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A* Felséges Magyar Királyi Helytartó Tanács* kegyes enged elme mellett, ez idén-, 
i8 s5  Kassán, F e ls ő  M agyar O rs z á g i M in e rv a  czímje alatt kezdődnek 
ezen Folyó-írás* három három Fűzetekből álló Negyedjei, — .

A’ Tudományok, Szép-mesterségek, és a'’Művészscg minden nemeinek köribe 
tartozó tárgyakat ( kivévén a’ Politikát illetőket) szabad nekünk-azokba bé-venni. Azon 
leszünk: hogy vagy szükséges, vagy köz-hasznú, és kedvességet érdemlő tárgyakkal 
kedveskedjünk. A’ szelídség’ , a’ jámborság’ , a’ kéméüés’ lelke fog-minket éleszteni. 
Ha nem szép virágos és gyiimöfcsös Kert, legalább Kert, és nem Csata-piacz fog lenni 
Folyó-Irásunk. Azért választottuk Czíműl a’ Bölcsesség Isten-Aszszonya1 nevét, mert azt 
tartjuk: hogy minden tárgy megszenvedi a’ bölcsesség’ mértékletességét, és hogy azon 
igyekezni mind az emberi ész’, mind az emberi szív’ legfőbb kötelessége. Ezen mér
tékletesség nélkül minden elmebeli mívelődés vagy késhez, vagy buborékhoz; emésztő 
’s hervasztó, nem pedig élesztő és világító súgároklioz hasonlít Mink-* 
zete is Folyó-Irásunknak emlékeztetni fo£emlékeztetni fog tisztünkre. Nem czélunk a’ díszszel fenn-álió, 
bonni nyelven készített Foly ó-lrások’ becsét kissebbíteni; nem gondoljuk azonban: hogy 
azok a’ bonni Literatúra mostani fél vergődéséhez képpest, már elég számmal légyenek, 
és hogy' káros azok1 nevekedése, annál inkább; mivel tudjuk: miképp’ szaporodtak a’ 
Magyar Idő-szaki írások’ számára készült jobb Kidolgozások már eddig elé is annyira: 
hogy nem férnek többé a’ mostanság divatban lévő Hav’-Irásokba. Megkértük Előkelőbb

iáinkét ̂ czélunkhan elő segíteni. Hazánk 
hasznos és szép Esmeretek’ élterjesztése ; ai 
rint elintézni elő adásaikat: hogy minden x

^  Ha.igaz: hogy szoros öszsze keltetésben állanak az írók az Olvasókkal, az Olvasók 
pedig az írókkal; bizonnyal minden írás nemeiben az az elő adás’ módja icgtelszöbb; 
m,ellyben az író, az írás’ azon neméhez, a’ mellyben ír, alkalmaztatván magát, eggy- 
szep’smind olvasójához simul, az az: úgy tanítja, vagy gyönyörködteti őtet; hogy ez, 
mind nagy fáradság nélkül érthesse tanítóját, mind pedig szívesen tanuljon tőle; a1 ki te
hát eléggé világos szövétnek nélkül vezeti a’ mélységekbe olvasóját, vagy ollyan magos- 
san repül: hogy az őtet még szemével is alig követhesse; az ugyan magában és magának 
nagy eszü és nagy tudományú író lehet; de az soha sem fogja óivasójit megesmertetni a’ 
tárgyak’ setétes és szövevényes mélységeivel, sem pedig őket felkapni az égi chrületek’ 
sugárzó ÖzÖneibe; mindég nagyon meszszi fognak esni eggymástól, az író ’s az Olvasó; 
a’ meszszi esők között pedig nagy a’ hézag, és így igen gyenge mindenkor a’ hatás, és le
het é ugyan hatás nélkül a’ szívre szintúgy, mint az észre, akármelly literatúrátis gya
rapítani és terjeszteni? — A’ bölcs Szokratest követő helyes Oskola-mesterek is, tanít
ványaik’ többségéhez alkalmaztatják magokat, mert nem lehet senkit is félemelni, ha 
hozzája lenem bocsátkozunk; a’ többség azonban jobbadéra a’ magos ég’ közép tájjain 
lebeg, 's csak nem a’ fecske egyedül korholja a’ főid’ színét, valamint a’ sas a1 napnak kö
rit csapkodja és hasítja szárnyaival.

Negyed rétben, tiszta fejér papiroson a’Művészi-mesterségek’ finomodása következé
sében, újjafeb ízlésű betűkkel, négy rézre metszett képekkel, Negyedenként,
ritékkal fog Folyó-Irásunk megjelenni, és ígyMárftsiüsz’ végével l 8S5. az lső Kötet, s a 
Az Esztendei Előfizetés árra pengő pénzben oda értvén a’ Posta költséget is 6 Rft. - 
Fél Esztendőre is lehet élőre fizetni 3 Rftjával pengő pénzben, Kassán, az alól írt K 
adó*- Könyváros bóltjában, egyebütt-a’ következendő helyeken, ésKTT. Uraknál, a’ ki 
erre.nézve, alázatos bizodalommal megkérettetnek, úgy mint:
Aradon: T. P*recsenyi Nagy László Út, T. Ns. Arad Váré*. FŐ Szó Iga. Bírája.
Édesben i TT. S eh a u m b u r g K á r o 1 y ü t, Könyváros, és Segéd Társa, T. Igaz Sámuel Űr, ■ 

- T. J ó « s a *3 i g m o n d Ur, felesküdt Prókátor.
i j ü Í L * onT* ú"1 F°,b* r >* ^  ’ T’ Béké, Vár“ - Gener* Ferceptora.
Beregszdzi TT. Beregszászi'ííagy Pál*Ur̂  ^ítselke<^lr IJok^ora^és tö̂ b T. Várfla. Tábla-Eírája.
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E l ő - s z  ój
az avdlm kezdő és a1 nagyon újítgató írás-módról, 

a’ Magyar nyelvben.

H a r m a d ik  Magyar folyó-írása idejét éri K a s sa . Mind eggyiket inas más kör- 
nyűlállás szülte. Hoszszas, nem czély-ütő, ’s így helyén kívül lenne itt azokat em
líteni. —- Több;lépcsőkön ment azóta keresztül literaturánk, hol hágva, hol hátrál
va; azonban egészszéhen tekintvén nyelvünk’ és literaturánk’ mostani állapotját, hiú
ság nélkül elmondhatjuk: hogy mind amaz, mind ez bővüle, és több tekintetben 
tökéUetesedék. Rövid idő alatt jó darab pályát futott-meg a’ Magyar lélek. A’ li
teratúrai buzgások és zajgások, az örök díszű Görögök’ és Rómaiak’ hol szerencsés 
hol szerencsétlen S&aeiésn^ a ’ m«m jm ág^ kwtóöldiai’r»ajé*4wdifog; majdJsmét 
mintegy majmolva mímelő boldogtalan utánozása; — az Avúlt ’s Új köz’t támadt 
harczok ,— a’ szoros grammatikúszok viszszonos küzdései; — ezeknek a’ csinosabb 
írókkal Folytatott bajvívásai; — a’ származtatok és kellőbb hangzásra ügyelők közit 
villongó csaták; — egy szóval; a’ mindennemű nyelvmivelési szélsőségek’ és túlsá- 
gok’ egymásra eresztett zajjainak öszsze ütközései, sok bájt, sok fényt hozának lite- 
raturánkra, de némely csorbákat is ejtettek rajta.

A’ nyelv' eszköze minden literaturának. Annak kell hát akármellyik .nemzetnél 
elébb jól elkészülnie, és válni több oldalúvá: ha vagy beszéd, vagy írás által, az és- 
meretek’ ’s elő adások’ akár miilyen nemében hatást gerjesztő ’s ennél fogva köz hasz
not okozd, vagy szívet’s elmét nemesítő mester műveket, sűrűbben támadni óhaj
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tank ; mert valamint nem egy nem két, nem egyforma, akár élességű, akár nagy
ságú vésőre és kalapácsra vala szüksége Fidiásznak és Kanövának; az Olimposzt nagy 
Isten, ’s a’ köztünk futkosva gyújtogató Istenke kép -  szobrának lelkesítésére, a’ leg
hidegebb, legkeményebb márványon keresztül, úgy az írott remekek is az írás kü
lön-külön nemei miatt egy minden oldalról felkészített, kidolgozott, megverdesett 
és megsimúlt nyelvre szorúlnak.

A ’ nyelv gyalúlgatók iránt tehát oly kevéssé, illik vagy megvetéssel, vagy rész- 
vétlenségggF-visettet&núk , ttúíiir isVWS*#'’ tSővek* kcMzörűIőjTarínl ,"*5mivel sezek’ sege
delmével nyiltanak-meg nékünk jobban az egek’ temérdek birodalmai; földünkön pe
dig a’ legpiczinyebb, leghitványabb férgekben és bogarakban, szintúgy puszta sze
mekkel alig gyanítható csudái a’ teremtésnek.

A’ Magyar nyelv most már oliyan eszköz, melly alkalmasint csinosult dolgozá
sokkal állhat elé az írás’ minden nemeiben. Ezentúl a’ nem egészen balul gyártott 
szerszám önként fog engedni a’ fenésnek, és mintegy maga magát fogja könnyű szer
rel az írók’ dolgozásai közben, még mind jobban - jobban kiköszöfÖgethetni. — Bá
tor, szép, és tüzes elmék törték-meg a’ jeget, sajnálni kell őket, ha hellyel - hellyel 
a’ jég alá vízbe buktának; mert tanúiánk példájokoü., és az ottan-ottan érettünk ki
állott mégfecscséntetés, nem gúnyt, hanem inkább rész-vevő hálát érdemel mi tőlünk. — 
Ugyan mi lenne még. nyelvünk és literaturánk ’s haladhatott volna e szaporán illy rö
vid idő alatt, oíly igen annyira? ha nem mert vala senki, a’, hol vastag , hol dara
bos^ majd ismét hártyás jég-boréknak, félelem nélkül nekjj ereszkedni.? ,

- -Minden nemzeti lifcesaögaUáz’lmoE éTofvasők'szűtrka, de..nem egek szülik, hanem 
ezek táplálják, nevelik; amázok pádig gazdagítják, és hírét, nevét, szeretetét terjesztik, 
— A! külföldi.literaturákingerelhetik, de nem hozhatják eredeti fényre, akármelly honn’ 
literafuráját — Minden nyelvből a’ nemzeti léleknek ki kell lehelleni, minden eredeti 
nyelv kivált, tulajdon béllyegű, az az: típuszú; ez e’ típusz pedig nem csak a’ gondola
tokban, érzeményekben, ’s ezeknek (az ég’s lélek hajlat, ész,ajak, fül-tehetség, társasági 
rend és szertartások, intézetek, helyhezetek, erkőlcsek, szokások szerint) bizonyos nem
zeti szabást,nyertl formájokban; hanem a’mennyiben ezek a’ nyelv’ szerkesztvényébe, a’ 
szűrés sz állásokba által mentek, a’ nyelv’, formájiban is nyilatkoztatjarki magát; minden 
nyelvnek tehát a’ maga típusza szerint kell a’ tökélletesség és szépség felé emelkedni;
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csakhogy ezt e’ típuszt nem kell oly szoros értelemben venni, mint némellyek, kik
nek állításaikat, nem igen lehet sem az ép gondolkozással és érzéssel, sem pedig a’ 
nyelvek’ , különösen a’ mi nyelvünk’ históriájával megeggyeztctni.

Hol keressük valamely nyelv’ típuszát, haneha azoknál, kik születések éta 
azon beszéltének? —  De ezek köz’t számosak a’ beszédbeli külömbözések. — An
nál jobb: inivei mind ezen külömbözések mellett is alkalmasint értvén egymást a’ 
beszállok , a’ jé ízlésű és ép érzésű írók könnyebben választhatják és simíthatják - ki 
azt az ejtést, azt. a 'k ité te lt, melly emez vagy amaz gondolat’ , vagy érzemény’ ki
nyilatkoztatására , nékiek ebben vagy abban az esetben legalkalmatosabbnak látszik; 
avagy ne engedjünk e semmi hátaimat a’ nyelvre, ’s annak kifejtődzésére a’ gondol
kozva érző tehetségnek, a’ midőn maga az idő annyit engedett a’ pór-nép gyalulatlan 
természeti érzéseinek?

A’ mindenkori gondolathoz, érzeményhez simult helyes elő adás’ minden hatha
tósága', minden kecse, a’ kitételek’ megválasztásában áll ; más szót, más szállást vá
laszt olykor a’ hathatós író, mást a’ választékos (scriptor elegáns), sőt még a’ szó
kat is másképp’ következteti egymás ntán, a’ csupán csinos író, másképp’ a’ vala
mivel több a’ csinosnál, Különös Isteni ajándékkal jár egybe szövése, öszsze olvasz
tása, a’ Hathatósnak, a’ Választékossal. Fogyatlanúl kellene minden írónak az egek
nél esenkedni, azon, ihlettetését vagy vezető , vagy kísérő , vagy védlő érzetért ; 
melly néki szüntelen sugalja; ne áldozd-fel eggyikét a’ másikának, vagy csak abban 
a’ mértékben áldozd: a’ mennyiben ’s a’ hol, és mikor a* tárgy- és írás’ neme 
megkívánja. — Minden szó, minden kilétei, nem minden írás’-nemébe való; sőt 
azon egyben, emez, vagy amaz szó; eme vagy ama’ szállás, jobban illik ide, mint 
amoda, és megfordítva. Olykor legszebb a’ legkeresetlenebb, szint’ ez tellett né
melykor legtöbb feje-törésében az írónak, és éppen annak elő adásán izzada talán 
leginkább homloka, ’s rágcsálta ő legtovább dolgozása közben tollát, a’ mi legköny- 
nyebbnek látszik az olvasáskor.

D e "még" naás. kútfejet is ösmér a’ nyelv’ tökélletesedése és szépülése, ha ide nem 
tudjuk is az író lelke’ személlyes ihletét, mely minden nevezetesebb könyv-szerző’részé
ről, nyelvére, ’s elő adása módjára úgy eláradozik: hogy az, akár&elly írás nemé
ben, még ott’ is,' hol a’ tárgy és dolog lelke az övéjével leginkább eggybe forr,
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az utolsónak minden maga megtagadása mellett, az éles látás előtt magát egészen el 
nem fojthatja.

Ezer formát vehet-fel t. i. valamely gondolat’ vagy érzemény’ elő - adása. Ha 
ezen formák szépek , az az: segítik a kitétel’ akár világosságát és elevenségét, akár 
hathatósságát, akár helyesebb hangzatját, bizonyosan kölcsönözhetők, csak ne legye
nek olly ncmiiek, a’ millyeknél itthon jelesebbekre találunk. — így lopá-meg kivált 
az írók’ segítségével, eggyik nyelv a’ másikat tulajdonai kára nélkül. Nem éppen nagy 
szerencsi ti iu,ág juh' li már
nagyobb részint be végzett kifejtése után esik. O tt lehet legjulalmasabban kölcsön 
venni, a’ hol legtöbb a’ pénz, legtöbb a’kölcsön adó; főképpen, ha magok a’ kölcsön 
adók-is valaha kölcsön vevők valáuak; és.látható: mint tudták kölcsön - vevések ál
tal gazdagodni. Meglophatjuk mi mind a’ meglopattakat, mind a’ tolvajlókat; meg- 
tanúlhatjuk ezektől akár a’ kölcsönözés’, akár a’ lopogatás’ mesterségét — de mind 
ez, mind amaz, mesterség; — és nem kell mindent akár elidegeníteni, akár kölcsön 
kémi; hanem Csak a z t, a’ mit megbírunk, a’ mire valóságos’ szükségünk'vagyon, 
vagy a’ minek valódi hasznát vehetjük..

Az efféle kölcsönözésekhez és fosztogatásokhoz tehát nagyon bélátó elme kíván
tatik, felette biztos ízléssel; mert több szabadság engedtetik a’ kötött beszédben, 
mint a’ folyóban, és a’ kötöttben is, semmi se bibésebb, mint azon égi ösvény’ fel
találása, mellyen dagály; fmnyáskodás és mesterkélés köz’t, bátran vezesse a’ szép 
természet a’ felhevíílt költő’ lobogva fellengező emelkedéseit. Ránczolák hiszem eleintén 
némely IG ^ Íá rk o íT IS H ^ b ^  eZen kitételére: melíyben így szól!
az Isteneknek feláldozandó borjúról:

„Fronté curvatos imitatus ignes 
Tertium lunae referentis ortum 
Qua notam duxit niveus videri,

Caetera fulvus.«

ím’ egynéhány görögcsélés (Hellenismus) egy csoportban, de rni szép a’TnTté- 
tel! bizonyosan megbocsáták utóbb Flakkusznak e’ gyönyörű halmozást, a’ ránczos • 
homlokú szemöldökösök Azomban könnyű vala Horátznak még ott is nyerni bocsá
natos^ a’ hol Púppiusz nem nyert volna, mert ezer meg ezer jeles és helyes gando-
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lat’ , érzemény’, ’s képzettel és felelésekkel tudja, nem a' tanítvány, hanem a’ mes
ter megvásárolni méréséit. Nem javaslom én azért akárkinek az illyetén szénásokat 
nagyon csoportozni a’ kötött beszédben, a’ folyóban pedig még kevesebbé. — Las- 
san-lassan kell az olvasót az effélékhez szoktatni, egyéb’ként fére teszi a’ könyvet, 
vagy elejti, vagy eldobja. —

Az olvasó Magyar Publikom, Vagy tiszta magyarokból gyűl, vagy ollyanokbul, kik 
más nyelveken is szőllanak, vagy végtére ollyakbói, kik csak most kezdik megint eggy 
időtől fogva a’ Magyar nyelvet tanulni. — Az elsők megbökkennek, főképp’ ba igen sűrűn 
fordulnak elő az idegen szállások. Azok, kik sokat olvastak, mind a’ régi, mind a’ mostani 
nyelveken, nem igen sűrűn vannak még eddig elé elhintve a’két hazában, — a' kik pc- 
dig vagy most legelőször, vagy újra magyarosodnak, ha látják: a’ bölcsőjük óta magyarul 
szóllók’ megdöbbenését, nagyon elidegenednek, és mintegy kétségbe esnek eggy oly 
nyelv' megtanulása felett, mellynek bár mi bájló, de nagyon sietve szaporított merészségei, 
még a’született, és mindenkor Magyar ajakű, Magyar fülű magyarokatis megbotránkoz
tatják. — Helyesen mondja K v in t i l iá n  a’ szókról és szénásokról — utánna pedig 
G a rv e  a’ módikról: hogy legbiztosabb a* régiebbek közűi a’ legújjabbakat, a’ 
legújjabbak köz't pedig a’ legrégibbeket választani,

Nincs annakokáért sehol semmiféle írónak nagyobb szüksége mértéket tartam a’ 
nyelv’ gyalulgatásában és szépítésében, mint a’ Magyar könyv-szerzőnek a’ két hazá
ban, mert csakúgy fog (nyelvünk’ ’s literaturánk’ sok egyéb akadályai mellett is) ter
jedni a’ Magyar jó könyvek’ olvasása, ha harmóniába fogják magokat helyheztetni az 
írók az olvasók’ többségével; az olvasók pedig az írókéival. — Ez a’ lélekbeli há
zasság az író és olvasó köz’t, még több kíméllést kíván, mint a’ valóságos, mivel 
elválaszthatóbb. -— Felpattan, felbuzdul némelykora’ férj, kitör hitves társa ellen 
férjíisága egész a’ keménységig, ekkor a’ mosolyogva szerető okos aszszony elé-áll, 
és eggy igéző pillanattal lecsiiapítja kedves élete-párja’ boszszankodásait. — így kell 
cselekedni a’ Magyar könyv-szerzőknek is. Lassan és halkai kell megszebdíteni olva
sóikat, nem rántva hanem vónszogatva a’ helyesebbhez szoktatni; nem szilajon, nem 
nyersen rájok tolni a’ jobbat, a’ szebbet; vagy neheztelni: ha azt nem mindjárt ér
zik- mert elvesztjük külömben az olvasók’ önn szeretete megbántása mellett, az iro
gatás’ legnemesebb gyümölcseit. „Lassabban tovább mégy“ mond Horátz után Ka-



zinczy, Fáy pedig a’ falatot a’ száj’ nyílásához, és viszont mérsékeltetni javasolja- 
Jobb kinyerni az engedelmet 's az olvasók’ kegyelmét az iránt: hogy féltvén honni 
nyelvünk’ vesztét, azt rövid idő alatt sietőbb, szaporább lépésekkel, bővebb, gazda
gabb, csinosabb kifejtésre,vezetni bátorkodánk, ,

Megkell kérni némely olvasókat, emlékezzcnek-meg: mennyi elavult szavaink 
és kitételeink vannak, mellyeknek kár vólt elveszniek; mellyek szintúgy újjak voltak 
valaha ’s hajdan a’ magok idejében, nagy virágzással ’s hiúsággal díszeskedtenek. 
Másokat emMöoretúi-lsarí1. W W T'W SSils^ Gdtert óta
Sillerig és Gőthéig, ’s azt kérdeni tőlök: ugyan értené e akármellyik Német gaval
lér lapról-Iapra Müllert vagy Grillparczert? ha Gellert’ korától egész mostanig, vagy 
éppen semmit, vagy igen keveset olvasott volna németül a’ jelenkori Német írók’ 
munkájiból ? ,

Találkoznak köztünk, kik tizenkét órának lefolyta alatt, reggel a’ káplánnal és 
fiskálissal deákúl, tisztartójokkal tótál, feleségükkel asztalfelett németül, a’.guver- 
nanttal francziáúl, és csupán csat estve félé a’, pesztonkávaf szólíanak magyarul. — 
Ebéd után pamlagra dűlvén, szenderkedések és bókolásók között forgatgatják el
nyújtózva Hébét vagy Aurórát, és mihelyt akármi (ha a’ legjobb legmagyarabb leg- 
szokottabb) szóra és kitételre akadának, mellyet pesztonkájoktól még soha nem hallot
tak, elszunnyadnak. — Ki húll kezeikből a’ könyv, ’s mikor azután az étel-emész
tés’ végződésével álmokból felserkentek, nagy fénnyen azt kiáltják: „tűrhetetlenek, 
érthetetlenek a’ mostani Magyar írók!1* —t ,  ,

í)e  ha nlmely -ttá«ssgpJ;T,némsiy Magyar írókhoz
is : ha czélunk ezeknek is , amazoknak is egymáshoz közelítése ’s egymással öszsze 
békéltetése.

. Két fő fogyatkozást bátorkodom megjegyzem némely Magyar íróinkban. — En
nél a’ Régi, az Avult, és a’ Szép'csak eggyet tészen, úgy igyekszik írni: mint 
Petthő Gergely. Nincs párja Pázmánynak és Faludinak. A’ két Gyöngyösi minden 
néki. Előtte csak Haller a’ Telemakus fordítója író , és egyedül a’ Magyar Árgenis, 
Könyv. Elfelejti mind azt az időt, mellyben ezek a’ külömben nagy érdemű írók
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hozok az írás’ nemei, akár a\folyó, akár a’ kötött beszéd’ kerületeiben, mellyekben 
ama nevezetes emberek jeles elméjöket soha nem gyakorlottak;

Miratur veteres, nos, nostraque lividus odit. -

minden lapján kitetszenek

vestigia ruris.

A’ gyakrabban megjelenő singes-rőfós szavak’ csoporlozóji, a’ sok vala imádóji, a’ 
puhább íz  helyett az élesebb s, as, es, is, os, us, tus, végzeteknek a’ Görög és Fiómai szár
mazású igékben és nevekben kedvellőji; a’ szükségtelenül előforduld sok A’, a’végheteden 
naü'nek' barátjai, az öszsze kötő szótska’halmozóji; valamint azok, kik oly igen és oly 
igazán belé szerettek ezen szóllási foltotskába való;  lehetnek ugyan született Magyarok; 
de talán elvétik a’midőn úgy vélekednek; mintha az efféle zordonságok’ és pongyolás 
függőlékekre ütötte volna takarosai! pompás bélyegét, féketlcnség nélkül szabad 
nyelvünk’ hatalmas Gyénioszsza. Egynéhányon ellenben az újítgatások’ oly heves kő
vető)! , hogy csak-nem elszáll az ő toliokkal a’ Magyar lélek, és alig lehet sejteni a’ 
mente’ idegen szabásai alatt a’ Magyar szép test-állást. — Majd minden kitételt, 
minden szállás’ formákat, külföldi leginkább pedig Német rámára vernek, ollykor a’ 
tudósaid) Magyar előtt-is érthetetlen, nem nyelvünk’ melléből származó szókat költe
nek, és még ott is , a’ hol nem szükséges, gyakorolván e’ fattyú nemzést, nem mu
tatnak egyebet, a’ vád, vagy feszes szóknak némely mértéktelen koholóji, kurlítóji ’s 
szebb honni szállásnak’ elforgató-! vagy felcserélőji, mint, azt: hogy kivetkezőnek ugyan 
a’ józan magyarság’ érzéséből; de azért a’ helyes ízlés’ csinos köntösébe belé nem 
öltözködtek.

Est quiddam Tanaim inter socerumque Viselli..

Az a’ tökéllctcscbb nyelv, mellyel a’ külföld izgata ugyan, bővítő és simíts, de . 
azért meg nem foszta eredetiségétől. — Kevés eredetisége vagyon pedig azon. nyelv
nek , meily majd minden más nyelv’ minden formájú magára ruházza. — Lehet és . 
keli is olykor, külső szót, külső szállás formákat bévenni, ezt, még az óhoz oly 
szívesen ragaszkodó Eleink is tevék; de csak-nem minden külföldi szóllás fórmát 
F. M ., Or. Minerva 1 Negyed löüS. ■ ' a



közinkbe lopni, a’ nem kellő t, a’ nem szépet; sőt ollyat is olykor, a’ miilyennek 

még otthon sem igen nagy a’ becse ’s kelete ; és-pedig mind ezt ollyan nyelvben mi- 

ve lni, m int a’ m iénk; meliy önként számtalan szép tulajdon formákkal kedveskedik 

é s  minden lépten becsekkel tellyes sajátságaival az írót kínálgatja, az csak ugyan 

senkinek sem szolgálhat dítséretűl a’ nem részre-hajlélag ítélő’ szemeiben. —  A ’ sze
gények és inegszorúlttak, nem pedig a’ gazdagok költsönöznek úgy , hogy az egész 

költsönt vagyonjokba verjék.
■fit ís tehát ‘H 8 B M P T  inért ék tő l, f s  h a  Tgy mernék' szóllanr á ' H ol- t ú l  és a ' 

M iképpen-ín/ függ. A’ ki a’ jó  ízlést, a’ láng-e lm e börtönössének , nem  pedig  őr

ző-angyalnak nézi, az ég ' magossabb tájjain a’ szédelgések, itt alant ped ig  a’ sűrűbb  

sikamlások és bukások ellen, ójja magát a’ nyelv* sim ításától és szépítgetésétől;- de a’ 

ki tud csinosítni és pallérozgatni, vigye bátran elé nyelvünket, Iiteraturánkat és ezen 

az ú ton , mind a’ maga , m ind hazája’ díszét; m ert a’ mostanság író ’s  olvasó Ma
gyar publikom szintúgy halandó, mint az ezt több század okkalj megelőző. D eb e m u r  

m ó r ti  nos nostrague. M iadenik század’ mind íté lő ji, m ind megítéltet’jei élébb ugyan 

a’ m ár eltüntteket részre hajlatlanúl m egbírálni, u tóbb azomban egymás u tán  a’ 

Jövők’ törvényszékei’ elibe haladván, érdemeikre szintúgy valamint vétkeikre nézve , 

a’ következőknek igasságos megítélését rabok gyanánt elvárni, ’s kiállani rendelteiének.

O kos , mértékletes és a’ maga gyénioszszával megeggyézhető kölcsön vételek nél

kül nem érte még el semmiféle nyelv klaszsziczitászszát. Ez rég i’ igazság. A’ S o -  

c rq tic is ckartism adens  K szenofon, az Athénebéliekről beszélvén, és a’ kereskedési kö
zösülések’ következéseit emlegetvén", így ’ázóff'tIHi&eAwfcmma m indenek’ nyelvét h,al- 

„lották. volna; ebből ezt, amabból azt válászták; ’s a’. Hellének ugyan inkább tulajdon 

„ nyelvvel, szokásokkal és öltözettel é lnek , az Athénebéliek pedig a’ minden Hellének 

„ és Barbárokéból öszsze keverttel" *) A’ mit a’ magokat Autohtonoknak nevezők cse

lekvőnek, a’ Görögök, az A thénebeliek, ugyan m érnök é mi azt m inden esetben , a’ 

m i íróinkban kárhoztatni? főképpen minekutánna maga Arisztotelész, poétikájában,

*) ’É zara  yat/v\y ríjV ~Sina cbtot/ovrs; QA-íl-oiyco xo~n pia át r e ;, zouvo & bt t i ; ; , xat v, ysv 
"EXXyjysj \&x jíxXKov xsa. ytavij xat SiMrg, xat tó p a r t  jywJTat, ASv’vatst Js xíxpxuran 

_ í f  azxvxw xuyj ’EXXrivwa xat (3«p|3aptt>!'.'

Eeyóyoirt:; ASVjs/atiiűi' rtoXtreta; xsjáX>] dit/rep*.
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*) valamelly kivált költeménybe való kitétel’ tökéllyét így jeleli-ki: „ légyen világos, 
de nem út-féli; (óbvium) érthetően szokatlanabb szónak nevezi pedig az idegen szár
mazásút, a’ metaforát, a’ hoszszítottat, vagy, a’ mely kurtáit, eggy-átaljában, mely 
nem mindennapi forgású; de hozzá veti : hogy egy merő illycnekből szövött költe
mény, csupa találós meséket és barbárságokat szülne.

D ecipimur spécit recti valahányszor több gondot fordítunk a’ köntösre, és annak 
színére, mint a’ test-állásra; a’ köntösön pedig inkább ügyelünk a’ hím-varrás’ sujtás’, 
paszemánt’ ’s egyéb cziczomákra; mint a’ ruha-nem’ czéljánat megfelelő szabásra, és 
a’ szövet’, mellyből a’ruha varratik tömöttségére, tartósságára. Nem kell darócz, de 
nem kell azért mindég és mindenhol patyolat Hány nem szép leányt láttam én a’ 
tündöklő gyémántok’ és gyöngyök’terhe alatt még inkább rútúlni?! ’sha az illendőség 
engedné , kedvem vala felkiáltani Oviddal: mi szerencse: quod minima est haec pars 
corppris ipsa sui. Ha festesz, a’ szó és szóllásod rá simuljon a’ festendő képre — 
nem javáslandó azomban mindég festeni, vagy mindent Hollandiai módra ad ungvem 
kifesteni, ’s mintegy körömre venni.

Aemilium circa ludum faber imus, et vngue*
Exprimet, et molles imitabitur aere capillos,
Infelix operis summa est; quia ponere totum 
Nesciet: hunc ego me, si quid coir.ponere eprem,
Non magis esse velim, quam pravo vivere naso ,
Spectandum nigris oculis, nigroque capillo.

Csak tartózkodva bízzunk minden első dolgozásunkhoz. . Nagy mesterünket Horá- 
tzot, valamint a’ Római hallású Kvintiliuszt és Métziuszt egyedül az elégítette-ki: 
quod m últa dies et múlta litura coercuit, — a’ helyest eltalálni nem könnyű.

Sokfélék az előadás’ szépségek az írás’ minden nemeiben, nem útféli érzeni: mi, 
hová való és mikor? vannak mind férjfias mind nyájaskodd; mind pedig gyermekes 
és negédes bájai az előadás* minden nemeinek, ornamenta ambitiosa. Qllyan az 
írás mód mint a’ szép aszszonyok; azok ragadják-el a’ legtöbb sziveket, kiknek ha-

•) xíyaXp x’y.
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jai önként gyűrűk gyanánt furtSkre omlanak. Ritkán tetszik a’ -tetszeni akaró, vagy 
a’ tetszeni akarást szerencsésen eltitkolni nem tudó. Némelly hölgyek, úgymond Mon* 
teszkiő: lépni sem tudnak, mihelyt rajok tekintesz, mert azt hiszik: hogy aprítani 
kell a’ lépéseket, a’ nézők’ és esudálók’ számára.

Remélli azoktól a’ két Haza, kik ezen Folyó-írást dolgozásaikkal megtisztelik és 
felsegítendik: hogy nem fognak öleseket lépni, nem csúszogva vagy topogva kerengeni; 
de nem is fogják aprózni lépteiket, hanem akként igyekeznek majd haladni; a’ mint

H  kel’endenétT tSSfíÚgjá kívánni.:

íróm S;, Milml/t Szabolcsion, Deczember 10-kin 1824- .

Gaór Díssevvffy Jó’sef.
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ÉSZTÉI KÁROLY AMBRUS’
Ausztria’, Magyar és Cseh Országok’ örökös Királyi Herczege’ , 

Esztergomi Érsek’ és Magyar Országi Prímásnak élete’ Rajza.

j í1 jó meg nem érhet soka«

É sztéi KÁRQLY AMBRUS Fő  H erczeg, F erdixand’ Ausztriai F ő  Herczeg, 
Mária T herezia és I*8 F erekcz, Római Császár’ fija. I I iik J ózsef és H dlkLEOPOLD 

Császárok’ testvérje; ’s Beatrix, az Észtéi Fejedelmi-ház' utolsó csemetéjének egy- 
gyik férjíi magzatja, 1785b“  November’ 2ti” Milánóban született

Gyermeki esztendejiben sokat betegeskede, ’s 5rök szenvedései ’s a’ halál’ gyakoriret
tegése végre annyira megismérkedteték minden félelemmel, hogy utoljára semmitől meg- 
hem rettent. Sokszor mondogatá rövid élete’ folytában: gyermek koromban megtanul
tam halni; most már, csaknem férjfi, megijedni semmitől nem tudok.

Nem tudhattam - meg többet gyermeki esztendeiről, de ez is elég utóbbi élete’ 
Virtusainak megértésére. Ezt a’ kisded korában nyavalyáskodó Herczeget -a’ sors és 
környülmények Papnak, a’ testi fájdalmakon vett gyözedelmei pedig Vitéznek alkották. 
Nem hijjában vólt Császárok’ , Királyok’ Unokája, ’s eredetét Tarquiniusz Priscuszról 
hozhatá-le. Ha azon századok jutnak vala életének, mellyekben a’ Fő-papság vezérkedett 
is , második Júliusz Pápa’ nyomaiba léphetett volna idővel, ez a’ Vallás, Erkölcs, Jó- 
rend, Király, és Haza eránt egyforma tűzzel égő jeles Fő-Herczeg.

A’ Papi hivatalra szükséges elkészítéseket Zemplén Vármegyében a’ Szerencsi várban 
t805-ben vette, ’s legelébb is nem annyira születésére, mint buzgóságára ’s érdemeire 
nézve, jóval a’ Cánoni kor előtt, a’ Szent Szék’ megeggyezésévei, a’ Váczi Püspökség’ 
Adminisztrátorává tétetvén; kevés idő múlva Esztergomi Érsekké ’s Magyar Ország’ Prí* 
mássává méltó vala kineveztetni.

Nem kis díszek ékesítették Ö Herczegségét akár a’ Püspöki, akár a’ Prímási rangban. 
A’ fiatal Clerus’ nevelése feküdt leginkább szívén. Gyökerénél fogta a’ dolgot, a’ nép jö
vendő oktatóit jó rendbe szedni igyekezvén. Felmaradtak intézeteinek nyomai, mellyeken 
szívesen, sőt könnyebben is haladhatnak élő következőji,-
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Püspök lőttében gyakrabban vagy -maga megjárta megyéjét, vagy mikor foglalatossá

gai hátrálták, másokkal megjáratta. Gyönyörűség volt olvasni útasításait, mellyeket kül
döttjeinek, akár a’ megyebeli Clerusra, akár a’ nép’ szükségeinek megtorlására nézve adott; 
nem felejtődött-el illy alkalommal a’ jó rend, és az erkölcsök’ javulása, az elrejtett, vagy 
rejtekezni kéntelen mindenféle ínség’ és nyomorüság’ megvígasztalása és felsegítése. Gon
dolható , vigasztalókká viitt követjei mint fogattattak mindenhol; de ő azzal meg nem elé
gedett, hanem utóbbi orvosolhatás végett szoros és igaz tudósításokat kívánt-meg írásban 
tálök Apostoli útazásaiknak minden legkissebbR tárgy :u felett.

A’ Primárs1̂ '" n em eíí^ e » S ^ í^ r v ir tu sa it , de szIrezTete’nékik na'gyobb kört. 
Midőn 1808-ban Duna - áradáskor Buda Várossá' alsóbb részeiben, a* csoportonként kár
vallottak’ nagy száma, az adakozás* fejedelmi virtusát szükséggé változtatná; a’Fejedelmi 
születésű ’s szívű Herczeg, a’ szánakozó Fő Pap, mint az egek* valamely küldöttje, min
den mértéken felül gyakorié bőkezűségét, *s szive* buzgásában Királyi módon szórta a* se
gedelmeket. Figyelmetessé tétetvén, bár mi tágas erszénye'apadhatására; valóban Keresz
tyéni és Evangyéliombeli ihletéssel ezt feleié: Deus pravidebii. Szívvel tellyes elragad
tatáshoz illő, felséges mondás l — Innen lón, hogy a* szegénység még lába* nyomait is 
csókolná; ’s egykor valamelly szegény ember egy maroknyi port felszedne, *s mint- 
eggy ereklyéül haza vinne azon földből, mellyen a’ nagy Jóltévőnek lába* nyomai lát
szottak. *)Ritka, de szép bizonysága a* sziveket megindító lelkes kegyesség iránt kitörő 
hála’dásnak! **)

Mi vala várható , a’ már egy város* nyomorúságain olly igen meginduló szjviül, ha ha
zánk forogna veszedelemben? — Elkövetkeztek a* csapásokkal tellyes idő szakaszok, bé- 
. ütött Ausztriába az ellenség, Magyar országot fenyegette, a* nem elég jókor tartatotí"0 r=^  
s2á' '̂-^te^^gB^^g:áat-és...ai állhattak-ki egészenhanaarjábanj
.vagy nem valának elég^^^fTK&z O FŐ Herczég-
s égé Nádorunk az alsóbb, Ö Fő Herczegsége a* Prímás a’ Felföldi Vármegyéket útazák-bé 
nagy sebessen, ’s tüzelték mindenfelé a’ Rendeket, az egész Monarkhia’, és annak leg
főbb gyöngye’ , Magyar Hazánk’ védelmére. Ekkor történt, hogy a’, vitéz tüzű, de a* 
mellett hideg vérű, ’s mély belátású ifjú FŐ-Pap, egy nevezetes éltes emberünknek, ki 
a’ Törvény^könyvet emlegető melly az Ország-gyűlésen k ívü ltilt  segedelem adásokat^
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felkapván előtte a’ Cörpus-Jurís’ két nehéz kötetjeit, és azokat az Öregnek elihe tartván, 
ezt a’ kérdést tenné; hát megverjük-é e’ vastag könyvekkel Bonapártot? fiözveietlenííl nem, 
felele hagy alázatossággal az öreg, «■— és felindúlás helyett, a* mély értelmű mondáson el- 
gondolkoda a’ nagy lelkű Herczeg.'

Házi életében- szintúgy ragyogott, mint a* nyilvánvalóban, és a* koz szemeknek kitet- 
tet’ben. Férjíiúság lehellett még házi virtusaiban is. Maga igaz szólló lévén, minden alka
lommal megkülömhöztette az igazán szóllókat, és nem nyerheté-meg magától, hogy 
pessimum inlmkorum genus , akár a’ mászó, akár a’ finomabb hizelkedóket meg ne vésé
sé. Azt szokta vala mondani: „Ha hiba a’ szembe való igaz mondás, én felette vétkes 
vagyok.14 — A’ ki ég a’.virtusért, gyülőlség nélkül a’ bűnt nem nézheti; — nem kell hát 
csudálkozni: ha ,, megrögzött erköicstelenségű embereket, nem csak eltilta magától, ha
nem palotájához még közelíteni sem engedett. Hasznos keménység, és tellyes jó példával 1 
melly minden Prédikátziónál inkább kevesltené az erkölcs1 romlotságot; ajtót nyitott azon
ban a’ gyarlóknak, kiknek javulását remélhette; ezeket atyai módon dorgálta, kegyesen 
jobbítgatta, tekintetével segítette. Bőven fizeté cselédjeit, de rendben tartotta egyszer- 
’smind azt mondván az Apostollal: Mint fog Ekklézsiát igazgatni, ki otthon nem tír? *) 
Napjait, imádság, országos foglalatosságok, nevelő, dolgozó, kór, és fog-házak’ láto
gatása tölték-bé. A’ templomokban óránként térdelt Istene előtt a- nap’ kiilön-külön sza
kaszaiban; nem ájlatosságot mutogatni,' nem példa-adásúl, hanem szívbeli érzésből, ’s 
éppen az által ada legsikeresebb példát az Isten-félésben ’s imádásban. Különös fcegyességű 
jóságos tetteket is ragasztott az ájlatossághoz. Eggy ügyefogyott, hosszas betegség után 
haldokló aszszony Gyontatójának Ötét kérvén-ki, a’ Herczeg azonnal hozzá futott; kihal- 
gatta vétkeit, ’s bővén árasztotta reá, a’ minél hószszabb, annál keservesebb élettől bú
csúztató szentséges vigasztalásokat. **) Felette munka győző Vala j ’s fáradhatatlan; de 
minden egyébben mértékletes. Bár fiatal és nem gyenge test alkotású ’s így bővebb ele
delre szoruló, még sem vacsoráit soha is, ’s e’ megtartóztatás egésségét és munka győz- 
hetőségét fenntartotta. A’ lármás és időt lopó társalkodásokat nem kedvellette, a’ fecse
gésre , ’s játékra kárhoztattakat annál kevesebbé. . , - -

Nyugvó óráiban, vagy lovagolt, vagy a’ művészetek’ szépségeivel táplálta szép 
lelkét. A’ képfáragás’ remekei’, a’ festett ’s metszett képek’, és a’ régi pénzek’, kö
vetkezőképpen a’ művészi mestereknek is , nagy barátja lévén; nem csak szerette, ha
nem ismérte, érzette, és ítélgette egyszer'smind a’ mesterműveket; sz érző jiket pedig ápol- 
gatta. Tengereken onnan, szülötte földjéről, Olasz Országból hozta-el magával a’ 'fino
mabb ízlést, a’ Szépnek szeretetét, hazánkba; itt pedig köztünk nem hagyta megaludni
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■keblében a' nemes hajlandóságok Igazán ellehetett felőle mondani, a' mit Veltejus Páter- 
culus Scipióról mond: „Nemo unquam elegantius intervalla negotiorum otio dispunxit.11 : 

A’ mi személyét illeti, senki sem. sejtette volna , karcsú, ’s. a’ közép termetet megha
ladó testállásáról, és férjfias képéről, gyermek korának nyavalyko.dásait. Rendre szedett 
arcza-vonásaiban, lélek ’s szív uralkoda. Fekete hajat adott Néki a’ természet, barna pi
ros és vitézséget mutató ábrázathoz. Fekete láng szemeinek eleven nézése , jósággal ve
gyített bátorságot árúlt-el. Ajkaira érkezgető mosolyok mérsékelték, ható és mély bélátá- 
sú tekintéseit. Nyiltszivűség szállt homlokára, ’s komolyság simán sűrű szemöldökei körül. 
Nagyokat, lépetté:. h*-t»"*íyib^oeaáíiak-ki, tettetési
alakosság nélkül,

Illyen volt Ambrus Károly Fő Herczeg Prímásunk, érdemes, békés időkben az Or
szág’ közjavát és diesősségét igen magosra emelni, háborúkor pedig a’ csatapiaczon, de 
csak igen későn , elhúlni, Királya’ és Hazánk' oltalmában..

Másképp’rendelte az örök végzés 1 — Ispotályokat, sebesült katonákat látogatván, rá 
ragadt a’ métely a’ vigasztalást és segítséget hozóra, ’s. kevés idő alatt, minden orvosi sege
delmek’ ellenére, Tatán, még csak 24 esztendős lévén, 1809-ben, Szeptember’ 2-ikán, élté 
virágjában elhala. Pizáni, Olasz híres, képfaragó készített ő Fő Herczegségének Modená
ban emléket A’ mennyiben az, Lange Űr élhíresedett Bécsi pénz-véső , ’s akadémiai tag 
által dolgozott Émlék-pénz után ösmeretes, a’ boldogultat kő - koporsóban fekve mutatja 
Angyal emeli félre a’ koporsó’ fedelét , eggy felébresztő és ég felé tekintő más Angyal; 
ntésére, az el-hólt felkelni törekszik. Az Emlék-pénz’ innetsŐ oldalán körül-írás, a’ túlsón 
alól-írás olvastatik. *)

Mikor fog, vélt Ambrus Károly Fő Herczeg Prímásunk’ és Esztergomi Érsekünknek 
dicsőítésére a’ mostani Prímás Herczeg által épülő roppant Esztergomi templomban a’

   in ■ fog:é által
hozattafni? még nem tudható; de akármikor állíttassák - fel, és akármi legyen vésve a' 
kőre, nem fog lehetni sem a’ márvány, sem a’ Yéset, szebb annál a’ dícsősségnél és hálá
nál, mellyet az Istenben boldogult, minden Magyar szivekben hátra hagyott.

