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J E L E N T É S .

ívó Folyó-írás’ ezen Il-ik Negyedjével befejezzük ezen Félesztendőt, lle- 
.jgnak méltóztatni azon TT. Előfizető Urak, kik csak az első fél esztendő

re praenumeráltak, a’ másodikra is terjedő előfizetésük által minket kegyesen elősegí
teni. Azon kedvezés és bátorító ítéletek, mellyekkel ezen hónapos-írást, annak, ki
vált most cleintén még több rendbeli fogyatkozásai mellett is, a’- tiszteltt Közönség 
kegyesen fogadta, valamint hazánk’ tiszteletben tartott több Literátorai hozzánk bekül
dött számos’b dolgozásaik, újjabb készségre serkentettek, ’s okozták, hogy ezen Il-ik 
Negyedet mind árkusai’ számára, mind tartalmára nézve az elsőnél testesebb állapot
ban nyújthattuk Olvasóinknak. Ezen törekedésiink is szolgáljon bizonyságul a’ nem
zeti mivelődés’ minden barátja előtt, mint nem kíván a’ Magyar tűznek minden Jó
hoz, Hasznoshoz, és Széphez természeti szítása, egyebet, egy kevés ébresztésnél, 
élesztősnél és táplálatnál.

A’ Negyedeknek jövendőbeli szaporább elterjcszthetése végett a’ két Hazában, 
úgy intéztük-el a’ dolgot, az itteni Cs. Kir. Fő Posta-hivatal’ segedelmével, hogy 
ezután minden Pósta-hivataloknál a’ két Hazában lehessen előfizetni. Magok a’ Posta, 
hivatalok fogják ide a’ TT. Előfizetők’ neveit, valamint az egész vagy fél esztendei 
előfizetés’ árát is 3 vagy 6 Conv. Piftokban megküldeni, ’s így a’ Tilt. előfizetők Pósta- 
pénz fizetés nélkül fogják példánnyaikat, czímjek alatt, borítékban, lakhelyeiken ve-

Azon távolabb eső előlizctést bészedő Urak, kik az előfizetők’ neveit, ’s részint 
az előfizetésből bégyűlt sommákat is eddig elé nem méltóztaltak beküldeni, ezeknek 
hova hamarább történendő átküldésére ezennel alázatosan kéretletnek;, csak így fog le
hetni az ez idei IY-ik Negyed’ végével, a’ TT. Előfizetők’ neveit és czímjeiket, tcl- 
lyesen és minden hijjánosság nélkül kinyomtattatni.

Nagy-velin papirosra nyomtatott példányok is kaphatók, 10 — to  Conv. Rftjával 
esztendőnként.

Kassán, Július l-sőjén i8s5.
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* érzetté váljanak, az az: hogy a’ lélek minden eggyes érzetben, vagy képben, az össze fo
gó élesztő köz-gondolatot vagy képet fáradság nélkül felfoghassa, valamint minden illyen 
eggyes érzetet, szintúgy fáradság nélkül a* köz-gondolatra vagy képre viszsza vihesse, akkor 
a’ közbe-vetett tulajdonságú érzetek is oliy hatókká és elevenekké válhatnak az illyetén ösz- 
sze szerkeztetés által, hogy az a’ gyönyörűséges érzés, melly az által támad és a' mellyet 
én a’ Szép’ érzésének nevezek, mint abban, ki ennek a* szerkeztetésnek alkotója, mind 
pedig abban, kivel annak alkotója azt érezteti, ollyas valami isteni, a’ minek párja nincs 
az emberi természetben, mivel az csupán az érző, emlékező, gondolkozó és képzelő-te- 
hetségnek harmóniájából támadhat az emberben, és így benne mind az Isteninek, mind 
az emberinek egyszer’smind diadalma.

A’ Szép’ érzése tehát lehetetlen valameliy belső erő’ gerjedelme és mozgása nélkül, ’s 
ez az erő megvan mind a’ térmészetbfen, mind az emberben, — lehetetlen több külön- 
külön, csupán csak a’ belső érzés, vagy a’ képző-tehetség által osztathatatlanúl vagy osz
tatlanéi felfoghatandó és felfogott elevén, az érzékeket, ’s a* belső érzést nem sértő, nem 
tompító érzet nélkül; lehetetlen több illyen érzetekkel származó képeknek és érzemények- 
nek, eggy ezen képekre és érzeményekre könnyen osztályozható ugyan, de valameliy 
Öszsze fogó, Öszsze tartó, élesztő köz-gondolat’, vagy kép’ segedelmével nem osztályozott 
eggyes vagy képzet’, vagy érzet’ felfogása nélkül.

Világosabbnak kell lennem. Eggy Etruskai formára, Volaterrai faragott alabastrom 
vederben, p. o. képezek magamnak eggy igen dúzs friss rózsa-fűzért; a’ rózsa’ jó szaga, 
érzete igen kedves; de hozhatja é, kifestheti é képzelődésem önn* magában szagló érzé
kemtől minteggy külön vonva a’ nem effective szagolt rózsa’ jó illatját, ’s egy a’ képzŐ- 
tehetségtől oszthatatlan vagy osztatlan képzetbe, úgy valamint a* veder oszthatatlan kép- 
zetü gyönyörű formáját, és az osztatlan képzetü dúzs friss rózsa-fűzért? gondoljam már 
most, hogy ezen dúzs friss rózsa-füzérrel megtelt vedret egy szánakozásra méltó zokogó 
atya, egynéhány nap előtt, élte virágjában elhóít 16. esztendős szép leányának koporsó
jára tette, ’s ezt írta alája: „ 1 11 y e n v a í á 1. “

Minden megleszsz ezen példában, a’ mi a’ Szép’ érzésére, elő állítására és éreztetésére 
megkivántatik.' A’ szerencsétlen apa belső bús bánatjának gerjedelme, gyönyörű fiatal 
lyányának veszte miatt, a5 szomorúság’ köz-gondolatját a* veder alá-irásával nyilatkoztatja- 
ki, a’ veder fejér&égében a’ vélt szűz’ ártatlansága, a’ rózsa-füzérben pedig, az eltűn’tnek 
virágjában lélte és sok virágzó bájjai szomorúan láthatók ennek az aláírtt vedernek a’ko
porsóra helyheztelésével, az éleire olly igen érdemes’ múlttának osztályozható ugyan, de 
nem osztályozott eleven képzete, mintegy önként, eggyetlen eggy érzetben szomorúan fel
foghatandó lészen.

Belső érzés’ gerjedelme ’s mozgása mellett össze tartó élesztő köz képbe, gondolatba 
felfogott eleven formák, színek, vagy hangok nélkül tehát, nem lehet sem teremteni tö- 
kélletes Szépet, sem azt érzeni, sem éreztetni, csak-hogy a’ ki érezteti, a’ belső érzéssel 
kezdi, mikor teremti és érzi, az pedig a* kivel érezteti, minteggy végzi a1 belső érzéssel 
a’ Szép’ érzését.

Megmutattam a’ felül említett*példában, mint osztályozható a’ Szép’ érzése, de úgy é 
ezen taglalás által, semmit sem nyert, sőt vesztett gyönyörködtető erejéből az osztályoz
ható , de nem osztályozott egésznek eleven eggyes érzete ?
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Mi segíti elő a’ tudományok1 és szép mesterségek1 virágzását?
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Igen helyesen ! — És kivévén nemzőimet, akaratom ellen is minden embert csekélyre be
csültem. •— Tökélletesen! Holnap mindjárt hozzá fogunk tanulásod’ első tárgyához; és 
hogy rendel follyon előmeneteled, kezedbe adom először Scuden Kis-aszszonynak (Jehajal, La Fayette Asszonyság' Zmdájál .és Clcres-i llerczeg-aszszonyát, meliyeknek rövid foglalatját 
Írásban fogod előmbe adni. Azután által megyünk Gomez Aszszonyság' száz újságira; úgy 
tovább Richardson , és MarmonUl írásait veended olvasásod’ czéljáúl, ’s így később’ minden 
Komán szerzőinket, a’ kik naponként, újj szüleményekkel derítik századunkat. ’

Rövid idő alatta’ mi újj Rozemundánk mind azon vitézektől körül-véve lelte magát, 
a’ kik a’ román-világban tündüklenek, ’s átolvasván mind ezen munkákat, a’ mellyekböl 
az erőltetett nagyítás a’ természetet kirezzentette, magosán felcsigázta képzelődő erejét, ’s 
tüneményeket teremte magának. Minden ideje, ’s tehetsége elégtelen vala azon olvasá
sokra, ’s kijegyzésekre, a’ mellyekre törekedett. Sokszor annyira tántorodott elragadta
tásában; hogy szinte emlékezetét kifárasztaná a’ hoszszas szakaszoknak, ’s kecsegtetőbb he
lyeknek könyv-nélkül való megtanulásában. Nem sokára annyira vitte dolgát, hogy szinte 
bölcs roesternéjével vetekedni képes lett, ’s magát azon avattak’ számába iktatva látta, kik 
ez utolsó’ választottjai valának, ’s kik az érzeményes eszelősködést annyira vitték: hogy 
magokat az ő szokott gyülekezeteikben £z Oshár-nak, amaz Fingál-aak, a’ harmadik Dcr- mides-nek, vagy egyéb Ossían-tul éneklett hősnek nevezgetnék.

Két esztendők’ forgása alatt serénykedvén Rozemunda e’ nagy értékű tudományokban , 
íra szüléinek egynéhány levelet; de a’ mellyek annyira megvalának az olvasott könyvekből 
szedett Pericopákkal, újjított szavakkal, ’s czikornyás beszéd’ módjaival tömve : hogy azok
ból a’ jámbor James sokszor semmit ki nem vehete. Észre vette ekkor, de már későn, 
hogy Ressencené minden érdeme mellett is legkevesebbé sem volna alkalmatos egy fiatal 
személy’ kormányozására; ’s feltette magában, hogy Benjamináját magához viszsza híj
já. Erre nézve használta ő azon alkalmatosságot, mellyel néki a’ két öregebb leányának 
férjhez-menetele nyújtott. Az eggyik egy Bruxelli Tanácsbelivel, a’ másik eggy Hajós-ka
pitánnyal válténak gyűrűket. A’ jó atya személyesen indult Párizsba leánya’ haza ho
zása végett, hogy az, e’ kétszeres ünnepben részt vehetne.

Lessencené, kinek feje már több havaktól fogva éjjel nappal eggy románnak elkészí
tésén gőzölgőn, mellynek őtet (tulajdon Ítélete szerént) halhatatlanam kell vala, nem 
lehetett úti-társ. Kapott James ezen kedvező környiilményen, ’s tellyes eltökélléssel vala 
Benjamináját otthon fogni, ámbár elhitette is véle Párizsba rövid idő alatt leendő viszsza 
térhetését. Még ezen ígéret mellett is nehéz vala őtet elválasztani kedves barátnőjétől, a’ 
ki maga részéről szint olly vigasztalhatatlan volt, megfosztatni látván magát szép Roze- 
mundájától, av kiről az Ossián-i vitézek előtt olly nagy tisztelet háromlott reája. De enged
ni kelle a’ szigorú atya’ kívánságának,- a’ ki nem esmért egyéb hangot az egyenesség’ , ’s 
jámborság’ hangjánál.

Eggy reggel, mellynek keletén bús fellegek lógtak, Lessencenénak érdemes tanítván
nyá,. minekutánna,mesternéjével siránkozott, epedezett, ’s az egeket segítségül hítta, mi- 
nekutánna hajfürtjeiket, gyűrűiket, ’s mellyképeiket egymással felcserélték, minekutánna 
kölcsönös esküvéssel egymásnak mind-addig tartandó barátságot fogadtak, míglen leikeik 
a’ boldogúlt árnyékok’ sorában eggyesűlendenek: kifejté magát érzékenységeitől félig meg-
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a’ báttya Károly, azon névnek elle 
k álhalatosan viseltél? — Ezen nét 
Ez a’ vérség’ legkedvesebbikét jel. 
leginkább meg is érdemli, felkiálta
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szemeimet Oskáron, ama* szomorkás epedezőn. Lehetséges é, hogy siránkozván távól 
létemen, ’s lelke-eltelvén képemmel, nyomba követett engem? lehetséges e*, hogy oda 
hagyván érettem a* fővárost, ezen vadon magányba ■ költözött a* szűkoiködés’ alacsony 
köntösében? óh melly. felséges maga feláldozása ez ama’ szép léleknek! melly méltán tart
hat 6 számot eggy az enyimhez hasonló szívnek birtokára!w

így merengett Benjamína az édes megcsalattatásban , midőn a’ lakáj a’ háta megett el
rejtezett ura’ parancsára, megközelítő a’ vár* falait befoglaló árkot, ’s eggy szomorú pan
tomimé által azon való tépelődését jelengeté, hogy ezen által nem költözhet; ’s hajlandó
nak látszott, hogy abba leugorjon. Azomban, mintha még eggy próbát akarna tenni imá
dott szépe’ szivének meglágyítására, felmász eggy törzsökre Benjamína* tornyának által el
lenében, *s hozzá fog az elejbe adott románcznak utolsó dalijához:

Szánj-meg kérlek, tekints rabod 
Érted hurczoltt kínnyára!

