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Minerva’ Czélja ’s Foglalatja.

A’ Folyó-írásofcat minden pallérozott Nemzetek úgy tekintették mindenkor , mint ol- 
lyan eszközüket, mellyek áltála’ Nyelv’ ’s Tudományok’ esmérete és kimíveltetése lég
ii ulkatósabban mozdíttatik-elő. Nem is ok nélkül; mert ollyan tudós Tárházak ezek, 
mellyekben a’ kissebb ’s nagyobb Tudósoknak küiömb-külömbféie munkáik, különösen 
az olíyanok, mellyek kissebbek, mint-sem hogy eggy egészet formálhatnának; de sokkal 
becsesb’ek, mint-sem hogy semmivé légyének, eggyüvé rakatnak; ’s eképp* eggy egész
be állíttatván, a’ mondott czéira legtöbbet tehetnek. Ha igaz, hogy a* Tudományok’ 
véghetetlenre terjedő mezeje .bejárhatatlan, ’s azoknak forrása kiapadhatatlan, — nem 
lehet mondani, hogy a’ hasonló Gyűjtemények még az ollyan Nemzeteknél is, mellyek 
a’ Tudományok’ felső lépcsőjén állanak, szükségtelenek vólnának; — sőt mennél pallé- 
rozottabb valamelíy Nemzet, annál inkább bővülködik máig is. az illyes Gyűjtemények
kel — ott pedig, hol á’ Nemzet a’ Nyelv* és Tudományok* kimíveltetésében, a* palléro- 
zottságnak' még csak félmértékét sem érte-el, — múlhatátlanúl is szükségesek. A’ Ha
zai Literatúrának virágzásával szorossan Öszve lévén köttetve a* Nemzeti dicsősség; 
annak előmenetelét segedelmesen munkálni, hazafiúi kötelesség; ’s ezen nemes bűz. 
góságból kezdődött, Uly nemes czéira rendéltetett ezen Folyó-írás is; mellyel a’ Ki
adó, ha a’ hazafiúi segedelem tőle meg nem vonatik, több esztendőkre is folytatni, ’s 
minden esztendőben inkább-inkább tökélletesíteni fáradhatatlanül igyekszik. Azon tár
gyak, mellyek e’ Nemzeti Folyó-írásban állhatatosan felvétetnek és kiadatnak, elkövet
kezendők :

A' felsőbb Tudományokat szorossabban illető értekeznek; név szerént azok , mellyek a’ 
Históriát, a’ nevezetesebb Férjfiak* és Aszszonyok’ élet-leírásait, a’ Föld-leírás’, — Ég- 
vi'sgálás’ — Természet* tudományát, — Régiség’ esméretét, Statistikát ’s a’ f. leginkább 
annyiban illetik, a* mennyiben azoknak Hazánkra béfolyások vagyon. Továbbá ollyan 
tárgyak, mellyek a hasznost gyVnyörhodtetŐvel iSiik-oszve; nevezetesen: Topographiai neve
zetességek , Nemzetek’ különös szokásai, Útazások*, természeti-ritkaságok’ leírása, szép 
Literatúrára tartozó víg ’s érzékeny rajzolatok, költemények ; némelly kiválogatott jele
sebb poétái munkácskák, ’s a’ I. hasonlóan a’ Hazára való tekintetből vétetve. Végtére 
a* Tudományok és Mesterségek'' állapoíja felöl való tudósítások; úgymint: új} találmányok, 
újonnan kijött könyvek, ’s azoknak illendő szabadsággal való megítélése; házi ’s mezei 
gazdálkodásra tartozó észrevételek, javallatok ’s t. e’f.

Ezen Folyó-írás, mint eddig, úgy ezután is minden esztendőben negyedenként je- 
lenik-raeg, ’s minden Negyedet egy nevezetes nagy Hazafinak jól eltalált képe fog éke
síteni. Az Elő-fizetés’ árra szép médián papirosra 6 fór. — Velinre 10 fór. Conv. pénz, 
ide értvén a' szabad posta küldést. Az ltf25-ik és luíló-beli Folyamatok is ugyan ezen 
áron még találtatnak a’ Kiadó Könyv-áros bóítjában.
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Él Magyar, áll Buda még !
’ KisFAttmv KÁroi-v.
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GRÓF PÁ LFFY  MIKLÓS5,
Vöröskőnek örökös Ura’ *) Arany-gyapjas Vitéz’, Cs. Kir. belső titkos 

Tanátsos’, Po’sonyi Gróf’, ’s Magyar-országi Nádor’képe.

A  hon-kormányon, csak nagy lelkek képesek fényiem'. Hívség, fáradhatatlan szor
galom, nagyra termett lélek, mély belátás, ’s hoszszas tapasztalás vonhatnak csak dísz-, 
síigárt a’ méltóság’ nevére; ’s ezen eggyes érdem-yonások, • csak egygyűvé olvadva szel
hetnek tökéletest, ’s csak párosulva képzeltethetnek Nagyot A’ Nemes, ha sorsa kí
vánja: feláldozza1 a’Hazáért, — az őtet habár boldogítani látszó.— életét; mert mel- 
lyik Hazafi boldog akkor, ha Honja süllyedés ? Örömmel szakad-el izzasztó gondjaiba
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került vagyonatol is , mert rokon-érző szíve, bánat-árral sejteti vele: hogy nyomorult ő . 
akkor, ha Hazája tehetetlenséggel küzd.

Élet, széles birtokok, kincs-halmok,'milly hitvány bábjai ott a’ Sorsnak, hol 
csak ön’ , vagy félszeg tekintetek melegítik a* szívet, az ezekhez való ragaszkodás
hoz! Just tart ezekhez a’ múltak’, védelme, a jelennek kömyülállásai, ’s a’ sötét jö- 
vö’ bizonytalan képe. A’ Hon’ igazai ezek. A’ maradék, már jó eleve is parancsoló 
hatalommal nyúl ezekhez, ’s te Haza — édes név! — milly örömmel feledteted-el a’ 
Hűvel azt: hogy milly édes az élet!

Honjának, ’s Királyainak, már az előtt hajdan is megösméré ezen igazait, a* 
Pálffy-ágazat, — Sok Hős — méjtók örök-emlékre szálla-ki közülök, bajnok-szívvel a’ 
csatasíkra, yérl .ontani,a’ Hazáért’s Fejedejamért* Minden csemetéje, annyi honni 
Triarius vala, annyi vezére a’ hadakúak; ’s annyi győzedelem-koszorú a’ királyi szé
ken. Hős te tte ikaz  Egy-korbeliekkel, már már elhiteték: hogy a’ hadi borostyánok, 
minteggy örökösödés’ útján ékesítik a’ Pálffyakat. És valóban M ik ló s , —  e’ néven 
4-dik — Pálffy Miklósnak, e’ néven i-sőnek, hadi dicsőségét tulajdonává tette-vol- 
na ; ha a’ belső hon-kormányra lett alkalmaztattatása, tisztán égő indúlatinak, határt 
nem vetne. Született Szeptember’ i-sőjén 1656-dik évben. Atyja Miklós volt, — 
e’néven 3-dik , — ’s ugyan az : ki a’ Tökölyi’ zenebonáji között, Királyáhozhívségét 
bizonyítá ; Anyja Eleonóra Gróf Harrach’, ’s Eggemberg Francziska’ Leánya. Gyerme
kei éveiből kifejtődzvén, szelídebb tudományok után vágyódó lelkét, a’ Nagy-Szom
bati, s Po’sonyi oskolákban kezdé képezni 1670-dik évben; ’s ifjúsága’ éveit, a’ Ki
rályi Udvarban tölté-el. '

Tanúlól pályáját bevégezvén, magasabbakra, t. i. hozzá-hasontókra törekedve, 
fegyverhez nyúlt, mellyel a’ Török-vadkényt Ietapodván, Eldődeinek bajnoki koszo
rú it újra felelevenítő. Így a’ puha gyönyörűségtől elvonattatva, nem-hogy a’ fegyver
zörgés’, ’s a* esata-sík’ súlyaitól megrettent volna; sőt tiszta Hon-szeretetc, a’ nyilvános
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élet-veszélyei közzé rohanni, gyalor-ízben tüzelé. Hős-társai,— kikkel a’ vér-mezőn 
olly sokszor virasztott ,• — nem egyszer hallak tőle: hogy inkább óhajtana a’ golyóbi
sok’ tűz-záporai között viaskodni, mint a’ diadal után, a' puhaság’ ölében minteggy 
elhervadni. Jó alkalmat is nyert hős-leikének, ’s virtusainak valósítására, mind Impe- 
riumban, mind a’ Magyar-honban. Eugenius Groy, Vezér, 1693-dik évben, Nándor- 
fejérvárat tellyes erejű ostrom alávévén, a’ Vár-őrök’ vitézi bátorsága , legnagyobb ve
szélyek közé szorítá a’ Császári sereget; ’s gyakori kirontásaikkal, boszszúlallan, te
mérdek vér-ontást okozának mind-addig: míglen P á lf fy ’ vezérlése alatt, a’ Batbaru- 
szol’ dühe, azoknak lekonczoltatása által, a’bástyák alatt meg nem törettetett. Az ek
ként megzaklattatott Ellen-fél, kirontani ezentúl nem. bátorkodván, tűz által fogott ön
védelméhez. Kaisersfeld , az ostrom-mívek’ Mestere, eggy véletlen golyóbis által el
esvén, csak kevésben múlt: hogy eggy ágyú-lövés által, P á lf f y  is életét nem veszté; 
ha az Égi-gondviselés, e’ Haza’ oszlopát, a’ nyilvános veszélytől, a’ jövőnek meg 
nem tartaná. -

Méltó említésre azon vonás, méllyből M ik ló s’ nagysága szembetűnő leszsz. 
Halálos sebbe esvén, midőn ama' nevezetes, ’s előkelő Báró Vaix-háztól származott 
Hölgye, az akkori inség’ .idején, a’ köz-néptől semmi élelembeli szereket nem kaphat
na , azt feleié: „ A  Királyért bár m illy nyomorúságotf nemét örömest elszenvedem 
És valóban , a’ legjelesebb Rómaiférjfiakat követé ’s túlmúlá, kiknek szívekben mély 
gyökeret vertek ,e’ szavak „et,facéré y et páti fortéd '. *) De veszedelmes sebe elr 
vtmá a’ tábortól.®’ H fe ld l« t p’sőfSbősen, a’ Hbn’ttelsős-kocmányának adá-által; kinek 
azután mély belátása, hasznos takácsai állal,’rcndülhétélfen virágzéS is. Méltán is eh 
ragadtathaték boldog Jövők’ reménye közben, öröm-gyanúk által a’ Hon: midőn 
M ik ló s b a n , minden terheken ’s akadályokon győzni tudó, ’s Királyai’ kedvezései 
között nevekedett férjfiat nyert. Ugyanis I-ső Leopold, M ik ló s’ lelkének jeles tu? 
lajdonitól viseltetve, Ölet Hadi-Fő-'Vezéri, ’s Po’sonyt Grófi, ( ’s ez’ utóbbi méltóság 
II-dik Rudolf által **) a’ Pálffyaknak, örökös jussal adatott,) I-sö Jó’sef pedig Koro
na-őri méltóságokkal tisztelék-meg; ’s ezen legutóbbiban, 1715-dik évbon, a’ Po’so- 
nyi Hon-gyűlésben erősitteték-meg; ama’ kegyeiről világszerte ösmért Eleonóra pedig ,
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Fő-Lovászmesteri dísz zel magasító. Vl-dik Károlynak sem kerülhető-el figyelmét a’ 
Derék. Erdódy György Ország-bírónak, t ? i 3-dik évben történt, elhunyta után, csak 
hamar‘követé tisztében a Buldogúltat; ’s  nem telék-el esztendő, ’s Pozsonyban, ak
koron Sz. Koronánk’ városában, 1714-dik évben, October’ i4-ikéa , a Ilon-nagyok’ 
’s Nemzet-küldöttjei’ köz-szava által, Nádornak választaték, a’ már ez előtt Kar. Tanácsosi 
rzímmel ékesittetett M ik ló s ; *) k ié ’ méltóságnak megfelelő érdemekkel ’s virtu
sokkal, már eddig viselt hivatalaiban is tündöklők. Már ez előtt jóval ékesíté őtet az 
Aranv-gyapjú, ’s e’ külföldi dísznek birtokába, nagy Nemzetségét, újra **) beiktató; ’s 
megvalósító azt, milly magas tetteknek kell azoknak lenni, mellyeket a’ külső Hatal
masságok is, magas érdem-díjra méltatnak.

Már akár e’ díszt-adó czímeket, akár a’ Honnak, M ik ló s  Nádor iránt gerjedett 
érzését vi’sgáljad, iyi4-ikben ***) a* Hazafiak’ igazainak könnyebb megvi’sgálása vé
gett, az úgy neveztetett Neo-Acquistica — Kiküldöttségnek, Po’sonyban, Kassán, 
és Zágrábban tartandó ülései meghatároztatván, M ik ló s  Nádor, a’ Hon’ Gyűlésén, 
Po’sonyi Elől-ülőnekneveztetett-ki. Az iy 23-ki Hon-gyulésben pedig, »***) elrendeltet- 
véa az: hogy a* Országnak köz, bon-gjálési, -törvényes, bátorság* tárgyazó Kápta
lanoknál s Szerzeteseknél, magányos Személyeknél, vagyIakárhol is tadáltatható , ’s 
az Ország’ Rendéit illető íroványai, a’ majdan Pozsonyban, állítandó Ország’ levébtá- 
rába hozattassanak ’s szedettessenek-be, M ik l ó s n a k ,  a’Királyi Kamaránál talál
tatható írások’öszve-gyűjtése, ’s a’ Hon’ levél-tárába leendő iktattatása tétetett hivatal
beli tisztébe. M ik ló s betöltő körét. Részszerint hadi borostyánai, majd bölcs belá- 
tású lelke, avatják magasztaló dicsérettel a’ Nagyok’ sorába Őtet. Nem is;hanyatlha- 
ték-el élete a nélkül: hogy nagyokat mervén, érdem-emléket ne hagyna a' Polgárok’ 
szívében. Mert akár dicső Eldődeit tekintsd, akár Utójit vi.’sgáid, az. ítélő-székek 
mellett a’ bölcsességnek, a’ vér-mezőn hős-Iéleknek, példára gyújtó nyomaira találsz. 
Nem volt az Ausztriai Házat, ’s a’ Magyar-hont megtámadó olly Ellenfél, melly ellen 
Palffyak fegyvere nem villogott, ’s hol ők, az utó-kort is megjutalmazó csata-díszt nem 
arattak-vólna.
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Méltó emlékezni néhányról, III  i-ső Miklóson kívül, ve'röket életekkel, vagy 
szabadságokat javaikkal egygyütt, felaldozák a’ köz-jóért. Tamás, Szécsény mellett 
i 56s-ik évben történt csatában, Török-rablánczra jutott. Péter, a’ Keresztesimezőn, 
1596-ban, Oszmán-fegyver által konczoltatott-fel. István ama’ Törökok’ félelme’, 
1621-ben, Bethlen által, a’ Tátra-hegyek’ allyánál elfogaltatván, készebb volt szabad
ságát 60 ezer forinton megváltani, mint hűségéről lemondani. 2-dik M ik ló s ,  ugyan
azon ütközetben váll-meg életétől. 1-ső Ferenczet, 1693-ban Eszéknél, két kissebb 
fegyverből történt lövés érvén, életét veszté. János Károly, Fö-Hadi-Vezér, 1694-ben, 
hadi útjában Mediolánumban meg-halt. János, Miklós Nádornak fiija, Péter-Várad- 
nál, 1716-ban, János pedig, János Fő-Hadi-Vezérnek fija, Belgrádnál, 1717-bcu, 
vitézül húnytak-el. 3-dik Miklós, János Fő-Hadi-Yezér fija, a’ Francziák ellen vias
kodván, seregének'nem kevesebb kárára, mint siralmára, Párma alatt, 1734-ben 
Jániusz’ 29-kén, e’ világból a’ csata-síkon kimálék; kinek elestél, Öccse Károly meg- 
boszszúlni óhajtván, nem csekély veszélyeket állott-ki. Ugyan-azon ütközetben, Fc- 
rencz, Miklós Nádornak fija, a’ Magyar-gyalogsággal, a’ viadal’ lángjain keresztál-tör- 
tetve, az Ellen-fél’ táborára rohanván, vett sok sebe alól, Stomphán, ősi lakhelyén, 
dicsőén szabadítá-fel a’ halál. Leopold, M ik ló s  Nádornak, ’s János Fő-Hadi-Vezér
nek Unokája, 1734-ben, önköltségén Magyar-gyalog-sereget állított. Úgy hasonlóan 
János Fő-Hadi-Vezérnek, Európa mennyit köszönhet? érzé az akkori világ. Ugyanls 
1686-ban szállván-ki a’ csata-síkra, a’ Rajna’ és az Iszter’ tájait, fényes győzedelmei- 
veldíszesíté 1712-dik évig; ’s a’.magyar polgári hadat bevégzé. Péterváradnál 1716-bait 
fényiek először a’ diadai-drszben. ty ^ -b e a  Augusztus/ 16-ikán, Pálffy, a’ Seregnek 
jobb szára)át vezérelve, nagy részt vett a’ Barbaruszok’ serege’ eltörőltétésében. 
Majd Belgrád vétetik ostrom alá. 1736-dikban, a’ Császári seregnek Fő-Vezérévé 
neveztetvén, Futak alatt táborba szállott; ’s a’ csata-sík’ hervadhatatlan habáraiban, 
Hős-társaival osztozék. Véghetetlen lennék, ha a’ csata-síkon bajnokoskodó, ’s utóbb 
virágzott Pálfíyakról emlékezném. Bízzunk! Az idő felderíti még valamelly Tudó
sunk’ tolla által, a’ 16. 17. 18. ’s 19-dik század’ Hőseit; ’s Buday Ferencz’ érde
mes Hazánkfijának elkezdett nyomain, czél-irányosan fog haladni.

A’ hely szűke nem engedi, hogy azokról, kik a’ Hon’ belső polgári kormá
nyán , magas méltóságokban fényiének, egygyenkint értekezzem. Legyen elég a’
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Pálffyak’ dicsőségére roegvallani azt: hogy e jeles Nemzetség, (mellynek eggy ága 
Pálffy Károly’ Fő-Kauczellarius’ érdemei által, a’ múlt század’ vége felé, R. Sz. Bir. 
Herczegiczimmel is ékesíttetett, *) ’skinekfiját 5-dik Miklóst, l&oo-dik évben, mint 
Generális, Aprilisz’ «o-ikén, Vorragionál, a’ Francziákat vérben fagyban hagyván, 
Genua* vidékén mint Bajnokot, golyóbis teríté halva a’ földre,) az Isten, Király, 
és Haza iránt, minden időben valósított, követésére - méltó hűségéről nevezetessé 
lett; ’s hon-szeretete: a’ jelen-század’ tőrvény-könyvei is , háláadó emlékre buz
dítják a’ Magyart. Szép átaljában is fényleni a’ Nemzetségnek, de mégis dicsőbb, 
saját érdemeiben timdőkieni. így díszlék Mi k ló s  Nádor, **) majd-nem hitel fe
lett, Istenért, Királyért, ’s Honja’ boldogságáért, ajánlváa-fel életét. Végre a 'm ú
landóság’ kénszerítő keze, — az öregség ’s munka-súly alatt elbágyjad’tt erején diadal
maskodván,— sírhalmába dönté a’Nemest, 173 2-dik évben, Februariusz* hónapban. 
Tetemei Malaczkán Ősei’ ravatalába, gyász-pompával,- örök nyugodalomra tétettek.

Ott nyugszik Ó; de virtusain nem vehete diadalt a’ sír. Pihenjen hát csendel! 
Adjon az Ég, édes Hazánknak, több illy N em es L e lk e t!

Debreczeni BÁkÁkv Ágostok,
Sí, Sj3rjj5n Torontói



FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI





Januáriusz 1827. IOI9
A’ bölcsesség tehát az észszel lakik a’ lélekben, mit a’ lélek csak éppen akkor lehet 

tulajdonává; midőn már a’ természetben tett vi’sgálódások és tapasztalások után, az 
emberi élet’becsét, érdemét, méltóságát, és okosan használását tárgyazó mély bélátá- 
sú esméretekbül, annyi tudományt és felvilágosodást ttid magának szerezni; hogy min
den jónak megszerzésére és megtarthatására, minden rosznak elkerülésére ’s megelőz- 
hetésére, bizonyos útakat módokat találni, a’ jónak és rosznak követésére egyforma 
szabadsággal bíró indulatokon uralkodni, ’s munkálódásaiban mindenkor á’ jobb és 
nemesebb czélra eljutni, elegendő alkalmatos lehet.

Minekutánna már a’ lélek, a’ fenntebb elő-adOtt nemes tehetségeknél fogva magá
nak bölcsességet szerezhet, még a’ meg nem történt dolgokból is következéseket tud 
kihúzni, ’s dolgainak folyámatjában, mély bélátású elő-intézetei által, hasznos elő-me- 
netelt eszközöl. Az emberi erőt és tehetséget majd felűlhaladó, ’s csak nem lehetet
lenségnek látszó dolgokat is, dicső leleményeinél fogva, lehetőkké és végrehajthatókká 
tudja tenni. Az ég titkaiba felemelkedett lélekkel bétekint, ’s a’ lelki világ megmér
hetetlen mélységében vi’sgálódik, a’ két külömbözö természetű világokat, öszve-csa
tolja, ’s bámulásra méltó következéseket képzel és formál.' A’ milliónyi helyeket fog
laló ’s temérdek távolságra álló égi testekhez olly sebességgel felemelkedik; mit semmi 

■ testi erő nem követhet. A' föld temérdekségébe béhat, ’s a’ teremtett dolgokból, máso
dik teremlésf csinál. Le-erészkedik a’ vizek mélységeibe ’s a’ tengerek lakossait esmér- 
ni tandíja: Az olly kicsinységű férgecskéket, mellyek egy lapura millió számra térnek 
szorosan megvi’sgilgatja, ’s mind ezekből a’ teremtő bölcs mívészségét bámúlja és csu- 
dálja, magát pedig a’ mindenek alkotója előtt mélyen megalázza. Ez élet minden vi
szontagságaiban. mind a’ fájdalmakban és szenvedésekben, mind a’ világi jóknak bőv- 
ségeiben és gyönyörűségeiben, egy~okos léleknek méTlöságához képpest egyenlő mérté- 

. két tud tartani; ’s valamint amazokban el-nem csügged; úgy emezekben ki nem csa- 
pong és el nem merül. így ezen nemes tehetségek , a’ világ esméreteiből szerzett és 
öszve-gyűjtött mély tudományok ’s tapasztalások; öszvesen véve tészik'a’ bölcsességet, 
vagy az emberi élet’ okosan használásához megkivántató tudományt.

le U n ^ g e k ^  b ^ ^ k / r í f o d e í t  7 rfÍrgok‘k tS ^ m rv 5 » á tS, a’ f t h r tő s ^ r t ’ ’ftté-
tetlenségtől, a’ képzeletet az eredeti valóságtól okosan megtudja kuiSmböztetm, a’ ter
mészetben találtató esméret alá vehető dolgokat, mély bélátással és figyelemmel vi’s- 
gálat alá veszi, ’s addig nyomoz tapogat, próbál, míg azokat az emberi Nemnek különös 

jbasznára nem fordíthatja. A’ bölcs azon sok füveket és piántákat, fold- és kő-neme- ' 
kel; mellyeket mások érzéketlenül taposnak; az embereknek kimondhatatlan javokra 
különös használhatókká tudja tenni, egy szóval mind untalan arra czéloz és törekedik., 
hogy az emberi Nemet minden tekéntetben nagyobb-nagyobb tökéletességre juttathassa, 
magát pedig világ igazi hazafiának lenni bebizonyíthassa.'

