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A * Magyar Musewnból.minden ffertály~e&* j 
tendöbeis. eggy ekkora-nagyságú Negyed adat- 1 

'•iatik-ki. Négy Negyed egy Kötetet téfzen. 

1 | A' M. Museumnak árra, egéfz efztendőre J 
1 | |T (mind a* posta-pénzt, melly minden nyom- j | 

I? tatványért efgy egéfz német forint, mind ]pe- '" 
% dig a' bé-kötésnek árrát-is beié fzámlálva ) 
fe i . for* 40 .kr . — A9 póstá-penz -nélkül ellen
it ben tsak 1. fon 40, kr. — 

I J8 
|* A' pénzt le lehet tenni minden K. Posta- í j 
|§, Tifztségnél; és mind azon érdemes Hazafiak- |H 
» nál , a* kik ebbéli fáradttságokat töllünk ? J 
jjj söt a9 Köz-Jótól nem sajnállván, azt fzámunk- 13 
§ ra a* KaSsai Kin ' Fö-Posfá-Hivat álra be- 'f 
\% küldeni akarják, 

k Af küldendő Levelek5 bcntíékjaíkra tsak 
W ezt f2Ükséges fel-frni : Inclyto Regio Postae 
m Praefectoratus ÖJficio., pno Mutco Hunga-
K. rico. Cassouiae* 

t 

É K Hogy a" II-dik Kötetnek ezen utolsó Ne-
"a k gj^de ismét valamivel késöbbetskén kéfzűl-
II j | betett 's 'kuldödhetett-el: azt a* Rcdacior-
M £, nak hoffzasb ideig tartó fzükséges utazása 
áj jj* okozta; ki-is erről alázatosan engedelmet kér* 
*% if ^rv^n * hogy késedelmességét máskor egyéb
ig p icéppen helyre ItosandgyaJ 
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a* Vas ár-helyi kertemnek kapu - zabájára; mell/ 
kertnek helyén előbb Bornyu-natóö volt. 

Az eggyik ofzlopm: 

R É G E N Bornyű-mez.ö valék, de már most kerti 
Akkor barmot 5 most már táplálom az embert* 
Bé-jöhetfz hát; de azt jói efzedbe vegyed, 
Hogy bornyű-mezövé ezt ismét ne tegyed* 

AH másikra Deákul: 

C A M ? ü s ego Vítulis patui pa^centibus olím r 

Me tamen Vrbs homini maluit ut pateam* 
Quisquis es? ingreditor; sed nequis dicere possitr 

Nunc homini & vitulo me patuisse $irmiL 
| Cc % 
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í ^ r Csáfzár nevű - ^ 
Udvari tréfás emberhez. . v ; | 

C S Á S Z Á R ! fzentség-törés o l l / nevet visdtti^f 
Melljro tifztelettel tartozunk dUtelni. 
Bétsben a' második Evangélistánál 
Kaptam én igazabb nevet néked annáL 
A* második Metün kezdem-el nevedet* 
Egy fcép O folytattya a' jól-kcídett rendet 
A' jHat még betűnek sem tartya a* Görögd 
El-hifeems tsak azért, hogy nagyon nem. zörögi 
De én Magyar vagyok, azért cl-vehetem, 
"S nevedben harmadik betűnek tehetem, 
Egy fzép d-val ofztán nevedet végezeifr* 
*S azt gyémánt-fzegekkel te-reád fzegezem. 

Igaz Marái\ képe. 
J l A e? hafznon-kapzsl Világ várhattya még$ 

Hogy adgyön valaha mást-Is oUyat áz Ég*, 
A' kit á* barátság5 feent tüze pgy éget, 
Hogy nem ismer annál főbb gyönyörűségét; 
Kivel az aranynál tifztább fzereteti 
Bárányáért maga* hafznát meg-vetteti; 
Kihez fösvénységnek még áarnyéka sem fért* 
Még-is fösvénnyé tud válni baráttyáért; 
K m£ga* vagyonát bőven bfztogattya* 
Baráttyáértk mint as fösvény^ kuporgattya; 
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Kivált: ha-kit ahhoz köthet ííly' Csereiét5 

A9 kitol semmi jót se9 nem vár, se* nem v€it, 
"Elég ditséret lefíz* ha tartya. méltónak, 
Hogy fcífja második MÁLNÁS; LÁszLón&k. 

GB. T E L E K I JÓZSEF . 

IL . . . 
B Ű T S Ű - VÉTEL. ' 

GK. MNISZECH MÁRIA AMÁLIA ASSZONY* 

Sírjánál Duklán 1787. E£zt. 

Si upn est idem virtutis et gloriae^ qui vitae terminus f 

viuet apud Patrios Exterosque in aeuum* 

Ex EPITAPHIO, 

JL^YÚGOÖGYÁL tsendesen^ Dítsosség* LeányaI * 

Szép AJTzony-Nemednek leg-fzebb ragyogvánnyá! 

Míg éltél, Te valál Hazád9 egy halvánnyá, 

Melly Védőjét viffz^ sírodon kíváiiiiyal — 

Mindent el-kovettél', míg oltalmazhattad. 
Míg reményednek egy sugarát láthattad; 
3<S mivel vefz^delmét el : nem háríthattad ̂  
Szabadságát fellyű^élni nem akartad! — 
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Nagy Árnyék! — fzemeim* ki-folyó harmattya, 
Meliy s1 márvány alatt feent hamvad' áztattya, 
Légyen eggy olly fzívnek buzgó áldozattya, 
Melly éretted vérzik, 's buját nem bírhattya! — 

IIL 
GR. C S Á K Y A N T A L ÚRHOZ. 

( Enyelgés.) 

E H jöhetek hamarább: a* Jók9 terhének alatta, 
Melyeket óhajtok 9 most-Is alig pihegek. ,y í f^ 

Szent Antal9 ki* nevét viseled, 3s ünnepled ezen nap',, 
Éltében soha nem rak?a-jneg így fzamarát. 

Slly ! — Majd_többeket-is fúvók. Most nytigCzoms 
hoz^fs bort; 

E* nélkül semmit ,9sem tud a? Énekeld. 

' B A R Ó T Í S Z A B . Ó D Á V I D / 

T B L E M A K U & . -

M 
ÉIXY bánatba merült amaz &es Nimfa K^lipfzo, 

A* mikoroQ Mgetít el-hagyta hitetlen UHffiges. 
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Hogy nyomorúltt í l tét nem Végezhette, sóhajtott; 
Mart el akart ö-is, mini mások * halai , 's enyéfzni. 
Tsafc panafzok *s jaj-Tzők zengtek ízájábaa, ürömmé 

'Tá l t t örömét fzomorú hanggal jajgatta magában. 
Néha, hogy enyhüllyön keserű bánat tya, ki-sétáit 
A* fzigetet környül-vévö pázsintra, hol a* fzép 
*S gyenge tavafz' sok-féle virágai fzüntelen' élnek, 
í ls öröm-illatokat mosolyogva lehellnek az ájűitt 
5S sebhedtt fzívre: ele bánatinak nagy fellegit el.nem 
Ofzlathatta ezen gyönyörű hely5 kellemes éke, 

f.; , Sőt emlékezvén, hogy Uliffzes* karjai liajdan 
E* helyeken kényén ho|dozták, vérzeni kezdett 
Szíve, *s keservének méliy örvénnyébe hanyatlott* 
A' zuhogó tenger' fövenyes partyára ki-állván 
Sokfzor, mint bálvány meg sem mozdűla, tsak omlott 
Sürü könyveinek fájdalmas zápora; \ miat-ha 
Most-is UliíTzesnek látná távozni hajóját, 
Habjait a' haragos tengernek nézte. Azonban 
Egy gallyát lá tot t , a' melly a' tengeri véfztöl 
Öfzve-torött; majdkormánnyát,majdpadgyait , árbotz-
Fáját , és fzakadott kotelit fzemlélte, mi-képpen 
Hányták a' tenger' hullámjai, 's végre ki-fzprták 
A ' fzárazra. Ezenn mikor elbámulna, továbbá 
Késvén, két embert távolról lá ta , kik úfzva 
A' víz* habjaival küfzködnek minden eröbőL 
Eggyik már nagy időt mutatott, a* másik üliflfeest 
Ábrázolta, pedig nem régen lépé virágzó 
Korba; fzelíd, bá tor , 's minden járása, kelése 
Egy koronás föhsz méltó; — jól tudta KaüpfeQ . 

C c 4 
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Mindgyárt, hogy Telemák e z , az ö feeretdje' Ü H ^ « Í Í | 5 ? | 
Bajnoki módra nerelttfija, ' snagy magzat tya, de t á r s á n ^ 
El bámult , 's ki legyen, meg nem foghatta ( mivel-hogy 4 
A3 kissebbek elől a* leg-fóbb Istenek t af miiit; ., ' -üf ; 
Itten-is, el rejtnek nlmeílyeket.) — A* kivel sggyüti 
Ind61t-el fiatal Telemák-bujdosni, Minerva 
Vélt az 5 Mentor* képe a l a t t , és mennyei fénaylt 
El-rejtette, ne-hogy, ki legyen, meg-tudgya Kalipfzo 

Hlyen gyáfz eseten, mellyet meg kellene fzáani, 
Örvendett nagyon, és katzagott a' Nimfa magában. 
Mert fzigetébe hozá Telemákot, híres, Uliffzes'-
Magzattyát ; — mikor a5 vízből ki-verődé, Kalipfzo 
Mint-ha nem ismerné ^ m i hozott ide? balgatag ifjú5 
Ügy mond, meg-tudgyad, hogy az én fzigetembe kiszáll ni 
Wem fzabad,, e* fzókat haragosban mpqdt^, hogy el ne. 
'Arfilná örömét, melly, bár nem akar ta , ki-adt^ 
Ortzáján egyfzerre magát Óh!- így felel erre 
Meg-döbbenti fzívvel Telemák, óh! légy te halandq " 
Ember, vagy valamelly Istenség, (én ugyan Isten-
Affzonyt felséges kepédben tifztelek) óh eggy 
Ollyant fzánakodő fzívvel végy, a ' k i , hogy édes 
Attyának fekéllyé nyomát , liogy tudgya-meg anciak 
Hol lé té t , el-feánta magát sok ezernyi vefzélyre; 
Végre hajójával kö fzikláidra vetődvén 
Míg a5 partra jutott, Te magad, mit ízen vedé, láttad. 
Hallván e* fcavait fzomorű Telemáknak az Isten-
ASzony^ fzép fzőv^l tudakozza: ki légyen az a t t y a , 
Kit feje* vefztével keres? Éde$ a tyámnak, Uliflzes, 
A9 neve, moii<| Telemák: eggy 5 sima,* érdemes* és nagy 
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J'Mc koztt , kik Trőját zneg-Csállván végre porác* 
Döntötték 2 bátor fzívéfc, sok bajnoki tet t i t . 
És nagy okosságát Gorög-Ci-^ág, *s Ázsia tízógya. 
Most a* tengereket3 valamerre ki-teqed azoknak 
Széle, kockáz 6 9 *s feújdosván tévetly@gs és a ' 
Köfziklák* ve&edelmi között nínyattatik. Oh ja}! 
MIot valamelly tündér árnyék, fut előtte Hazája! * 
Pénelopé búsul velem eggyütt; semmi reményünk 
Nints , hogy láthassuk többé: magam íme hasonló 
Szélvéfzek közepett forgok rég-ólta9 hogy egyfzer 
JRÍár ki-tanulhassatn hol-létét édes Atyámnak. 
Ah! de talán (minden tetemim bokádnak! ) Uliffzes* 
Tsontyait a" tenger* tajtékzó habjai hánnyák! 
Oíi könyqrülly, kérlek, fzigeted* fzent Affzonya ! 

fzánd-meg 
A% boldogtalanok' sorsát! és ? él-e , vagy el~hőít 
Édes atyáin, ha tudod, n&ondd-meg, *s mit végze felőle 
4* ^e§Xes. ? g * ha fzabaá tudnpiq, magyarázd-meg 

előttem. 
Ék$s fzóllását nem győzte tsudálni Kalipfzó, 

&m ds kivált-képpé^ fzép ifjúsága ízemébe 
Tűnvén, egy darabig nem fzőllt, tsak nézte fel-indúltt 
Szívének nen^ váxtt báívánnyát; végre magához 
Tér t , 's e' fzőkra fakadt; a* mit tudok édes atyádról , 
És történetiről y "Telemák} ki-|elenteB&i. Azonban 
Nintsen idom. most arra , 's tudom, hogy néked-i$ annyi 
Sok nyomorúságok nagy bádgyadttságot okozván, 
Nyugodalomra vagyon fzukséged: }er velem eggyütt % 

Jer há t , mint kedves fiamat, be«fogadlak örömmel 
. • C c 5 „ 
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Hajlékomba, t e Kfik minden••^^fögft: 
Éltemnek, 's éa» i togy- la 'wÁ^Og -tfetíBsjífiÉf foa_ 
Tenn' hafcnodra tudod hÚuka'^^^Úp[^Í^S-W 
Boldogságod. Ezen láeg-vídúlt Mve , ;*s tó^pff^;^ * 
Mindgyárást Telemák lassft !%gw^,aft - í ^ ^ - l f e ^ 
AfTzonyt, a' k i , merőn állván £Miw^^^^^méA%LS^ 

Olljan volt, mint egy fzép fzálas tzedrus a$ erdő' 
Apróbb faji között; eleven terméfzeti fzíae* 4. -• * 
Két fzeminek ragyogó tüze, fzép viselése, hajának 
Mesterség nélkül gyönyörű rendekre fzedése, 
El-ragadá fzívét Telemáknak. Mentor azonban ':?: 

A* fzemeit le-felé tartván hallgatva követte. 

V I R Á G . 

H 
V. 

M O N D Á S . *) 

A ki mindenét el-vefztvén; 

Reménységet sem talál: 
Már annak az élet fzégyen* 

Kötelesség a' halál. 

*) Quand on a tout perdu, 
Quand il n'y a plus d' espoir; 
La vie est un opprobre5 : , 
ha, mórt un devoir, 
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$W ''i R A 0 B I N E D E K 
, T A R S Ü N . K H O Z, 

A-J víffza-téro Napnak új sűgárltól 
Éledni kérdvén a* puhább lélekzetu 
Szeli6t3ke; sneg-ritkűlnak a' torloít havak, 
ÍV* 'jrmolva mennek a4 fagyok9 rab-lánttzaiiín 
Eröí hatalmat vett folyók ? fel-nyílik a' 
Fold9 keble, zöldül a' verő-fényes mező; 
Egy lzó val, itt van a' Tavafz. — Jer Flóra, jer 
Szép Isten-Aűzony f Kassa' víg határiba, 
Serkentsd-fel kedvesen-mosolygó magzatid'; 
Szállítsd-ki hegyre , völgyre. Kellyea bokroson 
Nartzíssus, Hiatzint ; nyíllyon Ivolya mindenütt: 
De nagy-sietve nyíllyon, Eggy Jgaz Magyar, 
Eggy hív Barátom, tűi az Orfzágos Dunán ? 

Első Királyink' meg-romoltt lakó-helyénn, k 

A* sír-halomban nyugovó testek felett,' 
Könyvével ázott lanttyá9 húrját pengeti, — 
Neve5 napja kofzorút vár kezünktől •, mellyet 6 
Ezer köízöntés közit ma-hőlnap ülni fog, 
V I R Á G " fejét virággal ékesíttsük- -w Ah 
De. tsak serényen kösd9 de tsak fzép-ís legyen* 
Melly mind N e ^ 
Szeretóen; ám nem hordoz hiu nedvet: inerö 
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Virág, akármit énekel; Pamaffirason : « * » * 
Régen felírták öt arany betűkkel a ' " ^ 
Kileníz Leányok a9 jeles Költök közé; 
Fejére laurust tett Apolló. — Hozd-dé 
Koízoradat. — Ez igen kis korig tartó? ne fcáisd5 

Tsak annyival továbbra follyon élete, . ' 
A1 mennyivel virágid hamarább fonnyadok. w,.^ 

BARÓTI S Z A B Ó D Á V I D 

VXL 
A Z E M B E R I É L E T R Ő L , 

(Folytatás. *) 

IZEKNEK fzomoru i^ieg-gondolásába^ 
Adod talán magad' Hymen' hatalmába* 
Sokan a* bú ellen ezt ezer-p-funek 
Tarfyák^ h a* ki azt nem hifzi, eggyugyünek0 

p e méltábban nézzeé úgy a* házasságot a 

Mint a* nyavalyáknál roffzabb orvosságot; 
Mert akár roffz9 akár jó a* feleséged* 
KíHömb-terméíketíí, de mind eggy ínséged* 

*) Lás.a a* kit előfajn Negyedet. 
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Rá' roŐij vagy haragos, '0 mihelyt ízáját' táttya, 
Fel-támadit Xaiiüppét benne ki-ki láüya. 