Ne kívánd, hogy ezen óra 
Légyen élte’ határa.

Eggy szál virág, eggy füzőcske 
Szerelmének elég lesz,

Bár szerelmed’ zálogául

E’ szerencsés végezetre egészen meggyőze’letvén Benjamína, hogy a1 remete’ képében 
az érzékeny Oskár volna elrejtve, nem vala képes érzéketlen maradni esdekléseihez. Első 
hevében lebontja derekáról azon Skótziai pántlikát, mellyel általövedzve vala, ’s azt eggy 
könyvre tekervén a1 sánczon által veti. Ezt a* remete sietve Telragadja, ’s még szeme lát
tára néhány csókokkal illetvén, kebelébe dugja. Viszsza tér azután o’ kapitányhoz , *s foly
vást pengeti eitávoztában ama’ szerencsés románczot, melly néki illy szép győzedelmet

Benjamína az egész éjszakát kegyetlen hánykoiódásokban töltötte. Ez volt az első eset, 
mellyben magát ennyire elfelejtette; soha még eddig romános eszelősködése a’ legkissebb gon- 
dolatlan lépésre sem határozta őtet. „Hiszen! *— így vigasztalta magát, — ki állhatott 
volna ellene a’ gyengéded érzemények’ illy nagy ÖzÖnének ? vallyon lehetne é valaki, a’ ki 
részvétlen maradhatott volna eggy illy újj Leventához, ki a’ hölgyek’ tiszteletében, ’s vé
delmében veti egész boldogságát, dicsőségét? óh be ritkák úgy is a’ mái világban ezen ér
demes fajzati a* régi lovagságnak. . . . . .  Bizonyosan az én remetém nem egyéb volt, 
mint kedveltt barátném1 biztosa, kit a’ végre küldött, hogy szemügyre venné lépésimet, 
ha híve maradtam é. azon szent fogadásnak, mellyel magam’ a’ kedves avattakhoz leköte
leztem.................Igen, igen! minden azt vallatja vélem, hogy Oslcár ő , és nem más.M

Alig kezdett a1 hajnal hasadni, ablakára könyökölve hordozd szemeit a* teres láthatá
ron, a* melly lépcsőnként fedezé-fel magát tekintete előtt. Sokáig vizsgálta a' meszszünnen 
feketédző remete-lakásnak kormos oldalait. „Ott lakik ő, úgymond, a’ szegény szalma fe*

Jaj ! de minden némán halgat.

Nincs, ki szánna, vagy út rakna 
Vérbe borúit sebemre.

Talán ineghódolna énnek
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Az Erdély1 Rendjei1 Elölülőjüknek Gróf Kemény Sámuel Excell. 
hazafiűi nemes cselekedete.

Nagy-Méltóságú Gróf, Gubernátor Úr,
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Gedichte von Gráfén Johann Mailáth.
Wien, 1825- ley Tendler und v. Mannán. 16 rétben. A' Jegyzésekkel és Mutatóval 112 lap.

Óhajtanánk, a’ szeretetre-méltó Gróf (fija a’ Ministernek, ’s a’ kevés hetek előtt 
megholt Kamara-Praesesének testvér-öccse, de más — Gróf Sándor — anyától) 
költötte volna e’ kedses dalokat nemzete’ nyelvén inkább; neki is szóllván, a’ mit a’ 
Máza Horátznak sugallotl. De a’ veszteséget tűrjük békével, mert dicsőségünket ez 
is neveli, ’s halljuk mentségét önmagától, lap io 3: — „ Itt helye lehetne elmonda
nom, hogy én, Magyar, verseimet miért dolgozóm idegen nyelven. A’ kikhez első 
dolgozásaim intézve voltának, azok előtt Nyelvem’ hangjai nem értett zengzés vala; ’s 
a’ német verselés’ útjára vezetve eggyszer, megmaradtam kezdett menésemben. Ma
gyarrá tennem a’ mi keveset adok, hiúság volt volna, ’s nem egyéb, mint szeren
csétlen játék. Az’ helyébe hasznosabb dolgot tettem Hazám’ Literatúrájának, mint a’ 
Németnek is egyszersmind, midőn időmet a’ jelesebb magyar Költők’ dolgozásinak 
németre fordítására használóm. (Magyarische Gedichte von Johann Grál Mailáth. 
Stuttgart, bey Cotta.) “ —

Ezen rövid Költemények’ bélyege a’ lágyság, gyöngédség, édesség; a’ nagy 
gondú csín, és elrejtett széles tudomány; a’ forró érzés mind az eránt a’ mi szent, 
a’ mi nemes. Bonum virum facile crederes, doctum artiíicem libenter — ezt szóll- 
ja a’ maga olvasójához a’ könyv. Szív itt minden, ’s igen kedves játéka a’ teremtő 
■phantasiának. A’ mit énekel, mind az reális világ' birtoka: de a’ Költő tudta, ér
zette , hogy a’ reális világ halála a’ művésznek, ’s a’ durva anyag tündér-világgá vál
tozók. Az a’ Veres Fedél 1. 6,2, nem egyéb, mint cserép, vagy festett zsindely, le
hetett. Nincs megnevezve a’ hely, nincsenek megnevezve lakóji; ha megnevezd va
la azokat, ki volnánk rántva az ideál’ világából a’ valódiság’ világába, ’s phantasiánk’ 
izgása eltűnne. Nagy leczke az Alkalmi Költőknek! Meg nem nevezi a’ kihez Aján
lása szóil: *)

**Wenn ich dér Piciiden Gunst mich freve,Auf deinen Wink flog ich die steile Balm,Vein göttlich Bild, so oft ich es erneue,Erhebt dtn Sangesmuth mir hímmel áru
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So nimm die BlÜiter, die ich hühn dir weihe,Kin (lanhend Liebesopfer freundlich an ;Benn hat die'Harfe treffliches gesungen,Es ist dein JVerk, für dich nur isis gelungen.

’s a* ki emlékezik egy más munkája* Ajánlására, könyen elérti, hogy Ez az ő szere
tett hityese; — meg nem nevezi a* kihez lap 78. eggy szép Epigrammja széli;

Wen die Gütter geliebt, dern gében sie dich zűr Gemahlin,Dass ihm Élysium werd' , vor er die Érdé verlüsst.Nimmer begehrt er des Gliicks dér freudeumstrakleten Götter;IVas dér Olympus ihm beüt, Jindet er reicher in dir.
de a’ t i  eggy más munkája’ Ajánlását: M agyarische Sagen und Mahrchen. *) B rünn , 
1825. ismeri, kitalálja, hogy ez a’ Henrietté az ő szeretett Jettije. A’ férji, atyai, 
baráti érzés, a’ hűség Istenhez, Valláshoz, Fejedelemhez, Hazához, M. ..  bán szent, 
és felvilágosodott, még ott is , a’ hol eggyiket vagy másikat a’ religiósus köd teszi 
még kedvesebbé a’ vakító fényt nem kedveld szemnek.

Lap. i3 . eggy nehéz szehémájú ’s csak igen gyakorlott kézből eredhetett dala áll:

A N  S í  E.
1. Gldnzi mildErwactí ESir nur dein Bild.Vm Mitternacht, 4Denh ichAch nur an dicK HervorBurok Abendflor

Und bricht . d\
rw  r.v*# -VIcm btern mir zu.

Bang schlágt
3• Mein Herz, und fragírErkelh „Und SieMiitag die Wett, Denkt Sie mein nie?“

Bár a’ gyönyörű dalt az Auróra’ lelkes Kiadója, vagy a’ Zeng a p a ta k , fe lh ő k  
eveznek, kedves Éneklője, a’ mi nyelvűnkre is általhoznák.

A’ Magyar - ország’ ezimerét, itt lap 3 a ., Szemere adá Aurórában 1822. Hébe 
pedig i8a5 . a’ Dalokat a’ Szemekről 1. 42 — 49- Álljon itt két más dala, de nem So- 
netl-alakjában, mint németül.
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A’ TÉLI FOLYAM.

Hömbörgeti a’ V ág  torlódó habjait,
De vad tajtékzását fagy, jég, és hó fedik;

Csak ott meg ott látni hév buggyanásait,
Mellyek, hogy titokban lángol, jelengetik.

így rejtem-el.én is szívem’ gyólongását,
Midőn, hogy jég vagyok, hazugon színlelem.

Csak keblem árulja keblem’ hullámzását;
Ők hidegnek vélnek, ’s megöl az érzelem.

Néma levegőben zúg-el búm’ szózatja;
Nincsen szív őnálok, ’s tompa a’ sokaság,

’S elkínzott keblemet láng ’s jég változtatja.

Bajom óriási növésben fenntebb hág:
De ne hallják fiilek keblem’ nyögéseit.
Hasadj-meg, szegény szív, ’s titkold gyötrelmeid’!

In  tauber L u f t  verweht des Leides R ede ; D ó rt is t kein H erz , und sinnlos hier 
die M enge , Und E is  und Gluth theilt meines H erzens Öde. Und riesig wach- 
send m ehrt sich das Gedrünge. D och sterb ich e h e h  ich mein Innres zeig !  
D rum  blute H e r z , verblute, aber schweig. — És itt még eggy másikat: Erre 
nézve eggy kérést elébb azokhoz, kiket tanúlványaik’ emlékezete elfogva tarthatna an
nak érzésétől, hogynekiek, ezen tanúlványaik miatt, hidegen kell itt maradniok, mert 
ők egyébféle gondolkozásban vágynak nevelve. Ha a’ Görög Istenségek körül mi is 
Görögök vagyaink, miért nem változhatnának-el ezek itt is, a’ Mestermivek’ szemlélé
sében? *)

AZ ALVÓ KISDED.

Mély álom lepte-meg a’ gyermeket 
Az oltár’ zsámolyán. Hív anyja fut 
A’ kisded alvót onnan félre-kapni.

. Mert ím közejget fényes lépdeléssel 
A’ Pap, hogy a’ Mise’ véretlen áldozatját 
Az irgalom’ fejének bemutassa.

LSpien.k Ke>á>y5itm*iyekbe



Aprilisz 1825. 161
Hagyd őt aludni, mond a’ Pap szelíden;

Az ártatlanság’ álma is könyörgés.
Hevűlt lelkében képek kelnek itt,
A’ millyeket nem lát a’ külvilág.
Almán keresztül nyájas angyalok 
Szállonganak, ’s elhintik a’ kegyesbb 
Jövendő’ magvát szunnyadó keblébe,
Melly majd az égnek nyitja szép virágit.

De ím a’ nap ragyogva lő-alá 
A’ templom’ ablakin az oltár’ oszlopára,
A’ gyermek ébred. Arcza’ lángolása 
így szóll anyjához: „a’ mondás igaz volt."

Óhajtjuk, hogy Álmos és a’ hja Béla 1. 5 ., ’s a’ Szegény’ atyai-lakja 1. 38., ’s 
ez a’ maga meleg f/nfe-jében, magyarul is énekeltessenek, ’s két Zsebkönyveinkben 
a’ jövő észt. vehessük; de az utóbbik a’ maga fordítójának több gondot fog adni, 
mint az elsőbb: — a’ hogy szeretetre-méltó társunknak M agya r-fö ld i R egé ji már 
forditatnak. Kazinczy Ferenci.

7 -
N Y Á R I Z IV A T A R .

Ü n n e p i csendesség ült békés nyári vidékünk’
Téréin: a’ pajkos zelirek sziszeregve czikáztak,
A’ hímes rétek ’s az arany szín búza-kalászok’,
Habjain, és a’ sok kő-gátas Bachusi bérezek’
Hátán bőv áldás függött a’ görbe töveknek 
Veszszeiről, sőt már sok ezer dongáji’ darabját 
Készült a’ zörgő bodnár karikákba kötözni 
Hogy váró hordót készíttsen az Isteni nektár’ 
Elszüréséhez, ’s érettek Trézsia’ táján 
Mindén megmaradott bankójit Tállya fizesse.

