , o lly  temérdek örvények között, olly  
megmérhetetlen mcszsze földeken keresztül, annyi sok 
régi szentes nem szent kortársai közül, egy maga mara
dott meg mind e’ mái napig eredeti sajátságával épség
ben, virágzásban.—  Egy régi pénzt, egy vén képet 
őrizünk, oltalmazunk; ’s egy régi nyelvet, egy hatal
mas Nemzetnek europa védfalának legtisztábban zengő

(Folytatása következik.)

6.
A' M agyar-nyelv ügyében. *)

*)' Üss! — csak halgass meg!



nyelvét, a’ feledékenység’ örvényjéből ki nem ránta- 
nók e? Volna csak ez a’ kincs az Angolynak, Francá
nak vagy Németnek birtokában; ma már egész europa, 
egész amerika ezen beszéllene, a’ tudományok a’ diplo- 
matiák ezen divatoznának.

De, a’ Magyar-nyelv’ érdemei és méltóságai közt, 
legkissebb helyet foglal annak régisége; sokak, nagyok 
az erőnyök, mellyek őt érczfalképpen környékezik.

Ha igaz az , hogy az emberrel beszédje, mint az 
állatokkal minden fajnak tulajdon nyelve, véle nem 
születik, hanem azt mesterség által, a’ természet’ köve
téséből, majmolásából vagy utánozásábdl szerzi meg 
magának, mindent a’ mit lá t , hall, érez vagy gondol, 
utánozva kitenni ’s a’ legráillőbb módon, úgy nevezett 
onomatopaeiaképpen előadni, ’s embertársával közleni 
igyekezvén; úgy hát kétség se lehet többé, a’ iegtökél- 
letessebb nyelvnek azt nevezhetésről, melly a’ termé
szet’ majmolására legtöbb szerek keleszk özök kel, han
gokkal, szájfogásokkal vagy betűkkel, vagyon felru
házva. Értvén a’ betűk’ sokaságán nem azoknak számát, 
mert p. o. a’ német f és o , (így más nyelvekben is több 
kevesebb) nem két hanem csak egy szájfogás, egy hang, 
és így egy betű, —  hanem egyes-egyedűl az eredeti kü
lön szájfogásokat. —  Hány felesleges betűje vagy hang
ja  van majd minden Nemzetnek egy szájfogásra 'három 
négy bélyeggel? és hány hibázik néki ellenben még a’ 
létalaposbul is ? Erre nagyobb bizonyság nem kell an
nál, hogy egy Nemzet se képes, ha csak gyermek ko
rától, fogva nem gyakorolta, a’ másiknak nyelvét kimon
dását ’s hangejtését igazi nemzetiképpen, hogy idegen- 
ségét tüstént el ne árulja; betűinek, hangjainak, száj
fogásának elégtelensége miatt megtanulni, a’ Magyaron 
kívü l, — és igy egy A ngoly, Franca, vagy Német uta
zó , ha idegen Nemzetek közt utazik, ’s bizonyos sza-



vaikat feljegyezni akarja; nem csak le írn i, de kimon
dani sem tndja; nem lévén elég orgánuma, ’s követke
zésképpen hibás a’ feljegyzése is. — Nem íg y  .a’ Magyar, 
_  ő gyermek korától olly nyelvben nevelkedett, m elly  
mind azon hangokkal, mellyekre csak az emberi száj’ 
tehetsége képes, bírván, és semmi felesleges hangot, 
(ha csak az ly  és j  hangot ki nem teszszük) meg nem  
szenvedvén; a’ m elly természet majmolásaira a’ v ilág  
minden nemzete egyenkint külön-külön képes: mind 
azokra a’ Magyar egy személyben alkalmatos. Csak á’ 
kettős g y ,  ty ,  ity  ’s a’ t. bélyegeinket kellene még egy  
bélyeggel kitennünk: akkor osztán látnáakánnellyN em 
ze t , miképpen próbáljon, nyelvünk’ alapi tökélyjéyel 
mérkőzni. . *

..Ha nyelv’ érdemét csak annak tökélletes gram
matikája tenné, egyéb semm i; úgy a’ mai nyelvek kö
zött legtökélletessebb volna az A ngoly, Francz, Német 
’s a’ t. —  De hiszen tudjuk, hogy az emberi fáradha
tatlan szorgalom és gyakorlás mindenre képes lévén , 
akármelly rendetlen tárgyat is szabályozni, jó rendbe 
szedni , ’s ahoz egész a’ mesterré léteiig magát hozzá 
szoktatni, és így  ha éppen ráveti magát, akármelly leg
rondább czigány-nyelvet is tökélletes regulákra vonni 
tudja, mihelyt akarja; —  de a’ nyelv’ érdeméhez nem 
e lé g , hogy csak grammatikája jó legyen , hanem hogy 
a’ nyelv szép, tiszta, együgyű, hajlékony, könnyen fo
ly ó , hangos, ’s különössen a’ természet onomatopaeiai 
majmolására mennél alkalmatossahb, és íg y  ne csupa 
sziszegő, né csupa nyifogó, ne dümmögő, ne buffogó , 
ne dörmogő, ne krákogó, ne nyálfecsegtető, ne torkot 
korholó, ne belga dadogó, ne olasz piáno, ne német 
szájfájo, ne francz órd örzsö lőn e  ángoly bekegő ’s a ’ t. 
hanem a’ mikor mire k e l l , örömre, haragra, gyengére,



lágyra, szóval: minden érzelem festői kitételére alkal
m atos, a z a z :  magyar légyen. >

A? kinek nevetni jön szeszélyje: olvasson német 
hexametereket; — a’ ki pedig képtelenséget akar lát
n i:  keressen a’ híres angoly és francz literaturaban 
saphicnsokat, alcaicusokat, anacreoniakat, elégiákat, 
vagy csak a’ legegyügyűbb adonicusokat. A’ ki pedig a' 
régiség’ mú’sáit az új időkével egybepárosult dicsőségek
ben akarja szem lélni: nézzen a’ Magyar literaturába. 
A’ kötetlen szónoki beszéd még nem egyetlen sulymé- 
rője valamelly nyelvnek: — kötött beszéd, még pedig 
kétféle határok között is remekellő kötött beszéd, ez az 
igazi sulymérő. Illy három kincsei bír a’ Magyar-nyelv 
kizárólag.

Haga’ Magyar-nyelv minden tudományokra, minden 
mester -  szavak talpra esett kitételére alkalmatos: azt 
legközelébb látjuk és bámulva érezzük Helmeézyből, -4* 
kinek szerencsés tolla szószűkit a’ Magyar-nyelvben nem 
{ismér, ’s  kinek előítélet gázoló szercflggés nyomdokit 
bátran követhetjük, raj ok hivatkozhatunk. "  '

Mi van még hátra , hogy nyelvünket legalább hazánk
ban uralkodónyelvi méltóságra emelhessük? Egyelöl az 
akarat és egyetértés, — tüstént magyarul fog tanulni 
minden, kit magyar törvény ápol. Mert magyar védan- 
gyaloktul őriztetni, ’s a’ magyar nyelv bői istenkáromlá
son kívül semmi egyebet nem tudni: illy  képtelenségért 
számot nem tudunk adni a’ lélkiesrndret’ zsámolya előtt 
is ;  —  hát még az Ítélő bíró’ nagy széke előtt?

A’ Magyar-nyelv iszonyú finom tökéllyel bír, pá
ratlan ez a’ maga nemében. A’ nyelvben nincs hiba, 
csak hogy későn kezdvén hozza, grammatikája igazi ér
telemben nincs még egészen elvégezve; — ’s ha ez is 
nem sokára elkészül; meglássuk m ellyik nyelv fog vi
tézlő nyelvünkkel mérkőzhetni? Csak fájdalom! hogy



nemzeti jóllétünk lassan keletkezvén, dicső Mecaenás- 
saink daczára is szerzőink és költőink töbnyire szigo
rúsággal vesződnek, ’s a’ magyar munkákat még magyar 
olvasók is alig veszik. Azonban biztat a" remény, ha 
némelly méllyebben látóknak hitelt adunk, hogy rövid 
idő mnlva egy boldogabb jövendőnek lészünk sorsosi, 
mihelyt az áldott béke helyre álhat , ’s hogy nyelvünk 
is  már lassankint minden nagyjaink palotáiba és nevelő 
szobáikban első helyet fog elfoglalni, —  népünk pedig 
a’ jóltévő földmívelés gazdálkodóbb elveihez szabályozva 
közeledik emberi méltósága, ’s nemzetisége’ érzéséhez, 
nyelve ’s literaturája becsüléséhez, jólléte áldott kor
szakát minden órán elkezdendő.

Még az is igen nagy tökély a’ Magyar-nyelvben, ' 
hogy genus nincsen, mintha a’ diák - nyelvben minden 
adjectivum omne genusu volna, m iat.fe lix , solers, au- 
dax ’s a’ t. — A’ ragoknak és változtatásoknak termé
szete pedig hozzá hasonlíthatatlan, mellyről más euró
pai Nemzeteknek helyes képzeletjök sem lehet. Tudni 
kell a’ Magyar-nyelvet, hogy ezt valaki igazán méltat
hassa, mert ez elem ein, a’ betűkön kezdve, egész a’ 
beszSlig vagy.Írásig különös gazdálkodó sajátságokkal, 
’s mintegy kiszámolt bölcsességgel van felruházva. Meg
lehet , hogy nemzeti buzgóságbul talán sokat mondani 
láttatom; de a’ jobb tanítást elvárván, addig is szabad 
légyen állításom’ támogatására tulajdon okaimat előad
nom : —  nem tanítani akarok, hanem ha tévelygők, té
velygésemet előadván , gyengeségemet megösmértetni, 
’s valakitől jobbat tanulni. En úgy vélem , hogy a’ Ma
gyar-nyelvnek

1-ször. Legtöbb betűje, az az: szájfogása van a’ 
természet’ majmolására minden Nemzetek között, kivé- 
.vén talán a’ eh vagy kh hangot.



2-szor. Se több, se kevesebb betfijegye nincs, (a5 
kettősök talán nem sokára öszvcvonatván) mint a' men
n y i külömböző szájfogása van.

Lássuk például a’ másodikat, ’s ebből kitűnik az

A ’ Magyar-nyelvnek van tíz hangbetűje (vocalis) 
inind külön liangal, u. in: a ,  á ,  e , e ,  é ,  i ,  o ,  u , ö ,  
ü , megjegyezvén, hogy az öt utolsók közzűl akármel- 

' ly ik , ha a’ szükség meghuzatni kívánja, ritkán iratik 
kétszer, hanem e’ helyett hoszszú vonás tétetik fölibe, 
m elly a’ betűt húzatni kívánja, mintha kettős volna, 
p. o. e’ helyett: m i-ig, írjuk: m íg, e' helyett: soos, 
ír ju k : sós ’s a" t.

Ezen tíz hangbetű az ő természete szerint, három 
szakaszra oszlik önkint, azért, mivel inindenik szakasz 
a ’ maga bizonyos törvényjét követi, éá attól el nem tér. 
E z a’ törvény abban á l l , hogy a’ törzsökszóban vagy 
gyökben uralkodó hangbetű, mindennémú ragjában is 
hason fajú ragot, az a z : ragbeli hangbetfit kiván maga 
u tán , nem pedig más szakaszbeli hangbetfit, — kivé
dett az örökké változhatatlan ragokat. így  p. o.

1-ső Szakaszban vannak a’ vastag hangbetűk;  a , á ,  
o , u , —  és igy a’ melly gyökben ezek uralkodnak, 
azon gyökhöz köttetendő ragokban is ezek közzűl kell 
len n i, p. o.
gyök : vas, ragokkal: vasra, vasát, vasból, vasunk.

— v á r , — — várba, várán, várhoz, várok;
— bor, —- — borral, borát, bortol, borúi.;
— tud, — — tudhat, tudám, tudtok, tudunk.

2-dikSzakaszban vannak a' gyenge hangiak:  e ,  é, 
é ,  i ,  ö , ü , —  és igy a’ melly gyökben ezek uralkod
nak , azon gyökhöz köttetendő ragokban is ezek közzűl 
kell lenn i, p. o. .
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eySL- »<?«, ragokkal: vézzbe, vészért; vészből, vészül.
— rílí — — vihet, vivés, vivő, viszünk.
_  igr J      tó'rek, törés, törő, törünk.

t£r     tö rhet, tfirém, tfirö, törjük.

3-dlIk Szakaszban v a n , ezen 2-dikban előszám lált 
gyenge hangnak kőzzfll k e ttő , mellyek éles hangunk.' 
e és i , — mellyeknek azon természeteik van, ho^gy né- 
nieüy gyökök után az első szakaszbéli ragokat is meg
szenvedik : p. o.
gj-»k: ezt!, ragokkal: czélra, ózdiját, őzéiből, őzéiül,

' nem pedig: őzéire, czéljét, őzéiből, őzéiül,
m int: nyélre, nyelét , nyélből , ny'élűí.

_  «v , _  _  sírha t, sírás, s író ,, Sírunk.
sem pedig: sírhet, sirés, síró , sírunk.

de • $ ny>rbet, nyírás, nyíró, nyírünk.
? nyírhat, nyírás, nyíró, nyírunk, 

Hangatlan (consonans) betűje pedig van a’ M agyar- 
nyelvnek 2ű, meüyeket. többféle szakaszokra lehet osz
tani. — A’ szokott felosztás, ajakbetűkre, nyelv , fo g , 
torok ’s a" t. betűkre az idegen tanulóknak leginkább 
szükséges, hogy tudhassák, mellyik betűt, in elly ik  

^  szájj részünkéi kell kimondanunk ? M inekünk, kik ben
ne nevelkedtünk, de küiömben is tanítóink’ szájokból 
tanuljak minden betű’ kimondását; ezeket tudni j ó ,  de 
neip elinálbatatian. Hanem van ezen hangatlan betűk
nek egymásféle osztályjok is ,  mellyet tudni fontossabb 
okok tanácsolják.

Én , csekély ítéletemmel, megnem kötvén senkinek 
e'béli szabadságát, vagy méllyebb belátását, íg y  osz
tom fel: A' magyar hangatlan betűk, kétfélék: páros- 
sak , és magányossak. Párossaknak nevezem azokat, 
meüyeket ugyan azon szájjeszközzel mondunk k i ,  úgy 
hogy az illyen két betűt, valóságos egynek lehetne ne
veznünk; csakhogy azt kétfélekép lehet kiejtenünk, 
elessen, és tompán, ’s a’ különbség közttök Kiajd az^



á’ mi a’ kés’ é le , és foka köztt van; p. o. a5 p'betűt 
éppen azon szájjeszközzel mondjuk, m int’ a’ b betűt. 
—  és így ez a’ két betű tulajdonképpen egy , vagy leg
alább egy testvér; csakhogy az egyiket élessen mond
ju k , másikat tompán. Illyen éles betűnk van t íz ,  mel- 
lyek közzűl mindeniknek meg van a’ maga tompája, k i- 
vévén a’ h betűt, mellynek nincs, — és igy a5 tompa 
betűnk csak kilencz.

• f  élessek: p. t. f. k. tz. sz. ty. ts. s. h.
Párossak:? „ M I M I I  I I I

fezeknek tompái: b .d .v .g .dz . z. gy. dzs.zs.en-
nek nincs.
Magányossak: 1. m. n. r. j. ny. ly.

Megjegyezvén, hogy a* hangatlan betűvel mondat
ni szokott hangbetű, nem létalapos, p. o. a’ b betűt 
így mondjuk: b é , de mondhatjuk azon joggal így i s : 
bá , bó , ’s a’ t. És igy a’ mint vaiamelly éles betűt mon
dunk, úgy kell annak Ijfompáját is kiejteni, p, q. a’ k 
betűt igy mondjuk: k á , — tehát ennek pompáját a’ g  
betűt is ha á-val hangoztatjuk, ’s igy a’ többit is egyez
tetve, jobban átlátszik az igazság.

Az Sszszetett betűket pedig, mint sz , ty , g y , dz, 
dzs, zs ’s a51. úgy kell tekintenünk, mint szükség’ pro- 
ductumit; mert azoknak hangjok nem Sszszetett, hanem 
mind olly originál, niint az 1, m , haiig,  ’s  a: t  — és 
igy azoknak igazság szerint nem két három betűből, 
hanem szinte csak egy tulajdon béllyegből kellene álla- 
niok. — M elly kár, hogy eleinte, mikor a’ Magyarok 
a’ latin alphabettel kezdtek írn i, abban mind ezen sok
féle szájhangok, mellyeket a’ magyar száj kimondott, 
ben nem tételezvén, íróink nem csináltak a’ hibázó han
gokra áj betűt, hanem inkább azon hangot is a’ létele
ző betűkből, bizonyos módosítással, kettőt hármat is 
pszszevévén egy bizonyos tulajdon hang’ jelentésére,



olt rakat, t  i. mellyekhez a’ hang legnagyobb atyafiság- 
gal látszott közeledni, tették k i ,  ’s írtak le. A zonban, 
ez nem a’ magyar írók’ hibája, mert ők talán írni se  
tudtak. vagy legalább nem latin alphabettel é lte k , ha
nem az olasz papok’ hibája, kik Magyar-országba taní
tókul hozattak, ’s  magyarul roszszul tudván, literatú
raijában is hibáztak, a’ mi igen természetes. D e m int 
mindenben a’ rend’ béhozásakor a’ régi hijányok kiv ilá 
gosodnak ; úgy akármelly nyelvben is annak pallérozá
sakor , előgördülnek a’ rég lappangó hibák. Akármikor 
kezdették volna el nyelvünk’ pallérozását, ezen hibákra 
mindenkor rájöttek vo ln a , ’s ha a’ hibát m egtaláljuk, 
ne orvosoljak? Ez most nékünk, kivált mikor már csák
ó m  a’ természetünkké válásig hozzá szoktunk, nagy  
bajt szü l, de baj nélkül semmi jobblét, semmi reform  
sem lehetséges, és akárhogy esik i s ,  meg k eli igazíta
nunk, ha nyelvünket annak elemeitől fogva, végig tisz 
tának , józannak akarjuk tartani, mert ez a’ régi hiba  
egy kis képtelenséggel van egybe kötve, p. o. lánczsor, 
lánczszem, kilenczszer, hiiszsold, ’s több ezer; —  m i
csoda regula tanítja meg az idegent, hogy a’ közben lé 
vő z betű, az előtte vagy utánna lévő consonánsnak se- 
gédje-e? D e kelőmben i s ,  minden külömböző eredeti 
hangra, külömböző eredeti béllyeg is k e ll, mert külöm- 
ben úgy jönne k i , mintha p.o. a’ latinnak c betűje nem  
lévén, ennek hangját mindenütt tsz jegygyei tenné k i ; 
holott sok nyelv annyira m ent, hogy nem tudom ír á si-e , 
vagy nyomtatásbeli gazdálkodásból, vagy mind a’ kettő
ből , még sok nem eredeti; hanem öszszetett o lly  han
gokra i s ,  méllyek a' nyelvben igen sokszor előfordulnak, 
egy betűt, mintegy contractiót vett fel, p.o. a’görög , a’ 
sokszor előjövő o; hangot, egy jegygyei, ’s  több  
számtalan, — a’ latin pedig az ksz hangos egy x jeg y g y e l,  
s t. e f. teszi k i , a’ mi meg már felesleges. Nem kivá-



a’ Magyarban, ánxbár ez nagy 
gazdaság volna; de ellenben a’ hijányt, hogy t. i. még 
eredeti hangjainkra sincs mindenikre tulajdon béllye- 
gűnk, elszenvedhetetlennek tartom. /

Igaz, hogy azt mondhatjuk, mint más pallérozott 
nyelvű; Nemzetek; hogy az iliy  kicsinységekkel ne ve
sződjünk, ezek miatt magunkat újjabb szokással ne tér* 
heljük; igaz, hogy a’ hiba csak a’ regula’ áthágásától 
függ, regulát pedig hozhat a’ Törvényhatóság ollyat, 
minőt akar; a’ legnagyobb képtelenséget sanctionálhat- 
ja , ha akarja, mint p. o. a’ Németek, hogy hexametert 
írhassanak, magoknak prosodiát sanctionáltak, mellyet 
csak az ért, a’ k i annak kulcsát megtanulta; más pedig 
az ő legszebb hexameterjükben se talál hexametert; —  
így a’ mi némelly íróink i s , törvényt hoztak, hogy a’ 
h nem consonáns, az a’ , e’ , articulus rövid, és minden 
egysyllabájú rövid quantitású szó a’ hexameter’ elején, 
hoszszú lehet; —  továbbá, hogy a’ hexameter’ közepén 
nem szükség Caesarának lenni ’s a’ t. — törvényt mon
dom lehet állapítani, a’ minőt akarunk, ’s a’ hiba is 
csak ennek áthágásától függ; de az íllyen törvény nem 
mindig egyez ám a’ természet’ törvényével, sőt talán az
zal éppen ellenkezik, ’s. a’ külömben drága szép nyel
v e t, az ostoba regulák’ miliárdjaival vajúdó nyelvek’ 
sorába degradálja. Mennél kevesebb a’ regula, annál 
könnyebb akármelly nyelv; ’s minek gyötörjük magun
kat szükségtelen regulákkal, holott attól még a’ termé
szet is viszszarémül ? Mikor a’ nyelv reformjára jön a’ 
sor a ’ hazában, akkor van ideje minden nyelvbeli böl
csességnek , melly abban örök időkig tündököljék: ha 
ekkor ezt nem tettük, elreppent örökre a’ jó alkalom, 
’s megsirathatatlan kárára, bizonyos képtelenség"! maku- 

. Iákkal mén át a’ külöruben legtökélletessebb nyelv a 
maradékra.



Hibással) van az  m ondva, hogy a’ M agyar-nyelv 
ké t' consonánst egymás m elle tt meg nem szenved, sőt 
sokszor a ‘ vocálist is  kiveti.; m int p . é .  te lk e t , bitang- 
lom ’s a’ t. —  hanem van. néinelly eáeíj hogy vagy a' 
ragnak, vagy az öszszetételniek következésében oüy két 
consonáns ta lál egymás mellé e sn i, mellyeket a’ szokat
lan nyelvnek igen nehéz kim ondani; ’s csak az {Ilye
neket táldja meg a! Magyar-nyelv egy vocálissál.

' /Mar ha akár a’ raígnak, akár az Ssztételnek követ
kezésében essék is két donsonáns egymás mellé: a5 száj 
mindjárt segít m agán, hogy magának könayebséget csi
náljon a’ ki mondásban ,  k i vált mikor szaporán akar be
szélni , vagy olvasni; mert a’ száj ,• mennél roíveltlenebbj 
annál'nagyobb.ár,’ annál nagyobb connnodifást követel 
magának, " -é:* ’tn V

A ’ sokféle consondnsok közül tehát egymás mellé jöhetnek :
1-ször. Vagy egy eonsonáns kettóztetve, p. o. á ll, itt.
2-szor. Vagy két knlönfajá, vagy kiilömbözo, p. o. á lt, irt.

Ezen második esetben ism ét:
1-ször. Vagy páros jön öszsze páratlannal, p. o. talp, komp.
2-szor. Vagy páratlan jön öszsze páratlannal, p. o. elme, sarjá.
3-szor. Vagy páros jön öszsze párossal, p. o. abba, kappao,

kapd e l , gyöngy - tyúk.

Ezen harmadik esetben ism ét,  midőn t.i.. a‘ párosok1’fa já 
ból kettő jö n  egymás mellé:

1-ször. Vagy éles jön mellé, p. o. kappan, lá tta , ríffe l, ak-

2-szor. Vagy tompa jön tompa mellé, p. o. abba, vedd, név
vel, agg ’s a’ ti

3-szor. Vagy éles jön tompa mellé, p. 0. kapd e l, bukdos,

M indezen sokféle esetek között. segít a’ nyelv ma
gán, a' mint seg íthet, ha kimondhatja könnyen a’, 
két consonánst; kimondja, — ha pedig nehezire esik ,



akkor,.' mint a’ körülállás hozza, vagy vocalissal told
ja  m eg, vagy más könnyebbséget -gondol. Legnagyobb 
kérdés akad eleibe akkor, midőn ez az utolsó harmadik 
eset adja magát e lő , .  ha t. i. éles jön öszsze tompával. 
D e ezen esetben ism ét:
1-ször. Vagy az éles van elől, ’s a’ tompa hátul, p. o. képd

e l, bukdos, nincs dzsida ’sa ’ t.
2-szor. Vagy a’ tompa van elől, ’s az éles hátul, p, o, adta,

rabpár, rézpénz , nagy tyúk ’s a’ t.

Mind a’ két esetben úgy segített a’ nyelv magán, 
hogy a’ hátulsó consohánst megtartja, ’s az elsőt is an
nak fajára változtatja á lta l, az az: ha a’ hátulsó éles; 
az első tompát is annak élessére, ha pedig a’ hátulsó. 
tompa: akkor az előtte álló élest is annak élessére vál
toztatja á lta l, de természetesen önkint értetődvén, hogy 
ezt csak a’ nyelv teszi; az irásbéli orthographia, sért- 
hetetlenül maradván. P . o. képzet, igy  mondja k i: kéb- 
z e t , k é p b e n ,  igy: kébben, —  lát’d-e, igy ládd-e, ■ 
•x®- sok dzsida, ig y :  sog dzsida ’s a’ t. ezekbén az első 
consonáns é le s , és igy ezeket a’ hátulsó tompa kedvéért 
a’ nyelv is tompává tesz i, —  ha pedig á’ hátulsó con
sonáns é le s , akkor a’ nyelv az elsőket is élessé tesz i, 
p. o. rab pár, igy  mondja k i :  rap pár, —  zab fő , igy:  
zap f ő ,  —  fogódz csak, igy: fogótz csak, — gúzs sor, 
igy  : gtís sor , —  m eztelen, igy: mesztelen, —  fogház, 
ig y : fokház, —  szegfű, igy: székfű ’s a’ t. '

Nem lehet ugyan állítan i, hogy ha akarjuk, jól is- 
ki ne mondhatnék az illyen betűket; de mikor szaporán 
beszélünk vagy olvasunk, nem megy másképpen. Ez az 
oka, hogy sok igen sok szavainkban elromlott az or
thographia, ’s sok szót magunk is a’ fül után írunk, nem 
a’ gyök után, p. o. áztatom, jön az ázik, ázástól, még 
is sokan irják: ásztatom, —  szerkeztetem, sokan irják 
szerkesztetem ’s a’ t. mert a’ t  betű é les,' és igy az



előtte való tompa z betűt is átváltoztatja a’ nyelv a’ 
maga sz éiessére, de csak a’ nyelv, és az írásbeli or- 
t bogra pb iát azért nem kellene elrontani. —  Hányán Ír
jak: kébzelet, lélegzet, iktatóin, vizsgálom  ’s a’ t. 
* a* t  holott azért hogy a’ nyelv így  mondja k i ;  m eg  

kellene az orthographiánál maradni, képzelet, lé lekzet, 
igtatom, vizsgálom, (a’ latin viso-tól vi’sgálom , frequen- 
tative, vi’sgálom) ’s a’ t. Sőt ezen zavar miatt sok szó
nak ma már igazi gyökét se tudjuk, p. o. lapta-e , vagy  
labda? —  játszoin-e vagy jádzom? —  szerencse h ogy  
a’ játék szorul eligazodhatunk. A’ N ém et, sok  tompa 
betűt k i se tud mondani, ha bár van is  egynéhány az 
alphabetjében, de az orthographiát legalább megtartja 
az Írásban, és legalább jó l írja le  ezt p. o. @s gitt Jivety- 
ertip b , Jarteá unB n>eid;eá, —  ha bár k i nem tudja is  
másképpen mondani, m int i g y : esz kipt tzvájerláj p , 
hartesz und vájchesz.

Ezen előszámlált tízféle hangos, és 26 féle  hangat- 
lan betűink már az a’ kincsünk, m ellyel minden nyel
veknek mesteri lehetünk, és mellyel a’ M agyar-nyelven  
kívül egy nyelv se dicsekedhetik. — H a már mi ezen  
nyelvet, anyanyelvűnket, méltatni tudván, a’ néki k i
szabott tökélyre kipallérozzuk: van-e a’ világon -pallé
rozott vagy pallérozatlan n ye lv , melly a’ természet m in
den adatainak majmolására, az elme képzeteinek k itéte
lére, a’ poétái eleven ’s érzékeny festésekre, ’s a’ tu
dományok’ minden ágaira csak csupa gazdaságos elem ei
nél fogvást is alkalmatosabb lehetne? Csak egy  általá
nos nyelv van a’ világon, a’ M agyar-nyelv; —  a’ töb
bi mind egy oldalú, vagy vékony, vagy vastag , —  vagy 

'agy  durva, vagy sziszegés, vagy dadogás, csak 
particuláris, helyhez köttetett szükség’ találmányja.

De hogy a’ Magyar-nyelvet nagyító üvegen ne lá t
tassam tekintenii "s mindent, a’ mi M agyar, vakbuzgó-
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Ságból ágig magasztalni: ’s a’ mint Horvát István egy 
különös igen szükséges könyvbe mottóál felvehető bölcs 
mondása állítja: ,,a’ nemzeti büszkeség és önszeretet igen 
hajlandó sokat látni a’ kevésben is ,  pedig minden hiá 
képzelődés és csalódás, akadólvja inkább, mint. serken
tője a’ nemzeti elmélkedésnek*4 Tud. Gyűjt 1833. X . 
K . 117 1. —  hogy ezen tévedésben ne láttassam bnzgól- 
k od n i: szabad légyen a’ Magyar - nyelv pallérozásában 
előforduló némelly nehézségeimet is előadni, ’s ha nem 
o lly  czélbul i s , hogy a’ közjóra és súrlódásra az ellen
kezések és akadékok’ előállításával valami hasznot tehes
sek ; legalább hogy némelly criticusoknak mulattságok- 
ra szolgálhassak, magamnak pedig talán egy valakinek 
fele letjéb ől, útba igazitásábnl, vagy akár pofonvágásá- 
bul i s , tanúságot szerezhessek, közre bocsátani. -

Én a’ puristák közzé, és igy a’ grammatikai vhigt 
részre tartoznám, ha tartoznám, az a z : azt szeretném, 
ha a’ Magyar-nyelv tiszta, szűz, és minden idegen szó- 
tul iires volna; — ekkor lehetne őt igazi Magyarnak 
tartani. Ugyde már mielőtt a’ pallérozódás elkezdődött 
volna, már a’ reánk szállott Magyar-nyelv se volt tisz
t a ,  sőt fele bizonyossan idegen szókbnl, diákbnl, né
metből ’s a' t. leggazdagabban pedig tótbul állott ’s áll. 
Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, asztal, ablak, 
király ’s a’ t. ’s a’ t. egy se magyar szó eredetére néz
v e ,  hanem magyar kaptára ütött szó , mellyek helyett 
már most igazi xíj magyar szavakat kellene csinálni. —  
Már eleink bonnosították szükségtől kénszerítvék a' te
mérdek sok idegen szót, és így nem tiszta többé a’ vélt 
Magyar-nyelv. Ha már tisztára nem tehetjük: könnyebb
ségnek okáért nem jó volna-e legalább a’ mester-szava
kat idegen nyelvekből megtartanunk, ’s még ezzel 
nyelvünket szaporítanunk? De hogy vakmerő kérdésem 
epét ne keverjen, ’s szavaim félre ne magyaráztassanak.



bővebben kifejezem magamat: nem azt mondom, hogy 
a’ magyar szavakból némellyeket elhagyjunk, és nyel
vűnket e’ helyett minden haszontalan idegen szavakkal 
feltarkázzuk, mint egy bizodyos criticus cselekedett, —  
illyet csak egy eszement tehet vagy kívánhat; sőt azt 
óhajtom, hogy minden magyar szavak, valahol tételez
nek , használtassanak, és sok elavult gyökökből, szám
talan haszhos új szók csináltassanak. D e mind e’ mel
lett még se kerülhetjük el a.' xenologiát, avagy csak a’ 
mesterszavakban is , a’ mi nem is olly iszonyú hiba, sőt 
a’ nyelvnek ékessége. Vagy ha még ez is hibás véleke
dés: irtsunk ki hát minden idegen szót nyelvünkből, 
’s tegyünk ki mindent igazán magyaréi, —  nékem mind
egy , csak tudjam mellyik á ll ? én szót nem fogok csi
nálni, de a’ máséval tüstént kész vagyok é ln i, mihelyt 
azt megértem, csak tudjam hát, mi szabad? mi nem? 
vagy hogy állunk hát? —  ü gy  is én a’ nyelvet csak 
szükséges rosznak tartom, melly nélkül el nem lehe
tünk, mint a’ hidat, —  még a'Pesti hidat is szükséges 
rosznak tartom, a’ lánczhidat még szükségéssebb rosz
nak, de azért talán nem vagyok haza áruló ; —  mert ha 
Pestről Budára könnyebben és hamarább át lehetne men
ni más módon, nem kellene híd; —  és ha lelkünk’ ér
zetét másokkal jobb világosabb és könnyebb módon kö
zölhetnék : akkor nem beszélnénk, hanem amazt válasz
tanok. Midőn tehát azt nem tudom, -— az az : azt nem 
tudjuk sokan, mert én nem a’ magam képébe beszéllek, 
—  hogy a* Magyar-nyelv ki fog-e tisztfttatni, vagy ez
után is magyar kaptára ütött idegen szavakkal zavarék 
maradni; mihez tartsuk magunkat? ez iránti utasításért 
bátor vagyok esedezni; mert míg ezt nem tudjuk, min
dig önkénykedünk, mint mások is.

Az különös, hogy még csak kimondani se szabad 
■ezen mondást: Magyar-nyelvben idegen szó, — annyi



ra elragadtattak némellyek a’ purismusba. Csak az fáj
dalmas , hogy kimondani nem szabadván, tenni igen is 
szabad, sőt magok a’ legorthodoxussabb puristák, azon 
Írásaikban, mellyeket a’ purismusról írnak, xenologi- 
zállás nélkül semmire se mennének; —  úgy hogy a’ pu- 
blicum nem tudja, minő lábon állunk hát már ? és mit 
szabad megtartani, mit nem ? Literatnránk szemfényjé- 
nek, legelső szava, neve, czíme, „Almanach^ idegen 
sző ; — és ha már szép, vagy legalább magyarosítható 
szó volna, még mind csak tűrhető lenne; de mi szép 
benne? a’ három a monoton? vagy talán a’ végső eh 
betű? ez a’ Zsidó’ torkán igen is krákog, de a’ Magyar
nyelvben még csak nem is lételez, és így betűnk sincs 
rá. Nem sokkal szebb lész vala a’ consequent puristák- 
nak magyarul nevezni, Év-irat, vagy Évi-tár, vagy akár
mi szép névvel, midőn más fontossabb és terhessebb 
mesterszavakat, erővel is magyarra csikarnak ? Ha jó az 
Almanach, magyar szónak; akkor a’ Mathesis, Stati- 
stica, elefánt, klavir, gróf, trombita, fertály ’s a: t. 
minden esetre lehet magyar szó. —  Hát a’ Kalendárium 
magyar szó e ? —  Én szívessen írok ollyan nyelven, 
minőt m egállapítanak, csak állapítsanak; tegyenek k i, 
de jó l és szépen magyardl mindent, a’ mit kitehetnek; 
de hogy Xenologia nélkül a’ világ’ kerekségén nyelv té
telezzen, többet nem hiszek, mint némely puristáink’ 
agylobjokban. —  Vagy csak az j ó ,  a’ mit ők írnak? 
Js ha akarják vemhes; ha akarják, nem vemhes ?

Ha minden Magyar úgy tiszteli hazáját, nyelvét, 
alkotmányját, mint én; úgy egyéb Nemzetek mindenben 
hátra vannak. Csak az a’ kérdés , hogy ezen hazánkat 
boldogító czélunkban, mellyőnk? minő eszközzel akar 
élni ? — Nagy részűnk csak tbeoretizál, praxisban egye
bet nem tnd a’ gáncsoskodásnál. A’ practikusok pedig 
két egymással ellenkező eszközt, de mindenik a’ magáét 
S. M. OS. MISEHVA 111. NEGYED. 1834. 30



tartja célirányosnak, —  a’ nyelvbe nézve egyik a’ pu- 
raták é, másik a’ xenologistáké. Én fájdalommal sajná
lom . hogy nyelvünk netn tiszta, kár, megsirathatatlan 
kar. és lm meg késő nem volna, talán még most is  
niegérdcmlené kitisztítására felfegyverkezésünket; de mi
vel már tele van meggyökeredzett xenolog iával, (mert 
p. o. hogy tegyük hát k i ezt tiszta magyarsággal: „a’ 
grófot vivő posta trombitálásáért kapott öt forintot4* —  
itt van 8 szó, és fele idegen —  és látom hogy tökélle- 
tessen kitisztítani lehetetlen, ’s nincs is a’ világon az 
a’ nyelv, melly xenclogia nélkül felállana: igy  hát m eg  
kell vallani, hogy az utolsókkal kénteleníttetíink kezet 
fogni elébb utóbb; de elébb elvárjuk, mit végeznek ava- 
tottin k , ’s az legyen sinórmértékünk. Nékem mindegy 
akármellyik rész nyer, csak a’ Magyar-nyelv nyerjen, 
csak ez el ne tem ettessék, hogy légyen csinos és alkal
matos nyelv, ’s ez mennél természetessebb, m ennélono- 
matopaeiássabb, mellyen tudhassuk gondolatinkat egy
mással legelevenebben közölve éreztetni. Mert p. o. a’ 
Magyar dörög, jobban onomatopaeia, mint a’ latin to- 
nat, —  ellenben a’ latin boinbarda, (ha ugyan ösmerte 
ezt Cicero), jobban, mint a’ magyar á Így rí ’s a’ tv* Én  
részemről azt szeretném, ha mindigonomatopaeiátmond
hatnék ; mert ez legelevenebb, legfoganatossabb, és az 
embernek is annyira természetébe van o ltva , hogy mint 
a’ pictor színekkel nyomba követi a’ természetet, így  a’ 
beszéllő is szavakkal hasonlót akarván ten ni, midőn 
nagy dolgot tűzzel, elragadtatással beszél akárki; érzé
seinek igazi kifejezésére még a’ beszédet is elégtelen
nek találván, kezeivel sőt teste’ hajlongásival is segíti 
az onomatopaeiát, a’ mit a’ halgatók is annál kedveseb
ben vesznek. Igv támadott az actio , a’ beszédnek erőt-



Én a’ se és sem szavak közt olly nagy külömbségét 
tartok, mint a’ ne és nem 3 vagy mint a’ latin ne és 
nec közt. És igy megkülömböztettem a4 ha és bán rago
kat is eleinte szorossan, mert ennek mindeniknek inas 
az értelme. Azoinban nagy írók’ és újjitók’ példájából 
láttam, hogy az euphoniát kár az illy kicsinységekért 
feláldozni, hanem a’ mint jobban jön, se vagy sem, 
ba, vagy bán , úgy' írni, a’ mit a’ következő vocalis , 
vagy consonans határoz el. Engedtem az argumentum
nak ’s követtem. Most már némellyekből ismét azt ve
szem észre, hogy ezt megváltoztatják, ’s a4 régit ismét 
helyre állítják: ezt se bánom, követni fogom, mihelyt 
bizonyost tudok akármit, csak bizonyos legyen , ’s ne 
egy két criticus individualitássától függjön. Ha tehát 
ez iránt kérdést vagy panaszt teszek ; az urak se nehez
teljenek mindjárt, hanem olly szelíden legalább, mint 
a’ kérdés volt, felelhetnek, ámbár a’ mester a* ■tanít
ványt erkölcsben is fellyül múlhatná, nem csupa erkölcs
telenségben. A’ büntetés ne légyen nagyobb a’ bűnnél.

Míg tudósok és tudatlanok egy országban vegyülve 
lesznek, kétféle nyelv kell minden nyelvben; más a’ tu
dós nyelv, más a* közéleti nyelv; ha csak minden pol
gárt ki nem taníttatunk. A’ tudós, megérti a’ tudóst 
xonologiával is; a’ tudatlan pedig meg nem érti a1 tu
dóst a’ legszűzebb purismusban is. '**•■

Igen sok az e betűnk, ’s talán ha szavainkat jól 
megrostálnék, az e betűknek nagy részük, kivált.a* 
közép ií betű, igen sokszor 8 betűvé változhatnék. Nincs 
csúnyább a’ monotóniánál, ’s ha valami csúfságot, ijesz
tőt, vagy nevcttotőt akarunk mondani, csak mondjunk 
monoton szót, mennél hoszszabbat. ezélt értünk. An
nál szebb a’ szó, mennél többféle vocúlisok, ’s menüéi 
nagyobb contrastal állanak ben.



464

Hát arra vane már valami törvény megállapítva, h ogy
az n és ü vocálisok hoszszúk e , vagy rövidek igazán, 
vagy kettősök ? Ez utolsót kell gondolnunk az előttünk  
allé mustrákból, mert p. o. Aurora 1S34 lap. 119. sor 12 
fűben, hoszszű ű , és alább sor 16 füveket, r ö v id ü ’s a ’ t.

Hát azon regulák a’ kötött beszédre nézve megma
radnak e , mellyeket ujjabb literatnránk a’ nyelvnek el
lenére, és az igazságnak daczára is felállított. Illyen  
p. o. hogy a’ hexameter’ elején lévő egy syllabáju rövid  
szó, hoszszű is leh e t, p. o.

Ha valamelly festő lónyakkal az emberi képet
Festeni kívánná ’s  a’ t. 

agy szinte a’ hexametert caesura nélkül Írják, és regu
lává teszik , sőt az ellenkezőt gyermekségnek, és osko
lai regula igájának tartják; holott nincs rütabb a’ cae- 
snrátlan hexameternél, ’s magok a’ római és görög ver- 
seiök egész a’ végső szükségig kerülték ezt. Több illy  
természetellenes regulái is vágynak az rij Jnívelő pallé
rozó oskolának. Ám tegyek regulává a5 m it akarnak; 
ám hidjék a’ rövid svllabát hoszszűnak, — a’ rövid sy l-  
Iaba még is csak rövid marad, akármit hidjen is  felőle  

’a’ vakbuzgóság. Ara hidjed, hogy a’ nap fe lk él, végig  
fut, és lenyugszik, a’ föld pedig mozdulatlan; még is  
í s ^ á l l  a’ nap, ’s forog a’ föld , hűségessen. —

Ha valamelly tárgyra, p. o. kolibri, W echselw irth-  
schaft, ’s a’ t. vagy ideára, p. o. idea, M usa, intensio, 
gönnen, carricatur, concurrentia ’s a’ t. vagy valam elly  
varos és helység’'nevére ’sa ’ t. magyar szavunk nincsen; 
úgy azt nem is nevezhetjük írásunkban vagy beszédünk
ben , ha a" rigorosus puristáknak igazok van. Ne hogy te
hát a' Magyar-nyelvet idegen szavakkal b etorkítsuk, in
kább halgassunk e fe le  tárgyakról, -’s csak ollyanokrul 
írjunk, mellyeket nevezni tudunk ? íg y  soha sem me
gyünk előre lelki mívelődésünkben, hanem csak mara
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dunk mindenben a’ régi mellett. ’S  mellyik nagyobb kár, 
az e , ha a’ magyar ír ó , a’ mit magyarul megnem nevez
h e t, inkább nevezi idegen nyelven, ’s ezzel nyelvűnket 
megtarkítja, ’s olly keverékké tesz i, a’ minőnek látjuk, 
’s már eleinktől általvettük? —  vagy az , ha róla egé
szen halgat ? Én nem tudom, mit akar a’ jó Isten, uram 
botsáj! vélem , de én akármelly nyelvben nem látok 
egyebet hídnál; minden nyelv híd , a’ csúnya nyelv csú
nya hid, fahíd; a’ szép nyelv szép híd, lánczhíd, a’ 
Magyar-nyelv aranyhíd lehet ha bölcsen nyúlunk hozzá, 
—  ’s nem is a’ csupa szó teszi akármelly nyelvet, ha
nem annak syntaxisa , és grammatikája , mellyre lehet 
akármelly idegen szót is mihelyt akarjuk, kivált ha 
szükség is van rá, kirámázni. Csekély vélekedésein sze
r in t, ezután is úgy fogunk tenni, mint eddig tettünk; 
mert a’ prima informatio legnagyobb benyomást tesz; 
és ig y  a’ m elly idegen szót könnyen lehet magyar kap
tára ü tn i, azt ezután is így teszi, ha nem az író, bizor 
nyossan a’ közbeszéd, p. o. Grundbirn-ból lett kraiftpli, 
kurumpli, kompér, kolompár, —  a’ görög yoiM-ból l e ^  

i diákoknál Christus, ebből Christianus, ebből is
mét magyarul Kirisztián, K irisztján, végre Keresztjén, 
vagy Keresztyén —, a’görög jrpoouoc-ből lett Chronica, 
magyarul K rónika, a’ latin currO-ból magyar kurír. így  
le tt  a’ német oíerter £fjeií-ból Síiért!, magyarul fertály, igy 
9Bad;ter-ból Bakter ’s a ’ t. —  A ’ melly szót pedjg lehetet
len magyar rámára vonni, a’ helyett újat csinál A^szokás, 
p. o. praejudicium, é lő it, bálit: ffled;fe'R'ívtí)fd;aft, váltó
vetés ; SÍImanad), év-irat, vagy évi-tár, — Safdjetthuíb, zseb- 
ltönyv ’s a’ t. csakhogy a’ szócsináló azon légyen. hogy 
rövid szót és mennél inkább onomatopaeiát igyekezzék kö
vetni , p. o. a’ krumplit idővel maga a’ köznép nevezte 
íg y : burgonya, pityóka, —  mert ha p. o. az égdörgést 
valaki úgy nevezte volna: sziszi, ez igen czélirányta-
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lan , és szerencsétlen szó lész vala; pedig illy  szeren
csétlen elég ran, de már késő , —  hozzá szoktunk. Va
lamint a’ képíró a’ természetet követi; úgy a’ beszéllő 
is szavai által hasonlóra törekedik, —  ’s a’ mi aman
nak a’ sokféle alkalmatos sz ín ; az emennek a’ sokféle  
alkalmatos szó.

Ha csak egyedül a’ Magyar-nyelv volna e’ világon: 
akkor semmi hajunk nem volna a’ xenologiával, hanem 
a’ nyelv maga magát tökélletesíttené, ’s minden tárgyak
ra , képzeletekre kéntelenségből is maga fórmálna sza
vakat, mint a’ Görög-nyelv hajdan, annyira képezte 
minden tudományokban m agát, hogy mester-szavai mái 
nap is megtartják régi thrónussokat; sőt még máig is 
ujjak,.teremnek. Csak a’ grammatikába, poétikába, ora- 
toriába, inelly temérdek figurák és regulák! mái napig 
is görög nevükön neveztetnek; —  igy  a’ botanikába, 
chemiába, physikába, philosophiába ’s a’ t. majdnem 
minden mesterszó, görög eredeti. A ’ szükség azt míve
l i , hogy a’ ki másra senkire nem támaszkodhatik, a' 

|  maga erejére támaszkodik, és ezen esetbe sokszor igen 
nagy erényüket fejt k i magából, mint a’ Poéta mondja: 

t'na salns victis, nullám sperare-salutem.
Mecgyőztteknek az egy menedék, nem látni menekvést. 

vagy: Mentség a' hadban, mentőt nem várni sehonnan. 
Mellyeket az előtt maga se hitt volna hatalmában 
letteknek leqni; példa a’ G örög-nyelv. Csakhogy ha 
más nyelvek nem volnának, akkor igen sok tökély esz
közeitől is megvolnánk fosztva, m ellyeket most minden 
mívelt nyelvekből és Nemzetekből szakadatlanul szerez
hetünk. Mert egyik kéz a’ másikat m ossa, és a’ súrló
dás , keverődés. dörzsölés fényesítti meg az érczet, ez 
teszi mindenben a’ tökély’ elemét. Soha nagy ember ke
serves szenvedések nélkül nem állott elő. Sok kínokon 
méa át az arany, míg a’ hegy’ gyomrából pénzzé válik.



