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H A D A D I

G R Ó F  W E S S E L É N Y I  F E R E N C  Z ,
M U R Á N Y S A K  Ö R Ö K Ö S E ,

Magyar-ország’ Nádora, Jászok’ Bírája, Gömijr és az egygyesült Pest, Pilízs, Zsolt 
Vármegyék’ Fő-Iapánja, Arany-gyapjas Vitéz, Első Leopoldnak Tanácsosa,, 

Kamarása, Magyar-országban Hely-tartója.

N ag y  idő nagy embert szül, és viszont nagy ember nagy időt terem t; ezt kiáltja 
az örök tapasztalás. De az egyszersmind azt is hirdeti, hogy hasztalan minden 
lelki nagyság, ha-hogy a’ törekedést Szerencse nem segéli. Rómának az a’ nagy 
fija, kit Plutár.ch, a’ maga nemzete’ Dionjávál egygyütt, a’ régiségnek minden fllás 
hősei felett magasztal, e’ szókkal vesze Philippi mellett: „Rény, nyavalyás izé, én 
„téged mindennek hittelek, ’s most látom, hogy veled a' Sors laptaként játszik!" 
— Wesselényinek életére a’ még halálában is tiszteletes Brútusznak e’ nagy mon
dása teszi a’ textust. Mi lehetett volna Ő  eggy jobb időben! mert nem az valá 
e, valahol hathatott, a’ minek Fejedelme, a* minek Hazája óhajtotta?

48*



lése fényes. Nagy-atyja, FERENCZ, Kapitánya



nmmrn- 1389

gyünk az Ausztriai Monarchia’ Hisloriographusának 's az Udvari Archívum’ tudós, és 
hűségéről ’s felemelkedett gondolkozásáról isméretes Örjének, Báró Hormayr József 
Úrnak, Österreichischer Plutarch czimü Munkájára (Becs, XX. Köt. in 8.) uta
sítani, melly, valamint a’ nagy lelkű Báró Mednyánszky Aloyz Úr’ Hisztoriai Zseb
könyve is, bár minden házainknál találtatnék. Hasonlítsák öszsze Olvasóink, a’ mit 
ezen Ausztriai Plutárchban, IV. Friedrich és I, Maximilián Császárokon kezdve a’ 
most dicsőséggel uralkodó I. Ferencz’ idejéig találnak, nagyobb és kissebb Histori- 
cusainkkal, nevezetesen eggy Munkával (Hist. des Jtevol. de Hon g rh ) ,  melly 
mindent más fényben szeret adni (1. Minerv. 1826. 1. 95y.) ’s ítéljenek el nem fog
lalt lélekkel, a’ mi a’ Történetek’ írójának- és Olvasójának tágíthatatlan tiszte. Mi 
a’ Hormayr’ Plutarchjának kiírjuk eggy ide tartozó helyét (IX. 83.) változtatások 
és kihagyások nélkül: .

„Bem Kaher (l. Lcop.) vtar kiese BedénlllcIie.Fenvi/ilung vm se mmgendmer, - - je tie- 
„fer er sich eben iasam«l in ebi ónként, fúr kié bünfHgen Kraftihissenipgen dér Monarchie wtít 
„ mekr, als allé auswarligen Unternehmungen wichtiges Werk, in din Bezioingung Ungams, ein- 
ygelássen hátié. Éin Theil dér Natíon glavbte in den Anstalien zu Hírem Schtize und in dér 
„Hülfe deuischer Truppén Eingriffc in die 'Verfassung wahrzunehmen. Unglücfilicher Weise haüen 
„ eben die Jesuüen, die durch ihren vngesiiimmen Proselyiengeist schon den JJnwiilen dér zahlreichen 
„ pro tesiantischm Parűiey im liochsten Grade aufgeregt haüen, Miiéi gefunden, den Kaiser zu 
„ überzeugen, die Proiestanten seyen ej alléin, die ihn hin dérien 9 íierr in Ungarn zu werden, und 
„ eben sie -marén auch mit dem verabscheutingsioerlhen Vorhahen umgegangen, ihn, als er seiner 
„Braut, dér ínfantin Margarciha, entgegen re is le, meuchelmordcn zu lassen. Jüadurck ham noth- 
r.wendig in das Sysicm dér Regierung eine Sirenge gegen eben dicse Rcligionsparlhey, ein allzusichi- 
„bares Misstrauen und Au/seben, die aÜm'áhtíg zu Extrémén und unsellge Verbindungen und Ver-

„ marén die liáupier dér VersckwÖrung: dér Palatínus Wesselényi, dér Bán von Croatíen und 
,,Dalmalien Gráf Peter Zrínyi“ (testvére a’ nagy Költőnek, az elsőbb Rákóczy Ferenczné- 
nek és tovább Tököli Imréikének atyja), „dér olersie IIof-Richier (Judex Curiae) Gráf 
„Front Nádasdy, dér Mari gráf Chrisioph Frangepáni, und der Fúrsi Franz Rákóczy« (a’ II. 
György’ és Báthori -Sófia* f.ja ’s a’ II. Ferencz’ atyja). „Sie zogen den Siatihaüer der Stey- 
„ermark Erasmus Gráfén von Tattenbac£ in ifir Verstandrtíss. Der Palatínus starb, und mii sd~ 
„nem Tode erhielrder Hof durch cinen gliichlichen Zufall urkundliche Leweise der schilndlichen 
,, Verr'áiherey. Nádasdy, Zrínyi, Frangepáni (seines urálién Siammes der letzte, ein Jungling 
„(de házas) von acht und zwansig Jahren)  und Tatienboch, wurden insgesammi (ertUrer zu
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„ Wien, die leyden andern zu Seustadi, am 30. April l 6? l., Taltenlach zu Grált, dm 1. De- 
„cemb.) enthauplei, und dér grössie Thál ihrer Giiter eingezogen. Rákóczy wurde legnacUgU“

. (Wesselényinek özvegyét, a’ Gyöngyösi’ Murányi Vémisábólis ismeretes Széehy Máriát, 
Loíharingiai Károly Herczeg 1Ó70. rá bírá, hogy Murányt néki adná-fel. Ott az asz- 
szony, ’s Férjének titoknokja. Nagy Ferencz, vasra-verettek, Bácsbe vitettek, ’s Wesse- 
lényiné tömlöczben hala-meg.) „ Darauf folgien no eh strengere, menn gleich durchdas auf 
„káné Wtise zu entsckuhligende Bénámén dér Ungarn ahgedrungene Maassregeh. Nichts mar 
„na&rticher, aIs a áss dieses Retch militarisch régiért, und a/s cin erobertcs íand lehandell mur- 
„de. Hinjurder suliié kán Palatínus mehr seyn, da Wesselényi einen solchen Misslrauek sáner 
„ Gemalt gemácht halté; die Kommandanten dér in dm ungarischen Plattén liegmden dmtschen 
„truppén vereinigten nicht selien die lűrgerliche, pánliche und mi’hüriscTit Gém alt. Ven Pro- 
„testanten muráén die másien Kirchen und Schulen genommen, und die Predíger vertriehen.11 
(Nápolyi Gályákrajs). Alles rieth dem Kaiser zűr forigesetztér plaranassiger Slrengc; alléin 
„wenn auch dazumahl dér Zeiipunkt da gemesen műre, in üngam das zu vollfibren, más var 

. „ zweylatndeH Jahren Lilimig XI. in Frankráeh, in England Hcinrich FII., Ferdinand dér Ka- 
,, iholische in Spanien vollíracht hátiért.; so miire es sehr zu wünsehen gemesen, mán hiiife auch 
„in dér Ausführung dér Weise jener klugen und lehurrUchen Fürsien gefolgt, und nie vergessen, 
„ dass dér zum Stattlaher verordnete Iloch und Veuischmástér Johann Gáspár von Ampringen *) 
„wahrtích kán Ximenes mar, sondern em rauher, unhilliger Marni “ (és melly emberek szol- 
gálának alatta 1) „ dér sellst,wo er mii Glite endigen konnte, sckreyende GanaR varzng, und 
„elen so ménig dem Vonmrfe des Éigennutzes, als dem noch mrShmiicheren Ferdacht entging, 
.„er halé mitunter moll auch Ferschmarimgén und Gefdhren erdichfet, danát er desto uncnibéhr- 
„licher bleibe, und sáne Freunde Ín Wien Recht lehelten mSchten.* **)



Wesselényinek tettei felől bővebben szóllani nem igen lehet, a’ kedvetlen 
emlékezetek miatt. Egygyike volt azoknak, kik i 6a3. a’ Cardinális Pázmány’ buz
dítására, ki maga is Proselytus volt *), a’ Római Aovaszentegyház' kebelébe által- 
lére. Ilív vala újabb Vallásához; az ezen időkben űzőbe-vett Jezsuitákat pártfo
golta; Szendrőn, Borsodban, a’ Franciscánusokat 1660. Klastrommal ajándékozta- 
meg; ’s ezerszer mondotta, hogy a' Bold. Szűz' tiszteletéért kész volt volna felál
dozni minden vagyonát, síit életét is. Azomban a’ hon’ szeretete minden alkalmak
ban arra inté, hogy a’ Vallásbeli gyűlölködés' tüzét oltsa, ne gerjeszsze, ’s buzditá 
polgár-társait , vigyáznának-, hogy a’ Relígio miatt (ezek valának szavai) a’ Régió 
el ne voszszen. Az idegen sergek 1661. téli-szállást kivánának Kassán, ’s a’ Vá
rosiak azt kereken megtagadók. Vezérek tehát elfoglald a’ Protestánsok’ birtokában 
állott Nagy- (most Püspöki) Templomot, ’s űzte garázdálkodásait határ és tartóz
kodások nélkül. A’ hírre öszsze-futott a’ táj’-népe, közel harmincz-ezer számban, és 
há a’ felháborodást a’ Nádor Wesselényi’ bölcsessége nem csilapítetta volna le, meg 
volt volna téve az undok gonosz. Néki köszönhetjük azt is, hogy midőn 1662. a’ 
Protestánsok viszsza-kivánák az 1659. tőlök elszedett Templomokat, ’s a Papi-Rend 
a’ kérésnek ellene költ, új vétek nem vala elkövetve a’ Haza ellen. Wesselényi 
könnyekre fakadva kére irt a’ Rendeket, hogy magányos dolgaikat a’ köz javának 
ne halmoznák ellene, hogy távoztatnák a’’ gyűlölködést, ’s a’ Vallás’ dolgai helyett 
gondoskodjanak inkább arról, hogy Hazájok az idegen járom alól kiszabadítassék.

A’ Vármegyék’ Levél-torjai tele vágynak Levelezéseivel, ’s azok örök.bizony
ságai, hogy lelke tiszta volt. Az idegen Generálisok nem hittek neki, és minthogy 
a’ zavarban halászni jobb , magok csináltak bajt, ’s a’ Nádort arra. szoríták, hogy 
inkább a’ polgári dolgokat intézgesse. Mint szövődék az a’ zendülés, melly a’ Zó
lyomi Gyűlésben vete lobbot (1667.), és a’ mellyet az idegén, de jó Gróf Róttál 
János Arany-gyapjas . Vitéz szelíd szerekkel- óhajtott volna megelőzni, beszédjét

Wesselényi megholt Német-Lipcsén 1667. Martz. *8d. Termete deli, arcza 
nagy szépségű. Sas orra, eleven szemei, testének minden mozdúlása , mutatták 
az uralkodásra termett lelkes nagy férfit Szakála kerek és sűrű. Feje nyírott,
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igen gazdag üstökkel. Felső öltözete, olajban-festett képein, zöld bársony kaftán, 
fél-könyökig érő újakkal. Sokat szenvedvén köszvényben, nehezen írt, de mikor 
nem szcnvede, igen rendesen és csinosan; ’s ezen baja' volt hihetőleg az oka, 
hogy alá-írásaiban ritkán írta-ki nevét, ’s azt inkábbára, csak a' G. &. Wett. által 
jegyzetté.



FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
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10.

>n Elválaszto-müszerről, mellyet Schwáb 'Vilmos Ú r Pesten 1817-ben a’ s; 
léshez feltalált;  K udcs Mihály TJr érdem-fizetésre lépett Profeszszor és 1

É S Z R E - V É T E L E K ,

  f— K
Ágé

Ekszellencziás, Nagyságos és Tekintetes Urak! *)
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között? A’ jól elrendelt Státusok* Igazgató-székei, szíveikre vévénpolgárjaik’ és jobbá
gyaik’ javokat politikai és az egésséget tárgyazó törvényeikkel, intézetjeikkel zabolázzák 
ezen fukaroknak gonosz fogásaikat. Német-ország’ hajdani országos öszsze-köttetése után, 
a’Kómái Sz. Birodalom’ várossaiban, halálos büntetés tétetett a'bort megvesztegetőkre. 
Eggy bizonysága annak, mennyire által - látták a’ bor* megvesztegetése’ ártalmát, és szí
veikre vették az emberek’ javát. Eggy ollyan bizonyság, melíybői kitetszik a’ dolog’ fon
tossága, és hogy mennyire méltőztatták ezen tárgyat figyelmekre. Vajha a’ többi külömh- 
külömbféle igasságos büntetések, mellyek a’ gyakran bébizonyított bort megvesztegetik 
ellen, a’ Felsőségek által kiszabattattak, a’ minden országbeli uzsorás lelkek* gonosztévói 
kézi mesterségeket megszüntetnék 1 Ezt csak oldalasla’g. — Ha ezen nyomorúlt kincs-gyűj
tőket", ezen igásságtalan kapzsi embereket nem éri is mindenkor a' büntető igazság’ sűjtoló. 
karja: még is ezen alattomos ember-fojtogatók, mikor-akkor megkapják méreg-keverések- 

: nek érdemlett díjjit!
De Ugyan mi módon? ha már ősi szokásból és olő-ítélelből, vagy pedig a’ szorgalma

tos nemesítés’ bijjánossága által a’ bornak, már tőkéjéről leszedése’ első csinálásakor, a’ 
sajtónál hibák követtetnek-elj honnan azon felséges ital, roellyről maga a* Sz. írás is így 
szóll: „a' lor mcgvídátmlja «z ember szhit\ valamelly undorító és kedvetlen ízű keverékké 
formiltatik.

Kiki magából az emberi józan okosságból, minden tudomány nélkül is élt-láthatja : 
hogy csak a’ megérett szőlő-szemekben lévő nedv nyójtja az italt, a’ mit bornak neveznek , 
és hogy a’ szár, kocs és éretlen kemény szőlő-szemek, semmi bort nem adnak. Valamint 
a’ gyümölcsnek héjjá vagy hártyája alatt találtató húsos részek szolgáltatnak csak élelmet és 
táplálatot. Hanem a’ szüretkori szőlő-fürtök’ sokasága, és a’ szemek’ egygyenként való le
osztásának, vagy a’ szárától és kocscsától, az az: csutkájától való feloldozásának lehetet
lensége hozta-bé régtől fogva azt a’ szokást-, hogy mindent egygyüvé rakának, öszsze-ke- 
verének; és a’ csomoszolás, meg sajtolás által munkába vevék. így éltek vala osztán evvel 
nagyobb részt, majd mindenfelé. Természetes foganatja a’ szőlővel illy módonlett bánásá
nak lön, hogy a’ száraknak fű- színű leve, azoknak öszsze-zúzattatása által kúajtoltatván, 
a* bor’nemes levéve! öszsze-keverede, és azt fanyar - ízével közié; égyr-iogyrjmégja'oso- 
moszolásnál is a’ szőlő-szemek' magvai öszsze törettetének, mellyek valami rén<ikivűl való 
keserűséget foglalnak magokban. Az illy mód és szokásnál fogva , Soha.sem lehetett te%es 
tisztaságú és keveretlen italhoz jutni, mint azt az emberek’ számára az áldott természet 
teremté.

Némelly figyelmes szőlő-birtokosok Magyar-országban, és külömb-külőmbféle bor ter
mő Tartományokban tapasztalván ugyan azt bor-csinálásaiknál; elhatározók magokat, és - 
elkezdők azt al fáradságos és idő-tolvaj munkát, hogy a’ szőlő-szemeket száraikról külön
szedjék. Ezek valójában , eggy egészen másféle borhoz, jutottak , mint azok, kik nem így 

" bénának a’ dologgal. Többen követék ugyan ezeknek példájokat, de közönségesen még is 
csak kivihetetlen dologgá lön az, mivel lehetetlen volt annak végit érni.

Nem gondolva a’ fáradtságos munkával, és észre-véve annak hasznát, csak-ugyan 
lassan-lassan egész bort-termő tájékok fáradoztak abban, hogy szüretkor a’ szőlő-szemek' 
külön-választásával foglalatoskodjanak. Kiváltképpen Német-országban, a’ Rénus, Ménes,



O któber 1827.