: Jíábíítya fejedet fzüntelen fcsémbével, 
ö l még a' törnél-is hegyesebb nyelvével* 
Ne álíy tsak tá minden idétlen fzavára^ 
2íe verd a' tseiédet minden panaiTzára: 
Majd meg-látd, fzemébol könyv-víz-ozönt tsordítt, 
*S mint a' kölyke-vefztett Orofzlány, úgy ordítt 
Vagy, ha nem haragos, felettébb fzelíd leffz, 

: Áz iga&v iiogy veled soha öfzve nem vefz; 
De mással sem, ha az erköltsét próbállya. 
Sőt mindén ostroifcát fzclíden ki-állya. • 
Mint barát fzihli-bé ifcagát az ellenség* 
A* kinek tüzétől eLfajóltt társad ég* 
jfem kissebb okot ad ez a1 fájdalomra f -
A* kinek meg-vah még régi magyar gyomra* - ~ 
Eggyik fösvény, a' más felettébb nagyra vágy, 
Az éheztet* emez kóldás-páltzával hagy. 
Ez buta, amannak igen aok efze van 9 

Azt t e , tz tégedet fzégyenl mind-űntalan* 
Dfc3 ha ritka-ís^ van efzes ?s jó felesége 
Adhat néked illyet a' mennyei Felség; 
Adhat ollyat, a5 kit az igaz fzeretet 
El-válhatatlamíl te-veled eggyé tett; 
Kinek bufaságtól tiíktán-tartott fzíve 
Á* tiédntk örök frigyet tartó híve; 
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Kinél a* nyájasság bél-poklot M A I u k a í , 
Hanem veled érez fzíve9

 5s veied akar. 
Maga' boldogságát á5 iiéddei méri , , 
9S más mértékét annak éppen nem Ismeri | 
Ki néked kedvedet mindenben keresi 9 
9S annak jó módgyait várván-várja 9s lesíj •.•.'-:<., 
Egy feóval: a' kinek angyaP indúlattya -
Veled az ÉgVízét,,még itt kóstoltattyac 

Lehet illyen társad, lehet, ugy itélek, 
Mert talán e' főidon maradt még illy' lélek. 
Lehet; de azt kérdem: vallyoa mit nyerfz benne? 
Nem vólna-e néked jobb, hogy-há nem lenne? 

i Mert boldogabb vagy-e, hogy nem boíTzonkodoi* 
Ha a" helyett annál többfzör fzomorkodol? 
Ha eggyik Ínséget tsak mással tseréled, 
Vallyon, terhesebbnek mellyiket ítéled? 
Mert* ha illyen társsal, mint más magaddal, éifz3 

Hogy olly* kíntset el ne vefzefsy fzüntelen félfö; 
"S az árnyékira-is illy vefeedelemnek 
Meg-rettenfz, 5s magadat adod gyötrelemnek, 
Elmés a9 fzeretet maga' kínzására, 
Kivált h a , a' mit félyt, illy betses az árra, 
Ezért, félelmére a' midőn nem talál 
Okot , gyenge 's félénk fzíved maga tsinái 
Légyen tsak leg-kissebb baja illy5 társadnak, 
Már indulataid nyugodni nem hagynak; 
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Már képi^ödessd el-hitni! veled, 

Hoay az íkhi akkora, 3s ie-vsáet sem leiedé 

Tsfik egy kis -avafzi '--ideg borzogasea, 

Vsigy egy ksvés nádia a' ie)h msg-Lassas 

Eze:.i> -al£ magad3 ^peíztáse olíy nagy, 

Hegy ?' Tiíati náíla5 sokká" roflzabbúl vagy. 

De hát t a igazán nagy a' nyavalyája, 

Vall/on hogy5 van akkor a7 te fzíved? tája? 

2ffyugodni nem hagyó erős bánatokkal 
Mint küfzködol akkor, 's mint nem birfz azokkal? 
Félelem 's reménység rendre mint rongálnak. 
Míg ofztán egymásról azok-is el-válnak. 
°S hát ha így válnak-el, hogy a' reménységed 
Bűtsűzik-el? "s a"' méliy örvényben hagy téged5? 
*S a* magadnak sokkal inkább kívántt halál 
Hlyen jó társadtól meg-fofztani talál? 
Itt pennám a' fzíved' képit nem birhattyas 

Festéket nem kapó lévén nagy bánattya* 
De ha írhatnék-is illy' képet, fzenvedni 
Nézését'ki tudná? jobb azért el-fedni: 
Külömben-is áztat könnyen képzelheti, 
A' ki illyen'társnak betsét érezheti ̂  
,S kit vad taníttása a9 komor Zénónak 
A' kövé-válásra nem tett még méltónak; 
Hogy, a' kit oda hagy illy^fzíve' halvánnyá, 
Az tovább a' maga3 éltét sem kívánnya. 
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C-t** 

Sőt ss\.. HŰI* n i l / i tartya már tereknek ^ 
*£ titánra " ^gyódií* ízíre* jobb felének. 

El-veff.v-i. a* ma.g*? isg-íáiytöbb r&ménnyci, 

Minié;- napjainak fcorrJLij? fogta fénnyét* 

*S nieg-gondoiásával az. el-mú?ti időnek; 
A5 jövő jók fogynak, *s kis bajck meg-nönekj 
Meií a' nagyság öfzre-kasonlfctásban áíi 9 

A* mi nagy-isj kirslny; ha más nagyobb annáL 
Ezérí-is a' vóltt nagy boldogsághoz képest, 
Á& azt-el-vefztett fsíy mindent kitainynek fest i 
;S örök eledelét kapja bánattyának, 
Hajdani ízében boldogabb sorsának, 
Nagy, ?s leg-kfvánatoab az Eg3 ditsössége, 

Vallyöft, a* rolTz Angyal* kíünyát mi teheti 
Gyiikosabbnak, lítínt az Ég* emlékezeti ? 
így tehát az ember a5 lég-jbbb tátsábáii 
Igás boldogságát keresi hijábaiu 
Sot talán nagyobb íoflz á* tbftz feleségnél $ 

'Mert ez gyötör, kínói, de tsák á* líieddíg élj 
A* jóért* míg él-is, gyakran yan bánatod * 
Holta után pedig örökké siratod* fs a* t* 

6 R . T E L E K I J Ó ^ S E f t 
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» I S | P ' - ; ';; "VÉÜL 
|^e;iD. 'RÁDAY GEDEON TÁftSUNK* 
Í % ^ ^ I - HALÁLÁRA 1792. 

§t mentél, fzereíeít R Á B Á I M , e' Világ' 
Zógó habjaiból, fzámtalan érdemid 
Kés érvén nemesült lelkedet ! Itt hagyád 
Kedvelltt Társaidat, kik Veled a' kiientz 
Szüzek' templomiban, mint le-kötött Papok, 
Vcrscnt áldozatot tettének e* napig. 
Többé teíznek-e? — Jaj ! sírnak Azok, *s örök 
Gyáfzt vettek-fel; Ezek, lantjaik5 húrjait 
Mindnyájan fzomorűn pengetik, a* setét 
SiV méllyébe le-fzálltt hűltt tetemid felett 
Köny vezvén: Ki-halál, oh Haza* Nefztora* 
Keblünkből ! ki-halál, oh Magyar Orfeus I — 
Minden példa felett példa valál nemes 
Népednél I — Követőd léfzen-e? Léfzen-e 
Embert, fzép Tudományt, Könyveket, Őseink* 
Nyelvét illy* fzeretö? — G r ó f i nevet nyerél 
llly fö virtusidért: bátor ugyan Te nem 
Kívántad, mivel-hogy leg-kitsinyebbik ék 
Minden más ragyogó tzímereid között. — 

Nyógodgyál, Magyarok' tüköré, bóldogultt 
Eldőlünk* ölelő karjai köztt; 's veled 

D d 
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Már többé nem adand: ám de, ^ _ 
Más énekli jeles tetteidet. Soha ^ 
.Nyelvünkről ki nem bal RÁBAI GKDEOKv/ >";, 

S Z A B Ó D Á V I D . 

J Í L L Y fzomorun hangzik Barátom9 hárfája; 
így sobajt meg-sebhedtt fzívéböl Múzsája ! 
Magyart sirat i — Márvány van annak mellyében , 
A* ki mtg nem indul, ezt hallván, fzívében.— 
Háj ! édes Hazánknak tzímeres Fijai 
El-tünnek lassanként, mint Ég* tsillagai S 
"S lefznek-e — azt kérdem én-is — kik, ezeket 
Követvén , tegyenek olly fzép érdemeket ? — 

T i ! kik if júságtok' első zsengéjében 
Most vagytok, 's kiknek frifs vér buzog erében i 
Éltetek* virágát .arra fordíttsátok, 
Hogy gyümöltsét vegye ma-holnap Hazátok*. 
Melly fzép dolog ! mikor emlékezetére 
Egy Polgárnak, írják koporsó-kövére: 
..„ Ennek, ki itt nyugfzik e5 sírnak méllyében, 

99 Ennek, ki itt sorvad romlandó réfzcben: 
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399 
^ A* Halhatatlanság, ditsö koronája; 
», Néki adta, mivel ízerette Hazáját. n — *} 

VIRÁG. 

*) A* Deák Cjságokut író érdemes, tudós Férjflak* 
uafc eggyike, Hadusfalvi S P I L Ü P B E R G P Á Í úr 
néhai Társunknak tífzíelője; fzépen, ?s bőven le' 
ina eggyik levelében halálát, és tetemes érdé* 
meit. Meg érdemlik fzavai, hogy ó j r a fít.|s fc^ 
nyomtattassanak, 9s Museumtmkban fenn-marad-
gyanak. ^Die 6t& Augusii, vix 5. diehus e febri* 
bus aeger, ad beatorum sedes migravit céleberrimus 
in Patria nojtra Litterator Üomes Gedeon Sen. de 
R á p A , in vico aiiito Pétzel 9 ad düo milliaria 
Pestino reiecto. Fűit Wir aetate grandi, öctuage-
nario maior, viridi tamen, et veget a adeo semcta, 
M illud ingenii robur, illa memóriáé vis, qua poU 
lehat, omnihus admiratmni fuerit. — Inde a tene-
fis annis, lustratis Exterorum Acadetniis, Ibtum 
$e litteris dedidemt. In Cömitiis annorwh ijzi. et 
1764* qua Prouinciae Pestiensis Deputatus mágnm 
&fat auctoritatis. Conuentus eiusdem Prouinciae dé 
more adiuerat, et > sicubi in commune boniim con-
sulere potuit ± nihil desiderari a se passus est. —* 
Ceterum ab vrbanis strepitibus, et dignitatum ille* 
$ebris procul remotus, Utam in libris quaérebát #i 
inucniebatfelicitatem,— Bibliotheca^ quam selectis-
timis in omni Jcientiarum genere instruocerat libris % 

tanta est, tam raris et exquisitis instructa monu* 
mentis , vt in primis i quas vspiam Priuati per Eu» 
roparn pössident% merito censeatur. — Miit in & m» 
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j . lett légyen G. Id6sl> RÁDAY. jGED&OJgSgf| 
jól tudgya azt az egéíz Haza. Fenn*maraáii^||^1 
az Ö fzép bíre Magyar Oi&ágbán; h Tápaiii^atí'f%I 
ezen versekben ki-öntött érzékenységeik iHet83&-./\*;;*gj 

Comite varia et multiplex eruditio; linguarum Hun-
garicae^ Germanicaej Slavonicae* Italicae 9 Galli-
caűj Anglicae^ tum Latináé, Graecae^et Hehraeae 
notitia. Etsi verő Polihutorem aeuo nostro lectis+i-
mum pie defunctum- nominemus^ vt adeo9 quidquid 
vetus nouaque rerum gestarum memória, Philoso-
phia* Jurupfudentia, etTheologia^ atque ad has re* 
latae scientiae complectuntur, sciret ; delectabatur 
tamen et extremis adhuc vitae annis amoenioribus 
litteris* Erat praeterea in eo memória excellens; 
comitas, et lenitas supra? quam dici potesU Fűit 
erga omnes, et eos etiam, quos nascendi sors alteri 
religioni adseripserat, tanta heneuolentia, vt omnes^ 
quíbus cum eo colloqui contigit, eius agendi ratio-
nem suspicere. non cessent. etc. — Vale, grandis 
Anima l aeternumque vale. Accipe maesti cultoris 
et admiratoris tui de te kis pagellis memóriám. 
Tua sane recordatiov quoad viuam^ cordi meo in-
seripta érit! — Lásd: Ephemerides Politico Lit-
ierariae. Vulgatae Pestini die IX. Augusti A. C. 
M. BCC XCIL Nro 57. 

Szerentsés az as Hazafi , kinek neve halála 
utánn-is kedvességben marad; ki a* maga' jó em
lékezetét érdemek által örökösíthette. Mitsoda9 
3B melly rövid az emberi élet! Alig jöttünk, me
glát kell nemiünk. _ 

6'^ 
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esik tehát mí-nékünk tölle-való meg-fofzíatásimk ? 
nékünk5 k ik , iránt Hazai Nyeljünk' fel-eme* 

lésére öfzve-fzövetkezeit Társak f vele több efz-
tendoktöl fogva e g y pállyát futottunk ? — El-
felejthetetlen mí-nékünk az ö emlékezete* Soha 
«em fog kihalni fzívünkböL 

Ö volt Hazánk5 főbb-rendű Fijai közöl lcg-
d s ö , a9 k i , Nemzetünk* fel-serkentésére tárgyaző 
igyekezetünket meg - kedvellvén 9 már ez - előtt 

Nem bafznál itt s e n k i 9 bajnoki ereje, 
Sem a' gyenge Szűznek nyíló efztenáeje; 
Sem a' tüzes Ifjú' virágzó ideje s 

Sem a' ió-erkőltsu Öfznek tifztes feje. — 
Ama f K i rá ly , k i ma koronákon sé tá l , 
Holnap porban fekízik jobbággyá' poiánál. —> 
Boldog 5 ki napjait olly-képp* rekefztheti 3 

Hogy öt fellyül-éli jó emlékezeti; 
Ki pállya-íutását úgy el-végezüeti, 
Hogy koízorút nyernek hív igyekezeti ! — 

Boldog volt e* tekéntetben-is G.RánAV* Ollyan 
egy Férjfiű köt most ö-nékie kofzorüt , a' kitől 
méltán leg-többet várhatni. Értem a' tudós Kom 
Urat; ki a* PestiUniversitásban, az Ifjúságot már 
több efztendöktöl fogva meg-betsülhetetlen ha» 
fzonnal oktatván, ofzlop-embereket nevei a' Ha« 
gának. B. 
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4. efztendöv-ei közír-váe állott; — ollyan Időben, 
a3 mikor sok nagy - fzdletésü Magyar — fzomorá 
emlékezet! — Magyar lenni, *s magyarul befzélí« 
n í , á l t a l l o t t ! — 

ö , és a' nagy-lelkű O R C Z Y — dobogj, do
bogj, hála-adó. bánatos fziv ! follyatok, keserűi 
könyvek, follyatokí ő sintsen többé! a h ! oda 
vanj el-hagyott mind a' ke t tő ! — Ök voltának 
majd egyedül, kik, az akkori mostoha időknek 
feédítíő mafzlagitól meg nem vefztegetődhetvén 3 

Anyai Nyelveket kedvellették, * gyarapították; a* 
Magyar Helikonnak betsületét Hazafi társaik között 
támagatták, fenn-tartdtták ; '3 a' fzunnyadozókat 

. veízedelmes álmaikból serkentgették. 
Boldog lenne a' Haza, ha most s o k illyen Fijai 

volnának l Nem kellene az eröfzakos. fei-háboro* 
dástól tartania, *s — ki tudgya? — talán végsS 
romlásától rettegnie. - ^ — A* fel-zűdultt tenger
nek haragos habjai köztt hánykódó ép hajó, bólts 
vezérjei3 hathatós erejek által partra juthat néha ; 
de a* mellynek, meg-repedezvén oldalai, sem jó 
vitorláji, sem elegendő-fzámű, eggyet-értö, okos 
kofcmányzóji nintsenek, fzélvéfznek idején siillye* 
éés a* sorsai -— B„ 
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Wr'-

;tf MESTERSÉGEKNEK 
R ö f © TÖRTENETEI, a) 

l: Surfe&giu 1̂ %« 7%eor. Art. Künste.) 
y - ' 

| j g ; ? / , ^ ^ — M — g B B S M I I I I III • I I H I H | 1 

A* Jhép. Mesterségek <£ hajdani Napkele

tieknél. 

K. kell a* fzép Mesterségekről azt vélni * hogy 
ezek, mint a' gépelyes lelemények, vagy fzerentsés 
eset által, vagy a' regula fzerént való efzeskedésnek 
segedelmével elmés Férjfiaktól találtattak-fel, és hogy 
azutfánn fzületéseknek helyéből más Orfzágokba által 
terjedtek légyen. Hazabéli palánták ezek minden tar
tományban, hol az éfz ki-fejtődni kezd: fáradságos 
dajkálás nélkül nőnek, de," valamint a* földnek gyü-
mőltsei, az ég-vonásnak minémüsége fzerént, meily 
alatt ki-tsiráznak, és a* nevelés fzerént, melly azok
nak adatik, külömb-féle formákat veíznek magokra, 
és aV kietlen vidékekben virágzás .nélkül maradván, 
kevésre betsültetnek. 