Ha valamelly Nemzet magát körülkőfalazván, és minden 
kereskedést, közösködést elzárván soha semmi idegent 
nem látna, ideákat nem cserélne; utoljára a’ néj> meg
szaporodván , azon eredeti csekély feltételek, mellyek 
a’ kevés népet bőven táplálták, a' sok népnek elégte
lenek lévén nyomorúságra jutna; de éppen ezen nyomo
rúság nyitná fel szem eiket, ’s megtanítaná őket bár igen 
lassú lépésekkel a’ szorgalomnak és tökélynek azon 
grádúsára, fokára, mellyet más Nemzetek által csekély  
idő alatt megszerezhettek volna; — a' szükség magától 
is tökélyre kénszeríti az embert, csakhogy sok időre. 
A’ ki az időben nyerni akar, ininekelőtte magában bíz
nék, tekintsen meg. másokat i s ,  kik előtte vannak, —  
így sokszor száz procentet nyernénk, holott amúgy igen 
sokszor egész kezdésünket, mérésünkét, időnket, mun
kánkat koczkáztatjuk. Majmozni, ha nem gyökeressebb 
i s ,  de minden esetre könnyebb, mint jeget törni; de az 
a’ kérdés, a ttó l, a’ k it majmozunk, matériát is ve
gyünk e által, vagy csak formát? eszközöket e , mel
lyek már jó járatnak, vagy csak csupa analógiát? kész 
míveket hozzunk e be tőlök, vagy csak mester-embere
ket, kik bennünket tanítsanak ? kész ruhát hozassunk e  
Pári’sból, Bécsből, vagy csak annak rajzát, ’s honn 
mesterek által készíttessük honni szövetekből? —• En 
úgy vélem, a’ mit magunk megtehetünk, azért senkire 
ne szoruljunk; de vajmi sok van, a’ mi nálnnk, sőt 
Európában sem terem ? még is közdivatba van egész Euró
pában. A’ melly közértelmű szókat minden Nemzet, 
még a’ Magyar is bevett; azokat jobb lenne talán meg
tartani, ha nyelvünk’ climáján megnera foganhatok.

Meglehet, hogy minden okoskodásom mellett is hi
bázom , és valakinek, logikátlan, inconsequent ostobá
nak tetszem; de hiszen éppen azért adom elő véleménye
met , hogy valakitől útba igazíttatnám. akár szelíd fe



le lette l, akár verbungos elmésséggel, mindegy, —  e'n 
minden esetre tanulok, mind embert, mind nyelvet job
ban ösine'rni.

Én minden embernek eleget tévő tökélletes mun
kát, mint földi salaktól, ’s individuális szenyvektől k i
tisztult némelly critikussaink, írni nem tudok; —  sem 
én szótsínálló nem vagyok; mert nékem más a’ fogla
latosságom: de éppen ezen tárgyaim között sokszor meg
szorulok a’ szóban; ’s  ha magyarul nem tehetem , meg
ragadom a’ legelső jónak vélt szót, a’ mint tudom, 
gondolván, hogy még m ost, nyelvmesterink és feddő- 
ink5 példájára, mindaddig szabad a nyelvet a’ gondolat
nak feláldozni, míg nyelv-szabályunk el nem készül. 
Megengedem, hogy valahol vétettem állításom ellen , és 
talán idegen szót írtam, holott magyaréi is írhattam 
volna, kivált az új szók5 özönében, ~s az új Stylisták’ 
példájakint. Ennek is mondhatnék o k á t; mert sok író , 
hogy magassan lebegő mély tudósnak lássák , új stylus- 
sal ír , de ki érti ? —  ezzel tehát most érdemes Olvasóm 
nem akarlak untatni, ezután jobban vigyázandó.

Van egy diák *) példabeszéd: s i  tacuisses;  philoso- 
pfois mansisses. Ennek két első szavát valaki reám ki
mondta, és igen bölcsen, a5 két hátulsőt magára meg
tartotta.

*) Más a’ latin, más a’ diáit; Cicero latin volt, mi csak 
diákok.



PHiLOSQPHiAi é r t e k e z é s

a’ Mathésis vagy mennyiség Tudományá
nak fontos és könnyű voltáról.

M io lta  ezen Tudományt, és az ebben béfog- 
laltatott számtalan sokasága igazságokat vizsgál- 
gatni, megesmérni és az isteni gondviselés ál
tal vezérlésein alá bízatott Tanitványimnak es- 
jneretekre adni, megfejtegetni szerencsém volt; 
nem szűntem meg az oltától fogva nem annyira 
bámulni, mint sajnálkodni azon, hogy ezen szép, 
közhasznú, elkerülhetetlen szükségű Tudomány
nak olly kevés kellete, olly nagy megvettetése, 
olly sok ócsárlása légyen azok által, kik ezt ne
héznek, megfoghatatlannak és csak elmefutta- 
tásnak mondogattyák. Az igaz, hogy ezen Tu
dománynak Tanítóinak tulajdoníthatni főképpen, 
hogy ezen bőv zsírral ékeskedő Tudományt szá
razzá, ezen könnyű Tudományt nehézzé, ezen 
megfogható Tudományt, szinte megfoghatatlan^ 
ná tették és teszik szinte a' mái napig is ; kik 
a’ mit a’ természet elejökbe kitálalt, mint el- 
rejtettet keresve keresik ; a’ mit könnyűvé tett, 
azt sok szószaporitással, hoszszasmegbizonyitás- 
sal (Syllogismusokkal) megnehezítik, a’ mit 
világossá te tt, azt mesterséges csak nem érthe
tetlen jegyeikkel meghomályositják; főképpen 
pedig a közönséges élet’ hasznaira szabogatni
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elmulatják. Pedig ez a’ Tudomány az egész vi
lágon clterjedett mennyiségnek, mind az idő, 
mind az erő, mind a’ szély, mind a’ hoszsz, 
mind a magass, mind a' mély, mind a kiter
jedés, mind a’ m erő, mind a’ közel, mind a’ 
távoliét őség mennyiségének tudománya ; az hon
nan , a’ kik ezt a’ mennyiséget vizsgálják, mé
regetik; M atematikusoknak mondatnak.

Nem kívánok én ennek a' Tudománynak 
erőltetett nevet adni, hanem ollyat, meliyet a’ 
természet mutatott. Nem nevezem ezt minden- 
ségnek; mert ez a’ név szélesebb értelmű an- 

,/nál, a” mit vele ki akarnék tenni; mert az egy- 
beszerkesztetés is , és annak módja; a’ szüle
tés, származás is , az eloszlás, elmúlás, elha
lás is a’ mindenek közzé tartozik ; még sem tar
tozik erre a’ Tudományra. — Tudákosságnak 
sem nevezem, mert ez nálunk boszorkányságot, 
tészen; a' ludákos aszszony, boszorkány. Ne
vezem inkább menny iség Tudományának, mert 
ennek minden áliatási és igazsági csak erről kér- 
dezőskednek mennyi ez , inennyi amaz.

Már e’ világ kezdetének elsőbb idejében meg
volt ennek a’ Tudománynak némű-némű esmé- 
rete. A’ szent író emlékezetben hagyta, hogy 
Kain várost épített; Tubálkain érczekből dolgo
zott; Jubál sátorokat készített; Tubái muzsika
szerszámokat talált fel; mind ezek pedig a’ men
nyiség' esméretével járnak.

Jó séf históriát író em líti, hogy az özön
víz előtt volt időkben , Sethnek idejében né- 
melly oszlopok állíttattak volt fel, meliyekre 
a’ csillagok' mozgásiru!, .Nap- és Holdbéli fogyat
kozásokra! tett tapasztalások jegyeztettek volna 
fel, mellyekből az akkori esztendők'rendi szám'- 
láltaltak volna fel. — Több mennyiség’ ludomá-



nyabeli esmeretet mutat már a’ Noé5 bárkája 
vagy hajója, mellynek széle, hoszsza, magas
sága, és az állatok' számára, ’s eleség tartásra 
minden hajlékok illendőül ki voltak mérve. Ez
után említetik az Ábrahám’ attya Tháré, ki a’ 
bálvány Isteneknek, ’s Isten-aszszonyoknak ké
peit szépen kifaragta.

De már a’ következett Nemzeteknél több 
és pallérozottabb nyomait találhatni a’ mennyi
ség Tudományának. Az Assiriabélieknél épült 
a’ roppant és erős Ninive várossá; a’ Bahilon- 
bélieknél a’ Bábel tornya; majd idővel Babilon 
várossá, és a’ levegőben függő kertek. Ki tud
ná pedig elészámlálni a’ Persák’ sok szép és erős 
várossait, azoknak még máig is emlékezetben 
lévő kapuit, kikötő helyeit, tornáczait, kertjeit, 
oszlopait. Bámul ma is a’ világ az Egyiptom- 
beli háromszegű ’s hegyes, gömbölyeg, rette
netes magosságu oszlopok’ említésére ’s olvasá
sára; úgy a' királyok’ temetésére készült rop
pant Mausoleumnak hallására; ezeknél találta
tott fel a’ szántó-földek’ felmérése, a’ toknak , 
víztartó gödröknek szükséges és rendes elkészí
tése. — Eljutottak ezen Tudománynak nem ki
csiny esmérétére a’ Fénicziabéliek is , kik a’ 
hajók készítésében minden Nemzetek között el
sők voltának, ’s azok által kereskedést folytai
mnak. — Az Arabsokat sem lehet ezen Tudo
mányból kirekeszteni , kik a’ mennyiség’ mér
tékeit, a’ számokat találták fel.

De nem volt a’ régiek közt egy  Nemzet is, 
melly ezt a’ Tudományt annyira vitte volna, 
mint a’ Görög-nemzet; ez a’ Nemzet az , melly 
ennek a’ Tudománynak nevet is adott; ezt Tu
domány formába öntötte, de elébb csak száraz 
Tudománnyá formálta; ezen Tudomány oskolá-
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jábul állottak elé ama meg máig is híres embe- 
re k ;  a5 Milésiai 'I'háles, P látó, Anaxágorás, 
Euklides, Dem okritus; — Prometheus ugyan 
eleinten nem többre m ent, hanem sárból em
bert emberi formára tsinált; Apelles és Zeuxis, 
még csak a’ természeti dolgoknak képét és for
máját rajzolgatták, festegették; Praxiteles, Phy- 
diás, azokat metsző-késekkel metszegették ki; 
mások csupán a’ sípoknak, hangicsáló szerszá
moknak készítésében foglalatoskodtak. De vég
re többen adták magokat az épületek’ felraká
sára, úgyhogy Attikában,. K orinthusban, Do- 
risban, Jóniában és Eoliában, mintegy veteked
tek egymás közt abban; ki rakná az épülete
ket, és azoknak oszlopait szebb renddel és szebb 
formában; m ajdThem isztokleshajót, majd más 
Igazgató kikötő helyeket, más tornáczokat, más 
hadi viselt dolgok’ képeivel befestett kapukat 
építtetett.

Még is mind ezeknél többre ment ezen Tu
dományban a’ Római-Nemzet, mellynél az el
sőbb királyok közzűl, ki az épített város körűi 
kőfalakat ép íttetett, sánczokat ásattatott; ki 
föld alatt lévő csatornákat készíttetett , ki já
ték nézőhelyeket állítatott fel; ki oszlopokat 
emeltetett; majd kápolnák, templomok építtet
tek ; majd hidak csináltattak, majd utak rakat- 
ta ttak , majd érez- és sóbányák készíttettek, 
majd malmok és szövőszékek tsináltattak ; nem 
volt száma nálok a’ szép lakó palotáknak, kin
cses és lanács-hazoknak; úgy á  sokféle hasznú 
machináknak is. — A’ Római Birodalomnak el
terjedésével ez a’ Tudomány is elterjedett egész. 
Európára; még e' mi Hazánkra is E rdélyre, az 
hol ma is láttatnak a5 tsinált utaknak, városok 
fundamentominak, pinczéknek,. kápolnáknak,



oltároknak, só és érez bányáknak maradványi; 
sőt Tordán egy Praetoriális ház Templommá fer- 
m álta tva , merőben áll.

A' Rómaiaktul általvették ezen Tudomány
nak némelly esméretét a’Gotthusok, kikAustriá- 
ban ső t Erdélyben is sok és czifra épületeket 
hagytak magok mán.

A’ TII-dik Századtól fogva békövetkezett az 
az éktelen vad id ő , melly a3 Nemzetek’ felke
lése, háborgása, hadakozása által, mindeneket 
szinte megemésztett, eltemetett; ezt a' szép és 
hasznos Tudományt is feledékenységbe hozta; 
melly mind addig alutt, míg ama boldogabb Szá
zad , a’ XV-ik Század feltetszett, mellyel a' Tu
dományok és Mesterségek is virágozni kezdettek; 
ekkor születtek Nolán és Kárdán után amaz ezen 
Tudományban híres Férjfiak: Kártész, Newton, 
Keppler , majd E yler, Kársten, Hennert, Béli- 
dor, E r is ,  Bernoulli, és mások sokan.

E zen  Tudományra is , mint. minden mester
ségre, mint a’ Poesisre, festésre, metszésre, 
SZülettetni kell; 's a’ születés által kell venni a' 
term észettől talentomokat, kell ehez ép, és jó
zanon gondolkodó lélek, felserkent figyelmeies 
tapasztalás, fontos ítélet-tétel, tiszta, botlani 
nem tu d ó  okoskodás, éles vizsgáló elme, serény 
feltalálás, elfáradhatatlan munkálkodás.

Tárgya ezen Tudománynak minden a’ mi
nek mennyiséget tulajdoníthatni, akár kicsiny; 
akár nagy légyen ez; akár véges, akár végbe-, 
tetlen. Tárgya a’ línea, szély, hoszsz, méjj , 
magasság, lap, kiterjedés, merőség. Tárgya az 
erő, sebesség, id ő  's a5 t. A’ szám  pedig mind 
ezeknek mértéke. Ezen Tudománynak mind tár
gya a z ,  a’ mi nevekedhetik, vagy kissebbedhe- 
t ik ;  m ind az , a’ minek kiterjedése lehet; mind



az, a' mi vagy fel, vagy le vivő grádicsokat es- 
mér; m indaz, a’ mi helyet foglal; mind az, 
a’ minek mértéke lehet.

Vagyon mi reánk nézve legkissebb mennyi
ség, meliy nagyító üveggel is csak alig, a nél
kül pedig nem is láttathatik , a’ miilyenek a’ le
vegőben, borban, eczetben, ’s egyéb híg dol
gokban sereggel találtatnak. — Vagyon nagyobb, 
meily puszta szemmel is láttatik 's megesmér- 
tetik; a’ miilyenek a’ búza-férgek és molyok; 
— vagyon nagyobb, meliy kicsiny távolságra 
is megesmertetik, mi neműek a musliczák, szú
nyogok; — vagyon nagyobb, meliy nagyobb tá
volságra is megtetszik, millyenek a’ levegőben 
fenn repdeső madarak; — vagyon legnagyobb, 
meliynek szélét, hoszszát, kiterjedését a5 szem 
bé nem foghatja, a’ minémű a’ kiterjesztett erős
ség, és az Egeknek Egei.

Minden mennyiség mérték alá vettethetik, 
mert annak részeit egymás mellett lehet meglát
ni ’s felszámlálni. — Vágynak is mind azoknak 
megmérésekre rendeltetett mértékek, némellyek 
a’ hosznak, vagy szélynek, vagyméjjnek, vagy 
magasságnak mértékei ; mások a' lapnak, kiter
jedésnek mértékei; mások az üregnek mértékei; 
mások a' merőnek, terühnek mértékei; mások 
az erőnek, időnek, sebességnek mértékei.

A’ mértékeknek pedig három nemei vágy
nak: azok vagy a' számokban, vagy a’ betűk
ben , vagy a’ lineákban állanak. A’ számokkal 
az életnek majd minden nemiben mérünk; élünk 
azokkal a’ kereskedésben, az egész és a* rész 
vagy tört mennyiségekben, ’s minden nagyban, 
kicsinyben, a’ mi számmal kitétethetik. — A’ 
betűkkel élünk faem csak a' számvetés’ mester
ségében; hanem a’ felmérés’ Tudományában



(Geometriában). Három szegeletek’ felmérésé
ben (Trigonometriában), machinákkal való élés5 
tudományában (mechanikában). Vízi eszközök
kel való élés' tudományában (hydraulikában), 
víz erejének mérésében (hydrostatikában J. 
Levegő erejének mérésében (aerometriában). 
Egyenes, vagy tűkor, vagy tört sugárok által 
való látás’ felmérésében (optikában, catoptricá- 
ban , dioptricában). Polgári vagy hadi épületek’ 
erősségek’ felmérésében (civilis és militaris ar- 
chitecturában); végre az égi testek' felmérésé
ben (astronomiában). De mind ezeknél bővebb 
betűkkel való élést találunk a’ véges és végét
jén sornak felvetésében (analysi finitorum és 
inlinitorum ), az egész, vagy csak külömbséget 
jelentő számoknak felvetésében (calculo integra- 
Ji és differentiali). Lineákkal mérünk ’s élünk 
mind azon mennyiség’ Tudományiban, a’ mei- 
Jyekben figurákkal dolgozunk.

A ’ hosznak, széjnek, méjnek, ’s magasnak 
m értékéi ezek: egy grán, vagy mennyiség’ li- 
neája, mint legkissebb merték; mellyel mérjük 
azokat, incllyeknek nagyságokat nagyitó üveg
gel láthatjuk. — Más mérték az újj vagy hüvelyk, 
melly áll tíz lineákból; ezzel élünk a’ már pusz
ta szemmel láttatható,nagyobbatska dolgok men
nyisége' felmérésében. — Más mérték á  tenyér 
vagy öt újj , mellyel hasonlókat mérünk. — Más 
m érték a* láb', melly áll tíz újjakból vagy két 
tenyérből, mellyel már nagyobb dolgokat mére
getünk; igaz ugyan, hogy a’ láb’ mértéke más 
Londonban, más Pári’sban, más Amstelodám- 
ban ; de ezek egymástpl ’s a’ közönségestől csak 
kicsiny részetskében külömböznek. — A’ láb’ 
mértékéből lett a’ lépés'mértéke, melly öt lábat 
tészen ; és az öl’ mértéke (pertica vagy dccem-



peda) , mellyel még nagyobb dolgokat szoktak 
m érni — Ezekhez tartozik a' Sing is , melly 
károm lábat, vagy három araszt tészen.. — Va
gyon a' kosznak, széjnek , ínéjnek más nagyobb 
mértéke is; a.' száz huszonöt lépésből álló (stá
dium} mellyel éltek főképpen a’ Rómaiak, a' 
helységeknek egymástól való távolságának fel
mérésére. — Még nagyobb mérték ennél a'm ért- 
föld, melly a’ Németeknél 4000 lépést tett és 
tészen. — igaz ugyan, hogy a’ mértföldek kii- 
lömböző Nemzeteknél, küiömböznek ; lcgkissebb 
a' ’Sidó mértföld; egy szombatnapi járó távol
ság, melly ezer lépésből állott; ezzel egyenlő 
az Olasz mért föld; nagyobb azÁnglus, nagyobb 
a’ Franczia mértföld; mind ezeknél nagyobb a’ 
Németeké; ezekkel az helységeknek távol fek
vésit szokták méregetni; — ebből származott 
a' négyszeg mértföid, melly mind széjre, mind 
hoszra egyarányu, mellyel szokták mérni a' hely
ség' kiterjedését, vagy lapját. — Van még na
gyobb hoszsz mérték, a' grádus, melly tizenöt 
német mértföldeket foglal magában; grádussat 
mérjük az egymástól távolabb lévő, sok mért- 
földeket magokban foglaló helységeket. Még 
sokkal nagyobb mérték, a' föld' közép pontján 
keresztül menni gondoltatott lineának (diame- 
ternek) fele, mellyel szokták mérni a’ Hold’ tá
vollétét, a’ föld' vagy a’ nap’ közép pontjától.

A’ hosznak legnagyobb m értéke, a’ holdnak 
a' föld’ közép pontjától való távolsága; ez a’ 
nagy hoszsz egy mértéknek gondozatván a'vele 
mérőnek megmutatja az égi testeknek egymástól, 
és a’ föd’ közép pontjától való távolságokat.

A’ lapnak vagy kitetjedésnek mértéke , an
nak hoszszának széljével való sokszorozásábul 
jön ki.



Az üregnek vagy mérőnek mértéke áll a’ 
testeknek széjjének hoszszával való sokszoro- 
zásában, és a' mi mennyiség ebből kijön, an
nak ismét méjjével vagy magasságával való sok- 
szorozásában.

A’ terültnek vagy nehezéknek mértékei, 
vagy egy magához minden részeiben egyenlő, 
közép pontjából föld színéhez egyenlő állású ru
dacska, mellynek két végeiről mindenekben egy
máshoz egyenlő tálatskák függenek le; melly ék
nek egygyikében á  mérni való, a’ másikában a' 
mérték terelt fekszik : vagy az a’ mérték,ha mérni 
való valamelly folyóba bémeríttetik ; ésaz, mek
kora helyét foglalta el a5 víznek, feljegyeztetik; 
vagy í;z méretik m eg,. mennyi vizet hajtott’s nyo
mott ki az edényből, abba lett bemerítésével.

"Vagyon az erőnek is mértéke, melly sze
rin t az erőnek nagysága abból ítéltetik meg, ha 
felvétetik, mekkora helyen, mekkora sebesség
gel vitte légyen véghez maga munkáját.

Vagyon a' sebességnek is mértéke, melJy 
szerint, mennyi idő a la tt , mekkora helyen ke
resztül dolgozott az erő , felvétetik.

Vagyon mértéke a' melegnek és hidegnek 
a' meleg-mérőben (Thermometerben). Van mér
téke a’ levegő sűrűségének és ritkaságának, a’ 
nehéz-mérőben (Barométerben). Van mértéke 
a' levegő nedvességének és szárazságának a’ víz
mérőben (Hydrometerben).

Vagyon mértéke, hogy a' többit elhalgas-, 
sam , az időnek is; a’ legkissebb mérték a’ per- 
czentés (scrupulus) vagy harmadik minuta, egy 
másod minutának hatvanadik része; mellynél 
már kissebbet az emberi elme nem gondolhat ; 
ennél nagyobb egy másod mirui’a , egy első mi
nutának hatvanadik része; melly annyi, mint



egy rendes pulsus-verés’ id e je , — nagyobb egy 
első minuta, egy órának hatvanadik része; na
gyobbak már a’ kővetkezendők: egy óra , a’ 
napnak huszonnegyedik része; egy nap egy hó
napnak mintegy 30-dik része ; egy hónap az esz
tendő’ 12-dik része; egy szakasz vagy év (pe
riódus , aera) bizonyos esztendőknek summá
jának sora; holdnak és napnak cyclussa; hold
nak és napnak fogyatkozási, és a5 legnagyobb 
idő mennyiségeinek mérésében, a’ Plánétáknak 
egybetalálkozási, vagy azoknak általellenbeu 
való Jételek.

Kútfejei a’ Mennyiség-tudományának, mcl- 
lyekból az m eríttethetik , tiszták, könnyen fel- 
találtathatók, sokak: egyik kútfő, a’ természet
nek nagy könyve; ez a’ szélesen és hoszszan 
kiterjesztetett világ: ennek minden apróbb ’s 
nagyobb részei; mindennek széje, hoszsza, pnéj- 
je ,  lapja, kiterjedése, ürege, mérője; melly- 
hez csak szorgalmatos vizsgálás, tiszta tapasz
talás, botlás nélkül való ítélet, józan okosko
dás , éles találós elme kívántatik. Más kútfő a’ 
mennyiség felméréséről írók’ m unkája; akár a’ 
számvetést, akár a’ szé ij, hoszsz, m éjj, lap, 
üreg és mérő' felm érését; akár a’ száraz- vagy 
vízi-machinákkal való élés’ felmérését; akár 
az egyenes viszsza v e r t , és megtört sugárokkal 
való látás’ felmérését; akár a’ polgári és hadi 
készületek’ , erősségek’ felmérését; akár az égi 
testek ’s azoknak távol létök' felmérését adják 
’s adták elő ; mellyekből a’ Mennyiség-tudomá
nyára , sok világosságot ’s könnyebséget lehet 
venni. Ezeket az írókat pedig részszerint fen- 
nebb is említettem, m ikor a’ régibb Görög és 
Római ’s több Nemzetekről emlékeztem; rész
szerint a’ nevezetesebbeket itt újra előhozom;



kik közzé tartoznak: Euklides, ennek őjjabb 
kiadója Takvet. Pythagoras, Eratosthenes, Ar- 
chiniedes, Newton, Sanderson, Keppler, Gra- 
vezánd, Le L and, Ode, Bernoulli, Fris, Eyler, 
Gerlach, Schott, Belidor, Karsten, Hennert, 
K assner, H ell, Wolff, Metzbourg,

Segítő eszközei ezen Tudománynak a’ ügyel- 
metes vizsgálás, szorgalmátos tapasztalás, meg
tisztított esméret, világos éles és találós serény 
elme, az okoskodás és egész Philosophia-tu
dományának tiszta, gazdag esméretévcl egybé: 
jó segítő eszközök az írók is.

Van ennek a’ Tudománynak egybeköttetése 
’s atyafisága, sok más Tudományokkal ’s mes
terségekkel, nemcsak a' festés, rajzolás, met
szés , faragás, építés Tudományával; hanem a’ 
testeket felbonczolni tanító Tudománnyal (Ana
tómiával). A’ test részeinek illendő elhelyhez- 
tetésökel, mennyiségüket, hasznokat "s erejü
ket előadó Tudománnyal (Pliysiologiával). A’ 
testek 'eredetét, természetét, tulajdonságait kö
zönségesen előadó Tudománnyal (Physicával). 
A’ Bábaság Tudományával (ars obstetriciávaJ). 
Minden kézzel folytatni szokott mesterségek
k el: áts , asztalos, köntös-darabok csinálásátan 
forgolódó mesterségekkel.

Vágynak ezen Tudománynak általhágliatat- 
lan törvényei: Minden magához, egyenlő, az 
egész nagyobb a’ maga részénél; az egész egyen
lő minden ő részeihez egygyütt véve; az egyen
lők egymás helyébe úgy tétethetnek, hogy sem
mi hijjánosságot nem hagynak magok titán. Ha 
egyenlőket adsz egyenlőkhez, a’ mi belüliek 
lesz, egyenlő lesz hozzájok egygyütt véve. H a 
egyenlőkből egyenlőt vész el; a’ mi megmarad, 
m indkétfelől egyenlő lesz. Ha egyenlőket egyen-



lökkel sokszoroz, a mi belőllek származik, 
egyenlő lesz. Ha egyenlőket egyenlőkkel elosz
tasz, az osztály részek egyenlők lesznek. Min
den munkának egy és bizonyos oka vagyon. A’ 
természet rendi ma az, a’ mi régen volt. Ki 
van mérve eleitől fogva mindennek szője, Jhosz- 
szá, méjje, lapja, ürege, mérője.

Ezeken álva a’ mennyiség’ Tudományát nem 
ok nélkül mondjuk világosnak, igaznak, bizo
nyosnak, változhatatiannak , s olly tökélletes- 
ségre vitettetnek, mellyre csak vitettethetett.

Olly széles is ezen Tudománynak mezeje, 
mint az egész világ’ kiterjedése ; mert mind ott 
előfordul ez , valahol mennyiség, valahol mér
ni való van.

Nem megvetni való elme hát a’ mennyiség, 
gél foglalatoskodó elme, melly az egész vijág* 
kiterjedését áhaljárja; mindeneknek mennyisé
geket vizsgálja és méregeti.

A’ tudatlanság és restség, ezen szép és hasz
nos Tudománynak nem kicsin ellenségi; k ik  
azt hánforgatfyáfe, hogy ezen Tudománynak tár
gyai sokak , nehezek; szoros íigyelmetességet, 
nagy fáradságot, magassan és méjjen járó gon
dolatokat, éles elmét kívánnak, sok és nehéz 
Tudományokkal vágynak egybe köttetve, mel- 
lyek ha mind igazak is , még is egy a’ világ' 
esméretére, és az által az Isten'dicsőítésére tö
rekedő lelket el nem ijeszthetnek.

Találtattak ezen Tudomány' könnyebbité- 
sére, eszközök; mellyek ennek külömböző ré
szeinek könnyebben lehető kimunkálására gon
doltának ’s találtattak; némellyek a’ hoszsz, 
széj, méj, lap, üreg felmérésében segítők (in- 
strumenta Geontetrica), mellyekről, mikor azon 
Tudományról Isten’ segedelme által irándok,



szóllani fogok; mások a’ három szegelet’ felmé
rését előadó Tudományban fordulnak elő, ezek 
(instrumenta Trigonometrica). Mások a’ száraz 
és vízimachinákkal vaió élés' elősegítői; ezek 
(instrumenta mechanica, hydrostatica, hydrau- 
iiea), mások a’ levegő’ felmérésén segítők; ezek 
(instrumenta aerometrica), mások az egyenes, 
viszsza vert, tört sugárok által lett látást segí
tők ; ezek (instrumenta optica, catoptrica, di- 
optrica), mások a’ hadi rendet, tűzi mestersé
get előadó Tudomány’ segítő-eszközei; ezek (in
strumenta tactica, pyrotechnica), mások a’ pol
gári ’s hadi épületeket, erősségeket elősegítő 
eszközök ; ezek (instrumenta Architectonica), 
mások az égi testek’ Tudományában segítők; 
ezek (instrumenta Astronomica).

Eleintén ezen mennyiség Tudományának 
csak kevés részei voltak, mellyek kevés tár
gyak körűt forgolódtak; mert vagy csak az 
eget, ’s égi testeket vizsgáló részét választot
ták ennek ki; kik Astronomusoknak mondat
tak ’■ vagy csak a’ föld’ leírásában foglalatosko
dó részt vették fel, kiket Geographusoknak ne
veztek. Vagy csak a’ széj, hoszsz, méj, lap 
felmérését előadó részt próbálgatták, kiket Geo- 
metráknak hívtak. — Pedig, ha elnézzük e’ 
világnak ábrázattyát, ’s azon a’ magát mindenütt 
eléadó megmérni való mennyiségeket, számta
lan részekre találunk; mert a’ festés, rajzolás, 
metszés, faragás, áts, vas, réz, on-míves' 
munka; asztalos, fazekas, - szabó, csizmadia 
munka; erdei, mezei, bányász munka; muzsi
ka , hajózás; sőt az aszszonyi Nem’ kezében a’ 
kenyér - sütés, ing, lábra-való ’s a’ t. csináiás, 
mindnyájan ezen szélesen elterjedett Tudomány
nak részei.
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De ma közönségesen még is csak egyné
hány megkülönböztetett részeket vettek ebbe 
fel: úgymint a'számos és betűs számvetést (Arith- 
meticát, Algebrát), széj, hoszsz, méj, lap fel
mérést (Geometriát). Három szegelet felmérést 
(Trigonometriát), száraz- vízi-machinákkal va
ló élést, (Mechanicát, H ydrostaticát), a' víz’ 
ereje felmérését (H ydraulicát), a' levegő’ fel
mérését (Aérometriát), egyenes, viszsza v e r t, 
tört sugárok által való látás’ esfneretét (Opticát, 
Catoptricát, Dioptricát)', árnyék-óra készítést 
(Gnomonicát.), az idő’ felmérését (Chronologi- 
á t) , hadirend és tűzi - mesterség’ esmértetését 
(T acticát, Pyrotechniát), nézó-csők’ készítése 
módját (Perspectivát), polgári és hadi erőssé
gek’ mesterségét (civilis és militaris arcliitectu- 
rát). Végre az égi testekről szólló Tudományt, 
(Astronomiát).

E’ vala az a’ kicsin philosophiai értekezés, 
mellyet a’ mennyiség’ szép, hasznos és szüksé
ges Tudományának megesmertetésére ’s mcg- 
kedveltetésére előre bocsátani szándékoztam; 
mellyet, ha az Isteni segedelem velem lesz, kö
vetni fog ezen Tudománynak egy része; a’ széj, 
hoszsz, inéj, lap, üreg’felmérése Tudománnyá.

Készítette M. Vásárhelyit Erdélyben 
Szigetid Gy. 'Mihály,



8.

EMLÉKKÉPEK,
némelly híres férjfiakról.

'S 'l'inekelő lte  még ezen emlékképek’ rajzolásába kapnék, 
szükségesnek találom á  következő megjegyzést. É n  ezen 
rajzolatokat Felső M agyar-országi Minervánk’ számára 
szántam. Azonban ezen évszaki Írásunk tulajdonképen 
csak bonni biographiák’ számára áll nyitva. De én ezen 
közlésnél azon meggyőződéssel viseltetem , hogy az általam 
érintendő fé rjfiu k  az egész emberiség’ javára  munkáUd- 
tu k , a’ minthogy kor jó k ’ határin k i is hatottak mind mun
kálat’ j m ind pedig névhires&léssel. E  szerint, úgy vé
lem ,  méltók,  hogy hely adódjon nékik is a’ jeles honfiak’ 
képcsarnokában. H isztériái névre tettek szert rajzolatim’ 
tárgyai. A ’ Hisztéria’ ped ig , m in t a’ magas érzetű em
beriség’ pontjából kisugárzó tudomány minden hont érde
kel, sőt illet is. Reményiem, egy értelemben lészen ve
lem Minervánk’ érd. Redactiója.

A ’ Német földön töltött két esztendőm (1830—1832) 
egyszersmind alkalmat szolgáltata, a’ tudós német vi
lág' több első rangú csillagai' körébe jönnöm. Közűlök 
főképen Ailencz férjfiakat említhetek mindenkor, mint 
nem csak nálam, hanem másoknál is elfelejthetetlene- 
k e t , habár csak egy két pillanatra látták volna őket. 
Mind a’ kilencz a’ már majdnem egészen bézáródott leg
aljábbik , ’s még eddig egyszer’smind legnevezetesebbik



tudományos időköznek bajnokai közé tartozik. Mind a’ 
kilencz eléggé esmeretes szinte a' mi Magyar Hazánkban.

De főképen hárma ezeknek minden mívelt lelkű 
szépeinknek asztalkájáig elhatottak nálunk is. Még so
káig nem csak tisztelettel, de hő érzettel is fognak em
lítetni, habár mind e’ három bajnoka vala egy olly köl- ■ 
tészeti kornak, a’ melly alkalmasint még az ő földi 
életjök’ délestvéjén letűnt. Csakugyan életestvéjökre 
jutott körűlőttök tartózkodásom, minthogy még ugyan 
azon időnek folytában mind a’ három felváltotta földi 
é letét, a’ mély sírnak rendületlen esendő álmával.

M alhiston,  La.fonta.ine, Göthe, Huhnemann ,  K rng , 
F rie i,  hűden , E e e r e n és Blumeuluch ,  e’ 'kilencz férj- 
fiak.

Rövidek voltak ugyau azon pillanatok, a’ mellyek 
engem ezen nevezetes férjfiak’ nagyobb számának köré
be juttattak. Sőt az elsőre nézve még csak a’ látásig se 
terjedhettek ki ezen pillanatok. De hogyha az emléke
zeteset nem az idő’ mértékéhez szükség mindig szab
nunk, hanem inkább az időnek olly belső tartalmához, 
a’ mellyet néki szentelt figyelmünk, ’s benne kiterjesz
kedő erőhatásunk által jeleltünk, ’s egészítettünk; ak
kor úgy gondolom, hogy ezen jailső rövidség az én vont 
figyelmemnek olly nevezetes rövidségül nem szolgála, 
mintsem szolgált volna más közönséges esetben, ha mi
kor az időfösvénység a’ tapasztalni vágyás’ vizsgálatait 
majdnem egész az eredeti nemesmerésig megtörpítvén, 
az elbeszélet’ viszszaemlékezésében szinte soha nem es- 
mert tárgyak’ derengésébe merítné.

A ’ szél ’s hab-rázta hajósok’ óhajtó figyelm e, már 
a' széles tengernek nyugtalan hátáról a’ kalauzoló pha- 
ruszt vadászsza, környékeztessenek bár azonközben szám

talan más tárgyakkal, a’ mellyek magokba véve nagyobb 
neműek, ’s figyelemgerjesztőbbek volnának, Az éltik-



lcadt vándor kettőzött lépésekkel, előre hajlott fővel, 
de egyszer’smind előre lővelő tekintettel igyekszik esti 
nyugalmának az alkony’ szürkülő fellegei között megpil
lantott helyére. Legyen bár ez akármi egyszerű kalyi
ba , oda siet ő nem csak lépéseivel, hanem más tárgya
kat kizáró figyelmével is;  úgy hogy, legalább czéléré- 
se előtt, darab időre az addig elejbe kerülő, bár sokkal 
nevezetesebb, de idegen nemű tárgyak csekély ébrékeny- 
séget fognak figyelmében találui; ’s ha mit találnak is ,  
csak holmi homályos képzelményö andalodásba merítve, . 
ingerük. Mind ő , mind pedig azon a’ szorgalmas nyo
mozódók a’ világ’ színhelyén tett vizsgálati utjokban, 
kiki életnemével megegygyező módja szerint; különösen 
a’ köz nézetek elől eltakart tárgyak’ kikeresése, ’s nap
fényre hozásában búvárkodván, méltán vágynak munká- 
jok’ színhelyén is végre olly jegyeknek megesmérése ’s 
felfogására, a’ mellyek a’ munka tömegekben emelfce- 
dettebb pontokat képezvén, világosító tájazásra (öríen- 
tirung) szolgálhassanak. —

Illy világító, illy  nyugvásra juttató, illy biztos ka
lauzolást szerző fénypontoknak nézheti minden ifjú a’ 
jeles tudománnyal biró férjfiakat, a’ midőn tudományos 
tapasztalás után törekedő útjában hozzájok eljutván; 
nálok, minta ' summa mensuráuál, a’ vele hozottat vizsga 
figyelmében hasznos tanúsága’ számára öszvehasonlítja.

Illy szemléletek’ pontjából magyarázható: miért 
tartottam én is Német-országi életem’ legfőbb nyeresé
gének: ezen férjfiak’ körébe jöhetnem, ’s az elsőt kivé
ve , a’ többieket láthatnom is.

Az emlékezetnek sikja határtalan, valamint ecsetje 
ki soha nem fáradó. Túl csapong ő a’ szűk jelenléten ; 
annyival kiterültebb szállongással, mennél szőkébb vala 
a’ jelenlét, foglalmányának kimérése’ ’s ajándékának 
osztogatásában.



486

Szűk vala nékem is a’ jelenlét, a’ mellyben L a fon -  
taineí, Göthét, H abiem annt,  K rugot,  F r ie s l, L v  delit, 
Heerenl ’s Bliimenbachot látnom, ’s esmemem lehetett. 
Ki fog szökelni e’ miatt reájok emlékezésem, o lly  tár
gyak felé főképen, a’ mellyek habár ezen férjfiakkal 
lehetősem’ pillanatival közvetetten egybefüggésben nin
csenek is; de részszerint velők váltott beszélgetésim’ 
tárgyához vágynak szőve; részszerint- pedig gondolati- 
társasitásom (_@rban!en--2íffojiation) által viszszaemlékezé- 
sem’ eszméletéhez kapcsoltatnak, ’s ezen kis töredék’ 
viiágositására nem kevéssé czélerányosak.

1. M A T H IS S O N .
Í831-diknek tavaszán, Porosz-Halleban tartózkodá

som’ idején, szándékoztam ezen szép virágos himes rétet 
képező költészt *) a’ Hailehez négy órányira feküvő 
Wörlicsbeu meglátogatni. Éppen az ő „®rinnerungen“ 
eziinű napi könyvét olvastam, a’ mellyben az Olaszok ’s 
Helveták’ földjén tett több rendbéli utazásairól emléke
zik. Nem meszsze oda, hol a’ sebes habzatü M nlda  a’ 
széles partú Étiével egygyesül; nem olly felette termé
szeti kellem ruházta tájon ugyan, de o lly  földön, a’ 
hol igéző bájait a’ nagynemű kertészet egészen kifejlí- 
tette; ott a’ pompás parku W örlicsben,  az Auhall-D es- 
sani uralkodó Herczegnek ezen szép Laxenbnrgjában él- 
delte az aranykoru német poézisnek, ezen egygyik fő 
bajnoka utolsó napjait. Kényelmes biztosítás leve M— nak 
szerencsés osztálya. Gölhével egygyfltt azon ritka sze
rencsének sorsosa volt ő ,  hogy ne csak szép lelkének 
kellemes tőkélyű szüleménye, hanem ennek földi hajlé

*) „Mathisson egy szép nagy ré t, tele színragyogással, és 
virágfllattal; nevezetes domtorodások és mélységek nél
kül." így Ítéltetett 'meg M—nak koltészi szelleme.



ka is tekintetbe vétessék, hogy ne csupán nevében, ha
nem tellyesföldi jóvoltában is , nemes/tessék. Kora’ ifjú
ságától fogva a’ dessani herczegház’ esmeretségébe és 
kegyúri pártfogásába jutott M ., ’s mint a’ mívelt lelkű 
leereszkedő Herczegek’ társalkodója, az idősb Herezeg- 
nenek szép tapasztalása utazásaiban több ízben részt 
vett. Szakadatlanul élt a’ hasznos bizodaloinmal. Nem 
csuda, ha ennél fogva élemedett korának olly kelleme- 
tes életestve juthatott. A’ halál’ nyila még nem látsza
tott a’ friss öreg’ számára élesítve lenni; ’s ugyan azért 
bízvást reménylém véle megesmerkedésemet. örültem , 
hogy nem sokára megpillanthatom azon édes éneklőt, 
a’ ki „gyermeki e'vekce fbie ®nberjabré) czíinü, ’s több 
hasonló remek dalaival a’ komorabb ifjú’ kebelében él
tünknek aranyszakát olly szívolvasztó varázsai fe l- f e l  
tudta elevenítni. Sokszor kiterítette M. nálam is az 
emlékezet’ hajnalát, midőn ez a’ boldog gyermeki kor 
felé viszszaszáilongott, millióm harmateseppekben tükrö
ződve. Annál inkább vágytam megesmerkedni ezen igé
ző hajnal’ élesztőjével, most, midőn hozzá olly közel 
tartózkodtam....

Mártzius 20-dika volt a’ fenn említett évben e’ czél- 
nak szentelve. De egy pár napra szándékom’ keletkezé
se  után hallom, hogy M. igen rövid ideig tartott gyen
gélkedése után elköltözött oda, a’ hol szép lelkének ar- 
chetyposzót bizonyosan felfogta találni.

Kellemetlenebb idegzetbe ez időbeli tapasztalásim’ 
körében egyszer se hozattam. Elérjük a’ vágyainktól 
régen hajhászott bolygó csillagot, siettetve ragad vég
re hozzája lét felé közelgető reményünk’ tündér kormá
nya, kihányja már szinte feléje, jelenlét’kebelében ké
szült horgonyait a’ tellyesedés, —  ’s íme, — elbukik 
.a’ bolygó csillag az enyészetnek földi létet kerülő fene
ketlen üregébe. Nem kerülnek soha többé gyermeki ko-



jók emlékezésnek ezen ragyogó másolója se tűnhet soha 
is földi nézeted’ körébe. Zárd legalább mindeniket oda, 
a’ hová a’ halál’ hideg lehellete el nem juthat képzel- 
ményid’ megmentett édenébe. ’S megvigasztalódtam.

2. L A F O N T A I N E .
Bégen kijött ugyan a’ divatból ezen érzelgő Román

író, ’s valamint elenyészett hivatala, úgy szinte elme
szüleményei is megszűntek a’ nagyobb világnak; ezen 
cateksochen életnek kebelében létezni. D e azért ált nem 
láthatom: miért ne eleveníthessük az emlékezetben, úgy 
inint a’ mindent elnyelő múlandóság ellen lehetséges 
egyetlen -  egy asylumban ,  a’ voltaknak képeit ? Kivált 
midőn azon képek olly édesek, ’s midőn azoknak esz
közlésével nem Carthagó’ maradványin boszszút forraló 
mariusi, hanem hősi illetődés által támadott scipiói kön
nyeket hullathatunk. Egyszer'smind én csak ezen egy 
mód által hiszem lenni a’ múltak’ képein andalgó lelkei 
két önmagok javára hasznos melleknek, a’ kik az ösz- 
ves életnek földi mérgéből, a’ semmiségből nem csak 
édes mézet szívhatnak, hanem lelkesítő ital’ nedvét is 
sajtolhatják ki. Az emberi létnek földi omladéka, a’ 
fenszállongott léleknek elgyengült ’s elavult műszer al- 
katja, nem kevésbé tanuságos, mint az emberi kezek 
míveinek szanaszét heverő romjai.

Illy tekintetből én Lafontainet nem kevesebbé tar
tottam érdeklő férjfiunak; habár ő irói pályáját nem 
csak régen lefutotta, hanem a’ pályának virágzását is 
elhullatta, ’s hírét áltélte. Azon sok ezer lelkek, a’ 
kiknek az ő érzékeny regényei nem csak kellemes idő
töltést hoztak, hanem szívképezést is szereztek; bizo
nyosan öszhangozni fognak ezen yiszszaemlékezés’ hang
jaival, habár ax .ő gyermekeik mostan Cooper, Scott



W alter , ’s több illy  ízlésű regényírók miatt L***ról ke
veset fognak tudni.

L*** Halléban őrizeti lelkitanító’ (fBarnifotis^reMger) 
hivatalát viselte sok esztendőkig, Kanonok czímmel. 
Minekutánna Halle erősített Kely lenni megszűnt, a’ 
Garnisontemplom lerontatott, ’s e’ szerint az ő hivatala 
is elenyészett. De azért földi jóvolta nem húzódott titán
ná ezen enyészetnek. Nem hagyta királyja’ kegyelme 
sorvadni az illy  különösen nyugalmazott lelkitanítőb 
Mind holtig húzta fizetését. Csendes elvonultságban él- 
delte ő a’ setét gőzlepte, szűk utszáju Halléban egy 
földszinti, de csinos hajlékban utolsó napjait. Ezen la
kásában lehetett a’ még friss arczszínű öreget látni. fe
jén hálósapkával, húlóköntösben, ablaka mellett olvas
gatva. Itten voltam én is vendége 1830-dik esztendő’ 
Novemberében.