Didházy Mihály.

, VESTflOS. IT. CfDVCÜÍ.



FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI

M I N E R V A .

E l s ő  F ü z e t .  J a n u á r i u s z  18*5.

Minő indító okoknál fogva kell ösztönöztetnünk a’ Tudományok’ 
mívelésére?

Montesquieu1 Beszéde, a' Tudományok' Bordeaux-i Akadémiájában 1725* Novemb. 15-kén: egy 
nem régen jeltalált, nyomtatodon' állott Kézirat után.

A? nagy nemzetek és vad népek közit abban áll a‘ kíilombség, hogy azok Tudomá
nyokat ’s Mesterségeket űznek, ezek pedig Tudományt, Mesterséget nem ismernek. Ta
lán a’ legtöbb nemzetek a’ magok léteket Mesterségek* özésének köszönhetik. Ha miné- 
künk e’ részben America’ vadjaihoz kellene hasonlítanunk, úgy két három Európai nem- 
zét elnyelte volna a’ többit, ’s egy győz ed elmekhez szokott nép , mint az Irokézeké, di
csekedhetnék, hogy hetven nemzeteket felfaldosott.

De, elmellőzvén a’ vad népeket, ha egy Cartésius száz esztendővel hamarább ment 
volna Mechikóba *) és Peruba mint Cortez és Pizarro., és ha ő e’ népeket arra t̂anította 
volna, hogy az ember, a’ maga testi alkotása miatt már, nem élhet örökké; hogy az ő 
machinájok’ rugó-tollai elkopnak, mint minden egyéb machináké ; hogy a’ természet* 
hatásai csak bizonyos törvények’ következése, ’s bizonyos mozdulatod folytatása: úgy egy 
jnaroknyi emberrel sem Cortez nem dönté vala fel a' Mechicói országot, sem Pizarro a’ 
Péruijt.

Ki merné állítani: hogy ez a’pusztítás, a’ legnagyobbika mind azoknak, mellyekről 
a’ Történet emlékezik; egyenesen onnan ered, hogy e’ népek a1 Philosophiának eggyik 
tanítását nem ismerték ? Pedig a’ dolog nem szenved kétséget, ’s ezt én meg fogom mu-

h ingj át jegyit. -
F. M. Or. Minerva 1 Negyed. l8l 5. ‘ 3
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tatni. A7 Mechieo* lakosinak nem voltak álgyújik és puskájik; de voltak nyilaik, íveik, az 
az: voltak azon fegyvereik, meliyekkel Görögök és Rómaiak éltének. Nem vala vasok*, 
de vala kovájok, a7 mi vasként metszett, és a' mit ők fegyvereik’ végeikbe beszúrni tud
tak; volt derekasan elrendelt hadi-intézetek is: tömött sorokban állottak kátonájik, és mi
helyt eggyike eMŐlt, azonnal helyébe lépe egy másika; volt égy büszke, réiriithetetlen nemes
ségek is , melly az Európai nemesség7 gondolkozásaiban 's érzésében neveltetett, »meily irígylé 
azoknak szerencséseket, kik dicsőséggel estenek-el. Ezenfelül a’ Mechicói ország szertelen 
kiterjedése nékik ezer módot' ada, kihalatni az idegeneket, ha Őket megnem győzhetnék.

; E7 szerencsével bírtak Peru7 lakosai is , ’s dicsőséggel, diadallal küzdőnek mindenfelé 
honjokérf. Magok a7 Spanyolok megtörténhetőnek nézték, bár mi kis népektől is, kiknek 
WUafc    FtóS^olly kön
nyen nyomatott-cl ? Onnan, hogy ők mind azt, a’ mit először látának, •— egy bajuszos, sza- 
kálas embert, egy áígyút, puskát — olly láthatatlan felső hatalom7 munkájának tekin
tették, a* minek ellent-áliani nem lehet. Nem az volt bajok, hogy katonai tűz nélkül va- 
lának, hanem hogy kétségbe estek igyekezeteiknek szerencsés kimenetele felől. Egy phi- 
lösophiai megtévedés, egy physicai erővel valő isméretlenség, egy pillantatban szegé-meg 
két nagy országnak minden erejét.

Miközöttünk a7 puskapor1 feltalálása azon nemzetnek, melly a2zal Iegelébb éle, olly 
kevés elsőséget adott, hogy még nem tudhatni, mellyik nyert légyen általa. A7 messzelátó 
üveg7 feltalálása csak egyszer használt a7 Hollandusoknak -̂Mi megtanultuk, hogy mind e’ 
hatásokban mechanismusnál egyebet keresnünk nem kell, és hogy nincs mesterséges ta
lálmány, mellyet egy másik által sikeretlenné tenni nem lehet.

A7 Tudományok tehát már az által is nyújtanak hasznot, hogy a7 népeket kigyógyít
ják veszedelmes tévedéseikből. De minthogy reményleni szabad, hogy a7 melly nemzet 
azt mi vélni elkezdette, azt addig és úgy fogja űzni, hogy a7 vadságnak ’s tudatlanságnak 
azon lépcsőjére soha vissza ne süllyedhessen, melly rá végső elpusztulást vonhatna : úgy 
egyéb indító okokról kell szólianunk, meílyek bennünket azoknak növelésére kötelezhetnek.

Az első azon belső öröm, mellyel érzünk, midőn természetünk7 nemes voltát gya-
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zöket és machínákat, a* épület* alkotásához szeretünk főképpen találni. Ez dicsekszik, 
hogy aranya van, amaz, hogy aranyat csinálni tud. Gazdag az volna, a’ ki azt csi
nálhatna.

Negyedik ok rá, a’ mi saját szerencsénk. A* tanulás1 szeretéte bennünk talán egyetlen
egy tartós, mindég fenn-áiló szenvedelmünk. Minden egyéb kényeink elhagynak bennün
ket , a1 szerint a’ hogy az a1 nyavalyás raachina, melly ezeket izgatá, közelit megboniako- 
zásához. A1 tüzes ifjúság, melly repül eggyik öröméről a1 másikára, azt nékünk ollykor 
tisztán adhatja, mert kóstoltatja velünk ezt, minekelőtte időnk vagyon, érezni töviseit. Az 
ezt követő korban az érzékek nekünk adhatnak gyönyörűségeket, de talán soha nem örö
meket. Most látjuk, hogy a’.lélek a’ m* valóságunk1 nemesebb és főbb része; és mintha 
megpattant volna a’ láncz, melly azt a’ testhez kapcsolja, örömet egyedül ő nála találunk, 
de olly örömet, melly a’ testtől épen nincs függésben.

Ha e’ kórunkban lelkűnknek nem adjuk-meg az őtet illető foglalatosságot, úgy a1 
lélek, melly munkában akar lenni, ’s munkába nem vétetik, olly únatkozásba süllyed, 
melly bennünket a1 semmivé-létel felé viszen. És ha, mint természet ellen lázadtak, ma- 
kácsködva olly örömeket keresünk, a1 mik korunkhoz nem illenek; úgy ezek a1 szerint 
szaladnak előttünk , a’ hogy feiéjek közelítünk. A1 délczeg ifjúság kevélykedik előttünk 
szerencséjében, rs szüntelen kaczag bennünket. Engedi é az nekünk, hogy úgy éljünk 
annak kedvezéseivel, mint ő él? a’ lármás társaságokban minden orom az övé, minden 
fájdalom a1 miénk; a1 tanulás elejét veszi mind ezen alkalmatlanságoknak, ’s annak.gyö
nyörűsége nem engedi érzenünk, hogy napról napra hanyatlónk.

Olly szerencsét kell teremtenünk magunknak, melly életünknek minden korába el
kísérjen. Az élet olly rövid, hogy a’ melly szerencse nem tart addig mint mi, azt sem
minek keli vennünk. Nem a1 kor maga, hanem egyedül a’ dologtalan kor az a1 mi alkalmatlan ; 
mert ha ez, ezen világban alábbra süliyeszte, a’ másik, ha jól töltöttük-el, a1 másikban 
feljebbre emel, ’s nekünk tekintetet ád. Nem az őszhajú ember. hanem az ember szen- 
vedhetetlen; az az ember, a’ ki azon kénytelenségbe ho2á magát, hogy majd megöli az 
unalom, vagy hogy egy társaságból más társaságba fusson, ’s örömet mindenhol keres-

Eggy új okot arra, hogy tanuljunk, az ád, hogy a’ társaság, mellynek mi is egy 
része vagyunk, hasznot vészén törekedésünkből. A1 társaságos élet’ sok örömeit még sok 
ollyakkal szaporíthatni, a’ meliyekkel az nem bír; a’ Kereskedés, a’ Hajókázás, az Astro- 
nomia, a’Geographia, az Orvosi-tudomány, a’ Physica, eleinknek igyekezeteik által so
kat gyarapodott; nem szép szándék e, azon munkálkodni, hogy az embereket boldogab
baknak hagyjuk mint találtuk? Ne viseltessünk minden századok’ hálátlanságával .azok 
eránt , kik Tudományokat és Mesterségeket gyakorlottak, mint Nérónak eggyik ITdvar-

haeredem. A’ mi századunk talán épen olly hálátalan, ' mint minden más századok vol
tának; de a’ maradék igazságosabb lesz, ’s a1 mostaninak tartozását lefizeti.

Megbocsátják a’ Kereskedőnek, kit haza érkezett hajói gazdaggá tettenek, ha ka- 
ezagja annak haszontalanságát, ,a’ ki ezeket a’ hajókat a’ végig-láthatatlan tengeren mint
egy ezér nán vezérletté; megengedik a’ maga keresztjeiben, pántlikájiban kevélykedő har-
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czolónak, midőn a’ mi időnk Archimedeszeit neveti, holott ezek élesztgették bátorságát- 
Azok a’ férjfiak, kik hivatalból és rendszerént szolgálnak a’ társaságnak, úgy nézik azo
kat, kik annak hajlandóságból tesznek szolgálatokat, mintha ezeknek kötelességében állana, 
amazokról gondoskodnak.

Még csak egy szót a’ Szép Literatúra eránt. Az Ékesen-szóllás és Poesls’ munkájinak 
legalább mindenekre kiterjedő hasznok van , és ez a’ haszon ollykor nagyobb mint a’ 
szorosbb kiterjedésűeké. E’ munkák tanítnak bennünket az írás’ mesterségére; arra 
hogy ideáinkat mint öltöztessük szókba, mint adjuk elevenséggel, nemesen, erővel, kel- 
lemben és rendben, ?s a2on kíilömbféleségben, új meg új színekkel, mellyek az, elfára- 
dást, és msgMWM»íásh^t«zt4iáfc.

.. Mindnyájan ismerőnk embereket, kik azon mesterségben, mellyre magokat adák, 
messze mehettenek volna, de mivel nem vevőnek illő nevelést, ’s alkalmatlanok voltak 
gondolatjaikat tisztán előadni, kifejteni, talentoraaiknak, igyekezeteiknek minden jutal
maiktól eiestenek. •

EggyikTudomány a’ másikába csap; ’s a’ soványabbak segítő rokonságban állanak 
azzal, a1, mit Szép Literaturának nevezünk. Áz iskolai Tudömáiíyok sokat nyernek, midőn 
azokat ennek Mlizája dolgozza-fel: ez hárít-el rólok minden szárazságot, úntatót; ez 
teszi amazokat minden olvasó előtt érthetővé. Ha Malebranche nem tudott volna olly 
tisztán, csinosan írni, úgy az ő Philosophiája hallgatójinak köre közzül soha ki nerp lépett 
volna. Vannak Cartesiánusok, kik soha sem olvastak egyebet a’ Fontenelle’ Világain kí
vül; ’s ez a’ kisded könyv hasznosbh könyv, mint sok vastag munka, mert ezt minden 
olvashatja.

Egy munka’ hasznos voltátnem kell a’ Szerzőtől választolt, előadásijnódjáhól megítélni. 
Sokszor láttuk: hogy a’legkomolyabb hangon gyermekes dolgokat mondottak, játékosan pe
dig komolyakat.

De mind ezeket nem tekintve is, azon Munkák, a’ mellyek csak múlatságra vágynak 
írva,.nem haszontalanok. Az effélék a’ legártatlanabb gyönyörködést adják a’ világ’ em
bereinek, mert pútolékúl vágynak a’ kártya, a’ tobzódás, a’ rágalmazó beszédek JjnJyett,, 
’s elvonnak bennlinket ,
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A’ Nyelv’, az írás’ feltalálása; a’ Magyar Nyelv’ Bölcsője, 
’s legrégibb Maradványaink.

A’ Természet'kezeiből előlépett ember nem kész szókat veve ajándékul, hanem csak 
tehetséget, felkapni a’ dolgok’ képeit, ’s tüdőt, nyelvet, ajakot, mellyeknek segédjekkel 
hangot ejthessen. Buta ábrándozásban fekvék eggy ideig, még csak test és eleven tőke, 
nem gondoló lélek is egyszer’smind. I>e most érzé, hogy a’ min fekszik, kemény, hogy 
az a’ vakító valami oda-fenn , melegséget önt rá; látá, hogy ímez itt más-színű mint amaz; 
hallá, hogy az a1 valami, a’ mi feje felett ingatja a1 fa’ lombjait, züg; hogy az a’ valami 
lábai előtt, csörögve Ömlik tovább. Lelke eszmélni kezde, 's mind ezt elmondotta magá
nak,-de csak gondolatban még, mert nem vala szava. így kapkodá-fel a’ Mülyen' ideájit, 
(Adjectivumok, Praedicátúmok).

A’ többszöri látás emlékeztető, hogy a’ mi neki most is kemény, épen az, a’ mi más
szor is kemény vala már, ’s lelke itt' is elmondá, mint amott, ’s ismét szó nélkül, hogy 
a’ min fekszik, hogy a’ mi őtet melegíti, hogy a’ mit lát, hall, az, a’ min másszor feküdt, 
a’ mi másszor is melegítette, a’ mit már látott, hallott. ’S most a' Micsoda' ideájit kapko
dá-fel (Substantívumok Subjectumok).

De iö kemény, de szél zúgó nem adnak tiszta gondolatot; ’s a’ mi eddig méne-véghez 
lelkében, puszta isméret, homályos érzés vala. Ekkor kapcsot vetett a’ Mii/yen’ és Micsoda' 
bélyegei közzé (Verbum), ’s a’ kettőt ezzel összefogd: kemény volt a’ kő; ’s a’ homályos 
érzés tisztává leve, a’ puszta csonka isméret teljes gondolattá. . _

Elnevezés nélkül csak félisméreteink vágynak, ha a’ dolognak van neve, úgy látszik, 
ismerjük azt: nem, ha nincs. Tudakozzd a’ Botanicust, minek hívja csemetéjét, mellyet 
jnost látsz először, s úgy hiszed, közelebb állasz az ismeretlen felé, ha bírod nevét, ’s 
hogy azt nem ismered míg nevét nem tudod. Tudakozzd az idegent, ki szekered mellett 
elsiet, hol vagyon lakása, ’s meg vagy nyugtatva ha annak helyét említette, bár hogy a’ 
hely hol fekszik, tudtodra nincs; ’s visszás vagy, ha szél vagy zördúlet feleletét füledtől 
elkapá. Bélyeg a’név, mellyel a’ dolgokat magunknak és másoknak megjegyezni szeretjük; . 
szó nélkül nem csak mással nem tudjuk közleni a’ mit gondolunk, de nem is gondolkoz
hatunk. Lelkünk , ha ébren van, mindég beszédben van.

A’ még néma ember’ ajakát hevesbb indulatai nyiták-meg. Tövisbe lépe, ’s Jaj! szala- 
.da-ki száján; az epedó szerelem tanitá az Ah! nyögésére (Interjectio), Ének folya ajakiról; 
az örömnek, fájdalomnak tartósInterjectiója. Sejteni kezdé azon a’ mit már teve, hogy valami 
.nagyobbat fog találhatni, ’s örült midőn gondolatját karjának ’s újainak rándításai által 
közölhető másokkal, mellyek még nyomosbb jelentést kapának, midőn hangok kísérék in
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tegetéseit. Egy még nem ismert madár ieszálla körűié; hallá a’ madár’ szavát, >s KakuTt 
kiáíta a’ bohó kiáltó után. Hívott a' tekén, tatszett neki a’ rívás, ’s ő  is ríva a’ rívóval. 
Délczeg örömben nyargala feleségei közzé a1 mén; látá jönni, hallá nyerítését, ’§ tetszett 
magának midőn a" boldog’ nyerítését utánozható. Nőjének Ölében fija e’ hangot szerété 
mondogatni, nagyobb fija tavaly más hangot mímelgetett; ’s a* kedves anyácska ezt is amazt 
is' az eltanúít hangokon jegyzette-meg (Önomatopojéticumok).

De az-utánozó hangok’ száma kevesebb vala mint a’ dolgoké, mellyek nevet kíván-, 
tanak, ’s belé-vezetve a’ nyelvcsinálás’ titkaiba, vakon kapdosott -  fel némeÚy hangokat 
mellyekből neveket csináljon. A’ mi melegítette volt, Nap-nak nevezte-el; azt a’ szelíd, 
jámbor állatot, tpylíy elölte u^ugalprob^^lsg^e. ,«uáMka.t, jsielly-'leg
hívebb társa leve, eiS-net; a’ minek ágai Közit zúgott Vak az a’ valami, /d-nak , ’s magát 
azt a’ zűgó valamit szél-nek. Némelly tárgy két névet is kapott, talán mivel a’ férj ígyT a’ 
nő amúgy nevezték vala el, ’s eggyikét is másikát is megtartották: domb és halom (Syíio- 
nymumok); néha két dolog kapa egy nevet, talán mivel az elnevező feledé, hogy azt 
már egyébnek adta volt: szél, ventus, szél, margo (Homonynumok). Lexicpna az szerint 
gazdagodék, a’ hogy ő maga isméreteiben gazdagodott. -

De a’ Dolgok’ (Nőmén) és a’ Cselekvések’ (Verbum) nevei .a’ Lexiconi gazdagodás 
mellett is elégtelenek voltak festeni gondolatait; noha már most a’ szóknak azon nemeit 
is kezdé csinálgatni, mellyek a’ Praedicátum’ jelentéséhez, egy Jplajdonságot töldanak» 
mint talán, egykor, ma, bőven (Ádverbiumok); vagy a’ mellyek a’ Praedrcáium’ viszo
nyait (reiationes) jegyzik a’ Subjectumhoz, ’s a’ Praedicátum’ ideáját szorosbban határoz- 
zák-meg: el, meg, széfíyel (Praeposítíók) ; vagy a’beszéd’ részeit egymásba szövik : és, de, 
hogy, ha, noha, mível (Conjunctiók). Most a’ Névszókat és Igéket ejtegetni , hajtogatni 
kezdé, hogy beszéde határzóbb értelmet kapjon. Éggyik legeímésbb fortélya az volt, högy 
a’Névszóknak képviselőket ada a’ ki és melly szókban, nehogy a’ mondottakat kénytelen 
légyen újra meg újra nevezni. ’S íme készen álla nyelve, mellyei az állandóan, de né- 
melíy kifogások mellett állandóan követett szóllásbeii szokás (Syntaxis) meg is nemesíte 
ezenfelül. De mind ez nem kevés holnapok’, nem kevés esztendők’, nem kevés ember* 
nvoxffnMtarfi^M Századojk. ;magasságra emelkedheték,
hogy a’ testből és léí^SőTteremieit ember aVte&Eéfc : á’ lelkiek, a*
levontak (abstractumok) felől is szóllhasson; ’s ezreknek, míg Homér és a’ lángoló Prófé
ták felséges költéseiket énekelheték. Ember nem hiheté, hogy ez a’ szebb beszéd ember
től eredhessen; Istenek’ sügallatit lelte bennek. .

Elméssége még itt’ sem iele határt, olly gazdagon ajándékozó-meg Őt’ kegyes terem
tője, ’s az élet’ szükségei új meg új találmányokra ösztönözök.-Neki nem vala tisztje csak 

" a* jslen valókhoz szóllhatni: közleni akará gondolatjait azokkal is a’ kik tőle távol voltának, 
sőt még azokkal is, a’ kik később fognák születni: képek által csinála képet a’-dolgok’ 
képeinek! symbolicus festések, hieroglyphr. száraz jegyek által -bélyeget az ideáknak! a’ 
symbolicus festésekre a’ MINT vézeté; a’ hasonlóság’ felkapása. -A* Sás neki magasságot 
jelente, mert minden tollas állatoknál fenntebbre emelkedik j-ajg Ökör nagyság és erő 
(Egyiptusban ez vala a’ királyi erő képe); á’ Kígyó, ártás, gonosz indúlat. -Iliég bírunk 
%  tetszett-követ, hol a’ ROMA név melleit Ökröt- láttmk futásban, mellyet kígyó <m 
a’ gondolat teljesen kirvan nyomva: kikerülte a* gonoszságotw (ellenségét).
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De valamint a’ pantomími jelek nem valának alkalmatos, nem valának elégszámú 

szerek, kijegyzeni minden gondolatját, és eléggé világosan, a’ jelenvalók között: úgy nem 
a’ ŝymbolicus festések is, hogy gondolataikat a’ később maradék érthesse; töröljük-ki a* 
ROMA nevet az említett Caméóról, ’s az Ökör és Kígyó rajta egyedül ezt tevék: „Az 
erő kikerülő a’ gonoszságot." Mostan tehát szavai’ hangjainak ada bélyegeket, vaktában, 
’s világosan-értett ’s szorító okok nélkül ragasztván a’ bélyeget a’ hanghoz; ’s valamint ott 
leve á’ hangok’ összeszövéséből BESZÉD: úgy leve itt’ a’ hangbélyegek’ összeszövéséből 
IRAS —• két legkevélyebb, legigazabb bizonysága az emberi elme’ felségének, ’s annak 
csudálást leginkább érdemlő, legszélesebb kiterjedésű, legközönségesebb hasznú, leg
nemesebb gyönyörűségeket adó találmánya. Beszéd nélkül, írás nélkül mindenki csak 
magából merítene; mástól legfeljebb azt tanúlhatná-el, a’ mire látás és utánozás vezethet
nek. Beszéd és írás megszünteték az IDŐ’ és ŰR’ *) különösségeit: Buda, Pest, London, 
Páris, Róma, Pondichery, Philadelphia eggyutt vágynak; Demosthenesz előttem menny- 
dörög Philippusz ellen; Caesár előttem dől-el a’ Brútusz’ késelései alatt; Anácreon előt
tem nyúl-el felkoszorúzva lótusz levelein. Most ki számláljuk , mennyire jár a’ Nap a* mi 
Planétánktól, ’s melly perczben,fog ejteni csorbát világában a’ Hold, ’s hány perczig 
fog tartani elsötétedése, ’s csaihatátlanabbúl, mint ha a’ kettő távolságát láncezal mértük 

Mik volnánk f  két isteni találmányaink nélkül? Valóban kevéssel többek a’ 
jászol* marháj inál, ’s Newton és Kant sokkal kevesebbet tudnának mint tízesztendős gyer
mekeink.

Az emberi nem szaporodni kezde, ’s a’ kiemésztett táj háznépekre osztá okét, ’s 
kissebb *s nagyobb foltokban új tájakra kényszerítő elszéledni. ’S ez még akkor történt, 
midőn a’ Nyelv nem hágott vala fel kimíveltetésének fenntebb polczaira. A’ kivándorlot- 
tak tehát megtarták ugyan a’ kihozott, még szűk Lexicon’ szavait; de azt ez a’ csoport 
is, a’ másik i*, a’ harmadik is, új szókkal szaporították. Minden csoport más meg más 
szókkal jegyzette-meg a’ dolgokat, más meg más ejtegetést, hajtogatást, összeszövést ada 
szavainak, ’s így új meg* új nyelvek levének. A’szelíd vagy zordon égszak, a’ bőven vagy 
szűkén termő föld, a’ béke vagy háború, a’ szabadság vagy elnyomatás, nyelveikben is 
érezteték hőhatásaikat A’ kik szűk völgyek közzé szorultak, durva-beszédüekké levének y 
mert a’ szó a’ hegyek’ vápájikban, a’ hangok' visszalökődése állal, elváltozik, ’s a’ fagyos 
alak hamis hangot ejt: a’ síkon, szelíd cg alatt, bovségben, puhán-élő embernek szelíd 
és puha beszéde is. .

így a’ Népeknek hajdani honjaikra nyelvűknél fogva is alkalmas biztossággal hozzá
vethetni; mert másképen szóll a’ Grönlandi lakos a’ Jeges-tenger’ szélein, másképen a’ 
Jóniai tündérszéleken lakott Görög, ’s a’ Véres-tenger’ meleg tájain megtelepedett Arabsz 
’s az Egyípti lakos. Ha tehát a’ Történetek nem mondanák is, hogy a’ Magyar nép oda, 
a’hol mostan él, Á*siából költözék; ez a’ folyó, egymásra-halmozott Consonánsok által ke
ménnyé nem tett nyelv, *s a* hím és nő Vocálisok’ Össze nem vegyítése, a’ gyökérszók
hoz raggatott névmások (suffixa), ’s a'sok egyhangú (monotón) szók, mellyeket Spanyol-or
szágban is feltalálunk az ott lakozott Arabszok után (Quadalaxara, Salámanca, Calatrava),
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nem volt. Priscus nem szóll könyveik, nem írások felől; de Homér és Osszián sem írott 
könyvekben adák-által Költeményeiket a’ később időknek. ’S írás nélkül mint ítélhetnénk 
nyelvünknek azon állapotjáról, mellyben az, Árpád alatt 889, .’s Etélye és Buda öccse 
alatt 375- lehetett ?

A’ meghódolt földen Szlávokat találánk, 'kiknek keresztyén Papjaik ismerék az írás’ 
mesterségét. De a’ mi dolgunk fegyverforgatás volt; a’ béke’ munkájit ’s a’ föld’ művelését 
azokra hagyánk. Nem ezek vevének-fel szókat a' mi Nyelvünkből, hanem mi az ezeké
ből; melly mindég-megtörténik, midőn az a’ ki jő, nem-látolt dolgokra talál az új hon
ban, és. a’ midőn a’memesbb természet akad-össze kevésbbé nemessel. Nehezebben ta
núim valóban nem nagy oka a’ dicsekedbetésnek, bár nem mindég tanácsos; ’s a’ mit mi 
tevénk itt, midőn felejtünk eredeti szavainkat ’s szláv és német ’s franczia és olasz szókat 
szedénk-fel, azt tevék a’ németek is, midőn a’ fejet, szemet, fület, orrát a’ Róma’ har- 
czolójitól vették-által, "s többé az ezeket jegyző német szókat nem ismerik.

Száz hat évvel később mint e’ földre jutánk, Gyéza fejedelem , Tasnak fija, Zoltán
nak, az Árpád’ fíjának unokája, Otio Császárnál (954.) megkeresztelkedék, ’s ettől, 
mint keresztatyjától, szent láncsát, a’ fejedelmi hatalom’ Európai czímjét, veve ajándékul. 
Gyézának frja Vajk keresztyén nevével István, ki Róma általa’ Szentek’ számába iktatta
tok, keresztyén anyja által már gyermek éveiben az Európai Hit-vallás’ szeretetéhez éde
sgetett, ’s tizennyolca észt. korában jutván uralkodásra, ifjúi tűzzel vitte a’ térítés’ szent 
munkáját. Mind Gyéza már, mind kivált ö , az itt-talált szláv Papok mellé, német, olasz, 
franczia Papokat hozának-be, ‘s iskolákat állitának, hol gyermekeink az új vallásban, ’s 
az olvasás" és írás' mesterségében oktattassanak. Az Európai betűk így betűink lettenek né- 
künkis. De az idegen fül hamisan kapta-fel a’Magyar hang’ neveit, mint még ma a' Sváb’fule, 
és minthogy Nyelvünkben több vala a’ hang, mint az Európai Alpliabétben betű; a' jó 
Papok elhxteték magokkal, hogy a! Magyar Nyelv’ hangjait az Európai betűkkel fes
teni nem lehet. így leve toliokban, ’s talán fiiíökben is, a’ Tihó Vezér neve Tuhu- 
tum, a’ Tarczaré Tarzul, így Al-Gesztely Olgedel, Keczely, vagy Kecsely, kit a’ Béla’ 
nevetlenénck nyomtatója Rethel-nek taléla kirakni, R betűt vévén a’ K helyett; a’ Kéz
iratban Ketld, sőtAtila, igazabb nevével, Etelye, a’ németeknél Ecset; így a’ Szent-Lász- 
16’ Törvénykönyvében a’ Jólérdel, vagy Jókergetők, Jolergech; így a’ Bírák és a' Jolink 
(Optímates) lí. Andrásnál Bilachi és Jolbugio, holott I. Andrásnak Tihanyi Levelében- Zo
ládat é s Ketthel, ma Szakadat éi Kerthely, igen helyesen vágynak leírva. Gáíeottus Mar- 
tins még 149O körül is az akkori Graeculusok’ vétkét nyelvünkre akarta volna tolni.

A’ Hunnoktól h'átra-maradt Székely-nép azonban dicsekszik, hogy az írás’ mestersé
gét a’ Keresztyén Papok’ oktatásaik előtt is ismerte. Mondják, hogy ők Oláh Miklós és Ve- 
rantius (Wrandhtch) Antal Érsekeink’ idejekben is (Hungária et Atila. Bécs 1763. L 195., 
és Kovachich Script. Rer. Hung. Minores. Buda 1798. II. K. 1. 84. és 109.) botjaik’ kér
gére metszenek holmi jeleket, ’s- egymás köztt ezekkel éltek.

így szövék szőnyegeikbe az Inkák’Papjai az Americai nép’ történeteit, mellyeket-ők ol
yasának , bár a’ spanyol, hogy áz írás lehetne, meg sem álmodá. Desericzky Incze pedig, 
és ő utána Gyarmalhi (de Indus ac Majoribus Hűng. Buda 1753. III K. II. K. 154- 1-, és 
Magyar Nyelvmester. Kolozsv.- 1794. I- K. 4- L) néhány sót írást mutatnák-elő, - melly 
r. Jtf. Or. Minerva 1. Hegyed 1825. 4
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a* Csik-Szení-miklósi templom* falán állott, *s ezt teheti: „Urunk megét, lege fogván, 
iráni- eggyezer négyszerié száz eggy esztendőt. Mátyás, János, Síitán (talán Stefán) Ko
vács csealtk (csenáiták), Mátyás Mstr, Grgly Mstr cseaítak. — Cornides ezekentúl eggy 
Imádságos-Könyvet hagya gazdag Könyvházában (lássd annak Indexét. Fest 1792 1. 261. 
meily charactere Scythico -  Magyarico a dextra sinistram versus vagyon írva. — Ha ezek 
nem mutatnák is, a* mit óhajtanánk megmutatva látni, bizonyítják: hogy átaljában tagad-' 
ni a* mit nem egészen tudunk, nem egészen tudhatunk, vakmerőség. (Lássd Horvát Ist
ván Értek, a* Tud. Gyűjt. 1819. Ocfób.)

Papjaink, kik az István által alkotott tíz Püspökségekben látának az idvesség* gond
jaihoz, magyar nyelven bizonyosan dolgozának Hágiographiá-
kat , de mindl ez^ef^efem^fé' munkák által hamarább eitóíatának a* ke-
vésbbé jók. A* Királyi adományok deák nyelven lététének; a* Szent-Istváné, a’ Pannon
halmi Benedíctínusok1 számára, görögön: de az Ország* Végezései, annak Gyűlésein, 
magyarul, a’ hogyan azt a* dolog* természete *s a’ Nemzet* méltósága kíváná. De a’ deák 
nyelv* isméretébe beavatott, *s olvasást szerető Kálmán, külömben eggyike legtiszteletesbb 
Királyainknak, régibb törvényeinket Albrícus által (lássd Törvénykönyvének Élőbeszé
dét) deákra fordítatá, hihetőleg a* más nemzetek* fonák példája által tévesztetvén-meg. 
így e’ drága ereklyéinktől megfosztatánk.

Legrégibb írott emlékünk, melly bennünket Nyelvünk* eggykori isméretére vezethet
ne, két Temetési-Beszéd, mellyel eggy irhára-írt negyedrétü Missaléban találunk. A* 
könyv a* Boldvai Apátságé volt (Borsod Várro.); onnan az Ó-Budai Káptalan1 birtoká
ba ment-által; végre Cardinális Pázmány’ ajándékából a* Pozsonyiéba. Hogy az most 
a’ Nemzet* Könyvtárába ment-áltál, azt a* Nemzet szeretett Nádora* kegyének 's a* Hor
vát ̂ István gondjainak köszönheti. Práy a* két Beszéddel megismérteté Sajnovicsot, ’s ez 
a* kevésbbé rövidet legelsőben adta-ki feljebb említett munkájában (Nagy-Szombati kiadás. 
4- 1.) megtoldva Faludinak példányával *s nehány magyarázatjával. Koller meghat ár ozá 
idejét, mellyben a* Missále leíratott, (História Episcopatus'Quinque-Ecclesiens. Tóm. I. 
Append. II.) *s megmutatta, hogy a* Códexnek sem elébb nem lehetett írattatni mint 
1i g l , ' ütóbb m i ^ .. az effélék körül .szükséges-., 
pontossággal kiírta, *s csuda^^^érdemlő tudományainak ̂ ^^^p^^^^Uelhálmozta. (Áh-' 
tíqq. Literaturae Hung. Tomus I., Pest Í803. 8.)

Ez a* két Beszéd többször adatott-ki, de szükségesnek látjuk itt is előhozni, hogy 
Nyelvünk* barátjai a* keresgélés* alkalmatlanságától mégmentessenek. - -
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„da neki elnie (melly szép! mondá n'eU ébtie; az az, monda neki, hogy éljen.) Heon 
„(htján; annyi mint csati, egyedül) tilutoa ( tiltotta)  wt (öt) ig (eggy) b, gimilcetul. Ge 
„(olvassd gye; ra  de) mundoa (mondá) neki, meret (miéri) num (ne) enneyc (érintik). 
„Isa (bizony) ki napun (melly napon) erődül (eendSl) oz (az) gimilstwl, halalnec hala
ssal hofz (raa meghalsz). Hadlana (hallá) choltat (holtát) terumteve istentvl (leremtSje 
„ Istentől); ge félédévé (de feledé .— imhol a’ némellyek által nem tűrt feledni, mellyel 6k 
„felejteni szeretnének). Engede urdung (Crdöng, ördög) intetvinec (intetnének), es evec oz 
„tiluvt gimilstwl, es oz gimilsben halalut (halált) evec. Es oz. gimilsnec wl (olfy) ke- 
„seruv fiola vize (iá; a' v digammai szolgálattal a’ két hangzó-betű kiiztt , vagy talán vize, 
„ áz az , nedvé); húg (hogy) turchucat (torkoltai) mige (meg) zocoztia (szakasztja) vola; nem 
„heon muganec (magának), ge mend vr faianec (fajának) halalut evec. lloroguvec isten, 
„ es veteve wt ez muncas (laboriosus, nyomorúságos) vilagbele" (világba); es levn (lön) 
„halalnec es puculnec feze (fesze; téré, mezeje;, expansum) es mend (egész) w  neme- 
„nec. Kic ozuc (azok) miv vogmuc; húg es ti (hogy'ti is) iatiatuc szumtuchel. Isa es 
„nem igg (eggy, itt két g-vel, feljebb csak eggyel) ember mulchotia (múlhatja; kerűl- 
„ heti) ez vermut (vermet); isa mendozchuz (azhoz) íarov (járó) vogmuc. YVimagguc (imád- 
„juk) uromc isten; kegilmet ez lelicert (lilékért), húg iórgossun (ingasson, ma irgalmaz- 
ezón) w  neki, es kegiggen (kegyedjen, ma kegyelmezzen) es bulcsassa mend w  hunét. 
„Es vimagguc szén (szent) achsin (asszony) mariat, es bovdug (boldog) michael archan- 
„gelt, es mend angelcut (ma angyalokat), húg vimagganac erette. Es vimagguc szent 
„peter urot, kinec odút (adatott) hotolm (régi végezettel: hatalom; mint holm, halom) 
„ovdonia (oldonia) es ketnie (kötnie), húg ovga (oldja) mend w bunet. Es vimagguc 
„mend szentucut (szenteket), húg legenek neki seged (segedelem) uromc scine (színe; szín, 
„ scena) eleut, húg isten w  uimadsaguc mia (miatt) bulscassa w bunet. Es zobodu- 
„cha (szabadítsa)) wt urdung ildetuitul (üldótvétöl) es pucul kinzotviatwl, es vezesse wt 
„paradísum nyűgalmabele (nyugalmabeli), es oggun (adjon) neki munhi (menny) uru- 
„zagbele utót, es mend iovben (jóban) rezet (részét). Es keassatuc (kiáltsatok) urom- 
„ chuz charmul (hármúl; háromszor) Kirí. (Kyrie eleison).“ •

II.
sbratym, uimaggomuc ez scegen (szegény) ember lilkiért, kit ur ez no- 

epun ez homus (hamis, ál) világ timnicebeieul (timnicz, tömlöczéból) mente. Kinec ez 
„nopun testet temetwc, húg ur uvt (őt) kegilmehel (kegyelmével) Abraam, Ysaac, lacob 
„kebeleben helhezie (helyhezzé); húg birsagnop (ítéletnap-ra) ivtva (jutva) mend w  scen- 
„tii (szentjei) es unuttei (önüttei); öntöttjei, kenettjei) cuzicum (közökön) iov (jó, jobb) fe- 
„levl iochtotnia (juttatnia, iktatnia) ilezie (élessze) w t, es tiv bennetuc (és tibennetekel). 
„ Clamate III. (tér). K. (Kyrie). -

Hatszáz esztendős a’ Missále, ’s nem lehetetlen, sőt igen 
bán talált két Beszéd még régibb; ’s minthogy ennek nyelve
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némelly eltérésekkel: egész bátorsággal állíthatjuk, hogy mi ma azt a’ Nyelvet beszélt
jük, meilyet Árpád és Álmos beszállt. Tótoktól vevénk ezeket: mulaszt, Irát, szabadi! 
— és: pokol, ángyéi, paradisum, timnicz, mint a’ tót némellyikét a’ deákból; a’ négy utol
sót, mert az ideák is a’ tótoktól mentek eleinkre. A’ Palóczos ejtegetés, melly no vo- 
cál’st köt a’ hím vocálishoz hálálnék, jóben, fajánek, most sérti füleinket, valamint ' 
az elavult alakú végezetek is: hall ává, veiévé, nyugalma bele, ország bele. De melly szép
ségeket hagyánk veszni! ám nézzük, mint adnák ezt mai Papjaink, kik félnek, hogy 
hallgatójik meg nem értik, ’s nem ezeket emelik-fel, hanem magok süllyednek-le-: 
„Szerelmes atyámfijai! imádkozzunk ennek a’ szegény embernek a' leikéért, a’ kit az

ezen a’ napon temetjük; hegy az ‘f f tFÍteÍ*az , az Izsák
nak, a’ Sákob-nak kebelébe helyhézíesse; hogy őt~ei, eljővén az Utolsó-ítélet napja, éles
sze-fel, és iktassa minden ő "szentjeinek és választottjainak jobbjaik felől, mint tiben- 
neteket is!* — Mennyi a’, mennyi begy maráda-el nálok! mint ád kedves színt a’ 
beszednek a’ praepositiójitól megszabadított sók ige: meg-mente, /e/-élessze, mep-halsz, 
roeg-holtát, bocsássa-eí, /;7-oldani, mej-kötni, szabadítsa-mrg. ’S melly szép szók és 
formák •.feledni: segéd, segedelem; irgam, kegyedni, irgalmazni, kegyelmezni; nyugalom, 
némcliyeknél csak nyugodalom, mint győzedelem, nem győzelem is egyszersmind; hir- 
múl, hármasán; helyezni, helyheztetni, ’s minek ez? És azok a’ szép Impcrfectuinok, és 
azok a- hogy-ol kiugrató fórmák! — Valóban a’ régieknél tanúlhathánk holmit!

Ezt nyomban követi a’ Negyedik-Béla Király’ Margit nevű ’s Margit-szigelebeli 
Apárza-leányának Élete, ki 1271. holt-meg. Kiadta Práy az elveszett eredeti-írás’ má
sából Nagy-Szombaton, 1770., és osztán Budán 178a. eggy más valaki.

Cdvari-Tanácsos Szirmay" Antal Ér Zémplény Vármegyének Topographiai Isméreté- 
ben, Budán, 1805. t. Öe- ezt írja: ,, Possidemus ipsas primigenias de anno l33g. famí
liáé Lasztóczy Divisionales, quod mireris! itngarico idiomate emanatas, quas in gratiám 
eorum, qui literale documentum ejus aevi iingíia nativa concinnatum reperiri dubitant, 
horsum transsqripsimus: „My Isaac Mester- a Naghiságos Dreget Vellémresnek Nadúr 
„Espannac és Cunocc Bymjansc-Ceepe, "ez dolügra VHasztatófe és rendeltetett, adiuc 
„ emleceezetyTe, ez ielen való levelnec rendyben az cicc yllyc . . . “ "De ez nem egyéb 
mint játék, a’ min a’ sok érdemű férjfiu annyira kapott, hogy sokszor azt is állttá, a’ 
a’ mit maga nem hitt. Mi, kik őtet első ifjúságunk olta ismertük, ennek sok példáját hoz- 
hatnánk-fel. Maga ez az affeetáit palaeographia állításunk mellett szóll,' és csak a’ tapasz
talatlant csalhatja-meg. . ,

E- két ereklyénk után semmi nem érdemel inkább -ismértetni nyelvünk’ barátjai- 
. túl , mint a’ Bécsi üdv. Könyvtárban őrzött Bibliai Töredék. A’ Códex’ ferdén- szelt 
negyedrétü leveleinek száma 161., ’s ezek a’ Ruth , Judith, Észter, Baruch,'Datiíel, 
és a’ Xlt. kissebb Próféták’ írásaikat foglalják magokban, és holmit a’Üflachabéusokból. 
Révai a’ könyvet nem leírta, hanem lefestette, ’s már feljebb említett munkája’ III. 
Kötetében kiadni készen volt. Eggy lapját Virág Benedek Magyar Prosódia és Magyar 
írás czimű munkájában, Budán, 1820. 8. kiadta. .Révai a’ fordítást Báthori Lászlóénak
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állítja, talán megtévesztve az által, a' mit Pongrácz István (Triumphus Paúli. Pozsony, 
1752. 1. 51.) és mások mondanak, ’s szemei el siklottak az 1382. észt. jegyén, meiiy a'
Códexben három fekvő vonással illyformán vagyon beírva: -----82. És minthogy nem.le*
hetetlen, hogy ezt a* munka’ Tisztázója, vagy talán a’ későbbi birtokos, veté ide; a’ 
fordítáf még ennél is régibbnek tartathatik. Révai sok gyönyörű helyeit kiírta a’ két Ha- 
lotti-Beszéd’ magyarázatjában. —

Ezt követik a’ Űebreczeni Hagiographusok. A’ minden becset felülmúló kéziratot 
Csengeti születésű Keresztúri Sámuel Togátus ajándékozd a’ Collégiumnak, akkori Bthe- 
cárius, jkésőbb Histor. Prof. Sinai Miklós’ unszolására, 1753. Levan másolva ez is, ’s 
a' hív másolat a’ nemzeti könyvtár’ őrzőjének, a’ nagy Révai’ nagy tanítványának birto
kába ment- által.