Móza, Nekkár mellett, Alsitziában, Bolharingiiban, Burgundiában és Champaniábansok 
faradságot és gondot fordítanak a’ bor’ illy módon való csináiáaára. Az emberek, ki
mondhatatlan nagy fáradság, kézi munk-G idő-vesztéy mijtt, küISznb-kijtömbféie mű- 
szerekhez és segitő-eszközökhőz -kénteíeníttettek folyamodni, úgymint fűsűkhöz, kefék
hez,. szitákhoz, rostákhoz, ’e több más egyéb e’félékhez. De mind ezen eszközök, mind. 
eddig tökéllet lenek valának. Nem kevés’bé sok bonni Gazdáinknak Magyar-országban, 
valamint Ausztriában és Sliriiban dicséretül lehet tulajdonítani, hogy ők hasonló-módon, 
külön-véve sokat fáradoznak a' bor’ csinálásában. De közönségesen véve bor-termő Tar
tományainkban még ia csak mindég a’bor-csinilásnak szárakkal és kocsokkal, érett és 
éretlen szóló-szemekkel való Bszsze-törettetésének módja marad-fenn.

fezen írás’ Szerzője, az Ausztriai Monárkiiban és a’ Kül-föld’ kuiön-külSn tájjain, 
sok szüreteken jelen volt, és alkalmatossága vaia a’ bor’ mindenféle csinilis-módjaival 
megismérkedni. Azok közzúl eggy módot jobbnak, és jelesebbnek talála; azomban kén
felen megváltani, hogy egygyikkel sem elégede-meg egészen. Ügy gondolkoda ő mindég, 
hogy eggy eszközölhető módnak jobbnak éstökélletesebbnek kellene lennit roeítynél fogva 
minden megértt szőiö-szemek egészen, könnyen és hamar a’ szárakról elrilasztódtalháte 
adnak. Be kívánatos lenne! töb’ször mondá a’ Szerzó, és minő kedvesen virtt. jelenés, 
minden szölő-tulajdonosokra r.ézve: ha valaki eggy olly műszert készítene, melly közón, 
ligeten ezen elválasztásra lenne forditatható, és olly alkotásé, hogy a’ czél könnyen, bi
zonyosan, és mind a' munkának ’s időnek, mind a’ sok emberi kezek’ takarékos gazdálko
dásával elérődbe!r>ék. — _ ,

A’ Szerző, legnagyobb örömére véletlen meglepettetik a’ hírrel, hogy bizonyos Kla-.,

szítéit, és azt a’ khint .végre forditotU volna. A'-Szerző fel nem bagya annak nyómozi, 
sávai, Schwab Mlmos Crraf megesmerkede , az általa feltalált és elkészült műszert meg- 
mutatutá magának ’s az avval való hánás-módol és annak ioganatosságát elő -.adata. A’ 
SzOT&b’wUéiÍHMjfcatfG.éKr -'PBfeb- ügyes Gazdák’ és a’ dologhoz értők'tanácskozásokkal és.

próbált öszsze-hasonlilása, és minden környűl-állások után, tökélletesen meggyőződvén 
annak jósága ’s haszonra fordíthatása felől, ajánlja, és a’ feltaláló Mestert több illy köz
hasznú műszerek’ ‘készítésére lelkesítvén, ezen jó ügyhöz viseltető szeretetiból ’s liajlan- 
dóságábol magát arra határozta, hogy ezen kevés lapokat az iránt közre-bocsájtaná.

Schwáb Mlmos Űr tehát önnön tökélietes meggyőződésére műszerével teve eggy 
próbát. Özvegy és ház-birtokos Zófáhl Anna Aszszony, Pesten, közel Budihoz, Kis- 
Tétény nevű szőlője’ egész 1816-diki szüretjét Schwáb Űr által,próbaút, ezen műszerrel 
vitette-véghez. A következés tökélletesen megfelelt a’ várakozásnak, sót felül-haladi azt A’ 
munka sebessen , könnyen és jól haladt. A’ mit 15. szedők napjában a’ tökéről leszedének, 
ás eggyüvé hordának, azt Schwáb Úr műszerjével hasonlóképpen ugyan az nap és ugyan 
az időben igen könnyen, tisztán .és rendesen elvilaszti, úgy-hogy csak az éréit.szemek
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Ha az ember a’ gazdasági hasznot, a’ munka megnyerés végett tekinti; már úgyis 
ez a’ bánás mód tekintetet érdemli: de ha meggondolja az ember még azt, hogy a’ 
szárak' fű természetű és kesernyés leve a’ szőlő szemek’ jó nedvét elrontja, és az Or
vosok’ ’s a' dologhoz értő, ’s széles esméretü férjhak’ ítélete és bizonysága után, az 
egésségnek nem hasznos, így ezen tárgy még nagyobb fontosságúnak látszik. De val- 
lyon vari e szükségünk e’ mellett az Orvosok’ tanácsára és Ítéletére? avagy a’ dolog 
maga nem szóll e maga mellett? van e főbbre szükség az egyenes emberi értelemnél 
azt felfoghatni, hogy a’ száraknak savany-alakja elrontja a’ jó bort, és hogy ezen sava
nyúság és kesernyésség bizonyos veszedelmes következést szül az .emberi testben az 
emésztésre nézve? — Tadva van az, hogy a'csomoszoláskor V szőlő-szemek’ magvai az 
edény’ anyára hajtatnak, és hogy a’ törés’ alkalmával elkerülhetetlen ezen magvak’ 
eggy részének öszsze nem t'órettetni. Próbáljon csak az ember egygyetlen-eggy illy szóló 
magot fogaival rágni; úgy annak irtóztató kellemetlen keserűségéről meg fog gyózetfetni. 
Vallyon az efféle keserűség öszsze-férhet e a’ nemes borral ? jobbá vagy roszszabbá teszi 
e ez a’ bort, ki-ki megítélheti. Jó lenne bizonyos derék Boros-gazdák’ kívánsága után, 
a’ csomoszolást szüretkor mindenütt egészen elmeliőztetni, és bizonyos Törvény áltat 
közönségesen eltöröltetni. Ha már a’ mint meg van mutatva, az elválasztó - műszer a’ 
csomosziást egészen elkerűltethetí, alkaímaztatásának nem lehet e még nagyobb becse ? ' 

Ezen műszer álul készült bor’ tulajdonsága és becse e következendő:
Először. -A* bor igen szép, világos és tiszta színt kap; ellenben az ollyanbor, 

rnelly a’ szárakkal egygytttt öszsze-csomoszoltatik, homályos, és zavaros. Ezen külömb- 
ség főképpen a’ veres boroknál szembe-tünő. • ,

Másodszor. Az elválasztó műszer által készült bornak igen kellemetes, kedves ize, 
és különös jósága van, a’ nem elválasztó műszeren csinált bor felett.

Harmadszor. Ebből az ember’ egésségére, erőssítésére, és megvídáraitására nézve is

^negyedszer. Azért nyilván kitetszik: hogy az efféle bor’ ára is nagyobb. Zofáhl Anna 
Aszszony a’ múlt őszszel illy módon csinált borának akóját 36. ttjával adta-el, midőn töb
bi,.agyaa a’..Kis?Tétényi hegyen, termettet tizen-bat és húsz %rinto^M^t^náí;fellyebb. 
ci nem adhatta. Mennyivel légyen tehát 'nagyobb'eggy jó bor termo esztendőben és eggy 
bő száréikor a’haszon ? és mennyivel emeltetik fellyebb a’ nemes Magyar borok’ becse?
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ros vidékeken,, hol nem kevés kis viskóban lakók, kapások, vincziérek élősködnek 
iák Familiájokkal egygyütt szüretkor efféle munka által keresik-ba télre élelmek’ egy- 
gyik részét. Ki fogná akarni ezen jó, szorgalmatos nép’ tápiálatját elvonni? De ellen
ben sok olly üraságok is találkoznak, kiknek temérdek darab szóló-földjei, Tábláivan- 
nak ; illyeneknek már e’ műszer jó, czél-arányos , és hasznot hozó ; mivel Sz által jobbá
gyaikat megkérnéllik, azoknak könnyebbséget' szereznek ; az által nem csak hogy valamit 
nem veszítnek, hanem inkább észre-vehető haszonba részesülnek. A’ nagyobb Birtoko
sok e’ bánás-mód’ behozásával jobbágyaikat a’ keresetbe nem hogy akadályoztatnák, de 
inkább javokat mozdítják-eíő, ’s ezközíik a’ magokét is. Innen a’földes Uraknak és Jószág 
birtokosoknak a' Schwáb szüretelő műszere kiváltképpen ajánltalik. Ki tillja-meg az egy- 
gyes Jószág-birtokosnak, a’magános szőlős-gazdának a’ kölcség-kiméllést P Kiparancsolja 
Vagy tolja valakire, a’ ki ezen műszert nem akarja használni? Száz dicsérő beszédek és 
magasztalások sem bírhatják ót’ arra. Közönséges szokásba-vételéről eggy olly dolog
nak, mellynek még jó következete, sokszori próbák után állapítődik-meg, ’s a'meily 
száz esztendős szokásoknak van ellenébe; következésképpen megrögzött elő-ítélet ellen 

. kell harczolnia, itt külömben is legkissebb szó sincs. Történne bár idővel a’ Schwáb 
út-mutatása után, vagy más próbák és jobbítások által a’ bor’ bánás-módjában eggy kö
zönséges változás; de nem kell félni, mert lassan-lassan éppen azoe’ szerint kenyér-ke- 
rcsetjekbe károsodott emberek más útakat és kereset-forrásokat fognak találni, és a’ kö
zönségesen- felállandó bánás-módnak formáltatása által'szükségesképpen más munkálko
dások’ nemeinek és kereshetési foglalatosságoknak kell elő-állani, a’munkában szűkölkö
dő emberekre nézve- Hát ha valaki jó következéssel eggy könnyen haszna-vehető arató 
műszert taUína-feíVíi tilthaUtí-eí azon nagy szántó-föld birtokosáénak, kinek nagy szá
mú aratókra van szüksége, annak haszon-vételét? Az emberi munkát és kölcségettárgya
zó találmányokkal illetlenül kereskedő idő-korunk, valóban a’dolgos köz-népnek nem 
kedvező. De önkényes használását sem lehet eltiltani, mert az illyes-mi csak törvények 
által tiltatódhatnék-el.

Tizen - ötödik Ellen-vetés.

fogva. A Budaiban éppen izének kesernyéssége és setét - homályos színe kedyeltető. Ezen 
tulajdonságai mentői nagyobb mértékűek, annál jobbnak tartatik. Ausztriában és a’Kül
földön a’ Budai borban éppen ezen tulajdonságot keresik és szeretik , ’s jóságát ezen tu
lajdonságok* mértéke ’s ereje után ítélik* A* jó setét színű Budai bor erősítő orvosi szerül 
.szolgál, főképpen a’ has - m.enési betegségekben ; az iily esetekben , magoktól az Orvo
soktól is gyakran rendeltetik, és annak öszsze-húzó erővel bíró tulajdonságának többször 
jó foganatját lehetett tapasztalni. Bizonyosnak látszik tehát, hogy a> Budai bor ezen tu
lajdonságát a’héjjak’ ék szárak’ kesernyés fekete nedvével való forrása által kapja. Éppen 
ezért.a’ Budai szőlős-gazda nehezen fogja fejét arra-vetni, hogy ezen derék, csupán illy 
tulajdonságai miatt kedveit bort másképpen készíttse. Ugyan-azért, nem is lehetne; a’- 
Schwáb Úr miszere'a’ Budai szőlő - hegyeken használható. Vallyon nem szinte így le.
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B) A’ bor mellett lévő haszon.

Ex, a’ termeli bor’ tulajdonságaitól és becsétől függ- A' Sdrw-áb Vilmos Elválasztó 
műszerével készült bor szembetűnőképpen megkülömbözteti magát:





A’ könyvek’ ]
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soknak is, hogy azt terüljék, megmutatni; de ehben ügy szükség eljárni, -Jiogy ne vé
tsünk az igazság ellen, Scienha, úgy-mond Cic. de off. quaeremota est a justítia, caWdi- 
tas potius, guam sapienlia est appellanda ; az igazság pedig szorossan azt kivánnya, hogy 
a’ jót rósz’ gyanánt ne kárhoztassuk, hogy rósz’ szándékból senkinek Írását ne birál- 
gassuk, hogy ne bozzunk Ítéletet oliyan dolog, irás, vagy tudomány felél, mellyel jól 
nem értünk, mert mi lehet gonoszszabb, mint a’ hamisság’ szinét igazra mázolni ? a’ mi 
könnyen megtürténhetik, ha ollyas valamit kárhoztatunk, a’ mit nem értünk; az illy ér
telemben censoroskodó fonák kritikusoknak szóll eme leczke: videant, quaniopere sibi cu~

frustra indignante iustitia, frustra conquerentc verilate. Murát, de Iiíg. mód. L. a. C. 5.
Hogy tehát olvasásunk, és a’ könyvek körül való vi’sgálódásunk czél-erányos le

gyen, szükség, hogy az olvasáshoz minden elő-itéleteklöl üres, és tanulékony lélekkel já- 
rullyunk; ugyan is, mivel minnyájan vagy neveltetésünkkel, vagy gyermeki esztendeink- 
ben vett tanulmányaikkal bizonyos eiő-itéleteket szívtunk magunkba, vagy pedig már 
érettebb korunkban némelly bal-ítéletekhez úgy hozzá szoktunk, hogy azoktól most nem 
eggy könnyen szabadulhatunk-meg, ’s a’ mellyek sokszor még akaratunk ellen is eszünk
be ötlenek = azért hát minden tőlünk kitelhető szorgalommal arra kell ügyelnünk, hogy 
minden e'féle elő-itéleteklől.mentek lehessünk, ’s azt, a’ mit olvasunk, ne erőlködjünk 
oliy igen önnön principiuminkra csigázni, nihil rectum putantes, nisi guodnostris morihus con? 
veniat. Corn. Nép. in Praef. hanem ha jó, fogadjuk azt el, ha pedig .nem jó, iparkod
junk megjavítani Az olvasott mondásoknak ne tulajdonítsunk más értelmet, mintsem 
azoknak az író igyekezett adni, mert csak-ugyan tagadhatatlan igazság az, hogy

Ezt javasolá s’ hasznosan olvasni akaróknak Pkláviai Hiláriua is így szólván: óptimus 
líCIor esi, gtd dictorum wteWgentiam eupectat ex dictis potius, gaam imponál, et retuierít magis , 
guam adtuleríi, nec coqat id videri dictis contmeri, quod ánte lectionem praesumserii intelligendum. 
láb. 1. de 'Erin. Azért nagyon hibáznák azok, kik valami munkát nem más szándék
ból olvasnak, hanem csupán csak hogy abban hibát találjanak , mert a’ rósz’ íelkúség 
minden indiíferens dolgot is. az író’ tetemes hibájának fog mondani. Tudjuk jól a* min
dennapi tapasztalásból, hogy gyakran az Orestesi, és Pyladesi barátoknak bizodalrnas, 
és nyájas társaságában sok ollyas történik minden megsértés és gyanú nélkül, a’mit a’ 
rósz’ ielkűek a’ gaz színeskedés’ nyilván-való izgágás jelének tartanának. Ha az író, és 
Olvasó a' gondolkodás-módban egymástól külömbüznek, akkor ennek semmi nem fog 
tetszeni, ha bár a’ munkának'közönségesen elesmértt érdeme , és becse sző  ehiaésségét 
meghaladja is; igen helyesen mondja Basilius Epist. 75. Oculus vitiatus múlta non mdet eo- -

numero fiai videó, guanio eorum, gui conscripsérunt, mentem, halHumque non assegüitur iudeX, 
Oportet emu, ut eadem sint pme animi industria praediti, et gui aliorum serrpta iudicatnrus est, 
et gui illa conseripsit. Némellyeknél csupán a’ gondolkodás módban való külömbözés már 
elegendő ok az ellen-mondásra, a’ sivatag pusztához, ’s berkes pagonhoz szokott bojtár 
bizonyosan még a’ legkissebb kertet ia ócsárolni fogja. - .







védelmeztetését szüli, a’ j
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lessenek, és hogy az igaz történetek' esmérete mellett a’ mái deálságnak, és kritiká
nak jeiességét is megérthessük.