Valamint most a* Főidnek akármellyik Népe, 
mellynek annyi efze volt, hogy magát az első vad
ságbál ki-fejtse, a'Muzsikát, Tántzot,Ékesen-fzóllástés 

%} Lásd az előbbi Negyedét. 
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Foézist esméri: fzintt azoa-képp* Ismerték* 
Nemzetek az döbbeni efztendd-ezredekben-isV *á 
az emberek eízesea elmélkedni kezdettek. Nem íkiílj ^ 
séges mí-néküiik a* végre,, hogy a* fzép Mesterségek- . 
Bek első eredeteket és nyers áii&poityokat lássuk , a s : ; ^ 
Emberség9 történeteina által a* leg-homályosabb régi
ségekbe hatnunk; ollyanok voltak ezek a' legrégiébb 
Égyiptusbéiieknél és Görögöknél, a* minémüek -ttí&ife* >*. 
a* HurónoknáL Az embereknek hajlandóságokat arra* 
hogy az érzékeny érdekléseknek tárgyait, mellyek 
hatalmokban vágynak, meg-fmomíttsák és kellemete-
sebbekké tegyék» ki-ki esméri, a' ki az emberi elmé
nek járását meg-visgáluu Miképp' tette meg ez , ter-
méfzet-fzerént-valő és történetbéli alkalmatosságoktól 
vezéreltetvén, a* mesterségnek mindenik ágában az 
első nyers próbákat? könnyű által-látni, és majd, ha 
idővel a* Poézist, Kép-írást, Tántzot, és 3£pítő-mes-
térséget eggjenként elő-veffzük, meg-is írom bővebben* 
a' mint a* Muzsikáról már meg-tselekedtem. 

A* ízép Mesterségeknek nem tsak fő ágaikat, leg
alább első xsengéjekbenv hanem még cggyes tsemeté-
jiket-is fel-találni olly* Népeknél, mellyek között soha 
Semmi-féle fzövetség nem volt. Tu£gyuk, hogy a* 

Khínabélieknek komédiájok és tragyédiájok vagyon. 

Is hogy a* néző játéknak e* kétféle ÉJ eme még P e r u 
nak régi lakossinál-is esméretes volt, kik az eggyik-
ben Inkássaiknak tetteit, (Histoire des Yhcas de Gar~ 
€iL da Fega Lib. IL ehap* 2j.) a* másikban pedig a* 
közönséges életnek.jelenéseit állították-eíd. A' Gora-
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gok, kiket a3 nemzeti büfzkeség nagy diisekedésekre 
vezetett, (Graeci omnia ma in immensum ioílimL Ma-
croh. Satum. i . L c. 24.) valamennyi fzép Mestersé-
gekaek fel találását magoknak tulajdon íttyák; de a' 
főzan-gondolkodású Görögöknek eggylke meg int ben-
minket9 hogy az o leg-régiebb tudósításaiknak vigyáz-
va hidgyiink. *) Könnyű áltaUátni, hogy a* Görö
gök, kik még akkor, midőn más Nemzetek már nagy 
Virágzásban voltak, makkal éltének; nem voltak az 
elsők, kik a' fzép mesterségeket űzték. 

Jól-lehet bizonyos az, hogy a' fzép Mesterségeknek 
első zsengéjét minden-féle Nemzeteknél fel-taláilyuk ; 
az út mind*az«által, mellyet az embereknek az első 
próbáktól fogva, mellyeket tsak a* nyers terméfzet-
nek kell tulajdoníttani, egéíTz' adcjig, mikor azoknak 
gyakorlása regulákra vonattatik, és a* Mesterek ezt 
meg-tanúltt mesterség gyanánt űzni kezdik, meg járniok 
kellett, olly hoffzu, hogy méltán meglehet még azt 
a' kérdést tenni: mellyik Nemzet volt* melly ezenn 
az útonn leg-elöíFzör által-esett? 

De a' leg régiebb Népeknek eredetekről, rend-tar* 
tásaikróí, és mesterségeikről kevesebbek a5 hozzánk 
érkezett tudósíttások, hogy sem ezen kérdésre meg* 
felelhessünk. Közönségesen, de mégis tellyes hite* 
lesség nélkül 9 a5 Khaldéusok, vagy ollykor az Égyi-

h) S T R A B O : a* ki felettébb okosan azt Jegyzi-fel, &ogy a" 
. tudósíttásoknak leg-régibb gyűjtoji a* Görög rnytíiolögia 

által sok valótlanságokra tsábíttattak. Libro %« 
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ptusbéiiek tartatnak elsőknek, kik a* VCajzoíS _.. r , 
térségeknek kiílömb-féle ágait methüdice Ü 2 t é k « " ^ W n 
bizonyos, hogy valamint e' két Nemzetnél úgy* S f ^ 
HetrűriabéUeknél-ís a' fzép Mesterségek amaz J d f l f c . ^ 
ben , mellyekre a z , a* mit az embereknek igaz-tűrték^^ 
aeteikböl tudunk, semmi érezhetd világosságot ^ ^ t e ^ ^ 
terjefzt, már virágoztak. Ábrahám* idejében a\M^.^M 
zoló-Mesterségek a* Kháldéusoknál ki-ütötték %&y^^^0fi^ 
elsd bimbőjokat; és Egyiptusban Sesostris' idejében ^f'^ 
M a'ZsidóTörvény-fzerzönek, Mózesnek, eggy-iddsse ^ 
v o l t , az Építto - mesterség nagy virágra jutott volt. ; 
hísd W I N R E L M , Gesch. der Künste des Alterthums ^ 
I. Th. I. Cap. . \ 

Mennyire vitték légyen e* Nemzetek a* Görögök 
előtt a*fzép Mesterségeket, meg nem határozhattyuk. 
Az Égyiptusbélieknek és a5 Persáknak ollyan épü
leteik és kertyeik voltak, mellyek leg alább a' kiüsd 
pompára és nagyságra nézve mindent fellyüMialad-
tak y a* mit az-utánn a* Görögök tsináltanak. És a* 
2si5ó nép az J£kesen*fzóllásból és Poézisből neveze
tes darabokat mutathat , mellyek az efféle görög 
munkáknál régiebbek. 

2. §a jf Görögök/lét* 

Úgy látfzik^ hogy a* tulajdon-képpen való Görög-
Orfzág a* fzép Mesterségeket ama9 Kolőniájitói vette » 
mellyek léniában és Itáliában elterjedtek. Az lónia,-
béliekre minden bizonnyal aVfeomTzéd Kháldéusok-
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t é l , nagy Gorög-Örfeágta pedig a* határos Hetmria-
Miiektől fzármaztanak. Slaíuas Tkujci primum in Itá
lia iiwenertmL Cassiodor. A'leg-régiebb görög Épít
tetnek maradékai a3 régi Poestumban magokon vise
lik az Egyiptusi ízlésnek jeleit. Söt még a' Régiek* 
írásiban is fel-talállyuk annak nyomdokát, hogy a* 
Poézis ^ tulajdonképpen való Görőg-Orfzágra réfzéní 
Nap-nyűgotból fzármazott légyen, réTzént pedig Nap. 
keletből, és még az Éjfzaki réfzekből-is. 

De jóllehet a'fzép Mesterségek mint küi-foldi gyü-
möltsök plántáltattak-által a' görög főidre: bizonyos 
még-is, hogy ezen fzerentsés ég-vonás alat t , és a* 
tsudálkozásra méltó Görög Elmének dajkálása á l t a l , 
ojly fzépslgre és olly ízre jutottak , a* minémüre 
más tartományban sem az-előtt? sem az-utánn fel 
nem emelkedhettek. Görög-Orfzág a* fzép mestersé
geknek valamennyi ágait leg-felségesebb virágzások
ban és leg-tökélletesebb fzépségekben lá t ta , és ebben 
fzázadokik fenn-is tartotta; sőt bizonyságul ezer pél
dákat lehetne elő hozni /hogy azokat eggy ideig igás 
tzéllyokra fordította. Mire nézve e* Tartományt a* 
fzép mestersége, kiváltképpen való talajoknak mél tán 
nevezhetni, 

Minek-utánna e9 lelki és fzívbéli ritka adományok
kal bővelkedő Nép, ízabadságát el-vefztvén, a' Ró-
maiak' igája a lá jutott, a* fzép mesterségeknek fen* 
uyekis el-alkonyodott. A5 Rómaiaknak elméjek, kik 
a' Görög birodalomnak esete utánn egynéhány fzázak-
ig a' Világonn uralkodó Nemzet voltának, nyersebb 
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an 8 
vói , hcgy-sem a* fzép mesterségesek fénnyéi fesn* 
tart hat-a vílca; jóllehet a* Görög mesterek és möd** 
rabok közikbe plántáltattak légyen. T sép az em
beri é'.znek tokfileíss áUwotíisáva:,. mint a' Görgő
sök ~ soha sem bírhatott, síivel charaeterübm az elsS 
és leg-íontosb helyet az uralkodásra való vágyódás 
foglalta-cL A' fzép mesterségeknek míveiése tehát a9 

Rómaiaknak pldnumdvol, mellyhez tetteiket alkal
maztatták, meg nem eggyezett, és így a' tsupa eset-
re hagyattatott. A? Múzsák Rómába soha sem idéz-
tettek, hanem tsak úgy fzenvedtettek-meg, mint oda* 
folyamodott jövevények. 

3 . §. jf Rómaiaknál, és ti Római Birodalom
nak romladékiból támadott Orfzágokban, 

£ XVL fzázadig. 

Ügy látfzik ugyan, hogy azokat Augus tu s az ot* 

fzáglás' plánumába felfogadta légyen. De a' belső 
pezsegés miatt, melly a' fzabadsághoz való fzeretet-
ssek elfojtásától a* Rómaiak' elméjikben oköztatott, 
nyughatatlanabbak voltak az idők r hogy-sem a' fzép 
Mesterségek a3 görög tündöklést viffza - adhatták 
vótaa. A' mi azonn kivül az emberi léleknek erejéből 
fesn-marada, az mind más tárgyakra intéztetett,, 
mint-sem az elm|nek pallérozására. Az uralkodó fe
lekezetnek elég dolga volt, hogy hatalmát a* kéznél-
lévő külső erőltetések által fenn-tarthassa; azok, a5 

kik a9 le - nyomatást belső háborodáss&l érzették^ 
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^^^0mÍ<^BÍk^^ egyébről, hanem ezen hatalom. 
#%^fc/;alattombaa való ve&tegetésérdl; a* harmadik 

^Slfelekesseí pedig, méüy e* félelmes pezsegésnek nézője 
rWÍIti tsak azonn v o l t , hogy az állapotoknak i l l j 
Inoátolűi' kSrajrül-állási kőzött a9 lehetséges nyűgoda-

''lbmbaa maradhasson. Ezen utolsó felekezetnek ke
zeiben vala a1' mesterségre való elme, és pénzért 
adatott vala el. Azok, a* kiknek hatalmok még nem 
eléggé erős lábonn áll vala , az el-adó Mestereknek 
fáradságait arra fordították, hogy a* kéj fzerént való 
uralkodást kellemetességekkel felruházzák; és az 5 
parantsolattyokra, ama' Nép' réfzének, melly tsak 
fzenvedo v a l a , egéfz figyelmetessége a1 fzabadság-
ről el-vonattatott , és a' mulatságokra vezettetett. 
Ebből fzükség-képpen annak kell vala következni, 
hogy a'fzép Mesterségek nem tsak igaz tzéllyokról el-
ütasíttassanak, hanem még ama' fő regulájikra nézve-
i s , mellyekenn egéfz tökélíetességek nyugfzikf meg-
vcfztegettesseoek. 

Ezen időtől fogva tehát napról napra alkonyodat 
nak , míg .amaz alatsonságra le-dőltek, mellyben olly 
sok fzázadokonn által Iievertenek, '& mellyből mago
kat mind eddig fel nem emelhetik. 

Igaz ugyan, hogy ezen egéfz idö alatt a*külső lat-
ta t ra nézve néműnémü virágban maradtak; gépelyes 
réfze mindenik mesterségnek a5 Mestereknek mühel-
lyeikben fel-találtatott, de a5 lélek és az íz el-enyé-
fzett lassanként belöllek; a* Mestereknek rendgye t 

akármellyik néniét tekéntsük a5 fzép mesterségeknek t 
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felbe neai ízakadt 5 a9 pogány ístességfcknek le roa ' 
taict t templomai helyett egyházak építtettek; az Is* 
tejeknek és Bajnokoknak státuájik* helyébe a"' Szea* 
teknek és Mártíroknak >Jpei tétet+sk. A" Muzsika 
a5 theátromból a9 templomba , és az ékesen»fzőllás 
az Ugyéfzek9 izékéről a' prédikáiló fzékekbe vitetett* 
A5 fzép Mesterségeknek eggy ága sem esett-le; de 
lassanként mind elhervadtak, míg el-végre ©ily for
mákba öltözködtek, mellyekböl előbbeni fzépségekel 
magunknak semmi módon le nem képezhettyiik. 

Ollyan volt az ő sorsok, mint bizonyos ünnepié* 
seké, mellyek eredettyek' korában fontosok és felsé* 
ges-tzéluak voltak ,* lassanként pedig olly fzoká* 
sokká változtak 5 mellyeknek sem okokat nem adhat-
tyúk , sem értelmeiket ki nem nyomozhattyuk. Szint* 
azok voltak ezen időkben a' ízép Mesterségek a* régi 
időbeliekhez képest 3 a5 mik most a' Vitéz Rendek a* 
hajdaniakhoz képest: tsak a* külső jelek* a9 pántll* 
kák 5 és a'-tsillagok maradtak-fen-n. Ez volt az oka* 
hogy a* fzép Mesterségek nem tsak a' külső ízépség* 
r e , hanem még a* belső erőre nézve-is meg-fogyat* 
koztak*' . . ••.:'* ' . .. 

Némelly EÖnyv-ízerzok ölly móddal írják - meg a* 
fzép Mesterségeknek történeteit, melly nékünk hihe* 
tővé tehetné, hogy egynehány fzázadokig egéíízen el* 
vefztek. De ez a' történetbéii valósággal ellenkezik* 
A u g u s t u s * idejétől fogva egéfz' X L e o Pápáig egy 
fzázad sem volt* meily Poétákat , Kép írókat, Kép
faragókat, Ko-metfzöket, Muzsika-ízeMőket % és Néző* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



játékosokat -..3 7&>V:at]ifttDa. Soí ügy iátfaii.. Kor; 4* 
Rajzoló Mesterségekbei? imitt smoU epv íwenísésL 
símé, még a' fzép^gnck és jó ízsek a' inesterse .eklr-
való viíiza terhijére nézve-js, próbákat tett légyen. 
*) De fáradságának foganattya nem meíTze terjedett. 
Valamint az erkőiisöknek romlása a' XII és egyne
hány következd fzázadokb&n meg foghatatlan garádi-
tsig lement, úgy a* fzép Mesterségekkel való él€s is 
sokkal méllyebb alatsonságra dőlt, mint a' minőt 
most magunknak tsak képzelhetnénk-is. A' fzent és 

*) Itt SÜLZER illy jegyzést t e k é n : 5, Egynehány efzíendök előtt 
Hervordiában ír Henrik Csáfzárnak egy Diplomáját lá t tam, 
mellynek petséttyén as Csáfzár' feje olly fzép, mint-ha a.%. 
első Csáfzárok* idejében met'fzetett volna. És a' régi egy. 
házi könyvekben9 meliyek Nagy Károlynak '$ az 5 utánna 
©rfzáglott Fejedelmeknek idejéből valók , olly metfzetí ko« 

. veket találni olly kor 3 meliyek nem minden fzépség nélköl 
fzü'kolkodnek. Még ennéí-is váratlanabb' volt a* tudósíttás 
egy Tót-ízármazásá éjfzaki népnek*• a* - Vindosokxiak , kik 
az-előtt Pomerániában laktak s a* rajzoló mesterségekben 
való alkalmasságáról. Egy fzinte nem rég'kozxe jött munká
ban (Thunmanns. Untersuckungen über die Geschichtc 

. einiger nordiscken Vö'lker. Berlin 1772. 8. Seite 290. 291,) 
a* következendő* tudósittást olvasom , nielly SL Bambexgal 
Püspöknek, Ottónak, régi Életéből van Y éve : Stettinben négy\ 
templomok váltak. De az eggyik ezek kö'zü'l tsudálkozásra-
méltó mesterseggel volt építve és fel-ékesitve. Falamini 
belÖl* ügy kivii'l a* vésÓ'-mesterségnek miidarabjai látfzatnak 
benne 9 (seulptura 1 relievo 1 Schnitzzverk,) meliyek a* fa' 
lakból ki-állottak, és embereket, madarakat 9 's más állató* 
hat képeztek, á terméfzetet olly fzorossan követvén, ho%y 
az ember majd nem eleveneknek tartotta. A* TÖiténet-£ró » 
a' ki ezt befzélH, a' templomot maga látta 9 és olly Férjfiú 
vol t , ki a' Csáfzári udvart ismert*; a* kiaek tehát méltá® 
hitelt adhatunk.. 
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ájtatos könyveknek képeiven, és ama9 faragott hat

ványokban, és meífzésekben, meilyekkel a3 tensp^o-

mok és prédikálló-fzékek fel ékesittetteaek f óíly gya-

iázatos rajzolások voltak., mellyek most még az ül* 

lyan helyekenn-is, hola'Ieg-gorombább bujaság üzette-

t ik , botránkoztatok vólaának. Hihető azonban, hogy 
ezen bal fzokás nem ár thatot t , mivel a? mesterség-
Bek illyetén zab-fzüleménnyei minden JEsthsticabéli 
avagy édesgető erö Beikül fzükölködtek. 