Az elöszámláltak között tiszteletes helyt fogna érdemleni a’ Bírák’ esküvése, melly 
Törvény könyvünkben az Jt35I. észt. fordúl-elö, ha annak Onthographiáját a’ Corpus 
Juris Hung. Kiadója Mosóczy Zachariás Nyitrai Püspök az újabb Orthographia’ törvé
nyei szerint nem rontotta volna e l, s ez az ő idétlen gondja azt nem hagyná retteg
nünk , hogy némelly helyeken az Etymologiát és Syntáxist is illette: — „ Isten téged úgy 
„segéljen; szűz.Mária melletted te vég nap.odon szent fijának előtte úgy támadjon (ma, 
„Úgy keljén- fel).} Istennek minden szentjei, teéretted úgy imádkozzanak; Isten’ teste te 
„vég napodon méltán neked adatni úgy méltóztassék; szörnyű halállal úgy ne vessz-el; 
„főid tetemidet úgy fogadja halva, harmad napon úgy ki ne vesse; Isten’ színét te vég 
„napodon úgy láthassd; örök pokolba úgy ne temettessél, és magúi magra úgy ne szakad- 
„ jor,, hogy Urunk Lajos Királynak és szent Koronájának való hívségtartásodra minden or- 
,,vot (erőszaktalan lopót), tolvajt (erőszakost), gyilkost, kaczért (tisztátalan életút), em- 
„berétetöke1, bűvösöket-bájosokat, házégetöket, szentegyháztörőket, félhitenvalot (talán 
„adulter), és a' ki ország’ veszedelmére pogányoknak segítséggel avagy tanáccsal volt, ál- 
„levélkültőket, álpecsétlikaszlókat (sculptor), és a’ kik ezzel élnének; és mindeneket szó
nkat, kik Urunk Lajos Királynak, és Országának ’s szent Koronájának ellene és veszedel
emére törekendők volnának, igazán megmondod, megnevezed, és kiadod, meg sem ta- 
„ gadod. ’ És irigységben avagy gyülölségben (az az, höl, a’ magyar hajdani szép Enailage 
„szerint) senkit el nem vesztesz, és igazat nem hamisítasz , és hamisat nem igazítasz. Eze- 
„ket által nem hágod, sem kedvért (gratia), sem adományért, sem gyűlölségért, sem fé
lelem ért, sem barátságért, semmiért is. És a’ mi beszéd közöttetek lenné, azt "titkon 
„tartod, és ok nélkül senkinek meg nem jelented, meg sem mondod. Isten téged úgy se- 
„géljen, és e’ szent Kereszt.” —

(Az I. Ferdinándnak 1527. mondott esk ez vala: —• „En eskezem az elaw ystenre es 
„ew  zent anniara, mynd az zeniekre, hogy Felseges Fejdelmnek Ferdinandos uramnak 
„myndenek ellen yelesben pedeek az ew  ellenseghy és engedetleny ellen átalán fogva sen- 
„ kit ki nem vévén, hív és engedelmes lezek, és az én értelmem zerint igaz és haznos ta- 
„nachot adok mind azokról, kiket ew Felséghének méltóságára, haznára, avagy ártalmá
éra esmerendewk lenny, ew  Felségét zorgalmatosan és hyven tudóssá tczem, az ew ja- 
„vára tellies ereymvel gondolák, gonozat eltávoztatom, az ew Felségének tytok taná- 
„chát meg nem jelentem. Isten engemet ygh segetien, és ystennek minden Zenthy.“)
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Az í35ldiki esk’ formuláját követik a’ Szent Elek’ Élete;.a’ Remete Első szent Pál?, 

’s egy Imádságos Könyv, 1450 — J5s6.; ’s a’ Bőid. Szűz Mária felől szólló Szent Beszé
dek és Szent Bernérdnat mondásai a’ Szerzetes Életről, 1522.; ’s a’ Szent Christína’ Éle
te, mind Kéziratban; mellyek felől Révai, Antiqq. Literat. Hung. 1. 20 — 28. emléke
zik. Ide tartoznak azon Énekek, mellyeket csakugyan Révai közöl, tulajdon Verseinek 
Kötetében, Pozsony, 1787. 1. 275 — 300.; itt egyedül azt jegyezvén-fel, minthogy ő 
nem említi, hogy a’ másodikat 1. 29O. a’ mint a’ Stróphák’ első b'etúji mutatják ANDRE- 
AS de VÁSÁRHELY, a’ harmadikat, 1. 296. FRANCVS L. S. APÁTI írták.

Említetni igen is érdemel még a’ Károly-Fejérvári Könyvtár’ Magyar Esaltériuma, 
az úgy nevezett Passióval. Azt Halabori szaletésiL^al.h^yaég»B«reg.yármegvében fek
szik) Bertalan Paplordítofta S^SSatf^SferoknaK ^ mellynék
dolgozója, 1339. magát Fráter Paulus de Pápa névvel nevezi; Kultsár István Urnák bir
tokában. A’Halabori Bertalan’ magyarsága deákos, ’s fordítása hibás lehet; de kimondha
tatlan kecsekkel bír, ’s nyelvünk’ barítjai, ha valaminek, ennek óhajtják kiadását.

Vágynak ezenfelül több nagyobb és kissebb ereklyéink is, ’s némellyiket már említi 
Virág, Magy. Prosód. és Magy. írás. Budán, 1820.; de óhajtani kell, hogy e’ részben 
ügyünk’ lelkes barátja, a’ ki effélékben is temérdek gazdagsággal bír, Wadasi Jankowich 
Miklós, szóllaljori-meg, ’s eggy csomóban adja mind azt, a’ mit társaim eggyütt bírni óhaj-

Kazinczj- Fercncz.

z.

Kevés tárgyakról beszélünk több bizonytalansággal és olly igen tétovázva, mint az íz
lésről , ’s még is akármiféle kimivelődés, csínosodás, ennek segedelme nélkül alig gondol
ható. Jó lesz’ talán-e’ szövevényes tárgyról világosság okáért a’ következő renden értekez
ni. Először is az ízlés’ természetét ví’sgálgatni, á  mennyibén az emberi lélek’ eggyik kü
lön tehetsége. Utóbb azt fejtegetni: mennyire képes e’ tehetség a’ kiformáltatásra és fino
modásra. Azután, tökélletesedése’ forrásait, ’s a’ jobb ízlés’ esmértető jeleit nyomozni; 
végre, azon sokféle külömbözéseket érinteni, mellyek nemzetek és külön-fogott emberek, 
valamint századok köz’t az ízlésre nézve uralkodtak és feszegetni, ha van é valami kö
zönséges mérték, mellynek, a’ sokféle habozó ítéleteket az ízlési tárgyak felett, úgy lehes
sen alája vetni, hogy az bennünket a’ jó és rósz’ ízlés’ megkülömböztetésére alkalmatossá 
légyen?
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Az ízlés, az a’ tehetség , mellynél fogva a’ természet’ '« a" mesterség' szépségeitől ha- 
tólag megillettetlietünk. Itt az az első kérdés, úgy kell é azt, mint különös belső érzést, 
vagy pedig mint az okosság* eggyik tulajdonát tekinteni? Ez a’ szó: okosság, nagyon fá- • 
gas értelmű kitétel. Ha az alatt, a’ lélek- azon tehetségét értjük, melly az esméréti 
bellyebb vonóit tárgyakban, az igazat, a’ valót keresi; a’ tévőségekben (in practicis) . 
pedig a’ módoknak's eszközöknek valamelly külső, hasznos czél’ közvetetten elérésére 
vezető helyes volta felől tesz’ ítéletet, nem nehéz talán a’ kérdésre megfelelni. Mert 
elég világos, hogy a’ túltestiség megfogásai (notions ntetaphysiques) csupán valamen
nyire testesült forrnájikban illethetnek-meg minket hatólag, ’s így a’ bellyebb vonóit t- 
okosság (raison abslraite) az ízlés- tárgya nem lehet — a’ külső hasznos czélok köz
vetetten eléréseinek módjai és eszközei szintúgy csak akkor izgathatják és elégíthetik-ki 
az ízlési tehetséget, ha formájik, mellyekben megjelennek, a’ hatós megiUethetődéssel 
vagy nem ellenkeznek, vagy azt segítik. .

A’ túltesti bellyebb vonúltt száraz tanítások, a’ logyikai fás bizonyítások, a’ szám és 
mérték’ tudományinak formuláji tehát, bár mi roppant és magas elméknek legyenek faj
zati, és mélyen gondolkozó ész-tehetségek- szüleményei, nem válhatnak mindazonáltal 
az ízlés’ tárgyaivá , sót még nem is vetélkedhetnek a- szépség- formájával; nem csak azért, 
mert ezek mind Szívre mind észre hatók, következésképpen az egész emberi nemzet saját
jai; hanem kivált azért, mivel természetok szerént, sokkal kevesebb kőzósülésben lé
vén a' haszonnal, mint a- szoros tudományok’ formuláji, szinte ez által, és hogy az egész 
emberiség számára teremtettek, árúlnak-el, leginkább valami Istenit, mind a- természet
ben , mind pedig a' természetet érezhető emberi lélekben. A’ Szép tehát nem csupán azért 
gyönyörködtet, mivel az ész azt olykor igaznak is találja; de mivel hízelkedik á képzelet
nek, a-lélek teremtő tehetségének, a-szív’ véghetetlen buzgásainak.

í -A’ szépség’ formáji közvetetten 'illetnek -meg bennünket, ’s gyakran legelevenebb 
hatást okoznak , a’ nélkül hogy mi ezen kedvtalálásunk’ világos okát tudnék adni. Olly- 
kor a’ bölcset és főldmiveiőt, a’ gyermeket ’s öreget egyifánt érintik. Szembe-szőkők az 
ily szépségek’ formáji — minden lelkeket érdeklenek, a’ természet erőlködés nélkül szüli 
azokat minden népeknél ’s századokban; ezeknek következésképpen , minden századok, 
minden népek, biráji. Minden a' mi a’ tudományokban, mii vészetekben és mesterségek
ben, Szép; az Istenit mímelő emberi lélek teremtésének, fajzatja. Az a’tehetség tehát, inelly 
áltál a’ Szépet érezzük, inkább hasonlít, egy lelkesült testi érzékhez, mint elménk’ testet
len tulajdonához, ’s azért is vette nevét azon külső érzéktől, melly által eledelünk’ mi
voltát kikostolgatjuk — ’s helyessen, mert oly sebes, mint az íny’ érzete, ’s mint ez 
megelőzi a’ meggondolást — érzékeny és gyönyörrel tellyes a’ kedvesre nézve, a’ ked
vetlent, a’ viszszást pedig csömörködéssel veti viszsza, szintúgy bizonytalan és tévelygés, 
’s szüksége van a’ mértékletes szoktatásra, hogy tökéllyesedjék.

Mivel azonban a’ lelkünk’ tulajdonságait illető vi’sgálatokban a’ szók’ értelmét elegen
dő szorossággal meghatározni csak nem lehetetten, igen helytelenül következtetné valaki 
az elébb mondattakból, mintha az okosságnak tellyességgel kikellene záródni az ízlés’ ki
nyilatkoztatásaiból. Nem — mikor az ízlés a’ Szépnek csupán természeti ösztön forma 
érzésén alapúi, az okosság még akkor is sok esetekben segítve nyújtja neki kezét, ’s nem
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kevéssé tágítja korét, csak hogy a’ hasznos czélok’ közvetetlen elérései’ módjaival és eszkö
zeivel, ha hatólag nem illetnek, semmi dolga.

Az ízlés, eddig eléadott értelmében, oly tulajdonság, melly némünemüképpen min
den emberekkel közös, az az: minden ember természetessen hajlandó a’ szépség’ érzésé
re, Ügy hiszem nincs egy közönségesebb vonása is az emberi természetnek; szépséget, 
rendet, arányosságot, harmóniát, valami újat, nagyot, különöst, minden ember óhajt ér- 
zeni. Már a’gyermeki korban is látni jeleit az íziési tehettség zsengéjének igen sok eset
ben; p.o: a’ szép szabású testek, a'-képek, és kép-szobrok’ csudálásában , valamint az Űj- 
nak kedvellésében. Vannak olly énekek ’s regék, mellyeket a’ legtudatlanabb paraszt is

szép
ségei, a' földi, ’s égltünemények. Még Amerika vadonjaiban is, hol az emberi termé
szet magát legdurvább állapotjában mutatja, a’ vad embereknél, különös öltözetekre, 
énekekre, beszédekre ’s beszéliőkre akadunk. Bátran lehet ebből következtetni, hogy az 
ízlés’ első magvai méjjen alapúlva fekszenek az emberi természetben. Talán szintoly szük
séges mind a’ iniveletlen, mind a’ kimiveltt embernek a’ Szép' érzése, mint az, hogy gon- 
dolkezhassék és beszélhessen.

De ha senki sem születik is egészen megfosztva ezen tehetségtől, nagy'mindazáltal 
a’ külömbség a' mértékben, mellyel az, eggyiknek vagy másiknak jutott. Némellyekben az 
ízlés’ csak igen csekély jeleit találhatni. Av nektek tetsző szépségek,legalább való. neműek, 
’s ezek is szintúgy múlándólag, mint zavarossan hatnak reájok.- Másoknál ellenben az íz
lés, a* finomság’ igen magas lépcsőjére emelkedik,- ’s a’ legválasztékossabb szépségek ele
ven, sőt édes. gyönyörűségekké válnak elöltök. Többet mondok: az ízlés’ ereje és örömei’ 
tekintetében, sokkal inkább külömböznek az emberek, nunt az okosságra ’s ítélő tehetség
re nézve. A’ természet rendelésé, ebben is, mint minden egyébben, báműlásra méltó 
bölcsességet mutat. Azon tehetségek’ elosztásában , mellyek az okoskodható állat’ — kit 
embernek nevezünk — feltartására elkerülhetetlenül szükségesek, gyermekei közibe nem 
nagy külömbséget hoza, de azoknak elrészelésében, mellyek úgy szólván: az élet’ dicsőí
tésére , ékességére, édesítésére szolgálnak, sokkal megkülömböztetőbb osztó vala. Kern 
csak, hogy ezen u t^ ^ k ’-Hs^38jsteaAfe^^W6i!«i^8a^g^|pnnehysül.szórta-el:,.,ha. 
nem kikelésőkre is Sokkal több lelki erőt, ’s szív-melegséget is teve szükségessé.

A’ külön külön emberek közt uralkodó ízlés’ külömbsége, eredeti tehetségeikétől szár
mazik — finomabb érzetek, finomabb lelki tehetségeket szülhetitek; valamint a’ finomabb 
kési élével rétesebb szeleteket lehet a’ kenyérből karéjozni. Úgy látszik: nem kellene an
nak, ki áz ízlés’eggyik érzékét vévé ajándékul, a’többinek híjával lennie. Azonban ha van 
is része a’ természetnek ezen egyformátlanségban, több függ-még is a’ neveléstől és vala
kinek kiképzésétől. A* -ízlés nagyon szembetűnő kimiveltetésre képes, ’s e’ környűlmény 
mutatja fontosságát az afféle, szemlélődéseknek , mint a’ millyekkel én mostan foglalatosko
dom. Hogy ez igazán így legyen, arról könnyű meggyőződni, ha azon véghetetlen fel- 
sőbbséget meggondoljuk, mellyet a’ nevelés és pallérozottság, a’ képzett nemzeteknek a! 
durva népek felett ád. Szembetünőleg bizonyítja ezt, az ugyan eggy azon népnél, ’s egyen
lő időben a’ míveltt és nem míveltt fél közt fenn-álló külömbség; melly oly nagy, hogy 
gz emberek talán semmi tekintetbenmiacsenek meszszebbegymástól. Nem akarvánbóv-eb-
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Ben belé ereszkedni ezen oly világos igazság’ bizonyításába, nehogy az olvasókat unat- 
koztassam, ’s így magam adjam a1 rósz’ ízlés' példáját, csak azon módokat, kívánnám 
naggyábói kijelelni, meilyek állal képes az ízlés a’ finomodásra.

Gondolj uk-meg először is, a’ természet’ azon álhatatos nagy törvényét, melly szerént 
a’ gyakorlás legfőbb eszköze tehetségeink’ tökéllvedésének. Kzt éppen úgy mondhatni 
a'testi, mint lelki tulajdoninkról. Látjuk is ugyan, mikép* lesznek a’külső érzékek élesekké 
azoknál, kiknek foglalatosságaik ezeknek gyakor használását megkívánják. Így p. o. a’̂ ta- 
pinlás nagyon érzékennyé válik azoknál, kik a' testek’ külső simaságait vi'sgáigaiják. Nagy 
finomságra emelkedik a* látás azoknál, kikmikroscopusi vi'sgálatokkal, ’s kő metszéssel fog- 

.lalatoskodnak. Hasonlót mondhatni azon emberek' ínnyéről, kiknek kötelességök a’ külön
féle folyóságok- kóstolgatása. Ha az ízlést, mint belső érzést, tekintjük, nincs kétség, hogy 
a* gyakorlás a' körébe tartozó tárgyakban, azt szükségesképpen magas lépcsőre viheti. Vi
lágos bizonysága ennek, az ízlés’ azon kinyilatkoztatása, mellyet mu'sikai hallásnak nevez
zünk. A’ mindennapi tapasztalás’, bizonysága után, ezt csak gyakorlás által tökélletésít- 
hetni. Éppen így van ez a’ képírás’ remekeire nézve, ’s helyessen tart Home, akár- 
meSy templom’ seperőt, ki naponként látja Rómában a’ nagy mesterek’ munkájit, a’ 
képekhez többet értőnek, mint akármellyik Ángoly Lordot, ki csak hallásból, vagy taní
tások esm o^? ízlés’ tanításait.

Szintígy miveiődik az ízlés, a’ szép tudománybeli müvész-darabokrá nézte a1 legjele
sebb írók’ olvasása , ’s }élességeik’ öszszehasonlítása által. Nagyon kit.etszőlég homályos és 
zavaros érzeményaz, mellyet elsőmegesmerkedésünkkor az effélékkel, lelkűnkben érzünk. 
A’ kezdő tellyességgel képtelen eggy általa olvasott dolgozás* eggyes szépségeit vagy gyen- 
géjit kijelelni. Nem tudja mire építni ítéletéi. Egyedül azt tudja megmondani: ha tet
szett e neki vagy nem? de hagyjuk csak gyakori ízlelgetésére a' müvészi-írást, ’s ízlése 
mindég tökélletesebb *s világosabb leend. Már nem csupán az egésznek bélyegét, de az 
eggyes részek’ bájait és hibáit is észreveendi; képes lesz* eléadni azon különfogott tulajdo
nokat, melly ok helybehagyását vagy czáfolását, már nem csak érzetik épen, hanem okok
nál fogva is, elé hívják.. Eloszlik az előtte fekvő tárgyat mind eddig elé fedett köd, ’s az, 
a’ ki kevéssel ez előtt, csak bátortalan lépett eggy esméretlen tárgy’ keringős útjain, most

roításámk. _
Noha az ízlés a? Szépnek természeti érzéséből származó közvetetlen érzet, mellyel a’ 

mértékletes gyakorlás élesít, mindazáltal sok részt vészén az ész, ’s okosság is annak kü- 
lön-külön kinyilatkoztatásaiban. A’ lélek’ írásbeli szép munkáinak nagy része t. i. nem 
foglal magában egyebeket, mint az erkölcsi természet’ követéseit, a’ gondolatok’, tettek’, 
erkölcsök’ utánozásait, de nem puszta választéktalan, fás utánozásokat, ’s czél, vagy szép 
formák nélkül szükölködőket. — Második Fridrtk egy előtte dicsértt festőről azt mondá : Igen 
is, derék festő , derekassan festi a’ trágyát. — Csak része lévén a’ természetnek az emberi 
lélek, csak részletekben, az az: határozottabb kis egészekben, kissebb vagy nagyobb 
mértékben, adhatja elé a’ természetet, és mind azt, a’ mi lelkesíthető, a’ mi lelkesedhe- 

-tő benne. Az ily követések akár ecset, akár penna , akár hang által, a’ két legjelesebb, 
legkiképezhetőbb érzékek, t. i. a’, látás’ és hallás* külső, — a’ képző és érző tehetségnek 
F. M. Or. Minerva i. Negyed. 1825. 5
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pedig belső segedelmével, főtárgyai tellát a’ Szépnek. Az ily követése!;’ alkalmával ízlelt gyö- 
nyörűségek, egyedül csak az érzetek ’s érzemények’ következései; a" követés kivitelének helyes * 
vagy helytelen voltáról teendő ítélet ellenben az elmére tartozik, melly a’ követést, a’ szebb 
vagy felségesebb eredeti tárgy mellé tartja. Igazán mondja d’ Alemhert: Le sentiment est 
le juge du premier moment, et la discussion du second. *)

Ha p. o. oly költeményt olvasok, mint az Aeneis, örömöm nagy-részint azon mód’ 
következése, melly szerént a’ szerző a’történettel bánt; az egész költemény eggyes részei
nek természetes öszszekapcsoltatása, a’ részeknek egymás mellé és azoknak az egészhez 
helyliezése, aránymértéke, a‘ természet után rajzolt caracterek, a’ caracterek’ Öszszeillése 
a' teltekkel, ezeknek pedig a’ gondolatokkal, talán legtöbbet tesznek gyönyörködtetésemre 
Az ily kötiemé'ny'-’SltaT' tö-
Léltyc-I’ okainak észrevétele nyilván az okosság’.dolga. Mindenütt tehát, a’ hol valámelly 
mesteri müv* czélja, a’természet mímelése által az ész’ és szív’ ílíetése és gerjesztése, miÁ- 
denütt, a’ hol a’ részek5 arányosságáról — akár külön , akár eggyült egymáshoz .vagy az 
egészhez — vagy egy bizonyos hatás’ elérése’ alkalmatos módjairól van a’ szó, az'okosság
nak és ítélő tehetségnek is kell az ízlésben foglalatoskodni, és foglaltatni. ^

Széles mező nyílik-meg itten az okosságnak, Önn’ erejét az ízlés’ tárgyaira kitérfesz
tem , ’s £jképpen a’ beszéd , ’s írás* munkájit ítélő széke eiejibe állítani. Innen ered a1 második 
nem kevésbé fontos forrása ízlésünknek, az okosság és józan észJ.alpigasságinak alkalmaz-., 
tatása a’ líteratüra tárgyaira. Fattyú szépségek, mint’p. ck a’ természettel- elieftkezŐ ca- 
raeterek, rendkívül" feszes érzemények , kénszerített írás mód tetszhetnek ugyan első te
kintettel, de csupán azért, mivel ezeknek a’ jóval, széppel és illendővel ellenkezését még 
meg iiero vizsgáltuk. Támadjon csak valaki ’s muíassa-meg, miképp lehetett volna a’ jelen 
esetben helyesebben felfogni , ’s kevesebb erőItetésSehelÓ^M^ , ’s legóttan
el-fog e1 csalódás ószlani, ’s a’ helytelen és fattyú szépségek tetszeni tüstént megszü- 
nendenek.

Látni való ezekből miként áll fő forrása ízlésünk’ kimiveitetésének, a’ mi érzéseink’ 
szorgalmatos gyakorlásában, és az okosság’ alkalmaztatásában az ily tárgyakra. A’ termé
szet ^ •; -

<— ego nec stúdium sihé áivité -ifeiia 
Nec rude quid prosit, videó, ingenium: alterius sic,
Altéra poscit opem rés et conjurat amice.

Azt kívánja as jó ízlés, hogy a’ szép tárgyak’ figyelmesebb szemlélése által gyakorlott ter
mészeti érzetünk a’- felvilágosodott elmé’ belátásaitól segíttessék, zaboláztassék.

Jegyezzük-megitt mellesleg, minteggy a’ természetnek dicséretéül: hogy a’nemes szív 
szint oly szükséges igazgatója az ízlésnek, mint az ész világossága. Az erkölcsi s«g|S&gék 
valóban -— mivel különössen az emberi természet’díszére, felsőségére fáriasá^ok' fenn
tartására, ’s nemesítésére látszanak a’ mindenhatótul teremtve és rendeltetve lenni —‘nem
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■' csak hogy már magokban minden egyéb léléket felül haladnak, hanem az ízlés’ más tár

gyaira nézve is , hol távolabb , hol közelebb behatást gyakorolnak. Valahányszor emberi 
tettek’, caractefek’ , és érzeményekről hallunk vagy olvasunk valamit, azonnal figyelemre 
gerjed elménk, szivünk pedig érzeményekre fakadoz, —  ’s ezzel is nyilván kinyilatkozik 
az emberi lélek’ természete, melly minket a’ részvételi érzeményekliez legszívesebben 
hajt, valamint azok körül legörömestebb foglalatoskodik. Ezek nyilván legjelesebb tár
gyai a’ jó ízlésnek; ezeknek pedig igaz és helyes leírását, ’s a’ leírás’ szépségeinek mély ér
zését nemes szív nélkül még csak gondolni sem lehel. Látjuk is, hogy azon időszakaszok
ban, mikor a’ megvesztegetett erkölcsök a’ lélek’ minden nemes érzeménycit eltörlik, a’ jó 
és szép literatúrai munkák’ kedvellése; ’s következőképpen ezek’ írása is szembetünőleg szű
nik, ’s csak az ollyaknak marad tulajdona , kik elméjöket és szívöket a’ közönséges métely
től megőrizni képesek valának. Illyenkor az előadásnak csak feltekert, felcsigázott, vagy 
gyermekes és negédes bájai tetszenek. Az írásmód, a’ dolgozások’ majd minden nemei
ben, keresett, erőltetett, vagy finnyás, vagy dagályos, vagy kisikárlott; nem pedig ter
mészetes, eggyligyű, ’s igazán erős és hathatós. Ha találkozik is egynéhány író, ki a’ régi 
könnyű szabad érzést, a’ jó’ , szép’, és nagynak szeretőiét kebelében megőrzötte, az 6 írás
módja bizonyos elnyomattatok érzés’ , elfojtott szabadság’, ’s a’ szemeit körül vett szomo
rú. tárgyaknak bélyegét tükörképpen viselendi, ’s a' teprenkedő író ezen bús tárgyak’ 
terhe alól, szinte ezen szörnyű terhviselés miatt, hatalmasabb hatásokkal, vagy álnokabb 
fortélyokkal fogja elkeseredett. Icllce’ présbe tartott tűseit kipattantam.

Az ízlés’ tökélletességét, helyes volta és finomsága határozza-el,
A’ finomságot azon eredeti belső tehetség’ kifejtése és kiformáltatása szüli, mellyen, 

mint láttuk, az ízlés tulajdonképpen épül. A’ külső ’s belső finomabb érzeti eszközök tesz
nek bennünket képesekké a’ közönséges ember’szemei előtt titokba maradott bájok’.észrevé
telére. Azok,. MontesquicfPszcrőnt, a’ fin,om ízlésű emberek, kiknél minden idea, minden 
képzelet több mellékeseket gyűjt. Ollyanok ők a1 szépségek’ megítélésében, mint Lucul- 
lus és Ápicius az étkekkel megrakott asztalnál vala. Lehet finomság híjjával érzésem, ha 
csak a’ hatóbb, a’ szembetűnő, a’ kézzel fogható bájok érdekelnek,  az egyszerűek, gyen- 
gédabbek pedig, ’s a’ finomabbak mintegy elo’so’nnak mellettem; ekkor finom ízléssel nem 
dicsckedhctem, de midőn jó formán és pontossággal megérzem azonnal mindenütt a’ kit-' 
lömbségoket, az eltéréseket, még ott is, hol más még meg sem sejti azokat, mikor a7 
legrejtekezőbb szépségeket legottan kitudom kémlélgetai, és a’ legkisse’bb foltocskára, va
lamint legtisztábbjára valaminek, a’ szemem vagy fiilem, mintegy önként vezeti érzéseimet, 
már akkor nem lehet mondani: hogy semmi sem jutott nekem az ízlés’ finomságából. Egyéb- 
eránt az ízlés’ fainságának esmertető jelei szint1 azok, mellyeknél fogva akarmellyik külső 
érzék, p. o. az íny’ finomságáról teszünk ítéletet. Valamint nem a’ nyelv’ inait végig esik-, 
landó, nem' a’ vásításig fűszerezett ételek a’ finom íznek próbáji, hanem a’ nehezen 
megkiiiömböztethető részekből összetett eledelek, úgy a’ lelki ízlés’ finomságát is, 
nem a’ szembe ötlő, hanem a’ bujkálkodóbb kecsek’ és kellemck’ ránk hatása jelenti-ki 

■ bennünk. ’
Az ízlés’ helyes volta ellenben oly tehetség, melly csupán csak a’ finom ízlés’ társaságá

ban megszerezhető. Ez soha sem hódítatik-el, vagy ál, vagy hamis ékességek által, vele
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járnak mindég és mindenütt a’ józan ész’ rendszabásai, akár beszéljen, akár írjon, akár ítél
jen. A' helyes ízlésű ember, a’ küiömbféle nemű és rangú szépségek’ értékét és helyét 
majd mindég szerencsésen tudja.kiválasztani, és pontos szorossággal meghatározni •— a’

gozáskor,'amaz átdolgozás’ javítása’ és kisimítása’ alkalmával — a’ jeles írók mind a’ ket
tővel bőven szoktak bírni, a’ kritikusok többnyire vagy csak az eggyikkel, vagy csupán a’ 
másikkal — a' kSzépszerű könyvszerzők pedig sem' ezzel, sem amazzal elegendő mértékben. 
Siz az oka, hogy a’ kritikusok nem mindég remek szerzők egyszer’smind az elő adás’ azon 
nemeiben, mellyekre kritikáikat kiterjesztik. Azok lennének az előadás’ akármiilyen ne- 
méhen a* ie g jo b fe jy i^
lett volna p.o. Horácz, Ka rá ért, vagy akart volna kritikákat írni. De a7 teremtő lélek nem 
igen szerel kritizálni, és többnyire csak mellesleg bíráskodik, mert érzi ezen tisztnek ne
hézségét , ’s Sun tapasztalásból tudja, mi bajos, közönséges, soha semmi esetben kivételt 
nem szenvedő regula alá hajtani akár az elme* teremtéseit, akár a' szív’ érzéseit.

Kitetszik mind ezekből, hogy nem igen lehet finom az ízlés, Ka nem helyes’egyszer
smind, és megfordítva. A’ finomság rokonabb az érzéssel, — á’ helyesség az okos
sághoz szít. Az első inkább a’ természet' ajándéka, a' másik a7 mesterségé és miveltségé. A’ 
régiek" raübírai közül Longinus finomság , Aristoteles helyesség által külömböztette-meg 
magát. Az új jabbaknái nagy-példája a’ finom ízlésnek Addi&on; Syyift, ha ily ./tárgyakról 
írt légyen, hihetőleg á* helyes ízlésnek lett volna mestere. :

Minekutánna az ízlést kimívelődése, és tökélletessége’ ösvényén mutogatánk, talán 
nem fog ártani, eltérését ezen Ösvényről, ’s ennél fogva tévedéseit is érinteni, ’s igyekez
ni kitapogatni, ha vannak é bizonyos esmertető ízlést a' rosztól
megkülömböztetheljük. Ez nem £sak azért nehéz, mivel egyátaljában az ízlés a* maga ki- 
nyilatkozta tásiban nagyon tétovázó, hanem főképpen, mert a’ hamis vélemények felőle 
igen nagyon elterjedtek. Oly gyakoriak voltak az emberek között * külön külön nemze
teknél , majd minden időben változásai, külöinböző&égei, hogy némellyek azon vélekedés
re  vez îtethettek, mintha minden ízlés tellyességgel onnícényes lenne, *s minden alap

na valamit, haszontalanok volnának e’ tárgyban mindén ví‘spfatoE Ef szerérit nem ér- 
demlene az czáfolást, ki, korcsma czégér gyanánt függő török fejet, Rafael’ legmesteribb 
képletének, akármelíy víszszás és útálatos szagot, a* rózsa*, vagy valamely nemesebb fű- 
szerszám’ illatjának, ’s egy szerte kasúl szórt hang-zsibajt Mózárt harmóniájának elibe ten
ne; — nem, a’ ki a’ mostani Magyar-Deákságot Tacitusnái vagy Cicerónál, a’ Pesherék* 
nyelriH a* Görög zengésnél többre becsülné.

Az ezt állítok, kétségkívül a1 nemzetek’ ízlése’ különféleségén építik véleményüket. 
Áz építés* mesterségében p. o. a’ Görög remek példányok sok ideig a’ legtökéUet̂ se^bek-- 
nek tartattak. Utóbb, több századok* íefolyta után, a’ góth architectu â̂ tón«áaralkodóivá, 
míg a’ Görög ízlés isméi lábra kapa, ’s újra közönséges csudáltatást érdemle." Most me
gint nehány év óta, a’ ISémet architectúra, mint valami egészen külön nemű építés* mes-*
térségé csudáitatik. A* költésre és ékes-szóllásra nézve ismerjük" a’ napkeletiek’ ízlését_
ők olfyanbeszéd módokban gyönyörködnek, mellyeket mi igen tarkáknak, ’s szerfelett tér-
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helteknek, állítanánk. A’ Görögök megveték az Ázsai ízlés’ hiú és karimázott ékessé
geit; tetsző szépséget csupán csak az eggyiigyűben találtának. Nem említem itt a’ Fran- 
czia és Ángoly tragédia’ külömbözéseit, mert valamelly a’ simításon túl finomított, vásott 
és mintegy már kisikárlott ízlésű nemzet, és egy más aczélozottabb között, ha mind ketteje 
a’ kicsínosodás’ egyenlő lépcsőjén állana is, á’ szerént kellene az ízlésnek kíilömböznie, 
a’ miképp az éghajlat, a’ nemzeti caracter, az intézetek, szokások, és ezek után nem 
csak a’ nyelv, hanem mind a’ társasági, mind a’ társalkodási visszonzatok és megeggyezé- 
sek, nálok és közöttek kíilömböznek; ésazillyen nemzeteknél az említetteknél fogva, nem 
csak a’ szép természet’ érzésének, az ő mester müveikben módosítatni, hanem mind- 
eggyikénél, más más, egymástól észrcvehetőleg külömböző módosításokat kellene fel-

Ezek szerint méltán látszik támadni ez a’ kérdés: mit kell az ily példákból az ízlés
re nézve következtetni? Leheté mind e’ szembetűnő külömbségek mellett, az ízlésnek 
valamely közönséges' sinőrmértékére találni ? — vagy talán, mind az a’ mi szép, nem 
azért tetszik, mert szép ; hanem csak azért szép , mert tetszik? ’s csak annak szép, a’ kinek 
tetszik ? következésképpen az ízlés körűi tett minden vi’sgálatok nem haszontalanok é ?

Midőn a! í  rancziák azt mondják, szeretette méltó költőjök , Bouflers után: „ tous les 
goiíís sont dans la natúré, *)“ nem azt akarják, hiszem, mondani; minden ízlés természetes; 
hanem csak azt, a’ mi már régen mondódott: „quisquis amat ranam , ranamputat esse Diá
nám." De következik é ebből, hogy a’ maga nemében legtökélletessebb béka, bár ollyan 
legyen, a’ miként azt az elveszett paradicsom' szerzője, a’ bűn’ képe gyanánt festette, az 
embereket egyátaljában kellemes hatással illethesse ? Bizonyos pók’ neme vala Lakúidénak 
legkedvesebb étele; ’s nem egy szép dáma találkozik, ki szép fejér fogait, a’ megszáritott, 
beczukrozott cserebogár' skeletonján, mint a’ legjobb ízű csemegén, legnagyobb gyönyörű
séggel pórczogtatja. A’ Marokkói követ Bécsben , még minekelőtte a’ lózsi párkányáról a' 
parterrebe Ieziihánt volna, egy Concert’ alkalmával, mellyben Mózárt' több remek mu
zsika darabjai a’ halgatókat magokon kívül ragadák, megkérdeztetvén; ezeknek mellyike 
tetszene neki leginkább? azt adá feleletül; hogyőt a’ húrok’ azon pengetése bájolá-meg 
legjobban , melly eme bámúltatott csudálatos hangzsibajokat megelőzte: a’ hang’ egyengeté- 
seit, (Slimmung) értette, mellyeket a’ muzsika elkezdése előtt, a’hegedűsök vonójukkal húr
jaikon; “szoktak gyakorlani. Ezer illyen példákat lehetne elé hordani, valamint némelly 
eggyes emberek’, úgy egész nemzetek’ ízléséről. **) De a’ rósz’, a’ hamis ízlés,, nem azt, 
hogy nincs, hanem inkább azt bizonyítja: hogy van jó ízlés; vagy mérnök é tagadni a’ 
morál’ törvényeit, mivel a’ Kárthágóbéliek, minekelőtte Róma frígykötés által segített 
volna ez iszonyú szokáson, emberi áldozatokkal szokták vala megengesztelni az egek’ Is
teneit? vagy mivel még eddig elé sem törölhették-el az Ángolyok Malabáfban az özvegy asz- 
szonyok’ ünn magok elégettelését? — ha á’Valónak, az Erkölcsinek vannak bizonyos si- 
nór-mértékei, a’ szép sem szűkolködhelik nélkülök. Mivel mind a’ dolgok mind az embe
rek’ természete bizonyos örök törvényeken épül, mellyek szerint teremtettek mindenek a’
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mindenhatóiul, ’s egyedül ezek után szerkeztetvén, és szerkeztethetvén, jóllehet végesebb 
hatalommal, és kevesebb tökéllyel, mindent az emberek is , a'tudományokban és múvész- 
ségekben, akár a’ valóság’, akár a’ gondolkozás’, akár pedig az érzés’ tekintetében, kell 
okának lenni, eggyik ember'ízlését miért teszsiük a’ másikáénak eleibe, és miért lehet az 
Ízlésben, szintúgy mint minden egyéb dolgokban az igazat a’ hamistól, a’ tökélletest a*tö- 
kélletlentől megkülőmböztetni ?

Azonban nem mindenkor rósz’ízlés’ jele az a’ külümbféleség, mellynél fogva eggynek 
ez  tetszik, a’ másiknak pedig nem tetszik; hanem más valami leli kedvét, a’ mi amazt 
illettetlenúl hagyta. — Ennek is, amannak is lehet igaza — Eggy a’ költésben, más 
a’ történet jobban
szeretheti. Xfijú emberek eleven és víg, öregebbek komor könyvekben gyönyörködnek.

. Centuriae seniorum agitant expertia frugis 
Celsi praetereunt austera poemata Rhamnes.

Némely nemzetek a’ szenvedelmek’ heves kifejezését, az erkölcsök’ szembeszökő festését ; 
mások mind a’ tárgyra, mind a’ köntösre nézve szorossabb és környékzettebb szabad
ságot kedvelnek. Mind ezek külömböznek egymástól ízlésök’ tárgyaira nézve — ennek 
oka az: hogy különös fontosságúaknak tartják a’ nekik tetsző szépségeket, ’s minél több be
cset tulajdonítanak ezeknek, annál hígabban érdekeltetnek más nemű szépségektől, űgy.v.: 
hogy az eggyik rendűeknek csudálása meg is útáltatja velek ollykor az egyéb- neműéket.-'" 
D e, szépségeknek maradnak ezért ezek is , bár más külön jiembe^tartozzanak. Innen ere- ■ 
dett talán a’ közmondás ; de gustihtfs non est disputandum; és nagyon igaz a’ mit a’ Ma
gyar mond: „kinek a’ pap, kinek a’ papné. “ A’ rózsa is, a’ szegfű is szép; de ki hatá- 
rozza-el meliyik szebb? de a’ gyom, dudva, bojtorján nem szép, bármi hasznát vegyük 
trágyául, még akkor sem, ha találkoznának is, kik gyönyörködvén a’ bojtoriánban, azt 
kócsag toll gyanánt "Kápagjok mellé szúrnák. Ne vádoljuk hát egymást az ízlést tárgyak’

mellyekre csak egy felelet, eggy állítás lehet mindég a’ helyes, a’ többieknek pedig szüksé
gesképpen helyteleneknek kell maradni. Az ízlés’ tárgyának, a.' Szépnek, külömbÖzőségei. 
számtalanok, véghetetlenek és sok mindenféle környűlállásoktól függ azoknak külső belső 
mégítéltetése, ebben vagy abban az esetben. A’ csupán gondolkozó okosság’ tárgyai ellen
ben , nagyon keyeset fügntk a’ külső környűlállásoktól. ' ;

Nem matatván rósz’ ízlésre az ízlés’ külömbfélesége, a’ romlottnak csak ott lelhetjük 
nyomát, a’ hol eggy azon dolog lévén kérdésben, eggyik azt tartja szépnek, a’ mit a’másik 
-gáládnak állít? Ez már nem külömbözés, hanem ellenmondás, ’s ekkor az e g-gyik’'állít ás- 
nak igpznak kell, a’ másiknak pedig nem lehet igaznak lenni. — TegyCfc-fel p. o.'csodálj* 
valaki jobban Virgil’ , mint Homér’ eposzát, midőn én ez utóbbit amannak eleibe teszem. 
Még itt jpincs elienmondás. Ö Virgil’ finomsága és gyengédedsége felett andalodik-el: 
engem* Homér” egyszerűsége eggyügyűsége ’s tüze ragad. Míglen eggyikünk sem tagadja.
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minJHomér’, mind, Virgil’ szépségeit, addig ez'nem egyéb, az ízlés’ azon fcülömbíSzésé- 
nél, melly fellyebb említődön, és szint’ oly természetes, mint elnézhető. D e, ha ellen- , 
felemezt mondaná: Homér unalmas, sületlen író, ’s egy .jelenkori Lovag-román, . szint 
oly felséges munka , mint az Iliás, már akkor ízlése’ akár finomságán, akár helyessé-: 
gén szabad valamennyire kételkednem, ’s ítéletemet azon építenem, a’ mit az ízlés’ sinór 
mértékének tarlók.

De ugyan mellyik az a’ sinór mérték az ízlésben, mellyre támaszkodhassunk a’ kétes ese- • 
lekben? — rendszerint azt mondják: a' természet. Igaz is ez a’ vélemény, valahányszor 
alkalmaztatható. A’ természettel testvéres megeggyezés, elegendő ítélet-módot nyújt ott, 
a’ hol egy valódi tárgy’ követése forog fenn. De több esetben tellyésséggel nem használ
hatjuk ezen méneket, 's ez a’ kitétel: a? természet-íVvelése, felette tétovázó és bizonytalan. 
Valamit kell hát keresni, a’ mi kevésbé kétértelmű.

Az ízlés’ utolsó alapja , mint fellyebb fejtegettem, a’ szépnek érezhetősége mi bennünk. 
Ezt mint emberek, mint lelkes állatok a’ természettől vevők ajándékéi; ezt az ajándékot, 
azon mérték szerint, mellyel nekünk adatott, kicsinosíthatjuk. Lenne valaki, lei a’ meg
nevezett érezhetőséggel a’ legnagyobb mértékben bírna; kinek külső, érzékei, belső érzé
sei minden esetekben egyformán tellyes helyességgel illetődnének; ezt a’ valakit lehetne 
bízvást bírófii választani az ízlés’ dolgában; Ítéletei bizonyságot foglalnának magokban, és 
csalhatatlanok gyanánt tekintethetnének. De, mivel nincs ollyan angyali halandó, más bí
róra kell szert lennünk, ’s ez nem 'egyéb, magának az emberi természetnek-érzésénél. 
Azt, a’ miben az emberi nemzet’ többsége megeggyez, azért kell igaznak tartanunk; mert 
bizonyossanmegnem eggyezne abban, ha az, az emberek’többsége’természetével ellenkez
nék. s— Consensus plurimorum populorum lex naturae habenda est, a’ mint mondja Ci
cero. A’ főid’ kerekségén külön külön ég hajlatok alatt már élt ’s élő elszórt, kimiveltt 
és ki nem miveltt emberek többségének megeggyezése , nem lehet bár mi okból is származó 
párloskodás. Ha valaki azt állítaná, hogy a’ ezukor keserű, a’ rabarbara pedig édes, hí
jába valók 1 ennének minden bizonyításai. Ezen ember’ ízlését kiki romlottnak, és termé
szet ellen valónak állítaná , ’s csak azért, mert ízlése minden más eíiSherckétől olly igen kü- 
lömbüzik. Azt mondanák neki: megtehet, hogy az édes ezukrot keserűnek érzed, de ez 
a’ keserűség nincs a’ csokorban, turném a’ te lalán epével megrakolt nyelved’ és ínyed’ 
hártyáján; mivel pedig a’ ki miveltt emberek’ többsége epétlcn ínnyel és nyelvel ez előtt is 
mindég, és most is dicsekedhetik, a’ te személyes érzésedre nézve.helyes ítéletedet, kö
zönséges gyanánt bé nem fogadhatjuk. Szintígy kell gondolkoznunk a’ belső érzemény- 
röl, ’s hasonló just. kell engedni a’ többségnek, az eggyes személyek’ lelki ízlése felett ho
zandó ítéletre.

Sajnállom valóban, a’ midőn ily köznépi és democraticai álapot kénteleníttettem adni 
az ízlésnek; de nem vagyok én azért Carbonáró, és látom az ellenvetéseket •— micsoda? 
nincs más esmertető jele a’ Szépnek, mint a' többség’ helybenhagyása? ’s a’ mások gon
dolatait kell é elébb kitanulni, hogy sem a’ költésről vagy ékesszóllásról ítélhessünk ? — 
Semmiképpen ; vannak oly talpigazságai az okosságnak, mellycket az ízlés’, valamint a’ tu
dományok’ tárgyaira lehet alkalmaztatni. Az a’ ki a’ láng-ész’ valamelly müvét csudálju, 
vagy ócsárolja, ha tanúit ember, ókát fogja adni ítéletének. Az ízlés vegyes, és öszsze-



z n Janiiáriusz 1825,
tett tehetség, mellyben az okosság’ világos ítélete, mindég eggyűvé olvad az érzetek’ ho
mályos sejtéseivel.

Meg kell mind e’ mellett vallani: hogy utolsó okai a’ tetszésnek az érzésen nyugszanak. 
Mert ha mi a’ czifrázatlán írás-módját „a’ cziczomásnál fellyebb becsüljük, annak bizonyos- 
san, eniieh 'érzésünk mellett, az az oka: hogy mind a’ kitniveltt, mind a’ ki nem miveltt 
többségnek e’ két módról hallott és olvasott véleményeit egybe hasonlítottuk, megvi’sgáltuk, 
’s azokból következtettük az eggyügyünek nagyobb becsét. — Á’híres kép-író Dávid nagyon 
figyehneze azon hatásokra, mellyekct képietjei (tableaux) az cggyügyá és tanúlatlan embe
reken, kiknek1 természeti érzésüket a’ külömbféle okoskodás még meg nem hajtogató, oko
zónak; ha valamelly indúlat vágy szenvedelem, nem vala úgy eltalálva képletén, hogy az 
éggyügyü>S*öv6g^tei$f'iitógáé^deSF#@9^*S|^Hle5!*!,jaBmta<®fta?t̂ .*''SH'éiidcező esetben 
pedig különös megelégedést mutata, és azt szokta vala mondani: többet hajtok én ezen 
falusi bírómra, mint a’ városiakra. Appelles kitevé képleteit, és míg azon a’ saru csináló 
csupán a’ saruzásokat bírálgatná, figyelemmel halgatta jegyzéseit, és csak akkor, midén 
a’ festelésbe avatkoza, intézte hozzá amaz esméretes szókat: „maradj a’ kaptánál j édes 
barátom"! A’minek észrevételére tehát nem kívántatik vagy okoskodás, vagy művészség, 
annak minden ember bírája; arról nem tulajdoníthat magának kirekesztő ítéletet az okos
kodás és művészség, és a’ szép képű Szercescnnét szintúgy szépnek fogja találni a’ fejér 
ierjíi, mint a’ fejér elmosolyodott menyecskét a’ szerocsen. Zeiixia oly természetesen festő 
a'szŐIö fürtökét;— ’s oly roszszúl melléjek a’ szőlő pásztor fiút, hogy még az ég’ madarai 
is azokra szállottak. De magát a’ madár csalót szedte reá Parhasius ecsete’ kárpitja.