Mára’ mi a’ könyv-vi'sgálást közelebbről illeti, ha azok, kiket a’ főbb hatalom 
könyv-vi’sgálókká tett, kötelességekben roszsztil járnak-el, a’köz-társaságnak legnagyobb' 
kárt okoznak, mert a’ felesleges sanyarú vi’sgálat által a’ hasznosnak, és jónak Írásától, 
és olvasásától sokan elidegenülnek, a'lágy engedékenység miatt pedig, mindenek kezébe 
könnyen eljutnak azon könyvek, mellyek a’ tiszta erkölcsöt, ’s józan tudományt kipó- 
tolhatatlan kárral megvesztegetik, ’s a’ meliyeket jó lett volna mindjárt születésekkor 
örök homályba boritani.

itt gondos észre-vételt érdemel a* mái idő-kornak az olvasásban való telhetetlensé- 
ge, és a* törvények ellen törekedő azon makacscsága, hogy akár eggyftázi, akár pedig 
világi vi'sgálat által megvitatott könyvek minden felől szorgosan kerestetnek, és mohon 
olvastatnak, mellyek tilalom nélkül talán soha senkinek kíváncsiságát nem bizgatták vol
na. Sőt a’ történet bizonyítás szerint volt már példa, hogy némeily Szerző vagy hiú 
dicsösség vágyból, vágya’ fösvény nyereség kívánásából magát arra határozta, hogy 
könyvében némeily tilalmas állításokat hintene, hogy így a’ tiltott köny annál hatna, 
rébb, ’s drágábban kelne-el, a’ tiltotthoz mindég jobban ragaszkodó emberek között, 
meglővén maga is győződve a’ Poétának ezen mondásáról: nilimur in vetitum, cvpimusquc ne
gáló. Ugyan azért tekintvén az idő-kornak ezen már igen elhatalmazott szokását, úgy 
vélem, hogy az emberek a’ rósz’ könyveknek olvasásától nem annyira ideg.enillnek.el 
tilalom, mint más érett Ítélettel irtt, ’s ugyan azon tárgyú jobb könyveknek ellen-vetése 
által. így midőn Pomponatius eggy gonosz könyvet írtt volna a’ lélek’ halandóságáról, 
Augustions Niphus X-dik Leónak bő-kűzűségétői buzdítatván, eggy sokkal derekabb 
könyvet Írttá' lélek’ halhatatlanságáról, mellynek jelessége, ’s velős tudományossága az em- 

norultt szüleménnyét megvetnék.

equos, vohtcresque rapaces,,

Kiváltképpen-való praerogativájok legyen a’ vi’sgálóknak mindenféle mély tudomány, 
hogy ne talántán a’ tudományoknak csak éppen eggy ágában lévén járatosak', mégis min
deneken ránczos szemöldökkel hordozzák Censori pálczájokat. Mert vallyon lehetne é 

údgesebb, mintha eggy csupa Grammatikus ,  ki Seneca szerint arca aurái 
87. rostálgatná a’ legtudosabb Theologusok’ munka,'it ? vagy;pó%, 

ha eggy derék tanultk Öavos., Geographiai, és Chronologiai vis’gálatokkal t. ’ "  —’ '
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Végre legszebb czímere, ’s vezér - csillaga eggy KBnyv-vi’sgálónak legyen az állha

tatosság, egyenes szívüség , és változhatatlan ítélet, ha bár fegyveres sereggel k8rül-vett 
kBnyvet kellene is vi’sgálnia. Tekintsen azért gyakrabban Philoxenesnek ifjabb Dionysius’ 
udvarában élő Poétának férfias álhatatosságira, kit, Athenaeus' bizonysága szerint, soha 
nem lehetett arra birni, hogy Dionysiasnak nyomorék verseit dicsérné, ámbátor jól tud
ta , hogy azzal Dionysiusnak igén kedves dolgot tenne s megneheztelvén azért Philoxenes- 
re Dionysius, őtet tSmlSczbe vettette, mellyből nem sok idő múlva kiszabadulván, ’s 
Dionysiustól a’ hitván versek’becséről kérdeztetvén, mihelyest azoknak olvasását a’ Ty- 
rannus elvégezte , Phiioxénes azonnal viszsza kéredzett a’ tSmtóczbe, tSbbre becsülvén a’ 
nyomorultt fogságot a’ rőt színeskedésnél.

3 .

Rövid Értekezés a’ Római Nyelv1 becséről.

Sokan vágynak, kivált e’ mi Magyar Hazánkban, a’ kik egész bizonyossággal azt állít
ják , hogy a* Kómái Nyelvnek nem tudása kipótolhatatlan hijjánosságot hágy maga után az 
emberben, és így annak esraérete nélkül igazi Tudós, semmiképpen nem formálódha- 
tik. Be még többen vágynak, kik a’Római Nyelvről ellenkezőképpen ítélvén, azt ŝ ám̂  
talaa vádakkal terhelik: Jsjk’- többek között, azt is mondják , hogy az, az emberiség’ elő
menetele’ megakaáályoztatására született. Ezen két állítás ügy ellenkezik egymással, mint



W 
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merem álütni, hogy az ujjabb Poéták’ munkáit, a’ pogány Mythologia és a’ mi felséges 
Vallásunk klázSIt KWI naS)’ hülSmbség, ’s a’ tudományos esméreteknek sokkal nagyobb 
mértéke, a'régiekéin, szombe-tilnőleg felyül-emelik. Nem is lehet ez másképpen, ha meg
engedtük, hogy ma is síül a’ tormásiét igazi Poétákat; mért az ok, nem lehet kSvetke- 
lés nélkül; és a’ kSvetkezésnek mindég egyenes arányban kell lenni az okkal. Mellyre 
nézve én azt tartom, hogy a* Klopstok Messiássá! az Aeneisnek méltán tészszük elébe;
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kell esroernünk, hogy a’ Görög - nyelvei egygyütt, e’ voltíalp-köve az Európai mostani 
paflérozottságnak. De minekelőtte ezen tárgyról bővebben szollanék* felette szükséges
nek tartom meghatározni azt a’ múlhatatlan feltételt, meily nélkül eggy nyelv is igazi 
tudományos, és így tulajdonképpen pallérozott nyelv nem lehet

Ez a’ feltétel pedig nem egyébb, hanem hogy minden Nyelvnek, melly a’tudomá
nyok’ végetlen pályáján megindúl, ha ugyan szerencsésen czéit akar érni, eggy tanító és 
oktató Nyelvre van szüksége; még pedig ollyanra, melly a’ tudományok mindenkori áí- 
lapotjától nincŝ  elmaradva. Szerencsés tanítvány, melly hajnala’ pirúltával ilíy tanító
ra tett szert! Óriási lépésekkel fog az elő-haladni a’ tudományok* mezején. Ez a1 feité- 
te* az emberi természet’ örökös törvénnyéin fundálodik. Mert ugyan is az emberi Nem
zet, eíso kifejlődésének idejétől fogva mostanig, számtalan lépcsőkön ment keresztül , 
és valamint egygyik század a’ másiknak vállára állott; úgy egygyik Nemzet mágáévá té
vén a’ másiknak esméreteít, tovább rakta az el-kezdeit épületet. A* hol pedig ezt a! Histó
riából egyenesen nem tudjuk megmutatni, ott bizonyosan vagy az esméretnek még na
gyon gyermeki állapot ja okozza az emlékeztető írások’ nem létét; vagy. pedig az idő vi
szontagságai eltemették azokat, mint az ostoba Omár tüze az Alexandriai híres könyv
tárt. Még a’ halhatatlan Görög-Nemzet is, raellynek eddig méltán tulajdonítunk legtöbb 

■ eredetiséget, mint rósz-szerént az Egyiptomiaknak és Phoenicziaiaknak Gyarmatja, úgy 
látszik, sokat köszönhet ezen jó anyáknak, ügy vagyon! Valamint az egygyes emberek
nek szükségek van arra, hogy gondolataikat és érzéseiket egymással közöljék, ha esmé- 
reteiket tisztítói, velősítni és nevelni akarják ; úgy a’ Nemzeteknek is elmúlhatatíanszük
ségek van egymásra, ha úgy nem akarnak járni, mint a’ Chinaiak, a* kik Nemzetek’ 
eredetét a’ világ* teremtetésén felyúl-viszik, ’s még is csak majmok az Európaiak mellett. 
Ujjítsuk-meg már itt azt, a* mit fellyebb megmutattam, t. i. a* nyelv és tudományok 
közt való belső egybe-köttetést, vagy is ezt az örökös igasságot, hogy a’ nyelv és tu
dományok egyenes erányban növekednek és tökéi let esednek; mindjárt látnivaló lészen, 
hogy az a’ Nemzet, melly a’ másikat a’ tudományokra tanította, egyszer’smind annak 
Nyelvét is pallérozta,. Hogy az Á’siai Nyelvekben olly sok homályosság, határozatlan- 
Ság, olly sok erőltetett Trápusqk, csömört oloxó dagalyos tifojMésel vágynál ennek 
is nem a méílysíges tedaüaniág é az óla, melly Nap-keletet olly szomorúan borítja?*) 

A* miilyen hagy igasság j á’ mit közelebbről m egmutaték, hogy t. i. minden Nem
zetnek, ha nem akar vagy éppen a’ porban maradni, vagy legfeliyebb sok századok alatt 

, jutni, a* bölcsességnek valami kis mértékéhez; lenni kell eggy jó tanítójának; éppen ollyan 
örökös igasság az is, hogy minekutánna a’ tanítvány a’ Tanítónak tudományos mezejét 
églszszen megaratta, sőt meg is tartózta, és annak minden bölcsességét mágáévá tette, 
többé arra szüksége nincsen, kivált ha a’ Tanító meghalván, megszűnt elébb menni.
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Ugyan rat is lenne abból, ha egynéhány ezer esztendő múlva, a’ most őlő, *s megan
nyi ezután születendő pallérozott, és a* tudományoknak sok drága kincseit magokban fog
laló nyelvek kihalván, azt kívánná valaki a’ késő maradéktól: hogy ámbár ezen sok kin
cseket mind mágáévá tette; de azért az akkori yirágzandó számos pallérozott nyelve
ken kivűi, a4 nagy számra szaporodott régi tudós nyelveketris mind. megtanulja ? Nem 
kellene é akkor ezt a’ kelőmben is rövid és nyomorúságos életet egészszen nyelv-tanu
lással tölteni: ’s még is hány nyelv maradna tanulatlan? Most is pedig az a’ bajunk, hogy 
igen sok nyelvbe kapunk, és fájdalom! alig viszünk egygyet is tökélletességre. Ki nem 
látja pedig, hogy legalább eggy igazi pallérozott nyelven tökéletesen érteni, beszélni és 
írni, elmálhatatlanúl megkívántatik eggy Tudósban? Én részemről, ezen tulajdonság 
nélkül, igazi Tudóst még csak nem is gondolhatok. Mert ugyanis, hogy tisztulhatna, 
írevekedhetne, és tökéiletesedhetne annak esmérete, a’ ki a* maga gondolatit nem tudja 
vtlágosonés meghatározva kifejezni; és igy tehát a’ kinek gondolatba* semmihez sokszor

hák a’ Közép Idő* oskolai ostobasága, (szelídebb nevet nem tudok adnia’ Scholasjicusok 
nyomorult bölcsességének) és az azzal egyben-köttetett még ostobábbÍrás-módja; mikor 
az Anyai- nyelvek még gyenge gyermeki állapotban voltak,— a'Görög és Római-Nem
zet drága kincsei pedig a’ szemeten hevertek. Sőt a* mi Hazánkban is, meltyben még 
fájdalom t sok az Uralkodó-nyelv, számtalan példáit láthatjuk az -említett igasságnak, 
és elég Tud ákosokat tál álunk, a’ kik Nyelveken fetsegnek, de igazán egygyet sem tudnak; 
hanem bezzeg meg is tetszik ez rajtok, mert sokat beszéli vén, rendesen semmit se mon
danak, és a* mi a* tudatlanságnak igen természetes következése, lételekrői sincsenek 
jobban' meeggyőződve, mint arról, hogy ők az igasság* birtokában vágynak. - És imé, 
már most eljutoltank oda, V honnan a’ L.terslürál igazi «em-ponti»H nézhetjük, és 
érthetjük ezt az örökös igásságot, hogy d Lkeraiúfű vagy Hyeli^esmém az igaá tudomá- 
nfésságn'uk Szükségesképpen - való fcMéle. Be ha szörnyű nagy tévelygésbe nei» akarunk es
ni, vigyázzunk , ennél többet ne is mondjunk ; mert sehol sincs a’ Térjnés^t’-töH'ényei 
közzé felírva, hogy a‘ Liíeratura néven csak a’ Beák *s Görög Nyelveket kell érfénf^% 
hogy értelmemet röviden kifejezzem, tökélleiesen mc-g vagyok arról győződve, hogy-ha 
akármeliyik méjj tudatlanságban heverő, de a’ pallérozódásra nézve nem mostoha kör- 
nyűi állá sok között lévő Nemzet, akár az Anglus-, akár a’ Franczía, akáraT Néniet-nem- 
Zet’ tanítósága aláadván magát, nem aludná-el a’ drága időt; az Egekig felemelkedhet
ne „'és gyémánt betűkkel írhatná-bé a’ maga dicső nevét az emberi'Nemzet* pallérózódá- 
sa’ történeteinek nagy könyvébe. És bizonyára a\ dologra ’s valóságra nézve, a’"leg- 
külömbözőbb természetű-Nyelvek között is , ha azok a’ pallérozotságnak ugyan azon lép- 
tsŐjén' állanak, nincsen semmi külörabség; mert minden Nyelvek a” lélek gondolatinak és 
érzéseinek szabad-akarat szerént való jegyei lévén, a’ külomböző Nemzetek’ Tudóssal, a’ 
legküiömbözőbb jegyek’ segítségével is , ugyan azon eggy munkában fáradnak, és ugyan 
^^•^^E|lra sietnek. Legfellyebb csak- ennyi külömbség van a* pallérozott Nyelvek-közölt, 
hogyím^ai-haagzó betűknek, a’ magokban-hangzókkat való hármoniás égybep^kotté- 

. tísénél fog^^^^ae-álfcalmat<MabbKímt a« másik a’ Voiúu*.* & »**«*£«*•; de 
ez a’ külörabség is inkább *  *iffn«Reíségéí, imnl a* ífietmet rttefe- ■ - - -
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ítt van már helye annak, hogy a’ Római-nyelvet, igazi érdeme szerént megbecsül

jük, és megadjuk annak azt, a’ mivel az igasság és háládatosségtartozik. Tudjuk, melly 
borzasztó setétség uralkodott Nap-nyúgoton , a’ Nap-keleti Római Birodalom' Sszsae-oro- 
lásáig, és egyszer’smind azt is látjuk, hogy ez nem lehetett másképpen, akkor a’mikor 
még aa Európai Nyelvek úgy szólva a’ vadság’ állapotjában hevertek; a’ mikor a’Görög 
Nyelvet még nevéről is alig esmerték, és a’ Rómait esmerték ugyan valahogy, de nem 
volt köszönet benne; mert jobb lett volna soha nem esmerni, mint így esmerni. Képzel
jünk eggy testi és lelki kellemekkel ékeskedő Szüzet, a’ legocsmányabb boszorkánnyá 
által-változni 1 Bizonyára ez a’ kép legjobban kifejezi a’ Római-nyelvnek akkori szomorú 
sorsát, mellyrélhogy ̂ meggyőződjünk nem szükség az Fpistolae obscurorum virorum nevű

nyoknak közönséges Nyelve, mellyek között legfőbb rollét játszott az úgy nevezett 
Scholaslica Plálosophia, vagy is helyesebben Phílomama. Nem csuda tehát, hogy a’ Nap- 
nyugati tudósok olly természet-ellen való bolondságokra vetemedtek, mellyeknek a’ mara
dék hitelt nem adna, ha azokat a’ Közép Idő’ buta fóliántj iiban nem olvasná. Ebből a’ 
szomorú állapotból nem egyébb ragadia-ki Európát, mint a Deák és Görög remek írók* 
olvasásának* és figyeímetes vi'sgálásának, á’ Görögöknek Nap-nyugotra való vándorlása
kor kezdődött felélesztése. Ennek természetes következése volt, hogy az addig homály
ban hevert nagy elmék, megízelitvén az említett remek írók’ tökélletességeit, a’folyamat
ban lévő zavarék Nyelvet egyszerre a’ csömörig megútálták, és az újj világosságot min- 
<ién módon terjeszteni igyekezték, m'elíy szent dologban kimondhatatlan nagy. szolgálatot 
tett az Igasság ezen első Herossainak , a’ Könyv-nyomtatásnak nem régiben feltalált, és 
tűz módjára terjedő dicső mestersége. A* Plató, Aristoteles, Xenophon, Plutarchus, 
'Ciceró és Plinius’ munkái az esméretet szomjuhozó lelkeket, a* tévelygésnek undok mo
csárjából kivezetvén, a tudományos vi'sgálodásnak egyenes útjába igazították. Ekkor ter
mészet szerént felébredett mindjárt a1 nemesebb szívekben az a* kívánság is , hogy jó vol
ttá az Anyai-nyelvet, a’ régi remek Nyelvek' formájára tökéletesíteniT tu-

’sénkiterjedő, ^a^rniáV’ és hazaéúi fouzgósággal tellyes. Nemzet , csak hamar által-látta a’ 
Rómaiak és Görögök* példájából, hogy az igaz nemzetiségnek fundamentoma az Anyai
nyelvnek szorgalmatos mivelése és beesűlése. És ez az oka , hogy ezen két nyelvek (kivált 
a* Eranczia, mert az Angíus is egy darabig ennek tanítványa és nevendékje volt) palléro
zottak voltak már akkor, mikor még a’többiek homályban hevertek. Mert ugyanis esmé- 
retes dolog, hogy az a’ párja nélkül való Európai Király, az igazán nagy Fridrik, még 
szégyenletté Anyai-nyelvét, a’ mi éppen nem csuda, ha annak akkori állapotját a' mosta
nival Bszsze-hasonlítjuk. Valóban nem is győzök eléggé bámulni azon a’ sebességen, mel
lyel a’ Német-nyelv emelkedni kezdett, mihelyt a’ Római-nyelv a’ Tanítói katedrákból 
és tudományos könyvekből kiűzetett, és csak ennek is köszönheti a’ Német - nemzet, 
hogy mind a’ tudományoknak minden ágaiban, mind a’ szép mesterségek’ theoriájábaujjík 
hatatlan eredeti Írókat tud elő-mutatni; a’ tudományok és világosság' terjesztése álul szer-
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lás bizonyítja, hogy az Európai Nyelvek, egyéb környül-állások ugyan azon ok lévén, 
(cetem pariims) a’ szerént emelkedtek, lassabban vagy sebesebben, a’ niint elébb vagy 
későbben kezdették a' tudományokat Anyai-nyelvekre által-vinni; és azon Nemzeteknek 
nyelvei, meilyek most is Római- nyelven kínozzák a’ tudományokat, ’s még jobban a’ ta
nulókat, a’ tizenkilenczedik század'gyalázatjára, mind e’ mái napig a’ gyermekség’állapot- 
jiban hevernek. —