Az emberi Nemnek mostani fényes állapotját egyedül a’ bölcsességnek köszönhetni,
Z’ vak butaságban felnőtt szemeket; e’ nyitotta-fel. -  A* csavargó és vándorló életből;

ve2elle társasági életbe,— a’ vad .indulatokat e’ szelídítette-meg , — a' mezítelensé
gei e’ ruházta-fel,— bizonyos élet-nem módokat, e’ talált,— a’ szántás, vetés, sütés,
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főzés, és az idő’ roostohasági ellen okosan élhetés, ez által vezettetett-bé, — a’ kö
veknek érczékké fordításokat, ’s az érczekből küiömbféle hasznos eszközöket és szer
számokat, majd úgy lehet mondani e’ teremtette-elő, — a’ vizeken bátorsággal járha- 
tásra; e’ talált módot, — á’ társasági élet’ feltarthatására e’ szabott okos törvényeket,— 
az egymástól-bátorságban és békességben maradhatásra; ez állított-fel hasznos polgári 
rendeket,— a’ földnek esméretlen részeit e’ fedezte-fel, —'a’ teremti természet urá
nak esméretére e’ szolgáltatott alkalmatosságot,— mind ezeknéL fogva, az élet’ oko
san használására e’ tanította-meg az emberiséget.

A’ bölcsesség kétféle, ú. m. külső-természeti, és belső - erkölcsi. A’ külső dicső 
találmányi embereket, kik hasznos leleményeiknél fogva; az emberi Nemzettel meg 
hálálhatatlan jóltévőségjeket éreztették: semmi esetre sem lehet a’ méltán érdemlő bölcs 
nevezettől megfosztani. A’ mennyiben a’ testnek a’ lélekkel szoros egybe-köttetése 
vagyon; a’ külső természetnek a‘ belsőhöz; szinte olly mértékű béfolyása van. E’ sze
rént az élet’ feltartására, ’s okosan használására szükségesképpen megkivdntató bölcs ta
lálmányoknak szerzői;-szinte úgy a’ bölcs léleknek mély belátása állal gondolhatták-ki 
és állithatták-elő-, az emberi elmét csak nem felülmúló hasznos találmányaikat; va- 
lamint az erkölcsi bölcsek, a’ lélek' felvilágosítására és szív’ kipallérozására haszonnal 
szolgáló bölcs-tudományokat. Mer! in ndeggyiknek leikébe, különös hathatósággal kel
let az égi erőnek az Isteni szikrának súgíroznr, ’s akkor lehetett mindeggyik olly fel- 
emelkedett gondolkodású' és roélly .bé-látású, minél fogva az egész emberi Nemzetre 
különös hasznot terjeszthetett-e!. így a' külső hasznos dolgoknak ’s remek míveknek 
feltalálói, szinte olly méltán bölcseknek neveztethetnek, valamint «*. erkölcsi bölcsek, 
"csak hogy niegkiSőmböztétéssel.

A’ külső bölcsek között ilíyenok voltak nevezeteset) Tiib.ilkoin vagy Vulkán, ki 
a’ kőből legelőször vasat ’s egyéb erezet olvasztott, az érczekből pedig küiömbféle 
szükséges eszközüket és dolgozó műszereket adott az emberek’ kezeibe, ennek talál
mánnyá csak nem második teremtésnek tekintethetik; raellyért is az akkor élt embe
rektől Istenségre emeltetett, ’s még a’ Sz. írás is. mint különös találmányt!' bölcset 
feljegyzésre méltónak ítélte. — Minerva, ki ez idő’ moslohaságaít mezítelen állijotban 
szenvedő embereket felruházta. Ezen bölcs Aszszony találta-fel legelőször az állatok 
szőreiből és plánták héjjaiból lehető fonás, szövés és varrás módját; minélfogva az 
embereket kütömbféle öltözetek’ készítésére megtanította, szelíden érzésre szoktatta, .V 
Sípolás mesterségét, és az olaj-fának használását is feltalálta, ’s a’ régibb világban böl
csesség Isten aszszonyának neveztetett. — Czéres, ki a’ gabona féle szemeknek ’s ma
goknak öszve-törését, vagy liszté csinálá9át feltalálta, ’s abból pogácsákat ’s pép-forma 
eledeleket legelőször készített. E’ tanílotta-meg az embereket étel-főzésre és kei'.yér-sülés
re; míg ez, azt a’ módot fel nem találta: csak mákkal ’s egyéb szemekkel és magokkal 
természeti nyerseségjekben éltek; de.azután az élet’ feltartására hasznosabb mód közön
ségessé lett, ’s ap.ródonként nagyobb-nagyobb tökéletességre vitetett. A’ régiektől oz is 
Isteni méltóságra emeltetett.— Triptoléraus, ki a’ szántás-vetés’ módját feltalálta. K’ 
Ütót.sa’ kemény-  földnek növelésére megbecsülhetetlen hasznú mívszereket, ’s a’ ter- 
mesttviS^eket, mellyek "az előtt osafc-némelly tartományúkban Térmérték vadon, ez
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Hogy iellyességgel semmit se láthassanak. Tudós világunk' kSnyv-tárjai, többnyire, Is 
leginkáb csak illyes elmefuttatásokkál vágynak eltelve.

Nem abból áll hát a ’ bölcsesség, hogy a’ rövid látásű lélek, a’ megfoghatatlan dol
gok természete kinyomozásában, minden következés nélkül nyargalódzék. A’ bölcs em
ber m indenkor csak azokat választja gondolatai' fő-tárgyaivá: melíyeknek esméretek nél
kü l, m in t igazi ember és világ polgárja elnem lehet. Elébb való n é k i a’ tapasztalható 
és felesm érhető tudomány; a’ bizonytalan sokat tudásnál, >— több re  becsüli a’ szüksé
gest; a’ drága csudálatosnál,— a’ hasznos esméreteket, a' ritkán használható fényes
ségeknél. —  Éretlen esméretekkel soha sem elégszik m eg, — egy tá rgy ró l a* másikra, 
idő, e lő tt soha sem siet, — a’ megfoghatatlan dolgok’ természete’ kitanülásában; soha 
sem  fáradoz; hanem csendes megfontolással ’s folyvást munkálódássai, szüntelen éle
tének  fő czéljára törekedik, mellyen a’ maga, és ember társa’ boldogságát ’s nyugo
dalm át megelégedéséig elérhesse. Óhajtásai ’s kívánságai mindég oilyanok, mellyekct 
okossága ’s igyekezete által bétellyesíthet, a’ képzelet’ játékában n e m  gyönyörködik, 
m inden feltételének elébb a’ végét vi’sgálja ’s fontolja; azután fog kezdetéhez, a' mel- 
lyekkel testi és lelkiképpen b ír; azokat gyakorolja ’s jó végre fo rd ítja , a* hirteleake- 
déstől iszszonyodik, ’s egyedül csak az okos mérsékléstől engedi m a g á t wgsettetní.

Az te h á t, az igazi bö lcs, ki minekutánna leikét a’ világban tapasztalható dolgokról, 
tudom ányos esméretekkel feltudja világosítani; bölcsességének vezér -  csillagát az egye
nes szívűséggel járó jó akaratot is változhaíatlanúl maga mellett ta r t ja ;  ’s egyedül arra 
tö rekedik ; hogy a’ jó mellett a’ lélek híven megmaradhasson. E ze n  nemes tulajdonság 
a z , rnelly virtusnak neveztetik és a’ bölcsességgel szakadatlanul é g é sű it ;ár,._7s érdeme 
és^ecgg , magáiban .mindég csalhatatlanul feltaULtalik. E« állal tarthatja-fei az ember ne- 
méhézf illő méltóságát, ’s: cselekedeteinek csupán csak ez adhatja-raeg a’ dicséretes ne
vezetet. Árisztippus és 'Áriszloteles a’ bölcsességtől vett nyereségjeket abban heiybeztet- 
té k ;  hogy a z , őuékiek a’ törvényeket egészen szükségtelenekké te t t e ,  ’s a* rnelly vétkes 
dolgok’ követését, mások csak félelemből hagyták-el; ök azokat ö n k é n t kerülték, ’s »é- 
kiek az ő megtisztált okosságjok, tiltó és parancsoló törvényül szolgáit.

Az igazi bölcs ember’ akaratját, vaiameiiy dolgának végre-haj t á sára , soha sem ju
ta lo m , jó reménység, félelem vagy büntetés szokta lelkesíteni; hanem az a’ nemes 
indu la t, az a’ jóra törekedő ösztön, rnelly a’ nemes szívnek közepén  van , és a’ lelket 
a’ szép , jós és nemes czélokra ingerli, rnelly a’ jó cselekedetben Isteni gyönyörűséget 
tud  érezni. — A’ bölcs, az akarat’ forrását felkeresi, és azt megnuixiesiti, ennél fogva 
váitozhatattanúl csak a’ jónak követését választja, a’ jó lelki esm éretet megőrzi és szün
telen vigyáz az indúlat-érzésekre. Mert az érzés az indulatnak legelső szikrája, egy 
sz ikra egész várost hamuvá tehet, egy nemtelen érzésből eredt indu la t, millió embe
reke t po rba  temethet. Az a’ szikra, meliyet Görög Ilona* szépsége, a’ Paris szivében 
gerje sz te tt; tíz esztendeig öntözte vérrel Trója’ környékét.

E nnél fogva, minthogy a’ kívánságok’ ’s indulatok’ tárgyazásai egyenesen csak ai 
gyönyörűségek, melíyeknek a’ természetben ezer meg ezer forrásai vágynak;.,„és ástok 
nem  mindegy formán tiszták, jók , és hasznosok, sőt gyakran a’Jegveszedelm esebb hö- 
vétkezéseknek kútfejei; tehát azokra nézve a’ bölcs embernek okossága, mértéket szab,
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vé-házba öl egy a* ember, ott tíz tizenkétféle újság-levelet is olvashat; p. o. a* 2Bíerter- 
3eí£unö-ot; a’ 2Banberer-t; a’ £onrerfatÍMt$*33latt-ot ( ez már megszűnt ); a' ®iener? 
3eitf£̂ rift-et; a» @aramíer-t, a’ S^eater-Seítung-ot; a* Jovmal de Franhfert-ol; a’ S»ufiföíif<|e= 
Seituag-ot; az2%em.eine--3eituttg-ot; az 0jíeroid;ífd;er ©eo&ací;ter-t, ’sa ’ t  Az Ms&tfl 
méltó megjegyeznem; hogy az már i70l-től fogva jön-ki, Nagyobb Kávé - házakban 
mindeggyik újság két példányban van meg, hogy egyszerre annáltöbben olvashassa
nak. — Nem kevéssé voná magára figyelmemet az itteni Cs. Kir. Könyv-tár és Olvasó- 
Cabinet, hol éppen most Marmon'eV munkájinak olvasásában gyönyörködöm. Erkölcsi 
elbeszéléseit nagyon szeretem; ártatlan finom ízlést és természeti lágy érzéseket látok 
bennök. Falun lakói, és érezni-tudó fiatal vagy, lássd azért a’ mit ide „le Scrvph, oh 
t  Amour mécontent de Iái-mérne* czímu elbeszéléséből kiírok; Je vois queiquefois notre 
Pasteur, a qui j’ enseigne la morálé, je causé avec des Laboureurs plus instruits que 
touS nos' Savants., je donne le bal a de petites Villagoiseslés plus jolies du monde,

ses. *—• -Quoil dit Belise avec étonnement, ces gens-lá connoissent l* amour! — Mieux

ils. me donnent appétit d’ aiíner. *—! Vous avouerez cependant que cela aime sans de- 
licatesse.— Hél Madame, la delicatesse est un raffmeraent de 1’ art; ils ont 1’ instinct 
de la natúré, et cet instinct les rend heureüx. On párlé de F'amour a Ja vilié,.o^;he

Úgy van ez; így érzek én is.— Dicső dolog ’s nagy szerencse, barátom f itt’az Ol- 
vasó-Cabinetben 66 — 70 szorgalmas olvasók köztt a* legnagyobb csendben olvasgatni, 
hol csak a’ toll - serczegések hallhatók azok körül, kik szeretnek a’ könyvekből kivo
násokat is készíteni* — De hoszszú volna mind egy levélbe szorítanom azt, a* mit 
néked Bécs jelességeiről írni szeretnék, *s több .időt papirost kiván az; ha mindazáltal 
egyveleg tudósításimat kedvesen veszed, hozzád küldendő leveleimben aprónként töb
bekről is kívánlak értesíteni.

Szívesen, barjtomTa’ mi fsak szép és figyelőmre"méíto Bécsbcn , — hí"látom, 
Judom és hallom, naindenkor örömmel megírom azt neked. Azt irád, jól tudom 
én, mi tetszik neked, és miben gyönyörködöm magam; erre nézve csak mind azt 
adjam tudtodra, a* mi nekem szembetűnő ’s a’ miben nekem van gyönyöröm. Felte- 

- szed, hogy a’ mit. én jónak szépnek tartok, előtted is jó ’s .szép az mind. Ez egy kis 
franczia compliment, mellyel csak otthon a’ Kis-aszszonyok’ körében vágy-élő; - jó,.’* 
igaz barátok köztt annak helye nincsen , , egyébaránt is elszoktam pirulni, ha valaki 
némelly jó tulajdoniraat előttem hordja-fel. De most erről elég.— Áiig hogy ide jő**, 
vék, láttam egy különös szépséget; — he gondold, hogy eggy Angyali kellemekkel 
bíró Bécsi Dámát: mert ez nem olíy nagy újság, — egy felséges müvet láttam, olly 
művet, mellynek kigondolására szép elme ’s finom ízlés, kifaragására pedig reinek-

Jtemplomában, ’s azt Sachsen-Tescheni Albert Herczeg (már ez is elhala i8aa-ben) elhunyt
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szók. az óra-rantató eggy 81, maga az óra-tábla pedig 2 négy-szegű 51 és 5 hüvelyk. 
Mivel templomról van szó, félhozok itt még más jeles templomokat is. A’ küi-város- 
ban legszebb legméltóságosabb a* Károly’ temploma, mellyet Károly Császár az 1713-ban 
kiütött pestis’ (melly 8644 embert ölt-meg) elforditásáért való háladóságból építtetett. 
Ugyan a’ pestis félbe-szakasztásáért állittatá-fel 1693-ban leopold Császár is a' Graben-en,’ 
elsőben fából azután pedig márványból a’ most is létező -Sz. Háromság’ oszlopát, mi- 
nekntánná 1679-ben az iszonyá pestis Bécsben 122849 embert ragadott-el. E’ szép 
oszlopon álló felírást a’ közlésre méltónak ítélvén, lássad azt itt :

TIBI REGI SECVLORVM IMMORTALI,
VNI IN ESSENTIA,

ET-
TRIVNO IN PERSONIS, ;■

DEO
INFINITE BONO, AETERNO ET IMMENSO:

. CVJVS DEXTERAE ÖMNIA SYNT POSSIBILIA;
CVJVS SAPIENTIAE NIHIL EST ABSCONDITVM;

CVJVS PROVIDENTIA IN SVA D1SPOSITIONE NON 
FALLITVR;

CVJVS MAJESTATE IMPLETVR VNIVERSVM;
CVJVS MISERICORDIAE SVPER OMNIA OPERA,

TIBI INQVAM,
SANCTISS1MAE AC INDIVIDVAE TRINITATI

  EGO LEOPOLDVS,
HVMILIS SERVVS TVVS,

GRATIAS AGO, QVAS POSSVM, MAXIMAS 
PRO

AVERSA A. MDCLXXIX. PER SVMMAM BENIGNITATEM 
... ss..v . TVAM AB HAC VRBE ET. AVSTRIAE PROVINCIA

J>IRA ATQVE LVK’
IN PERPETVAM DEBITAE GRATÍTTOINIS TESSERAM 

PRAESENS MONVMENTVM 
DEMISSE CONSECRO.

.. SVSCIPE 
CLEMENTISSIME DEVS 

SERVI TVI, DEMISSE TE ORANTIS, VOTAI 
ET

ME, CONJVGEM, LIBEROS DOMVMQVE,
POPVLOS ET EXERCITUS MEOS, REGNA ET PROVINCIAS ... 

CONTINVA MISERICORDIAE TVAÉ PROJECTIONÉ 
GVBERNA, CVSTODI, DEFENDE!

Itz VoVI ajoto DoMInI saLVatorIs 
nostrI , lasV ChkIstI,
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tatnak. Néha nekik alkalmat adok arra, hogy állításokat remél jobban vitassák, az. 
után egy kis alamizsnával elbocsátom 5ket, ’s krajczáraiknak örülvén, azokat moso
lyogva . nézegetik. •

5.
A’ dicsőségesen uralkodott Il-ik József Császár’ ércéből SntStt képe nagyon jeles, 

remek-mfiv a’ maga nemében. Szabadon áll ez a’ bel-városban egy tágas útszán, meíly 
ezen álló-képtől József piaczának neveztetik. Egy négyszegű sima gránit-álláson, mén
lovon ül itt ez a’ derék Fejedelem, Római öltözetben ’s koszorúzolt fedetlen fóvel. 
Az egésznek magassága 5 dl, 3 láb és 8 hüvelyk. Elől a’ gránit-állás’ oldalán ezt ol
vashatni: JOSEPHO II- A VG. QVI SALVTI PVHIJGAE YIXIT, KON BIV SEB 
TOTVS. Hátúi pedig: IRAKCISCTS ROM. ET AVST. IMP. EX FRATRE NEPOS 
ALTERI PAREKTI POSVIT. MDCCCVI. Az ércz-szobrot Zauner nevű híres Művész 
önté 1807-ben.’— Ugyan e’ Jéssef-piaczon van a’ Cs. Kir. Könyv-tár’ nagy épülete is. 
Közepén egy nyoicz-szegü tornyosat áll, mellynek homlokán Minerva négy lovaktól 
vonatott győzedelem-kocsiban ül, ’s a’ lovak a’:megszemélyesített Iripségei és Tudat.  
lanságot lábaikkal tapadják. Az Istenné’ jobbja felől Átlóst szemlélhetni, vállain az ég
golyót tartva; mellette két figurák az Astronomiát képezik, balról pedig Tellus Istenné 
van, ki a’ föld-golyót viszi, ’s mellette viszont két figúrák a’ Geometriát jelentik.
Cs. Kir. Könyv-tár’ hoszsza 540 láb, széle 54- Ennek közepén áll derék Alkotójának 
Yl-dik Károly Császárnak a’ legszebb Cararai márványból faragott képe, ’s e’ körűi más 
tizenkét Ausztriai Uralkodók’ szobraik. Ezeken kivől vannak még e’ szálában körös
körűi sok egyéb mej-szobrok is a’ legrégibb idő-korból, mellyek köztt Pyrrhussi bar
nás szürke márványból, figyelemre-méltó. A’ bóltozat-festést Cran Dániel készítéR 
melly az egymással kezet-fogó ’s .megszemélyesített Tudományokat ábrázolja; . E’ téma, 
plomhoz hasonló nagy Könyv-tárban 300000 könyvek találtatnak. A’ kéz-iratok’. Gyfj-j 
teménye két szobában van, 12000 darabokban. Illy Gyűjtemény egész Európában nin
csen. Lambeccius’, Kollár' és Danis' Írásai legnevezetesebbek itt.— A’ géz-metszés’ fel-, 
találása’ ólta készült réz-nyomások, mintegy 300000-ből állók, 700 höfetekbertvaítpak,, 
mellyek közti 517 kötetekben csupa mej-képek találtatnak. A’ könyvek’ szaporítására 
az Udvar évenként 6000 forintokat rendel ; ha mindazáltal. ennél több hiyántatnék,. afc-,; 
kor többet is örömmel t i . —  Télen dél-elött 9 órától 12-ig, dél-után. nincs, nyáron 
pedig 8-tól 12-ig, délután 3-tól 6-ig szokott az Olvasó-Cabinét nyitva lenni.