4 . §e J£ XVL fzázadtől fogva mostanig. 

E* fzomorú vadságnak közepette azonban, meg-ha-
sadt imitt amott a' fzép Mesterségeknek egynehány 
ágaira nézve a* jobb ízlésnek fzürkuletty e , a* mint 
ezt majd idővel, a* Poézisnak és az Építtésnek törté
neteit röviden meg-írván, elö-adandom. De tsak a* 
XVI ízázadban jött-fel ismét a* világos nap , melly a* 
maga* fényét a5 fzép Mesterségeknek egéfz környékére 
M-terjefztette. Már régen ez előtt figyelmetesekké 
tet t a* fzép mesterségeknek egynehány ágaira né-
melly Olafz fzabad Városokat a' gazdagság, mellyet 
magoknak a' kereskedés által fzerzettenek. A* Gö
rög fcpíttésnek és Kép-faragásnak egynehány darab-
iai Pízába, Florentziába, és Genuába hozattak; mel-
lyeknek fzépségét az ott valók érezni, az-utánn pedig 
hellyel-közzel követni is kezdették. De még fonto-
sabb foganatnak voltak a' Görög Költésnek és Éke-
sen-ízóllásnak darabjai, mellyek nem sokára az-utána 

• ,. ,: Nap-
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3íap-kölcir61 OUTz - Orfzágba folyamodott Görögök 
4L&1 lassanként ismeretesekké lettek. Itt volt mái 
l á t n i , hogy a* íaesterségzek ezen ágaira nézve az 
ízlésnek gyümdlfsei érni k i d é n e k ; a' rni az Olafzcc 
kat arra ofztonoz^e, hogy még azokat-is, a' mik a* 
többi ágakból imitt amott fena-maradtak* ízomorű 

* " V.*' 

romladákaikból ismét előkeress ék. A* Mesterek* íz
lése újjolag élesedni kezdett; a' ditséret és ditsősség* 
mellyet némellyék a' régi mü-daraboknak követése 
által nyertek, a' buzgóságot másokban-is fel-gerjefz-
te t te : és így a*-mesterségek a' porból ismét fel-emel* 
kedtek* és Olafz-Orfzágból lassanként egéfz Nap-nyú* 
gótra, söt még az. Éjfzaki réfzekre-is ki-terjedtek* 
ÍEfzre vétetett éggy-általlyábaíi mindenütt -y hogy a* 
régi Mesterségnek darabjai a* legjobb példák * és 
hogy ezekhez kell magokat azoknak tartani , a* kik 
Valamennyi fzép mesterségek' darabjainak lejtőkéi* 
létesebb formát akarnak adni. Mivel pedig egyfzer-V 
mind a' józanabb Politika nagyobb nyógodálmat-iá 
hozott az Orfzágokba, melly ezeket állandóbb lábra 
te t te , ez által a* fzép mesterségekhez való fzeretet-is 
tneg-gyarapodott. így jutottak ezek lassanként ama* 
virágzásra 9 mellyben őket most lenni láttyuk* 

l e 
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Bölts Rendelés. 
J k H e r e i é s , az egéfz Polgári Társaságnak 
talp-köve. Sőt, az téfci, 's teheti tsak, az Em
bert valóságos Emberré. Az Ifjúság a' Hazának 
leg-íobb kíntsc. Erre kell tehát az Orizágló Ha
talomnak fo-képpen figyelmezni, gondot viselni. 
Ha ez el-hagyattatik, helytelen princípiumokra 
fzoktattatik » vagy mellyékes tárgyakra, 's nem 
a* Köz-Jónak haíznáfa, igaz fzeretetére intéztetik; 
oda leffz vele eggyütt az egéfz Haza. 

LEOPOLD — az Orfzáglásnak néhai nagy mes* 
tere — jeles példáját adta tavaly ebbéli vigyázó 
gondoskodásának. Az Egri Püspöki Lyceumot 
~']y fel-tételek alatt hagyta-meg továbbra, hogy az 
t^íid a' taníttásra, mind a* Taníttókra nézve, a' 
Sirályi Oskolákkal mindenben meg eggyezzen, és 
£ Xassai Tudomanybéli Kerületnek Igazgatójától 

frjggjön. = . 
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^ # a > * köMfiséges Pap~nevéiŐ Hizak-is 
W^^^mUé Semmarm ) ájra fcl-állfttátnának ! — 
f 0mm^yk ítem nyerne az által mind a* Hasa, mind 
/;%./fedíjf *~ & Iurált4réppen* önnön maga-is a5 R e l i -

Vállá sb éli Tu fedelem* 

MÉÖL váh a' Kerefztényi fzerététnek* \ kél 
fcllenkezö Mtí-vallásön lévé Lelki Páfztorok között 
ritkán találtató ízép éggyességnek követésre méltó 
Jjéldájá: r, 

M^g-haiváli tavaly eggyAbátíj-Vkimegyei mez 6-
városnak Plébánossá (k í égyízer-Vmínd V\Espe« 
fest és Egri Kánonok v ő k ; ) nagy pompával, '5 
külömbpzö-vallásu fzámtalaii sokaságnak jeleh-lé* 
tébfeii teméttetett-eL A* halotti bfefzédet égy más 
telységbéli Plébáüos (hév fzerénti T, Spátzai 
S ^ Á T Z Á Y L Á S Z L Ö Úr ) mondottá. Ez a' hív 
Keréfztéíiyi '$ a' felebaráti igaz ízeretetnék méltó 
hirdetője * ei-bütsáátátván az említett halottat Püs
pökétől, Káptaíahttyátói* és Kerülete ~ béli Pap« 
társaitól j imígy fzoliítotia-meg az ott-való R^fof* 
tnátús Prédikátort i 
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m „ Ugyan-idc rekefetlek tégedetas ^ ezen V I 
Reformáta Ns Ekklésíájának magy~ttidöiBáfi|i 

„ érdemes Lelki Páfztora! T íM»«ggy . ; c fc^ ; ; ; 

5> tendőklg legeltettük eggyütt nyájainkat; kitöm*- :;<£> 

„ bözö mezőkönn ugyan, mind-azon-ütal oöjr1 pfl» 
» dás eggyesség' *s békességgel, mint-ha eggy 
„ akolhoz tartoztunk 's egy-fele Páfztorok lettünk 

5, volna. Ezt a' tizeneggy efztendöt minden. viffza-
„ vonás, harag, gyűlölség, és egyenetlenség nél-
„ kiü tSltöttük-el. Ezen eggyes fzeretetbol kivi-
v nom továbbra-is, Ezékíel Próféta fzerent: 
„ (Mzech. 34.) Legeltesd nyájadat igen bőséges 
» mezőkön, magas hegyeken, hogy jövendoben-is 
^ zöldellő füveken, kövér legellökbnn, <z * mennyei 
„ Izraelnek magas hegyein nyágodgya*nak-meg 
„ veled eggyütt! „ — 

Valóban, nem- kevés ditséret mind a5 Halott
nak , mind a9 Prédikátor Úrnak, mind a' Bútsóz-
tátónak. — Vajha foganatos példa lenne ez sok 
lelki Páíztorinknak ! Gondolnák-megj hogy a z a z 
IstenV. a* kinek "ok fzolgáini akarnak, Békesség\ • 
' Szelídsége és Szeretetnek Istene, ki az Ö heveske-
.(lésekben/'V ember-társaiknak egymás ellen való 
gerjefztgetésében, nem gyönyörködhetik ! Dolgoz
nának eggyesített erővel azon kárhozatos fzeretet-
lenségnek feívdnkből való ki-irtáíán^ melly- már 
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több fsázadoklól fogva annyi kárt 5 annyi vefze* 
delmet árafztott Hazánkra s hogy még ma-is nyög 

;a|$|tsU *p a9 mellyiiek feerentsétlen következéseit 
; :f«á ; elegendö-képpen m$g nem sirathattya ! 

Magyar Te át rom. 

M .ELLY nagy hafzna légyen a* Teátromnak r 

mind a* Nyelv*, mind az egéfz Nemzet' ki-pallé
rozására, elÖ~menetelére nézve: tsak az nem tud-
hattya, ki az illy-féie dolgokról gondolkodni nem 
fzokott; és mind a' régi3 mind a* később idők* 
's népeknek történeteikben tellyességgel járatlan* 
Rövideden fzóllván: A* Teátrom d! Nyelvnek és 
Eriöltsöínek Oskolája.— Nem fzándékom, hogy 
ezt itt bőven meg~mutogassam5 *s fzámtalan okai
mat elö-adván, tagadhatatlanná tegyem. Tsak azt 
a* vígafztaló újságot akarom közleni : hogy 

Több Ns Vármegyék — fzemek előtt viselvén 
mindenkor azt 9 hogy .kötelesek ők a* Köz-Jónak 
minden-némü és akár-honnan áradhatandó kárát 
tehetségek fzerént el-háríttani; — fel-írtak Ö Fel
ségéhez , a* Királyhoz: hogy a' Peétenn öfzve-
gyultt Teátromi Társaságnak, melly fzép teheted ' 

E 9 3 
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gének már több ízben tsalhatatlan feleit adta, pár-
iyát fogni, *s a* játfzásra illendő helyet adatni 
méltóztassék. Helyesnek találta ezt a* kérést a* 
kegyelmes Fejedelem, *= áital-kfil^ötte a* Nádor* 
Ispányhoz; ki mind azt, a'' mivel Hazánknak hafz* 
máihat, fzívbéli örömmel teílyesítti. 

Hazamnak Fijai! Ti, kik a* Terméfzet* és Sze* 
Terítse9 ajándékihól nagyobb réfzt vettetek, *s Meg
gyeiteket bölís tanátstokkal vezérlitek! Oktassátok* 
serkeie tek Hazafi-társaitok^ Nyúllyatok min
den efzkozhez t a* mellyel édes Hazánk' *s Ki
rályunknak javát, ditsösségét, gyarapíthattyátok, 
fm% el-siet az idS* Meg-történhetik ma-holnap, 
hogy híjában lelFz minden igyekezet, minden erő. 
Késő bánat gyotri ofztán fzívunketj 5§ hajdani 
fzép nevünkf t gyalázat nyomja 

4, 
Verekedés, es jSauqfMs* 

ÍJjsag-frók, általijában véve, a' Népiek 
majd minden más írók között leg-töbhet hafz-
n a 1 h a t n á n a k. Miveí-hogy 8k leg«totbb-féle cm, 
berektől'* feg-figyelmetesebben g leg-gyakrabban x 

fcSt minden-nap*, olvastatnak* De ellenben ugyaq-. 
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i ; . azétt fog*t$fcbm-~* árth&tnak-is. Annyival ,ort; 
galmátosabb vigyázassa! kellene tékát igyekezniekp 

''hogy az igazsághoz mennél közelebb járhassa
nak, — leg-alább, hogy attól izántt-fzándékkal el 
ne távozzanak, 

f , Az Igazságnak felséges képe, úgy mondÜAY-
$y ÍÍÁL, mindenkor előttem volt. Oh fzentséges Igaz-
„ sági Te valál egyedül, a9 kit tifzteltem. Hogy-
f9 ha lefznek munkámnak még Olvasóji a' jövendd 
5, fzázakban; tetílt azt akarom: hogy, látván, 
„ mennyire ki-fejtettem én magamat minden pár-
„ tos indulatokból és elö-kéletekböl, ne todgyák 
,5 a5 tartományt, mellyben Fzulettettem; ne tudgyák,*-

. „ mi-némü Igazgatás alatt éltem, mülyen hívata-
5, lókat viseltem, mitsoda hitet vallottam: aztaka-

„ rom, hogy mindnyájan pojgár-társoknak, barát-
„ tyoknak ta|tsanak. „ a.) 

$.) V image auguste de la Vérité xrta toujours été 
présente. O Vérité sainie! Cy est toi seule que fai 
respectée. Si mon Óuvrage troúve eqcore quelques 
Lecteurs dans les siecles a~veniry fe veux qrfen 
voyant combién fai été dégagé des passión* et 
des préfugés, ils ignorent la contrée oh fai pris 
naissance, som quel gouvemement je vivais, quelles 
fonctions fexercais dans mon pafst% quel culte je 
professais: j * veux , qu'ils me irouvent tous ieur 
VQncitoyen 9 leur ami. „ — 

. 1 « 4 
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225Í5JSSS 

így kellene minden Történet-írónak 
ni ; ehhez kellene magokat minden Hírközlőknek >;*: 
tartani. Erre a* gondolkodásra RAYNÁLT maga 
3* józan Éfz, a* Bolíseség, tanította. Kevesen ta
lálkoznak az olvasottabb 's gondolkodóbb embe
rek koztt5 kik ebben Ö-vele meg ne eggyeznéneki 
kik ezt helyesnek, követésre-méltónak 5 ne talál-

Ugyanide tartozik a^-is, a? mjt a* Budai Efeák 
Újságoknak a' múltt efztendöbéli 27. fzám alat t 
költt levelében, a* 224. őld., gyönyörködve olvas
hatni , i íem kétlem, hogy fzámosan lefznek Ol
vasóink közül , a* kik nem tartandgyák hafzon-
ta lán dolognak, ha azon levél* egynehány sorai
nak itt-is helyet adunk. „ Ephemeridum Script&r 
&eri sít amariSi nullis praeiudiciis innutrátus; par-
tium studium fxigiat; Patriae amor , Religionis vin-
zulum ^ si ver a referenda sünt, exulent^ nullaque 
Patria, nulla religione se natum ^autumet, atque 
adeo tóti se viuere mundo credat; illecebras auri 
auersetur; non succumbat minis; calamum et respon* 
dendo et resistendo idoneúm, nujiquam tamen in 
inuerecundam aut laesiuam dicacitatem euagantem? 
adhibeat; nouerit, soripta sua non Pasq.uini esse 
fabulám^ ad quam famosi adpingi possint libelli; 
denique semper intonet' memóriáé eius Symbolum 
piaximi posi hornines natos Philosophi I. Jacobi 
R O U S S E A U : Fitam impendere verő. — His 
principiis instructum esse oportet* vt integer ^ dignus~ 
que sit^ qui acta sut temporis ad seros napote^ 
transscribqt* etc. 
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nák. Miért vágynak tehát még-Is ©Ily kevés fzám-

n a t 9 a?-:'kik, történtt dolgokat 's híreket írván, 

ie* nagy embernek példáját követni akarnák? — 

/Sem feándékom, hogy valakit érdekellyek; - el

hallgatom igaz okait. Tudom, melíy sok aka

dállyal kell küfzködniek, kivált a' mi Orfzágunk-

ban , még azokpak-ís, kik kíilömben a' hízelke

d e m , fsúfzást-máfzást, 's egyéb afféle alatson-

kodást, lelkekböl útállyák. Én azonban, ki e' 

tárgyról gyakran gondolkodtam, tsekély efzem 

fzerént azt ítélném: hogy addig^is, míg majd a* 

Nemzet és Király e£ iránt rendélne, V e ' réfzben 

Anglia', Svétzia5, V több mis Orfzágoknak. boldog 

állapottyát mí-is el-érhetnök, talán leg-jobb lenne: 

ottan 's arról^ $ hol 's a' miről nyilván, egye
nesen írnunk és fzóllanunk, tgy vagy más , helyes 
vagy helytelen ? okból 3s tekéntetböl nem lehet, b) 
nem akarunk, avagy nei|i bátorkodunk; az illyen 
esetekben, mondom 9 leg-jobb volna: h a l l g a t-
n u p k . Mert az {gazságot tudva v*s fzántNfzándék-
kai meg-sérteni, tul^jdon-képpen ^npyit tefoen, 
mint magát az Istenséget káromlani. 

\k) Lásd a' II-dik Negyedben, a* 127-dik oldalon 1 
hol ebbfli vélekedésünket bővebben ki-nyilatkoi* 
tattuk, 

Be.í 
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Eggy-általlyában: az igaz-Ielkü, betsületes-fzfvíl 
embernek, meg-tílthattyák ugyan (ha azok* a9 

kik hatalommal biniak, ezzel fzabad kéjek fzeréni 
élni akarnak;) hogy e? vagy ama" kedvetlen igaz* 
ságot ne írja% közönségessé ne tegye; de semmi* 
nemű emberi hatalom nem ké$ízerítheti Őtet arras 

^°gy e2^ vagy amazt ítja% hirlellye* 

XL 
T Ü D Ó S Í T T A S 

A* LEG-RÉGIBB MAGYAR GRAMMATIKÁRÓL 

G R Á M A-
TICA HVNGARQLATINA IN 
ufum pueroru recés feripta loanne 

Sylue&o Pannonio autore. 