Mikor az ízlés’ végső préba kövéről szóltok', nem érthetem, a’ fonák, vagy szokások
ból, vagy megfogásokból eredő ízlését, azon, akár buta, akár túl simáit népeknek, rncl- 
lyek, vagy az ó durvaságok és tudatlanságok vagy élfajúllságok miatt, oly igen eltávoztak 
a’ józan okosságtól, hogy megszokott balgaiagságaik’ közepette a’ természeti érzés honitok 
vagy kioltódott, vagy megaludt, vagy kiíiczamullt.

Mind a’ kimivolt, mind a’ barbár nemzeteknél a’ történetek’, az állapotok’, az esetek’ 
környítm’ényeinagy befolyással szoktak lenni az ízlésbe. Az éghajlat, a’ lermészet’ nagy 
csapásai, a’ vallás’ mivolta, a’ tudományok’, mesterségek’ ’s művészség’ átlapolja, az or
szágiás vagy uralkodás formája, artahitás’tanúíás’ és'hev'clés,* módja; az ízlésnek itt, vagy 
ott, rövidebb, vagy hoszszabb időre, fonák alakot adhatnak. Egy búja udvar’ kirsapungú 
erkölcstelensége, a’ kaczér írások’ szeretőiét terjesztheti, egy kedvelt író munkáinak bá- 
múlása még hibáinak is fényt szerezhet; valamint más részről az irigység a’ legjelesebb 
művészi remekeket is könnyen rósz’ hírbe hozhatja. De ha történhetnek és történnek is az 
effélék, csak bizonyos időszakaszokban, bizonyos tartományokban fojlhalja-ei az emberi 
nem öszszeségének magától a’ természettől származó érzését a’ roszsz ízlés.

A’ ki miveit népeknél kttlönössen , kiknél az ízlés’ tárgyai külömbfélébhek és tágasabb 
kört töltenek hé, a’ jó ízlés többnyire csak, vagy a’ felelte szerencsés, vagy a’ szerencsét
len kor-szakaszok’prédája; uralkodhalik ugyan mint martalékján rajta egy darabig a’ fonák, 
*s elcsábíthatja a’ gyenge fejeket és elpuhúlt sziveket; de mihelyt rá ereazieluek a’ tiszta el
me sugárjaí, ’s a’ vi’sgálatok’ villongó fegyvereinek élei, roszsz pára gyanánt eltűnik, és a’ 
felmenekedolt jó ízlés’ világa mellett, csak azon csudálkozunk, mint boríthatta és nyom-
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hatta-el bár mi kevés időre amannak ködös gőzeennek tisztán fénylő örökös világos
ságát. • *   ' ■ ■
- Lehetetlen, de nem is szükséges, az ízlés’ sinór mértékét, oly . csalhatatlan rámára 

vonni, mint a’ háromszeg’ mennyiségét. A’ mathematikai igasságok számbeli feltételeken 
épülnek, és a’ mennyiségeket és mekkoraságokat illetik, nem a’ minéműségeket; a’ mmé- 
müségek5 feltételei egészszen más természetűek; a’ megfogások’ formuláitól függnek azok 
a’ túltesti világban, az érzékiben pedig az érzésektől, érzetektől és érzeményektől, mei- 
Jyeket az okosság mérsékel és igazgat. Legvalóbbaknak kell hát lenni a’, mathematikai 

, igazságoknak, legbizonyosabbaknak a’ metaphyzíkabelieknek, és legérezheíőbbeknek és 
megfoghatóbbaknak az ízlés’ tudományát — az aestheticát-tárgyazóknak.

Érzi mindenki, miképp’ akarta a5 természet’ Ura, hogy a5 boldogságot itt e’ földön ke
ressük, túl pedig e' múlandóságunkon fel is találhassuk. Azért alkotá úgy az ember’ lelkét f 
hogy ennek a5 léleknek a’ mathematica’ igasságai valóságoknak, a’ metaphyzlkáéi bizonyos
ságoknak, az aestheticabeliek pedig érezhetőségekhéfe, és megfoghatásoknak láttassanak.

' Lehet akármi számlálható vagy mérhető dolgot hibássan vagy felszámítani vagy megmér
ni, — lehet a’ megfogások formuláit hibássan felfogni, Öszszezavarni, vagy azokból 
hibás következéseket húzni — lehet az érzetekről és érzeményekről mindenféleképpen ve
télkedni, de azért csak igaz marad, hogy mindén szám egy, ■ vagy több egységből áll, hogy 
nem lehet eggy azon dolognak azon eggy időben és helyen, az emberi lélek’megfogásai sze
rént, mind lennie, mind nem lennie; szintúgy igaz marad, hogy vagyon mind tetsző, 
mind nem tetsző érz és, hogy a’ szép tehát nem merő káprázat, és mivel az ízlés a’ Szép
nek érzése, világos : hogy az ízlés nem oly önkényes bíró, kinek ítélete önn’ szeszélyétől 
függ, és a* ki nem bír azzal a* tehetséggel, hogy* a’ Szépet a’ nem SzéptSl megkülömböz- 
tethesse. Az érzésből, az érzetek és érzemények után származó, az okosságtól mérséklőit 
és igazgatott ízlésnek tehát, szintúgy megkell felelni a’ dolgok’ és a? emberi félek’ természe
tének, és szintúgy valami, ha bár más és más természetű, törvény alá vetve lennie, mint 
egyéb lelki tehetségeinknek. Beszéljenek, kiknek tetszik a’ jó ízlés’ önkényes voltáról — 
a’ Szépnek érezhetőségét és megfoghatását nem tagadhatják.

A’ Szépt nemekre oszlik. Vannak oly szépségek, mellyek czéljokat, a’ köz-tetszést 
t. i. és a’ csudálkozás* indítását elnemhibázhatják. Akármi nemű légyen valami remek mű, 
az, a- -mi benne a’ képzelő tehetséget elevenen foglalatoskodtatja, de el nem fárasztja, Va’, 
mellett a’ szívet mélyen vagy keílemessen illeti és nemesíti, minden népeknél és századok
ban tetszeni fog. Van egy húr, mellyre, ha helyesen illetődik , mindég megpendűl az em
beri szív. Innen van, hogy az ízlés’ minden külömbözéseimellett, a’ klasszikái munkák 
megtartják beesőket, és a’ századok mindeneket elmosó zápora’ keresztül is példányúi ki
maradnak , ez által is az emberi nemzet’ koz érzését a’ Szép iránt bebizonyítván.

Rossz ízlés, tekintet, előítélet, részrehajlás, minden nemzetnél és minden időben., 
tehet híressé valamelly vagy középszerű, vagy rossz művészt, de haladjon csak a’ tartóz- 
tathatlan röptében legszívesebben .a’ rosszat vagy középszerűt is szárnyaival elfuvó idő,
’s érkezzék-meg társaságában, a' Múltak5 jelességeinek igazságos vi’sgálója, a’ Maradék ’s 
fm’ azonnal feltűnnek a’ hamissan bámult remek* gáncsai, minden bizonytalanság megszü- 
nJk» &yőz a’ helyes ízlés helyes ítéleteivel , és csak annak marad-meg állandó dicsőssége,, 
F. M. Or. Minerva i. Negyed. 1825. 6
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mint én, mikor annak oly jókon leljővését hallék, ’s főképpen mikor azt állílám: hogy 
tüstént világít felkelte után. Én megvagyok erről győződve. Bizonyos vagyok a’ dolog
ról. Tulajdon szemeimmel láttam s a> három kővetkező reggeleken ismételvén ez észre 
vételt, mindég ugyan azt hozám-ki.

De még is úgy történik: hogy azoknak, kiknek e’ feltalálást beszélem, bár ki ne je
lentsék is, kételkedésüket orczájokon könnyen olvashatom. Eggyike ezeknek a’ ki tanúin 
természet vi’sgáló, azt állttá: bizonyosan csalódtam azon környűl-állásra nézve, inelly ál
tal szobámba gondolám szolgálni a’ világosságot, mert tudva lévén,, az ő állítása szerint; 
hogy ezen órában, kivűl világosság nem lehet, következik: hogy nem is jöhet-be .kívülről:; 
következésképpen, kültáhláim történetből nyitva hagyattatván„ a' helyett, hogy a’ világos
ságot beeresztették volna, egyedül csak a’ setétségetbocsáták-ki; ’s még több más elmés bi
zonyításokkal élt megmutatni, mint csalódhatám-meg e’ módon. Megvallom húlledeztetett 
egy kevéssé, de'nem njrugtata-meg; ’s azon észre-vételek, mellyeket, a’ mint fellyebb 
mondám, azóta tevék,, megerősítettek véleményemben. . . . .

Ezen történet külömbféle fontos gondolatokra vezete. Meggondolom: hogy ha hat 
érával Nap-alkony után lefekszem, ’s korán fel nem ébredek, hat órával tovább kell alud- ■ 
nőm a’ nap’ felkölténél; 's hat órát gyertya mellett töltettem a’ következő ej’ folytában; 
ez utóbbi pedig sokkal költségesebb lévén az elsőnél, hajlandóságom a takarékosságra , 
reá bírt: elő vennem kevés számlálási tehetségemet, ’s nehány számvetésekhez fogni, mel
lyeket most közönségessé teszek, azon észre vétellel: hogy véleményem szerint a’ talál
mányokban a’ haszon mértéke becsűknek, ’s oly találmány, mellyet nem lehet valamire al
kalmaztatni, semmit sem ér.

Számolásom’ alapjáúl azt veszem-fel: hogy 100,000 háznép van Parisban, Is hogy 
ezen háznépek, mindegyiket külön vévén, óránként éjszaka, fél font gyertyát fogyasztanak- 
el. Azt vélem: e’ nagyon mérséklett felvétel egyre másra; mert ámbár azt hiszem: hogy 
némellyek kevesebbet használnak-fel; de tudom igen soknak, sokkal többre van szüksé
ge. Naponként, hét órát számlálok gyertya-égetésre, mint közép számot; e’ szerint így 
fog állami a’ felszámítás:

A’20-dikMártziusz és 20-dik Szeptember köz’t elfolyt hat hónapban van 
éjszaka — — — — — — •—• — — — — 183.

■Ötája minden napnak, mellyben gyertyát égetünk — — — — 7.
A’ sokszorozás az órák’ számát adja — —■ — —- —■ — , ,;üj.
Ezt az-1281. órát, a’ 100,000-el, mint a’ háznépek’ számával, sokszo

rozván, lessz — — — — — — — __ — 128‘100,000.
Párisban száz huszon-nyolcz millió, és száz-ezer gyertya-világnál eltöl

tött órák, félfont viasz, vagy faggyú gyertyát számlálván óránként, el-el- 
emésztenek fontot ..— — — — — — — — ------------ 64'050,000.

Hatvan-négymillió ötven ezer fontnak ára, fontját közép-áron harmincz 
krajczárral sokszorozván, tészen kilenczven hat millió, hetven öt ezer 
livrát — — — — — — — — — — qG'07-5,000.

Roppant egy somma! mellyet esztendőnként megkímélne Pári’s városa, ha a’ gyertya- 
világ helyett a’ nap-világot használnál. - . •
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Ha azf mondandják: a’ nép nem akar elállani a‘ régi szokástól, ’s nehéz lessz azt a’ 

délelőtti felkelésre rávenni, következésképpen használhatatlan találmányom, azt felelem: 
Nü desperandum. Hiszem, mindenek, kiknek józan eszökvan, mihelyt e’ kis értekezés* 
bői meg fogják tudni: hogy nap-világ van nap’ felkölti vei, igyekezni fognak vele eggyütt 
felkelni: ’s hogy a- többieket is rá vehessilk, a’ következendő, rendeléseket javaslom:

Előszűr. Egy Lajos arany.taksa tétessék minden ablakra, mellynek külső táblái vannak.
Másodszor. Ugyan ez történjen az égő gyertyákra nézve, strázsák állíttassanak t. i. á’ 

viasz és faggyú árúlók’ bóltjai mellé, ’s egy háznépnek se engedtéssen-meg hetenként egy 
font gyertyánál többet elfogyasztani.

Harmadszor. Strazsak állíttassanak az utazókon, minden .kotark’ letartóztatására, nap’

negyedszer. Minden reggel, nap felköltével a’ harangok húzattassanak-raeg a’ tornyok
ban , 's ha ez nem elégséges, stíttessen-el minden űtszában éggy ágyú, inelly a’ tunyákat 
azonnal felkőltse, 's szemeiket igazi hasznokra megnyissa.

Minden nehézség, csak az első két, három nap lenne; túl ezen, az újjítás szint oly 
természetes és kedves, mint a’ mostani rendetlenség, mert fe n'esl que le premier pás qid 
coide — csak az első lépés kerül valamiben. Kénszerítsünk csak valakit reggeli hat óra kö
rűi felkelni, ’s több mint hihető: hogy estvéli nyólez órakor szívesen lefekszik; ’s nyólez 
órát alhatván, nagyobb készséggel fog más nap négy óra tájban felkelni, De a’ kilenczven 
hat millióm hetven öt ezer livra nyereség , nem egyedül való haszna e’ takarékossági javal
lat’ követésének. Észre fogták venni az Urak: hogy csak az esztendő’ felét vevém számo
lás alá; de a’ másik felében is sok gyertyát meglehet kímélleni; ámbár, a’ napok rövidet, 
bek. Ezenkívül a’ nyárban cinem fogyott sok viasz és faggyú, bizonyosan oltsóbbakká 
teendi télére a’ gyertyákat, ?s ezek mindég olcsóbbak lesznek, míg csak az itt’ javaEott 
újjítás felálland.

Ezen hasznos találmányért, mellyet én a’ közönséggel oly nemeslelkűleg közlöttem; 
sem hivatalt, semfizetést, sem kirekesztő privilegiomot, sem pedigmás akármi jutalmat nem 
kérek. Csak a' feltalálás’ ditsősségét kívánom magamnak; mindazonáltal, tudom: van
nak kis irigy leikék^meliyek m m t tagadni,  ’s maid aztmpnd- 
ják: találmányom esnierétI:v’voTf mar á* régi eknvU t a t f i i l e m y s , í o á i r í  holmi he
lyeket is"fognak a'régi könyvekben elő mutogatni. Nem akarok én ezekkel a’ felett veteked
ni: ha esmeretesek voltak é a’ régiek előtt a’ Nap’ felkelése’ óráji; hihető, voltak kalendá- 
riomaik: mellyek azokat előre kijelelék; de nem következik: mintha tudták volna: hogy 
a’Nap mihelyt félbúvik, világit. Ez az én-találmányom! czélja. Ha tudták a’ régiek, a’ 
dolognak régen feledékenységbe kellett menni; mert az bizonyosan nincs tudva a’ mostaniak , 
leginkább pedig aj Párisiak. előtt,, a’, minek megmutatása végett, csak egy bizonyságra 
van szükségem. Ö k,oly tanúit!, óiéletteL-telIyes, okos emberek, a’ millveket esak kí
vánni lehet: minnyájan, mint én, azt állítják.: hogy kedvellőji a’ takarékosságnak, ’» a’ 
státus’ szükségeire megkívántató sok taksza miatt, van is okok reá,.: állítom: lehetet
len lett volna , eggvilly értelmes népnek, iIlyen kürnyűlmények-közt, annyi ideig, a’ gyer
tyák’ füstös, egésségtelen és szörnyen költséges világánál élnie, ha tudta légyen: hogy a’ 
Naptól, sokkal szebb és több világosságot ingyen vehet.
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MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY.

G yőzni-tanúit Testvérek-! ezer szív s lélek óhajtja, 
Forrjatok-öszve mégint, hű szeretetnek ölén. 

’S mint Kasztor ’s Pollux a' csillagegen, szakadatlan* 
Éljetek - eggyütt e’ fold’ gyönyörű mezejin. 

így örök hír ’s jólét’ koszorú)! mosolygani fognak 
Érdemmel díszes homlokotok’ tetején.

A’ m a g y a r  ih l e t .

T ik  kik akarnátok Görögöt képezni belőlem ,
"Vagy Német lelket tömni, szorítni, belém; 

Czélyotok’ , úgy érzem; soha sem fogjátok elérni,
Mert a’ Magyarnak szép lelke, magába’ feláll.

A’ Görögöt szeretem, teslvéres néha sajátja, -
’S éppen azért akarok lenni — maradni — Magyar.

BÁRÓ  W E SS E L É N Y I M IK LÓ SH O Z, 
MIKLÓS’ FIJÁIIOZ. *'

M é g  a’ praelexta leldes válladon , :
Ambróziát.önt fürtös iistöked,
’S gyöngéd, .orczádon ’s. e’ kis. száj körül 
Rózsák virítnak, mint az Ámoréin , 
Legszebb, legbájosbb Ámor önmagad, . x
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’S  íme a’ gynaeceum’ csöndes rej tekéből 
Kiszökve, már a* vérmezőre futsz,
Hogy ott azok köztt léphess-fel, kik az 
Ádáz halálnak mennek ellenébe.
Gyermek, mi ez? ’S te azt hiszed talán, 
Hogy itt az a’ harcz vészi kezdetét,
A’ mellyet eggykorúid , a’ tavasz"
'Virággal elborított hantjain ,
Örömre gyűli i \j mii iijJL 
T e úgy hiszed talán f* hogy itt elég lesz 
Szög csődörödnek hátán a’ szerint 
Rengetni a’ földet, mint midőn az ifjabb 
Caesárt és A nnidért, nemek’ fő díszeit,
’S. a’ hattyunyakkal, melly veszélyt hozott 
Lédára, most is büszke Júpitert,
’S a’ nagyserényű vén Bucéphaluszt,
Ki még is ifjú az édes kis tehernek.
’S Brú tusz t, a’ talpverőt, és P itte t, Foxo t, 
Egymásnak itt is ellenségeiket,
A’ Hippodrómban addig fékezed,
Míg a’ kelő port a’ tajték eloltja-, • .í < 
Melly a’ kifá'radt 1<? inán Iefoty ?
O h ! élj korodhoz illő kényeidnek !
A’ melly dologra kelnek társaid ,
Az férjfilelket kíván ’s férjfikart.

Dicső atyádnak gondos bölcsésegé 
’S példája benned mit tettek ’s tehettek,
Azt én igen jól értem. Nem tanultad 
T e őkörüle, Tízet ’s másfelet 
’S Pácsit miként tégy, ’s a’ bohó Pagátot — 
O h , melly öröm, ’s melly ész! elfogni, hogy 
Fogát csikarva kél-fel titkolója,
’S átkozza az őtet üldöző Szerencsét,
É s a’ napot melly szü lte , míg köre 
A’ győzedelmesnek paeáut kiált.
Sem a’ mit a’ nagy házak’ gyermeki, .
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Atlaszai eggykor honnunknak! legelső 
Gonddal tanulnak, hogy zsilléjeken 
Két sorban álljon é , vagy eggyben, a’ gomb 
’S nankín legyen m ost, bársony majd nadrágok 
’S kravátjokat bodorral' kell. e még,
Vagy már bodor nélkül, megkötniek.
Te nem tanultad ezt, és nem tudod:
•Ez a’ Komornyik’ gondja ’s a’ Szabódé.
Ezek helyett én tégedet Zsibonák 
Laráriumában, tűzpadod körül,
Atyád’ beszédét ’s a’ kedvelt Vendégét ,
Már messze túl az éjfél' nyugalomra- 
Szőllító órájin, el nem telhető 
Gyönyörködéssel láttalak fülelni.
Hyaba hrnté Morpheusz altató.
Mákját szemedre; meg nem zsíbhadott az.
’S mint hűltem-el, midőn a’ kis fitt,.
Ki atyja’ térdein nyájasan fetrengve,
Egyedül lovában látszott élni, mellyet 
Tanult kezekkel a* gyertyák’ viasz- 
Csordúlataibél képze, lángba költ 
A’ Consul ellen, a’ ki megfeledvén 
Hogy ő elébb volt atyja gyermekéinek 
Mint Consul, őket bárd alá vetette,
’S társára nem tolta a’ Bírói tisztet, 
lm teljesedve látom a’ mit akkor 
A’ gyermckférjfitól örvendve vártam:
T e , még ö t év után legény, atyád’
Megyéje’ harczolójit már vezérled,
’S tanítod, mint kell veszni szép halállal.

Elhunyt őseidnek szent árnyékaik ,
Kiket hazánk Védistenségei közzé 
Tisztelve vitt, mert készek voltak értté 
Letenni lelkeiket, gerjeszthetik 
Keblednek szép tüzét, hogy a’ Dicsőség’ 
Sziklás ösvényén nyomdokaikba hágj.





FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI

M I N E R V A .
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KKITONS
vagy Erkölcsi beszélgetés arról, mit kelljen cselekedni.

Hátától fordítva.

Summája a' beszélgetésnek.
Kn'ton , eggy gazdag barátja Szokratesznek, meglátogatja őt’ fogházában hajnal- 

láskor, s okokat terjeszt elébe, hogy szSkjön-meg, ;^  kerűlje^éf a’ fá kimondott ha
lált Szókratész köszönettel veszi a’ Knton’ barátságát, ’s gondjait; de megfon
tolván a’ cselekedetet, azt igasságtalannak, és a’ haza’ törvényeivel ellenkezőnek ta
lálja, ’s annál fogva a’ tanácsot nem követi: ‘ ;
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nem: hogy nem az életet kel! mindenek felelt becsülni, hanem a' jó élelet. Kr. Helyit 
áll. Sí. Hát az, hogy jól, és igazságosan cggyet tessz ,' helyit állé, avagy nem? Kr. Helyit, 
áll. Sz. Tehát a’ már mcgvíttattakból, azt kell megvi’sgálnunk: vallyon igasságos é nékem 
az innen való kimenetelre próbát tennem, meg nem engedvén azt az Áthénebéliek, — 
vagy nem igasságos; és ha igasságosnak látszik, tegyünk próbát; ha pedig nem, hagyjuk 
abba. A’ melly vi’sgálást pedig te mondasz, a’ pénzről, a’ vélekedésről, ’s gyermekim' 
tartásáról, ezen vi sgálás’ tárgyai — mint nem igazán azok •— légyenek azokéi, kik olly 
könnyen ölnek, és ha lehetne támasztanának is, nem ezen sokaknak eszekkel. Minékünk 
pedig, mivel az okosság így választja, nem szükség egyebet vi’sgálnunk, hanem csak azt 
a’ mit mondák: vallyon igasságosan fognánk é cselekedni, pénzt ’s köszönetét adván ezek
nek az engem innen kivivéndőfcnek; vagy mind a’ kivivők, mind a’ kivitetendő valóban 
igasságtalanságot követnénk-el, mind ezeket meglővén? — és ha ezen cselekedet igasság- 
ialauságnak látszik előttünk, nem kellene é azt annyira tekintetbe vennünk, hogy ha meg- 
kellene is halnunk, megmaradjunk ’s csendesen legyünk, és akármit inkább.elszenved
jünk, mint igasságtalanúl cselekedjünk? Kr. Úgy látszik, helyesen mondod, oh Szokrát 
— de lásd-meg, mi tévők legyünk. Sz. Yi’sgáljuk-meg eggyütt., jóKríton, és ha van va
lami ellenvetésed beszédemre, mondj ellene; én engedni fogok; de ha nincs, szíínj-meg, 
oh boldog! többször mondani ugyan azt, hogy az Athénebeliek’ akaratjok ellen, kimenjek 
innen. Mert nagyra becsülöm én, hogy te engem’ erre bírni igyekezel, -csak-hogy ne. 
akaratom ellen. Gondold-meg hát vi’sgálásunknak kezdetét, hogy az jól megfontolva le
gyen nálad, ’s próbálj felelni kérdésemre, a’ mint leghelyesebbnek gondolod. Kr. Hi
szen próbálok. Sz. Azt mondánk é, hogy semmi módon nem kell igasságtalanúl csele
kednünk; vagy hogy némclly módon kell, más módon pedig nem? vagy áltáljában sem 
nem jó, sem nem szép az igasságlalan cselekedet, a’ mint ezt ennckclőlte is sokszor, ’s 
most legközelebb is megeggyezve állítánk? — Vagy minden ezelőtti állításaink elvesztek 
ezen kevés napokban ? és , oh Kriton , régtől fogva olly gondosan beszélgetvén egymás 
közölt, illy vén emberek lőttünkre, nem tudtuk, hogy semmit nem külömbözünk a> 
gyermekektől. Vagy minden módon úgy vagyon , a’ mint állítottuk: akár mondják azt so
kan, akár nem? és akár még kegyetlenebbeket, akár szelidebbeket kell ezeknél szenved

és rútnak mondjuk é lenni avagy nem? Kr. Igen is. Sz. Tehát semmi módon nem kell 
igasságtalanúl cselekedni ? Kr. Valóban nem. Sz. És így a’ vett igasságtalanságot is nem 
kell visszonozni, — mint sokan vélekednek, — mivel semmimódon nem kell igasságta
lanságot követni? Kr. Nekem úgy látszik, hogy nem. Sz. Hát sérteni kell é, oh Kriton, 
vagy nem? Kr. Tellyességgel nem, oh Szokrát! Sz. Hát a’ megsértetettnek vissza-sérte- 
ni, mint sokan mondják — igasságos é, vagy nem igasságos? Kr. Éppen nem. Sz. Meg
sérteni pedig az embereket, vagy igasságtalanúl bánni velek, semmit nem külömbözik? 
Kr. Igazán mondod. Sz. És így vissza-sérteni sem kell, sem roszszal illetni senkit, akár
mit szenvedjen bár az emberektől? — De vigyázz: oh Kriton! hogy ezt helybe hagy
ván,' értelmed ellen ne állítts; mert tudom hogy ez csak kevés embereknek tetszik, — ’s 
fog is tetszeni; azok pedig, a’kiknek tetszik, — azokkal, a’ kiknek nem tetszik, nincsenek 
eggy értelemben, ’s azok egymást szükségesképpen megvetik, látván eggymásnak tana-
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csalt Yi'sgáld-meg hát te is jól, vallyon megeggyezel é velem, ’s úgy tetszik é neked te; 
’s ezen kezdjük tanácskozásunkat; hogy semmi módon nem helyes sem igasságtalanúl bán
ni, sem a’ vett igasságtalanságot visszonozni, sem a* megsér leteltnek bosszút állani, rosz- 
szal fizetvén viszsza. Vagy elállasz, ’s nem eggyezel-meg ezen talpáliításban ? Nekem 
ugyan így látszott ez előtt is és most is így látszik; de ha neked másképpen tetszik, szóllj., 
’s taníts-meg; ha pedig megáilassz az eddig valók mellett, hallgasd: a’ mellyck következ
nek. Kr. Megállók, az az én értelmem is, csak mond. Sz. Mondom hát, vagy inkább 
kérdezem.. Vallyon ha bizonyos igásságas dolgokban megeggyeztünk valakivel, tellyesíte- 
nünk keli é, vagy megkell őt’ csalnunk? Kr. Tellyesítenünk keli. Sz. E’ szerint gondold- 
íneg; ha mi a’ nélkül, hogy a’ Város megengednév eimenfiépklnnen, .nem sértenénk é 
meg némellyeket, még pedig t^l^V^B?^5íSene ; V megmaradnánk é igasságos
eggyezésünk mellett, avagy nem? Kr. Nem tudok oh Szokrát, mit felelni kérdésedre, 
mert nem értem. Sz. így vi’s gáld-meg a’ dolgot: ha mi hozzánk, midőn innen * elakar
nánk szökni, vagy hogy is nevezzem azt * eljővén a’ törvények, .’s az egész Város’ közön
sége, és előttünk megállván, így szóilanának: mond<l-meg csak Szokrát, mi a’ te szándé
kod ? egyéb-é, minthogy ezen elkezdett igyekezeteddel, nékünk törvényeknek, és az egész 
társaságnak, a’ mennyire tőled telik, vesztünkre czélózz? Vagy úgy gondolod: hogy fenn 
állhat az olly társaság , és nem forgattatott-fel, meliyben a’hozott ítéleteknek semmi ere- 
jek nincs, ’s a’ magános polgárok.sikeretienekké teszik, eltapodják azokat? Mit felelnénk 
oh Krílon ezekre , ’s több ülyenekre? Mert sokat mondhatna még eggy egyébaránt is éke- 
sen-szólló , azon törvénynek ezáltal való megsemmisittetéséről, mellya’ hozott ítéleteknek 

*■ szentül való végre-hajtásokat parancsolja. Azt mondanánk e nékik: hogy megbántott 
minket a’ Város , "s nem helyes ítéletet hozott ? ezt felelnénk, vagy mást ? Kr. Ezt bizony, 
Szokrát. Sz. Hát ha erre azt mondanák a* törvények: megegygyeztünk e mi abban is te 
veled, oh Szokrát, hogy vádolhasd ay Városi igasságíalans ággal, vagy csak abban, hogy 
megállj a’ város* ítélete mellett? És ha mi ezen szavakra elbámúlván, talán így szóllaná- 
nak a’ törvények: ne csudáid oh Szokrát, e’ beszédet, hanem felelj; úgy is. szokásod né
ked, kérdésekkel ’s feleletekkel élni. Nosza , mi vádnál fogva akarsz minket és a’ Várost 
elvesztem? is nem nii nem mi általunk vette éjelcsé-
gul anyádat, ’s nem z^ É ^^ ^f |g  Másságról való törvé
nyeket gyalázod é, mint nem helyeseket? Nem gyalázom, így felelnék. Hát a’ született
nek neveltetéséről ’s tanítatásáról valókat, mellyek szerint neveltettél le is? vagy nem jól 
rendelték a’ mi törvény-társaink, parancsolván a’ te atyádnak: hogy téged’ a’ musíkú
ban, ’s testi gyakorlásokban neveljen? Jól, ezt mondanám. Ha tehát mi általunk lettél, 
neveltettél ’s tanítottál;, mondhatod é, hogy nem vagy a’ mi gyermekünk, a’ ml szolgánk, 
úgy te magad, mint a’ te eleid? És ha ez így van, egyenlő jussúnak gondolod é mivelünk 
te magadat, és a’ mit mi te veled tenni akarunk, te is ugyan azt viszont mi velünk tenni 

. ígasságosnak véled-é ? hiszen atyáddal, vagy Uraddal.is, ha volt, nem lehetettegyenlő 
jussod, hogy a’ mit azoktól szenvedtél, viszszonozhattad volna, — szót"szóval, verést 
veréssel s más effélét? és a hazára ’s törvényekre nézve lész’ az a’ szabadságod: hogy 
ha mi, ígasságosnak tartván, elakarunk téged' veszteni; te is minket törvényeket, ’s a’ha. 
zát, a’ mennyiben rajtad áll, viszont elveszteni igyekezz? És, így cselekedvén, azt fogod
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K Ö N Y V B ÍR Á L A S.

H éb e . Zsebkönyv MDCCCXXV. Kiadta Igaz Sámuel.
Nyomtatta Bécsien Grund Leopold. 572 lap.

Ha Hébe ezidén semnji virágot nem adna is Literaturánk’barátjainak, melly gaz
dag ajándékokat adna rezeiben! a’ Megváltó, Blaschkétől, pontozott munkában, Ca- 
racei (olv. Garácsi) Hannibál után , képzeltetheti velőnk , miilyen lehetett a’ Phídiász’ 
Jupiteré, ’s a’ kinek szeme van a’ látásra, térdre ömöl az Istenember előtt, ’simád
ja őte t Nagyság, méltóság van itt az egészben és minden részeiben. Melly arcz! 
meUy szem! melly orr! melly száj ! melly homloki ’s az egymástól távol álló sze
líd-, 'nyugalmas szemöldök, mint deríti-fel az a’ szép arczot! ’s az a’ gazdag hájfür- 
tözés kiemeli a’ főt a’ mindennapiak’ száma közzül. De itt érzeni kell és hallgatni,

A’ Scheffer Cecíliája méltó, hogy a’ XVI. század’ Művészeinek inncplett mun- 
kájik közzé tétessék, ’s lélekre mutat, és hosszas stúdiumra. A’ szent Szűznek kínos 
fekte, (másként fekszik a’ ki nyugalomban nyúlt-el) ’s az a’ kifordult jobb kéz, érez
tetik , hogy itt a’ halál erőltetett, ’s a’ két Angyal’ látásában olvad a’ szív. Ah , a’ Mes
terségnek az a’ boldog, az a’ classicus kora nem tűnt-el tőlünk örökre*! így kiált-fel 
a’ Néző fel vajúdva,

A’ harmadik tábla bennünket Magyarokat még közelebbről érdekel: irnhol a* mi 
Ferenczynk’ G r a p h íd io n a  (így nevezzük-el mi a’ rajzoló - leányt a’ rajzolást, fes
tést jelentő görög szótól; mert a’ P á s z to r l e á n y  a’ dolgot közelebbről nem bé
lyegzi). A’ Mesterség’ Mythologiája szerint eggy leány, szerelmes andalgásában a’ ten
ger’. szélén, még a’ lkajzolás’ feltalálása előtt, vesszejével egy figurát vona a’ föveny
ben ,r -és íme'á’ csuda! a’ rajzolat a’ fövenyben a’ szeretett ..ifjú’ profilképét adá! a’ 
lyány látja ezt, ’s lelkében az a’ gondolat támad, hogy így tehát lehetne képét adni 
'minden tárgynak; ’s ez a’ feleszmélet lesz a’ Mesterség’ feltalálásának szempillantása. 
A’ k e z d ő  Ferenczy választhata e méltóbb tárgyat első munkájára mint a’ Mesterség’ 
k e z d e t é t ?  Valóban neki e’ gondolatot eggy kegyes Isten adá. — A’ Plastica’ (fara
gás) míveiről az ítélhet méltólag, a’ ki magát látta a’ mivet, Piecensensnek pedig e’ 
szerencséje mégnem leve; s’ valljuk-meg, a’ szobrok’ legnemesbb nemei a’ fenn-ál- 
lók, mert azok láttatják a’ növés’ szépségét ’s a’ ködlepel’ lefolyténak szép játékát: 
de itt a’ történet, mellyet adni kelle , nem állást kívánt, hanem guggolást; ’s illyen a’ 
Berníni’ Vénusza is, melly bizonyos tekintetben megelőzi a’ Medieiszi Vénuszét; in
kább illvén a’ruha nélkül talall asszonyt szemeremhez. De melly szepsegek vágynak 
itt! a! felső.rész minden..lepej nélkül, hogy a’ leány’ kecseiből semmi el ne fedes--
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sék : az alsó rész pedig, igen értelmesen ’s szép redőkben s vetesekben, elleplezve. 
Kivált az egyenesen kinyújtott jobb karnak gyönyörűnek kell lenni. A baj , vittába 
kötve, szerény gonddal.

A’ második tábla eggy írónkat tiszteli, ki ezidén tölti írói pályájának, mellyre 
tizenötödik évében lépe-fel sziiléjinek parancsokból, ötvenedik esztendejét. A’ Haza, 
egy tiszt.eletes Matróna’ alakjában, baljával öleli-meg az író’ melyképét, melly eggy 
polezozaton áll, a’ holdfénye által világított ligetben. Ez az estvelgő táj’ az írónak est- 
véjére (utolsó napjaira) czéloz. A’ Matróna’ égre-emelt szeméi áldást könyörgenek az 
Öregre. Igaz Sámuel az íróval csak akkor tudatta szándékát, midőn neki a’ kész képet 
eggy nyomtatványában megküldheté.

A’ homloklap’ képe, igenis, a’ Szigethihősé, ki
1566. fényes halállal veszett, hanem unokájának fijáé, a’ Bán, az Aranygyapjas, a’ 
Poéta Zrínyi Miklósé, kit a’ Krasaneczi erdőben, Csáktornya mellett, 1664. eggy vad
kan öle-meg. Ha ki a’ Hébe’ Zrínyi Miklósát összeveti az Ortéliusban álló két Zrínyi 
Miklós’ képeivel, látni fogja, hogy ez valóságos, de megigazított, kiszépítelt mása 
annak, melly Ortéliusban 1664. mellett az ifjabb Miklós’ czimjeivel és Symbolumával 
(Sors'bonahil aliud !) áll; és hogy az a’ Symbölum az ifjabb Miklósra m uta t, azt Zrí
nyinek a’ Forgács Simon által kieresztett, ’s Pesten 1816. újra nyomtatott „Ne bántsd 

‘a’ Magyart" nevű Munkájából tudhatni. A’ Szigetid Zrínyi Miklósnak két képét bír
juk: eggyíket Ortéliusban, másikat a’ Schrcnkh’ Munkájában, mellyel ez Ferdinánd 
Fő Herczegnek, az I. Ferdinánd’ újának ’s I I , Maximilián' testvérének , parancsára At- 
lászi nagyságú levelekre nyomtatva ada-ki Icones Collectionis Ambrasianae czím alatt. 
Zrínyi Miklós mind Ortéliusban mind Schrenkhnél szakállasán adatik, ’s virágos-szö
vésű félújú kaftányban : és hogy az Ortélius’ és Schrenkh’ képei hitelt érdemiének, 
onnan tudhatni , mert a’ Fő Jlerczegnek (szül. 1629.’tnh. 1595;) nem lehete nem is- • 
merni Zrínyit. A’ Szigethi hős’ Biográphja csak akkor látta-meg a’ Berkowétz’ rezét, 
midőn a’ Iíébe’ minden ívei ki voltak rakva, 5’ a’ 21. lap’ levelét ki akará szeleim, de 
Hébének kétszáz példányai már bekötve állottak. — Ennyit a’ rezekről.

Super. Kisnek Julisa , az ifjú, iskolájit tavaly elhagyott, Gróf Ráday Gedeonnak 
( az első Gedeon Pál unokája’ újának) Kálmánja és Emelkája , ’s a ’ N. A. Kiss Sá
muel’ Hunyadi Marjája szép nyelven’s nagy ügyességgel költött Románok, a’ két el
sőbb stróphákban ; ’s a’ középső Ráday eránt nagy béffiényékre szabadítja Literatú- 
ránk’ barátjait, hogy ez Himfyt szerencsével fogja követni, ’s a’ halhatatlan érdemű 
Öreg’ neve benne meg lesz tisztelve. De megengedi a’ szeretetre- méltó ifjú , hogy 
verselésének eggy két hibájira figyelmessé tegyük, és ezt annál inkább, mivel Verse- 
lőinknél e’ hiba csaknem közönséges. — Nem szükség az, hogy minden sor teljesen 
magában foglalja a’ mondást; de ̂ szükség hogy a’ beszédnek egymástól elválhatatlan 
részei két sorba ne vettessenek - által. Ezt a’ rímctlen sorok sem szenvedik, hogyan 
szenvednék tehát a’ rímesek? Illyen ez a’ i 3o 1.

Élte’ bimbója’ festése
O lta------

festése olta  ennek eggy sorba kellett volna szórhatni. — Hasonló hiba ehhez, midőn 
a’ substantívum a’ maga adjectívumától elszakasztatik, ’s a’ szerencsétlen esetet úgy
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leplezhetjük-el igen szerencsésen, ha a’második sorba esett substantívum* elibe még 
eggy adjectivumot vetünk.

Eggyik szép stróphája a’ Balládnak a’ i3 i. lap’ középsője. Imhol az:
A’ Magyarnak már akkor is '

A’ volt a’ veszedelme,
Hogy közttök soha sem volt eggy 

Szív, eggy lélek, eggy elme.
Mindég volt olly eszeveszett 
Magyar, a’ ki mást terjesztett,

Mint bonja’ haszna kívánt, 
lássuk, nem nyerne c a’ strópha némeHy változtatással:

A’ Magyarnak már akkor is 
Az vala veszedelme,

Hogy közöltök soha sem volt
Eggy szív, eggy lélek ’s elme.

4  ̂ Mindég volt olly eszeveszett,
> ' ‘ 'Rossz ISfagyar, ki mSát terjesztett,

Mint honja’ haszna kívánt.

hol a’ mondottakon kívül még azt kell megjegyzenűnk a’ második sorra , hogy valahol 
az árticulas elmaradhat, azt, mint haszontalan, legalább alkalmatlan rongyot, elkeli 
löknünk; .és hogy az AZ pronóment még prózában sem kell megfosztani Z betűjétől: 
ÁZ mondotta, AZ volt ott; nem A’ mondotta, A’ volt ott

-  Gróf Dezsőffy József, ctii fides et ingeni benigna véna est, kifogyhatatlan elmés- 
séggel felel a’ Víz’ tavalyi elmés Magasztalójának.

’S a’ bort mered gyalázgatni, .
Mert Bírákat veszteget?

Víz mellett is találhatni 
. Szomjús Bírót eleget!!

Élj békében a’ Tiszánál,
’S ne folytass pert a* Hintánál.-----

Nem mondom én: a’ víz vesszen !
De kiáltom: élj te , bor !

Mert a’ miben lángtűz szesszen ,
Él az, ’s éltet mindenkor.—

Cgyan mondd-meg, — de igazán 1 
A’ bor neked mit vétett?

Mert hiszed, hogy a’ víz talán 
Demos minden pecsétet?



i tudományokba!
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is festik. És hogy valaki e’ kicsinységeket kicsinységeknek ne tekintse ! Üt sibi quivis 
speret idem.. .

Papp Józsefnek Tengeri Ütazása nyugtalanál váratja velünk a’ Munka’ megjele
nését, ’s Báró Lakosnak Nápolyi Leveleire emlékeztetvén, sajnáltatja velünk, hogy 
ezidén annak darabját nem vehetőnk.

Fő-Hadnagy Fazekas Mihály Úrnak Nyári-Estvéje úgy lepe-meg itt bennünket 
könyü lengésével, mint Ludas Matyija, ezelőtt nehány esztendővel, Homéruszi fordu
lásai altal. A’ dal szelíd, lágy,_ mint az énekelt tárgy, és mint az Éneklőnek , a’ 
Csokonai' eggykori barátjának, szeretetre-méltó lelke.

Fáy itt is szerencsésen eggyesiti a’ bölcseséget és bohóságot, ’s gondos nyelv
ben, mint szép Meséjiben és Kedvcsapongásiban. Számosbb Olvasója magyar írónak 
s’ minden classisből, Kisfaludy Sándor mellett még nem volt. Szerencsére ez érdemli 
hogy sokaktól olvastassák, melly külömben inkább ok a’ pirulásra, mint az örűlésre.

Gróf Majláth Jánosnak zöldikék, szög, fekete Szemei szemecskéji Hébének is, 
a’ szó’ Görög és Római értelmében. Lélek, érzés, szép nyelv, gazdag isméretek , és 
gondos munka ékesítik mind azt, a’mit Nemzetünknek ez a’ dísze, benn és a’ külföl
dön, ád.

Cornéfia szerencsésen van választva oliy Munkához, melly asszonyé ’s leányi 
kezek közti is fog forgani, ’s Dukai Takács Judith csudálkozásra ragada bennünket, 
rímeden versezetei által. ,.

A’ Szatthmáry’ éneke, Ferenczynkhez, láng és tűz. Örömmel emlékeztete ben
nünket á  Vay’ Versezetére Aurórában, formája ’s lángolása által.

A’ Hébe’ calathiscuszának*) minden virágai felől nem szóllhatunk: de hallgatá
sunkat neoii akarnánk idegenség’ jeléül vétetni. Bár a’ szép szándékotminden jobb íróink 
segélenék! Két Zsebköuyvüuk addig is megismertet bennünket azoknak dolgozásaikkal, 
a’ kik azokat később eggyütt fogják kiadni. Még arra volna szükségünk i  hogy Literatú- 
ránknak valamellyik barátja eggy Magyar Anthologiával ajándékozzon-meg bennünket, 
s nem Zsebkönyv’ formában.
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9 -

Meister’ észre-vételei a’ macskákról.