6.
Különös figyelmet érdemelnek-Ama’ dolgok, medvékről újabban tudósításaimat ké

red; ’s ugyan azért holmi rövid eíö-adásokban szívesen közlőm azokat veled, i Ez al
kalommal a’ Pénzek ■ és más Mégiségek’, természeti Ritkaságok’, Állatok, -és. Plánták'-gyűjtőmé-, 
nyerői, ezután következő tudósításaimban pedig az Amlrási gyűjteményről, a' Kép-gaUcriáról, 
és végre a’ Cs. Kir. Kincs-tárról fogok eggyenként írni. v -

; Pénzei’ és más Régiségek’ Gyűjteménye (&. SU »iíttj-- iwb Ez mos
tani formájában lévő felállíttatását a’ most uralkodó Jf'els. Ausztriai Császár’ Kegyének, 
F. M. Őr. Minerva 1. Negyed, 1827. 4
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köszönheti, ki részint a’ Felséges Udvarnál, részint más Cs. Kir. Cabinétekben és külön
féle Mulató-várakban létezett metszett kövekből, pénzekből ’s holmi régiségekből állí- 
tatá-fei, ’s mostani rendjét a’ már elhalt Neumann igazgató alatt nyeré. Leginkább 
szembe-tünnek itt a" márványból készült régi, remek-müvek, szobrok, b úsztok; a* U’b- 
bek közit ama' gyönyörű Sarcophag, melly az Amazonok' viadalát felségesen ábrázolja. 
Az első nagy szobában vannak a’ régi Görög edényeknek csuda - szépségű Gyűjtemé
nye, V áll mintegy 1200 darabokból.. Ugyan ezen szobában lévő sok ritkaságok méllctt 
magára vonja különösen a’ figyelmet ama* coloszszájis Egyiptomi Múmia maradvány, 
melly Bazalt-kőből van, ’s ide Cairo\ vidékéről hozatott. A’ második szobában régi ’s 
újabh pénzek' és medailiok’ gyűjteménye találtaiik, mellyek közit az újabbak I-ső Fe- 
rencz Császár* gondossága által gyüjtetének-Öszsze, s arany és ezüstbéii ritkaságaikra 
nézve nagyon nevezetesek az itteni válogatott régiségek. Ha — mint állítjuk — Kri
sztus’ születése előtt 500 évekkel már voltak pénzek, tehát e* pénz-gyújteményes tárban 
a’ mt korunkig közel huszon-Öt századok’ ólta kijött pénzek is vannak. Az újabb érdem
pénzek köztt többeket is láthatni, mellyekben 300, és eggyet ollyant is, mellyben 
2055 darab vert arany van. A’ harmadik szobában érczből holmi apró régiségek talál
tatnak: régi házi-eszközök, fegyverek, lámpák, 's a’ t. A’ negyedik szobában külön
féle üveg-aimáriomokbao, régi üveg-edények’, agyagból készült lámpák’ ’s t. cff. gyűj
teményié jó rendben áll. Az ötödik szobában régi metszett drága-kövek, Onyx-kőből, 
úgy aranyból és ezüstből sok edények láthatók. Nevezetes itt Augusztus Császár’ Apo- 
theözisze, de nem kevésbbé pompások Nagy Sándornak és hitesének szobraik is Onys-

ügy tartják — egész
Európának Ily ' nemű Gyűjteményei közit a’ legélsö helyet érdemli; ’s felállítását l-so 
Ferencz és Mária Therézia Uralkodóknak köszöni. Mindjárt az első szobában igen ne
vezetes az Aerolithek’ vagy Meteor-kövek’ Gyűjteménye. Azon sok illy nemű kövek 
köztt, mellyek 1808-ban Morva-országban Stannorn mellett húllának a* levegő égből, 
még más 23 Aerolithek vannak, mellyek külön időkben és hellyeken esőnek alá. To-

taláitatott Horvát-országban, és 70 fontot nyom; egy másik ismérel lenül több százado
kon által Cseh-ország* Elbogen nevű városában tartatott a’ Város-háznál, és 150 főidőt 
nyom. — A’ második és harmadik szobában Ásvány-gyűjtemények, az utolsóban pedig

Állatok' és plániák' Gyűjteménye (3ooíodífd;--Botanifd;eé Minct, másként £yicr--#d6mcr.) 
Ez 25 szobákban a* világ’ minden israéretes részeiből való nevezetes gyűjteményeket 
foglal magában, a\ természet’ minden országából. — Lásd, barátom, most levelek 
helyett illy száraz leírásokat vevél tőlém, de vess magadra. Kívánsz ezekről valamit 
eleve tudni, kedvedért tehát csak röviden is örömmel adom abbéli tudósításiinat.

• ;Az Ambnlsi Gyűjtemény (Hmbrafer--®ömmíutt(0 sok elokori nagy hírű férjfiak’ eredeti 
fégyverikészúlcteikből, hajdani drága edényekből, képekből, kéz-művekből, régi kéz-
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kát láthatnánk e's tapasztalhatnánk, de nem igen akarunk, ’s a” gondok is elfoglalna 
minket;' éíemedett korunkban kívánnánk ugyan, de késő — fájdalom!— örökre kés 
már minden óhajtás. így vész-el sok ember elől az élet, majdnem egészen gyümölc 
nélkül. Boldog egyedül az, ki nem csak élni, hanem éldellni is fedőit Én ezt tartom a 
élet’ eggyétlen arany regulájának. — Élj szerencsésen !

IV. A. Kiss Sámuel.

3 .

A z  í r ó i . t e t s z é s r ő l .

Ha'jól meggondolom,'úgymond Philo, melly bajos, sót néha veszedelmes is a' 
mostani világban újj íróvá lenni még most is csudálkozom 'elszántságomon, melly 
engemet, noha sok tűnődésem után arra bírt: hogy az írói palijára én is fellépjek. 
A’ köz-tetszés, és kedvesség az az imádott bálvány, meilynek majd minden írók 
tömjéneznek, noha ő igen keveset szerencséltet kedvező tekintetével, hanem, légi oh- 
bek oUyan^ő , g int ama negédes ,  *̂

az írásra mindenek alkalmatosnak tartanák, írásával pedig a’ PulUkttmaí önnön kárára 
lehetetlensége felől meggyőzte; sokán tudósnak tartották volna őtet, ha azt nem ke- - 
reste volna, hogy annak tartassák.

De erre talán azt mondja valaki: hogy ez csak a’ nyomorúlt íróknak sorsa, a’ 
jó írót pedig nyomba követi a’ köz-tetszés,, és helybe-hagyás. Éppen nem! — mert 
vannak arról elegendő példák, hogy gyakran még a’ legjelesebb írások is vagy hideg 
érzéketlenséggel vétettek, vagy éppen buta megvetéssel tekintettek. Innét méltán cso
dálkozhatunk azon, hogy voltak még is hajdan oly nemes szívű, és ön’-hásznokat 
nem vadászó tudós férjfiak, kik a’ heiyett, hogy a' tunya hivalkodás’ lágy kebelében 
vastagodtak volna, csiiggedhetctlcn fáradsággal gyűjtöttek áldozatot a’ Múzsák’ oltárára, 
és a’ tudományosság’ szorgos dajkálása áital inkább akartak élni másokért, mintsem 
önnön magokért. Kagy, és jeles tetteket végezni, avagy különös erkölcsökkel tíindök- 
leni, sokaknak Ugyan hasznos volt, de azokat tanítani, vagy az utóbbiakra nézve 
Írásba foglalni, igen kevés hasznot hajtott a’ régi Tudósoknak. Megjutalmaztattak ugyan 
gyakran még,a' fattyú érdemek is, de még is sokkal többen voltak’ ollyanok, kiknek 
valódi érdeméhez az időkor, mellyben _ éltek, nem lévén igazságos, nem- egyebet 
nyertek, hanem legfellyebb is az utóbbi maradéknak késő, és már nem használható 
kedvezését. Bizonyságaink lehetnek ebben több régi írók, kiknek éltekben száhakd- 
dásra méltó volt sorsok. Ügyan is: Pausanlas bizonysága' szerint Homerus még élet
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ben Tolt, maginak állandó lak-helyet nem talált, hanem nyomorúsággal bőven meg
rakott bujdosó életét csak többnyire vándor-bot mellett töltötte, noha holta után több. 
városok majd a’ czívódásig törekedtek őtet magokévá tenni emez ösmeretes vers sze
rint: apud GelL L. 3. C. tt.

Vrles seplenae certant pro Patria Homeri: r
Smyma, Rhodus, Colophon, Salamén, Ctíos, Aógos, Aihsnae.

A' miről Cicero is pro Archia így szóll: Homerum Colophonü cinem esse diamt tutim, 
CM stium v'mdicant, Salaméi repetunt, Smymaei verő suum esse confirmant, permulli prae- 
tcrea aln pugnant inter se, atque contendunt. — Sophocles is önnön fiaitól'azért, hogy 
öregségére Őtet a’ Tragoediák' Írása gazdasági foglalatosságitól egy kevéssé viszsza-tar
tóztatta, a’ törvény-szék előtt eszelősködésről vádoltatolt, és ezen gyalázatos vád ellen 
alig tudá magát a’ Colónicd Oedippusril irtt mese által védelmezni. Cic. de Sen. C. 7. — 
Nem külömben Herodotus, kit Cic. L. 2. de Lég. történet tudományok Apjának nevez, 
Polgár-társainak irigysége miatt hazájából Cáriából kifizettetett; — a’ palitica tudományi 
Thucydides pedig az igazságtalan Cleo elől számkivetésbe költözött! — Sőt még az Isteni 
Piáló is, kiről Cic. Tmc. 1. c. 17. azt mondái 1Való me hercule aum Plafoné errare, quam 
cum abis vera sentire, Dyonisius Tyrannustil StáUibót kifizettetett, az 6 tanítványi pedig 
Aristoteles és Demoslhenes, szabadftlásokat a’ futásban, és végre a’ halálban keresték. 
Mind ezek úgy vélem eléggé bizonyíttyák. még a’ legjobb íróknak is elég. nyomorúsá
gos állapottyét. Sőt ha a’ tudományok' körébe tovább vi’sgálódunk, az írókra nézve, 
még ezeknél irtóztatóbb időkre is jövünk, miiiyerfek voltak p. o. azok, mellyek Au-

dúl az írók, hanem még az ő írásaik ellen is. diihösfcödlek, midőn eggy elől-járói hi
vatal rendeltetett a’ nemesebb elmék' tudósabb maradványinak pompás düliösséggsl 

‘való megégetésére; midőn a’ bölcsességnek Tanítói nem eggyenként, hanem cspportos- 
san számkivettettek, és Tacitusnuk bizonysága szerint vil. agricol. sub iáit. még a' szál
lásnak és hallásnak tehetségét is akadályoztatni akarták j a’ sok büntető vi sgálalok által, 
így kellett hát azoknak, kik még is merészebbek voltak, miqden alacsojjs^gokat meg-, 
hilíadvá a’ fáradságos, és veszedelmes .ró. pafíyara toszállan* óímden >elesnek t.quven 
bizonyos finomsága, mellynek megfoghitására legtöbb cmWrkné£r igen tompa az ér- 
zékiete; — van egy mesterséges elintézése, mellyel, csak az éles látásűak fedezhetnek;-
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nők, mivel az o érzéketlen lelkekben az illy írás semmi benyomást nem tesz’, kövel- 
keaíendőképpen ez a’ jeles író az illy népnek tetszését már meg nem nyerheti.

De hát valiyoa mit várhat a’ fél izlésűektöl? ezek, talán még is megadják munká
jának igaz becsét? oh éppen nem! — ez az osztály sokkal roszszabb az. élőbbemnél, 
mert amaz éppen nem érdekeltetik, ez pedig e’ jó írásnak elnyomattatásán dolgosak; 
azért mondja egy helyéh hogy mihelyest egy nagy elme mutogatja magát, azon
nal öszsze-szövetkeznek ellene mind közönségesen a’ tudóskák, (Scioli).

De talán a’ Tudósok, ha bár kevesen legyenek is, által-törnek bölcs itélettyek- 
kei a’ ‘gyáva tudatlan csoport* erőlködésén, és az ily munkának igaz becsét , meg
határozván lassan-lassan helybe-hagyást is nyernek azoknál, kiknek van valami ízlé
sek ? Megengedem, ha vannak ollyan Tudósok, kik már előbb a’ Vulltcum előtt ma
goknak nagy tekintetet szereztek, ’s kiknek szavok Oracuhtm gyanánt tiszteltetík. De 
ha a’ Tudósok homályban élnek, akkor vagy viszsza-tartóztattyák itéletjeket, mivel előre 
láttyák, hogy szavoknak kevés foganatja lesz’, vagy ha valamit mondanak is az űjj 
Szerzőnek dicséretére, azt bizonyosan a’ nagyobb csoportnak lármája feliül fogja ha
ladni. - ‘ . '

Mind ezekhez még igen könnyen járulhatnak, roás S z e r z ő r e i g e n ’káros 
környál-állások is. Q talán alacson sorsó, nincs fényes hivatala, rangja, még igen. 
fiatal, olly állapotban .él, mellyben sokra terjed gondja; —» minő elő-iíéletek származ
nak az olvasóban, ki a1 Szerzőt ösméri, és ezen környüi-áliásait tudja ! — én,36 — 
40 esztendős vagyok, azt fogja egy valaki mondani; és ez,. .ki Tálig’ lépett

éíemedettebb koromban sem érzek magámban séraroi ügyességet, vagy alkalmatos vol-
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Talán majd olly tudósnak kezébe, akad, ki Hazájára, ’s minden egyéb legkissebb 
környűl-állásaira nézve a’ Szerzőtől nagyon különbőz; a’ ki tehát minden részre-haj- 
lás nélkül veti majd figyelmét az ő írására, és annak érdeme szerint Ítéletét egyenesen 
kimondja; ki álmélkodni fog azon, hogy illy jeles irás a’ por, és pókhálók között olly 
soká emésztődött; ki által-fogja látni: hogy egyedül az Írásnak jelessége, és így ép
pen az; a’ minek közönséges kedvességet, ’s helybe-hagyást kellett volna nyerni, lé
gyen igaz oka annak, hogy olly kevés olvasókra talált Az ízlés érint való hazafiúi 
Buzgóságból annál örömöstebb fog az írásnak tekintetet szerezni, mennél bizonyosab
ban tudja, hogy az valaha önnön dicaősségét közölni fogja azzal, ki ötét a’ porból 
napfényre hozta.

A’ jelesebb Szerzőknek érdemét ezen módon fedezte-fel az idő mindenkor, ’s 
még most is, midőn a’ fél ízlésöektől kigúnyoltatik, 'és attól kellene tartania, hogy a’ 
halhatatlanság kapujánál egy hirtelen változás által örök feledékenységbe ne mennyen, 
legszebb épségben áll. Midőn ellenben azon Írások, mellyeket a’ közönséges gyáva cso
port nem annyira olvasott, mint mohon fait, éppen ölly hirtelen, mint a’ hogy szár
maztak, ismét elenyésztek. Azon akadályok, 'mellyeket eggy olly Szerzőnek , ki az em
lített környfiíáilásokban írt, megkellett haladni, nevelik most dicsősségét. Az ő, 
vagy is inkább a’ jó ízlésnek ellenség! érzékenyen megbüntettettek, és ha még eggy 
szikra egyenes - szívűség van bennek, vagy viszsza-veszik itélettyeket, vagy ha még 
buta szemtelenségből bátorkodnak a’ jó Írást mocskolni, mellyet-most már a’ közönsé
ges helybe-hagyás is szentnek-, és sérthetetlennek ta rt, tehát méltó tárgyai lehetnek 
a’ legcsípósebb gúnynak. —

- Ezen érdem felfedezés megtörtén’nelik ugyan néha ha bár ritkán is, még az író-
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rozott rendet, soha meg nem változtatja (Isteni -  végzés), vagy azt, hogy teremtés 
után is szüntelen befolyván-az Isten minden dologra, kórmányozza a' világot >. min. 
dent a’ mi történik, még az emberi gonosz cselekedeteknek rósz’ következéseiket is ió 
ra fordítja (Isteni - gondviselés.) Azok, a’ kik világbeli (fcikai> eréből származtatták a’ 
fátumotv vagy azt tartották, hogy a’ világ mind-matériájára, mind formájára nézve 
STBktől-fogva vélt, ’s folyása változhatatlan (a’ változhatatlanrend’ systemája), vagy azt, 
hogy a’ világ matériájára nézve, BrSktőlfogva-való vélt; de formájára nézve, minden ok 
nélkül kezdett lenni, (az Atomusok’ systemája.) De a’ mindenik felekezethez tartozandó 
emberék;- Ügy annyira kül'ómbSznek egymástól, a’ falumról való gondolatjaikra nézve, 
Übgy itt is öl lehet mondani: Quot capita, tót sensus, tót edgitandi raíiones; a’ roegjegyzetí 
négy fóbb gondolkodás’ módjai úgy ijszve-foiynak a- meg nem határozva gondolkodó-, 
ihconsequens emberekben, hogy sokszor lehetetlen tudni, ez vagy amaz fiilozofus, iheolo- 
gus, meilyik felekezethez tartozik. *) A’ gondolkodásban ezen nagy küiómbségnek oka 
pedig nem egyéb, mint az, hogy némellyek az esméretleneket, esméretesek gyanánt 
tartják, ’s ezeket oktalan.il hélybe-hagyják; mások vakmerőén által-hágván az emberi ér* 

- télem* határjait, a’ fantázia országában álmodozva eszelóskődvén, igen nagy igyekeze* 
tét, és sok munkát forditnak, a’ homályos és nehéz, és még nen ■■■■■- - - " '  *
gokra (081 Cici L 1. C. 6.) De esmérjük-meg dtőzelébbről a 
tártozandókat, ’s azoknak gondolkodás-módját.'

' J, A’ kik az Isteni végzési (Praedestinatiút, decretumot, zpo
tótfák, hogy az Isten az egyszer meghatározott: rendet, és a” természetnek szabott tiSr 
vényeket, meg nem változtatja. Ennet-fogva V oltait^’s ujánna mások a’ v.lágot a 
órához, au-Isteni az Óráshoz hasonlítják.- YajWmtt'fe- úgymond, az órában lévő ke 
rekekét, ’s mis részeket otly okosan, és czéTarátiyosan elkészíti, mindenifcnek a’ szűk







r-mészíó mondok közt búsulót nvaeáaió. >az éiet? terke aktt el lankadt embert eleveníts 
beszédeinek (Mai. Í>̂T t ó - 3*4 ^Igjr «f v a l^ tó , ^ g e n ^ i e i i ,
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vetőivel a’ Stoplisokkal, kik a’ szakad akaratot hitték ugyan, de a* Cátummal iiszve-nem 
éggyeztethették. Krisztus' születése után Plotinus, az újj Platonikusokkal; végtére az , 
újjabb időkben Spinóza és Schelling, ét addicti jurare in verba magisíri, a’ számos 
követőik, a’ fellengőS Pantheisták. — Spinoza szerént nincs szabad eausálitas czélból, 
hanem causalitas, természeti okok által. (Causae non finales, séd efflcientes.) így nál-. 
la az Ethica Fizikává válik. — Schelling systemája szerént, a’ világ vak-fátum, ter
mészetbéli kéntelenség alá van vetve, az Isten kéntelen kijetentem°magát; az ’egész’ 
história, ’s a’ világon történt változások, nem egyebek, mint az Isten’ (az az Absolu- 
tum) léteiének szüntelen való változásai.

Mind ezen filozófusokról azt tehet mondani, a’ mit Cicero de fato. Cap. 9. 10. 
„Qui introducunt causarum seriem sempiternam, ii mentem hominis, voluntáte libera 
spoíiatara, necessitate fati devinciunt; omnia enim , quae fiunl, causis fiunt antegressis: 
id si ita est, omnia fato fiunt.“

4. Az AUmusak’, vagy a’ történet’ systemája szerént, a' világ matériájára nézve 
örőktőlfogva - való vólt; formájára nézve kezdett lenni, de minden ok nélkül (casu). 
Ezen systemának szerzői a’ világon lévő változásokat, és történeteket a’ fátum’ kéntelen- 
sége alá vetették, nevezetesen Léucippus; noha Epicurus annak követője, azt a’ sza
bad - akaratnak meghatározásaira nézve tagadta; de helyesen mondja ellene Cicero: Nee 
verő quisquam magis, confirmare videtur, non modo fatum, verum etiam necessitatem, 
et vim omnium rcrum, sustulisseque motus animi voluntarios , quam hic. (Epicurus) 
qui aliter obsislcrc fato fatetur, se non potuisse, nisi ad has commentitias decUnatB*. 
nes (atomorum) confugisset.
,óbban krfb,t«*tette. -At követ 
■*s másók. Az vr ralÁlák közti:

imáját
ö,k«*tt Vúk toageráa , 0 -ki' nem ákóíu "*
danttoíta az Atámnsok’ systeraájat és azzal ö
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B. A’ Falumnak kútfejei. ... -

Nem akarok az említett felekezetekkel vetekedni a? falumnak kezdetéről, nem 
a’ transcendentalis dolgokról , a* világnak, ’s abban történt változásoknak utolsó prin
cípiumairól ; nehogy túl-menvén az emberi értelemnek határán, ’s esméretlen dolgot, 
esmeretesnek tartván, magam is tévelygésbe essek. Felfüggesztvén tehát maga-mérsé- 
kelve, ezen dolgokról ítéletemet, csak arról szóllok, a’ mit kétségbe hozni nem.le--, 
hét, az az a' fátum’ véges (finito) kútfejeiről.

Minekutánna a’ világ abba a’ rendbe jött, mellyben látjuk azt, ’s minden dolgok 
és változások az okozásnak ' változhatátlan törvénnyé alá jöttek; minden nagyobb ’s 
kissebb fizikai, és erkölcsi, testi, és lelki erők, a’ természetnek minden részeiben 
munkálódnak, az az: bizonyos következéseket származtatnak magokból, nagyobb, ’s 
kissebb változásokat okoznák a’ világ’ áilapotjában* *)* De'miHdeíi ü’ mi így történik, ’s 
lészen, feltételes kéntelenséggel (hypüthética necessitate) történik ’S léSZen; az az: bi
zonyos okoknál, és külső feltételeknél (conditiones) fogva; nem lehet annak nem lenni, 
vagy másképpen Unni mint van; p. ö. hogy bizonyos időben jég - esső essen, nem 
absolute szükséges ugyan; de midőn mind azon külső feltételek, (Czikai erők) mel- 
lyek a’ jég-essőt okozzák, foganatosán mnnkálódnak, azt hypothetice szükségesképpcn- 
valónak mondjak. — így e’ világon minden véges dolog, alá lévén vetve az okozás’ 
törvénnyének, némellyek támadnak, mások elenyésznek, mások megmaradnak agyán 
eggy ideig, de állapótjok nagyobb, kissebb sebességgel szünet nélkül változik Azt 
is kell itt említenem, hogy a' világnak nagyobb kissebb részei, czélerányos egybekot- 
tetésbe vágynak, és hogy ezen részek nagyobb, kissebb befolyást gyakorolnak egy
másra a’ szerént, a’ mint küzelébb, vagy távolabb erányba vágynak egymáshoz. Ezen 
egybe-köttetésnek erányát, Commerciumnak (SSDccjjfelieiríung) nevezzük. Cicero naturac 
contagiónak nevezi de fato C. 3. 4. És ezen támadást, elenyészést, állapotot és an
nak változását, ’s a- dolgoknak egymásra befolyását értem immár a’ fátum alatt, **) 
melly az ok’, és a’ következés’ egybeköttetés’ törvénnyének ereje szerént, az egész ter
mészetben, feltételes jkéuszerítéssel (necessitate^ munkélódik, és ugyan annál hatható
sabban munkálódik, mennél nagyobbak, elevenebbek a’ munkálódó erők; értem kü
lönösen a’'magános embereknek, és népeknek '  szerencséi, —v%y-síe¥SncséÉen'Sorso
kat, virágzó f  vagy nyomorúlt Allapotjokat.