De noná, apud nros, beneficia Príneipis mi.x 

imprimendi arte ad luuenes Hexaftkhon. 

Qüifquís i hoc luáo ftudijs ineubis hoeftis* 
Haec noua quae cernis iá cape dona libe&t 

IP^ogirefsum fpondet ftudioru nanq; tuoru5 

Biues quae nunq Pannónia ó$a tulitu. 
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iítq; tao ftjerítas ncctesq; , diesq: Teferre 

Ne ceííes grates qui exhibet ifta, Duci. 

NKANESI* AÍ, I 5 3 9 . die 34 lunij. 

ennek a5 nagy ritkaságií Könyvnek egéís 

titulussá. Nyóltzad réfzben, hat árkusokból áll: 

ígen jó , tifzta, erős papirosra vagyon nyomtatva, 
úgy hqgf ízintén a' Hollandiaival vetélkedik. Sem 
£ levelek, spm ajknak lapjai dámokkal nintse-

íiek meg~jegyeztetre , sem az árkusoknak Mmaí 

* betűkkel nintsenek a' Könyv-kötöknek kedvekért 
megrbéllyegeztetve* Ez a* Könyvetske űgy el-
enyéfzett a* Hazában,, hogy senki, tudtomra, ar-r 
tói e* mai napiglan sehol még tsak nem-is emlé
kezett* Láthattyuk nyilván azért vagy tsak e* 
példából , hogy a* pogányoknak gyakori ifzonyú 
pufztíttások, és: magunk között esett viJTzálko-
dásainkj egymás ellen való kárhp^atos sok rend
béli törekedéseink miatt fzámtalan ]ó Könyveink 
így el-ritkúltanak, hogy fkármelly drága árron 
sem fzere$hettyíik-meg; s5t azok közül némellyel 
nek még tsak emlékezetek s^m maradott-fenn ka-
^öttünlc* 

Silyesttr János volt e' Magyar Gramma
tikának fzerzoje, g ki Szimr-váraUyán fzületett %. 
í&zathmár Vármegyének Nagy»Bányához hája^i 
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mértföldnyire fekvő mezS-virossábgm» i K i e í r a i ^ ^ f i 
időben Per éh i Jánosnak birtokában 'vólt» fíalí^ff^ 
Tan i ^ í A e r n e k és Melanchtonnak jő híre* 
Icet ̂  meg-házasűltt ember korában azoknak hall
gatásokra tanulás* kedvéért 1534-dik efztendőben 
Vitttbergába ment, és az oda-való fő anya-osko-
Iának Jegyző Könyvébe a* maga9 nevét ekképpen 
írta-bé: Rgo Joannes Sylvefter 9 aliter Erd'óssif 

síibscribö legibus Studiosorum Nationis HungarU 
cae 9 Vitttbergae commorantium* Onnét ido
mulva a*1 fzép tudományokkal, '* a' Zsidó és Gö
rög nyelveknek tudásával megrakodva a' Hazába 
viíTza-tért. De mint-hogy a' még itt-honn bé-
ízívott, nfieg-újjftott9 vagy jobbított Vallásbéli tu
dománynak magvát imitt *s amott 84s több tár
saival eggyütt fzerte-fzéllyel hintegette , egy bizo^-
nyos helyben maradása nem lehetett: míg nem 
ofetán utóllyára Gróf Nád&sdi Tamásnak, az 
Orfzág* Kádor-Ispánnyának ? Űj-Szigetk nevű vá-
xossábaa, a5 mellyel 6 (jörögűl Neu-nesisnék 
nevezett, bátorságos menedék-helyet talált volna, 
m) Itt elaiTzör a9 Bán* engedelméből. - az, alatso* 

*~) Ez a£ Üj-Szigeth isevü Varoj Vas-Vármegy eb ei| 
Sárvár mellett volt; as mellynek oldalát egy fê  
\Sl a* Rába* vize, más feldl Géme'mossa, E2,NJk 
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f l l l ^ ^ ^ e r m é M ' t a d o m á n j o k a t tanítgatta; fáradta-
^Í%Wá$jk Jsoígalroatossága által lassanként jó oskolát 

állííván-fel , nem sokára nagy-kéízfilefü Oskola-
házat* is építtetett köböl a* nevezett Úrnak páran-
tsolattyából a5 maga9 költségén. Ekkor itt írta 
Silvester a' tanuló Ifjúságnak fzámára a' fel-
lyebb meg-írtt Magyar Grammatikát 1536-dik efz,-
tendőben? a' mint Könyvének eleibe föggetztett, 
és Oskolába-járó Theodorus nevű fisulőtt édes 
ujának ajánlott levele bizonyíttya. Azonban ez 
a9 ProfessorI ember az Új Testamentomot-is kii-
letett Magyar nyelvünkre áltai-fordítván ? mint
hogy Udvari papságnak viselésére-is méltózt&tta-
tott vo l t /könnyen meg-nyerte említeti Hagy-lelkő 
Urától, a* Bántól, és entiek hitvessétől Kanisai 
Orsolyától ; hogy Új-Szigethea Könyv-nyom--

dasdi Tamásnak állandó mulatóhelye lévén, azt 
sűrű plántáltt ef dokkéi, gyömoltsös éstirágos ker
tekkei, kies sétáló helyekkel, és egyéb gyönyör
ködtetésekkel gazdagon felékesítette t egyfzer-'s-
mind a9 Várat-is régi romladozásiból ki-vévén t 
áj eröá santzokkal, kőfalakkal, és bástyákkal 
meg-erdsítette, elannyira , hogy 1532-dik efz-
tendőben a'Törökök meg nem vehették, *s kénfze-
ríttettek fzégyennél alólla eLmenni. így befzél-
li ezt S i l v e s t e r e* Grammatikájának eggyik 

. lehelén* , ' , -, •, ' •* 
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tató^mfihely állíttatnék-fel* mint a* !&eUyncJc;:MH9!^A 
létele miatt 'az egéfe Hasa mind ez ide.'* nzyy * 
fziikséget látott , és a* meg-világosodásra nézve""^ 
nagy kárt-is vallott. Ebben á' legeU§ űj Jppp* .\( 

gruphiában Jött-ki ieg-eiöffzör-is tz a* mi Magyar 
Grammatikánk 1539-dik efetendőbeii; áz as-ütátói^. : 

következett i54i-dikben pedig az Új Testaiíien* 
tómnak Magjai nyelvre ugyan S általa lett fof* 
díttása Ahády Benedek, tudós Pap* és egy* 
{zer '̂8-mind Könyv-nyomtatónak vigyázása alatti 
a* mellyrőí más helyekenn ez-előtt már bőven efn* 
lékeztünk volt 

Midőn á* Grammatikának minden iérméfzetí 
tulajdonságit elő befzéllette volna j ezt Deákul Liü 
teraturdnakj Magyarul pedig Bettikről való tudó*" 
monynak nevezi. Nem eréfzkedem én most olly 
mellyen belé, hogy S i l v e s t e r János a* Magyar 
Nyelvet ef Grammatikájában rétiddel minemű Re
gulákba fkedte és foglalta légyen öfzve; mert a& 
itten tzélomön kivul igén sokra ter jedhet Méltá 
volna ezt a' drága ritkasága könyvet újra ki-nyom* 
tattatnL Nyelvünkre* söt egyéb okokra ilézve-is, 
sokat lehetne belőle tanulni* annyival-is inkább* 
hogy fzéllyel ez írásábafc nyilván -válóvá tetté % 
hogy a* Magyar Nyelvitek melly hagy feoros meg* 
eggyezése légyen a* Zsidó nyelvvel, és példák^ 
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|@'l||lg©kat világosíít-tneg» Egéíz gyönyörűség ezt 
•Jjwji* &yelvtiitkre* tartozó régi írást meg-olvásni, a' 

melléből TÍlágoson ki lehet még azt-is hozni, 
hogy senki eggy igaz és valóságos Magyar Gram
matikát nem írhat, hanem-ha a* Zsidó és Görög 
nyelveket jól érti; sőt kevés igazíttassa! ebből le
hetne egy tökélletes Magyar Grammatikát, a* mi 
időnkhez képest kevés munkával alkalmaztatva, 
a* Magyar Haza' ízámára kéfzíttenL 

Úgy látfzik, hogy Silvcster János még 
talán az Ó Testamentomot-is fordította légyen 
Magyar nyelvre, a' melly ugyan világosságra nem 
jött; mert a5 Móscs' Könyveiből, é& több Profé-
ták' írásiból fzámos S^ent írásbéli egéfe helyeket 
elö-hozattatva olvasunk ebben az 6 Magyar Gram
matikájában t tsak eggyet írok ide le, a* mellyből 
tessék-ki mind fordíttásának illendősége, mind pe« 
dig az akkori Magyar írásnak formája. Joel Pró
fétának II: 28, 29. r* így vagyon fordítvat Es 
Üfeen az utolsó napokban, az Isten monga , ki fo
gok ötteni az én lelkemből minden testre, es pró
fétálni fognak az tü fiaitok, és az tü leanitok. 
Az tü iffiaitok latast fognak látni, es az tii uU 
mitek almát fognak látni.' es búonaual az napok-
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ban k i fogok Öttenl az en lelkemből az e h ' i S ^ ^ l , 
gáimra, es zz en fzoigalo leanimra* es prófétáld ii; 
fognak* . , '* _'; •" 

Végezetre eí nem mulathatom, hogy a* mell / ,' 
Deák Verseket Theodorus Sjának irt volt , ide n€ 
helyheztessem egéílzen: 

Ád 'THEODORVM filiu Carme Endecaiyllabu. 

Sub luna geníto noua, nouum nund 
Nato , prodlt öpüs nouó, iiouüm sít 
V t muíius pueris, nouö sub anno 
Qui formám ftudij nouam sequuntur -*-** 
V t dictat scliola qűatii nouam $ noueills 
Erexit pueris, In űrbe nofteí 
Princeps. quae noua? dicta, quöd sít intet 
Curuos, Insula, flumiiium recessus, 
Quín tu nate , nouum, precamut, ut sis 
In Chrifti populo nouo? per orbem* 
Ccecas, pellere quod queat: tenebras 
Áftrorumque ducem pijs, oriri 
Cúret pectoribus, tenelle, sydus* 

Az illy tsekélységekben* magokat gyönyörköd* 
tetőknek kedvekért írtam Debretzenben Szent 
Mihály9 havának g-dik napján^ 1792* 

- • Dra WESZPRÉMI ISTVÁN. 

XIL 
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iV-dik. Elmélkedés. 
Hadi Történetei nevezetű Bétsi Magjai, 

Újságoknak íróji a' közelebb el-raáltt November* 
nek közepe tájján a* Magyar Koronáról ismét egy 
különös tüdósíttást hírdettenek~ki, mellyel vak* 
melly nevezetlen Hazafi tett-fel e* végett; *s melly* 
ben azt kívánta értésünkre adni, hogy a* mostan 
el-múltt Török háborúnak alkalmatosságával Bu* 
kerestben* Oláh Orízág' népes Várossában, Fö 
Hadi-Vezér' Koburg Herzeg* fzállásán látott-e? 
avagy talán tsak hallott lenni eggy olly nyóltz« 
feáz efztendös Görög Historikus Könyvet, melly-
ben a* mi fzentséges Koronánknak formája le-raj* 
zohra* alkotmánnyá pedig le-írva találtatik; a* 
mellyel régenten egy valamelly Görög nevezetlen 
Csáfzát, egy nevezetlen Magyar Herizeget meg
ajándékozott 5 midőn Kerefzténnyé-lételekör eggyet-
len-egy nevezetlen Leányát annak feleségül adta* 
és egyfzer-Vmind Magyar Orfzághoz tartozó min
den Ö jussáról örökösen le-mondott volna. Ez a* 
bizonytalan Históriátska, a3 mint látfzik # tiüpáit 
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tsak arra mágyen-ki, mint-ha mondotta volna a* 

nevezetlen Hír-mondó, hogy látta, vagy haloüa 

volna 5 nem régiben % hogy a9 vel£s konts a9 

maga' feje felett erre f vagy amarra sebessen ke-

refztíü által repült volna. Nem kevés gyaláz&t* 

tyokra fzqlgálna az a' Magyar Orfzági Tudósok

nak , ha minden Görög Historikusoknak nyomta* 

tásban világra ki-jött munkájikba mind eddig bé 

nem tekéntettek, és annak a' nevezetlen Tudósít-

tónak a* Koronáról fellyebb-említett befzédire 

reája nem akadtak volna. 

D e míg ez a* Bukeresti Görög Historikus, 

Koburg Hertzegnek hathatós közben-járása által^ 

Oláh Orfzágból hozzánk el-érkeznék: lássunk mi 

e3 tekintetben némelly bizonyosabb dolgokat 3 a® 

kezünkön forgani fzokott Görög írókból. Talán 

fzintén annak a9 fzagát érzette-meg az érdemes 

Tudósíttó, a* melly Scylices Curopalata, a' XI-

dik Százban éltt Byzántiumi Görög í r ó , befzéli 

a9 maga5 munkájának éppen tsak nem végezetén, 

hogy midőn Nicephorus Botaniatts hajdani Gö
rög Csá&ár, a9 ki Dukás Mihályt Csáfzárságától 
meg-fofztotta, a7 Duna-mellyéki tágas térségeken 
lakozó Scytháknak két hatalmasabb tsordájitól 
(horda) PatzinatzesehSl9és Comanusohtol gyak
ran háborgattatnék 9 ofztán vélek meg-békélvéis 
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;* (követséget fze?zett; p.zon frigy-kötésnek meg-erS-

4 síitésére a' Magyarok' ÍC irállyá val-i* öfzve-harát-

kozott , kit a'* Görög író Kgdtoit Qjyyatflat, £fa. 

•' gaww J&o&jnek^ az az. Magy^-OrT/ág* Králes* 

lének fcsrez; ás íme az így-nevezeu Magyar Or* 

feág* Királlyával kötött fzövetségnek örökös fenn

tartására a' maga' néniiyének leányát Synadenét 

feleségül ajánlotta» sot nékie-is adtaj vele-is élt 

házasságban fzintén a' Királynak haláláig; ekkot 

ófztán ez a* Thtőűuius Synadcnts ízáímazott Sy+ 
ttadene nevű Magyar Királyné viffza-tért Byzan-
tiumba a1 magi** fzületése* földére. Jól-lehet Scy* 
litzes Cutopaiata ugyan a' Magyar Királynak ne
vét itt nem említti; hanem tsak Ungarias Era* 
kének* áz az* Magyar Oríkág* Kírállyánakn&rtzis 
de Bonfinius, Magyar Orfzágí Historikus» Máso* 
dik Tízedének haímadik Könyvében ugyan-afcoi* 
Királyt, a' kivel Nicephoxüs öfzve-fzoveikezett* 
világoson Geyzáhak mofldgya lenni. De eggjr* 
általlyában nem-is lehet külömben, lenni e* dolog-
üak; mert Nicephorus Botaniaies Imperátor * Geyz& 
Magyar Király, és Stylitzes Cufópaiata Histotí* 
kus-is> mind hárman éppen €ggy időben eggyütt 
éltének * ha BZ efztendoket a$ efztenddkkel ík@* 
frossan egybe-vettyiik* 

" ;" ' ffffl 
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Ezek ízként Görög Orfsági Leány lévén Gtyzu-

aak felesége, még pedig, a' mint fellyebk láttuk, 
TSíicephcrzis Botaniates Görög Csáízárnak igen 
közelről való rokonnya: nem tsuda tehát , hogy 
Koronánkon Despotesnék neveztetik Geyza Kirá
lyunk, Mert ugyan-is annak alsó karimás kerü
letén a5 Királynak Képe alatt, így folynak áorjá« 
ban feóról fzóra az igék: Teo0ir$* Airjra'rur varit 
Kgdhnf T*gni*t9 az az: Geobitza (Geyza) Jav, 
vagy h&séges Despotes> Turciánok (Magyar Or-
feágnak) Királlyá. 

A' Ducas nevezetű Csáfzáróknak idejekkor a9 

Konstántzinápolyi Udvarnál a* Despoták1 titulussá 
TÓÍt a* leg-első Méltóság az Imperatoroké utánn, 
jóUehet ök semmi hivatalt nem viseltének legyen-
is 5 mint a* XV-dik Századtól fogva az Arany
gyapjas Vitézek^ és az az-utánn elö-állott egyéb fé
nyes tzímem Rendek , mind e* mai napiglan fzok-
tanak lenni. Hlyének voltak többnyire a' Csáfzá-
roknk fijai^ attyafijai, vejei, és egyéb rokoni. Va
gyon kezünknél Romanus Diogenes Görög Csáfzár-
nak ílly Görög fellyul-való-írással egy régi pénze: . 
HlMANíl AICHOTH TU AIOrENEJ f az az5 Roma-
nus Diogenes Despotes % melly akkor veretett, 
midőn Constantinus Ducás Csáfzárnak özvegyét ̂  
aina r fzerentsétlenül-jártt Ducás Mihály Imperátor-
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irtk Annyit^ Budádat 9 feleségül <ú-vtlte: és zz 
cgéfe Napkeleti Birodalomnak igazgatásában a«> 
naktársává, Corregenséré lett: még Alexius Com-
nenusnsk ideje utánn-is mindenkor elébb-valók 
voltak a* Despotdk még a5 Seoastocrateréknél E 

és Cűej'aroknál-ís, az az, a9 második ás harma
dik Fö Uralkodóknái-is. Az illy Despotákn&k íze-
kott meg-koronáztatását, nem kűlömben korona* 
jóknak formáját* alkotrnánnyát, ékességét eléggé 
elö-befzélli Codinus Görög Historikus, a' Kon-
stántzinápolyi minden viseltt Hivatalokról írott 
munkájának XVII-dik Könyvében. 