Lafontaine a’ Görög -  nyelvnek ’s classicusoknak 
különös tisztelőjük volt. Főképen szerette Luciánt, a’ 
szuxdaló Samosatát, az ő dialógjai miatt. A ’ szokott 
tisztelkedések után, hozzám intézett kérdései közzűl is 
az v o lta ’ legelső: „jártas e az úr a’ Görög-nyelvben ?~ 
En az igaz, ezen kérdést nem igen vártam volna egy 
érzelgő Lafontainetől, annyival kevesebbé, minthogy 
az ő munkáiban mutatkozó nézetek, különösen az em
beri sorsot illetők, a’ görög Íróknak azon lényétől, a’ 
mellyet sors neve alatt esmértek, annyira kűlömböznek. 
D e már értesítve voltam ezen Ízléséről. Ennél fogva ő 
csakugyan öszvefüggött még a’ mostani tudós németkor- 
nák Ízlésével; a5 melly a’ régi görög literaturát, most 
is minden más külföldiek felett különösen becsüli, és 
pedig nem csak a’ belső tudományok’ mezejét mívelő 
osztályával; hanem mind azok á lta l, a’ kiket a’ tudo
mányok szorosabb értelmű körébe beavattaknak néz
hetünk.
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Altaljában L. azon tudósokhoz tartozott, a’ kik
nél a’ tőlök származott illírekről, a’ miV alkatója cha- 
racterének számára következeiét hibázás nélkül nem húz
hatunk. Egész magatartása, beszédének értelme, még 
szavának modulálása is olly nyugodt elméjű férjfiat árul
tak e l ,  k i a’ világot az ő mindennapi életbe vágó ré
szében érzelgőbb öinledezése, ’s fellengző eszmélete ál
tal színezni nem szokja; •— ellenkezőleg azon idegzeté
vel, a’ hol derengve szokja észképi tárgyainak rajzolmá- 
nyait elevenítni. Ezen észrevétemben megerősítettek 
több Hallei esmerősim i s , a’ kik L. nálamnál közelebb
ről esmerték.

Honnét származhat ezen annyira nevezetes külömb- 
ség a5 valóságnak ’s az ideális világnak tekintetéből, 
ugyan azon egy emberben, —  ennek több okai lehet
nek , a’ m ellyeket, úgy gondolom: egygyűl-egyig mind 
a5 subjectivitásban kell keresnünk; különösen azon rej
télyes viszonlatokban, a” meliyeknél fogva, a’ subjecti- 
vitás az életnek tárgyaival egybekőttetésbe jő , ’s azok
nak sokféleségéből az ő sajátságának körébe nagyobb 
vagy kissebb mennyiségű ’s módosító oltoványokat ált- 
ültetni jónak talál. Különösen a’ tudósoknál az illy  kü- 
lörabséget, minthogy rendszerint a’ való ’s ideálok kö
zötti ellenséges súrlódások’ resultátumi; én a’ philoso- 
phiai resignatio’ magas ponti libellatiojának nézem, a’ 
hová a’ sok oldalú képzésben tökélyesiilő lélek felemel
kedvén; —  de mindig a’ gyakorlatos élet’ hidegebb ’s 
egyszerűbb szabályait szem előtt tartván, az ő elmeszü- 
leményiben kifejeződött theoriai characterével olly kü- 
lömböző,  sőt sokszor olly ellenkező alakban mutatkozik.

Egyéberánt L. még is olly szorossan elkülönöző 
védfalat nem vont az ír ó , és a’ mindennapi élet’ embere 
között. „Gyakran, így beszéllék régibb e sra e rő s ig y a k 
ran lehetett őt iró-asztalkújánál meglepni; midőn több
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csomókra terjedő regényeit befejezni akarván; elbeszé
léseinek gyakran több esztendőkig szenvedésre itélt hő
sei’ ’s hősnőinek sorsok miatt érzékeny könnyeket hul
latott, ’s még bizonytalan volt: mint vessen véget a’ 
szenvedéseknek, jobb sors’ felderítésével e , vagy halál 
eszközölte befejezéssel, ’s e’ szerint tehát olly kárpótlá
si avisóval, a’ mellynek jutalmazó vistája már túl fek
szik a’ legfellengzőbb poezis’ képein. Illy helyezetben 
lepetett meg L. gyakran hitvese, ’s ártatlan háznépe 
által. „Kegyelem! kegyelem !“ így esengének gyengéd 
szívű felei. ’S a’ kegyelem ekkor többnyire megnyere- 
tett a’ regények szenvedő hősnépének.

Azonban a’ lágyabb érzetekkel az életbe gyakrab
ban kibuzogó ifjabb kor is , a’ mellyben írta L. majd 
nem minden e’féle munkájit, lehetett az illy eleven ér
zelgős’ elevenebb mutatkozásában részes.

Lafontaine is mint Mathisson és Giithe, csendesen 
múlt k i;  rövid ideig tartó betegeskedése után. Ez az 
alatt történt, míg én éjszaki Német-országban utaztam, 
’s a1 Beit’ zajos hullámai által hányattam; Áprilisben, 
1831-dikben, tehát félesztendőre véle esmerkedésem 
után, ’s Mathisonnál alig egy hónappal későbben; Gö- 
thét pedig egy esztendővel előzte meg ezen mindenikünk 
által tapasztalandó elköltözésben. Érezte ugyan L. jó
kor előre az életerejét dúló vészt. Nyilatkoztatta ezt 
előttem is , de olly lelki nyugalommal sőt mondhatom, 
vidámsággal, a’ inellynél erőssebb bástyát zord ellensé
günk , a’ halál ellen senkinek, magamnak sem óhajtha
tok. Jelentettem t. i. előtte örvendezésemet látszatólag 
egésséges arczszinén. „Nem egésséghirdető többé én né
kem ezen eleven szín“ , igy felele a’ nyájas öreg. „Ha
lá l lappang ez alatt, a’ fojtó kehe bánt már egy darab 
időtől fogva.“ Nem régen is ez vitte sírba két jó bará
timat. De én úgy is eleget éltem. Nyugton várom vég



órámat.” lily  kifejezések valóban m egérdem lik, hogy
úgy tekintessenek általunk, mint sokat jelentő commen- 
tárok az illy nevezetes férjfiakuak emlékhagyó pályá- 
jokra.

Nem sokára halála után felszóllítatott a’ közönség 
egy aláírás5 eszközlésével, nevének felállítandó emlék5 
segedelinezésére. D íszlett e a' szándék, eddig előttem 
tudva nincsen. Még legalább lS31-dik észt. Septemberé- 
ben sírját semmi je l nem díszesítette, gyephant se takar
ta; de még virágbokrok sem fogták körűi, a5 Német
országban olly közönségesen uralkodó szokás5 ellenére 
Nékem is ,  valamint a’ Schiller5 hamvaihoz szarándoko- 
lóknak, még míg ezek Weimárban a5 Nagyherczeg5 új 
sírboltjába ált nem tétettek; a5 sírásó5 kalauzolása által 
lehetett csak Lafontaine sírjához eljutnom.

3. G Ö T H E .
Hogyha oliy sűrűén gyakorlott mostohasága a5 sors

nak az elesmertetés, és a5 meg nem érdeklett alacsony 
sorsnak nyomasztó homályja; annál fényesebb fog lenni 
a’ kivétel áz illy  gyakori igazságtalan osztogatás5 ké
nyében ; kivált midőn a5 kivételt azon hatalomnak k i
áradásában tapasztaljuk, a5 melly az idegen behatás5 k i
vételét nem szenvedi; hanem azt kényjátékában szaba
don dolgozó szeszéllyé5 engedelmével hagyja csak olly- 
kor mintegy elvétve becsúsztatni. Annál inkább fogunk 
tehát csudálkozni, ha a5 sors5 részvétszeszes m érlegének 
szüntelen ide 5s oda hajladozó billentéseiben o llykor olly-  
kor olly erős lelket is találunk, a5 k i az örök hajlon- 
gásnak hullámozásában, nem csak az egyensúlyt esze
sen, 5s meszsze ellátó tekintettel k i tudja m érni, ha
nem a5 hullámzatok5 sík gömlyén é letfellegektől soha 
nem borított képpel megtud ü ln i, elmevidámságában 
soha semmi zavarodást nem tapasztalt; sőt a 5-hullámok5
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bizonytalan játékában öszhangzatot teremt, kiszámítást 
szerez; mind a’ kettőben az emberi életet békéltetőn 
tükrözi; az igy  egygyesrtett elemeket á’ költészet’ bájos 
szinű rajzolmányival leplezi, de egyszer’smind mindenütt 
(még a’ legmélyebb elbornlat éjjéből is) philosophia’ 
resignatióját csillám oltatja; az egészen pedig alkotó szí
nezetül (@runí)űn|l«d;), a’ rendületlen lélek nyugalmát 
elönti; —  ’s végre mind ezeken felyűl önlétét, mintegy 
önerőszülte autokrát, uralkodó hatalommal reá helyhez- 
te t i, ’s magas hírfénylet’ sugárzásában meszsze kivillan. 
Az illy  nevezetes eszközlés’ végrehajtóját, minden két
ségen kívül nagy embernek nevezhetjük; habár az ő nagy
ságának kútfeje nem ered is vérontás’ gyászözönéből, a’ 
honnan sok időkig az emberi N em , az emberi nagysá
got származtatni szokta.

Nagy léleknek kellett azon férjfiunak lenni , a’ ki
re illy  nagy nemű rajzolat reá illik . Pedig alkalmazha
tó ez Német-országnak egy költészére. GSthe vitla ez.

Nem valami szolgaszellemű sereg azon sokaság, a’ 
k i ezen léleknek hódolván, őt olly magas diszpolczra 
emelte. A’ miveit Európának leginiveltebb léikéitől nyert 
ő illy  díszesítő hódolatot.

Nem földi nagyság’ hiú buboréka szerezte Göthének 
e’ nagyságot; nem valami kívülről kerekedett tömegek
nek kedvező öszvetorlódása nevelte azt; nem valami 
külső erőknek szerencsés öszveütközése által indult ő 
meg nevezetes kihatása’ pályáján. Csupa intensiv volt 
ezen nagyság. Ott vette ez eredetét, a’ hol az emberi 
erőhatásnak tüzelő középlete országot, a’ honnét leg
nevezetesebb teremtményi munkálat az ő munka irányait 
keletkezteti, a’ hol a’ mindent öszhangozó egység’ ideá
ja kifejeződik. Legbelsőbb valónkból, a’ lélekből, ’s en
nek közvetetlen munkálatiból fejlődik az illy  nagyság, 
a’ méllynek Göthe o lly  magas mivoltában mutatkozott. 
F. M. OR. MINERVA III. NEGYED. 1S34. 38
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Nem is valami rövid idejű hódolás volt azon hódo
la t . a’ mellyben G4* osztozott. Túl félszázadon részesült 
ő ezen nevezetes megkülömböztetésben. Több mint 50 
évekig ő volt a’ Német-országi szép lelkeknek oraculu- 
ma. Ő volt ezen időközben a’ lélekkirály. Gyönyörköd
ve olvasták az ő elmeszüleménjgsit miuden rendű embe
rek. A’ sorsnak, nemnek, életkornak és míveltségnek 
nevezetes külömbsége m ellett, találhattak az ő munká- 
jiban majd minden tanulni kívánók valam it, a’ mi őket 
oktassa, a’ mi elméjüknek deriilést, szívüknek képzést, 
kémlődésöknek tapasztalási rajzokat, érzékeiknek mulat
tató ingert hozzon.

Elég legyen ez áltáljában véve G**ről, mint lé
lekről. Hoszszasabban nem szólhatok itt ró la , se egy- 
gyes míveinek becséről, sem pedig földi pályájáról; a’ 
m elly az ideális világból leszólva, a’ mindennapi éléten  
még is mindég túl lebegve, a’ földi létnek korát jelelő  
legnevezetesebb jelenetekbe bészövődött; a’ jelenetek’ 
hőseivel sokféle érintésbejött. G** életleirása a’ legfel
sőbb áltmenetet teszi a’ Biographiáról a’ Hisztériára; 
sőt evvel egybe is vegyül, hogyha ennek culturát tár
gyazó ágát tekintjük.

Én itten viszszaemlékezésimben az ezektől idegen 
tárgyak közül legfeljebb csak a’ közvetetten világosito
kat kívánom beszőni; azért mostan egyenesen azon idő
szakaszba vezetem képeim’ türedelmes szem lélőjit, a’ 
m elly G** életestvéjét, ’s elhunytét foglalja magában. 
Emlékezek tehát

Göthe haláláról. *)
A’ múlt 1832-dik évnek 23-dik Martziusa vala azon 

nap, a’ mellyen Göthe élni megszűnt. Nem csak a’ né

*) Ezen czikkelyt .még a’ mait 1832-dik esztendőben egy fo-
■ lyóirásunkba bekilldöttem; remőnylvőn, hogy legalább
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met Iiteraturának Negztora volt ő ;  hanem korának is  
fő intézője, V ázon csillagkörnek, a’ m ell; a’ tudós né
met' földet minden egyéb országok felett ezen utolsó fé l 
századtól fogva annyira emelte, magasan közepesítő nap
ja. Ámbár ő már régen keresztül hatott az emberi élet
nek azon határvonatján, a’ mellyen túl földi pállyánk- 
nak a' halálnál bizonyosabb ’s tolakodóbb vendége nincs, 
még is  az ő elhunyása minden tisztelőjinek váratlan va- 
Ia. Nem csak azon tekintetből értette bámulva a’ közön
ség egy illy  nevezetes földi sátornak feloszlatását, mi
vel ő , aggott kora’ ellenére is ,  majdnem,kőzvetetlen az 
egésségesek’ sorából szóllítatott k i ; a’ végbetegségnek 
észrevehetőbb jelenségei nélkül. Kivívta 5 nevének hal
hatatlanságát. D e a’ nevet magát gyakran csupán csak 
a’ puszta jelnek veszi a’ v ilág , azon kedvelt irányzatja 
szerint, a’ melly által rendszerint a’ valónak ehuellőzé- 
sével csupán a’ külsőségekhez simul. Itt ugyan ha egye
dül maga a’ név miatt elevenült is a’ figyelem, még is 
tökéletesen helybe hagyható. Habár a’ vakon szolgáló 
hír gyakran a’ nevet magát (földi tekintetben), majd
nem ragyogóbbá teszi a’ számítatlanul dicsőbb lélek’ 
halhatatlanságánál; a’ hol pedig egyedül találjuk az ön
erőnek legdiadalmasabb koronát nyújtó czélpontját; még 
is a’ hír maga is mintegy észre veszi tévelyedését előbb 
utóbb ottan, a’ hol ő méltatlan névnek szolgála; V  hív 
csak ott marad mind vég ig , a’ hol való érdem talál tá
tik. Ellenben későn-korán elrepül onnét, a’ hol igazan 
emlékezetes tetteken nem alapulhata a’ név’ számára. 
D é G**nél hív maradott a’ hír mind végig, tellyes ki-

újsága miatt érdek nélkül Tetetni nem fog. Mi okból nem 
verődött fel, nem tudom. Talán nem fogta még, két

is közlöm.
38 8



terjedéseben. Ált szokta ugyan a’ hirt ruházni az érzé
k ikép  reme'nyleni megnem szűnő emberi szív fellengző 
képzelődéseiben magára a’ földi sátorra i s ,  mindennapi 
ellenpéldák’ daczára. Illy  képzelmény csalfényében néz
zük gyakran a’ híres emberek’ földi létét i s ,  ’s mintegy 
halhatatlanságot olvasunk benne, ott a’ hol van ugyan 
halhatatlanság; csakhogy egészen más nemű. Illy  csa- 
latás’ játéka miatt i s ,  legalább azt nem akarta az érdek
lett közönség hinni, hogy o lly  rövid, ’s felei által kü
lönös búgondn figyelemre nem méltatott betegség’ útján 
olly hirtelen bélopódzhasson GöthéheZ a’ halál; annyi
val inkább, minthogy még; nem igen régebben, egy esz
tendővel előbb, 45 esztendős egygyetlen-egy fiának Ró
mában történt halála miatt támadott súlyos betegségéből 
tökéletesen fellábbadván, még egésségi állapotával kö
zelebb esmeretes köm yékezőji is jó  meszsze vélték tőié  
lenni az életnek végét. Előbb halált okozók lehetnek; 
igy vélekedőnek, az egyszerű természeti fogyasztó bé- 
hatásoknál, a’ dúló vészképpen rohanó elmebetegségek, 
’s az alattomosan, de annál bizonyosabban feloszlató el- 
csüggedések. És mivel ezeknek meggyőzésére kivált az 
elemedettebb korban a’ tűnő testi érő annál szüksége
sebb ; Göthének pedig mind testi mind le lk i ereje 80-dik 
évében is ifjúi virágzásban ömledezett; azért néki még 
e’ földom negigértetett a’ második Szásád. Én magam is 
így  vélekedtem, midőn véle 1831-dik Octoberének 6-dik 
napján személyesen esmerkedtem. ' A lig  hittem , hogy 
azon Göthe előtt állok , a’ k it már gyenge koromban 

-Síint pállyájának veteránját hallottam  em legetni,' a’ ki 
körül a’ változatlan sorsvégzés által hőstársai: Mer dér ,  
W ieland ,  Klopstock, Jean P a u l,  K Srner,  Schulse, ’s 
»’ vele mindenben, csak földi lét’ hoszszában nem egy- 
gyenlő magasságra emelkedett Schiller;  —  mindnyájan 
már rég elhullottak. Azon erős testalkat, tetszetős tér-



m et, imponáld testállás; azon egésséges piros arezszín, 
mind végig majdnem minden redőket, száműzve, , csupán 
az arczvouatokat, a’ test izmosságának, megfelelőn, egy 
kévésé keményítve; — igy lépett G#tt elejbém. lanságá
ban kellemesen lebeghetett hajfürtjeivel, még ekkor is 
tömötten volt magas komolyságu, de szíves elfogadással 
vegyített homloktól pártázott feje ellepve. Képzeltem : 
minő sokfelé elhatott lelki vilianatoknak honja lehet 
ezen fő , minő soknemű. izzadozásokban főhetett, ’s még 
is mennyire csekély pusztításban hagyták rajta nyomai
kat az illy  erőfeszítő fáradozások. A’ 82 évű. férjfiat 
könnyen ötvenesnek tarthattam, nem esmérve életkorát. 
Testének előkelőén kimért tartása, ’s látogatóéinak e l
fogadásakor szokás szerint alkalmaztatott mozdulatjai 
külső fényes helyeztetésének jegyékei voltak ugyan, de 
egyszer’smind az élemedett kornál is ifjúi ügyességgel 
fentartott jeleknek nézethetők. A’ halál ő róla elfelejti 
kezni látszott, mintha ezen szorgalmas kaszás is tudott 
volna valamit azon halhatatlanság’ híréből, a’ mellyel 
G** tömjéneztetett.

Ezt nem nézve is a’ sokszor emlegettetett férjfiak 
már egy korújik előtt tovább, mint mások látszatnak 
élni; a’ reájok néző időnek látszatós kinyujtása miatt. 
Bétölt az ő számokra minden időmorzsát a’ sokszor elő
forduló említés.

Körülötte a’ hiremeltnek, innepestvéjének körén 
belől,  —  m int' ez lenni szokott, ritkábban emlegette- 
tett ugyan koszorús neve az utolsó időkben. De tudjuk, 
hogy a? név a’ finom effluviuinok, u. m. a’ világosság, 
melegség, illa tok , ’s több e’félékkel viszályos arányt 
követőn; a’ távolságban mindég hathatósabb, mint a’ 
közelléten ; kivált ha ezen hathatóság olly nagyságon 
alapul, a’ melly nem mindenek által megfogható. Igaz 
az is , hogy G** utolsó éveiben mutatott elvonultsága, ’s



az őt látni vágyó idegenek előtti rejtezkedése m iatt, a’ 
tulajdon e’Iettől már elmozdítatva lenni láttatott. D e ha 
meggondoljuk, minő terhes egy 80 esztendő körűi járó 
öregnek éjjel nappal esmerkedni kívánó tisztelőjitől kör
nyékezte tn i, a’ kiknek soka igen különös indító okok
ból , sőt képzelményi előitéletek unszolása miatt igyeke
zik illy  féíjfiut m eglátni; hogy t. i. a’ le lk i kincseknek 
illy  nemes szerzőjit külső alakjokhan is  idealizálhassa; 
’s ha ez a’ valóságban várakozásának megnem f e le l, tisz
telése ömledezéseit is szinte o lly  hirtelen szétpárologtas- 
sa; akkor nem csuda, ha az illy  különös bálványozás
nak tárgyai, egy felől az exaggérált istenesités’ alkal
matlankodása elől menekedüi kívánnak; de a’ bizonyos 
csalatás1 eltávoztatása végett kéntelenek nimbuszaikkal 
egygyütt ajtaikat is ált nem hathatókká tenni. Tett 
ugyan G*# kivételt ezen szokásában, főképen a’ külföldi
ekkel , ’s a’ körülötte lévőkkel, jín magam is éppen el
lenkezőleg tapasztaltam őt ezen tekintethen sok rajzo
latokkal , a’ mellyekben Weimárban ’s Jenában több es- 
merőseim G**ét ábrázolták. A ’ legnagyobb szívességgel 
fogadott nevem’ jelentésére. Helybelieknek is, válogatva 
ugyan. gyakran nyíltan állott ajtaja; sőt apró társasá
goknak nem külötnben. D e minő tisztelőktől környékez
tetek: gyakorta, mutatja a’ következő eset. Egy Múzafi 
volt a’ ‘többek között látogatásán, a’ k it  nagy szívesség
gel melléje a' divánra ültetett. Időközben nyílik az ajtó. 
Belép egy tisztes féljfiu. Elejbéje megy G** új vendégé
nek , ’s mutatja az elfogadásban, hogy ez éppen nem 
valami közönséges ranguak’ sorsosa. D e a’ Múzafi igno- 
rálta az új vendéget, ’s helyéből megnem mozdult. Szé
ket tesz G** a’ diván m ellé, bízván a.’ tanuló’ savoir viv- 
rejében. Az idegen m osolyog, ’s elfoglalja a’ széket. 
M osolyog G**Jis, de neheztelvén a’ fő hely’ bitorlójára, 
„bé kell ugyan még is“  úgymond: „ezen urakat egymásnak
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„mutatnom: Peters tanuló ur, Iczehoéből, és“ — az 
új vendégre matatván. „O kir. Magassága, a’ Szász- 
Weimári !Vagyherczeg.5S Képzelhető, mennyire elszé- 

, gyenülhetett az ifjú. —
Hanyatló kora’ egésségének biztosítására nézve is  

elég megkímélt alkatban érezte magát lenni G**, mint
sem hogy hanyatló egésségüek őrizkedésével védje egés- 
ségét Olly eszközökkel élt ennek további fentartására, 
mellyek biztatók ugyan az ép testalkat’ fentartására, de 
orvosi szereknek nem mondathatnak. Champagnei bor 
volt több esztendőktől fogva rendes itala. Jeles életere
jének érzésében bízott benne. Egyéberánt életmódjában 
a’ tudósoknak olly szükséges egyszerűséghez mindég 

- hív maradott.
Már midőn halála hetének első napjaiban bádjasztó 

változását érezte, még sem volt baja körülötte élő me
nyének ’s unokájinak legkevesebbé is bágond gerjesztő, 
annyira, hogy még a’ szokott orvosi segedelem is késve 
szereztetett. Már dűlt benne a’ halál, midőn még senki 
sem sejtette közelgetését. Azon független lelki nyuga
lom , a’ melly minden munkájin keresztül lebeg, ’s őt 
az életnek legzajosabb jeleneti között is , mintegy hideg 
elszigetelésben fentartotta, *) ez kísérte őt végső pilla- 
natiban i s , úgy, hogy a’ hol az életfonal már ketté volt vág
va , benne az illy reudkíviili életerő még életnek tartatott.

Azomban még ekkor sem leve ő részvétlen a’ kör- 
nyékezet eránjt. Még halála napján is ápolgatta kis uno- 
kájit, részvevőleg.

*) Lásd az ő „Cíampagnei hadviselet - ez írná munkáját, ’s
benne kÜlSnösen Valmi bombázását. Tudom, hogy Börr 
ne ezen helyet nevetségesed igyekszik tenni. De én 
Börnét Gűthével által ellenben, — nem éppen holdagató 
ebnek nézem, — hanem nagy lélek temploma’ Hérosz-



Azonközben karszékén nyugtosan ü lve , várta be ha
lálát. Elmerülve azon eleven szövetű képletekbe, a’ m e 
lyeket óriási lelke o lly  remekül tudott alakokba önte
n i ,  a’ csupa viszszaemlékezés’ arany esthajnala felé lát
szatott múló életereje még egyszer a’ végpillanatokban 
öszvevonulni. Édes —  szelíd ábrándjait kihaló csendes 
szavaival fejezvén k i ;  már kifogyott pihegésót az illy  
villanatok még kis időre kipótolni látszatának. Még fel
emelt kezével kísérte az elevenen előképzelt felsőbb vi
lágbéli tündér alakok’ lebbenéseit, mintha valóban meg
jelentek volna azok , elkísérni őt a’ majdan közössé le 
endő honba. Felem elt újjainak illy  rajzképező billenő
sei voltak utolsó* miitatkozásai nevezetes mozgékonysá
gának. Még egy vonaglás, de csendes, mint a’ kihaló  
szellő az enyhitő alkony’ leborultában; —  ’s elhagyta 
földi hajlékát ezen bámulatos kifejlődésben ragyogott 
szellemdús lélek.

Halálának ’s  betegségének híre, majdnem ugyan 
azon időben érkezett meg mindenütt. Hogy zajosabb rész
vétet nem támasztott; annak csupán akkor létező kör- 
nyülmények lehettek okai. A z ő halála i s ,  valamint 
Mathissoné ’s Lafontainé, o lly  időszakba esett, a’ mi
dőn a’ Német Nemzet nagy részének figyelme kívül nap- 
nyugott felé kalandozván; talán még sokkal tetemesb 
felföldi vesztességet is  hidegvérűen eltűrt volna, o lly  
nyereség’ reményében, a’ minőt ott kin híjában remény
lett az országlási javítások’ álomkórságainak rajoskodá- 
siban; szintúgy, mint némelly állatot híjában gerjeszte
nek fájdalom érzésre, legérzékenyebb ösztönözéssel is;  
midőn az ő állati érzéke hathatósb belső ösztön által in- 
gereltetik; vagy mint áltáljában mindenikünknél a’ leg
magasabban szállongó vágyak’ erős ingerlést között igen 
mélyen elnémul kebelünkben, az azonközben másunnan



jö v ő , habár még olly erősen hangzó, ’s bennünket ille
tő szükség’ szózatja.

D e mind e’ mellett is szinte néhány órák múlva 
szerfelett nagy sokaság gyülekezett öszve Wéimár vá- 
rossában. Eltemettetésének napján, Mártzius 26-kán 
annyira megszaporodott a’ halotti diszmenetet kísérők’ 
serege, hogy az utolsó délelőtt a’ parádé-ágyra kitett 
holt test’ m egnézése, nem csak általam, hanem számos 
más esmeretesebbek által is csak a’ legszorongatóbb to
longást kialva történhetett meg. Részszerint a’ szüksé
ges rendtartás, részint az elhunyt eránt megbizonyítan
dó tisztelkedés végett, *) mind ekkor, mind az elteme
tés’ napján szükséges volt a’ kis Rezidencziának egész 
kaíonai őrizetét foglalatoskodtatok

G*s azon csekély szárad tudósokhoz tartozó, a’ 
kikre kivételképen a’ szerencse vetni szokott egy kis 
kegymosolygást. Sőt ő róla nem csak nem felejtkezett 
m eg, hanem különösen is gondoskodott. Éppennem uta- 
sítatott G** viszsza a’ tudományok’ körébe; keresni 
ottan sok mostoha sorsú tndósok’ példájára kárpótlást, 
egészen más neműt Jókor felfogta G**ét a’ szerencse
kény. Egész holtáig hív maradott eránta, vagy inkább 
kénszerítetett hív maradni, azon kőrnyületeknek ösztö
nözése miatt, a’ mellyek G** körül nem csak állhata
tos kedvezéssel Ölelkeztek, hanem az ő benne kegyelt 
életsorsnak mindég egyformán is szolgáltak; azon állha
tatos ügyességnél fogva, a’ m ellyel őket G** szüntelen 
maradósokká tudta tenni. Sőt maga a’ kegyelő szerencse 
mintegy kétkedő zavarba (Sserlegen&eit) látszatott jönni, 
miért hogy azon szerencse forrás, a’ mellyben őt rész
vevőshez juttatta, nagyobb nem lehetett. Legalább úgy

*) G*» S'/.asz-Weimári Nagyherczegnek első Minisztere volt,
Excellentziás ezímmel.



létezik, nem G** szerencséje volt oka, miért hogy ő 
magasabbra földi tekintetben nem emelkedhetett; hanem 
az a’ szerencse, a’ melly hősünk’ hatalmas barátját a’ 
weimári Xagyherczeget, kivált a’ megholt Károly Au- 
gutzío t, a’ weimári népnek ezen elfelejthetetlen népat- 
tyá t, hatalmasabb thrénra nem helyheztette;• minthogy 
Károly A ugust,  sőt az ő fia, a’ most uralkodó N agy- 
herczeg i s , mindent elkövetőnek, a’ mi a’ kegyelt nagy 
léleknek külső fén yét, a’ lehetséges magasság’ fenségéig  
kitérj eszthesse.

A ’ most uralkodó Nagyherczeg i s ,  Károly Fríed- 
ric k , G** nevendéke, ’s személyes barátja különösen 
megparancsolta az éltakarítatásnak fejedelmi pompával 
eszközlendő végrehajtását; bár ő maga fájdalmának eny
hítésére ezen napokat Eisenachbun töltötté. E’ szerint 
a’ halottas-házban egy pompás gyászterem nyittatott m eg, 
a’ melly fekete selyemmel kivonatott, ’s két osztályjá- 
nak egygyesitő kárpitjainál czélerányos transparenttel 
ékesült.

A ’ holtat én éltében mutatott külsőjével megegy- 
gyezőnek találtam, csupán azon külömbséggel, hogy az 
ő néki annyira tulajdon é le s , egy tekintet’ villanásával 
tárgyszemlélését felfogó figyelem’ helyébe most a’ halál* 
árnyékozatja üle be.

Fejét borostyánkoszoru ékesítette. Halálos ruhája 
hosszú fehér selyemköntös vo lt, bő újjakkal. Lábainál 
két felől két selyemvánkosokon szemléltettek őt vitézi 
rendjei; fejénél külömbféle oklevelei azon megtisztelte
téseknek , a’ mellyekkel a’ bámuló világ által időről időre 
illettetett.

A ’ halotti kíséret szintúgy fejedelmi pompával ment 
végbe. Vitézi rendjeit a’ vánkosokou gyalog menő udva
ri Kamarás urak v itték , a’ testet a’ fejedelem’ gyász
kocsija. A’ gyászmenet Weimárnak legszebb útszáján



ment keresztül, ott, hol a’ külső1 országi követek V  
több illy előkelők laknak, mcgegygyező terv rendszer 
szerint ápült áj házakban. A’ töméntelen sokaság majd
nem elnyelni látszatott a’ kis Weimárt, de fáképen a’ 
temetőt egészen ellepte. Ez a’várós’ déli szélén fekszik, 
emelkedett tájzaton (terrain), Behedere fejedelmi kMÜ 
latókastély felé. Közepén matatja egy meszsze látással- 
uralkodó dombon azon líj fejedelmi sírboltot egy rajta 
épült görög Ízlésű kápolnával, a5 mellyben az egésznek 
alkotója, a’ megholt Károly A u g m st Nagyherczeg nyug
sz ik , ’s inellette egy felől Scfriller, ’s érintettem idő
ponttól fogva Gittbe is , az alkotónak végkivánsága sze
rint. Illy lélekemelő szomszédságban szemléltetnek ezen 
külömböző életsorsú, de annál öszhangzóbb érzeményü 
három férjfiaknak szobraik is a’ nagylierezegi könyvtár
nak egy tetszetős díszhelyén. Különös tisztelet hódnlá- 
sát érdemli a’ földnek minden hatalmasa, a’ k i alattva
ló játó l, ’s áltáljában minden alacsonyabb sorsa ember
társától elkülönöző közfalát leereszkedő nyájasságának 
bátorító zöldjével felejteti. Mennyivel inkább érdemes 
bámuló tisztelet tömjényére annak olly magas életsorso- 
s a , a’ ki nem csak a’ közfalat szerző élkülönözést em
berszerető szivének színhelyévé teszi, hanem arra még 
olly  hidat is tud vonni, a’ m elly, elmellőzve az alatta 
szélesen kiterjeszkedő rangkülőnibséget; az illy  tágas 
közön keresztül, sőt rajta magasan ellebegve, több ne
mes szíveket a’ barátság’ szent köteléke által egybefog
la ljon , nem tekintve: minő földi sorsú hajlékok alatt 
dobogjanak ezek.

A ’ weimári evangélikus keresztények’ fő pásztora, 
Generalsuperintendens R Shr,  czélerányos beszédet tar
tott a’ kápolnában. Valamint a’ kísérők, úgy a’ hallga
tók is a’ kápolnában felette számosak voltak, sőt an- 
ayan, a’ hányat a’ szűk tér a’ legalkalmatlanabb szó-



roakozAwai befogadhatott I t t  kü lön ösen tapasztaltam  
nagy kiterjedésű sokaságra nézve azon többször tett 
észrevételemet W eim árra, ’s á ltáljában F első-S zász  
földnek több városaira nézve, hogy  köz rendűeket ke- 
v eset vehetek észre , ha azokat a’ k ü lső  silány viselet 
altal akarnék a’ tehetősebbektől megkülöm böztetni. Meg
fordítva érthetjük ezen tapasztalásomat kifejező monda
tot : a’ weimári népnek külsője már nagy  részint mívelt 
•ainemőségben m utatkozik, azért közrendűeket e’ tekin
te ttő l nem igen vehettem észre. Itten  em lékeztetek Sán
dor Orosz Császárnak hasonló tapasztalás szülte észrevé
te lé re , midőn Angliában egy kissebb városka’ kikötőjé
ben szállott k i ,  a’ hol más m int fa lu si nép’ látására nem 
igen  számolhatott, ámbár körül v o lt  nagy sokaságtól 
véve. Kérdezősködik, hol légyen ek a’ falusiak, midőn 
ő semmi parasztot sem lát. „ M in d ezek , a’ kiket Felséged 
körülötte lá t , többnyire falusiak" fe le le  néki egy A ngol.

Weimárban ugyan a’ falusiak m ég  külömböznek vi
seletűkben a’ városiaktól, hanem G** tem etése’ napján 
a' tavaszi dolognap volt csekély szám ú megjelenésüknek 
oka. D e annál számosabban m egjelen tek  a’ szomszéd va
rosok’ lakosai : Jena’ ,  NaumburgJ,  tE ? is$en feh \ M er- 
seburg’ , Halié’ ,  E r f u r t G o t l i a f ,  E isenuch’ ,  ső t még 
a’ 12 mértföldnyire fekvő L ipsiából is .

Továbbá a’ kísérők között v o lt  az  egész weimári 
udvari tisztviselőség, a’ közönséges h iva ta lok , Jenában 
kebelezett közös Szász  nagyherczegi,  ’s  Reuss hercze- 
g i törvényszék' tagjai; a’ jén ai P rofesszorok , a’ jénai 
tanulóknak felsőbb kívánságra m egjelen t kiküldő ttsé- 
gök; ezeken kívül több, mint 200 jé n a i  ’s hallei tanu
lók. A’ ki kísérés m ély csendességgel m en t végbe, mint
hogy énekszó ’s halotti m uszikailly  alkalom m al azon tá
jon  nincs szokásban. Csak a’ harangok’ ztigása völt han
gos tolmácsa külsőképen a’ gyásznak, ■



Említésre méltó még az is ,  hogy franczia Tábor
nok M ortier, Sz. Pétervári követségi ágában Weimár- 
hoz nem meszsze lévén'; alig hogy útközben Göthe’ halá
lát meghallotta, Weimárba sietett. A’ temetésre ugyan 
későn jö tt , de figyelmével megmutatta, hogy G** ne
ve a’ Francziákhoz is eljutott, a’ kik egyéberánt Né
met-országot épen legnevezetesebb oldaláról, tudományos 
élétében esmerik legkevesebbé.

így  jutottak-el végső nyugalmok’ helyére ezen hí
res férfiju’ földi sátorának maradványai. De nem fog 
még sokáig, talán .századokig hasonló homályos helyé
re szorulni, magasan kivilágoló neve. Habár a’ legújabb 
időktől fogva egy különös nemti mozgékonyságnak je
lenkorában több ellenségei találkoztak, kik között gyű- 
lölséget lehellő n elől B őm ét találjuk; még is meg fog 
G“* az maradni, a’ minek félszázados pólyájának ele
jén már méltán tartatott; kora Elsőjének. 0 , ' a ’ mint 
az éles itéletü M enczel mondja, azon kornak volt egyr 
szer!siüind fő képviselője Német-országban, a’ melly L i
teratúrainak  mondáthatik. Ezen kor t  i. ámbár igen 
jeles férjfiakkal bővelkedett, a’ kiknek becse tudva és 
esmeretes volt ott kün a’ nagy világban is ;  de azért 
még a’ tudóst, k i még nem igen léptette kabinetjéből. 
E’ szerint ezen kor illy  nevezetes bővölködés mellett is 
a’ nyert kincset csak némelly választottak sajátjává tet
te ; de a’ közéletnek, a’ nemzeti' erő színhelyének birto
kává még el nem változtathatta. Más felől maga a’ tu
dós is elvonulása miatt több tekintetben vagy egyoldalú 
maradott, vagy ha kisugárzásában tellyes volt i s , nem 
tündökölhetett még olly ellátszó pontról, hogy minden
felő l észre vetessen, ’s mindenfelé világoljou. Most pe- 
dig, igy vélekedik Menczel, jobban az illy  nagyobb ne
mű élet lévén a’ lelki erői középlet, a’ népélet’ irányait 
intéző nézetek is megváltoztak, V  a’ tudományos kör



ben is egy "új kort alkottak. A zért ugyan még nem hó
in súlyosították halál fátyoléval ama’ kor t, a’ mellyben 
egykor az líjabb Európának legncmesb lélekfejlődései 
keletkeztek. Csak látkörünkről tolták azt le a’ múlt  
időknek antipodiuinára. Ez pedig nem a’ mostaninál 
csekélyebb érték , mint inkább a’ tőle -idegennemfiség 
miatt történe. G** mint azon elhunyt kornak legmaga
sabban álló tünem énye, utolján is nyugodott e l ,  ’s el-  
nyugvása ismét középesülése volt sok nemű innepélyes 
érzelm eknek, a’ m ellyeknek már most nagyobb része, 
valami uj nap felé  fog forduln i; nem épen az utánazás- 
nak szolgai ösztönéből, hanem minthogy a’ le lk i é let 
súrlódásokban é l;  az illy  érzelmek pedig egy magasan 
dolgozó impuls’ behatásai által legkönnyebben fentart- 
ják létérejök’ ébrékcnységét. D e  azért rem ényijük, hogy 
a’ nagy halott után ezek nem fognak sárral hajgáln i, 
mint ezt az egyéberónt lelkes Börne tette.

G’>,> hátramaradott irományai várakozás felett szá
m osak, ’S mogczáföiják azon vélem ényt, hogy ő a’ te
vés életnek e lőb b , mint a’ testinek megszűnt légyen él-  
ui. É lete’ fogytáig kísérte ő a’ nagy világ’ ü gyét, mun
kás figyelemmel. Számos kéziratjai között találtatik  
életleirósa tellyes vonala rajzokban , a’ hol egyszer’smind 
egybekötésiil vagy vilógositósul külömbféle egykoriíak- 
ról is fordulnak elő adatok; az egészbe pragmatikosz 
rendel bele szőve. Jönnek ezen gyűjteményben m ég o lly  
kéziratok is e lő , a’ m ellyek eddig osmert ’s közre bo
csátott munkájit jobbítják , vagy egészítik. K i is jö tt  
már ezek között egy tökélyotes Fansí. Véleményemet 
erről más időre kellhulasztanom ; annyival inkább, mint
hogy eránta még eddig az értőknek ítélete is  felette kü- 
lömböző. Ha talán ezen új Faust nem fogadtatott a’ vá
rakozásnak megfelelő tetszési elégüléssel; ennek oka 
kétség kívül éppen maga a’ várakozás v o lt , télságokig



nagyított rajzai miatt, nem pedig maga a’ munka. Min
den esetre G**nek nevezetes indító okai lehettek ezen el- 
niesziileményinek illy  posthumitásra Ítélésére. Neveze
tes férjfiaknak pedig elmemíveiket illető elhatározott 
szándékjok, nem csak hiú. képzeletben, hanem való tár- 
gyazatiságban is fontosak szoktak lenni. Ezt G** 
posthumusz kéziratjainál annál előbb felvehetjük, mint
hogy ő végrendelésében is különösen meghagyta, hogy 
némellyeket ezen kéziratokból a’ jövő 1850-dik esztendő 
előtt, világ elejbe ne léptessenek hagyományosai. Ezen 
időpont fogja tehát őt még sok oldalról felvilágosítni. 
Még eddig az illyenek alkalmasint az elhunytnak külső 
fényes helyezésénél fogva titkokban kéntelenek rejtez
n i, vagy legalább a’ discretiónak szelíd kímélése által 
legyeztetni, ’s bajt elhárító leple által takartatni. My- 
stificálni pedig, reményiem, egy olly férjfiu, mint G**, 
nem fogja a’ világot. Nem lészen ő néki szükséges meg- 
alapult hírét nevelni illy  toldalékkal, a’ minőt az addig 
sok ezerekben keletkező, mind ezeknek kebelében sok 
ezer nevezetes jelenetek rajzait tápláló várakozás kön
nyen támaszthat; de megcsalatásakor annál könnyebben 
.szétpattanthatna. Azon kívül az illy  bírnevelés’ lottója 
igen drágán fizettetne meg G** által a’ mystificatió’ 
esetében. Nagy koczka vetne azon esetre vakot. Az it
ten mutatkozó vak lap pedig, vészhozó setétsége alá  
nem zárna kevesebbet, mint G** csillagokig emelke
dett hírét. Leszállítás minden esetre történne. D e én 
nem tartok se lehullástól, se leszállítástól, minthogy 
semmi esetre fel nem teszem, hogy G** az utódokat 
mystificálja; jó l tudva lévén előtte úgy is az , hogy a’ 
holtak legügyesb ügyvédlőik, az a z : önmagok’ védlése 
nélkül kéntelenek ellen ni; ’s hogy ámbár minden iró ön
magának legvilágosabb commentátora, ’s az egygyetlen- 
egy igazi kulcs elmemíveinek minden rejtélyeihez; —



még i« minő nehezen felfogható ege'sz alapalkatjában 
mlúg egvkorúji által is. ’S  mennyivel inkább nevekednek 
az illy nehézségek az ivó’ halála után, a’ midőn az i l l y  
ügyes ügyvédlőség, commentátorság, kulcs mind o l ly  
terhes perdepositióba ju tnak , a" honnan a’ legügyesebb ,  
de idegen forrású védlőnek novizálása többé fel nem  
élesztheti.

De hogy én itt szükségtelen védlőség gyanújába n e  
keveredjek, sok helyett csak G** irói pályájának k ö 
zönségesen esmert karakterét említem a’ m ystificálást 
gyanítok’ számára. „Göthe,“ úgymond ezen jegy ék rajz ,  
„egy tenger csendes időben; gyermekek örülnek az in -  
„gadozó, alakoskodó hajókban és sajkákban meszsze t e -  
„rült tőkörén, és friss erős hullámcsapkodásán a’ parthoz.45

Értéket is nevezeteset hagyott maga után G9 0 , 
mind a’ m ellett, hogy egészen -külső rangjával m egegy- 
gyező karban tartotta életének külső elrendelését. N e 
vezetes átjai, hoszszabb időre terjedő tartózkodása a z '  
olasz földön, mind sok költségébe kerülhettek; mind a ’ 
mellett az életnek külső kellem eivel mindég kényelme
sen élhetett. Szép háza volt Weimárban az úgy neve
zett Plánon. Végrendelésében pedig, három hátra mara
dott kis korú unokái’ mindenikének neveltetésére 6000  
ezüst tallér esztendei költségeket rendelt.

Nem csuda, hogy G " tő l olly  nehezen válhatok m eg  
ezen viszsza emlékezési rajzatimban; midőn az ő nevé
hez annyi magas szemlélet kapcsolódik, elfogva egész  
valónkat. Itten azonban m egállók, nehogy részvevő em
lékezetem’ hódolatja bálványozás tévelyedése felé ha
joljon.

4. H A H N E M A N N .
Egészen más körbe kell Olvasójimat léptetnem, m i

dőn Götbéről Huhnemannra megyek ált. Egy költész



és egy orvos! Minő küloinbség köze nyiladoz közöttök! 
Sok helyett elég azt említnem, hogy éppen a’ mi a" köl- 
tészség’ fellengzését legszabadabb repkedésre szabadi!ja; 
az a’ világos ösvényii. de alant járó gyógyászságnak leg- 
veszedelmesb ellensége. Ezt a’ phantásiákban találhat
juk. A’ költész annál tökéletesebb; mennél tisztábban 
kibontakozhatik a’ földiség’ salakjából. Az orvos ellen
ben csak itten találja tudományának legvalódibb tárgyát. 
Mindenik ugyan azt keresi: miilyen az ember ottan, a’ 
hová őt emelni lehetne. D e azon nevezetes, és egymás
sal homlokütközetben ellenkező külömbséggel, hogy a’ 
költészet földi létalkatunk’ törvényei által kívánja az 
oda jutást eszközölni; a’ gyógyászat pedig a* természeti 
viszályok által vívott természeti törvény alatt élő embe
riséget előbb gyámolítván, ’s a’ benne reszkető törvé
nyeket kivételek’ rontó vitajja ellen erősítvén, igyeke
z ik  e’ földön az emberiséget oda juttatni, a’ hol a’ ter
mészeti törvények minden szülöttjeinek, helyet Ígértek; 
de igazán úgy szólván, egygyiknek sem adtak.

Es még es mind a’ költész, mind a’ gyógyász, az 
emberiség fő czéljának valósítására szolgál. Hogyan? 
fejtegetni jelen eszméletem határán tál hatna. Én ezen 
igazságot előzményül veszem rajzatim’ ezen czikkelyére, 
hogy t. i. ezen töredékimben is nétnü - néiniikép öszve- 
függőleg mehessek által, OStherűl Hahnemannra. Sem  
szeretem én még a’ töredékekben is az ollv zökkenése
ket , a’ minőket p. o. Honnunbnak néraelly tűrhető ter
mészetes utjai után, felárkolásokkal beszegett folytatá
saikon tapasztalunk; vagy a’ miilyeneket egy nagy 
társaságot mulattató, de tárgyából kifogyott elosza- 
vas tapasztalhat (ha t. i. szóözönének elfoglaló árja 
engedi).



Lipsiában, a’ mohos Paulinámban s)  egymásnak 
tőszomszédságában fejtegetik a’ legfelsőbb, ’s legszen
tebb természetnek emanatióját, az isteni attribútumokat, 
Kar véve, a* potenzirozott, vágy is emberi
képzelet után legmagasabb pontra emelt tökélyideált, 
—  ’s ugyan ottan, —  bonc/.olják a’ szenvedő emberi
ségnek földi sátorát; a’ lágy idegzetű lelkésző nevendé- 
keknek nem csekély gyötrelmére. Miért ne helyhezhet- 
ném én is itten két olly nemes igyekezetüeknek képvi- 
selőjit öszve, a’ kik mind ketten beteg alkalmazásban 
sinlődő törvények’ rendelkezésivei gyógyászkodnak ? Mi
ért ne szólhatnék közvetetten, költész után gyógyászról ?

Én a’ jégtörőket mindig különös érdek’ részvevősé
vel szemlélem, főképen midőn a’ jégtörést vagy lehetet
lennek , vagy oktalannak tartja a’ kényelmes vágott pál
lván andalgó környékezet. Legyen a’ jégtörésnek bár 
mi következése, az a’ rá fordított erőnek becsében sem
mit nem változtat. A’ munka tárgyának káros nem le
het, minthogy az bizonyos, hogy a’ tört jég  a latt, —  
akár következzen díszlet, akár nem; —. mindig olly  
erők bontakoznak ’s kapnak szárnyra; a’ mellyek ottan 
eddig külömbféle czímü bilincseknek álomleplezetjek 
alatt szunnyadoztak.