A’ mikor a’ sivatag ’s örökös hó fedte fagyos kő- 
Eszaki várának jég barlangjába szunyókáltt 
Bodros Eol egykor felserken, ’s homloka ránezos
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Mord mezején őszült göndör haja fürtre lebegvén,
Száz fele boszszúsann a’ daczos felfújja pofájit. 
Jég-szálkás levegő jönn öblös téli mejének 
Mély üregéből fel, ’s mord ásításra kilátott 
Csúf száján iszonyú lármás zuhogással okádja 
A’ fagyot és a’ halált ’s valamerre lehellete mégyen 
R ont, pusztít, tördel, tép, szaggat, dúlja rakásra 
A’ felemelt tárgyak’ fejeit mind öszsze tiporván.

Rettenetes lá tás! a’ vér ereimbe’ megalszik 
A’ mikor a’ feldúlt haragos tengerre tekintek,
’S látom az ég tengely’ környékén mint veri öszve 
Rémítő zajjal sós babjain öszsze tolódott 
Úszó jég hegyeit zivatarja, miként töredeznek 
Öszsze csapások után sok ezer darabokra sikóltó 
Bőgősekkel ezen nagy testek, ’s melly iszonyúd 
Echót ordít a’ rengő part, mintha zavarral 
Volt habarékba szakadt földünk jajgatva kívánna 
Viszsza rohanni megint a’ kezdeti éj’ üregébe.
Ah szörnyű látás! oh nézd, nézd: mint szaladoznak 
A’ buta czet-halak és fókák magok is megijedve 
’S e’ búsúlt mélység' zavaros fenekére tolongva,
A’ bizonyosnak vélt ítéletbéli haláltól;
’S mint siet a’ rémült Jáfet’ maradéka repülve 
A’ libegő víz-vár sok ezer kötelekre kifőzött 
Szárnyain; eggy biztos rév part’ kebelébe b e , gyorsan, 
Hánnyák a’ tenyeres talpas Matrózok előre 
Vastag evedzőjök’ víz-szántó deszka lapátját.
Hasztaianúl futtok nyomorúltak előtte, hijába,
Mert az Eól’ sebesebb szárnyú gyászos zivatarja 
Nyomba követve ragad, nincs, nincs mód megmenekedni, 
Elkeli vesznetek a’ Neptúnus híg birodalmán.
Imé már közelít, már már rugdossa hatalmas 
Lábaival habzó tajték fenekekre sietve 
Szélyel az örvények' fejeit, már bukdos alatta 
A’ megfélemlett Tenger, sőt már fenekestül 
Felforog a’ zuhogó mélység., már öszsze keverve 
Sáros iszapjával jön a’ poklokra leszállóit
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Lágy liab elé’b, ’s iszonyú nagy víz hegy boltra tolódott 
Ormóján szintén a’ csillagos égbe behánnya ■

^  A’ libegő gájár, majd ismét újra letolja
Hirtelen a’ meredek víz völgy’ fenekére, meg újra 
Feljött azzal, ’s így mind addig hányta vetette 
Míg eggy kő szirthez csapván végtére fenékig 
Oszve szakadt, ’s iszonyú jaj szők. közt húlva kiomlotl 
N épeit, eggy rohanó mély hab gyomrába temette.

Illy rettentő volt a’ kék mélységen az Észak’ 
Pusztító Fija’ mély gyászát ‘fúldokva lehellő 
Bús diihe, illyen volt felfort mérgének erősen 
Buzgó nagy heve még a’ száraz földön is éppen!
Nézd a’ sík térek' mezején épült palotáknak 
Tornyait és cserepes tetejét darabokra szakítva 
Kímélés nélkül mint hánnya-le szórva repítve 
Száz fele, sőt magok a’ kisded kajibák is előtte 
Mint húlnak nyomorait rög halmokban recsegéssel.
Hát ott melly szörnyű ropogással dűlnek omolva 
A’ kősziklás hegy kövecses hátába sok izmos 
Mély gyökereknek erős körmével jól lcfogódzott 
’S századokon truczczolt sok fák darabolva rakásra 
Tört gallyal, ’s az alatt hidegítő szája Eolnak 
Húzván fény-súgár nyíllal csapatokba bojongott 
Nedves gőz szemeket terhes felhőkbe, azokból 
Mint von tornyosodó gyászos víz kárpitot Ég és 
Étheri pára között ’s kék terhes felleget öntvén 
Zárja-ki a’ Napot, a’ főidről, mint kezd szaladozni 
A’ sok sok láng-szesz folyvást repkedve az égnek 
Minden részeiről hoszszába, fe l, ’s le, keresztül 
Kassúl, mint egy-cgy tüzcsűlt kígyó, rekedezve 
Dördül húzamosan borzasztó han’gal utánnok 
A’ megrázott menny olly formán, mint mikor eggy nagy 
Tábori jól kisütött ágyúnak hétszeresen jön 
A’ hegyeken megakadt iszonyú viszsz-hangja fülünkbe, 
lm  most a’ Zenitenn eggy villám nagy morogással 
Indúl-meg ’s le repül szörnyűt csattanva egekről,
A’ haragos Jupiter, szikrázó menyköve roppan
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Épületbe ’s egész tetejét beborítja tüzével.
A’ füst oszlopokon játszó láng fut-ki az ajtón,
A’ kétségbe borúit ház nép jaj szókra fakad-ki 
Törve fejek tetejin kúcsolt kezeit zokogással.

így folyt a* szomorú történetek öszsze fonódott 
Gyász sora e’ földön, még tö’bről tö’brc tovább is; 
Mert a mind jobban jobban hidegül! levegőnek 
Ingó oszlopi sem bírván megtartani többé 
A' lassan lassan sűrűdött gőzöket, abból 
Nagy cseppekben kezd esső ’s majd végre tojásnyi 
Jéggel, is egyvelges zápor töltődve szakadni:
Zúg a’ plántákat gaz pozdorjákra szakító 
Sűrű jég-kartács, húl ’s omlik előtte ezupogva 
A’ ’sendült körtvély, piros alma, meg a’ venyigéknek 
Csombók’in fityegő szőlő-fürt öszsze hasított 
Szentjeinek sebein zöldellő magva peregve.
Másfele a’ vér-szín pipacsok’ ’s a’ búza-kalászok’ 
Földre tiport fejeit paskolja rakásra, ’s egészszen 
Pusztává látszik készíteni öszsze pocsékolt 
Földünknek színét, mikor osztán végre Nyugotról 
Kezd lassán-lassán az idő kiverődve derülni 
És kitekintve megint a’ fény’ vídúlt mezejéről 
A’ Nap, Csillámló sík víz cséppekbe ütődik,
Szép súgárai hét gyönyörű színekre hasadva 
Viszsza verettetvén Északtól Délig egészszen.
Mint eggy győzcdelem kaput úgy vonogatja-fel íris’ 
Békés tarka övét, az Olimpuszi szent palotából 
Bá könyökölve lenéz földünkre az Istenek’ attya: 
Integető Eoluszt, ő hunnyászkodva legottan 
Befogván száját, véget vete a’ Zivatarnak.

Komjáthy



FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI

M I N E R V A .

Ö tö d ik  F ü z e t.  M á ju s  z 1825.
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Az A és B törvényes, vagy törvénytelen ágyban öszvefeküdtek (coníubuerunt.) Mi

kor tehát az Atyát, Anyát, és Gyermekeket jelekkel kiírni akarják, azt így írják:

Az A atya; a’ B anya; a’ C fijú; a’ D leány.
Némellyek egy egyenes fekvő húzással is élnek, midőn két egytestvéreket akarnak kijelelni,

így p. o. A O  O  B melly is azt jelenti, hogy az A és B egytestvérek. De ezen jelre
nincs szükség, minthogy a’ testvéreket helyesebben és világosabban ki lehet jelelni úgy, 
ha az atyát, vagy anyát, vagy mind a’ két sziliét melléjek teszsziik, p. o.

A Q  D Q  G Q  D H

BO o c  EÖ OF IO
Az A atya, ennek fijai B C; a’ D anya, ennek fijai E F a’ G atya, a’ H anya, ezek

nek fijaik az í  és E Ha valamellyik személy meghal, azt egyszer keresztál szokás rántani, p. o.
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Nagy apám O  Apja

Nagy apám O  NagyO aPcím Q  Nagy apám'y  férjfi iestvérje leány Iestvérje
AtfámQ

a íO leá-{3firj-Oj

•É"P /ev^o □  kány les<-

FijamO leá-Ufirj-Ojitest-Úleánynyom vérem fija testvérem leánya 
Illyen táblákat a’ kezdők hasznos , és gyönyörűséges gyakorlás’ okáért akármen

nyit készíthetnek; azt mindazáltal jól megjegyezvén, hogy kiki mindenkor magán kezdje 
a’ kijelelést. Ha én p. o. az én mostoha-anyámat akarom előterjeszteni: tehát magamat 

. jelelem-ki először így:

OÉn.
Azután felfélé megyek, és kijelelem az én édes anyámat és atyámat is így:Atyám Q  \J Anyám

V
íztől kell 
:t tenni, ]

O É n .
Most már az anyát egyszer keresztül kell rántani, annak jeléül, hogy az meghóltt, 

is az atya mellé egy második feleséget tenni, p. o.

Mostoha-anyám □  O  B Anyám
OÉn.

vagy megfordítva, a’mostoha-atyámat akarom előadni, mert az édes-anyám életben van ,p. o. 

Anyám
Mostoha-atyárrO D  0  Édes-atyám

"“ V
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Elő akarom terjeszteni az ín  vömet, az az; a’ leányom’ férjét: tehát azt így jele- 

O  Én.
azután teszem az ín  feleségemet is leányomat így:

Én 0  ^Feleségem

Ő  Leányom
vígezetre, a' leányomnak fírjít is hozzá adom így:

ÉnQ  □  Feleségem

ha pedig a’ vömnek már fija is leánya is (unokáim) van, így: 
■ÉnO Q Feleségem

LednrumU

Unoka fijamÓ □  Unoka leányom 's a' f. ytet. 1. Az atyafiak vagy is vérek (cognati, széles értelemben) szorossahb értelem
ben, vagy nemzési vérek (agnati) vagy szülési vérek (cognati.) A’ Nemzési vér, 
a’ Nemzés által nékem atyámfija , a’ szülési vér pedig, a’ szülés által nékematyámfija. 
Nemzési véreim (agnati) tehát nékem ezek: az én Atyám, a’ ki engemet nemzett, áz én 
Fiam, az én Leányom, az én Fiamnak Gyermekei, az én Leány-testvérem, az én 
Férjfi-testvérem, az én Atyámnak Férjfi-testvérje, az én Férjfi-testvéremnek Fia ’s a’ t. 
Születési véreim (cognati) pedig ezek: az én Anyám, a’ ki engemet szültt., az én Nagy
anyám , az én Leányomnak gyermekei, az én Anyámnak Férjfi-testvérje, az én Anyám
nak Leány-testvérje. Mivelhogy pedig a’ Férjfiak mindenkor csak nemzeni, és soha 
sem szoktak szülni; az Aszszonyok pedig mindenkor csak szülni, és sohasem szoktak 
nemzeni: innen az Agnatusokat férjfi atyafiaknak, vagy fijó ágnak; a’Cognatusokat pe
dig Leány-atyafiaknak, vagy Leány-ágnak is nevezhetjük. A’ melly észre vételnek a’ 
Magyar Törvénybe is, egy kevés módosítással béfolyása vagyon, midőn kérdés van: 
de aequalitate, vei inaequalitale juris inter Sexum et Sexum. Hogy mint volt a’ Ró
maiaknál az Agnalusok, és Cognatusok közt a’ külömbözés, és hogy mint van a’ 
Magyar Törvény szerint i* az eránt kit kit az illető helyekre útasítván, még csak egy 
keveset jegyzek-meg a’ Vérségről.
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Az írók’ jussairól a’ nyelv-csinosítás körűi.







isék, ezek az aranyat a’ salaktól megtisztítják, a’ Neologismus és Palaeologismus között 
folyó háborúnak véget vetnek , ’s nyelvünknek maradandó fényt szereznek.

Superint. Kis János.