Nem álihalom meg, hogy itt ki ne jelentsem azon kívánságomat, hogy bár csak a’ 
Reál-nyelv helyett a’ G8r8g terjedett volna el Nap-nyúgoton; mert így nehezen hiszem , 
hogy a' Közép U6’ setéisége olly nagy mértékben elboríthatta volna Európát. Meg volt 
már vetve a' Görög-nyelven minden tudományok’ fundamentoma, ’s némellyel azok 
kószál szembe-tú.ió tökélletességre is jutottak s könnyű lett volna tehát, az elkezdett jó úton 
tovább menni annyival is inkább: hogy a’ Görög-nyelv bámulásra méltó hajthatósággal 
bírván , J  tudományos mester szavak’ formálására mind e' mii napig is legalkalroatosabb ,
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mentői hamarább anyai-nyelvére, ha mindjárt Oláh volna is az, által-vinni. Annyival 
inkább megérdemelné ezt tőlünk az áldott Magyar Nyelv; melly eredetiségével, kelleme- 
les hangzásával, elevenségével, a’ Poésisre és talán az ékesen-szóllásra való alkalmatos 

■ voltéval is, csak nem mindenik Európai Nyelvet felyfil - múlja. Mellynél fogva 
minden bizonnyal legjobb lenne a’ Magyar Nyelvet-állítni a’ Tanítói székekbe, el
kezdvén a’ Pesti Oniversitáson le a’ legfeissebb falusi oskoláig. - Oh mint meglen
ne Nemzetünk csak kevés tizedek alatt is közönségessé lett józan gondolkodás
sal, és a’ tudós Kül-fald’ figyelmét is magokra vonó remek írókkal jutalmaztat
ja!-Mint éledne akkor a’ nemzetiség’ szunnyadozá lelke! Miilyen örömmel rohannának 
akkor, e’ mi Hazánkban lakó számos idegen atyánkíiai mi hozzánk, hogy velünk a* di- 

.csáeségesen emelkedő Magyar Nyelv által belsőképpen is egygyesűljenek 1 Most az Osko
lákban a’ Tanulóknak legalább két harmad része, a’ szóbeit bölcsességgel kínlódik, és a’ 
valóságra ritkán érhet el, mint az Aesopus kutyái, mellyek a’ víz" kiivásával akartak a' 
bőrhöz jutni. Még a’ jobb eszűek is, eleget vesződnek, míg a’ Római-nyelv’ lantornáján 
keresztül eggy kis gyenge világosságot megpillanthatnak. Ki nem tudom mondani, melly 
fájdalommal és boszszonkodva tapasztaltam sokszor, én, ki a’ Magyar Oskolákat nagyob- 
bára esmérem, hogy a' legjobb elmék csak azért, hogy nem volt szerencsének a’ Római 
Nyelvben fundamcttlomot vetni, kénteleníttettek a’ porban maradni; sokan pedig ezek 
közzül, a’ kikben nagy lett volna a tudományok’ szeretete, és határt nem esmérő a'becsület 
kívánás, minden lierculesi munkájokkal, mellyet a’ kő szív is megszánna, nem egyebet, 
mint eggy két hónap alatt örökre elrepülő Styíust, szereztek. Hát még akkor ugyan mit 
mondjon az ember, mikor látja, hogy a’ Poésist tanuló Magyar Ifjaknak mindég a’ Deák vers 
írással kell vesződni, és/sak néha engedődik-meg, hogy magyarul Írjanak? Ugyan mi szük
ségünk nékünk a’ Diák vers-írásra ? Tán Deák Poéták akarunk lenni ? ’S ha mind azok 
lennénk is, ugyan mi haszna lenne Deák Poétaságunknak ? Tudjuk hogy Virgílius Homerus- 
nak, Horátius Pindarusnak, s’ a’ nagy Schiller Schackespearenek tanítványt voltak; pedig 
tudom, hogy sem ez az Anglus, sem amazok a’ Görög vers írással nem gyötrötték mago
kat. Avagynints é néjcünk a’ Poésisra alkalmatos Nyelvünk/mellyen, a’ki érzi magaban a’ 
poétal-tálentomot, akáraz OJympus’ tetcjére-repulhet? írjunk már eggyHttatf NétnW; 
Erbriczia; Anglus és-ÖJasz verseket is , mert ezeknek a’ Nemzeteknek is remek Poétáik vágy
nak. De így szokott lenni a’ dolog — eggy bolondság ezerét szül!

Ázomban midőn én azt javaslom, hogy a’ Magyar-nyelvet mentői elébb a’ tudomá
nyok’ megbecsülhetetlen kincsével megajándékozni igyekezzünk ; nem kívánom, hogy a’Ró
mai nyelvet, egyszerre számkiyetésbe küldjük. Éppen nem! Ezt még most fájdalom ha
zánk’ polgári környűlállási sem könnyen engednék. Maradjon meg tehát, és mint régi pal- 

; lérozott nyelv tanítódjon ezután is közönségesen, ’s -tanulják azok a’ kiknek kedvek, vágy- 
szükségek van reá; csak-hogy senki mást azért, hogy Deákúl nem tud , a’ tudományok pa
radicsomából ki ne rekeszszen, mint az irigy ’Sidó más Nemzeteket a’ mennyei paradicsom
ból ; hanem inkább azon igyekezzen, ha igazi hasznát akarja venni a’ Deák Nyelvnek, hogy 
azt jobban megtanulja, minta-’ hogy most szoktuk tudni, sok esztendei kínlódásunk után.

Hazánknak dicső Fijai! Ti, kik a’ közelebbi Ország-gyűlésen gazdag áldozatokat tette
tek a’ Nemzet’ oltárára, és minden igaz Magyart azzal az édes reménységgel tápláltok,
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hogy már valahára lészen a’ tudományoknak Magyar Akadémiája is! Ti, kiknek erő , hata- 
lom, gazdagság, és polgári tekintet vagyon kezeitekben! Ti, mondom, kik az Oskolák’ 
alkotására , és igazgatására nagy béfolyással birtok! végezzétek el az elkezdett dicső mun
kát a’ Magyar Nyelvnek Oskolai és írói méltóságra való emelése által; mert hidjétekel , 
hogy-csak így lehet virágzó az általatok felállítandó Magyar Akadémia. Tégedet is megszól-. 
látlak kiesebbik Magyar Haza! melly a’ Te Testvéredtől soha sem maradtál-el, sőt sokszor an
nak jó példával is szolgáltál. Iparkodj Teis, és szedd Sszsze minden erődet eggy illy Inté
zetnek, mentői hamarább lejendő felállítására. Légy olly hív Anyai-nyelvedhez ezután is, 
mint eddig voltál; mert dicséretedre légyen mondva, a' te kies határid között, a’ selyem
ben és bársonyban sem szégyenlenek magyarú! beszélléni. Bizonysági ennek rész-szerént, 
rész-szerént jutalmai, a’ Katedra! Ékesen-szollásnak kebeledben termett számos remekjéi , 
mellyekhez hasonlókat a' nagyobbik Magyar Hazában, csak.az egygyetlen-eggy Diószegi 
Sámuel Erkölcsi Tanítási között lehet találni, kinél világosabb lelkű, és nemesebb szívű 
Tudós még a’ Magyarok között eggy-sem volt. Tsak azt nem lehet eléggé sajnálni, hogy 
akár az irigység , akár az alacsony félelem nem engedték őtet ollyan helyre állani, mellyen 
gazdag lelkének minden kincseit megmutathatta, és polgár-társai’ számára kitárhatta volna. 

Te pedig ki igaz meggyőződésből tartasz attól, hogy a’ Római-nyelv’ pusztúlásával y 
viszsza jó á Közép Idő-setétsége! légy kérlek nyugodt szívvel, mert le van már lánczol, 
vaá’ pokol’fenekére, ez a’ tégedet ijesztő Sálán. Tett már arról a’ bölcs Isteni gondvi
selés, hogy ez az undok csuda állat többé elő ne kerüljön a> mi Planétánkon; ha csak még 
valaha sok ezeredek múlva valami rettenetes víz, vagy tüz-özön , egészszen újj pályát nem 
kezdet az újj emberi Nemzettel. Nem eggy ország’keskeny határai közzé szorult már a’tudo
mány, -mint volt régen — nem is csak az Európaiak érzik annak_boldogíté következéseit. Túl 
ment már Európa" határain', mert a’Vashingtoni Capitolium újj világot gyújtott Amerikának;
’s úgy Iá Iszik, hogy néhány tizedek múlva Calcuttában is újj Capitolium emelkedik, mellynek 
jóitéyő fénnyé A'siát halálos álmából felköltvén újj életre fogja szülni. Nem égeti-meg már 
a* etlenseg a’ Könyv-tárokat, nem rontja-öszsze a’ remek mester míveket, nem öli-meg 
az Árchimedeseket; hanem inkább mind ezeket épen haza viszi, ’s hasznokat vészi. Lát
tuk már azt a' dicső példát, hogy a’ Tudós szabadon járkált keresztül az ellenséges táboro
kon; sőtháli á  bölcs Isteni gondviselésnek! láttuk már a’Mu’sák seregét a’legnagyobb bá
torságban, az ágyú dörgéseknek és puska ropogásoknak közepette. Mind ezen környűlál- . 
lások, nem nyújthatnak é reménységet, mind a’ mindenütt rendet és czél-arányosságot- 
kereső okosságnak; mind az emberiség’ boldogságát igazán óhajtó érzékeny szívnek arra : -hogy 
alig telik-e! eggy század , míg a’ szüntelen terjedő tudományok’ fénnyé , mint- a’ testi világ' 
napja, az egész föld golyóbissá! által-öleli?
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yf túlsó India hátúlsó lilára,

£  Sundi szigetek úszó lábszárára.. 
CKna, ’s Tungusia terűitek csontijára, 
Maszkái szállták itt is temérdek hátira.

n.
Ha felvészszük az Európát tevő főbb ’s kitetszobb tagokat;
1.) Hoszszúságok, magosságokra nézve:
A'' számvetésnek első feltalálói a’ Fenitzíaiak, út jóknak hoszszából meglehetősen ki

számolhatták Európának főbb eránnyait. <— Az emberi test proportiója abban áll, hogy 
a’ főnek magassága köz-mérték lévén; az ajakaktói a’mellyig, eggy i Ilyen, innét a’ köl
dökig, másik, harmadik az alsó részekig, egyedik, ötödik mérték a* térdekig, innen 
a* sarkig még két mérték; mindöszsze tehát nyolez fej-mértékből álló magosság. Éppen 
ennyi az egészszen kitérjeszletett kezeken is a’ két középső újjak végei között lévő tá
volság.    _

Hogy a’ mi Szüzünket ezek után hajs2áI-hasogatásÍg a’ régi hajósoknak nem lehe- 
tett, ’s még most sem lehet mérni, a* bizonyos; mindazáltal nem tér>el rend kivöl Eu
rópa a* regulától. Ugyan is:

A’ Fő fej-mértéket vévén a’ nyak-iáneznak a’ Pyreneumi hegyeknek felsőjétől, Para- 
pelonától Lisbonáig (106, vagy kereken 100. mért-föld) lész: méllyé Genevánál, köldö
ke Becs körül, eltakart közép része Lemberg’ tájján, térdje az Á*siai Herrnhutterek’ újj 
Sareptájok felett, — a* többi része a’ Volga’ mentében. '

" Az ónképpen Siczilia nyugoti fokától. Trapanó tói Calabriára,innenkeresztól mérvén 
Angliára ’s Skótziára — ismét ezen könyöktől H&erniára: koröl-bélői 6* ollyan mérték 
jön-ki. És így a’ Szűz újfait behajtva öl, mintha,valamit tartana a’ kezében.
“T  V.)' Felületeknek kiterjedésére nézve: . . . ; . ^  - '

A’ körűl-ménő első Hajósok sok földeknek szélességét is megmérhették útjök? tar* 
ióssága által. A* szélességnek és hoszszának Öszsze-vetései a* felületes mértéket adják 
elől. Könnyén által láthatjuk, hogy ezen mértékbe is szembe-tünőbb *s meghatározha- 
tóbb lész a‘ főnek az egész testre. lévő proportziója. -

Ezt a' tekintetet, Európa fejének (PortugaUiának ss 1934 Q mért-föld és Spanyol 
országnak ez 3441 Q mértf.) mind Öszsze 1037.5 Q mért-földnek kiterjedése ; —• egész 
Európa 150000 Q-mérl-föld kiterjedésére nézve ollyan formán lévő mint 10; 150, vagy 
l : i5-re bizonyltja. Úgy vannak ezek mint. eggy emberi fő’ felülete az egész és alól szé-

ruhával takart testre. ;  •,  / ..... ......Ü . . •
A’ többi tagoknak felvehető felülete is, nem nagyon -tér-el az, igaz erénytől;, de a1 

mellyeknek kimutogatásai, unalmas kicsinységekre mehetnénék. .
- b.) Tegyük-fel már az A’sia Bikájának kitetszobb tagjait'is. Nem találunk ugyan az

vJSfejd̂ Ê  '©Ily mindenfelé kimért proportziókat ? mint azemberben, — mindazáltaí-:^" '•
* eggy helyes termetű Bika,
s 1 .  ; ^ - , 4 y a k a  ^ k é t  l á bláb Vés így: hoszsza" fejénél nymánál pedig

'far-csikájáig 1\  láb, höfézszú :
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hajthattak; innen a’ Hercules* szorossára. A* Mythos az első.IiOxodromiai utat jelenti 
Sidon és Tyrus partjairól Creta felé. Cretától felfelé északi erányba megtalálván Gö
rög-országot. Peloponesustól nyugoti erányba Sic2Íliára akadtak, — használván minde
nütt az Európa lyányi képén a1 tagok’ távolságokat. Ezek szerént tehát világos* hogy, 
a’ Közép-tengeren lévő egyenes hajózásnak, Fenícziától, Creta szigete a* centruma, a’ 
mint éppen a’ Mythos mutatja, — így lettek más mellesleg való centrumok: Pelopone- 
sus, Siczília, Carthago, és Carthagena; a* mint a* történetek bizonyítják.

E’ szerént ment a* hajózás a’ kedvező szélben. Ha szélvész vagy ellenkező szél el
vetette őket, mennyire tévedtek félfelé a* déli lineán (szélességbe)? — az északi csilla
gok’ magosságai, mennyit mehettek a’ nyugoti lineán előre, vagy hátra? — nem más
képpen , hanem az Európa Szűznek esméretes tagjaiból tudhatiák-meg, nem lévén még 
akkor a’ hoszszúságot mérő mesterséges módok.

Ha az értekezés’ rövidebb határain túl menni szabad volna; éppen úgy lehetne az 
Á’siai hajózásnak is centrumait *s erányait kikeresni.

'Mind ezekből világos következetek: £V»i:/r-V
1. Európának és Á '^na^ körüjetj f o rm á it^  régén/tudták^
2. Á’siát már a’ föjdáni koriba , még az északi-tenger’ partjain is körül-hajózták. 

K ülőmben a* Mythosba figuráját* ki nem vehették volna.
3. Illyenkőr a* Behring’ szorossán Amerikába is áltál-mehettek. Ha szabad volna 

i t t ; e ^ , ^ s ^ l i ^ e t használnunk; eggy láthatatlan erő kaphatta-fel őket szélvész ál
tal , — Amerikára vettettek, — *s azt is elnépesítették.

4- Afrikát körül-járták e? — Meglehet! éz az egész út csak ollyan forma hoszszú 
volna, mint egyszer Európát megkerülni, *s ismét haza jönni Eenícziába. — És így te
véssel több időbe Afrika körül menvén eggy fordulattal a’ veres tengerre, haza kerül
hettek. Még inkább megtörténhető ez, ha az eltévedéseket is felvészszük segítségül.

5. A’ régi képes mesék előttünk sértetlenek légyenek! káros lett volna az ég’ csü-'v* ar*"-
Ti: eleven képzésekkel tellyes első Hajósok! kik a’ későbbi^puszta szemlélődő tudo

mányokat , ábrázolatok által elŐztétek-meg, ’s pótoltátok ki! — micsoda titkos erő vont 
titeket Európa* tenger-öbleit által-mérni, egyenetlen partjait megesraérni s képekre vin
ni? >~r mérész elme-rajz burkoztatta-be Európának *s Á'siának elnézhetetlen téréit a’ 
Mythosz’ lepléje alá ? olly meghatározott vonásokkal, roellyéket a’ tenger* habjai ’s a* vi
zek’ dühei által nem törhetnek? Ti! mély bélátású feltalálói a* gondolkodás hordozójá
nak-, jeleinek, ’s terjesztésének, a’ szám-veiésnek, betűknek és hajokázásnak ! — nem ér- 
dekeltetik e csendes árnyéktok, midőn találmányaitokra támaszkodva, sok ezer eszten
dők* tapasztalásait öszsze-vévén, a’ mint felfedezéseitek, úgy azok által az egész emberi 
valóság is tökéllelesíttetik !