A’ múlt 1832-iktűI fogva sem mohi>snak, sem Panlinum-
nak nem mondathati'k a’ királyi Szás/.sagnak lipcsei (Lfp-
siai) egyetem’ épülete. Az alkaln:atlan czirmos e'pület le-
rontatott, előbbi alakjával egygyütt, Paolinnm neve szin
te semmisítetett. Helyébe országos költséggel építetik

. az AuguKteum. Az Egész, a’ gi i ni mai kaput, környé-
kével foglalja el, valamint eddig is. De mostantól fogva
Lipcsének különös díszéül fog lenni \ ’s — reményiem
azon, kivált nyárban kellemetle a szomszédságot is , a’
két kiilömböző tárgya bonczolók között meg fogja szün-



Azt nem nézve, hogy én a’ gyógyászságnak legfe- 
lyiiletesb avatásu exoterikosza vagyok; itten a’ csupa 
emlékképek rajzaiban sem kívánok bele ereszkedni azon 
kérdés’ fejtegetésébe: mennyiben alapúi a’ II”  állítot
ta Homooeopathia a: lehetőségben, mennyire nem? ’s 
e’ szerint mennyire biztathatja magát a’ llomooeop. a’ 
jövendő kebeléből nyerendő létajándékkal, ’s  mennyire 
nem? En itt  H**ról csak annyiban kívánok emlékez
ni , a’ mennyire ő észrevevésim’ színhelyén mutat
kozott.

Előlegesen mind azoknak, a’ kik H**ról bővebb 
tudósítás által értesítetni óhajtanak, ajánlom azon uta
zási közlést, a’ melly róla az 1829-ki Tud. Gyűjtemény
ben megjelent.

Én H**t éppen azon tavasznak Mártziusán láttam, 
a’ midőn Mathisson úgy szólván, eránta táplált várako
zásom’ ígéretének földjéről, a’ tellyesedés’ derületének 
tőszomszédságában, a’ halál által elragadtatott. Éppen 
a’ közéleten, Szaleparti Nienburgbati mulatoztam kelle
mes emlékezetű jóakaróimnál. Azért igen könnyen esz
közölhettem egy illy jutalmas kiszáguldást, mint a’ mii
lyen H**nak látása vala; a’ csak egy állapodáson túl 
eső CStAenbe, a’ hasonló nevű anhalti Herezeg’ lakváro- 
sába. A’ szép ültetményeken keresztül jutottam; erősen 
havazó Mártziusi délest, ezen kis llesidencziába. A’ 
könnyű tapodása tégla trottoirokkal kirakott fő utszá- 
b ól, egy mellyék utszának sarkán elcsavarodván, ha
mar H**nak lakásához jutottam. A ’ bébocsátás is szint- 
oliy könnyen eszközöltetett az udvari Tanácsos’ czíraé- 
vel díszesített férjfiuhoz. Mint külföldi, s mint különö
sen M agyar; itt főképen barátságos ajtó nyilt előttem; 
m inthogy, a’ mint tudva vagyon, Felséges Urunk’ tar
tományiban Hí* systhemájúnak legszámosh követóji 
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vágynak. *) Nein tartottam azért csupa tisztelkedés’ k i
fejezésének, midőn mindjárt eleinte Nemzetem’ fiait av
val dicsérte, hogy nevezetes mértékben bírnának tettle
ges- érzettel. „3Die lingarn fiatén oieí praftifrijen @inn,“ 
monda. A ’ kisded, de zömök termetű, piros képű, gön
dör őszhaju öreg, szorgalmas irogatásban elmerülve, szürke 
köntösébe burkolva ült karszékében, asztalkája e lő tt, 
a’ mellyen a’ többek között mutatkozott búzalév decoct- 
ja is (SSBíiji&ier} egy üveg kannában. Különösen kedvelt 
itala e z ; különös tápláló erőt tulajdonítván néki. Főké
pen örült azon em lítésnek, a’ mellynek értelmében ő a’ 
gyógyászságban annak nézethető, a’ minek W . Hallé
ban más tekintetben. „Csak" úgymond: „ne kevernék 
a’ személyes gyűlölködést az ellenkezők, a’ systhemák’ 
vitájiba. Fájdalmasan kellett nékem is ezt tapasztalnom, 
’s azért kelle ide vonulnom."

Egyéberánt H** Cöthenben nem csak nyugtosan, 
hanem kényelm esen is töltheti napjait. A ’ megholt An- 
halt-Cötheui uralkodó Herczegnek udvari orvosa volt ő , 
’s mint a z , most is nevezetes penzióban részesül.

H**nak érdemeit én mint béavatatlan, illegnem ítél
hetem; de azt bizonyosan állíthatom , hogy miolta az ő 
systhemája követőkkel bir és gyakorlatosan lé tez ; az 
eddig fenállott orvoslási mód is nevezetesen egyszeriisí- 
tetett. Sőt még azokat is szorgalmasb vizsgálódásokra 
ingerelte, a’ kik egyéberánt ellenkezőji maradtak. A’ 
súrlódások nem maradhatnak egyszerűek, kihatnak min
denfelé. Ha egy felől indulnak, a’ másik felén indíta
nak. A ’ lelkes keletkezés nem marad szűk korlátok kö
zött, kihat mindenfelé iátkörén; erőhatásának je le it  vi

*) A’ mi különösen nyilvánosait azon aláírás’ lajstromából,
a’ rnelly H*» Jubileumának inuepelését emlékesítő me- 
daillon' veretese végett gyűjtetett.



seli a’ hasonló nemű, akár egygyetértésben simuljon 
hozzá, akár pedig ellenértelem’ erőlködésében viszsza 
verődjön. Minden reformczélzatu hathatós systhemák 
így léptek a’ világ elejbe; a’ zárt ajtajú esoterikoszok- 
tól fogva, mihelyt tudományjokat életbe léptetni kíván
ták, egészen Hahnemannig.

He* systhemájában én főképen azon tekintetben 
sejtek szellemdűs nézeteket, minthogy ő a’ természeti 
erőknek azon kihatásait igyekezte az orvosi tudomány
ban alkalmaztatni, a’ mellyek a’ durvább tömegeket, 
mint könnyebben észrevehető ’s felszámítható alapot meg
vetvén , a’ finomabbak’ médiumában dolgoznak. E’ sze
rint ő különös figyelmének szemügyére vette az effiuviu- 
mokat, ’s azoknak kihatásait az organikosz testekre. 
Igaz, nevezetesek lehetnek az illy kihatások. Tapasz
taljuk őket az illatokban. Bizonysága az illy nevezetes
ségnek azon sokféle változásokat következtető béhatás, 
a’ mellyet az illatok az emberi test’ műszerezetében sze
reznek. H** az illy befolyások’ mivoltát ’s törvényeit 
igyekszik az ő tapasztalásinak munkálatiban kilesni; 
igyekszik közöttük az orvosi tudomány’ számára hódítá
sokat tenni, a’ felfedezett törvényeket a’ gyógyítás’ 
módjára alkalmaztatni. Őt e’ szerint némiinémüképen 
a’ gyógyászat’ idealizáltjának lehet tartani. Ellenben a’ 
tettleges orvosi esmeretek mi módon hagyják az illy 
érdekes theoriát az alkalmazásban felvenni, az már más 
kérdés. Ez ugyanúgy látszik, még eddig nem igen dísz
lett. Azonban méltó itten is megjegyeznünk, hogy a’ 
hibás alkalmazásnak igen gyakran kevesebbé maga az 
alkalmazás az oka, mintáz alkalmaztatok; a’ kik, fő
képen a’ még ki nem fejlődött systhemát gyakorlatos 
ügyességig fel nem foghatták. De ha sem az alkalma
zás , sem az alkalmazó nem hibás, még se lehet ezért 
a’ hibát a’ nézetben találni ̂ minthogy sok mély belátásu



vizsgálók’ ítélete szerint létczhetuek a' theoriában szá
mos nézetek; törvényszerintiek minden tekintetben, a’ 
nélkül, hogy a’ gyakorlatban elfogadhatók volnának, 
’s a’ végrehajtás’ próbakövén megállhatnának.

Különös az i s , hogy éppen a’ közéleten, a’ Cüthe- 
ni földön, Porosz-országban ’s a ’ t. vágynak Ipának leg
több ellenkezőji.

En azonban beavatatlan létein mellett is bátorko
dom állítn i; hogy, ha Hö* systhemája, mint különös 
tudomány, meg nem állhat is a’ gyógyászat’ körében, 
nem fog ő a’ gyógyászat’ öszves alkatjában, mint ha
szontalan sarjadék, meddőn elaszni; hanem, mint ál
táljában minden genialis nézeti alkat, az egészszel idő
vel megbékélend, ’s a’hoz mint hasznos rész, egészítve 
fog simulni.

(  Folytaidat következik.)

Hraíawezky Dávitl.



Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)

Harminczh'lenczedik, Levél. — Polyklet Krán- 
torlioz.

Belső háborúságok Rómában. —  d a n a . —  Polgári háború.

iTJLinden m egvan változva ezen helyen hol lakom , 
iszszonyú  hírek következnek azon kellemes képekre, 
m ellyeket olljr ö röm est ra jz o lta m , míg Róma polgá
r i igazgatásában sorsának titka it kerestem , ’s min- 
depüy. ta rtósságának jeleit szom orkodva sejdítettem, 
egy váratlan eset e rő tlenségéről győzött meg. ü gy  
v a g y o n , ezt a’ kevély várost m aga által okozott nyo
m orúság  tö lti e l;  a* m indent ro n tó  árvíz, minekntán- 
na a’ világ széléig e lhato tt, m agára  foly viszsza ma
ga pa rtját önti e l, m indent e lpusztít egész kút fejéig. 
R ó m a  maga erőtleníti R óm a’ h a ta lm á t; a’ romlás mag- 
vát saját kebelébe ho rdozza, ’s tatám  elnyomóinak 
fogja az em beri Nem zet köszönni boldogságát, min! 
a’ te tő tő l fogva talpig rézzel fedett vitéz, egy hamis 
m ozdulás által azt az egyetlen-egy  helyet, hol néki 
a’ fegyver á r th a t,  észre v é te ti ; úgy  ezen roppant 
nagyságú  óriás is elenyészését távolról lá ttatja , ’s re
m é lted  az ú jju lást érző világgal. - —

Egynéhány napoktó l fogva szem betűnő külöm b- 
séget vettem  é sz re ; azon em berek term észeti szoká
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sában kikkel egyült lakom , L u d a s ’ e leven  kőnnyel- 
m é jü  vidámsága e ltű n t; az attya ábrázatja kom orabb 
sz ín t m uta to tt m in t e g y ébko r, még a’ rabszolgák is 
féltik m agokat, á rta tlan  ö röm eiknek  általengedni. 
A z étel felett szom orú  csendesség  u ra lk o d o tt, azon 
nyájas ’s  egyszer'sm ind  tanuságos beszélgetések  he
lyett, mellyek velem olly sokszor elfeled telték  , hogy 
idegenek  között élek.

M indenféle haszontalan gyanitásokat p rd b áiv á n , 
ezen változást e lein tén  egy kedves leány és testvér 
m egválásának tu la jd o n íto tta m ; de nem  sokára le tt 
a lkalm am  által lá tn i, hogy foutossabb okai vágynak 
annak  a’ változásnak. M inden  szem pillantatban jöt
tek e lső  rangú  szem élyek ü k tá v iu ssa l titkosan tanács
k o z n i; sokszor a’ fia is  béh ivato tt ezen titkos tanács
kozásokba, mellyek m indennap  tovább tartottak. Még 
éjiszakánként is jö ttek  h írm ondók , ‘s küldöztettek  el 
parancso latok .' V alam i ó lta R óm ába vagyok, so h a sem  
volt a ’ hivatalos foglalatoskodás iily e leven és soha 
sem  fedezte annak foganatját olly mély titok m int 
m o s t . N em  bá torkodván  az iily kényes környülm é- 
nyek közölt ké rdéseke t te n n i, kínos nyugtalansággal 
vártam  az idő tő l m egv ilágositá st; m időn egy estve a’ 
C onstil az asztalról e lm en téko r erősen  reám  nézvén 
igy s z ó llo tt : fiatal G ö rö g , ö r ü l j ; nem  sokara hazád 
meg lesz boszszúlva. E zen  szo'kkal k im en t. Magam 
m aradván fiával, soká fájdalm asan n é ztünk  egym ás
ra , a’ nélkül hogy egy szó t is tu d tunk  volna szólni. 
F é lte m  attó l a’ gyászos t i to k tó l , m ellyet maga ön
ként nem  m ert m egm ondani. V égre  félbe szakaszt- 
váu a’ ha lgatást igy kiálta fel : „Oh P o ly k le t!  tudd 
m eg szerencsétlen ségünke t; R ó m a, ez a’ kevély vá
ro s, sa já t kezeivel fogja m agát m arczangolu i; fiai, 
szörnyű  viszsza-vonás m iatt e lb ó d u lv a , egym ást meg
ró utáni készülnek. Piacza inkon  m ár had i - kiáltások 
h a rsognak; ’s a’ m it anny i egygyesült e llenségek’ tö -
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rekedése  véghez nem v ih e te t t , az saját m unkánk fog 
lenn i. E nnek  látására te  m agadban reánk nézve gyá
szos öröm et fogsz é re zn i; eszedbe fog jutni mint ra- 
b o lta to tt ki katonáink által A th é n é , ’s ez az emléke
zet talám megfogja s z iv ed e t, mellyel olly nemesnek 
találtam  kem ényíteni. T udhatnád  e szerencsétlensé
günket sa jnáln i, holott a’ tie teket mi okoztuk ? “

„Bizonnyal, Lucius m ondák , az a’ szánakozás, 
m elly nékem  R óm ában  barátokat a d o tt, engem is 
szánakozóvá tesz ezeknek szerencsétlensége eránt. 
H em  titkolom  e l :  ha kérésem  m eghalgatta tnék, Gö
rög-ország  láaczait levetvén , egy szívvel lélekkel fel
fegyverkeznék , m egboszszulná az o lly  régen megaláz- 
ta to tt v ilágo t, ’s érezte tné  veletek a’ külföldi járom ' 
nehézségét. —  G yőzedelm es seregeink a’ Capitoli- 
um ban  m agában ; a’ ti hatalm atok’ szent templomá
ban  tartanának  T rium phu  i po m p á t; ’s talám Jupi
te r  maga is kegyes mosolygással tekintene magas ki
rály i székéből elsőbb gyerm ekeinek igyekezetére. D e 
O ctáv iu st és fiát G örög-ország’ elnyomóitól megkü- 
löm b ö z te tv én , soha sem felejteném  el azt a’ szívre 
ha tó  vendég szere lést, m ellyel házatoknál tapasztal
tam . E zeknek boldogságát e szközölném , ha magam
nak kellene is áldozattá lennem , ’s  a’ melly csapás 
feléjek in téztetnék , az nem csak őket magokat érné.“  

„A théné’ érdem es f i a , felele ő , m iképp tarthat
nám  benned  vétkesnek azt az é rz ést, mellynek elle
n é  állhatatlan ereje engem et is egészen elfoglal? Sze
dessed hazádat, m int én is szeretem  az enyim et, a 
n é lk ü l, hogy ezen kétfelé húzó részvétel azon köte
le t m elly szíveiuket üszsze sz o rí tja , elszakaszsza. Nyilt 
sz ívü  vallás tétele tökélletes bizodalm at támaszt ben
nem, e rá n tad ; ’s hogy aunak legerőssebb bizonyságát 
a d ja m , nem  késem tnd todra  adni mi történik most 
R óm ában ."  —■



„ T udod  tnelly m érges tö rek e d és t okozott po lgá
rainknál Máriás és Sylla közö tt u ra lkodó  gyűlö lség . 
A z első a’ p lebejusok ' legalsóbb  rend ibü l szárm az
v á n , a’ köznépnek m ellyen u ralkodni a k a r t, m inden
kép igyekezett öregbíten i ju ssa it. A ’ m ásik egy fő 
rendű  és híres família’ ivadéka a’ pa tríciusok  ügyét vé
delm ezte , kiknek tek in te té t fenn akarta ta rtan i. —  
Felekezete ik  term észete  szerin t egym ás ellenségei lé
v é n , szem élyes nagyravágyások által m.ég dühösebb  
vetélkedő  társak le ttek. M ind a’ kelten a’ ’M ytridá- 
tes ellen folyta tott háborúban  a’ fő vezérségért viaskod
tak ; jussaik egyenlők v o lta k , a’ S enatus Sy llá t válasz
to tta . Marius boszszúállásrol gondo lkodo tt; de hogy 
annak foganatja felöl a nnál b izonyossabb le h eln e , 
a’ m aga ügyét a’ nép ügyébe kívánta  tenn i. N em  so 
ká ra  S u lp itiusz  T r ib u n u s  az ú jabb  p o lg á ro k tó l, ki
k e t jussa ik ö regbítésével, ’s a ’ régibb R óm aiak’ rang 
já ra  emelésével b iz ta to tt, e lő seg íte tv én ; a’ S ena tu s’ 
végzését a’ nép által e ltö rö lte tte , ’s M árius r u h á z a 
to tt fel Sylla hatalm ával. E z  a ’ se regek ’ vezérlésé t 
m á r á ltal v e tte , ’s éppen  indu ln i akart velek rende l
te tése ’ helyére. Ezen h írnek  hallására katonáit m a
gához h ó d ítv á n , hat L égióval R óm ába  s ie t;  h irte len  
m egérkezése rém ülésbe  hozza az e llen sége t; a’ várost 
eOentállás né lkül e lfog la lja , ’s a’ S en a tu sn ak  Su lp i-  
tz iusz  által m egrontott ha talm át viszsza a d ja ;  ső t azt 
nagyobbra  neveli, ’s M áriust és legfőbb k öve tő it, 
m in t haza ellenségeit m egbün telteti. A ’ Cimbrusok* 
m eggyőzője kéntelen abból a ’ hazábó l, m ellyel elébb 
m e g m en te tt , k ifu tn i; az e lébb  o lly  re ttene tes  v ité z , 
m ost a’ m egérdem lett gyű lö lség ’ tárgya. Még leg- 
szorossabb környülm ényei k özö tt is lelke’ m erészsé
gét m eg tartván , a’ M inturnoi m e ző n , m in t tudod  csu
pa tekintésével viszsza tartóz ta tta  m agátó l a’ halálos 
csapást."



„A zonban Sylla újra k é s 'ü lt azon táborozáshoz, 
m elly annyi gyúlö lségnek , és dühösségnek  tárgya 
volt. D e niiuckelőtte Piómát elhagyná, jelen akart 
lenn i a’ C onsu l válaszló uépgyfilésen, hogy o tt a’ 
voksok’ szabadságai védelm ezné, vagy inkább azo
kat a maga tetszése szerint korm ányozná. A kkor vá
lasztatott az atyám G onsullá. Márius’ íe lekezete ti t 
kon nagy erőt gyakorolván, véphez v itte , hogy m el
léje C ornelius C iuua választatnék m ásodik G onsul- 
n a k , k i ,  jó llehe t maga is patrícius, régtől fogva el
lensége volt a’ Senatusuak. Soha sem em eltete tt rosz- 
szabb polgár olly nagy méltóságra. T erm észete  sze
rin t pá rtö skodó , hajlandóságból vé tkes, és a jón  
kívül m indenekre alkalm as lévén; még egy csendes 
országot is m egrendíthete tt vo ln a : az ő szerencsét
len hazája pedig koránt sem kivánt tőle illy nagy ma
ga m egerőlte tést. E zen  veszedelm es tiszti tá rs , csak 
ham ar k im utatta m it kelljen tő le  várni. E le in tén  alat- 
tom bao a’ szám kivetettek viszsza hivatásán dolgozott. 
R óm a és egész Itália tele voltak kém jeivel, kik a’ 
népet a’ C im brusok  m eggyőzőjének hősi te tte ire , ’s 
azoknak m éltatlan jutalm ára em lékeztették. Ő maga 
sokkal nagyra vágyóbb lévén , mintsem hogy akárki
nek is egyenes szívvel szolgálhatott volna; szándé
kait M árius’ nevével, ezzel a’ Róm aiak e lő tt olly so
ká kedves névvel pa lástolta , a’ híres szám kivete ttnek 
barátjai sok pénzt adtak n é k i, mellyet ő saját czélja 
e lérhetése végett bő kezekkel kiosz togato tt. M ost 
tu d v á n , hogy Syllának egy távol lévő h á b o rú  ád fog
lalatosságot, álorcza nélkül lép fel.“

„Elakarja  azon tiszti társát veszten i, kinek bá
to r  és erős ellentállása egyetlen-egy akadályt vet elei
be ; ’s incselkedő ’s rágalmazó beszédek által ellene 
ingerli a’ né p et. Hogy azokat, kiket pénzel megvesz
tegethet m egvakíthassa; Itália  lakosainak a‘ vad S u l-  
pitziusz által te tt ígéreteket u jjú ja  m eg. F elekczete



minden szem pillantatban nevekedik , szám talan ollyan 
a lrendü  polgárok á lta l, kiket Itáliának  m inden  ré 
szeiből öszsze hív. A ’ S ena tu s nyilvánosan csúfolta- 
l ik ;  a’ tisztviselők hatalom  nélkül vágynak , a’ fenyi- 
tő  veszsző cltő retik  a’ Liktorok kezében . M inden 
órán leglörvényesebb jussaink is oda le szn e k , ha a’ 
vakm erőséget az erő m egnern zabolázza. H o ln a p  
vagy talátn  még ma ezen két felekezetek , m ellyek- 
nek m iudenikét egy C onsul vezérli, el fogják hatá
rozn i sorsuukat. V agy a’ törvényes hatalom  győz , 
’<! a’ pártü tők ’ szándéka sem m ivé té te tik ; ső t magok 
is  öszsze tö re tnek ; vagy mi veszünk el csapásaik a latt ."

M íg L ucius ezt b eszé lte , figyelm esen reá néz
te m ; m inden szavában , ’s egész tek in te tében  tüzes 
boszszonkodás és boszszúállás’ szom júzása lá tta to tt. 
H em  volt ő m ár többé  az a m indent könnyen vevő 
if jú , ki eddig csak a ' maga ide je ' ha jlandóságait es- 
m e rte ; egy a’ m egbántott attya’ ellenségeit feláldozni 
kivánd fiúvá, ’s a’ hazája öukényö u ra lkodó i ellen 
gyülölséggel eltölt Róm aivá vá lt; egy ollyan fiatal 
pa trícius vo lt, ki m agát legkedvesebb tárgyaiban 
m élyen m egsérte tettnek  érezte.

M egrém ülvén indu la lo sságán , igy szóllék hozzá: 
„Vailyon ezen igen is igazságos ügynek védelm ezése  
tégedet illet é? té g ed e t, ki még a ’ hadakozás’ re tte 
netes m esterségében jára tlan  vagy? vailyon fel aka
ro d  é m agadat illy fiatal korodban dühös ellenségeid
nek áldozni? óh bízd ezen kegyetlen foglalatosságot 
m egkeraényedettebb kezekre : fogd azon egyetlen-egy  
fegyvert, m ellyet az erőtleneknek  az Is te n ek  a d n ak , 
’s jőj velem őket tem plom aikban seg ítségül hívni." 
—  „K edves Polykletem  , felele L ucius c sen d esen : 
há t te  m it csináltál A thénében , m időn katonáink an
nak falait o strom olták?  A ’ bástyákon vo ltál é  akko r, 
vagy M inerva tem p lom ában?  B oldogulásodat ezen 
Is ten n é  védelm étől vártad é , vagy fegyveres kézzel
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o lta lm a z tad  a ’ közös üg y e t?  S z ó lj egyenes szívvel, 
a te  akkori magadviselete lesz az enyimnek sinór- 
m é r té k e ; akár esküdjem  c rre .“ E zen  kérdés engem  
zav a rb a  h o z o tt, késedelm eztem  reá  felelni. L ucius 
m osolyga. V alid meg m o n d a , hogy ném ellykor oi- 
ly a n  tanácsot a dunk , mellyet m agunk nem követnénk. 
M i ,  m indnyájan tu d ju k , hogy te ezen hazádra néz
v e ,  olly gyászos környülm ények között az A thénéi 
if jú sá g ’ vezérlésében olly v itézséget m utattál, mel
ly e t m ég katonáink is kén telenek  voltak csudálni. 
S o h a  sem  szóltunk néked errő l egy szót is*, ’s mind 
az á lta l a ' m it akkor c seleked tél, az volt legfőbb oka 
a zon  jó  akaratnak , mellyet m i Róm aiak erántad mu
t a ttu n k  : T e  m egtetted  kö te lességedet, ne próbálj 
e n g e m  az enyim től e lvonni.

„A karod  é sa ját szem eiddel lá tn i, mouda tovább: 
m e n n y ire  m en t a’ nép’ dühössége; je r  menjünk együtt 
a’ p iacz ra . A z elv’ hom ályában nem  esmernek meg 
b e n n ü n k e t e llen sége ink ; m eg fogod lá tn i, mennyire 
t ú l  m ehet m inden  határokon a ’ sokaság , m ikor azt 
a ’ h itszegéé  vezeti."

E lm együnk . Melly szörnyű  változás. Nem lát
tu k  m ost azt a’ nyugalm as R ó m á t, hol elébb a* szám
ta la n  népség  rendetlenség  né lkü l tolongott. M inden
fe lő l zendülés és p á rtü té s’ kiáltozásai verdesték meg
ré m ü l t  füleinket. E gynéhány  fáklák gyenge világá
n á l ,  úgy lá ttunk  egygyes polgárokat fel ’s alá já rn i, 
m in t  a’ fariaknak példáu l ado tt árnyékokat. S iető 
lé p é se ik , nyugtalan ’s fenyegető tekinte teik; lelkek’ 
h á b o ro d á sát m uta tták . T ovább  szám os csapatok lát
ta tta k  egygyü tt, kiket e re jük  érzése  minden félelem
b ő l  k iv e tk ez te te lt; ’s  kik feDn szóval beszéltek meg
tá m ad á so k ’ tervérő l. A ’ legm erészebbik hirtelenség
g e l  Szolnokká vá lván , beszédet ta rto tt a’ körülötte lé
v ő k h ö z , ’s szavai bár m inden rend  és mesterség nél
k ü l  v o lta k , halgató ibau  azt az indulatosságot terjesz



te tték  e l ,  m elly azokat sugalio tta. H ijában  igyekez
tek ném elly kevesebbé indula tosok  ő k e t csendesebb  
érzésekre  b írn i; ezek m egvetéssel ha lg a tták , s nem  
sokára a’ sokaság’ kiáltozásai á ltal ha fga tn i kénszerí- 
te ttek. H ogy  az okosság’ szava m ég  könnyebben  el- 
n y o m atta ssék , álorczás h írm ondók  hazug  h írek ’ el- 
te’rjesztése  á lta l szüntelen  g e rje sz te tték , az elaludni 
akart tűzet. S em m it sem  m u lattak  el a’ m egvesztege
te tt n ép v ezető k , a’ mivel vétkes ü g y öknek  győzedel- 
raet szerezn i vé ltek ; az ellenkező fé lbeliek  ped ig  m in
den t e lm ula ttak . O llyanokat is nagy  szám m al vettem  
é sz re ,  kik csendesen  egyik c so p o rttó l á* m ásikhoz 
m e n te k : m in d e n t figyelemm el h a lg a tv á n , a ’ n é lk ü l, 
hogy  vagy jóváhagyásoknak , vagy e llenzéseknek  leg- 
lis s e b b  je lé t is adták vo lna ; m u ta tta m  ezeket L uci- 
usn a k . „Ezek  az o lly  gyáva p o lg á ro k /1 ez t súg ta  fü
lem be, „kik S o lo n ’ tö rvénye i szeriu t h a lá lt e rd e m elu ek ; 
a’ közvélekedést akarják k ita n u ln i, hog y  a ’ m agokét 
annak  alája v essék , vagy legalább m a g o k v ise le té t, 
a ' szerin t a lkalm aztassák. H a e llenségeink  győzedel
m eskednek , azokhoz kapcsolják m a g o k a t; ha mi le
szünk g y ő zede lm esek , am azoknak h ó it te s te iket lá
baikkal fogjak tapodn i. A’ k ö z jó t  nem  sz e re tv é n , ’s 
a’ köz nyom orúság tó l nem  irtózván  , a ’ legerő ssebb  
felekezeihez á llanak , ’s a lkalm atlanok lévén valam el
y ik n e k  szolgálni , m ind  egy le tt volna nek ik  akár B ru - 
tus tá rsainak , akár T a rq u in u s  udvari c se léd je in ek  m u
tatni m agokat, el fogod e h in n i, ezen gyáva ’s árta l
mas emberek" híres neveket viselui. A’ nép  m elly sok
szor e ltév e d , de m indenkor erős le lk ű , m egveti ezen 
gyalázatos n é zg e lő d és t, m elly egy a lacsony  le ieknek 
első je len ség e ."

V égre a" fórum ra é rtü n k , itt ezen tágossabb  
játékszínre reltene tessebb  n é z ő - já té k o k  m u ta tták  
m agokat. N agyobb fontosságú Szolnokok  a’ vé teknek 
bizonyosabb u ta t szab tak  eleibe . H iú  é k es szó ltások-



bau ké rdedvén  annak a’ legutálatossabb dolgokra vet
ték  h a sz n á t, ’s hogy a' vad szívekre annál inkább 
ha thassanak , azt alávaló képekkel vagy ollyan ki
fe je zé se k k e l, m ellyeket csm erniek sem kellett volna , 
fertéz tc tték  m e g , ’s rú t igyekezetök’ jutalmául ollyan 
tap so lásokat nyerlek  , m ellyek rnászor a’ legmélyebb 
lealázlatásnak  tartattak  vo lna . K örü lö ttök  m ester
em berek  tolonganak  , kik külötnbféle mesterségeik
nek  eszközeiből gyilkos fegyvereket készíttettek, ’s 
azokkal é lésre  csak egy je ladást vártak. Egy szem- 
pillan ta tig  ezen örü ltek  közé  v e tőd tünk ; vad kiálto
zások harsogtak k ö rü lö ttü n k , ’s csak nagy nehezen 
ta rtóz ta tha ttam  viszsza L u c iu s t az á l ta l , hogy velem 
elhúztam  boszonkodásának kifakasztásától.

S o h a , óh soha sem  fog ezen borzasztó kép em 
lékezetem bő l k itö rlőd n i, m indenkor fogom ezen vad 
k iáltozásokat ha llani; m indenko r szemem előtt lesz 
e ze n za v aro d ás és szerencsétlen ség , mellyre még ret
te n ete se b b  do lgoknak kelle következni. Hát csak
ugyan vágynak  ollyan m egvakult em berek, kik a’ 
n é p ’ dühösségét nagyra vágyások’ eszközévé tehetik! —  
A z ő rü ltek  nem lá tják , hogy sa ját vérök patakjai alig 
tu d já k u tó b b  eloltani azt a’ tü z e t, m ellyel magok gyúj
to tta k , és hogy nagyságok’ töredékeny  épülete olly 
b izonytalan  alapon lé v én , az első megrázásra öszsze 
o m lik ! V alóban  B acchusként részegnek kell annak 
le n n i, ki szekere e leibe dühös tigriseket fog, mel
lyek m indenko r készek öszsze szaggatni az őket igaz
ga tn i akaró  kezeket.

Haza érkezésünkkor a ' C ousul körül volt véve 
ro k o n a itó l, bará tja ilól és szám os C liense itő l.— Mind 
ezek m egesküdtek  i Hogy készek lesznek védelmezé- 
sében  m eghaln i. Ez a’ nagy szám ú Nemzetség csak 
fejének  bo ldogságáró l gondoskodott; a’ tiszte le t, sze
r e te t ,  é s  háladatosság tiindőklöttek szebb méltóság
ban . A ’ C on su l, m egtudván L uciustó l mi történik



a’ városban , igy kiálta  fe l:  „V ége van tehát m inden 
n e k , egyedül a’ fegyverek  útja van nyitva e lő ttünk ! 
R óm aiak  kik engem  h a lló ito k ! tu d já to k , hogy m él
tó  haragom at e ln yom ván , viszsza ta rtózta ttam  a nnak  
kifakadasát. A ' haszontalan kím éllés’ ide je  e lm ú lt ;
 harczolnunk kell. Vajha az igazságos Istenek  azon-
becses vért m ellynek ki kell om olni azoknak fejére  
fo rd ítanák , kik ezen igazságtalan, h ábo rú t in d ít já k !“ 
„A zután  fiát szivére  szo rítván : O h  L uciu s m o n d a , 
e’ szerin t te h át po lgár társaid ellen kell e lsőben  is 
a’ fegyverrel ke llned  ! U tálni fogom  győződelm edet, 
veszte sségede t nem  fogom m egérn i.11

Az egész é jtszaka nyugtalanságban tő it e l ; n é h a  
az ősz sze esk u d tek ’ egybehívó szava  halla to tt; ’s a’ 
szem pillan tatokig következett csendesség  ; akara tunk  
ellen  iszonyodással tö ltö tte  el sz ívünket. V égre  meg? 
v ir ra d ó it, ’s korán reggel had itrom bita harsogott Ró? 
m ának  m inden  részeiben. E zen je ladásra  kiki azon 
Z ászlóhoz fu to tt m ellyel választott. —  A’ S eua to ro k , 
a’ L ovagok , nevek és hírek által raegkü löm böz te te tt 
szám talan  polgárok  O ctáv ius körűi gyűllek  öszsze fegy
veresen  ,  ’s szám ok nem  sokára egész had isereget 
fo rm ált. A kkor a’ C o n su l, a’ bársony ö ltözetet a’ 
háborúnak veszedelm es je lé t , haza e lő tt felfüggesz
te d . E l in d u l; á ltalvesz i ezen nem es sereg ' vezérlé
s é t ,  *s egyenesen a ’ fórum ra m egyen , kol C inua ha
d irendbe á llíto tta  katonáit. Mind a ’ két felől R ó 
m ai sasok fény lenek ; mind a ’ két felől az I s te n e k , 
a’ köz jő  nevében h ivatlatnak seg ítségü l. O ctáv iu s 
egy szem piilan tato tt sem  vesztvén el e llene á llhatatlan  
sebességgel m egtám adja  az e llen ség e t; ketté szakaszt- 
ja  annak  s e re g é t, ’s eiszéllcszli* a zo k a t; m inekelő tte  
m agokat egygyesithetnék . Ha kevesebbé lett volna 
nem es sz ív ű , végképpen győzedelm es le tt v o ln a ; de 
C iánéban  azon m é ltó ságo t, mellyel m aga is fel volt 
ruházva, becsü lvén  ’s győzedelm ét egy C onsul halá-
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Iával m egm ocskolni fé lv é n , szerencsédnek közepet
te  m egállapodik , ’s C asto r tem plom a felé m egyen.

• A ' hevesebb if jú ság , m elly  vele vo lt, nem  kö
vette őt a’ maga m é rsék lé sb en ; ú j tűzzel reá ro- 
hau az e llen ség re ; ’s a’ heves ellentáilás m ég inkább 
neveli harag ját. Kiki vá laszt valakit gyűlőlségének 
felá ldozni, ’s azt irgalom  nélkül levágja. V érpata
kok á radnak  a’ p iaczóu , ’s  a’ győzedelem  még is két
séges. V égre egy jobb  ügyre  m éltó m egerőltetés 
u tá n , a’ pártosok  m indenü tt m egveretletnek, tíz ezer 
em bert hagynak a’ csata p iaczoo , és seregeknek fo
gyaték része kiüzettetik  a’ városból. —

Cinna azon szcm p illan ta tbau , m ellyben K óm á
ból ki kell m en n ie , m ég egy próbát tesz; a’ rabszol
gákat hívja segítségére ’s szabadságot h irdettet ki szá
m okra ha ügyéért ha rczolnának. Ezen ártalm as Ígé
re t sem  csábítja  el e ze k e t; kéntelen k ifu tn i, ’s R ó
mában á tko t hágy nevére.

A z illy. re ttenetes tö rténeteket még eddig nem  
cső tervén , gyötrelem m el vártam  k im eneteleket, m i
dőn ü c tav iu s  csak kevés szám ú Senátorok által visz- 

•sza k ísé rtete tt. I jedés fo g la ltáé i e g ész te s tem e t, lát
ván ,  hogy lija nélkül vagyon . A lig mertem ennek 
nevét e m líte n i; az atyám on is a’ legnagyobb nyugta
lanság’ jelei látszottak , m időn  ő a ' Kómái if júság’ 
ö röm kiáltásai között haza jö tt . Kezében még ekkor 
is gőzölgőit fegyvere a ’ pártosok* vérétől. A’ C on- 
su l borzadozott m időn gyózedelm ek’ e lbeszéllését hal-'* 
lo tta . „ O h  kedves gyerm ekeim , igy kiálta f e l , ö rök
re elvettétek u tolsó rem ényem et is. Végképpen el
enyészett az a’ békesség , melly legforróbb óhajtásom  
czélja vo lt. T i m egengesztelhetellen ellenségeket csi
ná lta tok  azokbut, kiket én  velünk őszve akartam bé
k é lte tn i; ’s m időn én a z ls ten e k n ek  egy ártatlan győ- 
zedelem ért hálákat ad tam , az alatt ti azokat kegyet
lenné te tté tek . Vajha ók azt a’ szerencsétlenségek,
T. M. OR. M1HERVA III. HEGYED. 1834. 40



m elly tő l fé le k , tő lünk  e lfo rd ítanák , a g y  legalább  fia
ta l korotokat k ím élvén az én fe jem re  té ríten é k .

Ezen nevezetes tö r té n e t titán , a’ S e n a tu s  m in d 
já rt m ás nap  reggel p e rt ind íto tt C inna  e lle n . E n 
nek vélkei, e lszökése , ’s a’ rabszo lgák  szabadságá ra  
h iv ása , ig e n is  igazságos okot ad tak  a ’ ká rh o z ta tó  
íté le tre  ; ’s a’ m i a ' R óm ai szabad k ö z társa ság ’ kez
d e tétő l fogva m ég  sohasem  tö r té n t ,  ő  ny ilványosan  
le té te te tt a’ C onsu lságbó l. H elyébe L u e iu s  C o rn e - 
lius M eru la , J u p ite r ’ tu la jdon  p a p ja , ,  m ind  h iva tala ’ 
szen tségéért, m ind  nem es tu la jdonaiért, t is z te le tre  m é l
tó  férjti n eveztete tt ki.

R óm a  m ost c sendességben  v a n , ’s ré sz esü l az  
olly  d rágán ve tt nyugalom ban. C sak  a’ jö v e n d ő  fog
ja  m e g m u ta tn i, ha  azon  e m b erek , kik hazá jok  el
len nyilván öszsze e sk ü d lek , lehetnek  e b é k essé g es 
po lgárok? —

S . K . J .



10.

ARAB KÖLTÉSZET
Moharamed előtt.

A z  Arábok a’ legrégibb idők ólta, két az 
élet módra nézve éppen ellenkező Nemzetekre 
oszlattak, u. m. Vándor-pásztorokra» vagy Be
duinokra a’ sivatagok’; és telekesekre, a’ váro
sok' 's faluk’ lakosira. — Az utolsók már jó
kor polgári alkotmányaik, a’ szomszéd kimívelt 
népekkeli kereskedésük , ’s viszonyaik által, 
nem alacsony polczára emelék magokat a’ mí- 
veltségnek; de azzal nemzeti karakterok elpal- 
lérozóda, ’s megváltozat míg a’ távol sivatagok’ 
lakosai, megneni győzelvc semmi idegen hata- 
lom tul, ’s a’ nagy víz nélküli sivatagok által, 
biztosabban tengereknél elválasztva, a’ többi la
kott világtól őseik" erkölcseit tisztán, karakte
rüket a’ maga eredetiségében tárták meg. Sza
badságukat nagyobbra becsülve gazdagságnál, 
’s nyugalomnál, a’ legrégibbidőktül egygyes cso
portokban kalandoztak az K uphrát’s Nil köz’tt 
fekv ő pusztán* az Aráb félszigetig. — Gazdag
ságok teve, juh - nyájak. Lakjaik sátorok, 
niellycket mihelyt legelőre van szükségük, fel
szedve, feleségükkel, gyermekükkel egygyik 

40 *
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pusztáról a’ másikra vándorolnak. — Polgári 
alkotmányok kicsinyt változa, az ős patriarchá
lis igazgatási formától. — Minden törzs (©tamilt) 
több atyaii családok’ csoportja, mellynek öreg
je i, magok közzűl a’ legjelesebbet vezéröknek 
választják, k i a többiekkel minden

iá ik ,

b a jt , nyo- 
’s vendég-

Ezen pásztoroknál á' költészet a’ legrégibb 
idők ólta virágza. Ős eredetekből, mellyet 
Nóéig|visznek föl ; gazdag zavart'lan nyelvük
ből, soha megnetn győz 
dett büszkeség; bár nem 
jelenetekkel gazdag honnjok, 
veszélyekkel öszve kötött utazás 
bán; a’ törzsök közötti szűrni 
boszszúvágy, mellyel mindenki a’ n

nen eredett tisztelése a’ vitézségnek ’s bátorság-' 
nak; mind ezen körülmények egy olly népnél, 
mellynek képzelme már a l.onn’ éghajlatja m iatt 
is , — melly alatt é l , nagyon eleven ’s tüzes ; 
a’ költői szellemet nagyon jókor felkölteni, ’s 
annak egy tulajdonarányt adni kéntelenítettek; 
’s azon nagy tisztelet ’s becsület, mellyet az 
eges® törzstől az nyere, ki a’ hősök’ te tte it, s 
nemesek’ erényjeit dalokban énekeié *) ’s ezek
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által a’ késő maradékra áltvivé azon természeti 
hajlandóságnak még fennebb röptét ada.

Csaknem mind azon költemények, mellyek 
a' Mohammed előtti időbiil hozzánk eljutának, 
ezen sivatagok lakosainak szüleményjei; és az 
elválasztott pásztor nemzet' melly akármi tekin
tetben alig emelé fel magát a’ míveltség’ első 
lépcsőjére, karakterét tökéiletesen magokon hord
ják ; bennök csak a' szabálytalan menet, ‘s a’ 
szenvedély’ ’s érzés’ erős kifejzése uralkodik.— 
Olly állapotban, miilyenben ezen dalok’ iróji 
éltek , a’ szenvedélyek egész erővel hatottak. 
Nincs sem m i, mi őket szelidítné; semmi, mi 
képzelmöknek köröket szabhatna. Tartalom nél
kül nyilvánítják ki magokat egymásnak, ’s min
dent a’ természet'nem tettetett egyszerűségével 
tesznek. — Érzésök mély, de erősebben is kell 
m egindítni; ’s azért festenek mindent a’ legerős- 
sebb színekkel. De éppen azon körülmények, 
midőn á' képzet’ , ’s szenvedély’ fenn röptét olly 
igen előfflözdíták, okozzák azt hogy ezen költe
mények, minden tökélletlenségök mellett is a’ 
nyers, és íníveletlen elmeszüleményeknek sok 
vonszÓ, ’s néinelly tulajdon szépségekkel is 
bírnak. ,

Kűlömbféle tárgyat ugyan ezen pásztorok’ 
egyforma életmódja nem ád. Azoknak vitézsé
gük , kik ön éltök' megvetésével védék törzs tár
saik’ legelőjiket, ’snyájokat, idegen törzsök be
ü tése, és támadáta ellen, kik egy rokon’ halá
lá t , a’ törzs megbántott becsületét megboszszú- 
lák; a’ nemes haszon nem keresés, melly az el
tévedt vándort, mint a’ szövetséges barátot éj
jel és nappal, a’ vendégszerető sátor alá fogad
j a ;  azon veszélyek, ’s párviadalok, mellyeket 
a' pusztákbani kóborlásokban, vagy azon kalan
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d ók , mellyeket egy ifjú idegen törzsbeli-ked
veséért kiálla, egy szép beduin leány' kecsei, 
kőrüíbelől ezen tárgyak töltik e l, az Aráb köl
temények’ tartalm át. — De azt is meg kell val
lanunk, hogy ezen tárgyak igen költőiek. — 
Előadások egyszerű, nem m esterkélt, de ele
ven , ’s festői. De minek is kölcsönözött czifra 
a’ természet’ magas egyszerűségének, és el nem 
romlott fiai’ férjfias nyelvének, m elly már ma
ga egészen kép ’s érzelem ? Hol érzeteket fejez
nek k i, ott a' szív’ nem tettetett nyelvét halljuk., 
melly mások’ szíveikben annál inkább lel béme- 
te lt, mennél kevesebb hiú phraseologicusz czif
ra  van reá aggatva, melly az érzetekes termé
szeti haíhatosságoktul megfosztja. Leirásaikban 
a' szavakkal takarosok , nem adnak egy képnek 
vagy rajznak többet, m int szükséges annak le
írásához, megértéséhez. Képök ’s hasonlatossá
gaik merészek, nekünk sokszor idegenek, de 
majd mindig ta lálók , ’s meglepők. — S z ty l -  
j  ö k rö v id , heves , ’s elszaggatott. Elbeszéllé- 
sökben ’s leírásokban gyakran az olvasó' képzel- 
mére hagyatik, hozzá gondolni némelly körül
ményeket. — N y e lv  ö knek tulajdona mind azon 
ábrázoló, a’ mit részint egy égő, korlátlan kép
zelem, részint egy az intellectuell míveltség' leg
alsó lépcsőjén álló Nemzet’ abstract ideákban , 
’s ezeket jelelő kifejezésekbeni szegénysége ma
gától várathat.

Se külömbféleséget a’ fo r m á b a n , se mes
terséget az e lő  ra jz b a n  ezen költeményekben 
várni nenü lehet. — Majd mindnyájan hoszszabb 
’s riividebb darabok, meflyekben a' költő’ érze
tei ’s szenvedélyjei, éppen olly szabálytalanok, 
mint Önmagok, ’s a’ legérzékisebben, ’s eleve
nebben, ’s gyakran lyrat szemmel vágynak ki-
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fejezve. Csupán Lét nagyobb költemények, _
mellyekben bizonyos egyforma tervet lehet ész
re venni, — maradtak reánk^a’ Mohammedelőtti 
idóbiil. Mind mért szótagokban, ’s rímelve vágy
nak irva. — Minden sora egy költeménynek, 
rövid, vagy hoszszú, olly rímmel végződik, mint 
az első. —

A' legszebb ’s legrégibb daljait, ezen irást 
nem tudó népnek,, mellyek közöltök szájrói- 
szájra jövének ált, először Abu Témán maga is 
tisztelt dalnoka honnjának, egy a’ legrégibb Be
duin törzsbül eredve; körülbelől két Századdal 
Mohammed előtt irá le, ’s tíz könyvekben ren
ddé el. Az elsőnek a' vitézség könyve, el-Iía- 
masáh czímű, mellytőí kapott nevét az egész 
gyűjtemény-tartalma dicsérő versezetek hősök
r e ;  a’ másodiknak gyászdalok; a'harmadiknak 
tanító verseli s *s bölcs mondások ; negyediknek 
szerelm i dalok; ötödiknek^mnyoro£; hatodik
nak dicsérő versezetek ; a' vendégszeretésre, ’s 
o llyakra, kik általa elhíresültek; hetediknek a’ 
teve’,  kigyó’,  ~'s essőzés3 leírása; nyolczadik- 
nak a’ sivatagon való utazások ’s véle őszve 
kötött veszélyek’ leírását, gunyorokkal ollyakra, 
kik rettegnek ezen veszélytől; kilenczediknek 
tréfás dalok; tizediknek dicsérő: ’s gúny ver
sek az aszszonyokra. — Sokat az elsőbüi, ke
vesebbeket a’ másodikbul, ’s keveseket a’ har- 
madikbul kiada Schultens Albert *) az utolsób- 
bikbul Reiske, egygyet a’ nyolczadikból:
Jones. ***) — Itt néhányat a’ legszebbekből:

*) Toldalékul a’ tőle kiadott Erpéa Arab grammatikájához.
Leyden 1748.

