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I 
l E V . É L 

A* M> M Ü S E U M> K h A D ó J Í H O Z 

( i 7 9 °- ) 

,~- J O L A meg fognám tolletek érteni , hogy Mtí* 
seimiotokbati az Igazság és gondolkozó Lélek olly 
fzabadon lebeghet, mint a' vértse a' levegőben: 

: l%y talán adhatnék-, el-kezdett épületetekhez , ..ha 
nem fzegelet-követ-ís , leg-alább töreket és polyvát, 
mellyel sarat gyúrhatnátok* Ha^ mondom, meg 
fogjátok írni, hogy az Igazságot veletek ( mint ter-

• tnéfzetes >• és nem, oskolai Filozófusnak) énekelni 
fzabad: akkor némelly darabjaimat fogom veletek 
kÖzlenn D e , meg-vallom > tartok^ hogy tigy ne 

-.'.•T járjak^ mint egy, nem tudom mitsoda.,.. vád. Ki
rályról olvastam; a* kinek ha Minifztcrei az igazát 
meg-mondották , a9 fzájokat bé-várratta; ha pedig 
hallgattak, a* füleikig hasíttatta.- Áz elsőt a1l'.Cen* 

* sara, a'másikat pedig ti tselekedhetnétek velem,— 
Igaz ugyan, hogy már aJ Bastille1 helyén Szabad-
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ság5 Templomát építettek; — de valljon áll-e már 
Kassán a' Fanatismus5' • és rab-gondolatok' helyén 
építtetett Szabadság1 Temploma? ezt nem tudom. 
Ha erről bizonyossá tefztek, fogadom , hogy őfzi-
be~tsavarodott fejemről a' Mars' sisakját óltáratokra 
függefztem; és mikor M - - barátommal a' Hor-
vát-kútl borból jól fel-körpentek, Anakreon-kéht 

M 

még a9 Szerelemről - is dúdolok; —• de keveset, 
mert turpe s€nex miles $ turpe senilis amor. Ha 
ki-Józanodom pedig, akkor Poppal s Szenekávalf 

János Jakabbal ('Rousscau-val), Helvétziussal, V 
több fzomoní józan Filozófusoknak árnyékaikkal-is 
társalkodni tudok; •— mert meg kell "vallanom, 
hogy mar a9 Múzsám. többfzör rántzollya - öízve 
homlokát, mint-sem mosolyog. Ha illyen társ
nak hafznát vehetitek ,. írjátok-meg; — fogjátok 
tapafztalni, hogy barátotokat azon lélek elevenítti, 
a9 melly titeket: t. i.•az Igazságnak és Hazájának 

Jzeretjste; 's tsekély fzerzett táJentomát a? véka alá 
nem fogja rejteni. Tsak határt ne fzabjatök.,lel
kemnek 9mellynek karaktere határ-nélkill-való, — 
*s a' t. — 

Addig-is, hogy róllam ítélhessetekf íme el-kök. 
dom egynehány verseimet: 
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M - - Barátomhoz. 

Sem azt , -hogy a' lelkem, sem azt , hogy a5 testem 
Mit mivel, és mint van, Barátom, nem festem; 
Mert ezen két létnek belső kerekei, 
Az Istennek titkos bőlts végezése!. 
Ha ezt meg lehetne fogni,az embernek^ 
Azonnal társai lennénk az Istennek. 
Halandó embernek nints arra f^üksége, 
Hogy néki fel-nyíllyon a' titkoknak vége. 
Elég az, hogy birunk minden tehetséggel 9 

Szerentsésen élni. M'ért vagy hát kétséggel? 
Hogy talán V lelked testednek rofTz törvényt 
Szabott, és ez-által kéfzítt néked örvényt? 
Ne "hidd ezt, Barátom ! mert a' test és lélek 
Egymással egéífzek, egymás nélkül felek. 
Ezek hívek-"éggyütt; eggy ösvényen járnak; 
Soha ellenkezést egymástól nem várnak. —-
Nem-de nem latod-e, hogy belénk öntötte 
Létünk' fenn-tartását lelkünk, 's meg-kotötte? 
Ellenkező törvény hogy' lehet hát bennünk? — 
Ezen két barát tal , hidd-el, kell eggycznünk. 

Úgy adta a' környül-állás , mikor ezeket a' 

tsekély verseket í r tam, hogy tsupán tsak mint Fi 

lozófus, nem pedig mint Teológus P írjak ; azért 

meg ne botránkozzatok. — — Ide írom még eggy 

a"Magánosságról kéfzített munkátskámnak (mel -
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lyet idővel, ha tetfzik, meg fogok küldeni) utol
só verseit: 

Boldogságomat éntsak ebben találom, 
Hogy-ha-lelkem tsendes, mikor meg-visgálom. 
Egéfzsíg, fzép aíTzony, jó barát, bor, kenyér ? 

Az egéfz Világnál* 9s kintsénél, többet ét. 

BESSENYEI 'SÁNDOR, 
Dragonyos Kapitány* 

FELE LET. 

I^OMOGYBÓL y téli főállásodról hozzánk-űtasított 
betses leveled, tsak mostanság érkezek kezeinkhez. 
Utagy örömünket okozta olvasása; mind a z é r t / 
hogy tetfzésedet meg-nyerni fzerentsénk vol t , mind 
pedig y és fő-képpenazért , hogy? kedves M ~ -
barátoddal eggyetemben , elöbbre-is akarod segély-
teni Hazánk9 hafznára intézett igyekezetünket. 
Kár? hogy a* reánk-halmozott nagy ditséretek miatt, 
ki nem-nyómtaitathattyuk- egéíTzen 9 fzép-eleven-
ségíi gondolatokkal5

 ?s.terméfzete's 9 tifzta rnagyar~ 
sággal kéfzűltt leveledet, , Példa lehetnél általa, 
sokaknak ? miként kellessék a' köz jónak munkás 

elo-mo2díttásáról gondolkodni. ~ 
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• ígéred , hogy közleni fogod velünk némcllj 
darabjaidat, ha meg-hallod tollúnk, hogy fzabad 
az Igazságot társaságunkban énekelni. Igen-is ! 
söt fő törvényünk az mí-nékünk, hogy soha ötét 
leg-kissebben-is, tudva, meg ne sértsük. A' ki 6-
néki leghívebb, leg-egyenesebb követője, az leg
érdemesebb a' mi tifzteletünkre-is. De tudhatod azt 
még-is, hogy az Igazság sem mutattya fzuzi mezí
telenségét, mindenkor, mindenek előtt. Vigyázva 
jár ott. hol boíránkqztatástól tar t ; *s azok előtt 
fedezi -fel inkább magit, kik elég erős ízemekkel 
birnak, mennyei fényességének kár nélkül való 
nézésére. Az okos, betsületes-fzívü, tudós Ha
zafi, ki igazán akar hafználni Nemzetének; min
denkor vigyázva, 's valami kis félénk bátorsággal 
ír; mindenkor fzorgalmatos figyelmetességgel meg^ 
fontollya : vallyon, hazafi-társainak mostani gon- * 
dolkozások' modgyához , erkőltsi állapottyokhoz > 
3s terméfzeti hajlandóságokhoz, —* és különösen 
az időnek körny ül-állásaihoz képest, mitsoda fo-
ganattya lehet közre-hotsáttandó munkájának? — 
Vágynak p.-o, ollyan igazságok,, rnellyeknek fel
fedezése gyakorta ártalmas lenne, és a'rnellyeknek 
eleven festése néha egéfz Orfzágokat tűzbe hoz« 

hatna, —• 's a* t. 
A KI-AD ÓK. 
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IL ": 
EGY JÓ MAGYAR POÉTÁNAK 

VERSEIRŐL KÉRÉSÉRE TETT ÍTÉLETEM. 

_ I 

T E kértél, 9s kedvedet tölteni fő gondom; 
.-Azért, Terseidről mit tartok, meg-mondqm/ 

Látok elmét, tüzet , 's ékes magyarságot; 
De fzereínék látni több ártatlanságot. 
Meg-botsáfs," Barátom •{-.. az a9 terméfzetem, 
Hogy a9 rolTzat> azért, hogy fzép^ nem fzeretem* 
AVleg-üebb gyümőltsben tsömört-fzerzö féreg, 
JS a* méz köztt-is gyakran lappang gyilkos méreg* 
Az igaz kegyesség, 9s iifzta erkolts, nagy kints; 
Annak gyökerére lassú mérget se hints. — 
En nagy tifztelöje vagyok a? Szép Nemnek, 
?S fzépségét nevelni, tartom nagy érdemnek; 
3S £ mitől az artzát-fzépíttő fzemérem 
Romolhat , egéfzlen ditsérni nem mérem. 
Sőt $ a* mit ártatlan fiam vagy leányom 
Nem olvashat bátran, magam-is el-hányom. —* 

• Bezzeg, a5 melly fzépen, ha ollyan jól ízóllnál > 

•Akkor nem A R A N K A , hanem A R A N Y volnál. 

G R Ó F T E L E K I J Ó Z S E F . 
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III. 
•\. Mi d Király y V miisőda az Orfzág? 

m • 

Igaz: hogy a' Király az Orfzágnak Feje; , 
De Király* Fejének az Orfzág Veleje. 

2, Il-éék József Csajzárról, mini Hadi Népének 
Gond-visclöjérbL*) 

-Egyiptusi József sok tár-házat töltött; 
De Második J ó z s e f erre többet költött 
Ha ezt nem tehetné, olly nagy dolgot tenne, 
Hogy vitéz Sergének Pelikánnya lenne. , 

- G R Ó F G V A D Á N Y I J Ó Z S E F . 

IV. . 
E G Y V A L A K I R Ó L 

N.». T S vefzedelmesebb. 
Nints fzenvedhetlenebb 5 

•Mint ar fzegényböl lett Úr; 

•*). Lásd:\A> mostani Török Háborúm tzétozá G*nie*-: 

t latok 's a* t*. Pozsonyban* Í790. 

/ , ; : ; : ; - ' '/•: 15 ;; ; :- • 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



j r 0 = « g = 5 

Ki koldus-táskáját 
Felejtvén 9 's gúnyáját 5 

Mindent finnyás orra! tűr. 
Hasogat fzSr-fzálat, % • 

. .Mindenben pifzkálgat, 
Tifztségét bálványozza: 

Hazáját, Nemzetét ,. 
Eízét, és életét 

E? bálványnak áldozza. 

K R E S K A I ' I M R E . 

E G Y ' ' -F Ö S V É N Y N E E 
K O P O R S Ó - K Ö V É R E . 

i T T fekfzik eggy: Ember, - a9 k i semmit sem, tett-
Ingyen életében, 9s felettébb gazdag, lett. "';• ' •" 
Még. a5 sírjaban-is azonn van báeattya? 

Hogy ezt az utazó ingyen olvashattya. 

S Á N D O R I S T V Á N . 
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VI 
l. yf Borifzák. 

Ff" -
ÍL JLa holnapot meg-élem-e? 

Azt én nem.tudhatom.. 
De , liogj-ha holnapot meg-élem. 
Azt jó bor melleit cl-henyélem, 

jBizonnyal mondhatom, ' 

a* -^f Régiség, 

A9 régi AÍTzony zsembes, 
A*, régi Férj nem kedves* 
A'*régi Bajnok -roskad, 
A'' régi Szűz 'el-hervad,, —* -
Mindenben roíTz a' régisége 
A' bort kl-véve. 

, 5 , Jt Barátság. 
' . • • ' . . ' • . ' • . . . . , ; j « . 

Mit? ' Leányka. l : 'illy korodban 
Arra kérfz-e engemet: 

Hogy te-néked",-' mint 'Barátod*.. 
, Fel-fzentellyem. fzívemet ? 
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Nem tudod te ? a** barátság 

Mell/ nehéz olly fzívek koztt, 

Mellvek válafztást nem tudnak 

A* Barát 's a* Kedves köztt. 

Kérj fzereimé y fzép Leányka I 

Míg virágzik életünk. 

Öiven-efztendös korunkban 

Jó Barátok lehet iink* 

5 V É R S É G I ^ E R E N T Z . 

;... VII 
M E Z £ I D A L 

ösz - ¥ÁJBAR. ' 

(Jákófti utárni 3 Jzabadon fordítva.) 

L H o JH JL JLo L vágynak a1 violák > 

• . Kik "itt kékellettek?: 
5S toitsérkéjik frissíttS 

Illatot „hintettek ? 

JE -Ifjú I el-mült. V , tavafz> • 
5S av-.viola4s el-afz.-
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K. Hol van -ama' rózsás héitz$ 

Kín- rózsát. fzaggattunk, 
Melljet kalapunkra, ys hol 

Mellyünkre, aggattunk? 
" JR Szép Lyány ! Itt hagyott a3 nyár^ • 

- Nem virítt a* rózsa máf. 

K. Hol az a' fzép tsergetegf .. 
Melly bőven itatta 

• Á9 réteket?" hogy-hogy' van,-
* •< Hogy most fzomjan hagyta? 

jK Száraz nyár volt, *s ho meleg; 
Ki-fzáradt a9 tsergeteg. 

K> Vezefs engem9 ama'- fzép 
Terepély hárs-fához^ 

Hol befzé]Igetm ki-ki 
Le-döit mátkájához* • 

K Á? fzép hárs-fa már nem él f 

Ki-tekerte azt a* tiéh 

IC Hol ama' fzemérmes Szűz, 
Ki , mint éfzre vettef 

Hogy meg-láttam, le-hajolt, 
5S elpirult m e l l e t t e 

F. Nem pirál-el többfzör 6, 
Mert el-yitte a' himlő, 
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Km De el amaz Énekei , 
Ki itt a5 rózsákat 

?S violákat éneklé, 
És a' Iiű Lyánykákat ? 

J*l Szép Szűz! ©-is meg hala, 
?S több dalt nem tsíiiál soha, 

G R Ó F IDŐSB RÁDAI GEDEON, 

VIIL . / 
E S D E K L Ő P A N A S Z , 

INB m7> ne féllj 9 kedves Lélek ! 
Ne.'távozzál előliem. , _ 

Mondtam ? hogy már nem remél lek ; - -
Miért tartaíz hát tőllem ? 

Mit kesergetfz hafeontalan%" 
Mit unfzolod könyveim5? 

Tedom tígy-is , boldogtalan, 
Hogy. nem. lehetiz az enyiml — 

JLátom*> mint kiifzködik feíved, 
Égvén titkos tüzében j 

9S fzemlélvén^ mint eped Híved , 
Szetelme9 nagy hevében! 
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Látom , nedvesűltt fzemednek 
Mint húllnak-le gyöngyei, 

Tudván 5 ér'ted mint gerjednek 
Lelkemnek gyötrelmei I —-

Ok! ha bánátimnak árja 
Meg-hatotta fzívedet, 

3S még egéfzlen ki nem zárja 
Elméd régi Hívedet; 

Ok , ne siefs 9 drága Lélek 5 -
Ne siefs úgy előliem ! 

Tiéd: vagyok én., .míg élek; —* 
• Ne tartózkodgyál töllem! 

• ' B ' A T S Á N Y I J Á N O S , 

-v • ix; • 
BATSÁNYI TÁRSUNKHOZ.%) 

. Í R E magyarázzam hoflzas hallgatásod'? — 
Á5 izélek9 fzárnyára kelt-e fogadásod? — "• 
Meg-tőlt kétfzer az Hold; 9s Batsányim1.(evek 
Tsak nem jö. —* Mi talált, lelkemnek egy felél 

*> VirtrÖl Sz« Mik ht&v. 13. n&pj. í^o-íkbpm • ' 
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Tán ágyba fzakafztott a' súlyos betegség, 
• Mellyct r'ád vonhatott a* fzörnyu melegség? 

És ki-rekeíztette kezedből tolladat* 
Mellyel meg-keresnéd' örökös Tassadat ? —* 
Vagy talán â  Magyar Múzsák* seregében 
El*nierfiltél hárfád5 veregetésében ? 
Szeretem én őket , *s ok engem' fzeretnek; 
Levelednek azért akadályt nem vetnek. —} 

Nem fzakadtál ágyba; 9s9 bár ez egy vígságocff 

Níntsen a* Múzsákkal örök múlattságod, ~ 
Más okát sajdíttom én feledsegednek * 
Vagy pedig meg-másoltt fzent ígéretednek, 
Tudn'illik, azt vártad, hogy meg-előzzelek f 
3S magam féfzemrol-ís újra le-kösselek? 
ím5 a* példa* Kövesd* Siefs a? postára: 
Nem győzi leveled1 várni Virt* határa, n— 
Orfzágolok én itt tsendesség* ölében 9 

A* földi boldogság* nyugtos kebelében^ 
Távolról fzemlélvén a' izetek9 hartzait, 
3S a* dőrg© egeknek le-tsapó nyilait. * 
JMíiit partonn«űltömbenn9 a* zajos tengernek 
Egymásra-dölöngo habjai nem vernek": 
A* Népek* % Királyok5 hartzra-keltt peritől 
Nem tartok, nem félek tsergő' fegyvéritől. ~ 
Már feálas erdőkben fel- 5s alá-járkálok9 

Már kéke$ völgyeknek öbliben sétálok; 
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?S mulatom magamat tegzes Diánával, 
Vagy- mairar hangokonn-éneklő Múzsával, 
Már öreg halókat vetvén a' Dunába ? 

Az apróbb halakat viffzük a" bárkába: • ' •. 
A' Tokot ? a* Vizát kötelekre vettyiik, 
É s , ki-tzövekelvén, vízbe eregettyük. 
Mint tengeri 'boriíik,-.-/.nagy rendre hevernek; 
Néha m*g- indái van , fövenyt fel-kevernek ; 
Árkokat hsts'gatnak vagdaló farkokkal f 

.Fetskenci'k az eget fel-tsapott habokkal.. — 
Sokfeór ablakomról virágos kertembe 
Le-le-tekéntgetek dellyest hevertembe': 
A* gyenge virágok ki - fejtik. magokat <» 
9S mosolyogva küldik nékem illattyokaL 
Innen tűi erefetvén a5 Zsitván fzemeim9. 
Szárnyokra botsáttom képzelődéselm\ 
I t t a ' Páti térség : itten, feji nyáját 
Tftir, itt éteti Koridon'tsordáját. 

•Itt hullnak-a' Nyulak az ebek' (zajától* 
A' -Fú, V Fogoly, ólmot ki-fzóró puskátőL ^ 
Már tovább nem nyújtom most-kelő; versemet r 
Ezekböl-is TáthatM öröm-életemet.' —" 

- Tekerd-fél húrjait heverd, lantodnak*. 
fS' ííiég-leltt boldög'ságánn örvendgy.-.Barátodnak*.--. 

},S, . B A E Ö T I S Z A B Ó ' DÁVIP*.-V 
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A? R Ó K A , É/S H O L L Ó , 

ÍGGY éh Holló lopott egykor egy darab sajtot, 
A' mellyel egy nagy fára fzálL 
Felettébb éhes volt , 9s folyt fzájából a' nyál , .a) 
Midőn egy vándorló Rókát-is arra hajtott 
A* fzerentse — vagy fz.erentsétlenség. 
Ha éh vol t -a ' 'Hol ló , ez-is az volt ám még! 
Hogy fzárnya nints, tsak *azt bánta; 
Mert éh gyomrának fzánta 
Mindgyárt a' sajtotskát, mihelyt a* fához ért. 
Hogy azt-azért, gyomrába tsallya-bé, minden for

tély t ' meg-hány , . 
5S illy fzókra fakad végre k i : 
E ' fzép madárhoz képest a5 Páva mi? 
5S mi a' leg-festettb Publikány? b) 

a) Folyt fzájából á* nyáL — Ez , a9 hollóról ? igeis 
méréfz metafora ! 

Jegyzése a* Ki~ad6knah, 

$) Leg-elevénebb 9s leg-több-féle fzínek vágyom min
den madarak között a* Publikányoknak ; úgy, 
hogy némellyikben minden most itten alább n©» 
reztetett fzínek fel-találtatnak. 
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Ám tartsa fzépnek más a' zöldet , sárgát9 kéket; 
Ám légyen fzép a' pontzjon, 's karmazsin; 
Tsak parafzt-ízlésűk beísűíik a9 festéket; 
Az én fzemem -előtt leg-fzebb a* holió-fzín* 
Én a' hízelkedést nem fzoktam : Fénikfz volnál* 
Ha még e5 mellett fzépen fzóllnál.. -— 
Itt a9 bolond madár akarta 
Mutatni gyöngy-fzavát; de ki-tsiífzék a* sajt? 
5S azt tsak hamar SL Róka fel-kaparta. 
Az el-bámúltt Holló nézi, 5s nagyot sóhajt* 
De nem gondolt azzal a* Róka, hogy sóhajtott, 
Sőt illyen tsúfot ű z : Tudd-meg azt, 30 madár! 
Hogy a' Kízelkedés illy jutalommal jár. 
Űgy-e, hogy tsak meg-ért e'letzkém egy kis sajtot? 

# # 
Az emberek fcoztt-i's be sok van ílly tsáldka 
Szót-fzínlö Róka! 

. ' - G. ID . R Á D A I G E D E O N . 

X! 
BARÓTI SZABÓ DAYXB 

TÁRSUNKHOZ. 

H . A L L Á M , ' Barátom ! tárogatód9 fzavát, 
*S fzent harsogását; mellyel; ama' vitéz 

. K % 
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Szábolts7 ditsösséggel-vírágzo 
Vérei7 tifzteletére fújtál/*) 

Melly tűzbe hoztad fzívemet, oh Magyar 
Hazánk'.. ízerentsés Bárdosai Nemzetünk' 

Dífzére • termett Oflziánunk 2 
Menny ei~hangozatií Poétánk ! 

Meg-értt torodnak napjaiban ? mikor 
Lankadni .fzoktunk, ollyan az éneked 9 

• Mint egy dagadtt felhő' nyögése, 
• Melly döiög5 és az-utánn magából 

Széllyel halálos mennykő veket lövell; 
5S így a* puhulttság5 karfái köztt magok* 

Vefetekre nyugvóknak" fzemekből 
El-yeri a' vefzedeimes álmot. 

Haj I sok Vitézek* 9
 fs tzímeres-érdemCí ' 

Nagy Embereknek gyáfzt-okozó gónofz, 
-. Alom I repülly-el melTze tollúnk, 

0 ... 
3S viíTza sejöj) soha Nemzetünkre! 

• *) Lásd : Örvendező Vers X. K Szabólts Varmegye* 
§rdm~ünnepére* Pünkösd5 Bav« ^a-dik napján^ 1791* 
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Most-is pirulunk seb-helycink miatt, 
Mellyekre nézvén, könyvbe borul fzemünk.,—• 

Mi hafzna 1 — Térj, Múzsám, magadba, 
'& köfs kof^orűt fzeretett S z a b ó n k nak I 

V I R Á G B E N E D E K . 

XII 
A' H Ó L D H O Z. 

(Virten. 1791*) 

k 3 z É P Hóid, setéíes Éf világos• Affzonya! 
Midőn fzemenvr'ád fel-vetem , 

*S • kerekded, artzád' fzüz havát, 5s ezist-kotsid9 

Tsudálom; óráim sebefs" 
Szárnyakra kelvén, éfzre sem vefzem magam: 

'S ha fzinte venném-is ; fzabad 
Híis Ég alatt ébren maradni kéfz vagyok > 

Tsak-hogy tovább nézhesselek. — 
O h , de Te futva követed a' le-mentt, Napot ; 

5S a' tsillagokkal gazdagon-
Hímzett Egekről el-sietfz! — 'S miért sietfe ? — 

Rég~óka nem volt képed illy s 

Szép-tifzta ; nem volt illyen fényes, udvarod. 
Bátyádnak el-ízállása, tsak 
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M% van érzésünkre: raost-is fel- fs alá
jár kél az Utas : fegyvere 

Mellette lévén , a' Vadáfz zöld gally alatt 
Ül , 9s a* fzerentsét várja. Nézd ! 

Itt a* vizekből Néreus' Leányai 
Virágos kanttal bé-fedett 

Partokra kelvén ; ott az erdobéli fzép 
Fejér Kar 5 a' tér völgyeken 

Lejtözve mulatoznak. Hallyad Títirus? 

Sípját ; Damétás* énekit 
Hallyad: fzerette Fillisérf foháfzkodik; 

Fillís1 nevével zeng, raezo, 
Hegy, völgy, liget. — - De leg-nagyobb dítséretet 

Reád ruháznak, tellyes Hold, 
3S fzíinetlen áldást mondanak; mínt-hogy neked • 

Tulajdoníttyák mindenek 
Méznél-is édesb ö römök ' .— Állítsd-meg kotsid* 

JS hallgassad énekléseket. —• 
Heába tartóztatlak 1 — ' I t t :hagyík! : V a r r n i több; 

Horpadni kezd ízem-látomást 9 

És bé-setet$l már-is oldalad : ki-nyult 
Két öfzve-hajlott fzarvád; ím' 

EgéMen" el-fogyott ez-is: már semmi réfz 
•• Nints-fenn belölled. —• Sorsomat v ; . -

Látom-e te-benned ? — Ah ! közelget nékem-is 

El-költözésem! —- Nyugtomat••'';."••;•''.'-'.'•:•'.. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



Ismét merő baj , gond, teher tseréli-fel. — 
Oh Hóid ! meg-újjúlfz Te megint. 

Én mit reménylyek? —• ÖÍTzel illjenkor talán 
Sír-halmomon fogfz fényleni! 

B A R Ó T I S Z A B Ó D Á V I D . 

XIII 
JEREMIÁS5 KESERVEI 

AZ EL-PUSZTÚLTT JERUZSÁLEM' VÁROSSÁN. 

T 
J L J á t v á n Jeremiás, hogy ama9 fo nemzeti Város > 
Jeruzsálem, fzörnyen ki vagyon forgatva helyéből; 
Hogy már gyáfzba borult gazdag pompája, hogy el-tímt 
Fénnyé, V dítsösséggel ragyogó felsége: meg-iadult _ 
Szívében, 5s a5 templomnak tÖredékire dőlvén. 
Sok zokogási között bűs mellyét verve, Hazájaf 

*S Polgár-társainak vefztét így kezdte siratnia 
Első Keserv.-

Hát illy véletlen, 9s illy gyáfzos sorsra jutott-e 
E* Város, melly büfzke fejét, mint földi Királynéf 

Fenn-tartotta minap; *s a' mellynek imádta hatalmát 
Minden egyéb nemzet, 9s diadalmit látta, tsudálta? 
Mellynek az ellenség meg-rémült néha nevére* 
Hát rab-lántzra vagyon már bátor népe fzorítva? 

K 4 
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5S régi fzabadságát el-vefztvén, fzolgai TicSdra 
A9 dühös Aírzirius' gőgös kénnyéiek adózik? 
Haj! fzép Vara? Sión, ki-táv U "egy zerre, 's ki-pufztúlt! 

El-hagyatott! kíno* K.tsát iaigattya set^te^ 
Éjjelein, de haftontaLinul foly két ;zeme; rA"X"?:s9 

A9 ki rOKon kézzel le-torötr.é könyveit, a' ki 
Meg vígafztalná Pzomorú fájdalmait. Ah! r.: s 
Senki, kivei sirhasson-is eggyíitt. Min'.' ív--, íme 
Mcg-vetik ! A* kik előbb frígyessei ^ó-tü'- ei-állváa. 
Tö l le , fzerentsétleniégét gúnyolva ka tzc .^k . 
*S így mérget hintnei. r a d örömmel ízi ;' sebére. 

Júdás , Iiogy fzomorű rabságra ne ja*.na, 's Hazája* 
Régi ditsösségét most porba' heverni ne l á tná , 
El-fzalad, és idegen nemzethez költözik, a* hol 
Még a* vérengző Káldor nem * őiua. Heíba 
Bujdosik ! El-foglalt már mindent gyilkos erővel; 
Mindent dúl, rettent, pufztíuó fegyvere; nintsen 
Egy hely, melly bátor fzállást adhatna fzegénynek. 