Azzal nem hízelkedem magamnak, hogy a* macskák felől oly mélyen eszmélkedtem, 
m int Düpont Ű r a’ hángyákrtilf ; *'*ffí5?3'(irorft eléggé V&gSltam at&n macs
kák’ erkölcseit, hajlandóságait és járása’ módját, mellyekkel huzamos öszsze köttetésbe va
lók. Bátorkodom hát kinyilatkoztatni'felölök véleményemet, mellynek hihetősége nem  
igen fogtálán tagadtathalni. Az a’ különös magok1 kedveltetése, mellynél fogva a’ macs
kák , az őket pártfogolt! embereknek jóvoltába betudnak sompolyodni, ’s vélek szoros ba 
rátságba csatlódni; az a1.közép állapot, mellyben ügyességük á ltaltudják magokat fenn. 
ta rtani, a’ szolgaság és függetlenség között, a’ végett, hogy mennél kevesebb bajlódással 
élhessenek az éggyik és másik létmód1 hasznaival; okosságok, melly mellett ollykor kö
römtartóztatva lábaikkal puháskodnak, hogy m áskor'annál bátorságosabban karczolhassa- 
nak; gyűlöletességük a’ kutyákkal, az embernek ezen meghúnyászködött, és még i í  bátor 
szolgáival, kik olly híven, olly álhatatosan ragaszkodnak, béketürésökkel viszsza é lő , 
szolgalatjaikat és hízelkédéseiket”gyakran hálátlansággal jutalmazó uraikhoz; álnokságok és' 
hitetlenségök, mellyel kijátszizzák a’ magát nem védelmezhető ellenségét; kártékony örö
m ök , mellyel prédájokat megragadják; a1 még gonoszabb öröm ,'m  ellyel azt el-el szalaszt- 
gatják, hogy' új üzögetésébe a’ kis ellenségnek, új idő* töltést nyerjenek, ’s új ravaszsággal 
körmök közzé kaphassák, é sá ’ könnyebb diadalom’ örömét hoszszabban szörbölhessék, 
szántszándékkal kémélvén a’ hanyatlónak erejét, meggyőzettetése’ aggodalmai’, ’s haldok
lása’ hoszszabításának reményében; továbbá, az az elhatározott szítások a’ könnyű élet
n e k , és puhaságnak minden bujálkodásaihoz; még nagyobb, ’s mintegy szenvedelmes von
sz ódások a’ magas helyekhez, b á r  Síi vélzedeínaes legyen is az oda jutás, különös "alkotá
sok a’ legmélyebb eséseknek szédülés nélkül. elviselésére, S képességük, szintannyi m e
részséggel, m int könnyűséggel, az esés után azonnal magokat felszedni; szüntelen vissza- 
tartóztatással, bizodalmatlansággal és gyanúval kevertt barátkozások; végre tökélletes rész- 
vétlenségük a’ személyek erán t, és meggyőzhetetlen ragaszkodások, élelmük’, munkáik’ , 
karczolkodásaik’ és diadalmaik’ szokott helyéhez; mind ezen eggyüvé vett vonatok, m el- 
ly'ek oly szembetűnőképpen bélyegezik a’ macskákat, elhitették velem ,, hogy, legalább 
azon macskák, mellyékhez közelebb férhettem, alkalmasint nem először lakták e’ világot , 
hanem hihetőképpen, fiatal vagy vén, kártékony, sunnyogó és ravasz udvarnokok’.alakjai
ban már éltének valaha; hogy a1 végzés adta rájok mostani forrnájokat, barátjaík1 vagy bün
tetése vagy nyugodalma végett; vagy talán, hogy újra emberekké átváltoztassanak, és ak
kor több mértékletességgel, több bölcsességgel, vagy ha akarjuk, több ügyességgel és sze
rencsével gyakorolhassák első rendeltetésüket.
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A z e l s ő  k is é t á lá s .
(S ú u illy  nlán.)

Franczia szokásaink köz't, mellyeket majd egész Európa elfogadott, van eggy, melly 
nekem mindég igen különösnek tetszett, ’s mellynek veszedelinességét, ’s nevetséges vol
tát kinem jelelnem, lehetetlen. Eggy kisaszszony, ha huszonöt esztendős is, nem me- 
het-ki egyedül, ’s nem mutathatja magát nyilván felvigyázó nélkül; megsértené az illen
dőséget, a’ jó erkölcsöket, ’s szégyent vonna nevére, ha ezt cselekedni. De az aszszony- 
nak,ha nem több is tizenöt esztendősnél, jussa Van. mindjárt lakadalmát követő napon, 
oda mennie’'magában, a’ hova tetszik, iájúságát, tapasztalatlanságát éi szemérmét, a’ kí
váncsik’ tekinteteinek, a' szemtelenek’ merész beszédjeinek, ’s a5 csábítás’ hálóinak kitennie. 
A’ míg csak eggy becsületet kelle őriznie, lehetetlenné tették, hogy azt veszélytesse; de 
midőn kettőnek őrzője, mellyektől függ az ő ’s férje élete’ boldogsága, vigyázatlanül, ta
lálomra hagygyuk futkosni az útszákon; félénk ártatlansága a’ sorsra bizatik — így zú
zatik öszsze a’ szirteken eggy töredékeny ladik, midőn kormányzó nélkül ragadtatván 
a’ szelek’ könnyétől, 'nem daczoskodhatik a’ fergeteges tenger’hullámos zajjai ellen.

Ha fezen megfoghatatlan juss, mcllyet használni minden új menyecske siet, csak a’ 
gazdagoknak jutna, kik tündöklő hintóbán Vonatva, boldogságokat, díszöket, az új libé
riákba, új ekipázsokba *) (etjuipages) helyhetik, nem volna, rajok nézve más veszede
lem, mint az, mellynek a’ tőlök látogatott, külön külön személyeknél Vannak kitéve; de 
hogy eggy, a’ társaságnak közép ’s oly sok tagú rendéhez tartozó ifijú menyecske, egye
dül kóborolhasson Páris’ útszájin, hallja a’ csúfolódásokat, mellyeket okoz félénk hülle- 
déiéée's'Mtorífsdh némely szerelem hajhászókat, űzésére, megszóllHásáfa, ’s talán elté- 
vesztésére a’ pártfogás’ sz/rié alatt, ime ez az á’ * it  én veszedelmes és gyakor vissza
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Eggy zománczba festett munkáji miatt Pártéban szerte csudáltatott képírónak leánya, 

középszerű, harmincz esztendei munka, szorgalom és takarékosság által gyűjtött birtok
nak eggyetlen eggy, jó és ártatlan lelkű örököse, ki minden embereket jó attya után, 
’s a’ világot azon békés házhely után ítélé, mellyben töltötté vala el gyermekségét, ti
zenhat esztendős korában a’ Szent Márton hostátja’ eggyik gazdag műhelyese* fijához mene 
férjhez. Adél, (nem nevezem másképp’ a* fiatal menyecskét,) felszöktető képű vala, na
gyon természetes bájakkal; tántorító, ’s egyszer’smind szerény pillanatja mosolylyaival 
egyetemben, azt a’ belső csendet, azt a’ szelíd bizodaimat jelenték ki, melly eggy nyílni 
kezdő szivet, minden érzeményekre, meílyeket reá nyomni akarunk, készen tart. A’ 
szívétől választott ’s naponként kedvesebbe lett férjnek eggy hét olta lévén felesége, élni 
kívánt új-helyheztetése’ jussával, ’s gyaíög'Biaséretlen, attyához szándékozott menni, 
ki a’ Szent Honorius’ útszájában, közel a’ Vandóm (Vendőme) piacczához lakott, Adél ez 
alkalommal több régi ösméretségű fiatal aszszonyokat akart meglátogatni,' hogy kapott 
csecsebecséit előttük fitogtathassa; inneplés vala szemében aszszonynak hívattatni, magán, 
szabadon lenni, a’ leghoszszabb úton mehetni, ’s megállhatni a’ hol akar ; feltette kivált 
magában, hogy férjének szeretete’ bebizonyítására valami tetszőt vásárol, ’s újra meggyő
zi őtet azon boldogságról, mellyet vele való- eggyesűlése’ okánál fogva érez.

Elment tehát hazúlról eggyedfél órakor, ’s lesétált gyalog a’ Szent Márton hostátja’ 
eggyik részén, késleltetvén minden házi-bútor, minden tükör-áros’ boltja előtt lépéseit, 
bele nézvén minden útján találtató tükrökbe, vizsgálván, jól áll e kalapja, szépen hab- 
zanak e feje felett a’ tollak, és ötszeres szegésú rokolyája karcsúsítja é termetét, ’s kasse- 
míri salja úgy terült é el vállain, hogy közép rózsáját szemekbe tüntesse!1 keveset gon
dolt vele, lökdösődik é minden ált menő1 könyökétől, azon gondolat, hogy magában ’s 
szabadon jár, minden alkalmatlan őrtől felmentve, mindent békességgel és elszánással 
szenvedtete vele. Legelőször is eggy új Ugyvédlőhöz méné, kinek csak a’ minapában 
hozzá ment felesége Adéllel unoka gyermek vala: ’s az aszszonynak szobái osztállyába be
lépni gondolván, a’ Canceiláriába lépett, hol öt vagy hat Írnokok benne egy kecses párt
fogást kereső aszszonykát képzelvén, néki szolgálatjaikat ajállani serénykedének: de ő csak

nak kömyülményes vizsgálata, ’s elbeszéllése után, azon házassági boldogságnak, mellyet 
örökösnek hinne az ember , ’s melly az emlékezetből kitörűlhetetlen, Adél búcsúza barát
nőjétől, ’s az Tlj-Orleánszi útsza’ szegletéig folytató útját. Eggy átkozott bér-kocsis ép
pen azon perezben fordúlván-el mellette, midőn ura, szülei’ eggyik nénnyéhez, a’ vá
ros ezen szakasza’ legfecsegőbb locsifecsijéhez , ki nagyban kereskedik fűszerekkel, belé
pett, teli fecscsentette sárral .a’ takaros útazóné’ sálját: a’ tiszteletes néne siete azt eggyik 
boltos legénnyé által levétetni üescse’ nyakáról, ’s kiszáritatni; arra használván a’ kiszárí
tásra szükséges időt, hogy Adéllel, mind annak, a’ mi ezen útszában, ’s a’ szomszédban 
két hét olta mondódott és történt, környűlállásos és igen hív elő beszállásét hallgattassa. 
Ezen sikátori krónika nem igen jmúlatá Adélt, ki oda hagyá végre a’ fűszeresnél, kezd
vén észre venni, mi kevés okosság raagánossan keresztfil-kassúl futkosni Pári’s’ útszájit, 
hol a’ fecsegők elborítanak, a’ haladók taszigálnak, a’ bérkocsik öszsze fecscsentenek.
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Hogy ezen elkerülhetetlen bibclődések alól magát kikaphassa a’ bástya töltések *) fe

lé siete, ’s azoknak eggyik oldalán sétált, a' boltozatos ernyőjű fák alatt, hol az ember 
magát a’ kocsik ’s a’ napsúgárai elől elrejtheti. Czéllya lévén valamit vásárolni férje’ szá
mára , a’ mi ennek eggy szerencsésen választott jel-mondást, eggy kedves betű-jelt mutas
son , eggy ízletesen drágaságokat kitáró bólt előtt állott-meg, kiakarván valamit keres
gélni, a’ mi czéllyának megfelelhessen. Szemei eggy Görög formájú porczellán vödrén 
akadtak-fel, mellyen, eggy gazdag medallvón’ közepén Hímen a’ házasság Istene vala fest
ve , miként mulatja magát enyelegve Ámornak szárnyait virág-füzérekkel Sszsze kötözgetni. 
Ezen-jelkép a’ fiatal menyecskét elbájolta — nem csudálhatja eléggé a’ kisded remeket, 
mellyet, férjének, bár mi áron, megakar venni; de a’ míg azt figyelmezve vizsgálgatja, 
eggy mellette elsurrant nyaláb-hordó meglöki, ’s kiejteti kezéből a* vödrét, meily ezer da
rabokra törik. A’ kalmár nyolczvan frankot kíván érette, azon ürügy alatt, hogy a’ fes
tés finom és a’ legnagyobb művészek után készült*- Adél pirulva sokallja, de miként fcime- 
nekedni? A’ kalmár lármát üt, az elmenők megállanak; fiatal menyecskénk megzavarva, 
nem akarván tolongást okozni, aczéllal szegett zőld-bársony táskájába nyúl, ’s a' legdrá- 
-galátosabb erszénykét veszi-ki, mellyet nem rég nősző kosárkájába kapott ajándékul, ’s 
kivévén ahhúbniégy Lajos aranyat, duplán megfizeti á’ vöder’ árrát, ’s odébb megy a’ kal
már’ kiabálásaira oda csődűlt henyélkedők’ hahotái’ közepette. Észre kezdé tenni Adél, . 
hogy eggy magánosán menő fiatal aszszony, ki van Pári’sban téve nem csak a’ fel ’s alá me
nők’ , és bérkocsisok’ hántásainak, hanem egyszer’smind a’ csalárdok’ cseleinek és a’ bam
bák’ faragatlanságának; féltévé hát magában: hogy csak biztos boltokban fog ezután alku
dozni, és megelégedni csupán szemeivel vizsgálgatni azt, a’ mi neki tetszeni találand.
- c . .Három óra felé délután Monmartr’ (Montmartre) bástya-töltésére ért. Újra megállóit 
a’ Varieté theátroma mellett találtató metszések és képek’ nagy boltja előtt, ’s azon kelle- 
HtesBSÍárgyak-’ szemlélésével foglalatoskoda, mellyek között keresd. férjét sZS.Wlte lelke, 
azt, a* mi szívéi és kezét biró urának leginkább tetszhetnék. Megsejtő őt itten székeken 
heveredett csoportban ülő négy _■ szeleburdi, kiknek szokások a’ bulévárdok ezen nagyon 
járatott helyét, azon idő pontban keresni-fel, mellyben azt a’ módis aszszonyok látogatják; 
és ott olly esetecskék után leselkődni, melylyek’ előbeszéllése az Operát követő társalko- 
dásokat, vagy a’Tortóni’ száléit estvénként gyönyörködtethesse. Ezek a’főváros’ legtisztele- 
tésbb famíliáihoz tartozó négy időt töltő bohócskák, azon törték fejőket, hogy minden 
elóffök elmenő asszonynak állapotját, tisztét, J&-.mégaz útszátis, a’ hol lakik, eltalálják. 
„Én fogadok, monda az eggyik, látván elöltök elmenni Adélt, hogy e’ fiatal galamb ma 
r.epűl-ki legelőször.u „ Igen is felel a* másik: ezen piperézett öltözet alatt, észre-ve- 
hetni a’ régi előítéletekhez, ősi szokásokhoz ragaszkodó burgerság’ szabását ’s maga visele
tét,.-*  ez Szent D lenes, vagy Szent Márton* útszáját érezteti.u — „Bár csak a\ szépet, 
mond a’ harmadik, ügyesen rászedhetnők, mint a’ minap azt a’ gyoics-varrónécskát, **) 
kit egész éjfélig sétálgattattunk." — „tehetetlen, felel a’ negyedik, ez kimondhatailanúl 
tartózkodó,. félénk és durczás. “ „Mxtsoda? lehetetlen? mond az első; fogadok akárki-

"*0 Bííslya-töltéi , Balevár , £B<mievard.)
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Vei is, hogy megközelítem., *) elfogadandja karom’ ’s a’ malaczök’ píaezára vezetem." —* 
„Feles leszek", kiált a* harmadik, „ álljon a’legjobb ízű kocsonyás lazacz « **) — Áll, felel a’ 
más kettő. De e* végett, Uraim elkeli válnunk, hogy minden gyanút eltérítsünk; olíy 
nyúl ez-, mellynek nyomán nem keli csiholni. Én, mint mindég, a’ megtámadó leszek 
>— te pedig Szolánzs, (Solange) édesded piliantaiddal, szög hajfürtjeiddel, ’s kényedre • 
ázó nagy kék szemeiddel, a’ szépeknek védelmezőjét, a’ félelem és szemrehányás nélkül 
való vitézt fogod játszani* E’ szókra elválának, ’s az első elejbe ment Ad élnek, kit újon
nan megkandikáia szemcsőivel, 's egyszerűnek, hiedékenynek, könnyen megcsalhatónak 
talált. Fajkos társa nyomban követte, a’ legszerényebb maga viseletét tettetvén, ’s mi- 
melgetvén áttetsző társalkodás’ szabásainak, mind azon .no^|e}é*és^j, rael~

Jyek a! jó születésű embert megkűlőmbözféíik. íía Adél eggy k:Őhyvf, eggy metszett réz’ 
alkudására eggy perczig megállott, az ügyes megejtő hozzája közel vi’sgálgata valamit, ’s 
szolgálatra készséggel vétete észre ez vagy amaz hibát az ifijú dámától választott tárgyban. 
Innen származa a* legelső köszöntő pillanat, a1 hála’ első indulatja; innen kezdete eggy 
ügyesen félbe szakasztott, ’s még ügyesebben újra felkapott beszélgetésnek. „ Aszszony-
ságod, látom, ajándékot keres valaki számára?" „Igen is," felel Adél, pirúlva,  ’s
az esméretlen’ szerény tartása ’s átható hangja által bíztatva: —1 „Ugyan ez czélom,,, felel 
a* tettető, földre sütvén szemeit, ’s igyekezvén sorába pirúlni: „ rövid idő olta eggy sze
mélyhez kötve, ki nemének példája, a’ tőle nyert boldogságnak eggy zálogát akarnám né
ki nyújtani *— Oly ritkák a’ szerencsés házasságok Pári'sban !" „Mivel," felel Adél, 
„nem hajlandóság, de számvetés köti azokat.,, — „Igaza van aszszonyságodnak;'de Van 
is ám sók gyászos példa szemünk előtt! Az önn’ szeretet ’s dúzsság kivannak elégítve, de 
a’ szív szenved, 's az erkölcsök elmellőztetnek! “ Ezen utolsó szókat kimondván, tiszte
lettel hajt fejet, ’s eltávozik Adéltól,.ki szemeivel kÖvetij ’s ázt mondja halkai magában: 
„MÍ részvételt indító ifiú ember! feleségének szintolly boldognak kell lenni, mint ma
gamnak!" —

Minekútánna híjában kereste Adél a’ bástya töltéseken a9 kívánt vásárlatot, belép a’Pa
noráma’ közére, meliy mind azt mutatja: a’ mi szemszényt veszthet, ’s bájolhatja a’ kép
zelő tehetséget. . Amott minden formájú legtágabb kristályok’, emitf a* r.égis<  ̂ legelipésb 
tárgyait, legszebb tátik* de.
az a'm i az új férjhez-adatöttnák leginkább tetszék, a’ mindenféle színlett virágok, és 
porczeílánok’ tárháza volt, meilyek Sweback’, Bidó’, (Bidault) Bertajn’ (Bertin) gyönyör 
rű tájfestéseit, Reduté’ (Redouté) van-Dáel1 és van-Spáedonk’ szép virágait, ’s Isabey ke
cses parányékait ***) ábrázoíák. Lehetetlen az ízlés’ ezen temploma előtt elmenni a’ 
nélkül, hogy az ember gazdagságát ’s csinosságát ne csudái ja, végig nézése’ kívánásának ne 
engedjen. Bemegy hát Adél. ’s. a’ számos remekek köz't, tojásdad rámában, domborodott 
üvegen, eggy virág kosarat vesz’ észre, mellynek közepén két gerliczék csókpló4Í#fe ‘ 
Alól ezt lehete olvasni: „Örökre eggyesűltek.“ -— „Megvan a* mit kerestem,-“ monda
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Adél magában. Közelebbről kívánja látni a’ szép emblémát, 's azon perezben, midőn 
ezt elkerülhetetlen zavarodással vizsgálja, oldala mellett áll az esméretlen érzelékenyke- 
dő, ’s'ábrándozik a’ gyönyörűséges allegórián. „Semmi sem lehet, igazabban, mélyeb
ben érezve, így kiált-fel. Látom, Aszszonyom, már feltaláltad a’ kivánt ajándékot, ’s 
minden.azt hiteti el velem, hogy kedvesed’ számára ielted-meg.“ — Férjemre," felel 
őszinteséggel Adél; „’s vallja-meg az Úr, hogy szerencsés vala leiésem.„ —- „ Olíy an
nyira igaz ez, aszszonyom, hogy, ha választásod nem ezen valóságos remekre esett lé
gyen, siettem volna feleségemnek megszerezni — de ez csak nehány nappal késteti czélo- 
mat. — Kalmár Uram, eggy egészen illyen kosárra volna szükségem; azt kívánnám egye
dül, hogy e’ két galambokat körűi verő rózsák és myrtusok közzé, nehány hervadhatatla
nok *) szóródjanak, annak kinyilatkoztatására: hogy eggy szerencsésen eggyüvé kötött 
párnak örökség a’ szerelem. “ <— „ Gyönyörűséges gondolat 1 “ mond elevenen Adél: „ én 
is kérem kalmár Urat, ugyan ezt tenni eme kosárral is, azon esetre t. í. ha ez az Úr meg
engedi szerencsés gondolatjának rám nézve is használását." — „Felette örvendek, asz
szonyom, ha a’ házasság’ szent köteleit szorosabbra kapcsolhatom; — ’s e’ perezben azon 
férjfi’ tolmácsának nézem magam’, kinek szerencséje van aszszonyságodtól biratni.“ Ezt 
mondván ,  Usztelctes megindulással, újra fejet hajt Adéinek, ’s a’ boltban hagyja, hol ez, 
látván öt' elmenni, halkai ismétli: „Kész vételt indító ifjúí Feleségének szintolly boldognak 
kell lennie, mint magamnak!"

Míg Adél a’ kalmárral a’ jelképes kosár’ árán megalkuszik, ’s a’ boltod végig futja, ’s 
csudálja drágaságait, az ügyes Szolánzs, társához vissza tér, ki őt’, két ellenfeleikkel 
eggyütta’ Sz. Márk’ útszája’ beszegellésénél várja , számot ád nekik a’ játszott rolléról, ’s 
örömmel festi az ifjú aszszony’ bizodalmát, ’s őszinteségét, kinek a’ fogadás’ megnyerésére . 
határozott helyre vezetését, minteggy már bizonyosnak tartja. Adél e’ közt kilép a’ bolt- 
kói,  .yásárlaijának örvendve, ’s az urának okozandó meglepettetésben már előre gyönyör
ködve ; a’ midőn, csak eggyszerre, oldalazza azon ilijú bohó, kinek a’ megtámadás vala 
tisztje, ’s színelvén, mintha ót’ valami fiatel, fényeskedő és szerelmekethajhászó hetérének 
vélné, termete körűi karját könnyeden elkanyarítja, ’s  a’ legcsudálkoztetóbb barátkozás- 
sál beszéli hozzája. Adél, megcsökkenése miatt, eggyet sem szóllhat, csak a’ merésztől 
sebes elválásra marad elegendő ereje. Orczáján nagy zavarodás van festve, keze és aj- 
kaíreszketnek;. könnyek gördülnek szemeiből. .Elég erőt lelvén végre a’ szállásra, cso
dálkozását ’s boszszús'ágát. nyiiatkoztatja-ki az csmeretlennek. Ez színleli .tévedésben ma-, 
radását; több átmenők össze tódéinak, ’s látván az ifijú aszszony’ szenvedését, őt’ védni 
.készülnek : mikor a’ másik, nem kevésbé ravasz bohó, eggy nemes hős’ testállásával elő 
lép, kijelenteni: hogy nem fogja szenvedni a1 dáma’ megbántását, esmervén erkölcsei’ tisz
taságát; fénten fenyegeti a’ megtámadót, kit a’ mint mondja: először lát életében, azután 
pedig karját nyújtja a’ szegény Adéinek, ki a’ vélt megbosszúló hatos’ szava-járása, -tekin
tetet parancsoló haladása által, újonnan elcsábítva, elfogadja a’ néki haza vezetése eránt 
tett ajállást. „Nem hagylak-el aszszonyom," mond Szolánzs eggy nemes lélek’ kitörésé
vel, ’s a’ lég ál-járóbb hangon, „nem, nem hagylak-el, míg ott nem lészesz, a’ hová
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akarod, hogy vezesselek ** — „ A’ mi ezt az Urat illeti: ** hozzá tesz!, fenyegető tekintetet 
vetvén társára, „ha eggy óra múlva itt akar lenni, reméltem, megbüntethetem boszszon- 
gató tévedését, ’s megmutathatom neki, ki vagyok.1* — „Várni fogom az Urat,** felel a’ 
másik, tekintetével ’s mozdúlatival viadalra híván-ki Szolanzsot, „meglátjuk: ki kapja- 
meg közülünk az érdemlett leczkét?** — Adél elhagyja magát vezettetni oltalmazó ja ál
tal, ki előtte még kedvesebbé lesz’, ’s kinek életéért már nyughatatlankodik jósága. Kar
jára támaszkodván eltávozik a’ Panorámától, reszketve, ’s alig felálhatva. Az álnok baj
nok használja-ezen állapotját, ’s eggy bérkocsi’ félfogadását ajálja, a’ mit Adél elfogad, 
olly tántorgókká tévé lépteit , a’ fájdalommal kitört felindulás. Befutják tehát mind keltén 
Sz. Márk útszájának a’ Montmírtrre vezető közét ? hol bérkocsik állanak. Követé őket 
messzéről a’ megtámadó,' két ellenfeleivel; kik kezd'ék hinni a’ fogadja’ elVeszthetesét. —; 
Elő áll eggy kocsis, ’s vévén fenn szóval Adéltól apja’ lakásához az Utasítást, mellyet ma
ga jelelt-ki, Szent Honórius’ úlszájában, a’ Vandóm piaczczához közel, eggy öt frankost 
érez kezébe csúsztatva, a’ dáma' hűségtelen pártfogója által, ki ezt súgja fülébe: „a’ ma
laczok’ piaczczára. “ Végre megnyílik a’ kocsi’ csattantó ja, ’s a’ bizakodó Adél, már aj ko
csiba hágni indúla. magát a’ merész’ kényének *) által adni, midőn szerencséjére megsejti 
apját, ki barátjával, eggy tudományos emberrel **) az Ajioüó gyermekei czímíí Akadé
miaitársaságnak, a’Mandar udvarban tartott üléséből téré vissza. Ez megesmeriaz ifjú bo- 
hót, kivel leánya kocsiba indúla ülni, s nem tudja mire magyarázni ezen rendes négy- 
szemköztet ***) Szolanzs hasonlóképpen rá esmér a’ menyecske’ apjában, azon híres 
kép-iróra, ki gyakran festette portréját, ’s kinek, valahányszor ült ecsetének, szerelmes 
történeteit, ’s ifjúsága’ furfangságait beszélte elő. Akaratlan mosoly kuli ajkáról, öszsze 
zavarodik mentegetésciben, ’s eltávozik, mondván: „vesztettem.“ Adél megfejti a’ titkot 
attyának, ’s kísérő barátjának, nyíltszívűén mind azt elbeszélvén, a’ mi vele a’ Panorá
ma’ közinél történt. „Ha láthatta volna atyám,** monda tovább: „melly nemes feláldo
zással védelmező ezen ifijú! ha hallhatta volna, miként beszélt az erkölcsről, a’ házasság 
szenteltt köteleiről 1 melly illetőleg dicsérte feleségét! “ — „ Feleségét! “ felele attya: „ so
ha sem volt, csak szeretőji voltak, kiknek számára ötször vagy hatszor festeté magát műhe
lyemben. Ez a’ legnagyobb szerelem hajhászó, a" legvásottabb megejtő, a’ legveszedel- 
ines’b csábító; ki gazdagságához szép nevet, megkülömSSzlelett elme-tehetségekhez a’ leg- 

' szeretette méltóbb külsőt köti./. . . . . Szegény Adél! mint indádéi meredékenykedni ** 
— A’ tudományos ember a’ maga részéről, észrevéteté vele, hogy a’ bizodalma’ megnye
résére használtt csábítás, eggy öszsze szőtt piánumot, és Pári’sban eltévesztése’, ’s talán , 
még többet, t. i. a’ személlyéhez nyúlásnak valódi czélját is árúlja-el. „Bizonyos, és nem 
szenved kétséget,“ monda a’ bérkocsis: „hogy fülembe súgta: kocsiznék a’ malaczok’ 
piaczczára.“ — „A’ malaczok’ piaczczára! “ felkiált Adél, a’ kiállott veszedelemtől meg
rettenve; — „mitso.da? ezen tisztelkedések, ezen oly: ható gondoskodások, nem vsá
nak egyebek, mint hálóji vak hiedékenységemnek! ó, soha se lásson töhjbé .senki maga- 
nossan Pári’s’ útszájin. “ — „ Emlékezz-meg leányom, “ úgymond attya:„ eggy. fiatal és
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csinos aszszony, bár ki légyen, nem mutathatja magát kíséretlen’, nyilván; a’ nélkül , hogy 
vagy irigységet, vagy megszóllást, vagy gyanút ne ébresszen." — „Nem," monda Adél: 
„ nem foghatom-meg balgatagságomat! de az én helyhezetemben, kit nem csábított volna.ej,, 
ezen oly szerény, oly lágy hang, ’s ezen könnybe lábadt szemek? — még hallom mi
ként kéri a’ kalmárt: hogy hervadhatatlanokat ragasszon a’ házassági hívség’ emblémájá
hoz, mellyetkét galambok ábrázolnak." — „Bár mindég ezeket vennéd például, asz- 
szonyom," monda ekkor a* tudományos ember: „ eggyesűlésök’ után’ritkán haggyák-el a' 
berket, ’s ez által oltalomban vannak minden veszedelmes megtámadás ellen; élik az ár
nyékok’ hüvössét; szerelmöket, hívségöket á virágok’kSzepette turbékolják; de ha eggyik 
elhagyná másikát, a’ társhagyót csak-hamar eltévedni látnék a’ sűrűben, ’s vagy a’ vadász’ 
gyilkos ólma, vagy a’ ragadozó madár’ körmei alatt elhullani!"

E'

1 1 .

KONSTANTINÁPOLYI LEVELEK.
- T ö r e d é k .

Hasadt a’ hajnal, mély csend vala kiöntve vízen és szárazon, ’s csak a’ lassú reggeli 
szellők száltongának a’ tenger’ hullámain, midőn hatlapátos csolnakunkba belépénk, hogy 
a' K i r e  c s - b u r n u  kisded fokáig menjünk. E’ tájt már nehány ízben választot
tuk vála ferdő-helylinknek, ’s ez minden tekintetben érdemié e’ megkülömböztetést; mert 
ha a’ jelenlét itt gyönyörű tárgyakkal mulattathat is, még szebbek, nagyobbak, felségeseb
bek az elmúlt idők’ emlékezetei, mellyeket az elméinkben támasztott. Ki gyönyörködjék 
itt a' hely’ bársony hantján, ki a’ Platánok’ sugár növésekben 's gyönyörű-levelű gallyaik
ban , mellyek árnyékjokat hosszasan nyújtották-le a’ tengerbe, ’s a’ vereses apró kavacs- 
ban, mellyel a’ nem mély fenek töltve van; ki gondolhat mind azzal, ha felemelő szemeit 
azon közel tárgyakról, mellyek őtet csendes és új meg új kecseik állal megragadni igyekez
tek, ’s midőn most egyenesen néz-ki maga eleibe, kelet felé, és ott másfélórányi kisded 
távolságban a’ Fekete-Tenger* setélhomályú szirttorkolatját megpillantja, ’s annak megette 
a’ Napot, a’ mintáz, lángolva kél-ki örökké-ifjú pompájában a’ habok közzűl? Szeren
csénk volt a’ dicső jelenést kevés pillantatok múlva azután hogy ide megérkezünk, szem
lélni, ’s látánk, hogy a’ Nap’ első arany súgárai a’ szunnyadó természetet mint ébresztge-
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lék. Most az egész Csatorna gőzölgeni kezdett: a’ delfinek felűték magokat a’,tenger’ fene
kéből a' víz’ színére, hogy az lij nappalt idvezelfék; víg énekléssel emelkedőnek ellenébe 
a’ pacsirták, és erejeknek csendes érzésében a’ keselyük. Az éjszakkeleti szél visítva jőve 
felénk a’ Krímiai hegyek felől, iz ő léptei alatt zajogva közelíte felé a’ tenger. Eggy két 
magánosán repdeső vitorlát csillámlani látánk a’ horizon’ legtávolabb határán. Kevés 
órátölt-el belé, ’s itt vágynak. Más vitorlák, közelébb hozzánk, küzdőnek a’ széllel és 
vízfolyással, hogy a’ torkolatra ’s a’ nagy tengerre juthassanak. Nyugalomban látánk őket 
elmenni ama’ bérez’ romjai mellett, hol a’ félénk pogányok a’ Zeilsz Ouriosznak (szeleket 
kormányzó Jupiternek), kinek temploma itt állott, fogadásokat tőnek; most itt a’ tiszte
let és esedezés a’ Boldogságos Százhoz mteztetik  ̂vagy a' nauy Prófétához.

Kevéílyé teve az á’ gondolát*,“1íö{éy háromezer észt. előtt a’ méfész Argonauták ugyan 
ezt áz útat tevék, hogy talán itt hányták-ki vasmacskájokat, hogy Orpheusz, hogy Herak- 
lesz, és társaik, itt ültek, ’s épen ezt a’ Napot épen így láták feljönni. Nagyon hihető, 
hogy ők itt, balkézre, e’ révben múlattak, mert e’ tájon ez az eggy alkalmatos arra, hol 
mentek lehelének a’ vész’ dühétől; hogy ők itt várták a’ kedvezőbb szeleket. Kimondha- 
tatlanúi kedves az illy helyeken így ereszteni magunkat a’ képzelet’ játékinak. ’S áz nem 
is szállong soha bátrabb emelkedéssel. Szemünk, lábunk alig illeti-meg a’ sziklát, 
melly felől a’ Történet a’ maga csudájit beszélli, ’s a' nagy megholtak’ árnyai azonnal ki
kelnek a’ főidből; szóliani hallod őket, ’s széliünk velek.

E’ kedves álpm sokáig elfogva tartott volna, hahogy a’ visszás-arczú Jancsárok , kik 
kísérőink valának, nem emlékeztettek volna, hogy ideje, indulni. Belépőnk tehát csol- 
nakunkba , 's Asiának tartottunk.

Bár mi kisded az a’ köz, melly a' világ’ két részét itt egymástól elválasztja ■— a’ ten
ger szorulatnak egész szélessége nem több mint a’ mit Móra alatt fceresztúl-evezhetni — ’s 
bár melly világos, nevezetesen a’ Míneralogusznak , hogy a* két. szél valaha eggyüvé vala 
ragadva; olty szembetűnő a’ külömbség, mellyel a’ kettő között most látunk. Az orien-

magát kígyó és habos-vonásai által kedvelteti." AZ emberi kéz és elme többet teve az Eu
rópai szélért; <le,a’ mit az Ásiaia’ magajjpgyerdejihen ’s völgyes rétjeiben terem, elvan 
telve erővel, fúszerszámíriaí, ’Az első szőlőt, az eÉőSífhayet mi a’ nagy \  árosban a ke
leti szélről vesszük, még pedig a’ mikor azok nálunk zsendűlni alig kezdenek. Az az Ana
tóliai tengerszél eggy temérdek ángolykert, mellyben a’ zöld fűzek, a’ kopasz szirtpyramj- 
dok, a’ fenyverdők ’s a’ csörgő hegypatakok, ’s ezek közit a’ halászkalibák, a’ romok, a’ 
királyi paloták, groteszk zavarban állanak egymás mellett.

Eggy tágas-keblű öbölben szállánk-ki, melly két messzére-elzajgó szirtfok megett nyí- 
la-meg. Titkos homályban, homlokát édes-iilatú hárságakkal megkoszorúzva, áll ott vé
kony faoszlopain eggy Indiai -Nyáriház. Ha tőled szélesen elterjedett tartományaidban 
irígylek valamit, hatalmas Ura Starabuinak, ezt a’ kedves szögöt irigylem. Mint moso
lyog által a’ túlpartra, a’ maga hosszú fűszálakat termő dombjaival, apró félénk viskójival, 
mellyek terhet-viselő almafájik ’s ürökké-zöld czypruszaik alól csak lopva pillonganak-ki! 
Itt nyughatinak-meg a’ győzedelmes Császárok, a’ Keresztyénség’ ellenségei, a’ magok vé
res borostyár.aikkal, a’ jutalmazó myrtusz’ árnyaiban. Én is itt lakoznám, ’s felruházva;
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t e  pompás Brigantín lövelle-elő, mellyet eggy egész sereg csajka követett. 'Vitorlája eggy* 
nek sem volt; lapátok nyargaltalak őket végig a" vizeken. A’ nap kikölt eggy felhő megél, 
’s az arany Sas, melly a’ Brigantin’ elején vala kiszegezve; elvakítá szemeinket, mintha 

, tiltani akarta volna, hogy a’ Hatalmast semmi skláv szem ne láthassa. De ez külömben 
sem eshetett-meg ez úttal, mert a' Nagyúr azalatt míg jőve, kikölt a’ szárazra. így időnk 
volt, végig-tekinteni a’ királyi Argó’ minden drágaságait. A’ kelet’ temérdek gazdagságú 
pompája itt a’ nyűgöt’ ízlésével oily szerencsésen vala párosítva, hogy a’ gáncs’ viszketegé- 
nek bennünk el-kelle némúini. A’ pompa nem csak a’ hajó" belső részeireterjede-ki, mel- 
lyek selyemmel voltak bevonva, 's aranypléliekkel és gyöngyházzal kirakva; hanem a' kül- 

> sőjére is, és az evező lapátokra, mellyek bevoltak festve, gazdagon ki %°Jtak czi&ázva- A’ 
hajé’ közepében és’orrában tizenkét evező-padok állottak, melíyekcn haszonnégy szép for
májú 's inas Bosztandzsik dolgozának. Fejér öltözetek, melly egész bonjaikig fel volt te
kergetve karokon, ’s veres fityegő sipkájok nevelte az egész’ eggybeillését.

A’ hajónak emeletesbb hátúljában, aranytól és gyöngyháztól csillogó baldakín alatt eggy 
gazdag szofa volt letéve, ’s azon a’ Nagyúr fog ülést, ’s megette a’ kormány mellett a’ 
Bosztandzsi Basa, ki fejével áll jót minden történhető veszedelemért. Az arany Sas, ki- 
’terpesztett szárnyakkal, melly, a’ mint mondám, a’ hajó' orrában áll, váratlanúl lepe- 
meg, ’s kérdést tevék eggy tanúit Görögnél, hogy a’ Nagyúr mint hágja itt által a’ tör
vényt, melly semmi élőállatot nem enged vagy lefesteni vagy kiforagtatni. ’S ezen alka
lommal azt tanúiám, hogy a’ törvény ugyan semmi kivételt nem szenved, egyedül a’ Csá
szároknak engedtetik-meg, hogy magokat eggyszer lefestessék, ’s ez a’ kép félre-tétetik 
eggy könyvökbe, hol a’ régibbek’ képei tartatnak — de a’ mit a’ szokás már béhozott, 
azt nem tartják tilalmasnak. Nincs Müzülmán, ki magát lefestetni engedje, vagy szőnye
gén, mellyen leborúlva imádkozik, élőállatokat törjön; ők azt hiszik, hogy ezek a’ képek 
vádra fognának kelni ellenek az utolsó ítélet’ napján, hogy ők ezeknek testet adtak, de 

, lelket nem adtak.
’S most zúgás esék, hogy a’ Nagyúr jő, ’s cggyszerre képzelhctetlen csendesség vál-. 

tplta-fel a’ zajt. Mind azt, a’ mi szemem előtt véghez ment, sem én nem mondhatnám, 
ki ezt a'pompát ma láttam először, és így mindent felnem kaphatók; êm te nem kíyán- 
hatnád, mert úgy kénytelen vötnék beszédemet új meg új kitérések és. magyarázatok által 
félbe szaggatni. Légyen elég tehát csak azt mondanom, hogy legelől hosszú sorban pá
ronként jöttek a’ Csauzok és Xcsoglánok (Pázsok) , és hogy az út’ jobb és bal szélén Jan-j 
csárok vonultak-el, kezeiket keresztben vetve-által melyeiken, ’s fejeket oldalt görbítvén.

Most a’ Pájkok jöttek, felkötözött ruhájokban, handzsárral, kardosán, iáncsával, ’s 
jelentették a’ Császár’ közelítését. Ez most nyeregben jelene-meg, kísérve gyalog Testőr
jeitől, a’ Szolákoktól, kik drága aranyszüvésű ruhákban voltak persziai szabás szerint. 
Fegyverek, kézív és nyil volt, ’s hegyes, aranypléhhel bevont süvegek mellett hosszan 
nyúlt-fel a’ fejér kolcsagtoíl, mellyek miatt, minthogy ők mind igen magas emberek, a’ 
Nagyurat látni alig lehetett. Ez eggy fejér Turkománon ült, mellynek czafragja ’s fékje el 
volt hintve türkizekkel és rubintokkal. A' Császáron Indiai tűzött nyári-ruha volt, ’s eggy 
sárga-atlaszból szabott Kurk, sibériai rókával prémezve és bélelve. Eggy illyén mente 
néha tíz és több ezer tallérba kerül. Csagsírja (bőv nadrága) skárlát; ’s arra sárga kor--
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dovány csizmát vont. De fő ékessége a’ setéikéit Kauk, eggy fejér patyolat konttyaí, 
mellyhez gazdag gyémántboglirba fejér kolcsagtollat szúra. Handzsárja öve mellett, ’s 
úgy látszott, mintha hüvelye eggy drága-kőből volt volna csinálva.

III. Széliro szép férjfi,’ a' középszer magasságot valamivel felillhaladjá, legjobb észtén- 
dejiben vád, ’s testes inkább mint száraz. Fekete, szépen nőtt szakálla igen jól áll ar- 
czához, és nem ok nélkül dicsértetik álattvalójiiól. Teljes kerek képe, az igen kevéssé 
meghajlott orr, ’s nagy kék szemei nem Muráthot, nem II. Mahometet mutatnak benne; 
minden tekintete jóságot, nemességet árúl-él. Megszűnet nélkül tette köszöntéseit azok
hoz a’ kik mellett ellovaglott, fejedelmi méltósággal, ’s jobbjának eggy bizonyos gyenge 
mozdúltával melyje felé. Azt mondják, hogy nagyon kedvelli a’ Frankokat, ’s ezelőtt 
gyakrabban kijött ide; de a’ IS ép zúgolódni kezde, mint mind azon újításokon, mellye- 
ket a’ Szerájban" Európai szokásként behozni szándékozott.

Utána a’ Siládár Agazi, vagy a’ Fő-Kardmester, és az Ibrikdár Agazi, vagy a’ Fő- 
Mosdató jövének, ez eggy arany kannával. Ezt követték a’ Csasznadár Agazi, ’s eggy 
fejér Heréit, ’s a’ Nagyúr’ titkos Kincstartója a’ Dulbendzsi Agazi, ’s a’ Fő-Turbán-tartó a’ 
pompás turbánnal-, ’s eggy két Vezér, ’s égyéb Udvarnokok lován, karoly-madarakkal, 
zsámolyokkal, kávékannákkal, mellyeket rúdakon tartottak. Ezek után tizenkét vezeték
paripa jött hegyes-végű kettős CzafratJgokkal, meíiyek elvoltak hintve arannyal, gyöngy
gyei. A’ nyereg’ eggyik oldalán pajzs, a’másikon kard és buzogány fityegett. A’ menést 
tisztek, némák, törpék, és Spahik rekesztették-bé igen nagy számban, ’s a’ csend olly 
nagy volt, hogy a’ lovak’ lépdeléseifenél semmi hangot nem lehete hallani.

De ez a’ hallgatás eggyszerre változott-el a’ leglármásabb Éljen! sikoltozásaivá, mi
dőn a’ Császár a’ lóról lészállott , ’s sátorában haladék nélkül leült. A’ Kávét felhozák, 
’s semmi kétségem nem vala, hogy O Nagyúri Felségét dohányozni is fogom látni, mert hol 
az a’Török, ki ezt az isteni-italt az isteni-fiist nélkül szörbölgesse?, de nem kevés csodál
kozással értéftfV-hogy Császárnak dohányzáni hem szabad Azt a’ Korán nem tilalmazza, 
mert a’ dohány plántát akkor, midőn e’ könyv íratott, .még nem ismerték ; de a’ mint ez 
a’ Xevantéban is ismeretessé leve, felkiáltának az Izlám’ Orthodoxusai, hogyha betű sze
rint nem tilalm'aztatik is, tilalmazza az értelem , melly minden részegítőt tilt. Átkok hir- 
dettettek a’ parancsolat’ álthágójira; de az átkot-hirdető Móllá maga is elővevé pipáját, 
mihelyt caíhedrájából leszállott. II. Muráth alatt történt, hogy a’ világi hatalom bünte
tő kart kölcsönök a’ lélki hatalomnak, ’s a’ hóhérlás sikeresebb szernek találtaték mínt 

.a’TSIufti’ ijesztései a’ pokol’ kínjaival. II. Muráth olta semmi Császár nem dohányzott, 
legalább úgy nem, hogy lássák mások.. ; '

őzélim — a’ név Békeszeretőt jelent, — kényére vonta-meg magát szofájá’ szögleté, 
ben, V a’ Bosztandzsi Basával ’s a’ fejér Herélttel, kik két kezeiket egész hosszokban le
eresztvén, képzeíhetetlen feszességben ’s alázatosságban állanak Ürok előtt a’ sátor’ falai 
mellett. Azalatt oda-ki a’ legundokabb muzsika szaggatá a’ Nagyút” fiileit.— -

Hogy ez nap’ estve szerencsém lészen a’ Mosziemínek’ fejét, az Arábiai Próféta’ hely
tartóját lelkem’ idvességére áhítatosságában látni, azt ugyan meg sem áimodám. Az Ikin- 
dinamasz’ órája eljött, Így hívják a’ harmadik Könyörgést. A’ Nagyúr kijőve a’ sátorból ’s 
megtette Abdesztjét, az az: .kezeinek .megmosása által kész.ült-el imádságához. Eggy pá-
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zsi leteríté neki a’ szőnyeget, ’s a’ Császár hozzá fogott könyörgéséhez. Ott fekvék előt
tem az ég alatt, homlokával a’ földhöz érvén, ’s; halhatám mint ejté-ki az AUah-ekbert 
(Isten a’ legnagyobb), míg jobbágyai vele eggyütt imádák a’ Legnagyobbat. Mert a’ iSiagy- 
úr nem csak Császár, hanem írnám is, az-'az: Summus Pontifex, ’s a’ maga személyé
ben eggyesítve látja a’ Fejedelmi és Fő-Papi méltóságokat. -A’ Mufti, vagy más nevével 
Sajch-ul-Izlám, csak Senior fidei, ’s a’ Császárnak úgy Vicáriusa a’ lelki dolgokban, mint 
a’ Fő-Yezér a’ világiakban.