**) Hirt’ Arab Authologiájában. Jena 1774.
***> In poé’seo* Asiaticae comment. pag. 351. a’ Lipcsei ki

adásban.
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I.
„A’ köz bátorság’ érdeke" száll Volney 6)  „rég 

idotül álta egy törvényt alapita meg az Arábok közt, 
nielly szerint minden halált, a’ gyilkos’ vérével kell meg- 
boszszálni; ezt Tarnak ,  vagy viszszonzásnak hívják, ’s 
a’ meggyilkolt’ legközelbb rokonára marad, ezen elég
tétet megadni. Onbecsülete annyira fenn forog, hogy 
minden Arábok, ha ezen boszszúlatot megnem teve, örök
re megvetik. Következésképpen minden alkalmat le s ,  
mellyben azt kielégítheti, ’s ha ellenje más eset’ alkal
mával vesz e l, nem hiszi hogy elégtétet nyere, ’s bosz- 
sztíja á’ közel rokonokat üldözi. Ezen gyfilölség az atyá
ról a’ fijára öröklik , ’s csak akkor vesz k i , ha meg
egyeznek, ’s a’ bűnöst feláldozzák, vagy á’ vért, meg
határozott áron marhában, vagy pénzben megveszik. —  
Ezenkívül nem lehet nyugalom , béke, ’s szövetség, ’s 
gyakran azon törzsök között s e , mellyekhez tartoznak; 
„vér vari közöttünk"  szállnak minden esetben, ’s ezen 
szó álthághatlan akadály." —

Mint áldozatja illy  családharcznak ese ez is e l , ki
nek erényjeit e’ D al magasztalja, ’s egyszersmind esé
sét gyászolja, 's vérét az ellenen fenyegeti megboszszúl- 
lú. A’ költő, a’ m eggyilkolt’ rokona.

„xm . völgyben a’ szírt alatt nyugoszik eggy, kinek vé
rét harmat még nem nedvesítő meg." a )

„Reám hagyott egy terhet hj ’s k im ulá: én terhét 
magamra vállalom."

«) Dfeife ttadf) ®prien uitb ©gppten. 1 Síjcií. @«itc 302. 
a) Az Arábok régi ős hiedelmek szerint, azon helyre, 

hol egy meggyilkolt fekszik, ki még nincs megboszszul- 
va, harmat nem esik. 

i)  A’ Vér-boszszd’ kötelességét.



„V érét megboszszúlni fenyegetődzik nénje’ fia is; 
v ité z , még meg nem győzött bajnok. —  A ’ leskedő ha
lá l vipérakint vészt kohol a1 lesekben.*4

„Nehezen ese nekünk azon követség e j  a ' legkemé
nyebbet it t  öszve zrizhatá!44

„Tőlem  elragadáa’ sors, —  a’ kérelhetlen, —  egy 
nem est, kinek vendége nem vala soha megvetve.441

„M elegítő napot a’ tél’ fagyában; árnyat ’s frissítőt 
ha Siriusz égete.44 A)

„Kiszáradva volt teste —  nem fösvénységtől; e j  de 
vizesek valónak kezei, f )  Bátor volt ő , ’s diadalmas!“ 

„Tántorítlanul méné útját, míg czélnál valá; tánto- 
rítlanul m éné, akárhova vezete is az.44

„Egy mindenen eláradó essője á’ vízzel tele felleg- 
n e k , ha adományokat ada; de oroszlány, melly mindent 
le tipor , ha a’ tusába omla.44

c) Atyánkfta’ meggyilkolásáról.
d) Egy más költő, vendégszerető védőjét így magasztalja: 

„jóltévő meleg télben , frissítő nyárban, lámpa a’ sö
té t éjjben.44 '

e) Hanem sziinteleni kóborlásoktól a’ sivatagokon* — Mi
dőn Daher’ idejében szóll Volney lap 289, nehány lo
vasok a’ törzsökből, a’ sivatag’ belsejéből egész Akráig 
nyomúltak , ott azon csudálatot gerjesztők , mellyet kö
zöttünk az Amérikai vadak tennének. Csodálattal nézek . 
ezen embereket, kik sokkal kissebbek , soványabbak va
lónak mint minden ösmeretes Bedninek; kiaszott lábai
kon nem láttak húst csak inakat, — Hótokat ’s hasokat 
alig lehető megkülönböztetni.

f )  Ajándékoktól mellyeket jóltévőleg oszta ki. — Olly tar
tományban, mellyben a' vizet annál jobban tisztelik, vé
le mennél jobban szűkölködnek, előadásával ’s képével 
mindig egy jótékonyt értenek. — Innen a’ hasonlat egy
ben a’ következő sorok közzfil. —



„Honn a’ hoszszú ruhában vállára omla a’ fekete Haj, 
g j  de száraz lábú hyena h)  vala a’ hadi uton.“

„Meze; űrmöse ke'szen vala; m ellyet kóstola min
den.0 i)

„Maga ment az ijjedelemnek eléb e; kJ semmi társ 
oldalán, csak a’ csorbás Jemenei.“  l)

m j „Ifjak délben ménének e l ,  mentek éjjen á lt;  
’« midőn a’ reg szétoszlatá az árnyakat, czclnál valának.“  

„Mindenki közzűlök éles vágású, mindenki ékesit- 
re egy éles vágásúval mentenek a’ villám’ fényekint.“  • 

„De amazok hoszszan ivák az álm ot, ’s mi felijjesz- 
ténk őket; ’s ők tántorogva oszlának el.“  —

„Akkor boszszút vevénk rajtok. Gsak kevesen a’ 
két törzsből, futának eL“

g) -V hoszszú fekete haj, az Araboknál a’ férjfiai szépség' 
egy fő részét teszi, a’ mint a’ bő, úszó ruha a’ gazdag czif- 
raságot. Az értelem tehát ez: Honn a’ békében ó egy 
finom erkölcsű ra la , ’s jól éle, hős ellenben a* tusában. 

kJ Ellenjeinek olly rettentő vala, mint a’ kiéhezett hyena. 
Az Arábok’ képes poezise, a’ hasonlatokat töbnyire olly 
tárgyaktól veszi, mellyek elóttök a’ sivatagban lakók 
előtt becsesek, vagy félelmesek. Innen gyakori előszám- 
lálása a’ víznek, oroszlánynak, hyénának. — Lásd ezen 
tárgyról Volney’ utazását 298 és következő lapokon. 

i)  A’ barát, a’ szövetséges társ éle segedelmével, játékony- 
sagával; az ellen, érzé hatalmas karját. így  szóll: Ibn 
Doreii. „Ürmöt vagyok én az ellennek, de méz borral ke
verve annak, ki baráttágomat kéri.“  

k) „ Önmaga lovagin az i j j e i e l m e n Ezen merész metapho- 
ráját az eredetinek nem merem kitenni a’ fordításban.

I) A’ Jémeni kardok, az úgy nevezett boldog Arabiábol, 
igen jóknak tartattak. Ctorbásnak mondja a’ költő meg
ölt barátja' kardját, hogy azzal kifejezze hogy gyakran 
használtatott, ’s hogy gyakorlott bajnokáé vala. 

ml_A' költő itt egy expeditióra emlékezik, mellynek vitéz 
rokonja’ társaságában a’ Hudeleitok ellen tagja vala.
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„Eltörék a’ Hudeleitok lándzsáját, bizonnyal! 5 
tőre oszve az előtt a’ Hudeleitokéit.41 n )

„Ú gy ő döntő el azon durva fekvre (Sttjjer) o) melly 
a’ teve-láb’ belsejét is áltveri.“

„Ú gy ő nehány reggel, ha bátorságban velők mago
k a t , idvezlő, ’s a’ tusa után prédát ragada tőlök.44

p j  „Hevök leve a’ Hudeleitoknak tőlem i s , gyakor
lo tt  v itéztől; k it  nem m elegít azon viszszály, melly őket 
m ele g ít i/4

„K i lándzsáját itatni v isz i, hogy szomját eloltsa, ’s 
te li torokkal igyon ;44 q j

„M eg van nékem a’ bor ismét engedve, melly tiltva 
. volt. r j  Csaknem hogy valaha megengedtetett!44

„Nyújtsd hát ide poharad Sawád! Elfáraszta a’ vér- 
boszszú !44

„Halálnak poharát nyujtánk mi a’ Hudeleitoknak;
zavar, szégyen valónak seprőji.44

Ezek kétség kívül a’ költő törzsétől marhát tagadénak, 
s’ már egy darabig elmentek. Ók a’ déli hévben elindn- 

■ Iának, mentek az éjjen á lt , a’ hajnal hasadtával utólé- 
ré k , midőn még bátorságban keményen alvának, ’s 
boszszút vettek rajtok.

»j) Néhány esett el az ellenséges törzsből keze által, nem 
csuda, hogy végre boszszújok áldozatja el esett.

0) A’ kis, hegyes kövecsekből álló homokra.
j>) Attyafia dicséretéről a’ költő magáéra megy ált. —
S) Kép, mellyel az Aráb költők gyakran élnek. — így szóll 

egym ás, ki kedvesét arról teszi bizonyossá, hogy a’ 
harcz morajban is rólla gondolkozik. —

„Róllad gondolkozók én ha lándzsák recsegnék közöt
tünk , ha az erős barnák az (ellen' lindzsáji) rajtunk oltják 
el szomjokat.*4 Milly fennség e’ durva nép’ mivében ! 

rj  A’ költő egy az Araboknál Mohammed ideje előtti köz 
fogadalmat (®tlűbbe) teve, nem inni addig bort, míg 
niegnem boszszálja rokonja’ halálát. —



„Hyenák őrülnek a ’ m eg g y ilk o ltta k n a k . Lásd mint 
mutatja a’ Sakall nékik v ig y o r o g v a  fogait !"

„Ölyvök, sasok rohann ak  h o z z á jo k , nehezek a5 dög
tő l, a’ holttestekre om lanak s j n em  birtta felem elkedni!“

II.
Gyász-Dal egy hős ifjúra.

A’ hang szelídebb, m érsék le ttebb  , m int az előttiben.

„ l ia s s a n  permetező e sső  h i í l j o n  azon halomra, melly 
Arib’ csontjait fed i."  f )

„Gazdag esésekben, v e s s e  az  essővel gazdag felleg 
a* földre l e , ’s áítnedvesült fö ld  rejtse e l gyomrában 
habjait!“

„Minden halandók k ö z z ű l e g y  sem  pótolhatja k i az 
ifjú’ helyét, ki gyám vala a’ v é d e lem 5 napján,"

„Ha az ellenség’ roh a n á sa  e llen t állást kívánna, 
ha mindenkit a’ teher le n y o m a ."  —

„Sokszor megragadád t e  e rő s  karral a’ rettentő 
bajnokot, ki merészebben tárnada m eg m int az oroszlány 
az erdő sűrűjében."

„M egszelidítéd, hogy  a k a r v a  m egtevé a’ törvényest,
’s téged hajthatólag követe !“

„Valóban ez éle. Ő  t n d á ,  h o g y  ha a’ halottak’ tár
sa lé sz , tetteit fogják b e s z é l l e n i  !“

III.
Ezen Dal’ költője fogva  m arad a  viszsza Mekkáhban, ,

midőn azon Karaván, m e lly b e n  v o lt  kedvese, Jeménbe

«) Ezen képpel a' m egölnek’ sokasága  adatik elő. E’ kép 
teli kifejzésre illik a z ,  m i féllyebb  a’ A) alatti jegyzet
ben mondódott.

ty  oily kívány, mellyel közönségesen  hősileg elestek’ sír- 
halmaikat szokás vala id v e ze ln i.



viszsza tért Mondja azon é jje l,  melíyben elment , ál- 
mában megjelene, leírja az az álmodott elvállást, ’s 
ígéri hogy a’ lánczofc között, meliyeket agy látszik, 
érette hord, híve marad. —

Jeménbe menő vándorok’ oldalánál repüle forró 
ohajtozásom hozzád, mi alatt testem meglánczolva Mek- 
káhban feküdt.1'

„Akkor bélépél t e , csudálkozék az éjj-látványon! 
—  a’ tömlőcz rostély’ ajtaján."

„Közelbb jövél hozzám, idvozlél, élj boldogűl — 
mondád; ’s midőn elválál, csaknem éltem is elrepüle."

„De semmi sem tántoríthatánd meg, nem rendít- 
meg semmi félelem a’ haláltól." ,

„A’ ti fenyegetéseitek engem nem ijjesztnek! Erőt 
’s bátorságot érzek a’ lánczok között is.“

„D e ohajtozást, hév szerelmet érzek hozzád, mint 
azon napokban, midőn szabad valék!“

D icsérő D al egy hősre rokonjától. hit teréh-

hív rokonnak, Malek’ fiának, nyújtom e’ dalo-

„Hogy örüljön a’ .törzs gyűlésében, mint ő megör- 
vendeztete engem nemes Arakot u) legelő tevékkel."

„Soha ha a’ lég nehézbb omol is reá, nyitja ki szá
ját panaszra. Teli nagy tervekkel mindég járatlan, ve
szélyes ösvényen jár."

ti) Egy a’ csere galagonyához (Crataegus ovyacantha Linn.) 
hason növevény, a’ tevék’ kedvencz élelme.

IV.

kel ajándékozó meg.
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..Reggel egy víz nélküli pusztán, egy másba estve ! 
Társ nélkül, védelem nélkül megy elébe az ijjedelmek- 
nek.“

„A’ szélnek akárhonnan jöjjön i s , futása szét om
lott viharával siett elébe."

„Bevárja szemeit az álom ; akkor védjei a’ bátor
ság , ’s vigyázat állnak oldalánál."

„Ó k védői az éles kard’ vágási ellen."
De ha ellenje’ csontjára vágja kardját, fénylenek  

akkor fogai a’ mosolygó halálnak."
„Néki a’ kietlen sivatagokon való kóborlás a’ legé-  

desbb társaságnak látszik. Oda megy ő , hová az egy
másba fűzött csillagok’ annya x )  vezérli. “7

y.
A’ költő’ kedvese elakara tőle vá lla i, mert mondák 

hogy mérészsége miatt csak hamar özvegy lesz. Ez a’ 
körülmény alkalmat ád neki, dicsérni bátorságát y )  ’s 
azon rettenthetetlenséget, mellyel szembe száll a’ ha
lállal.

„ A z t  mondják neki: azt ne válaszd férjül, az első 
kardnak, mellyel találkozik, van határozva."

„Határzatlan tántorog ő ,  fél azon merésztől, k i sö
tétségbe z) leplezi bé magát, megfosztatni."

„Megfosztatni azon férjtől, kit ritkán les meg az 
álom , kinek semmi gondja, mint megboszsznlni rokon- 
jai’ vérét, vagy feketére burkoltakra bukkani."

x) Az az a’ csillagos ég, melíy a’ sivatagokban mint a’ ten
geren gyakran Útmutatóul szolgál az egygyes vándornak, 

y) Itt á’ bátorság alatt a’ német üliutf), a’ frauczia Coura-
ge értetődik. Nyelvünk e’béii szegénysége itt is érezhető. 

;) Ki sötét éjjeken rettenthetetlen vándorolja á lt egyedül a*



„Véle kezdődik-a’ tusa, ki törne'vitézsége hírét 
meg akarja szerzeni; de néki egy ríj ellent elölni, új 
hírt nem szerez.44 < «-*#* **i„

„Soha se gyűjt ő élelm et, csak hogy ismét cl ősz- 
sza , bár oldalbordái kiáltanak, 's bélé öszszefonnyadt.44

,,A’ vadon’ állatinál hál, hogy hozzá szelídüljenek. 
Soha se zavartatnak általa a' legelőből el.44

„Ők ösmerik a’ fé ij iit , ki nem gondol a1 vad' vadá- 
szásával. Tudnának emberekként hízelkedni valóban! 
néki hízelkednének.44

„D e szüntelen nyílt mezőn, vagy lesben háborúsko
dik ő az emberekkel, öregségéig.44

„De k i mindég ellenséggel vív tusát, annak végre 
a’ halál’ térén kell fekvhelyet lelni.44

„Még is azoknak, kik gazdagok tevékkel, némelly 
bút okoz, ha nyomát meglelik, légyen maga egyedül, 
vagy kísérve társak által.44

„D e bár meddig é ljek, —  még is egyszer a’ halál
nak , fényesen ragyogó kardjára bukkanok.44

VI.
Dicsérő versezet s a' költő' társaira, midőn 

egy ellenséges beütést viszsza vertei.

. „ E l te m e t  adnám oda, ’s mivel jobbom bir, olly bajno
kokért, kik mit tőllök reméllék, beteljesítek.44

„O lly bajnokokért, —  kiket a’ külömböző halál 
megnem izzaszt, midőn kereke a’ vért osztogató tusá
nak , karikában forog.44

„Kik roszszat nem jóval, durvaságot nem szelídség
gel viszszonoznak.44.

„Kiknek erejök nem kopik e l, bár azt a’ tusa' tüze



„Csapásokkal, mellyek egygyesiték ezerféle k ép é it  
a’ halálnak, védik ők Wakba’ bátor határait."

„így  verek viszsza az ellen’ leütését, ’s dühöt düh
hel gyógyírnak meg."

„Nem nyugodt virányokon táboroznak nyájaikkal; 
nem békés téreken!“

Gyász-Dal, a* költő’,  vitéz ,  ’s nemes lelkű ba
rá tja  halálára.

„Irigy lem  az eltemettek’ sorsát, mert Said a’ s ír o k ’ 
népei között lakozik."

„Ó téliem elragadtata, mert ellenjeim’ sok ak . 
Senkit hasonlót hozzá hívhatok már segélyemre."

„Úgy állok hót, mint kinek kezéből ki van ü tv e  a’ 
kard, kire már a’ vérszomjas boszszúálló hegye om lik ."

„Midőn menénk látni a’ beteget, ah 1 akk or ki- 
elégite minket a’ szomorúság’ étkeivel, a’ legm élyebb , 
tompítóbb bánattal."

„Elválánk kebelünkben a’ bű’ kelő magvával ; le- 
oraló könyökkel áztatik az." *)

„Midőn jövőnek osztozni, az örökséggel le lén k  
kincseit gazdagon osztott adományoknak, ’s n agy  tet
teknek."

„Mély csendből haliánk erre szavát! D erék szó
nok, a’ nélkül hogy beszélne!"

Egy nemtelen atya nemtelenebb f ia  a' k ö ltő ’ 
becsületét, szitkokkalsértém eg. E zé r t e’ D al-

„ alóban! többre nézem magam’ , mert az a lacsony
lelkű ember előtt gyűlöletes vagyok."

VII.

VIII.

han fén y it étik meg.

t)0!«sha(ank ( «gy Clauren* vagy Schilling1 regényeikben i% festéjt ? kételkedem.
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„Fösvények ’s nyúlszivűek gaznak tartanak, ’s 
ezeknek csak a5 nemes gaz.“

“Észre vész engem egy közzűlök, sebten elfordítja 
szem ét, mintha nem ősmérne.44

 „Szorosnak tevém néki a’ földet. Előtte az egy ke-
lepczének látszik.'4

„Hát mindenki, kinek atyja fösvény, vagy nyúl- 
szivű vala, gyűlöl nagy fényű férjfiat ?44

„Nyugtalanságot szerez néki, ha atyjáról beszél
nek; de nyugodt marad, ha nemesek rágalmaztatna^ 44 

„De nem védhetnek semmiféle sátorok, az ellen" 
beütésétől nem lesz semmi törzs híres, ’s csak lándzsás, 
’s fegyveres csoportok által !44

I X .

Leírása egy éjji esőnek*

,,-A -z  álom futá szemem*', ’s fekete országról-országra 
vonuló fellegek , fényes villámokat zárva magokba, 
meghoszsziták az é j t 44

„Fekete, felszítt v/ztül részeg fellegek a! szomjas 
földet azzal megajándékozni, melly után- soká híjában 
épedett.44

„Siket morajjal, siketen mormogó tevékként vo* 
nűla el a’ feílegsereg a" sivatagon.44

„A’ Libanon *) tetejéhez hasonlíta, fejér tetője az 
egymásra torlott fellegeknek. 44

„Most a’ Hadramánti **) szelek szélt űzik azo
k a t, ’s az elritkultakból gyöngéd eső permetez le.44

„T iszta, fejér v izet, fejéret mint tiszta te j , ha- 
gyának hátra. 44

*).Mély hóval béfedve meszsze a’ távolybaii ragyog.
**) Egy a’ délibb földjei közzűl az Arab félszigetnek. 

F. *. OR. M.NBIIVA 111. SEOVED. 1834. 41



542

„Megtermékenyítek a’ csaknem elszáradt csemeték’ 
gyökeit."

„De ott megint lassan egymásra torlott felleg száll 
f e l, hasonló a’ tehertől lenyomott, elfáradott tevéhez, 
melly fáradozva emelkedik fel a’ mély homokbul." —

x.
Anákreoni Dal.

„ V " íg lakomák, egy részeg/tő pohár, egy nemes teve, 
melly bátor léptekkel viszi ált a’ szerelemben elrésze- 
galtet ringatva a’ mély völgyön."

„Leányt, fejért mint márvány, a’ sátorok’ belsejé
be rejtve, selyem pongyolán áltvetett lepelben.“

„Bővség, bátor nyugalom, ’s a’ hárfa’ kedves hang
jai."

„Ezek az élet’ édjei. Az ember a’ sors játéka, ’s 
forgandó a’ sors."

„Bővséget, szükséget, bűt, örömet, végre egy sors 
várja. Mi az életet éldeli, az a’ halál birtokai" *) —

S. Patak. Api'. IS34.
Kazinczy Gábor ,

E’ csekély töredékében is a’ képteli poé'zisnek, a’ durva
ság alatt, mennyi báj ’s kellem légyen elrejtve, minden
k ilátja. — Adják az egek, támadjon honná, ki a’ na
gyobbakat is , ha nem az eredetiből, de legalább egy 
Hammer, Bopp,,Chezy után tegye honnja’ nyelvére á lt, 
melly tal&m az illy szaggatott sztylrc, legalkalmasabb 
minden .nyelvek között. ~



Nem csupán az elme élesítésre, hanem 
a’ koz haszonra készíttetett Mérés-tudo

mánnyá.

E L  a’ régiekről mostaniakra általmaradott névvel Geo
metriának hívatik, melly név földmérést jelent; azon
ban ezen Tudományban nem a’ földmérése taníttatik, 
hanem inkább a’ földön lévő dolgoknak széjje, hoszsza, 
m éjje, lapja, ürege vagy mérője; és így illyen neveket 
érdemel: Longi-plani-solido -metria.

Legelső Nemzet, mellynél ez használtatott, azEgyi- 
ptusi Nem zet, mellyet a’ szükség vitt ennek feltalálására; 
mert mikor a’ Nílus5 vize kiáradásával az ő szánté földeiket 
béönténé, iszappal barázdáikat bétöltené, nem tudhatták 
szántó földeiket a’ másokétól megkülömböztetni, míg ezen 
Tudomány segítségével száraz időkben földeiket fel nem 
mérték. A5 Görögök5 elsőbb tudósai nálók tanulták ezt meg, 
5s úgy vitték által Görög-országba; a5 Milésiai Tháles, 
Pythagorás 5s mások. —  Thales találta fel azon átlátá
sokat , mellyek azj Enklides munkája5 első könyvé
nek , 5-dik 15-dik 16-dik számai alatt vágynak; és a5 
negyedik könyvben, 2-dik 3-dik 4-dik 5-dik számok 
alatt olvastatnak. Szinte azon időben élve Pythagorás 
i s , maga elméjének ereje által találta fel az ugyan Eu- 
klides első könyvében, 32-dik 44-dik 47-dik 48-dik 
számok alatt lévő altatásokat, — ugyan ő méregette fel 
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a’ merő mérésről szólló Tudományiján. (Solidometriá- 
ban) előforduló öt egyenlő oldalú testeket. Az Aristo- 
teles bizonyítása szerint Anaxagoras egész Geometriát 
ú t ; — irt Hyppokrates is. —  Pláío ezen Tudomány
nak kulcsát. az nllatás igazságának eredetiig való ki
bontakozását (Analysist) feltalálta; a' maga oskolája 
ajtaja’ szemöldökére ezt íratta: Senki ide Geometria’ tu
dása nélkül be ne lépjen. —  Irt ezen Tudomány* állatá- 
siról Arkhitás is ;  k i annyira is. m ent, hogy fából repü
lő galambot csinálna, melly találmánybul származott a’ 
Daedalus mestersége. —  León is írt ezen Tudományról, 
’s a’ közönsége? élet’ hasznaira szabogatta. —  A’ Gni-  
dnsi Eudoxius mind azokat, mellyek az Enklidcs 5-dik 
könyvében vágynak, magátul feltalálta,, írt egész Geo
metriát is , de szárazon adta azt e lő , az-élet’ hasznaira 
való szabogatás nélkül. Megmutatgatta a’ már ez előtt 
Piatótul pröbálíatottKonns’ háromféle felvágásábul szár
mazott figuráknak természetét ’s tulajdonságait. — Qlly 
becsben volt ebben az időben a’ Geometria, hogy a’ ki 
azt.nem tudta, a’ philosopliia’ tanulására sem bocsátta
tott: — innen lett az , hogy midőn egy ifjú kérné Xe- 
nokratest, hogy venné fel őt tanítványai közzé; azzal 
utasította el magától: Lódnly ifjú , mert nincsenek phi- 
losophiai füleid. —  Már ez időben Euklides állott e lő , 
ki az előtte élt ’s vele egy idejű Tudósoknak munkáit 
látta, megvizsgálta, öszsze szedte, ’s készítette a’ még 
ma is meglévő szép munkáját. Meg van hasonlóképpen Ko- 
nonnak a’ Konus háromféle vágásábul számlázott figurá
kat előadó munkája; —  meg vanM enelausnak, a’ tökéle
tes kerckségű testnek (sphaerának) felső lapján, képze
lettel kivágott háromszegű figurákéul készült munkája.

Ma több, bővebb és tökélletesebb munkákat talá
lunk ezen Tudományról: Kertésznél, Lalandénál/, Ber- 
noullinál, Erisnél, K heilnél, Belidornál, Maupperfuisnál,



EylernéL Karstennél ,'Hennertnél, Boskovicsnál, Kaszt- 
n ernél,W pIfnál, Meczbourgnál és Takvetnél.

Mire mehetett volna idővel, ha tovább élhetett vol
na ama,híres Páskálius nevű ifjú , k i 12 esztendős ko
rában magára, minden tanitó nélkül Enklidesnek 16 ál- 
latásit, olly renddel, mint ennek könyvébe vágynak, 
feltalálta?

Tárgya a’ mérés Tudományának minden kiterjedés; 
melly hol a5 lineákbai;, széjben, hoszszban, méjben ; 
hol a’ lapokban, hol a’ testek*üregében, mérőjében fóro
dul e lő ; az honnan a’ mérés* Tudománya három részek
ből áll: első száll a* lineáknak, hoszsznak, széjnek, 
méjnek méréséről: ez hoszsz-mérés (L ongi-m etría), 
második a’ lapok’ m éréséről: e* lap-mérés (plani-metria), 
harmadik a’ testek’ iirege, merője méréséről: e’ merő- 
mérés (solidometria).

Külömböző utakat és módokat gondoltanak ki a’ Tu
dások a’ mérésben; ki rövidebbet, ki hoszszabbat, ki 
egyűgyűt, k i m esterségest, ki világosabbat, ki homá
lyosabbat ; mert néiuellyek az A B C  betűvel élnek a* 
mérés’ felszámításában; mások az Arabs számokkal, má
sok lineákkal, mások hoszszu sorú Logikai okoskodá
sokkal (syilogismusokkal), a’ természet pedig minden
nek egy; tiszta, világos okot adott, a’ mellett álván, 
rövid a’ inegbízonyitás.

A* mérés állatásinak, igazságának is megmutatásá
ra , ezen Tudománynak külömböző nemeit gondolták ki; 
kik csupán csak a* figurák* mutogatása mellett futtattvák 
az elm ét, és csak theoriát tanítanak; kik az élet’ kö
zönséges hasznaira is szabogattyák a’ mérést, és praxist 
gyakorolnak; kik c ak az egyenes lapokat méregetik, az 
az: a’ plana superíicieseket;kik a* horgas lapokat veszik 
f e l , az az a* sphaera superficiesseit.
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Vagyon has/,na a’ Mérés - tudományénak a’ közön
séges életnek minden nem ében: a’ földm ivelésben, az 
építésben, a’ kézi-m esterségekben, a’ bányász-mester
ségben, a’ testek’ természetérül széllé Tudományban, 
a’ látás vagy nézés’ Tudományában, a’ felbonczolás’ Tu
dományában ; a’ festésben, rajzolásban, és a’ metszésben.

Nem minden ember született mérőnek , hanem csalc 
az, k i a’ természettől é p , tisz ta , m egvilágosíttatott el
mét kapott; józan okoskodással b ír , fontos és egyenes 
ítéletet nyert, mágnásán járé képzeletivel meszsze eljut
hat ; a’ iigyelm etességet fogva tarija, éles és serény be
látásit.

Hibáztak ’s hibáznak azok, kik  ezt a’ Tudományt, 
esak elme élesítésre ’s csak képzelet’ felserkentésre Tá
lénak mondogatják; holott ez az életnek minden nemé
ben , mint egy szükségben segítő eszk öz, ngy góndql- 
tathatik.

Törvényei a’ m érésnek, mellyckhez a’ mérő’ mun
kálkodását, mint regulákhoz szabognthntja, azok; inel- 
lyeket a’ mennyiségről széllé értekezésemben másutt elő
adtam.

Az eszközök , m ellyckkel a’ mérésben élni szok
tun k , sokak, könnyen szerezhetők: illyonek a’ czirkn- 
lom (ciretnus), ennek két szárai vágynak; egyik egy 
pontban mcgerősi'ttetik, a’ másik azon pont k örü l, kö
rül forog; ezzel csináltatik az egész fé l ,  ’s negyed rész 
kerü let, vagy abroncs; ezzel mérettetik a’ hoszsz, széj, 
jnéj, ezzel a’ lin ea , ezzel a’ távolság; ezzel méretik ki 
a’ linóénak 4-ed 10-ed része ’s a’ t. ezzel csináltatik a’ 
linóénak k é t, három, négy annyija ’s a ’ t. —  A ’ men
nyiség’ Üneája (mnthemntica lin e a ) , moJly igen apró 
részekre vagyon felszám ítva; m elly a* mérni való lám
ákhoz lévén szabva; megmutatja annak 3-dik 5-dik 10- 
dik részét: ’s a’ t. —  A ’ mejjékos kettős linea (parolié-



lae lin eae), melly egymástól egyarányu távolságra le'vő, 
de öszveköttetett ke't lineákbul á l l ; ennek segítségével 
mérettetnek meg a’ mejjékes oldalú lapok; ez által csi
náltatnak mejjékes oldalú figurák. Egyenes állást mérd. 
L  betűbe/, hasonló eszköz (norma), melly áll két egyenes, 
de egyenes s/egeletet formáló módra ös/.veköttetett 11- 
neákból; ezzel méretik meg az egyenes szögelet. az egye
nes szögeletet csináld linea; ezzel csináltatik az egyenes 
szegeletet magában tartó háromszegű. ’s négyszegű figu
ra. —  A’ kerület vagy abroncs (circulus), annak felefse- 
m icirculus), vagy negyed része (quadrans), melly szege
let mérőnek is hívatik (goniometricum), ennek segítségé
vel csináltatik akármellv szegelet, ’s mérettetik meg a z , 
m ellyet két lineák egymásra lett hajtásokkal csinálnak- 
—  A’ láncz vagy kötél, ölekre méretve megjegyeztet
ve ; mellyel a’ távollóteknek hoszszát. széjjét, bányák
nak , kutaknak, folyóknak, tengereknek méjjét. tor
nyoknak magasságát szokták megmérni. —  A' páltzáts- 
kák vagy karók, inellyek látható távolságra a’ földbe 
szurattatva a’ távollétei, vagy nagyság' felmérését se
gítik . — M érő, könnyen hordoztatható asztalka, melly 
a’ magasabb hegyeknek tetejire, földszinével egyenlő- 
le g  helyhez tét ve arra szolgál, hogy azon a’ távol lévő. 
de már megjegyeztetett ’s látható tárgyak magok fekvé
sek szerint lerajzoltathassanak: itt segít a’ néző, hosz- 
szn látást segítő eszköz (instrumentum dioptricnm), ez 
az asztalkához vagyon srófolva. '

A ’ Mérés - tudományban előforduló mértékek ezek: 
a’ legkissebb képzelhető mennyiség, a’ linea; 10 linea 
egy ujj vagy hüvejk, 10 ujj egy láb, 5 láb egy lépés, 
10 .láb egy ö l ,  4000 lépés egy mértföld. 15 mérlföld 
egy grádus.

A’ szegeletek’ mérésére a’ legkissebb mérték a’ per- 
czentés (scrupulus), nagyobb a’ másod minula, nagyobb
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az első minuta; illyen 60 egy grádus, az egész kerület 
360 grádus; négy egyenes szegelet' m értéke, fél kerü
let ISO grádus, két egyenes szegeiét m értékei, negyed 
rész kerület 90 grádus, egy egyenes szegelet’ mértéke, 
— A’ buta szegelet nagyobb az egyenesnél, és igy több 
90 grádusnál; az hegyes szegelet kissebb az egyenesnél, 
és igy kevesebb 90 grádusnál.

Első része a Mérés-tudományának.
Ez a5 hoszsznak, széjnek ’s méjnek mérését adja 

elő: ez áll a’ lineák’ mérésében. A’ linea eredetét veszi 
a’ ponttól (punctum), A ’ mennyiség’ pontja, csak kép- 
zelésbeli pont, nem a’ természetben lévő (physicum); 
ennek sem boszsza, sem m éjje, sem széjje nincsen; nin-, 
csenek semmi részei. Hogy bajos illyen pontot képzel-, 
n i; az a’ mi vastag, testi érzésünktől a’ testi dolgok’ szem
lélésétől vagyon ; de ezektől elszakasztva, a’ mennyiség 
részeden pontjáról való képzelés nem lehetetlenség. —  
Több pontoknak sorából lesz a’ lin éa, ha a’ pontok’ so
ra egyenes egy felé sem hajló űton m egy, lesz az egye
nes linea (recta ), inellyben úgy vágynak a’ pontok 
helyheztetve, hogy akármellyik pontról nézettetve, a’ 
középsők nem láttatnak; és igy a’ végsők eltakarják 
a’ középsőket, ez az illyen linea a’ két feltétetett pontok 
közt hozatott több lineák közt a’ legrövidebb; ez az a’ 
linea, melly ha egy kipallérozott, minden pontjaiban 
a’ föld,jgzinétől egyenlő távolságra fekvő lapra helyhez- 
tettetnéfc, az ő minden pontjai a’ lapnak pontjait az 
egész sorban érintenék. —  Ha a’ pontok a’ sor’ kezde
tétől fogva az egyenes úttól minduntalan távoznak, lesz 
a’ horgas linea (curva), e’ már két ugyan azon pontok 
közt hoszszabb az egyenesnél; akár czirkalommal, akár 
mennyiség’ lineájával megmérettethetik; mert nagyobb 
helyet foglal ő , mint az egyenes. —  Yan elegyes linea



(m ix ta ) , mellynek pontjainak sora, hol az egyenes, 
h o l az elhajlott utat követi. — Ugyan csak mind a’ 
horgas, mind az elegyes lin eák , ha igen aprd, ve'getlenűl 
elosztatott részekre oszolnak; apró egyenes lineákká  
válnak. N

A ’ lineáknak a’ magok álla'sok vagy helyhezteté- 
srikhez képest sok nevei vágynak: a’ víz vagy föld’ fe l
ső szinével megegyező állású linea a’ (horizontális) , 
illyen  a’ víz és föld’ szinén gondoltatott lin ea ; illyen az 
asz ta lok , ládák’ felső lapjain gondoltatott lineák ’s a’ t, 

Az egyenes állású linea (perpendicularis), illyen a’ 
kerteleteket tartó k arók , sasfák állásának lineája az 
aszta l, széklábak’ állásának lineája; a ’ magasról le 
jövő nehéz test utjának lineája , ’s a’ t.

A ’ meghajlott linea (ob liqu a), illyen a’ hegyek  
oldalainak, meredekeknek lapjain gondoltatott lin eák , 
a’ kert támaszokon képzelt lin eák , ’s a’ t.

A ’ figura vagy lap üreget meghatározó linea ( la tu s )  
oldalnak mondatik.

A ’ figura vagy lap’ alsó zsámolya, mellyen az álla
mi vagy fekűnni gond oltatik , ez (hasisnak) hivatik.

A’ figura lap’ tetejéről a’ zsámolyra egyenesen nyií- 
l ó ,  vagy erről amazra felemelkedő egyenes lin ea ; ma
gasságnak neveztetik , (altitudo).

A ’ kerületben vagy abroncsban, az azt keresztül 
vágó lin ea , éppen annak középül keresztül menve (din- 
m éter). Ennek fele a’ közép ponttól fogva, az abroncs’ 
határáig, küllő (vadius). Az abroncs’ egyik szélső pont
jától fogva , az általellenbmi lévő más szélső p on tig , de 
nem közép ponton keresztül hűzatott linea; az abroncs’ 
húrja (ohorda).

A ’ m ejjékes egymástól minden pontban egyarányu 
távolságra lévő lineák (pnrnllclák), ülyenek az aszta
loknak , ládák’ szélső párkánnyainak lin e á i; az utak
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nak, barázdáknak, egymás által ellenébe lévő lineái 
’s  a’ t.

Az egyenesnél kissebb szegeletet beszorító lineák 
össze hajlók (  convergentes.)

Az egyenesnél nagyobb szegeletet bészoritó lineák, 
széjjelnyúlok (dívergentes.)

Az egyenes szegeletet bészoritó lin eák , egymásra 
egyenesek (perpendiculares.)

A ’ szegelet (angulus) , az egyenes szegelet (rectus), 
a’ buta szegelet egyenesnél nagyobb (obliquus), vagy 
obtusus), a’ hegyes szegelet, egyenesnél kissebb (acu- 
tus.)

A’ lineákból lesz a’ lap (superficies) , az egyenes 
a’ horgasokbul horgas; az elegyes lineákból elegyes lap 
származik.

A’ lap á ll a’ széjnek minden pontjaira egymás mel- 
l é , egymást érő hoszsz lineákból hnzatva; vagy a’ hosz- 
nak minden pontyaira a! széjből.

E szerént a5 lap é li annyi hoszszlineákból,  a’ hány 
pontyai vágynak a’ széjnek; vagy annyi széj-Iineákból, 
a’ hány pontyai vágynak a’ hoszsznak, de minden méj 
vagy vastagság nélkül.

Alapokbul leszsz a’ merő vagy test (  Solidum v. 
corpus ) ,  melly úgy származik, ha több lapok egymásra 
lialmoztatni gondoltainak, mind addig, míg egy bizonyos 
méjjet vagy vastagságot formálnak; az honnan a’ merőt 
kitsináló részek három rendbeliek, hoszsz, széj, méjj 
lineák. —  A lineának csak hoszsza vala ,a’ lapnak hosz
sza és széjje; de a’ merőnek vagy testnek, hoszsza, széjje, 
méjje vagyon, —  a’ méjj magasságnak is mondatik.

Vágynak rendes vagy egyenlő m erők, mellyeknek 
lapjai egymáshoz egyenlők, vagy legalább által-ellenben 
fekvő lapjai, egyenlők.
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Yagynadv rendetlenek, vagy egyenetlenek; mellyek- 
nek lapjai egyenetlenek vagy egymáshoz nem egyenlők.

Vágynak egyenes lapokkal felkészült merők; vágy
nak horgas, domború lapokkal, vagy ki vagy béhorgad- 
tokkal ke'szűltek. (circularia, Sphaerica convcxa, con- 
cava.)

, Vágynak az őket ki tsinálő részeken képzelt figurák
ról elneveztetett m erők; ( a ’ koczka,) (cubus, v. cu- 
bicum,) mellynek hat egymáshoz egyenlő oldal lapjai 
vágynak; miilyen az úgy nevezett játékbeli koczka, aé- 
melly kasztén, némelly láda. ’s a’ t

A’ hat mellékes oldal-lapokkal készült merő (paral- 
lelepipedum,) mellynek két két által-ellenben lévő oldal
lapjai egyen lők; miilyenek sok szekrények, szászékok, 
hombárok, ládák, kasztenek. ’s a’ t.

Ismét a’ hat mellékes oldal-lapokkal készült merő 
(prism a cpiadrangulare ,) mellynek négy egymással ál- 
tal-ellenben lévő négyszegű lapjai egymáshoz egyenlők; 
két vég négyszegű lapjai is egyenlők; miilyenek a’ mes
ter gerendák, a’ kő kém ények, némelly kő oszlopok, 
’s a’ t.

Az öt mellékes oldal lapokkal készült merő (prisma 
triangulare,) mellynek három négy négy szegő lapjai 
egymáshoz egyenlők; két vég három szegő lapjai is 
egyenlők: milyenek a’ sir-hantok, koporsó fedelek, ko
porsó fedelek’ formájára rakatott ágyú golyóbisok ’s a t.

A* hegyesen végződő négy oldal lapokkal készált  
merő (pyram is,) melynek három, három három szegű 
oldallapjai egymáshoz egyenlők; a’ ’s ámolya három e- 
gyenlő oldalú lap. —  Illyenek sok ékek, hasitó szegek, 
gajhók, csákányok, némelly fejszék, ’s a’ t.

Vágynak illyen pyramisok négy. hat, nyolcz oldal 
lapokra is készítve a’ magas tornyok’ fedelezetiben.
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A’ domború egy Iapbul álló merő (  Sphaera, v. gló
bus )  mellynek felső egész lapjának minden pontyai a’ 
belső közép ponttal egyarányu távolságra vágynak; melly- 
hez hasonlót igyekezett formálni a’ mesterség az ágyú 
golyóbisokban; nem küiömben az oskolákban tanitás-vé- 
gett mutogattatni szokott papirosbul, tsinált eget ’s mi 
földünket képzeltető laptákban; mert a’ természet a’ ma
gához mindenütt egyenlő kerekdekségtől hol kevésben, 
hol nagyobban szereti eltávozni, mint láttyuk a’ gyümöl
csök’ domborúságában,melly függ a’ belőjek dolgozó kü- 
lömbözö erőknek munkálkodásától.

A' domború három lapokbul készült merő (  cylinder )  , 
mellynek hoszszan nyúló oldal lapjának minden szélső 
pontyai, a’ közepin egyenesen Iebotsátva képzelt lineá- 
nak pontyaitól rendre egyenlő távolságra vágynak; ’s a’ 
két vég lapjai tökéletes abroncs formát mutatnak, illye-  
nek a’ melegítő szobákban a’ füttőknek nagyobb része; 
a’ néző-csők (tubusok) az üveg kondérok, az hordók
nak nagy része, ’s a’ t.

A’ hegyes két lapokbni készült merő, melly süveg
nek mondattathatik (  conus ) ,  ennek széj oldala fenn, 
egy ponton kezdődik, lejjebb mind untalan nagyobb na
gyobb abroncsolcbul rakódik; míg a’ fenék abroncs leg
nagyobbnak marad; illyenek a’ nádinéz süveg; némelly 
tornyok’ fedele, a’ folyókban a’ kerengő örvény; de a’ 
melly megfordulva, a’ hegyivel a’ folyó feneldn vagyon, 
illyen a' tetejit kivéve a’ Só-bánya’ aknája; mert itt  a’ 
süvegnek, conusnak tetejit elvágva lehet gondolni, 
minthogy nem egy ponton kezdődik.

A’ lapok figuráknak formájába öltöznek:' lássuk 
hát a’ lapokat figurák’ formájában is.

Nem elég a’ figura’ magyarázására azt mondani: hogy 
az oldalokkal bekerített h e llye t, vagy üreget tészen ; 
hanem inkább lineával, vagy lineákkal kihatároztatott



heliynek mondhatni; mert a’ mennyiség lineájának is 
(  matheniatica lineának) vagyon figurája; pedig csak 
egy lineábol á l l ; a’ V betűnek is ,  e's a’ normának, melly 
egy L betűhöz hasonló, vagyon figurája; pedig csak két 
lineákból állanak, az abroncs is egy lineábol; a’ fél 
abroncs kettőbül; m égis figurák.

A’ legegyszerűbb figura az abroncs: melly úgy szár
m ázik, ha a’ czirkalomnak egyik szára egy pontba szú- 
ratik , a’ másik szára pedig körűi forgattatik, miig oda 
tér viszsza, az honnan elindult. —■ Illyen figurája van 
közel a’ folyók csepjeinek; a’ gyümölcsöknek is közelitő 
ehez; a’ mi földünknek-is; az égi testeknekis; de sok  
mesterség mi veinek i s ; csebreknek, kádaknak, hordók’nak 
fenekeinek ’s a’ t.

Más figura a’ három oldalú és három szegeletü fi
gura , itt vagy három egyenlő oldalok köttetnek egybe; 
’s leszsz az egyenlő három oldalú figura (triangulum 
ae'quilaterum); vagy két egyenlő oldalok köttetnek 
egybe harmadik egyenetlennel; ’s leszsz a’ két egyenlő  
szárú figura (triangulum aeguicrurum v. Isoscelés); vagy 
három egyenetlen oldal ok köttetnek egybe; ’s leszsz az 
egyenetlen oldalú figura (triangulum scalenura.)

A’ szegeletékről is vészén ez külömböző neveket; 
mert ha egy szegelet benne a’ három közziil egyenes 
(  recttts ) , leszsz a’ triangulum rectangulum; egyenes 
szegeletet biró három oldalú figura. Ha egy szegelet ben
ne buta, leszsz a’ huta szcgeletet biró három oldalú fi
gura (  triangulum obtusangulu u.) — Ha mind a’ há
rom szegelet hegyes: leszsz a’ hegyes szegeleteket biró 
három oldalú figura (triangulum acutangulum.) Illyen  
három oldala figurákat láthatni a’ s/rhantoknak két 
végein; a’ koporsó fedélnek két végein, a’ házok fe
deleinek két végein ’s a’ t.



Más figura a’ nagy oldalú és négy szegeletü (  qua- 
drilaterum &  quadriangulum; quadrangulum ) ;  ebben ha 
négy oldalok egyenlők és négy egyenlő szegeletre köttet
nek egybe, leszsz a’ négy szeg figura (  quadratum.) —  
Ha a’ négy oldalok közzül a’ két két által-ellenben lé
vők egyenlők, és mind egyenes szegeletekre köttettek- 
egybe; leszsz az egyenes szegd (  rectangulum quadran- 
gulum v. Rhombus.) Ha a ’ négy oldalok közzül, a’ két 
által-ellenben lévők ugyan egyen lők; de a’ szegeletek, 
mellyeket egybeköttetésökkeltsinóltak vágy buták , vagy 
hegyesek; leszsz a’ buta figura. (Rhomboides.) Ha vég
re sem a ’ négy oldalok nem egyenlők, sem a’ szegele
tek; leszsz az egyenetlen figura (altéra parte longius.) 
Illyeneket láthatni a’ Házi fa nagyobb eszközök felső ol
dal és alsó lapjain, a’ kö-haz’ falain , a ’ szoba’ felső ’s 
alsó padlásain, a’ házak fedelének oldalain, ’s a’ t.