Oh Sión! a* te jeles , 9s felséges templomod, a' t e 
Öltárid, fmind el-purztűltak; tornyaid, ékes 
Öfzlopid , a* földön fzanafzétt le-terülve hevernek. 
J a j , *s panafzok töltik fzomorú utfz&idat, Ah!"nem 
Láthatfz már ez-utánn, ki te-benned regi fzokásként 
Áldozatot tegyen Istennek, *s fzent ünnepet üllyön. 
Papjaidat gyáfzban látom keseregni; leányid 
A' ragyogó napfényt sem akarják lá tn i , *s halálos 
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Fajdalmok közepett, ártatlan meíly&ket ütvén, 
Tépik, 's fzaggattyák hajókat: valamerre tekéntek,-
A* sok fzörnyüség' rémíttő képei bűsűltt 
Szívemet érdeklik, *s. fzemeim* vér-könyvbe boríttyák* 

Tudniillik., már most az Igazság5 Istene méltő 
BoíTzűt áll rajtad : régen le tapodtad az Ö fzent 
Törvényit , kegyes intésit ki-nevetted; Örültél 
Undokságidnak, 'sőt napról napra tetézted, 
Á' sok bűnre banyai-homlok, mint efztelen állat , 
Szüntelenül vetemedvén. Hogy yefztedre jutottál, 
Jeruzsálemi hogy az ellenség fei-dú'ta temérdek 
Kintseidet; hogy az? aP$ fel Rendet el űzte; hogy annyi 
Kisdedeket dühösen ki-ragadt az anyáknak ölejkből, 
És • fel-mé&árlott fzemeik' láttára ? kegyetlen 
Fegyverivel: mind ezt fertelmes bűnöd okozta í 

( JH többit máskor.) 

V I R Á G . . 

MITSODA AZ EMBERI ÉLEH 

X I L R T A T L A N Tse tsemő! kis alak Magzatom! 

Mit érzek, ha lá t lak, jól ki nem mondhatom. 

Két ollyan indulat , melly eggyütt nem l a k h a t , 

Érzékeny fzívemig majd eggy erővel h a t 

K 5 
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Bánat 3& orom rendre körülöttem vágynak P 

D e ? mellyik erossebb, kételkedve hagynak* , 

Örülök ?-ha nézem tsetsemS korodat, 
Sírok 3 meg-gondolván fövendő sorsodat* 
Most ollyan boldog vagy, a5 mint ember lehet ̂  
Még finnyás fzívem-is itt gántsot nem lelhet* 
Még az egéfzségnek Bem érzed hibájit; 
Még lígy-sem az erkölts* fzörnyü nyavalya) it. 
Felebarátodat nem tudod gyűlölni, 
Hírében nevében, mint mi egymást, ölni. 
A' fzeretetlenség, sC melíy kettőt kínoz, 
*S a* nem-fzeretőnek még nagyobb kínt okoz; 
Eggyigyü fzívedben fzállást nem verhetett, 
SS mafzlagos mérgével még meg nem étetett* 
!Nints még semmi bajod a' nagyra-vágyással, 
Oda-futó .pállyán nem versengefz mással;, 
Betíi kínoz a* pénznek alatson fzerelme , cQ. 
AJ birtt *s nem-birtt jóknak eggyenlo' gyötrelme; 

&) yt* pénznek fzerelme* E z , a' mf ítéletünk fzerént, 
hibásan van mondva; mivel-hogy a ' fzerelem és 

fzeretet között kiílömbség vagyon* A' fzerelem., • * 
tulajdon-képpen, nemi hajlandóságot *s indulatot : 

Jelent- Azért nem mondatik, 's nem-is" mondat-
tathalik: felebaráti fzeretet helyet t , felebaráti fze
relem ; vagy Hazának fzeretete helyeit Hazának 
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A ' melly tol sok efzes, lett és léfzen bolond^ 

N e m bánt £ sorsodnál felljebb vágyódó gond. 

N e m Ismered m é g , melly nagy kín az irigysége 

Melly fzüntelen-kínzo kegyetlen ellenség. 

N e m ismered még a' lélek' furdalásit, 

E ' belső bírónak kegyetlen kínzásit. 

N e m tudod m é g , Kisded! mi a'• két-fzínűség> 

A ' melly nélkül lenni , már. ma eggyügyüség. 

N e m tudod , hogy ez egy vétek többet hafznál 

A* Világtól-tsudáltt Kató5 virtussánál; 

fzerelme ( a* mint a9 mi B e-vezet dsnnkben i s , a* 
XVII. óid. 10. sor. helytelenül van téve.)- ' sa ' t . — 
Továbbá: valamint az Amor-t a' Régiek -két ér
telemben vették : úgy meg-külömböztethettyük 
mí-is a* Szeretetet a' Szerelemtől, ime' ízép ver
sek fzerént; melly eket ama' jó fzívböl kőltt? noha 
nem elég egyenes Ítélettel kéfzültt, ismeretes 
Szatírában olvashatni: 
W'A.* Szeretet va l a ; Fébusnak mennybéli kore t tye^ 
„-Húgainak fzeretoje, tsalárd Szerelemnek ax öttse. 9> 

Ezt a'jegyzést senki sem fogja fzukségtelennek 
ítélni, ha meg-gondollya, melly gondos figyelme-
tességgel kellessék lennünk, hogy-ha nemzeti nyel
vünket ki-iniyelni , 's arra a' tökélletességre vinni 
akarjuk , hogy meg-határozott-értelmű ízavaink 
légyenek; a9 mellyek nélkül a' tudományokbam 
(fő-képp* a* Filozófiában) kevés elö-menetelt te* 
hetendünk. 

Jegyzése a3 Ki-adóknah 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



14$ =SSJS= 

Ö tsak halni tudott: azok élni tudnak, 
A* kik magok mellett- jó móddal hazudnak. 
Ha igaz ízíikséged nints, mondva nem tsinálfz, 
9S9 mint mi gyötrelmünkre , módokat nem találfej 
Leg~nagyobb fzükséged vagyon az emlőre, 
Azt pedig af dajkád"nyújtya már elore8 

Néked még a9 Világ Paraditsomi kei í , 
Nem az annak, a* ki esméri az embert. 
Most vagy életednek arany-idejében, 
Az az j annak éppen első kezdetében* 
De mennyivel hoflzabb a5 nap a' hajnalnál, -
Annyival tovább tart, 's több a5 roííz -a' jónál. — 
Most ürülök; de , ha tovább gondolkozom a 

Rajtad sokkal méltóbb okból siránkozom. 

Meg ki nem nőheted korán t-is bőltsődet, 
Még el sem végezed első efztendődet. 
Már kezdefz kívánni tilalmas dolgokat, - • ; 
Már sírfz, ha előlied él-rejtik azokat; 
SS a' mit a9, Teraiéfzet fájdalom9 felének 
Te t t , te már azt téfzed tzélod' 'efzközének« 
HogyJha sírásodért apád, anyád meg-fzán, \ • 
3S azért, hogy te rolTz vagy, 6 kedvezni kiván: 
.Már az "uralkodás3 tsófos fzeretete 
Meg-van, *s vele minden roíTznak a* kezdete; 
Már kívanságiddal no nyomorúságod. 
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'S enyéfzik aprónkent első boldogságod* 
Ha sár van, játfzani kívánfz az udvaron, 
Nem járhatfz, még-is sírfz, ha hordoznak karon* 
Le-tefznek a9 földre, előre botorkázfz; 
Meg-ütöd magadat, és még inkább lármázfz* 
Majd, ha járni már tudfz, futkározni kívánfz f 

*S néha vefzedelmes bárány-butzkokat hánTz; 
*S, mintha az nem volna elég, meg-is Femek; 
így téfzünk erővel két-fzínu embernek: 
Másfzor, ha el-esel, már fill'enteni tudfz, 
9 S , hogy kitsiny hibádat kissebbé tedd , hazudfz-
Addig hallfz tselédtöl zsémbet ss vádoskodást, 
Hogy azonn kezdi-el selyp nyelved a' ízóllást. 
Majd eggyik, majd másik tselédet vádolod, 
*S', hogy erőssebb légyen a7 vád, ki-pótolod* 
Akár-hogy* dorgállycn apád% anyád5 fzája.,.. 
Hathatósb leffz nálad a' tselcd' példája* 

Azonban érkezik a9 tanuló ido. 
Az örödik űjjabb but hozó efztendő. 
Nem igen illefz már leányok' házába * 
Azért Taníttónak adnak hatalmába. 

« 
Ott a1 tanulással kezdenek kínzaní; 
De ízükséges kín az, ki kell azt állani. 
A'-nélkül az ember, mikor nagy ur-is már ? 

Vezeték-nevéül azt hallya^ hogy fzamár, — 
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De nem ollyan könnyen adgyák a* tanulást; 

Sokfzor el keli hagyni azért a* iaptázást* 

Hufzon-négy betűkön kezdik gyötrelmedet, 
Akár mutasd hozzá > akár ne5 kedvedet. 
Ezeknek nevelt míg meg-tanűlhatod, 
ÍJgj lehet y hogy rendre majd mind meg-síratod. 
Ha ezeket tudod, majd kettőnként véfzík,. 
Áz-utánn elődbe tsoportonként téfzik. 
Mikor így-is tudódj híjják olvasásnak; 
Ez már az efzköze minden tanulásnak*—r 
Mihelyt olvasni'tudfz, Deák fzőra fognak, 
Ezt ma sok .nem tartya fziikséges dolognak* éj 
De' valamint, a' ki ihatik kút-fob61, 
Nem ifzik az onnan ki-folyő fertőből: 
Űgy az apád inkább régi Tudósokkal 
Ismérkedtet, mint-sem sok mái majmokkal. 
Hogy pedig ismérhesd, tudni kell nyelveket, 
Mert" minden Fordíttő meg-lopja^ ezeket. 

í) Ezen. munkátska akkorban kéFzült,. midőn, közön
séges dolgaink Német nyelven foly láttatván, sok 
Magyar Hazafiak (ha ugyan-tsak ezen néven le
het őket nevezni) a5 Deák Nyelvet, az anyai-
val, '$. egy&er-Vmlnd nemzeti erkőltseinkkei egy* 

I" gyetcmben, ízükségtelennek tartották* 

Jegyzése a* Ri* a dáknak* 
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Meg kell azért néked e* nyelvet tanulnod 9 

Ámbár fzenvedéssel essék hozzá-jutnod* 
Hogy abban igen sok ídöt tölts, nem mondom; • 
5 S , hogy egyfzer-Vmind mást-is tatmlly, leűz r'á 

gondom. 
Külömben-is: a5 ki Deák nyelvet tanul, 
Az mks nyelvekhez~is több foganattal nyúl; 
Mind azért, hogy itten aVfzóllás' törvénnyét 
Tanulván 5 könnyítti más nyelvek* ösvénnyét, 
Mind pedig,, hogy nagyobb réfze a' nyelveknek 
Vagy édes leánya, vagy sógora ennek. 
Ebben kell tanulnod az ékéseri-fzóllást; 
Ez pedig fel-téfzi a' jói-gondolkozást*.—» 
Tanúlfz ofztán, kötött lábakonn ugrálni; 
Vagy, ha nem termettél arra, sántikálni. 
Sokat izzadfz, fzenvedfz, *s magad'nyomorgatod^ 
Míg imígy-aműgy-is ezt meg-tanulhatod. —> 
Ha már elég időt töltöttéi ezekkel, 
Azt fogod tanulni, okoskodnod hogy* kell? 
Hogy' kell a' hamisság' lesére vigyázni? 
Hogy' kell intselkedo okait meg-rázxu? 
Szín valóság helyett hogy el ne foglallyon^ 
Se magad magadat, se más meg ne tsaliyon* 
Bár ezt a5 tudományt nyomd-bé jól efzedbe^ 
Ennek vefzed leg-több hafznát életedbe' l — 
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Innen ofztán vifznek más tudományokra; 
Kern erefzkedem-ki hoffzasan azokra. 
A* lévő *s lehető dolgok3 visgálása, 
'S köz tulajdonsági' |ó fel-találása; , f 

A' ízep Termeikéinek kedves kémlelése, 
3S minden-féle mérlek' jó' öfzve-retése: 
Mind olijan tudomány, mellyre lellz fzükséged, 
Leg-alább azokban leííz gyönyörűséged* ' " 
De kivált ama' fö tudományt, akaromy 

fío^y tanúid> melly nélkül az ember tsak barom: 
Istenhez, magadhoz, *s felebarátodhoz 
.A' mit, mint embernek , kötelességed hoz. -—» 
/•Jclly sokat, ?s sok-képpen kell néked fzenvedneds 

A* míg mind '.ezekre módod lefíz ízért jtenned l —* 

(Folytatása következik.) 

> •" ' G; T E L E K I XÓZSER 

XV. 
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5 T A G Y - K E G Y E L M 0 a) 

fí> HOHENLOHÉ KÁROLYNÉHOZ, 
Szül. B» Revitzky Judith AÍTzonyhoz* b) 

(Szent János* Havában% 1790, efzt.) 

Muu dk alig kczdénk Népünk^ űjjuiásáil 

Ötüini bús sorsa* jobbra-változásán 9 

3S alig álmadozánk boldogabb napokró l , 

Már4s le. kelletett mondanunk azokró l ; 

&.) T-. Pétzeli József Ür, kinek fáradhatatlan mun
kássága, 's Barai Litterátúránkban tett fzép ér* 
demei elég ismeretesek, Hertzeg Kaunitzott 

égy bózzá-iütézett á?áoló levelében * Felségesnek 
nevezte. Mi ezt helyben oem hagy hattyúk* Tudni 

. vaiö,- hogy a' Jtéisézes nevezet "isak az Orízáglő' 
Fejedelmektől ízármazo Herizfcgeket *$ HerUeg* 
Áffzonyokat illeti*. 

Jegyz* á? Ki-adóknak* 

h) Lásd a' Hadi ' i fnás nevezetes Történetek* tí-dik 
Szakaílzát (179.6* efzt. az 5Ó9. és 764.' *s követk* 
óldi) hol ezen driga Hertzé^n-nek két Izép lé-

•"Veiéit^ 's: nevezetesen íme* foavait^is olvashatni $ 
KHa remÍDylhetöémy .hogy kedves - Haiám* Le-* 
fat tyai jó néven fognák venni fcsakely okia"á» 
» sómat 1 igen kefe to lnék* azt nikik nyomtatás* 

• ^ b a n ajánlani; meílyben .megkutatnám .* hogy 
"11 kedves gyermekeikkel való dajkálkodása iáin* 
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Mivel-hogy, '— mfcg-vetvén Hazánk9 gyermekeit * 
Nyelvét, öltözetét, 's régi erköltseit, •—». 
Feslett feokásinak tündér ösvénnyére 
Szépeink1 nagy réfze megint viffza-tére: — *. 
Sóhajtással vártuk azon nap* hajnalát, 
Melly el-ofzlathatná fzemeknek kőmáliját ; 
Mellyenn eggy olly ditsö Haza-Lyány támadna* 
Ki nékik állandóbb jó példát mutatna; 
?S kinek intő fzava* mennyei hangiára 
Térnének Jó Erköits5"el-hagyqtt úttyára. •—-

• D e az É g , ki Népünk5 vefztét nem kívánta, 
"Ebben-is előre rendelt már iránta; 
Egy kegyes Oktatót ada Nemzetünknek, 
Hogy tüköré lenne el-tértt Szebb Nemünknek ;- .-• 
3S hogy annál tündöklőbb h vonfzóbb példa tenne. 
Minden jó erkoltsőt eggyesítte benne. —• 

T E vagy e z , oh Hazám' érdemes Leánya!—> 
Hertzegek5 fzerelme! —• fzíveink' halvánnyá 1 — 
T E vagy ez ! — ki , noha tollúnk el-költöztél5 
JS érdemid' fzárnyainn égig emelkedtél: 

.„dea nagy baj "és nehézség nélkül eshetik-meg; 
„ é s , ha mi unalommal láttatik-is- az. egybe-köt-
„ tetve lenoi , méltán el- of&laihatt j a • ezt-azon 
Mboldog következéseknek el-gondolása, meliye-
9tkct ebbéli kötelességeknek fzentul-való. telije-' 
9> síttése fog e&közleni/,, — Ya* t. 
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Édes' Nemzetedről el nem felejtkeztél» 
.Szép Nemünk9 példája, — kV tüköré lettél!—* 

Ép vagy T E e' máfzlag' fzédíttS mérgétől; — 
fS bár meffze-fzakadtál Rokonid* ölétől* .-
Ott-is ki-mutatod nemes' erkőltsidben ,• • 
Hogy igaz Magyar vér forr még ereidben. — 
Eredgy 3/kedves Lélek! el-kezdett utadon * 
Míg-több-is indulhat fényes nyomdokadon !'• 
Mútasd-meg példáddal a? Magyar Szépeknek 9 

Mivel tartozzanak ditsö'Netozettyeknek. — 
Mutasd"" az Anyáknak kötelességeket: 
Miként kell'nevelni édes gyermekeket; •— 
Miként az Orfzágnak bátot Férjfiakat, 
Köz>hafznot fzereto igaz Polgárokat: 
Kik jó' Királljokboz úgy légyenek hívek* 
Hogy a Nemzethez-is buzgón verjeü Fzívek;. 
*3 esküdvén a'* Haza* igaz büségére;, 
Törvény1 és Szabadság' serény védeítiiére^ 
Légyenek ditsőültt Ősink5 követoji* 
Erkőltsink', fzokásink' hív meg-Őrizöji ! — 

Meg-leíTz majd munkádnak érdemlett fzép bére* 
Fel-hat dicső neved Magyarok* egére; —« 
5S hogy-ha jutni fogíz-is pállyádnak végéreP„ 
Aldas fog követni nyugalmad1 helyére! 
Sol , holod ntánn-is tifzteletet adnak 
}' ósGbb Onokáink boldog árnyékodnak* 

L 2 
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f S híven emlékezvén nagy érdemeidről , 

Énekeket zengnek nemes erkőltsidrSl ! — — 

ím*-, az éir-Múzsám-is ! —- Neved* tifztelo$e» 

Szép tulajdonságid' bátor hirdetője; — 

Ki senki ' kedvéér t , ha nem érdemiet te , 

Lant ja* fzfiz húrjait soha nem il let te: 

ö - i s tífzteíetét mutatni kívánnya. -4— 

V e d d kedvező füllel, Ditsosség' Leánya ! c) 

B A T S Á : N Y L 

ű) Ezen verseket kezeihez vévén, egy jó barátom ál*. 
tal1, ez á* nagy-lelkü Hertzegúé * Igen kegyesen '.. 
fogadta. Az egéfz váiafz-levelet azonban, meifyet. 
hozzám botsáttani méltóztatott, közre nem ereizt* : 

hetven: annak egy réfzetskéjét ide helyheztetem; 
fzívemböi óhajtván, hogy Hazámnak Leányaitól 
hafzonnal olvastassák* 
„ I t n ugyan {így ír betses levelének egy réfzében) 
„ i g a z hazai Cieretettől viseltetvén, máréfzlettem 
3, azon tsekély fzándékomat édes Hazánknak ki- ^ 
„ jelenteni, kedves Szépeinkre nézve; *) (kik kö*ül 
„ sokan még eddig igen hátra látízatnak lenni , 
5, férjeikhez *s magzattyaikhoz való drága köte-
^,lességeknek bé-tellyesíttésében) gondolván, hogy 
„a* tudatlanságért ugyan senkit sem lehet piron* 
l? ga tn i , dé fzabad oktatni. £ s , mivel én, az 

9 , én módom fzerént, a* mellyel elek, miüd bóí-

9, dog feleség , mind pedig fzérentsés anya va* 
' .»gyok, és én ezen boldogságot mindén Hazám** 

f>Leányinak fzívemböl k ívánnám; ugyan-azért 
. n fel-tettem magamban, hogy ezen oktatást ele* 
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XVI 
H O L M I GONDOLATOK. 

. A G Y A R Orfzág ollyan, mint egy jó- té rS 

fzelíd Dajka 5 melly roíFz Szomízédgya1 gycrme-

keinck-is tejet kd* 

fjekbe terjefztem. Mi volt még eddig avsok fze-
s, rentsétlen házasságoknak leg-nagyobb hibájpk? 
„ a z , hogy Szép Neműek házasságba lép, reá* 
„ váró jövendőbeli nagy kötelességének nem-tudá-
„ s a v a i , mind férjére, mind gyermekeire nézve; 
„nem gondolván-ineg, hogy a*házasságban egyéb 
„tzéinak nints helye, hanem tiogy kedves, kej-
„iemetes feleségek, jó házi gazd'-afTzonyok, *s 
„boldog, érdemes anyák legyünk. A \ gyenge 
„Ifjúságnak mi vagyunk első nevelöji ; az ő mi
hozzánk-viselteid fzeretete fellyül-halad mindea 
„fz eretetet; és így, ha mink anyák azonn ipar-
„kódunk, hogy ártatlanainknak, hajló fzíveikei 
„koránt jóra intézzük: tehát fzert tehetünk jő 
„nevelésekre, 's jö?endőbéli boldogságokra. %n 
„ol ly vélekedésben vagyok, hogy nagyobb Ize-
„rentsét nem kívánhatunk a* házasságban, mint 
„Isteni félelemben nevelti jó gyermekeket. Ax 
„illyetén jó nevelés á l t a l , eleget tefzünk Iste* 
„nünknek, Hazánknak, 9s magunknak - is, „ ~ 
's a' t. — 

*) Értetődik a* nevelésről kéfzíttefldo, 'a at? Magyar Ssé-
péknek ajánlandó muaka* 
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A! Magyaroknak sorsok ..ollyan, mint hajdan 
af Frantziáké ( Gallusohé) midőn egy-felöl a' Ró
maiakkal, kiknek birtokában voltak, más-felöl 
3? vadotz Kémetekkel határosodtanak. Idővel, 
mint-egy sajtó-defzka közzé fzorultak,, a5 Néme
tek és Törökök közzé. Szükség volt azért német 
crkőltsokben el-fajulniok, mivel más-fel61 Pogá
nyok a) lévén fzomfzédgyaik , azoktól irtóztak: 
és Inkább akartak önként hivságban el ~ lágyulni, 
mint-sem új vad^ágba viíTza-térni,' —* 

Eggy erofzakos Király ollyan, mint egy bolond 
Páfztor, ki nyája' közzé bottal hajt-, midőn azt 
valahová akarja vezetni. 

A* rágalmazó nyelvek ollyanok, mint a* "ma-
lom-kovek; mellyek, midőn végre'el-fogy garat* 
-ba-öntött' gabonájok , nem lévén mit örölniek^ 
egymást rontyák* 

'• . " '. .. B , X ...-

a) A9 Törököket tulajdonaképpen Pogányoknak ne
vezni nem lehet, mert eggy igaz Istent^ ismer-
Bek, és. imádnak. 

Jegyz* d Ki*adóknak* 
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N A G Y - M E L T O S A G Ű 

G. F. M. Ú R H OZ. 
•f'-Budára, Sz* János* >hai\ 2Q-dlk napj. iy$o») 

Ö N hála-adatos mélly tifetelet, melljel Ex-
cellentziádnak az egéfz Nemzet' előtt tudva-lévő 
nagy érdemeihez minden igaz Magyar Hazafi visel
tetik,' serkent engemet-is , hogy Exc. adnak,, mint 
síjilodö Hazánk' 5s Nyelvünk5 eggyik leg-érösb 
ofzlopának, ezen ide - rekefztett, 5s ugyan-azon 
árv'a nyelven köitt, nmnkátskával alázatos udvar
lásomat tenni. bátorkodgyam. Ismeretesebb Exc. 
adnak akármelly köz* hafzonra-tirgyazó fzándék-
iioz *s hazafiúi "igyekezethez való kéfz hajlandósá
ga, hogy-sem attól'tarthatnék-, ne talán ebbéli ^~°* 
tsekély ugyan, de tifzta-fzívbol-eredő áldozatomat 
kedvetlenül fogadná. 

Ezen bízodalcmtói indíttatván, méréfzlem Exc* 
adat, a? velem-eggyet-érto Magyar íróknak nevek* 
ben, egyfzer-Vmind arra emlékeztetni: mit vár-
:pn a' Haza mostani jobbra-fordúltt állapottyábaa 
Exc.ádnak mélly bőltseségétől, és nemzeti erkol« 
tseink9 ?s köz boldogságunk9' fenn-tartására töre
kedő igaz hazafiúi gondoskodásától. 

L: 4. 
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Tudgya Exc.áá,- hogy az Orfzágofc nem fsak 
karddal *s fegyveres erővel, hanem egyfzer-'s-mind 
pennával *s éfzel fzereztetnek, kormányoztatnak, 
és taríarn.ik-fenn. Ez nem egyébként, hanem a* 
Kemzctl LiUeráturának, az, az , a' Tudományok
nak'hazai "nyelven való virágozeatása álfal, mehet 
leg-könnyebben 3s leg-tsalhaiatlanabbál végbe, 
{Mivelhogy : soha eggy egéfz Nemzet idegen 
nyel ven tudományra , közönséges világosságra *& 
böltseségre nem ju'hat.) A" nemzeti- nyelvnek el* 
hagyatásával, el-hagyátlátnak a9 nemzeti erköltsök,-
Izökásck ,— a Nemzetnek egéfz tulajdona, meg~. 
külömbözjtetö béllyege, 

- Kern értik azok, vagy nem akarják érteni, a% 

magok*^ hafcnokat , -a* kik Hazánkban a5 Deák 
nyelvhez el-annyira, és. oily mód nélkül ragafzw 
kodnak. Ennek a' nyelvnek tudása ^ kétség kirfíl, 
igen jó c& hafz-nos, sót fzukséges-is; de nem űgy9 
h ° g y egyedül tsak ennek adgyqk az elsőséget, 's 
a" magunkéi miatta meg-vess ük. Ugyan-azon Ró
maiak, kiktől azt a'nyelvet-költsönöztuk; ugyan
ők lehetnének oktató példájink. Alig győztek ok 
meg* alig hódítottak hatalmok alá vaíamelly Nem
zetet, leg-otían Római nyelven parantsolt^k , 's 
fzabtak rendet nékie ; • hogy, azon nyelv által 
mint-egy Római erköltsökbe öltöztetvén, annyival-
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.. is inkább- magokhoz kapcsolhassák azt. Valója* 

• ban úgy-is látfzik, hogy, ha azt a' hatalmas BU 

-rodalmat a'maga' nagysága le nem nyomta volna; 

ha valamelly Orfzág a7 polgári 7s vitézi nemes 

crköltsöknek meg-vefztegetodése -utánn-is fenn-áil-

'hatna; és5 egy fzóval: ha minden, a* mi a" Nap 

• alatt van , változás alá .vettetve nem volna: ta

lán tsak ez.az eggy. efzköz lehet vala, melly azt 

az egymástól olly sok tekéntetre nézve küiömbözö 

fzámtalan Nemzetséget öfzve-eggyeztetvén,. Róma* 

hajdani, fzerentséjét, méltóságát, még mai nap1-is 

fenn-tar tana. Láttok a7 Frantziákat XÍV-dik La

jos5 orfzáglásától. fogva nyelvekkel, erköltsi fzoká-

• . .aaikkal, Európának fzámos Nemzeteínn egéfzV' 

•mi- ideihkig. uralkodni* *s ezekre, mint majmaiké 

ra ? úgy nézni.; Láttuk az-utánn' magát-is az ere* 

Jéböl-ki-vett/ le*tapodottFrantzia Népet, betste-

len álmából fel-ébredni, a* Filozófiának világítto 

fzövétneke által méltatlan hitangoltatására fzemeit 

fel-nyitni, 5s gyalázatos lántzai't fzéllyel-fzaggatnú 

Láttuk, ellenben, tulajdon magunk* Orfzágában a* 

Jövevényeket uraságra lépni, Hazánknak leg-erde* 

mesebb Fijait meg-vettetni, 's eggy idegen nyelv* 

nek nem-tudása miatt hívatallyaiktól, kenyereik* 

tol meg-fofztatni; a3 mi valóban soha sem történt 

volna, ha vitéz Eleink, a5 Deákhoz el-annyira nem 

L 5 
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lagafzkodván, édes anyai nyelveket — ezl az oliy 
kevesség ismértt , oliy méltatlanul el~hagy a itatott 
arany-bányát I —* jobbari meg-betsulték, ki-mivel-
ték? *s közönségesebbé tették volna. 