Az imádság után a’ Császár magát nyillövők’ nézésével mulatá. ’S most jel adatott 
az eloszlásra. Ámbár a’ sátor csak négyszáz lépésnyire volt a’tengertől, a’Császár mégis 
lovon ment a’ Brigantínhez. Itt újra zenge az Éljen! valamíg a’ hajók eltűntének szemeiül.

12.
Rosnyai Dávidnak rövid emlékezete,

■néhai T. T. Benkő Jó’sefnek az Erdély históriája’ irójinak Magyar nyelven talUlaló kéz-irásairól 
irt ériekezésébSl kVzlottc RUMY KÁROLY, a’ Philosophiá* ’s Philolűgiának privátus TaníUja 
Becsben.
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A’ Királyhegyi Felül-írás.

Ezen bérez, melly külömben is Kr aló v ah órának t ’s a’ Szepesi-németektől Hóhlá- 
nak neveztetik, SzepesYármegye’ dél-nyugoti oldalán fekszik, hol a’ három belé ütköző Vár
megyéket., Liptót, Gömört, 's Szepest határozza. Az általellenben álló méltóságos Tátrától, 
csak egy középszerű, a’fekete Vágtól öntözött völgy választja-el. Bár-magasságára nézve, 
a’ Tátra* szikla’tornyaival nem vetekedhelik; mindazonáltal bátran hazánk' legnagyobb 

"bérezel közzé számlálható. Nagyobb részint homok-kőből, ’s szép fejér kavicsból 
áll. A’ tetőjétfedő homok kövek többnyire laposak, vastagságok hat hüvelyk, hoszszasá- 
gok valamivel több eggy ölnél. Ezen kő-darabok, némely helyen, annyira egymásra tor
nyosodnak, hogy már egynéhány mértfoldnyi távolságra is a’- jól néző szemmel, észre- 
vehelő halmokat láttatnak. Felső formája egészen egy meszszire vonúló boltozathoz ha
sonlít, mellyet sok helyen nagy meredekek, ’s mélységek környékeznek; ’s ezekben 10—12 
fontos kristályokra is találni.

A’ Király-hegyet borító gyönyörű fenyvesekben gyakran szokott vala Mátyás Király 
Vadászni. Főképpen sokat múlatta magát e’ helyen a’ vadászat’ örömeivel, midőn, a’ Len
gyel Országgal folyamatba vett béke-alkudozások miatt 1470-ben a’ Szepességen tartózko- 
da". Itt létténekr’ír á‘ Király-hegyen való tartózkodásának emlékezetére , még most is mutat- 
ják a vándörhak a’ .vadászok, ’s pásztoroka’ helyet, hol sátorát felütötte, ’s szokott: Vala 
féridesen falatózni. Azon kŐsZirten, mellyet volt asztalának állítnak, még most is, kanalat, 
kést, ’s villát lehet vésve látni- Ezen nevezetességén kjyűl, a’ Király-hegyen , még egy 
felűl-írás is találtatik, méllyel Mátyás Király— mi okból? nem tudhatni, tétetett oda. 
Szavai, mint azt Bél is feljegyzetté eggyik hisztériái munkájában, ezek: „Frivatum com- 
JHabdam* latens ódium, juvende consilium; per haec tria pmnia jpéfeunt regna.“ A’: 
felúl-trás éppSi aíoii szírien áll: melly a’ fennt említett három Vármegye' határát teszi. 
Mátyás Királynak e’ hegyen váló gyakori mutatásából következtetik némelly írók, ennek; 
K irá ly -h eg y  nevezetét.

^  Míg a’ béke megkötődnék á’ Lengyelekkel, Mátyás Szómbatfalván, (Georgenberg) 
a’"XVI. Szepesi Városok’ eggyíkében tartózkoda, hol az általa lakott házat’s szobát, még
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Pannónia’ fekvése, határai, nevezetesebb Folyói, Tavai, Hegyei, 
Helyei, és lakosai a’ Hunnok’ beütését legközelebbről meg
előző időben. ' ^

Pannónia’ nevezete a’ Pannonoktól jön, és Romai ejtése a’ re'gi Görög Paeoniának. 
A’ Paeoniak már sokkal korábban fordúlnak elé a’ Macedóniai hisztériában, mivel lakhe
lyeik a’ Macedóniai szélekig terjedőnek A’ Pannóníusz. Királytól lehozott származtatás al
kalmasint a’ mesék’ országába tartozik.

Itt legközelebbről a’ Hunnok’ béütése előtt isméretes Pannóniáról leszsz a’ szó. Még 
így is elég homályos és zavaros ’s elégtelen annak Geographiája. Ha pedig az ebben a’ 
Tartományban a’ legrégiebb időktől fogva, meliyekre viszsza mehetünk, a’ századok’ foly
tában egymást követő és egymást toló, űző, vagy benne eggyütt és egymás mellett lakó 
nemzeteket és népecskéket elő akarnám számlálni, nem érném végét, és minden tanúság 
nélkül merő puszta nevezetekkel tölteném-el időmet és fárasztanám olvasóimat; melíy tu
dós tolvajkodásnak, nem lenne egyéb haszna annál r hogy kifessék t mint tüntetik-el a’ 
barbár és csupán hadakozó népeket, bár mi vilézkedók legyenek, emlékezetükkel eggyütt 
a’ főid’ színéről a’ századok.

Elég legyen tudni: hogy a’ Pannonok az Illíria-Trácziai törzsök nemzethez tartozó
nak, Keletről jövének, és a’ Celtai és Rhetiai lörzsöktől egészen külömbüzének. Több 
kissebb népecskékre oszlottak, mellyeknekneveiket Plíniusznál olvashatni, és belőle, kön
nyű lett volna ide kiírni. Nagyobb-része ezeknek4 isméretlen, némelyeknek alkalmasint 
még neveik is hibásan íródtak. ~ ’A’TShfek ezék^vátarÉfe' S* CS&pBSsÉJc, LatovicuszoTt, Breiti 
cuszok, ezen kívül a’ Verciánuszokat, és Jaszsziuszokat is , (talán Jászokat említi (Ptolo-

Pannoniának ezen tulajdon nemzetein kivűl, Noricumból külön-külön ágazatjai, az 
ott letelepedett Galliai népeknek is , ú. m. a’Bújok, a’ Scordiszkuszok, és Tauriszkuszok el
terjedőnek Pannóniában. A’ Pannonok, kikről itt szóllok : leginkább a’ valódi Illiriaiak é* 
Celták közt fogtak helyet. Kelet felé a’ Duna’ partján, és kivált a’ Dunának északi ré-^ 
szén eggy más Trácziai nemzet-törzsök, t. i. a' Géták és Dákuszok valának szónásiaíjárk.' 
Paeoniábúl szakadtak Pannóniába a’ Pannonok, minekutánna a’ Római aerának 733-ik 
esztendejében a’ Rómaiaktól meghódítanák volna. Ottáni határaik, Macedóniától fogva 
Emonáig, most (Lajbach) nyúltak. Meggyőzettetések után felíázzadtak a’ Rómaiak ellen,
’s eggy részök Macedóniába ütött, a’ másik Itáliába akart benyomúlni, a’ harmadik ott-
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Kon maradt bonni őrizeffíl. De Augusztusa Császár Tibérius2t küldte ellenek, és X. Római 
Légiókkal megtörte ás legcsilapitolta a’ láazadást. Legalább fgy besaőllik a’ dolgot Velle- 
jusz Páterculusz, Dió Caszszius és Appiánusz. Csak ezen megtörettetésük után lelepedjtek- 
meg a’ Duna mellett a’ Római oltalom alatt, és ezek azok a’ Pannonok, a’ kikről itt 
szóltok.

Azolta Pannónia az Illíriai tartományokhoz számi áltatott: mert, hogy a’nép-kQlömbc- 
zőségei a’ lehetségig-sieíően eltöröltessenek a’ Rómaiak, mint az igazgatásban jártas és 
próbált mesterek, minden tartományt, az Adriai tenger-parttól, napnyugot, dél és észak 
felé, a’ Duna j'obb partj'a, Drino vize és Macedónia köz’t meghódoltatván, a’ közös és 
tudva lévő legrégibb nevén, IUiriának mondották. Kevéssel Macedónia’ megaláztatása 
után, az egész Iiliriai tenger-meliyék uraivá is lettek; de a’ tulajdonbeli Uliriát legelőbb 
Augusztusz foglalá-el, használván azon alkalmatos idő-pontot, mellyben Antóniusz erejét 
és dicsősségét Cleopátrának feláldozta. *). A’ Vatíniai Törvény által **) Illíria, az Álpe- 
séken innen eső Galliával öszsze kapcsoltatott, és közösen egy Proconsul által kormányoz- 
tatoif: de mivel Pannónia, részszerint a’ szomszéd barbárok kirohanásainak mindég ki- 
vólt téve; részszerint csupán katonai erő által tartódtathatott-meg a’ hűségben és engedel
mességben , Augusztusztól a’ Császári Tartományok’ sorába-tétetett, és Pretorok, vagy 
Legátusok által, eggves'ult polgári és katonai hatalommal igazgatlalolt.

Az új Tartomány’ határait tették: napnyugotról, a’ Cetiuszi (Calenberg) eggymásból 
folyó hegyek, mellyek a’ Száva vizétől északnak, Bécs mellett, a’ Dunánál végződnek; 
délről az Emona mellett fekvő tájék, (Lajbach), a’ Száva hoszszában, és az Albániai he
gyek, melíyek, mint az Álpesek* folyó Iánczolatja szembe-tiiftő magossággal, nap-nyugot- 
.ról napkeletnek nyúlnak; észak és napkelet felé a* Dunától egész a* Száva* torkolatjáig ha
ladtak a’ határ-szélek, a’ hol Taurinum* városa, (Sémién) és Singídunum (Beigrád) még 

tartózták. ' V ••••••• • y • ; -' •. . ' ^ ..
Már Ptoíoimeusz Felső és^lsó Pannóniának tálálja Pannóniát,, Bizonyos ideális líneá, 

xnelly Komáromnál, Szőftytől (Bregetium) délfelé, a Verhász folyó vize’ bészakadásáig.
. a* Szávába képzeltetett hafározta-meg Pannónia* felosztását — az említett líneától napnyu- 

gotra fekvő részek felső Pannóniának, (Pannónia superior)- a* napkeletre fekvők pedig 
Alsó Pannóniának, (Pannónia ir.ferior) neveztctettek. A* Száva és Dráva köz’t fekvő ré
sze'Pannóniának ̂  fekvése miatt, inter-aninia nevezetet kapott, az az: folyó-kőzinek hívat- 
tatott Ezt e* Felosztást áfc Arabó, az az: a* Rába folyásának hoszszában, hihetőképpen; 
vagy megtartotta, vagy felelevenítette Hadriánusz Császár, ki alatt ez a* két Pannónia 200. 
esztendőkkel meghódúlása után, közel 25. városokat számlált, mellyek a’ Pannóniái és II- 
Ííriai Légióknak katona kvártélyul szolgáltának.

A* negyedik században Galériusz Császár a* Dráva, Duna és Győr közölt fekyő tájjé- 
kot elválasztá Aleó Pannóniától, és ezen új tartományt  ̂a* Diokletiánusz eggyik leányáról, 
felesége* nevéről, Valériának nevezé. ***) Ez hasonlóképpen kél részre osztódott: a* Du
na partján fekvő Rippensfs, az az: pariinak, hívattatott; a* bellyebbi pedig mediierranea,
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az az: be.'-foldi, vagy-is közép-földinek. Éppen ezen idő tájban változtatlak-meg neveze- 
tei Pannónia* többi részeinek is; mivel ezen időtől fogva Felső Pannónia, elsőnek, (prima,) 
a* mi Alsó Pannóniától felmaradt, másodiknak, (secunda) hívattatok; és mivel a* Száva* 
két partjainak hoszszában, egész a** Dunába szakadásáig e’ Tartománynak nagy része kitér- 
fedett, azért nevezték ezt a* részt Pannónia Sáviának. *)
* Jobb kézre a’ Cétiusz begyének, Felső és Álsó Pannónia közt, fekvőnek Bojortim descrta, 
a' Bújok’ pusztái, ar Bájaktól,, kik minekutánna Itáliából kitolattattak volna, itt fészkei- 
ték-raeg magokat. Ennyit Pannónia körérül és határiról; a’ mennyiben azt nagyobb pon
tossággal esmerhetjük attól az időtől fogva,’ mikor legelőször, alkalmasint Claudiusz Csá
szár alatt, Római Provinciává- lett.- - *.... . ;r; - -

Pannónia tehát föld' abroszok é lefffif  keleti részét Ausztriának és Stájer országnak, 
egész Magyar országot, a’ mennyiben a* Duna partja’ déli részén fekszik, egy részét Car- 
nioliának és Horváth országnak, egész Sciavóniát, és egygyik szélét Bosniának a’ Száva* 
hosszában foglalja magában. - * • _.

Appiánusz Pannóniát erdősnek, Plíniusz makkal bővölködőnek, Sollnusz Iapályos- 
nak, kiesnek és termékenynek nevezik. De Dió Caszsziusz és Strábó, azt írják: hogyPannó- 
niáriak sem termékeny vidéke, sem egésségea levegője, hogy abban sem bor, sem olaj 
nem fermene; a’ mi azonban idővel, és a' midőn Pannónia a’ Rómaiak alá jutott, más- 
képp’ vólt. Mert Próbusz Császár’ uralkodása alatt, a* Szirmium mellett lévő Almu&z begy 
katonák által válogatott szollő-vesszékkel ültettétett-bé. ***) Könnyen látható, miképp’ 
fnndálódnak ezen kulömb-külömbféle ítéletek abban: hogy a’ Tartomány* fekvése nem 
volt mindenütt egyenlő, azonkívül, az idők’ külörob-küiömbféle szakaszaiban, mellyék- 
ben a* környül-állások szerintv más más formát és nemzeteket vett-fel a* Tarlomány; a? 
minek .következésében állapotjának-tfirmészetiképpen javúlni kellett, midőn a* lakosok á’ 
Rómaiak* oltalma alalt, a*kimívelt Rómaiakkal, megesmerkedvén, a* győzök’ nyelvéi, er
kölcseit és mesterségeit bévévén, előbbi durvaságokat letevők, és azt a’ győzők’ erkölcsé
vel és kimíveltségével, lépcsőnként felcserélek. —*
- Pannónia, meííy több Császárokat ada Rómának ’s racllynek vitéz Légióji több ízben 

megrendítették- Római birad^nMt^ ĵpa .̂̂ Jcaá$m«ű;zendülések* háborgásai alatt js a* Ró- 
mai oltalom alatt, a1 béke* javaival elég solcá^^£csá^ott?',c4^a4^égl^e á*Marhomanníaí há
borúk olla, mellyek főképpen Marcusz Auréliusz Antonínusz Császár* idejében esnek, sokat 
kezde szenvedni; utóbb még többet a* nemzetségek* vándorlása’kezdetével, a* midőn eggyik 
nép a* másikát hol ide hol amoda-tolta, és a’ to la Itatott, vagy tovább tolóvá, vagy viszsza 
tolóvá vált. Mívelt állapotban lévén Pannónia a’ Római Császárok alatt, természetesen 
kedves prédája Ion a’ rabló barbár népeknek; azomban a\Rómaiak annak birtokában ma
radiaké^ bár, mint p. o. Krisztus Urunk után a’ líl-ik század* végével kevés időre el- 

^vésztették is, és a* Vandáloknak azt által engedni kéntelenitteltek; de utoljára még is vég
képpen elestek attól, midőn az Ázsiából szakadt Hunnok’ roppant birodalmokat Európá-
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bán felállítanák. Ezek á’íHunnok Mogoli nemzet törzsök ralinak, a’ Khinaiak szomszéd
jai, kik ama híres nagy falat építek ellenük, de még így sem lévén elegendő bátorság
ban; végtére az egééz Hunn birodalmat Ázsiában semmivé tevék, és a’ Hunnokat nyűgöt 
felé kikőltözködni kénszerítették. Krisztus Urunk’ születése után 3?4-ikben mentenek a’ 
Hunnok a’ Don folyó vizén keresztül, 377-ikben pedig Pannónia’ meghódításához kezd
vén, 450-ikban Áiila alatt véghez vitték ’s a’ Rómaiktól forma szerint a’ később rajtok 
Galiiában, in Campis Catalannicis diadalmat vett Aetius’ kezéből Pannóniát által vették.

A’ Fő Folyók: a’ Duna, Mura, Dráva, Száva, Kolapisz, Drinó, Bacuntiusz, a’ kit Plí
niusz halkai folyónak nevez (plácidiorem), a’ Rába, Valdaszusz, most Valpo, vagy Man- 
nert szerint Sarvicz.

Pannóniának Duna szigeteiről semmi bizonyost nem tud a’ régiség, de esmeretes előt
te Szegesztia szigete a’ Szávában hol Siscia mellett, a’ Colapisszal ezt a’ szigetet formálja, és 
Mclubarris szigetje, melly legalább Plíniusz szerint nem eggy az elébbenivel.

A’ Tavak kőzzűl a’ Bóji pusztákkal határos Peiszo, vagy Auréliusz Victor után *) Pd- 
szo, érdemel említést: ezt Gallériusz Császár, a’ Dunába akarta lecsapóltatni. Megmutatja 
Mannert, hogy az a’ mostani Balaton.

A’ nevezetesebb Hegyek, a’ fiélmsz, Claudiusz, mellyről már Plíniusz beszél Varasd 
Vármegyében, híres hely az Erdődi famíliára nézve. — Okra, Mannert szerént, a’ kört- 
vélyfás-erdő, Görcz és Laibach köz’t. .— Albiusz vagy Albanusz, kiről már Ptolomeusz és 
Strábó beszél.

A’ Városok közt: Felső Pannóniában, Fmdobona, Fmdobona, Vindomana, Jornan- 
desznél **) Vmdomina, Ptolomeusznál, Juliobona, nekünk Bécs. XTgy valamint ezen Tájék’ 
több városai, a’ Római Légiók’ táborozó kvártéllyából származott. A’ Notitia Imperii 
után, Práefectum Legionis X. Geminae habuit, nem pedig csupán Germanicae, a’ mint 
Rtökmwuas-’ljfar mirt Bécsben oly kövek is találtattak, mellyek a’ Xfff-ik, Xl\-ik, 
XXX-ik Légiónak sZárnjeleit viselték, Dió Cassiusz szerint pedig csak a’ XXX-ik Legio hí- 
vattaték Germanica; úgy hogy itt már több Légiók is lehettek. Feltalált kőírásokon mu- 
nicipiumnak is neveztetik. • Meglehet, hogy Fáviának is hívták, 4 cohorteFabianl. Pén
zek, kövek, vödrek ’s más a’ szomszédságban leltt emlékek, valamint egy mértfőid jel
kő is,. ***) mellyet a’ Bécsi hostátok’ valamelly szőlő-hegyében találták, nagyon hihetővé 
lássák:' hogy ez a’ mostani B é c s , alkalmasint a’ régi Vindobona vala. ****)

Carnunturn Pílníftsz és mások szerint, Ptolomeusz Eafoous-nak nevezi, Plíniusz még 
téli Pannóniának is (Pannonka hibirna) Lívius *****) ker'ittett városnak (munita urbs) ne
vezi. Már hajdan a* Rómaiaktól erős tábor-szállásúl használtatott. A’ történetekben, fő
képp’ Augusztusa és'Tibériusz alatt lön esmereteSsé; mert mindeggyike, minekutánpa 
Pannóniát meggyőzé, a’ Dunát vévé a’ Római birodalom’ határául. M. Auréliusz, An- 
tonínusz, az Eutrópiiisz *♦*»**) bizonyítása szerint, három egész esztendőt töltött e’ város 
mellett Liciniusz és Severusz Császárok itt1 neveztetfek-ki Imperátoíokká, az Imperu.

F: M- Ör. Minerva 1. Negyed 1855.
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nevezi, mellyben Maximinusz Császár téli szállást tartott, "s Eutropiusz *) ésVopiscusz 
**) után, Probusz Császár , bizony os mocsárnak fáradságos kiszáraztásában bele untt ka
tonáiból, ***) megblettetett. Közel feküdt Mitrovitzhoz.

Bvdalia, Bubalia Szerem Vármegyében. Deciusz Császár’ hazája.
CibalS, Ptolomeusz után Cilatisz, Hiulca nevű mocsár mellett egy dombon, Valenti- 

niánusz és Vilensz Császárok’ születése helye, a’ Constantínusz és Licíniusz kíiz’t tör
tént ütközetről nevezetes.

Mursza, Orosziusznál Hfyrsa, Ptolomeusz az Alsó Pannóniái városokhoz számlálja. 
Stephanus Bizaiitínus után Hadriánusz építette. Nevezetes Ingamns Vetranioés Magnen- 
liusz tirar.nusokról, kikközzűlaz elsó, ezen város mellett megöíettetett, és ha ő lett volna 
a’ győző, vagy a’ Császárságra mehetett volna, bizonyosan nem neveztetett volna éltében 
tirannusnak. Aureliusz Victor Illíriába teszi, t. i. kiterjedett értelemben vévén Illíriát, az 
az: mind Noricumot, mind Pannóniái az Illíriai tartományokhoz számlálván. Alkalma
sint a' mostani Eszek leszsz. A’ Peutingeri föld-abroszon illursa major-nak neveztetik, tíz 
ezer lépésnyire ettől van nyűgöt felé, a’

Mursa minor, vagy Mursella, Zozímusz Constantiuszában Murszáról jobb tudósításokat 
adott, mint mások.

Antiana Casira. Bizonyos feltalált emlék után, talán valamelly Antiánusz Alsó Pan
nóniában Propratörságot viselő nevétől, vette elnevezését, ■— a’ bús emlékezetű Mohács’ 
tájjékán feküdt.

Sopianá, Pécs városa’ szomszédságában, hol Ammianusz Marcellinusz ***») után, 
Maximinusz Császár született.

Síridon, Szent Hieronímusz’ hazája, mellyet maga régi határ-városnak nevez Dalmá- 
tia ’s Pannónia közt. Celláriussi Alsó. E^ópiáJa«ífc:azáífilálja, a' Száván innen — töb- 
ben öszsze vegyítik Ptolomeusz’ Szidronúí-jávaf, mellyet 5 Liburníába teszsz.

A’ ki többet,' bár kevés’bé emlékezetre érdemest akar tudni Ponnonia’ várossairól, 
járúljon Antóniusz Itineráriumjához, Peutinger föld-abroszához, és forgassa az úgy neve
zett, és többször, említett Imperii Notitiát. • . .

. . liulhazy ütWidfy..,- „
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Ha szúrta is tövis mindég tenyeremet,

Kedveskede Dallal a* Költés* angyala,
*S minél nyújta több bút, az Imádott, nekem, 
Annál szebben hangzott keserves Énekem.

így járt az énekes AIpín, Őt’ mióta
ÁlnokúI elhagyd csalfa szerencséje,

Múzsájától jobban fényölt- fel azóta,
Bú, ’s vágy köz*tt lefolyó nappala, meg éjé t 

Világ’ elejétől hány Költő , hány &ét«
Zeng arany időkét r ! szép a* bús szív* kéje!

H E S Z P E R H E Z .

Szunnyadozó mennyből, deli ró’salehelletü Heszper í 
Hozzám jöui sietsz e’ ligel’ alkonyába.

Ah, ki iaosolyg meHewadfíí'' -az- én gyönyörédes Enyelgőm, 
Kit mellyemtől , mint1 Phoszphorasz elragadál.

Szökve legottan ölembe epedő lyánkám’, elakasztá 
Harmatos eggy repülő csókja sebess szavamat.

Hagyj egyedül minket, jó Heszper, lenni-homályban,

A1 C SA P O D Á R .

■A. pajkos vándor ne hogy önként öszsze tapossa, 
Támaszt, mindég a’ gyenge folyóka, teres.

Trézsi tehát minthogy még gyengébb mint a folyóka „ 
Sorban a környékié fákhoz akasztja magát.

--- — -  : - - - Cb! d . i.
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Szívem, elmém játszi csónak,
Dúlják a’ vész’ hab jai,

Kincs part a’ hú távozónak
Szét - törnek kormányai,

B ú , öröm, mosotygva hánynak,
Szellő-kényin eggy leánynak.

Távolába’, bájkörébe’,
Én  hasonlón reszketek^

Haragjába’ szűz kegybe’,
Forgatnak száz érzetek,

Ha víg, víg vagyok, és sírok,
Ha sir, szívemmel nem bírok,

Kovacsóczt m«ÁZY.

EGGY MAGYAR ENEKESNÉ’ KÉPSZOBRA A LÁ.
(Eggy berekben.) - . - -

jÁ yprisz ’ alakjában Cata'Iáni mosotygja- köríti e’ 
Szent berek’ alkonyait. Térj ide, hív Idegen!

’S nézzd arczán kecseit, ’s eleven gyönyörajkait. Édes 
Hangját íme lehet látni, de hallani nem ! .

K O S Z O R Ú.

Z ö ld  koszorúm fürtös fejedet , K in o n ,  általölelte, 
’S ró’sákat lenget illatozó hajadon,

Kém sok idő reptéu elhervad füzetem ottan;
Oh de magad, koszorúm szép koszorúja, virulsz.
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Magyar-országi Nádor’ K épe,
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-érdemeit Brőkösíttse: a’ Pártosoknak lecsillapítása, 's a’ közcsend viszszátérítése- hibáz
tak még abból. Új példáját adá mind változhatlan hívségének, mind rátermettségének 
akkor: midőn némelly előkelő Nagyokkal, Esztergomban Y itéz  J á n o s n á l megjelen
vén, láng ígéji által az Érsek* szívét Királyának vissza adá; ’s azt ennek kegyeibe vissza- 
szerzé. így állítá-helyre a’ hon’ békét; ’s hívsége, a’ Lengyelek’ nyugtalan szívében mély_ 
benyomást hagyott maga után.

Új vihar fenyegeté isméta’ Magyarokat. Az.Alemannok’, Csehek’, Lengyelek’, és Törö
kök’ hadilépéseik okozák ezt. Aczélmejjel nem külömben, mint szerencsével vitt ezek el
len Mátyás-, M ihály Nádor’ őrlelke, 's segédkarjai által; midőn ez, a’ csatasíkról a’ 
hon’ kebelébe visszahívattatott a’ Király’ személyében felügyelni a’ Haza’ belső dolgaira. 
De hanyatló korának, valódi érdemeinek, dicsőén víseltt dolgainak, a’ halál - 1479-ik év
ben véget vetett. Méltó szüntelen emlékre; méltó arra: hogy Bonfiniusszal-őtet a’ késő 
kor is, okos, és nem a’ balesetek, hanem a’ megértt tapasztalás által lett bölcs; a’ hon 
és Királyaihoz őszinte hív; ’s a’ hadi dolgokban tapasztaltt tudós férjfiúnak vallja és hidje.

Eggy fiat hagyott maga után, L á sz ló t , ki a’ mint Timon állítja: 1476-ik évben a’ 
Magyar-honba díszes pompával belépő Beatrix Királyné kísérőjinek Vezére volt; ’s ki az
után Fő-lovászmesteri tiszteltetést nyert.

Nyugodjanak széthullott csontyaid O r szá g h , talán már rég’ felugaroltt sírhahnod 
alatt is!! Országokat megérő egykori léted, nem haggya késő unokáidat megpirúlni.

Deireczeni Bárány Ágoston.

l 7 - - . - - -

Eggy két Dátum I-ső Mátyás nagy Fejedelmünk*' Meczénásságáról.

Honnunk’ dicső fejedelme Corvinusz Mátyás a’ királyi széken, nemcsak mint feje
delem ’s hadi vezér nagy bölcsességet és bajnoki szívet mutatott, de mint a’ tudományok’ 
nagy pártfogója is megkülömböztetle magát, Nagy barátja volt a’ tudósoknak, ’s jeles ju
talmak által igyekezett azok’ hajlandóságát a’ maga számára megnyerni. Ennek gyümölcse 
a’ Magyar földön csak hamar eggy tellyesen új élet, ’s szokatlan munkásság leve. A’ tu
dományok’ elősegítésére vezető enthusziaszmusz az ország minden elsőbbjeivel közösűlt; 's 
így történt, hogy két esztendőnél hamarább Magyar és Erdély országban két tudós tár
saság álla elé, mellynek tagjai nemes vetekedéstől tüzeltetve, főképpen a’ wép-mestersé-



Zágráb Ví törvényes rendszabásai.
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Örvendettek a’ Zágrábiak ezen megkülömbözíetésnék, ’s nyert szabadságaik’ megtar

tása végett, olly rendeléseket igyekeztek, szabni, mellyek társaságjoknak több erőt és ál- 
hatatosságot adhassanak. A’ köz megéggyézés’ széliemétől lelkesítve, bemutaták törvé
nyeiket B éla  királynak, ’s kérték és megnyerték azoknak megerősítését.

Emlékezetre méltók e' törvények. Tartalmok szerint, minden földes úr, Magyar, 
Horváth, és Tóth országokban, ’s Halmátziában, tartozott, ha jószágai’ határában, eggy 
Zágrábi polgár kiraboltatott, vagy megölettetett, a’ vétkest személyesen elékerítni. Ha 
ezt nem tehette, vagy tenni nem akarta, kötelessége volt a’ kiraboltatotlat jószágából ki- 
elégitni, vagy, ha a’ megtámadtalott a’ gyilkos’ keze alatt elesett, a’ gyilkosság’ birsá
gát megfizetni. . . . . . . .

Ha eggy polgár a’ másikát mégbáfttőtfay köteles vala a’ megbántó, ha tété, bebizo
nyosodott, a’ megbántatottnak kielégítésére tiz pénz át *) a’ feisőbbségnek pedig bünteté
sül száz ezüst fillért fizetni. Ha eggyik a’ másikát pofon vágta, vagy hajon kapta, a’ meg
bántó, ugyan azt a’ megsértést vala kéntelen büntetés gyanánt elviselni. Ha az efféle hán
tások a’ bíró ’s a’ tanácsbeliek’ jelenlétében történt, a’ megbántanak a’ büntetés díjját du
plán kelle letenni. Ha pedig magán a’ bírón, vagy a’ tanásbeliek’ eggyikén paczkázott így 
valaki az ílélő-házban, akkor húsz márk ezüstöt fizetett a’ vakmerő. Ha a’ kárhoztatott 
e’ summát nem vala képes letenni irgalmasság nélkül elvesztette jobb kezét.

Ha valamelly polgár háromszori büntetésen esett által, ’s nem adta a’ jobbúlás’ jeléi, 
először is az egész közönség előtt, nyilván becstelennek hirdettetett-ki, azután a’ város’ 
határán túl űzetett — ezen felül birtokát is elvesztette, melly eladódott, ’s ára a’ közön
ség’ kincstárjába folyt.

Ha valamelly polgár haragjában eggy más polgárra, valamelly ölő szerszámmal; p. o, 
karddal, késsel láncsával és nyíllal rá támadott, büntetésül a’ város’ kaszszájába kél, a’ 
megsebesítettjébe pedig tiz ezüst márkot kelle fizetni. Ezenkívül még tartozóit az általa ej
tett sebek’ gyógyítására használt orvost és orvosságokat is fizetni.

Ha eggy szántszándékos gyilkos’ szabadúlását a’ futásban kereste, jószágát vcszté-cl, 
mellynek két harmada a’ .meggyilkolt attyafiainak, eggy harmada pedig a’ városnak jutott.

A’ szántszándéktalan gyilkosság’ díjjá száz-húsz pén z  a volt Ebből száz a’ megöltl; al- 
tyafiain.ak, húsz a’ város’ kaszszájának jutott.

A’ polgárság maga válaszla birót, kit a’ király megszoka erősítői méltóságában. A’ 
választásra képtelenek valónak mind azok, kiket, vélek vagy büntetés béllyegezott. Ha 
köztudomású volt, hogy valaki eggy más-polgár' becsületét megsértette, vagy mint hamis 
vádoskodó és tanú lépett-fel valahol, az illy’ ember soha se’ véteték-fel a’ bírói hivatal’can- 
didátussai közzé.
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Mire szántam  a’ Fiam at?
E g y  b o h ó z a t .

Szép dolog uraságra születni! Bár mint hányakodjon az öntagadást parancsolóStoa, 
gúnyologjon a’szüköiést jaValIgató Cynismus, ritka lesz márrna, mint hajdan is ritka vólt az 
olly anticyrás beteg, ki tenyeréből igyon, midőn pohárból ihatik, sőt szívesebben ne 
lássa asztalán az arany vagy ezüst kelyhet, kupát, billikomót, mint a* csekély árú.üveg 
poharat, tár az ital egyaránt óltja is mindnyájából szomjait. Szép dolog uraságra szü
letni! A’ kigondolt vagy csak álmodott, kéjt, bohóságot is egybe valósodni látni, hintón 
vágtatni-el a’ gyalog czipekedő mellett, árnyékból mosolyogni az égető napon izzadót, 
ha egyebünk nincs is pénzünk után’teszteltetni, morzsáink húllatásiért folyó és álló, kötött 
és kötetlen írásokban magasztaltatni, a’ szegény folyamodó előtt büszkén merengni, ügyes 
dolgainkban elhitetni a’ Világgal, hogy igazunk.van, valamint azt is , hogy más agyagból 
készítette roejjünket. Titán. Ah valóban szép dolog uraságra születni! ha már apáink’ izza- 
dásai kivívták nekünk irigyelhető jussunkat semmit sem dolgozhatni, ’s még is többet 
emészthetni a’ dolgozónál, ’s míg más jámbor lót, fut, fárad, a’ páttanós pamlagon he-, 
Verészve mondhatni: lieus nobis haec olia fedi; dulce esi desipere in loco. Ha hát Úrnak 
születhettem vólna, bár ki legyen szegény legényI • :

De a* szegénység sajátom nekem, ’s tán lég jobb .barátom e’ világon, mert hóltomig 
nehezen hágy-el; azt sem igen reményihetem, hogy Fijamnak ki fogom vivhatni a’ feljebb 
dicsért irígyelhelő just Mit neveljek hát belőle ?— Mester-embert Uraim! egyenesen mes
ter-embert és nem mást! azt is meg mondom millyet, de elébb azt súgom-meg: miért? 

Akármellyik világi helyzetre vessem szememet, nem talál szívem nyugvó pontra benne. 
A' Tudósnak belső értéke rendszerént nincs eggyarányban a’ külsővel, a’ melly sokat 

tud, szint olly sokat éhezik , ’s minden tudományával rongyos kabátját nem tudja befólda- 
ni. A fej rakott, a’ kamara üres , a’ ki akarna nem adhat, a’ ki adhatna'nem akar, ’s a’ 
jámbor tudós igazán ollyan a’ világban,mint egy szép mívű erszény a’ szegény legénynél; 
használható, de ritkán használ. Ollyan mintáz ohsoletum verbum a’ beszéd’ löszeiben.

Fiam Tisztviselő ne légyen, ne hogy elvétvén az arányt, fényleni vágyjon használás 
helyett, ’s hívatalja tekintetét ön’ személyéhez várrja-

Az Orvos szép pályát választott, de a’ játszi kényű szerencsével tesz eggy ember-szá
mot , ’s á’ világban sokat rovatnak egymás rovására. Azt hallom: Looa Dániel Berlinben 
emlékpénzeket készített a’ végre, hogy a’ meggyógyúltak azokkal jóltévő orvosaiknak 
hálát mutathassanak. Szép gondolat! .’s mi lehet sziv-emelőbb annál, ha eggy öreg orvos , 
sírja szélin efféle emlék, pénzekből fűzött hoszszú füzérekkel bizonyíthatja-be az emberiség?
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javára használt életét? De jó Loos Dániel Uram! miért nem készített ollyas emlék-p&ké- 
(cet is — Valami fekete maszszából, halál-fejjel ’s memenlo móri betűkkel rajtok — mellyek- 
kel Orvos -uraknak a’ kezek alatt megdicsőültek’ El-hagyottjaik kedveskedhettek volna ? így 
sülne-ki mind prqficii mind deficit! fiam', fiam Orvos ne légyen, ki szegény gyakran bttn- 
telen szenved, ’s bűnösen ragyog, ’s ha keblében nagy a’ jutalom, rendszerént nem 
felesleges a’ zsebében, ha pedig ez rakott, nem ritkán üres amaz.

Padkásnak adjam? Ez csak keze az Orvosnak. De mit ártana ez? Kéz, láb , -nincs szám
adás alatt, mint fő és szív, és így sorsa nyugottabb. A’ patikai nehéz szagot a' nyereség jő sza
gáért könnyű vólna szenvedni. De nem! fiam ne (égyen az ! a’ nyereség veszélyes szaga 
megjárhatná fiamat szinte a’ széditésig; exoiicus szerek helyett adhatná a’ hazaiakat,’s félek

Földmérő legyen? Perlés, osztozó zaj, ’s csata közt tegye munkáit? Küzfalakat vonni 
testvér, atyafi, szomszéd közt, ’s nyakát szegni az arany eggyértésnek, öles lánczal szag
gatni a’ természet’ lánczait, ez legyen gyászos mivé ?

A’ Fiam Prókátor nem lesz , hogy az igazságnak, az egyszerűnek, mindég szemponto
kat keresgessen, ’s felé aranyozzon, de melléje csapjon. Az igazságot mint cselédet ne szo- 
gődtesse!

Szép a’ Kereskedő’, a’ Kalmár’ osztálya. Mint a’ méhecske munkásán dongja-he a’ vi
lágokat, keletet nyugottal, északot déllel sőgorít, nemzeteket korholtat, ’s mint. a’ pók’ 
szövedéke közepében szerte terjeszti fonalait, ő is polyp-kezekkel hat-ki mindenfele. De 
ah! az érez meily közt forog, gyakran meg érczesiti megkeményitiszivét, ’s hajlik ember- 

'társit, a’ vele rokon lelkűt, az isteni szikráját, meg ennyi Bánya-cuxnak tekinteni. Nem! 
fiam Kalmár ne legyen! félek a’ síkos úttól.

A’ Katona érdemet arat, ,d.e viszont arattatik, ’s kepére jár közte a’ kaszás halál. Egy 
nyomon járdái a’ mankó az érdem-jelekkel. A’ Hazáért halni szép pengés, benne élni szép 
érzés! Ah eggyetlen-egy szeretett fiam Katona ne legyen, reszket a’ szív a' Szülében 1

De Művésznek óhajtanám, főképp’ Festőnek.— Sort ülni a’ Rapháelekkol, Caraccikkal, 
Mengszekkel, Angélákkal, Dürerekkel, vagy csak Hazánk’ Cserjével, Kupeczkyjével és Má- 
nyokyjával is, dicső lenne! Műveit királyi Galleriákban függve látni trucczolni az időnek és 
múlandóságnak, hízelegne! De hogy a’ jámbor Míyész Hazánkban, éhen dolgozott, míves
nek, rongyosan koldúljon vevőt, ’s a’ lelketlen vevő ekkor is gyakran azt vélje, hogy ke
gyesen pártot fogott olcsón tett vásárlásával, mellyel a’ vászon’ ’s festék’ árát. megtérité, 
nem! fiam inkább láng képzeteiben festegessen bájos ideálokat magának, ’s hagyja szap
pan-buborékként enyészgelni őket. A' haszon egy lesz 1

. Hang-mívésznek épen nem nevelem. Félek, hogy instrumentjei bájos hangjait zavar
ba hozhatnák gyomra’ korgásai. Osztán ki nem .dibUanl már ma ? ki nem mnstealisch ? 
Nem várhatjuk e’ minden órán, hogy még aziszonyodás sikoltozásait— ha póktól, egértől, 
véletlen csóktól ijjedeznek Szépjeínk— vagy a' fajdalom’ fohászszait és felkiáltásait is gazdag 
torokban, vetélkedők’szerencsétlenségük hallására ’sa’t. innet-tova B-dúrbúl vagy C-moll- 
ból, kóla .szerént ejténdjük? Ki nem tudja már ma értői pergő nyelvvel, a’ legfinomabb 
tagolgatással megítélni, hogy X ** vagy Y * * Énekesnének miilyen a’ terfiletje, (  Umfang) 
a’ Soálája ’sa’t, ’s hanem tudja,,ki nem szégycnli hogy annyira elavult? Hej! pedig sok
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kontár közt csaknyavalyog a* mívész, ’s azon mesterséget, mefly-felől azt véljük, hogy ért
jük, rendszerint csak azért szoktuk becsülni, hogy bennünk megvagyon.

Poéta se legyen a* Fijam, kivált ne Magyar! hogy a’ Múzsája szárnyas lovon járjon, 
ínaga gyalog y hogy mind úntalan a’ Moecenásokat kiáltozza, de szava kiáltó szó legyen a’ 
pusztában. Azt mindazáltainem bánom, hogy ifjontan, mintegy bajusz és szakái üto- 
déskor., egy két érthetetlen versecskét Megessen válamellyik Folyó-írásbabe, csak azért, 
hogy just vívhasson-ki magának, érettebb korára, a* midőn már okossal írhatna, cri- 
tiz áthatni.

Gazdának sem szántam a’ Fijamat, hogy véres verejtékkel egye kenyerét, az egy- 
nehányadik falatot: egész Európa panaszkodik a1 szántás-vetés süllyedése ellen. Jobb és 
kéj-adóbb dolog, mint túrni a’ földet, hetykén járni rajta, ’s lenézni az izzadóra.

De azért úgy nevezett Gavallér se legyen ám, . hogy henye nem-dolgozásban lelje 
kényét,, vagy forgó szélként kerengjen az emberek között; máséból költsön, de csak ma
gát szeresse , mindennek barátja legyen, de csak magát imádja.

'Nem! az én Fijam mindezekből eggyik se legyen! Mester-embernek és nem másnak 
szántam én őtet.

Csak egyedül a* Kézmíves áll az arany középszer’ boldogságában. A' természet nyers 
ádományit finomítja, á’ szükségeket kényekké varázsolja, fényt’ültet a’ sóvárgás* ölébef 
gazdagságot von be a’ Karzatokba, jobb keze a’ Kalmárnak, bal a’ Szántóvetőnek, lába 
a* kény — ’s fényűző Nagyoknak; de még is a* maga Ura, sőt másoké, ’s független’ az idő* 
móstohaságitól adóztatja a’ világot. Hajég járt, aszály per’selt, áradás dúlt, kenyér, só, 
hús , gyapjú rukkolt, neki nem árt; rukkol míve is, *s búsúljon a’ ki tud hozzá! Gyarapo
dása bizonyos, ’s a’ ki ifjontan kisded bőr - iszákjával hátán, viaszvásznas kalappal fején, ’s 
vándor-botjával kezében, alamizsnát kére ajtódban, emeletes háza ablakain eregeti-ki pi
pája"* íustjét, vénségére. Addig is ki van vígabban mint 6 a’ Czéhek’ szállásaikon és báljaik
ban? ki mint Ő vándorlásaiban? világokat lát, tapasztal, ’s mint igaz Cozmopolíta, Hazá
jának fogad minden tájt hói mestersége virágozhat. Fejét nem töri hálátlan munkákkal, 
nedveit nem poshasztja henye üléssel, vérét nem süríti a* sáppadt gondal és szorongó epe
kedéssel; a’ ma ád holnapra ’s holnaputánrá is, ’s csak idétlen betegség az, a’ mitől ret
teghet, de a’ folytatott munka óvja tőle, *s kit ne rettentsen ez? A* kormány’ dolgain nem 
aggódik, isméretlen a’ Nagy világ’ mázzaival, fortélyaival, ’s gyakran ha felpillant is a* 
Nagyok* ragyogásaikra, majd mosolyva forgatja Jegyző-koncét levélről levélre, melly- 
ben sok Nagyságosok és más Úri-rendek veszteglenek a’ késedelmesek kozott. — Hat na
pokon munkálkodik, megszűn a* hetediken, ’s ennek felét Istenének, felét kedvesének 
szenteli. A’ veres betűs napok’ estvéin Jobb kezével vigyorgó lyánkáját karolva, baljával 
tele poharat markolva, űz bajt, gondot, héti fáradást, ’s boldog mámor kereng fejében, 
boldog mámor zsibong szívében! .

Ah valóban az irigylésig boldog helyzet a’ Mester-emberé! Mindazáltai a’ Contó-be
szedések , a’ feszes' antichambrirozások, az üres bíztatgatások, vagy épen goromba eliga- 
zittatások, sőt gyakorta a’ Nagy-harangra szólló útasíttatások, a’ bájos Tableauból, mint 
illik , kihagyáridók lennének.