Nyírt István , Phites. P&f?



Az írók, ezeknek sorsok, elrendeltetések, minden dolgokra való 
3 befolyások.
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dolkodását szabadon kinyithassa, fájdalomK gyakran megfosztatik »’ hatalmasság által; 
írni pedig — nem mindennek dolga. Kevésnek engedődik tehetség’ érzéseit, gondolat- 
jait mondhatni, leírni, annak értelmes nyelvet adhatni; kevés felszenteltnck juta osztá

lyúi, hogy papirossainak szólló nyelvet adhasson, mások’ leikébe Bmölhessen; érzéseit, 
szendergő gondolatiéit mozgásba hozhassa; annak életet, elevenséget adhasson hozzájok; 
néma papirossaikon értelmes felindító szókkal beszélhessen, s megmutathassa a' boldog
ságra vezető legbátorságosb ótat, mellyen járjanak. Minden író arra hívatott, hogy 
az igazságot, tisztán, nyilván kijelentse, az emberiség’ jussait oltalmazza, a' sértéstől 
megmentse; ő az emberi nemnek született Procurátora, pártfogolván s megóván annak 
jussait; néki ada a’ gondviselés tehetséget, hogy a’ társaság’ hasznát, mellyben él, elő
mozdítsa; mások csak lételeknek eleikbe szabott kerületiben munkáidénak, ő pedig az 
Emberi-nemnek ’s minden Nemzetek’s Népeknek oktatója ; nem szoritatik nemzetének, 
hazájának szoros körébe , hanem kimégyen más tartományokba, és szájának beszéde ki.

. hat o’ földnek egygyik végélSl fogva a' másikig, cgsgyik pólustól a' másikig; — néki oszlopnak 
kell lenni az élet' viharai köztt, mellynél a' vándor megnyugodjék, ’s a’ fergeteg előtt 
menedéket találjon; beszélni kell, midőn mások halgatnak; felfedni az idő-kor’ hibáit, 
el nem pirúlni, meg nem rendülni a’ lelki és világi ítélőszék előtt; igazság szerétéiből 
feláldozni mindentrállapotját,- vagyonját, szerencséjét, hazáját; sőt ha kívántatik, ön
nön nyugodalmát is. Semmi se lánczolja-meg őtet, semmi se kösse-le nyelvét; irtózzék, 
ha gonosz tetteket Iát; ha a’ szenvedő ártatlanságot, a’ nép nyomorgató küszöbje előtt 
sóhajtani hallja, szabadon emelje-fel szavát, bátrán mondja-ki az igazat. Jaj az embe
riségjussainak! ha .az író gyáván reszket kimondani az igazat, előtte minden ember
nél egyenlőnek keíí lenni, gazdagnak, hatalmasnak, szegénynek jussát, eggy irányba 
tartja ’s tanítja; a’ tiszt-viselőt hivatalára emlékezteti, a’ nagyot kötelességére; minden 
embert úgy néz mint attyafiját, légyen bár az Mahumedánus vagy ’Sidó, Grölland vagy 
Cella, Pogány vagy Keresztyén; az igazság’ leikétől vezéreltetve szelíden ’s tanitólag 
mutatja a’ jót, mint tökélletes ember-barát. Minden jót szeret hazájában, s azon kí
vül előtte a’ mocsok-vétek mindenként rút, szennyes, idomtajan, bársonyban bár, 
vagy vastag ezondrában ,eten)ék »  xaeg; W  vétkez mások” boldogságát megrázó pes- 
tises felekezetiknek vár-faíílt, oltalom’ bástyáit lerontja. Eelszól! az emberiség’ Ietapo- 
dott jussai mellett, ’s léveri az azokat szorító lánczokat; megerőteleniti a' bizelkedők'
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m  U m adja!^ a’ száz fejő hidrátT’a egész világ’ láttára terítse porba azt; nem 
hat ugyan minden ész lánggal, teremtői .lélekkel, de nem következik innen, hogy 
jözan lélekkel, megtisztult értelemmel fcró ember, jeles író ne lehessen, ha okát

erőnként a’ jövendő vilígrá'is. (b) fi 
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elme, mim a’ száraz felhő, dörög és v
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ságit felállították, az érkSlcs&ket megjobbították, ’s hogy 5 okos törvényeket szabott, 
a nevelést jobb lábra állította. Csak ezekből tanúlhatta-roeg ama’ századok’ sírján, fenn
írva lévő nagy igazságot, hogy a’ lelki-isméretj országában senki uralkodó 1 nern lehet. 
Ezek segítek a’ bölcs rendeléseket magyarázatjaikkal ,y ők hsjtáfc a’ nép’ szívót arra, nó
gatással végbe-vitték azt, a’ mit esztendő - századok • alatt, ez, elájt egész Légiók vég
be nem vihettek, ’s most sem tellyesíthettek volna, az elmúlt V mái időknek mind ezen. 
szüleménye, teremtménye, az írók’ munkája vala! ki vonja-Ie tehát a’ gonpsz-tévőről a’ 
lárvát, hogy gonosz tettei nap-fényre jöjjenek? ő az, ki a’ .törvény’ szentségét, annak

lakija, ki a’ virtust liszta fényében, ’s a’vétket undokságában megmutatja; ki a’ sebekbe 
Laisamot cseppeget, ’s örömet, reményt gerjeszt az elkeseredett szívben, ki nyugalmat 
’s vidor szint önt szélijei a’ fonnyadt sápadt bánatos arczon s ki az embert magával,
’(  j ’ világgal békében élni, megelégedni tanítja. Ezek nélkül romláshoz kőzelgetne a* 
világ ’s maga magát megemésztené. Ezek Tanítóji a’ népnek, kiknek bölcsessége az égé- . 
szét igazgatja, kiknek okos elintézetek miatt csak eggy kerék is a’ nagy machinában meg 
nem akad, hanem mindenik közös harmóniában az egésznek javára.annpkál  ̂ Qsajk Ifjak
nak és bölcseknek köszönhetni, hogy tiszta erkölcsi érzésekkel bírómagokkal és má
sokkal megelégedő szerencsés emberek vágynak a’ földön , hogy az élet’ boldogságának 
többféleségeivel élhetnek, hogy a’ Világ’theátrumán szerencsével játszódhatják rolléjokat,
’s díszszel t&nhetnek-el a’ kuliszszák köztt, mikor a’ kárpit leesik, ’s az életnek elegyes 
scénája bévégződik. Innen csak az írók által belénk öntött erkölcsi érzések, megjab- 
búlt életünk, ’s ennek ön' tudásából származott belső nyugalom, lelki csend ’s béke ve-.

>s kapuján keresztül fel a’ csendesség’ meze-

ti tudjátok,i ti isoo éritek azon elragadó örömet, melly 
k érzéséből szármázik, unkor Valaki fegyvep ’s erőszak nélkül a’ szívnek minden 
4- “ ~ r " ' ’ ’ ^uralkítdó lebak ,̂:^tetszése... azgrén|Jí;j|-

dexnii, hogy minden idejét annak szene
— -  ’- s -  - .a,saság’ kebeléből, csendes magányából néma falak közzüí 

terjeszsze az áldást, mozgást, és elevenséget okozzon az indulatokban, erkölcsökben. 
Szép az éjjeli lámpásnál hervadozó arcz, a’ jóság ’s becsület, szeretet és bizodalom fes- 
tődik azon, csend ’s belső nyugalom lakik, nyájasság ’s barátság mosolyg; melly szép, 
medj dicső jutalmakat érdemel eggy Tudós, eggy író, ki ekként terjeszti maga meg- 
tagadásával a’ köz-jót ’s boldogságot, ’s még is, melly. kdvés az, mellyre számot tart- 
batyuidon czélzásai félre értetnek, jóra tgrekedő szándéka, intézetjei balra magyaráz- 

. .̂gyakran mocsokkal, csúfolódásokkal fizéttetnek-viszsza. Eggy szelíd érzésű 
Írónak jóra törekedő indulatja mentt ugyan minden nyereség kívánástól , ’s maga érdé-

t lS6 doÍózik w b Í ' Í <

eggy Vármegye’ Gyúléyébgp.közönsége-
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sen mitgdícsériessék, vagy hogy a’ Keszthelyi Ilélikonon.eggy élő-fa íiltetó'djék emlékéül. 
BÁRÖCZY, ki literatúcánk’ hajnalát felderítette, nyelvünk’ szennyeit hullpngatta, meg 
t^jejtgtéi. iiélHűt nyugoszik; -fi utánna legtisziesb’ bajnokunk KAZINCZY,; ki anoakkei- 
íerneit, grátziai alakját, •» annyi sokféle szép tulajdonit nap-fényre hozta, az ezért vató 
sanyar küzdellések, viharok , ’s tusák köztt őszült-meg , ’s még eddig-is, a* körül álha- 
tatos szorgalommal fáradozni meg nem szűnik — nyelv-rontónak szidalmaztatik, ’s előbb 
utóbb talán annyi jutalma lesz’, hogy önnön érdemeiben megpihen; A’ Franczia becsül
ni tudta és tudja Nagyjait, ’s Voltaire’ ’s Franklin’ tetemei a’ Nemzet’ Pánthionjában 
nyugosznak. AJbipamég életekben érdemekkel, jutalmakkal, megkülömbözletésekkel 
l i s z ^ ^ k e t ,N e w t o n ’, Popé’, Schakespeare’ hamvai, a’ Királyok’ temet éjiben njifc 
gosznak , ’s képeik Vestmünsterben emlék-szobrokban tiindöklenek. A’ Német Nemzet 
többféle megkülömböztetésekkel, ajándékokkal jutalmazza Tudósait, ’s több helyekre emelt
fel őket. Nálunk még eddig a’ Tudósnak , főként az frónak nem sok becse van. Találkoztak 
ugyan nálunk is nagy elmék,kik minden Tudományosztályban jelesen álhaltak volna elő; 
de az idő-kor’ szelleme nem fogta pártjokat, ’s a’ helyett hogy Prytaneum vagy Poéta 
Cornel fogta volna bé őket, kinevettettek, kicsúfoitattak , vagy ha szelídebben bántak 
velek, fel nem vétettek, meg nem láttattak, yflÚG ét KAZINCZY, KIS, SÍPOS, 
ARANKA, Jelesen's győzedelmesen ájbattak.velna-elő akármelly osztályban is? az ötSzo
morú-játék’ és Párisi per’ írója, ki megraotatta kevésben , mit tehetné, kiből könnyen 
Schakespearéja lehetne Hazánknak , ki egyedül uralkodhatna , Dictátori hangon parancsol
hatna i mindennemű osztályban ismeretlen fel nem véve rejtezik kicsiny Hazámnak egy 
csendes-szegletiben. , , . ..

Nálunk fájdalom Tudósaink'még kévéssé ismértetnek ’s vétetnek számba, nyelvünk 
még mindég kétes küzdések alatt áll, iskoláinkba felvéve nincs, ’s Eló-kelőink nagyob- 
bára Német és Franczia nyelveket beszéllnek ’s könyveket olvasnak, mintha a’ Magyar 
könyvekben semmi jó nem volna , azokat elmeliőzik , nyelvünk’ megrontásán panaszol
nak, hogy azt eddig nem hallott szokatlan űj stílussá miatt nem értik, hogy az régi pe
nészes alakját levetvén , új színe miatt szenvedhetetlen; ’s inkább vesztik idejeket sokan

fösvénysége is, azoknak eladásában, ’s így Lileraturánk, Cultúránk nehezen haladhat, 
íróink sokan kedvetlenül vetik-el pennájokat , vagy pedig fáradozások’ hasznos gyümöl
csét por és moj emészti-meg, mivel még igen kevés pártfogói találkoznak azoknak.— 
íróinkat munkátlan restséggel, tudatlansággal vádolni nem lehet, ezerféle akadályok közit 
is sokan megbizonyították azt, hogy a’ magyar írók is akármelly tudományi osztályban-na
gyok, jelesek lehetnének. Mit nem tehetett volna KAZINCZY’széles tudománya, kíassikai mély 
ismeretsége, ’s fáradtalan ’s vas szorgalma, mellyel Nemzetünket a’ régi és újjabb Nem
zetek Tudósainak és íróinak annyi becses kincseivel meggazdagította ? VIRÁG’ századjai; B ÓD Álnak jeles Históriai dolgozásai, ’s KISnek mély isméitekkel, velős tudományok
kal tele becses munkái, ’s PETHÉnek gazdasági dolgozásai ’s más becses írásai minden, 
időkhöz szóllani fognak ? — melly felséges érzésekkel , magos gondolkozással tellysjj^ 
TÓTH FERENTZnek, MÁRTON ISTYÁNnak ’s Prof. KÖTELESnek vallásos és fi/
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bal vélekedéseit, elŐ-Stéleteit, hogy a’ lant' szelíd zengzelére, az erkölc*’ és tökéllelc*. 
5ég’ temploma felépüljön. Dolgozzunk nagyobb és apróbb rendű Könyvekét és Kepűló- 
j^ ||0kat-, pártfogoljuk Hazánknak mostan folyásban lévő többféle becses Idő-szaki és Pá
lya-írásait ’s Év-konyveit; minden Nemzelekuél ezek ébresztették-fel a' tudományok* sze- 
retetét, vetetfék-meg a’ tökéíietesség’ talp-kövét, hozták mozgásba a’ gondolkodó ítélő 
okoskodó tehetség* erejét, ’s a’ fentebb törekedés’ lelkét, ’s a' nép’ Világositására többet 
használtak, mint sok idegen nyelveken írtt roppant foliántok. Ezek minden rendű em
bertől olvastathatnak, ’s ollyan helyekre csúszhaioak-bé, hol nem mindenkor szabad az 
élők’ szájában igazságnak hangzani, ’s mindenkor valami jót hagynak magok útin, és ©Ily 
idvesságe»-$tódlrfáf&fcat támaszthatnak, raeliyek Népek' Nemzetségek’ boldogságának taip- 
körét fijgfáfe megvetni; vaiameily nemes gondolatot szülnek, a' szivet néha valaroeüy 
jó-tétel’ ’s az emberiség* tiszteletére serkentik 's azt nemesítik. Azt mondja róiok eggy 
nevezetes író: hogy ezek ébresztették-fel a’ világot siket álmából, ezek mutatták-meg 
az embereknek, hogy eggy munkás lélek van bennek, meliy helyesen gondolkodik, 
ítél és okoskodik* .

Befejezésül tégyük ide még ezt, hogy eggy Tudós, eggy író, csak-ugya n ne® jaa* 
rád jutalom nélkül , bár meliy mostoha sors jutott is néki e’ földön; azon boldogító; 
termékenyítő magvak, mellyeket jó lélekkel elszórt századok műlva is tiszta érzéseket, 
erkölcsi indulatokat fognak termeszteni az emberek’ szívében; híre az élet* idején túl re
pül —• ha a* világi Nagyok halálokkal megszűnnek az élők’ világában erolítletni, ha pom
pás ravatalaik, márvány sorompóik, nevekkel, emlékezetekkel egygyütt eltűnnek; akkor 
sp, -emberiséget boldogított írónak, Tudósnak neve élni fog, érdemeit a’ következendő- 
ség emlegeti, a* íéső unokák éléteket tanílása szerént szabják. így él még köztünk a' 
PlátóV, Aristotelesek’, így a’ Solon’, Socralesek*, Cicerók’ neve és emlékezete, ’s 
ércz-oszlopoknál tartósb’ dicsősségek az idők’ végéig Fennt fog maradni, tisztelete* leírni; 
kasaik, bölcsességet terjesztenek, ’s szíveket formálnak. Illy szép sors vár eggy írót, 
eggy Tudóst ez élet után.

De-vagyon még eggy más is ez életben, meliy az író’ rősz|^ 
az elsőnél., Valami szép, valami eteagadó, vabmi nemes é* tis*te*s«%e», kiállású a’ so- 
kasíg töizé, hirdetni nékiek az igazságot, a’ boldogságnak, tisztességnek, erkBfcsi di
csőségnek ősvényét kijelelni, a' virtus’ mennyei alakjáról fellebbenteni a’ tündér leplet, 
hogy az eredeti fénybe tündóköljék, titkos és nyilvános vétkeseket, gonosz-tévíket, erő- 
teleneket és hatalmasokat, dúzsobat és szegényeket vonni a’ lelki-isroéret’ igazságos és 
meg nem vesztegethető Háló-széke’ eleibe; valami felséges a’ megkeseredteket ébreszte
ni^ a* szenvedőket vigasztalni, az elfáradt vándornak barátságos kezeket nyújtani, melly- 
hez támaszkodjék; új forráshoz vezetni a1 szomjan epedót, mellyból életet merítsen, 
bátorítani vég-harczaiban az élettől búcsűzót! — Felséges nyugalom az elmébe, hogy a’ 
hibást megjobbította, az eltéveiyedtet a’ virtus’ útjára viszsza-vezette; hogy az ártatlansá
got a’ ragadozónak kórmei kózzfil kiszabadította, és a’ gonoszság’ tőreit 8szsze-azag- 
gatta, ’s a’ vétkekre tehetetlenné tette. —Szép és felséges jutalom! nem csudilom , hogy 
még az avatatlanokat is elbájolja. _



November 1827.
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FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI

Tizen-ketiedik Füzet. Deczember 1 8 2  7.