Most van az ideje, Kegy. Uram.! hogy Atyáink-
Bak hibájokat ki-pótoliyuk; és, a' mit ök'el-mú-
- láttak,, vagy talán akkor még nehezen tseleked-
hetiek, helyre hozzuk; hazai nyelvünket a* maga5 

méltóságába helyheztessük , és ea által Hazánk3 

örökös boldogságának talp-kövét meg-vessiik. Az 
Egekj kik fzomoru sorsunkon már valahára fzá-
iiakodiii látfzatnak , ollyan . Fejedelmet adának, ki 
a' maga* hivataliját, kötelességét, nem tsak tud-
gya és ismeri,' hanem tellyesítteni-is kívánnyá; ki 
a5 maga3 Népének nem nyomorgató Ura, hanem a1 

Törvénynek értelme fzerént-való igaz "Kormányo-
zója, jól-tévö Attya, lenni akar; és a1 ki az ö 
kintsét, gazdagságát , Jobbágyai" fzíveinek birto
kában IlelyheztetL Eggy illy jó~lelktí, 's igazán" 
trónusra-ízületett Fejedelemtől mindent meg.lehet. 
nyerni, a' mi a5 Nemzet' közönséges hafznának 3s 
ditsösségének ele--vitelére fárgyoz. — 

Állittassék-fel ijehát az Orfzágnak fs Királyfiak 
párt-fogása alatt , közönséges költséggel ,' eggy 
ollyan Magyar Tudós Társaság, melly kötelessége • 
fzerént £ Hazai- Nyelvet mivellye, közönségessé 
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tegye, 5s a1'Tudományokat az Orfzágban ugyan

azon nyelven terjefTze, virágoztassa. Ha egy fzer 

sok-felé, fzép, tudós Könyveink lefznek; ha Nyel

vünknek ülendő betse léfzeu: majd önként fogják 
azt még az Idegen-Orfzágbéliek-is tanulni. Állal- • 
láttyák majd a' Horvátok 's Tótok is , hogy ta--
nátsosabb, egy költséges hóltt nyelv helyett azon 
Nemzetnek élö nyelvét tanúlmok, 3s ügyöket rajta 
folytatniok," mellynek koronája 5s védelme alatt 
bátorságos, fzabad életet élnek, # ) 

Kegy. Uraoi! Most, vagy talán soha sem!—1 

Olly környul - állásokban vagyunk , hogy, ha 
most av Magyar Litterátúra jobb karba nem állít* 
'tátik,..és leg-alább 10, 12, eíktendo málva tsai-
hatatlanul - leendő be ~ hozattatása iránt bizonyos 
rendelés' nem tétetik: talán soha sem reménylhettyuk 
ki-terjedését, virágzását; A* naponként Hazánkba 
sereglo sok gyülevéfz népnek bitang nyelvétől le-
tiyomattatik; ismét majmaik léfzünk a' Németek* 
nek, 5s nyelvünkkel, öltözetünkkel eggyetemben 
nemzeti crkoltseinket-is le-teffzük* Ennek a9 mafz« 

lagnak most lehet elejét 'Venni. Exc.ádnak illik 
\ _ 

''*) Azt írták volt akkorban némellyek ide Kassára. 
hogy a? Horvát- és Tót-Orfzági Követek teljes
séggel nem. .akarnának a5 Magyar Hazai Nyelv
nek fel-vételében megeggyeznL 
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<íedig5 itt-is elsőnek lenni. Exc. adnak hathatos 
fzava $s példája kőnnjeii végbe • viheti azt , a* 

. mit sokan talán lehetetlen-égnek lenni gondolnak. 
Az értelmes , igaz , jó Hazafiak 5 hasonlóul ezt 
fogfák kívánni és sürgetői; azok .pedig;, kik talán 
egy vagy más különös tekéntetböl másként érte* 
mének s a!"Nemzet* nyüvánságos hafzna ellen-nem 
fognak fzóllhatni. • 

Ez az tehát, a1 mit most fo~képpeö| Exc.ádtói 
reményiünk és várunk; mert tellyesen el vagyunk 
hitetve arról, hogy 9 valamint ínséges ideinkben 
igaz .ügyünk* védelmezésétol , Exc. adnak nagy 
leikét semmi-féle világi hatalom el nem rettent
hette : kedvezőbb környfil-állásainkban boldog
ságunk* elö-mozdíttásában-is" hasonló hazafiúi áll* 
liatatossággal fog munkálkodni. Ez által fogja 
Exc.iád eddig-teit halhatatlan érdemeit még ma-
gasbra tetézni; 's ezért fogják Exc,ádat még a* 
kéiö maradékok-is áldani. 
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XVIII 
A4 SZÉP MESTERSÉGEKRŐL. 

(Lásd: Sulzers játtgem. Theorie. Art. Künste*) 

jf Szép Mesterségeknek Eredete és Mivolta* 

JL!3L ^ Z ^P Mesterségeknek neve alatt* a* .mint tudva 
'van, a* Költés, Ekesen-fzóllás, Kép*írás, Kép-fara* 
gás, -Epíttés, Kerléfzseg, Epetséíés \ Tán t z , Mtizsi* 
•ka* Is ereknek külömb-féle ágai, értetődnek. A* ki 
ezeket.a" Mesterségeket leg-eloITzör fzépeknek nevezte^ 
által-látta minden bizonnyal, hogy azoknak mivolta 
a* kellemetesnek a5 hafznossal. való' öfzve-ízerkezte<> 
lésében,- avagy azoknak az állapotoknak meg-Jíépü* 
téke&űn -áll* 'mellyeket a r közönséges, mesterség köz ha-
fizönrá fel-talált. '-Valóban leg-terinéízetesebben-is meg 
lehet-eredeteket magyarázni abból, a'hajlandóságból, 
.melly arra kéfztet bennünket, hogy azokat-, az álla
potokat, mellyékkel naponként élünk, meg-fzépíttsük. 
Voltak minden bizonnyal ' tsupán tsak hafzoos épüle
tek * és tsak a* fzükséges állapotoknak ki-fejezésére 
fzoigáló nyelvek, mkek-előtte az emberek arról gon
dolkodtak vófaa^ hogy amazokat sC rend és egy-mér-
téköség-j ezeket pedig a* helyes hangzás ál tal , kellé* 
metesebbekké tegyék* 

Valamennyi fzép 'Mesterségek tehát f mind ,a* 
finomabb lelkeknek a' fzelxd érxésekre-való és velők-
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fzüíetett hajlandóságából támadtak. Áz a' PáTztör 
ki a" maga9 botijának vagy ivó poharának leg-előilzöv 
fzép formát adottá vagy azokra tzifraságokat vágott , 
a ! Kép faragást; az a? vad Ember pedig, kit ísereiv 
tséfebb elméje arra birt, hogy fe! építtendö kunyhóját 
rendbe fzedsye, és réfz*inek illendő arányozattyára 
vigyázzon, a i Épí t>mesterséget találta-fel. Úgy fzia* 
t é o , a3 ki leg-elöiuÖr azor.n fáradozott, hogy, a 'mi t 
másoknak el ^kart be^zélleni* azt renddel és kelle
metességgel niondgya-el, az y a' maga5 Nemzeténél 
az £kesen-fzól2á&aak i'zerzoje vólti 

A* Fxép Mesterségeknek mivoltát tehát ebben a* 

fzükséges állapotoknak raeg*fzépíttesébea, nem pedig 

(a5 mint olty sok-féle-képpeu tanÍLtatik). a* Térméfzet-

nck valamelly határozatán követesében, kell keresni. 

E? gyenge és a' Terméfzetben-fekvő tsírákból ? 

fzorgalmas dajkálás á l ta l , maga virágoztatta-ki las
sanként az Emberi Efz a' fzép tMesterségeket, és el* 
végre drága gyümőltsökkel tündöklő és meg-betsülhe*« 
tétlen fákká nevelte. A' Mesterségeknek sorsa fzinte 
ollyan volt , mint akármelly egyéb emberi leleményé-
ke* Ezek sokfzor tsak a' tsupa esetnek mivel $ és 
clso kezdetekben igen tsekélyek voltak; de a' las
sanként-való ki-dolgozás által felette ha&nosak í és 
crre-való nézve fontosak-is lettek. A' Geometria ele-
jinten tsak nyers és rendetlen Főld-mérsekeléá, az 
Afztronomia pedig a* hivalkodó" embereknek tsupa 
űjság utána való esdeklésből támadott foglalatosságok 
volt. Arra a* felségre, meliybeis ezek a9 Tudományok 
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fnost vágynak, és ama* különös hafznokra, mellyek-
kei az Emberi Nemzetnek kedveskednek, tsak eredeti 
"állapottjóknak efzes és lassanként-történtt tágíttása ... 
által jutottak. 

Ha tehát tellyes-bízonyos vóina-is, hogy a* fzép 
Mesterségek 5 kezdeteikben tsupán ísak a* ízemnek, 

4 vagy egyéb érzékenységeknek gyönyörködtetésére in-
tézett próbák voltak: távol légyen mind-az»által tol-
lünk 3 hogy azoknak egéf2.:betsét és leg-főbb tzéllyát 
tsak ebben a' gyönyörködtetésben keressük. -Ha 
az embernek betsétől helyes Ítéletet akarunk ejteni, 
sem", első gyermek - korában , hanem teüyes férjfiűi 

. • eíztendeiben .kell ötét meg-visgáinunk. 
Itt tehát leg-eléffiör azt kell ki-nyomozni: mik 

• lehetnek", egéfz mivóltokra nézve, a* fzép Mestersl* 
gék; és mitsoda hafzaokat- lehetne azokból az Emberi 
Nemzetre reményleni? Ha nékünk egynehány gyenge, 
vagy könnyen-gondolkodőAgyvelejüek az t mondgyák* 
hogy.'tsupán tsak a' gyönyörködtetést t á r g y á n a k ; 
•és,, hogy azoknak végső'tzéilyok az érzékenységek* 
nek és a9 képzelésnek múlatásábol á l l : visgállyiik- • 
meg, ha vallyon as józan Éíz a9 fzép Mesterségekben, 
nem. talál-e valamit, a* mi fontosabb volna? Lás* 
suk-meg, mitsoda hafznát veheti as Böltseség eloQzor 
ama9 hajlandóságnak f melly a' mesterségre-fzületett 
embereket arra öfztönözi, hogy mindent megszépít
senek; az-utánn pedig annak a* terméfzet fzerént-valS 
kéfzségnek, melly az embert képessé téfzi arra » 
hogy a* Széptől meg-iiletődgyék? 
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Hogy ezt â  fel-tett tzélt el-érjük> tsem fzilkséges* 
axiéllyebb vagy hoíFzasabb efzmélkedésekre botsátkoz-
ziunk* A' Terméfzetnek visgálásában sokkal közelebb 
ólat találunk annak meg-kiesére, a' mit keresünk* 
Ez az első és leg-föbb Mester4 és az 6 tsudálatos 
rend-tartásiban mindent feltalálunk, a1 mi az emberi 
Mesterségeket a* leg-nagyobb betsre és leg-főbb tö* 
kélletességre emelheti. 

Az egéíz Teremtésben mieden arra látfzik tzé% 
lozni, bogy a' ízem és a* többi érzékenységek mia-
den-felől kellemetesen érdekeltessenek* Minden álla
pot * mellyel élünk * azonn-kivüi bogy hafznos, fzép-is 
egyfzer-Vmind.'* Még azok az alkotmányok-is, mellyek 
jicffl egyenesen, hozzánk tartoznak) .fsupán tsak azért 
tetfzenek, fzép formák*fzerént ábrázolva* és- fzép £zí~ 

Bekkel fel-ruházva. lenni* mivel, naponként ízemeink 

elölt forognak. A5 Terméízet, e* minden-felöl reánk 

tolódó kellemetességek által, kétség kívül arra a* fzc-

lídségre és érzékeny ességre akar ta , eggy-általlyában * 

fzíveinket vezetni, melly a' mértékletlen maga4zere-

tétből és a' hathatósb indulatokból t árpad ni fzokott 
vadságot a* kegyesség által meg-mériéklh A* fzépsé^ 
gek, egy bennünk * fekvő finomabb érzékenységgel 
Izorosfzövetségben állanak. Ez* a'Terméfzetbcn min
denütt elő-akadó fzíneknek és fzava>nak érdek léceitől 
mind-úntalanúl ingereltetik, és így fel ébred bennünk 
lassanként a' gyengédebb érzés 5 a' lélek és ~ hív buz* 
góbban kezdenek munkálkodni; 's nem tsak a' gö* 
rombább hajlandóságok^ mellyek-AZ oktalan álla tok

ban- ... 
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ban-is nieg-vagyaak, hanem még a* ízelídebb indfila-
tok-is, tehetősb iparkódásra gerje&tetnek. Ez ál ta l , 
valóságos emberekké leízünk; .lehetősségünk meg-gya
rapodik, mivel körülöttünk á? bennünket-érdeklő ál-
lapotok-is -meg-fzaporodn&k ; .a*. bennünk-fekvő erők 
egy-közönséges buzgásra gerjednek; fel-emelkedünk a* ' 
porból; a* ziálunknái-felségesb Valóknak nemességéhez 
közelíttüok^ és a* Terméfzetet már'nem egyedül-arra-. 
valónak taiállyuk, hogy baromi fzűkségéxnket meg-elé-
gíttse, hanem , hogy lassanként a* mi valőihkat-is j a* ' 
'felségesb vele-valő élés által ? meg-nemesíttse. 

. A5 Terméfzet azonban, ezzel az alkotmányoknak 
közönséges meg-fzépíttésével meg nem elégedett; ha
nem a* kellemetességnek tellyes erejét kivált-képp* az 
ollyan állapotokba tette, mellyfck a* mi boMogíttatá-
sunkra leg-fzükségesebbek. Sőta* ízépséggel és rútság-" 
gal eggy-áítallyában arra él, hogy velünk a* jót és 
a' ro.fTzat -meg-ismértesse : mire-nézve, amannak ma
gához - vonfző' kellemetességet-"ád-, hogy ízeressük % 
ennek pedig ellenes erőt, hogy útállyak. Mi ízük-
ségesebb az embernek boldogságára és íeg-fontos&bb 
hívatallyának bé tellyt-síu/sfae a' tár^aságos ízövet* 
ségeknél, mellyek a' vifzösn&g-Ya!ő gyönyörködteté
sek által köttetnek? d« kivált ama' boldog eg--ye&ü-
ésnél, melly által a* még a* nag} obb társaságokban-is 
magános ember olly társat t?!ál , a* ki Tele mindent 
meg-ofxt; ö römei t , midőn vele. eg^yütt-érzi, meg-
fzíporíttya ; goAdjLyait meg-enyhítni, és minden fá* 
radttságait meg-kSaayebbítti? £& hová-is h e l y i ü l 

M 
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letett a* Terméfzet több ' kellemetességet, mint az em* 
béri formába, meily által a* sympathiának leg-erös* 
§ebb Izövetségei köttetnek ? jőMehet a* fzépségnek 
leg-hathatősb ingerléseit oda gyűjtötte még-is, a* hol 
a* leg-bóidogabb eggyesüléseknek végbe-vitelére leg-
Izűkségesebbek. A* léleknek tökéMetessége és a* fziv* 
Bek fzeretetre-méltó kegyessége, meliyek valamennyi 
Tonfzó erők között a* leg-erőssebbek, még az élet 
mélköl-való fzerbe-is értelmesen bé vágynak nyomva; 
a* mint majd alább meg-látandgyuk? mikor a* fzépség-
rol értekezni fogunk- — Azt sem kell azonban el-felej* 
ienünk v hogy a* Terméfzet az . ollyan állapotoknak f 

meliyek egyenesen és magokban ártalmasak, egy bi* 
zonyos viffza-üzo és ellenes erőt adott- Az ostobasá* 
got* melly a'lelket ie-nyomja, és le alázza; a'fenék* 
kel-fordúltt gondolkodásnak módgyát; és a'fzívnek go-
nofzságát fzinte olly hathatós, de undorodást-és útála-
tot-gerjefztö vonásokkal festette-ie az emberi ábrázat* 
ya , mint a' léleknek jóságát- A* Természet tékát a* 
külső érzékenységek által kétféle-képp' illeti fzívünket; 
a ' jóra tudni-ülik ingerli, a' roíTztól pedig eMjefzti. 

Az eddig tett jegyzések nem hagynak többi 
bennünket a* fzép Mesterségeknek belső béllyegekröl 
és mire-valóságokról kételkedni. Midőn az emberi 
leleményeket meg-fzépíttyük 9 azt kell tselekednünk* 
a* mit a* Terméfzet az alkotmányoknak fzépíttésével 
vifz végbe; és fzinte abból a* fzándékból kell a' mes-
térséges miveket meg-fzépítteniínk, mellyből a' Terml» 
ízet dkjkremté/ mipeit meg-fzépítettc 
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*A* fzép Mesterségeknek tehát első koteletségek 
ft£, hogy a* Terméfzetnek segedelmére légyenek, és 

azokat a* mesterséges állapotokat* mellyek fzüksé* 

geinknek meg-elégíttésére fel-találtattak 9 mind meg-

fzépíttsék* Ö-hozzájok tartozik, hogy lakásainkat f 

kérteinket 5 házi efzközekket* de kivált nyelvünket 9 

űgy*mint valamennyi lelemények között a* leg fonto-
rabbikat * kellemetességekkel felruházzák; valamint 
azokkal a9 Termeiket mindent feI*ruházotty valami 
tsak fzámunkra alkottatott* Nem ugyan egyedül tsak 
azért5 (a* mint némellyek vélik) hogy ezekben a9 

kellemetességekben gySnyörkodgyünk, hanem inkább f 

hogy aV lelkünk és ízívünk* a' fzépnek, jól el-ren* 
delttnek, és illendőnek fzelíd érdeklései által ki-pal* 
léroztatván* meg-nemesíttessetiek» 

De még fontosatíb kötelesség &z f mááüdfzör .* 
hogy a* fzép Mesterségek > a' Termeiket' példája 
fzerént., kivált-képp* a* kg»valóságosabb javakat f 

meílyektől a 'mi boldogságunk egyenesen függ, a'ízép* 
gégüek tellyés erejével úgy fekfegyverkeztessék * hogy 
azoknak* kedveilésére ellent - állhatatianűl ragadtas* 
sunk* Cicero azt látfzik JL 1. de Officiis kívánni f 

hogy fi ja' eleiébe az erkőltsi Tökélletésségnek képét 
látható formábun állíthatná; bizonyosan el-hitetvéa 
magával > hogy így ö abba kimondhatatlan iiidűla* 
ftossággal belé fzeretiie. Ezt á' fontos fzolgálatot né
künk a' fzép Mesterségek valójában meg-íehetik. Az 
Igazság'v és az erkőltsi Tökélletesség^ űgy-mint az ein* 
bérnek leg-fzükségesebb javai; fziatén a' legfontosabb 

M 2 
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tárgyak-is, mellyeknek leg-bájo!őbb "erővel való* fel-
fegy verkezt eleséről .'fzorgalmatoskodni , a9 fzép Mes
terségeknek kivált-képpen-való tifzti kötelességek. 

De még abban-is. kötelesek el-v.égre az' ö nagy 
Mester] eket, a' Terméfzetet, követni, hogy míndea 
ártalmas állapotokat *olIy formákba öltöztessenek f 

mellyek azokat hathatósan meg-utáltassák velünk. 
A* gonofzságot," a5 fzarvas bűnöket , és mindent', aJ 

mi az erköltsi embereknek ártalmára lehet , oily ér
zékeny formákban kell nékik élőnkbe állíttaniok , 
melíyek figyelmetességünket ugyan fel-gyerjefTzék, de 
f»gy> hogy, minek-uiánna azokat jól fzemiinkbe vet
tük y örökre meg-útállyuk. Ezzel a5 fortéllyal a* Ter«:' 
méfzet igen helyesen él. Ki' tartőztathattya-meg kö
zülünk magát, hogy a' gonofzságnak jeleivel meg-
béllyegezett jizionomiát fzinte olly nyomozó figyel-
metességgel meg ne visgállya , mint a*.. mínémüvel 
magát a' fzépséget nézni fzoktuk? A* földi Mesterek* 
taníi töja, a* Terméfzet, ,azt akarja ezzel, ho£y fze-

"meinket a* roffzrói *el ne fordíttsnk elö.bb ,•-.- hanem 

t s a k , minek-utánna bennünk a9 tellyes- utalást ' fel-" 

gerjefztette. . . 

Ezekben a9 jegyzésekben fekízik minden, a* mit a* 

fzép Mesterségeknek mivőltokról, tzéllyokról, és mire*' 
valóságokról mondhatunk. Az ő mivóltokt avagy belső 
béllyegjek , és terméfzet-fzerént-való Mvata l íyök .az , 
hogy .képzelésünk* tárgyainak Efzthetikabéli ^ 'vagy-is' 
Ólly érzékeny erőt adgyanák % melly bennünket- meg* 
illessen. Leg-föbb és leg-közelebb-.valő tzéUjok% a/ 
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fzíveknek hathatos illetése. A* hafzon pedig , melly* 
ha vekk"helyesen élünk, belőllek fzármazni (zokott, 
eggy-általlyában a* léleknek és a9 fzívnek ki palléro
zásából ?s meg-nemesíttéséböi áll. Az elsőt még itt 
egy kevéssé meg-világosíttyuk; a' két utolsóról pedig 
majd a9 következendő tzikkelyekben értekezünk. 

Hogy a9 fzép Mesterségeknek mivóltok az érzé* 
kény erőnek, avagy az Efzthetikabéli tökéletesség
nek, a5 képzelésbéli tárgyakkal való közléséből á l l , 
ki '- tetfzik akármellyik 'mesterséges ' mü - darabból,.-
melly ezt a' nev&t meg - érdemli. Mi által leffz a* 
be-fzéd, poézisbéli költeménnyé, vagy az embernek 
já rása , tánttzá ? Mikor érdemli-meg valamelly fes
tés , hogy képnek? vagy valamelly fzerfzám* tar
tós pengése, hogy muzsikabéli darabnak neveztessék? 
íríi-képp* leffz a9 ház az ípíttő-mesterségnek mü-da« 
rabjává? Mind ezeket bizonnyára tsak akkor esmérik 
magok5 saját miveiknek a*.fzép. Mesterségek, ha a* 
Mesterektől ki-dolgoztatván ,. érzékeny kellemetességek 
által képzelésünket magokra édesíttik. A' Történet-író 
£ meg-esett dolgot űgy befzélü-el, a> mint igazán 
meg-történt; a5 Poéta pedig "úgy, a* mint gondoüya, 
hogy , fzándéka fzerént, a5 fzívet leg-hathatósabbais 
meg-illetfaeti. A9 közönséges Rajzoló űgy téfzi (ze
niünk' elejébe á? látható tárgyat, a5 mint magában 
vagyon; a* Kép-író pedig úgy, a' mint külső érzé
keny séginket leg-erősebben meg-érdekli , Míg a9 kö
zönséges ember a5 benne fel-lobbanó indulatot minden 
meg-font'olás nélkül-való járása, vagy ugrása, és tagjai* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



1 ^ 4 ==SJ£!S5 

Bak vonogatásal által mutattya-ki 5 addig a* Tántzos 

ennek a* járásiak * ugrásnak, és tag-vonogatásoak 

fzépséget és rendet ad. A' fzép Mesterségeknek meg* 

írít mivóltokrol tehát nem kételkedhetünk. Lássuk 

már most azoknak leg-fabb tz4llyokat. 

jf fzép Mesterségeknek TzélljQ.k9 és kg-föBé 

Mafomh 

Ozinte olly bizonyos az-is, hogy a9 fzép Mestersé* 

geknek leg-k&zelebhvaló tzélly&ky a' fzíveknnk hátha* 

tós illetése. Meg nem elégefznek ők azzal , hogy az t , 
a* mit élőnkbe terjefztenek, megértsük, és könnyen 
meg-fogjnk; hanem azonn vágynak kivál t-képpen, ' 
hogy az előnkbe-állított tárgyak által a' lelkünk és 

, fzívünk mozdulásba hozattassék. Mii*e«nézve y úgy 
állíttyák azokat élőnkbe, a* mint érzékenységeinknek 
és képzetesünknek leg-inkább tetfzenek. Még "akkor? 
i s , mikor fzívünkbe fájdalmas töviseket akarnak 
erefzteni, a9 fülnek az ékes hangzással és harmónia* 
Taíy a* fzemnek pedig a9 fzép formákkal f a' világos-* 
ságnak és az árnyéknak kellemetes változtatásával , 
*s a ' fzíneknek ragyogásával hízelkednek. Mosolyog
nak még akkor4s, mikor fzívünket keserűséggel akar* 
jak meg-tőlteni így ő k , míg minket arra kénfzerít* 

>tenek, hogy magunkat az elő-áliíttatott tárgyak5 ér* 
dekléseinek egéíTzen oda engedgyuk, lelkünknek va--
lamennyi tehetségeit annál könnyebben meg-hódít* 
tyák, — Valóságos Szirének ok , kiknek énekétől 
ellent-állhatatlanúl él-ragadtatunk* 
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De a9 fzlveknek efféle meg - hődfttása tsak egy 
ni ás , távolabb-való és felségesebb tzélnak, el-érésére 
fzolgál, mellyhez egyéb-képpen nem juthatunk, hanem 
ha -a5 fzép Mesterségeknek bájoló erejével helyesem 
élünk. E' felségesb tzélra-vaió intézés nélkül a' Mú
zsák tsak yefzedelmes Tsábíttók volnának. Kitsoda 
kételkedhetik tsak egy" fzempillantásig-is, hogy a*Ter-
méízetaz érzékeny kellemetességnek el-fogadására-való 
tehetséget lelkünknek nem egy más felségesb fzán-
dékból adta légyen, hanem tsak egyedül azért, hogy » 
bennünket az efféle kellemetességben-való rendetlen 
gyönyörködésre édesíttsen , és érzékenységinknek az 
Hlyeién hiú kedvezésekkel hízelkedgyék ? Ha senki 
sem méréfzli azt állíttani, hogy a5 Terméfzet a* fáj* 
dalom5 érzésére-való tehetséget tsak egyedül azért 
adta légyen nékünk, hogy bennünket kínozzon : ki 
hitesse-el magával, hogy a' kellemétesnek érzésére 
való tehetség ellenben tsak a' múlandó tsiklan-
dást tárgyazza? Tsak a5 gyenge-fejűek nem vefzik 
éfzre, hogy az egéfz Terméfzetben a* tökélletességre 
és tehetösségre tzéloz minden. Ügy fzinte tsak a* 
könnyen*gondolkodó Mesterek hitethetik-el magok
kal , hogy hívatallyoknak ineg-feleitek, ha talán a5 

léleknek tehetségeit kellemetes képek által9 mindéit 
felségesb tzél nélkül, fel-ingerlettek, 

Fel-jegyzettük már előbb, a* ssii a5 aélkül-is vi
lágos, mire fordíttsa a* Terméfzet a* Szépnek kelleme
tességeit. Jelei ezek mindenüti, és mint-eggy édes* 
getö horgai ..,• a* jónak, így a' fzép Mesterségeknek-is 

., M 4 
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az érzékeny kellemetességekkel arra kell élniek, 
hogy azok által figyelmetességüaket a9 jóra von-
nyák » és' hogy bennünket ; ennek /zeretetére fel-ger-
jeQzenek. Ez a* ő távolabb* való * de leg - felségesebb 
tzéttyok; és tsak ebben' a* tekéntetben fontosak ők 
az Emberi Nemzetnek; tsak így érdemlik-megs hogy 
a* Böltsekiől és az Orfzágló Tejedelmekíöl dajkáltas-
sanak: mivel így a'-bőlts Politikának fzorgalmatos-
sága által az emberek5 bóldogíttásának leg-jelesebb 
efzkőzeivé lehetnek. — 

Tégy ük-fel, hogy a\fzép Mesterségek abban a^ 
tokélletességben , mellyre -alkalmatosak," valamellyik 
Nemzetnél közönségesek lettek; és visgáUyuk-meg 
el-végre, azokat a* külömb-féle hafznokat% meilyek be* 
lollÖk erre a r Nemzetre fzámazní fognak* Valamit 
áz ember az illyen Tartományban lát", vagy hall f 

az a' fzépségnek és a* kellemetességnek béllyegeit 
mind mrígán viseli - I t t az embereknek lakóhelyei' , 
az 5 • házaik; ' a* mivel élnek , a ' mi •' kö.rülattök va~ 
gyón; és kivált-képp* amaz elkerülhetetlenül fzüksé* 
g e s , és olly-annyira' tsuáálatos ; elzkoz, mellyel az 

. ő gondolattyaikat és hajlandóságaikat .másokkal 
közlik, a ' Nye lv : a9 jó ízlésnek és .az elmének 
fzorgalmatos munkálkodása által mind fzép, mind 
tökélletes. Semmit nem láthat a' fzem, semmit nem 
fcalrhat a9 fül, hosy egefzer-Vmind a9belső érzékeny-
ségek-is a* rendnek, a5 tökélletességnek, és az illen
dőnek érdekléseitől meg ne iiletődgyenek. Mindenik 
tárgy az ollyan állapotoknak visgálására ingerli a9 
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lelket, m.ellyek által ki-paíléroztatik, meg-nemesitte-
•tik; míg az-alatt.a9 kellemetes érzések, naellyek min-
denik-tárgytól fel - ébrefztetnek , a* fzívnek minden • 
rejtekeit egy bizonyos nemes érzékeriyességgel egélTzen ^ 
faé-tőitik, 9s el - foglallyák. A* mit a* Földnek lcg-
kiesebb vidékiben a5 Terméfzet végbe vifz, azt iselek-
fzik a' fzép Mesterségek ott, a 'hol meg nem romlott 
súgárokkal tündöklenek. Az ©Hyan emberbea, a' ki
nek-lelke és fzíve, a5 m^g-írtt mád fzerént, a' tökéi
let ességnek minden-féle nemeitől' fziinet-nélkül .illette-* 
•tik5 a* lelki tehetségek fzükség-k'éppen ki-fejtődnek? és. 
eggyenkéot ki-is pallér-öztatnak; a5 terméket-fzerént . 
való nyers.' embernek ostobasága és éxzék ellensége ., 
ki-párolog lassanként beiőlle; és eggy ollyán állat
bó l , melly talán nem'külömien vad volt , mint akár- ... 
melly egyéb erdei állat-, valóságos ember formálta* 
tik.,"-a'', kinek;lelke ízámtatan kellemetességekkel blr5 

és gondolkozása' módgya • által valamennyi ember* 
társaitól ízeretetet érdemel. 