Ezen fátum alá van vetve az egész világ. — De én annak csak eggy részéről,
az emberi nemzetről, ’s azon uralkodó fatumról akarok szóllani. Ezen véghetetlen ’
hagy erő mindent, mint a’ szélvész a’ polyvát, elragad, elseper, semmivé tészen;
csak a> bölcs, erős, nagy, tiszta, és igaz lelkű ember, mint a’ meredek kőszikla a’ 
tenger habjainak rohanásai köztt, mozdíthatatlanúl áll az ellene dühösködő fátum’ csa-
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pásai között; *) mert szabad akaratja van! Úgy lehet képzelni ezen fátumot, mint 
•eggy n3gy folyót > melly számtalan kissebb nagyobb forrásokból ered, majd több ágakra 
szakad (p. 0. eggy nagy birodalomnak, kissebb országokra való felosztásában), majd 
ismét eggyesíti azokat; ’s most áldást, hasznot, szerencsét hoz, majd ismét mesz- 
sze kiterjedő áradásával, a’ közönséges Ínségnek, nyomorgatásnak, háborúnak, éhség
nek, döghalálnak idején, veszedelemmel, kárral, szerencsétlenséggel, minteggy elbo
rítja, ’s ocsmány, noha néha termékeny iszappal, sárral, rititja iz  emberi életet. »*) 
Három rendbeliek'azon kútfejek, mellyekből az emberi nemzetre nézve ered a’ fá- 
tum; úgymint á’ közönséges természet, és az emberi természet, és ngyan először: 
a’ mennyire e’ nincs az embernek hatalmában , másodszor : a’ mennyire szabad akaratjá
ban állanak az attól függő erők, és tehettségek. — ■    "

I. j t  közönséges természet. Az egész látható természetnek igen nagy befolyása van 
az embernek nem-csak külső érzék-eszközeire, ’s azok által belső érzéseire is, szívé
nek kedves és kedvetlen állapotjára ***) és boldogságára; hanem tempera mentő mára 
is, karakterére, Cselekedeteire, és égész életének sorsára.

Másképpen érez az ember, midőn tiszta levegőt szív magába, midőn szép, fel-- 
derült eget, a’ napnak vidám mosolygását, ’s fénnyét, a’ holdnak ..szép világát, ’s a' 
ragyogó csillagokat látja (p. o. Arábiának, Egyiptomnak, Görög-országnak lakosai) 
másképpen, midőn setét, komor tekintetű felhők, sűrű ködök, hoszszabb időre meg
fosztják őtet a’ derűit égnek, ’s a’ napfénynek szemlélésétől. Angliának lakosai közt 
olly gyakran történt maga-meggyilkolásának okát éggy részint a’ sűrű, sokáig tartó kö- 
dík’ befolyásában találják. ..... ^  .

v a l ó ^ g f t S t á Í ’n m t a 1 ^ m f í a g ^ ű l r ^ ^ e ^ ^ % T 'S z a m o jé d e k  ’s Gronlan- 
dusok, és a’ Szerecsenek ’s Indusok közt van,- Amazok hideg-vérii phlegmatikusem- 
herek, ezek elevenek, tüzesek ’s heves indúíatűakj a’ déli nemzetek ;
az északiak bátrak és bizakodók. És ezen külömbség á’ szerelembe is' kiinmátja ma
gát.— Emlékezzen - meg itt az olvasó Bonaparténak a’ hideg Orosz-országból , (i8í |)  ' 
és Nagy Sándornak eggyszer Scytbiából, másodszor a’ heves Indiából, ***") veszede
lemmel és szerencsétlenséggel telíyes viszsza-húzásárói és nagy veszteségéről.

A’ gőz-környék, ’s abban történt változások szünet nélkül modifikálják áz . éipberi 
testnek állapotját, ’s majd egésségének okai, majd betegségének és halálának. Azáltal 
származik, az által terjed-el a’ pusztító dög-halál; abból veszik eredeteket a’ Saramum, 
Harmattan és Sirocco veszedelmes fojtó - szelek. A’ levegőnek rettentő mozgásai, a’
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ás tehetségeikéi,- Mellyek közzSl mind ezek, mind amazok egymás köztt szorosan ősz
re vannak kötve, úgy, hogy a’ viszszonos okozás (fflec&fetohíimg) törvénnyénél fogva 
egymásra, és ugyan czélerányosan béfolynak, és a’ kifejtőztetés’ tőrvénnyánél, fogva, 
tulajdon erejekből, minden mivelés nélkül is, kifejtőzvén, napról-napra nagyobb' tö- 
kélletességre érnek-meg. Ezen testi és lelki tehetségeknek csodálkozásra méltó eggybe- 
köttetések, mintegy szövevény, testi és lelki Organismusnak *) neveztethetik. Ez a’ 
természet’ munkája. Úgy van! Nem az ember adta magának léteiét, úgy a’ testet sem, 
és annak formáját, nem annak tagjait, más külső és belső részeit, nem érző-eszkö
zeit; nem az ő akaratjából, hanem természeti okokból álltak-öszve mind azon részek, 
mind az azokban lévő erők, ’s formálódott az állati mechanismus; a* természet’ mun
kája a’ testnek a’ külső érzés’, a’ léleknek a’ belső érzés’ tehetsége; á’ természettől 
van a’ gyönyörűség’ és fájdalom’ érzésére ereje; van a’ kellemetesnek, a’ jónak kívá
nására, a’ kedvetlennek, a’ rosznak útáiására tehetsége; vannak instinctusai, termé
szeti hajlandóságai, és indúlatjai; van szabad-akaratja is. Végtére azt is a’ természetnek 
köszönheti az ember, hogy fel vanjruházva az esmérelnek, úgymint, a’ képzelődésnek, 
emlékezésnek tehetségével, és a’ mi őtet az oktalan állatokon felyfil-emeli, és az em
bernek nemes és nagy rendeltetésére mutat, értelemmel és okossággal, melly által 
bölcsességre is, virtusra is ljuthat. Szép sors! szerencsés fátum! Minekelőtte ezen 
felséges lelki erőkkel élhet az ember, már a’ bölcsőben is, bátor ügye - fogyottabb 
ugyan-azon órában a’ világra tétetett oktalan állatnál, embernek lenni esmértetik; 
mint olíyan, nagy becsben tartatik; különös gonddal neveltetik; a’ veszedelemtől meg
őriztetik; sérelem ellen védelmeztetik; emberi méltósága, emberi jussai megesmértet- 
nek ’s tiszteletben tartatnak; a’ ki azokat megsérti, az maga jussaitól is, a’ ki életé
től megfosztja, életétől viszont megfosztattatik. Szép sórs! szerencsés fátum.' De kinek 
köszönheti az ember ezen megbecsülhetetlen jókat? Magának nem. Részesült bennek, 
minekelőtte a’ világ felől, maga felől tudott volna valamit.

Végtére azt is észrê  kell venni, hogy mind ezen testi és lelki erők bizonyos meg-

Az ember’ testének és lelkének természeti erei és tulajdonságai ugyan-annyi kút
fejei a’ fátumnak az emberi természetben,' nagyobb ’s kissebb, jó ’s rósz’ következé
sei lévén ezen kellemetes vagy kellemetlen, hasznos vagy ártalmas tulajdonságainak..

tg -’jP-lest Tudjuk miilyen következései lettek légyen eggy Görög aszszony (He
léna) szépségének a’ Trójaiak’, a’ Görögök’, a’ Rómaiak’ , ’s ezek által csak-nem az 
egész emberi nemzet’ sorsára; Maximínus (cjnasi manu ductus a fortuna ad Boma- 
num Imperium, úgy-mond Herodianus) a’ teste szépségének, rend-kivül valómagas-
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által az emberi életre, ’s fgy a’ hatalmasabb lelkek elhatározlak az alacsonyabb lelkek-, 
nek, a’ pór-seregnek sorsát, nagy erejek’ munkálkodása által nagyobbítván -a’ fátumnak 
hatalmát,, ’s annak elevenebb mozgását, sebessebb folyását elő-mozdítván.

A’ miről eddig szállottam, az, minthogy a’ fátum’ hatalma alatt van, szükségeskép- 
• pen .történik, (indusa rerum naturae atque mundo, úgymond Cicero.) Csak az contía- 
gens, a’ mi eggy részről vak-történetből esik-meg,. más részről a’ mi a* szabad aka
ratból, származik (fortuita, sine ullo fato. Cic.) De ámbár con'tingens is a’ vak-törté
net, még is színi úgy, mint a’ fátum, nincs az ember’ hatalmában; noha okosan élvén 
az alkalmatossággal, *) mellyet mind a’ kettő ád neki, czéljának elérésére mind a 
kettőnek veheti hasznát.

Látván mind a’ közönséges, mind az emberi természetben, a’ mennyire ez nem * 
függ az ember’ akaratjától, azon kútfejeket, mellyekből származik a’ fátum, most lás
sak azon kútfejeit, mellyek vannak ugyant

2. Azon emberi természetben, a’ mennyire a’ testi és lelki erők és tehetségek ha
talmában vágynak az embernek. — A’ miilyen az ezen erőkkel élés, ollyan béfolyások
is az emberek* és népek’ sorsára. Itt, . és csak itt lehet mondani magános emberekről
és népekről: Est fortunae suae faberl

Az emberi akaratnak szabadságát (metafizikai értelemben) a’ nélkül, hogy annak 
bébi/.onyítása végett a’ transcendentalis világ’ Örvényébe búvárkodni kellene, az értel- 

. mes olvasónak, és az indeterministáknak eggyet-értésekkel, mint bizonyos dolgot ÍUtt- 
hatom, arról a’ további értekezést elmellőzhetem. De szükséges az erkölcsi szabadság
ról és cselekedetekről, mellyek által az kinyilatkoztatja magát, rövidedén eggy 
jegyzést tenni.

A’ képzeteknek (legtágasabb értelemben) mivóltához képpest a’ cselekedetek, 
lyek azokból következnek, a’ szabadságnak, mellyel véghez vitetnek, grádusaira i 
tetemesen külömböznek eggymástól, úgy t. i. hogy a’ csupa állati cselekedetek, a: 
azok, mellyek áz érző és képzelő tehetség’ képzetéből (sensuales repraesentationes) szár- 
ínaznaK nem olly szabadok, mint azok, mellyek az értelemnek  ̂ (intelleclus) gondolat-

léhez köti az embert; az értelem a’ fátumnak láthatatlan járató - kötőjén (©áitgel&anb) 
a’ finomabb testiségnél fogva vezeti őiet; **) az okosság, és csak ez teszi az e: 
a’ bölcsesség által tökélletesen szabaddá ***) ’s megmenti a’ fátumtól. ***»)
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náltatnak, szomorú -sötétségben, veszedelmes tévelygésben, mintegy tomíöczLen, Bi
lincsben sinlŐÖve veszni hagy átlátnák.

A’ -Mytiléneiek, minekutánna némelly elpártolt frigyeseiket meggyőzték, büntetésöl 
Őket^ermeJeeík’ oktatásától eltiltották, mert nem találtak jobb módot szólgas%ban tar
tásokra, mint távol a* tudományoktól őket tudatlanságban tartam. —- Eggy valakr .’fcfffe.. 
dezte az ifjabbik Dionysius Tyrannustól, Platóra miért nehezteit-meg? Mindén roszszak- 
ostromolnak eggy Tyrant, felele 5; legveszedelmesebb ezek között az, hogy baráti 
^líyanok, kik az igazságot elrejtik előtte! Én követtem tanácsíásokat, eltávoztattam az. 
igaz-mondó Plátót. Mi lett belőle ? —- Syrakusában király vóliam , ’s most oskola-mester 
vagyok Korinthusban. *)

Megvetés, megalacsonyítás a’ sorsa eggy olly embernek ’s népnek, melly nem él
vén lelki tehetségeivel, elvadul, ’s mély tudatlanságban él, ^árhpl légyen oka a’ lélek' 
tehetségeivel nem-élésnek. Dahome Országnak eggy Királlyá (belső Afrikában) ''muto
gatni akarván a’ nép, az az, a’ rab-szolgái előtt ügyességét, és rettentő hatalmát, valá-. 
hányszor felatt av lovára, a* kardját kirántotta, és eggy ártatlan alatt-valójának, a’ ki 
kengyel-vasát tartotta (borzadok, mid^-xhondom) fejét levágta. — Bajazet Török 
Császár a’ számos s<Uyom-madarainák^Í500 nevelőit és gondviselőit, csak azért, mivel 
közzülök eggyik, idő előtt a jtó ra ’ parancsolatja nélkül -kibocsátott eggy .madár, ellen, 
eggy sólymot, megakar^öletni, ’s a’ Franczia követnek, a’ ki jelen vólt a’ vadásza
ton , y  megkégyeimenésért könyorgött, azt felelte dölyföserr : Több emberem van, n^iít 
a’ mennyire-szükségem volna; ellenben jó kutyákban és sólymokban szűkölködöm. így 
bánik a* fátum az olly gyáva emberekkel, kik mély tudatlanságban plánta-életet élvén, 
nem esmrŐrlk magas rendeltetéseket, nem érzik emberi méltóságokat, nem tudják em- 
ben/jussaikat» nemesebb de miveietlen tehetségeikkel, mint elásott talentommal nem. 
élhek, azért is annyira jutottak, hogy nincs többé (a’ mint Aristoteles mondja) felemel
kedés képzeteikben, nemesség érzéseikben, elvesztették mind botorságokat, mind ere
ike t a’ terhes járom’ lerázására. — Az ökör nem húzná a’ jármot, ha esze válna* ’s 
azzal élni tudna. így:. *. . ■

gyobbnak tartott. . Ugyan ezen bélcs azt mondá egykor: Kém az indulatok’ tyrannis- 
musa az. a’ mitói félni kell, hanem a’ , tudatlanság, melly, titeket azok kezibe ád, fe
lette nagyítván hatalmokat, tegyétek semmivé ennek birodalmát, eltűnni szemlélitek 
azon csalódásokat, mellyek titeket vakítnak, azon.zavaros és álhatatlan vélekedéseket, 
^MyeJq#, gripcijtiumok gyanánt vesztek.- „  Szokratesnek a’ ki illy állapotban .találta 
a*3k»4$fíUéli embereket, idejétől ólta mintegy 2200 esztendők folytak - el'immár 
a’ mi m%világosÓdntt időnkig, a’ mint: azokat kérkedve nevezni szoktuk; számta
lanok mindenütt az alsóbb, felsőbb oskolák, nagy számmal vannak’s taníttatnak., a! 
tudományok V és még-is kimondhatatlan nagy az embereknek (imperitae multitudi- 
nis, Cic.-) tudatlanságoké: melly kiváltképpen akkor mutatja-ki magát mikor az emberek
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önnön magokról ét másokról ’s azoknak becsekről, személyes tulajdonságaikról, cultú- 
rájokról, erkölcsi karakterekről vakmerőén hoznak ítéleteket. Ezen mély tudatlanság- 
hói származik az, a’ mit az • emberekkel-társalkodásba minden szempillantásban lehet 
tapasztalni, hogy ug^aií-azon embert hémellyek az égig felmagasztalják dicséreteikkel, 
mások a’ polcaiig lenyomják gyaíázásokkal; ezek ördögöt, amazok angyalt csinálnak 
belőle. Ezen'mély tudatlanság* setétségében még azok is fetréngénék, kik nagyra*látó 
.dölyfósségekben sokat látszanak' magoknak tudni. — Jer lássuk ezen tudatlanságnak 
veszedelmes, az emberek’ sorsát elhatározó következéseit. Valamint az észszel és okos
sággá nem-élésnek szüleménnyé a’ tudatlanság,- úgy énnek méltó fajzalja.

b. Az emberi erőkkel és tehetségekkel viszsza-.éíés, melly amazzal olly szoros osz- 
vé*köttétésben van, mint á* következés az okkal; Ezen viszsza-élé termékeny és kimerít
hetetlen kútfejé az emberi véghetetlea nyomorúságoknak ’s szerencsétlen fátumoknak.'1

aa. A’ testnek ereit és tagjait, mellyek az igazság, a’ virtus, a* jóságos cselekedetek’ 
gyakorlására adattak, az oktalan, a’ tudatlan ember mindenféle igazságtalanságnak el
követésére használja, a* mérges, boszszü-álló, verekedésre, vérontásra; a’ gyilkos 
émber-ölésre; a* tolvaj lopásra t  a’ gönosz-lélkü, irigy ember, gyülölséges rágalmazóra-, 
Ts becstelenítésrei a* vastag' testiségbe elmerült ember i torkosságra? részeg^égre-  ̂döb- 
zódásrá, a’ szemeknek bújálkodására, fajtalan paráztiáságtá ési áz' é'Iet’ kevélységének 
kielégítésére. Hát a’ hatalmas Besp óta ? Száz ez erenként hajtja az álatt-valóit véres 
ütközetekbe, úgy szemlélvén azokat, mint machinákat ’s veszedelmes czéljainak eléré
sére szolgáló eszközöket. " ,

Mind ezeknek mi a’ következése? a’ fátum,

érzékenyen mégemlékeztetik az -észtéletieket arra, hogy a’ testi erók nem az azokkal 
viszsza-élésre adattak. — Sok Római Apiciusok (Seneea de consolatione Helinae Gíp.

' 10.) sok tékozló-fijúk (Luc. 15, 11—17.) voltak, Vágynak mind e' mái napig f  Vilá
gon , kiló késón megbánva szenvedték bolondságoknak kBvetkezéseit. -—

bb. Valamint az esmerő tehetséggel nem-élésből a’ tudatlanság, úgy az azzal való 
viszsza-élé bői, a’ veszedelmes tévelygő vélekedések, és bal-ítéletek származnak; a’ szo
morú fátumnak méreggel kevert-ezer meg ezer kútfejei.— Ezen viszsza-élés abban 
áll, hogy az elmebéli tehetségek, nevezetesen az ítélő-tehetség, az értelem és az okos
ság rendeltetésekkel, és az azoknak szabott törvényekkel ellenkezőleg használtatnak. 
Ezen törvények’ megsértését soha sem hagyja a* természet büntetés, az az rósz ktü 
vétkezések nélkül: mert a’ bal-vélekedések, kiváltképpen a’ jóról, és a* dolgok: becsé
ről, a’ helytelen elő-itéletefe, a1 hibás következtetések és okoskodások, az esmerő tehet
séggel viszsza-élésnek ezen törvénytelen fattyú szüleménnyei eltévedésbe , zűrzavarba 
hozván az embereket, eltávoztatják őket a’természettől, és az igazságtól, a' rendtől, az 
eggyességtől , békességtől, a’ lelki nyúgoddómtól, a’ boldogságtól.—

• ' velygésben vágynak az emberek magokra és másokra nézve. Magokra
latlanságban léve...  .......  . „ . . . . . . .  , ,
, hibáikat, vétkeiket és bűneiket, vagy kissebbitik, szépítik, palástolják
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popul i* vox m  l B i  l i  Isten* szava rólt az Alhenai népnek azon ítéléte, melly ál
tal az ártatlan igaz Aristides .számkivetésbe küldetíetett? Az Isten’ szara vált az, midőn 
a’ Kristus vérét szomjúhozó, vak vezérek által megvakíiott esztelen ’Sídó nép azt ki
áltotta:- Feszi ttessék ? Az Isten'szava volt az, melly a’ kegyes *XVÍ-dik Lajost a’ h é ^ r  
nalc kezébe adta, Bonaparte Napóleont a* Császári székbe ültette, és ismét levetette? *) 
Ez az az igazságos bíró, a’ nép, mellyrőlazt mondja Horatius: Populus stultus hono- 
rés ááepe dat índignis, et famae servit ineptus; és a’ köz mondás: Mundus opinione 
régitur! És ezen nyomorált tudatlan, az Anticyrai cárára qualifikált nép határozza-el

hogy még a* derék, érdemes embernek is, ezen megvetésre méltó népnek ítélete alá 
kell sokszor vetni magát, *$ attól várni boldogúlásáh Rettenetes, és szomorú dolog! 
hogy a’ fátum sokszor oily emberektől ’s azoknak bal-vélekedésektől <abi efleore, itnpe- 
ritae W»a!titadinis', Cicero) teszi függőkké a’ náüok jobb embereket, .’s hatalmat ád ári# 
hogy sérthessék, azokat,- keseríthessék életeket, kik előtt a’ dolgoknak rendes folyások 
szerént meg kellene alázni magokat!