Végre vágynak ö t , hat, nyolcz, tíz ’s több oldahí 
figurák (pentagonum, hexagonum etc.) mellyek ugyan 
annyi szegeleteket is csinálnak, ’s vagy egyenlők ’s 
rendesek, oldalai és szegelete i; vagy egyenetlenek, a’ 
miilyeneket lehet ritkán találn i, mind a’ természet’ mun
káiban, az ásványokban , mind a’ mesterség’ müveiben.

Már mind az említett hoszszat, széjjet, méjjet je
lentő’s több lineáknak, mind a’ mondott figurák oldalai
nak; mind a’ lapoknak, mind a’ mérőknek előadásában 
ez a’ természetes rend; hogy inegmutattassék, mikép
pen keljen mindeniket form álni, írn i, csinálni, hogy 
keljen kissebbet, egyen lőt, nagyobbat készíten i, hogy 
keljen azoknak részeket venni, mellyek légyének mind 
azoknak karakterei, tulajdonsági, minémű természet 
jön ki azokból, ’s végre hogy keljen mind azokat fel is

Ke gondollya pedig valak i, hogy az eddig élt Tu-, 
dósok közzül csak egy is  le tt volna, k i ezeknek min



den tulajdonságait kimentette volna természetökkel egy
be , csak közelített ahoz m indenik, de ege'sz tökéletes
ségre még nem vihette , a’ jövendő idő meg sokakat fel 
találtathat.

K ét különböző útakat követtek eddig elé a’ .mérők 
ebben a’ Tudományban ’s ennek előadásában; k i az 
egyenes oldalú figurákon kezdette, és így annak előadá
sában, megmutatásában, méregetésében az abroncsot 
vette fe l segítő eszközül; k i az horgas oldalú figurákat, 
abroncsokat vette fel először i s ,  mellyeknek-tulajdon
ságainak előadásában, az egyenes oldalú figurák’ segitsé- 
gével é l t ; m elly jele  annak, hogy a’ természet ezeket 
szorossan egybe is kö tö tte , ’s nem külömböznek egy
m ástól annyira, mint közönségesen vélekednek.

Én pedig a’ legegyszerűbb figurán, az abroncson 
kezdem ezen Tudomány’ előadását; mert az a’ legegy
szerűb b ,’s legtökéletesebbnek látsző figura;a’ természet 
i s  ezt adta majd minden testek nek , folyóknak, kemé
nyekn ek , élőállatok testén ek , annak részeinek, plán- 
tákn ak , élő fáknak, azoknak részeinek, levelének, vi
rágjának, gyüm ölcsének, m ég az ásványoknak is nagy  
r észén ek ,’s a’ csepégéseknek, ’s a’ t. —  A  mint az em
beri test’ részeinek egymáshoz ’s az egészhez bizo
nyos k i csinált mérteke (proportiója) vagyon a’ termé
szetben, lévén a’ hüvelyknek kétszer vett karimája ak
kora , m int a’ kar nyelének a’ bognál lévő karim ája; e’ 
kétszer véve akkora, m in ta ’ nyak’ karim ája, ez is két
szer véve akkora, mint a’ deréknek karimája; ugyj^z 
élő fáknak gyengébb ágainak karim ája, az időssebbe- 
kéhez, ezeknek a’ derékhoz, törzsök karimájához kimért 
mekkoraságok vagyon ; m ellyből az élőfáknák élet ide- 
jek  kora is  kihozattathatik.

M ivelhogy pedig az abroncs ’s több figurák előadá
sában , méregetésében a’ lineák’ segítségével é lünk; hol



a% egyenesen álló , hol a’ föld ’s víz’ szinével egyenlőleg 
fekvő; hol a’ mejjékes lineákkal; majd három oldalú, 
“egy egyenlő oldalú, négy niejjékesen fekvő oldalú 
figurákkal; előbb szükségesnek látom a’ lineák ’s lapok’ 
csinálásárul, méregetéséről néinelly állításokat feltenni, 
lllyenek lesznek e’ következendők:

Húzz egy lineát akár az asztalon , akár a’ jegyző
táblán, akár a’ papiroson, akár a’ föld’ színén: Erre el
jutsz, ha veszed a" mennyiség’ lineáját (matheinatica li
neát), ’s azt a’ helyhez szabogatod, az hol a' lineát 
kell huzni, ’s  azon lineának mellette , húzzál a’ jegyző 
eszközzel egy lin eát; ha a’ mennyiség’ lineája lin ea , ez 
is  melly mellette vagyon huzva, linea lészen.

Húzz föld ’s víz’ színével egyenlőleg fekvő lineát : 
erre állítsd asztalodat, azon jegyző tábládat, papiroso
dat, föld ’s viz’ szinével egyenlőleg, ’s húzz azon jegyző' 
eszközöddel lineát, e’ lészen föld ’s viz’ szinével egyenlő
leg fekvő linea; mert ha az asztal, jegyző-tábla ’s papi
ros, föld ’s víz’ szinével egyenlőleg feküsznek, a’rajtok 
húzott linea is ollyan fekvésű lészen.

Megadatván egy lin ea , húzz arra fejűiről le ,  vagy 
emelj felfelé egyenes szegeletet csináló lineát; erre vedd 
elé a’ normát, egyenes szegeletet mutató eszközt, annak 
alsó részét szabogasd a’ fekvő iineára, ’s fel-felé nyúló 
óldala mellett a’ jegyző eszközzel húzz a lá , vagy emelj 
fel más lineát ’s meg lészen az egyenes szegeletet csi
náló két lin ea; mert ha a’ norma’ eszköze egyenes sze
geletet formált, a’ tőled készíttetett két lineák is ollyat 
csinálnak.

Húzz két mejjékes egymástól egyarányu távolságra 
lek vő lineákat, vagy ha az egyik linea megadatott, 
arra mást szintén ollyan méjjékest; erre vedd’elé a’ két 
mejjékes •lineák’ eszközét , szabogasd a’ két lineák’ pon
tyaihoz annak pontyait'; vagy ha egy linea adatott volt
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tott volt meg j a’ másikat húzzad jegyző eszközöddel, 
a' mejjékes lineák eszközének másik lineája pontjai 
m ellett; —  vagy a’ megadatott lineának két végeiről, ’s 
közepiről emeljfel egvarányu egyenes szegeleteket csi
náló lineákat a’ norma’ segítségével, ’s azon lineáknak 
felső pontjain házz lineát végig a’ megadatott linea más
adnak,’s meglesz a’ kívánt két mejjékes linea, mert mind 
a’ mejjékes lineák’ eszközével meg egyeznek, mind az 
egyikre felemeltetett egyenes szegeleteket csináló lineák’ 
egyenlősége, a* két lineáknak egymástól egyenlő távol
ságát bizonyítja.

Húzz egy megadatott liiieára mást meghajlottat, 
akár hegyes, akar buta szegeletet csinálőt; erre vedd 
a’ normát, annak egyik oldalát, szabogasda’ megadatott 
lineára, a’ másik oldalán túl a’ jegyző eszközzel eresz 
le  a’ linea pontjára egy lineát, e’ lesz a’ buta szegeletet 
csináló meghajlott linea; mert egyenesnél, az az: a’ 
normánál nagyobb; ismét a’ norma’ fennálló oldalán, 
innen eresz a’ megadatott linea’ azon pontjára más lineát; 
e’ lesz a’ hegyes szegeletet csináló meghajlott linea; 
mert egyenesnél, az az : a’ normáénál kissebb.

Mérjed meg a’ megadatott lineát; erre ve'dd a’ czir- 
kalmot, annak egyik szárátfszúrjad a’ megadatott linea’ 
egyik végső pontjába; a’ másik szárát addig nyissad, 
míg a’ megadatott.linea másik végső pontját é r i, lesz a’ 
megadatott linea’ mértéke a’ czirkaloin szárainak kinyí
lása közzé; melly apróbb felszámlálható részekben men
nyit tegyen abból megtudhatod; ha czirkaloin’ szárai 
közt való nyilast a’ mennyiség’ apróbb részekre számított 
lineájára (mathemática lineára) szabod, a’ hoL meglát
hatod, a’ két szár’ kinyílása között, hány apró hajszál
nyi lineák, vagy nagyobb részek, a z a z :  ujjak, hü
velykek vágynak.

r. «. on. MINERVA 111. negyed! 1834. 42



Csinálj a’ megadatott lineához egyen lőt, vagy na
gyobbat, vagy kissebbet; erre vegyed a’ czirkalm ot, 
mérd meg a’ megadatott lineát annak két végső pontjára 
helyheztetvén a’ czirkalom’ két szárait; ezt a’ szárak’ k i  
nyilasát., mint mértéket, tedd a’ tábládra, vagy papiro
sodra, ’s a’ két végső pontok közt, húzz lineát, az egyen
lő lesz a’ megadatotthoz; mert mind a’ kettőnek egyen
lő mértéke vagyon; —  ha a’ megadatottnál nagyobbat 
akarsz csinálni; nyisd ki a’ czirkalom’ szárait nagyob
ban, ’s annak pontjai közt húzz lineát; e’ nagyobb lesz 
a’ megadatottnál: mert nagyobb a’ mértéke. —• H a a’ 
megadatottnál kissebbet akarsz csinálni, szorítsd a’ 
czirkalom’ szárait Öszvébb, hogy kissebb legyen a’ nyí
lá s , ’s a’ szorossabb nyílás között húzz lineát; e’ k is
sebb lesz a’ megadatottnál; mert a’ mértéke is kissebb; 
mivel a’ mértéke mind ezeknek a’ czirkalom szárai közt  
való nyilas. .

Csinálj a’ megadatott lineához két akkorát, négy  
akkorát ’s a’ t. vedd a’ czirkalmot, mérd meg az ada
tott lineát; ezt a’ mértéket tóiddá’ megadatott végéhez, 
mind annyiszor, a’ hány korát akarsz vagy kell c s iná ln i; 
meg lesz a’ Icét akkora ’s a’ t. mert mind annyiszor sza
porodik ugyan azon mérték.

Vegyed a’ megadatott lineának fe l i t , negyed, nyol- 
czad részit ’s a’ t. erre vedd ismét a? czirkalmot; oszd el 
azzal a’ megadatott lineát k é t, négy, nyölcz ’s a’ t. ré
szekre egyenlően; meg van a’ fé l, negyed, nyolczad 
rész ’s a’ t. linea; .mert mind azoknak mértéké a’ czir- 
kalom szárainak akkora kinyílása.

Négy egymáshoz mérsékleti lineákat (proportiot) csi
nálni ; azokat öszveadni,  kihúzni, sokszorozni, elosztani.
, Egymáshoz mérsékleti: lineáknak sorát (progressiót) 

csinálni; —  úgy azokból végetlen sort formálni; ezeket 
summázni, felszámítani- — E z e k ’s ezekhez hasonló kér



dések a’ ínagássabban járó mennyiség5 Tudományához 
(sublimior mathesis) tartoznak.

Ha linea lineával sokszoroztatik, az a z : a’ hoszsz 
linea annyiszor vétetik , a’ hány pontja vagyon a’ széj 
lineának; vagy a’ széj linea annyiszor vétetik, a’ hány 
pontja vagyon a’ hoszsz lineának; lesz a’ lap’ szárma-

Itt is vágynak néhány kidolgozni való állatási igaz
ságok , m int:

Egy megadatott laphoz egyenlőt, nagyobbat, k is- 
sebbet form álni; erre vegyed a’ megadatott lap’ hosz- 
Szát a’ czirkalommal megmérve; jegyezd azt papirosod
r a , vagy tábládra; vedd a5 szájét is a’ szerint, ’s jegyezd 
f e l ,  e’ kettő egymással sokszorozva, avagy annyiszor 
véve a' hoszszat a’ hány pont van a’ széjben, vagy an
nyiszor véve a’ szájét, hány pont van a’ hoszban, meg
adja az egyenlő lapot; mert egyenlőkből egyenlő le sz, 
mivel mind a \h o szsz , mind a’ széj, mind a’ két lapok
ban egyen lő; már pedig ezeknek egymással való sok- 
szorozásokbul lesz a’ lap. —  Ha nagyobb lapot akarsz 
csinálni a’ megadatottnál, vágy a’ czirkalommal a’ meg
adatott lapnak hoszszánál nagyobbat, megmaradván a’ 
széjnek megadatott mértéke; vagy vágy ugyan a’ czir
kalommal nagyobb szájét a’ megadatottnál, megmarad
ván a’ hosznak mértéke; vagy vegyed mind a’ hosznak, 
mind a' széjnek nagyobb mértékét, mint a’ meilyefc adat
tak; sokszorozd mindenik esetben a5 hoszszat a’ széjjel, 
vagy a’ széjjet a’ hoszszal, lesz a’ nagyobb lap; mert 
nagyabbakból nagyobb származik, és vagy a’ hoszsz, 
vagy a’ széj , vagy mind a’ kettő nagyobb lévén, a' mi 
azoknak egymással való sokszorozásokbnl le sz, az is  
nagyobb lészen.

Ha a’ megadatottnál kissebb lapot akarsz form álni; 
vágy a’ czirkalommal a’ megadatott hosznál, vagy szej- 

42 *
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n ó l, vagy Mind a’ kettőnél kissebb mértékűt, ’s azo
kat sokszorozd egymással, lesz a’ kissebb lap; mertkis- 
sebbekből kissebb le sz , ’s vagy a’ hoszsz, vagy a’ 
széj, vagy mind a’ kettő kissebb lévén, a’ lap i s , melly 
azoknak egymással való sokszorozásokbul származik, 
kissebb lesz.

Csinálj fél akkora lapot, m in ta ’ megadatott; erre 
vegyed a’ czirkalommal a’ megadatott lapnak hoszszá- 
nak fe li t, megmaradván a’ széjnek megadatott mértéke; 
—  vagy vegyed a’ széjnek fe li t , megmaradván a hosz
nak m értéke; a’ fél hoszszat az egész széjje l, vagy a’ 
fél széjjet, az egész hoszszal sokszorozd, ’s lészen a’ 
fél akkora lap, mint a’ melly adatott v o lt , mert a hoszsz  
fél annyiszor vétetvén, mint a hány pontjai vágynak a’ 
kosznak, az is a’ níi ezeknek egymással való sokszoro- 
zásokbul származik, fél akkora lészen.

Ezek szerint csinálhatod a’ megadatott lapnak, ne-- 
gyed, nyolczad s a’ t. részét.

Ha két akkora lapot akarsz csinálni, mint a’ meg
adatott ; vegyed vagy a’ kosznak két akkoráját, meg
hagyván a' szájét; vagy a’ széjnek két akkoráját, meg
hagyván a’ hoszszat; sokszorozd a’ hoszszat a* széjje l, 
’s lesz a ’ két akkora Jap; mert két akkora hosznak pont
jaira két annyi széj, lineálc, vagy két akkora széjnek 
pontjaira, két annyi hoszsz lineák huzattatnak; m árpe
dig ezeknek egymással való sokszorozásábnl származik a’

Csinálj négy akkora lapot, mint a’megadatott, vagy 
az adatottnak quadráturnát; erre vegyed mind a’ megada
tott hosznak két akkoráját; mind a’ megadatott széjnek 
két akkoráját, sokszorozd azokat egymással, lesz a’ négy 
akkora lap , mert mind a’ két akkora hoszsz linea’ pont
jaira, két annyi széj lin eák ; mind a’ két akkora széj 
linea’ pontjaira'két annyi hoszsz lineák Huzattathátnak,



már pedig ezekből lesz a’ lap , kétszer két annyiból négy 
annyi.

A’ lapnak többszőrét vagy nagyobb korát csinálni; 
azokban n ég y  közt m érséklést, proportiót; többek közt 
hoszszű so r t  (progressiót); végeden sort (infinitum 
m o t); az egésznek egymáshoz való mérésekből szárma
zott h ijjánosságot; integrális és differentiális calculust; 
a’ lapoknak gyökereit, radixait; az ezekkel való mun
kálkodás’ m ódját; a’ radixoknak öszveadását, kihúzását, 
sokszorozását, elosztását ’s a’ t. mind ezeket előadni, 
m agyarázni, v ilágosítan i, kidolgozni; a’ felsőbbi men
nyiség Tudom ány’ ( sublimior m athesis)  dolga. —  
Látni va ló  hogy ezekben még többre is mebet a’ világ! 
nem ért h á t  véget.

A’ lap ok ’ mérésén fundáltatik a’ gazdaság’ nagy ré
sze , szántó  földeknek, széna réteknek , erdőknek men
nyisége’ f e lv e té se , az azokkal vejendő haszon’ felszámítá
sa ; az atyafiságos törvényes elosztás’ minémüsége ’s a’ t.

E zek et előadván, hozzá kezdek a’ legegyszerűbb fi
gurához a z  abroncshoz és annak csinálásához, részeinek 
felm éréséhez.

Megadatván egy pon t, körülette abroncs kerületet 
csinálni: erre vegyed a’ czirkalmot, annak egyik szárát 
szúrd a’ megadatott pontba, a’ más szárával ákármelly 
kinyitásra , rakj körűi pontokat, a z a z :  csinálj horgas 
kerületet, míglen a’ czirkalom forduló vagy kerülő szá
ra oda tér  viszsza, az honnan elindult ; meg van az ab
roncs’ k e r ü le te ; mert ezen kerületnek minden pontja 
a’ m egadatott közép ponttul egyaránvu távolságra Tagyon, 
melly távolság  a’ czirkalom két szárainak egymástól va
ló e lnyilásábul származott; e’ pedig az abroncs kerület' 
természete.

Ha nagyobb abroncs kerületet akarsz csinálni; ugyan 
azon m egadatott pontba állítsd meg a’ czirkalom’ egyik



szárát, a’ más szárát nagyobb távolságra nyisd m eg, ’s  
forgasd a5 megadatott pont körűi, lesz a’ nagyobb ab
roncs kerület; mert annak pontjai kerülete'nek a’- közép 
ponttal mindenütt egyarányu távolságra vágynak; de na
gyobb távolságra.

Ha kissebb abroncs kerületet akarsz csinálni a’ 
megadatott pont körűi; a’ czirkalom’ egyik szárát ismét 
az adatott pontba helyheztetvén, a’ más szárának kis
sebb kinyílásával, keríts az adatott pont körűi abroncs 
kerületet, ez kissebb kerület lesz; mert kissebb távol
ságra lesznek a’ kerület’ pontjai a' közép pontiul.

Ha több egy közép pontot tartó kerületeket akarsz 
csinálni; arra vegyed a’ czirkalmot, annak egyik szá
rát szúrd a’ megadatott pontba; a’ másikat néhányszor, 
a’ hányszor akarod különböző nagyságú nyílással kerítsed 
az adatott pont körűi; lesznek több kerületek azon egy 
közép pont körűi (eoncentricus circnlusok), mert minde- 
nik kerületének pontjai különböző távolságra esnek 
a’ közép ponttul, raelly különböző távolságot a’ czirka
lom két szárának különböző nagyságra lett kinyílása csi-

Egy megadatott abroncs kerülethez egyenlőt csinál
ni. ‘Erre mérd meg czirkalommal a’ megadatott kerület
ben. a’ közép pontnak az abroncs kerületétől való távol
ságát, a’ czirkalom szárainak akkora kinyílásával, az 
egyik szárt egy felvétetett pontban megerősítvén, a1 más 
szárával csinálj a’ körűi kerületet; ez a’ kerület egyen
lő nagysága lesz a’ megadatott abroncs kerülethez; mert 
a’ közép ponttul, mind a’ kettőben a’ kerület pontjai 
egyenlő távolságra esnek; mert a’ czirkalom szárainak 
mind a’ kettő esinálásában egyenlő kinyílása volt.

Fél abroncs kerületet csinálni. Erre végy egy pon
to t, melly közép pont helyett szolgáljon; ahoz helyhez- 
tetvén a'mennyiség’ lineáját; annak mellette jegyző esz



közzel, húzz egyenes lineát; ezt oszd el a’ czirkalom- 
m al két egyenlő részre, a’ középső két részt megválasz
tó pontba megszórván a’ czirkaíom’ egyik szárát, a' 
m ásik szárát kinyitván, helyheztesd a’ húzott ’s  két rész
re osztott linea’ egyik végére; onnan a’ linea felett csi
nálj kerületet, ’s nyújtsad a’ linea á ltal-ellenben  
lévő másik végéig; lesz a’ fél abroncs kerület, mert a’ 
közép ponton keresztül húzatott ’s két egyenlő részekre 
osztatott linea, az abroncs kerületet középben keresztül 
vágó linea (diam eter), m elly az egész abroncs kerüle
tet két egyenlő részekre szokta osztani; és itt fél kerü
le t  maradott.

- Negyed rész abroncs kerületet csinálni. Erre tégy  
egy  pontot, m elly legyen -az abroncs kerületnek közép 
pontja: azon pontbul húzz víz színével egyenlőleg fektő 
l in eá t, a’ mennyiség lineája mellett a’ jegyző eszközzel, 
erre fektessed a’ normának alsó lin eáját, a’ norma má
s ik  fennálló egyenes szegeletet csináló oldala mellett fel
felé  húzz más lineát a’ norma’ szegeletiből. melly az ab
roncs kerület közép pontjánál lészen; a’ czirkalommal 
mind a’ két húzott lineákat, mérd egyenlőre ezen két 
egyenlő litteák’ két v égeit , kösd egybe abroncs kerület
te l a’ czirkaíom’ segítségével; lesz a’ negyed rész abroncs 
kerület; mért ha két a’ közép ponton keresztül menő, 
egy  mást a’ közép, pontban egyenes szegeletekre keresz
tü l vágó, a’ kerület’ végső pontjánál kezdődő, ’s áltál- 
ellenben lévő végső pontig nyúló lineák az abroncs ke
rületit négy egyenlő részekre osztja; azon két keresz
tá r  vágóknak (diametereknek), két fele , azaz: a’ két 
k ü llő k , a’ magok végéig közt a’ kerületnek negyed ré
szét formálják.

Már a’ mint az egész abroncs kerülethez egyenlőt 
csinálánk; fennebb lehet a’ félhez, és negyed rész ke-



rüiethe* is egyenlőket csinálni, a-' csak most előadott 
módok szerint, az említett eszközökkel.

Ke't akkora, négy akkora ’s a’ t, abroncs kerüle
teket csinálni, mint a’ megadatott kerület; ez a’ lapok5 
mérése Tudományában (planímetriában) fordul elő,

A* kerületnek horgas részeit az egyenes lineákhoz 
méregetni, számítani; a5 kerület horgassának a5 Tan- 
gens egyenességéhez való közelítését méregetni; a5 D ia- 
meternek az abroncs kerületéhez való m érését, ’s men
nyiségét kitalálni ’s a' t. ezek a5 fennebbjáró mennyiség 
Tudományához (sublimior mathesishez) tartoznak.

A’ fennebbiek szerint csináltathatnak, a’ sütő ke- 
menczék, só aknák fenekeinek kerületi ’s a' t.

Megadatván, az abroncs kerület , annak közép pontr 
ját kitalálni. Erre húzz benn az abroncs kerületben a’ kerü
let’ egyik pontjától fogva az általellenben lévő kerület 
pontig, két egyenlő egymást keresztül vágó, a’ kerüle
tet két két egyenlő részekre osztó liueákat: ott lesz a’ 
közép pont, az hol a’ két egyenlő lineák egymást ke
resztül vágták; mert midőn a’ két nagy lineák egyenlők; 
a’ keresztül vágás’ pontjától fogva a’ kerületig nyúló fél 
fél lineák is egyenlők; ezek a 'fé l lineák, a’ kerület’ kül
lő i;  az a’ pont pedig, mellyből a’ küllők húzattatnak, 
a’ közép pont, —  Vagy írj bé a’ kerületbe belől négy 
egyenlő oldalú egy figurát (quadratumot), elosztván a’ 
kerületet négy egyenlő részekre a’ czirkalommal, ’s az 
elosztás’ pontjait egyenesen húzott lineákkal egybekötvén, 
inelly lineák most mind benn esnek a’ kerületben; ezen 
négy egyenlő oldalú figurának ellenben lévő szegeletiről 
húzz két lineákat, mellyek a’ figurát két részekre oszt
ják , és egymást keresztöl vágják; a’ keresztül vágás’ 
pontjába lesz a’ kerület’ közép pontja; mert itt is a’ li- 
neáknak az elvágás’ pontjától a’ kerületig nyúló részei, 
küllői a* kerületnek, ’s egyenlők lévén, az elvágás’ pont—



j a , az honnan a’ kerületig húzattattak; a’ kerület* közép 
pontja lészen. —

Vagy oszd el ismét a’ kerületet négy egyenlő ré
szekre ; mindenik osztálynak a’ kerületen a’ középső pont
já t  keresd ki czirkalommal; azon kerület’közép pontjai
ra a* mennyiség linéája mellett húzz egyenes lineákat 
a5 kerületen kívül, mellyek a’ kerületet érintők (ten
gessek) lesznek; ezeket a’ czirkalommal egyenlőkké mér
vén, hogy négy egyenlő oldalú figura (quadratum) lé
gyen a’ kerület körűi formálva; ezen figurának ellenben 
lévő szegeleteiről, húzz. két az egész, figurát kétfelé vá
g ó , keresztül vágó lineákat (diagonálisokat), az. hol 
ezen lineák egymást keresztül vágják, azon pont lesz a’ 
kerület’ közép pontja; mert itt is a’ lineáknak elvágott 
részei a’ közbe elvágott ponttal a’ kerületig megméretve 
egyenlők és kiillők lesznek; a’ melly pontbul pedig a’ , 
küllők huzatnak, az a’ kerület’ köz.ép pontja.

Vagy oszszad a’ kerületet három egyenlő részekre; 
az elosztás’ pontjait kösd egybe egyenes lineákkal benn 
a’ kerületben húzattakkal; ekkora’ kerületben benn írsz 
egy három oldalú figurát (triangulum aequilateruinot), 
mellynek mrind az, három oldalai egymáshoz egyenlők; 
ezen oldalokra a’ szegeletek’ tetejéből bocsáss á  norma' se
gítségével egyenes szegeleteket formáló lineákat (perpen. 
diculárisokat), az, hol ezen perpendiculárisok egymással 
találkoznak, ott lesz, a’ kerület’ köz.ép pontja; mert ott 
is a’ három perpendiculárisok, három egyenlő lineák lé
vén, három küllőket formálnak; az. a’ pont pedig, nielly- 
ből három’s több küllőkhúzattatnak a’ kerületre, a’ ke
rület’ közép pontja. —  Vagy felvévén itt előre, a’ mit 
ezután meg is bizonyítunk, hogy a’ rendes vagy egyen
lő oldalú hat oldatos figurának (regulare Hexagonuin- 
nak) egyik-egyik oldala egyenlő a’ kerület’ küllőjéhez; 
az abroncsnak kerületét oszd el hat egyenlő részekre, az
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elosztás' pontjait kösd egybe egyenes líneákkal b e  
kerületen, ’s formálódik benn a’ keriiletben a’ b a t e  
lő  oldalú hat oldatos figura (ha a’ kerület p on tja in ^  
elosztásit kívül a’ kerületen húzott lineákkal kötő*  
ve, azon lineák érintők, tangensek lévén a’ kerti- 
szükség, hogy egyenlőkre vágattassanak vagy o s z t  
sanak a' czirkalommal; és ekkor lesz az hat e g  
oldalú figura, körűi írva a’ kerület körűi) , inár 0 
oldalit figurának egyik-egyik oldala akkora lévén  ■> 
a’ k iillő ; vedd azok közzűl egynek a’- m é rté k é t ; 
a’ mértékkel húzz minden szegeletből béfelé lin ®  
az hol ezen egyenlő lineák öszvetalálkoznak, o t  
a' kerület’ közép pontja; mert azon pontbul többég", 
lineák , vagy küllők húzattattak a’ kerületre. —

Vagy vegyed a1 normát, ’s  annak szegeletit 
heztesd a’ kerület’ valamélly pontjára ; a’ norma k  
dalainak két végső pontjait kösd egybe egy lin eá v a l 
a’ lineát, oszd két egyenlő részekre; ez az e l ő  
pontja lesz a’ kerület’ közép pontja; mert abból a  
rületre egyenlő lineák és küllők húzattattak. —

Vagy húzz a’ kerületben benn akármelly l in e á t  
oszszad két egyenlő részekre; az osztás’ pontjáról « 
fel két maga körűi egyenes szegeleteket csináló 1 
(perpendiculárist); ezen perpendiculárisban lészen a  
rület’ közép pontja ; mellyből a’ kerületre több e g y  
lineák, küllők húzattatnák..

A’ kerület’ közép pontja’ kitalálása igazságán  
dáltatik a’ makhinás játszóknak abeli cselekedete, 1 
egy hegyes tőr’ hegyin egy poharat megállít ’s t á n  
tat; a’ biliárdozó páczikájával az elefánt csont g o ly  
són, annak domborúságára olly  ütést tészen , m e lly  
nak közép pontján keresztül menni gondoltatik ’s  a.

Ha az abroncs’ kerületin két egymástul tá v ó l 
pontok vétetnek fe l, az a’ lin ea , melly azon p o n t
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egybe k ö t i, egészszen benn esik a’ kerületben ; mert ar
ra a’ két felvétetett ’s egybeköttetett pontok közt e ső  
valam elly pontjául a’ kerületnek húzattathatik benn a’ 
kerületben egyenes linea.

Mind nagyobbak-nagyobbak azok a’ benn a’ kerü
letben húzatott lineák, mellyek a’ kerületnek távolabb  
m eg távolabb egymástul eső pontjait kötik egybe; m ert 
a’ kerületet nagyobb meg nagyobb részekre osztják.

Mind kissebbek-kissebbek azok a’ benn a’ kerület
ben húzatott lineák , m ellyek a’ kerületnek egymáshoz  
közelebb közelebb eső pontjait kötik egybe; mert a’ k e 
rületet kissebb-kissebb részekre osztják.

Legnagyobb az a’ benn eső lin ea, melly a’ kerü let
nek legtávolabb eső két pontjait köti egybe; m ert ez  
legnagyobb részekre osztja a’ kerületet.

Hlyen legnagyobb linea csak egy húzattathatik a ’ 
kerületben.

Ez a’ közép ponton megyen keresztül. —
Ez az m elly diameternek, az egész kerületet keresz

tül vágónak, két egyenlő részekre osztónak raondatik.
A ’ Diameteren sem a ló l, sem felől nem hnzattat- 

hatik benn két egymáshoz egyenlő linea egy fe lő l, m ert 
mennél közelebb eső pontjait kötik  egybe a’ kerületnek , 
annál kissebbek; mennél távolabb esőket, annál na
gyobbak.

Csak két fe lő l, a’ Diameteren alól és felől húzat- 
tathatnak egyenlők; de csak két két egymáshoz egyen 
lő k , mellyek a’ diametertől egyarányu meszszeségre v á g y 
nak; vagy mellyek a’ legnagyobbtul egyarányn távolságra 
vágynak 5 vagy a’ mellyeknek a5 közép ponttal való t á 
volságok’ m értéke, melly a’ közép pontból reájok hű za-  
to tt , maga körűi két egyenlő szegeletet formáló l in e a ;  

-  egyenlő.



Ha az abroncs kerületnek csak egy pontját éri V  
húzott Iinea, ez a’ linea nem esik benn a’ kerületben; 
egészszen künn esik , ’s a’ kerület érintőjének (tangen- 
sének) neveztetik; mert erre a’ közép pontbul csak egy  
küllő húzattathatik; a’ meily több lineák onnan reája 
hiízattatnak, a’ kerületet mind keresztül vágják, azon 
kívül nyúlnak, és igy a’ küllőnél mind nagyobbak.

Ha az abroncs’ kerületin belől a’ közép ponton k í
vül felvészesz egy pontot, abból külömböző lineákat húzz 
a’ kerületre; azoknak a’ lineáknak mérései igy esn ek : 
a’ felvett pontbul a’ kerületnek belső felire húzott lineák  
közzűl mindeniknél egyenkint felvéve, nagyobb lesz a z , 
melly a’ kerület’ közép pontján keresztül m egyen; mert 
ha a’ közép pontbul elébb a’ közelebbi linea kerületig  
nyúló végire, azután a’ többeknek is végire egy lin ea , 
m elly mindenütt küllő le sz , húzatik; ott egy három ol
dalú figura származik, mellynek egygyik oldala a’ meg
mérni való linea, a’ második a’ csak most hűzatottküllő; 
az harmadik a’ legnagyobbnak mondatott közép ponton 
keresztül inenő lineának felsőrésze, melly vagyon a kö
zép pont és felvétetett pont között, a’ három oldalú figu
rának két oldalai egygyiitt véve, nagyobbak az harma
dik oldalnál; de azon három oldalú figurában a’ két ol
dal, az az: a’ kü llő , és á’közép ponton keresztül menő-- 
nek felső darabja egygyütt véve akkora, mint az egész a’ 
közép ponton keresztül menő linea; tehát ez is egyedül 
nagyobb a’ három oldalfi figurának harmadik oldalánál, 
az az : a’ megmérni valónál.

így lehet megmutatni, hogy azon a’ közép ponton 
keresztül menő linea., a’ többeknél i s , mellyek a’ felvett 
pontbul huzattattak, egyenkint felvéve, mindeniknél na
gyobb.

Megfordítva is igaz: hogy ha a’ kerületben benn a’ -
közép ponton kívül egy pont vétetik fe l , ’s abból a’ ke-



fü le ire  belől kiflömböző lineáfe huzatnak, azok közzü  
m indenik egyenkint r eve ,  kissebb a’ közép ponton ke
resztül menőnél.

így  lehet megmutatni azt is ,  hogy azon hozatott 
kiilömböző lineák között, legkissebb a’ közép ponton ke
resztül menőnek az a’ darabocska része, melly a’ közép 
p on t, és a’ felvétetett pont között esik.

Ha ugyan azon a’ kerületben felvétetett ponthnl kü
lönböző lineák húzattatnak a’ kerület’ belsőire, azok 
közzűl az a’ nagyobb , melly a’ legnagyobbhoz közelebb 
v a gyon ; erre végy fel két egymás mellett hozatott li- 
neákat a’ legnagyobban k ívü l; mind a’ kettőnek végire 
a’ kerület’ pontjáig húzz a’ közép pontbul küllőket: ott 
k é t  három oldahí figura származik, mellyeknek zsáraoly- 
j a i a’ megmérni való lin eák; de ezen három oldalú figu
rákban , mellyeknek két két oldalai egyiké a’ másikéhoz 
e gyen lők ; ezen két két egyenlő oldalok közibe szor/t- 
tatott szegeletek közt nagyobb a’ közelebbi bárom olda
lú  figura’ szégelete, mint a’ távolabbié: mert az ezt ma
gában foglalja; tehát a’ nagyobb szegelet’ ellenébe fekvő 
zsámoly is nagyobb., a’ pedig az a’ linea, inelly a’ leg
nagyobbhoz közelebb vagyon. '

íg y  lehet megmutatni a’ többekről i s ,  hogy min
denkor nagyobb a’ nagyobbhoz közelebb való.

Mind ezek pedig azt tész ik , hogy nagyobb a’ kö
zép ponton keresztül menőhez közelebb eső linea a’ tá
volabb esőnél.

Ez is annyit tészen , hogy mindenkor nagyobb a’ 
diameterhez és annak darabjához közelebb eső.

Megfordítva is igaz lészen, hogy azon felvétetett 
pontbul húzatott lineák közzűl mindenkor kissebb lesz 
a z , melly a’ nagyobbtul távolabb vagyon. — Kissebb az, 
m elly a’ közép ponton keresztül menőiül távolabb va
gyon. — Kissebb az , melly a’ diametertől, ’s annak da
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rabjától távolabb vagyon. —- Legkissebb a z , melly azok
tó l legtávolabb vagyon.

Azon felvetetett pontbul a’ kerületnek azon egy fe 
le re , ke't egymáshoz egyenlő lineák nem húzattathat- 
nak; mert ha a’ közép ponton keresztül menőhez köze
lebb lévők nagyobbak, és az attól távol lévők kisseb- 
bek, úgy két egyenlő egy felől nem lehet.

D e lehet két fe lő l , jobbról ’s balról húzva ; mert 
mind a1 két felől egyenlő okok lesznek.

Azonban ke't felül is csak két két egyenlők hnzat- 
tathatnak, nem többek; mert csak kettőnek kettőnek le-  
hetnek egyenlő okai.

Két felől húzva azon két lineák lesznek egymáshoz 
egyen lők; mellyék a’ legnagyobbtul, az az: a’ közép 
ponton keresztül menőtől egyenlő távolságba esnek; ezen 
egyenlő távolságot megmutatja a’ reájok a’ közép pont-- 
ból bocsátott lin ea , melly rajtok á lva, két felől egyen
lő szegeletet csinál, az a z : a' linea peípendicularis; 
melly a’ közép ponttul íávollételnek mértéke.

Ha az abroncs kerületin k /v iil, fely ííl, oldalfélt, 
akárhol felvétetik egy pont, ’s abból különböző lineák 
húzattatnak a’ kerületre, sőt azt keresztül is vágják, 
’s elnyúlnak a’ kerület’ belső karimájáig általelienben; 
azok közzül a’ lineák közzűl nagyobb az , m elly a1 kö
zép ponton keresztül megyen, mint a’ mellette húzatott 
lin ea; mert ha a’ közép pontbul ezen mellette lévőt li-  
neának két a’ kerület karimáját érő végeire két küllők  
huzatnak; ott formálódik egy három oldalú figura, inelly- 
nek két oldala a’ két küllő, az harmadik a’ zsám oly, 
melly a’ közép ponton keresztül menőnek mellette háza-, 
tott; azon két oldal, az az: a’két kü llő , akkora, mint 
a’ közép ponton keresztül menő lin ea ; de ugyan az a’ 
két oldal egygyütt véve nagyobb az harmadiknál a’ há



tóm oldalú figurában , az az: a’ zsámolynál; tehát a’ 
közép ponton keresztül menő is nagyobb annál.

így  mutatódik m eg, hogy a’ közép ponton, keresz
tül menő nagyobb á’ többeknél is mindeniknél egyen- 
kint véve, mellyek a’kerületen kívül felvettpontbnl húzat- 
tatnak, a’ kerület karimáján kerésztül az alsó karimára.

Es igy mind azon lineák között, mellyek a’ felvé
tetett pontbnl huzatnak legnagyobb a’ közép ponton ke
resztül menő linea-.

Megfordítva is igazak ezek az állatási igazságok; 
hogy minden lineák, mellyek a’ felvettpontbnl hnzattat- 
nak, de a’ közép ponton nem mennek keresztül; egyen- 
kint véve kissebbek a’ közép ponton keresztül menőnél, 

Es ezek közzul az a’ legkissebb, melly a’ közép 
ponton keresztül menőtől legtávolabb vagyon ; mert a’ 
fennebbi mód szerint mutathatik meg., hogy az egyen- 
kint véve a’ többieknél, mindeniknél kissebb.

Nem különben mutatódik m eg, hogy a’ felvett 
pontbulhúzatott lineáknak, a’ kerület’ karimáján kívül 
esett részei közt, legkissebb a’ legnagyobbnak, az az: 
a’ közép ponton keresztül menőnek künn esett része; a’ 
több mellette lévők ennél egyenként véve, mind nagyob
bak ; vagy ez azoknál mindeniknél kissebb. •

Továbbá azon lineák közzűl Iegnágyobb a z , melly 
a’ közép ponton keresztül menőtül legtávolabb esik , 
melly a’kerület’ karimáját csak érinti, és arratangens—  
mert a’ fennebbi mód szerint mutatódik m eg, hogy az 
a’ többieknél mindeniknél egyenkint véve nagyobb, és 
igy legnagyobb.

Nem lehet pedig a’ felvétetett pontbnl egy felő l, 
akár jobb, akár bal felő l, két egymáshoz egyenlő lineá- 
kat húzni; sem a’ kerület’ karimájáig, sem azon keresz
tül nyújtva; mert ha a’ közép ponton keresztül menőhez



közelebb lévők nagyobbak a’ távolabb lévőknél, mivel 
a' belőlek 's küllőkből formáltatott három oldalú fi
gurákban nagyobb nagyobb szegelet ellenébe feszült li-  
neákat mutatnak; ’s viszont hasonló okbul a’ távolabb 
lévők kissebbek a’ közelebb lévőknél; ezekből kijön , 
hogy egy felől két egyenlő lineák nem hiízattathatnak.

De húzattathatnak két egyenlők a’ közép ponton ke
resztül menő mellett két felől/ Es csak kettő húzattat- 
hatik egymáshoz egyenlő, nem több'; azok is csupán 
azok lesznek, mellyek a’ közép ponton keresztül menő
től egyarányu távolságra esnék, és e’ szérént a' hány 
egyarányu távolságot lehet, venni a’ közép ponton ke
resztül menőtől, annyi pár egyenlő lineák húzattathat- 
nak két fe lő l,  ezeknek egyenlőségüket megmutathatni, 
a'közép pontbul reájok húzatott küllőkből; belelek for
máltatott három oldalú figuráknak egyenlőségekből.

Ha az abroncs kerületben egy nem a" közép ponton 
keresztül vonatott lineát más, melly a’ közép ponton ke
resztül húzatott, perpendiculáris vágj'a keresztül; azt 
két egyenlő részekre vágja ; mert a’ ketté vágott lineá- 
nak, két végire húzatván két küllők a’ közép pontbul, 
ott két egyenlő három oldalú figurák származnak, mel- 
lyeknek oldalai egymáshoz egyenlők lesznek. és igy a’ 
kétfelé vágatott lineának két felei, mint az három olda
lú figurának zsámölyjai egyenlők lesznek; és igy két 
egyenlő részekre vágatott a' linea a’ perpendiculáris által.

Megfordítva is igaz, hogy ha az abroncs kerület
ben egy nem a’ közép ponton keresztül húzott lineát, 
más, melly a’közép ponton keresztül húzatott, két egyen
lő részekre osztotta, ez az elosztó linea, a’ másra per
pendiculáris le sz ; mert hasonló módon két három oldalú 
egyenlő figurák formáltatván, a ’ keresztül vágó linea 
azokban két maga mellett egyenlő szegeleteket csinál, 
és igy ő maga perpendiculáris lesz.



m
Az ellenkező esetekben, ka a' benn bízatott lineát 

más néra perpendiculáris vágja keresztül; nem vágja két 
egyenlő részekre —  és ha nem vágja két egyenlő 
részekre, nem is lesz reá perpendicnláris; mert az ott 
formáltatott három oldalú figurák nem lesznek egymás
hoz egyenlők; ’s azoknak részei, oldalai és szegeletex 
sem lesznek egymáshoz egyenlők. .

Ha az abroncs’ kerülete, karimája, czirkalommal há
rom egyenlő részekre osztatik , ’s az osztály pontok li- 
neával öszveköttetnek, származik ollyan három oldalú 
figura, mellynek mind a’ három oldalai egymáshoz egyen
lők (triangulum aequilaterum), mert mind a’ három 
oldalnak mértéke ugyan azon egy.

Ha a’ kerület’ karimája, három részekre osztatik  
ugyan, de csak két rész osztály lesz egymáshoz egyen
lő ; a’ harmadik azoknál vagy nagyobb, vagy kissebb j 
’s az osztály pontok lineákkal egybeköttetnek, szárma
zik oilyan három oldalú figura, mellynek két a’ zsámo-r 
lyon álló,oldalai egymáshoz egyenlők lesznek, de a’ zsá
moly azokhoz nem -egyen lő; ez triangulum aequicrurum. 
vagy Isosceles ; mert ebben csak két oldalnak mértéke 
egyenlő.

Ha a’ kerület’ karimája három nem egyenlő részek
re osztatik , ’s a’ pontok lineákkal öszveköttetnek, lesz 
az az három oldalú figura, melly scalenumnak mondatik; s 
m ellynek oldalai nem egyenlők egymáshoz; mert mér
tékük sem egyenlő.

Lehet illyen három oldalú figurákat az abroncs ke
rületben úgy is csinálni, hogy azoknak tető szegeletek 
a’ közép pontra, a’ zsámolyokon fekvő két szegeletek a’ 
karimára essék.

Ha az abroncs kerületben egy három egyenlő olda
lú figura aequilaterum, úgy csináltatik, hogy annak te
tő szegeletje a’ közép pontban határozódjék, ’s azon te- 
f . M. Ott. MttXEKVA III. MEGYED. 1834. 43
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tórürperpendiculrirís bócsáttatik le a’ z s á m o ly r a a z  a’ 
pérpendicutárís a’ tető szegeletet két egyenlő részekre 
osztja: mert ott a’ perpendicularis két három oldalú figu
rákat formált, mellyek minden részeikbe egymáshoz 
egyenlők; és így azokban a’ tető szegeletek is egyen
lők egymáshoz.

Ugyan ezen figurában a’ tetőről lebocsátott perpendi- 
eularis a’ zsámoly lineát is két egyenlő részekre osztja; 
ntellynek oka hasonlóképpen az ott förmáltatott két egyenlő 
három oldalú figurákból ’s azoknak minden egyenlő ré
szeiből jön k i. !

Ugyan ezen figurában, a’ tétőrül lebocsátott per- 
pendieuláris, az egész nagy három Oldalú figurát két 
mindenekben egyenlőhárom oldalúfigurákra osztja ; ■ mert 
azoknak minden részeik, oldalaik; szegeleteik, lápjaik 
is egymáshoz egyenlők.     >!•» <*•* v«u- ; . u

Hasonló állatási igazságokat találunk, ha az abroncs 
kerületben két egyenlő oldalú három szegeletű figura, 
aequicrurum vagy Isosceles formáltatik, a’ közép pontba 
helyheztetett tetejével: itt is a' tető szegeletből lebo
csátott perpendicularis a’ zsámolyra nyúlván, egyenlő 
tető szegeleteket, egyenlő zsámolyokat, ’s két egész 
egyenlő három oldalú figurákat csinál ; a ’ fennebb elő
adott okokbul.

* Ellenkező állatáéi igazságokat találunk pedig ha 
az abroncs kerületben három egyenetlen oldalú figura 
csináltatik; mellynek tető szegeletje a’ közép pontra 
esik , ’s abból a’ zsámolyra perpendicularis eresztetilc l e ; 
mert ez a’ tető szegeletet i s ,  a’ zsámolyt i s , a’ két felé  
osztott három oldalú figurákat is egyenetlenekre osztja; 
a’ lesz a’ scaleriumban.

Ha az abroncs kerületben két lineák a’ közép pont- 
ban egymást perpendiculáris módjára keresztül vágják; 
akkor egymást egyenlő két részekre osztják; mert az



egym ást által vágó lineák’ végső pontjai öszveköttetvén 
lin eá k k a l, két két három oldalú figurákat csinálnak két 
f e lő l ;  m ellyek egyenlők lévén , a’ részeik is  egyenlők 
le s z n e k , és így  az egymást kérésztől vágó lineák részei 
is  egyenlők.

H a a’ hasonló módon hűzatott lineák egymást egyen
lő k é t  két részekre osztják; az elosztó linea perpendi- 
culáris lesz reájok; mert az ott fonaáltatott három ol
dalú figurák egyenlők lévén; azoknak részei is  egyen
lők  le szn ek , és az elosztó linea körfii csinált szegeletek 
is egym áshoz egyenlők és egyenes szegeletek (rectnsok).