• - A* melly kevesen vágynak, a9 kik által-látnák 
• és meg-ismérnék, olly tagadhatatlanul igaz, hogy az 

ember az 6. belső formálásának leg-fontosabb réízét a* 
fzép Mesterségeknek köfzönhetL Ha egyréfzrol azt az 

. éfzt, és méréfzséget tsudálom, mellyel a*régi Cynikusokp 
eggy ollyan Népnek közepette, melly a* fzép Mester* 
ségekkel való viíTza-élés által á v puhaságba és mér* 
tékletlen pompába merült volt, a*nyersTerméfzetnek 
ére,déti állapottyára vifíza-térni igyekeztenek: más 
jrlfzrol az ö háFadatlanságok, méllyel a* fzép Mes-
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térségeket ol l j alá-való-képpen illették, egéfz íiara* 
gomat fel-gerjefzti. Honnan vetted, Diogenes ! azt 
a' finom elniésséget, m e l l e l Polgár-társaidnak efzte-
lenségeit olly élesen meg-tsűfoltad? Honnan támadott 
benned az az érzésbeli sikeres tehetség, melly veled 
az efztelens, egeket, ha mindgyárt a* bőltseségnek for
májába vóltak-is rejtve, o l l j elevenen meg-éreztette? 
Mi képp' hitethetted el magaddal , hogy Athénában* 
vagy Korinthusban, a* nyers és bárdolatlan terméfzet-
re egéíTzen viíTa-térhefs ? Nem nyilvánvaló lehetet* 
lenség-e , hogy eggy olíyan Tartományban Cynikus 
légy, a* hol a' fzép Mesterségek az ő egéfz erejeket 
Id-terjef^tették? Előbb eggy italt kellett volna tenned 
Létbe* vizéből t melly fzivedben a* fzép Mesterségek-
Bek minden érdekléseit és nyomdokit eLtöröllye: de 
az-utánn a' Görögök között ? többé nem élhettél vólr 
pa5 hanem hordódat a* Szittyái Népeknek leg-kissebb 
ás leg-al^bb-való tsoportyához kellett volna hempely-
getned, hogy ott magadnak eggy olíyan lakó-helyet 
találly? mellyben állománnyaid fzerént élhefs és gon
dolkodhassál. És t e , jobb Diogenes az újjabb Gorö? 
gök között , tifzteletre-és tsudálkozásra - méltó Rou$«: 
sem! Ha előbb a7 Múzsáknak mindent viffza-adtál 
válna,% a* mivel nékik tartoztál* minek-előtte 5 elle* 
Bek nyilván-való p&isafzodat megtet ted; ez a' te vá* 
dolásQd b i z o n y á r a senkit meg nem illetett volna, 
A9 te egyéb-aránt nagy fzíved nem érzette, vagy leg
alább nem akarta meg-vallani9 mennyivel tartozzál 
azoknak, a* kiket Hazádból fzámkrvetni akartaL 
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A* fzép Mesterségeknek leg-közelebb-való tzéU 
lyok tehát a' fzíveknek hathatós illetéséböl; távolabb
r a ló tzéllyok abból, hogy ezen illet esek által bennün
ket a* jónak fzeretetére gerjeffzenek ; a' leg-főbb hafzon 
pedig, meíiy belollok fzármazik, a7 léleknek pallérű* 
zásából, és cü Jzívnek nemes itt és éb öl áll. — Lássuk 
már most különösebben azokat a* hafznokat* melly ek 
a* fzép Mesterségekből a* Polgári Társaságakra fcár* 
mázhatnak* 

jf fzép Mesterségeknek polgári Hqfznaih 

xTLz eddig tett jegyzések tsak eggy-általlyában af 

fzép Mesterségeknek ama' leg-közönségesebb foga^ 
nattyát illeték, melly a9 pallérozott és nemes érzé-
kenyességből, avagy, ismeretesebb neve ízerénts a* 
fzépnek ízléséből áll. És tsak ezen egy hafzon-is 
elégséges lehetne, a' háP-adatos embert arra bírni * 
hogy a* Múzsáknak templomokat és oltárokat épít
sen. Az ollyan Nép? melly a9 Szépnek ízlésével bir* 
általlyában fzóllváii, mindenkor tökélletesebb embe* 
rekböl ál l , misat-sem az , melly még a9 jó ízlésnek 
erejét nem érzette. De a* ízép Mesterségeknek ezen 
drága és meg-betsülhetetlee foganattya , tsak merd 
kéfzület m é g , ama* feiségesb haíznokra ,'• mellyek 
azokból fzárm?ZBÍ fzoktak. Még ennéHs sokkai betse-
sebb gyiimőítsőket hoznak ök; jóUehet tsak az ollyan 
földben 9 melly a* jó íz által üorgalmatösaii mivel* 

• tetík. -. -. ' • 
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Az ollyan Nemzetnek, mejly boldog akar lenni, 
fziikséges elöff^or, hogy jó, és mind nagyságához, 
mind tartoraáonyához fzabott törvénnyel légyenek. 
Ezeknek fzerzése az értelemhez tartozik..— Szüksé-

. ges másod'zor; hogy az illyen Nemzetnél , bizonyos 
fő vélekedések és képezetek, mellyek a' valóságos 
nemzeti karaktert támogassák»_ olly eleven formák* 
b á n , a* mint tsak lehetséges, minden eggyes Polgár
nak ízeméi előtt forogjanak, hogy azoknak segedel
mével nemzeti fzív-b él ly egét mindenkor fenn-tartsa ; 
valamint el-végre az-is, hogy a? fontosabb alkalma
tosságoknál, holott a* tűnyaság, vagy a9 hattiatósb 
indulat a* kötelességgel öfzve - ütközik , mindenkor 
kéznél'légyenek az afféle módok és efzközök, mel
lyek a* kötelességnek indíttóbb kellemetességet és in
gerlőbb erőt adgyanak. És ezt a5 fzolgáiatot a* fzép 
Mesterségek leg-ízerents-ésebben meg-tehetik. Ezer al«. 
kalmatosságok van nékiek a r ra , hogy az említett fő 
vélekedéseket, és képezeteket mind-űntalanul fel-
ébreffzék, és el-törölhetetlenekké tegyék; és tsak ők 
"képesek egyedül, a' meg-írtt különösb alkalmatossá
goknál az-embert, minek-utánna már előre fzívét a* 

'"finomabb érzékenyességre el-kéfzítették', egy belsd 
édes erőltetés által, kötelességének--tellyesíttésére kén» 
fzerítteni Tsak ők egyedül, kik különosb munkájik 
által a* derekasb Mvnek akármellyik. tökéiletességét,. 
hajlandóságát, vagy helyesb tselekedetét,-tellyes kel
lemetességgel fel-ruházva, élőnkbe állíttha t y á L -ÉSÍ, 
h a ezt meg-tselekfzik, mellyik érzékeny- lélek állhat 
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tsgga igi 
fellent az o vonfző erej éknek? vagy, ha bájoló ereje* 
ícet 'arra fordíttyák, hogy a5 fzarvas vétkeket, á* 
gonofzságot, vagy az árlalmasb tselekedeteket, tcr-
méfzettyeknek útálatosságára, és következéseiknek 
vefzedelmességére nézve, élőnkbe terjeflzék; kiisoda 
leffz oliy vakmerő, hogy azokhoz a5 maga' fxívében 
tsak egy fzikráoyi hajlandóságot-is meg-fzenvedí:yen? 

Az bllyan embert, a' kinek képzelő tehetsége 
a' Szépnek érzésére, és fzíve a1 jófioz-vaíó hajlandó
ságra elegendö-képpen el vagyon kéfz'tre; a* Csíp 
Mesterségekkel-való bölts és helyes élés által min
denre fel-birhattyuk, a9 mire egyéb-atánt alkalmatos. 
A* Filozófus a' fáradságosan ki-nyom ózott gyakorlás
béli valóságokat, az Orfzágok* Szerzöji az 5 törvén-
nyeiket, az Emberi Nemzetnek Baráttya az ö jó-vóltö 
flánumctit, az orfzágló Fejedelem az 5 nemes igye
kezeteit , mellyek által "a' Polgárral a" m&?z~'SÜ]Í$ 
boldogságát meg-érezteini5 és ötét OTÍ bírni a h a i j i , 
hogy tulajdon hafznát betsüllye; soha bkaiiry.^ra 
fzerentsésebben közönségesekké néni tehetik, mir^c-is, 
ha azokat V fzép Mesterségek1 Dajkájinak, &* I«.Mes
tereknek', által-adgyák. Ezek a9 Férjfiak, kik as 

Múzsákkal fzoros Tzövcségben állanak, mint annyi 
Orfeusok, az embereket, még akar^ttyok eílen-is, de 
fzelíd és kellemetes eröfzak által, fzorsalmafos tel* 
lyesíttésére fogják birni valamennyi kötelességeiknek, 
mellyek 'áz 6 boldogságokat elő-mozdíttyák. 

A* fzép Mesterségek tehát el-kerülhetetlenöl fziik^ 
^éges Társai annak a* Bőltseségpek, melly az embe-
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íek* boldogságáról fzorgalmatosködík* Ez ügyaü jót 
tudgya^ minek kellene az embernek lenni? söt ki is 
jegyzi néki az utat a' tökélletességre $ és az evvel 
fzükség-képpen egybe-kaptsoltt boldogságra. De cröt* 
ennek a' nehéz és sokfzor meredek útnak meglátására* 
nem adhat. Ezt tsák a* fzép Mesterségek egyenget-* 
hetik-meg ; tsak ezek hintik-bé virágokkal, mellyek 
az ő kellemetes illattyok által az Utazót vóndorlá* 
sának folytatására ellent áilhatatlanúl édesíttik* 

És ezek a* ditséretek nem olly hiúk» hogy tsak 
egy fzempillantásig tündérkedgyenek, áz-ütánn pedigf 

mihelyt az élinek sugarai reájok esnek , könnyű gö~ 
zelékek gyanánt el-ofzollyanak. A' miket mi a* fzép 
Mesterségekről mondunk , azok valóban az emberi 
terméfzettel-is minden-képp' meg-eggyeznek. Az érte-, 
lem semmit sem teíz egyebet 5 hanem hogy velünk 
SL tárgyat meg ismerteti; és az efféle ismertetésben 
semmi ollyas erő nem fekfzik, melly bennünket a* 
foglalatosságra ingerlene. Ha azt akarjuk, hogy va-
lameUy valóság erre nézve tehetős légyen f meg kell 
azt a' jónak formája "alatt, nem ánttyira a.z éfTzel 
ismertetni* mint-sem inkább a* fzívvel éreztetni; mert 
tsak az illyen éreztetés ingerli-fel az embernek kívá
nó tehetségeit* Ezt magok-is által-látták a'Stwiküsok* 
Mert* ámbár az ő ieg-főbb iügy ékezetek oda tzélö-
360ttt hogy minden érzést meg-fojtsanak j és az egéfe 
lelket tsupa éíTzé változtassák : az ö Mziologyiájok 
még-is f m e l l y most Metafizikának neveztetik , teli 
volt képekkel, és költeményekkel * mellyek a' .képzeld 
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tehetség által az érzést fel-ingefeüyék ; sÖt egy fe* 
lekezel sem volt ennél ízorgaimatosabb abban, hogy 
az-éfznek állíttásait ' Bfzthetikabéli » -avagy érzékeny 
erővel fel-ruházza. A* vad ember tsupa goromba 
érzékenységből áll , melly a' baromi életet tárgy azzá; 
az ollyan ember., a' millyent a9 Stoikusok formálni 
akartak, de nem formálhattak, tsupa éfz, tsupa efz« 
mélkedö, és soha nem foglalatoskodó Való lett volna; 
az pedig* a* kit a* fzép Mesterségek formálnak, mind 
á* kettő között fzintén hözepett á l l : az ö érzékeny es-
Sége pallérozott 5 és ollyan, melly az embert az er* 
kőltsi életre nézve tehetőssé téfzL 

De mindent meg kell4 azonban vallanunk. A* 
fzép Mesterségeknek ingerlő erejével könnyen viíFza 

-lehet élni az emberek' romlására. Mert a' palléro* 
zott érzékenyésségböl vefzedelmes következések tár 
Kiadhatnak, ha tsak állandódképpen az éfznek ve
zérlése alatj nem marad* A' Szerelmeseknek tii&dl-
res tséltsapásal * a* relígyiói és politikabéli indula
toskodások , az efzelős Felekezeteknek i Szerzeteknek 
és egéfz Népeknek fenékkel - fordúltt lelke, mi egyéb 
vallyon , hanem-ha józan éfztöl elhagyatott , és a* 
snértékletlenségig űzött finomabb érzékenyesség ? És 
innen fzármazik á' Sziberítákéhoz hasonló puhaság-is % 

melly az embert eggy ereje-fzakadtt, el-kényeztetett* 
és utálatos alkotmánnyá téfzi. Mivoltára nézve , 
cggy és ugyan-azon érzékenyesség > melly a* Bajno
kokat és a' Bolondokat* a* Szenteket és a' Gonofz-té-
Yőket fórmállya, Es* ha a* fzép Mestsrségekaek erej© 
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áruló kezekre jut, altkor ez a5 jeles orvosság halálos 

méreggé ralik; mivel sokfzor még a' gonofzságofc-is 

a* Tökéiletességcek fzeretetre-méltó . formájába öltöz

nek. Mire nézve a' zneg-tsalattatott ember heho ré-

fzegségében fzíute a* Tsábíttóoak karjai közzé ' tán

torog, hol bizonyos vefzedelmét leli,' A' Mestersé

geknek' tehát fzükség-képpen az éfz' vezérlése alatt 

kell maradni 

Kivált -.képpen - való hafznaíkért meg- érdemlik f 

hogy azokat a' Politika minden lehetséges módokkal 

támogassa, serkentgesse, és <£-Polgároknak valamennyi 

rendűi közzé el-terjejfzc* Mivel pedig azokkal viffza*is 
lehet élni, fziíkséges, hog;y foglalatosságaiknak ismét 
a9 Politika határokat-is vessen. • Tsak' már a9 jó. íz-
lesnek hafznaira és a' roffznak káraira nézve-is ,- a* 
jhol igazán bőits Törvény-fzerzés vagyon, meg nem 
tellene a5 Polgároknak engedni, hogy házaik vagy 
kérteik ál ta l , mellyeknek külső és belső réfzeiben 
édesgető pompa, de egyfzer-Vmind rendetlenség, il
letlenség, vagy éppen efztelenség-is uralkodik, az ö 
Polgár-társaiknak helyes ízlését meg-rontsák, ' Meg 
nem kellene senkinek • engedni, hogy mesterségét űzze/ 
míg ennek próbájin k ívül , efzének és-derekas gon» 
dolkozása* módgyának-is jeles .próbájit nem adná. A* 
Törvény-fzerzőnek fontos kötelessége, arra vigyázni, 
bogy nem tsak a' nyilvánvaló épületek • és emlékez
t e t i jelek, hanem még a* gépelyes mesterségeknek-is 
valamennyi látható tárgyai , a' jó ízlésnek béllyegét 
magokon vi§ elljék-; valamint * arról méltán, fzorgaK 

matos-
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feiatös^"odik, hogy nem tsak a5 pénz, ' . hanem még 
az értzböl-való efzközok-is, igaz értékeiknek bélije-
gét magokon hordozzák, A* bölts Fejedelem nem 
tsak -azonn iparkodik-, hogy a' nyilváö-való pompák* 
ünneplések-, és fzokások , hanem még a' magánost 
ünnepek -, ós a9 különösebb fzókások-is-, a9 fzép Mes--
térségek által a9 Polgárok5 fzíveit, mennél hatható
sabban és hafznosabban lehet, zóeg-illessék. 

D;é kiváltképp* a9 lég-nemesebb 'foglalatosságink-
Bak lég-közönségesebb és legfontosabb fzerfzáma, á* 
Nyelv* különös' figyelmetességet érdemel azoktól, a* 
-íkikte a' Polgárok5 boldogságának gondviselése b íza t 
"látott. Az egéfz Nemzetnek ki-mondhatatlan kárára 
Vagyon', ha az 5 anyai nyelve vad , gyomos, nyers* 
hajthatatlan * és a' "finomabb '{érzéseknek* 9s az 
elmésebb gondolatoknak kifejezésére alkalmatlan. 
ÍSÍem nevelkedik-e az éfzr. a' jó ízlés y valamint az 
ezekkel való józan élés, fzinte azon mérték fzerént? 
a' mi képp* a' Nyelvnek tökélletessége gyarapodik ? 
Mifzen a 'Nyelv, belső mivoltára nézve, nem-is egyéb, 
hanem'a ' testi jelekbe öltöztetett éfz és ízlés. Miért 
kellene tehát az illy fontos állapotot a5 tsupa esetre, 
fagy az efzelős Agykapbnyáknak rongálására hagyni? 
Ha igaz az •, hogy Parisban a5 negyven tagokból álló 
híres Akadémia tsak azért állíttatott-fel, ,_hogy -af 

.nyelvnek mívelése által a9 Frantzia Nemzetnek di-
tsössége ki-terjeíztessék: a5 Szerző ezt a' dolgot M-
zonnyára tsak leg-gyengébb világosságában lattá* 
Többet nyert ö m által a9 tsupa tündöklő ditsöiség-

3$ 
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mái; ágj-mÍQt af józan éfznek és a* jó ízlésnek gya
rapodását , és az egéfz Nemzetre-való ki-terjedését. 
A' mi Orfzágainkban erre nézve hihetetlen a' gondat*" 
lanság. Ama' fontos efzkoz, mellyel az embert az " 
oktalan állatok* alatsonságáből ki lehetne vonni , 
tsupa semminek tartat iL Akármellyik Efztelennek 
ízabad, a** kalendáriumokban, könyvekben, futó da-
rabokban, prédikátziókban, az egéfz Nemzettel eggy 
ollyan nyelven gagyogni, meliy vadsággal, fzarvas 
hibákkal, és kábaságokkal teii van. Még az Orfzág-
lók* Pelségének-is9 midőn a' parantsolatokban az egéfz 
Néppel, mint ennek Attyai *s Vezérei, befzéilenek , 
olly befzédet téfznek ajaki közzé, melly rendetlensé
gekkel tömve van , és a* jő-ízlésnek minden leg-kis- . 
sebb nyomdoka nélkül-is fzükölködik. A5 Nézö-játék-
ban majd tsak nem valamennyi fzép Mesterségek 
mind egybe kaptsollyák erejeket. Egyedül tsak eb* 
ből-is meg-betsülhetetlen efzkoz válhatnék az embernek 
M - pallérozására; és a' Teátrom még-is többnyire 
fzinte a z , meliy sok helyekenn a5 jó ízlést leg-inkább 
meg-rontya. Nem kellene-e, valamint a! pénznek , 
űgy a* fzép Mesterségek' miveinek hamisíttása ellen-
is büntető törvényeket fzaBni? Mi-képp* lehessenek 
a* fzép Mesterségek igazán hafznosak, ha vélek viffza- • 
élni, minden bolondnak meg-engedtetik? 

Ha a ' fzép Mesterségekkel a r r a , a ' 'mire termé-
fzettyek ízerént alkalmatosak, űgy-mint az emberi 
boldogságnak eld-mozdíttására akarunk élni; fzüksé« 
ges , hogy a* velek-vaió élésnek heljes módgya az 
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sssasss igj 
Orfzáglásnak politikabéli fzifztémájdba , mint ennek 
mivólti réfze, bé-vétessék: hogy azoknak mivelése t 

a' köz jót efzközlö foglalatosság gyanánt, a* közön
séges tárházból támogattassék; és hogy el-végre az é 
mű-darabjaik még a' leg-közönségesebb Polgároknak 
alatson kunyhójikba-is bé-hassanak. 

Ezeket a* javallásokat némelly Ál - Politikusok 
sikereden állíttásoknak y és talán még a* Filozófusok-
is hafzontalan elme-futtatásoknak fogják tartani. De 
hifzen mi sem tarthattyuk azokat egyebeknek mind
addig , míg a' Politikáöak. mostani lelke és mostani 
vélekedései, meg-másolhatatlan törvény és valóságok 
gyanánt, uralkodni fognak. A' hol a5 külső hatalom, 
a' kéfz kintsek, és a' mik ezeket meg-gyarapíttyák * 
az Orízágnak leg-föbb és majd tsak nem eggyetlen 
eggy ügyei gyanánt vadáfztatnak; ott mí-is azt Java-
sollyuk, hogy a* fzép Mesterségek fzánikiyettessenek, 
és a* Politikusoknak, kik a v köz ügyeket-viselik, 
a' Római Poétával azt kiáltjuk i 0! Civesi Cives! 
quaerenda pecunia primum est*, firtus post nummos* 

Nem leíFz talán hafzontalan munka, ha itt a* 
fzép Mesterségeknek hajdani és mostani sorsait rö
videden le-rajzoÜyuk, és azzal a* képpel, mellyet 
fóllok az eddig-tett jegyzésekben kifestettünk 5 öfzve-
hasönlíttyük* 

(Következik t ct fzép Mesterségeknek hajdani és mostani 
Sorsoki az-utdnti pedig solfimás Theoridjok*) 

VERSEGL ; 
H SS 
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XIX 
RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK 

Exoriare aliquis nostris ex ossiius vltor. V I E G . 

ELSŐ MARIA' MAGYAR KIRÁLYNAK 

É L E T E . 

N INTSEN az egefz Magyar *. Orfzági Törté
neteknek eggy emlékezetesebb fzakaffza, mint Első 
L a j o s 7 uralkodásának Ideje. •—• Ez a9 nagy Király 
ízédítette-meg a9 Tatárokat, Hazánknak ezen ret-
tenetesen-piífztíttó ellenségit. Meg-rontotta ereje-
k e t , fs el-fzéllyefztette okét tartománnyaitól; leg
alább még halála • utánn - is sok efztendokre. , ö 
kaptsolta Orfzágunk' izéiéihez réfz-fzeréht fegyver
rel , réfz-fzerént pénzzel, egéfz Veres RuíTziát, Pa-
dohával eggyütt; melly ofztán Magyar Kapitányok' 
alatt engedelmeskedett Hazánk* nyugodalma* Tör-
vénnyeinek. Lajos erösítette-meg Koronánknak 
régi jussait , Bogdány Vajda* meg - aláztatásá val, 
ama* termékeny-határa Moldva9 Orfzágán; és nem 
kevesebb vefzedelemmel, mint vitézséggel, kén--
Ízesítette . elöbbeni engedelmességre ? a2 életekkei 
még mostan-is keveset - gondoló, meg-átalkodott 
Oláhokat. Lajos hozta ismét Bolgár-Orízágot, 
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Bosniával eggyetemben, a" Magyar Koronának, és 
a* vad Rátzok' nagy réfzét a5 Kerefztény Vallásnak 
fzelíd törvénnyei* alá. Lajos vette-viffza a5 beké-
felen Velentzeiek7 kezeikből , hatalmas fegyvere 
által,' a" még 'hajdan Kálmán Királynak meg-hódoltt 
gazdag Dalmátziát; réfzesítette Hazánkat a', vizeim 
és fzárazon való kereskedésnek hafznos jövedel
meiben; és,? ha Károly Fejedelem, az-utánn Neá-
polyi v 's egynehány napokig Magyar- Orfeági Ki
rályos , alattomban, 's tsak a* maga' hafznát ke
resve 9 egér-inat nem nyitott volna a* Velentzeiek-
tiek : az efztendonek bizonyosan minden jelesebb 
napiain, benn V"elentze' büfzke várossában, Szent 
Márk7 híres • piattzán, lobogott volna a' Magyar 

• záfzló 9 Koronánktól - váló függésének jeléül; a9 

• ' mint'hogy 9 míg Lajos élt, adózott-is ..(efztendSn-
. ként 7000, arannyal) nékie. Lajosra-9 mint örö-
kös Urára 9 nézett a' kellemetes Neápoly Orízág* 
koronája, mellyet akkor ama' hitetlen Joánna5 a5 

maga5 tulajdon férjének ^ Lajos'öttsének (András
nak ) vérével bé-festett. Lajos1 érdemes feje vi
selte a' bátor Lengyelek5 koronáját A nielly egy 

- . darab ideig Buda* várában-is volt ; és , ha. a' Len* 
gyelek a* Zólyomi kötést, 'mellynek ereje fzerént 
örökösen Orfzágunkhoz kaptsoltattak, hűségesen 
meg-tartották volna : hatalmas 5 virágzó, és feü-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e ! f 7 ? ( 



netlenul-bóldog maradott volna mind a' két Or-
fzág* Egy fzóvai: valóságos Ura és Királlyá, volt 
Lajos annyi Orfzágok* ys Tartományoknak ? a? men
nyit; eggy ídejebéli Fejedelem sem birt egéfz Eu
rópában ; «— és a* mellyeknek már ma még tsak 
neveikkel sem- élünk. 