így van a* dolog a* tudatlanságból, és az elméne k’ g^ng eségéből származó té
velygő vélekedésekkel és bal-ítéletekkel- Ha ezekhez a\ megromlott szívnek rósz’ in- 
dúfatjaiból, irigységből, kevélységből, Önn - szeretetből, csalárd gonoszságból, és 
máé Sárán való örömből he zzá járulnak még hazugságok is, és mérges rágalmazások: 
akkor a’ gonosz lelkű emberek, kiknek érzéseik, és czéljaik az igaz lelkű egyenes 
szívű embereknek* érzéseikkel, és czéljaikkal ellenkeznek, ezeket gonoszságból roszra 
magyarázzák, minden jót káromolnak, ’s gyanússá ‘tesznek, elhitetvén, a* véleke
dés által rainteggy órron-fogva hurczolt könnyen-hlvŐ bohókkal, hogy az rósz’, hogy 
ártalmas légyen; magát az embert a’ becsület1 gyilkosai mint mérges viperák, raar- 
dossák, legszebb tetteire mérget öntenek, karakterére árnyékot vetnek; az ártatlant 
méítatlanúl mocskolják,- irígylett becsületétől, tekintetétől, befolyásától megfosztják; 
azon magasságról* mellyre glméje, és virtusai által felemelkedett, magokhoz lehúzzák* 
vagy még önnön < csekély ségek alá is megalázzák, iegkissebb hibáit is nagyobbitják, 
töUüetességMt W hbílik  vagy eg&zen- tagadja!.-, csak-hogy t a b b  köz lágyén kö- 
zöttek , és ő közötlök. 'Ügyatr^ezet> baigalá^ tudatlak emberek 1|§ tegí*GWkj$kk>zÚtóbb
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A’ régi, ’s újj szépséget (midit) a> régi és újj erkölcséket, a ', nfráességet, nemze- 

tét, auctorijást, a’ szegénységet, gazdagságot, idegen vallást illető elŐ-itéleteknek melly * 
nagy befolyások légyen az emberi életre, magános emberek, sőtt egész népek’ állapotjá- 
i'a, pzt különösen mindeník elő-itéletről megmutatni h-oszszas volna. Elég légyen azok
nak említésével alkalmatosságot adni a’- gondolkodó olvasónak az azokról való elmél
kedésre. •
... .. cc. Dndorodás és iszszonyodás nélkül nem közelíthetek a’ fátumnak azon kútfejé
hez, mellyel véghetetlen szerencsétlenségekre, a* kívánás*, és az útálás’ tehetségével, 
és az akarattal viszsza-élésben nyitottak magoknak az emberek; Ezen viszsza-élés, a’ 
mint feliyebb mondám, szoros öszve-köttetésben’ van az esmérét tehetségével való visz- 
s&a-éléssel. — Minekutánná az eredeti tiszta emberi természet, külömbféle külső és 
belső okoknak szüntelen való befolyása alatt, elvesztette tisztaságát, ártatlanságát, ter- 
Kiészetíségét; a* testi* és szí vb éli érzések, instinctusok, hajlandóságok, indúiatok, és kí
vánságok megraérgesíttctnek, rendeletlenségbe jönnek, a’ természeti mértéken túl 
mennek, a* mértékletlen embert ide-s-tova ragadják, az életet megzavaró igazságtalan
ságokba, és vétkekbe bongyolitják; a’ természeti jó-szívüség, gonosz szívvé válik, *) 
eggy szóval az egész’ ember megresztegettetik, megromlik. Ekkor osztán: Tas nisi sin- 
cerum est, quodcunque infundis, acescit. A’ maga megtartására vonszó természeti in- 
düíaY, a’ vele "járó érzése és kívánása a* gyönyörűségnek, esztelenül használtatik részeg
ségre, dobzódásra. Ezekkel jár az élet* megtartására szolgáló eszközöknek, a’ világi 
dolgoknak, kiváltképpen a’ pénznek szerfelett-való szeretete és kívánása azokban, a’ 
kik ebben vagy a’ szerencsének kedvezéséből, vagy önn-iparkodások által részesültek, 
eggy részről sovárgó fösvénységnek, más részről vesztegető tékozlásnak szerencsétlen

buja paráznaságra , nieliynek szerencsétlen, rút, ’s borzasztó következéseit csak- a’ vak 
nem.látja. így viszsza-élvén az ember a’ testi kívánságokkal, méllyen elmerül a’ testi
ségbe, ’s megrongált testével, elerőtlenedett leikével jut baromi állapotra. — Az em
beri méltóságnak, a’ maga becsének természeti érzése a1 megvesztegettetett emberben

házi-készületben, szolgálatban való költséges fény-üzés.a* gazdagság’ fítögáiásávak; innét* 
az alacsony születésű és sorsú szegény emberek’ megalázó megvetése, innét a’ polgári 
társaságban lévő felsőbb, alsóbb rendek köztt elhatalmazott irigység, gyülölség, mél
tatlan-bánás, igazságtalanságok. Hát az uralkodásra, á’ határ-nélkül való hatalomra vá- 
győdés? jSzörnyü dolgok tűnnek szemeim eleibe, mellyeket elhalgatok inkább: csak azt 
az eggy t̂ jegyezvén-meg: hogy. a* természeti erőkkel viszsza-élés, mint a* féreg rágja 
azon oszlopokat, mellyeken épültek az országok, és az országló-székek.

Az illy elfájúlt lélkf tehetségeikkel oily rútúl viszsza-élő, megvesztegettetett embe- 
- rek között, az adott példa, a’ rósz' nevelés, a’ hibás oktatás által könnyen elterjesztet-
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Ezek a’ testi, '» Wki erőkkel és tehetségekkel viszsza-élésnek szép gyümölcsei! Mind
ezek mellett még-sem lehet tagadni, hogy az emberi Nemzet’ átlapolja csak-ngyan 
szembe-túnőlég,jobból. Tudniillik:

c. Az emberi természetbe, kiváltképpen a’ nemesebb jobb lelkekbe elfojthatatlan 
hajlandóságot és hathatós ösztönt óltott-be a’ természet a’ lelki' erőkkel, és tehetségig 
kel helyes-élésre. Ez abban áll, hogy mind a’ testi, mind a’ lelki erők azon czélok’ 
elérésére használtatnak, mellyekre adattak; mellyeket megesmérni az okosság dolga. 
Valamint az erőkkel viszsza-élésnek elmúlhatatlan rósz’ következései vágynak e’ világon:, 
úgy az azokkal helyes-élés nem maradhat jó következések nélkül. Nem olly nagy mér
tékben van e’ világon a' konkoly, hogy a’ jó, hasznos gyümölcsöket termő plántákat el
fojthatná'. Szép számmal vágynak azon emberek, kiket a’ Kristus e’ világ’ világosságá
nak nevez; és ollyanok, a’ kik jó cselekedettel a’ világ’ előtt szembe-tünnek. *) Ama
zok hasznos, és idvésséges igazságok’ tanítása álul elterjesztik az emberek köztt a’ meg
világosodást, és az elraebéli kultúrát; ezek jó példa-adással követésre serkentik az em- 

, bereket, és gyomlál ják ’ az erkölcsi világban lévő konkolyt. —
1. Juttassuk a’ háládatosság’ érzésével eszünkbe azon teremtő, magas elméjű 

embereket, kik a’ számos tudományokba letett hasznos és idvességes igazságokat felfe- 
destték, nagyobb világosságra hozták, ’s haszon-vehetővé telték, a’ tévelygő vélekedé
sek’, bal-ltéletek’ ’s csalárdságok’ kútfejeit feltalálták, megmutatták; egyszer’smind ve
gyük gondolóra azon elmebéli kultúrát, -azon felemelkedést, azon boldogságot, mellyben 
a’ tudományok által számtalan magános emberek, sőtt egész Nemzetek is részesültek. 
Emlékezzilnk-meg az emberi Nemzetnek ama’ jóltévőiről is, kik annak véghetétlen hasz
nára a’ külömb’féle mesterségeket, és múvészségeket feltalálták, tőkélletesitelték, ’s 
azoknak:gyakorlását, szerencsés fogások által könnyítették; és a’ mellyek által nem-csak 
boldogították az életet, hanem a’ vadságból civilizátzióra is áltaUvitték az embereket. 
Mély belátású bölcsek munkái vóltak a’ polgári törvények, mellyek által a’ polgári tár
saságban élő emberek dolgai úgy intéztettek-el, olly rend állapittatott-meg, hogy bátor-, 
Ságban is, békességben iá, és eggyességben élhessenek egymással az emberek’, ’s egy
másnak hasznokat és boldogságokat ,|.-.-n..,.-di«i,ássák. öl, lett volna az ember,. .Nemzet
ből, hasznos, rzel-eranyos tor venyek és olly emberek nélkül, kiknek ezen törvények, és 
a’ polgári rend’ feltartására akaratjok is, hatalmok is vóít ? . Bizonyára baromi -állapotra 
jutott, ’s abban mind ez ideig meg is maradt volna 1 — A’ bölcsek taláiták-fel az em
beri természet, és az ember’ elrendeltetésénél, esméreténél fogva, a’ jó nevelésnek, és 
czél-erányos oktatásnak módját. Ezeknek, és szabásaikat híven követő nevelőknek ’s 
tanító knak * köszönhetik nagy részént «> kimívelt népek, V magános emberek, hogy 
vadságot sksőid emberiséggel, a’ tudatlanságot hasznos és idvességes esméretekkel, az 
erőszakoskodást -törvényes és igazságos magok-visefetével felcserélték.

a. Csak a’ misánthrópus tagadhatja, hogy szép számmal vágynak e’ világon minden 
Nemzetben azon jó erkölcsű, ártatlan tiszta.szívű, és életű emberek, kikről azt'lehet 
mondani Senecával: Nati sunt in ezemplar. Ezek hintik követésre méltó példa-adással

F. M. 0. Minerva 1. Negyed l8i7.
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a’ jó ‘ erkölcs’ és virtus’ mag-vát szíveikbe gyermekeiknek, szomszédjaiknak„ pol
gár-társaiknak , kiket inkább vezet á’ példa, mint a’ helyes ok. Ezek vetnek gátot az 
elterjedő erkölcstelenség’ Szőnének, gyengítvén a’ rósz! erkölcsök hatalmát, a’ szemte
lenséget, vakmerőségety istentelenséget, bizonyos határok’ közzésiaritván, há tra-tar- 
tóztatvift.- >. , v i . ' . j m - ' í  •• v;;ú Ja, „ i ,

Mások, á’ kik ázöiv kir&l, hogy igaz, jó lelkek,, emberiséggel tellyes szí vele. Van, 
a’ szerencse’ javaiban, gazdagságban, tekintetben, hatalomban részesülték; kötelességek- 
nek tartják,' azokat használni az emberi élet Ínségeinek eltörlésére, legalább fogyasztá
sára V .a' .szomorúak’ vigasztalására, a’ szerencsétlen ügye-fogyattakl felsegéllésére.. Az 
emberi;Nemzet’ netnesebh. részének, a’ kegyes, emberi-szeretettel tellyes. szívű, .jólvtévfi 
einberekhék‘köszönhetik a’ fátum által üldöztetett emberek azon számos intézetekét, 
mellyekben az ellenek diihösködő fátum’ csapásai ellen védelmeztetnek , sorsok’ súllyá- 
könnyebbíttetik, fájdalmuk enyhíttetik, epesztő gondjak eloszlattatik, szerencsétlensé
gek türhetőbbé tétetik. E’ nemes czélra állította-fel a’ jól-tévő kegyesség a’ számos ispo
tályokat, özvegyek’ és árvák’ házait, a’ vakok’ és siket-némák’ intézeteit, a’ beteg és 
szolgálatra alkalmatlan katonák’ és a’ bolondok’ házait, ’s több e’féle.intézeteket. Ugyan
azon kegyesség fundált számtalan templomokat, és oskolákat; rendelt a’ Szegényebb ta- 
húló ifjúság’ számára segedelem-pénzeket, convictusokat, alümneumokat, ’s más jól-tévö 
intézeteket. így határozza-el a’ kegyesség, és felebaráti-szeretet milliomoknak sorsokat 
egész’ életekre. — így lészen a’ sympathetikus indulatokkal, testi-lelki kívánságokkal, 
és az akarattal, átaljában . a’ lelki erőkkel helyes-élés kimeríthetetlen kútfeje számtalan 
ember jobb sorsának,.

erők; kttveflcezéSeket t
hatalmában nincsenek, mások akaratjában állanak. Yalamint minden ember érzi ezen 
hatalmasan uralkodó fátum’ befolyását; úgy mindeneknek természetében a’ fátumnak 
annyi forrásai vágynak, a’ mennyi erők és tehettségek, de úgy, hogy ezen erők’'kö
vetkezéseik majd több, majd kevesebb emberekre terjednek; majd hathatósabban, 
majd gyengébben munkálúdnak aiiozképpost, a’ mint a’ szerencsének külömbözőképpen 
osztogatott javai: a‘ gazdagság, becsület, tekintet, hatalom, nagyobb vagy kiesebb.be
folyást adnak az embernek a’ világi dolgokra. Ezen forrásokból sokszor csak; az éles, 
gyakorlott szemeknek látható útakon módokon, még töb’ször titkos csatornákon folynak- 
öszve mind azon következések, mcllyek az embereknek szerencsés, mind azok , mellyek

n szüld okok, mellyek közzűl n
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.■ C, A Yak-töriénet. .. V í?:; ..

-;;7'€asus j et natura in nobis dominatur. Sérv. Sulmcius.

Atistoleies vak-történetnek (zó. onrouaroy, scfl. av^stvi) *) azt tartotta, a7 minek oka #  
törvénnyé esméretlen előttünk- — De a* minek okai, és törvénnyel vágynak, akár es- 
mérjüfc azokat akár nem, az nem vak-történet, hanem fátum. Cicero a’ vak-történetet 
helyesebben oliy történetnek mondja, mellynek nincs oka; de hibázik abban, hogy mégis 
töb nyíre olly történeteket neyez casusoknak, mellyek a* természetnek rendes folyásához, 
a’ fátum’ hatalma alá tartoznak. Egy nevezetes helyet méltó lesz’ itt elő-hozni (De divina- 
tíone L. II. Cap. 6). „Potestne earum rerum , <juae nihü habent rationís, qvare futurae sint, 
ulla essé praesensiol Qvid est enim aliud sors, qvid foriuna, qvid casus, qvid eventus,

tate fortunae, p?aesentiri et praedicí potest ?« Világosítják ezen helyet Cicerónak fentebb 
említett szávai; Fortuitae sunt causae, qvae non sunt ínciusae in rerum natürá',’ atqve‘ 
mundo, qvales sunt motus animorum yoluntarii. Kant, a’ mint feilyebb láttuk, tagadja a* 
vak-lörlcnetet, azt mondván: 9íid;t5 seíd;ie$t burd; ein Minbeá (coeco casu). ÍSobis
amicus sít Kant, omicus Aristoteles; séd amicissima veritas. — A* közönséges beszéd-mód 
szerént vak-történetből azon dolgok esnek-meg: l.Mellyeknek vágynak ugyan okaik, de 
a’ mellyek nem származnak valakinek szándékától, okosságától, szorgalmától, ’s a’ t. 
a. Azok mellyeknekokait nem esmérjük. 3.Azok, mellyeket előre nem láthatunk (non pu-
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. Az egymástól nem függő, egymásra be-r.em folyó dolgok öszsze-jövén eggy heIyen 
eggy időben, a’ riszszonos okozás- eránnyába (Gommercmm.,,®ed;f?I«irl«n^ lépnek, vamí 
léphetnek egymással. Ha lépnek, akkor a’ fátnra elő-áll az okozás’ törvénnyével, melly- 
nél-fogva eggy dolog a* másba, befoly, .’s abban változásokat .okoz. ■ Ba szegény szüléktől 
szillettetik Cajus., paraszt nevelése lesz’ , ha gazdagoktób-mis.nevelése; mert a’ szerencsi 
javainak nagy befolyások van az. ember’ nevelésére, melly azomban jó is lehe t, rósz’ is. — 
Vak-történetből megeshetik, hogy az említett Titns és Semp.rónia 2ft esztendős korokban 
öszsze-jönnek eggy helyen, ’s előszször meglátják egymást, és így viszszonos erányba lép
ne^ egymással, már ekkor az okozás’ törvénnyénél fogva benyomást tesz’ eggy a’ másba, 
nieílyftek szerelem, ennek házasság lehet a’ következése. Éz mái- fátam! . . .

. i A’ vak-történetet az emberek,' kik azt nem tudták megkiilömböztetni a’ falumtól, 
sem az Isteni-gondviseléstől, szerencsének nevezték ; a’ régi Görögök és Rómaiak perso- 
nificálván azt . mint istenséget az oltárra emelték , ’s imádták. ■ Az újjabb Nemzetek, még a’ 
Keresztyének-is, ha nem imádják is Isten gyanánt, de mégis, mintha valami elrejtett tit
kos erő, és valóság volna, nagy hatalmat, az ember’ sorsára nagy befolyást tulajdo
nítanak annak. Voltak ollyanok is, kik á’ vak-történetet Isteni-gondviselésnek nevezték, 
noha nem az volt. Pyrrhus-Epirusi Király, a’ Lokrisiaktól erőszakkal elvette Proserpina' 
kincseit Az azokkal megrakott hajók alig indóltak-ki a’ kikötő-helyből, már is olly .nagy 
szélvész támadt, hogy nem messze a’ Proserpina’ templomától a’ hajók elsüllyedtek. A’ 
kincseket egymás után mind felhordták a’ Lokrisiak a’ tenger’ fenekéről, szent helyeikre 
visszádielyhez telték, a’ vak-történetet Isteni-gondviselés’ munkájának .nézték, moha.nem 
egyéb’ soh mmt v e r t é n é l .  , t  .. sem a’ kmcs-rabláenat oka nem volt-á? szélvéss, 

. sem ennek oka vagy a’ rablás, vágya' képzelt islensé g ~  Proserpina, vagy Aeolus. Esz- 
teíenség, sőt Istenikáronjíás volna, ha' mink is- azt mondanánk, hogy ezen dolog az 
igaz Istennek vagy végzéséből vagy akaratjából történt légyen , hogy a’ Lokrisiak meg- 
erősíttessenek babonás hitekben, és a’ bálvány-imádásban. A’ tudatlan ember valamint 
a’ dolgoknak igaz okait fel nem tudja találni , úgy ellenben sokszor okot lát olt is, a’ 

• hol nincs.
Csudáikozunk sokszor azon, hogy még a’ bölcs tanácsoknak, a’ jó gondolatoknakie 

rósz* következései vágynak e’ világon. Saepe optima cogitata pessimi eadunt., úgymond 
Sz. Ágoston Octáviushoz küldött utolsó levelében. Ez így van azért, mivel a’ jó gon
dolat vak-történetből szakszó?- úgy jár, mint a’ sáros mocsáron által-vagy Báros pa- 

Ó tiszta víz .tus bt* anenfdjen niijjtí taugctt, bit tiutgenulle 8ta$T$ISgc nid;}#.!
d egy Német író.

Tele vágynak minden időknek , minden Nemzeteknek históriáik illy vak-történetek
kel. Még egy két példát hozok-eló a’ dolog’ nagyobb megvilágositása végett. Vala
mint vak-történet vélt Herculanum, és Pompeji városoknak a’ Vezúviusból kiokádott ha
mu és láva által lett eltemettetések, úgy vak-történet volt az elmúlt XVIII-dik században 
ezen városok’ felfedezése; mert amott a’ Vezúvius’ túz-okádását, nem az eltem.e.ttetett 
városok' létele okozta, sem ezek azért építtettek a’ Vezúvius* tövében , mivef ^.áüzet 
fi®SSíS#dig, á  kúE-Herculanüin felett lévő kertben nem. az'okból ásattat^t-r^»lvíl ott 

. be vóit fedve á'város; sem ez azért temeltetett-el Titus Császifridejében, hogy a’ XVIII.
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század’ elején felfedeztessék, és sok nevezetes régiségek, *s kéz-iratok, mérhetetlen kö
vetkezéseknek okát , hozattassanak világosságra. —

Vak-történet voít végtére (hogy a’ politikus világból is hozzak-fel eggy nevezetes pél
dát) az is, hogy a’nagy talentomú, ’s nagyra-látó, és vágyó Bonaparte Napóleon, nem 
sokkal azon idd előtt született, meliyben Franczia - országban kiütött ama rettenetes Re- 
volü|j5io. Mert azon okok, mellyek* következése vólt Bonapárténak születése, legkissebb 
Öszsze-köttetésben sem völtak azon okokkal, mellyeknek elmaradhatatlan következések 
volt a* Franczia-revolutzio; a’ mi abból is kitetszik, mivel ez kiütött vólna, ha Bonapárte 
nem született volna is; ez született vólna, az ő születését megelőző okoknál fogva, ha 
Frantzia-országban már akkor, (1769) nem munkálódtak volna is a’ Revoíutziót magok 
után húzó okok. Azomban ezen két dolog, a’ Franczia-revolutzio, és Bonaparte’ élete eggy 
időben esvén,, a’ vjgzszonos okozásnak eránnyába jöttek egymással; raellynél fogváa’ReyQ- 
lutziónakígenis vólt befolyása a’Bonapárte’katonai tálentomának ki fejtőzésére ̂ űgy^hogyV 
dolgoknak természeti folyások szerént végtére annak kellett lennie', a’ mi lett, ,’s 
neki viszont á* Revolutzióra nagy befolyásának lerini! így a* vak - történet* itt is Ösz- 
sze-szövődött a' falummal, az az: á’ FrancZÍa- országban hatalmasan múnkálódó 
testi és lelki ezer meg ezer • erőkkel, meílyekhez hozzá-járóit Bónapárténak egész’ 
Éúrópában, közel A’sia’ határáig durrőgó, veszedelmes és halált okádó, milliomoknak sor
sát elhatározó Ártilleriája. így jöhetett ezen nyughatatlan halandó (a’ kit is a’ ttállá hatal
masabb fátum végtére Sz. Ilona szigetében nyúgodalomra tett) azon vakmerő gondo
latra, hogy ő az emberi Nemzet* fátuma légyen. — így van av dolog a’ többi vak-tör- 
ténetekkei is, mellyek mindenütt Öszsze vannak szőve, a’ fatális Kiolhónak majd vasta
gabb, majd .vékonyabb fonalaival; melly vak-lörténetekkel tele van az emberi étet, tele a’ 
népek* históriája. És ezen vak-történetek’ szemléléséből származott a’ nagy Schillernek
ezen kifejezése íDer.SOíenfd; retar6eiteí,gíattcí unb bifbet ben voí;en i&tn geJsrfc.feíf’JíyaeiS
bité unb bér Spunfi: a&er bie 3Beítgefd?icí;té roííi bér Bnfaft y és eggy más újjabb írónak ezeri 
ítélete; Ser BufeíT er̂ etig| oft bie gíiicFítcíjften unb bié ungíücfíiá)(len Svetgmjf1, unb gieSt, uniyi-

eggy halandó sem kerüiheti-el falamét, sőt még a’ böíts ember sem mén ekédbe ti k-rifeg 
attól egészs.zen. Boldog! a’ kiről lehet mondani Horátziussal: Sperat infcstis, meluit se- 
cundis, altéram sortem bene praeparatum pectus. Boldog! a’ ki ezen falumon és a* véle
kedésen felül erős lélekkel felemelkedvén: a’ bölcsességnek ős erkölcsi tökélletességnek 
magasságáról, .a’ tökélietes szabadságnak érzésében, nyúgott szívvel nézi lábai alatt a’ vi- 
lág’ zavaros folyását, és hijába-valúságát!
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kettesben szokták nevelni; lévaiéra’ kőrüsfa’ leveleihez hasonlatnak; amaz erdőkbe* ^he 
gyekben terem, és törzsökéből szép almáriomokat, székeket és asztalokat tsinálnak. Kegy 
szóval e’ kettőnek mind fája mind gyümölcse között nagy a’ külömbség.

„Bika, taums, 3ttcr, estorigine Slavicum, Bohém. byE el beyE, Pol. et Russ. byE cet-“ 
Ke, mivél a' Ilka Törökül liga hihetőbb hogy Á’siai szó az, ’s nem Európában tanúluk 
Eleink a’ Tótoktól.