Minden nyelvét szerető Magyarhoz!
■ Vizsgálat, melly a’ nyelvünkben lévő kétséget eloszlatja— szükséges elválasztásokat teszen,

és némeíty kécsúszott hibákat a' nyelv' természetéből megmutatja, ’s megjobbitja—
F e le le tü l a’ Profeszszor M agda PáI Űr Nemzet’ eleibe bocsájtoti azon kétdér 

sére, ha így kell e mondanunk.: a’ Katonák’ fegyvere, vagy fegyverei, vagy a’ Kato
náknak fegyverek, vagy fegyvereik?

A  megnevezett Profeszszor TJr tudni-illik az 1825-diki Felső Magyar-országi Minerva 
2-dik Negyedjében a’ 201-dik lapon, a'magyar nyelvben teendő újítások' barátja!, és _ ellensége 
kSztt lévő per-patvarkodásról értekezvén, unfgy ezéli ' - f ‘ ~ ”

„X szóknak Xszsze-lujfhezletésébni is'iiagy~a' megegygyezés, is egyformaság Csak azon eset
iben , mikor kél ragasztékós (éggy bíró más' bírt) Bszsze-helyhezlettetik, nagy külömbség van ország 
„szerte a’ ragasztékokkal való élésben. Sőt még a' nyelvtudósok sem egygyeznek-meg abban, ha 
„Tsétsi szerint minden esetben megkell e a' birt dolognak a' bíróval a' számra nézve egy gyeim, 
„vagy sem ? ha p.o. így kelle mondani: al Katonák' jegyvere, vagy fegyverei, vagy a' Katonáié
inak fegyverek, vagy fegyvereik*). Ezen dologban Grammatikusaink azért tétováznak, 's regu
láik azért határozatlanok (indcterminatae) és kétségesek, mivel a' Nemzet maga is kétsigeskcdik, 
„s tétováz. Régi íróinknak (mint eggy hazafi javasolja) szokások után eSgazilani ezen kétséges 
„dolgot nem lehel, kivált ha az S idejeklen is olly tétovázó volt a' szokás, minta' mi időnkben.

F. M. Or. Minerva 4. Negyed. 1827. " 58
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És Így ha szükség hozná magával, a’ Magyar olly könnyűséggel 8-10 szóval is el

mondhatná, — mit mis- Nemzetek valóban nem igen tehetnek. Innent van az, hogy
a’ Magyar sokszor ott is, hol az idegenek egészlen kihagyják, megmondja kié a’ tárgy, 
mert kSnnyen esik néki; — minthogy pedig ez által a’ beszéd iá sokkal világossabb Ifin, 
ki tetszik, hogy a' magyar-nyelvvel világosabban is lehet beszélni; mint akármely más 
európaival — csak gyakorolnánk johban!

Ez a’ forma pedig nem-csak személyes, hanem minden más éltelen tárgyakra is 
szinte úgy elterjed, a’ hol már nem bírás, hanem valami más viszszonzat van közttök,
»s egygyik a’ másiknak valami cselekedetét, szenvedését tulajdonságát vagy hozzá tarto
zását ’s a' t : megvallya : p. o. szívem' öröme— kő’ keménysége — ezered’ zászlója ’s a't. _
azért jobbnak is ítélném ha ezen formát nem bírás , hanem ki kije vagy mije formá-

* ’Tttén pedig*még azt is megkell jegyzeni, hogy a* Magyar majd nem mindén hlyen 
síbí’SSfc-KIeKép’ elvállóztatthat, 's azért is ugyan azon eggy tárgyról folyó beszédét, a’ 
EbfnySállások szirént,'’s a1 hogy jobban illik , több-féle-Kép’ ádháttya-elS p. o. Ezered 
Kapitány, itten az első szót így is teheti: ezeredes, ezéfedií Széredbeli, ezer edbén lé vő, 
ezeredböí való Kapitány, és meghatározva így: ezer‘ed'"Kapitánnyá.tV1 másikszÓlls 
sokszor szinte úgy p. o. leány-csók -csókja -csókolása -megcsókolása -csókolhatása -meg- 
csókolhatása -csókolgatnia —csókolódása -csúkoltatása~ -megcsókoltatása -csókoltathatása 
’s a' t  —. £  hol is mindenhtt valamennyire változik a’ szavak’ értelme.
s Énekből pedig ismét világoséin kitetszik, a’ magyar nyelv’ sokkal'nagyobb tfchet-
tsége; — mert, a’ mint itten látjuk, mink eggy szóval annyit mondunk, mennyit az 
idegenek 4-5 mással alig mondhatnak, és oiiyant is mit ők nyelvekkel egészlen ki sem 
ejthetnék; próbálja csak kérem-valaki ezeknek értelmét-egygyenkéht akármSty-más 
nyelvre átfordítani. - - - re- : u- . . --- --

Ez is meglővén, kell még itten két más szép magyar formát is- említenem , mel- 
lyek szinte idetartoznak, —'tudom , hogy az olvasó nem fog- reám -rtehezUlni. ha eze- 
ket is megvizsgáljuk. - - - -  - '

Mondtam már ti. hogy a’ Magyar a' kérdésre, ki kié? eggy szóval is felelhet imígy . 
katonáé, és nám ebből is származik eggy más nagy hasznú forma. — Illyenkor a’ mint 
látjuk, a’ fő tárgyi szó (fegyver) ki van hagyva, és az a’ magányos kié szó megtartja 
maga mellett az eredeti kié ejtési (genitivusi) é betűt. — Az egész küíömbség tehát ab
ban áll, hogy itten ez az, é betiü, a’; kihagyott fő-tárgy’ képét egyedül, viseli — ennél 
fogvSTo néki is kell tehát természetesen, ®nannak*á’ kötelességeitK- Vé{ êz~vinni ,Í5ts 
felei tehát mindenre,'’s 5 is veszi-fel a’ Birtt-helyett minden rágasztékokat, úgy, mint, 
ha a’házT gazda nincs otthon , akkor az” otthon hagyott kép-visetőfe már-a’ fő, és .felelet 
alatt lévő személy a’ házban. Ez” pedig: ” ' ~

' az eggy szavú ki mije forma.
'És rofoden eseteken állal-így van: - . -

i-sz$ci &$töááé' -énak, -ét -éval, -éből férői -éba -éhoz *énél -éért ’s a’ t. ; 
5«saorKatonáké - * - , - - - -- .
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S-ször: Katonáéi -éinak -ált -éival -éiből -éiről -éiba -éihoz -éinél -élért ’s a> t  

"óvszer: Katonákéi - - - - - - -
Az elsőben itten eggy a* Katona , meg eggy az alattomban értett holrüije, *a annyit 

fesz’ .néibetül:' 2Do$ bem ©oíö«ten gefc&rig« £ing.
A* második sorban több a' katona, eggy a’ holmije és tesz’: 2>as mefyreren Boí&öten 

S^őtige Beug,
A’ harmadikban eggy a’ katonat de több a’ holmi: 2>ie cinem ®oíb«te« gê &rtgett 

0 ad;ett.
A’ negyedikben mind a’ kettő több: £>ie mederen ^oíbaten gê origen @ad;ent
Ezt a* formát is lehet szinte úgy tovább is folytatni, ha szükséges; mert a’ bíró , 

km üa, maga is lehet ismét valakié másé, és pedig nem lévén más külömbségköztte , 
mint az, hogy itten az utolsó e betű veszi-fel a’ birtt-helyeti a* ragasztékokat, egészlen 
Agy, mint a’ ki híjé mije formában van adva: p. o. Vigyázz a’ katonánkéra, ’sa’ két 
szomszédunk katonái-éira is, az itten lévő Vármegye’ Biztossá’ Katonája’ feleségééhez pe
dig ne nyúlj — és itten kell ezen szavakÖvé -öké -övéi -ökéi, igazi értelmét is keresni.

Ez a’ szóllás-mód a* horvátban is megvan p. o. Színovo, otczovo, maleríno *-» len
gyelben is p. o. Królow-Kupcow-Siestrzyn - K r ó l o v r e g o - d e *  nem terjed mi- 
nyira mint a’ magyatá ; méwtoek iaJányns*, firw.cziának, olasznak pedig semmi ef
féléje nincsen.

A’ k betűt itten se-lehet többesben az i  betűre ragasztani, hanem i betűnek kell 
lenni, azért: mert ha teszszük, itten is mindjárt az egész bírás megszűnik, a’ szó határo
zatlan szóra változik, és már nem a' holmije, hanem ő maga, de több hozzá tartozan
dó személyekkel egygyütt alatta értetődik p. o. hogy vannak Uraimék, Katonáimék? 
SSie Bejtn&en 0ie @!̂ > mente JJervfdjafieit, merne .Sperven ®oíbatent

Nám melly pontossággal tarja-meg a’ nyelv, az egyszer fel-vett törvényeket, ’s melly 
szép rövidséggel a’ külömböző értelmet eltudja igazítani. — E? pedig.

; több szeméiyű szófomw, -  % így saegye*:

Ulk tSlb eseteken állal
l-8r: Katonáék -katonáéké -éknak -ékat -ékkal -ékból -ékről -ékban ’s a’ t.
Z-or: Katonákék -katonákéké-kéknak-kékat-kékkai-kékből-kékről-kékban ’sa’t.

- Az elsőben eggy a’ katona, ’s véle több hozzá tartozandó személyek érte
tődnek; a’ második sorban több katonákhoz tartozandó tBbb személlyek értetőd
nek, és mivel ezek a’ katonához tartozandó személyek magok is.valakié másé lehetnek, 
lehet a’ formát szinte úgy, ha szükséges, nem-csak tovább is folytatni, de ezek a’ sze- 
raéltyek magok is bírhatnak valamit, a’ mi a' következendő példákból világossabb lesz’: 
Katonaékkal nem jó tréfálni: mit bem Salbaten fammt jemen éfejeSétieen ijl nidjtsutgufpapen — 
tegnap a’ Kardosséknál ebédeltem, bei bnten Kardossifájm, oöer: bem Kardos }ln9t(iöri3m,









1827. .148!
• komu? loycü, — tómű? otczu, — és gondolnám hogy más akárroi'KIe nyelvben se lehet 
máskép*. —

De az itt a’ külBmbség, hogy a* Nemzetek nem eggy formán élnek vele, hanem
íhidín az egygyik kinek kérdez, és felel, akkor a’másiknak jobbár, tetszik sokszor más kér
déssel élni, ’s viszszonoznii hasonlítsuk - öszsze p. o. a’ magyart a’ némettel : & béillik 
katonának — cr fd;icft |ltl; jurn ®etbatm — szép Úrnak lenni, eé ijl fdjiin Jperr ju fetm —nékem 
van, id; baké — én étet szebbnek tartottam, id) $a6e (te, ober $tt fiír fcfjötter ge&ottnt ~  S né
kem jó barátom, er ifi cin gater jjrruub ja mir — egyenesen BudánakJhajts, fabte aerabe atom 
Ofrit binju, >s a’ t.

- Itten «P mint látjuk a’Magyar mindenütt nák esettel felelt, a* Német pedig éppen azt 
aktíván elö-adni, ezeket a* kérdéseket tette: j« n>aá? — teáé?,— mer?— für ajaét— fgr 
tatm f — ju «>em ? leê inju, — ’s úgy is felelt.

Dgy van ez a’ tóbbi Nyelvekkel is, és éppen úgy minden más esetekre nézve is, a1 
mint azt úgy is minden ember tudja, hogy soha se lehet eggy nyelvből a’ másikra szóiul.

• szóra fordítani — és így történik tehát sokszor az is , hogy midőn a’ latány, ’s mások Ki
ejtésbe teszik a’ szól, ollyankor imitt-amotí a’ magyar nák -esettel él, vagy ináskép’ is 
mondja: p. o. ulnapanui, posztónak röfe, vagy röf posztó, ’s több efféle, a*mint tót is 
majd mindjárt meglátjuk. I ' í -

De azért hogy ez így van, nem eggy forma a* magyar kinek-ejtés, a’ Ki-ejtésse!, 
trgyé bár? ez rósz’ következtet és volna? mert van a’ Magyarnak külön kié ejtése, melly az 
idegenekével éppen ollyan kérdésre mindenkor megegygyez, van az övéikkel megegygyezó 
küjöp nok-ejtése is,..mellynek mindeniknek szinte úgy külön értelme is van, nem -de? 
hanem, a’ mint lehet észre-venni, csak-ugyan innen származhatott az egész tévelygés, 
annál inkább, mert a* iatány-nyelv illyénkor is csak genitivusbá veti, ’s ennél fogva sokak
nak , a’ kik csak a’ latányt ismérik, úgy látszik , hogy a’ nák ejtés a* magyar kié — ’s kinek 

'ejtése is egyszers’mind; de lesz’ még alkalmatosságom erről majd utóbb még bővebben is

Az pedig a* Nyelv-tanítók’ kötelességében lévén, az efféle különösségekkel a’ tanu
lóikat minden esetekre , ’s minden n3 megkrnémm, feltett 

\ . czé íbrQ ^^i^  , ' azért is vizsgáUyuk - meg már,,
most, minthogy erről a’ Nyelv-könyvekben mind-eddig nincsen semmi bizonyos regula,

Mi a’ magyar minek mije- vagy kije forma, hol szükséges,
, ’s hogy illik-öszsze a’ többi nyelvekkel?

Dicsekeclhetem azzal, hogy legalább a’ külömbséget kinyomoztam, a’ többit pedig 
majd az idő megteszi.— Ez tudni-iliik eggy egészlen más forma, melly két név-szó köztt 
csak akkor szükséges, ha közttők nem lehet kérdezni ki kié— illyen esetek pedig e’ ku- 
vetkezendők:

1-Ör. A’ 'Magyar két-szó köztt ottan, a‘ holaz eggyikkö2ttÖk eggy egészszei, a’ másik 
pedig' ennek eggy í'észcf jelenti, az első .szót nak esetbe teszi, a’ másikra pedig utó! a’ kÖ-., 
zönséges ragasztékot ragasztja p. o. a’ tíem rég említett példában: posztónak röfe. - j ,
F. M. Or. Minerva /*. Negyed, l8a?. ÓO
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DecVallyon mrért? azért mivel itt is éppen úgy, mint fennt volt, egyszer egygyött 

.véve is élhetünk velők, így: az én haszont-keresésem — a’ te has zont-ker esőd—az Ür’ hjr- 
szont-keresete, — és külön véve is; illyenkor tehát, midőn a* haszonról magáról van a’ 
kérdés, nem állhat ismét úgy — vagy is világosabban szólva, legfőbb oka éppen.az, 
hogy illyen cselekvő ige mellett két név-szó, egygyik cselekvő kiejtésben, másik pedig U i, 
a’ mellyiket ez a’ cselekedet érdekel T kit ejtésben mellette áll; p. o. János keresi a* 
Katit — a* haszont — szél forgatja a’ tollat; illyenker tehát, ha nem volna külömbség, 
nem tudhatnánk, mellyikre kell kettő közit venni az értelmet; — a* Magyar tehát il
lyenkor azon személyről vagy tárgyról, ki cselekszik, meghatározva így kérdez: ki a’ 
keresője, forgatója? felelet : János—szél: — azon személyről vagy,tárgyról pedig, a’ kit 
az r  cselekedet érdekel, ismét a’ külömböző kérdést teszi így: ki minek keresője, forga
tója ? felelet: János Katinak-haszonnak keresője— szél tolinak forgatója— kikeresése- 
forgatása? János keresése, szél forgatása,— minek keresése, forgatása? Katinak vagy 
haszonnak keresése, tolinak forgatása, -r- Ennélfogva tehát János’ szeretője az, kit a* 
János szeret,— Jánosnak szeretője pedig az, ki őtet szereti.

Nám ismét eggy új példa, minő világosságot terjesztő szerekkel bír a’raagyar-nyelv> 
a’ mi Oly rövid móddal eggy európai nyelvben sem. taiáítalik ; de a’ mai Magyarnak v£ 
lágosság'nem keli, hanem a’ latány.nyelvnek . mfmeiése; ő tehát inkább a’ Ttok -ejtést 
a\ faé-ejtéssel öszszé-zavarja, hogy az.ő nyelvé is olly homályos legyen, mint illyenek- 
ben a’ látányé; így már szép, és jó ? —
. Itt vannak erre még több példák: pénznek vesztegetése — el vesztegelhet és e, útnak 

megmutatása, —búzának kicsépelése — kicsépelhetése — Istennek megtagadója — földnek 
késérője—juhoknak Haszna. Va’t.

Itten azt akarom megjegyezni, hogy néraeUyek (*s pedig töbnyire) az illyen Öszszê  
kapcsolt* szavakban, azt a*Aú-ejtési szót fa-ejtésben hagygyák így: haszon keresés, — de ha 
jól megfontoljuk a’dolgot, hibáznak; mert nám! illyenkor mindenütt másutt is a* másik 
név-szó mindég abban az esetben marad, meliyben az ige mellett szokott lenni p. o- menny- 
be-menetel — jégen-csuszkállás — földre-esés — útnak-indúíás — elől-járóknak kedvező— 
. bi&an-epedő—semmire-yaló ;s,a\t-
mindemftt, a'hol az értetődik, ,gy haszoní-keresée,— részt-vévó — szót-fegadás—fényt űző 
bnrt-mérés — kint-szenvedés -—iáőt-vesztegetés ’# úgy meghatározva is, ha öszsze-kapcsolva 
veliszük, így: Kalmár hasiont keresése Ya’t . a ’ németben is aa effélékben M ejtés ér
tetődik , p. o. ©aljoetjdjleípffleilt^inMer ’s é’ t . .