Ö hozta-által Visegrád' Várának ízük falai kő
zöl , Attyának olly kedves lakó-helyéből, Budára 
a* Királyi Udvart. Buda" Vára , a* Pesti be-lát-
hatatlan térségnek,. és az alatta udvarló kevély 

'Dunának fel-emeltt Ura-, O-néki köfzönheti olly 
; nagyra - mentt, V olly sok hívséges Hazafiáknak 
• vitéz halálával halhátatlanná-lett nevét. Az egéfz 

Vílágonn el~híresedett Tokaji "begyeket 6 ruházta-
fel orvosságot-termo" fzőlő-velTzőkkel. Ö adott, 
Pétsett az öldöklő fegyvereknek rettentő zörgése 
•kozött-is békességes, nyugodalmas fzálíást a' Mú
zsáknak; fs a'Bőltseségnek fzelídíttö tejével táplálta 
Eleinket, hogy, a* fziintelen-tartó véres hadako
zások miatt lassanként ki-vetkezvén emberiségek
bő l , el ne kegyet]enedgyenek. Sokfzor, közön-
leges ruhába öltözve járta-el a' falukat 's váraso
kat ; tudakozta az igazságnak ki-fzolgáltatását ; 
meg-büntette a9 fzántt-fzándékkal vétkező Tifzt-vi-
selőket; és gyakran ő-maga, ezen hízelkedni nem-
tudó durva községnek eggyügyü , de hamisság 
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nélkül-való, ítélet-tételéhez alkalmaztatta magát.—* 
Nein elégedett-meg ugy, Szent Istvántól fogva, 
eggy Királlyával-is Magyar Orfzág, mint Lajossal*. 
Ismerte ő a' Magyaroknak terméfzeti hajlandósá
gát, és , a' mint nevezni fzokták, nemzeti lelkét 
('indoles, geniusj. Tudta azt, az akkori Világ
nak kg-főbb virtussával, a% katonai vitézséggel 
táplálni; midőn mks réfzröl a' jó rend-tartásnak 
kedveilését, az eggyességet, és az emberiséget, 
fzelíd atyai kézzel tsepegtette fzíveikbe. Az ő jól— 
tévő uralkodását,' melly negyven egéfz efztendőkig 
tartott, meg nem háborította semmi békételenség, 
semmi belső zendülés , vagy zúgolódás. Lajos 
alatt hágott-fel Magyar Orfzág a' ditsősségnek leg
felsőbb póltzára; a' honnan az-utánn valamint las^ 
sanként alább-alább fzállott, úgy soha többé oda 
viífza nem juthatott. Lajos alatt volt boldog a* 
Haza; Lajos alatt, amaz arany időben, mellybem 
eggy egéfz teleknek királyi adóját, efztendőnként, 
Nemes, Parafzt eggy-aránt, három garassával fi
zette; midőn az akkori eggyügyíí erkőltsökhöz fza-
bott egynehány tifzteletre-méltó törvény sokkal 
hathatósabban meg-gátolta a' gonofzt, és igazság* 
ialanságot , mint-sem a5 mai rendeléseknek meg-
fzámlálhatatlan sokasága; midőn a* Vármegyéknek 
Al-Ispánnyai t íz, huíz, M. forint efztendei fize-

N 4: 
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tésétt fzolgáltak; *s a* midőn af Magyarnak rnindea 
kintse, gazdagsága, a" maga" saját érdemében ál
lott, Bóidog volt a? Haza; — tsak maga Lajos 
volt boldogtalan. 

Híjába rendéit a' Romai Pápa , fzánako.só buz
góságból, közönséges könyörgéseket az egéfz Ke-
refzténységben; híjába foháfzkodott, esedezett La* 
jos , és ő-véle ^ mellyen - meg-illetödött Magyar* 
Nemzetf as Mindenek3 Attyához: nem akarta az 
Ég ölet egy fiú-magzattal fzerentséssé tenni. La~ 
}QS tehát, két Leányainak, Máriának és Hedvignek, 
tsak az oltalom nélkül fzűköíkÖdo fzámoa Orfzá-
gokat* de aem a* maga9 nagy elméjét 's vitéz M-
vét 9 hagyhatta örökségül. Az ő halálában ren
delte az ŰR, a9 Magyarok" nagyságának 9s ki-ter
jedésének által-léphetetlen határát. Eddig engedte 
terjedni hat-almokat; *s el«nézte helyben-hagyó te
kéntettel , hogy ez. a' minden idegen erő által győz
hetetlen hatalmas birodalom, maga magát, belső 
egyenetlenség által eméffze-meg. Itt kezdett el-
ofzolní Hazánk9 félelmet- *s tifzteletet-gerjefztö fé
nyessége. Bé-bomlt lassan-lassan, mint midőn a® 
hanyatló Napnak erőtlen súgárit el-fogják a9 vékony 
estvélyi felhők; és még ama9 hatalmas Mátyás 
Király-ís ^ tsak haíavány hold-világban jelent-meg, 
az el-málttfaoz képest, Itt ' kezdődtek a5 belső 
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viffza-vonások 9 és zendülések ; Hazánknak ama* 
siralommal-tel!ve« napjai, midőn a* boldogtalan 
Hazafi , ellensége ellen fordít tandó fegyverét, éret
len buzgóságtól meg-vakíttatva ugyan, de ah 1 
még-is örvendezve, verte Hazafi-társának fzívébe. 
MidÖn kinek-kinek a5 maga* zabolátlan indiílattya 
fzabott törvényt; midőn a' Királyok VKirálynék 
Illetlen fogságba hányattak,--*s réfz-fzerént meg
ölettek, réfz-fzerént.örökös tömlotzbe zárattattak, 

A5 míg Lajosnak testvér öttse István, Erdély
nek , Szepességnek, és Sárosnak Vezére; a' míg 
Ennek Fija, János, a* Dalmátzia - és Horvát-Or-
fzági Bán? éltének: békével fzenvedte Lajos.háza1 

özvegységét; várván, hogy Rokoniban talán meg 
fog álciattatni. De minek-uíánna Istvánnak vélet
len 'halálát, a" Fijának, Jánosnak, haláía-is hirte
len , és minden mag nélkül, követte volna; el
keseredett a9 fzíve, és az Égre, *s magára bízta 
a? Magyaroknak fzerentséjét; és még tsak a* Leány i-
ban-való reménységnek élt, kiket nagyra-menendö-
If, aknák akart ki-házasíttani* Az ifabbik' Leánya , 
.Hedvigé Jagelló Lengyel Királynak adattatott fele* 
ségul; a9 ki alatt ofztán e* két nevezetes ,'Qrfzág 
el-is vált egymástól, mind örökre. 

Máriában f öregbik Leányában várta Lajos, 
házának ma}d halála utánn leendő fel - éledését; 
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é$ a' buzgó hívségtol viseltetett Magyar Rendek-&, 
öfzve-jövén Budára, Máriát kívánták Királlyoknak 
a* meg-élemedett Felségtől. Kívántsi fzemekkeí 
néztek minden akkori Fejedelmi Ifjak, a* hozzá-
hasonlíthatatlan Máriára. Egéfz Európa kétséges 
hallgatással várta a' Magyarok' ineg-határozását; 
és már előre irígylette az ismeretlen Ifjúnak, olly 
sok gazdag és hatalmas Tartományok9 jövendő*-
béli Fejedelmének, fzerentséjét. A3 Magyar, bizo
dalmas örömmel tekéntett Máriára, 'Velőre tifz-
telte" benne a* Nagy Lajos* vejét; Királlyához-
váló hív indulattyából el-hitetvén magával 3 hogy 
a5 Mária' Férfe leíTz Lajos* minden érdemeinek-is 
bizonyos örökössé. 

IV-dik Károly Romai Csáfzár* 's Tseh Ki
rálynak Udvara volt akkor időben leg-első egéfe 
Európában. . Nem • ugyan hatalmára nézve; mert 
meg-homályosította Lajos minden koronák1 fényes
ségét 9 és. egy Fejedelem9 erejét sem lehetett az 
övéhez hasonlíttani: de a"* Csáfzári koronát tar
tották közönségesen leg-elsőnek. • Lajos Királynak 
már semmi férjfi gyermeke nem lévén, mindenek 
Károly Csáfzárnak fijára^ Zsigmondra 9 függefztet-
ték fzemeíket; a' ki-is? fzép termete *s ábrázattya 
mellett, elevenségének ?s gyermeki efzének némelly 
olly jeleit mutatta, mellyeket a? Fejedelmek5 fi-
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faiban mindenkor tsudálni fzoktunk, a5 közönséges* 
fzületésü Ifjakban pedig helyben-hagyunk. Zsig
mondra nézett mindeneknek vélekedése fzerént a* 
Csáfzári korona , 5s talán még Tseh - Orfzág-is ; 
és ki ne kívánt volna, eggv illyen hatalmas ágy
ból fzületett, nagyra-menendö Ifjúnak, jó erkol-
tsöket ? és minden-féle virtusokat, mellyek eggy 
igaz jó Uralkodóban el-mólhatatlanul fzükségesek ? 
Nem-is mulatta-el a' tsapodár Hír, ezer meg3 ezer 
hozzá-adásokkal hirdetni, Js nagyra magrarázni 
Zsigmondnak még leg-közönségesebb gyermeki 
tselekedeteit-is. Kedves-ízu gyümőltsöket esküdött 
c' fakadó bimbóról, melly még az Őfzi megkéré
sig az egéfz efatendö' bizonytalan változásinak alá-
jok volt vettetve. Lajos-is tehát, az Orfzágnak 
meg-eggyezett akarattyából ? Zsigmondot válafztya 
Máriának férjül. Bizonyos az9 hogy mind Lajos, 
mind a' Magyarok, tsak azokat a' tökéletessége
ket látták Zsigmondban, a* mellyekkel kívánták 
hogy birjon, és a* mellyekkel öt a* foglalatos kép-
zelödés már előre gazdagon fel-ruházta. De kit-is 
ne vakíttana-meg- a' sok jó-illatú tömjénnek füsti, 
mellyel a' maga5 fzerette bálvánnyának olly fzíve
sén áldozik? '«•.; 

Szent és el~mellözhetetlen ízokás volt abban az 
időben, hogy akármeily nagy - fzületésu Leányok 
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klasíromokban tőltsék-ei gyermekségeket; ott ta» 
iiállyák az alázatosságot, az Isteni félelmet, é s , 
mindeníík felett, az akkori leg-első virtust, a' testi 
vétkes kívánságoknak meg-zabolázását, el-fojtását. 
A ' férj fi gyermekeket ^ mihelyt járni tudlak, már 
lóra ültették ; a' mái tsergö 's egyéb-féle fa-báb 
helyett , fényes kardokat 's buzogányokat adtak 
kezeikbe; ys fzintén úgy »em fzégyenlette akkor 
a Nemes Ifja, ha írni 's olvasni nem tadott, mint 
a"5 mi időnkben., ha , minden fzemérmet 5s nem
zeti dífzes erköltsöket félretéve. Őseinek's a5mos
tani meg - világosodolt fzázadnak gyalázattyára , 
fajtalanságaival ditsekedik. — Igaz az,; hogy ak
kor tudatlan *s durva Világ volt ; hagy af tudo
mányok mind a9 klastromokba fzorultak, és tsak 
azokban fizettettek; 9s hogy tsak- a* Papok 3s Szer
zetesek tudtak könyvből imádkozni, a' Világiak 
ellenben magokon tsak olvasóval segítettek. Igaz 
az , hogy a3 ki pennát tudott kezébe fogni> derék 
ember volt; és5 a' kiket mi ma író-Deákoknak 
|iívunk? azok akkor Titoknokok voltak..- aj De 

€$) Tudva vagyon a' Tudománybéli Történetekből ? 
nieíly nagy homályban feküdt légyen Európa 
azon időkben a a* mellyekröl itt emlékezet va
gyon. A* XIV-dik Száz (mellyben Lajos és Má
ria Kiráilyaink uralkodtak) egy volt a' leg-seté-
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ellenben bátrabb volt egy kéz-tsapás^ mint-sem 

m a húfz, Egekre-való esküvés; fel-bonthatat lan 

a' barátság, ízent a' mások5 betsülete iránt való 

tebbek közül * KriFztus* fzületése utánn. Nagyon 
meg-tsaiatkoznék ehhez - képest, ha-ki azt vélné 
hogy tsak a' mi Hazánkban volt volna akfcorban 
olly nagy tsucíatlanság. Azonban, ha bár ez 
úgy lett vólna-is, nem lehetne rajta meg-ütköz-
nünkj 's nagyon tsudálkoznuok ; meg-gondol
ván , hogy a 'Magyar Nemzet (általi jában véve) 
nem olly igen régen hagyta volt el az-elött a*-
bálványozást, — söt hogy, a' mi több, még a5 

XlII-dik Száznak utolsó tízeiben-is nagy fzámmal 
voltak ezen Orfzágban ollyanok, kik.a9 Kerefz* 
tény Hiten kivül vakoskodtak* (Hlyének vóltá* 
nak a' Kunok; kik melly nagy és hatalmas erővel 
birtanak légyen, ki-tetfzik • onnét, -hogy IV". Láfz-
ló Királyt 1290. efzt. gyilkosul meg- ölvén i ön
nön magát a' Magyar JNemzetet-is — leg- alább 
nagy réfzént—hatalmok alá Jiódíthatni reményiet
ték.) — Ki nem tudgya pedig, melly sok idd 
kívántassák arra, hogy egy hadakozó nagy Nép% 

ha bár a' Kerefztény Relígyiót fel-vette-is, tádo- * 
mányra 's elmebéli világosságra futhasson t — 
Már: mi lett légyen annak oka, hogy a' fellyebb-
enüített időkben a' többi Kerefztény Nemzetek-is 
olly nagy homályba merültek; sok nagy-hitelű 
Történet-Jegyzők világos fzókkal megbírják; és 
nevezetesen L'ei b n i t z > kivel ebben majd 
minden jelesebb írók eggyet értenek » meg -ér
demli , hogy az ő ítéletére figyelmezzünk. Ezen 
nagy Embernek" tulajdon mag*9 h&wm (Irdrod, in 
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tifztelet, fzeplotelen a5 fzüz leány-párta* Isméret-

ien £ házasság-törés ? *s közönséges az öíz vén-

ségig meg-tartott férjfiúi elevenség; és 3L Magyar-

inak iiaptóí-portól el-bamúltt artzáját5 's kemény 

testéi ? annál illendőbben ékesítette egy nemes 
meg-tsaini nem-tudó lélek. —* Akkor, majd min
den kiesebb völgyben, egy suhogó víz' partyán2 

majd minden fzép ki-látású termékeny határban , 
eggy egy klastrom állott. Az akkori buzgó ? min
den pompa 's vefztegetés nélkül élo, eggyügyü 
Világ j . nem tudta hafznosabb helyre *fordíttani 

Script. Rer. Bruns. ad Jf\ 63 . sive Gervasii — 
Otia) i m í g j v a n n a k : Vixit eo seculo9 quodego ^ 
cum proximo 9 omnium seculorum post Christum na- -
tűm ineptissimum esse comperi; decimo tertio? in~ 
quam^ quo subito omnes propemodum boni Scripto* 
res euanuerey cuncta in se trahentibus rhonaehis men-
dicantibus9 qui tunc insurrexerünt; et mox igno-
rantiam atque errorem etiam viuicomburio sancien-
'ízbus: vt vixalia3 quam vtriusque mris et schola* 
st icarum argutiarum studia superessent. Germanis 
certe seculum decimum 5 aureum fűit prae decimo 
quarto : quo tempore etiam iura imperii supina igno-
rantia propemodum int ereidére* — JSx Ottone Bri~ 
singensi apparet, medio duodecimo seculo integram 
adhuc discernendi facuitatem superfuisse: mox verő 
vno impetu fabuláé s antea intra legendás et san-
€torum miracula coeraitae^ sese in orbem Utterarium 
effkd&re. &c* — . 

Jegyz* a* Ki-adóknak, 
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pénzét. A* Szerzeteseknek titkos fzíveik voltak 
a' Világiak* fzorongattatott lelkeíknek; nyitva-álió 
menedék-helyei; és a1 klastromoknak külső ma-
.gas keríttései az 6 ingó-bingó jófzágaiknak a* futó 

jfieílenség előtt bátorságos oltalmazó bástyáji. 
Nagy-Szombat, már akkor-is híres volt; nem 

ugyan, mint ma , tornyai' *t templomainak soka
ságáról: hanem/mive l az ottan-lakozó Ursulíta 
Apátzák különös jó móddal tudták oktatói és ne
velni a3 Leányokat. Sok nagy Űri fs Fejedelmi 
Affzonyok jöttek-ki kezeik alól, kik kerefztényi 
életekkel, 5s magoknak példás viseletével , R% 
Apátzákról-eredett }ó hímek valóságát meg-bi
zonyították, A* jámbor Királyné Erzsébet-is te
h á t , az akkori Világnak klastromi kegyessége, 
fecrént, arra határozta-meg magá t /hogy , minek
előtte <a' nagy Udrarokban közönségesen féfzket-
vertt; vétkek meg-vefztegetnék Leányának, fzívét, 

• öt Nagy-Szombatba küldgye. Kevés fzeméllyekből 
állott a' Mária' üdvara. Gara István _ Nádor-Is-
pányné, fzületéséte nézve Horvát Rozália, Volt 
fö Gond-viselő-AíTzonya; a3 Czílei Grófnak Bor-
•bára nevezetű leánya", mulató-társa; a9 mi pedig 
az írást, olvasást, és kerefztényi jó erköltsökben-
való elo-menetelt 's gyarapodást illette; az egye* 
nésen az Apátzákra volt bízva, •; -•;•.....•• 
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Mária nem volt az , ZL mit közönségesen fzép 
gyermeknek fzoktunk nevezni. Nem ama' tün
döklő - iiépségü , vitágzó - fzínu , V eleven-fzeműj 

\rieily első tekéntetre éfzt vefztet; és â  mellyenn 
a" Férfiaknak ízi veik olly örömest fzen vednek > 
hajó-törést. Nem volt fzép; de valamellj titkos 
terméfzeti kellemetesség^ mellj • az embert minden 
tsábíitá* nélkül vonta hozzája; ama' tsendes és 
t-ak az idővel ieífzö nyájasság, a' társalkodás által 
ki-fejtödo ízerdmetesség ; ép 9 magas termet 9 % 
méhóságot-jelentö tekéntet: azt tselekedték, hogy 
az ember el-felejtkezett mellette a' leg-fzebb Áfz= 
fzonyokról > és akármelly hideg vérrel fzemlélte 
légyen-is Stet elöSzor, belső meg-illetödés' nélkül 
soha többé el nem hagyhatta. Hamisság és tet
tetés nélkül való .ízívü, 's jó-lelkű volt e' mellett | : 

feeretetében fs fzavaibán állhatatos; le-botsátkozó i 

és aMeg-jobb* leg-áldottabb felesége 's leg-ke.dvesebb 
házi affzony lett volna* ha egyfzér-Vmind igazgató 
Fejedelemnek - is nem kellett - volna lennie. *« 
Annál fzebb volt ellenben Borbára * Máriának 
műlató*társa# • Tslntalaa barna fzemei^ ábrázattyá* 
Bak mosolygó pirossága,. meg-bájolő nevetése* J& 
eleven-tekéntete; mindenkor víg elméje,' nagy
ra-vágyó índűlattya5 fejessége P ^s már akkor -is 
ki - teliző álnokságinak némelly jelei; nagyon - íi 

' i:\ ki-
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~ ki -nm'at ták, rnelly fzívet»hódíttó, yefzedelmes 
fzem -Lv lenne jíírendűben. örömest válafztótt 
volna a'mefiz^ látó Gara Istvánné más játfzó-táísat 
Máriának; oUránt, ki az ö tsendes terméfzetévej} 
jobban mrg c^gyezeíi volna. De hatalmas ember 
volt GrcSf Czüei az Udvarnál ; ?s férjének 5 a* 
.Nádor* Isp>m nak, jó barátivá. Mind ezért te-
llát ? mind paciig azért is, mivel a* maga* fzorgal-
matos gond-vi^elé>é*öl 7s fzem-füles". vígyázásától 
jobb jövendői reménylett, 6-is. el-hallgatott.' Az 
igaz* hogy az eleven Bombára, víg gyermeki ja* 
téklvai mindenkor fel tudta ébrefzteni a5 lassú Má* 
riát; Js tsendes fzomoriLágra hajlandó lelkét fzí-
ves- tsevégesei által vidámabb' állapotba hozta ; 
Igaz 5 hogy sok viffza-hozhatatlan jó nap okát. töl
töttek eggyiitt av klastrom* udvarának tsendes falai 
köztt , és" az Apálzák'-kertyében tsergedezö pa* 
laknak magános partyain. De' mi volt e' futó 

* öröm , azon "ezer meg" ezer titkos gyötrelemhez 
képest? mellyel az-utánn Máriát, koporsója* bé^ 

.. zártárg*, űldÖzwi'meg jiem fziint ? mi vók egyéb f 

mint-sem méreg 's epe ? melly ezen ártatlan idők
nek emlékezetét annál érzékenyebben meg-kese
rítette ? 

(Folytatása következik.) 
fst5 * 

Sz. JÓBI S Z A B Ó L Á S Z L Ó . 
O 
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As M U Z S I K A . R Ó L 
(Lásd : Sulzers Alig. Theor. Art. Muskk.) 

yf Mííizsikának eredete és mivolta* 

j r j j A ennek a' keüemetes Mesterségnek mivoltát 
és valóságos terméfzetét igazán meg akarjuk érteni, 
azona kell lennünk, hogy annak eredetét a' Terme
ikéiben keressük-fel. Ez nékünk annyival könnyebb 9 

mivel a' Muzsikát néminémü-képpen még most-is na
ponként támadni láttyuk, és az éneklésnek az ízlés 
ál tal-való első és nyersebb pallérozását a5 féi-vad-
ságú Nemzeteknél még most-is fel-talállyuk. " 

A* Terméfzet , a' hallásnak érzékenysége és a* 
fziv közöt t , fzoros és felette - atyafiságos fzövetséget 
fzerzett. Mindenik indulat tulajdon hangok által is-
mérteti-meg magát, és ezek a* hangok a' Hallgatónak 
fzívében éppen azon indulatos érzést fzokták fel-lob-
bániam, a5 mellyböl fzármaztanak. A* belső fzorqnga-
tásból eredő kiáltás ijedésbe hoz bennünket, é \ az 
örvendezd fzózatok mi-bennünk-is örömet okoz
nak. A* gorombább érzékenységek, az ízlés , a' ftag-
l á s , és az Illetés, nem ébrefzthetnek-fel egyebet 
vak gyönyörűségnél, vagy kedvetlenségnél, áfellyek 
Snnöa magokat7 amaz ugyan a' vele-való-élés, ez pe-^ 
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áig az űtá'ás ál tal , fel-eméfztik; a*-nélkül, hogy a* 
léleknek emelkedésére vagy leg • kisídbb fiolgálatot 
tehessenek. Ai ö'egéfz U<rllyok tsupán tsak a' testet 
illeti. De az , a' mit velünk a' hallás és látás érez
t e t , a' léKkn-k és a* fzívnek tehetősségére tzéloz, és 
ebben a' két érzékenységben okos és erkőitsi tseleke-
detekre rsdíttó CZV/ÖZOK fekíifznek, E' két nemes ér
zékenység közöl a1 hi-lhsn k sokkal liaíhatósb ereje 
vagyon. Egy hatm^uiátlan hang fzei-felett kellemet* 
lenebb, és sokkal nag* obb háborodást okoz bennünk, 
mint-sem egy* kasomé harmoniátlanságu f'zín; és az 
égi fzí.várványiiak fzíneiben uraikcdó kedves harmó
nia sokkal aSabb-való ha iható t ágga l illeti fzívünket* 

9 
mint-sem íz in te annyi és egymással ízinte clly fzoros-
san meg-eggyezö hangok, p. o. egy tifzta orgonán a9 

hármas haag-^ggyezések, illetni fzokták. A'hallás te
h á t , az indulatoknak gerjefztésére , rnindnyájok kö
zött "leg-alkalmatosabb érzékenység. Kitsoda mond-' 
hattya, hogy valaha ö-benne a'harmoniátlan' és ellenes 
fzínek fájdalm-s érzéseket okoztak légyen? De a* har-
moniátlan hangok a' hallás' ízerízámidt olly ellenesen 
meg-ragadhattyák, hog}r a" Hallgató majd tsak nem 
kétségbe-esésre ho?attaük. 

Ez a* kiilömbség minden bizonnyal onnan fzár-
mazik, hogy ama' fzer, mtlly által a* hallásnak inai 
mozgásba hoz'>ttatnak, úpy-mint a" levegő ég, sokkal 
gorombább és testiebb, mint aJ világosságnak elemen-
torna, melly a' fzemet illeti. Mire-nézve , a' hallás
nak inai hathatósb tafzittásokat vévén, u^yan-ezeket 

O's 
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az inaknak cgéfs fziízf 'diájára el-terjefzthetik; a* mi 
a* látásnál meg nem történik. Ebből az-utátín kön* 
i iyi meg-érteni azt-is, mi-képp* légjen lehetséges, a* 
hangok által az egéfz testet * és következendő* 
képpeo a ' le lke t - i s , 0II7 hathatósan meg-érdekleni. 
Hogy a* hangban ezt a5 nagy erőt fel-találhassuk , 
sem méllyebb efzmélkedésre níotsen fzükségünk, sem 
hoflzasabb tapaíztalás>ra. A' leg-vigyázatlanabb ember-
is éfzre veheti. 

Ha tovább még azt-is meg* gondoltjuk , hogy 
némelykor az indulatba hozattatott ember ebben az 
állapotban hoffzasabb Ideig Örömest meg-marad, és 
hogy magában az indulatos érzést erőre hozni., •'« 
'Él 

lTülsö-képpen-is, mennél jobban lehet, ki-mutatni igye
kezik, a* mint ezt az örömben, 9s némellykor a" ha
ragban , 's a" többi índűiatokban-is , meg-történni ia-
pafzta-lyuk: könnyen által-láthattyuk', mi birhattya 
sokfzor a5 leg-ny^rsebb embereket, söt még a* meg-
fontolásbéli tehetség nélkül fzükölködő gyermekeket-i$ 
a r ra , hogy az indulatos , és egymást fel-váltó kii-
lomb-féle hangoknak -sora á l ta l , magokban vagy más-
emberekben, ralamelly indulatot nagyobb-nagyobb 
gerjedésre lobbantani iparkodgyanak. 

Ez ugyan még nem valóságos.'dal, hanem tsafe 
ennek első és terrdéfzet-fzerént-való bimbója : de ha 
még egynehány könnyű Jegyzésekkel és egy kevés 
ízléssel öfzve-kaptsoltatik, a5 valóságos dalt láttytik 
belölle Csármazni. Ezek a' jegyzések a' mértékre-vett 
mozdulásnak ?s a* rithmusnak erejét, és mind'4* 
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keltőnek a' hangokkal való fzorps fzovetségét , il
letik. 