„Balta, székertze, securicula, utraque vox est Slavica, prior co-nvenit quidem quoad 
prímám syllabam cum gerih. S3eil, séd Slavi in Hungária, Croatia, Illyríco, sic, úti Ma- 
gyari dicunt balta, unde concludere licet.'vocem hanc non esse originis magyaricae , eo 
minus turcicae, (pedig Törökül is laka) verőm Magyaros a Slavis Pannoniis, et lllyriis, 
Turcas verő , a Bosnis vei Bulgaris eam accepisse".

,,JHerena est Slav. brán«“. De Persáúl is leróna és így A’siai szó.
„llilsak, culter plicatilis, £afcl)ettme(fer, Slavi etiam dicunt biioX, a voce btí, scutica, 

quia iste culter,
tíbus Slavic 

Bulgaris ptc. Magyaros verő a SlavisEuropaea degentib

„Dohány, bér Sa6af, Nic 
. Debr. pag. 33l. inc

ttivo ófby. Bob.'t>I«nby/P«l- Sld3ií/Russ. b
iongissima habebant fólia, et ideo Ólban ab ipsis diétám esse existimo; soient emm un 
etiam in aliis sic facéré, ut adjeotivum cum aliquo substantívo positum m'utent in su'ostan- 
tivum; — y sic e-gex ublmány étouttí, vei obray fecerunt bíuton, botír an, vide Iáhány , 
éx wetmi, atifoEy, wdmi Otaaby cíotncE, praeaitus, longushomo, feccrunt Bohemi öíanbos, 
blanban, Slavi Ólban, sic clíam ex Oísuby tabui longum tabacum, fecerunt öl bán , ex quo

nsonas Dl vocalom o , more Russorum, qui non dicunt bl
boíran, non, Ólban, séd öoljaű, vei Oolbáuy; Magyari 
consonantium, etiam l suo tempore exmiserunt, et sic exslitit dohány, cum omnibus, 
qtiae ab hac voce apud Magyaros derivanlur." “

Ugyan ki nem látja itt a’ tsigázást, ás az Arabs dohány szónak Tót eredetre való szinte 
nevettséges erőltetés*! ? Hiszen ezen plántának neve az Arabsoknál Afrikában dohhún vagy 
dohhan, a* mint már töb’ször jelentettem , mellyet én cggy Afrikában utazott tudós Fran- 
tziának Parisban kiadott munkájából jegyzettem-ki magamnak. És így látni való, hogy a> 
dohány nem a’ Tótoktól, hanem az Arabsoktól költsönözött szó.

„Bestéd; sermo, bit Síebe, Fausto Verantio, aliiáque lllyriis perhibentibus, vocabuhim 
•átad estorigine Slavicum; dicunt'enim Illyrii beejjeöba, Croatae besjeba, proaermóne 
et'tíSSttdone, apud Polonos biesjjeóa, et apud Slavos in Hungária btóeb* eít fa'rtim locu-
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tio, collocutio, parhm verő locus, ubí homines convenÍTe solent á4 pol|<|guendum e. 
g. in aliqua domo , horto cet* Séd Bohemi et Russi, qui etiam dicunt biSttHt, beőeŐ* 
04, jam non pro locutione, séd tantum pro ioco, ubí homines colloqui solent , hisce

És így e’ szerént, beszédei Jelentő szavok sem vólt a’ szegény Magyaroknak Áriában 
laktokban, hanem Európában a* Tótoktól kelte azt költsönözniek! Ugyan ki hihetne 
azt-el f  Én legalább nem hihetem. Mert a’ beszéd szóra szüksége lévén a’ Magyarnak 
Á’siában is, kénytelen Vólt,azt vagy teremteni, t sin ál n i, vágy mástól költsönözni. Be 
kitől ? úgy látszik, hogy azon régi Pehlvi vagy Pelahvi Persa nyelvtől, mellyen Zoroa- 
szter a’ Zend-a veszt át (Szent Beszédet írta.) Ugyan is a’ nevezett nyelvben lese vagy 
bezc\ (mellybőí lett gondolom a’ Görög loquor ige is,) más formában és neve-
kedve bestia, abeszia* sermo. Amaz első ’s rövidebb formát felfogván a’ Magyar,, for
málta belőle d által ezt beszéd, sermo, mint a’ Zsidó őr (im) és éz szóból ezeket: 
rád, izzad, mert sudor Zsidóul éz, iucescit pedig ór) I által pedig ezt beszél loquitúr, 
narrat, sermocinatur. Az olvasóra bízom ezt is, ítélje-meg, mellyik helyesebb Y híhe-

„Dolmány, tunica, cin furjeé ungrifd;eá í̂eibangájlücf. Vox haec etiamsi in Grammal. 
Debr. pag. 331. cum turcico íolman comparetur, eo non obstanie ego exjstimo, et 
Turcas suum lolman, et Magyaros suura dolmány , a nationibus Slavicis accepisse. 
Slavi enira non tantum in Hungária et Illyrico, séd etiam in Turcia Europaea, 
dicunt fcolman / t>oíomán.w Be nem csak ezt, hanem a* kalpag, köpönyeg, tsizma, 
paputs, dajka, szókat is, mellyek a’ török nyelvben is megvannak, mind a’ Tó
toktól vették — a’ Szerző’ ítélete szerént a’ Magyarok, sőt a’ Törökök is. Annyira 
vitte Őtet, a’ megboldogult Szerzőt, egoismussa, és Tót nyelve eránt való helytelen 
buzgósága. I?

„ Fuús, fuvás, fújni, fujkálni, sunt ex Slav. ffluEanj > fhuEau vulgo fofatú “ Éppen 
nem, hanem inkább a’ Zsidó fuokh-bói,-flare, lett az.

„Fuszuly, ex Lat. faseoius Slavi fecerunt fouía /, aliqui fuMÍd/ JVlagyari fuszuly, alii 
paszulyu ügy-de ez az Arabsban is fosulf Vágy phasul; ’s hihető, hogy onnat vette azt 
a1 Beák is a’ Magyarral eggyütt. " ' V**







A ’ régi Könyv-Gyűjteményekről.
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Ebb51 hát meglf éHietly ük: hogy-iáiért voltak olly kévés írók alvilágnak zsenge 

korában , vagy legalább miért jutottak olly kevesen a’ mi időnkig ? azért 
későbbi világ olly igazságos, hogy csak a’ legjobbakat őrzi.mint valami szentséget; eU 
lenben a’ középszerűeket, és a* roszszabbakat az emberi dolgoknak közönséges sorsára, 

-a’ mindeneket utólérő múlandóságra hagyja. ' Ki hajdan írói pállyára akart lépni, úgy 
szóliván, teremtői lélekkel kellett bírnia, m ertnem vólt útmutatója, ki után indúiha- 
tott vólna. Hlyének vóltak Mójzes és Jói a’ Sz. történeteknek nagy Szerzői az Ő többi 
követőik mellett az Isten’ népe között; mert a’ mi a’ régi Atyáknak (l) a' két Zoroa$ter~ 
nek, (2) a* Chaldaeai-Samhelh Syhülának, (3) az Egyiptomi Thoylnák, (4) a’ PJioemciai San- 
choniaionnak, (5) a’ Thrácuai Orpheusnak (6) és egyebeknek írásit illeti, meilyekből még
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ba, hol a’ tudatlanok’ kezérei jutváh i élzárva állott minden haszon nélkül. V&re mi
dőn ezen méltatlan könyv-birtokosok értették: hogy a’ Bergamai Királyok, kiknek ők 
hatalmok alatt valának, mindenfelé könyveket kerestetnek, ’s vétetnek, hegy üjjonnan 
állított Könyv-tárjokat gyaníthatnák, a’ Tudományoknak ezen szép és ritka kincsét egy 
föld alatti üregbe elrejtették , . hol a1 penésztől ’s molyoktől mind addig emésztetett, 
aníglen azt Tejusi Apeltíkon jő summa pénzen megvásárolván,, a’ fogs^ól -kiszabadította 
vólna. Egyedül ezen EérjfiűV tudományok eránt való gondos szorgalmának köszönhet- 
ni tehát az Arisztoíelesi és. Theophrastusi Könyv-gyűjteményt, noha a? fél-roinlott ’s moly
ette írásokból hibás lemásolások történtek. Ezt a’ Könyv-gyűjteményt Jpeffikon' halála 

. után, Atleaat.megvételével elfoglalta Sulla. Melly számos lehetett ez a’ Könyv-gyűjte
mény, lehet-olvasni: Opdrum Lvtiáni t .  a. Vágynak, még arról is tudósítások ,.bagyd5ö-- 
rög-országnak több Városiban is, mint p. o. Hérádéiban a' ClearcUk alatt vóltak, bízó-- 
nyos Könyv-gyűjtemények; sőt az is bizonyos, hogy a’ világi-bölcsesség’ Tanítóinak is 
többnyire . vólt egy kis Könyv-tár jók, de mind ezeket még csak hasonlítani sem lehet 
az Athénul Könyv-tárhoz.

Az l ’síoi Könyv-gyűjtemények között: első helyet érdemel a’ Pergamai, meljyet Eu- 
meites és Ailálus Királyok, a’ Plolomaeusokat követni akarván, a’ melly.nagy-lelkiséggel, 
szint olly.bő-kezűséggel állítottak, melly is rövid idő alatt 100000 kötetre, nevelke
dett. Ennek napról napra való gyarapodását akarták ugyan az Egyiptomi Királyok 
gátolni, megtiltván a’ Nilusi papirosnak kivitelét, de Eumenes, kit a’ Tudományok eránt 
való vonszódásnak szomja epesztett, talált éppen olly könnyű, és az írásra alkalmatos 
anyagot,. (matéria) t, i. az állatoknak bőrét, mellyet ő ügyessen tudott cikpsyjttetjn , ’s

vindúvá telték ', kétség kivül a’ Könyv-tár legjobb állapotban maradt; mígien a z t R ó 
mai Triumvir Antonius elfoglalta, és a’ mint feilyebb is említettük, az Egyiptomi!Király
nénakKleopátrának ajándékozta. Pitit, in Ant. Kleopátra pedig Alexandriába vitette,: a’ hon- 
nét hihetőképpen az Actiumi. ütközet után Augustusijai parancsolatjára ismét előbbi helyé
re viszsza-vitetett; mivel Slralo, ki Tiberius Császár alatt irt, bizonyíttya, hogy ő Perga- 
musla látta. •   .. ....

I-Iogy Persiúban Susa városában egy nevezetes Könyv-gyűjtemény vólt,. Cftafcvnnét 
is gyanítható, mivel Metasthénes használta ezen Országnak év-könyveit akkor,- midőn 
históriai munkáját készítette ; ’s maga Diodórus is tesz . erről, említést. .A’ .Tudományok
nak illy kincsével tündöklött Macedónia is, mivel Plutarchus említi: hogy Paulus Aemilius 
a’ meggyőzettetett Persais Királynak könyveit gyermekei között kiosztotta, vagy a’ mint 
Isidórus megjegyzi.: a’.népnek ajándékozta- . Sőt maga Cotys is a’ Thrácziai Király hírt a’ 
tudományoknak illyes eszközéivel, mivel őtet Múzsák’ismerőjének, és pártfogójának ne
vezi Ovidius de Panto Ii. 2. Elég. 9. a’ többi között így szóllván felőle: ■

lucida Pieria iendis in Astra ma -,—  - _ -  - - -
Hát a’ Karthágói Eonyv-tálból melly jeles munkáknak kellett 'viszsza-kSIígzái 4f”- 

káin^mellyeket a’ Kómái Tanács rész-szerint az igen állhatatos Kesnles’-fetnliájának,
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rész-szerint pedig az Afrikai Királyoknak ajándékozott a’ hadi-segedélera eránt való' hálá- 
datosságbél! ? midőn tudva lévő dolog, hogy ugyan-azon Tanács Magának at föld-mérés
ről való munkáját érdemesnek találta arra, hogy a’ Győzedelmesek- nyelvére-által for- 
dittassék. Colum. de re rustíca L. t. "

A’ Rómaiak, az akkori esmeretes világ* részeinek meghódítói, kiknél minden még- 
győzettetett Nemzeteknek fénnyé és kincse, mint a* folyók, és patakok a* nagy Óceánia 
lassan-lassan Sszsze-gyült, éltek az alkalmatossággal, és az idegen tudományokat minden 
úton módon iparkodtak magokhoz édesgetni. De későbben az, a’ mit a’ Rhodusi Molo 
az ifjú Tulkáéról hazafiúi szánakodással megjövendölt!;, hogy t. i. ő Hazájának még egy- 

* gyetlen-eggy hátra-maradott díszét, az ékesen-szóllásnak dicsősségét elveszti, az, mon
dom , minekutánná a’ győzedelmes Rómaiak a’ ■ Görögök’ kezéből -az uralkodást, már ki
csikarták vólna, a' Triumvirátus' Ínségei között, és a’ veszni índúltt-R*ipaóffica>mellett:min
den részben hétellyesedett a’ tudományossággal. Vlut. in Cicer. Ki magát ezen polgári 
viszszálkodásbán a’ tudományokra adtai az nem egyebet tehetett, mint-hogy magát ezen 
zavarodott Világnak perlekedő színe elől úgy szóllván, elrejtette; mivel a’ természeti 
bátortalanság, melly legtöbbnyire a’ tudományokkal eggyiltt jár,- nem engedte-meg né- • 
ki,' hogy magát a’ mindennapi viszszálkodásnak hangos lármájára kitegye. Még maga 
a’ szabad Rómának bátor Védje is gyakran kihúzta magát a’ közönséges ügyekből, és 
Tusculánumila költözött, hogy olt a’ Városnak újjabb fergetegeit elkerülvén , magát a’ 
világi bölcsesség’, csendes kebelében minden aggódó gondoktól, és nyughatatlanító fog
lalatosságoktól kipihenhesse; csak itt tudta igaz megelégedéssel maga felől azt mondani: 
Nos Tuscvlana i!a deleclamur, ul núlismet ipsis tűm denit/ue , cum illő venimus, placeamus. Oh. 
AthLib. 1. Rp, 9- Egy boldog magányban, távol a’ világnak lármás zajjától, és a’ forté
lyokban mesterkedő rósz’ emberektől elzárva, érezték ezek a’ Szerzők elméjeknek. szép 

. tehetségét,, szabadon gondolkodtak, és Írtak; a’ polgári alkotmány’ változandóságáoak 
semmi hatalma nem vólt az ő gondolkodásokon. Thcii. Annál. 4. 34, szabad akarattyo- • 
kon állott munkáikat, vagy akkor mindjárt közre bocsátani, vagy pedig a’ jövendő di-

sokat vesztett. (14) Melly sok jót tettek hát a’ későbbi világgal azok, kik a’ Római' el
méknek olly dérék emlékezetét fenn tartották! De magokban a* Rómaiakban is meg 
vólt ama’ nemés érzés, hogy a’ jó Könyv-gyújtemények által segedelmére vóltak a’ tu
dományt kedvellőnek , csak-hogy dicséretes, hajlandóságát kielégíthessék. Nem szóltok
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egyedül a’ néptől imád tat ott Sylillai írásokat; de etek között is okosválasztási tévén. 
Svet. Ang. 31., Tjtöbb Tiberiusnak, ennek a’ vérrel habartt zavaréknak homályos .és gya
nú* napjaiban, valamint Utánna-valóinak kegyetlen uralkodása alatt is, a’ Könyv-tárok* 
nevezetes nevelkedésére nem lehetett számot tartani; Tiberíus’ ritka kegyetlenségékek 
dühösségét még- a’ Tudósokkal is bőven tapas2taltatta , így > p. o- Cremutíus Cordust meg
ölette azért, hogy történetes könyveiben Briiiusi dicsérte, és C. Cassiust legutólsó Római
nak nevezte; egy Poétának életével kellett fizetni azért: hogy szomorú játékjában Aga- 
memnont gyalázta. Svet. Tib. ól. De ha mindjárt tettek is valamit a* tudományokra néz
ve , az nem igen válik dicsőségekre; mert ha Aséltius Sabínusnak egy beszéde, mellyben 
az úgy nevezett uri-gombának, szalankának, austrigának, és húros-madárnak egymás kö
zött való vetekedése adatott elől , 200 Sestertíummal, a’ mi pénzünk szerint mintegy 15000 
forinttal jutalmaztatott-meg; Sveti Tib. 42. — ha a’ tudós vi’sgálatok* fohtos tárgyé váeme’ 
kérdések lettek : ki vólt a’ Heculá' Annya? mi neve vélt AcMlesnek a* Királyi Szüzek kö
zött? mit szoktak a* Sírenek énekelni? — ha Euphorion, Rfuanus és Parthemus minden nagy 
Tudósok7 eleikbe tétetnek , V  képeik a* Könyv-tárokban szentül tisztelteinek; Svet- Tib. 70.— 
ha Caligula, ez az Önnön rokoninak, és sok előkelő embereknek gyilkos hóhérja, kinek 
szava járása emez embertelen mondás vala: úgy vágd, hogy megérezze ö’ halált— ha gyű
lölnek is, csak féllyenek, Homerus’ verseinek eltörléséről gondolkodik, és kevésbe múlt, 
hogy Virgilmmak mint semmire-kellőnek, és a* csudálkozásra méltó T. Lhiusnak, mint 
bő-beszédünek munkáját miúden Könyv-tárokból ki nem szórattá; Svet. Gálig. 34. •— ha 
a> gyáva, és feledékeny Claudíus némelly természeti illetlenséget törvény által illendőnek 
akar bébizonyítani; ha a7 koczkázásról eggy egész munkát ír; ’s ha azon személlye- 
ket , kiket ma halálra ítél, hólnap már barátságos vendégségre és koczkázásra meghívja , 
Svét. Claud. 32. — ha végre az uralkodást jól kezdő, kegyetlenül folytató, nyomo-
rúltúl végező, ’s ragadozó kezeivel mindenfelé markászó Nérót a’ Filozófia’ tanulásától, 
azért, hogy az ellenkeznék az uralkodással, önnön Annya, a7 jelessebb régi munkáknak 
olvasásától - pedig 'Tani|ója Seneca viszsza-tartóztatja, úgy hogy elmésségének gyakorlásár 
ra  a’ ' jáMk- ĵ^Sír dar^bökójó égyébb nem maradna ; t^hát úgy
vélem , h ^ m ín d ^ ^ e k ^ fe ^ fe n  m ^iehet é r tó  tudományom izlé,
sét, és a* Könyv-gyűjtemények1 minémü^égét; ' :

A7 Flaviusok' nemzetisége álig lépett ihrénusm, már ismét felserkenték álmaikból az 
elszunnyadt Tudományok. Vespasianus a? Tudósoknak, és nagy elméknek’kedveltt gyá- 
raoía kezdett legelőször is á’ Görög , és Deák Szónokoknak a7 Fiscus' jövedelméből nagy 
fizetést rendelni, és a* tudós művészeket pazar bőkezűséggel jutalmazta. Svet. Fesp. 40.-' 
Eggy illy: F-ejedelem, ki az Ország’ hiteles bizonysági felől olly igen szorgoskodott; 
hogy azon 3000 réz-táblákat, mellyek megégtek, és a7 mellyekre a* Tanács7 végzései 
vóltak metszve, nagy szorgalommal viszsza-állitotta, a7 békesség’ Templomát tőből fel- 
ép íttette, Svet. Vesp. 9. hol a’Tudósok öszszejŐvén, munkáikat előterjesztették *s Őrizték, 
•eggy illy Fejedelem, mondom, kétség kivűl a’ gazdag Könyv-gyűjteményekről sem fe- 
ledkezett-meg. Titus pedig az ő fi ja, az emberi-nem* gyönyörűsége, és a’ "tudományos
ságnak szeretetre méltó gyáraola , ki gyermekségétől fogva a'szép Tudományokban ne
velkedett. Svet in Tit. 3. nem lehetett olly szerencsés, hogy szándékát az elégett Könyv
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tál’ újjonnan. való felépítése felől valósíthatta vólna, W -m  
hozzá nem hasonlítható testvérére Ihmilianusra kellett hagyma.

fiáknak'nevezte,.’s ezen alkalmatossággal Rómából-, és egész Olasz - országból minden 
Fülofifusokat. kiűzött. Svet. Som-- 10. Azt mindazonáltal még sem tagadhattyok-meg tá
lé , .hogy utóbb minden fáradságot és költséget megtett, csak-hogy a’ tű* által megron- 
gáltt Könyv-tárnak hiányosságát kipótolhassa; ugyan azért sok tudós embereket küldött 
Alrxandriába, hogy az ott lévő könyveket leírják, és megjavíttsák, ilrid. 20.

X)e a’ legszámóssabb.,’s legválogatottabb könyvekkel megrakott Könyv-tár, melly 
valaha Rómában nyittatott, léteiét köszönheti Vlpius Trajanusnah, ki a’ történetekben 

•legjobbnak neveztetik* (tó) az, ő feleleteiből, mellyeket BráW hirdetésére adott, látjuk, 
melly finom ízlésé vólt a’ tudományokban és szép mesterségekben. A’ Tudósokat igen 
becsülte, a’ nagy elméket felettébb szerette, nevelőjét Plutarchusi különös becsben tar
totta , ConsuU tiszteltetéssel felruházta, és megparancsolta az Mjncum' Igazgatóinak, hogy 
Plutarchus’ híre nélkül semmit ne tegyenek; V. sz. 110-dik esztendejében a' Tudósok’ 
számára nevezetes. Könyv-tárt állíttatott, meílynek Bíblioílieca Vlpiana vólt a’ neve.. Dia 
Cóssl üti..68. Ö mind azon könyveket, mellyeket Rómába készen talált, legnagyobb

sora pedig Aélius Adriánus, mint maga is igen tüdős fő, szerette, és gazdagon megáján-
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Terdinánd a’ meghatalmazottat minden siker nélkül nevezte volt-ki. Az 'Ettyedi' Ország- 
gyűlés'nagy kínos remény kozott felállóit, Izabella Martinuzzxt rútan festette, ’s beszédjé
vel annyirátófoKogerié Erdély Nagyjai* lelkét, hogy ezek a* Barátot közönséges Haza-el- 
lenénék kiáltották, % Izabella údvarából, szintén Erdély-országbói is kitiltották, legh^ább 
Balassa Menyhárt ösztönözésére, ’s bizgatására. Martinuzzi f váratlan állapotáról Féülí- 
ndnáot tüstént tudósította, ’s hadi hatalomért esedezett. Martinuzzi sem vólt rest, „ha
nem parancsolatjának hódoló népét egybe-csődífcvén, az Enyedi Ország-gyűlést szemé
lyes jelenlétével akarta meglepni; hanem utazása közben , egy pataknak mentében felfor- 
dúlván, tetemes testi sérelmek után alig tarthatta-meg saját életét. Kísérői nyilván ki- 
nyilatkoztaták, hogy ezt bal-jelnek gyanítják , ő nyugodtan felelt, hogy nem gondol ő 
földi kocsijával, mivel a’ mennybe helyesebbet készített. *— Mindazonáltal az Enyediek’ 
Gyűlését megháboríiá, ’s parancsoló hangon kívánta az ellene hozott Decretum’ meg
semmisítését; ’s a-* mint ezt a1 Rendek eggyes lélekkel megtagadták, haragjának felleg- 
köre heves fenyegetődzésékben hUlledezett.