1 1 .

Mennyire legyen az Aszszony-személy jártas a’ Tudományban.

A’ Tudomány olly szép, hogy azok, a’ kik az emberi Nemzet egész szép felét ezen 
gyönyörűségtől megakarják fosztani, előttem kegyetleneknek látszanak. Ezeknek mentsé
gére azt lehetne mondani, hogy a’ tudományoknak éppen ezen szépsége az az ok, mellyre 
nézve azt mással nem akarják megosztani. De bizonyára a' természet nékik kevesebb ér
zést adott, vagy ha adott is, azt erőszakosabban elnyomták, mintsem hogy a’ tudomány
ban igaz gyönyörűséget találhatnának: mert máskép alig tette volna ezen gyönyörűség olly 
érzéketlenné leiköket. Ök csak azért magasztalják annyira a’ tudományt, mivel mellette 
jól élnek, és általa egy bizonyos becsületre tettek szert, melly az okos emberek előt$ 
még igen kétséges is. Ok mást semmit sem tanultak. Ha ifjú korokban mesterségre adat
tak volna, ennél jobbat nem esmérnének, ’s éppen úgy nem szívelhetnék a’ velek egy 
mesterségen lévőket, valamint most más tudósokat nem szívelnek. Mert nem csak a’ 
Szépek egyedül azok, kiktől a’ tudományt irigylik.

Én sok embereket esmértem, kik mindenkor boszonkodtak azon kérdésen, ha val- 
lyon az Aszszony-személynek kell-é tanulni a’ Tudományokat ? Ok ezen kérdést többnyire 
nem jól értik. Azt gondolják, hogy az aszszonyok is ollyan tudósok akarnak lenni, mint 
ők , és ez nékik természet szerint vakmerőségnek látszik. De miért? Talán nem alkalma
tosok arra ? Hiszen az ő elméjek sokkal elevenebb ’s finomabb mint a’ férjfiaké. Sokkal 
serényebb, sokkal virgonczabb, mint sem kívánnánk, és olly könnyen feltalálja magát, 
hogy sokszor bámulunk rajta. Ha annyit tanulnának, mint a’ mi tudósaink, miért nem 
lehetnének ezekhez hasonlók?

De vallyon nem vesztenének é e’mellett a’ mi Aszszonyaink ? Fontosabbak az ő foglala
tosságaik , mint egy Római háló-sapkával megesmérkedés, vagy egy olly tudományos alkot
mány’ kitanulása, mellyet feltalálója csak azért alkotott, mert nem volt más a’ mivel 
mulatta volna magát. Az ő fő gondjok az, hogy tessenek, hogy a’ virtust az ő kellemes 
’s kedveltető színében rajzolják és hogy szelídségek ’s vigyázatjok által a’ világban azt jóvá 
tegyék, a’ mit a’ férjfiak kevélységük ’s hevességük által elrontottak, ’s ugyan ebben áll az 
ő elsőségük. Ha a’ szárazabb nemű tudományokkal foglalatoskodás eszekbe jutna, ’s azt
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Az Aszszonyok minden tudománnyal bírnak, ha ízlésok van. Nem szükség megma

gyaráznom , mit értek ez alatt. A’ férjfiak megeggyeznek abban, hogy az Aszszony-sze- 
méllyel mintegy véle születik a’ Szépnek természeti érzése, és azért gondolják, hogy csak 
a’ véle való társalkodás által lehetnek csino sokká. Melly tiszteletre méltó az ollyan Asz- 
szony-személy, ki ,a' Szép’ ezen természeti érzését, ollyan Írások’ olvasása által, 
mellyek a’ jó ízlés’ remekeit és egyszer’smind annak szabásait is magokban foglalják, tö- 
kélletességre vitte!!

1 2 .

Az Ifjüság’ alkalmatos voltáról a’ virtus’ szeretetére ’s gyakorlására.

Közönséges balvélekedés az , hogy a’ férjfiúi kor legalkalmatosabb a’ virtus’ szereteté
re ’s követésére, mivel ebben az indulatok csendesebbek, a’ külső tárgyaknak az érzések
re nincs többé olly hatalmak, a’ képzelő erő fagyosabb, a’ szív érzéketlenebb, az ész el
lenben annál gondolkodóbb ’s az ember áltáljában tökélletesebb és érettebb. A’ virtus, 
melly komolynak látszik, ezen korban, mivel ez maga is komolyodni kezd, jobban tet
szik. Csak akkor kezdjük érezni tulajdon méltóságunkat, ha az ifjú korunkat kábító nyug
hatatlan indulatok lecsillapodnak, és nemes megvetéssel nézünk azon csekély kicsinységek
re viszsza, mellyek elébb elég fontosak voltak mulattatásunkra. Ifjú korunkban nem bí
runk magunkal, szélesek, változók, hevesek és sokkal inkább mulatságokon kapkodok 
vagyunk, mintsem hogy egészen a’ virtusnak áldozhatnók erőnket. Igen sokszor ítélünk 
így, ha az ifjúi és férjfiúi kornak a’ virtusra alkalmatos voltáról szólunk.

Azomban nékem kevés bizodalmam van az ollyan virtus eránt, melly egyszerre 
leszsz virtussá. Igaz, hogy az esztendőknek nagy hatalmok van rajtunk; mindazáltal az 
idő megváltoztathat ugyan, de egyszerre jókká nem tehet bennünket. Némelly rendet
lenségek megfognak szűnni, de mások fognak helyekbe lépni. Hajlandóságaink ’s indula
taink az idő által ugyan csendesebbek, érzéseink gyengébbek, képzeléseink fagyosabbak ’s 
elménk sok ifjúi foglalatoskodásoktól idegenebb lehet; de nevekedík-é azért virtusunk? 
Még nem vagyunk csupán azért okosok, mivel ollyan esztendőkbe jutottunk, mellyek- 
ben okosaknak kellene lennünk.

,A’ fenn említeti balvélekedés’ okát könnyen kitalálhatjuk. Az emberek férjfiúi ko
rokban többnyire olly környűlállások kézé jutnak, mellyekben kéntelenek magokat soktól 
elvonni, és kötelességeiket pontosabban tellyesiteni, ha becsületüket, szerencséjüket’s meg-
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1 4 .

É R T E K E Z É S ,

a’ Magyar nyelvben teendő újítások’ barátjai és ellenségei köztt lévő 
perpatvarkodásról.

Seneca Epictola II4.

§ 1 .A z  emberiség végső czél.
A’ szelíd emberiségnek (humanitásnak) Lelke legszebb, legtisztább, legnemesebb, 

legtükélletesebb Lélek, ’s az embernek, a’ mellyben lakozik, legnagyobb dísze, ’s méltó
sága. Ez a’ kiilömbféle raliások, polgári rendek, nemzetek és népek között lévő köz-fa
lakat nem ismérvén, mindenütt, a’ hol megjelen, otthon van; mindenütt egyenlően érez' 
(sympathizál) az emberekkel; mindenütt kész és hajlandó a’ segítségre: mert az emberben 
mindenütt nem a’ hit sorsosát, nem a’polgárt, hanem csak az embert látja, a’ szép erők
kel és tehetségekkel felruházott, ’s nagyra termett; egyszer’smind nagy gyarlóság alá vet
tetett, alávalóságokra vetemedő, szánakozásra méltó, nyomorúlt embert. Hogy ezen Lel
ket magáévá tehesse, arra mint végső czélra minden embernek, minden nemzetnek kell 
törekednie, meggondolván azt, hogy' szebb, ’s nagyobb dolog embernek lenni; mint 
Görögnek, Római polgárnak, Francziának, Magyarnak, Oláhnak, ’Sidónak. De

§ 2. A' nemzetiséget meg kell tartani.
Míg az emberi nemzet külombkülömbféle egymástól igen.külümböző népekre, nemze

tekre lessz felosztva; míg minden nemzetnek különös charactere (mellyet a’ nemzet' Lelkének , gyenioszszának lehet nevezni) lészen : mind addig szükséges, ha nem minden nemzet
ben is, legalább a’ nemesebb érzésű és gondoikodású nemzetben megtartani a1 nemzet 
Lelkét. Értem a1 nemzet' Lelke, a’ nemzeti charaeter alatt a’ gondolkodás’ és érzés’ 
módját, meily a* nemzetet lelkesíti, és más nemzetektől megkülömböztuti. Itt is ellehet 
mondani: quot capita, quot nationes, tót sensus. Tudniillik másképpen érzi magát, erejét 
a’ szabad embet, a’ szabad nemzet, mintáz elnyomattatok, ’s szolgai állapotban sinlödő 
nép; másképpen érez a’ városi, mint a’ falusi ember; másképpen a szüntelen mozgásban 
lévő katona, mint a' házától elnem távozó mester-ember; másképpen érez, gondolkodik, 
ítél, kíván, akar a’ pallérozott, okos? jó Ízlésű, mint a* nyers, bárdoiatlan, elvadult em- F. M. Or. Mineiya 2. Negyed. 1Ó25* 25
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fcítozíetésére, ’s előmozdítására. így a’ nemzet’ gyéniosza a' nemzeti nyelv’ gyénioszá- 
val él, hal, változik. *) A’ mai Romának, Athénénak lakosai nem ama erős lelkű Római
a k , nem ama szépen, és élesen gondolkodó, érző, beszéllő, a’ Persákon győzedelmes
kedő Athenásbeliek, a’ mai nyelvük nem Perikiesnek, Demoslhenesnek, Cicerónak nyel
ve. Azért is a’ nyelv’ pallérozása mellett nem csak annak szépítésére, hanem telíyes ere
jének, hathatóságának, ’s méltóságának kifejtőztetésére is kell ügyelni, ’s törekedni.

§ 4- A' nemzeti nyelv' természete.
Midőn a’ nemzet kezdetben a’ nemzeti nyelvet teremtette , akkor úgy szólván belé le

helte lelkét ezen szülöttjébe, ’s így lett a’ nemzeti nyelv' gyéniosza. Azért ez és a’ 
nemzet’ gyéniosza köztt tökélletes hasonlatosság van (naturam patris vox derivata sequi- 
tur) a’ nemzeti nyelv természeti ábrázolója a’ nemzeti characternek, mintegy festett képe 
a’ nemzet ábrázatjának. Notio vultus animi est, úgymond Seneca. Tudniillik: .

A’ nyelv’ gyéniosza bizonyos mód a’ hangzatok’ ejtésében és öszvekapcsoltatásá- 
ban, ’s az így származott szóknak változtatásában, és öszve helyheztetésében, ’s különös 
szóllás formákban. Ezen mód a' nemzetnek, melly vele kezdett élni érzeményei’ és 
indulatjai* kinyilatkoztatására, természetéhez volt alkalmaztatva, ’s annak természe
tét ruházta magára. Tudniillik a’ hozzá fartozandókkal, a’ nemzettel tanulván az ember 
gyermek korától fogva érezni, valamint az öltözetben, a’ testnek'mozgásaiban (nemzeti 
tánezban) úgy a’ hangban is, és a’ szók’ külömbféle ejtéseiben csak azt tartotta szép
nek, **) illendőnek, rútnak, illetlennek lenni, a’ mit azok, kiktől érezni, gondolkodni, 
Ítélni tanult, annak tartottak. így szerkeztelődtek öszve a’ szótagok olly hangokból, a’ 
szók olly szótagokból, a’ nemzeti nyelv olly szókból, mellyek a’ nemzet" homályos ér
zése szerint öszve illettek, egymással megeggyeztek, ’s egyformán hangzottak (homoge- 
nea.) A’ hangok a’ beszéllőknek természetüket vették magokra: ha szelídebb induUtű em
berek voltak,. a’ szavok, a’ beszédek is szelidebb , lágyabb hangú; ha ellenben durvák , 
a’ hangjok is durvább és keményebb, ’s hathatóssabb volt. Az aszszonyi-személynek és 
férjíiúnak egymástól igen külömböző hangja és éneklése is arra mutat, hogy a’ beszéd’ 
hangja annak, a’ ki szól, természetével jár, azt mutatja-ki, ’s ahoz van alkalmaztatva, 
így a’ nyelvében is kimutatja az Oláh, az Orosz, a’ Török, charactere’ durvaságát, a’ 
Spanyol, az Angoly, komolyságát és maga rátartását; a’Franczia, hevességét, szíves nyá
jasságát és manérosságát; az Olasz, puhaságát, ’s szerelmes voltát; á  Magyar, nemzeti 
characterének hathatóságál és erejét. Ezek így lévén ,

•) S ít innere  tebenbige fc&6pfetifóe OHenfe&tntraft tmEfe (in ©tiedjertlarib) borúm oerfcíjroin. 
ben., roeil ií)r bie mtltsttjűmtiíie SHkife rntgogen toatb,, itt recWer űr fiit) nur ofrenboren mog. 
£ubett Kiig. ©efdjicbte bér Q36Per unb©toaten bes "IC’tertfmms 5 *78. — Sie@»ra$e íft nur bet 
Spiegel ttnb bős Silb einea íOolfS, bér öuSete Mitsbrutf feines iuue rn  £ ebe na. e) 2£rnbt.