Despata senki nem lehetett, hanem-ha Kon-
stántzinápolyban lévén lakozása* az Jmperat&rnak 
Jelen-létében nagy pompával meg-koronáztatott 
yólnas ha pedig valaki Despotesi méltóságra emel
tetett az Imperátorok által annak távollétében $ 

akkor a5 Despotesi Koronával-is meg-ájándékoz-
tátott, Hlyen Despóták; voltak Pelopo.rmesusnak ? 

4etoliának9 Epitmnak* Serviának Despotussi; 
illyen Despóta volt Chagmu$% a* Hunmisok* Ve
dére , Theophilactns Simocattának tanúbizonysá
ga fzerént, a' hetedik Könyvében; illyen volt 
Boesilds-is Myslának Despotesse* Cantacuxenus 
első Könyvének bizonyság-tétele fzerént; de neve
zetesen, közeltbb. illyen. D^spotes volt II-dik Gqrz* 

F f 3 
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Magyar Orfzág* Királlyaris, Szent Láfeloiiak teto&$t 
vér báttya, a* finnt e* Koronánkon lévé világos"*j& 
Jnscriptio bizonyíttya» a' mejlyet nsqst ni|n4gyá^J,^ 
amott fellyebb le-íránk. r ,.; ;;• , s ^ -

Ezek fkerént, mi lehet hihetőbb dolog, kogj^^^ 
Gcyza el-vévén feleségül Synadenét, Nicephorut*'^ ? 

uak közelről való rokonnyát, ezen Despotesi méh . -
tóáággal őtet-i* meg-tifzteíte, és Felségesi titulus*-
s&l 8de#iAfi# « , jMaiestas Vextrdy nevezettel illet* 
te ; és egyfzer-Vmind ezen fÖTméltó$ághoz kötte* 
tett IXespotusi Koronát-iz hozzá a* Csáfzár meg- :|J 
küldötte, annyi vai-i$ inkább, hogy világoson írják 
a* Historikusok , hogy Geyzával frigyet kötvén 
a* Görög Imperátor, annak ajándékokat-is küldött 
bizonyosan. Ha vsllyon Synadenéte-is, (5é^£ 

Királynéra, mint a' Görög fmperatornak húgára, 

áltaMkállott volna ez a' Despotesi fo-méltóaág, 

jnivel még az Affzonyi Nemmel-is közöltetett 

YÓIt az többnyire, és Pespto.emknák$ söt Rasilis-

sdinak hívattattak, arról semmi bizonyost mo*fc 

mondani nem tudunk. 

Olvassukrmeg figyelmetesen az említed Codk 

nus Curvpalaíesntk r a9 Görög Udvar; Hivatalok? 

fól egy befedett Könyvének XVÍI-dik réízéi, mi* 

némfiek fzoktanak többnyire lenni a* Despótáknak 

feámokra kéfzíttctetí Koronák,, mind formájokra* 
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mind egyéb ékességeik* nézve : különös fzép 
zaeg-eggyező hasonlatosságot találunk mind a' két 
fél között, ha nem tökálletesen-is; rnivel-hogy 
amaaok-is hol egy, *s hol más tekéntetekre nézve 
az időknek forgások fcerént változhattanak, Co-
dimu-v& a' Despoták' Koronájának Le-írója mint 
egy három-feáz efztendokkel élt későbben Geizá-
nál; azonban azt-is ki tudná meg-határozáskép-
pen nékünk elő-fzámlálni, minemű változásokon, 
tsínosgatásokon mehetett-által ez a' mi fzentséges 
Koronánk közinkbe lett érkezése utánn; leg-alább-
is a* két fele-más Görög és Deák Jjiscriptiókbál 
világoson ki-tetfzik, hogy a' két egymástól kü-
lömböző Napkeleti, és Napnyúgoti Nemzetségek' 
tudós Mestereiknek kezeken fordult az meg, az 
időknek külömbözö fzakaflzaikban. 

A* fellyebbeknek elÖ-adásokból, már azt-is vi
lágosabban által-érhettyük, mitsoda Korona lehe
tett az, mellyröl a' mf Historikusaink' be&édgyek 
feerént, Szent Láfzló álmodott volt akkor, nii-
dön Salamon Királlyal a' Vátzi Mrdd mellett, a' 
két pártos atyafiak meg akarnának ütközni, azt 
fcírlelvéa a' magok' táborában ama' mindent kön
nyen el-hivö Nép előtt, annak bátoríttására, hogy 
látott volna Láfzló eggy arany koronát az Égből 
le-fcáUara Qeizának fejére; holott mát akkor je-

Ef 4 
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blvastatik; azért néki bízakodrah az a* vak-buzg5 ^ 
Nép ez által a* ditső álombéli beízéd áltál, győ* , J 
zedelmet-is vettek Salamon Királyonn, egyfzer-,, . 
Vmind a' költött álom-is ofztán bé-tellyesedett, 
Mert nem sokára a' véres ütközet utánn GUza 
Székes-Fejér-Várott meg-is koronáztatott azon 
Égből le-feállani mondatott Angyali Koronával,, 
mint-hogy az elébbeni Szent Istvánnak rendes Ko
ronája már ez előtt jó idővel Rómáha el-vitetett 
vo l t , Hetedik Gergely Pápáask hiteles tanű-bi^ 
zonysága fzerént —i Áh bizonnyára ! Orfzágunk-
nak ezt a* régi drága kíntsét kellene nékünk a* 
ízentséges Atyának engedelméből Rómában a* 
Gazophilatizimban, Kíntstartó-bázban, fel-kerestet-
nünk> és kezünkhöz keríttenünk! .—* Remény n 
lyuk, így őrlődik-ki ofztán még valahára a* tökél-
letes valóság. - ^ De azonban el-várjuk ezen be-* 
fzédünkre* mit fog nékünk ama' nyóltz-fzáz efz* 
tendos Mukeresti Görög Historikus mondani, -m 
pebretxenben, su-dik Decemberben 1791, 
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V-dik Rlmélkedés, 

N»* fávozzimk-el meffze a* mi fzentseges Koro-
fiánktól; jertek ? Atyámfiai! nézzük-köriil még to 
vábhá-is azt gondos figjelmetességgel: bizonnyal 
8 maga téfzen önnön magáról leg-hiteksebb tanú
bizonyságot; tsalhatatlan jelekből kinyilatkoztatta 
a* maga* eredetének valóságos idejét, Mint-hogy 
tudniillik Ducás Mihály Görög Csáfzárnak3 és 
snnek Fijának^az Iffjü Constantinus Porphyroge-
nitus Imperatornak ? és Második Geyxa Magyar 
Királyunknak valóságos Képeit, és neveit fzem-
lélteti magán: ezzel nyilvánságoson értésünkre 
adta azt mí-néMnk, hogy azon eggy időben egy* 
gyütt éltt három uralkodó Fejedelmeknek idejek-
ben kéfzíítetett volt az a5 Napkeleti birodalomban. 
Ha ugyan-is iijjabb visgálódásra veffzük még egy-
fzer é* tekintetben ezt as fenn-forgó dolgot; és 
valóban gondos fzemekkel Szent Koronánkra reá-
tekén tünk: azontúl egyfzeribe mindgyárt fzemünk^ 
be tűnhetik, és egy meg-tekéntéssel nyilván ál-
taUáíhattyuk; hogy a* melly tzímeresen a3 mi 
Idvezítö Urunk' Jésus J£ristasnsk ditsö Képe fzem-

w léltetik elölről fzem^köztt a' Koronának homlokán % 
fzintén oily tzímeresen vagyon Ducás Mihály 
Göyög/Csáfzárnak-isi a' Képe ellenben gondolván 

Ff & 
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hátulról a* tarkójánál ie-festve. Lányuk ugyan-, 

is elölről a* Jésus Kristust Királyi fzékiben ülvén 

€ggy egefe pólttzal feflyebb- emeltetvén helyhez-
tetve lenni; és Királyi trónussának fziatén alsó zsá-
molvánál eggy egéfz grádittsal alább balról a* 
Gábriel Arkangyalnak* jobbról pedig Mihály 
Arkangyalnak? és ezek utánn azon alatsonabb SGI^ ; 
ban mind két oldalról a* több Szenteknek, Szent Tg 
Demeternek, Sz. Györgynek, Sz. Kosmának, á t 3 
Sz. Domfénnak Képeit fzemléltetni, annak YÍUU-"'^ 

gos ki-ábrázolására, hogy a' Jésus Krístns olly 
mindenek felett fel-magaíktaltatott mennyei Fel
ség, ki még az Arkangyaloknál, a* Szenteknél; 
és minden mennyei Karoknál fellyebb-való ; és 
ezek mindnyájan .az ő trónussának zsámolya kö-* 
rul feakadhatatlanul udvarolnak, Hasonló-képpen 
ha már meg-tekéntyük a* Koronánkr&k hátulsó 
réfzét-is azon gondossággal, ott találunk három 
uralkodó Fejedelmeket egymás mellett sorjában, 
J)u.cás Mihályi, 'Constantinus Ihrpéyrogenitust % 

és Geyzát; a' hol-is jobb kézről Constantinus „ 
bal felöl pedig Geyza foglaltának magoknak he* 
lyett de már Ducás Mihály, mint, akkori ural* 
koctó Görög Imperátor, ezek között középben 
hasonlóul eggy egéfz pólttzal fellyebb-emeltetett 
helyen Csü&árí trónusában egéfe majestassü$ *i 
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méltósággá! el feUielyhezíeteiínek lenni fzemlélte-
t ik , nyilvánságos jeléül, hogy 6 volna az, és 
nem más , &' ki akkor a* Napkeleti birodalomban 
felségesen uralkodnék, midőn ez a* Korona ké-
fzíttetnék. És így ezen mostan le-írtt két rend
beli tzíneres ki-ábrázolásokkal, mind a* Kristus-
yiak mennyei királysága elölröh mind pedig egy-
fzer-Vmind Ducás Mihálynak a' Görög biroda
lomban való földi uralkodása hátulról a* Koronán, 
mintegy tükörben, világoson elö-adattatnak. 

Kagyobb világosíításn^k okáért ide járul az*is 
még itt másodfzor, így lévén Koronánkba Ducás 
Mihálynak Képe mellé annak egéfe titulussá fel-
metfzetve: M*%mh i áú~mc h X^TW *imV &őm» 
faüf ftífA»\m9 Ducás Mihály Rómaiaknak a? Kris* 
tusban hűséges Királlyá, vagy Imperátor a ̂  ezzel 
V ízóllásnak formájával, hogy b X^rr í a* &ris~' 
tusban mondatik Rómaiak* hűséges KiriUyának 
fenni, azzal nyilván az ^datik-eiő ? hogy Ducás 
MihsÁy akkor életben4évő uralkodó Csáfzár voltj 
midőn e& a* Korona kéfzíttetett. Mert valamint 
nállunk a' Napnyugoti Qrfzágokban ez vagy amas 
uralkodó Fejedelmek, ezen fzóllásnak formája fze«? 
réht Itei gr&tid\ clementi4» Istennek kegyelmes* 
ségpbőt Királyoknak vagy Csáfzároknak lenni 
WOiidattatnak $z örök emlékezetre tartozó frások-i 
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dalomban-is a* dolog, hogy midőn ez vagy amaz ^ 
a' Kristusban mondatott Rómaiaknak JtBs4ggiL:*^ 
Királlydnak lenni; annak akkor feüksége?-kép|^^>:^ 
életben kelletett lenni. - ';'•"* 

D e mivel érdemelhette azt a* mi Geyzánk* / ^ 
hogy Ducás mellé olly közel helyheztettetnék a* . r 

Koronának alsó karimáján? Ő Ducás Mihálynak. ; 
eleitol fogva jó-akarója, sőt jó baráttya volt; ne- '* 
vezetésen midőn Salamon Király a' Görög biro
dalmat háborgatta, *s pufztítQtta, vele különös 
fzö vétségre lépett: sot annyira meg-kedvellette 
Geyza a* Görögök' haráttságát* hogy még Görög 
fö nemzetből feárma^ott Synadene nevű Leányt 
hozott Konstántzinápolyból magának feleségül; a! 
kivel fzintén halálig-is é l t : Mint jó bárányát,, 
mint hűséges fzövetségesiét a* Csáfzári Udvar annyi
ra meg«tifztelte> hogy még az Imperátorok utánig 
inindgyárt leg^fqbh, V lég-elsőbb méltósággal, 
felséges Despotesi titulus&zhis meg-ajándékozta, a* 
mint ezt a* Képe mellett való fellyűl-írás ekképptii 
bizonyíttya: T&o&ii;a AwTrírn? xmit Ttfáhnt T%§irf*t % 

az az: Geobitza (Geyza) hűséges Despotes Tur* 
$iámk ( Magyar Qrízágnak) Királlyá. NenMsuda 
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HCiiátj ^sgy Geyza Xir/Iyuaknak ollj tifzíességes 
hely adatott a3 Görögökből Szent Koronánkon. 

Ducas Mihálynak jobb keze felöl pedig, a' 
znint mondánk ? alatsonabb helyen Constantinus 
Porpkyrogenitusnzk Képe vagyon iilyen körü
lötte való írással % K<wT#vr/W &wiXfvV Vm^m £ 

Ib{Qvgeyí*nrof9 az az : Constantinus Porphyroge~ 

niius Rómaiaknak Királlyá 5 vagy Imperátori 

Hogy pedig ezenn a* Constantinus Porphyrogeni-

ttisonn ellene - mondhatatlanól Ducas JMfihálynak 

Fija> az Ifjú Constantinus Porphyrogenitus értes

sék: nyilvánságospn ki-tetfzik Psellus /Mihálynak, 

az Attya* Praeceptorának 9 és Udvari Fő-Tana-
tsossának azon Orvos Könyvéből > a* mellyet Con
stantinus Porphyrogenitusnak, mint tanítvánnyá-
nak ajánlott illy Görög homlok-írással: %l^ffmi$ 
wfit KMeT&vrTw TOP , Tk$$v$*yím,t(w* M&dicinalt ad 
Constantinum Porphyrogenetam % az az ; Orvosi 
tudomány, mellyet Constantinus Porphyrogeni** 
tusnak ajánl Psellus Mihály. Ebben mindenféle 
nyavalyák le-íratnak 5 és orvosoltatnak. Egéíz kép
telenség volna tsak gondolni-is 5 hogy Psellus ezen 
Orvosi Könyvet Constantinus Porphyrogenitus-
nak, a* Leo Sapiens* Fijának ajánlotta volna, ki 
az-elött közel más-fél fzáz efztendövel é l t ; vagy 
ama' nevezetes ConstantmusíiBk$ a* ki Basilius* 
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•al eggyütt uralkodott í avagy pedig Constantinus 
liLihomcckusnBk; mert ezek-is }á darab idővel 
éltének annak-eiötte, és sohol-is semmiféle írók-* 
nál PörpherQg€nitu*cknzk eggy-általlyában nem 
neveztetnek* 

Voltának ugyan a* Dueások* famíliájából há* 
rom Constantinus nevű Csáfzárok, kik mind kö* 
zel egymás utánn, egy darab idö~tájban éltének» 
éa uralkodjanak: az első volt az öreg Constanta 
nus Ducas) Mihálynak Attya; második vók a* 
Mihálynak testvér öttse* harmadik á' Mihály' Fija* 
a' fzóban fennforgó Constantinus PorphyrogznU 
tusi de ama' kettő közül eggyik %tm mondkthá* 
tik JPorphjrrogenitusnak. Mert az öreg Constun* 
tinus Ducas lévén a* leg-első, • ki a' maga* fami* 
liájából Csáfzárságra emeltetett* a* Fijá*is Con* 
stantinus még Csá&ársága előtt_ ízületett* és így. 
eggy-is a' Csáfzárnéknak fzülésekre rendeltetett 
Porphyr nevezetű fzülo-palotájdhm nem fzülettet* 
heteit 5 hogy Porphyrogenitusi nevet viselhetett 
volná $ akármellyik-is Constatinusonn$ a' Ducáti 
Mihály' Fiján kivül; a' kit Alcma Maria á* meg* " 
nevezett Porphyr fzülő-fzobában hozott c' világra J 
á* honnan 6 azonntúl Porphyrogemtumak kezdett 
kívattatni; az egéfz Birodalomban-is az alatt a* 
Név alatt kiáltatott-ki Jmperatornsk ínég kisded* 
korában* 
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B e valljon nem nagy képtelenség volna-e 

még tsak gondolni-is, hogy a' Kororinkon lévő 
Constantinus Porphyrcgaiiiusomi akár eggyik^ 
akár másik Constantinus értettessék, a' ki Duczs 
előtt eit? hifzeii, nagy betstelenség lett válna 
Ducis. JIPÍÍ. aratornak lába-zsámolyához olly ala-
tsonságha helyheztetni akármellyiket - is, kivált 
Constaniinust3 a' Leo-Sapiensntk Fiját, a' ki 
Hielly sok fzép drága munkákat írt: meg-gondol-
ván még azt-is azonn-kivül 3 hogy azok is mind 
eggyenlö Csáízári majestássú uralkodtanak* Ez-
okáért a? Ducás Mihály9 Csáfzári fzékinek lába* 
zsámolyánál talponn-udvarló Constantinus Porphy** 
rogenituson nem egyéb, hanem a* Csáízárnak ne
veletlen vFija, az ágy nevezett Ifj& Constantinus 
Porphyrogenitus értettethetik. 