A* ni ért ékre-vett mozdulás, melly eggyenlö idők 
alatt eggyenlö közeket halad, és a' lépéseket erős-
sefob dobbantás által eggyenként fel-ofztya és érezhe
tőkké téízi, nagyon mulatságos, és a' fárafztó munkát 
vagy az egyéb-aránt unalmas tárgyra-való figyelmetes-
séget kimondhatatlanul meg kÖnnyebbíttL Tudgyák? 

vagy érzik ez t , az alább-való - efzű embe^ek-is ; mi-
xe-nézve, a* fáradttságos mozdulásokat, meliyeknek 
hoíTzasabban kell tartani, p. o. mikor valamelly ter
het vifznek vagy húznak, taktusra és eggyenlö lépé
sekben végzik. Innen van azoknak taktusra - vett 
mozdíilások'is, kik a* hajókat húzzák , vagy a' víz* 
tetején evező lapátokkal előbbre tafzittyák , a* mint 
már hajdan Ovidius-is fel-jegyzette (Trist. L* IK 
Elég. 1.) , ,Ez az oka, űgy-mond ö , miért énekel, 
5, az agyagos kavitsra görnyedve rneg^ hornorodván ., 

M a' ki a' késedelmes hajót a' folyó-víz ellen húzza, 

3, és aV ki a ' lassú evezőket mellyéhez eggyenlő-kép-
„ pen vezetvén, 's a' vizeket mértékre vervén, karjait 
n fáradttságosan forgattya. ** 

De még jobban fel vídámíttya az embert az a* 
taktus fzérént-való mozdulás, ha benne a' ritmusls 
fel-találtatik: áz az , ha a' mindenik lépéshez vagy 
taktusához tartozó kitsiny haladásokban, az erőre és 
gyengeségre Rézvei külömb-féle változások vagyna,k» 
több lépésekből nagyobb tagok formáltatnak, a' mi 
az egy-formaságnak külömb-féleséget ád. Innen tá-

o 3 
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mad a% ritmusbeli rend a*Ko\átsok* pörölyözésében, 
és a* TséplOk* veréseiben. Ez által a' munka nagyon 
meg-könn3febbedikí mivel az e lme, a m i ' gyönyörű
ség ál tal , mellyet a5 kü>omb fé e-éggel öfzve-kaptsoltt 
cg}'-formaságban talál, a* munkának folytatására hat* 
hatásán fel-ébrefzteíik. 

Ezt a* taktus fzerént-való és ritmusbeli mozdulást 
fzorossan öfzve lehet kapfsolni a* hangoknak egy bi
zonyos sorával; mivel az efféle sor a* mozdulást , 
terméfzete fzerént, magába fo-iaílya : és így már , a* 
taktusra- és ritmusra-vett valóságos dalnak eredetét , 
mivoltát, és a v tánttzal-való terméízetes fzövétségét-
i s , fáradttság nélkül által-láthattyuk. Sot egy kevés 
etzmélkedés utánn, mellyre bennünket- az eddig tett 
jegyzések önként fel-segíttenek,-meg azonn sem tsu-
dálkoz!iatuak5liogy a*"Muzsikát a' leg vadabb Népek-is 
könnyen fel-taláiták, és hogy annak 'pallérozásában 
•még egynehány iépéseket-is tettek, 

A'Muzsika tehát oily mesterség, melly az em
beri terméfzetre van fondálva , *s a' mellynek követ-
kezendd-klppen'változhatatlan re^uláji-vágynak, mel-
lyeket fziíkség-képpen fzemeink előtt kell tartanunk, 
ha muzsikabéli darabokat kéfzíüeni, Ya?y ennek a? 

mesterségnek pallérozásában munkálkodni akarunk. 
A' reguláknak -változhatatlansáiát ugyan, valamint 
a* többi fzép Mesterségekben, #úgy a' Muzsikában-is, 
nagyon ellenzi egy közönséges elö-itélet;_ de a* melly
nek helytelensége leg - ottan ki-tetfzik, ha azt egy 
kevéssé fzemesebben meg-visgállyuk. Azt mondgyák. 
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tudni-illik- némellyek, hogy „a 'Khínai Lakos az Eu-
„rópai Muzsikában semmi gyönyörűséget §em talál; 
„az, Európai Lakos ellenben a' Kínnal Muzsikát ki 
„ sem álihattya: nem igaz tehát, hogy esnek a* Mes-
„ térségnek ar közönséges és mindenütt-eggyenlo em-. 
„béri terméfzetben fondáltt, és így változhatatlan 
„ reguláji volnának." De lássuk erre a'feleletet. 

Ha a' Muzsikának semmi egyéb tifzti nem volna, 
hanem hogy egy fzempülantásig tartó örömet, félel
met , vagy ijedést ébreíTzen; erre akármelly öröm
kiáltás, vagy belső fiorongatásból eredő hang, melly 
egyf-erre több emberektől tétetnék, minden-képp* ele
gendő volna. Ha valamelly sokaság örvendezve vagy 
meg-ijedve egyfzer-Vmind fei-kiált, ez által hatalma
san meg - ragadtatunk , bár melly regulátlanok, za-
varttak, rendetlenek, és harmónia nélkül-valók légye-
nek-is a' fzózatok, mellyekből az efféle kiáltás áll. 
Erre semmi regula nem kívántatik. De az ülyen ki
áltás tartós nem lehet , és , ha tovább tartana-is, 
nem sokára egéfz erejét el-vefztené, mivel a* reá-való 
figyelmetesség hamar el-eny éfzne bennünk. Arra te
há t , hogy a' hangoknak ereje és hathatóssága tartós 
légyen, fzükséges, hogy mértékre vétessenek: mert 
a* mérték egyedül, melly figyelmet ess egünket hofz-
fzabb ideig le-kötelezhetL Érzi ezt, ha által nem 
lá t tya- i s , minden ember, a* kiben tsak egy mor
zsányi érzékenység vagyon : £ Búrét és a* Koschinz 

a9 Szibériai pufztákban, az Irokéz és az Indiai fzinte 

i g y , mint a9 fínomabb-hallásu hajdani Görög. (Lásd: 

: .0 4 • 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



2 o g «=SB8= 

Gmelims Reise* 3. TA.> A9 hol puclig mertek, avagy* 
metrum és ritmus találtatik, ott rsnd és regula Ize-
rént-való fel - oíztás ~ is vagjoa. Erre nézve tehát-
valamennyi Nemzetek mind eggyenlö fö és funda
mentális regulákat követnek. De mivel a' mérték 
fzámtalan változásokat fzenvédhet, a"-nélkül, hogy 
mérték lenni meg-fzíjnnyöü : ezekre-nézve mindenik 
Nemzetnek saját ízlése-is lehet; a' mint a' külömb-
féle Népeknek tántz-melodiájikből nyilván ki-tetfzik. 
A3 különös ízlések tehát kölömb-félék lehetnek , ...de 
a* rendnek és egy-mértéküségnek (Symmetria, Eben-
maqfs,)"..közönséges és fö reguláji mindenütt egy-
gyenlök,'. \ 

Hogy pedig az eggyik Nemzet a9 frissebb', a9 

másik a* lassúbb mozdulást fzeréti; hogy - a* vad Né* 
pek nem annyi változást, és nem olly határozott 
egy-mértékíiséget keressek , mint azok ,. a' kik a* 
Szépnek érzésében gyakorolttabbak ; hogy némelly 
emberek a9'hangokban több dissonantziát el-viselpek? 

mint-sem mások,.•• kik a' sok hangoknak elegyülésé-
ben az Eggyest érezni jobban, meg-fzokták; hogy erre 
való nézve a* közönséges és fundamentális-; regulákat 
m9 különös esetekre.-mindenik Nemzet á' maga7 tu
lajdon módgya fzerént alkalmaztattya, a* miből a' 
köiönös reguláknak külömb-félesege támad : ez igen 
terméízetes; és az ízlésnek eggy-áltaílyában tetfzésünk 
fzerént-való változhatóságát semmi-képpen meg nem 
mutattya. Nem láttyuk-e még "magunk között-is f 

hogy azok, a* kiknek finomabb és gyakorolttabb hal-
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lások még a* kitsinységeket-is meg-érzi, tol 
ra vigyáznak, mint m á s o k / a ' k i k ezeket 
nem-vett regulákat tsak az-utánn nj-omoz 
kinyomozván követik-is, minck-utánna a' 
nagyobb kéfzségre jutottak? A' különös íz 
lomb-félesége tehát , valamint a* többi Mc 
ben, űgy a' Muzsikában i s , meg nem mutat 
.azoknak regulájik nem az emberi termét 
dalva, és így nem-is változhatatlanok légyé 

jf Muzsikának leg-föbh tzéllya y és 
el érésére Jzo/gdlő mödgyaL 

J\z eddig-tett jegyzésekből, hogy a* Muz: 
ső mivoltára nézve, nem egyéb, hanem olt 
nak egymás - utána folyó so ra , mellyek 
érzésből támadnak, és ezt következeodő-ké; 
festik, 's a* mellyek el-végre arra-valő erővt 
hogy az indulatot másokban is fel-lobbants. 
fzasabb ideig fenn-tartsák, táplállyák, és h 
tegyék. Most már tehát azt kell kivált-kép 
visgáímmk: mire viheti a' Muzsikát a* tap 
a5 jó íz , az efzmélkedés, a5 mesterség? és 
betne annak mü-darabjait a'polgári életben 
nosabban fordíttani? 

Leg-főbb, tzéllya^ az indulatoknak fel-
séből és táplálásából, — erre fzolgáló mó 
efzközei, a' hangoknak külömb-féle folyam 
állanak; hafznos alkalmaztatása pedig akko 

O j . 
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*eg-hdycsebben f ha mil-darabj.ii a* na Í J Ter* 
ifk az indulatok iránt-való nemes fzándekáit 
ztKityák. A1 elsorol ilt értekezünk: a 'harma-
peclig akkorra haggyufc, minek'-utánna majd a* 
Inak az emberi fzívre-való hathatós erejét ér-
bben meg-magyaráztuk. 
Muzsikának most-emlitett tzéilyáról nem ke-
etünk, mihelyt az bizonyos, hogy a* Muzsika 

i'terméfzetes oíztonből fzármazott, meliy az 
sok ízben arra kíízteti, hogy magában vala-

adfilatot erőre hozol, és hoíízasabb icleig fenn-
, iparkodgyék. Minden Indulatok közül, úgy 

hogy az öröm volt első, melly a' dalra okot 
az-utánn pedig az a* terméízet-fzerént-valő 

, hogy az ember a* súlyosabb munkánál maga 
fel-vídámíttsa. Mivel ez kétféle -képpen tör-
~-meg, úgy-mínt a* munkának tsupa könnyeb-
ál ta l , midőn a* figyehnetesség, a*« külömb-fé~ 
ke! fel-váltott egy-formaságoknak segedelme

in* 
súlyosról kellemetes tárgyra vezettetik, vagy 

a* valóságos vídámíttás á l ta l , mellyet a' 'hat-
mozdulás , és az elevenséggel-tellyes hangok, 
íizoktak: a* Muzsika az első esetben az érzé-

geknek meg-ragadásáta és néminemű bájolásá-
másodikban pedig a* testi és elmebéli tehetsé-

t fel-ébrefztésére tzéloz. Az érzékeny, fzomorú, 
enes indulatokat a* terméfzetes Muzsika» el éjin-. 
*agy tellyességgei nem, vagy leg-alább ritkán , 

'ózta. De minek-utánna tapafztalták, hogy a* 
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Mesterség az efféle indűlatokat-is- felette 'h? 
le-festheti, következendö-képpen a' Hallgati 
ben-is fel-ébrtfztheti : a' Muzsikát elvégre 
gerjefztésére - is kezdetiek fordíttani. Mivel, 
az eggyes embernek több vagy kevesebb e*e 
és az a' különös mód, mellyel magokat az 
lati külső-képpen ki-mutatni fzok.ták, az ő 
fziv béllyegével , avagy karakterével, k g -
fzöveíségben állanak : a' Muzsika sokfzpr aa 
embernek, sőt- egéfz Népeknek nemzeti erkö 
a' mennyire ezeket érezni lehet, értelmesem 
het i , és ki-fejezheti. Innen van, hogy a' nerc 
lok, és a' vélek öfzve kaptsoltt tántzok, a* 
erkwltseit híven Je-rjjzollyák. Frissek ezek Í 
és tántzok, vagy komorak, fzelídek vagy há. 
kelemetesek vagy fáradttságosak, elevenek y 
nyák, dfzta-mértéküek vagy nyers hibákkal te 
valamint magok a' nemzeti erköltsők. 

Hogy, pedig a' Muzsika az értelemnek ( 
ihis) ollyatén tárgyait-is le-fesse, mellyek az 
tokkal , tsupán tsak mi voltoknak éfzbéli és m 
ismerete ál tal , vagy éppen semmi fzövetségbí 
állanak; erre elégséges okot a* Muzsika' tero 
ben nem találunk. A' gondolatoknak és képezi 
ki-fejezésére a' nyelv ,• avagy befzéd, találtat* 
ennek, és nem a* Muzsikának kötelessége, hü 
í ásson, és a'képzelő tehetség* elejébe képeket 
Az ilíyen festés a9 Muzsika' tzéllyával egyénei 
lenkezik. Eggy - általlyában tehát a9 Muzsik; 
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illetheti az embert, mist gondolkozó va«?v kép-
15, hanem isiik egyedül mint érző- és indulatos 
I: mert a' Muzsika nem a' gondolatoknak, sem 
erméfzetben elö-akadó tárgyaknak vagy esetek-

, hanem egeredül tsak az- indulatoknak nyelve, 
miböi az következik, hogy az ollyan muzsika-
ab , melly semmi-féle indulatot nem ébrefzt , az 
• muzsika-műnek nevét meg nem érdemli. Bár 
ly mesterségesen follyanak egymás-utánn a'hangok, 
tár-melly fáradttságosan, *s a5 íeg-nehezebb regu-
fzerént helyesen fzerzett légyen a* harmónia: az 

•an darab még-.is, meliy fzíveinkben indulatos ér
nem támafzt, semmit-sem ér. A* Hallgató , a* 

kedvéért valaznelly muzsikabéli darab, kéfzít* 
*, ha egy éb-aránt a' Mesterséget nem érti-is, tsak 
mny fzíve legyeny leg-ottan meg-it élheti, ha jó-e, 

* roffz? Ha azt az ö fzíve meg nem érti , bíz-
mondhattya felöle, hogy, tzéllyához alkalraaz-

a nem lévén, semmit sem ér: ha pedig érzi, hogy 
ét a* darab meg-illette, tétovázás nélkül jónak 
ezbeti, mivel tzéllyát el-érte. Mert eggy-.által-
i án , a' mi a9 maga* tzéllyát el-éri, az mind-jó. •—-
azonban? ha az efféle darab nem lehetne-e még 
í ha a' Muzsika-fzerzö, a* mesterségnek vagy gő 
nek fogyatkozása miatt f meg nem gyéngített-e , 
* meg nem rontott-e benne valamit? és több efféle 
esetnek megfejtését, haggya a 'Hallgató azokra, 
a' mesterséget méllyebben értik. Mert tsak ok 

érik a' fel-tett tatéira, vezető módokat , és így 
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ezeknek nagyobb vagy tsekélyebb erejéről-is helyes 
Ítéletet tsak ok ejthetnek. 

A' Muzsikának itt meg-írtt tzéllyára , nagyon 
ízükséges, valamint a* Mestereket, űgy a' Muzsika-
nak Kedveliöjit-is, meg-emlékeztetni: mivel amazok 
sokfzor egéfz igyekezeteket arra fordíttyák, hogy ma* 
goknak tsupa mesterkéltt állapotokkal, úgy-mint 
külömb-féle fzaladozások.kal, ugrásokkal, hafi-onr^iaa 
és még-is fáradttságos harmóniákkal, tapsolást izerez* 
zenek: a* Muzsikásak Barátijai pedig a5 ditseretet 
többnyire tsak arra pazarollyák, a' ki olly mestersé
gesen játfzott vagy énekelt, a? mint a? kötélen táotzoLó 
Tündér, vagy a5 ki a' fzerzésben olly sok akadályokat 
meg-győzött, mint a' ki ló-hátonn - állva sebessea 

'nyargal.. Mennyivel terméfzetesebb, Agyezilaussul a* 
fiiemilének valóságos énekét többre betsülni , mint
sem az ollyaú muzsika-darabot, meliy ezt a* mada
ratmajmozni akarja? 

• A' tzél utánn, . azok a' módok, meliy ek ennek 
el-érésére fzolgálnak, *s a5 meliy éknek ismeretéből és 
alkalmaztatásából a' tulajdon-képpen-való Mesterség 
áll ; av bővebb visgálást leg-inkább meg-érdemlik* 
Itt tehát arra a\ kérdésre kell meg-felelnünk: mi-kép-
pen lehet a\bangókat az indulatoknak értelmes nyel
vévé tenni? és miképpen kell azokat úgy Öfzve-fzer-
keztetni, hogy azok által a* Hallgató indulatba ho-
zattassék, ugyan - abban eggy ideig fena - tartassák t 

és egy bizonyos kellemetes eröfzak által arra kénfee-
ríttessék, hogy elpben az állapotban Srömes'rineg* 
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mar. dpyon ? Ennek a* kérdésnek meg - fejtésébea 
foglaltatik a* muzsika-mesterségnek egéfz theoriája. 
Az erre-való módik és efzközök tehát rövideden a* 
következendők: 

i) AT dal, avagy az eggyes hangoknak s o r a , a* 
mennyire tudni-illik ezek, az indulatnak különös ter-
naéLete fzeréof:* halkkal vagy frissebben, mellyen vagy 
mag"ss:m, gyengén vagy erőssen, vonítva vagy ta-
ízi-va, mellyen a" mellyből vagy tsak a9 torokból , 
nagyobb vagy kíssebb közekben egy-mástól el-külo-
nözve, és a' muzsikabéli menésnek több vagy keve-
stb * egy-formasájával elő-adatnak. Az illyen hangok
nak rövidebb sora, melodiás ízetskének* vagy mu
zsikabéli gondolatnak neveztetik. Ki-ki áital-láttya f 

liDaytáméntalin sok iliyen ízetskéket lehet ki-gondolnif 

mellyek valamennyien mind egy bizonyos indulatnak, 
vagy ezen indulat'küiöaösb árnyékozásának, béilyegét 
magokon viselíyék. Az iliyetén ízetskékböi el-végre 
eggy '^gefz támad, mellyel iza/*nak nevezünk. -*—• Kön
nyű meg-fogni, továbbá, hogy ezen íz etskék, avagy mu
zsikabéli gondolatok, már a' ízelídebb gyönyörködést, 
vagy az elevenebb vidámságot, vagy.az ugró örömet; 
már ellenben a' fzívre-ható érzékenyességef, vagy a* 
komorabb fzomoruságot, vagy a5 hathatósb keservet, 
vagy pedig a? dühösködő haragot fs a' t. értelmesen 
kifejezhetik; és hogy következendő-képpen az indu
latokat tzikkeiyetlen hangokban le-festeni, nem lehe
tetlenség*. Ezeknek - el-végre akármellyik nemét egy, 
vagy több , íxőzatban-is elö lehet adni; melly fzeréiil 
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a' fel-gerjefztendö indűlat-is a' Haügatót vagy gyen
gébbel) , vagy erőssebben elfogja, és fzívet vagy meg-
nyűgofztallya,. vagy meg-rezzenti. Az efféle melód.ás 
gondolatok tehá t , ha indulatos hangokból állanak , 
avagy , egy fzóval: a* A?/, első mód^ya és efzközs 
a* Muzsikának, mellyel fö tzéliyát, az ind illatoknak 
gerjeíztését, el-érhetL 

2) Második efzköze a? tónus, avagy a*hangnak neme, 
mellyben "valamelly muzsikabéü gondolat elö-a dalik. 
A> fzívnek indúiattyai, az ember' fzavának ízerfzámai-
vai felette fzorosfzövétségben vágynak. A'torok ezek 
által már fzükebbre , már tágasabbra nyittatik; és 
így, már tifztább és harmoniásabb, már tompább és 
zavarttabb hangot ád. Ezt ki-ki világosan éfzre ve
te t i , 'ha-valamel lyin 'dúla t ra- lobbant t embernek be-
fzédét vigyázva hallgattya. • Ha tehát a* külörnb-féle 
harig-vezetők közül, mellyéknek miiid-eggyike... különös 
béllyeggel bír , mindenkor az válafztatik, ' mellynek 
hangzása mindenik magános gondolatnak saját bélye
gével meg-eggyez, ez által az indulatnak < ki-fejezése 
felette nagy erőt és hathatósságot nyer. Mire-xiézve* 
a* hangnak nemei, avagy a* tónusok, és modulátziók* 
melly éknek segedelmével a5 magános gondolatok az 
indulatot kiilömb-féle árnyékozások által nagyon fel
emelhetik, a' Muzsika' tzéllyának elkérésére második 
mód és efzköz gyanánt fzolgáínak. 
'• 3) A9 harmadik efzköz, a* dalnak mozdulásában- -

való mértek, avagy a* metrum, és ritmus, -nfellyei?: 
eggy-általiyában az egy-formaságot'külömb-féleségek-' 
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. • tel elegyíttik. AJ dal ez .által „olly fzépséget, avagy 
gyönyörködtető tulajdonságot nyer, . melly a* hallás® 
érzékenységét arra ingerli , hogy a' hangok* folya* 
mattyára örömest és félbe-fzakafziás nélkül figyel
mezzen/ De a' ritmusnak azonn-kivül, még az in* 
dűlatoknak ki - fejezésére nézve* i s , felette nagy 
ereje van. 

4) A* Muzsikának negyedik módgya és efzköze a* 
mellyel az indulatok' gerjefztését végbe-viheti , a* 
harmónia 9 meliy a' fö dalt késérni és támogatni fzok* 
ta. Ez a* ki - fejezésekre nézve ki - mondhatatlanúl 
nagy erővel bir. Vágynak nyűgofztaló harmóniák f 

és vágynak ellenben ollyanok-is* mellyek a* tsikorgó 
dUsonántzidk á l lal , kivált ha a' taktusnak ieg-hatha* 
tósb réizeire tétetnek, és a5 fel-óldozásban egy darab 
ideig fenn-tartatnak •, a' Hallgató' fzívét nagy nyugha« 
tatlanságra gerjefzthetik: a' mint ezeket, majd annak 
idejében jobban meg - magyarázzuk. így tehát a* 
Hallgatót? t s a k a ' tsupa .harmónia ál tal , már elege* 
désre, vagy nyughatatlanságra, már ijedesre és fzo* 
tongatásra , " már , fzomoxűságra. vagy . vidámságra * 
ébrefethettyük. 

(Következik ; a* Muzsikának az emberi fzívre - való 
hathatós ereje : az-utánn pedig mire-valÓsaga ? és 
polgári hqfznai.) 

VERSEGÍ* ;' 
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A' V Í D E L M É Z T E T E T T 

M A G Y A R N Y E L V , 
V A G V * 1 s : 

^ 5 Dcákságnah mennyire-jzükséges váltáról Ket* 
tos Btjzéllgetés* Nyomtattatott Bétsben % 

Hűmmel Dávidnál. 1790* %~ad rétben. 5 . ár* 
httsi) és 2. lev* 

Í Z E N jeles mimkátskának kéfzíttésére íme9 kér-

, dések adtak alkalmatosságot: 

se Mitsoda ereje vágjon az Árijai Nyelvnek, a* 
Nemzet* termé'zeti tulajdonságának (Natio* 
nalis ckaracterének) fens-tartására-? 

.-'••$> Mennyire segítti a v Nemzetnek valóságos bóldo* 
gulását az Any:i. Nyelvnek gyarapodása; és 
ellenben mennyire hátrá'tattya azt , ennek 
Valameily idegenért való el-melőzése? 

gk Mennyire fzükséges a' Magyar Nemzetnek a* 
Deák Nyelv' tudása? 

Ezt a' bárom kérdést ama5 jó Hazafiak tettek-fel 

a* műítt eíztendőnek (1790.) elején, kik Bétsben a9 

hadi V más nevezetes ^Történeteiét már két efz» 

tendötől fogva írván , sC Magyar Nyelvnek gya~ 

rapíttásán olly ditséretesen igvTekezneki Hűfz ára-

nyot tettenek~fei azon tudós Hazafinak némünémi 

P 
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jutalmául, a* ki az élő-hozott kérdéseket leg-jób-
ban,• leg-helyesebben , fogná meg-fejteni; ígérvén 
czenn-fellyul még az t - i s , hogy a' nyertes írónak 
képét-is ki fogják metfzetni. •—• 

Alig lett minden-felé ismeretessé a' 3-dik kér- . 
dés f mennyire légyen tudni-illik Jzükséges a Ma~ 
gyár Nemzetnek a Deák Nyelv* tudása? hogy 
leg-ottan hasonlás támadott Hazánk7- íijai között ; 
eggyik réíz a' Magyar Nyelvet válafztván , és 
©Ily útnak nézvén -, melly tsak egyedül viheti a* 
Nemzetetkívánlt boldogságára, és a* ditsosségnek 
leg-fo|>b. pontyára ; a* más réfz ellenben; a' Deák 
Nyelvnek el-hagyásában minden Törvénnyeinek 
és Szabadságának temető-halmát gondolván- látni. 
Ezen utolsóknak fzámokból volt egy — külöm-
ben nem érdemetlen — Hazánk5- fija-ís p ki., a* 
kérdést fel-tévo Bétsieknek fzándékjok fs remény
ségek ellen a1 Deák mellett kelvén-ki, tizen-hat 
f zikkelyben azt akarta meg-mutátni: hogy a' Ma
gyar Nyelvnek folyamatba-való-hozásából az egéfz 
Haza* Törvénnyeinek és Szabadságának vefzedel-
mc el-kerűlhetetlenfil fogna következni. 