**) ©$fin iff, más bo gi’í, wo tvir n>o(incn. Si t̂roeru.
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§ 5. Hol kell keresni a' beszédben tiszta magyarságot?

§ 6. A ’ közönséges, és különös nyelv szokás.
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vannak regulátlanságok, és bcszéd-ejtéask, (anomala et dialecli.) Hanem a’ mi a1 nyelvben 
minden igaz Magyarnak Ítélete szerint helyes, a’ miben az egész nemzet megeggyez (meg 
eggyez pedig jobban, mint akármelly más nemzet) az a 'közönséges szállás, *)

A’ különös szokás, melly beszéd-ejlésnek (dialectusnak, provincialismusnak) nevezte
tik, a’ nemzet csak egy részének különös érzéséből származik, melly szebbnek találja 
p. o. ezen szókat: kieje ezen szórna? mint ezeket: kié ezen szalma?

Már ha igaz, hogy csak azt lehet nemzetinek nevezni ’s tartani, a’ mi az egész nem
zeté: tagadhatatlan, hogy a’ beszédben is csak a* közönséges szokást, mellyel az egész 
nemzet bévett, ’s követ, lehet nemzeti nyelvnek, ’s jó , tiszta, igaz magyarságnak tartani; 
csak a’ közönséges szokásban lehet látni a’ Magyar nyelv* természetét, gyénioszát. A* 
melly szó, ’s beszéd-ejtés ellenben a’ nemzet nagyobb részé* fülében roszszúl hangzik, ’s megsérti a’ nemzeti érzést, és a nyelv* természetét, azt helyes Magyar szónak ’s beszédnek tartani nem lehet. Csak azon szókat, és szóllás formákat nem lehet megvetni, ’s lehet helybe 
hagyni a’ velek való élést, méllyek legalább a’ nemzet* felénél szokásban vannak 
míg tán később , vagy hamarább az egész nemzet vagy elfogadja, vagy elveti d) azokat. **) 
Egyébiránt

Valamint azt tagadni nem lehet, hogy a’ Köznépnek szájában, a’ két Haza’ min
den részeiben találtatnak olly szók, és szóllás-formák, mellyek azért mivel ellenére van-

*) Quintilianus más értelemben vette a’ szokást 1-so Könyvének 6-dik Részében; Constituendum in- 
primis, idipsum quid sít, quod consvetudinem vocemus. Quae sí ex eo, quod plures faciunt, no-

Unde enicn tanlum boni, ut pluribus, quae recta sunt, placeant. Igitur, ut velli, et comam in

diné; sic iii íoquendo, non si quid vitiose multis insederit, pro regula sermonis accípiendum érit.

turbam exclamasse barbare scimus. Ergo consvetudinem sermonis vocabo consensum eriiditorum; 
sicut vivendi, consensum bonorum. — Szélesebb értelemben veszi a’ szokást Adelung, Übcc bért 
bentfĉ en ©ípt I. £í;eií II. Stlp. § 3 — 11. de csak egy tartománynak, ’s az ahban uralkodó 
szép dialectusnak tulajdonítja hibásan a’ törvény tévő hatalmat (arbitrium.) De azt lehet feleink 
mind a’ kettőnek: Non est periculosissimum praeceptuin: Non occides — lieet plures sínt, qui illi 
convenienter vivunt, consvetudo populi, abstinendi ab homicidio, bona est.

**) Adelung is azt mondja említett könyvében I. £$. II. Stop. § i3, (§s műfícn notí)TOCttbÍg cinjetffC 
gőilc oorlontmert; trddje mit eben fo rieíem Ottléte ju bér cinen/ nls au bér onbern Qínoíogie 
gererfjnet tverben főitnen, roo bér ©pruájgelrűu^ wtbeftimmt ifi unb fepn mu|§. — <Ss
műffen bie ttette 9form, unb bie ölte not r̂oenbig eitte Jleittong űblicfy fetjn, tus enblt$ bie eine na$
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nemzeti, az az, az egész nemzet’ szokása, attól, a’ mi csak imitt amott van szokásban; 
ebből ismét, kiválogathatják azt, a* mi meg nem sérti a’ nemzeti érzést, és a’ magyar fü
let, és azért az gégész nemzet által elfogadtathatik, de figyelmetessé tehetik a* nemze
tet azon hibás, kellemetlen, víszsza tetsző hangokra, szókra, szóllás formákra is, mellyek 
elrútítván szép nyelvünket, mint szemét, mint mocskok elvetni valók. A’ nyelv-tudósok 
veszik észre a' nyelvben a1 regulásságot (Analógia) az az; a’ szókkal hasonló esetekben meg
egyező bánást; nem külömben a’ regulákkal meg nem eggyező eseteket is (Anomala) mel- 
lyekben a* nemzet maga magával meg nem eggyez. így taníthatják azután , mimódon ejte- 
geti, hajtogatja, ’s illctteti és igazítja öszve, némelly eseteket kivévén, az egész nem
zet a* szókat. — De minthogy egyszer’smind a’ szóknak eredeteiket is vizsgálják; *) a’ kel- 
lemetes szép hangokat, szókat a’ dísztelen, rút hangoktól megkülömböztetik (etymologia, 
et euphonia:) Ők mutatják-meg legjobban (ha csak józanan etymologizálnak, és szépen 
éreznek) a’ magyar nyelv1 természetét, az eredeti tiszta és szép magyarságot. — De 
hát törvény-adók é a’ nyelv-tudósok a1 nyelv dolgában?

§ 8. A' nyelvben ki á! törvény-adó? mellyik a Jó-törvény?
Nyelvünk’ azon részéről, mellyet a’ közönséges szokás több száz esztendőktől fog

va megállapított immár, ha jól látok: nem lehet többé kérdés, ’s nem lehet kételkedni 
arról, hogy jó Magyar szók, és szóllás formák mind azok, mellyeket, minthogy megeggyez- 
nek a’ nemzeti érzéssel, és a* Magyar nyelv* gyénioszával, bevett a’ közönséges szokás.

Csak azon szókra nézve lehelünk bizonytalanságban, ha lehet é velek élni, vagy sem, 
mellyeket a’ közönséges szokás még be nem vett, és így vagy provincialismus, vagy új 
szók. Csak ezek teszik szükségessé ezen kérdést: A nyelv'-dolgában fii a7 törvény-adó, kinek ítélete szerint kell a7 bizonytalan dolgokat eligazítani? (quem penes sit arbitrium ét jus, ét 
norma loquendi, Horatzius szerint) a* régi szokás é ? vagy a7 most uralkodó szokás? — és az 
Utó Is ó esetben a7 beszéd-módé? vagy az irás-mód? Ha a* beszéd-mód? kit kell törvény-adónak 
esmérni, az egész nemzeteté? vagy a* cultusabb részét? vagy csak a* nyelv-tudásokat! Az utolsó 
esetben az eiymologiál é? vagy az analógiái? vagy az euphoniát ?

Hogy ezen kérdésekre megfelelhessünk, előre kell bocsátanunk a’ nyelv* fő-törvé
nyét '*') (princípiumát) melly bem lehet más, mint ez: A melly szó a7 nemzeti érzéssel meg- eggyez; az, jó szó: a1 melly azzal meg nem eggyez; nem jó szó, Éhez hasonló azon törvény: A7 melly szót a' közönséges szokás bevett; megeggyez d* nemzeti érzéssel, és azért jó szó. És ez: A7 melly szót a1 közönséges szokás még he nem vett, bátor megavúlt, vagy idegen szó is, ha megeggyez d nemzeti érzéssel, jó szó, 7s lehet vele élni. Ugyan ezeket kell érteni a* szóllás-formákról is, 
és a’ szóknak kimondásokról, változtatásokról, cs öszve helyhcztetésckről..

*) Jegyzési A’ jó Magyar szó* esmértelü Jeteiről, lásd alább a' j3 §-ust.

§ 9. A' régi beszéd és irás-mód nem fo-törvénye a' nyelvnek.
A* nyelv szülöttje a1 nemzeti érzésnek (§ /,.) Ez, valamint a* nemzet jobban kipalléro- 

zódik, úgy időről-időre mindég nemesebb lessz. Nem lehet másképp, mint, hogy az ér-









§ 11. A' nemzet’ pallérozottabb részének beszéd-módja d  nyelvnek 
nem f ő  törvénye.

módját í  nyelv legtöbb töívJyéneT  tartani, vagy nej? azon dolgokat, mellyeket az







ál 
Ü

fP





Májusz 1825.
öílgatni kell. Változhatatlanoknak tartani ezen szabásokat nem lehet azért, mivel nem a3 
priori az okosságból vették eredeteket, mint p. o. az erkölcsi törvények, mellyek ugyan 
azért absolute szükségesek, közönségesek, és változhatatlanok; hanem a postaion formál- 
tattak abstractio által. (Analógia non ratione nititur, séd exemplo. Qüintil.)

§ 13. A ’ közönséges nemzeti érzés, és annak képviselője a' közöli' 
séges nyelv-szokás törvény-tévo a' nyelv dolgában.

Szabad légyen, itt a’ philosophusokkal kétféle princípiumról szóllani, az úgy nevezeti essendi, és cognosccndi princípiumról. Essendi principiumja a’ nyelvnek a’ nemzeti közönséges érzés (sensus communis nationalis) mellyben fundáltatik a’ nyelvnek természete. Minthogy 
az a’ közönséges nyelv-szokás által nyilatkoztatja-ki magát (§ 6) azért Horatius, Quintilia- 
nus, Adelung, ’s mások, ezen szokást törvénynek esmérték lenni a’ nyelvben, a’ mint lát
szik, nem szoros meghatározással. —

A’ nyelv’ cognoscendi principiumja, fő-törvényje, ha jól látok, azon fő regula, mel- 
lyet fellyebb immár (§ 8.) elő adtam: A' melly szó a' nemzeti érzéssel megeggyez, az jó űzi: a' melly azzal megnem eggyez, nem jó szó. Ezeket úgy vélem, csak újjal kell mutatni; megbi- 
zonyítani nem szükséges, ha azok igazak, mellyek a’ 4-dik §-ban a’ nemzeti nyelv’ ter
mészetéről , és más helyeken mondattak, a’ mellyeket itt újonnan elő hordani nem szüksé
ges. Ezek így lévén:

Nem elégséges, több vagy kevesebb nyelv-tudósnak, vagy tudós, jó Ízlésű Írónak, 
sőt a’ nemzet pallérozottabb részének Ítélete sem arra, hogy melly szókat és szóllás for
mákat lehessen és kellessen bevenni, nyelvünkbe, mellyeket ellenben vagy ki vetni, 
ha tán már imitt amott szokásban vannak, vagy ha még nincsenek, el nem fogadni. (§ 9 
■— 12) Arra az egész nemzetnek helybe hagyása, és megeggyezése kívántatik. Ez olly bizo
nyos , valamint az tagadhatatlan, hogy több száz, sőt több ezer embernek, bátor a’ nem
zethez tartozik is, olly különös érzése lehet, melly meg nem eggyez az egész nemzet’ ér
zésével; valamint az is bizonyos, hogy a’ nyelv köz jó, mellynek bővítéséhez, és tökélle- 
tesítéséhez ugyan azért az egész nemzetnek van jussa, annál is inkább , mivel az egész 
nemzet találta-fel azt, és sok változások által vitte azon állapotra, a’ mellyben van. Ha 
tehát a’ nemzeti érzést meg nem sérti,

1. Lehet elfogadni a’ szót, és szóllás formát a' nemzet minden renden lévő tagjaitól,
még neveletlenebb részétől is, ’s közhaszonra fordítani. Számtalan jó magyar szók és 
példa beszédek vannak a’ két Magyar Haza’ (ide értvén a’ Székelyeket is) minden részeiben 
elrejtve, mellyek által a’ magyar gyéniosz, a’ nemzeti érzés magyarosan és hathatósan ki
fejezi magát. Ezeket, minthogy csak egy kis környéken vannak szokásba, úgy lehet nézni, 
mint elásott kintset, mellyet szorgalmatos felkeresés, és öszve szedés által lehetne köz 
jóvá tenni, nem kis diszére nyelvünknek, nem kis hasznára, még sok szók nélkül szűköl
ködő nemzetünknek. Ezrekre lehetne gyűjteni azon neveket, igéket, szóllás formákat, 
mellyekkel él a’ tanulatlan nép a’ mezei tanyákon, az erdőkben, a’ pásztor cserényekben, 
a’ szőllő hegyeken, a’ kertekben, a’ mester-embereknek műhelyeikben, á  kereskedő bol
tokban — melly szókat az említett helyektől távol lévő Magyarok nem esmérnek a’ szó-
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jó Magyar szókat láthatni a’ Debreczeni Grammatikában, mellyekel tellyességgel ki nem 
vehetünk többé nyelvünkből.

y.) Az illy kölcsönözött szókat úgy keli írni, kimondani is, mint a’ régi szokás sze
rint irattatnak, és kimondattatnak, hogy homályossá ne tegyék beszédünket. I) De

Mihelyest az idegen szót Magyar eredetű, jó, meghatározott, a1 beszéd1 érthetőségét meg 
nem sértő szóval fel lehet cserélni, amazt ellehet, elkeli kerülni, ’s hibás vólna a’ véle való élés.