Ide fog az-is méltán tartozni, hogy* a9 fel-
lyebb-említett Psellus Mihály ki lett légyen $ két 
vagy három ízóval emlékezetet tegyünk. K@&~ 
stántzinápolyban régi nevezetes törzsökös Fami** 
Kából vévén eredetét, annyira ment a® tiíztessé* 
ges tudományoknak tanulásában, hogy e9 mai 
napiglan éltt minden Tudósoktól példa nélkül 
fzélesen ki-terjedő, és éles-elméjű bolts Férjfiúr:ak 
lenni közönségesen tartatik, a* ki minden ki»gon^ 
clolható tudományokhoz eggy-arántt értett; mint* 
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hogy még az időben, mint mai napáim, #> *£Ua 

dományok ama9 négy nevezetes FarMidsokta. mm 

valának fel-ofztatvas az tartatott akkor ígazáis 

Tudósnak lenni, a' ki mind &* négy Fácultások-

ban$ és annak minden ágazataiban eggyaránt jár* 

tas-köites lehetett: ekképpen hogy ReUusA§ 

nagy Thmlogus, nagy Philosophus, nagy Medi* 

eus, nagy Jurisperitus eggyaránt volt légyen p 

minden rendbéli ízámtaían sok tudós munká}i bizo« 

nyíttyák, SL mellyeket Vossius, Cave, de kivált 

Allatius hoíTzas renddel elő-fzámlálnak ; és más? 
vagy nyomtatásban ki-adattattanak 9 vagy pedig 
még tsak kéz-írásban Európának fo Könyvtárba-
maiban fzéllyel imitt fs amott hevernek. 

Jó idején ez a9 tsuda-nagy tudományi! Em* 
ber ar Csáfzároknak Udvaraiba bé - avatkozván 
Constantinus Ducás Csáfzár őtet a' Fijának Ducás 
Mihálytídk taníttó Mesterévé tette ; a' kinél an
nyira bé-feínlette magát, hogy 6 annak titkos 
tanátsossa-is lévén 9 idővel még mostoha Attyát* 
is Diogenes' Romamist a' Csáfzárságból annak 
tanáts-adása fzerént le-veíkeztette; az édes An-
nyát Eudociát Klastromba záratta; magát pedig 
Ducás Mihályt, az Attyának testamentoma fze-
iént5 azoknak helyébe a* Csáfzári Székbe ültette t 
egy fzoval mondván , . Ducás Mihálynak uralka* 

iába* 
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diában mind keze, mind lába, fzeme, füle, 
ftAjs, sőt tibbryire efze-;S íSa3c p , ^ ^ 
Mittt-hogy azért P ,e / / W nélkül az j ^ r a í o r leg-
k-sebbet-is alig tselekedheteti: ezek fzerént nyil. 
-án a' Koronánknak efzkozíő Mestere-is Pseüus 
Mihály volt; mint a' ki az azonn lévő drága 
Kövekről-is egéfz Könyvet írt, % e n titulus alatt: 
Nomenclator gemmarum, quae in um sunt % et 

earum usus in Medicinis, A drága Kövekről, és 
azoknak orvosi hafznaíkróL Görögből Deákra 
Aicnnthcrus Orvos fordítván, Otthomarius ki
nyomtatta 1.594. s . Ezen Könvvéböl Psellusruk 
nyilván ki-tetfcik, hogy ö nagy Juvelier, drága 
Kövekkel bánó tudós Mester-is volt: azért cl 
lehet mondani, hogy azokat a' Koronánkon lévő 
íkámos drága, réfz ízerént Rubin, réfz fzerént 
Sqfir Köveket, és még fzámosabb Orientális 
Gyöngyöket talán Psellusnak ujjai rakták oda 
olly mesterségesen; annvival-is inkább lehet így 
gondolkodnunk, hogy hasonlóul más két Köny-
veket-is írt «' Köveinek mindenféle nemeiről, és 
minémüségeiröl; Maussacus Jakab Görögből 
Deákra fordítva mind a' két nyelven ki-adta Toló. 
sában i ó i 5 . 8 , söt még az AlchimiáTÓl-h írt *# 
*f*™»}ms\ Az Arany tsinélásnak mesterségéről 
•dó Tractát, Görög és Deák nyelven ki-nyom^ 
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tatcdva Pádvában 1572.,8*' Az Egek* . i r i i | ^ E & £ ^ ^ 

ról , tsillagok* forgásáról, Dioptricáról p .Catoptri*^.-^ 

cár ól 9 és egyéb méllységes tudománhyiTÓI $" ég " ^: 

Oraculurnirúl a' Káldéusoknak, cgéfe K Ö Í 3 ^ T ^ ^ | ^ 

ízerzett volt. 

Ai feUyebb-említett Orvos Könyven kívül írt "^ 

Psellus még más Orvosi Köny veket-is , úgy-mint* ><-':.* 

i>) 2?e victus ratione, dec/ue facultatibus 9 et 

succi (fualitate aümentorum Libri duo. Válla <~ 

György* fordíttásából. Vertet. 1498- fol. Colon. 

1526. 8* és BasiL 1557^ 8* Constantinus Ducás 

Csáfzárnak vagyon ajánlva. 2.) ^úvtotypt* xtp Tp~ 

<pu9 3rw*tAit*¥* Syntagtna de aümentorum viribus* 

Az Eledeleknek hafznairol. BasiL 1538- 8". 3-) 

m$l IloStdy^. A láV-köfzvényr'bL Paris 1558* 

8* 4.) TO?*' S^wyjwír. jDe pulsibusk jf Pulsusok-

róL 5.) A*c**jfte<Wi* m/£*T*w>t*r. J&jtationem de 

Febrientibus* jf Hideg- lelősöknek változó álla-
pötty okról. írt még Gatenusrsi, Diosvoridesie 9 

és Hippocratesxe-i* különös magyarázatokat, sőt 
több efféléket-is. Itt ezek egyedül tsak azért fzám-
láltatnak-elő, hogy Psellus Mihály Orvos Doktor 
lévén? nem tsuda annak okáért, hogy Kosma,és 
Dómján nevű két Mártyr Szentek Koronánknak 
oldalára fel- helyheztettenek, mint a' kik fcíeitöl 
fogva az Orvosló Doktor ok\ és Patzkáriusok® 
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!7*:%Ssttik ez előttünk, mivelhogy valamint a' Csk~ 
- /V ü&c'JDacds Mihály-is Psellusnak, a' Praeceptork-
'•"*-' nak és Tanátsossának, ininden munkájií nagymama* 

* meg-elégedésével elfogadta, és azokat fziint^le-
mii olvasta: úgy fzintén Orvosi fpasait nagyra be-
tsfilté és az Orvosokat-i* kedvellette.; söt Koro-
nánkonn-is Kosmás és Domianus Orvosoknak Ké-

; pékben tifeielni kívánta. 

Bátor Psellus a' Törvényekhez értő nagy tudós 
Ember lett légyen is5 ar mint a' több Törvényes 
Könyvei kötött magának Ducds Mihály • Imperá
tornak fzámára kéíkített SiW^ir tm vipmv ttelt nct* 
KiTtxw, A* Torvényeknek és Polgári fend-tartá* 
soknak Summája, nevű Könyve bizonyíttya3 mel-
iyct Bosquet Ferentz Deákra által-fordítva két 
nyelven ki-adott. Paris. 1632. 8- de ez az olly 
híres Konstántzinápolyi hajdani Jurista és Sta* 
iista, a* "mint Londonban Fitt, Rerlmheft Hertz* 
berg mostanában kormányozták av Világ* állapot* 
tyát f még sem boldogíthatta mindenkor tanáts adá
sival a* maga' Fejedelmét: Mert midőn végtére 
ollyátén. dolgokat kezdett volna Csáfzárjának fülé
be sugallani, mellyeken nem tsak at Örfzágnak FŐ 
£4 Rendéi meg-botránköztának; de kivált fflice* 

G g 2 



phoruj JSotamatesy a' Fő-Hadi-Vez&e annyira 
meg-bolTzcnkoáott, hogy Ducás Minályt Csáfeán 
méltóságától meg-íofstotta; JPsellusnák haját pedig 
el-borotváltatván, Szerzetes ruhába öltöztette; & 
érdeme fzerént Klastromba záratta mint egy sraAv. 
TrfötyjteöfrréwTJjV 3 polypragrnateutes embert, a'kijTíírt-
den fazékban halán volt ; azért-is énekel a* Poé* 
ía ekképpen •: 

) rw n&Xv7rgi&yp,te'Mri¥, 

J 2w polypragmosyneno 

Azétt hogy Ducás többnyire mindenekben 

Psellus tanáttsával élt, innen ama1 felsego Görög 

író Zonaras Históriája' XVIII-dik Könyvének XV-

dik, és XVI-dik SzakaíTzában rútul betstelenítti 

mind Ducást9 mind Psellusti hogy ez amazt tsak 

a3 Grammatikában, Rhetorikában, Poézisban, Filo

zófiában, Históriában és egyéb alatson tudomás 

nyokban gyakorlottá; a5 honnét ofztán Ducás a* 

Birodalomnak igazgatására tellyességgel alkalmat

lanná tétetett volna; és tsak egy hafzontalan ern* 

ber lett volna. De ez merő azon calumnia, fzern*-
telén hamis vád. Éppen ellenkezőt mond rólla 
Anna Comnena^ Alexiásskmk V-dik Könyvében;* 
és a* több Historikusok, a3 kik közelebbről is
merték Dueás Mihályt: söt teo Állatiigr Görög 



Orvos Doktor» nem tsak azt állíttya, hogy Köuy-
vekeí-is írt volna JMichael Ephesiusn&k nevezete 
alatt; hanem minden nékie ajánlott ízámtalau 
Könyveket nagy kedvességgel fogadott-el, és azok
nak olvasásában magát fzakadhatatlanúl gyakor
lottá. Ez-okáért említett Allatius nagy beho ma
ga* meg-indulásából Zonarásnak € hamis vád-
gyára illyetén fzókra fakadott-ki: Vagyon-e olij 
ártatlan 9 és kegyes életű ember, kivált hafzeren-
tsétletiségbe találand esni> hogy a rágalmazó 
nyelveket elkerülhessél Vagyona olly ditséretre-
méltó dolog, mellyet az álnok-fzivü emberek ne 
kárhoztatnának? íme, mikor a' Napkeleti Biro
dalom hanyatló félben 1 kezdene lenni, abban a 
tudmánypk meg-J"tűnnének virágzani: akkor ez d 
Csáfzár ma$c? példájával azokat élefztgeti, ápol-
gattyai és azokban talállya-fel minden (liUéretét 
és ditsosségét, hogy így jó-akarójihoz nyájas ba
rátságát ? a' fzilkölködökhöz irgalmasságát, mitu> 
denekhez pedig az által kegyelmességét meg-mu-
tathatná. 

JDucás Mihály' betsületinek fenn-tartása végett 
illő léfzen megrtudnunk, melly roflz-nyelvü, *& 
mérges-pennája Historikus lett légyen ez ** XII-
dik Századdá^ éltt Basilita Görög Szerzetei Zo~ 
naráss £ ki még a' maga* tulajdon Nemzetét* '* 



•SL* C r <Wa% «#íi**«*'i* T 

^g c . :. egg&s ~'&$töa8tf$ 
•wí-Wv,.v«i*--* ;».'•* 

Hazafiait-ís írásiban tímélHs-]rSkt^Sf io%*i 
rumi motekollya; a* tifetes F # p i r r c 4 4 c t / Í ^ o ^ ^ ^ 
va l . Szentség-töréssel vádollva; nem?; t safe^ /g í®^^^ 
nyugo'i, de kivált a* Napkeldi G ö r % ^ t ö t i « ^ ^ 
kat is tyrannissal, kegvetlen uralkodássál['Üííifé^': ' 
l en í r i , el-annyira, hogy XÍII-dik Könyvének J j j j * ^ 
dik SzakaíTzában azokat Kóborlóknak kiáltoá^&&$ 
lenni, kik a* Báránykáknak húsával h í z l a l I j tS f^ 
magokat 's velejeket ki-fzopják« Erre nézve Ca&yj! 
saubonus ezt a5 tsatsogó Zonarást Legitimae His*-*^ 
toriae dehonestamentum^^ valóságos igaz ttistg* 
ricü motskának méltán nevezi. *) 

Ezeket pedig utóllyára tsak azért hózánk itt 
e!5, hogy midőn fzentséges Koronánknak &eralé-

*̂  Hogy Ducás Mihály Imperatorról Zonards^ Basilita 
Görög Szerzetes és azt követő némélly alátson-

>'"'* reáőu Historikusok irigységből balul fzóllotta-
nak, ez látfzik leg inkább valóságos okának len-
BÍ , ho y ö munkás volt a* Napkeleti Görög 
Ekklésián^k a* Római Anya-fzentegyházzal való 
eggyesíttésében; a' mint ezt nyilván bizonyíttya 
a* Ducás ,Wihí\y Csáfzár és Hetedik Gergely 
Pápa között megesett Levelezés, mellyet Hard* 
vinusnál a* CoHclllumokról ki adott nagy munka* 
fában fél lehet találni-* sdt talán JDü^ásnnk az 
ebbéli fz^nt igyekeietc .V fzándéka lehetet még 
annak is főbb indíttó oka, hogy Csiáfzári méltó
ságától meg fo&tatott. Az efféle rendkívül valá 
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lésére valaha alkalmatosságunk Iee:id3 avagyt3ak 
a5 rajzoltt és festett Képét iáttyuk-is: mind annyi-
fzor jusson cfzünkbe 3 hogy a' Tudományoknak 
melly Eüséges tifztelöje9 a9 Tudósoknak [melly 
kegyes pártfogája, táplálója s egyízer-Vmhid melly 

-Jiagy ajtatosságu, Istenfélő, és ember-fzeretö Gö* 
mg birodalombeli felséges Monarcha volt az ? a1 

kinek fejében tündöklött leg-elöiTzör-is ez a3 m i 
T Szentséges Koronánk. — Hogy pedig a* Szent 

Szűznek Képe Koronánkon nem találtatik ? . arról 
itt bővebben fzóllani most nem érkezünk. *— 
Debretzenben, Bojt-elő Havának sg-dik Napján, 

Dr. WESZPRÉMI ISTVÁN, 

újjíttásokért mi nem következhetett légyen még 
az Uralkodóknak fejekre-is t azt az imitt *s amott 
eleitől fogva meg-törtéatt Csomóra példák bizo* 
pyíttyák, 

G g 4 
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XIII. 
B E S Z É L L G E T É & * > 

- , " - . • . - -;• '•?&& 

3 Ű N Ó , S Z E M I R A M I S , A S P A Z i A , t lV í i&v*— 
és ERZSÉBET Apgliai Királyné, • ' -*—^ 

H< 
ERZSÉBET, -

OGY sok betegek meg nem gyógyulhatnak, 
azt nem annyira av foganatos gyógyíttó-fzereknek 
nem-léte mint-$em az okozza , hogy magokat 
Orvos-kézre bízni nem akarják, vagy leg-alábh 
nem annak rendi fzerént élnek az. orvossággal, 
Nagj7on tartok tőlle, hogy ez a* bajok r e legyen 
sok Királyoknak - is , a' kiken T e , Trónunk* 
nagy Óltalmazó-AlTzonyá, fzorultfságö^ban segély-
teni kívánná}. Az én itéleteni fzerént,^valóság
gal vagyon egy tsalhatatlan efzköz, mellyel ** 
Népek és azoknak Igazgatójik között minden az 
illendő arányosságba tétettethetik: de mint-hogy 
éppen ollj eggyetlm-eggy, a'millyen tsalhatatlan , 
és as T e híveid réfzekrol áldozatot kíván, a* 
mellyre taláft eggyik sem fog önként reá állani: 
tehát meg kell előre vallanom, hogy nem sokkal 

*) Lásd az előbbi Negyedet, a* 327-dik old* 
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van több bizodalmam tanátskozásunk' foganat-
iyához, mint Aspáziának ; és tsak-nem bizonyos 
vagyok benne, hogy egyedül a'ké.nteienség fog'a a* 
meg-vakúlttakat el-végre azon lépőkre kénfzent-
tenf, a'mellyeket hogy önként tegyenek, (a'mint 
tartok tolle) sem az ülendő igazságot eléggé nem 
fzeretik, sem elég boltseséggel nem birnak. 