Ezen nevetlen Hazafinak munkája ellen vagyon 
tehát intézve az emlktetílZettős-JBefzéllgetes, melly-
mek Szerzője B Á B Ö T Z I S Á N D O R Úr , a* Magyar 
Királyi Test«öjczö Nemes Seregnél••F8--StrázMu\ 
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Mester. Vgy tartom, hogy ezen diíso névnek 
tsak említtése-is elegendő, Olvasóinkat erre a3 je
les munkátskára figyelmetesekké tenni, 7s olvasl^ 
sara fel-gerjefcteni; mint-hogy valójában, annak 
a' Magyarnak nemzeti Litteráturánkban teliyesscg-
gel idegennek kellene lenni, a' ki előtt az S ér
demei ismeretlenek volnának. *— 

' Akkorban kéfzult *s nyomtatódott volt ki ezen 
irmnka, midőn , tavaly máronn , Orfzágunknak 
Budára-gyultt Rendéi olly fzomoru egyenetlensé
gek 's villza-vonások között hányattatnának* Erre 
íiézve: a' Bé vezetésben , egéfz Magyar egyenes
séggel, *s igaz hazafiúi érzékenységgel kéri és inti 
a'nemes-lelkű Szerző kedves Polgár-társait, hogy,-
félre tévén már valahára azt a' fzerentsétlen ver
sengést, fzállyanák magokba, *s siessenek hová 
hamarább el-liárít«ani a' reájok-kgSzelíttö közönsé
ges vefzedelmet. » Az egyenetlenség és viffza-
vonás (úgy mond) melly fzomoru nyomait hagyta 
légyen elejétől fogva maga ntánn, ha véghetetlen 
sok idegen történetekből nem tüdnók-is, leg-alább 
©nnön magunk' Nemzetének fzámtalan gyáfzos 
példáji elegendődképpen meg-ismértetnék velünk. 
A ' Terméízeítöi> sok fzép tulajdonságaira nézve^ 
oda hívatott, hogy Népeknek fzabjon törvényeket; 
ipost maga fekfzik a' Magyar, Idegennek uralko* 

• ... v% 
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éksa alatt. Ennek a1* Nemzetnek, mellynek mind* 
gyárt elejént a' Kaukázus9 vidékeiről való ki-jöve* 

ételekor, mint valamellj sebefs folyó-víznek, ellent 
Bem állhatván az el-rettentt Napnyúgoti. Tarto
mányok , a* Végezésektol az a* sors volt rendelvé, 
hogy az egyenetlenség > viíTza-vonás, versengés^ 
és villongások által, tulajdon maga' belső réfzeit 
fzaggatván, maga eméflze-meg iitóllyára-is magát. 
Nem küíömben, mint egy fzelídíthetetlen Orofz-
lánynak, mellynek hogy véghetetlen nagy ereje 
annyival kevesebbé lehessen vefzedelmes, as más 
állatokon fzánakodó Terméfzet minden-napi hideg
leléssel kívánta gyengítteni fzörnyfiségét: úgy a* 
Magyaroknak-is, hogy felettébb nagyra ki ne ter-
jeíTzék hatalmokat, a' kígyóktól borzas-fejű, és 
kezében gyűjtött métset hordozó ifzonyatos Isten-
AÍTzony , a* Discordia , versengő tulajdonságait 
öntötte fzívekbe. -— Mindenek, valakik a5 Ma
gyarokról írtt Történet-jegyzésekben ha-tsak vala
mennyire jártasok-is ? tudhattvák, melly gyáfzos 
volt elejétől fogva Nemzetünknek a' .magok köztt 
való viffza-vonás. Ennek, egyedül tsak ennek 
lehet, mint leg-fobb okának, tulajdoníitani, hogy 
minden egyéb nemes tulajdonságaivál-is mind ed
dig virágzó állapotra nem vihette még sorsát. —• 
Most (úgy mond továbbá) midőn a' tudományok-
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íiak folyamattya, és az erkoitsöknck nagyobb fze-
lídsége láttatnék valamelly mosolygóbb jövendőt 
ígérni, azt rqménylhette volna az ember> hogy* 
az egyenetlenségből következett' sok fzomorií pél
dáktól el-rcttenttek9 talán majd, mint atyafiak^ 
úgy fogják Orízágunk* íakossai egymást ölelni; é$ 
az eggyességnek lelkétől mint-egy fel-elevenedvén, 
ugyan-azon eggy akarat fogja mindnyájokat af 

Köz Jó' még - mozdíthatatlan . fondamentpmainak 
meg-vetésére birni : de még-is kelletik tapaíztal-
ni — fzomorű tapafzfalás ! — hogy a9 Terméfzet 
2iiGst-i$ fenntartotta a' Magyarokban af maga' tör* 
vénnyeit. €í 

••. Ez-utánn , mnnkájáiiak- eredetéről tudósítván 
Olvasöjit az érdemes Szerző9 Bé-vezetésének vége 
felé ííjjolag eggyességte inti Hazája*-ijait; például 
hozván, azt., a' mit Arifztoteles ír. • a* Darvakról. # ) 

nBőits Fejedelmetekkel, az Égnek ©Ily ritka ado-
mánnyával, eggyet értvén (imígy feóU. el-vég
re ) fordíttsátok hafznotokra emberi felvét-;, éi 
Tele köz meg-eggyezésbol igyekezzetek ^Hazátok-

*) .Hift. VI... ann. 12. -*- ' Grues pugnmi inter se tam 
vehementer -y vt dimicantes capiantur : . Aomiá&m 
mim expectare potius, quam pugna desistare pa-
tiuntur. Hic est frucíus inUstinae discordiae^ cu« 
kis vei txémpla sünt passim ín promptu* 

í>3 
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itak virágzására olly józan törvényeket, olly or-
-rosta rendeléseket fzerezni •, és azokat változha-
tatlanúl meg-erősítteni, hogy lehessetek, fzemeit 
egyedül tí-reátok függefztett egéfz Európának fi-
gyelmetességére, nem tsak most érdemes tárgyak: 
hanem örökösittsétek-meg egyfzer-Vmind még ono-
kájltoknak fzámára-is ezen Napnyúgotti Nemzetek
nek tekénteteket I „ — 

Ekképpen végezvén Bé-vezetését * fzóról fzóra 
minden'változtatás nélkül, elő-fzámláHya Deákból 
Magyarra fordítva a9 többfzör említtett lő . tzik-
kelyt. 'A* Befzéllgetés István és Aloysius között 
tartatík. Ez a* Deák nyelvet* amaz â  Magyart 
védelmezi; 's valójában méltán el lehet rólla mon
dani , hogy annak nagyon meg-átalkodott ember
nek kell lenni5 a ' k i , Istvánnak erős okait őgyel-
meteseii olvasván, az anyai nyelv* miveltelésének 
V bé-hozatá^ának hafznos5 sőt (állandó boldogsá
gunk" el-érése végett) ízükséges voltáról meg nem 
győződik. —* 

Tapafztaltt dolog az a* mi Hazánkban ? hogy 
azok a7 tuáós Magyarok ? kik az Anyai Nyelvnek 
folyamatba való hozását sürgetik 9s javallyák , 
többnyire, mint a5 Deáknak ellenségei/ úgy nézet-
tetnek; *s amaz ismeretes mondás fzerént: scien* 

m' . . . . . . 

tia non kabet osorem 9 nis.i ignorahtem (mellyel 
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azonban a* Magyar Nyelvnek ellenzőjire leg-helye-
sebben lehet alkalmaztatni ) töstént tudatlansággal 
vádoltatnak, ( Valamint-fzintén ama5 jobb 7s iga
zabb Kerefztényekkel történni fzokott, kik a* vak
buzgóktól, azért 5 hogy az Isten' nevében el-kö-
vetett fzámtalan gonofzságokat 's fzörnyüségeket 
riem igazolhatván, af Vallásbéli bitanglásokat 's 
viílza-éléseket kárhoztattyák, *Relígyió-nélkül-valő 
embereknek, 'sRelígyiff ellenségeinek kiáltatnak.) 
Jól tudta ezt BÁRÓTZI ; és , hogy a2 illyetén. 
hafzontalanságoknak, 's gyenge-efzüekhez illó el
len-vetéseknek egyfzer-Vmind elejét vegye: vilá
gos fzókkal ki-nyilatkoztattya értelmét, 's a1 Deák 
Nyelvhez viseltető különös nagy tifzteletét. „ V í -
gafztalhatatlan lennék , úgy mond , el-törlésén. 
Ez a' 1 eg-tantiIttabb embereknek 3 ágy fzóllván, 
classicus nyelve8, és valóságos MItsa, a' leg-mél-
lyebb tudományokra. Az egéfz Emberi. Nem* 
ellenségének kellene annak lenni, a' ki tellyesség-. 
gel- való ki-óltását kívánná* Ez soha senkinek, 
az én ítéletem izerént, nem járt j, és n®m-Is járha
tott efzében; valamint-fzintén, hogy a* fel-adott 
kérdés-is , nem azt: fzükséges-e ? hanem : m e n~ 
nyire fzükséges £ Magyar Nemzetnek á* Deák 

Nyelv" tudása? foglallya magában* — Valamint* 

eddig, úgy ennek-utánna-is, mint fzintén más Nem» 
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%ettknél3 maradgyanak-meg a 'Deák Iskolák; fol-
lyanak berniek, a* nyelvvel eggyütt, az errberek* 
formálására fzükséges-képpen meg-kívántató tudo
mányok. - - - Hanem e*-melleit igyekezzünk, 
onnon magunk* nyelvét-is melly álmából fel-ser
kenteni, és az á!íal Ncmzetw-ket az örökös fele-* 
dékenységnek méllys.*géből mint-eggy ű} életre kir 
húzni, és míg az egéfz Világgal lelietne, addig-is 
leg-alább az Európai ísemzetekkel meg-ismértet<* 

,, Igyekezzünk (így'' folytatíya tovább befzé*' 
dét) igyekezzünk arra a* fényességre futni, melly-.. 
re elmebéli tehetségünk, gazdálkodó (kospita* 
Es *) nemes tulajdonságunk, mindenre-alkalmaz-*-
tathafásunk , a* Terméfzetnek, mint a'Bőség9-fzar-
vából , egéh a5 tékozlásíg velünk-közlött gazdag 
adománnyal; a9 hely* fekvésének kellemetessége, 
az ég'~'határozattyának- éltető balzsamomat látta
tik mint-eggy utat kéízÉteni . Igyekezzünk azokat 
á* Nemzeteket, mellyeket -a* fiirlelés*- Isten-Affzo-
íiya, kí~ragadván a3 Feledékenységnek-vízéből,'a5 

Ditsosségnek örökké - tartandó templomába" vi t t , 
Bem fsak követni, hanem etis érni. Erre pedig 

fe) Sokan nagynak , kik a* gazdálkodás és gazddsk®* 
éás között nem tudnak kölSmbséget tenni 
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el-kerülhetetlenül fzükséges a* Nyelvnek mivelése 
V közönségessé-tétele. — Mi vífzen valamelly 
Nemzetet halhatatlanságra, ha-tsak nem viseltt dol
gai , tudományokban-való virágzása 9 és nyelvének 
kozönségessé-tétele ? — Könnyebben teheti pedig 
közönségessé nyelvét a'Magyar, mint-sem akármelly 
Nemzet; egyedül tsak valóságos akarattyától és 
fzorgalmatosságától függ. Minden minéműségek, 
mellyek ezen tzéllyának teílyesíítésére fztiksége-
sek, a' Magyarban ? talán minden'ismeretes Nem-* 
zetek felett, réfz-fzerént már-is fel-találtatok, réfz-
fzerént pedig fel-találtathatandók; egyedül tsak az. 
a5 híjjá , hogy kezdgyen rajta dolgozni. Ezen vé
gének el-érésére pedig kívántatik: 

1 fzor Fényes viseltt-dolgaínak, és egyéb tudós 
munkáknak, maga" fzítletett nyelvén való meg-frása. 

a-fzor A5 tudományoknak, és egyéb mesterség 
geknek ? Hazájában a' maga* nyelven-való virá-
goztatása* 

3-fzor AV kereskedés ; nevezetesen pedig azA 

meliyet acfivus kereskedésnek ©evezünk; és a mély 
£ Terméfzet' *s Mesterség* productumaihól á l . 

4-fzor Az idegen Nemzetekkel való maga* ked-

vellíetése. 

5-fzör A* Tartományok* fekvése és Ég* hali* 

rozattya. (situs et clima.) „ — 
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Mind ezeket eggyenként % b8ven , *s nyilván 
meg-mutattya a' Szerző.. El-végre imígy fejezi-bi 
értelmesen el8-adott *s meg-bizonyított áílíuásait; 

„ Meg-állítván ekképpen , és. réfz-fzerént péí-
dákkal-is meg-mutatván azt, hogy as Magyarnak 
olly elmebéli tehetsége vagyon, mint tsak egy 
Nemzetben a* Világon találtathatott valaha; meg
állítván azt, hogy a* Magyarnak az Idegenekkel 
való társalkodásra meg - kívántató tulajdonságáig 
és minden Európai Nemzetek felett való gazdál
kodása meg-vagyon; meg-állítván azt, hogy nem 
tsak az Európai,; hanem minden ismeretes Nem
zeteknek vitézségeket fellyűl-halaágya, és hogy a* 
meg-írásra a leg- fényesebb dolgokat vitte vég
hez; meg-állítván azt, hogy bár kevés időtől 
fogva, vagy úgy fzóllván majd nem-is, adta ma
gát... a* tudományokra és mesterségekre, még- is 
©Ily • tagjaival ditsekedhetik már-is, kik más Nem
zetbéliekkel réfz-fzerént verset futnak, réíz-fzerént 
pedig .fellyfil-is haladgyák őket; meg-állítván azt," 
hogy a* Magyarok az activus kereskedésre minden 
más Európai Orfzágok felett•• leg-jobb Hazát lak
nak; meg-állítván végtére azt, hogy minden Nem
zetek9 terméfzetéhez alkalmaztatott ég'-határozat-
tyaí alatt fekvő leg-kiesebb Tartományokat bírnak: 
ebből önként következik: hogy, ha a' Nemzet 
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magát minden-féle tudományokra, mesterségekre, 
és kereskedésre, jobban mint-sem eddig tsel eke
déit, adná; ha mind az Orfzág* kormányozását, 
mind pedig a* íaniiltí munkáknak, és vitézul-viseitt 
dolgainak ki-adását fzületett nyelvén folytatná: 
de e'- mellett egyfzer-*s-mind a* Deák nyelvet-is , 
annyiban, a r mennyiben a* Prédikáló-, Igazgató-, és • 
ItélÖ-Székekben meg-kívántatlk, tetlyességgeí félre 
nem vetné, hanem inkább azoknak, kiknek el-kerui* 
heteilenül fzükségek vagyon reája, kedvekért, nem 
tsak miveltetné, hanem egéfz a' tökélletességig virá-
goztatná; ebből, mondom, következnék ofztán: hogy 
nem tsak Királlyával fzóllhatna fzületett nyelvén, 
hanem még a'-helyett, hogy most Ifiaink drága 
költséggel a* leg-mostohább-környéku idegen Or-
fzágókba mennek.--tanulás.végett, akkor aziIdege
nek --jőnének tsoportosan a9 miénkbe;. kiket a* 
tudományokon kivul még a9 helynek kiessége f 

és a5 Terméfzetnek Orfzágunkban bőven fel-talál* 
tató egyéb adománnyal-is édesgetnének mí-hoz-* 
zánk: a'honnan most réfz-fzerént a* nyelvVnem« 
tudása, réfz-fzerént pedig erköítseinknek és ma* 
gurik* viselésének durvaságáról (mint-hogy nem 
ismernek bennünket) ki-terjedett bal ítélet hátra 
tartóztat* ,5 
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Ezen: befzédben-forgo jeles kis munkának fog"-
lalatlját ekképpen • valamivel bővebbetskén elő-. 
adván, az vala fzándékom: hogy Olvasóinkkal 
nem tsak annak - mivoltát meg - ismertessem , *s 
őket olvasására fel-gerjeflzem, hanem az abban, 
o l y értelmesen *s érzékenyen elo-adotf igazság 
goknak ha-tsak egy réfzét^is (aJ mennyire t. i. 
a* helynek fzií'k volta engedi) elöttök ismeretessé 
tegyem5 azoknak ellenben, kik ne-talán már .ol
vasták volna, ujjolag emlékezetekbe hozzam; kü
lönösen pedig az olly Hazafiakat, kik az Idegen 
nyelvekhez, fö-képp* a* Deákhoz, el-annyira- '£ 

olly vakon ragafzkodnak, Ieg-alább —• gondolko^ 

dasm indíttsam. •—• Szomorú tapafztalás valója-* 

t a n , hogy tulajdon magunk* Orfzágában3 .önnön 

magok között a* Magyar Hazafiak között, édes 

Anyai Nyelvünknek olly sok ellenségire kell ta

lálnunk! Szomorú tsaiatkozás ? hogy3 majd egé&. 

Európának értelme *s példája .ellen, 'egyedül mi 

'Magyarok nem láttatunk Hazánk1 hóldogűlhatásá-* 
Bak kát-fejét, *s leg-bizonyosb efzközét meg-is* 
mérni I Holott eggyik Európai Orfzágnak sints olly 
nagy fziiksége egy Nemzeti Nyelvre 9 mint a* Ma^ 
gyár Birodalomnak; 'mivel-hogy eggyik sints olly 
temérdek sok-féle nyelven 9s hití-valláson lévő 
népekből öfzve-akotva;— melly külömbözo népek 
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ftiég is majd semmi egyéb lánttzal flcm köttet
nek egymáshoz, hanem tsupán tsak — hogy egy 
Kiráílyok van! *— — Tsudálkozni fognak idő
vel (ha a" józan éfz a1 fzántt - fzándékkal - valá 
vakoskodásonn, és a* Hazának igaz fzeretete a* 
mellyékes tekénteteken 3 valahára tsak-ugyan gyö-
eedelmst vehetend) tsudálkozni fognak maid jobb 
időben' fzületendö Maradékink, miként találhatóit 
ennyi akadályt > ennyi' ellenséget, eggy ©Ily vi
lágos igazság ? a1 mellyrol tsak kéte3kedni~is &em-
bc-tünő tudatlanság* 

B. 

XXII . 
E L M É L K E D É S E K 

A> M A G Y A R K O R O N Á R Ó L , 

* :: • * I-JO ' Elmélkedés. a) 
JJó L-LEHET az egéfz Magyar Nemzet;eleitol fog
va meg-betsulhetetléh nagy kíntse gyanánt tartottá 
mindenkor $ V tartya és tifzteli -mái nap-is a? 

U) Ezt a' Magyar Koronáról való els.5 Elmélkedést 
leg-előíFzör ^ Hadi Tmémtekmh Bétsi" íjóji Mc* 
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maga9 Királyi Koronáját; mind-azon-által senki c^ 

cráiglan nem találtatott sem az Idegen - Orfzágbé-

l í ek , sem a' Hazafiak k ö z ü l , a' kik annak mes

terséges egybe-fzerkeztetését , régi alkotváiinyát , 

a7' ra|ta-feemlélhetö minden ábrázolásokkal, képekkel, 

minden Görög és Deák nevezetekkel eggyütt*-

vól ta -képpen, renddel , írásban nékünk által-adta. 

dették-ki az el-múltt tj$®~dik efzteüdőbenf Ju« 
niusnak 25-dik napján; de Mjánosan, és meg-tson-
ka va ; az-utánn a' következett Holnapban af 

Bétsi Magyar Kurír*is XXII-dik Levelében as 

maga* valóságában fzőről ízóra Olvasójirai köz
lő-te; a' mellynek alkalmatosságával Tifztel. Pia
rista Horányi Elek , és Professor Katona 
István Urak, a' Magyar Koronáról Deák fiyel-

• ven némelly Könvvetskék'et irtanak; amaz itly 
titulus alat t : De Sac^a Hungáriáé Corona Com« 
mentariüs* Fmt. 1790. in', S- ]?*ag- 24. Ez pedig 
l.isjeriatio Critiea de Sacra Regni Hmgarí&e Co™ 
róna. Budae .1790. in 8- .plag- 4- Ezeket követ- . 
ték ofztán a\ mostan-folyó 1791-as* Ifztendcben 
a* más Két Elmélkedések, mellyek a* Bétsi Ma
gyar Kurírnak 30 , $í , és 36 - dik Leveleiben 
olvasta tnak; leg-közelebb "pedig mostanában 
némelly Tudósoktól Német Nyelvre-is által-for
díttatván v el*-flzör a* Pesti der neue Kurier von 
Ungarn^ az-utánn ebből a? Bétsi Auszug aus al
lén Europáischen Zeitungén neveze*Ü Újságokban 
Mind Szent' Havának közbülső napjaiban réfzea* 
ként közöiisé^«sekké tétettenek 
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Tolna : ámbár ollj . sok külső , 7s belső Orfzági 
Fejedelmek"kezeiken fordult-meg; ámbár olly sok 
beisö és külső orfzági tudós Férjfiak voltak fzemlé-
lőji, visgálóji, és gond-viselői. Talán az volt arról -
való hallgatásoknak oka, hogy Görögül nem tudtak 
T. nagy-érd. Péiztli József Uram a* minapiban 
u Magyar Korona? rövid Históriájának Tolda
lékjában, a' Koronán - lé vő nevezetekből egyne
hányat elő-hozott ugyan; de olly hijános az a* 
Budáról 5-hozzá fel-küldött tudósíttás, hogy azonn 
cl-igazodni nem lehet. Sőt, ha az most minden 
meg - jobbíttás nélkül helyben - hagy attatnék, talán 
holmi iijjabb tzivódásokra, és villongásokra alkal
matosságot fzolgáltathatna tudós Hazánk*- fijaínak 
jövendőben. Ennek el-távoztatása végett, a' mint 
nékünk értésünkre adta eggy értelmes , tudós, 
egyfzer-Vmind fzemes akkori visgálója a* Koro
nának, midőn ez nem régiben a* népnek-fzemlé-
lésére Buda9 Várában ki-tétetett volna: íme, ide 
le-írom , de könnyebbségnek okáért tsak apróbb 
Görög betűkkel, mind azokat a v Görög neveze
teket, mellyek a' Koronának alsóbb karimás kö
vületén renddel körös-körül Görög nagy betűkkel 
olvastatnak. Balról el-kezdvén, a* Jézus Krifztus' 
képe és neve utánn, így következnek sorban 
egymás titánn mindi végig az igék: & M^^Vt 
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Ha már ezek a* Görög nevezetek gondolom 
vétetnek; nyilván ki-tetfzik, hogy -a* .mi Magját 
Koronánk* alsóbb réfze> a.1 mellyenn azok olvas* 
tatnak, bizonyosan a** Görög Birodalomban ké* 
fzíttetett; mind azért, hogy a5 felljebb-említtett 
Angyalokat és Szenteket a' Napkeleti Görög Ekklé-
sia különösen tífzteite; mind azért, hogy tsnpáit 
tsak Görög, és nem Napnyűgotti Csáfzároknak ké
peik vágynak azonn, azoknak Görög neveikkel 
eggyütt, Görög betűkkel elö-adatva, úgy-mint előfz-
fzör JMickacl Ducas Görög Csáfzárnaks az idősb 
Constantinus Ducas Fijának képe és neve* a* 
Iá Eudúxia nevű Annyának, és Diogents Ro-
manus Mostoha Attyának utánna, a* Tizen-eggye-
dik Száznak vége felé; az az , 1071-diktől fogva 
az i©78-díkig9 és így Szent István Királynak 
halála utánn sokkal is későbben viselte a' Görög 
Csáfzárságot; és másodfzor az Ifjú Constantinus 
Ducas Prophyrogenitusnak 9 a3 mostan - említtett 
Ducas Mihály Fijának képe, nevével eggyütt, kit 
az Attya még kisded korában Imperatorrá tett ; 
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Bot&niates pedig, és Atcxius Comnenus, Görög 
Csáfzárok-is rendes Impcmtomak lenni meg-is
mertek: mellyre-nézve, hogy* és mi módon le
hetne gondolni tehát, hogy Sz» István ezzel a* 
Koronával koron áztathatott volna meg ? Ez a* 
Dukás Mihály nevű Görög Csáfzár^ uralkodása 
közben fzámos ellenségektől meg - támadtat van * 
a' Historikusoknak tanú-bizonyságok fi&rént, kö* 
•veteket küldött H-dik Geiza .Királyhoz 7 I - sö 
Béla Király' Fijához4 hogy lenne néki Frigyessé,, 
Szerviának M i k i / nevű Fejedelme és több más \ 
nevezetes ellenségei ellen* Könnyen-hihető do
log «> hogy a* Magyar Koronának alsó körületin 
Geiza neve-is talán ez3-okáért olvastathatik: mert.* 
ugyan -is a' Geoózza >. avagy Geovíza nevezeten 
nem más értetődhetik • Geizánál> ki. a1 régi Hi*t. 
storikiisoknál most Zejchdnak^ majd Gielsánakb 

az-utánn . Guctzkának-, és fzámtalan sok egyéb ne
vezetekkel fzokott imitt *s amott az íróknál, ne Véz* 
telni* .Hogy. pedig ez a1 Koronán-lévÖ* Gtovitzt ^ : 
Mrales tes Tiirkiásnak mondatik, az az9 Turcict 
Királlyánaky azt éppen nem lehet idegen dolognak 
vélni: mert SL mint Kollár és Schivartz két 
tudós Hazánk'-fijai ellene-mondhatatlamil nieg-mu-
togatták a* régi Históriákból, hogy a5 Hunnus- _ 
Magyarokat a' Görög írók Turkusoknak hittak; -

Q 
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234 S-*B™ 
sot C'tér emis ugyan - ezen időben > a' tizen*, 
tggredik Százban, éltt Görög Historikus, a*'Ma
gyar Királyt tulajdon-képpen. ezen fzókkai -Kralts 
ies Tarkias nevezi. Históriájának JJ-dik Köny
vében* 

A* mi pedig a5 Koronánknak felsőbb réfzén 
lévő nevezeteket illeti, a1 mellyekkel az Aposto
loknak, és mis Szenteknek ki-ábrázoltatott képei 
adattatnak-elö; nem Görögül, sem Görög betűk
kel,- hanem Deákul, és a5 Gothusoktél-vett Deák 
betűkkel irattatnak-le mind eggyig. 

De valljon mi okát lehetne e* nagy külömb-
ségnek gondolni, hogy a* Sz# Koronának alsóbb 
xéfzén. Görög, a5 felsőbb réfzén pedig Deák írá
sok fzemléltetnek ? Vallyo-ii'nem lehetne-e bát
ran úgy vélekedni, hogy az az alsóbb réfze a* 
Görög Birodalomban kéfzíttetett volna, a' mint" 
a* rajta-lévő -mnnka-is alkalmasint • bizonyíttya; ég 
iogy elolzör tsak koCsoru - formára' kéfzíttetett, 
kí-nyíltt, tetétlen, és körös-körűi-mint-egy meg-
isipkézett aperta -ct radiato-tztrrita Corona lett 
volna, olly formán, mint láttyuk a* régi Csáfzá-
fokát azoknak régen-vertt pénzeiken meg-koronáz-
láttáknak lenni; - avagy közelebbről, a5 •' mint Sz. 
Láfzló Királynak, fellyebb-említtett Második Gey~ 
%£ Twfyéijének képét, a5 Mátyás Király', né--
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tnelly arannyain tsak ki-nyíltt aperta liliacea ko~ 
tonávú meg-koronáztatva fzemléllvük: idő-műlva 
ofztán a9 tizen-eggyedik -Száznak vége felé (vagy 
pedig mikor az-utánn 3 nem tudatik,) midőn a* 
Napnyűgotii Birodalomban-élőknek kezekbe aka-
dot t volna $ azt fellj ül kerekdeden fzép mester
séggel beborították, avagy-is betetézték volna, 
hogy lenne abból, a* mint közönségesen fzokták 
híni, *egy clausa et tecta Corona, fel-ékesítvén 
azt bővebben - is a* fellyebb - meg-írtt Szenteknek 
képeivel, a* magok' nyel veken-való Deákul »írtt 
Deák nevezetekkel* 

Ezek itt egyedül tsak azért említtetnék öfz-
veséggel , hogy ennek a' mi drága fzentséges 
Koronánknak közelebbről - leendő fzoros meg-vis-
gálására Hazánk-'fifai fel-serkentessenek; és ha mi* 
bizonyosabb dolgokat azon-közben. minden réfzre 
való hajlás nélkül az igazságnak fzeretetétol vezé
reltetvén! mindnyájunk' fzámára fel-találhatnának; 
lígy vége fzakadna minden hafzontalan tzívődá-
soknak, mellyek ennek eredete, kéfzíttése, mikor, 
kitol, kinek * és ki által közinkbe leit küldettetése 
iránt még mind e* mai napig-is közöttünk fenn
forognak, — Debretzenben, Szent * János' Hav* 
15-dik napj. 1790-ikben. 