Később hamarább azon idegen szók is, mellyek megzavarják méltóságosan folyó 
Nyelvünket, mint a’ sár leszólnak a’ fenékre, valamint a’ Bocskay idejében élő Magyarok
nak nyelvokben fenékre szált; *) szép nyelvünk tisztán fog folyni, csak a’ nemzet* lelke 
egésséges, *s a’ nemzeti érzés és izlés tiszta és jó légyen.

3. Szintúgy nem kell félteni nyelvünket azon nem szerencsésen kigondolt, a’ nemzeti ér
zéssel, és a’ jó ízléssel ellenkező, csömört okozó saé&-tól is, mellyeket némellylrók, noha 
nem rossz szándékból, nyelvünket bővíteni kívánván, folyamatba akarnak hozni: mert ki 
nem alván a’ próbát, vagy el nem fogadtatnak a’ nemzet által, nem ízlelhetvén azokat a* 
Magyar érzés, vágy ha imitt amott elfogadtatnak is, később vagy hamarább az illendőség* 
határait nem esmérő M o n d o la tn a k  **) gúnyolódása nélkül is viszsza vettetnek, ’s el
enyésznek. A* nemzeti lélek azt cselekszi a’ szókkal, a’ mit a* rosta az élet magvakkal*

A’ taklászt, szemetet, a’ szélnek bocsátja.
4. A’ megavúll szókról, ’s azokkal való élésről fellyebb (§ 9.) szóllottam immár.
Itt szükségesképpen azon kérdés támad: Vannaké olly esmértetö jelek, mellyekből ész

re lehet venni *s előre látni, ha ki fogja é az új szó , mellyel élni akarunk, állni a’ próbát,
az az, megfog é eggyezni a’ nemzeti érzéssel, vagy sem? Az eggy analógiái kivévén, más
nincs. Azomban az analógia sem olly csalhatatlan jel minden esetben, hogy bizonyosan 
tudhatnánk előre, hogy a’ hasonlatosság’regulája szerint formált szó kedvességet fogé nyer
ni a’ nemzet előtt. így p. o„ ama nagy Német író Wieland sem tudhatta előre, ha fognak é 
tetszeni a*Német nemzetnek az analógia szerint formált következendő szók: a* után
© rom éit; Jpunbearcittger után Oungfergivinger C&lofter); a’ 3BaUfa£rfc után 55etefa&rt 
’s t. effélék. Csak, minekutánna élt ezen szókkal, akkor lehetett észre venni, hogy nem 
igen voltak ínyére a’ Német nemzetnek, mert nem igen voltak, ’s vannak Wielandnak kö
vetői az azokkal való élésben. . .

De hát ezen bizonytalanságban a* hasonlatosság’ regulája szerint formált szókkal sem
lehet élni? Nem élhet a’ Magyar író azon szabadsággal, mellyel Wieland élt? ítéletem sze
rin t, igen is élhet; de vigyázva, ’s mérsékelve, és csak olly-író, ki a’ Magyar nyelv’ 
természetét tökélletesen esméri, a* ki p. o. ezen szó után: ifjúság, nem könnyen fog élni 
ezen szóval, leányság; ezen helyes szó után: felelet, nem fogja formálni ezen szól: be
széltet. Azomban, ember lévén a1 legokossabb, legjobb nemzeti érzésű és ízlésű író is,

1) Miért lenne homályos .beszédünk, ha Július helyeit így iruisk, beszállunk, Júiiusz? Cesa r helyett pedig Cze'zár?

#) Erant Romae tempore Plauti Attscismi, quos curiosius seculum est aspernatuiu. Scaliger Libro VI. 
Poetices, Gap. III.

**) A' Magyar Liteiaturát hathatósan előmozdító, nagy érdemű írót csúfosan számárra ültetni, illet
lenség is, igasságtalaaság is vólt. Ezzel megmutatta a* Mondolat’ igen elmés, jó ízlésű, és olva
sott Szerzője, miilyen elmés és jó ízlésű új szókkal fogja megajándékozni, ’s bővíteni nyelvünket!
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lábázhat egy vagy más szónak formálásában, valamint ítéletem szerint Wicland is, mások 
is hibáztak ; de ez nyelvünknek nem árihat: mert az olvasó okos Magyar elfogadja ugyan 
az új szót, ha a’ magyarság’ bélyegét rajta találja; de ha nem találja, megveti, 's nem 
él véle soha. Ha ellenben a’ rossz szót egy két olvasó megkedvelli, és elfogadja; az a’ Nyel
vünknek nem árt, mert ezen emberekkel a’ megkedvelt szó is elenyészik (bátor Írásba 
megmarad is) de a’ nyelv azért még is megmarad a’ maga épségében. De ha az egész 
nemzet kap a’ rossz szókon, ’s elfogadja azokat; a’ jókat pedig, mellyeket folyamaiba akav 
hozni a’ jó író , megveti: ez már jele annak, hogy a’ nemzeti érzés, és a’ jó Ízlés ha
nyatlik; valamint az, hogy sok Magyar születésű, régi Magyar familiából származott ember 
nem szereti a’Magyar nyelvet, nem ízlélheti (vagy, hogy ezen franczia, Német-magyarok
ról szóljak, nem goutirozhatja) a’ Magyar könyveket —• ez mondom, bizonyos jele annak, 
hogy ezen denationalizált, (sít venia verbis) korcs Magyarok elvesztették immár a’ nemzeti 
érzést; hogy többé nem Magyarok. Ezen szerencsétlen esetre nem használna semmit a’ 
Grammatikusok’ ctymologizálása , semmit a’ Quintilianusok’ declamatiója. Valamint Ró
mában Augustus után századról századra mindég jobban megromlott a’ szép Római 
nyelv mind addig, míg végtére a’ korcs Olasz nyelv létt belőle: úgy minden denationali
zált nemzetben megkell romlani, ’s végiére elenyészni a’ nyelvnek. De

Ezen szerencsétlen idő pont Magyar Országban még elnem érkezett,' bátor némely 
hazánkfiai elpártoltak is nemzetünktől, ’s nyelvünktől; sőt gyönyörűséggel szemléljük; 
melly nemes nyughatatlansággal, melly tüzes hazafiúi indulattal, és mozgó iparkodással 
sietnek jobb hazánkfiai a’ nemzetnek, elő felé és az időnek leikével, ’s fáradhatatlanul tö
rekednek jobbra meg jobbra, a' tökélletesebb és szebb magyarságra. Ez örvendetes jele 
annak, hogy nemzetünkben a’ nemzeti érzés még ép, erős és eleven. — így lévén a’ do
log, bátran próbát lehet, lenni új szókkal és szóllás-formákkal, ámbátor nem is lehet előre 
tudni mindenkor, fognak é tetszeni a’nemzetnek vagy sem? Ha a’szükségkénszeríti a’nem
zetet arra, hogy elfogadja az új szót, könnyen elfogadja azt, más jobb, vagy csak olly szó 
sem lévén; de kényesebb az érzése, ’s jobban meghányja veti az ajánlott szót, ha nincsszük- 
sége reá. Ebből az okból sem lehet félni, hogy Ítélni és érezni t udó nemzetünk megengedje, 
hogy egy két nem jó nemzeti Ízlésű, ’s a’jó szóknak feltalálásában nem szerencsés író , hosz- 
szú időre megzavarja tiszta nyelvünket. Az új Magyar szók’ most mozgásban lévő számos kriti
kus rostállóji, bizonyos jelei annak, hogy a’ nyelv-rontásnak, a’ jó érzésű Magyar ellene 
szegezi magát, és hogy a’méreg ellen magában a’nemzetben van a’méreg-óltóis (antidotum.)

§ I 4. M it kell a' különös nyelv-szokásra nézve cselekedni?
A’ melly nemzetnek eleitől fogva nagyobb kiterjedése volt, el nem kerülhette a’ külö

nös nyelv-szokásokat: mert az egymástól távol lévő lakhelyek, többféle foglalatosságok, 
a’ külömbféle nemzetekkel való társalkodás, a’ culturának külömbsége, ’s más efféle kör- 
nyülállások tetemesen modificálták a’ közönséges nemzeti érzést. Ha igaz ama Kémet mon
dás: @d;6n íjt, n>aá ba gitt, nte reir roojuKit: csak azt lehet nyelvünkben szépnek tartani, a’ 
mi az egész nemzetnek tetszik, az az: a’ mi mindenütt szokásban van, és így a’ közönsé
ges nemzeti érzésselmegeggyez, p. o. ez: Isten nek, nemIsten-noí:. És így, ha azt akarjuk, 
hogy az egész nemzet szép magyarsággal éljen, azon kell lennünk, a’ Grammatikusoknak
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gatva beszédbe eredvén, elébb ugyan Törökül, azután eggy heréit tolmácscsal, ha nehe
zen is, de még is érthető Magyar szavakkal beszélgetett. Azt állította ő , a’ derék, Per. siai, Arabiai, Indiai, nyelveken beszéllő és a’ Magyarokról bőven értekező tudós tolmács: 
hogy a’ nagy Mógor' vagy is Mógol szélesen terjedő birodalmának sok falu, város és puszta 
helyein, mái napig is találtatnak, akár a’ kereskedők, akár a’ gazdák, akár a’ szolga-kar- 
beli emberek közzül, feles magyarál beszállók, kik igen jól tudják itt Magyar országban 
létünket, és sokszor fohászkodva sajnálkodnak felettünk; nem irigységből, mivel nékik is 
boldog ég-hajlat juta lakásúl, hanem ősi-rokon vonzódásból, magok közzé Elődeink’ leg- 
régiebb szülötte helyeire óhajtván viszsza juthatásunkat, azt állítván: hogy a’ Mogori bi
rodalomban lévő ’s szerteszélyel szórva, de könnyen és szabadon élő Magyaroknak szá
mok milliomokra megy.

Ezen elő-adást Boros-Jenőben, házamnál, sokszor ismétlette Tiszt. Szabó Nazárius, 
midőn Török országból a’ múlt 1822 Esztendei Oláh-országi zenebona után haza vándor- 
lott, és helyébe a’ Bulgáriai Provincia más Missionáriust rendelt.

Perecsenyi Nagy László,

l 6 .
A’ költők’ szerelme.

Apollón, a’bölcsesség’ és ének’ Istene, sok szívet fegyverkeztetelt már fel, Erosz’ ha
talma ellen. Haragra gyulladt ezért a’ kis Isten, ’s meghatározta a’ keserű boszszút biro
dalma’ ellenségén.

Olly nyíllal lőtte-meg elébb, mellynek tollazata Leükothea' szép hajfürtjeiből készült 
— ’s beleszeretett Foibosz a’ Nümfáha. De a’ szerelem-féltés a’ sírba taszítá ezt, ’s jó illatú 
tömjén bokor serdült a’ halomból.

Azután a’ durczás Dafne’ szeretetével sebesítette-meg. De ez elfuta karjai elől, ’s bo
rostyánná változott. Hasztálanúl volt Apollón szép ’s fiatal — nem lehete Erosz miatt 
szerencsés a’ szerelemben — ezt csak énekelheté.