Legfőbb oka pedig az, mivel, a’ mint látjuk, minden cselekvő ige mellett ugyan
ezen név-szó fii- , vagy fai- ejtésben is állhat, nem lehet teháfmind a’ kétszer egyformán 

tenni, mivel két értelmű volna; á’ mint is valóban nagy külómbség van kSztte p, o. az 
én leveleimet eggy leány-őrzésére nem bízom— leányt-őrzést a’Törököktől kellene ta
nulni — más tehát leány-örzés, és egészlen más leányt-őrzés — itt van még több efféle-: 
annya-szeretet — anyát szeretet—puska-töltés — bie patroné, — puskát-tültés, bei Seben 
bér glinte — búza-mérő — 9Kegen, mit bem mán ben ffieifen inept, búzát-méró — berjenige, 
bér ben SBetgen eimegt, ’s a ’ t - -  :

60 *
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tíonnan származik ez a’ sok szükségtelen kinek ejtés 
> / szaporítás?

Én azt gondolom, hogy ezt, több iilyen nyelvünkben találtató szükséotelenséeek- 
kel egygyütt a’ régi Szent-irást fordítóink hozták bé — a’ magyar nyelv t. i. "nagyon kii- 
lömbözvén a’ többi európaiéktól, az els5 fordítóink pedig szórul-szóra akarván a' Szent 
írást a’ magyarra által tenni, ’s nem tudván a’ két nyelvet jól öszsze-egygyeztelni, sok
szor ollyan szavakhoz, és szállásokhoz is kaptak, meliyek ugyan a’ latány szavakkal é 
szerkeztetéssel megegygyeztek , ha bár a’ magyarság szenvedett is a’ miatt, p. o. n.i ke
nyerünket mindennapit, miért nem inkább így: minden-napi kenyerünket.’ — a' hon
nan! lészen eljövendő, miért nem így? a’ honnant eljön? — minek az a sok, te, p. G.

. te neved, te akaratod, te országod, te veled; az a’ sok, mi, p. o. mi atyánk, mi vétke
inket, mi kenyerünket ’s a’ t. azért mert mindenütt szórul-szóra egymásután a" laián- 
nyelvben.éppen úgy áll, nem-de?

Ez tehát így lévén, az a’ fordító, a’ kinek ezt, „in nomine palris et Mii et spiri- 
tus sancti", magyarra kellett át-tenni , latány genitivusokra akadván, kereste a] magyar
tan; — de ezek atyáé fiúé, meg nem egygyezvén itten a’ (alannyal), kereste tovább, és 
Jiáro ebben: boni fama, jónak híre, vagy más ilíyen beS2éd formában p. o. atyámnak 
János a’ neve, mei patris nomen est Joannes, mojemu otczu je Íme Iván, reá-akadot!, 
hogy a’ latány genitivus, patris, a’ magyarban nem csak atyáé, hanem atyának is te„z‘ — 
több már nem kellett néki, ó tehát nosza fogja magát, ésaz, Atyának, Fiúnak, és Szent
lélek Tjr Istennek nevében, készen állott, az Hlyen jobb fordítást pedig; Atya, Fiú, és 
Szent-lélek nevében, nem merte tenni, vagy kész-akarva elmellőzte, mert ezeket: Atya, 
Fiju, Szent-lélek csak nőm nativusoknak tartotta, a' latánnyal megegygyező genitivuat 
pedig sehol se vette észre, ’s ennél fogva vagy hibás, vagy homályos forditásnak is 
gondolta.

egészlen a mái napigfs úgy tesznek, rész-szprént, no,vei most is,éppen úgy okoskodni., 
arészént pi-dig,hogy mar nagyo* * eftatalmazott, ’a ennél fogva nem is latsak mar hiba-

De bezzeg mennyi sok tévelygések származtak ezen eggy hibás véleményből! vegyük 
csak elő a’ magyar nyelv-könyveket, 's azt találjuk, hogy már most magok a’ nyelv-tanítók 
se tudnak a’ téboly-kerthól kitalálni, a' gordiai csomót szét bontani, némellyeknéi, atyáé , 
A’ második, atyának, a’ harmadik ejtés; némellyek pedig, kivált az újabbak ezt hibás
nak tartván, azon Ízetlenségre vetemedtek, hogy a’ második és a' harmadik ejtést egyfor
mán a’ Xyelv-könyvekben teszik így : atyának patris, meg ismét, atyának, patri.

Már most hogy boldogulhat eggy idegen az illyen nyelv-könyvei, a’ hol így öszszc- 
yiszsza van zavarva minden? mellyik tehát az igazi kié ejtés? magok se tudják, mer 
többnyire ugyan, atyának, teszik, de utóljára, a’ mint már mondtam, magok is megval- 
Iyák, hogy a’ nokot mégis szükséges egynéhány szavakban kihagyni, de hol és mikor.’



(diktált)
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Az^asban meg leéli vallani azt is, hogy a’ mostani magyar Nyelv-könyveink, minden 

hibák mellett, meílyek még bennök találtatnak, nagyon előbbre haladtak, mért ezelőtt 
nem rég még rosszabbak, ’s úgy szólván mind használhatatlanok voltak; azért ne ia 
neheztelíyen senki, ha ezen vizsgálás közit, az igazat is meg kelletett mondani, mert so
ha sé volt szándékom senkit is megbántani, hanem kinek kinek-érdemeit, jó’szándékát 
megismérvén, becsülvén, a’ nyelvhez vonszó szeretetem* tüzétől gerjesztetvén, csak a‘ 
még benne találtató hibákra a* Nemzetet figyelraetessé tenni, a’mihez minden ahoz értő 
hazafinak jussa is van, kötelességében is áll, magara is kívántam; mert csak így tisztulni
» fog nyelvünk, jobban is-fogjuk ismérni, *s rövid idő alatt tovább is haladunk vele._

És így már most gondolnám, hogy a’ mit állítottam, próbák ’spéldák általa’nyelv’ 
természetéből meg van bizonyítva, <— többféle beszéd-formák egygyik a’ másiktól világossan 
elválasztva, ’s hol *s mikép velők élés, érthetően megmutatva, ’s ennél fogva a’ tétová
zás is megvolna szüntetve—de mind ezek csak üres szavak maradnak, elhangzanak sikereden 
a’ pusztában, a’hiba pedig hiba, tétovázás marad, ’s tovább is elgyökerezik, ha idején 
nem veszszük elejét. — Itten tehát kezet kell fogni, *s a* ki hogy teheti, a’ Hazának

' ' 'r ... .   ■
Szaporodott ugyan a’ nyelvünkben minta’sok idegen szó, ágy'a"í Öegen szóltísfór. 

itta is* de nem annyira, hogy nem lehelne míndenikén segíteni, mert a* nyelv is oliyaa 
térmészetü lévén, mint maga a* Nemzet, nem hagyta magát még is egészlen elnyomatni, 
természetéből kivetkeztetni, akárhogy sodrották, törték, zavarták a* benne izzadó , őt’ 
Idegen mértékre szabni akaró Fordítók, ’s más ollyan talán kifajzott fiai; —segélhetne pe
dig ezen, az Imádságok* és a’ Szent-irásnak helyesebb átfordítása, — segélheinek a’ Nyelv
tanitok, ha'a7 fenht-adott tanácsot követvén, új Nyelv-könyveket készítenek, mellyekben 
távol legyen minden Európai nyelvnek mímelése , — segélhet minden mostani Könyvet, Űj- 
ságot-író’s Fordító,—segíthetnek a* Papi Karban lévők, *s mindenElő-kellőbbek, kik több
ször a* Néphez beszélnek, ha mindég tisztán kimondják; mert a’ Nép nem vizsgálván a* 
dolgot, csak hamar felkapja szinte úgy a’ jó, mint a’ rósz’ hangokat, a’ hogy másoktól 
legtöbbször hallja — segéthetnének végtére leg-főkép* a* Karok ’s Kendek, kiknek kote-

iv ’-tm W .ín a' fatóárt fajgyát^nyelven térvénycsnei^fennék.
"A’ mi pedig a* nyelvet magát illeti, ez valóban maga részéről ezen czéínak elérésére 

semmit se hágy kívánni valót hátra, mért Szerzője annyi sok külömbféle szerekkel fel
készítette, hogy ezekből tetszés szerént válogathatunk, — a* kiélni tud vele, soha se szorú! - 
meg, ’s idegen szóra se volna szükségünk, ha némellyek már nagyon el nem gyökereztek

olly VíllgÓs viszszonzatban helyheztet minden személyt, tárgyat Váz Ő cselekedetét; hogy 
valóban bámulni lehet azon régi Sczithák’ eszén, a’ kik ki gondolták. —

Irtom Szabadkán , 182? •ben.
Zvobnik,

János F5-Herc*«g 1-6 Dr«gonyo* Ezertdcbeu
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(Vármegyéji) ’s Városai 5l3 Követet küldenek, Skótzia 4o-3t, Hibemia 100-zat, az A1-. 
só-házba. A’ Felsó-ház világi ás eggyházi Lordjainak száma kevesebb. Az eggyháziak 
közzúl itt az Érsekek és Püspökük fognak helyet.

A’ Parlament nincs mindenkor egygyütt, ’s ez, erőtlenné nem aljasodhatására néz-, 
ve nagy szerencséje. A’ Király hívja-öszsze ’s oszlatja-el is. Hát esztendő előtt ezt 
tenni neki nem szabad, mint azt se, hogy hét esztendőt meghaladja az egybe nem gyűj
tés. Minden Lordot arra külön levéllel hiv-meg j a’ Vármegyék él 
latot kapnak, hogy küldendőket válaszszanak. A’ v
polgárnak vótuma van, a’ Vármegyékben (Shircs) ír . .
ként 40 schillinges jövedelmű. Követté csak azt lehát választani, a’ ki tulajdon 
jósifgsfiófSOO'font Sterling esztendei hasznot Iát, és a’ Koronának se szolgálatában 
nincs, se attól valami fizetése nem jár, hogy nép’ szószóllója létére Minisztertől ne függ
jön. A' Parlamentet ott tarthatja a' Király, a’ hol neki tetszenék, most rend szerint 
a’ Wesztmilnszteri régi , királyi palotába gyűl. Az első ülést a’ Király nyitja-meg. Fe-

mellyre mindenik Ház köszönő-oddreszben külön fele! írásban. Azután a’ Earlame.pt’, 
Tagjai az Egyházi esküvést mondják-el, meliyet VHbdik. Henrik kezdett. .Abban a’ Ki
rály az AngolyAnya-szentagyház fejének ismértetik-meg. Erre eggy más esküvés, a’ Tol 
következik , mellyben 170c ólta a' Stuart familiáró! és a’ Kalholika vallásról mondanak- 
le., ’s még osztán az Alsó-ház az alatt-valói hűségre is megesküszik; Oath of AtUgtancc. 
Most ez, Beszállóját Spcaker laszlja, ’s eggy őt személyből álló Biztosságot CommiOu. 
Eggyik ezek Jcözzűl a' Ház' jussaira tartozik ügyelni, másik a’ Kép' sérelmeire, harma
dik a’ perpatvaros választást vi’sgálja-meg, negyedik a’ kereskedés’ dolgait védelmezi, 
ötödik az Egyházi bajokra figyelmes. Azután kezdődik a’ tanácskozás.

A’ Felső-házban a’ Lord-Cancellár ád mindent-elé szóval. Ez ott a’ Miniszterekkel 
egygyütt eggy gyapjas-zsákon ül.

A’ két Ház’ tagjai közzűl mindeniknek jussa van ujj törvény’ ajánlásához, mellynek 
Bili a' neve. Felolvastatnia három egymás után következő napon kell. A '^  m j^ ^ c s .

Ha itt is áital-raegy (passed) a’ Királynak adják-bé megerősítésére. Ez is meglévén, a* 
Bili parlamenti végzés, lesz ; act of parlament, b e  a’ Király nem éppen köteles mindene
kor elfogadni. Azoraban a’ 'Veto-nál semmi egyébb köze nincs hozzá. Ajánl a’ Király is

nagybbii réssst̂  a’-^Örvény csak-ugyan tilt. .
Ha pedig egygyik Ház jónak nem találná a’ Bilit, mellyel a’ másik már hciyben-ha- 

gyott, azt újra eggy KiküldSttség rázza-meg, ’s mikor-ebben is ellene van a’ többség, 
akkor azt féíre-vetik. így jár mingyárt elészőr is, ha azon Ház, mellynek által volt ad
va, haszontalannak állította.

Háromféle tárgya lehet az illyenjavallatnak (bili). Közönséget illető, Privát dolog
teli, ’s Adóról szólló: PubUc-bül, Private-bill, Honney-bül. Külömbségéhez képpest van a’ 
királyi helyben-hagjás' formulárja is szokásban, ’s még pedig a’ Normandiai Herczeg, ás _ 
E M. 0. Minerva 4* Negyed 182?. 6t
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Parlamentben. Az Ellenkező-rész Oppositió így többnyire mindég gyengébb, mert a* pénz 
rontja néha a' legjobb főket is, ’s ezzel a1 Király’ vagy Miniszter’ kívánsága teljesedik.

... Más híjánosságai az Angoly Constitutziónak most onnan származnak, hogy se a* Felsó 
se az Alsó-ház’ jussai, sőt még a’ Király’ praerogativáji sincsenek mindenben tökéllete- ' 
sen meghatározva, mivel a’ Consíitutzíó nem sok tapasztalásokon épült ’s mindenféle meg- 
ismért hibáknak elejét venni kívánó egyszeri munka, hanem századok vettek-el holmit 
abból ’s toldották megint hozzája. Ennél fogva sokszor támad kétség, hogy vallyon ez 
amaz a’ Király’ titkos tanácsa, vagy a’ Parlament eleibe tartozik é? ’s illyenkor termé
szetesebben gyakran a’ Minisztériumé lesz’ az elsőség.

De az Angolynak eggy nagy szabadságaáU Őrt Constitu'tziója mellett, ’s az nem eggy 
könnyén hagyja egybe-dőlni. Az Angoly, a” mit gondol és érez, bátran kimondhatja, le-

bad, ’s mégha Ugat ás nélkül, el nem csípik. A’ Publicumnah velős éles ítéletétől így még 
az Ellenkező-rész is tart, a* Despotismusra hajlás pedig öszsze húzza magát.

A’ birói hatalom egész Brittanniában a’ Király nevében gyakoroltatik, ’s a’ palrimo- 
nialis ítélő-szék ismeretlen, kivévén, hogy némelly régi nemes jószág’ birtokosa Lord oj 
ihe manor holmi kissebb perek’ eligazítására Freeholdereket ültet-oszsze házánál Az első 
folyamodás* ítÉlő-széket Békéitető-birál Jmtice of Peace formálják, a' miilyeneket a’ Ki- 
rály minden Schireban tetszésé szerint nevez-Ici, ’s annyit, a' mennyit jónak lát. Ezek 
a2omban nem annyira Bírák, hanem inkább köz-bátorságra ügyelő Tisztek , a* panaszt 
béveszik, elfogatják a’ gonosz vétkest ’s eló're röviden kivallatják. Hajdujiknak nevek: 
Consiables. Tulajdonképpen való íiélő-székek a’ Qvatier Sessions vagy Great ínifuests. Egy- 
be-gyülnek t. i. fertály esztendőnként a1 Békéltető-bírák minden Vármegyében, meghív
ják az Esküdteket ihe Jury, ’s ezek eleibe terjesztik a1 nálak béjelentelt polgári és büntető 
pert, raeliyet el nem igazíthattak. A* Jury hát már másodszor ítél. De a' peres- 
fél vagy a’ bépanaszlott kifogást tehet az Esküdtek ellen,‘s akkor másoknak kell kine
veztetni , mellynél fogva a' Bírói hatalom senkit el nem nyomhat, mert a’ többszöri ki
foghass után egyenesen maga a’ törvény ítél, mellyet az Angoly nem magyaráz, ’s így 
félre, se csavarhat, hanem betű szerint vészén. Az Esküdik’ -Malra^, JiéseibV vége- 
zetévcl megszűnik. 1). ÜSlyváet tant m S lS  Várhegye' S rW éé , ki az E küdleket zok-
la kinevezni , ’s a’ mit ítéltek, végre-hajtani.
' X’ Váró■sok’ tisztsége , éggy Mayorbói — ennek néhol Baiíif is a* neve, — ’s tizen

két Xldermenból áll. A’ Londoni Maydrt mindenkor Lord-Mayornak hívják. Ezektől a’
polgári per a’ Köz-törvéiay’ ítélő-székéhez Coi pkas megyem, a’ büntető per

ílyí pádhoz Kings hench, meliy azé így, mivel régenten ott a’ Ki-
. rály ült elöl ncs-tár’ ítélő-széke vészi-által,
Court of Ihe Exchequer, a’ mi a’ Kamarától kül ez Bíró és Peres-fél egygyütt

■ nem lehet. Vannak ügyek , menyekkel mingyárt legelós;tör is ezen három ítélő-szék
előtt keli m innét a’ Kíngs íenohhez mozditatnak feljebb. Ezen három ítélő-
szék kőzzől mindenikben négy négy Biré ül, kik egygyült véve Anglia’ tizenkét Bírájinak
neveztetnek , ’s mindenili Lord titulussal él. Régen a’ Bírákban Báróii származás kíván-
tatott, most: azt tartják síz Angolyok, hogy ntásnak is van esze és szb’e. Ezek sem Hél-
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beinek egyedül magok. Béjárják a* Országot, mint hajdanában a’ Frank-Grófok, a’ 
Magyar Nador-Ispányok ’s ílélő-mesterek, raindemknek meglővén a’ maga kerülete, Ssz- 
aze-hivnak tizenkét Esküdtet, ’8 ezekkel mondatnak ítéletet azon ügyekre, meilyek hat 
hónap alatt eleikbe vitettek. YValesnek két kerületébe a’ Bírák helyett négy megbízott 
í'gyvéd jár. Ha pedig valakinek panaszsza támadna az említett három Fő-ítéiő-szék el
len*, az akkor a’ Cancelláriához folyamodik, melly a’ Bíráknak a' perben volt magok vi
teleteket megvisgálja. Egyedül ezen Cancelláriának foly szakadatlanúl esztendőt által 
gyűlése, ’s csak ennek van megengedve az igen kemény törvényt, mellyel vadabb idő
kor szült, iliendóleg szelídíteni. Ez eleibe tartoznak az osztályos perek. Tulajdon ez 
a Cin.ellária pedig a' maga tagjaira is ül Itélő-széket, ha valamellyik vád alá jön. Főbb 
t.g’iinak száma 19, úgymint a’ Nagy Cancellár mini Elől-ülő, tizenkét Tábla-Bíró j kik 
mind Törvény Doktorai, tehát jól megvi’sgáltatnak, és hat Titoknok.