Ezen közben híre futamlott , hogy Castaldo János * Spanyol származék , 
Terdinánd hadi-vezére, Báthory András — Nádasdy Tamás — ’s Lossonczy htvármzl 
’s 6000 fegyveres emberrel a’ Tiszához érkezett. Martinuzzi eddig se volt rest , hanem 
fehérvárat ostromolta.; Izabella ezt elhagyta , Bojnits Horváth ivadékú Kapitányra bízta 
védelmét. Húsz napi ostrom után a’ falak engedni kezdettek az erőnek, Martinuzzi nem 
akarta a’ dúzs várost a* német katonák’ zsákmány - szomjának kitenni. Izabella súlyos 
szorongattatásai között Castaldo ellen Balassa Menyhártot küldötte , hogy addig is , míg 
a’ Török elég segítséget küldene, őt\ a’ bérőntásiól. tartóztatná. — György Szerzetes ál
tallátta Izabella’ czélzásait; megkérte őt*, hogy Fehérvári Kapitányának parancsolná a* 
.Vár’ á t-adását’s nékie eggy öszve-jövetelt engedne, ha Fehérvárat és Almást nem vé- 
de lm ezt éti ’s vér nélkül kezére bízza, minden kincseit viszsza nyeréndi. Izabella az ösz-

GyÖrgy. az elébbi töredelmes bűnbánó vaia, könnyűit 
minekutánna

Ritka fényes készűletü kocsiját nyólcz délczeg deli mén vonta, — mellette négy 
dúzs szerszámú paripa" vezettetett. A* kocsi előtt 400 Magyar lovag, megette 200 gya
log katona lépdegélt. Castaldo* kezéből Ferdinánd parancsát áital-vévén , hotellá hoz sie
tett , hogy vele FerdinánJ szándékát közölje. Reá-vették Izabellát, hogy Kolo’svárra 
Gyűlést hirdessen; erre tolakodva-gyűltek a’Rendek, Erdély’ és Izabella’ jövendője függ
vén tőle, a* rettentő nyomorúságban is nagy vólt a’ pompa, ’s Izabella felékesítve eskü- 
dött-meg , valamint Ferdinánd’ Követjei is a’ kötés’ czikkeíyeire ; Erdélyről lemondott \ 
és Lippát Temesvárral áltadta Ferdinándnak. Eloszlott a’ Gyűlés, ’s Izabella régi fé
nye* árnyaitól követve Lengyel-ország felé arányzá útját; György hálaadatosságot színéi
vé őt* Szilassig a’ mesíesi hegyekig hangos zokogással követte; olt csók-záporral vŐn 
Jfe£ie$út gyámjától, *s könny-árjai szíve’ csendes örvendezését elboríták. — A’ Jobbágy

ye-jövetelt Szász-Sebesre rendelte, 
nem kímélte, ’s Izabellának nagy szí 

& ej%laltalta?yó^a , 
élete lész. .Innen Enyedre, a’ hová





,  rr.i'íi ar,ía*
akarta Castaldo’ katonáinak Erdélyt lakhelyül engedni, azt ál
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A ’ Kereskedésnek a’ régi Nemzetek’ kipallérozódásokra 
való béfolyásáról.
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nemzetet boldogító, ’s a* képeket a* királyokkal Öszsze-kötÓ kereskedés’ elŐ-menetélénék 
támaszait, t. i. a’ tudományt, betsüietet, finomságot és bátorságot elő-adja, Ezékiel 
Próféta- ^

A’ kereskedési szorgalom által nyert v ési inkább a* törvények által mint a’ fegyve
rek által gyámolított bóldogságnak, fel-kellett az Á'sía’ hódítóinak figyelmeket ébresztem. 
Eggy ezek közzül í. Nagy Sándor) á* ki minden nagy próba-tételekbe szerencsés volt, 
arra vetette fejét, hogy Tírus Várossát erővel megvegye, és annak kincseit elragadozza. 
A* Tírusiak azomban tizenhárom esztendőkig állottak ellenit az ő erőlködéseinek, és a' ha
szon nélkül való viaskodásba elfáradván, az ellenség szeme-láttára építették-meg a’ ten- 
ge^kóc^én  üjj Tírost. • r  . 7 • *•••“ .*

A’ lakosok’ eggy része az Ó-Várost oltalmazta, míg az alatt * másik része az újjn^k 
építésébe foglalatoskodott, azt kőfallal körül-vette, ki-kötő helyet nyitott mellette, és min
den kincseit, Véd-Isteneit ’sa’ t  az Űjj-Városba által-tette; és az Ó-Város ezen vitéz 
védői, hajóikkal ’$ fegyvereikkel viszsza-voaták magokat, *s meggyőzhetetlen Urai marad
tak a’ tengernek ’s annál fogva a* fold’ kereskedésének, és O-Txrus’ omiadékaít az ellen
ségnek hagyták. . .

így állott-elŐ Űjj-Tírus, mellynek megvétele a5 győzhetetlen Nagy Sándortól vezé
reltetett Görögöknek, több erőlködésekbe és veszedelmekbe került,mint a’ királyok’ki
rálya , az az a’ Persiai Bárius* Országának meghódítása. —

Az Egyiptomiaktól és Fenícziaiaktói lakosokkal béplántáit, és azoknak mesterségeik 
’s tapasztalásaik által gazdagított Görög-ország, sebes lépésekkel méi4reiő;a ^^#OZ,ó-r.

• dósban, tengerpartjainak rendeletien formájók, sok a l k a i m a ^ ^ ^ » ^ ^ ^ # % á n v .
w i M f m m  ^zén  űzték
eleitől fogva Görög-örszágnak csak-nem minden lakosai a* kereskedést és hajókázást.

A’ Görögök között, kik kereskedés végett, Feni ez iát, Egyiptomot, Szi^áfcés Per-.;
siát béótazták; némeilyek, oliy vi’sgálódó lélekkel feiruháztattak is vólUk , kik' á ltu 
dományok eránt nagyobb kívánsággal viseltetvén, mint a' gazdagság eránt, a’ kereskedés ,
mesterség, tapasztalás és bölcsesség állal legluresebbé lett népeknek törvényeiket ,• er
kulcsokét és tudományokat elkezdették vi’sgáln:. ezek hazájukba vitték ezeket, melly
okét törvény-adókká tette.

Azok között Szólón,*) ez a’legnevezetesebb Tőrvény-adó, a’ kereskedésre és palié-
rozódásra nézve különös törvényeket: hozott. O töt'íőUc-cl azt a’ törvényt, hogy a űzetni
nem tudó adósok, rab-szolgákká tevődjenek, ’s a:Koknak gyermekeik éíadattassanak; a’
törvényes kamatot meghatározta, ílogy az u'sorát eltörölje és a’ kereskedést még eddig
nem esraért bátorságba helyheztette, tnelly a’ Társaságok’ gyermeki állapotokba a' rend
kívül való kamatot jobban mérsékelte, inint a’ töt•vények. **) A’ mesterségek’ mindeu
ágait ezen törvény által is elő-mozditotta, hogy azok a’ ííjúk, kiket attyaik semmi hasz-
nos mesterségre nem taníttattak, azokat vénségekben táplálni nem kénszerítődhettek.
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oka , hogy a’ Karthágó nevére még ma is, a’ durva tudatlanságnak, útálatos fösvénységnek, 
Poenusi hűségnek, és Afrikai kegyetlenségnek gohdolatja bennünk felébred, a’ mellyet 
az nem érdemel-meg. Karthágó soha sem viselt háborút a’ kereskedő városakkal, á’ 
mellyek legnagyobb ellenségi lehettek vólna; Athénét, Korinthust, Alexandriai soha sem 
támadta-meg. Sőt Tírus is, mellynek tengeri erejétől leginkább félhetett, Karthágóval, 
a’ legszorossabb szövetségbe volt. — Midőn ama nagyra-vágyó Cambyses, a’ keze alatt 
lévő Fenítziai tengeri erővel Karthágót megakarta támadni , a’ Tírusiak, az ő 'ebbéli pa-

arscig , »’ maga tulajdon gyarmatjdt megtámadja , hogy annak tzaladsdgát elragadozza. Európa’ 
Nemzeti! kik virtusaitokkal dicsekesztek, meilyik az az Anya-ország közöttetek, melly 
lüzzel és vassal ne pusztította vólna a’ maga fenn-illását néki köszönt gyarmatjainak vidé
keit és városait, ha azt büntetés nélkül növelhette ’s abból valami nemtelen hasznot re- 
ménylhetett. Feleljenek-meg "Vashingthonnak és Columbiának omladékai és sírhalmai.

Karthágó viszszonozta az Anya-ország’ szeretetét. Midőn Tírus a’ Görögök által 
ostrom alá vétetett, kebelébe fogadta ezen város-gyermekeit, és aszszonyait és a’ Nagy 
Sándor halála után ismét viszsza-küldötte azokat, városoknak újionnan lejendő megépí
tése végeit.» lllyen vólt a’ Karthágó’ kereskedési kajánsága. ■

A* régi világ nemzeteinek boldogságokra való béfolyása Karthágónak, e’ követke
zendő: E’ rakta-meg lakosokkal Afrikának és Spanyol-országnak ténger-partyait, még a’ 
Herkules’ oszlopain túl is. Ama’híres Geographus Strábó szerént, szinte három-száz Szállá
sokat fundált a’ Nigritziai tenger-partjain. Ö terjesztette-el az erkölcsiséget ’s ő fejte- 
gette-ki a' mesterségi szorgalmat, az Atlás hegyenek meszsze kiterjedő déli vidékein és 
'a' vád nemzetekkel békességéé, ’s annál.fogya kölcsönösen; hasznos Üerfcskedést űzött. 
Hanem azt is megkell vallani, hogy elég igásságtálanúl'és haramia módra bánt a’tőle meg- 
hódoltalott nemzetekkel, vagy azért hogy ebben a’ Rómaiak’ példáját követte, vagy hogy 
azoknak ellent-áijon. !

A’ régi világ’ kereskedésben elő-menelelét elő-adván, rajzoljuk-le Rómának azt a’ 
hatalmát, melly hódítva , zúzva és rabolva, a’ legpaíiérozottabb kereskedő nemzetek’ 
gazdagságokat, és az ő ez által nyert szabadságokat elragadozta, és a’ História'folyamatját 
megváltoztatta. Syracusa, Alexandriának vetélkedő társa ’s Korinthusnak leánya, mi- 
nekutánna eggy Földmérőnek láng-esze által minden erőszak ellen meggyőzhetetlenné 
tétetett, árúlás által megvevődvén és kiraboltatván, lassan-lassan az egész Siczítia meg- 
hódoltatott és a’ kereskedés és tudományok öszsze-zúzattak. Nem sokára Athénét is , 
■Korinthust is ez a’ sors érte; Cyprus-szigete’ eggy Capitoliumi határozásnál fogva békesség 
idején elfoglaltatott, és ennek végre-hajtására, Porcius Calo a’. Római virtus’ ama’ példán
nyá választatott-ki. Minekelőtte Róma'tovább mehetett vólna, Karthágót néki semmivé 
kelletett tenni, melly néki három tartós háborúba került. A’második háború alkalmatossá
gával a’ Rómaiak, a’ Karthágóbélieknek minden hajóit, mellyekbe állott minden erejek , 
elfoglalták , de nem tudván azoknak hasznokat venni, a’ kikötő-hely előtt számszerént 
600. hajót égettek-el. Mindazáltal mind ezen nagy vesztesége ’s felette “nagy adózása" 
mellett is a’ kereskedés által magához jött Karthágó, ’s ekkor a* Rómaiak ordítva sürget
ték a’ Karthágó’ semmivé-tétettetését, ’s a’ harmadik és utólsó háborút elkezdették.
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PolyMetus’ útazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás. — Lásd F. ti. Or. Minorva 1826. 970-íi lap.)

Hatodik Levéli Polykletus Philostra tushoz, a’ második Archon’ fijához.
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ohester-itj lehetetten be-menni; Etonba tudtam-meg hogy az Sreg ti*Sfetefl% .-asíltő — 
Niemeiert sém bocsáták-be. Teremtő Isten! fel-kiálték, hol az Ángoly nagy lélek, em
beriség? (Humanitás) hol vágynak a’ szelíd tudományok ’s érzelmek (ílunrianiora), hol 
a’ Tanítók (Nagy Humánisták) a’ Tanúlók (kis Humanisták) kikből még valaha tufám 
Humanissimus nem-csak Humanista Voszok fognak válni? Nagy bajjal mesterséggel ta
rt úlhatám-ki mit rejteget keblébe a* titkolódzó’ Gymnasium. Nehány pint Yídbreadi fajta 
sért vevék a’ Szervitoroknak , csak-hogy tanúlás-szünetkor, az Üres palota’ belső tágas
ságát meg-Iáthassam, Csudálkozva hallám, hogy hét külSmbSző Classis, négy,’s ötszáz 
gyermekek, be-gyülnek egyszerre tanulni a’ nagy Szálába. Katedrák (Tanítói-Székek) 
vágynak egymástól bizonyos távolságra felállítva, ’s a’nélkül hogy csak eggy szúnyogháló 
elválasztaná őket, jobb és bal kéz felől, egymás’ lármájára semmit nem ügyelvén, ta- 
tótnak ’s tanúinak.’. Hetven gyermekek neveltetnek Etem bán, a’ Collegei®’ költségén, 
dernagyon szégényjálkíp'otbáij vágynak, alvó Szálájokon kívül alig húzhatják-meg mago
kat valahol. Nincs hely, mert a’ Collegium eggyik udvarinak egész közép szárnya, 
Prépost Úr’ pompás lak-helye, ki gazdag jövedelmet, 6 ezer tallért húz, pedig semmi 
foglalatossága nincs; a’ több pompás épületek pedig a' Head Master-é (Rector-é) ’s 
egyéb felsőbb és alsóbb Collegiumhoz tartozó Tisztviselőké. Minekutánna néhány al
sóbbrendű Tanítókkal beszélgetik, ’s az úiszán csoportozó Tanúlók’ Kézi-könyveiket 
megnézegetem ’s magokat is kérdőre vevém, megtudtam valahára hogy az a’ titkos böl
csesség, mellyet idegennek halgatni nem szabad, mind öszsze Deák és Görög nyelvek
ből áll. Mi illeti a’ valódi tudományokat ezekre már kevesebb gond van. Igaznak ta
láltam Heine’ elő-adását, ki a’ Göttingai Magazinba, elő-mutatván az Ángoly Oskolákba 
lévő Kézi-könyvek’ laistromát, mrllyek többnyire Grammatikákból, Chrestomatbiákból 
állanak, mind a’ mellett is hogy róllok nagyon serényen ítélt, ’s velek kímél ve bánt,— 
tudtára akarja adni a’ túdós világnak, hogy azok többnyire gyávák, nyomorúltak, czél- 
mélkül valók, ’s az idővel eggyütt hágdosá tökélletesedés belőlük ki nem tettzik. A’Histó
ria foglalatúák. nevezetesen olly szegények, hogy azokat egy Német-országi partikulista 
(kissebb Gymnasmmbeh Tanúló ) kezébe alig bátorkodna, adai.,. . ^  ^  .

Komolyan hagyám-el ezen Grammaticai oskolákat; nyughaíáüan vaíék-u őhaTtára* 
látni ama ■ világ-szerte híres Oxfordi ’s. Gambridgi Fő Tudományos-Intézeteket. Magát a’ 
-Várost, Oxfordot.nevezetesed,, keresni kell a’ 24 Collegiumokból álló' Universitas’ Ki, 
rályi-palotákhoz hasonló pompás épületei közt; úgy-hogy nem a’ Városban van az 
UniversitaS, de ebben van inkább a’ Város.— Mivel én tudományos szempontból aka- 
rám szemlélni Ángoly-országot, külső fényének ’s gazdagságának bámúlásával időmet 
nem veszt ege lém. Szerencsémre a’ Cbrist-Church Palotája’ udvarába egy tisztes Tel. 
lóvval (rendes-.Professorra!) találkozván ,, ’s kevés, tudakozódás után ezélúnkat megtud
ván, szobájába vezetett, nagy emberséggel fogadott, ’s felesége, különben is Német, 
Hannóverai születés lévén; vele németül beszélgetőnk: ,...
... Én. Uram I régen kívántam látni e’ dicső helyeket honnan egész Ángoly-országra sőt 
az egész főidre ki-súgárzik a’ tudomány ’s világosság. Nyughatatlanúl várom az órát, 
znellyben arany szájú Túdósaitokat, tanitó-székeikból, a’ még fül-nem-Hallott tudomá
nyokat lemenydörögni hallhatom. - v .. .. . ..
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Éti.. Uram! — a^Toverbe letett kincseknél ’s drágaságtoknál többet érnek az igas- 
ságok, mellyekre tanítál. Vajba minden Hazafi-társaim tudnák azokat >» -szívekre ven
nék r nekik különösen szükségek van azokra. Édes Hazám most akar: kivergődni á* 
deák nyelv' rab-igájából, ’s a’ vele eggyütt puffadozva járó pedanteria’ szövevényeiből; 
de az ígasság* napjának az indulatok' sűrű ködein, kell keresztül, eregetni sugarait, V a’ 
tökélletesedésnék sok akadáiyi vágynak. Áh be ' szeretném, ha esmernéd nemzeti szép 
nyelvünket, de ez a’ szép aszszonyka nem a* píatz-útizán lakik , de eggy isméretlen ala
csony házacskába. Otthon szorgalmatoskodik, mint jó házi-aszszony r bövibe van min
den jónak, de kisétálgatni, ’s a’ világ’ promenádéján magát mutogatni nem szokta ’s 
nem tudja.* A’ szomszéd Dámák, kik magokat festik, piperézik, első személyeket jád- 
szanak, irígylík házi boldogságát* lenézik, társaságokba nem veszik, parasztnak mond
ják , azért, hogy piros, egésséges, és csak ékkor ereszkednek-Ie k^éss^^Ó é^á^ Tfa ke- 
nyárre vari szükségek, ’s. kamarájolcból kifogy az eleség. Én nem szívelhetvén, hogy 
sokan Hazafi-társaim közzűl ez ártatlan eggyügyü szépséget ’s hív Anyát megútálják , .— 
ellenben eggy régen megholt Római Matrona’ csont-vázát csókolgatják , .szájába fúnak, 
lehellenek , felelevenítni akarják, mint a’ Bál’ Papjai Illyés Próféta’ idejében, magokat 
szinte beretvával metélik , hogy őket meg nem halgatja ’s nem felel viszsza, Magyar 
válha, ingbe öltöztetik, dróton fel ’s alá jártatják , tiszteletére Innepet ülnek, elölte 
bókáinak ’s így köszöntik: „Gratulamur de felici conspectu amicae svavissimae Hunga- 
rorárn avitafe Constitutianis, Matris Grachorum, Dominae Dominae nostrae clementis- 
simae; “ — tehát fiúi buzgóságból írtam minap' eggy kis értekezést, *) (ekkor Orato- 
riae Professor úti-társam és barátom rángatni kezdé dolmányom’, hogy ne szóljak) és 
panasziám a* világ előtt, hogy oskoláinkban a’ deák Stylus írással , Horalis ’s hebdo- 
madalis táborokkal, declamáléssal ellöitik szép reményű gyermekeink az idő t, ’s miatta 
a’ tudományokban hátra-maradnak; szóval: a’ deák nyélv’ tanúlásával való viszsza-élés 
akadályoztatja tudománybeli tökélletesedését a’ Magyarnak, ’s nemzeti szép nyelvét el
tolja helyéről. Személyét, senkinek sérteni nem akarám , tudja az, ki vi’sgálja a’ szíve
ket és próbálja a’ Veséket,. de a’ vastag hályog fleoffi tő vei ..vató_ é rin ts  nélkül le nem, 
esik. Felfedezni, hogy a’ felfújt hólyagba csak szél van , nem W o r lS n y j  az elterjedi 
nyavalyára kedves Hazámfiait figyelmesekké tenni, szent kötelességemnek tartám , ’s tar
tom halálig; és valamint Sz. Pál Zsidó testi attyafiaiért, úgy én-is Magyar Hazámért, 
különösen honni kellemes nyelvemért, csak használhatnék valamit., kész vagyok lenni* 
átok-is. —Még-is ímé Professor úti-társam, kit azért hozék-él magámmal Statisztikai szágul
dozásra, hogy megelőzzem azon ellen-vetést, mellyet értekezésemre meglehetős színnel 
tehetett, volna; hogy-hogy bátorkodom ugyan-is a’ Magyart kellemes deák álmodozásai
ból felverni, ’s gyönyörűségétől megfosztani, mikor a’ leghatalmasabb, dicsőbb Ángoly 
-Nemzet, (nem. ügyelvén semmit a’több pallérozott Európaiakra) oskoláiban meghagyván 
a’ régi rendszabást, a’ deák Literaturát ragyogtalja ’s keVélykedik benne , még-is (mqn- 
dom) Professor Ű r, vagy engem’ érteni nem akarván, vagy. diák nyelv-mesteri bűz-
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5.) A> {adományokban fundamentomos tudásra C®rűnbtid;feiO ,ü ln i.n « »  lehet nyclv- 
tanúláa bÖMÍ. A’ tudományos mfveltság' át-Iátását, annak idő szerint lett kifejlődését, 
és . tökélíetesedését, valamint azt a’ készségét-is , hogy tudományos tárgyakról magát he -, 
lyesen kimagyarázza , csak attól a’ Tudóstól lehet várni , ki nyelveket tanúit.