Azolta sorsa a’ költőknek, csupán dalijaikban szerethetni, ’s a’ valódi világban csekély 
vagy rossz jutalmat venni óhajtásikért. A1 tömjén öröm-élésök, ’s díj jók, a’ homlokaikra 
tűzött borostyán.
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Egy Cserjémben hangitsáló Fülemiléhez.

Fülem ile  ! panaszidat,
Kis cserjémben halgatom;

Mi okozza jajjaidat,
Ki nem tapogathatom.

Talán, ének-társas párod
Tünt-el már szemed elől,

Árnyékát csak, azért járod
Cserjémnek minden felől?

Azért gyengébb csattogásod,
’S szívemet jobban éri;

Mert már nincs tán más enn’ másod,
Ki’ szívét szíved kéri?

"Vagy párod megszomorított
Vagy talán nem kedvel már;

Másért, gyászszal elborított
’S tán reményed sincsen már?

Kellemetes kis lakossá
E ’ kis cserjés völgyemnek,

Reggel estve szép lantossá
Híven imád’t hölgyemnek;

Hallgass és ne fessedd bennem 
Bús éjjeim’ ’s napjaim’ ;

Mert úgy innen elkeli mennem,
Ki nem állom kínjaim’.

KXiíav  Gbuseiv.



Májusz 1825.

A’ - P i l l a n g ó .

-A . színes pillangó, ki szerte szét szállá.
Egy pirúlt rózsának levelére álla,
’S édességre vágyván, virágja’ kclyhéből,
Eggy oda fért bogárt eltola helyéből;
A’ bukó piczinyke, olt azonnal helyben 
Felfordult sok mozgó lábbal a’ kehelyben. 
Örült a’ repeső, ’s repkedve azt mondá: 
„Mászócska ! be méltán tettelek bolondá ; 
„Hogy mersz közelítni félig nyílt rózsához, 
„Virágok és kertek fris Királynéjához ?
„Itt csak én egyedül akarok Ur lenni,
„Míg tetszik méz’t szívni, osztán elreppenni. 
„Takarodj kis állat! mert még el is verlek, 
„Por-tarka szárnyommal a’ szélbe keverlek.11

Még szórta szitkait , ’s már a’ kert’ egére, 
A’ nyűgöt’ szelétől hajtott-felhő éré;
Csattant pattant az é g ; és sűrű eséssel,
Hüs zápor villám köz’t húlt nagy zörrenéssel; 
A’ büszke szép szárnyast jól megferesztette,
’S hajló rózsájáról híg sárba seprette;
Míg a’ lábra kapott bogár, Ínségében, 
Menedéket talált a’ rózsa keblében.

Kevélykcdni nem kell és senkit gyalázni, 
A’ ki ma melegszik, holnap fog tán fázni.
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A’ k é t  P a t a k .
Herczeg Nivernoá (Nivemoís) után.

R é g i  nemzelségü pór nemes embernek 
Két falun született hjai valónak 
’S bár bölcsőtől olta csak mezőt látónak.

Apjok’ szorgalmával ellenkezni mernek.

Az eke nem kellett, a’ kaszán-dült Z öldet,
Megveték, valamint az ásandó földet,

Csak k i , csak e l , a’ világba,
Udvarhoz , vagy más országba,
Nagy polczokat, sok pénzt lesni,
Szerencsét, keresztet, pompákat keresni.

Hlyekkel volt lelkök tele,
Csúf-keskenynek látszott kunyhójok’ fedele.

Maradékaiknak abban látták czéllyát 
Ha felépitendik őseik’ kastéllyát 

Mosolyogtak , mikor apjok mondá , kába ;
A’ ki boldogságért indul palotába,

Olly győzhetlen volt vágyások 1 
A’ pulyák akartak lenni óriások.

Végre a’ jó öreg , ’s jó atya, bölcs szóban 
így szólt: eggyik lábom függ már koporsóban;

Fiúk ! ha hogy iffjabb lennék ,
Durrogó szavakkal lelketökre mennék;

De aggságom merő váz
Nem fényit meg senkit, már senkit meg nem ráz.

Erőtclen kínszerítni
Adnom kell szabadságot,

Azomban látván mint titeket vakítni
Kezd már a’ hamis fény, mclly veszt boldogságot;

Minekelőtte még útnak eredjetek,
Tőlem magatokkal, egy mesét vigyetek:



Hajdan a* ti korotokban
Szívből, rám szált apámról,

Most rövid egy pár sorokban,
Fogjátok-fcl hív számról:

„Azon egy dombocska’ setét kebeléből 
„Két patak csörgedeze,

„Egy forrásnak kis öléből,
„Fercsegve , buggyogva, eggyütt zengedeze.

„De hamar elváltak
„Külön-külön ösvényre,

„Külön sorsra találtak,
„Nem foly a’ sors kényre!

. „Szerencsés'b az egjgyik, virágos gyepeken’
„Zöld-füves útjában , szabadon sietve ,

„On’kéntes árkokban , parasztos kerteken
„Folydogált, szökdécselt, viskóknak ügetve..

„Avagy kanyarodván boldog baboncsokat 
„Hol körül ölelve habjával áztata ,

„Hol mezőn eggyé-gyűlt szelíd pásztorokat, •
„Ártatlan morgással csendben mulattata.

„A’ tarlót kövéríté,
„Vidéküket szépíté,
„Juhot, pásztort itata ,
„Rá minden fül halgata;

„Csergett nem egy falu’ bőséges javára ,
„’S szaladt a’ szegény nép' gyors szolgálatjára.

„Soha , sehol, nyomó kar,
„Folyását nem gátolta,

„Víz, mellyet szült más határ,
„Keverve nedveit, habját nem piszkolta, 

„’S cse’p je i, végéig hoszszas futásának,
„Úgy mint kútfejénél tisztán maradának.

„A’ másik’ kényeden sorsa külömbözött,
„Réttel elégtelen , vágyott nagyobb ékre ,

„Sok szépen épített magas kő-ház között 
„Irányozván jutni városi vidékre.

„Mennyi ba j! sérelem! várta gőg-útjában! 
„Megtartóztatá egy büszkébb Úr lánczában,
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„És bezárta jószágába,
„Pompás kertje’ határába.

„Ott egy tág katlannak mélyre ment fenekéből,
„Az aranyzott márvány’ sima-kemény körében, 

„Vizet fccskcndeze sík tükrének öbléből
„Fák’ koronájáig, ’s fénylett kiki szemében.

„Gsudáltatásának de roszsz díjját vette, 
„Mert' szabadságával, rab , azt megfizette.

„Mesterség, müvészség, költség’ mutatása 
„Vizeit megszakíták,

„Föld alatt üreget sok kéz neki ása,
„Szűk-rezes homályban csövekre szoríták.

„Elállották útját, menését forgatták,
„És kényre vezették, kényre igazgatták. 

„Eltűnt a’ szegénynek neve, szabadsága,
„Most szökvén láncsaként, (görbés bolt’ alatta 

„Kínszerítve,) lobbal a’ fris égnek hága,
„Majd tartóványokban magát bézáratta.

„Legbajos’b , elhagyván a’ gyönyör’ helyeit,
„(Hol Urát, ’s nem magát kigyünyörködteté)

„A’ tisztátalanság’ minden rejtékjeit,
„Hogy megbújta, ’s ura vele elseperteté.

„Ekképpen sajnosán de későn érzette,
„Dísz-vágyó futását, mi rútúl végzetté."!

A’ jó, apa’ két fijának 
így ada leczkéket,

Rét szemei sürü könnybe lábbadának,
De csak eggyik fija vette-fel a’ féket!

Békén otthon maradt attya’ hajlékában ,
A’ másik új eget, új Napot keresett,

A’ képzelt javaknak dőzsölt pompájában.
Á’ mit apja sejte, az végre megesett.

A’ két testvér* sorsát két patak jegyezte,
Ezét i s , azét is , a’ mese képezte.

Gr. D. J.
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l 8 .

RÉGI DÁCIA’ HISTÓRIAI FÖLD LEÍRÁSA.

Neve, ’s rövid históriája.

Dácia kétségen kivfil lakosaitól vette nevét, ’s annyit tesz mint Dácok’ tartománya 
vagy országa. Legelőször is tehát az jön kérdésbe, midőn ezen tartományról értekezni 
akarunk: kik ’s miféle nép voltak ezek a’ Dácok, kik ezt lakták, ’s a’ kiktől eznevezte- 
tett? — A’ Daci ’s Dácia nevezetek csak a’ Római írókból esmeretesek előttünk, még pe
dig csak attól fogva, a’ midőn már olly hatalmas volt ez a’ nép, hogy Róma is félhetett 
tőle; mellyből önként érthető, hogy maga a* nép sokkal régibb, mint a’ Dácus név. — 
Plinius *) azt írja: hogy a’ Rómaiak ugyan azon népet nevezték Dácoknak, mellyet a’ 
Görögök Gétáknak „Getae, Daci Romanis dicli.u Justinus **) kevés külömbséggel: hogy 
ezek a’ Géláktól származtak : „Daci Getarum sohoies süni." Strábo ***) világosan megkü- 
lömböztetve: hogy a’ Fekete-tenger és Germánia között lakott nép két részre osztatott; a’ 
keleti, vagy a’Fekete-tenger' mellyéki lakosok megtartották a’ Gála nevet; a’ nyugoti, vagy 
a’ Germánia felé eső rész’ lakosi pedig 7)ííc»á-nak neveztettek; hihelően azért, mert ezt a’ 
részt esmerték, ’s annál fogva nevezték is így a’ Rómaiak, amazt pedig csak a’ Görög 
írókból tudták.; mint a’ Dunát is ezen a’ részen Danulius-nak, amazon pedig, a’ Görögökkel

F. M. Or. Minerva a; Negyed. 1Ö25- 29
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Egy fiatal írónak gondolatjai a’ Mu’sikáról.
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A B E L A R D  é s  E L O I S Z E .

P á r is  a’l



Júniusz 1825.



238 Júniusz 1825.



Júniusz 1825.



Júniusz 1823.





Júniusz 1825.



Júniusz 1825.



Júniusz 1825,
A' Kar.

Jöszte Hymen, Hymenée jövel! már csendbe nyugosznak 
Férj é.s nő; fáklyád’ sírva eresszed alá.

Á gnes t.
Lankadván Abelárd sinlődésének alatta,

Nem mást, mint sírját, látta nyugalma helyét.
Napjai eltelvén, közttünk ohajta nyugodni,

Itt rév-partra kötött annyi veszélyek után,
Ot’ a’ nagy szivű Eloísze életre tenyésztő,

Lélekben bennünk védeni, ’s élni velünk.
Halmadon illetlen, könnyekkel, gyáva panasszal,

’S tépett fürtökkel vívni az égieket.
Élj érttünk! A' Kar.
. . . Érttünk é lj, és védj lelki erőddel.

Idv a’ mesternek, ’s idv Eloísze neked!
A ga iha .

Húsz nyarak olt’ itt nyugszik, ezek míg lassan enyésztek, 
A’ bús nő szemeit százszor egekre veté.

Szív szívet, lélek lelket, mint parlagi lángok,
Egymást úgy vonzák a’ siron által ezek.

Halljuk, harang kondul, halljuk, mély hangja hogy inti: 
„Bölcs anya csendre siess, vár az örök nyugalom."

A’ sokaság tódul, fáklyák* bús lángja lobog már,
Hát mi mit áldozzunk e’ lakodalmi siron!*

Tőlem ez egy rózsát, mellyel vad tüske keríte,
Rózsa valál magad is, tüske keríte, vegyed!

Ágnest.
E* nefelejtset adom, vegyed ! ah Amaranthi virányan 

A’ kiket elhagytál, el soha elne feledd.

A' Kar.
Telije virágoknak, zöldjét nem veszti borostyán, 

Myrtuszok, és Aloe, Roszmarin és violák:
A’ mit adunk. A’ bús liliom itt buslog utánnad 

E ligeten: bennünk ah anya el ne feledj!
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korlátjai köz’t is, ha az ég ritkább érző, ’s képző tehetséggel megáldotta, költő. Őrizke
dik a’ szűk-határú elmék’ azon megszokott és közönséges nyavalyájától, meliy a' poéz.sban 
kirekesztőleg csak egy nemet, egy formát, (’s ezt is .nem mindég a’ maga helyén) a’ töb
binek megvetésével imád , és valamint mikor kertjébe megy, leginkább bámulja ugyan a’ 
rózsát, de azért a’ szegfű’ és ibolya’ színét és illatját szintúgy ízleli, úgy a’ fonák és csupán 
eggy oldalú theoriáktól még meg nem vesztegetett természet’ magzatja lettére, azért, mert 
a’ Fellengőst, a’ Szebbet, a’ Széptől megtudja külömböztetni, a’ Szebb, vagy a’ Fellen- 
gős miatt, a’ Szépet nem becsmérli.