Q 2 " •'••. 
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ILdik Elmélkedés. $ 
ÓGRÁD-Vármegyei valamelly tudás Ha* 

zánk*-fija, Áy Magyar Koronának eredetéről, ismét 
különös eggy új vélekedést közlött Telünk, af 

éj Ezt a9 U-dik Elmélkedést a* Budai Deák Újságok
nak érd, íróji Deák nyelvre-is által - fordítván * 
Aprilisnek tizen-kettödik „napján közönségesé tet
ték némelly jludós jegyzésekkel eggyütt * mellyek-
ben kétségbe hozták Bucás 'Mihály Imperatornák 
á9 tifztességes Tudományokban-való fzép tehet 
ségét, ez okból, hogy arról Zoriaras, Bryennius f 

Cwropalates hallgatnak. Mi pedig halljuk-.meg , 
ellenben, mit mond felőlié azon eggy-idöben ve* 
le-éltt kirína Comnena, ^ílcxidssának. V-dik .• Köny 
vébeB. '• A' Görög igéket Deákra fordítván T így 
folynak : Erant enim Liiterarum , et eruditarum 
^irtium studiosissimi Ducac, cum omnes, tum JÉra* 
ires Impcralmis *> et jíugustus ipse • Michael. Ugyan
ott azt írja, hogy az ..egy-más közit vetélkedő 
akkori Filozófusokat nagy maga"5 gyönyörködteté
sével hallgatta; a* tifztességes minden-féle Tiido* 
Hiányokra taníttó bdlts Mesterét Psellus Mihályt 
nagy -betsben' tartotta•; a5 kiről azon író ezt 
befzélli : Miit is homo laté inclytus y indolis prae*-

,,„. staníia , et velocitate ment is diuinitus adiutae m 
mnimntissimum sapientiae afque eruditionis omnis 
mpicem euectus^ quippe qui ad Graecofum litteras 
Mtque artes omnesy quasperfeete norat, étiem CháU 
daeorum disciplinas adiunxeratj famamque merue*> 
'T0$ B&ctmimi űmnmm} qui tun® eiant* Hlyeié^ 

N 
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fnostan-fofyó efztendönek (1791.) eleinn a* Bétsi 
Magyar Kurír Ií-dik Levelének -123-dik lapján. 
De azt-is 9 mint a* többit, méltán fsak bizony
talan vélekedésnek lehet tartani; 's nem-is lehet 
eggy-általlyában külömben fzóllani; mert valakik 
a' Magyar Koronának eredetéről > • kéfzíttetéséről f 

és ' Hazánkba - lett be - hozattatásának idejéről e* 
mái napiglan irtanak (irtanak pedig fzámosan;) 
mind'azoknak írásaik tsupa kétséges vélekedéseken 
•fundáltatnak. Jer azért, kérdezzük - meg magát 
a?-mi fzentséges Koronánkat; és hallyuk - meg, 
mit mond 6 -maga, önnön maga felöl! Ö maga 
világosan mint-eggy újjal nyutattya a' maga7 alsó 
abroncsos kerületin hátúiról Michael DUCOLS emlé
kezetes néhai Görög Csáfzároak„valóságos képét; 

tudományokra taníttatván Dicods3 Psellus által sC 
minden napi társalkodás közben, méltán írhatta 
felöle Morer dans le Grand Dictionnaire Histo^ 
fique ; Michel VII. Empereur 9 surnúmme Parapi-
nace% Jils de Constantán Ducas,' almait les scien* 
ces, et surtout la Philosopkie^ les Mathematiques v 

$t la Poésie; a' mit-is nyilván JDucés nevezetű 
Byzantinus Görög írótói vet t , a* ki Históriájának 
V-dik Könyvében, Görögből Deákra fordítván 
az igéket, így fzóll: MichaBt Ducas emütus erat^ 
*t scieniiarum ^ Uberaliumaueartium peritissimus \ 
Medicae artis non ignarus, inque prosapia DucaruM 
veluti eatmae annulus aurens splendebat* 

1 
• * 
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ott vagyon ezen Ducas Mihály Csáfzarnak ne-
ve-is, magyarázás - képpeii, olvasható öreg Görög 
betűkkel.le-írva; a* ki 1071 -diktöl fogva 1078-dik 
efztendöig viselte a* Nap-keleti Birodalomban a* 
Csáfzárságot. Akkor Micephorus Botaniates a* 
Császárságból le-vetkeztette Ö?et, és neveletlen., 
de már Csáfzárságra fel-kentt fijával Constantinus 
Ducas Prophyrogenitussal9 klastromba küldötte* 
A3 Csáízárságtól meg-foíztatott Ducas Mihály az* 
utánn nem sokára ugyan tsak Efésusi Érsekségre 
emeltetett volt; c). Fi;át pedig, az If;ií Constan-* 
tinmst i mind Micephmms, ki Ducas Mihály Csá-
fzárnét Máriái, még Férje* életében ; féleségűi el-* 
vette; mind az. utánna következett Alexius Com* 
nenus 3 Csáízárok, a1 magok' udvaraikban magok 
mellett Csáfcári módra nevelték; mivel-hogy,. af 

e) Ho?y. Ducds Imperátor* fzerentsétlenségé űtánn , 
Efézusi Érsekségre emeltetett volna, a* Jegyzé
seket-író ' a1 fellyebb- említteti okbő! .tagadgya. 
Tsak az eggy Anna' Comnenát emííttem: Ez Ale-
xiássának I-sö Könyvében így fzóll: MichaelDucas 
throno e&eussus est, et pro principall fascia coro-

, naque talárem, et epomidemArchiepiscopalem induiL 
Továbbá -ugyan - ott ismét ekképpen : MichaH 
imperio exauctoratus "d Botaniate in ipsurá rebel-
lanté j a quo et adactus est monachl primum pw~ 
lessiomm ac véstem, postea verő ArcMepiscopalem 
taláréin ac cidarlm induere. 
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mint mondánk f már ötét az Attya még a"" maga9 

fzerentsétlensége előtt Imperai&rnak ki-kiáltatta; 

r sőt Akocius ComnemiSf e* nagy-reménység u Ifja 
Constantinust a5 maga* Leány áriak, ama1 híres , 
nevezetes y és tudós Anna Comnenának házas 
társul el-is-jégyzette, olly véggel ? hogy Ö-iitánna 
ezek uralkodnának; .de- míg az meg-lett volna , 
az {íji Constantinus Ducas Prophyrogenitus Im~ 
perator y az ütközeten vitézi módra el-esett, 

. Voltának ugyan ezen Ducas Mihályon • kivűl 
még több,, Y fzám fzerént hét, Mihály nevezeti 
Görög Csáfzárok-is. Minden további fzó - fzapa-
ríttás nélkül azoknak neveidet tsak két vagy 
három fzóval említtem* úgy-mint : i) Michael 
Caröpalatos; o,) Michael Balbus Traulhs* az 
Attya; 3) Michael Traullus9 a*Fija; .4) Michael 
Paphlago ; 5) Michael Calaphates ; 6) Michael 
Stratioies; 7) Michael Palaeofogus. De mind 
Bzék közül egy sem volt tellyességgel, a9 ki ama' 
Konstántzinápolyban hajdan fzépen virágzott D$i~ 
cásof? nemzetségéből fzármazott válna*; az egy 
Ducas Mihály Görög .Csatáron kivöl» a* kinek 
ki-ábrásoltatott valóságos képe, nevével eggyütt^ 
a* BIÍ Koronánkon nyilván találtatik* SSt ezen Csá
fzáron kivűl j még más alatsonabb - rendű Ducas 
Mihály nevű Fo-embcrröl sints sohol a* Historí-

Q 4 
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kusoknál még fsak emlékezet-is; ki-köt vén, minek 
azon-által hármat, kiknek kelteiről emlékezik Dm 
Ft esne a* DmcasoF nemzetségének lajstromában % 

hogy tsak köz Hadi-Vezérek voltának; a9 har-̂  
maciikat pedig ama' Ducás nevezetű Görög j-fi-
storikus, munkájának V-dik Könyvében, a' maga* 

• Nagy-Attyának mondgya lenni; és azt írja felolle^ 
hogy Contacuzenus János Csáfzár* idejében, mint-* 
eggj 1350-dik* tájin 9 a' Konstántzinápölyi- ve-
fzedelemböí meg-íiabadiílván 9 Mfezusbg. vonta 
"magát,' és mint egy FS-.ember, ott töltötte életét 
magánosságban. -

Továbbá voltának nem ktilömben- egy*.né
hányan , kik a* Ducások* Famíliájából Görög 
Csáfeárságra emeltettek; ezek közül Jeg-előSzör is. 
i ) Constantinus JDucas-, ̂ 4/záromkzcsnak Fija, lett5 

1059 dikben Görög Csáfzárrá; az-utánn ennek a-
Sja -2) a5 mi Ducas Mihátyxnik, Rudooia édes 
annyának, és Rőmcmus Diogtncs mostoha attyá 
21 ak titánná 1071-dikben kezdette az uralkodást? 
mélly tartott két efztendő.kig; mert 1078-dikban 
méltóságától meg-fofztatott, 3) Constantinus Bu-

-~casj í-sö Constantinus Ducésnak második-fziilött 
fija;' ezt-ís Nwepftorus Botaniates Csáfzár' kevés 
idő múlva Csáfzárságábóí' ki-forgatta. • 4) Harma
dik Constantinus Ducás Prophjregemtusí az at-
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tya Ducas Mihály még kisded korában már Csá-
feárságba helyheztette ; a' klastromból ki-hozat-
ván Wicephoms y az-utánn Alexias Comnenus Csá-
fzárok-is , Imperatomdk lenni meg-ismérték, és 
a'-fzcrént nevelték ; söt, a5 mint fellyebb-is 
említtök, Anna Comne/iámk házas - társul ei - is-
jegyeztetett volt, az altjának Comnenusndk aka** 
rattyábóL 5) AkxiusDacos Murtzuphlus 1204. 
6) Joannes Ducas Vataízes 1222, Ezek-is ú? 
többek utánn Görög Csáfzárságot értenek: eze-
kenn kívül soha többen Csáfzárok -nem-is voltá
nak. A' Ducás Csáfzároknak e2en-elő-adott laj
stromából nyilván által lehet látni, hogy tsak 
eggyetlen egy Ducas Mihály Görög Csáfzát 
volt, a* kinek képe és tulajdon neve a* Magyar' 
Koronán fzemléltetik, *$ olvastaíik-

Ezek fzerént így lévén a5 dolog: Jer5 állapod* 
• gyimk * meg már itt egy keresse; és, ha lehet
séges , ..tégyük-le a* bennünk régen még-rögzött 
hibás vélekedéseket 5 praemdicmmok&t;' íme azonn* 
tűi Sz, .Koronánk7' kéfzíttetésének' ideje* táját bi
zonyosan ki-taniílhattyuk. Ellene-mondhatatlan és 
fzembe-tüno igazság ez: hogy Ducás Mihály Görög 
Csáfzárnak, a5 kinél több ezenn a'héven soha e* 
világon nem volt, mind képe, mind neve a1 Koro
nánkon fzintén azon módon rajta vagyon; valamint 
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a* Krifzlusn.ik, Ark-angyaloknak , és több Szen
teknek dffkes képeik, és ..nevezeteik- Ha-ki ezt' 
tagadni merné , az, a' Koronának magának ellene 
mondana, és azt nyilván'meghazudtolná* • Azért,* 
ha (a ' mint fellyehb meg-mondók ) i Ducas Mi
hály Görög Csáfzár , az efztendSk' fzámlálásának 
'Tendi Szerént 1071-diktöl fogva, 1078-dikig ural
kodott a5 Görög Birodalomban : mi módon eshetett 
volna meg tehát az, hogy .„akár VH-dik Benedek; 
akár a* közönségesebb vélekedés fzerént, Il-dík 
Sylvester Pápa küldötte volna ezt a* Koronát a* 
Magyarok* fzámára ? • és. Sz* István Királyunk-is 
mi-képpen koronáztathatott volna meg. ...tulajdon 
ezzel a* Koronával? holott az elöffzör-említtett 
Sz* Atya ' t)j§ - dik efztendőben f Il-dik Sylvester 
pedig 999-dikbeh íilt-bé a* Sz. -Péter* fzékibe; ho
lott Sz.'István Király-is, a* mindgyárt~következett 
1 ooo-dik efztendőben meg-koroháztatottnak lenni 
mondatik; -az. I038*díkban .pedig meg-hólttnak-i# 
iratik? —* • Ha pedig' a*, régen bé~fzívott véleke
désünk mellett továbbra-is állhatatosan meg-ma- • 
radni találnánk., -hogy ezt V Koronát küldötte 
volna nékünk akár Vll-dik Benedek, &kár Il-dik 
Sybesttr Papéig és hogy Sz* István-i$ tulajdon ez
zelkoronáztatott volna meg; mitsoda—nemraon^ 
«bm emberi, de ángyali éfz, láthatta volna előre.' 
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által, hogy (íeg-alább fzóllván) közel myákzvm 
efztendöknek el-forgása utánn fog jövendőben va-
lamelíy Ducas Mihály nevű Csáfzár a* Nap-kele
ten , Magyar Orfzágban pedig eggy Geiza neve
zetű Király uralkodni, a> kiknek képei, és ábra* 
zattyai , azok* neveinek fel-jegyzésé vei eggyütt , 
vaiamelly titkos okokra nézve, a* Koronának 
körületire a' több Szentekkel eggyütt, módosan, 
egy formán, el-fel-hely heztcss ének, hogy azok 
ott fzemléltessesíek, és olvastassanak ? 

Az-is még továbbá méltán kérdésbe jöhet itt 
másodfzor: meliyik Constantinus Prophyrogenitas 
Görög Csáfzárnak képe , és neve vagyon a' mi 
Koronánkon? ha vallyon ama' tudós Csáfzár Con
stantinus Prophyrogenittts 9 Le® Sapiens Görög 
Csáfzár* Fíjának-e, a' ki 912-dikben kezdett Kon-
stántzinápolyban uralkodni? vagy pedig Constan
tinus Ducas Prophyrogenitus Imptratornak, a* 
mi Ducás Mihályunk Fijának képe-e ? Mint-hogy 
még eddig e* dolog méllységes homályban fek-
fzik; némünérmT tetfzető vélekedésből azt gyanít-
tom, hogy nem annyira az előíTzör-emlíített Con
stantinus Prophyrogenitasnzk (mert így nyóltzvan 
efztendöknek el-forgása alatt, formán, imitt-amott 
hol kóválygott volna ez a' Korona, míg tsak f 

a' közönségesebb vélekedés fzerént, Sylvester Pá* 
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pának kezébe akadhatott v o l n a ) hanem iiikáblb 

az Ifjú Constantinus Prophyrogenitusnak, Dueás 

Mihály* fijának képe a z ; d) mint-hogy a' feliyebb-

említrett igék fzerént ezen Csáfzárnak ideje'1 tájait 

d) Prophyrogenitusóknak azok a3 Konstantinápolyi 
Imperátorok'" magzati neveztettek , kik a' Csá-
fzári Udvarban as fülesre-rendeltetett Porphyr 
nevezetű palotában jöttének e* Tilágra; avagy , 
hozy fzületésekkor mindgyárt kg* előíTzor-is Por* 
phyrbas az az , bársonyba takart attak, Nagy 
CoQstantin Csáfzártól fogva voltának fzám-fzeréni 
többen tizen-ötnél Constantinus nevezető Impc* 

'rotorok;, de hogy kettőnél többen kivált-képpen-
való módon, per excellentiam^ vezeték nevekre néz
ve Porphyrogenitusohiák hívattattak volna rend 
fzerént, közönségesen, sohol, sem a* Numismati-
kusoknál, sem a5 Historikusoknál, nem olvassuk: 
első volt Constantinus, Leo Sapiensnek fija, ki 
a* X-dik Szárnak eleinn uralkodott* és kezünk* 
ben-forgó tudós munkákat í r t ; második a* txií 
Ducés Mikályunknak fija * ifjú Constantinus Iht*, 
cas Prophyrogenitus Imperátor. A5 többek között 
Morer-is a' Constantinus Imperátorok* le-írásában * 
és Vaiüant a' Római Imperátorok* le-rajzoltt ké
peinek elő-ízámlálásában tsak e' két Constgntmust 
mondgyák Porpkyrogenitus&'knak leani ; sőt Jlnna 
ComnenaÁs* Víl-dik Könyvében, Ducás Mihály* 
|iját Constantinust, nem pedig a* testvér öttsét 

_ ligyan Constantinust * mint a9 Jegyzéseknek írója 
gondolta, fzokta vezeték -nevéről Porphyrogenitm* 

- áak' nevezni.' 

I 
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kéízíttetett a5 Korona; ugyan-is c* nagy• remény-
ségű Ifjú Constantinus Propkyrogenitusnák három 
nevezetes Csáfzárok lévén különös nevelő mesterei, 
és pártfogóji: tudni-illik, Ducás Mihály az at-
tya, a' ki már őtet még kitsiny gyermek korában 
Csáfzárrá koronáztatta; Nicephorus JBotaniates ? 

és Alexius Cvrnnenus Csáfzárok , al magok* udva
raikban Csáfzári módra nevelték, fiatal korában 
a3 hadi mesterségre taníttatták; söt az utólízor-
emiittett Csáízár a* maga' leányának Anna Co-
mnenának el-is-mátkásította. Ha ezek közül vala-
ínéllyik, kivált lia az édes attya Ducás jMUiáty 
efzközölhette e5 Koronának tsiháltatását, mint-hogy 
mind a \képe , mind a* neve-is rajta vagyon; kön-
myen reáférkezhetett az If ú Constantinus Prophy^ 
rogenitus Ducásnak-is mind képe, mind nevezete; 
annyival-is inkább, hogy Mária az édes annya, még 
első férjének életében, Nicepkoruswák feleségévé 
lévén, nagyra-fzületett magzattyához vonízó indulat-
tyából e' tekéntetben-is mit nem tselekedfaetett ? 

Ebbéli gyanús águnkat az-is nem kevéssé gyá« 
molítthattya, hogy a1 Ducás Csáfzároknak idejéig 
az eggy üdvözíttö Jézus JKri/ztusnak képén kívül 
semmi-némü más Szenteknek képei nem veret
tettek volt av Görög Csáfzároknak pénzeikre Zz-
misccs Jánosén kivűL Romanus Bi&gmef 5 í$ 
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ennek mostoha Fíja, Ducás Mihály9 voltának 
az elsők, kik pénzeikenn a' Krijztiu* képéhez a* 
Sz. Szűznek kepét-is a" in ás oldalon hozzá-adták 
o!ly formán, hogy látfzható terínéízeti egéfz állá
sára nézve, talponn állva, a Sz. Szűz a5 Csáfzá-
rckat bé-fedczeit kerefztes Koronával meg- koro
názni fzemléltessék. Ducás Mihály ezen tseleke-
dttével, hogy a' Krifztus* kepéhez hozzá-adta a* 
Sz. Szűz' képét-is5 nyilván ki-mutatta, hogy a" 
Historikusok' tudósíttások fzerént nem, tsak nagy 
Jr'hilosophas, nagy Mai•hematicus, és 'Poéta, ha-
néni különös nagy ájtatosságu Theologus ember-is 
volt még Érseksége előtt. Ennél-fogva kezdettek 
ofztán némelly következendő Csáfzárok a' magok* 
pénzeikre több más Szenteknek képeit-is veret
tetni, _a* mint ezt Alcjcius Comnéhus* Fijának Jé-' 
Búsnak, és Emmanuel Comnenusnak példájukban 
világosan láthatni;- ezek'verették Constantinus Du
cás utámv leg-elöffzör-is': a' Koronánkon-lévő Sz, 
György Vitéziek képet pénzeikre. Ezt követte 
nem sokára Alejcius Angebts-i&, a* ki már semmit 
nem gondolván sem a9 Jéziisííak 9 sem a' Sz. Szűz
nek képével, tsupáh' tsak Sz. Grör%v9 képét ' 
és nevét üttette ay pénzére; mint-liogy 3? Ducé-
sok% ideje* táján kezdett leg-pikább á' Szenteknek 
•cgítts«5gül*való-hívása a' Görög/Anya-Szent Egy-. 
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|ívf|^Ban lábra állani; mely ízerént mm hpgy MIM' 
^^Bmtmiinm Propkytűgemtm % de még a* tőbh 
?;|feáfzárok-is többnyire, kik a9 I>i*£rájt>kig eltének * 

|í;í^Jbrképpen még gondolni sem tudtanak meg - ha-

^:
(f*fec>zá$-képpeii? hanem a1, mint Le® Isauriusnak 

Ifyjjp&fa mutattya ; mellynek eggyik lapjára ezen 

Vn^ordg Imperátor a' Jézus Krifktusnak ábrá;"attj7át 

///>%fetvéii?1 körülötte íllyen fellyűl-való-írást tétetett: 
f'tíil SOLI R E X RÉGNANTIUxM, Ezen okból 

ll'^feáimazfefcott azrfcf hogy Cosrnas és Damianus, 
^ I I ^ É " ; Atyafi' Mártírok-ís af Koronánkon helyet ta~ 
|5| |?^^^^ak,;: mert Ducás Mihály Csáfzár a1 több 

1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' Tudomány okon kivül-az Orvosi Tu-
K f i í ^ ^ & j ^ S a n - i s j^as*kdltös lévén, azoknak képei 

%U 

^ ^ J ^ ^ V e í a' Koronára fel-feerkeztettenek, mint af 

"'az Orvosló .Doktorok' és Padkások' védel-
ö Pátronusínak közönségesen tartatnak, 

v^-w Illvetén Orvosi mesterséghez vonfzó indulat-
^^'ffffból fzármazhatott az-is? hogy mind Szent György $ 

Ílf?Smind Sz. Derneter-is Koronánknak oldalára hely-
? »,éhezte t tek: ngyan-is Szent György több jeles tse-

v* lekedetei között, még a* nya^alyákat-is tsudála-
tos-an megorvosolni tartatott a9 régi Görögöknél, 

..el-annyira, hogy még tsak a9 le-festett képe-is 
' sok"'- külömb - féle betegségek, kivált dög - halál 
ellen való védelmező paizsnak 9 jímtidQtumn^k^ 
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lenm gondozatott. Kern külömben Sz. Demeter f?|§ 
Jtídrtírrél'is abban az időben olly hífzemben ¥ 0 Í f S | | | 

a' Görög Anya-Saent Egyház, hogy a* mell/ ny&**' 

r ; ' 'ások ThtjfzMlmiMka butsára mentenek* és o t t ' 

as fi meg-hóitt testéből ki»fzívárogni fzokott 
zsír, árai meg-kenődtenek, nyavaíyájikból ki-gyógy- ', '.. 
ulnának. 

Mint-hogy £ Koronán lévö-Geoéitza nevezető 
Harcidnak, az az5 Magyar-Orfzágnak Királlyán^ 
a* kő»"- vélekedés fzerént, Ge£z$: Magyar Király. • 

é r t e t ő d i ; m'"ágkérdés íoiMl éít WcU t W ' \ . 
Geizdt'}' Mtváit* attyát-e? vagy pedig -^e&\f i | fe r ; ' " ! 

Szent Láfzlá testvérjét > k e l l e ^ k ammtr^É^m^^^ , 
de ha az efztendőket az efztendökkel fzoros visgk*t, ' '% 
lódásunk utánh egybe-vetlyük, nyilván az ulólb ^ 
említteti Geízdnak képe és neve vagyon a* K W "./.$ 
rónánkon ; mert ö élt éppen azon eggy idő^* \ J? 
ben Ducás Mihály Görög Csáfzárrai : ugyan-íá "" ' ' 
1034-dikben fzüleitetvén, 1077-dikfaen hólt-meg* 
Meg-értvén tiidni-illik a* Csáfzár. sok jeles és vi
téz tselekedeteit, erős fzövetséget kötött Geizdval^ 
midőn-ez Salamon Királlyal sokáig vetélkednék 
a1 Királyság felett, és Salamon 5 a' Görög Biro-
dalmat-is vakmerő-képpen pufztíttaiiá* JSÍicepho^ 
rus' Büiauiates azért 5 a'. ki elsőben Ducás J\IU . 
háljudk- Fő :Hadi-¥czére váólt , :-az-utnn Imperá

tor- . 
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r> : ropaéatesy tanú-buonysága fter&tt, a* nénnyé ,-te 
leánya: S/ncd&zét-is Geiza Királyunkkal Cíive-
ibázasította* 

Utóllyára még az-is a" mí ifjtít4kéünknék ero~ 
sütésére tartozik.? hogy a' mmém^műletű Koro
nákkal, a* !?#<?<& Csáfzáro^ Me}ef fáfáft* fzokta-
uak vólí a* Görög Csáfzárok meg-koroftáztatni, és, 
nevezetes ünnepi iiapokonn a* község- afott meg-
jelenvén, fejeket ékesítteni; mind formájára, mind 
kulsö ékességére *rfézve ollyaténoknak írja-le azo-
káí ^Anna Comnena> Alexias$kmk, III-dík Könr-

- srében, ki az említteti Imperatoroknak Koronáik 
nem tsak ízeméivel fzemiélte. hanem, maga-is 
koronáztatott fo lévén, tulajdon kezeivel-is hajda
nában üietíe : mint-ha talán a' közelebb el-múltt 

* esztendőben a' Budai Varban ki-tétettetett Magyar-
Orlzág* Koronáját ő-is éppen fzemlélte volna* é) 

0) A* KonstÁnizixi&gólyilmperatoroF Koronáját a* másod* 
és harmad' rendbéli Uralkodóknak Koronájoktól 
meg-külömböztetve í^j írja.-le Comnena^ llhdik 
Könyvében : Imperatorum diadema instar kemi* 
jphaerii vndique eoncavi ac clawsi ómul aeque e$ 

R 
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$4:pk,útul éég légyen a* Magyar Kötőnkét 

pari ^ r.ipuf amplectebatur; margaritis et 
gemT.;s gemmh partim subddentibus, et quasi « 
úittxtis. pariim exsiamibus ac foras penáulU 
niojíhsime r*rnatum. JXam virinquc ad tempera e 
7r*tit*arízíf a gtsnmhpluribus cumpacta moniiia pe 
ífri VTS-S rerbtralanifjuc genaj. ~At £ adást ocratorum^ 
ct C^s-L^i-.rz -r'-'vxi' cind:u?n habebant soium spar* 
zlcTto Tr*';rt?.zrit.:rw? psr ititerualla distinctum sl 
zlí'o itnirJnsrdis superne cauilatls őrbe: ambae l 
quoci jumptuosHatem magnijicsntiamque sane 
rimizm Ahgustali diaáemati co?ttédebant. f De ma 
egyfzer-Vmind Comnent* írásából itt az t i s 
séses-képpen tudaunk kifli, faj&y &* JBucmÜk 
idejeikor az Imperatoroknah Koronljok máé 
poibaa volt; inert ugyan-is, midőn az v*án&ü 
xiut Comnenus io8i-d*kben Imperutor^d téteteífr 
veSaa a és azonban mind Isicepkorus Mdissenw * 
mind Is.icius a* testvér bá í tya , egéfz erővel vá
gyódnának Irnperatorságra: azért , hogy Ah 
miattuk békességben uralkodhatnék, t ehá t , új, 
titulusokat gondolván- ki , Isaciust Sebastocrator-
nak, az az , Második Uralkodónak, Mellissenust 
pedig Caesarnak > az a z , Harmadik Uralkodó
nak , kiáltatta-M a' Birodalomban , magasak 
a* Basáéiul? az a z , Imperátori leg-főbb titu
lust meg-hagy ván : és így ezen három Fő - Ural
kodóknak kölömbözö méltóságok fzerént a' Ko» 
ronájok-is mind formájára, mind ékességeire ,. 
mind pedig betsire nézve , egymástól meg-kii-
ISmbcrztettenek Ducas Mifiáty Imperatornak ural
kodása utáim. 
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D R . W E S Z P R É K I I S T V Á N . 

l^Wff'UX-dik V aíífórrf Elmélkedés á* következendő 3V 
E I I Í Í I Í I S ^ * ^ »wa«f. -rfzore ElmélkedéJbek ime* k&dé* 

J&&th*meg; ffavá lett tehit S%. Istvánnak a' ma-
i J ' i ' f i ' í ' í ' ^ ^ ^ ^ * ^ Koronája ? 

; Jeg7. a' KI-ADÖKSAK. 

l l f 
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