Látszik ezekből, hogy Anglia, az igassájf kiszolgáltatásában minden történhető el- 
aikkasztáanak eleibe akart kerülni.

- **- legesteg-fóbb ítélő-szék azomban a’ Felső-ház. A’ Lordok' büntető pere egyedül 
ez előtt folyhat. Ez eleibe ádatik-bé a1.Miniszterek, Gyarmatok’ kofmányozóji; ’s más 
falb hivataluak ellen a' vád, mint ez csak nem régen: LordMetvilley I.ord Wellékley; 
General Picton, sót még a’ Yorki Herczeg, — ki a’ királyi lamiliából való — ellen is 
történt. Illy esetekben az Alsó-ház a’ nyilvános vádoló, ’s a" ki megítéltekk, annak a' 
Király se kegyelmezhet-meg.

Angliának honni törvényei — jus privatum — köztt legelső, /ke comman lám; me 1- 
Jyet Eduard, a’ régi Szász és Dán szokásokból gyüjtött-Sszsze, a’ Hiioltató Wilhelm 
francziára forditátott, ’s Normanniai törvényekkel megbővített, végre I-ső Eduard (szül.

1907.) kijobbított. A’ Parlamenti végzések’ nevei Síatute lm ; ezek amazokat 
némeilyeiben egyszer mászszor megváltoztatták. Egynéhány város , külön helybeli tör
vényeivel is él. A’ büntető törvények nagyön kemények , van közlök kegyetlen is, " a’ 
M á-fM *  « • « * * *  szeretető, xnelly csak egyedül . ' törvényi akar feijel: .hajta
ni , részint az a* kicsínykedo pontosság , naelly á* t5r f̂^%et®jé$íe® >atö' mlgá-
Urtásban ollykor egész nevetségig akadékoskodik. A* legfcissebb lopásra, minden kifo- ' 
gás nélkül lialál van téve; de a* mi természet szerint mindenkor még se következik. 
Ha valakit most, legelőször találnak abban, sütést vagy bélyeget kap, a’ mire való vál- 
letiltásnak egyházi elengedés a' neve, mivel egykor a’ Papoknak volt a’ törvényből az 
a’ jus adva, de most világiakkal közős. Még a' megbélyegzés alól is történik felszaba- 
dűlás. 1806-ban, 3j5 halálra ítéltettek köztü! csak ötven-heten vitetett véghez az~éTeV
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A’ Magyar Vitéz Hadi Rend.

„Nincs szebb a’ katonai életnél. Felülni eggy Erdélyi istállóban nevelt'virgoncz paripá
ra , ’s mondhatni csak eggy Század-Huszárnak is: Balra kanyarodj; annyival inkább eggy 
csinos Városban bámultatva felülről az ablakot nyitott szépségektől, mondhatni hatalma
san eggy zBId 'csákós Osztálynak ’s Ezrednek : Jobbra lefoszlunk; dicső ! ah dicső dolog! ” 
így szólt minap eggy tüzes s tapasztalatlan ifiü, ki Felsőbb Oskolai pályáját immel-ám- ‘ 
mai végezvén, 's könyveit, meilyek csak ügy tartoztak bútyorai közzé, mint a’ kopasz 
fejűnek a’ leltt (ésü, szerle-szét hajingilván, -már alkudozni kezdé, neveléshez nem so- 
jkat értő Ura-Attyával, hogy Cadét (Katona ÚrQ) korában, mennyi fog lenni Hold-na
ponként czulágja (toldalék-pénze). — De ne hirtelenkedjék édes ITrfirn ! csak nem lesz’ 
tám olly hideg atyafi, hogy-gazdag nagy Bátya-Urától, ki már ügy is jól tadja czélját,
D kitől alkalmasint néhány aranyakat is akarna kapni, el ne bótsúzzon, minekelőtte el- 
ir.dűina meghódoltatni Indiáknak még azon részeit is, mellyeket Nagy Sándor szeren
csétlenségből elfelejte. —

Ah hallja é mit beszél az öreg komoly Filozófus Űr, hét esztendeig ki nem me
szelt füstös szobájában : „elakarod é megad veszteni öcsém ’s katonának állasz é? Szé
gyenére válik az egész emberi Nemzetnek, hogy csak eggy fegyver-viselőre is szükség 

' van: dicsekszik a’ tudós Világ, hogy a’. Morál nagy fennséget ért, ’s a’ Vallás' lelke 
zaagy erővel hat aj emberisegre^^megjs egygyrk Ország úgy nézi a’ másikat, mint 
rafijó-tarsaságot, szíz ’s több fiaVfegyveresekkel strá’sáltatja magát. Nem lehetne é 
ászt . minden Nemzetektől megnyerni, hogy választott Követeikből, eggy állandó Világ 
Polgári Biztosság áliittatna-fel, mélly a’ Királyok' és Királyok, Nemzetek és Nemzetek 
közit elő-fordúlható kérdéseket eldöntené, és ha yalamelly Tartományban a’ Nép, Kirá
lyát szentséges jussaitól meg akarná fosztani, akkor az, mint az egész emberi Nemzet’ 
ellensége , a’ hatalmas Biztosságtól kárhoztattatván, egygyesült Fizikai erővel megzabo- 
láztatna. — Menjen kinek tetszik ’s nyerjen ama szép Magyar dali szerint:

„Vérrel pettyegetett pálmát,
KSsiSnSm Márs Vr irgalmát,

Ilogy tetszenek ez atyafiságos búcsúzó szók Űr fi ? de ne ütközzék-meg bennekohy 
en, tudja é mi baja nagy Báttya-Urának? az, hogy a’ petre’selyem gyökeret -nem
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Áh de már ma hála a’ Szeretet'-Isler,ének , a’ világosság AUyának! A’ Vitézi 
Kendből szebb ’s felemelkedeltebb lélek mosolyog-ki. Ma a’ nagy hadi teltek által , 
nem őn kénjét akarja kielégíteni, nem imádandó bálványt igyekszik magából formálni, 
nem magának óhajt a’ Vitéz, de az egybe-kapcsoltt két Felségnek, Hazájának ’s Kirá
lyának szerezni dicsősséget. —

A’ Magyarok; szelíd Fejedelme, a’ Fő Törvény-székeken már megholt, számtalan 
gonosz-tévőknek életet szokott ajándékozni, nagy újság, ’s a’Nép erkölcstelensége miatt 
nagyon elkeseredve kell lennie, ha eggykettő, halálábanmegegygyez; annyival-inkább ezer 
meg ezer Nemes szívű fiainak élteket koczkára nem teszi; igazságtalan hadat nem indit. 
És erről meg lévén a’ fegyveres Sereg győződve, mikor osztón Királya parancsolatjából 
a’ csati-mezőre ki kell szálnia, hűségét beszokta bizonyítani, '» a’ Haza’ szeretete csudát

lág-Polgár, ’s ember-barát U, tudja hogy katonának, csajt viaskodó katona lehet ellen
sége,'és így a’ foglyokon ’s fegyverteleneken boszszút állani szégyellene. Fegyverével 
békességet eszközölvén, megtér csendes honnjába, mint a’ felduzzadt Duna szokott ár
kába, mint a’ homályból kivergődő Nap, az égi háború után kellemesebben moso
lyog, ’s azt gondolnád kiderült homlokából ’s szemöldöke, szép szivárványából, hogy 
ezután őzön vérrel nem fogná az ellenséget elveszteni. Örvendhetni a' kimivelt emberi
ségnek , midőn ide haza, rokoni, baráti ’s Nemes Polgár-társai köztt, szerény maga
viseletét szemléljük. Útáija a’ mái Vitéz, az alacsony haszon-keresetet, mások érdemei
nek, virtusainak elnyomását, nem marad érzéketlennek a’ meszsze Tartományokban lakó 
emberek nyomorúságainak hallására; nem abban foglalatoskodik , a’, mi legkönnyebb, vagy 
legnehezebb, kedvesebb vagy kedvetlenebb, hanem a’ mi Hazájára ’s az egész Világra 
nézve lég köz-hasznosabb._ Nem tetteti magát vaknak hazafi társainak hibáikra ’s fogyat
kozásaikra , nem kevélykedik önn’ érdemeiben’s fénylő becseiben, a' más ég-hajlat alatt 
lakók eránt nem részre-hajló, és igazságtalan; nem nézi úgy azokat, mint tüUUnk 
szára-kivettetteket , de szereti ’s boldogítani kívánja, mint vele azon jussokkal bíró törvé
nyes tagjait e’ földön virágzó nagy familiának, mellyet emberi Nemzetnek nevezünk ’s ;jj/ísr.

Hát ha. tudományos szent portiból nézem a’mai Vitéz Rendet > nielly kellemes fény
ben tűnik élő; Hallom ugyan mint kuczog alattoirbaft', amaz Oskola-poros gőgös Pedánt:

lesz’ a1 Világból úgymond,* mindén ember iűdös ákap lenni , még á* katonák is”. Ügy 
vau Domine Doele, Doctior, Doctissime! tudósok, még pedig» nem kenyér féltő, nem 
irigy, ’s .Mordultig epés, de vidám, szép lelkű tudósok a’ mai Vitézek, ’s nem csak 
fegyverjek tökélletesedik mint p. o- a’percussio-s puska, de magok is a’ tudományos mí- 
veltségbe nagy fenséget értek. Azért hogy Márst, Vénussal csúfolják, ’s néha mikor 
magát elfelejti, szédeieg is körűlte , de Minervát állandóan és tisztelve szereti, ’s ennek 
kedvelt Városát Athéhét, egygyütt Alcibiadesek és -Socratesek, Periclesek és Platók tették 
legdicsőbbé. Nem tanácslom senkinek, bár a’ Bodléi K5nyv-tárt, fejébe bézárva kép
zelje is, hogy xná, csak eggy fiatal Zászló-tartótskát is lenézzen, mert könnyen úgy 
járhat vele, mint Bukman eggy vén Dordrechti Mathesist tanító Professor eggy ifjú
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tona Tisztel Bredába. Ez utolsóbb, tolongni látván, sok pallérozott férjfiakat bizonyos 
nagy épület kiirűl, meliynek falára valami Írás v.ala felragasztva, de nem értvén jól a’ 
Flamándi nyelvet, megszóllíti eggy bámuló szomszédját, hogy az Írást neki magyaráz- 
ná-meg- A’ megszóllíttatott Férjfiű Bukman volt, ’a nem is álmodván, hogy a'dolog, 
eggy vékony Tisztetskét érdekelhetne, csupán nevetségből felele a’ kérdőnek: „ezaz írás 
eggy ismeretlen által feltett nehéz Geometriai probléma,, ’s ha megfejti Uraságod holnap 
reggelre úgy leforditom" — jói vaií monda a’ Vitéz szívesen, ’s megértvén a’ dolgot, 
szállására ballaga. Szegény öreg Pedánt, nem tudta kivel beszélt ’s elhult bele mikor más 
náp jókor reggel, asztalán látja a’ megfejtett problémát, mellyen ő még akkor -is izzad
va ’s hasztalan dolgozott- Es ki volt a’ megfejtő! nem más hanem az a’ nagy ember, ki 
az Algebrát a' Geometriához, ’s ezt a’ Fizikához iegelébb alkalmaztató, tudni-illik a! 
Világ csudáita nagy Filozófus, Cartesius; és szégyelve vallá-meg az 5reg Professor, 
hogy fél-annyi Geometriát nem tud (mellyben pedig Mesternek hitte magát) mint a’ húsz 
esztendős ifjú Tisztetske, Ki győzné elő-számlálni azon vitéz tetteikről híres Fejedelme- • 
két, kik tudósok, vagy tudósok’ baráti valónak. Elég legyen a’ Görijgbk Jtőzzül Nagy 
Sándort, a’ Kómáik kőzzúi Caesart, ,’s a’.megúiúil. ábrázalú Európa közelebbi századjá
ból Második Fridinket a’ Burkus Királyt említeni, Az elsí míg,-Ve*ér:< í̂GaéinMyí Arié 
stotelesnek, mint volt Tanítójának lelke el nem hagyá, a’ tudományos miveltségnek nagy 
barátja vala; 80 talentumot, szinte félmillióm koronás tallérokat szentelt-fel az Áilatok- 
országának leírására, ’s már a’ Persa birodalom’ omladékih ülvén , így írt Aristotelesnek r 
azt hallom világ eleibe akarod adni munkáidat; hát, mi által fogok már. én nagyobb-leélni 
a’ több embereknél, ha elkőzőnségesednek azon mélly isméretek, mellyeket tőlledta- 
aúlák-i hiszem .tudod, hogy én inkább szeretem az embereket felül-múlni tudományos 
fennséggel,. mint hatalommal. Caesár hét könyveket írt ,de hello gallico, hármat de-bello 
civili, pedig sietve, és.most is báoa&ljuk henne az elhányt’s vetett szépségeket. Második 
Fridiik , nem csak-hadi: tetteiért, mellyeket csudálÁEurópa , de .tudományos fennsér 
géért, roeUy ismecvtes mookübói. kítündaklik, neveztelett Egygyetlen^gynek. — :

Turonne, Montecuoulia’ tudós világba*® magaspolezonültefc , élefckcirója-azt mondja 
róllok:„iis avoient, cet amour pour les Ieltres , sans lequel.il n’ ya deveritable’grandetír’’;—- 
Bayard, ki vitézi tetteiért rettenthetetlennek és Keresztyéni virtusaiért fedhetetlennek nevez
tetett, kérdeztetvén egykor “mi jót tartozik az Atya gyermekeinek hagyni? így felelt: „ol- 
lyat, meliynek sem az idő, sem az emberi hatalom nem árt, tudniillik bölcsességet és virtust’*, 
Catinlt-ról aztmondja Voltér:. „ Philosophe au milieu de la grandenr, et de la guerre, les - 
deuxplusgrands ecneils, de la moderation, il vecűt ennemi de 1’ interét, qee du faste',dPfc9o» 
sophe en tout, a sa mórt, coronáe dans sa vie”. A’ nagy Coiide, Chántilly szép Mulátó-kaa- 
téSyába, leginkább tudósokkal szerete "társalkodói, ’s-mipt Kacine heszélliyíjózan Critíi 
cus, nagy Aristarchus lévén, Boiléau-t is megszorongató. -Fákérttérden állva holt-meg? 
kedves könyve kinyílva előtte , ’s erre a’ ’Sóltárra fordítva V Miserere md Béus. : Móritz ü  

H|s^szőniai Gróf ama dicső Vitéz , szép munkát írt a’ hadi; mesterségről, és csak tizen há, 
’Wtejgefebt fordíts reá. CriUonrél, kit jV-dik Henrik, Brave de Braves-nek neveze.,: 
a?í),S n j ^  vala mondani, olly buzgón tisztelte Istenét, mint híven szolgálta K,ms&P*s 
Bassompmrre zBegteá-a’-Frunezia Udvar' tdrténeteit-tSQdrtoI lildl-ig- irt,. fsgj*eíetii aj
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Eggy két szó,

altaljában minden Magyar-országi Szőlő-birtokosokhoz!*)









Igazítás és Jelentés.

J a v ítá so k .

53 az utólsó sorban olvasd:’ munkélkodft comma nélkül. Lap 1154. iá. §, 6d.
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