Velem látszott ezeket érzeni a’ fordító, mert így szóll az Előszóban: „Jóllehet én 
„ ezen Munkát szoros értelemben poézisnak nem nézem; azomban még is méltónak tar- 
„ tóm , mind tárgyára, mind elől-adására nézve, az olvasásra, ’s azért tettem által anyai 
„nyelvemre, mert reméllettem , hogy a’ Magyar olvasók közölt is lesznek, kik forditá- 
„ somban hasznos múlatságot fognak találni." — Hogy pedig láthassa a’ haza, mint járt-el 
tisztjében a’ fordító, íme, mindjárt az első Énekből közlöm itt példáúl a’ Munka’ eggyik 
csendes érzelmet lehellő helyét:

„De több kell, mint szép hely, szép idő ’s tudomány;
Még a’ barátság is, ez égi adomány,
Tsendes magányomnak osztályosa legyen ,
’S szeretetet adjon ’s szeretetet vegyen.
Boldog ifjúságom’ eltűnt szép napjain 
Csak azt kértem kedves Mu’sáim’ karjain,
Hogy az egek egy kis kunyhót rendeljenek,
’S szomszédim fák, fűvek, madarak legyenek.
Melly forrón szerettem bár melly vad tájokat,
Melly örömest láttam a’ gyenge ágokat 
A’ szelek’ dühétől fel - ’s alá hajlani,
Mint siettem folyók’ zúgását hallani!
Sikot, völgyet havas heggyel felváltani,
’S a’ tréfás Echóval versenyt kiáltani.
De minden elmúlik. Most midőn ereim 
Lassúk ’s nevekednek lelki szükségeim,
Még a’ legszebb táj is soká nem tetszhetik,
Ha nincsenek, a’ kik lelkemet érthetik.
Az erdők emberi nyelven nem szollanak;
’S ha mi szépet égi hangon sugallanak ;
Akarom , valaki hogy mellettem legyen ,
Kinek megmondhassam, ’s ki abban részt vegyen."

A’ Jegyzetek minden ének’ végén, mind tanúságosok, mind mulattatok; remélhető 
hát, kedvességet fog találni a’ Versezet, nem csak a’ falu’, hanem a’ város’ lakossainál is.
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2 5 .

K ö n  y v - v i ’s gá l á t .

Merkwürdigkeitcn des K ö n ig r e i c h e s  U n g e r n ,  oder: historisch-statistisch- 
topographische Beschreibung aller in diesera Pieiche befindlichen zwei und vierzig kö- 
niglicben Freistadte, sechzehn Zipser Kronstádte, Jazygiens, Gross- und Klein - Ku- 
maniens, dér privilegirten Hayducken - Stadte, dér Berge, Höhlen, Seen,„ Fiüsse, 
vorzüglichen Gesundbrunnen und des ungrischen Bergbaues; nebst eincr Ubersicht. 
des ganzen Königreiches. — Nach officiellen, von den Behörden eingesendeten Da- 
ten und andern authentischen Quellén, in alpbabetischer Ordnung bearbeitet von 
G a-rl v. S z e p e s h á z y ,  königl. \ice-Provincial-Commissar und mebrerer löbl. Co- 
mitate Gerichtstafel-Beisitzer; und J. G. v. T h ie l e ,  Kaiserlich-Russischem Rathe.— 
Mit einer Abbildung dér Karpathen nach dér Natúr. — Zwey Theile. — Kaschau, 
i 8a5. — G edruckt, auf Kosten dér Herausgeber, bey Carl W erfer. Erster Bánd. 
194 S. — Zweiter Bánd 213 S. in 8-vo.

Az Elöljáró beszéd szerint tartalma a' Munkának a’ hazánkat illető legnevezetesebb, 
történet’, statistika’ és topographiabeli tárgyak’ Össze gyűjtése. A’ külön-külön Jurisdicti- 
ók’ segedelmével dicsekszenek a’ Kiadók, és hálával említik ezen segedelmet, mellynél 
fogva a’ leveles-tár-házakból és ok-levelekből jutának sok dátumokhoz ; a’ többieket, a’ 
mint mondják, más kútfőkből, mellyeket nekik a’ Jurisdictiók, mint hiteleseket kijeleltek 
vala, választással és plánomokkal megeggyezőleg vevék, a’ nélkül, hogy bátorkodtak vol
na , vagy a’ stílusban, vagy a’ tekintetekben , változásokat tenni. Czéljok hazánkat a’ kül
földen jobban megismértetni, és a’ hazafiak előtt kedvességet találni. Minden városokról 
látható táj és erkölcsi képletet akarának elő állítani, és azoknak nevezetességeiket, a’ men
nyiben ezek az egész ország’ históriájába bele vannak szőve, eredetektől fogva egész a’ 
mostani időkig élőnkbe terjeszteni — következőleg minden városnak úgy előadni históriá
ját, hogy abból, vagy emelkedése, és virágzása, vagy alább szállása magyarázható lé
gyen. — Orvosló kútainkat, feredő helyeinket, folyó-vizeinket. és tavainkat, bányáinkat, 
égig emelkedő Beszkédi bérczeinket igyekezének leírni. Reméllik, hogy a’ tudósítások ba
jos és költséges öszsze-szedése, ’s a’ kiterjedett. levelezés, melly elválaszthatatlan az illye- 
tén Munka’ kidolgozásától, az igasságos olvasók előtt, legalább a’ fáradozás’ érdemétől, 
mellynél, a’ mint mondják , nagyobbra, sem nem vágynak, sem nem vágyhatnak, nem 
fogja őket megfosztani.

Ezen utolsó kinyilatkoztatással kivált nagyon lefegyverkeztetik ugyan a’ kritikát, azom- 
ban, mivel nem puszta fáradozást akarnak az olvasók a’ könyvekben találni, és mivel a’
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szerzők táj ás erkölcsi kápleteket, dátumokat, ’s nevezetességeket ígárnek , ne hogy a’ 
külföldiek a’ Magyarok’ halgatásából azt véljék, mintha mi szegény Magyarok, mind azt 
vagy remeknek, vagy Sz. írásnak tartanók, a’ mi akár rólunk, akár hazánkról a1 külföld’ 
számára íródik, kéntelenítetünk némely jegyzéseket tenni:

Legelsőben is nem foghatjuk-meg miért maradtak-el az Érseki és Püspöki városok a" 
plánumból ?

Ezen czím alatt: „Allgememc Übersicht des KSnigreichs Ungern “ Magyar-ország’ histó
riáját, minteggy dióban bocsátják elő a’ szerzők. — Ebben csupán a’ szarvasabb botlá
sok’ kijelelésére határozván magunkat, a’ következendőket jegyezzük-ki:

Zsigmond Császár és Királyunk alatt, ama híres Római Egyházi közönséges Zsinat, 
nem Constántinápolyban , hanem Constanczban tartatott. Constantinápoly akkor a’ Görög 
nem eggyesűlt hitet követte. —

A’ paraszt háború 130/,-ben volt, nem 1514-ben. •—
Buda nem 1527-ben, hanem 1541-ben jött a’ Török hatalma alá , és így nem közel 

1Ö0, hanem csak 146 esztendeig nyomorgott a’ Török járom alatt: így is elég hoszszú 
szerencsétlenség volt ez.

A’ Belgrádi békesség VI-dik Károly alatt, nem 1795-ben, hanem 1739-ben köttetett. — 
A’Felséges Helytartó Tanács abban az állapotban, mellyben most van, csak 1723-dik 

olta áll—fel. —
Nem csupán jussok van a’ Fő-Ispányoknak minden harmadik esztendőben Építő-szé

ket tartani, hanem a’ törvény szerint kötelességök is. —
Az 1-ső Részben, az 56-dik lapon, az Eperjesről szólló czikkelyben — (mert, Szó

tár formára készült a’ könyv) a’ Borics’ háborúja, Dorisi támadásnak (Dorísianische Vn- 
(ruhe neveztetik. — Szinte ott az 57-dik lapon ez mondódik: „ Jobbagyones, gewisse 
XJnlerthanen avf dr.rn Lande.“ Második András’ arany bullája a’ szónak értelmét a’ Szer
zők előtt faivilágosíthatta volna. —

Melanchton nem Bártfán, de 1500-ban 19-ík Áprilisban , Wittenbergában hólt-meg, 
és ott el is temettetett.

Mivel 1780-ban holt meg Mária Therezia, nem emeltetheték Temesvár 1782-ben a’ 
nagy Királynétól szabad Királyi várossá.

A’ Magyar szókat több helyütt hibásan írják, a’ mi annál furcsább, mert S z epes- 
h á zy  Magyar név. így p. o. az I-ső Rész’ 103-dik lapján, K assa  városa Kássának, a’ 
kása  pedig Kassá-nak van téve — mind ezek és még több egyebek nincsenek megigazít
va az erratában.

A’ Törökök soha sem ostromlották Kassát, hanem József Császár alatt, több Török 
fogoly-csapat hozatódott Kassára. ■

Nem gondoljuk nevezetességnek, hogy a’ Kassai Csermely több malmot hajt — azt 
sem, hogy tudtunkra adatik, hol tánczolnak Kassán a’ varkócsos Szépek ? {dk lezopflen Schönen). — Azon is kételkedünk, fognak é tetszeni a’ külföldön e’ kitételek: Lebemann,Huldinnen. ■— Azt sem tartjuk nagy nevezetességnek, hógy 1770-ben mikor legelőször 
behozódott Kassán a’ lotéria, a’ következendő számok húzódtak-ki: 82, 83, Co, 71, 52. 
Jobb lenne ha tudnók, miilyenek fognak ezután kijönni. —
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A’ Tudományokkal foglalatoskodők' örömeiről ’s bajjairól. *)
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Némelly elmésen gúnyoló jegyzések LichtenbergbőL
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A’ H A L D O K L Ó .

N e m  tudok már sárkalyibámba lakni! —•
Ellenem támadt a7. idő ! ! Miólta 
Negyven-ötben járok az éjszakának 

Férgei marnak.

Orvosom nincs! — — nincs ki sebemre hasznos 
Flastromot rakjon! — — Lehetetlen élnem !! — — 
Víg napom’ köd lepte-meg !! Elhanyatlott 

Régi világom.

Edesem! sziinj-meg! Ne sirass! — hiszen még 
Eggyszer a’ Természet az én poromra 
Rá fuvall. — — Meglclkesedem.. ’S viszontag 

Oszve kerülünk.

Isten áldjon-meg! — megyek — — — Eggy poroszló 
Küldetett értem. Nosza halhatatlan,
Emberem! menj! menj-ki belőlem ! Én már 

Por-hamu leszek.

A M Á L IA ’ S ÍR -C Z ÍM E .

I t t  olaj-ernyek alatt sír-csendben Amália nyugszik, 
’S eggy legszebb kikelet van learatva vele.
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ERÓSZ A’ FÁKLYÁVAL.(Lalán nyomon.)
K üprisz  előtt lebegett fáklyával Bája’ vizében 

Kis F i ja , ’s a’ hűvös tóba szikrája lehúllt;
A’ habokat szaporán ez megforralta tuzével,

’S a’ ki csak itt úszott, mind’ szerelembe merült.

K É R D É S .

A z  ég sötétül,
A’ nap heveny hűl,

A’ tiszta hangú Fül’mile 
Búm’ bölcső dalát zengi le.

Az esti pára,
Lágy hold’ sugára,

Elrejti gyászos könnyeim,
Felkölti alvő érzéseim.

Csillag-kar’ fénye,
Mint sziim’ reménye,

Halkan mosolyg felém,
’S fényükkel szent hit száll belém. 

Buzogva kérdem 
Lel dijt az érdem,

Lel e díjt a’ láng gyötrelem,
É r e czélt a’ hű szerelem?

De ők haladnak,
Választ nem adnak,

’S eggy Angyal szellem súgja azt, 
Körökbe lelsz örök Tavaszt.
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