K M. Or. Minerva 1 Negyed 1025*
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De ím az újjunk sem egyforma! azt mondja a’ Magyar; nem egy becsúek előttem 

a’ kézmívességek is. Némellyekkel betegségek atyaíiaskodnak, másokban örök tusában áll 
az ember a sátánnal, többek kelletlenek ’s az idő változásitól függnek. Sokakat ki avit a’ 
módi, ás sok mint,a' paraszit-plánta embertársainak bohóságain ás gyengeségein élősködik.

Nem! az én Fiam egyenesen Asztalos legyen, és nem más ! ’s tudom rózsát ültet 
egykor a* síromra, szerencsés választásomért

Az Asztalosnak, bár merre fordul, terem a1 főid, hízik a’ gŐböly, gyapjaz a* juh , 
két ke2e az ekéje, szorgalma a’ kincs varázsló veszsző. Ezek által mindenét magának kö
szönheti ’s büszkén elmondhatja a’ Schiller német Mú’sája után:

Rühmend darf dér Tischler sagen , ~ 
fíoher darf das Iíaz ihm schlagen:

Selbst erschuf er sich den TVerth /
Kérem kedves Olvasóimat jól mcgválaszszák azt a’ szempontot, mellyből én itt Asz

talosom’ becséi tekinteni kivánom. Mert az emberi becs felette sok szempontot kiáll, ’s majd 
minden embertől másból tekintetik. Ezen Becsre mintegy k’ótya - vetyélnck az emberek. 
Legfentebb szabja azt a* Theologus, ki isteni szikrát ’s halhatatlan lelket lát ember
társában ; alább a* Philosophus, ki nemes Mónászokból szerkezteti Öszve, ’s a’ szabadság
nál fogva tiszteli. A’ természet vi’sgáló és Anatómus, testi alkotmánya’ remek mívét, az 
inak’ csuda szövödésöket, az agyveíőnek, e’ materiális léleknek bámúlható alkotását csu- 

• dálja, ’s becset ád, a* legtökélletesb’ állatnak a’ természetben. Lejjebb nézi őtet a’ Politi- 
cus, ki az embert társaságos életben tekinti, ’s a’ társaság’ külső és belső erejére ejtendő 
segedelméről méregeti. . X-^csekélyebb ígérő a’ Kaln*ár, nagy része a* pórságnak, ki 
csak pénzéért:, embert; mert ezeknél csak portéka
az ember, ’s hit.vány ráadás a’ vagyonára’ Ezen utolsó, mint mai köz becs-mérték sze
rint, értem én Asztalosom’ becsét is,- ámbár gyakran a* többi becsekben se marad hátra 
azoktól , kik feliengős mosolygással piilantnak-íe gyalú-asztalára.

Az ő mestersége egyszerű, de a’ makkot hagyott ember nélküle nem lehet Ki nem 
avul ő többé a’ világból soha, ’s míg Nemzetek , Karzatok porba dőlnek, tudományok, 
mív ész i előlép ések a* vér engz ő hadak’ „ Megálljt1 - J^ji^szt.eglepek , vagy hátrálnak', az 
Asztalos* mestersége foly’s fénylik, *s legalább mankót, fákezet ’s Ispotály! nyoszolyákafc 
készítget a’ nyavalygó emberiségnek. A’ ki nem -fáradó természet nyújt neki mív alá szere- 

’ két, V ő  arra fordítja ezeket, hogy embertársai alkalmasan lakhassanak. Az ő míveivel 
telik-meg házunk, ’s nem ő kíséri e’ szerszámaival éltünket végig? Ő első és utólsó Kéz- 
mívesünk , az Ő bölcsőjében nyikkan-meg első sírásunk, abban ringanak előkori álmaink. 
A’ bóldog Ifjat lángoló párjával az ő nyoszolyája; fogadja - el. A’ torok’, és gyomor’ örö
mei — Földi istene soknak! — nem az ő asztalán szedetnek é ? ’s bolyongásod’ végével, 
bár csillagokat szedtél is alatta, nem az ő gyászos koporsójába kerülsz é? Hát a\ karszék, 
a’ mellyen ülsz, kimíve? Ah csak akkor, ha a’ Nagyok előtt, kik le nem ültettek, feszesen 
kelle órákig állanod, fogod érezni melly jó tét egy karszék !

Nincs kit irigyeljen az Asztalos, elébb utóbb reá szóról mindenki. Ha ablaka előtt 
büszke equipage-ján elcsörtet a’ kevély dúzs, megállítja ő. suszszanó gyalóját, utánna te-
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kínt a’ meredezőnék: megáll) 1 igyszóll mosolyogva, körűi deszkázlak egykor? szűk leve
gőt zárok melléd, nem többet egy szippantnyival is, mint cselédedhez, ’s fa-szegeket verek 
körötted, hogy a’ férgek elébb juthassanak henyén hizlalt testedhez! ’s e’ szók után 
élesebben suszszan a’ gyálú.

Ha csinos öltözető ’s viseletű uracskákat, mindúntalan mosolygani, száraz, kezet 
mosni, hajlongni, édelegni lát mások körűi, ’s ugyan ezek őtet ’s másokat a1 fizetésben 
megcsalják, özvegyeket árvákat nyomnak, ártatlanságot öldösnek: fogcsikarva hasonlít ja 
őket gyáva asztalos bútorhoz. Felül úgymond mahagóni vékony lapozat, fényes politúr 
’s alatta kórhodt fenyő!

Ha atyafiakat a’ vagyonon perleni, barátokat egymás ellen torsongni hall: roszsz 
enyvezet uram ! úgymond, úgy barátság mint atyafiság; nincs szorító kapocs már ma, ’s 
felválik ideje korán.

Fűrésze’ harsogásától, ha Xantippéje van, nem halljazsörtölését A’ durva deszka’ 
kigyalúlása, magzatira nézve a’ nevelés’ jótételeit juttatja eszébe. Vas és fa-szegeit a’ sze
relem’, és szeretet’, foglalékihoz hasonlítja. Gyalú-asztalára, mellyről remekek kerülnek-le, 
azzal a’ büszke érzelemmel tekint, mellyel a’ Szerző a’ maga író-asztalára; ámbár közte 
és az író közt fonák az arány. Mennél közelébb lép az asztalos a'-nap* módijához, annál 
becses’bb mfve; mennél közelebb az író az ó Görög ’s Sómaihoz annál jeles’bb. Az asz
talos nem lehet remek nélkül mester; lehet az író e’ nélkül is czéhbeli ’s törvény-szabo- 
gató. Az asztalos, friss fát, deszkát, új ízlésű bútorrá alkot; az írótól, kivált a’ magyartól 
azt kívángatják, hogy új dolgokat ó szavakba bújtasson. Abban .mindazáltal kezet foghat
nak mind két nemben a’ számos kontárok, hogy sok szú-ette kórhodt gyáva mívekre reá 
vonják a’ szemvakító fényzetet, ’s ám szemeskedjen a’ vevő!

Némelly hivatalkák sem vethetik szemére, hogy az Asztalosnak accidéntiácskája sincs. 
Mire való a’ fűrész-por, a’ forgács, a’ gyalú-pántlikák ? Igaz hogy nem deszka darabok, 
nem egész deszkák1 -

Asztalos légy kedves fiam, és nem más ! ’s ha egykor levívott éltem’ estvéjén befogod 
szememet, hű fiúi hálából gondoskodásomért, készíts számomra egy koporsót, egysze
rűen zöldre festve , annak jeléül, hogy nyugottabb lakást reményltem túl a’ sírok’ homá
lyán, mint innen rajta. Egy csonka oszlop tartsa egygyügyü hamv-vedremet, de a’ mivész 
óvja vésőjét a’ virág’ s rózsa koszorúk’vésésétől reája; mert tövissé szúrt ugyan; de a’ rózsát 
nem szaggathatám. Fel-írása csak ebből álljon: „ Itt nyugszik szegény Atyám mint fárad' 
vándor, ellankasztva sorsától’s az emberektől; fő jóltévőm, mert asztalosnak szánt, fő 
jóltévője én, hogy koporsómba rekesztém.“ jSyúgodjon csendesen!

Fáv András.
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Az 1824-dik Észt. Tudományos Gyűjtemény Vll-dik Kötctjének 120. 121. és 122: 
lapjain feltett törvényes Kérdésre

tüi-rántás meghalást, (mert a’ kétszeri mást, de azt: máskor) az egyenes linea szár
mazást, vagy gencráliót, a’ görbe pedig házasságot vagy eggybc-kelést jelentenek 
juridice. És így B és C más el fcmclhi, származtak az Á-tóI. — C és E eggybe 
keltek, valamint D és B is — B és C meghallak, a’ mintáz egyszeri keresztül rán-. 
lás mutatja. És Így D özvegy aszszony, E pedig özvegy ember.

1-ilt Jegyzés. E’ már a’Kérdés : hogy D és E eggybe kelhetnek, vagy is öszsze-házasod- 
hatnake’f

Z-ik Jegyzés. A’ D sógorai mind azok, valakik B-nek testvérjei. B-nek pedig azok a’ só
gorai ,' a’ kik D-nek testvérjei.

4-ik Jegyzés. Hasonlóképpen C-nek a’ sógorai mind azok, valakik E-nek testvérjei. 
E-nek a’ sógorjai pedig mind azok, valakik C-nek testvérjei. Innen következik: 
hogy I) és E nem sógorok' egymással tellyességgel, és innen meg ismét a’ követke
zik: hogy ámbár ezen két házasságból született gyermekek egybe nem kelhetnek 
(a’ melly is bizonnyal igaz) de a’ Szülék, tudniillik ebben a’ felvett esetben a’ D 
és E egymással bátran eggybe kelhetnek. És így ebben habozni nem lehet, mint 
*’ tisztelt Kérdő mondja.

R övid  F e le le t

A
Magy István, 0István, 0  az Atya

férje Tóth János Q E

j-sS Jegyzés. A* kereksedfigúra fdrjfit,a’négy-szeglclű fejér személyi, az egyszeri kérész-
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1-íkésutólsó J e g y  ié s .  Minthogy a’ sógorságról vagyon szó , gyakorlásnak okáért, talán v'iíá- 
gosításnak kedviért is , vegyük-fel egy m elléklíneabéli, a* Római Polgári. T örvény 
szerint harm adik , de az Egyházi Törvény’ számítása’ módja szerint csak második 
grádusbéii valóságos sógorságnak e’ következendő nyólcz (m er t több nem is lehet 
ebben a’ grádusban) eseteit:

Móses ésak az elsőt' tiltja , tudniillik .stz apám’ "tfneghóltt férjfi testvériének életben 
m arad it aszszony özvegyével való egybe-kelésemet, vagy is, hogy az E  a' D -v e l egybe 
nem  kelhet. A’ többieket nem  tiltja. Most m ár azon disputáinak a’ Júristák , hogy ha val- 
lyon Móses az egész grádust é , vagy csak ezt az első esete t, a’ mellyet. em lít, akarta é 
m egtiltani? N ém ellyek azt á llítják, hogy az egész grádust. Mások pedig csak az első 
esetet ism erik megtiltottalak, é í  azt. is dispensálhatónak. Az említett. Egyházi T örvény 
sz e rin t, valam int a’ Consangvinitásnak, úgy áz Adfmitásnak is mind a’ négy grádusai 
inclusive tilalm asok, respective.

1
AO

2
O

3
o

4o

5
O

6
O

7
O O

8

O e □ e o □

Czövek István, Prókátor^
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2 1.
K Ö N Y V  - V P S G Á L Á S .

A u r o r a , Hazai Almanach.
; Kiadd K is fa lu d y  K áro ly  1825. (Negyedik cv) Pesten, Fiislüti landcrer Lajos’ betűivel.

286. ’s egynéhány lap.

Ez a’ nagyobl) 12-ted rétben, külön külön színű, és czifrázatú keményebb papiros 
borítékokban megjelent Zsebkönyv, három rezekkel, ’s a’ czímlapon egy kis jelképecs- 
kével ékeskedik. A’ könyvecske’ levélkéinek lapszélei bé vannak aranyozva. Két öszsze 
hajtolt kiterjeszthető kótás levelek köttettek végére. Gróf Gyulay Ignátz Horváth-or- 
szági Bán’ hitvesének, született Báró Edelsheim Erzsébet Aszszonynak szóll az ajállat. 
Tartalma hol folyó hói kötött beszéd.

Gyakorlatlan lévén nagyobb kissebb könyveket vagy kiszemelhetni, vagy birálgat- 
ni, habozom valóban külsőjével, avagy belsőjével kezdjem é ? De mivel a’ belsőnek 
kedves sziulúgy mint kedvetlen mind illctése, mind illetődése, csak mindenkor követi 
a’ külsőjét, és ez mindég, mindenütt és mindenben úgy vala, ’s bár mint akarhatnám 
másképp’, alkalmasint ez után is mindenkor úgy leszsz; nékem hasonlóképpen még a’ 
F. M. Or. komoly pillogású Minerva’ tekintete előtt is a' hajnal Istcn-aszszony’ külse
je körül kell legelébb ügyetlenségemet próbálgatnom.

Legyen hát szabad mindenek előli ditsérncm, azon, mind az ajánlót, mind az 
ajánlás’ elfogadónéját becscsttő érzést, inellynél fogva a’ könyvetske eggy oly fő-mél
tóságú Magyar Aszszonynak nyujtatott-bé, ki noha külföldi születés, már úgy honno- 
sodolt-meg, valamint némely bonni dámáink megkiilföldiesedtek, Magyar léttökről 
csak akkor emlékezvén, mikor a’ Magyar özvegyek’ jussai forganak kérdésben.

Már a’ mi a' Könyvecskét magát illeti: bár mi ritka legyen az arany a’ XlX-dik 
században, és mindazonáltal azért látnám azt szívesebben egyebütt, mint a’ Magyar 
könyvek lapjainak szélein, mivel vagy körmöket vagy körmöcskéket kell venni segé
dül, az arannyal bégummizott és öszsze ragadott levélkék’ szét nyilogatására; ’s nem 
egy Magyar Urficskát, nem egy Magyar kis-asszonytát láték, ki kevésbbé izzadott, 
midőn a’ Német tánezbon körül forgattatnék, mint a’Magyar Zsebkönyvek’ béaranyozott 
levélkéinek szét szedése’ fáradságos munkájában.

Nem szóltok (mivel csak most kezdek lenni krilikusz,) az Arabsz eredetű és a’ 
Francziák által hozzánk költözött szóról Almanach. Egy őszibe csavarodott krilikusz 
barátom azt hiszi: hogy nálunk Magyaroknál, a’ c betű soha se hangzik úgy, mint a’ 
k , és h belünk ; melly az Olasznál és Francziánál gyakran szusz és csupa lehellet, ná
lunk soha sem az ; azt javasolná tehát, maradnánk a’ Zsébkönyv nevezet m ellett, vagy 
ha a’ Francziák merték az Arabsz szót francziásitani, mérnök mi is magyarosítani a’ 
Fraucziát, és mind írni mind ejteni A lm ának; ha pedig gyenge fülünket sérti _a’k betű, 
mellynek úgy is bőségében vagyunk a’ szavak végzetén , írnánk' Almanah. Én ugyan
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mondtam néki: ne akadékoskodnék, hagyná-meg a’külső száriak külső bélyegét , hadd 
ríjjon - ki eredete, de ő az eredetek’ megjegyzését a’ származási szó-tárókba, nem pe
dig az írás’ foíyamatjába igazítja, a’ hol úgymond oly kevés szükség van valamely hon- 
nosodott külföldi szónak eredete kijelelésére, mint akármely hazafhutás (indigenatus) 
áltál magyarrá vált külföldi grófnak szüksége lenne külső országi eredete’ kimutatása 
végettf egy parádés bálban, p. o: O  Fő-herczegségénél a’ Nádornál, Magyar mente 
mellett koszperddel megjelenni.

De menjünk által a’ rezekre. Rózáé felséges. Tellyes nyakán és mellyén elszilált 
ha jfürtjei; a’ pihegő szivet övedző Magyar vát, ábrázatjának ártatlan elszánással szo- 
morgó vonásai, megigézve tartóztatják-le a’ ránéző szemeket. Jó közel válához, tágas 
köntöse’ ujjaiból a’ leggyártottabb mesztelen kar nyúlik-ki ,.’sá lt’-öleltt hárfájának szé
léig kanyarodik. E zt a’ gyönyörű jobb karját kar-perecz szorítja gyengédeden. Fejé 
bátúljáról végig nyúló fátyol lebeg. Ül a’ szép teremtés, ’s hajló fejével, hárfáját tartó 
baljára támaszkodik. Hárfájáról így Iefüggő karja’ alsóbb részét a’ húrok’ ürein ke
resztül mintegy árnyékban szemlélhetni. Számyacska repes a’ csinos és magas hárfa’ te
tején. — Mind ezek valóban jelentő és bájoló szépségek. Nem lenne' é , a’ térdén fe
lniig festett Róza, ha ültéből felkelne nagyon tenyeres talpas, ’s nem ártana é izmos- 
sága érzelmességéról magunkban formált képzetünknek? nem merném elhatározni.

A’ Magyar Amazon’ rezétől nem lehet hasonlóképpen elragadtatni. A’ ferde kar
dot emelő kar nem szép, pedig lehetne, ha kevesebb erőt árúina is el egy férjfiui. kar
nál , ’s valamivel többet egy nem Amazonnéjénál. Az eggyik paizsonlévő állatra tellyes-, 
séggel nem tudok rá esmerni. , .

A’ harmadik képmetszés, mellya* térdelve szerény.vitéz Tihamért mutatja, mint 
indú l, (nagy Lajosunk és udvarnokai, ’s udvari dámái’ jelenléttében, ) az ő nyakába 
függeszteni a’ jutalom arany lánatoty a’ szelid-képű Gróf Malatesztáné, igen ható minden 
tekintetben; kivévén egyedül a’ Királyt, ki noha a’képíróimívészségre nézve ezen eset
ben , itt a’ képen nem a’ főszemély, mindazáltal még is csak Király és nagy Király; de 
hanem  lenne is oly nagy, mint a’ miilyen volt, még akkor se kelle vala őt’ úgy adni: 
m int ha Dobzse László lett volna.

A’virág-lánczolatok köz’t repeső két ámorkák, vagy angyalkába’ czím-jel képccs- 
kében nem derithették-ki kritikusai komolyságomat,

Akár jók , akár roszszák e’ kritikák, legalábbérzéseimnek tartalmai, ’s nagyobb 
részének oka adódik: ez pedig talán azért szükséges, mivel ennek hijjával nem’ éle
sülhet , nem formálódhatik a’ krilikusz’ ítélete, a’ néző pedig vagy olvasó, vagy 
festő , vagy író nem tétetik a’ tárgyra íigyelmetessé. A’ roszsz és hibás, vagy semmi 
ítélet is jobb, úgymond agg kritikusa barátom, az oltatlannál, és mindent, a’ jót a’ kö
zépszerűvel és roszszal eggyütt, gőggel, enn szeretve, felületesen elütőnél. Én uj- 
joncz tehát nem a’ mostanság divatban lévő kritikák’ pusztán czifra, vagy olykor ne
hézkes rámájára fogom ütni a’ magamét, hanem ítéletem’ élesítése, ízlésem’ formálá
sa végett adván magam a’ szemetes mesterségre , és javítani, nem pedig akárkit is , 
(ha igyekszik, bár mint hibázzék, vagy láttassák nékem hibázni;) elkeseríteni akar
ván; alázatosan előre engedelmet kérek, midőn nem azt nézem, ki írt valamit, ha
nem mit és miképp? Mindég egésségesebb vagyok, ’s frissebben indúl vérem, vala
hányszor ditsérl.etek.. A’ gyalázáshoz tellyességgel nem tudók, csak a’ gőgösök felett
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szoktam olykor olykor elmosolyodni; de nem kell ügyetlenségemet roszsz néven ven
n i , — az csak annak a’ jele: hogy még ujjoncz kritiküsz vagyok, és még nem oly 
szives, kegyes és elmés századba való, mint a’ mostani. Előre látom: mint szóran- 
dok unalmakat! mint fogom ásítoztatni némely olvasóimat! semmi; jobb ásítozni, 
mint botránkozni, vagy botránkoztatni. A’ dologhoz tehát:

Több jeles darabokat foglal magában az ez idei Auróra. A’ folyó beszédbeliek 
közt legnevezetesebb benne Tihamér. A’ történetet, mint valami egészet, minden 
eltéréseivel nem tudnám előbeszélleni, oly szövevényes fonalakon halad; némely 
eggyes gondolatokhoz tehát és az előadás’ színéhez kell magamat eggynehány pél-

„ Az mondódik a’ 108-dik lapon Tihamérról: „korán árva, Apor’ udvarában ne- 
„ velkedett , ’s ezzel már elébb megjárván az Olasz földet, gyuladozó lelke ott a’ 
„ Scipiók' és Fábiuszok’ hónában lengé körül először a’ hősük' sírjait, kikre nem 
„ kevély uraság ’s hiú ősi czímer , hanem valódi személyes érdem iiitete borostyánt.11 
De a’ Scipiók és Fábius/.ok nagy Patritziuszok valának, és őket szintúgy a’ vitézség, 
mint az ősi czímerek dicsőítették.

A' 122-dik lap' végén ezt olvasni; „Hajnali csillagként, melly szebb létbe vi- 
„lágit, tűnt fel Róza lihamérnak,“ Ugyan minek tesletlentíeni a’ szép testi képet? 
miért lenne ez vagy erőtlenebb , vagy kellemetlenebb, ha természetesen így adód
nék? Hajnali csillagként, melly első derűidében világít, tünt-lél Pióza Tihamémak.

A' 123-dik lapon ezek fordulnak elő: „Ha Róza' külső ékei valami ürességet 
„ hagyának is a' köz léten túl vágyó ifjú' keblében, fölösleg betölté bal esete a’ 
„liijánvt, ’s az óhajtott dicsőség Rózába vegyült, ’s úgy nézett utánna, mint a’ 
„ vándor a' leszálló napra : “ A' külső ékek' valami üressége , oly sok féle értel
mű kitétel nyelvünkön, hogy azt talán soha sem fogja megizlelni a’ Magyar elme, 
a' kőa léten tú l vágyó i fjú  keblét y szintúgy nem. l ’edd itt a! köz lét helyett a’ 
köz indulatot, ’s azonnal láthatóbb leszsz a’ kép, ’s még is a’ testi vágyokon felül 
emelkedett iftu lelkes ábrándozásait mintegy árnyék homályban hagyandja sejtened. 
Miért nem inkább valamennyire testesíteni ár' kitételben a* lelkest, mint a’ testit olly 
igen testetleníteni ? Nagyon németesek az efféle kitételek, bizonyos fagylaló buz- 
gást árasztanak a’ beszédre. Ollyan a’ Rózába vegyült óhajtott dicsösségis. A' na
gyon határozatlan, valamint nagyon testetlen kitételek nem szülhetik a’ lélekben, ’s 
onnan a' szívben azt a’ derűlettel vegyített homályt, melly annyi bájjal bír, az elő
adások’ némely nemeiben, és a’ melly az érezve értett muzsikához leginkább ha
sonlítható. Ezt nevezi igen helyesen Stael Aszszonyság: ,-le Vague. Rokon lévén ez ' 
a’ homályos érzés a’ muzsika’ mélázásaival, inkább illik a’ kötött, az énekes be
szédbe, és ott is jobb az egésznek attól megleheltetve lennie, mint csupán helyen
ként, ábrándozatokat kísérő elandalodásokkal azt kisohajtgatni. Ily forma,.de más 
nemben, az; a’ mit a’ 126-dik lapon olvasni: „épült Rózának belső világa, népesülve 
tündér alakival képzetének. “ ,Ezt koloszszális, roppant hasonlatosságnak nevezhet
ném , olly kevés idom *) (proportio) van a’ hasonlított és a’hasonlítatott közt. Nagyon kell 
vigyáznom, mikor a’ kacsint a’ nagyobb mellé teszem amannak kicsinységét emelni 
akarván, mert ha felette nagy a’ köz, a’ Nevetséges' határihoz vezetem olvasómat, a’
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helyett, hogy a’ Hatásnak köribe vigyem. így mosolyogtatja-el a’ sírni kész olyasát a' 
sopánkodó Ovid’ ezen hasonlítása:

Haec facies Trojae, cum caperetur, erat.
Ezen kitételt pedig: ,, épulbelső v ilága , “ fordítsa bár akárki, vagy Görögre, 
vagy Latánra, vagy akármi más nyelvre, kivévén a’ Németet, nem igen fog boldo-

fdini. Azt csak nem kívánhatják, minden literatúrai érdemeik mellett is a’ Németek, 
ogy őket akár szebben érzőknek, akár mélyebb, és szoros’b elmélkedőknek tartsák a* 

többi nemzetek, a’ Görögöknél, vagy Rómaiaknál, vagy egyátaljában minden egyéb 
nemzeteknél. Miért nem mondja hát senki a’ Németen kivűl, merne innere W e lt ,  
meus mundus internus , mon monde interieur, il mio monda interno, m y  internál 
W orld , m oj vnyite tnyi sw e tl  holott ezen nemáétek mindnyájan szintúgy képzik ma
goknak a’ világot,-és annak, mind egésze, mind részeleijei szintúgy rájokhatnak.— 
A’ Görög az embert kis világnak mondta: pxpojcoarpo;, — és még se mondja: cpos xoispoj 
swat-spos. Oka talán az leszsz: hogy a’ metafora, (ha még is metafora) felette 
erőltetett, az az: csak a' harmadik vagy negyedik következésében érthető. Mikor a’ 
Német így száll: meine innere W e lt , nem a’ kiilső világot gondolja magában képez
ve , hanem eggy egészen más, külön és olykor ellenkező világot, ’s tellyességgel füg
getlent a' külső hatásoktól, ez az ens metaphysicum  pedig, mellynek még inkább na- 
gyúlni kellene, mikor képzeletünkben népesülő világnak neveztetik, nem adhat még 
homályos képet sem a’ képzelő tehetségnek. Maradjon hát nem bánom e’ kitétel a’ 
maga helyén a’ metafizikában; de ne írjuk-le efféle szóllásokkal Tihamér’ életét.

Mind ezeket csak azért hoztam elő : hogy ligyelmctessé tegyem Ilazámfijait, és 
kivált egynéhány íréjinkat kitételeik' megválasztására. Az Hlyeknek sokasága idegeníti- 
el főképpen a’ többi nemzeteket, a’ Német könyveknek, a’ Magyar olvasókat pedig , a' 
Németeket igen követő Magyar irójink’ sűrűbb olvasásától. Nem kell erőltetni a’ valódi 
hatóságot, mert megátalkodik, ’s küszdés közben meggyengül.

Még csak eggyetlen eggy jegyzéket. A’ t 3y-dik lap végén, ’s a’ 138-dik’ elején 
ezek mondódnak : „Verneniek eggyik biztosa, csak hamar kivett belőle mindent, mi 
„ használhala urának1'? M i a' m i  helyett nem mindég téendhelő. M i,  ezt teszi: quid ; 
á  m i, quod. Nehéz érzeni, és még nehezebb tudni, hol elhagyható nyelvünkben az 
ízecske a . Jó l tennék grammatikuszaink, ha e’ tárgy felett egy kevéssé mélyebben 
eszmélkednének. Az a ízecske, határozottabb értelmet ád, és így olykor hatóságot 
szerez, azonban némelykor a’ határozottabb, máskor a’ határozatlanabb hat ránk job
ban. Azon eszthetikuszi grammaliküszunk, ki ez eránt bizonyos regulát szabna vagy 
adhatna, (mert addig csupán érzésünktől kell vezéreltetnünk) — nagyon érdemessé 
tenné magát nyelvünk’ dolgában. Mindazonáltal megjegyezhető itten, hogy még a’ 
Görögök’ meghaladhatatlan szépségű előadása is tele vanó, tj, ro-val.

Másik fő darabja Aurorának, Borbély Ilelena’, a’ Magyar Amazon’ levele, Fér
jéhez Békési Istvánhoz; a’ kötött, beszédi dolgozások között kétségkívül a’ legjelesebb. 
Mit feszegessem, minő vers nemben kellett volna e’ levélnek íródni? miért írjon ala- 
gyás versekben Borbély Helcna hitvesének, mert Ariadné Ovidnál azokban írt kedves 
hitetlenjének ? ha pedig Ilona’ századja’ szokását kellett volna megtartani, rímelt 
liangeggyeztető hat lábúkat olvasnánk. Azonban nehéz törvényt szabni eggy hős szívű 
fogoly és bús aszszonyuak, mitsoda féle versekben írjon urához ? Ha már kritikusz lé-
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temre kéntelenítetem valami nem jót mondani a’ felséges dolgozásról, azt jegyezhet- 
ném -m eg: hogy a’ levél’ végével folytatott verseket, új czím alatt, mint új dara
bot kellett volna kinyomtatni, az egésznek eggysége megtartása végett.

Oly szép, olly eggyügyű szövésű az az egész levél, hogy nem győzi az ember 
eleget olvasni. Változóan, ’s mínteggy önnmagoktól fejtődnek-ki a’ fogoly nő’ helyheze- 
te i, gondolatai, és érzései. A’ szerző’ tolla költeményes, gyönyörűek a’ képek, he
lyesek és igazak a’ metaforák, a’ versek mindenütt jól hangzanak, az az: a’ szerint 
mindenkor, a’ mint a’ mindenkori gondolat és érzet megkívánja — az Amazoni ka
rakter kezdetétől mind végig hibátlan, elváltozatlan marad ; szóval: mind az egész, 
mind a’ részeletek ollyanok, ’s oly gyönyörűen egymáshoz illők, ut quivis. speret, 

frustraque laborét ausus idem. É n, nem csak hogy helyben hagyom a’ mértékes hatlá- 
buak’ választását; sőt magasztalom is , mert, mindéposzi, mind drámai formák és hcly- 
hezetek fordulnak elő a’ dolgozásban. — A’ helyes szépségek’ megkiiíömböztetése és 
kijelelése, szint olly hasznos, mint az elsikámlásóké, ’s kétség kivül sokkal gyöhyörküd- 
tetőbb a’ kijelelő’ részéről. Indúljunk hát magunkat és olvasóinkat gyönyörködtetni:’

A’ Tömösváratt fogságban ülő nő szemére hányván a' többi között férjének or
szág gyűlésre menttét, mikor a’ Török jószágaik’ szélénél ácsorga, ezeket írja néki:

„Kellettél e Fejérvárban? vagy nélküled a’ sok 
Jámbor Atyák semmit nem tudtak szollani bölcsen ?
Élemedett öregek, ki te nem vagy, kellenek ottan:
Illetik a’ fiatalt tőr, pánczél’, ’s tábori munkák.
Ott harczolni elég szóval: harczolni emitten 
Fegyverrel szükség, és vért Izzadni csatázva;
Ott, ha ki veszt pörben, nem fog csonkulni hazája 
Általa: itt minden fogyatás nyirbállya hátáéit."

Ugyan nem úgy van é ez írva, mint csak Virgil írhatta volna, ha Magyarul írt 
légyen? - ;

Hát ezen az emlékezetben önnként megragadó képes vers?

„Csarnokod elpusztult, márványai meztelen állnak."

’S -mikor leírja szerencsétlenségeit a’ buS nő í

„ Menny-be, ’s ha szív mellyedbe szorult, szemeidre tapaszszad 
Két tenyered’, ne hogy a’ látás lábodról elejtsen,
’S elfojtódva te is mellettek lelkedet add-ki.“

Ez bezzeg nem hamis páthosz.
A’ szegény elhagyattatott így írja-le zokogásait:

------------   „ elaludt panasziinra sirámok
Omlottak kipirult orczámról nedves ölembe." 

mi ható itt a’ „kipirult arcz és nedves öl“ !
14* ■■■'
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De a’ költeményes nyelvben is felette ügyes a’ Költő, p. o.

„Meglett, a’ miokért remegék 

Nem a’ bombik, hanem

„a’ bombák’ hányása. “

hogy képezzen a’ hang.
Ily forma ez is : nem az onomalopojeára, hanem a’ kitétel’ hatósságára nézve 

„halálunk’
Napja jelen “

„És ha Facsád elkel, legalább hű hölgye maradgyon. “

és mi szép eme az előbeszéllési előadásba mozgást hozó forma,? mellyre mind a’ fo
lyó, mind a’ kötött beszédben oly gyakran akadunk a’ régieknél:

„ A’ Török a’ közben lajtorján mászni “ 

be nem csak a’ versben nem férő, hanem egyszer’smind elhidegült volna a’ kitétel így: 

„ A* Törökök a’ közben lajtorjára mászni kezdőnek. “

Nem megrázó é ez a’ szép Görög forma?

„Kendefi, a'bajnok: „ jól hogy közelebbre kerültök,
Fclhevesedve kiált, Máhometnek kölykei, küld ma 
A> poklok’ méllyére karom vacsoráin!, ’s halálom 
Nem leszsz boszszótlan“í“

ha úgy tennők: „a’ bajnok Rendeli felhevesed ve kiált: jól van, hogy közelebb
re kerültek Máhometnek kölykei, küld őket ma karom a’ poklok’ méllyére vacsorál
n i ,"  bizonyosan úgyis és még világosabban kilépné nyomva a’ gondolat, és elég erős 
is lenne ; de mennyivel erőtlenebb’a’ szavak’rendesebb ölhelyhcztetése mellett ? azon
ban itt éppen ez a’ szók’ eihányása és elszórása adja-m eg a’ savát a’ kitételnek és 
bélyegezi a’ költőt, disjecti membra Poetae. Nem archi-poeticum és valóban Ilome- 
ricttm e . itt az önnön karja’ megszólítása Kendeliuek? nem felette természetes é, 
hogy a’ neki boszszantott vitéz Mahomet kölykeinek hívja elleneit ? és a’ pokol’ méllyében 
akarja a' pogány kölyköket vacsoráltatni, ’s őket kihívogatván, mintegy örül a’ vesze
delemnek vitézsége hevében.

Nem la'tszatunk e Virgilt olvasni, mikor e’ sorokat olvassuk?

„Ötszáz késérte Facsádnak 
Rontására., gyalog; félannyi nyeregben; az. ágya 
Kétftggr Hz $ iszonyú Öblük , ;̂ m d  jtaenykövet osztók.u 

Mi felséges és egyszer’smind takaros rövidség*! -  - -- --- -
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Hát lehet-é az Amazon’ hős lelkét tettben és szóban igazabban festeni?

„Harczra! vitéz hősök kik vagytok, jertek utánnam. “
FérCak Aszszony után, “ 

nem felejtkezik-el azomban, a’ bátor szívű hölgy neme* gyengeségéről, így folytatván:

„Vágtam, mint lehetett; de karómnak gyönge csapásit 
Yiszszacsapás nélkül, ’s nememet gúnyolva fógák-fel."

s miként festi a* dicső Aszszony a’ maga elszánt hadainak vitézségét:

„ Már nem is életükért Játszottak víni: keresték-,
Mint legyen élteknek szaporábban vége, ’s' diiesően 
Hallyanak érettünk, ’s né pirúllyanak élve Facsádért,"

„ne pirullyanak élve Facsádért“ minő a’ természetből merített mélyen ható festé
se a’ valódi vitézségnek! egy vonással, égy két szóval '■( . .

Akarsz nagy szabású egynéhány vonatokban sebeket-ütő csatát lá tni, íme olvasd 
c’ Verseket:

^Őzönként
A’ kinyitott sebeken dűlt a’ vér, ’s gózze süríté 
A’ felhőt. A* csontropogás, a’ jaj szavak Öszsze 
Veszve fület sértő zajjal kéveregtek az égen."

A’ Török Basa’ (ki szerettetni vágyott a’ szép fogolynétóJ ’s szerettetése’díjjáúl a’ 
kiszabadulás’ reményét pislogtatá) gyűlöletét, ’s vitéz hívei'szeretetét, (melly meg
rögzött a’nagy szívű aszszony’ lelkében;) így festi a’hős-nő’ tulajdon szavaival a’költő:

„„Hogyha nekem kegyelem tőled, mint mondod; ereszsz-el 
Más nem kell; felelém. Az ajánlott gondviseléstől 
Felmentlek, ’s Így elvis elő még éltem : ereszsz-el!
Vagy ha nem: Blly meg ezen hellyben; megcsókolom a’ tőrt 
Csak fogságra no víggy, kinomat melly végzi halállal;
Tőled ez is kegyelem lészen; bús lelkemet űzd t i 
Kardoddal, mellyen híveimnek vére piroslik.
Ö nevetett, ’s hol balra szemét, hol jobbra lövellvén,
Ünneplő kocsimat vonatá a’ gyilkos , előmbe.
Ünneplő kocsimat, Helénádat mellyen az attya 
Házábul, hah boldog Udő! — késérted Örömmel .
A’ szent oltárhoz, ’s pompásan, lakni Facsádra!
Jöttének a’ lovak is , lovaidnak szépe, sajátod ;
Válogatott nemit szerszámban, mellyel te leginkább 
Kedveltél.«“
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az egész hely résszerint Virgíli, részszerint Honiéri módban van költve. A’ ne ve te tt
eleibe azonban valami epithetont tettem volna, p. o. ő keserűt nevetett. Ez az ismét
lése az ünneplő kocsinak, ez a* rekeszték h a h  boldog id d !  e z , a’ szép formájú ki
tétel; „kocsimat késérted Örömmel a’ szent oltárhoz, ’s pompásan lakni F a c sá d ra ,“ 
mind annyi meg annyi és valódi gyöngyök.

A’ Török azonban nem ijeszteti-el magát a’ fogoly hölgy' első maga vonoga- 
tásaitól. „ü lj - f e l,“ úgymond:

„ A’ kocsi, a’ lovak-is a' tieid, magadén fogsz menni Tomösre. “

’s büszkén,

„Ezzel méné tovább"

Ekkor eszibe jutván Békesinének gyámoltalansága , ’s hogy nincs szánakozója , merő 
gúnyoló poroszlóktól lévén környékezve, hogy rabságra kell vitetnie öröm’ kocsiján, 
melly máskör örömre hordozta, így kiált - fel forró elkeseredésben :

„ Mért inkább lovaid nem vittek holtan elejbe 
A’ kinyitott sírnak, melly minden bánatot el-nyel.“

A* nagy felindúlás’ tetejéről lelkünk szintúgy mint testünk mélyre rogyik. E z t a’ 
hanyatló állapotját így írja-le az Amazon : ^

„"NeratinJöm én, mondják: hogy eszemtüí válva feküdtem 
.A’ földön mozdultalanul, ’s szekerembe emeltek."

Szabid akaratból nem ment volna, csak a’ mozdúltalant vihették-el. Minő sze
rencsés itt ez a’ m ondják. Egy szócska a’ maga helyén remeket szülhet, ’s úgy árúlhat- 
ja-el a’ mesteri tehetséget, a’ m iként azt a’ nagy képíró t, ki egy vonattal a’ csupán 
szép Vénuszból bájolótteve. Ugyan isasze»taUj)sag,_vnlna itt a’ vers’ végén, „szekerem 
be em eltek  “ áz egyenlő magában hangzók eggyüvé kerü lésen , az ajak-látáson (hiatus) 
felakadni. Nincs idő ily jegyzetekre, mikor lelkünk’ ömledezése alkalmasint még azt is 
elfelejteti velünk, hogy vannak füleink.

Eddig többnyire az érezve gondolkozó költők’ számára szedegetém-ki a’ sok jeles
ségek közül a’ jelesebbeket. Igyekezzünk már most tenni valamit a’ többi gondolko
zók’ és érzők’ kedvéért is.

Olvassák a’ hazafiak, kik erkölcsi példákban gyönyörködnek, a’ következendő 
verseket: •

„ Elvesztette szegény Erdélyt a’ czimbora. Székely,
És Borbély, az atyád, legutolsó harezosi voltak.
A’ bódúlt Zsigmond zavarodt esze tette harácsosá 
Szép országunkat-, ’s népét irtotta kevésre. - - - -
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Nem Törők és Német rontóink: gyilkosit Simon 
Méhében neveié Erdély, ’• a’ jókat elűzte.
Kárt idegen bennünk nem tett még eddig is annyit,
’S olly tetemest, mint kik magyar emlő téjjel üdültek."

Kik sok károkat vallottak jószágaikban, e’ sorokat tanúiják-meg-:

* Élted* emészti 
Jószágod’ romlása: feledd, más orvosod úgy sincs."

Ki sokat szenvedett honnosaitól, ’s egyszersmind hazája’ múltt sebein várzik szí
ve , felkiálthatna költőnkkel:

„Nincs ostor, mellyben már nem vala része hazánknak.
Jobb idegen földön békével költní falattyát,
Mint bonn mindennap gyilkos-tőrt várni nyakára 
És ugyan a’ ki velünk eggy vérből származik, altul.w

de azért ne Ítélje magát osztrakiszmoszra, ’s már maga e’ szó is emlékeztesse a’ 
hazák’ háládatlanságára! 

Kik szabadon járó elpuhúlt lelkeket látnak, mellyek gyéngeségöket erősebbekbe 
akarnák önteni, olvassák eme, a’ Magyar hős-aszszony’ fogságában oly lelkesen zen
gő szavakat:

„„Néne, ki engem akarsz,mondám, békiteni kínzó 
Sorsommal, mért sírsz? mért lettél néma? Tagadni 
N,em lehet a’ nyavalyát, meily minden nyomra megujjúl.
Kinlodol te is úgy, mint én. Szenvedned azonban r
Kinnyaidat könnyebb., kit férjed néha vigasztal.

. Én egyedül vagyok itt íérjemtül meszsze szakasztva 
Melly kő ez szívemen, ki tud érzem* mérheti sullyát.
Még is előbb legyek én Tömösőn prédája halálnak,
Mint őtet lássam térden koldulni kegyelmet. “ «

Ha a’ Török uralkodás* bús emlékezetet, oszsze húzott képben akarjuk meguj-

„így tett ő mindenha:-Magyart gerjeszte Magyarra 
És ez elég vak volt niága ellen járni kezére:
Atnokok ők, ’s hazugok; már hányszor jégre vivének 

. Bennünket, noha eskvéssel pártunkra' szegődtek."

Ha egy jó de gyenge szívű, őrné’ képét látni akarjuk, halljuk Székelynét:
,, A’ Basa választott magyar Aszszonyt, védni személyed:

Angyalom! ezt örömest; de te ennél többre ne unszolly.



0 Mártzíusz 1825.
A’ Basa, hogy vélem szabadon járj, merre íivánod,
Tetszésemre hagyá ; de felelnem kelletik érte.
Mint van egésséged ? vagy mikkel foglalod elméd ?
Miilyek erányzásid? számat kér róla naponkint.-
Engedgy a’ sorsnak; hitemet megszegni ne késérts :
Hogy magamat véled még gyászosb ügybe sodorjam.
Őröd ugyan nincsen, de bezeg több annyival a’ kém. “

Hát mondhat é a’ vitézi büszke lélekben lobogó szabadság’ érzése valamelly híg 
lélekről, melly fogságát békével tűrvén, sem magán, sem máson nem mer segíteni, 
ennél helyesebbet?

„Nem vádolhatom öt: szive jó, de segíteni Félénk 
Attyafián. Van kötve, '» magát álmodgya szabadnak: .
Mert a’ térre kijár, és nincs rá ajtaja zárva".
Én így lenni szabad nem-akarnék, ’s nem leszek: inkább 

....... . A’ Török, e’ nyomorult testbül kergesse-ki lelkem."

De nem csak festő, nem csak költő, hanem a’ minek szintúgy kell lenni a’ jó 
poétának, szószolló is. a’.szerző. Czélja lévén, az egész levélnek, Békésit, Amazon 
nője’ kiszabadítására bírni, minekutánna a’ lelkes aszszony fogságra jutásának, bús 
érzeményeinek ’s szabadúlni vágyásának részvételt gerjesztő környitményeit leírta vol
na ; minekutánna a’ maga nemű, de nem sztvü Székelyuével nem boldogult a’ hős 
aszszony, már most köz«leht>s?>i í# ijjggk  snvéáá . : hogy azt meghajtsa, ’s egé
szen aszszonnyá- váivaú' egynéhány sze^pmáhtatokra , a’ kiszabadulás’ vágyát a' tetsze
ni akarással, és azon félésscl, hogy férje talán sétálgat és semmi gond nem gyötri, 
míg ő maga fogságba^ szenved , vegyítvén; így szóll :

- • „Tiszta szobám; vannak szobalányaim; asztalom ellen
  Nincs kifogás; búmban de alig hogy kóstolok étket.