Ellenkező okból, ha a’ kerületben húzatott két li
neák nem mennek a’ közép ponton keresztül ’s úgy vág
já k  által egym ást, akár perpendiculáriter vágják fel egy
m ást , akár nem perpendiculáriter; nem fogják egymást 
egyen lő  részekre vágni.

D e  úgy sem vágják egymást egyenlő részekre, ha 
ha csak egyik megyen a’ közép ponton keresztfii, a’ má
s ik  nem inegyen.

Már az abroncs kerületben veszszfik fel a’ borokat 
(chordákat vagy subtensákat), és azokat méregetjük egy
m áshoz.

A ’ húr vagy chorda, az a’ kerületben benn húzatott 
egyen es lin ea , inelly a’ kerület karimájának egyik pont
já tó l kezdve, a' más általellenben lévő pontig nyúlik.

H a k ét egyenlő húrok húzattatnak a’ kerületben, 
a zok  a’ közép ponttul egyenlő távolságra lesznek; ez a’ 
távolság  a’ közép pontról az hurokra perpendiculáriter 
húzatott lin ea; már illyen két perpendiculárisok.házat
ván  a’ közép pontbul mind a’ két megadatott hurokra; 
azokat mint perpendiculáris,  két két egyenlő részekre 
osz tja ; hogyha már a’ közép pontról azon hurok’ karimá
nál lévő végeire egy ik -egy ik  felől lineák vagy küllők  
hu zatn ak , ezek is egyenlők lévén , ott két egyenlő há- 
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rom oldalú figurák lesznek, mellyeknek minden részei 
egymáshoz egyenlők; és igy a’ zsámolyuk is ,  mellyek 
a’ megadatott két egyenlő húroknak a’ közép ponttól 
való távolságát teszik, egyenlők lesznek.

Megfordítva, ha két húrok a5 kerületben egyenlő 
távolságra esnek a’ közép ponttul, egyenlők lesznek 
egymáshoz; mert a’ fennejibi módon ottformáltatott két 
három oldalú figurák egyenlők lévén; és igy azokban 
azon oldalok, mellyek a’ .húroknak a’ távolság perpen- 
dieulárissa által elvágott részeiből le ttek , egyenlők lesz
nek; úgy de ezek felé részei az elvágott huroknak;, ha 
•*  felek egyenlők ; az egészek is egyenlők lesznek.

Ellenbe!*, ha a" kerületben egyenetlen húrok házai
nak; nem egyenlő távolságra fognak esn i, ez az egye
netlen három oldalú figurák5 részeiből jön ki.

Ism ét, ha a’ kerületben nem egyenlő távolságra 
huzatnak a5 húrok; egyenetlenek lesznek, haso'nló okból.

A’ mellv húrnak kissebb távolsága van a5 közép 
ponttól, az nagyobb; az ott formáltatott líároin oldaln 
figurákból jön ki.

A5 melly húrnak pedig nagyobb távolsága vagyon a’ 
közép ponttul; az kissebb le sz , ez is hasonló okból 
igaz.

A’ húrok kőzzűl legnagyobb, melly a5 közép pon
ton niegyen keresztül, az az; a’ Diameter; mert ha 
többek huzatnak m ellette, mejjékesen , parallelé; egyen
ként azoknál mindeniknél nagyobb lészen; mert ha a’ 
közép pontból a’ Diameteren akár a ló l, akár felül háza
tott húrnak két végire két küllők hiízatnak; ezek egy- 
gyütt véve a5 Diameterhez egyenlők; de az ott formál
tatott három oldalú figurának két oldalait tesz ik , a5 ket- 
tő egygyütt nagyobb az harmadik oldalnál; itt a5 D ia
meteren a ló l, vagy felül húzatott húrnál; és igy a’ Dia- 
meter is nagyobb annál. ■:



így  mutato'dik m eg, hogy a' Diameter, vágy közép 
ponton keresztül hűzatott húr a’ többieknél is mindenik- 
nél nagyobb egyenkint véve; és igy legnagyobb.

A’ több mejjékesen húzott húrok közzűl a’ nagyobb 
a’ többieket egyenkint véve, minden többiek k özött, 
melly a’ legnagyobbhoz közelebb, van ; mert akár a* leg-  
nagyobban felyű l, akár alól felvesz kettőt, a’ nagyhoz 
az az: legnagyobbhoz közelebb lévő, nagyobb lesz a" 
távolabb lévőnél; mert a’ közép ponttól való távolsága 
a’ közelebb lévőnek kissebb, a’ távolabb lévőnek nagyobb.

így .lehet megmutatni, hogy az a’ közelebb lé v ő , 
a’ többieknél is mindeniknél egyenkint véve,* nagyobb.

így  igaz az i s ,  hogy ha a1 kerületben több hiirok 
huzatnak mejjékesen; mindenkor a’ lesz a" nagyobb, 
melly a’ közép ponthoz közelebb esik.

Mindenkor a’ lesz a’ nagyobb, melly a’ Diaineter- 
. hez közelebb esik.

Mindenkor a’ lesz a’ nagyobb, mcllynek a’ közép 
ponttól való távolsága kissebb.

Mindenkor a* lesz a’ nagyobb, mellyre a’ közép 
pontból húzatott perpendicnláris kissebb.

Megfordítva is igazak ezek ugyan azon okokból, ’s 
azon módokon készített figurák szerint; hogyha a’ ke- 
rfiletben a’ közép ponton keresztül húzatott húr m ellé , 
többek mejjékesen húzatnak; azok közzűl mindenkor a" 
lesz kissebb; melly a’ legnagyobbtól meszszebb van.

Mindenkor a’ lesz kissebb, melly a"' közép ponttól 
meszszebb esik.

Mindenkor a’ lesz kissebb, melly a’ Diametertől 
meszszebb esik.

Mindenkor a’ lesz kissebb, mellynek a’ közép pont
tól való távolsága nagyobb.

Mindenkor a’ lesz kissebb, mellyre a* közép pont- 
bul húzatott perpendicnláris nagyobb.
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Az a’ legkissebb, mellynek a" közép ponttól levő 
távolsága szinte egy egész küllő.

Az a’ legnagyobb, mellynek a’ közép pontiul sem
mi távolsága nincsen; és igy  a’ közép ponton megyen 
keresztül.

Az a’ legnagyobb, mellynek két végső pontjai leg- 
meszszebb vágynak egymástól a? karima egymástól leg-  
meszszebb lévő pontjain.

Mind kissebb a z , mellynek két végső pontjai kis- 
sebb távolságra esnek egymástól.

Mind nagyobb az, mellynek két végső pontjai na
gyobb távolságra esnek egymástól.

Legkissebb az , mellynek két végső pontjai egy
mást érik. _  .

A’ mellyek az egész húrokról mondatva igazak va
lónak; igazak lesznek mind azon állatások i s ,  mellyek  
azoknak felekről, fél részekről ’s kissebbekről mondat- 
tathatnak. <

Ha a5 legkissebb húr az , mellynek két végső pont
jai egymást érik; úgy az az egyenes lin ea , melly a’ kül
lő vagy diameter’ végső pontjára, a’ kerület karimája 
pontjánál perpendiculariter húzatik, egészen kívül e sik , 
a’ kerületen; —  mert ha a’ közép pontbul annak máso
dik, harmadik V  több pontjaira línea húzatik, minde- 
nik linea a’ kerület’ karimáját általvágja, hogy a’ lineát 
érhesse; és. igy mindenik lineának vége a’ kerületen kí
vül e sik ; mivel nagyobb lesz a’ k ü llőn él, azért az a’ 
küllő’ végére perpendiculariter húzott linea egészen kí
vül esik a’ kerület’ karimáján; m elly onnan is megtet
szik , hogy a’ kü llő , mellynek végére az a’ linea' húza- 
tott, azon lineával egyenes szegeletet csinált, ’s az ■ ott: 
formáltatott három oldalú figurában a’ lévén a’ nagyobb 
.szegelet, a’ nagyobb szegeletnek ellenébe fekvő oldal, 
nagyobb; és igy az küljebh ér a’ kü llőn él; e' szerint



minden több e’ szerint házatott lineáfe küljebb nyúlok, 
’s az a’ lin ea, mellyre azon lineák nyú ln ak , egészen 
kívül esik a’ kerület’ karimáján.

, Ha már a’ küllő’ végső pontjára, a’ kerület’ kari
máján kívül egy linea húzatik; az a’ kerület’ karimáját 
csak érin ti, de nem vágja keresztül.

Továbbá a’ kerület’ karimáját csak egy  pontban

• Továbbá az a’ linea mind a’ küllőre, mind a’ kerü
le t’ karimájára érintő (tangens), mert csak egy pontban 
éri a’ karimát.

A’ között az érintő ’s karima között nem húzattat- 
hatik több lin ea , m elly a’ karimát keresztül ne vágná; 
mert nem húzattathatik többj melly m int az érintő a’ 
küllővel csinált, az is azon küllővel egyenes szegeletet 
(rectust) formálhatna.

És igy az érintő ’s karima között húzatott lineákra 
rém húzattathatik a’ közép pontbul több perpendicula- 
r k ; azon az egygyen k ívü l, melly a’ közép pontba! az 
érintés’ pontjára húzatott; m elly küllő vala.

És igy  több küllő sem húzattathatik azon az egy- 
gren kívül.

Ha egy egyenes linea vé te tik , ’s abban a’ czirkalom- 
nul különböző nagyságú küllők nagyobbak ’s kisseb- 
bes szakasztatnak e l ,  ’s azon különböző küllőkkel kü- 
löniböző abroncs kerületek, nagyobbak, kissebbek úgy 
ssináltatnak, hogy egymást keresztül ne vágják; ha- 
tem akár egy  legnagyobbnak karimáján b e lő l, azon ke
rületek egymást csak érintsék, akár azon említett leg-  
mgyobbnak karimáján kívül. Ott is benn egymásba, 

Jbt végetlen számmal húzatva is egymást csak érin tsék; 
’s ezen érintés’ pontjára érintő linea (tangens) húzatik , 
nelly a’ kerületek’ közép pontjábul az érintés’ pontjára 
bízatott küllővel egyenes szegeletet (rectust) formál;
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ott az az érintő linea minden kerületekre, ha végetten 
számmal vágynak i s , egyaránt érintő lé szen ; és minden 
kerületeket csupán egy , és ugyanazon egy pontban érin
ti , mert a’ mi egy kerületről igaz , a* mint fennebb va
gyon; az mind a’ többekről is  igaz; a’ természet magá
val egyenlő lévén mindenütt.

Már az iilyen esetben, ha az abroncs kerületek na
gyobbodnak, akkor a’ magok karimásokkal az érintő  
egyenes lineához minduntalan közelítenek, még is azt 
soha el nem érik, hanem csak egy pontban érintik min
denkor.

Ezekből foly k i , hogy minden linea végetienül el
oszolható.

Ism ét, ha a1 kerület’ külső karimáját valam elly l i 
nea érinti, a’ melly más linea a’ közép pontbul az  érin
tés pontra hdzatik az, az érintő lineára perpendicula-

E’ szerint a’ radius, küllő és a’ diameter az érinő  
lineára perpendículáris.

Megfordítva is igaz , hogy az érintő linea a’ küllőre 
’s diameterre perpendicularis. >

Ha áz érintőről béfelé a’ kerületen o lly  linea hiízi- 
t ik , melly az érintővel egyenes szegeletet (rectuít) 
form ál, ’s egy a' másikra perpendicularis; ez a’ perpm- 
dicularis'béfelé menő linea küllő lészen, a’ közép pont
ra megyen, ’s a’ közép pont benne lészen.

Továbbá több a’ kerület’ belső karimáját érintő ke
rületeknek nem lehet, hogy egy közép pontjok legyen; 
mert különböző küllőkkel irattattak le.

Több a’ kerület’ külső karimáját érintő kerületei
nek nem lehet, hogy egy közép pontjok legyen; hason
ló okbul.

Ha két kerületek egymást két pontokban é r ik , ak
kor egymást keresztül vágják, mert esak egy pontbai



é lik  egymást, mellyek vagy k ív ü l, úagy kelői esnek 
egészen a’ kerület karimán. 1

K ét abroncs kerületek egymást nem több, hanem 
k ét pontokban vágják á lta l, mert csak két pontokban 
közeliinek egymáshoz. . -

Három kerületek sőt többek is , csak annyi pontok
ban vágják egymást által; hasonló okból.

A z egymást általvágó abroncs kerületeknek nem le 
het ugyan azon közép pontja; mert egy pontbul nem 
húzattathatnak azoknak karimájokra egyenlő küllők. 

Akár belő l, akár kívül érintsék több abroncs kerü- 
, le tek egymást ugyan azon egy pontban; a’ melly linea  

azoknak mindeniknek közép pontjain keresztül húzatik 
az érintő lineára perpendicnlariter, az az érintés' pont
ján  megven keresztül; mert csak ez az , melly a’ mon
dott feltételekkel hűzattathatik az érintőre.

Két egymást keresztül vágó abroncs kerületeknek, 
akár egyenlők akár nem egyenlők legyenek azok, ha el
vágott karimájoknak közepén keresztül húzatik lejjebb 
’s  féjjebb egy  egyenes linea; az á’ kettőnek közép pont
jára m egyen, ’s  a’ két közép pontokat egybeköti, mert 
a’ karimák által vágott két pontjaikul raindenik kerü
letben , k ét két egymáshoz egyenlő lineák húzatván, az 
egybekötő lineára, harmadik ’s harmadik egyenlő linea 
az egybekötő lineának része lévén ; egy pontbul három 
egyenlő lineák húzattatnak; a’ m elly pontbul pedig a’ 
kerületben három egyenlő lineák húzattatnak, az a’ kö
zép pont.

Ez igaz lesz akkor i s ,  ha több nem csak két ab
roncs kerületek vágják egymást á lta l, mert a’ természet 

" jiiindenütt magához hasonló.
A’ mint az abroncs kerületek, úgy a’ tökéletes dom

ború testek , golyóbisok i s , akár kettő , akár több. ’s 
végetleniil akár hány egymást érintik; miad csak egy



pontban érintik; mert azoknak felsője abroncs kérőie
tekből áll.

így a’ levegőnek ’s minden folyóknak re'szetskái; 
úgy az elefánt-csont golyóbisok is a’ billiárd asztalon, 
egy.egy pontban érintik egymást.

Ha egy golyóbis egy kipallérozott asztalon vagy la
pon végig hengeredik, minden mozgása pontjában egy- 
egy pontban érinti az asztalt vagy lapot; és igy pontok 
sorát, azaz: széj ’s méj nélkül lévő hoszsz lineát ír le.

A’ melly állatási igazság egy abroncs kerületről 
igaz , az igaz a’ többekről is ;  akár hány legyen.

Következik a szegeleteknek 'mérése , 
mellynek Tudományában előadatik, a’ közép ponton 
csinált szegeletnek a’ kerület’ karimáján csinált sze- 
gelettel való öszvemérése; —*■ a’ közép ponton csinált 
több szegeleteknek egymáshoz mérése; •— a’ kerület’ 
karimáján csinált több szegeleteknek egymáshoz mérése; 
— a’ szegeleteknek az ívekkel, arcusokkal való egybe
vetése —  és megfordítva is ; —  a’ szegeleteknek az 
húrokkal <való egybevetése; —  és megfordítva i s ; —  
az íveknek^? húrokkal való egybevetése —  és megfor
dítva is. —  Majd a’ szegeleteknek a’ szakasztékokkal, 
segmentumokkál való egybevetése.

Előre bocsátom ezeket a’ meghatározott igazságokat: 
A’ szegelet két egyenes lineáknak egymáson való állá
sából származik. • " -

Ha egy linea a’ másikon egyenesen, sem hátra, 
sem elé nem hajolva á l l ,  formál egyenes szegeletet (re- 
ctust), melly 90 grádust tészen.

Ha a’ linea a’ másikon hátra hajolva á ll, formál 
bata szegeletet (obtusust) , meEy 90 grádusnál- nagyob-



Ha a’ linea  a ’ m ásikon e lé  hajolva á l l ,  formál he
gyes szegeletet ( ac u tu s t) , m elly 90 grádusnál kisSebbet 
teszem  • ! > ,

A ’ szegelet’ mértéke az abroncs kerület karimájának 
az a’ része, m elly a’ szegeletet formáló két lineáknak 
szárai végső pontjai között esik. . ;

Ha a’ szegelet az abroncs kerületnek közép pontjánál 
form áltatva, tetejével a’ közép ponton fekszik; a’ kerü
le t’ azon karimája része, melly a’ két lineák szárai’ vég
ső pontjai közt' e s ik , egészen lesz mértéke azon szege* 
letnek.

Ha a’ két lineáktól formáltatott szegelet’ teteje a’ 
kerület karimája’ pontján fekszik; a’ kerület karimájá
nak , azon részének, melly a" szegeletet formáló lineák’ 
végső pontjai közt e s ik , csak fele lesz mértéke azon sze- 
geletnek.

Ha két szegeletek csináltatnak, egyiknek teteje a’ 
közép ponton fekszik , a’ másiknak teteje fenn a’ kerü
le t karimája’ pontján; de mind a’ két szegeletet csináló 

lin eák  végső pontjai közt ugyan azon egy karima darab
ja  fekszik; a’ közép ponton fekvő szegelet a’ karimán 
fekvő szegeletnek kétszeressé (dupluma), mert a’ szege
letet esináló lineák végső pontjai közt szorult karima’ ré
sze , a’ tetejével közép ponton fekvő szegeletnek egész- 
szen véve lesz m értéke; a’ karimát tetejével érő szege
letnek csak fele lesz m értéke; a’ mint ama karima’ ré
sze kétszerese ennek; úgy ama szeglet is kétszerese ennek.

D e v a n . ennek az állatásnak mesterségesebb meg
mutatása is ;  egygyet ollyat ide tészek: csináltassák a’ 
kerület’ közép pontjára egy szegelet, más ugyan azon 
ívre a lva , vagy a’ karima’ azon részét szárai közzé szo
rítva, a’ karimára tetejével; húzattassanak a’ közép pont- 
bul a’ karimai szegeletet formált két lineáknak alsó vég 
pont jaira két k iillők ; bocsáttassák a’ karima szegelet-
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bői á’ közép ponton keresztül egyenes lin ea , itt fórmál- 
tatnak két felől két három oldalú figurák, mellyek egy
máshoz egyenlők lesznek; küllők lévén az oldalaik V i ’ 
közép ponton keresztül menő linea a’ szegeleteket egyen
lő két részekre osztván; már ez a’ szegeleteket keresz
tül vágó lin ea , a’ három oldalú figurának egygyik olda
lának megnyúlása lévén, formál egy külső szegeletet a’ 
három oldalú figurán kívül esettet; melly egyenlő (mint 
ezután meg fogjuk mutatni a’ több eddig elé megmutatat- 
lan felvett állatósokkal egybe, a’ három oldalú figurák’ 
rendébe); az innetső három oldalú figurában benn lévő 
két általellenben fekvő szegeletekhez egygyütt véve; túl
ié iul is  formáltatik egy külső szegelet, melly hasonló
képpen egyenlő a’ benn való két általellenben lévőhez: 
úgy de azok a’ benn való két általellenben lévők egymás
hoz is egyenlők, mind a’ két három oldala figurában; 
mert aecjuicrurum oldalain vagy zsámolyain feküsznek; 
így  hát mind a’ két felől a’ külső szegelet egygyiknek- 
egygyiknek a’ karimán fekvőknek kétszeresse; a’ két 
külső szegelet teszi a’ közép ponton fekvő egész szegele
tet;  melly szerint az egészen véve kétszeresse a’ karimán 
fekvő egész szegeletnek.

Ha több szegeletek formáltatnak a’ karimán,’ de a’ 
közép pontonformáltatottal egy íven (arcus'on) állanak; 
ez amazoknak mindegygyikének'kétszeresse lesz külön-, 
külön véve.

D é amazok is mindnyájan, ugyan azon kétszeres
nek fe le -fe le  részei lévén , egymáshoz mind egyenlők 
lesznek.

A ’ közép ponton formáltatott több szegeletek is , 
mellyeknek fele részei egymáshoz egyen lők; magok közt 
egymáshoz egyenlők lesznek.

Ha már a’ szegeletet csináló lineáknak végső pontjai 
közzé esett karima nagyobbodik, nagyobbodik a’ szegelet is’



Ha a’ karima vagy ív kissebbedik; kissebbedik a’ 
szegelet is. ■ - ,

H a  egyenlő iveken fekűsznek két ’s több szegele
tek  ; egymáshoz egyenlők lesznek. t

A r mi egy abroncs kerületről igaz , igaz lesz a’ töb- 
bekről i s ,  akár mennyin légyenek; mert a’ természet 
m agához mindig egyenlő.

M egfordítva is igazak ezek a’ fennebbi ál tatások. 
Ha a ’ szegeletek egyenlők, az ívek is egyenlők lesznek.

•Ha a’ szegelet nevekedik, az ív is nő,
H a  a’ szegelet kissebbedik, az ív is kissebb lészen.
E zekből jön az is k i ,  hogy azon abroncs kerületben 

ugyan azon egy szakasztékban akár hány szegeletek csi
náltassanak; azok egymáshoz mind egyenlők lesznek; 
mert ugyan azon egy íven állanak; és így egy a"' mér
tékük .

T öbb kerületekben i s ,  az egyenlő szakasztékokban 
fekvő szegeletek is  egyenlők lesznek azon okbul.

Egyenetlen kerületek egyenetlen szakasztékaiban 
fek vő  szegeletek egyenetlenek lesznek ellenkező okbnl.

A ’ nagyobb szakasztékon fekvő szegeletek nagyob
bak; mert nagyobb mértékük van.

A ’ kissebb szakasztékokon fekvő szegeletek kieseb
bek ; kissebb lévén az ív e k , mértékek.

H a  az abroncs kerület’ karimáján két pontok vétet
nek , és egy egyenes lineával egybeköttetnek; ez a’ li- 
nea benn esik a’ kerületben, ’s le sz  a’ húr vagy chorda, 
m ellynek  alatta fekszik a’ karima’ elszakasztott része az 
í v , vagy  arcus.

A ’ következendő állatások i s ,  mint az eddig vol
ta k , mind igazak lesznek, mikor ugyan azon egy kerü
le tb e n , vagy egyenlőben vétetnek fe l;  de kiilönibséget 
sz ü ln ek , ha egyenetlenekben vétetnek fel.



‘Továbbá, a’ mi az egész kerületről igaz, igaz a’ 
félről is ,  a’ negyed részről ’s kissebbről is.

Ha ugyan azon kerületben, vagy kettőben ’s töb
bekben egyenlőkben egyenlő húrok huzatnak, mellyek 
a' húrokat kifeszítették, azok az ivek is  egyenlők lesznek, 
mert a’ közép pontról a’ hlírok két végeire húzatván kül
lő k , ott két egyenlő három oldalú figurák lesznek, mel- 
lyeknek oldalai a’ kü llők , ’s az egyenlő húrok; és így  
a’ szegeleteik is egyenlők lesznek, főképpen‘a’ közép 
ponton formáltatott szegeletek; mellyeknek mértéke a’ 
szárok közibe esett ív ; egyenlők lévén a’ szegeletek, egyen
lők lesznek azoknak mértékei is ; és igy egyenlők lesz
nek az ívek is. .

Egyenetlen húroknak ellenében egyenetlen ívek lesz
nek; hasonló okbul.

Nagyobb húrnak ellenébe nagyobb ív lészen, kissebb 
húrnak ellenébe kissebb ív ; hasonló okokbnl.

Legnagyobb húr lesz a’ diameter, mellynek e lle
nében legnagyobb ív lé szen ; ez éppen fél kerület" íve.

Megfordítva is igazak lesznek ezen állítások.
Ha ugyan azon vagy egyenlő kerületekben két ’s 

több egyenlő ívek szakasztatnak el a’ karimából; az el
lenekben húzott húrok is egyenlők lesznek; hasonló okbul.

■ Ha egyenetlenek lesznek az ívek , a’ húrok is egye
netlenek lesznek.

Ha nagyobb lesz az ív ,  a’ húr is nagyobb lesz.
Ha kissebb lesz az ív , a’ húr is kissebb lesz; ha

sonló okokbul.
Ha legnagyobb lesz az ív ,  és igy fél kerület, melly- 

nél nagyobb nem leh et, a’ húr is legnagyobb, le sz ; melly 
lesz a’ diameter.

így  igazak lesznek a’ következendő állatások j s  :
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Ha ugyan azon kerületben vagy egyenlőkben a’ kö
z é p  ponton több egyenlő szegéletek formáltattak, azok
n a k  ívei is 5 búrjai is  egyenlők lesznek; hasonló ókbal.

H a a’ szegeletek egyenetlenek; azoknak ívei I s , 
h ú rja i is egyenetlenek lesznek.

H a a’ szegelet nevekedik; az ív  i s ,  a’ búr'is nő.
H a a’ szegelet kissebbedik; az ív  i s , a’ bár Is fcl*- 

sebbedik.
Megfordítva is igazak:
Ha az ívei ’s húrjai a’ közép ponton formáltatott 

szegeletn ek  egyen lők; úgy a’ közép ponton formáltatott 
sz eg e lete k  is egyenlők lesznek.

Ha az ívek ’s húrok egyenetlenek; a’ szegeletek is 
egyen etlen ek  lesznek.

Ha az ív  ’s búr nevekedik; nő a’ szegelet is.
H a az ív  ’s húr kissebbedik; kissebbedik a’ szege

i é t  is.
H a ugyan azon, vagy egyenlő kerületekben több 

szege letek  formáltatnak a’ karimát érők , de egymáshoz 
e g y en lő k ; azoknak íve i i s ,  búrjai is egyenlők lesznek.

Ha egyenetlen szegeletek formáltatnak; azoknak 
ív e i  i s , húrjai is egyenetlenek lesznek.

Ha nevekedik á’ szegelet; nő az ív i s , a’ húr is.
Ha kissebbedik a’ szegelet; mind az ív , mind a’ húr 

kissebbedik.
Megfordítva is igazak.
Ha a’ karimát érő szegeleteknek ívei i s ,  hiírjai is 

egyen lők; magok a’ szegeletek is egyenlők lesznek.
Ha az ívek ’s húrok egyenetlenek; a’ szegeletek is 

egyenetlenek lesznek.
Ha az ív ’s húr hő ; nő a’ szegelet is.
Ha az ív ’s húr kissebbedik; a’ szegelet is kisseb

bedik.



A? a’ szegelet, melly a’ kerületben fél kerület’ ka
rimájára esik, egyenes szegelet (rectus), mert a’ mérté
ke , a’ szegelet szárai közzé esett karimának fele; a’ pe
dig egy negyed rész (quadrans); m elly egy egyenes sze
geiét’ (rectus), mértéke.

A ’ m elly szegelet a’- kerület karimájának fele sza- 
kasztékjánál nagyobban fekszik; az , az egyenes szegeiéi
nél nagyobb.

A’ m elly kissebben fekszik; az a’ rectusnál kissebb 
szegelet lészen. , .

Következik az egyenes oldalú figuráknak a’ 
kerületbe való bétrása 9 vagy azoknak kiül a ke- 

' rületen való körülírás* módja.
Ha egy-három egyenlő oldalú figurát akarsz a ’ ke

rületbe béírni; oszszad a’ kerület’ karimáját három egyen
lő részekre, az osztás’ pontjait kösd egybe egyenes line-  
ákkal, meg lesz az egyenlő három oldalú figura; mert 
ezek az oldalok húrok lesznek a’ kerületben; ’s mivel 
az ellenekben fekvő ivek egyenlők, a’ húrok is egyen
lők lesznek.

így  írhatsz bé n égy , ö t , hat ’s több egyenlő oldalú  
egyenes lineákból álló figurákat.

Ha akarsz két egyenlő oldalú három szegő figurát 
béírni, mellynek az harmadik oldala vagy nagyobb vagy 
kissebb légyen a’ más kettőnél egyenkint véve; a’ sze
rint oszszad el a’ kerület’ karimáját.

V égre , ha akarsz béírni három . egyenetlen oldalú 
figurát, három egyenetlen részekre oszszad a’ karimát; 
az okok mindenütt hasonlók.

A’ körülírásban hasonlóképpen oszszad a’ karimát 
annyi ’s ollyan részekre, a’ mennyit ’s miilyeneket a’ 
figura kiván, csak hogy ezekben az osztás’ pontjaira hú
zott egyenes lineák (tangensek), érintők lesznek; mel-



Ivekre hiízz a’ közép pontbuiaz érintés’ pontjaira kü llőt, 
ez egyenes sz.egeletet csinál az érintővel; hézz ismét a’ 
közép pontbui az érintő’ két végeire egyenes lineákat; 
it t  formálódnak két három egyenlő oldala figurák, w el- 
lyeknek zsámolyai az érintő’ kétfelé osztott r észei; ezek 
már egymáshoz egyenlők lévén , vagy az érintő küllő 
által két egyenlő részekre osztatván a’ kívül hűzatott érin
tő —  a’ több érintők is így  mulattatnak meg két egyen
lő  részekre osztatni; ezután megmutat ódik, egygyik fél
nek a’ másiknak feléhez való egyenlősége; mikor pedig 
a’ felek egyen lők, az egészek is egyenlők lesznek.

Rövidebben: a’ körűliratott figurának minden két 
oldala egy ollyan pontbui huzatik a’ kerületre, melly a’ 
kerületen kívül e s ik ; abból a’ pontbui már bocsáttassék 
egyenes linea a közép ponton keresztül, azok között a’ 
lineák között, m ellyek ugyan azon pontbui a’ kerületre 
kívül huzatnak; csak kettő vagyon egymáshoz egyenlő , 
az is ké tfe lő l, ’s azok az egyen lők, ind Ivek a’ közép 
ponton keresztül menőtül egyenlő távolságra vágynak, 
itt  a’ távolság a’ k ü llő ; de ezen egyenlő távolságra esők 
az érintők (tan gen sek ), és igyazok  a ’ tangensek egyen
lő k : de azok fele részei a’ figurák oldalainak; mert a’ 
küllő által két felé osztattak; már a’ mellyeknek fele  
részek egyen lők, azok egészszen is egyenlők.

Mennyi különbség legyen a’ béirott, vagy körűl- 
irott egyenes oldalú figurák között és a’ kerület’ karimá
ja  között? felvetni; hogy közelíthet a’ karima az egyenes 
oldalokhoz? azt a’ m érséklést felszám ítani; a’ kerület 
karimájának a’ diameterhez való mérését kitalálni; a’ 
kerületben benn ’s kívül hűzatott egyenes lineáknak; 
mind a’ karima’ részeihez való mértékeit k ita lá ln i, mind 
azoknak potentiájokat felszám ítani, ezek ‘s ezekhez ha
sonlók a’ felsőbb mathesisre (sublimior mathesisre) tar
toznak.



Hogy az abroncs figuráról illy  hoszszasan és bőven kí
vántam szóllani, annak az az oka; hogy a ’ Természet 
Urának is ez a’ legkedveltebb figurája, illyenben öltöz
tetvén é g i, földi testek et, mind nagyokat, mind kicsi
nyeket; és mivel e’ légyen az a’ figura, m e lly  a’ több 
egyenlőnek látszó egyenes oldalú figuráknál többet fog
hat bé magában.

Következik az egyenes oldalit figuráknak ’s 
azoknak részeinek mérése.

Az egyenes oldalú figurák között a’ legegyszerűbb 
a’ három oldalú figura, ez vagy bárom egyen lő  oldalú, 
vagy két egyenlő oldalú, vagy mind a’ három egyenet
len oldalú figura lészen.

Ha akarsz egy három egyenlő oldalú figurát csinál
n i , erre vegyed a’ czirkalmot: csinálj annak két szárai 
között akármelly kinyílást, egy felvett pont körűi csi
nálj abroncs kerületet, húzz annak közép pontjábul a’ 
karimára kü llőt, ezen küllőnek a’ karimát érő pontját 
vegyed ismét közép pontnak, s ugyan azon czirkalom’ 
kinyílásával az elébbeni abroncs kerület’ közép pontján 
általmenő kerületet csinálj, a' hol a’ második kerület áz 
elsőt keresztül vágja, arra a5 pontra a’ m ásodik kerület’ 
közép pontjábul húzz ismét kü llő t, ezen új küllőnek a’ 
karimát érő pontját kösd egybe az első kerület’ közép 
pontjából húzott kü llővel, e’ lesz a’ harmadik kü llő; a’ 
három küllők teszik a’ három oldalú figurát, mivel pe
dig ezen küllők egyenlő kerületeknek k ü llő i; mind a’ 
három egyenlő lesz egymáshoz.

Hasonló módon csinálhatsz két egyenlő oldalú három 
szegű figurát, a’ czirkalomnak ugyan azon kinyílásával 
készült két egyenlő abroncs kerületek’ csinálásával.

Három egyenetlen oldalú figurát pedig ú gy  csinálsz: 
ha a’ czirkalom’ egyenetlen kinyílásával csinálsz abroncs
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k erü le tek et; azoknak egyenetlen k ü llő i, a’ károm szegő 
figurának ,  három egyenetlen oldalait fogják tenni.

H a k é t  három szegű figurákban egygyiknek két ol
dalai a’ k  Szikbe szorított szegelettel egy gyű t t , a’ Másik
nak két oldalaihoz a’ közikbe szorított szegelettel egy- 
gyütt e g y e n lő k ; azon figurákban az harmadik oldal is 
az harm adikhoz, a’ több két szegeletek is a’ másnak két 
sz eg e lete ih e z ; és az egygyik három szegű figura egé
szen a’ m ásikhoz egészen egyenlő lészen; mert ha egy
g y ik  fe lve tetve  gondoltatik ’s a’ másra tétetik , az egy
gyik n ek  részei a5 másnak részeit bétakarják, sem kij
jebb nem  esnek egymástól a’ megadatott egyenlő részek, 
sem  bejjebb .

Ha a ’ két három szegűeknek egygyikében a' két ol
dalok ’s  a ’ közikbe szorított szegelet nem egyen lők, a’ 
m ásiknak két oldalaihoz ’s a’ közikbe szorított szegelet- 
h e z , ú g y  a’ két figuráknak több részei is ,  ’s magok a’ 
figurák i s  nem lesznek egymáshoz egyenlők; mert egy
mást nem  takarják be.

H a a z  egygyik figurában a’ megadatott részek na
gyobbak ; a’ figura is nagyobb lesz.

H a kissebbek a’ megadatott részek; kissebb lesz.
H a k é t  három szegű figurákban egy oldal ’s a’ raj

ta  fek vő  két szegeletek egyenlők a’ másiknak egy olda
láh oz, ’s  az azon fekvő két szegeletekhez; akkor a’ több 
részei is  egygyiknek a’ másnak több részeihez, ’s az egy
g y ik  e g é sz  figura a’ más egészhez'egyenlők lesznek; ha
son ló  ok b a l.

H a az  egygyiknek megadatott részei nem egyenlők 
a’ m ásnak  megadatott részeihez, a’ több részek sem lesz
nek e g y e n lő k ; a’ figurák is egészen egyenetlenek lésznek.

H a egygyiknek megadatott részei nagyobbak lesz
n e k ; a’ figura is nagyobb lesz.

H a kissebbek leszn ek; kissebb lesz.
44 *



Ha egygyik három szegő figurának három oldalai 
egyenlők a’ másiknak három oldalaihoz; a’ több részek 
is egyenlők lesznek, az egész figurák is egymáshoz egyen
lők: hasonló okbuL

Ha nem egyenlők egygyiknek oldalai a’ másikéhoz; 
a' figurák sem lesznek egyenlők egymáshoz.

A" mellynek nagyobbak az oldalai;'az nagyobb lesz 
a’ másiknál.

A’ mellynek kissebbek; az kissebb.
Ha egygyik három szegőnek három szegeletei egy- 

gyikben egyenlők, a’ másikának három szegeleteihez; 
.a! három szegueknek oldalai nem mindjárt lesznek egy- 
gyiké a’ másikéhoz egyenlők: az egészek sem lesznek 
mindjárt egyenlők; hanem csak hasonlók, az az bizonyos 
egymáshoz mérsékelt nagyságban lesznek (proportióban), 
mert a’ kissebb bárom szegőben is az három szegelet két 
egyeneshez (rectushoz) egyenlő, a' nagyobban is ;  de a’ 
kissebben egy felvett szegelet ellenében fekvő oldal úgy 
van mérve a' nagyobban felvett egyenlő szegeleí’ ellené
be fekvő oldalhoz, mint ismét a’ kissebben felvett sze
geiét’ ellenébe fekvő oldal, a’ nagyobban ahoz egyenlő 
felvett szegelet" ellenében fekvő oldalhoz.

A’ két egyenlő oldalú figurában (aequicrurumban) 
a’ két szegeletek, mellyek a’ zsámolyon fekűsznek, egyen
lők ; mert ha a’ tető szegeletről a’ zsámolyra perpendi- 
euláris bocsáttatik le; ott két három szegőek formáltat- 
« ak , mellyeknek egvgyikében három részek a’ másiknak 
három részeihez egyenlők, a’ perpendiculáris magához 
egyen lő, e’ pedig mind a’ két három szegőben meg van; 
a’ felvétetett első nagy három szegőnek két oldalai egyen
lők , ezek az aeqnierurumai, most pedig a’ két kissebb 
bárom szegő figura oldalai; a’ perpendiculáris maga kö
rül két felől egyenes szegeleteket ’s egyenlőket csinált; 
lnelty szerint a’ két kissebb három szegűekben a’ több



részek is egyenlők lesznek; és igy  a' perpendicularis e l
lenébe lévő a’ zsámolyon fekvő két szege iet^  is  egyen
lők  lesznek. —  íg y  igaz, hogyha a’ zsámoly’ két szege- 
le te i egyenlők; az oldalok is egyenlők. a»

Ha egy három szegő figurában három oldatok egyen
lő k  ,  annak három szegeletei is  egyenlők; ’s  az egyenlő 
oldalú figura egyenlő szegő.

Megfordítva is igaz, hogy az egyenlő szegő figura, 
egyenlő oldalú lészen.

E’ szerint igaz , hogy a’ három szegő figurában 
egyenlő oldaloknak ellenében, egyenlő szegeletek fe- 
küsznek.

’S egyenlő szegeletek’ ellenében, egyenlő oldalok 
nyúlnak.

Nagyobb oldal’ ellenében nagyobb szegelet esik.
Nagyobb szegelet’ ellenében nagyobb oldal nyú lik; 

kissebb oldalnak kissebb szegelet, és kissebb szegelet- 
nek kissebb oldal felel meg.

Innen jön k i az a5 mód i s , hogy lehessen két egye
nes lin ea  közzé szorított szegeletet ké t, három ’s több 
egyenlő részekre elosztani; legyen az elosztani való sze
ge let a’ tető szegelet, annak zsámoly oldalát oszszad an- 
nyi egyenlő részekre a’ mennyi a’ kérdésben van, az e l
osztás’ pontjairól húzz a’ tető szegeletre lineákat, ott 
három szegő figurák lesznek , mellyeknek zsámolyai az 
az osztály részek, ezeknek ellenébe az elosztatott tető  
szegelet részei, az osztály részek egyenlők; úgy az ál- 
talellenben lévő tető szegeletek is egyenlők lettek.

Minden három szegő figurának két oldalai egvgyntt 
véve nagyobbak az harmadiknál, mert akármellyik ol
dalát vedd f e l : az egy ollyan egyenes lin ea , melly a’ két  
végső pontok közzé rakott pontok egyenes sorából l e t t ; 
m elly mind azon több lineák között, mellyek ugyan azon 
k ét pontok között meghúzattathatnának, legrövidebb



vagy legkissebb; és igy  a’ többiek mind nagyobbak ; il-  
lyenek már az említett három szegű figurában, a’ felvett 
oldalon felyűl lévő két oldalok.

Ha a’ három egyenlő oldalú három szegő figurának 
tető szegeletiből a’ zsámolyra perpendiculáris bocsáttatik 
le , az a’ linea a’ tető szegeletet két egyenlő részekre 
osztja; mert ott két egyenlő három szegű figurák lesz
nek , mellyeknek három részeik egygyikben "s a’ másik
ban lévő három részekhez egyenlők, úgymint az első 
megadatott nagy három szegőnek két oldalai egymáshoz; 
a’ perpendiculáris, m elly mind a’ két három szegőnek 
oldala, magához, a’ perpendiculáris mellett alól csinált 
két szegeletek egymáshoz; mert egyenes szegeletek (re- 
ctusok), tehát a’ több részek is egyenlők lesznek egy
máshoz ; Ss így a’ kétfelé osztott tető szegeletnek egy- 
gyike a’ másikához egyenlő.

Éppen úgy igaz az i s : ha a’ három egyenlő oldalú 
három szegő figurában a’ tető szegeletből a’ zsámolyra 
perpendiculáris bocsáttatik le ;  az a’ linea a’ zsámolyt 
két egyenlő részekre osztja. Hasonló okbul:

Az is igaz, hogyha ugyan azon három szegőben 
hasonló perpendiculáris bocsáttatik l e ; a’ nagy három 
szegőt két kissebb egymáshoz egyenlő három szegűekre 
osztja. Hasonló okbul:

Megfordítva is igazak; ha a’ megadatott három sze
gőben a’ tető szegeletből a’ zsámolyra bocsátott linea  
vagy a’ tető szegeletet, vagy a’ zsámolyt, két egyenlő  
részekre osztotta; vagy a’ nagy három szegőt két kls- 
sebb három szegűekre, egyenlőkre; akkor az az ezeket 
csinált linea perpendiculárisnak mondattathatik. Hasonló  
módon "s okbul:

Ha egy máá három szegő figura vétetik fel aequi- 
crurum, mellynek csak két oldalai egyenlők egymás
hoz; annak is tető szegeletiből a’ zsámolyra perpendi-



culáris bocsáttatik le. Hasonló állatási igazságok lesz
nek , hasonló módon ’s hasonló okbnl megmutathatok.

Itt is megfordítva hasonló állatási igazságok jönnek 
elő ; hasonló módon ’s okbul:

Ha egy egyenetlen három oldala figura vétetik f e l , 
annak tető szegeletiből lebocsátott perpendicnláris, el
lenkező állatási igazságokat szül; mert mindeneket egye
netleneknek hagy.

Ha egy egyenes linea a’ másikon perpendiculariter 
á ll, az maga körűi két egyenes szegeleteket (rectnsokat) 
csinál; mert a’ perpendiculáris másik lineát érintő pont
jába szuratván a’ czirkalom’ egyik szára, a’ másik for
duló szárával mind a’ két lineák’ végső pontjain által csi
náltatván abroncs kerület’ karimája; ez a’ karima fél 
kerületi karima lószen, mellvet a’ közép pontot magá
ban tartó linea, diameter. határoz meg; a’ fél kerületi 
karima pedig két egyenes szegeleteknek (rectusoknak) 
a’ mértéke.

Megfordítva is igaz: hogyha egy linea a’ másikon 
álva két egyenes szegeleteket csinál maga körűi, az a’ 
linea perpendiculariter leszólva, azaz: egyenesen, min
den jobbra’s balra hajlás nélkül.

Ha egy lineán más állíttatik, de meghajolva akár 
jobbra, akár balra; ez nem két egyenest, de két egye
neshez egyenlő szegeleteket csinál, mert ezeknek is  mér
téke fél kerületi karima.

Ha több lineák állíttatnak is fel akár hány szám
mal, a’ megadatott linea’ azon egy pontjából; valamen
nyi szegeleteket csinálnak, mind azok egygyütt véve két 
egyenesekhez egyenlők, mert ezeknek is ugyan az a’ 
mértékek.

Ha egy linea a’ másikon nem csak á l l , hanem azt 
keresztül is vágja; csinál alól i s , felyűl is véve, négy 
egyenes szegeletekhez egyenlő szegeleteket; mert felyűl
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is fél kerületi karima. alól is ugyan annyi lesz a’ mér
tekek,

Ila egy lineát többek akár hány számmal, ha vé- 
getlen száinuak lesznek i s ,  vágnak keresztül; akármen
nyi szegeleteket csinálnak a’ keresztül vágás’ pontjánál 
alól is: felyfil is; azok a’ szegeletek egygyütt véve, 
négy egyenes szegeletekhez egyenlők lesznek, mert egyen
lő lesz a’ mértékek.

Ha két egyenlő lineák egymást a’ közép pontjaikon 
keresztül vágjak, ’s ezen keresztül vágott pontbul a’ li
neák’ végső pontjain általinenő kerület csináltatik, melly- 
ben az egymást keresztül vágó lineák’ végei egyenes li- 
neákkal egybeköttetnek; ott formóltatnak négy három 
szegnek, meilyeknek ketteje egymáshoz rendre egyen-, 
löknek mutattatnak, és igy egymáshoz mind egyenlők: 
mert egyikben három részek, a’ másiknak három részei
hez egyenlők; tehát a’ több részek is egyenlők, és igy 
a’ zsámolyok is egyenlők; azok pedig húrok; a’ húrok
nak megfelelő ivek is egyenlők; ezek az ivek négy szám
mal vágynak, mellyek négy negyed részeket csinálnak 
a’ közép ponton két egymást középben keresztül vágó 
lineáktól csinált négy egyenes szegeleteknek egyenlő 
mértékei; meilyekbői kijön, hogy négy egyenes szege
leteknek mértéke, a’ kerület’ egész karimájai ismét két 
egyenes szegeleteknek mértéke, fél karima; isnjét egy 
egyenes szegelet’ mértéke, negyed rész karima.

Ha egy fekvő lineát más ahoz egyenlő akar rajta 
egyenesen alva, akár meghajolva feküve a’ közepin ke
resztül vág, ott két a’ tetejekkel egymást érő szegele
tek formóltatnak a’ keresztül vágás’ pontjánál, ’s ezek 
a’ tetővel egymást érő szegeletek lesznek egymáshoz 
egyenlők; mert a’ czirkalom’ egyik szárát szúrván a’ ke
resztül vágás pontba, a’ másik forduló szárúval csinálj 
kerület egész karimát a’ keresztül vágó két lineák’ vég



pontjain általmenőt; azon karimának fele a’ két szege* 
leteknek, az az: egyik tető szégeletnek a* felsőnek és 
a’ mellette valónak mértéke, és így azon két szegelet 
két egyenes szegelethez egyen lő; ugyan azon m ellette  
fekvő szegeletnek ’s az alsó tető szegeletnek is mértéke 
ugyan annyi, az a z : fél kerületi karima; úgy már ! e  : 
ketté is két egyeneshez egyenlő, melly szerint az elsőbb 

""két szegeletek az utólbszori két szegeletekhez egyenlők , 
ha már ezen két egyenlőkből, a’ melly mind a’ kettőben 
benne vagyon, az az: a' mellettek felvett szegelet kivé
tetik , a’ maradékok egyenlők lesznek; ezek a’ maradé
kok pedig a' tető szegelétek, mellyek tetejekkel egymást 
érik.

Már lássuk a’ három oldalú figurákba miképpen ira- 
t ik  b é , ’s miképpen iratik körűi a’ kerület karima.

Csinálj egy három oldalú akárinelly nemű figurát, 
annak mind a’ három oldalárul emelj fel béfelé perpendi- 
cuhirisokat, a’ melly pontban azon lineák öszvetalálkoz- 
nak; azt a lpontot vegyed középpontnak, azon pontbul 
ú j  kerületi karimát, melly a' három oldalú figura’ sze- 
geletein mennyen keresztül; ez a’ kerület kívül lesz kö
rül írva, a’ három oldalú figura körűi.

Ha az illy  készületű háromoldalú figurában azőszve- 
találkozott perpendiculárisok pontjábul, azon perpendi- 
culánsok figura oldalát érő pontig kinyílt czirkalommal 
írod le a’ kerületi karimát; ez a’ karima belől e sik , a’ há
rom oldalú figura’ oldalain belől.