Fdhv. Mondasz valamit Deák-Magyar! de engedj-meg nyilt-szívúségemnek , Aristo- 
teles után az igasság’ szeretetét eleibe teszem a’ baráttságnak. Áz ezüst rostélyba nem 
arany alma van, csak üveg. Princípiumod nagyon gyenge- Mit gondolsz kérlek? á’ 
nyelv-tanítást éppen olly fontos dolognak mondani , .mint a* tudomány’ tanítást ? Azt a’ 
mi keresztül foly, azzal a’ min keresztül foly, a’ bort a* lopőval vagy hordó’ csapjával 
egyenlő beesőnek ki hinné? én tudok képzelni tudományt nyelv nélkUl-is. Ha az egész 
emberi Nemzet néma volna-jg* ha, a’ gondolatoknak jsejnmi szó vak y.ágy betűvel mégha-, 
tározóit jegyei nem vólnának-is, meüyék által az ismereteket egyifaássál k^zölKeinénk, 
«3e tudomány még-is csak volna minden okos lelkű valóságba; és így fe iá Ihat a ’ tudo
mány nyelv nélkül, de minek a’ nyelv tudomány nélkül? . . Hátrább volna igaz a’ vi- 
lág nem tudom hány ezer esztendővel, ha pallérozott nyelvek állal a* hasznos és szép 
ismérveket nem terjeszthetnénk; de azért még-Is csak sokra menne az ember puszta 
cselekedet vagy viseletbeli tanítás áltai-is. — Ügy tetszik jó polgár-társam, hogy te nem 
Sá V  kérdésre feleltél. Magyar atyádfiának a' fáj, (mint észre'vevém beszédéből), hogy 
7 esztendős korában oskolába menvén a’ gyermek* 16 esztendős, koráig keresztül .a’ .6. 
osztályokon (Classisokon) főképpen Deák nyelvel kínlódik „(a* Görögöt nem-is hallom, 
Hogy emlegetnétek, pedig a1 Római tudomány-patak, görög kútfőből szivárgott;) ’s a’ 
gyermek deákul szüntelen nem annyira beszél, mint harapódzik, a’ dolgoknak deák for
máikat ’s neveiket vervén fejébe gyenge korába , ’s ez az első benyomás kihatván szi
vére ’s egész életére, késziilget csendesen nemzeti nyelve eránt hideg vérrel viseltetni 
’s nemzetiségét magába elfojtani. A’ fáj, (mint. értettem) hogy többnyire a’ tudomány’ 
zsengét is deák ínyével kóstolván a’ gyermek , a* felsőbb Intézetekben pedig a* szebb 
’-s nagyobb falatokat .még inkább deák fogakkal rágván ; Magyar, gyomrába meg nem, 
emésztheti T egésségére nem válhat, -V. csak sinlődik ,  míg . eJkorcso&odott lelkét ki nem. 
adja..— Te pedig a’ helyeit,-.hogy ezen avas ’s nem
lett vóíná mentened, vagy a’ hibát szerényen megismerned, a’ tudós világ1 régi tisztes 
halottjának a’ Deák nyelvnek parentáltál, gyűjtögetett kincseiről, érdeméről ’s dicsőssé-, 
géről (mint hallom) szép beszédet tartál. Ennek a’ kérdésnek igazán soha sem kellene 
eiő-fordúinl: hasznos é, szép é, gyönyörködtető é a’ Deák Líterátúra ? m ert ezt az-is, 
k i legkissebb a’ tudományok’országában, tartozik tudni ’s érezheti. A1 régi Görög ’s Ró
mád Bölcsek7 könyveikben, számtalan szép jó ’s hasznos igasságok vágynak számunkra, 
mint meg-annyi kincsek letéve, — ezt senki nem tagadja. De tagadja azt velem egy- 
gyütt az egész pallérozott Világ, hogy azon könyvekben minden e' jelen életre , a1 jövendő 
mennyei polgárságra nem megkívántaié, de csak egyenesen vezető ’s készítő ismeretek is 
feltaláltatnának; bár akármelly kellemes (szelíd tudományok, emberiségünk* bélyegét ránk nyomó, 

-j&n-érzésünk, képzésünk’, erkölcsisegünk elo-mozdító) nevezetekkel árulják-is azokat , a’ kikiál
tott. Humanisták. „Tagadom, hogy az úgy nevezett Classicus Auctorokat szőröstől, bő
röstől naind úgy lekellene nyuletni a  szegény tanulókkal „ — valamint ugyan-azon Au-
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ctorokból kiszedegetett ’s tudományos formába önteteit, a’ 10, la esztendős kercsztvén 
gyermekeknek Istenről való megfogásokat ’s egész értelmeket hódító Mytholoeiában 
üreg Istennel Fija helyett lenyeleté felesége a’ darab követ. Nem elég volna é eggy’ 
esztendőt szánm reá, hogy eggy Deáknak neveztethető osztályba (Classisba), a’ gverme- 
kek minden külömbség nélkül deák nyelvre taníttatnának, — a’ könnyebb Auctoroknak 
értékekre vezéreltetnének, — a’ szép előmenetelre édesgettetnének, a’ többit pedig bízni 
kinek kinek szorgalmára, — magános Tanítóiknak ügyességekre, bnzgósigokra, '» az 
egész élet-időre, • mint a’ több hasznos nyelveket. Bizonnyára a’ ki valamelly tudo
mánynak vagy nyelvnek édességét megízelítette , ha tanulni született, ’s ha van vezére , 
nana fogja félbe hagyni, de Ezredes-Kapitány, Vice-lspány, Pap, vagy Prókátor korá
ban is gyönyörködve veszi kezébe Cicerót vagy Horatziust.

Gúnyolódva szoktak ugyan a’ nagy Humanisták róllunk beszélni, kiknek nem fo
rognak szüntelen kezeinken az említett Auctorok ’s így szállnak s „Tudják a’ kik ezeket 
ismerik, melly felségesek, melly temérdek tudományos isméretek jőnek elő berniek.** 
Igaz, de csak nem mennyei titkok vágynak bennek elrejtve. Kár hát elrémítni a’ tanúló 
sereget, mikor a’ ki egy pár esztendőn által jó Vezére lévén, annyira ment, hogy Cor- 
neliust, Phoedrust becsületesen érti, az már elindálhat ön’ eszével-is, a’ nagyobb Mada- 
dórok : Virgilius, Horatzius és Ciceró után; és sok Tudósok által készített segéd-eszközei 
lévén, érteni fogja idővel azokat úgy , mint Klopstockot vagy Wielandot, ugyan annyi

' dőn Vírgiiiust megy magyarázni Kathedrájába, elébb Heiné-ből vagy másból dugaszba 
rá-olvas, hogy he hibázzon. Ha valamelly országba még mmdazaítst.bizonyos rendbeli

térség közönségesen mutogattatok ugyan, némelly Intézetekben a’ tanúlók előtt;; szómba 
kik azzal be nem érik,  ’s annak különös hasznát akarják venni, vagy hajlandóságok van •

nek. Ah! de közönségesen kiterjeszteni Oskoláinkra a’ deák nevelést, ’s beszédbeli dü
hót a’ helyet hogy az ifjak gyakoroltatnának, a’ Nemzeti szép Literátori, kellemes be-.
széd- vagy írásbeli elű-adásban, megbocsáthatatlan vétek! ............... *

fin.. Nálunk Magyar-országon alacsony hitván embernek tartatik , ki deákul folyvást 
nem beszél j ellenben mihelyt valaki csak eggy két deák szókat elegyít is beszédébe, már 
a’ köz-néptől mint tudományos ember tiszteltetik, pedig meglehet, nem tudná megmon
dani, hány isniéretes fő-részpi vágynak a! világnak. — Itt fundálódik rész-szerént a’ köz
nép’ neveletlensége, tudatlansága ,- mert az utó'lsó egyűgyü kapás-is azon van, hogy fiját 
az oskola-mester deákúl beszélni taníttsa j jól vagy roszszúl ? nevekedik é valamit a’ tu
dományba vagy nem ? már a’ mind eggy, csak egy kis deák gőgitselés által másoktól raa5 
gát megkülömböztethesse. Sőt vágynak olly Collegiumból kijött, ’s magokkal o a n a t #  
hány deák szóknál egyebet ki nem hozott tudatlan fiion Mesterek is, l f̂e hogyJHodi 
tudományt ne kellessen tanítani, mert a’ több fáradsággal esik, tehát csak dejjr- «eve- 
géssel vakítják, ez-előtt kivált vakíták a  szegény szüléket.
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liogyfU áz illj Mesterei tóolgálatjokat elhagyják, ’s ralaml csekély rillgí hiVatalba lép
nek, neBt JSgy megiriiágosítník az egyűgyihb Atyákat, de lázzadást indítnafe «* új ’s 
okosabb tanító ellen a’ nép köz’t ,  lő hasznos tüdőmányokra akarja oktatni a7 
keket, V azt kiáltják, (magokat akarván titkon magasztalni:) „ Nem ér semmit 
laültá#? módja! csak meséiget a’ Tanító, deákúl nem tudnák a’ gyermekek.0 Annyira 
megy a’ dolog néha, hogy" még a’ nagy tiszteletű Ekklé’siai Felsőség’ Atyai tanátsa ’s 
parancsolatja is, (melly szeréit a* Nemzetí^oskolákba még a’ deák nyelvet megpendítni 

«. nem szabad) a1 vak, elő-ítéletű ’s tudatlan emberek miatt sxkeretlen iessz.— Szegény . 
M agyar Nép ! í I

, Fellop. „Jut eszembe, hogy tavaly eggy Magyar-országba járt, gyapjúval kereskedő 
Ángolytól kérdezvén, hogy tettzenek neki a’ Magyarofcf igy felelt: „Uram! szebb lel
kű ’s nemesebb ezívű Nemzet. az ísW-fóídjéa'hinW. ; Azt .
tek-ki , mostani Hazájukba, az Európai KanaháhÉÍa; csodálkozom, hogy az Isten Á’siába 
a’ gyáva Zsidókat ’s nem őket választó tulajdon népének. Csak két dolgot ki nem ‘ál- 
haitam köztök * első az, hogy minden posztó ruhás ember deákúl beszél, Va* gubá
soknak, szűrösöknek adták-által őrizetül Nemzeti-nyelveket; másik az, a’ mit nem szen- 
vredheték, hogy Hitünk’sorsosinak templomjaikban felülről a’ Karból ordít, visít-le valami 
g^e^ek minden sor ének ntáa, mint ők szólnak, dictál, eleinte azt gondolám, hogy 
senki: áéhr íöd olvasni .köztök; az én bgzgóságomat ugyan megzavarná, .’s sem födnék 
idvességesen egy sort sem visítása után énekelni. Nintsen é igaza a’ kereskedőnek 1

Én. „Sok! fájdalom sok viszsza-élések vágynak még közöttünk! ’s óhajtva várjuk, 
hogy Sz. Péter szavai szerént, a’ nap megvilágosodjon ’s a’ hajnal-csillag feltámadjon 
szíveinkbe. Fájlaljuk azt is különösen, hogy édes Hazánkba sok nagy Urak ’s Aszszonyok 
szégyenleiiek magyarúl beszélni. Némellyek pedig annyira elkorcsosodtak, hogy midőn 
magyar becsületes Jobbágyai hözzájok folyamodnak V panaszokat előttök kiakarnák Önte
n i, Nemzeti-nyelveket nem értvén Praefectusaikhóz*’s Tiszt-tartóikhoz igazítják Őket, 
pedig meglehet hogy épen azon Tisztviselők ellen panaszkodnak. Sőt több az, hogy a' 
kÖz-rendbŐÍ tám-adt derék. Tudósok is, gyerekkoroktól /ogva deákjevegőt szíván, mi
dőn valami magyar munkát kiadnak, Taita-hagyják a’ deáíc máza^ ’s^Alag5̂ r-*^í^^r- 
mészetét nem esmervén, abba is deák constrúktziókkaí élnek, ’s mint Livius egész ól- 
dainyi hoszszú periódusok végire, vigyázva mesterséges verbum regenseket bigygyeszte- 
nek, mint ezt egy nem régen kijött Magyar Theologiában láthatni.

'Azt hiszik nálunk többnyire a’deák JLiterátorok, hogy az ékessen-szóllásnak ’s szép 
kifejezeteknek tökélletes formái egyedül a’ deák nyelvbe találtatnak, ’s egyedül a’ régi 
Auktorokból kiválogatott, Freyerus által p. o. öszve-írtt figurák ’s trópusok teszik és 
tehetik széppé,* kellemetessé akármellyik nyelvet, ’s azokon kívül nincs több trópus, nincs 
több figura. Meg lehet pedig hogy azon régi Római fűszerek, már nagy részben izeket is 
vesztvén, nem minden mai Nemzetek’ eledeleihez valók , és hogy a’ hon ni méz, só , bors, 
paprika, kellemesebb lehet mint a’ régi Római. Én a’ Magyar-nyelv’ terysészetéből 100 fi
gurákkal is szolgálhatok ha kell, azon deák Nyelvészeknek, kik Nemzeti-nyelvünket sze
génynek, gyávának tartják, úgy hogy még eggy Rhetorica Classist állíthatnak fel belőlük. 
C^rtféssen mindeniknek eggy eggy görögös deák nevet adni, ’s úgy eltalálni, mint Rhetpr
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fija az egyszeri Parasztnak eltaláld, kit próbálni akarván apja, ha tűdé már deákul, sorba 
kérdezé tőlle, hogy van lőcs, tengely-végszög, bocskor ’s csoroszlya deákúl ? — »s a’ fiú 
eggyiket sem tudván igazán,'míg tartott a’ figurákba mondá hatalmasan, »Epiphonema, 
Antonomasiaw ’s a’ t« — utóljára a’ Paraszt nehéz szóval akarván próbálni, még eggyet 
kérdek (úgymond:) hogy van csép-hadaró ? a’ Rhetor fiúnak jutván eszébe még eggy figú- 
ra felelt hirtelen: Hyppotiposis; jól van tijam így szólt az Apa, már látom léssz belőled vala
mi, igazán mondád, éppen úgy szól!, éppen úgy ! a’ csép-hadaró, Hyppotiposis—■ Hyppo
tiposis. „ Menjünk hát a1 még világot nem látott új figúrákra: nem szép ’s fókéíletes fi
gura é? mikor az ember nem mer valamit egyszerre meghatározni ■’s elkezdi beszédét 
vagy-val, azomban a’ második vagy-ot kipettyentvén, hirtelen meghatározza magát , hogy 
csak az elsőbb vagy-ot hiszi igaznak, p» o. "Vagy nincs észe ennek az embernek hogy hlye
ket tselekszik, vagy — ennek az embernek csakugyan nincs esze. — Nem igaz figura é? 
mikor az emberveggy dolognak, szükséges vóltát nagyítván, kétszer ’s háromszor is ismétli? 
p, o. pénzre van szükségem, pénzre meg pénzre. Nem derék figura-é? mikor a’ téliem 
keménnyen számot-vevőnek, miért nem tselekedtem ezt vagy amazt? sok előszámlálandó 
ókaim közt, elŐször-is ollyan erőset mondok, ’s annyira meg-van vele elégedve, hogy a* 
többit nem-is engedi elmondanom, p. o. harmintzkét okaink vágynak Uram hogy nem 
harangoztattunk: első hogy nincs harangunk. Nem jó figúra-é? hogy többel ne alkalmatlan
kodjak, mikor azt kérdezvén valaki tőllem, meilyiket választom a* két dolog közzfil, én 
nem akarván külön-szakasztani egymástól, öszsze-kötöm mind a’kettőt, és öszsze-kötve 
kívánnám megnyerni, p. o. mint az éhes, és hideg-vette kormos új Magyar felelt Földes-Urá
nak, ki kérdezte tőle: eszel-é elébb vagy megfütőzöl ? Uramt (mo*MÍa>^ajds^akkenye-

*** f i t t ő l  "tartók-, hogy ; bír javító
szándékod felől úgy megvagyok győződve, mint a’ nap’ jól-tévő ereje felől. — De ideje 
már hogy Professor barátod’ erősségeire megfeleljek ’s beszélgetésünknek véget -vessek. 
Attól félugyan-is hogy ha-csak- tudományt a taníttatik, ’s deák nyelvbe szüntelen nem gya- 
koroltatik a’ gyermek , (mert csak az azzal eltölteni szokott sok szép időt sajnálja Bará
tod) csak a’ vólt ’s a’ van szóba; tehát ki nem. fejlődik eléggé az emlékező - tehettség. 
„Ah! ne vedd-ei kérlek azt a’ kis nap-fényt, mellyel nem adhatsz. Ne vess árnyékot az 
oskolákra, ne hozd viszsza a’ setét századokat. Az a’ baj épen, az a’ panasz mindenütt, 
hogy a’ gyermekeknek csak emlékező tehettségek fejtődik-ki, a’ többiek pedig alusznak, 
’s. annyira elnyomattatnak, hogy még a’ testnek tcllyés kiformálódása után sem ébrednek- 
fel.- Ez a’ tanítás-módja tartóztatá-le a’ setéttség’ lánczaival lekőtözBtt, külőmben nagyra 
született elméket, hogy érdemlett fennségeket cl-ne érjék. Hevert az ítélő-tehettség,. 
pedig ennek kifejlődése teszi az embert emberré, a! megterhelt emlékező-tehettség pedig- 
szajkóvá. „A’ jól vezérelt gyermek (roszsz Vezérek , Tanítók hogy lennének fel se teszem) 
nem kell félni, hogy a’ ludoroány-tanúlás miatt gyúladozó fantáziájú, legyen. Az eh 
méhez alkalmaztatott szép ’s hasznos tudományok, olly kellemesen táplálják a’ lelket, 
mint az anyai édes fáj a’ csecsemőt. „Ismertem sok gyermekeket , kik azért siettek,sihégta- 
núlni Virgiliusból a’ kihagyott 100 Hexametereket, hogy időt nyerhessenek a’ c îátalanko- 
Sásra ’s a’ rossz társalkodásra. Ellenben kinek értelme,_’s íléiő-tehettsége.mfiígkóstolj* a’ 
tudomány’ édességét, az ollyan ártatlan, vidám kedvű szokott lenni, kérdezősködik,
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okoskodik, gyönyörködik, néha ön-magának ellenvetéseket tesz, ’a meg iá felei Tea ,  szó- 
val nincs iíéje roszsz alacsony tettekre vetemedni; ’sazomba kitudná megbizonyitahi hogy 
a’ megmagyarázott, értett, ’s könyv nélkül elmondott igazságok által ne gyakoroltat
nék, szintúgy az emlékező teheltség. „Csodálkozom azon is, hogy a’ deák-nyelv’ . tanújáé' 
áltál (á’ mi kedvetlen ’s izzasztó munkával esik-meg szavaid szerént) akarod munkásságra 
szoktatni az ifjakat, hogy férjfi korokba ne irtódzanak tőlle. Szánom Nevendékjeidet, 
líitnek lábaikat már gyenge korokban szép pántlikával öszsze-kötözöd, ’s bátran lépni 
nem engeded, csak azért, hogy nagykorokba meg -lehet csinosért fognak hurczolni, 's 
előre reá akarod őket szoktatni. Bár kínozza, kinek lelki-esméreti megengedi őket szünte
len deák memorizálással, készítsen’ sanyarú élet-nemére, zárja-be eggy szobába — hogy 
á  kihagyott Orátziót, magokba gyötrődve tanúlják illyen formán. Si.JOtfhabilum tűi cor
poris,, corporis tűi corporis habitum tűi, Dii, habitum tűi Si Du corporis Tií habitum tűi,
'sa’ t; én nem rabokat akarok vezetni, de a’ szabad lelkű gyermekeket, készítem tudo
mányos tanítás által, hogy helyesen gondolkodjanak , ítéljenek, helyesen kiiiömböztesse- 
nek, válaszszanak, mind a’ testi mind az elmebeli munkákat igaz szem-pontból nézzék, 
hasznait átlássák, érezzék, magokon, uralkodjanak, ’s így, az egymást felváltó kedves és 
kedvetlen érzések, közt eltelendő életet; se.meg-ne utálják, se fő-boldogságoknak ne tar
tsál^. de kötelességekét híven, jó kedveltellyesíttsék , ’s rendeltetéseknek megfeleljenek....

Én Socralessel tartok, először is lekötelezem magam eránt a’ kit tanítani akarok, sze- - 
Tetetem felől bizonyossá teszem, sokat tőlle.nem kívánok, előtte jő kedvel okoskodom 
nem komolyan, vigyázok hogy figyelmét el-ne fáraszszam, magamat szükségeihez's gyen
geségeihez alkalmaztatom, ’s az igasságot, mellyel fejtegetni-akarok, előre olly kivánatossá 
teszem, tudni-vágyődisát úgy felébresztem, hogyha abba akarnám is hagyni szándéko
mat maga rimánkodjék ’s kérjen, hogy tovább beszéljek ’s okoskodjak előtte; igy lehe
tetlen nem boldogúlnoro. Több fáradságba kerül ugyan az illy Tudomány-tanítás,mint 
halgatni a’ deák declamatziót, megmondani mi szót hagyottéi belőlle,. mint corrigálni a? 
stylust, mint igazítni a* constructiót, de ez a* Tanító’ rendeltetése ’s köteles ő igazán hasz
nálni akarni. N. m mondoui lmgyco — 30 sort néha Ciceróból vagy másból. miaeLuUntM 
jól érti ne tanúljen; de töh’nyine abban gyakoroltassák, hogy azt a’miről szabad főiekkel 
elmélkedett, Nemzeti-nyelven leírtt, kidolgozott, ’s a’ mit a’ Tanító rendbe-hozott, meg- 
jobbított, tanú!ja-ineg könyv-nélkül is. „Idegen nyelven soha-sem dolgozzon , született 
gondolatit leírván, fordíttsa ha szükség más nyelvre, így a’ gondolatok is igazabbak, a’ 
nyelvbeli kifejezetek is szebbek ’s természetesebbek lesznek, megjegyezvén hogy rendkí
vül való elméről én nem szőllok, meri annak nincs szüksége rendszabásaimra. Szégyen 
már ma eggy Keresztyénnek babonáskodni ’s valami dologról természete felett Való erőt 
várni , azt hinni p. 0. hogy a’ nyakra-valóba vart valami (úgy nevezett Spiritus) vitézi, 
tettekre tenne valakit alkalmatossá, és nem fogná többé a’ fegyver: éppen ollyam szé
gyen felvilágosodott tudományos Századunkba babonaságból a’ deák. nyelvnek azt tulaj
donítani , hogy a’ Beszéd- ésíratbeli előadásba pontosságra, határozottságra szoktathatna, 
’s gondolatinkat jól elrendelni egyedül ő tanítana; hogy aj. ki nyelvekétv*em tanúit csak. 
tudományokat, a’ hézakot soha ki nem pótolhatná,_ és.nyelvek nélkül fúndamentomos. 
tudásra (Gründlwhkeit) nem juthatna.
F. M. Or. Murva 1. Negyed. töM. . t i
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