A’ jó másod anyám késztet Szellőre kimennem,
És örül, elmémnek ha derültét lelheti közzel.
Véli ugyan hogy lelte: de én-, mikor 6 vigad, és más 
ítt körülem, magamat fogyató képekkel emésztem.
Mit használ? kedvet, nem termett, a’ ki szerezzen 
Ott, hol az elfoglalt szívben már nincs helye kedvnek, 
így vagyok én. Meg nem kérlelhet semmi Tömösbea 
Sorsommal. Legelek keserítő tárgyakon ónkint.
Nem csinos öltözetem; nincs flirtöra szedve fodorba;
Nincs perecza’ karomon; nincs gyöngy kapcsolva nyakamra:
A’ mikoron te talán unalomtul mentve alá fel 
Nyalka lovad’ hátán sétálgatsz, ’s nem gyötör a’ gond.
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Hogy ezen felbizgalo szemre-hányás után lecsilapítsa, már nem csak mint fér
jéhez, hanem mint viselés anya, gyermeke attyához is így szól!:

„ Ah nem! az én férjem velem eggyütt erezi, a1 mit 
Szenvedek ártatlan, ’s valamint én, nyugtalan Ő is.
O szeretett forrón, úgy, mint más senki:Jcegyetlen 
Állapotom hozzám most még hiszem,j&íá szorosban.
Ah! legyen úgy, kérlek! lelkünk kapcsolva maradgyon,
Míg az enyésztő kéz fátyolt szemeinkre nem aggat!
Esztelenül, meg is ismérem, rabságom okának.
Mondálak, ’s hűségedet is vagdalta beszédem:
Ah de te háborodott aszszonynak férjfi, bocsáss meg!
Átkoztam mindent eszemen kül, még mikor a’ seb 
Nyers vért serkedezétt, lévén hozzája szokatlan.,
Tisztábbak szemeim már most; gyógyulni sebembül 
Ámbár nem tudtam, ’s bánom hevenyébe szidalmát 
Toliamnak, melly kába fejem’ forralmait irta.
Büntess meg! csak előbb szabadíts , szabadíts ki Tőmösbül f • 
Büntess-meg valamint tetszik , ha halállal is , osztán,
Elviselem; leszsz így meghalnom kedves ajándék.
Meghalnom; — csak előbb a’ gyermek lássa az attyát,
Kit e* meleg csókkal fognál olvasztani szádhoz!
Avvagy akarhatnád: itt düllyön hölgyed az ágynak 
Gyönge nehezkével, ’s te ne légy mellette szülésén?
Jöjj atya magzatodért! vidd el feleségedet innen! t .
Bütvöse; két ösztön bennad gérjesz s!zé fél a' vért.
Vagy de ne jöjj értem; magadat koczkára ne tedd ki.í£

De még ezzel sem elégszik-meg, és ekkép* adja férje meghajtandó képző tehe
tségének és szívének az utolsó*lökést: '

„Embered a1 fejemen lobogó kendőre vigyázzon;
Bózsapiros lészen. Vezetékét a? felütésre ;̂ ^ ;
Készen hozza felém , valamint íöva győzi, -serényen. .
Több nem kell. Evező szárnyam leszsz társi szerelmem- 
És te hazám, és ti, kik; búnak eredtetek értem,
?S már már holtomnak vártátok hallani Hírét.
Addig is édes Férj! ezeket míg válni valókká 
Én ’s te tapasztallyuk; honnlétem képzeletével 
Támogatom magamat. Meszszünnén látom, élőmbe 
Mint szárnyalsz habózó lovadon, ’s gyöngédedén át-nyúlsz 
A’ porral belepett lovagaszszonyt hajtni szivedre.
Áh! nehezen várt nap; te szabadság napja, ne késsél 
Felvirradhi reám, ’s add Békésit újra karolnom! 

f . M. Or, Minerpa 1 Ne§yéd 18*5. 15
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Kedves társ! te pedig légy gonddal társad ügyére:

Itt ne feledgy kérlek'; ne feledgy itt, kérlek az égre,
És mindenre, mivel kegyedet lelhetni reméllem!
Majd ha szabadságban hozzád kapcsolva leendek:
Elmondom, miken átestem", csak hallani győzzed.
Majd félsz és borzadsz; szavaim miajd félbe szakasztván 
Támasztaszsz több több kérdéseket újra, mirül már 

" Szóllani hallottál, ’s Ínségem felhozom újra.
Könnyeimet kicsalod, tudom ezzel; sírnom öröm leszsz,
Könnyeim arczámrul ha hazám földére csöpögnek.
Ez mind későbben ;-’s most csak távúiban" enyelgő 
Gondolatok! Tőled függ őket tenni valókká ,
’S a’ ragadott Helénát férjének viszszaszerezni. u

Nem győzném, ha a’ másik Szakasznak, mellyben elő - beszéltetik mint fájlalta 
hölgyétől váltat a’ nőtől fosztott Békési, mint készült, vevénnője’ levelét, őt’ kisza
badítani; és végre mint szabaditotta-ki — szebb helyeit (m ert mind szépek) kijelelni 
akarnám. Ha a’ két szakasz valamelly nagyobb egésznek, valjmelly éposznak töredé
ke, úgy viszsza veszem az egészre nézve felül tett jegyzékemet. Talán azért hoza- 
tám tévedésbe , mert az előbbi szakasznak uem bocsáltatik elibe clőbcszéllésképpen, 
hogy Ilona ily levelet irt légyen férjének.

Szán’szándékka! höszszabb valék, mert nem gondolhattam unatkoztatni valakit, 
midőn a’ költőtől annyira mulattatám. Láttatni. akarám a’ szeretette méltó és dicső 
költőtől, hogy találkoznak még a’ hazában testvér lelkek, kik, a’ valódi Szépnek báj- 
jait mind érzik , mind becsülik. - Én-nem adhatok egyéb jutalmat, de ftiajd ád a’ jövő kor.

Illyen költemény’ olvasása után a’ kissebb daraboknak, bár mi helyesek légye
nek a’ magok nemökben, természetesen kevés’bé tetszőknek kell láttatni.

Az A lagya  Mohács felett, jeles darab. Nem lehetek mindenütt olly hoszszas, 
mint valék, ’s ebbül, csak egynéhány szerencsés verseket fogok kijelelni a’ sok sze
rencsések közzül. p. 0. i
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A’ víg CAlüe' szerzője is, nagyon szépen fejezi-be öröm-kedvuségét:

„ Szabad pedig kiki lehet,
Míg fejét — de hol vagyok t 
Lilim míg istenné tehet, - 
Legyenlegyen, hallgatok. “

A* Fellelek  szintúgy dörgés nélkül végződnek, felette lebegő és könnyen 
hangzó versekkel:

„Óh az égnek fellegével 
A' vad éjszak1 vad szelével 
Délre sóhajt e’ kebel,
’S ott talán már a1 lyány1 szíve,
Hű szívemnek rég nem híve

A’ hamis Pathosz nem elmétlen darab prózában, bár orvosolhatna, hol a’ nya
valya orvost kíván. Meg kell vallani: szerencsésebb nagyobb része Magyar irójinknak, 
a’ kötött, m inta’ folyó beszédben. Ezerőre és tehetségre mutat, de mérsékelni kell 
talán az erőt — nem kell a’ prózát a’ költcménységig emelni, nem a’ költeményt 
prozaizálni. Minden kimivelt nemzeteknél később formálódotl-ki a’ folyó, mint a’ kö
tött beszéd ; a’ folyó beszéd’ nemei köz’t pedig az úgy nevezett stílus historicus. Ha 
Berzsenyi szerént,

~ ' „ Megfagy. az Égi hideg kezekben ,"

„ Meggyűl a’ földi tüzes tenyerekben-“

íme egy néhány szerencsésebb helyek a’ hamis Páthoszból: „Hallgasd el kobzom T 
a* csípőre szegzelt könyökök’ kéklő hagyományig ’s vége felé: „K iül ott búsan a’ 
vadkörtélyfa .alatt-duzzadt szemmel nézve Simon’ kertjébe ? Andor az a’ szőke fürtös 
ifjú, a’ szerencsétlen szerető. így andalog ő estvénként, ’s -forró sőhajtásival lele 
íúvja a’ savanyú körtéket" Valóban nem minden Simonnak, nem minden Andornak 
való az oszsziánkodás.

A’ Tűnődének végső strófáját megtartottam:

5 -—^Hasztalan! még csendes a1 hab’,
De szivemben zaj vagyon.
Merre térjek, hol pihenjek ?
Messze még a’ part nagyon."'
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A’ Cíáfolhatatlanban, egy szerencsés gondolat nincs szerentsétlen&l adva:

„Az élet néha sok ezer
Idő-perczen által megy,

De az élet’ kezdetéhez 
/  És végéhez elég — egy

Siller'harangja fordításában több szerencsés hangzalú versek találtatnak:

„ Oh ez élet’ lég szebb napja 
Végezi a’ gyöngy Tavaszt ,
Az• övét, fátyolt el kapja,
'S minden bájkényt ciszakaszt!“

„Jóltévő a’ tűz’ hatalma,
Mihelyt ember fékezi,
’S a’ mit alkot ész’-favalma 
Azt ez, égszeszszél teszi;"

Nincs harmónia nélkül e’ két sorocska is :

; „ Léteit a’ felhőkből vesz
A’, czikázó villámszesz i“

Eggyik leghatóbb képei kozzál Sillernek így adódik;

„ ’S a’ felhő vegyes szinformában 
■Néz a’ magasról belé."

Eggy elégett tetőtlen puszta házról van a  szó, mellybe av felhő mintegy belé tekint. 
Itt nem a’ felhő vegyes szinformájában van az erő. Az eredetiben így van:
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„Ki nézheti a’ villámot

Sötét felhők’ méhében?
Ki értheti a’ titkokat

A’ sors’ szövevényében? 
Ama lecsap — ez öl, gyilkol r— 

Ama tiéd — ez is az — .
Azt nem láttad — ezt nem érted 

Belőle csat az igaz.“

Talán jobban kedvetlené mind a’ fül mind a’ képző tehetség azon prózai kitételt

„ Ki értheti a’ titkokat
A’ sors’ szövevényében?*

% y?
Ki mér fonalt, ki lát számot,

A’ sors’ szövevényében ?

A’ frisseséget jól ábrázolják a’ következendő versek:

„ Sok száz paripák ugrálnak 
Körülte e’ tündér várnak,

Egyik fel, a’ másik le,
Ez ki — az el — ez bele.

Bár legutóljára légyen téve Aurórába a’ Boldogság vá g ya , ( holott ez minden 
embernél oly természetes ) még is tudok eggy igen jó Ízlésű Aszszonyságot, ki ezen 
felette természetes, ’s minden eggyszerüsége *) mellett igen szép és jól hangzó ver- 
sezctböl több strófákat könyv nélkül megtanult; jelesebben ezeket:

„Az életnek örömeit
(Mikor sorsunk engedi) ,

Mint egy fának gyümölcseit 
Ki hogy éri,. úgy szedi."

mi útféli, de igaz és szép k é p ; századik sem talált volna reá. —  

Továbbad ezt:

„Sokszor szivünk ollyant is kér,
’S az óhajtott bálvánnyá;

" A’ mit végre hogy ha el ér 
, Keservesen meg bánnya."
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végre:

„ Az ész — ’* a’ szív — ez a’ kettő 
Éltünkben az evező;

Haj ! de ezen két vezető 
- ' Igen ritkán egyező.

A’ hideg ész sokszor, gátol 
Midőn szivünk olvadoz 

’S a’ merő ész tanácsától
A’ meleg szív borzadoz.“

Még több darabok is vannak Aurórában, akár folyó, akár kötött beszédben, 
mellyek itt említést érdemiemének; de már így is elég hoszszú az ujjoncz kritikusz* 
ügyetlen munkácskája , és gyanítom, nem egy fogja kérdeni: ugyan minek annyit írni 
egy Zsebkönyvről, és annyit kiírni belölle? — írni azért, hogy kitessék, mint le
hetnek több szép dolgok egy könyvecskében is, és ha oly hoszszan adódhatik elő egy 
Zsebkönyvben, a’ vitéz Tihamér históriája, miért ne lehessen szintúgy hoszszú kriti
kát írni egy Zsebkönyvről? Annyi, szépeket pedig azért irtam-ki: hogy idővel,még 
mindég jobb és szebb dolgok jelenjenekmeg Zsebkönyveinkben.. Látván olvasóim, 
mennyi jelességeket szemelhettem-ki Aurórából, talán szívesebben és számosabban 
fogják ezután megvenni Zsebtönyveinket. Mi történhet ? vagy az hogy olvastassák az 
ifjoncz kritikusz, vagy hogy ne olvastassák. Ha az első esetben, még kevesebb Ma
gyar Zsebkönyv fogna ezután elkelni, szebb helyeiknek kritikámban öszsze-gyűjtöeetétt 
feltalálhatások miatt-, úgy nem Ígérem ugyan,hogy nem fogok ezután kritikát írni, (mert 
a ki inni kezdett, folytatni fogja k i  ivást) de ígérem ; nem fogok ezentúl legkissebbet 
is. kiszedegetni akármelly könyvből, hanem helyén hagyok mindent, akár helyes leszsz, 
akár helytelen. Ha pedig nékem szegény fejemnek sem akadnak olvasóim, akkor az
zal fogóm vigasztalni fáradságomat, a’ mivel oly sok, annyi századok ólta írni meg 
nem szűnő irók és kritikuszok :

„ Non seribit cujus carmina nenoo légit.“

Addig is fakadó, de még meg nem érett kritikusz lőttemre bocsánatot kérek; hogy 
még nem tudok harapni, mami, karczolni, szaggatni, vágni, döfni, és szúrni ■, hanem 
ritka és ártatlan csipkedésekkel megelégszik eggyügyüségem.
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22 .

A’ kor,’s nagy hivatal nem ád just az élesebb megtámadásokra. *)

W  iUiam P itt, az utóbbi híres Miniszter Lord Chatham, 3a esztendős borában, ti . 1740-ben el
lenkező vélekedésben lévén a’ Parlamentomban, WalpoGal az akkori elsó Miniszterrel á1 ma
tróz fogás iránt, ezen Miniszter ölet ifiúsága, 's elo-adásának theátromi módja miatt megtá
madta. P iti az itt* álló rövid beszéddel felelt.

Uraim!
Az ifiúsígnak szörnyű vétkét, mellyetaz igen tiszteletire méltó Úr (Walpole) olly sok 

észszel és illendőséggel tolt reám, sem elpalástolni, sem eltagadni nem akarom, 's meg
elégszem azon óhajtással, lehetnék eggyike azoknak, kiknek bolondságaik ifjúságokkal meg
szűnnek, ’s ne tartozzak azokhoz, kik tapasztalások1 truczára is megmaradnak a’ tudatlan
ságban. Nem tartom jussomnak meghatározni, ha lehet é az ifjúságot valakinek hiba gya
nánt vetni szemére — de az bizonyos, hogy az öregség megvetést érdemel annál, kiben 
az ezzel járó jótétele semmi hasznos foganatot nem eszközöltek, ’s a1 vétek uralkodik, mi- 
nekuflnáf ^^^ular&k^-ereje megszűnt- Azott gonosz ember, ki mínekutánna ezer hi
báknak látta reszsz következéseit, folytatja a’ tévelygést, Va1 kinél az idő egyedj&l csák ma- 
kacscságot tólda az ostobasághoz, kétség kivűl iszszonyodás* és útálat1 tárgya, ’s nem ér
demli, hogy Ősz hajfürtjei a’ hántástól megóvják. De még inkább utálatra méltó, uraim, 
az, ki azon mértékben távozik a1 virtustól, melly szerént halad a’ karban, 1s bűnösebby 
kevesebb kísértét mellett — ki szégyennek teszi-ki magát pénzért, mellyel nem élhet, 
’s élete' hátra lévő részét hazája’ vesztére pazarolja, -*■ De az ifiúság , uraim , nem egye
dül való vétkem — azzal is vádoítattam, hogy theátromi móddal élek bsszédimben. A’' 
theátromi módy vagy mozdúlatim’ ’s kifejezésim* vaiamelly különösségét , vagy igazi érze- 
ményim1 elszínlelését, ’s más férfiak1 vélekedései’ és beszéde1 kölcsönvételét teheti.
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Az első érfelemben, uraim, a’ vád csekélyebb mintsem czáfolást érdemlene, ’s csak 

említésre, megvetésre méltó. Szabadságomban áll nekem mint minden más embernek, 
tulajdon szóllás-formáimmal élni; ’s Bár igen óhajtsak is tetszeni ezen-úrnak, nem fogom 
mindaz által sem magam’ ő miatta megszorítni, sem az ő, a’ kor áltál érlelt, ’s a’ tapasz
talástól formált beszéd-módját, ’s mozdúlatit igen is szorgossan mímelgetni. Ha pedig 
valaki, midőn theátromi móddal vádol, azt érti, hogy más érzeményeket fejezek-ki, mint 
a’ magaméit, úgy fogok vele bánni, mint egy rágalmazó alávalóval; és semmiféle 
pártfogás nem fogja őtet az általa érdemlelt büntetéstől megoltalmazni. IUy alkalommal 
bátran elfelejthetem, mind azon formákat, mellyek megé sánczolja magát a’ gazdagság és 
méltóság— és egyedül az öregség fog határt szabni haragomnak; az öregség, melly a’ 
büntetlenül gorombáskodás’ és dölyfösködés’ szabadságát mindég magával hózza. De azok
ra nézve, uraim, a’ kiket megbántottam, azt vélem, hogy ha kölcsön-vett móddal éltem 
beszédemben, nem vala miért neheztelniük —• az őket megsértő melegség a’ meggyőző
dés’ heve, ’s azon buzgóság vala hazám’ javáért, mellyel bennem semmi remény, vagy 
félelem elnem hidegíthet Nem ülhetek csendesen, midőn szabadságom megtámadtatik, 
sem halgatva nem nézhetem a’ közönség’ meglopását — igyekezni fogok, akármi történ
jen , viszszaverni megtámadómat, ’s eleibe huzandom a’ rablókat az igasság székének, akár
ki pártfogolja alávalóságokat — és — akárki osztozzék prédájokban.

2  3 .

A z é le t-v erm ek rő l.

Gabonát bővebben termő tartományokban, kivált a’ tengerektől és kikötőhelyektől 
távolabb eső tájékokon, főképp’ a’ hol a’ termékenység a’ népességet meghaladta, kellett 
természetiképpen az- életnek több esztendőkön keresztül ép állapotban történhető eltartás 
sáról, az embereknek legelőször gondolkozniok. Ezen élet-megőrzés’ legeggyűgyüebb 
módja kétségkívül a’ legrégiebb is. Már'az ídős’bb Plíniusz '*) emlékezik a’ Thrácziai és 
Kappadócziai, Spanyol országi és Afrikai élet-vermekről, mellyeknek Kappadócziábah és 
Thrácziában Sír vala nevök. Varró az így eltakarított gabonát ötven esztendeig, a’ kö
lest pedig százig eltarthatónak állítja; sőt ő szerinte Ambráczia’ bizonyos barlangjában,
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az efféle vermekben borsót talállak, meliy Pürhosz’ idejétől a’ nagy Porapéjusz' tenger- 
rablói háborújáig, az az száz húsz esztendeig, folyvást épségben maradott. A’ Párizsi tu
dományos akadémia* l?08-ik esztendei aktájiban, oly gabonáról olvashatni, melly 1578- 
tól 1707-ig., az az 128 esztendő múlva is, még ép vala, és felette jó ízű kenyérrel szolgált. 
Porticsi alatt, vagy mellett, a’ hajdani Herkulánumban a’ legépebb élet találtatott a* 18-ik 
század1 elején, holott Herkulánum 79. esztendővel Krisztusz Urunk’ születése után borí- 
tatott-el a* lávától. Franczia országban, Szédán mellett, sziklába vágott föld-alatti barlan
gokban, (holott nem egészen száraz volt a* szikla) száz tíz esztendős gabonát leltek nagy 
rakásokban, a’ rakásoknak felületén kicsirázott magvak* ’s ezek’ minleggy szövet gyanánt 
egymásba tekergŐdzött szálainak vastag kérge alatt. Hazánkban is több helyütt felette régi 
ép gabonákra akadtak föld-alatti vermekben, p. o. Tóth-Prónán Nyílra Vármegyében. 
Nincs példa, a’ gabonának, akár ládák’ akár ketreczek1, akár hombárok*, akár szuszékok- 
ban, illy sokáig épségben maradására , >  megjegyzésre méltó7, hogy az illyetén épen ma
radott ó életből kerekedett kenyér, nem csak jobb ízű, hanem táplálóbb is. *)

Nem lévén tehát az életnek sokáig ép állapotban tartására nézve jobb mód a’ föld
alatti vermeknél, nem csuda, miért kezdettek eggy időiül fogva jó hírbe jönni a* Magyar 
élet-vermek, ’s miért kívánják többen, Franczia és Német országban megtudni azok’ kér 
szitése* módját, mellyről éddig-elé igen keveset találtait a* könyvekben. ' ;
- A’ Magyar országi élet-vermek az említtetteken felül, a’ minden módon költségesebb 

mag-tárok (Pethe is így nevezi a’ granáriomokat,)  felett, még annyiban is érdemle
nek tekintetet, a* mennyiben az élet’ gyakori forgatását és szellőztetését megkíméltetik, 
és így a’ sok munka’ vesztegetés’ fáradságát elhárítják, az.életet pedig, ha jó helyen és al
kalmatos földben vájódttak, vagy ha nagyobbak, a* föld alatt téglából (de mész nél
kül **) építődtek, kevés költséggel, nem csak a’ víz, hahem a* tűz ellen is bátorságba 
hdtytetéU?.. £?ak jtz érzi , a’ ki sok életnek mag-tárt épített, mennyiben kerül az, és mind 
a’ mellett, mennyi kézi munkát émészt-fel a’ gyakori forgatás és szellőztetés, végtére, 
mennyivel inkább, vagy több, akár két, akár több lábú osztályos atyafitól lehet megőriz
ni az életet a’ vermekben, mint a’ mag-tárokban-

Ez az oka miért nem vala a* híres Dühamel a' mag-tárok1 barátja. Azzal áll - ki elle
nek, hogy sokba kerülnek, ’s terűletökre *s nagyságokra nézve, bár minő mestersége
sen és.hely-kímélve építtessenek, nem vehetnek-be magokba annyi gabonákat, mint a* 
teli töltött föld-alatti vermek, és igaz is ez, mert külömben, nem lehetne bennek, a1 mun
kát , időt és fáradságot emésztő gyakori mag-forgatást véghez vinni. Hát mennyi kő, men
nyi költség, mennyi munl :a megy, valamely mag-tár’ fundamentomára ? A’ heydai, p. o. 
500,000 livrába kertit. Éhez járúl, hogy az egerektől és patkányoktól szintoly nehóz, 
és talán még nehezebb a’ gabonákat a’ mag-tárokban megójni, mint a’ vermekben, kivált 
téglából készültt vermekben. Már a’ mi az élet; gyakori forgatását illeti, magok a’ fór. 
gatók, mennyi port. és sarat." hoznak magokkal a’ mag-tárba? A’ forgatásnak igen gyakran
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kell történni, éz ugyan a’ mag-csira’ kelését , dagadását, pezsgését eltávoztatja, kivélt ha 
száraz, nem essós, nem meleg időben történik, de a’ zsuzsokokat el nem öli, el nem fojt
ja, sőt azokat még jobban elterjeszti a’ gabona-rakásokban *) úgy hogy még ezen tekin
tetben is, a’ földbe temettetett élet, épségére és tartósságára nézve, kevesebb veszede
lemnek vagyon kitéve, mint a’ mag-tárban felhalmozott.

Tudom én, miként akartak némellyek a’ földfeletti mag-tárokkal járó alkalmatlansá
gokon segíteni. A’ Szaóna mellett Salónban p. o. hol köz intézető mag-tárokban 30 —• 
40 esztendeig eltartódnak a’ gabonák, igen finom porrá törtt oltatlan mészszel szokták a’ 
jól kiszáríttott élet-rakásokat béhinteni. Ez által kemény hártyába burkoltatik az élet — 
az ezen hártyát legközelebbről érő magok, onnan beiéiről, kiütik azon keresztül, csirá- 
jokat. A’ csirák’ szálai sűrű fonadékot formálnak a’ hártya* felületén, melly hártyához 
nem kell nyúlni, mivel magától elvész télen által. így az élet’ nagyobb része a’ változó 
levegőtől egészen és mindég elzárva épségben marad. **) De ezt a’ módot néhol a' föld
alatti vermekben is gyakorolják, és így annak gyakorolhatására nem szükségesek a’ költ
séges mag-tárok. Mások mást gondoltak, p. o. Faggot, és Faggot javalatjának megjobbí- 
tója, Sreber. Esmerem szintúgy Hallesz’ szeilőztetőjét, Dühamel’ ketreczeit, és Intieri 
Bertalannak, szintoly természetes, mint szerencsés gondolatját, az eltartásra, nem pe
dig elvetésre szán’t gabonának, eltakarítása előtt véghez vitetendő aszalásáról és pörgeté
séről. De mind ezek, még eddig_elé, bem igen Magyar országi nagy gazdaságokba va
lók, és felette serény, tanúltt, ügyes, pontos, vagy legalább nagyon engedelmes végre
hajtókat, kívánnak — a’ főld-alatti vermek ellenben az élet’ épségére, tartósságára nézve, 
oly megszokott és nálunk sok helyen bévett módot nyújtanak, mcllynél fogva, kevesebb 
munkával, költséggel és fáradsággal, az élet’legnagyobb része’ vagy kicsirázása, vagy meg- 
zsuzsokodása hátráltatik-... Ez a1’ mód, (mihelyt azt,.- hacsak tűrhető felvígyázással is, gya
koroljuk) a’ nedvesség’ és melegség*" éliiráM által, a’ pezsgést és így a’ kicsirázást legin
kább elfojtja, ’s a’zsuzsokoknak, csótánoknak, lágy-bogaraknak, molyoknak, ’sa’t. a’me
leg és nedvesség’ segedelmével nemzését, ’s az őket szintúgy tápláló poros tisztátalan ga
bonákban , tojáskáikból kijövését, legjobban akadályoztatja, ’s így az nálunk a’ nagy gaz
daságokban lég czély-erányosabb az életnek sokáig épségben tartására.

Minden jó vermet úgy kell készíteni, hogy azt földalatti Faggot csövének lehessen 
nézni, ’s abban, a' nem vetésre, hanem tartásra szántt életet, bátran eltartani. Ez úgy 
történik-meg, há dombos, száraz helyek választódnak vermekül, és ha száraz időkor jól 
kiszőrtt, és több ízben kirostáltt tiszta gabonák, hasonlóképpen száraz időben, öntetnek 
beléjek. Tisztább és szárazabb életet kivánnak-meg eleintén, 's a’ betöltéskor a’ vermek, 
mint a’ mag-tárok, ha a’ betemetett gabonáknak sokáig tartó épségén igyekszünk.

Okvetetlenül szükséges a’ tégláűan vermeket, nem allyas, nem lapályos, hanem 
emelkedettebb helyeken, nem porhanyós, nem homokos, hanem száraz és kemény föld-
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Némellyek nagyobb bátorság’ okáért, és hogy ne kellessék egyszerre az egész ver

met kiürítem, minden negyedik, ötödik lábnyomnyi magasság után, elszilált zsúpot fek
tetnek, és azután polyvát szórnak az életre, ’s ezt minteggy emeletenként rakják-bé a’ 
vermekbe, mások sirvermeket, az az: sír forma kissebb mélységüeket ásatnak, de ezek
nek bajosabb kiégetésSk, és sokkal kevesebb életet foglalhatnak magokban.' Kik a’ zsúpot 
fa-czővekekkel, a* vermek’ oldalaihoz ihletik, mivel a’ fában mindég valami nedvesség 
marad , veszedelmeztetik gabonájokat.

Hasznos, ha lehet, sorban építeni a’ vermeket, eggy eggy ölnyi, vagy valamivel 
több távolságra egymástól; így könnyebb a' felvígyázat is. Nem árt hasonlóképpen a fér
gek’és bogarak' még bizonyosabb eiölése végett, a’ vermekbe némelly nehéz, csípős szagú 
piánták* jól kiszárított gyökereit vagy leveleit, mint p. o. a* komlójéit, a’ földi - bodza jéit, 
a‘száraz élet, zsúp és polyva közzé vegyíteni. Némellyek ugyan ezt ellenzik, a’ plánta illa
tot és gőzölgést, melegség és nedvesség nélkül nem tudván képzelni, *s a* nehéz és csípős 
szagot inkább a* férgek* és bogarak* elűzésére, hogy sem megfojtására tartván alkalmatos
nak; de ezen állítások, még igen kétségesek, és szorosabb vi’sgálatokat, tapasztalásokat 
kívánnak. .. ; - ' ' -
• Az élet-vermek hol nagyobbak, hol kissebbek — vannak húsz, harmincz, vannak 

háromszáz köblösök; némelly földalatti tégla-vermeim négyszáz köblösök; ha megkez
dem, egészen kiszoktam ürittetni, és életemet vagy a’ föld-felettiekbe, vagy mag-tárom
ba, vagy földalatti téglás-vermeim* fedeles teteje alá, a1 hol száradhat, és forgattathatik* 
tétetni; azután pedig minden esztendőben a’ nedvességtől megójandó üres vermeimet több 
ízben , a’ felül említett mód szerint, kisepertetni, kitisztíttatnl, megigázittatni., és kiéget- 
teini. Minden esztendőben, minden kitisztítás és kiégetés előtt, égő szalma csutakot bár

égő szalma-csutak* füstjével a’ roszsz gőzt kiküszöbölhessem beiőiök.
Mind ezeket azok’ számára írtam-le, kik a’ Magyar élet-vermekről tudósításokat kí

vántak tőlem ; nem mondtam hazám’ termékenyebb részeiben esmeretlen dolgokat, ha
nem oliyakat, mellyek gyakoroltatnak, bár nem mindég és mindenütt azzal a’ pontos
sággal , mellyel kellene gyakoroltatniok; és a1 mellyel itt’ világosan élő-adódnak^..^..

Azzal akarnám béfejemi értekezés«mefc  ̂ aí mivel hajdani  ̂ valóban tudós és szí vés „ta
nítóm kinek három esztendeig folytában valék Pesten- tanítványa, Mitterpacher Lajos, a* 
Faggot’ csöveiről tartatott tanításait szokta vala mindég kezdeni. „Nem akarok, űgy- 
„mond, áz élettel uzsorásködóknak ieczkéket adni. Az. élet a* legelső szükségü termeszti 
„mény a’ társaságban élő emberekre nézve, — éhségig tartani az életet nyerékédés vé
ti gett, istentelenség; de megszorúlnak oliykor a’ legáldoftabb tartományok a* nagy 
„áldás vesztegetésre szoktatja az embereket és a’ nagy áldásokat olykor nagy csapások 
* követik — nem kél-el mindég mindenütt a’ termés, ha legolcsóbb, áron is; a’ kj 
«az élet’ eltartását tanítja, hasznos és idvességes_dolgot tanító4 . . . ’ ■_

Ha bátorkodnám val.amit ẑfiíi--ht*íyes^okoskodásokhoz tenni, tapasztalásom szerint 
azt. tenném, hogy-házánkban ügy vagyunk oliykor az élettel mint a* Karaíbok Ameriká
ban az Ő ágyékiekkel; reggel eladják azokat, estvére pedig újakat kell veiinieki; A? Prusz- 
sziai homjbárkodás* szertartásait csak a’ könyvekből ösmerjük — hol igén sok terem és
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fulladunk feőv'ségünkbén, höl pedig száráról tépjük az éretlen gabonát,' és a’ fák’ kérgei 
porából "eszünk kenyeret.

Azt beszéli Pethe: hogy 1803-ban csupán csak egy vármegyének 96,000 mérő ga
bonára vala pótolékúl szüksége az éhei halás eltávo'ztathatására; következendőképpen, 
dicséri azon Anglus’ feleletét, kiegy magát hánykolódó Magyarnak, hogy t.i. extra Hun-

vivit ita *) — Azolla még ollyan esztendőnk is volt, a’ mikor egyedül Bihar Vármegyé
ben, több holt-meg éhen 30,000 embernél. Ez a’ szám, még egy híres nagy ütközetet 
is dicsőítene !

De nem csak a’ keserves esztendőkben, mellyek olykor legtermékenyebb tájainkat 
meglátogatják, hanem a’ jókban és áldottakban is, -nem bővölkednek élet’ dolgában hon- 
nuhk’ minden részei, minden tájjai; ollyknr éhség van,a’- szomszéd vármegyében, a’ ha
tárosban pedig bőség, és megfordítva. Majd hogy semmi életünk nem megy többé 01aszT 
országba. A’ jég-essőt jobban kiálló kolompár elborította az ország’ nagy részét —■ hová 
tenni a’ második esztendei termést, ha a’ megelőzőiéit el r.ein lehet adni ? A’ köz-jó nem 
drága életet , de könnyen és mindég eladhatót kíván; a’ hol tehát némellykor a’ sertések’ 
eleibe kell önteni sok penészes és dohos életet, olykor pedig nincs mit eladni, vagy 
méreg drágán kell megszerezni, vagy nincs min venni, ott1 az élet eltartás’ tudománya 
nem haszontalanság. Nem rontják-el annak szívét a’ gazdálkodás’ rendszabásai, a’ ki érzi 
az Evangyelistával, hogy nem kell ollyan; gazdagságokba elmerülni, mellyeket, bár mit 
tegyen az ember, hol elébb, hol utóbb a’ zsuzsokok megemésztenek, és a’ csótánok ösz-

Megjegyzésre méltó dolog, hogy Magyar-ország’ alsó részeiben, mellyekben többnyi
re zsíros s/.áju Magyarok laknak, és a’ hol legbővebben terein az élet, majdmindenütt, 
még ott is a’ hol inag-tár' építésekre elégséges kő találtalak, és elégendő ember a’ cséplés- 
re; az élet-nyomtatás és föld-alatti eltartás vagyon szokásban. Ha szó-származtató lennék, 
az idós’bb Plíniusznak fellyebb említett Sir szavából eredeztetném sír-vermeinket, és a’ 
Kappadócziaiakkal és Thrácziaiakkal atyafiasítanám, vagy tesvéreltetném nemzetemet; de 
nem bírván elegendő tudománnyal, a’ nemzeti eredeteket nyomozóknak csak azt a’ kér
dést teszem; vallyon hol. és mikor tanúlták eleink az al-földön szokásban lévő gabona el- 
nyomtatása’ és eltakarítása’ módjáétha csupán Nomadeszek, azaz, marha-tartó, sátoros-nép • 
valának ők A’siában? Az elmélkedni szerető böícseknék pedig, egy más kérdést szeret
nék tenni, ezt tudni-ilíik: miképp’ van az, hogy az élet' eltartása' tekintetében annyi fe- 
szegetések,, és új találmányok után is, a’ legegyügyüebb, és legrégiebb mód., még m.ndég 
a’ legbiztosabb, és legbátorságosabb ;
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2 4 -

A I le g o r ia .

Tiszta boldogság a' földön-

Í gy mint most, sokat esenkedfek az emberek hajdanában is az Istenek előtt, ás kö
nyörgéseik az egekig hatottak. Kiki bajait fedezte-fel, számítgatta az. élet’ terheit. Az Is
tenek hajlottak segíteni az emberiségen, azért nagy zsinatot hirdettek Olümpra, hogy taná
csot üljenek; mint változtathatnák az ember’ életét tiszta örömmé.

Megjelentek az égiek, *s Jupiter szóllott a’ szent gyülekezethez i orvosoljuk közös szán
dékkal az emberi nem’ baját, irtsuk-ki a’ földi élet’ terheit, hogy ne panaszollja többé 
nyomorúságait, végezzetek felőLe; eszközöket mutat néktek a’ bölcs Ítélet, hatalmatok 
alkalmaztassa, az Istenség’ bélyege pedig, az irgalom,' tegye jó-akaratotokat bennetek tö- 
kélletes munkává.

Zsibongás lón erre Oíümpon: az Istenek közzfil kiki maga vélekedését terjesztette elő. 
Toltak, kik a’ földi bajokat elháríthatatlanoknak találták, ’s arra, hogy az égi a'földi élet
től megkülömböztessék, szükségeseknek. Toltak, kik a’ földi életben tellyes boldogságot 
állítottak lenni, ’s air Sfein hálgatni javaslák, minthogy azoknak
oka, csak emberi nyughatatlanság és telhetetlenség lenne. így sokan, sokféleképpen vé
lekedtek. Mómus is jelen volt, nyughatatlánkodék, ülésében feszengett, hol eggyik hol 
másik szomszédjához hajlott, majd ismét fejéhez kapott, ’s hajszálait illegeté; néha felki
áltott, ’s szavát ismét elharapta. Látván az Istenek, hogy Mómus igen kívánna szóllani, 
hangosan kiáltozának: halljuk, halljuk! így kezdé Mómus szavait: Hatalmas Istenek! én 
már régen bírálom az emberi. termés*«et-|»sej&gji:^l4io*i»s,Aögy^>a»j a’ tökéíietes boldog
sággal megfér. De mi is volna lehetetlen égi erőnek? Hát nem mi kormányozzuk é az 
embereket? ha elhinthettük a’ meg nem elégedés* magvait, nemde ki is gyomlálhatjuk 
azokat? Igen csekély ok hátráltatja köz'ttök a’ tökélietes boldogságot, ’s csak azt kell el- 
távóztatni; — fojtsuk-meg az emberekben a’ kívánságokat, mert ezek minden indulatok’ 
és nyughatatlanságok’ élesztőji és táplálóji, ’s ekkor á mit óhajtottak, megtalálták.

Hajlottak a’ kegyes Istenek, ’s elvégezték: maradnának-meg az emberek testi ál
lapot jókban, de kívánságaik csudállatosképpen irtódnának-ki,  ’s ne lenne eggyiknek sze
rencsétlensége , a’ másiknak szerencséje. A’ végzésnek nagyobb erejére V  boldogság’ Isten- 
aszszonya leküldetett a’ földiek’ közzé, ki lak-helyűi egy fényes templomot választván f 
ott’ magát a’ boldog embereknek színről-színre mutatandja. A’ szép Isten-aszszony’ látá
sára, örült, tapsolt az emberiség, áldotta az ég’ gondviselését, irgalmát. Már nem hal
lottál volna a’ templomokban könyörgéseket, dicséret, ’s hála-adás folt minden isteni
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tiszteiét. A’ panaszok megszűntek, a’ terhek megkönnyedtek, a’ hántások, boszszúságok 
eltűntek; nem volt rágalmazás, nem boszszúállás, nem irigység, bú avagy bánat Min
denki magára szorította lelkét, nem ostromolta a’ jövendőt, élt a’ jelenléttel.

De éppen ez lobbantotta-fel újra a’ nyughatatlanság’ tűzét, az édes remények nem 
edzették többé a' szíveket, a’ kecsegtető indulatok meg voltak fojtva, a’ sokáig tartó eggy- 
szerűség unalommá vált, a’ kellemetes érzések, mind a’ kívánságokkal egyetemben el
fogytak. Ismét nem tűrhetvén az emberek ezen eggyformaságos állapotokat is, futko- 
sák újra a’ templomokat, hordák temérdek áldozataikat, ’s az Isteneket, hogy fordíta
nának Unalmas sorsokon, buzgón kérék. A’ földön lakó boldogság’ Isten-aszszonya mo
solygott eggy ideig a’ földiek’ nyughatatlanság’ira, míg az égiek a’ már régen nem hallott 
könyörgésektől mogháborítatván, parancsolnák neki: hagygya-ei a’ földetp’s térjen elő’- 
bi lak-helyébe. Erre az Isten-aszszony szörnyű villámok, csattogás, és ropogások kö
zött, felemelkedvén; még a’ szent templomét is füst-gomélyagba szét párologtatva, föl
dünket ide hagyta.

No jó Mómus! elmaradhatsz te javallataiddal, — Nem enged már többé az ég a’ föld
nek tiszta boldogságot, hanem ládd most már az emberek csak magok tehetik magokat 
boldogokká,.’s nem kereshetik azt sehol is magokon kivül; ha pedig magán kívül keresi 
valaki boldogságát, eltéved útjában, ’s élői nyughatatlanság vezeti, hátúi pedig kétségbe
esés kíséri őtet. Boldogok leszünk, ha igen keveset kívánni, ’s még a’ piczi kívánságok’ 
heveit is mérsékleni tudjuk; ollyakat óhajtván, mellyek nem tesznek minket magunkkal 
ellenkezésbe, és nem czéloznak akár továbbra, akár fellyebbre, mint a’ mihez érhetünk.

S.

2 5 .
A f o r i z m á k .

Az ember legtündöklőbb reménységeiben leggyakrabban csalatkozik-meg, mert ezek
ben önn’ szerctete hízelkedvén néki, a’ lehetetlenségeket is lehetőknek képzeli.

Dolgaidban, ne nézd mennyi időt töltöttél, hanem mit végeztél.

Nem kívánom, hogy mind azt, a’ mit teszünk, másokért tegyük; csak-hogy a’ mit 
másokért látszatunk tenni, ne magunkért tegyük.

Az emberek* körébe az a’ veszedelmes szokás harapózott , hogy a’ szép tettek’ dícséré- 
sében pazarlók, követésében fösvények.
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Tested állattá, lelked* minéműsége tesz’ emberré. Ugyan ingerelhet é roulantító és 

számtalan gyarlóságokban merengő tested kevélységre? Jól szóllott Athéné törvény-té
vője: „az ember eredetében szenny, életében ragadozó, halálában férgek’ és bogarak’ 
eledele.“ ~

Önn* hírnevünk, ’s ítéletünk másokról, ollyan mint árnyékunk, melly majd követ, 
majd megelőz; majd rovidebby majd hoszszabb nálunknál; de azért igen gyakran, nem 
hagy okunk volna fenten gondolkozni magunkról, ha nem lenne más jó tulajdonunk r 
mint a' miért a' világ becsül; következőképpen a’ helyes ész’ eggyik legnagyobb bizony
sága ítéleteinkben mások felől, nem gondolni ezeknek felőlünk tett ítéleteikkel;

Az indulat tulajdonsága. Si non párét t imperal 
Semmi sem esik könnyebben az indulatoknak, mint magokat az okosság* eleibe ten

niük: diadalok akkor nagy, mikor az önn’ haszon-szerefeten győzedelmeskednek.

Szintoly ritkaság egy hiú embert találni, ki magát elég szerencsésnek, mint. egy 
serényt, ki magát elég szerencsétlennek tartaná. ' ; ^

Némely nyomorúságok* látásakor szégyer

Epikúrosznak három Gnómáí.

Nem lehet kellemesen élni, hanemha okosan, becsületesen, és igazságosan: sem 
okosan, becsületesen, és igasságosan, hanemha kellemetesen. - . " »

• As! >8“  ember tellyesen szabad f  zavarodásóktól — az igaztalant -a" leenagycdaB za- 
varodások ostromolják. .. ' „ ' ■

Kiknek erejükben áll, polgár-társaik’ szoros birodalmát megszerezni,; azok igen kel- 
lemetesen élnek’, erős barátsággal Öszsze kötve; V a’ szoros barátság’ gyümScsét kóstol
ván, eiholt barátjoknak kora vesztét siralmasán nem panaszolhatják. - - " ' ’
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MIMNERMUSZ *) és SZÓLÓN.

Nimntrmusz.
E nged j friss vérrel, gond nélkül hatvanat érnem,

■ Párka! de akkor szeg’dd egyszerihen fonalam.’
; Szólón.

DaIdd ezt másképpen, tudn’illik: nyolczvanat engedj, 
( így is jókor van —•) ’s vágdd azután fonalam.’

é r o s z ;
Siller után..

C sú f  csont-vázak vagyunk, a’ mikor gyűlelünk,
De Istenek, miként lelkesen ölelünk.

Kart karba függesztve végtelen lejtőken .
F e l, fel, ti lelkesek a’ végig látóig,

A’ végső Szeráfhoz szép sorral hágjatok,
És tenger örök fényt ragyogd lépcsőkén,

Hol az idő ’s mérték a’ mindenhatóig,
Ju tá ja  benne-DJeriil-el .„boldog helyt’ fogjatok. 

. Orömtelén bús volt a’ világ’ mestere,
Teltelen lelke hát alkota lelkeket,

’S hogy idvességének tükrei légyenek,
Magából magához hasonlókat vere;

’S lehelvén beléjek özön szerelmeket,
Rendeld: hogy mindég mindég tenyészszenek.
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Te nap-pillantású bölcsesség álj fére,
Mikor Érosz méz’t out az érző’ lelkére.

K i, mutatja nékünk a’ szentek’ szentségét, 
Ki, az Eliziom’ fény-gyönyörűségét:, 

Túl a sir résein?!
Te! Te vezetsz minket lelkek’ seregébe,

T e, a 'nagy természet’ anyának ölébe,
Szívünk’ ömlésein.

É P E D É S.

A .m p’ hoszszan elterjedett 
- Kékellö hegy’ aljában, 

Egy szelíden emelkedett 
Domb’ kies oldalában 

Ott lakik az a’ tündér Szűz ,

Ki tüzemből csak tréfát űz , ' .. ..
’S imígy játszadoz velem.

Bár néki kibeszéllhetném 
Kínom’, ’s vele közölhetném! ---

Megszánna tán engemet. ....
Fenyiry Gyula.

J E G Y Z É S .
Ha az ezen Negyedben a’ 14-ik lapon kezdődő értekezés az Ízlésről, viszsza nem tet- 

szend, a’ következő Negyedekben is készek leszünk eszthetikai tárgyakról szólló értekezé
seket, olykor olykor bdvenni, mivel az ezekről folytatott elmélkedések tették mindenütt, 
műiden időben a’ kimivelt embereket leginkább képesekké nemes érzéseiket eszükkel, 
eszüket pedig nemes érzéseikkel öszsze eggyeztethetni; következőképpen a’ Görögök’ 
zytóüxzXoi-jdt, az az a’ Szépen-jónak érzetét, egyszersmind a’ morál’ támaszává tenni, 
’s így ezt a’ felneraesitett emberi természetben, annál biztosabban meggyökereztetni.: ' " yf JUdaci.
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