Amabban a’ három oldalú figura’ oldalai lesznek, a’ 
kerület’ húrjai, ebben pedig a’ kerület’ érintői (tan- 
gensei).

Egy három oldalú figurának három szegeletei egy- 
gyütt, egyenlők két egyenes szegeletekhez (rectusokhoz); 
erre végy akármelly három oldalú figurát, írj körűlette 
kerületi karimát a’ fennebbi módon, abban a’ három sze



geletek , mind a’ karimára esnek, e's az egész kerület a! 
báróin szegeleteket csináló oldalok közzé; de a’ karimá
ra esett szegeletnek m értéke, fele azon karimának, 
melly a’ szegelet’ szárai közzé e sik ; és így a’ három sze
geleteknek mértéke az egész kerületnek fele; e'' pedig 
két egyenesnek a’' mértéke.

Csinálj két mejjékes (parallela) lineákat. Húzz egy 
akármelly lineát; annak különböző távolságra lévő pont- 
jaibul emelj fel egyarányu magasságú perpendiculáriso- 
kat; ezeknek a’ perpendiculárisoknak felső végponto
kon hozz el más egyenes lineát: ez a* linea a’ megada
totthoz mejjékes parallela lészen, mert a’ kettő egymás
tó l egyarányu távolságra esik.

íg y  lehet egy megadatott lineához három ’s több 
mejj ékeseket csinálni.

így  lehet egy négy oldalú mejjékes lineákhól álló 
figurát csinálni; akár mind a’ négy oldalai legyenek 
egyenlők; akár csak az általellenben lévők; akár mind 
aT négy szegeleteik egyenesek és egyenlők legyenek; 
akár ne legyenek egyenesek, de az általellenben lévők, 
egyenlők.

Ha két mejjékes lineák adatnak, "s azokat egy har
madik linea akár egyenesen, akár meghajolva vágja ke
resztül ; az ott csinált szegeletek sokak lesznek, egy kül
ső a’ mejjékes lineákon felyű l; mások belsők, a’ keresz
tül vágónak két belső végénél lévők, nem egyfé le, hanem 
általellenben lévők; más két belsők a’ keresztül vágó
nak egy felén esők, de mindketten benn a’ mejjékesek 
között. Már ezek közzűl a’ szegeletek közzííl, a’ külső 
szegelet egyenlő, a’ két belső általellenben eső szegele
tek közzűl az alsóhoz; mert ha a’ mejjékeseket által
vágó perpendiculariter vágta,. mindenütt egyenes szege
leteket csinált; az egyenes szegeletek pedig egymáshoz



nak keresztül vágása felső pontjára! le ,  alsó pontjára!, 
feilnízatfassanak perpendiculárisok; ezek által kőt egyen
lő  három oldala figurák lesznek o tt, mert a’ kettőben a’ 
kát perpendiculáris, mint mejje'kes lineák’ távolsága 
egyenlő egymáshoz; a’ keresztül vágo'nak kennek esett 
része, melly mind a’ kettőben m egvan, magához egyen
lő  ; a’ perpendiculárisok által csinált egyenes szegeletek 
i s , a’ miilyen miad a’ kettőben esik , egyenlők; és igy  
a’ több részek is egyenlők; tehát a5 keresztül vágónak 
belsőjén két felől általellenben eső- két szegeletek, mel
ly  ek egyenlő oldaloknak tétetnek ellenébe, egyenlők; 
úgy de ezen két egyenlők közzűl a’ felső, a’ külsőhez 
egyenlő, inért tetővel egymást érők; tehát az egyenlők  
közzűl a’ másik i s , a’ belső a" külsőhez egyenlő.

Most mutatóin pedig m eg, hogy a’ mejjékeseket ke
resztül vágó , a’ mellette két felől általellenben eső két 
szegeleteket egyenlőkké teszi.

Az is igaz , hogy a’ két benn, de ugyan azon ol
dalon eső két szégeletek, két egyenes szegeletekhez, 
vagy 180 grádusokhoz egyenlők; mert a’ keresztül vá
gón, a’ vágás’ pöntjábul csináltatván fél abroncs kerület, 
az a’ külső, ’s mellette lévőnek a” mértéke, a’ pedig 
180 grádust tészen ; de a’ külső magára akkora, mint 
a’ keresztül vágó lineának belsőjén alól csinált szegelet; 
ezt az egyenlőt helyébe tévén a’ külsőnek, mint egyen
lőt egyenlőnek; a’ két belső a’ vágónak azon egy felén 
fekvő két szegeletek is ISO grádust tesznek.

Megfordítva is igaz; hogy ha két lineákat egy har
madik úgy vág keresztül, hogy a’ benn általellenben eső 
két szegeletek egyenlők légyen ek; továbbá a’ külső 
egyenlő légyen a’ belső egygyik általellenben lévőhez; 
végre a’ két benn ugyan azon oldalon eső szegeletek 180 
grádusokat csinálnak; akkor a’ két harmadiktól kérész



tűi vágatott Hneák m ejjékesek, paralellák lesznek, meg
fordított módon mutatva.

M ár a négy oldalú egyenes lineákbul álló figu
r á i ,  1 s azoknak részeinek mérése következik.

Ha akarsz négy szegű figurát csinálni, mellynek 
mind a’, négy oldalai egyenlők legyenek egymáshoz; 
mind a’ négy szegeletei is egyenesek ’s egyenlők; végy 
fel egy lin eát, akármekkorát, a’ czirkalommal mérd m eg, 
azon mértékre a’ megadatott lineának két végső pontjá- 
bul emelj , fel perpendiculárisokat; ezen perpendiculári- 
soknak két felső pontjait kösd öszve egyenes lineával; 
m eglesz  a’ , négy egyenlő oldalú ’s négy egyenes szege- 
letű figura.

Ennek két-két általellenben fekvő oldalai mejjékesek 
lesznek, mert egyenlő távolságra esnek egymástól; mi
vel egyenlő perpendiculárisok csinálják azon távolságot.

Hasonló módon csinálhatsz ollyan négy szegű figu
rá t, mellynek ne mind a’ négy, hanem csak két-két ál- 
talelleaben fekvő oldalai legyenek egyen lők; kettő vagy 
kissebb a’ más kettőnél, vagy nagyobb ; azonban egye
nes szegeleteket csinálok.

Ennek is  két-két általellenben lévő oldalai mejjéke
sek ; mert egyenlő távolságra esnek egymástól.

Ism ét, ha akarsz ollyan négy szegű figurát csinál
ni: mellynek két-két általellenben lévő oldalai legyenek 
egyen lők, de az egyenes szegeletnél vagy nagyobbat, 
vagy kissebbet csinálok; hasonló módot követhetsz el.

Ennek is két-két általellenben lévő oldalai mejjé
kesek lesznek; hasonló okbul.

Ha akarsz a' megadatott lineán ollyan négy szegű 
figurát csinálni, mellynék minden oldalai egymáshoz 
egyenetlenek légyenek; a’ megadatott lineánál nagyobb 
’s kissebb mértékét véve, csináld a’ több oldatokat.
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Ennek sem általellenben lévő oldalai nem lesznek 
m ejjékesek, sem szegeletei egyenlők.

A’ négy szegő, akár négy egyenlő oldaln, akár két- 
két általellenben fekvő egyenlő oldalú figurákban; a ’ 
keresztül vágó (diagonalis), melly belől húzatik ’s a ’ 
két általellenben fekvő szegeleteket vágja keresztül; két  
három szegű figurákat csinál,  mellyek egymáshoz egyen
lők ; mert egygyiknek három részei, a’ másnak három 

'részeihez egyenlők; melly részek a’ figura’ egyenlő ol
dalai, ’s az azok közzé szorított egyenes szegeletek.

Ellenben az egyenetlen oldalú négy szegű figurák
ban , a’ keresztül vágó két egyenetlen három szegű figu
rákat tanál; mert azoknak oldalai egyenetlenek, szcge- 
leteik sem egyenlők.

Ha akarsz a’ négy szegű figura körűi abroncs kerü
letet írni körűi: azt úgy teheted, mint fennebb monda
tott a’ három szegű figurák’ eléadásában; itt a’ kerület 
a’ szegeleteken megyen keresztül; mindenik oldal hurrá 
le sz , a’ húrok az íveknek egy mérséklésbe felelnek meg 
mindenütt.

Lehet úgy is körül írn i, ha a’ négy szegű figurá
ban két keresztül vágókat húzsz, mellyek benn egymást 
is  keresztül vágják; a’ keresztül vágás pontot véve kö
zép pontnak, abból a’ keresztül vágó’ végéig, vagy a’ 
figura’ szegelcteig nyitva k i a’ czirkalmot; a’ leírt ke
rület’ karimája a’ szegeleteken megyen keresztül, és igy  
a’ fignra körűi lesz írva.

Hasonló módon lehet, mind a’ három szegűeknél 
előadott, mind ezen közelebbi módon, a’ megadatott 
négy szegőbe beírni a’ kerületi karimát; ekkor a’ négy 
szegő’ oldalai lesznek a’ karimára érintők (tangenSek.)

Ha akarsz négynél több oldalú, ö t ,  hat, tíz , húsz 
’s  a’ t. oldalú figurákat csinálni, akár egyenlők, akár egye. 
netlenek legyenek azoknak oldalai; csinálj abroncs ke



rületet; annak karimáját oszszad annyi egyenlő részek
re, a’ hány oldalú figurát akarsz csinálni; ha egyenlő ‘ol- 
daláat akarsz formálni, vagy annyi egyenetlen részekre 
oszszad, a’ hány oldalú figurát akarsz csinálni, ha egye
netlen oldalát akarsz form álni; mindenik esetben az el
osztás’ pontjait kösd egybe egyenes lineákkal.

Ha a’ megadatott több oldalú figura körűi akarsz 
abroncs kerületet körül írni; a’ fennebbi módon megte-

Ha a’ figurába belé akarsz írn i; azt is a’ fennebbi 
módon teheted.

Ha a’ több oldalú figurákban az általellenben fekvő 
szegeletekből keresztül vágók huzatnak, azok annyi há
rom szegűekre osztják a’ figurát, a’ hány oldalai vágy
nak a’ figurának, kettőt elhagyva; —  és így az öt olda
lú t, három-három szegőre; az hat oldalát négyre; a’ 
tíz oldalát nyolczra osztják.

A’ hat egyenlő oldalú figurának egy oldala akkora, 
mint a’ körülötte íratott abroncs kerületnek küllője; 
mert ha a’ hat oldalú figurának mindenik oldalára, mint 
zsámolyra három szegűek csináltatnak benn, a’ mellyek- 
nek tető szegeleteik mind a’ közép) pontra e snek; azon 
hat közép ponton való szegeleteknek a’ mértéke az egész 
kerület’ karimája; az tészen 360 grádusokat, mellyet 
hattal elosztva, hogy egygyik szegelet a’ hat körűi tud
va légyen, lesz 60 grádus egygyik szegelet., abban a’ 
három szegűben; a’ két oldalok kü llők , egyenlők, egyen
lő szegeleíeknek ellenébe lévők ; tehát mindenik szege
let 60 gradusnyi lesz; tehát minden oldal egyenlő egy
máshoz, a’ hat oldalának egy oldala a’ küllőhez.

Ha adatik egy négy szegű figura, .inellynek oldalai 
mejjekesek, de belől az alsó oldalhoz is egy harmadik 
mejjékes linea házatik, a’ fennálló oldalhoz is egy har
madik m ejjékei, úgy hogy ezen két líj mejjekesek egy



mást benn egy pontban keresztül vágják; ott n égy , négy- 
szegűek formáltatnak, mellyek közzűl a’ legkissebben 
’s legnagyobban keresztül-keresztül vágó hűzatik az ál- 
talellenben lévő szegeletekre; ekkor a’ két négy szegűek, 
m ellyeken a’ keresztül vágó nem megyen keresztül, egy
máshoz egyenlők lesznek ; mert a’ keresztül vágó az egész 
nagy négy szegűt, két egyenlő három szegűekre osz
totta ; ugyan az a’ keresztül vágó, a’ más két négy sze- 
gneket is k é t-k é t  egyenlő három szegűekre osztotta; 
kissebbekre, már ha ezen k é t-k é t  egyenlő három sze
gűek , a’ két legnagyobb ’s egyenlő három szegűekből 
kivétetn ek, a’ mik ott maradnak, egyenlők lesznek; 
maradnak pedig azon két négy szegűek, mellyeken a’ 
keresztül vágó nem ment keresztül.

Már ezen Iineák’ mérése tudományában, az az: a’ 
mérés’ első részében, csupán csak a’ lineák’ egymással 
le tt  sokszorozásábul származott mennyiségek, az az: 
a’ potentiák vágynak hátra; de azokat a’ felsőbb men
nyiség’ tudománya, sublimior Mathesis adja elő.

Egy példát még is előhozok, mellyet Pyfhagoras ta
lá lt  k i , ez az: ha egy ollyan három szegű figura adatik, 
inellyben egy szegelet egyenes (rectus), következéskép
pen a* más két szegeletek egygyenkint az egyenesnél 
kissebbek ; mert ketten tesznek egy egyenest, mert min
den három szegűnek három szegeletei egygyütt véve, 
k ét egyenesekhez egyenlők. — Már a’ felvett három sze
gőben , egy lesz a’ legnagyobb oldal; az, a’ inelly a’ leg
nagyobb szegeletnek van ellenében; itt az egyenes szege
let’ ellenébe fekvő oldal, és ha ezen legnagyobb oldalon 
egyenlő négyoldalú figura csináltatik, a’ más két olda
lokon is hasonló módon két négy egyenlő oldalú figu
rák csináltatnak; a’ legnagyobb oldalon csinált négy ol
dalú egyedül akkora le sz , mint a’ más két oldalokon csi
nált két négy szegűek, mert ha a’ három szegű egyenes



szegeletiből egy Iineát húzz, a’ legnagyobb négy szegő
nek egygyik alsó szegeletire, és ismét a’ három szegő
nek felső szegeletiről m ást, a legkissebb négy szegőnek 
alsó egygyik szegeletire; itt két egyenlő három szegnek 
lesznek, mellyeknek k é t-k é t  oldalai mint ugyan azon 
négy szegőnek két oldalai, és két oldalok mint ugyan 
azon kissebb négy szegőnek két oldalai egymáshoz egyen
lő k , egy szegelet is egy szegelethez egyenlő. Ila  ismét 
a’ megadatott három szegőnek egyenes szegeletiből a’ 
legnagyobb négy szegőnek alsó oldalához egy mejjékes 
linea hűzatik, melly a’ legnagyobb négy szegőt két négy 
szegűekre osztja, de nem egyenlőkre; a’ közelebb egyen
lőknek mutatott két három szegőek közzűl az egygyik , 
ezen új a’ legnagyobban foriuáltatott négy szegőnek fe
lihez egyenlő, mivel mind a’ négy szegőnek, mind a’ 
három szegőnek ugyan azon ’s egyenlő zsámolyok, a’ 
m ellett egyenlő mejjék vagy magosságok vagyon; már 

.ha a’ két egyenlő három szegőek közzűl egygyik az 
egygyik négy szegőnek fele ; a* másik is ugyan azon ok- 
bul a’ másik négy szegőnek fe le , ’s a’ jelek egyenlők, 
az egészek is egyenlők lesznek; és i'gy a’ legnagyobb 
négy szegőben formáltatott kis négy szegő akkora, mint 
a’ három közzűl a’ legkissebb négy szegő ; éppen így  
inutatódik m eg, hogy a’ legnagyobb négy szegőnek hát
ra maradott része egyenlő a’ három közzűl, a’ máso
dik vagy középső négy szegőhez, ha a’ két summák egy
beadatnak; a’ legnagyobb négy szegő egyedül akkora 
lészen, mint a’ más kettő egygyütt véve.

Ha viszont egy három szegőben az egygyik szegelet 
nagyobb egyedül a’ más kettőnél, ’s az oldalakon négy 
szegőek fonnáitatnak; az a’ négy szegő, m elly a’ na
gyobb szegelet’ ellenében fekvő oldalon le sz , nagyobb 
lesz a’ más két oldalokon csináltaknál egygyütt véve, 
hasonló módon ’s okbul.



Ha a’ három szegőben egygyik szegelet kissebb a’ 
más kettőnél; az oldalokon formált négy szegnek koz
zál i s , az az egygyik kissebb lesz a’ más kettőnél:

Megfordítva is igaz: hogy a’ melly három szegő
ben, az egygyik oldalon formált négy szegő akkora, 
mint a’ más két oldalokon formált két négy szegőek egy- 
gyütt véve; az a’ három szegő, egy egyenes szegeletet 
magában formáló három szegő, —  megfordított okbul 

Ha nagyobb egy négy szegő a’ más kettőnél vagy 
kissebb; a’ szegelet i s , melly a’ nagyobbnak vagy kis- 
sebbnek. ellenébe vagyon, nagyobb vagy kissebb lesz; 
’s a’ három szegő vagy bnta, vagy hegyes szegeletű 
lesz.

Következik a? mennyiség felmérése tudományá
nak második része ; mellyben a lapok mérettet
nek f e l  s ez a p lanim etria; ebben a’ lapok egy- 
gyenkint i s ,  egymáshoz is mérve mérettetnek ,  
méretnek pedig az abroncs kerületnek; három ,  

négy ’s több szegyeknek lapjai ’s a' t. 
FeltéVén, mint a’ felsőbb mennyiség Tudományában 

kitaláltatott, a’ sublimiorMethesisben, hogy az abroncs 
kerület karimájához úgy Légyen mérsékelve a’ kerület 
középben keresztül vágója, mint fOÖ a’ 314-hez.

Már akármelly abroncsban megadatván annak ke
resztül vágója, (diametere), kitaláitatik maga a’ kerület’ 
karimája; mert igy rakván a’ mérsékelt számokat, a’ 
mint vagyon 100 az 314-hez, úgy van az itt megada
tott keresztül vágó, a’ kitalálni való kerületi karimá
hoz ; á’ hármas regulán kidolgozva kijön.

Ismét, ha megadatik valamelly kerület’ karimája, 
kitaláltathatik annak keresztül vágója; illy rendbe rak
ván a’ mérsékelt részeket, a’ mint van a’ 314 az 100-hoz,
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úgy  van az itt megadatott kariina, a‘ kitalálni való ke
resztül vágójához; a’ hármas regulán kidolgozva.

Már egy  abroncs kerületnek lapja igy mérettetik f e l : 
vegyed annak az abroncsnak megadatott karim áját, is
mét megadatott keresztül vágójának negyed részét, vagy 
küllőjének fe lé t ; e" kettőt sokszorozd egym ással, a' k i
jött m ennyi, megadja a’ lapot.

A’ kerület’ lapja mérsékelve van a’ maga keresztül 
vágójának négy annyiszorához (quadrátumához) i s , mint 
maga a’ karima, a’ keresztül vágóhoz; mert az egyszerű 
részek úgy vágynak, mint azoknak négy auiiyiszorozat- 
ja i (quadrátumi) egymáshoz.

A ’ honnan egy abroncsnak lapja úgy van más abroncs’ 
lapjához; mint amannak keresztül vágójának quadrátu- 
m a, ennek keresztül vágójának quadrátumához.

Már ha akarsz egyenlő kerület' lapját csinálni a’ 
megadatotthoz; vegyed ezen megadatottnak keresztül vá
gójának negyed részét, sokszorozd azzal a’ megadatott
nak karimáját, a" mi kijön; lesz egyenlő kerületi lap.

Ha több apróbb kerületi lapokhoz akarsz egygyet 
egyenlőt csinálni —  az apróknak egygyenkint lapjait 
mérd fe l,  a’ mondott módon; azután a’ kijött mennyi
ket. summázd öszve, ezen öszvesummázott apró lapok 
egygyütt egy nagy lapot csinálnak, m ellynek keresztül 
vágójának quadrátuma mérsékelve lévén a’ laphoz; azon 
keresztül vágó quadrátuma radix quadrátája, megadja 
magát a’ keresztül vágót , ezen keresztül vágónak negyed 
részével;. a’ megadattakbul hasonló módon kitaláltatott új 
karimáját a’ megadatott lapnak, sokszorozva; megcsiná
lod a’ több apró kerületekhez egyenlő egy nagy kerületet.

Ha a’ megadatott abroncs lapnál -nagyobbat akarsz 
csinálni, vágy amannak vagy keresztül vágójánál, vagy 
küllőjénél nagyobbat, vagy karimájánál nagyobbat, ’s  
a’ negyed.rész de nagyobb keresztül vágó részével, vagy
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az akkora, mint a’ megadatott, vagy nagyobb karimát 
sokszorozva, csinálsz nagyobb lapot.

Ha kissebb lesz a’ keresztül vágó' negyed része, 
vagy küllőjének fele ; a’ karima is vagy akkora, mint 
a’ megadatott, vagy kissebb, ’s egygyikkel a’ másikat 
sokszorozod, lesz egy kissebb lap a’ megadatottnál.

Egy négy szegű figurának, akár mind a’ négy olda
lai egyenlők, akár csak két ál alellenben lévő oldalai, 
akár mind egyenes szegeleteket csinálnak, akárcsak az 
áitalellenben lévő szegeleteik lesznek egyenlők, lapját 
kitalálni, felm érni; minthogy ezek a’ lapok agy szár
maznak, hogy a’ méjj vagy magasság’ lineája annyiszor 
vétetik , a’ hány pontja vagyon a’ hosznak vagy zsámoly
nak ; tehát-az egész méjj vagy magasság’ lineájával sok- 
szoroztassék a’ hosz linea vagy zsámoly, kijön a’ négy 
szegű akánuelly figurának lapja; —  igy jön ki a’ qna- 
dratum, rectangnlum, rhombus, rhomboides, parallelo
grammám’ lapja.

Ha egyenetlen oldala négy szegű figura’ lapja ke
restetik keresztül vágó diagonalis által, oszszad három 
szegűekre; mindenik három szegőnek lapját keresd ki 
egyenkint, úgymint a’ négy szegűekbe a’ hoszszat a’ 
méjjel sokszorozva ; • a’ mi kijön , annak felet véve, mert 
a’ három szegű a' négy szegűnek fele , diagonalis által 
osztva, vagy fél hoszszat egész méjjel, vagy fél méjjét 
egész hoszszal sokszorozz; a’ mi kijön, lesz a’ három 
szegű’ lapja; az igy kijött lapokat add öszve; a’ mi ki
jön lesz a’ négy szegű lap, melly három szegű lapokra 
vala osztva.

Ha egy négy szeguhez akárinellyik nemre tartozzék 
az, quádratum, rhombus ’s a’ t. legyen, egyenlő lapu 
négy szegőt akarsz csinálni; végv mind méjj vagy ma
gas , mind hoszsz lineát a’ megadatottéhoz egyenlőket, 
ezeket egymással sokszorozd ; kijön az egyenlő lap.



Yagy a' méjj ’s magas linea lészen nagyobb vagy 
kissebb a’ megadatott négy szegülnél, megmaradván a’ 
hosznak egyenlősége; vagy a’ hosz linea lesz nagyobb 
vagy kissebb, megmaradván egyenlőségében a’ méjj vagy  
magas linea; vagy mind a’ hoszsz, mind a’ méjj lineák  
nagyobbak vagy kissebbek a’ megadatott négy szegőé
nél; úgy az új csinált lap nagyobb vagy kissebb lesz a’ 
megadatotténál.

Ha egyenlők a’ négy szegőek ’s azoknak lap ja i, 
ugyan azoknak méjj ’s hbszsz lineáji is  egyenlők lesz
nek , vagy magasságok ’s zsámolyaik is egyenlők lesz
nek ; mert az egyenlők egyenlőkből lesznek, ’s lettek.

Ha félhoszsz lin ea , megmaradván a’ méjj vagy fel— 
méjj lin ea , megmaradván a’ hoszsz linea vétetik ’s egy-  
gyik a’ másikkal sakszoroztátik, jön ki egy három sze
gő figurának lapja, melly' egy akkora hoszsz ’s akkora 
méjj lineának, mint a’ m ellyek egymással sokszoroztá- 
tának, égészszen vételekből ’s egymással le tt sokszoroz- 
tatásokbul származott négy szegőnek fele lészen.

Ha három szegő a’ négy szegővel azon egy zsámolyon 
vagy hoszszIineán állanak, ’s a’ méjj vagy magosság’ li
neáji is egygyek vagy egyenlők ; a’ három szegő ’s ennek 
lapja, fele lesz a’ négy szegőnek, ’s ennek lapjának.

Ha a’ négy szegőhez egyenlő bárom szegőt, ’s an
nak lapját akarsz csinálni, végy egyenlő méjj ’s hoszsz 
lineákat, mint a’ négy szegőé; sokszorozd egygyiket a’ 
másikkal: a’ mi k ijön , lesz lapja egy három szegőnek , 
m elly a’ megadatott négy szegő lapjához egyenlőnek csi
náltatott.

Ha vagy a’ m éjj, vagy a’ hoszsz linea nagyobb lesz , 
vagy kissebb, mint a’ megadatott négy szegőé; azoknak  
sőfeszoroztatasokbul nagyobb vagy kissebb lap szárma
z ik , mint a’ megadatott négy szegő lap; a’ most csinált 
három! szegőben. , ' • _



Ha megadatik a’ három szegőnek lassúja, e's a’ inéjj 
vagy magas lineáitak fe le , ennek számával amannak szá
mát oszd e l, kijön a’ hoszsz linea’ száma, —  vagy ha 
megadatik a’ három szegőnek lapja éss hö$^z linea^ ,en
nek számával amannak számát oszd e l:  ky ijn a ’ %

Ha ö t , hat, ’s több egyenlő oldalú egyenes lineáju 
figura vétetik fe l, annak a’ lapja igy találtatik k i:  osz- 
szad a’ figurát diagonálisokáltal három szegő figurákra; 
annyi három szegőek lesznek, a’ hány oldala van a’ több 
oldalú figurának két oldalt kihagyván, mindenik három 
szegőnek lapját találd k i ,  mérjed fel azokat, add őszve 
egy  summába: meg lesz a’ több oldalú figura’ lapja.

Ha egyenetlen oldalűak lesznek, a’ több oldalú fi
gurák; úgy is e’ szerint találtatik ki az egésznek lapja.

Ha egyenlő oldalnak a’ több oldalú figurák, csinál
tassák körülettek abroncs kerület; annak közép pontjá
ból hűzattassanak küllők á’ figura oldalainak végső pont
jaira , a’ hány oldalai vágynak a’ több oldalú figurának; 
annyi három szegőek formáltatnak o tt, mellveknek tető 
szegeletek mind a’ közép ponton le sz ; egygyenkint ezen 
három szegűeknek lapját keresd k i ,  mérd fe l,  add azo
kat egybe, a’ summa feszi a’ több oldalú figura’ lapját; 
vagy ha egy három szegőnek lapját kitaláltad, a’ több 
oldalú figurának oldalai számával sokszorozd: a’ mi ki
j ö n , lesz a’ több oldalú figura’ lapja.

E’ szerint egy több oldalú, de egyenlő oldalú figu
ra egy ollyan három szegűhez egyenlő, mellynek zsá
molya vagy hoszsz lineája akkora, mint a’ több oldalú 
figurának minden oldalai egygyütt, vagy annak kerüle
te ; a’ méjj vagy magas lineája akkora, mint a’ több ol
dalú figura körűi Íratott kerületnek kü llője, vagy az a’ 
perpendiculáris, melly a’ közép pontbul az egygyik ol
dalra bocsáttatik.



Ha már a’ több oldalú figura’ oldalai végeflenill k i
csinyek , úgy hogy a’ körűlettek írt kerület’ karimájával 
csaknem megegyeznek; abból k ijön , hogy az abroncs 
kerület egy olly három szegűhez lesz e ;y e n lő , mellynek 
méjj vagy magas lineája akkora, mint a’ kerület’ küllő
je ;  zsámolya pedig vagy hoszsz lineája akkora, mint a' 
kerület’ egész karimája.

Ebből jön k i , hogy a’ küllőnek fe liv e l, vagy a’ 
diameter negyed részivel kell sokszorozni az egész ka
rim át, hogy a’ kerület’ lapja kitaláltassék.

Ha két mejjékes lineák között két ’s több négy sze- 
gűek formáltatnak, ugyan azon egy hoszsz lineáu vagy 
egyenlően, ’s azoknak méjj vagy magos’ lineájok is vagy 
ugyan azon egyenlő, a’ négy szegnek mind egyenlők 
lesznek egymáshoz lapokra nézve i s ; mert ugyan azon 
vagy egyenlő okbul lettek.

Ha egygviknek vagy a’ m éjj, vagy a’ hoszsz lineá
ja , vagy mind a’ kettő nagyobb vagy kissebb, az na
gyobb vagy kissebb lesz lapjára nézve is ;  ugyan hason
ló okb ul:

Ha két mejjékes lineák,között két ’s több három sze- 
gűek formáltatnak, ’s azoknak vagy azon e g y , vagy egyen
lő a? hoszsz lineájok; a’ méjj vagy magos iirieájok is vagy 
azon egy, vagy egyenlő; magok a’ három szegnek, is 
egyenlők lesznek lapjokra nézve i s ; ugyan azon okbul: 

Ha azon három szegűek közzűl egygyiknek vagy a’ 
méjj ’s m agos, vagy a’ hoszsz lin eájok , vagy mind a’ 
kettő nagyobb vagy kissebb lesz; a’ három szegű is ,  
m elly azokból alkottatik nagyobb vagy kissebb lesz;  
hasonló okbul

Ha két mejjékes lineák között egy négy szegű, ’s 
íuás három szegű form áltatik, de mind a’ kettőnek vagy 
azon egy , vagy egyenlő hoszsz lineájok , és vagy azon 
eSJ" 5 ' agy egyenlő méjj , vagy magos lineájok vagyon;



611

a ’ három szegő fele lesz a’ négy szegőnek lopjara nézve 
is ;  hasonló okbul, mint a’ diagonalis által ke't egyenlő  
három szegűekre osztatott négy szegőben.

Ha az azon egy hoszsz lineán épült négy szegnek egy- 
• máshoz, úgy a’ három szegő a’ négy szegőnek felébez 

egyenlők; akkor azon egyenlőknek egyenlő hoszsz *s 
egyenlő méjj, vagy magas lineájok lészen, 's a’ két li- 
neák is , mellyek között csináltattak mejjékesek lesz
nek, az az egyenlő távolságuak.

A’ tökéletes gömbölyű golyóbisnak vagy sphaerá- 
nak felső lapját úgy találhatni k i , ha a" legnagyobb ke
let5 fél karimája sokszoroztatik a5 legnagyobb kerület
nek egész karimájával, vagy megfordítva ez azzal; mert 
a5 sphaera ngy származik, ha annak fél legnagyobb ka
rimája maga tengelye vagy diametere körül annyi fordu
lást tészen, a5 mennyi vagy mekkora az ő legnagyobb 
kerületi karimája.

A’ négy szegő prismának külső lapját igy lehet ki
találni: vegyed az alsó zsámoly’ lapját, az négy egyenlő 
szegeletü négy líneáju figura; ennek mérjed meg az ol
dalait, a’ mi ott kijön, azt sokszorozzad a’ prisma ma
gassága vagy hoszszúsága lineájával; add ehez a’ két 
végin lévő négy szegő figura’ megmért lapjait; mert ez 
a5 prisma úgy származik, ha a’ négy szegő egymásra an
nyiszor rakatik, a’ hány pont van az ő magasságában 
vagy hoszszúságában.

A ’ három szegő prisma’ külső lapja hasonló módon 
méretik m eg, csak hogy itt mind a’ fenék, mind a’ tető 
lap három szegő, és ebben három szegő oldalait kell 
mérni, ’s' azoknak summáját a’ magas lineával sokszo
rozni, ’s ehez két három szegőnek alsónak, felsőnek 
lapját adni.

A’ pyramis a’ három szegő prismának harmad része; 
tehát mérd meg a1 zsámoly’ három oldalait, a’ magos



ság’ lineájával sokszorozd, add hozzá a’ zsámoly lapot; 
a1 mi kijön, annak vedd harmad részét; e’ lesz a’ pyra-

A' cylinder’ külső lapját megmérni, vegyed a’ fe
nekit, annak kerületi karimáját mérd m eg; a’ mi kijön 
azt sokszorozd a’ cylinder’ hoszszával vagy magossága 
lineájával; a’ mi itt k ijön , ahoz add hozzá, a’ fenék és 
tető két lapokat megmérve; mert a’ cylinder is agy szár
mazik, ha a’ fenék lap egymásra rakatik annyiszor, a’ 
hány pont van, a’ cylinder’ inéjj vagy magos lámájában.

Ha nem egyenlő domborúságé a’ cylinder, hanem 
mint a’ boros hordók, középben nagyobb karimáju; 
vedd a’ fenék karimát mint legkissebbet, a’ közép kari
m át, mint legnagyobbat, keress a’ kettő közt közép mér
téket, medius proportionálist, ezt sokszorozd a’ magas 
lineával, ’s a’ mi kijön ahoz adjad, a’ két fenék kerü
leti lapokat megmérve: így  találod annak külső lapját.

A’ conus a’ cylindernek harmad része; vegyed hát 
egy akkora fenekű ’s magassági! cylindernek mértékét a’ 
felső lapjában, ezt oszd három részekre: egy rész adja 
a’ conus’ külső lapját.

A’ cubus felső lapját igy méred meg: ennek hat 
egyenlő oldalai vágynak, mindenik négy szegő, egyen
lő oldalú ’s egyenes szegeletű; mérd meg egygyik ol
dal lapot, azt hattal a’ hat oldal száma szerint sokszo
rozd, ’s meg lesz a’ felső lap.

A ’ parallelepipedum’ felső lapját igy  mérd: ennek 
is hat oldalai vágynak, mindenik négy szegő; négy egye
nes szegő, ’s az egész úgy származik, ha a’ fenék négy 
szegő, egymásra annyiszor rakodik, a’ hány pontja va
gyon a’ méjj vagy magas lineának; már a’ hat oldalúk 
közt a’ két fenék oldalok egymáshoz; a’ négy oldalvást 
fekvő oldalok is egymáshoz egyenlők ; ezen négy egyen
lők közzűl egynek felső lapját mérd fel , azt néggyel sok



szorozd, kijön a’ négy oldal lap’ felsője; -a 'k é l fenék 
lapok közzől is egygyiket mérd m eg, azt kettővel sok
szorozd ; e’ két rendben gyűlt számokat add egybe, meg 
lesz a’ felső lap’ mértéke.

Következik a mennyiség felmérése Tudományié
nak harmadik és utolsó része,  melly a' ( solido- 
metria)  merő megmérés ; i t t  már nem csak litie- 
á k , nem csak figurák lapok jönnek elé, ha

nem m erők, valóságos testek.
Ha akarod a’ golyóbisnak vagy sphaerának merőjét 

megmérni; vegyed annak tengelyét vagy keresztül vágó
ját (diam eterét); ehez keresd ki a’ legnagyobb kerület’ 
karimáját: a’ diameter’ negyed részével sokszorozd azt 
a’ karimát, kijön a’ legnagyobb karima’ lapja; ezen lap
nak felét vegyed annyiszor, a’ hány pontja vagyon a’ 
legnagyobb kerület karimájának; vagy ezt amazzalsok- 
szorozd, kijön a’ sphaera’ merője; a’ sphaera’ származá
sa bizonyítja.

A’ cylinder’ merője megmérésére; annak akár fenék, 
akár tető kerületi lapját keresd k i ,  mérd meg; a’ mi kijön 
azt a’ cylinder méjj vagy magas lineájával sokszorozd, 
kijön annak merője; a’ cylinder’ származása bizonyítja.

Közepében nagyobb domboruságu cylindert vagy hor
dót mérni, vagy illyennek merőjét; erre vegyed a’ fenék 
kerek lap’ mértékét; szintúgy a’ középső legnagyobb ke
rek lap’ mértékét i s , a’ kettő közt keress közép mérsék
lésűt , medius proportionálist; ezzel sokszorozd a’ hor
dó’ hoszsz lineáját, avagy ha fenekire állítottad magas 
lineáját, kijön a’ hordó’ m erője, azon okbul:

Ha akarod a’ conusnak merőjét megmérni; vegyed 
annak fenék kerek lapját, azt sokszorozd a’ conus’ ma
gossága’ lineájával; a1 'mi kijön , a’ lesz egy akkora fe
nekű ’s magosságu cylindernek merője; ezt oszd három



egyenlő részekre, egy harmad rész lesz a’ conas’ merője, 
melly a’ cylindernek harmad része.

A’ cubus’ merőjét így  találod k i:  a’ hat egyenlő 
négy szegú oldalok közzől az egygyik négy  szegő oldalt 
találd k i , mérd meg, a’ mi kijön hattal sokszorozd; ki
jön a’ eubus’ merője.

A ’ prisma merőjét igy találod k i : akár négy szegő, 
akár három szegő légyen , a’ fenék lapját keresd k i , 
mérd meg; a’ mi kijön , azt a’ magas lineájával sokszo
rozd ; kijön a prisma’ merője.

A’ pyramis fenék lapját magos lineájával sokszoroz
va , kijön a’ prisma’ merője; ennek harmad része véve 
teszi a’  pyramis merőjét, mert a’ pyramis harmad része 
a’ prismának.

A’ parallelepipedum’ merője igy jön k i : vegyed egy
gyik fenekét, annak lapját találd k i , mérd m eg; a’ mi 
kijön azt sokszorozd a’ magas Iineával; k ijön az egész
nek merője.

Ha ezen testek közzől kettő-kettő ollyan lészen, 
mellyeknek egygyikének feneke a’ másikéhoz; és egy-' 
gyikének magassága vagy mélysége a’ másikéhoz egyen
lők ; a’ testek is egymáshoz egyenlők le szn ek ; mert 
egyenlő okokbul származtak.

Ha egygyikének feneke nagyobb vagy kissebb, ám
bár magasságok egyenlő, vagy magassága nagyobb vagy 
kissebb, ámbár feneke egyenlő, vagy feneke i s ,  magas
sága is nagyobb vagy kissebb; a’ roellyiknek mindenike 
nagyobb, akár egygyike nagyobb, az nagyobb lesz; a’ 
mellyiknek valamelly része kissebb, az kissebb lesz; 
hasonló okbul:

Minden prismák, parallelepipedumok, cylínderek. 
pyramisok és conusók, ha egyenlő magasságúak egész 
merőjekre nézve, ngy lesznek egymáshoz, mint azok
nak fenekei vagy zsámolyi; ha egyenlő fenekáek, vagy
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zsámolynak; úgy lesznek egymáshoz,' mint azoknak 
gasságaik, vagy méjjségeik. • • : , ' ;  * ! i ^ j  -  «•: t

Ha az egész testnek merője ’s fenekemegadatik; a ’ íe -  
nékkel oszd el a’ merőt, kijön a*magassága; mert; a’ Jserő 
a’ fenéknek a’ magassággal való sokszorozásábul I*tfe#ssí 

Ha viszont a’ merő megadatott, ’s annak magassá
ga , oszd el a’ merőt a’ magassággal; kijön a’ fenék’ mér
téke: hasonló okbul: *'

Ha csak a’ merő adatik m eg; mind annak fen ek ét, 
mind magasságát hitalálni, a’ merő negyedes gyökerének, 
(juadrata radixának felvetéséből; a’ fenn járó Mennyi
ség’ -tudományja, a’ sublimior Mathesis tanítja.

Egyenetlen oldalú fenekű ’s magasságú testnek me
rőjét kitalálni, igy lehet: végy egy üres parallelepipe- 
dumot, mellynek fenekét ’s magasságát kimérve, a’ ket-> 
tőnek egymással való sokszorozásával, belső üregét vagy 
merőjét kitalálhatod; tedd az egyenetlen oldalú testet 
annak üregébe: töltsd meg vízzel vagy fövénnyel,  az
után vedd ki azon bétett testet, mérd meg az ott mara
dott víznek vagy fövénynek feneke "s magassága nagysá
gát; e’ kettőt egymással sokszorozd; kijön a’ víz vagy 
fövény’ merője mértéke: e’ pedig az a’ mennyiség, mel
lyel a’ parallelepipedum’ nagysága meghaladta az egye
netlen oldalú test’ nagyságát; ha ezen megmért víznek  
vagy fövénynek mértékét a’ parallelepipedum mértékéből 
kiveszed, marad annyi, melly egyenlő lesz az egyenet
len oldalú figura merőjének mértékéhez.

Ezek szerint mérheted meg egy épületnek egy ’s 
t öbb oldalainak merőjét, hoszszát, széjjét ’sm éjjét, vagy 
magasságát felvéve, ’s azokat egymással sokszorozva; 
igy  jön k i: ha kőfal, hány tég la; ha fafal, hány boro- 
na-fa van benne.

így  mérheted fel ’s számíthatod m eg, az alsó ’s fe l
ső padlási a’ szobának hány nagyobb; vagy ha aprókbnl 
rakattak, hány apróbb deszkákbul állanak.



így  veheted fel egy háznak egész fedelezetét; hány 
szaru - fákból, hány léczekből, lécz -szegekből; hány 
zsendelyhől, zsendely-szegekből állottak egybe.

így becsülhetsz meg (aestimálhatsz) egy ege'sz épüle
tet; annak részeit felvéve, felmérve, árrokat feltéve.

így építhetsz egész új alkotmányt, megadatván a’ 
h ely , a’ mellyen építeni k e l l ; felméretvén annak hosz- 
sza, széjje ’s az üreg; annyi, ’s olly tágasságu részek
re osztatván, a’ hány szoba lesz építni va ló ; mert a’ fel
állítani való falaknak \s fedelezetnek mértéke szerint ki
találod, hány tég la , hány szól fa , hány zsendely, hány 
szeg kelletik; azt i s ,  hány ember, hány nap dolgozza 
m eg, ha az idő engedi; azt i s ,  mennyi költség kívánta
tik  reá; a’ több apróbb részekkel egybe.

Csodálkozik talán valak i, hogy ezen Mérés’ - tudo
mányát az eddig bévett ’s követett módiul eltávozva ké
szítem ; a’ mérni valóknak minden figuráit, rajzolatjait 
félre téve; én a’ figurák’ kihagyásában szintén, mint 
vagy az arahs számokkal, vagy betűs számokkal való 
bizonyítgatás, és a’ hoszsztí sorú syllogizálás’ félre té
telében , az elme elfárasztást, emlékeztető tehetség’ ter- 
heltetését akartam kikerülni; csupán a’ képzelés szár
nyaival való élésre akartam az olvasót reá birni; ’s úgy 
is tartom, hogy sem többet, sem kevesebbet csele
kedtem, mint azok az írók , kik embereket, nemzete
k et, vidékeket, városokat írnak le ;  azoknak részeivel, 
színével, formájával egybe, a’ nélkül; hogy azokrul 
legkissebb figura rajzolatot tennének, még is tellyes 
Jussal kívánhatják, hogy előadásikban inegértettessenek.



Sétálás a’ Holdvilágon.

E s tv e  volt; a’ teli hold legszebb pompájá
ban ragyogott, ’s báj világgal csókolá a’ termé
szet’ remekjeit. A’ gerezdek’ első virágzata édes 
illatot osztott. Az alkonyi levegő még nem vesz
té a’ nappali melegtől kapott langyját. Ember- 
csoporzatok jardaltak fel ’s alá örvendve a’ tet
sző békének, ’s elfojtva a’ szabad szív’ vihar
ja it; egy bölcs megálla, fejét bátra ’s szemeit 
a' hold' karikájára szegzé; minden emberszemek 
rajta esüggének, ’s a’ leggyorsabb is megálla, 
kérdezni: „Mit lát?“

A’ bölcs igy szólja a’ körűlálló bamészokhoz: 
Nézzétek, olvastátok é valaha Fontenellet a' v i
lágok’ sokaságárul ? — „Micsoda? e’ kérdés hang- 
za minden felől, m it? hát egy Fontenelie van 
a’ holdban ?“  — Nem, mond a’ bölcs, hanem 
Fontenelie állítja több világok’ léteiét, hogy a' 
bolygó csillagokban emberek laknak, és hogy' a’ 
Íróidban az emberek szintoily kényelmesen sé
tálnak, mint mi itt a’ földön. Tekintsetek bár 
fel — ni hegyek, völgyek, tók, tengerek — 
a" holdban!

Bezzeg volt nézés, vizsgálat, kukucslás; 
mindenik mást meg mást láta a’ holdban. A’ 
tudósok minden tudományos ismereteiket sze
meik által a’ holdba hintezék. Egy orvos, iszo-
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nyű nagyságú kórházat láta ottan; egy gyógy
szeráros pedig egy kristélyző mív’ munkálkodá
sá t .— Egy Theoiogusz templomokat, Vatikánt, 
sót egy szószéket is láta a' holdban. — Né, egy 
nagy szövetséggyillés! kiáltaegy. — Egy törvény
tudós előtt óriási törvényterein tűnt fe l, óh men
nyi akták I mennyi oklevél! a’ holdi lakosok
nak sok pereinek kell lenniek! — ott fenn bi
zonyosan ország-gyűlés van.

Most kalmárok jövőnek elő, és nézőnek, 
nézőnek— ’s látták sok terhelt hajó t, porté
ka-csomót. Óh csuda! mond egygyik, amott vau 
a’ Börse; a' Bankrészvényeknek nagyra kellett 
a' holdban emelketlniek; és a’ Státuspapirosok! 
egy nyolezadat? egy negyedet? nem J4procen- 
tei nyernek a- holdban — mint most Angliában* 
Dicső specuiatio — a’ holdban?

És egy főrangú aszszony pillanta .fel a’ hold
ba — látok, ah látok két szerelmest; ah iniliy 
kény tel ve ülnek ott a' rózsalotn hozat alatt, be 
szép, hallom beszélnii sőt sóhajtozni, mennyi 
hévvel, tniily szerelmi olv.dozásban! Óh csak 
a’ holdban lakozik a' való szerelem. A' hölgy* 
kezében egy gerlicze nyögdei, az ifjú egy szál 
rózsát tart — kedvesim! milly híven szeret
tek ti — a' holdban. Itt a’ földön? — alt a’ 
holdban, a' holdban . . .

Mit látok? kialt egy fuvaros; mint hajt ott 
egy a' hóidban, ’s feldúl; a’ lovak bőszülten ro
hannák — jaj! — Mit? közbeszóll egy hajós, 
ott egy hajó a’ vámhivatal előtt; — nézzük csak, 
a’ holdban sincs szabad hajózás.

Ott egy Kurír vágtat, amott egy postale
gény bördőjével. Óh milly furcsán foly minden 
a’ holdban? tova egy Jevélhordó — né újságo
kat és hírlapokat is árulnak a’ holdban! de men



nyi o tt a* vevő, az előfizető! — be boldogok 
az Újságírók — a' holdban ! —

'S ím amott Vendégfogadók, milfy szépek, 
m illy  dicsők! a' vendégek az asztal korul m iliy 
v ígak, be jó  a’ pezsgő bor ’s milly olcsó — a’ 
holdban!

Már ez csupa bámulásra méltó! m ekkora 
nemzeti S zínház, milly m űvészek! mennyi ott 
a* néző — most talán az első Hósné számára 
nyilt meg a’ pénztár, — be gyöngy az élet és a’ 
m árvány menyaszszony — a' holdban!

Kiki maga módja szerint, a' m it ágyában 
képzelt, megvalósulva látá a’ holdban. Végre 
egy Politikus jö tt elő ’s feltekinte. Mi a’ gutta! 
Londoni conferentia, — Spanyol öröklési vita, — 
DonM iguel *sa1 szabadság' küzdései! — cest tont 
comme chez nous —  a' holdban! —

Fogarasg János.
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