Azon Fels. Királyné-AíTzonyok, a' kik én
előttem feóllának, külömb-külömb-féle tanátsokat 
adtának, mellyek az elöre-botsátott fel-Hételek 
alatt igen foganatosok lennének: tsak-hpgy ezek 
a!' fel-tételek fzerentsétlenségünkre éppen ollyan-
félék, hogy reájok fzámot tartani nem lehet. 
Bizonyos az, hogy minden olly Népnek, melly 
egy bőlts és jó Fejedelemtől atyai módra igaz-
gattatik, ennek páltzája alatt jól léfzen dolga: í 
De, hol van az a' halandó, avagy Isten, ki eggy 
akármeíly Népet tsak eggyetlen egyröl-is, nem 
hogy sok egymás utánn következendő ollyan Fe
jedelmekről bizonyossá tehetne ? —. És hát ha 
éppen az ellenkező történik-meg ? Ha a' Monárk-
ha, a' ki mindent tehet, 's mindent akarhat, nem 
atya, hanem tir^nusl ha igazságtalan, helyte
len , az emberség' jussait sértegető, sőt egéfzlen 
fel-bontó, törvényeket téfzen? ha S a'maga' saját 
indulatín kjvül semmi egyéb törvényt nem ismer? 

Gg 5, 
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ha az alatta-valóknak értékivel, tehetségeikkel* 
fzabadságokkal, és életekkei kéje' fzerént bánik, 
a' közönséges jövedelmeket tí-tékozollya, orfzá-
gaií fziikségtelen és bolondul - kezdett hadakozá
sok9 nyomoruságaira 's pufztíttásira ki-téfzi í rövi
deden: ha határozatlan hatalmával úgy él9 rniní 
többnyire minden Despóták mindenha tselekedtek, 
és ez-txtánn is tselekedni fognak: mi marad ofztán, 
&* F . Babilóniai Királynénak javallása 's intézet© 
fzerént* az ő le-nyomattatotí Népének egyéb -hát-

*Ta, hanemha ezen fzomoru válafztás: vagy fzen* 
vedni, a* mi fzenvedhetetlen f vagy, ha egyfeer 
kétségbe esvén elviselhetetlen lántzait erővel öfz-

* ve-fzaggattya, magát egy hirtelen, rend-nélkül-
. VSL\Ó9 talán az egéfz orfzágot le-rontó változás-
Bak minden vefzedelmeire ki-tenni? — 3f Ma <£ 

Monárkha tirannus „ mondám 9 —t és erre azt 

fogják ellent vetni > hogy a' mi időnkben nem 
feármaznak többé Buziri&ék és Fqlarisok, sem 
Nérók és Domitiánusoki de* a& ember külömb-
•külömb módra, és igen uok-féle-képpen% még egy 

- kegyes, és jobbággyal tsendességéről *s boldogság 
. gáról fzívesen gondoskodó haza'-aítyának akar-, 

tzája alatt-is, tirannus lehet. -Nintsenek talán 
több.Nérók már: de'vallyon eí-roptotta-e már a* 
Terméfzet azon formákat, a* meliyekb'en egy §pa« 

• y 
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ayci Orfzrígi U-dik ülepet, egy FVantzia Orfzág-i 
JCIdik Lajost, tsinálí? Nem neveztetett-e 
a' Framzia-Orfziti tizennegyedik Lajos, nagynak? 
a* tizenötödik, kedvesnek? és nintsenek-e ezen 
feempillaiitáaban-is ollyan Haza'-Attyai, kik az 
alatt, míg igazságot-fzerető jó fzívek ezer nyel
vektől magafztaltatik, meg-foghatatlan érzéketlen
séggel el-nézik, minként foktatnak-ki jobbággyaik 
mindeneikből az ő nevekben? Nem ismérünke 
ollyan Orfzágokat, mellyeket a' Terméfzetnek ada
kozása és. a' lakosoknak munkás fzorgalmatossá-
gok a' leg-virágzóba állapotnak példájivá tetté
nek, és a' mellyek az illyen jó Fejedelmek alatt 
úgy el-hanyatlottak, hogy olly állapotra bizonyo-
tan e g y T i b e r i u s alatt sem jutottak volna? Ne
hezen fog most e' kerek földön tsak eggy Ural
kodód élni, a' kinek fülét és fzívét tizenketid-
dik Lajos Franfzia Királynak fzép neve *) ne 

, gyönyörködtetné: és még-is többet nevezhetnék 
pgynél, ki a' maga' népét atyai feívvel fzeretni 
gondoliya; és talán valójában Ctereti-is, a' kinek 
orfeáglói gazdásködása mind-az-által ollyan-fzerű, 
hogy alkalmasint ki lehet előre azon eütendot 
feámlálfti, mellyben kedves gyermekeinek leg-

*) Ndpntk attya. 
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nagyobb réfzét — koldus - pálízára fogja jut-
taini. Minden kétség kival nagy igazságot mon
dott Szcrrirami3, azt állítván, hogy azon gono-
feonn, melly ellen a* legfoganatosabb efzközö-
ket kell javallanunk, palliativumok áítal nem 
segélythetni. De mitsodák #s Népnek mind ezen 
tsalattatásai *s fzemfényvefztései* mellyekben c 
és a* felséges Lívia az Orfzágió-mesterségnek nagy 
titkait * helyheztetni látfzik, — a* Fejedelmek és 
jobbágyok között való atyai és fiúi aranyosságnak 
ezen kellemetes költése — avagy esek a* tsaldrd 
mesterségek > egy Népet a* - fzabadságnak édes 
álmaiba fcenderítteni > az-alatt pedig egy tort a' 
másik utánn nyakáka vetni; báb-játékokkal V 
arany reménységekkel mulattatni/ és. még, hogy 

- egy fzempillantásig boldognak tartsa magát, min
den ki-gondoJható alkalmatosságokat fzerezni nékie 
zabolátlan és gyermeki itidúlatinak megmelegítik 
%ére9 míg alattomban egy tsalfa Demagóga* vagy 

. despáta Monárkha' fzabad «tetfzésü hatalmának 
efzkőzévé5 de végre áldo.zattyává-is tétetödik, —» 
mitsodák ezek az altatások egyebek > hanem-ha 
palliativumok ? hanem-h& némü-némü bájoló-íze-

- rek , mellyékkel a* nyavalya kis ideig mint-egy 
meg varázsoltatik és el-altatik* beiölrol azonban 
mindég tovább-tovább harapoz, és a* leg-kissebfe 
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li/iáo indítiásra fziiks.Jg-képpen iairsét meg-kettő-
aött erővel ki-üt ? — Aíég a' Népnek kívánsá
gaira vúó mindenkori Sgyelmetesség 5 elö-itéletei 
'a kénye kedve iráni viseltető ízorgos vígyázás 
i% (ha a' dolognak3 valóságos nevét keli meg
adnom) az a' politikai koíetteri&-i&9 mel« 
lyel hajdan in magam-ís az én vifzketeges-eízö 
Nemzetemnek tetízése's fzereteteutánn kapdostam 
— nem annyira talán telizem való hajlandósága 
ból , melly a' mi nemünknek tulajdona, mint in
kább azért -9 hogy eggy elég fzabad-tetfzésü igaz^ 
gatás* módgyának gyüloletességét ei-vegyem, &. 
egy bizonytalan trónusonn annyival bátorságosab
ban üUyek — nem érdemel, bár m e % sok ditsé-
retet nyeftem-is általa, tulajdon képpen jobb ne
ve t ; noha ugyan nem tagadhatni, hogy c* mek 
lett a' Népemnek jól vala dolga. Ám légyen 
'igaz az ollyan időktől a mellyekben a' felsőségnek 
és alattvalóknak vífzont jussaikról *s kötelessé
geikről közönségesen még viffza-fordúltt gondo« 
latok uralkodnak , mellyekben SL Nép a* maga* 
jussainak egéfz határát még tsak homályosan kép* 
zeli, az Igazgató ellenben hajlandó, a' magáét 
az egéfz lehetőségig ki - terjefzteni ? rövideden, 
az ollyan időkről, a* millyenekben'mi, és mind
nyájan á? mi clőtnínk-völttak, ©rfzáglottunk ~ 
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ám légyen iga& az íliyen íáökrd\ 5 hogy min* 
dsn meg-romlott aép (a ' mint Lívia állíuá) ár
én hozzá-tóldom« zninden tudatlan és sok efz* 
tsndo-ízázak által mindenkor meg-tsaltt Nép, tsa» 
láttatni <z#ör3 és gyakran a* maga* hafznáért ts?>* 
láttatnia kell! Akármeddig tartson faár a* gyer-
mekifégnek 9 tsalatkozásrsak, és tsalattatásíiak ezen 
idÖ-fzakaffza, valahára el kell annak az i d ö n d & j ^ 
}6ni? mellyben az emberek nem hagynak többé í 
magokkal mint gyermekekkel úgy bánni, nem * 
akarnak többé tsalattatni, — mellyben tudni akar-
ják, miben légyen állapottjok — mellyík légyen 
kitsebb roflz nékiek5 polgári törvények ak t t él-
niekj avagy a9 terméfzeíí eggy enlos égnek és kü* 
lömbségnek állapottyába viíTza-térniek? és mine
mű fel-tételek alatt kellessék az elsőt a9 második 
előtt válafztani? — Mindenben kellene taalatkoz-
nomf vagy ez az idö (hogy-ha még nintsen i t t ) 
közelget; és ezen esetben tsak egy módot látok 
é n , a* melly által azon károknak, mellyekkel az 
emberi nemzetnek egy réfzét fenyegeti, elejekel 
Vehetni. ( El - hallgat ) .. . 

JüNÓ* Siefs, azt kőzleni velünk, Eliza! — 
Mert reménylem f nem akarod várakozásomat- ma- * 
sodfzor-is tsalattatva látni, minek-utánna minden 
altatás és twlattatás elíeii olíy hathatósan ki-nyl* 
altkoztattad magadat. 
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ERZSÉBET. JLeg-alább nem én lennék oka, 
Islen-AÍTzony. Az én jarallásom, az én efzkö-
zöm f a* mint mindgyárt eleintén meg-mondám, 
éppen olly tsalhatatlan , valamint hogy eggyétlen-
*ggy% a ' mellvet okosan vátafzthatni. De úgy 
hifzem, hogy én az Igazgató urakat — a' leg
első Királytól fogva a* leg-utófsó Abderíta féfzek-
nek polgár-mesteréig — sokkal jobban ismerem, 
mint-sem azt reménylhetném, ho^y'tsupa éfzbéli 
okok által arra indíttathatnának, hogy önként 
hozzá nyűllyanak. 

JÚNÓ. Erről te ne aggódgyál, Eliza! Ha tsak 
abban áll a5 .dolog, tehát fogunk mi majd módot 
találni, hogy akarattyok légyen reá. 

E R Z S É B E T . Éppen ez az, nagy Isten-AŰzony, 
a* miben én kételkedem. Bizonyosan a* vas kén-* 
tehnségnek kell őket reá hajtani, kérífzerítteni: és 
ha annyira fogják a* dolgot juttatni, tehát el-mú-
latták az idejét, és én nem állok többé jót ki
meneteléről. 

J Ü N Ó . Majd olly nyughatatlanná tehetnél en
gemet, mint hajdán a5 fzeretöidet, Bcss Királynét 
Az efzközödet, ha fzab'ad kérnem. 

ERZSÉBET* Olly eggyűgyü az , olly igen a* 
leg-elsö, a3 minek polgári társaságba állani akaró 
efzes embereknek eízekbe jutni kell, hogy, ha a* * 
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tapafztalás olly, nyilván ellenkezőt mm &$%$£ 

hihetetlen volna, hogy a' V:»ág több ezer eízteís 
dökig állhatott légyen, a* míg valahára valami 
fzáz efctendö előtt eggyetien egy Nép akada re
ája; —- és még ennek-is, a' mint fcokták mon
dani , az orrával kellé belé ütköznie I 

Közönségesen meg-ismértetett mindenkor az, 
hogy a' leg-határozatlanabb hatalmú Monárkhá-
nak is kötelességei, és a' leg-alatsonabb fcolgálatú 
Népnek is jussai légyenek: de miben álljanak 
tulajdon-képpen ezek a> jusok és kötelességek, 
menny ire - teijedgy ének, mitsoda vég - határokba 
zárattattak légyen, és minému rendeléseket kelles
sék tenni, hogy a' Nép a' maga' jussaival való 
tellyes élésre fxert tegyen, és az Igazgatók a' ma
gok5 kötelességeiknek tellyesíttésére kénfzeríttesse* 
neki erről mindenkor vifízás és ingadozó képze
letek voltának; erre még inkább fzántt-ízándékkal 
*s kéfz akarva minden lehető homályt terjefztet-
tek. El-végre e' napokban egy nagy Nemzetnek 
sorsa — mell/ Nemzet, ki-vévén polgári alkot-
vánnyát, fzerződését, magát minden egyéb tekén-
tétben a' Világon leg-elsonek tarthatta, de min* 
den-féle 's hoüzas bitangoltatások által végső rom* 
lásra jutván, és utolsó kétségbe hozottatván, in* 
kább az anárkhianak minden nyomorúságira ki« 

tétet-, 
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télettetfiif míni-sem a* monárkhai és aristokrátai 
f~ rJespoiismtisnak öfzre-rontó íerhe alatt tovább 
. ifeanvedai akart, el-végre, mondom, ennek a* 

. Nemzetnek tanúsággal-tellyes és rettenetes sorsa 
• - nyitotta fel "valamennyinek fzemeit; és közönsége- ' 

sen meg vágynak rnár most mindenek győződve az 
iránt, hogy nem egyéb, hanem tsak egy Consti-

' tutioy mellyben a'Polgárok'mindenik Rendinek 
saját jussai nyilván és világosan meg-határoztatva 
vágynak, és illendő rendelések Vefzközök által 

•' minden-némü sérelmek elleii meg-óltalmaztatnak 
tsak eggy illyen Constitutio tehet bátorságossá 
akármelly más orfzágot hasonló esetek *s lázzadá-
sok ellen. E z , Isten-AITzony, a* dolgoknak mos
tani állapottyok. Azoknak a' meg-bájoló altatások
nak, mellyékkel az emberek eddigelé másokat$ 

és magokat meg-tsalták, tsak ködben ^ h o m á l y 
ban lehet hafzn-okat venni, • mellyef az éfz már 
végre el-fzéllyefztett; eföfzakos efzJtözok pedig 
(azonn kivül hogy fzinte olly igazságtalanok ^ 
mint gyűlöletesek) segélytenek ugyan egy fzem-
pillantásig, de siettetik, valójában, azt a9 rette* 
netes ki fejtödést*> mellyet azok által megcélozni 
akarnak. Nyilván-való dolog tehát, hogy nints 
egyéb hátra, hanem hogy hová hamarább hatá-
rozzák-meg magokat 3 tselekedni azt, a \ m í t mái 

H h . 
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légen kellett volna* végbe vinni. Egy kevés-fzá 
mű, a' közönséges okosságra h a* polgári társa
iágnak terméfzetére épültt cikkelyekből álló Co«* 
*titutiű SÍZ a' tsalhaíatlan P könnyű ̂  és eggyetlen 
eggy efzköz s mellyel a** poliiikai társaságnak mir*« 
den orvosolható fogyatkozásain segélyteni, as 
Igazgató és Alatt*valók között a' leg-iehetöbb 
eggyezést helyre állíttani, és az Örfzágoknak bol
dogságát meg-mozdtílhatatlan talpra helyheztetni 
lehet. 

JŰNÖ* Tökélletesen meg-nyugfzom ja vallás o« 
donn ; és nem látom-által , miért tartózkodhat
nának a' Monárkhák 9 azt önként 9s magok* jó-
fzánttából a* leg-nagyobb gyönyörűséggel teilye-
sittem. 

ERZSÉBET. A* ki egyfzer egy határozatlan 
hatalomnak birtokában vagyon, nehezén léfzen 
annak nagy kedve, ugyan-azon hatalmának meg
határozását magától javalláni. ,Az én régi Angii* 
ámban egy Királynak fejébe került p és úgyan*^ 
azon Király* második fijának koronájába, minek
előtte a* dolog arra jött, hogy az ő utánnok kö«* 
vetkezett Fejedelmek reá vették magokat: hogy 
azon jusokat, mellyeket a* Nemzet a9 maga* fzá* 
Jtoárá meg-tartani jónak itélt f az Orízág* *arkala« 
tos torvénnyének ismerjék. 
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JűNÓ* Ál -olta a9 Fejedelmek világosabban 
gondo kodnak, és az igazságot jobban fzeretik^ 
Eiíza; óhsobbért-is reá fognak hajlani. 

E R S Z É B E T . Hogy-hogy'? Azok-ís, kik az Ő 
Itteni jussokat, melly fzeíént fzenvedo engedelmes* 
séget kívánhatnak az alattok-valóktói \ harmintx 
vagy negyven légió mindenreJkéfe hadi-fzolgákkal 
mutatliattvák-meg? 

J Ú N Ó . Már Te a* Möftátkháknák-. atyai ízívek-
ben nagyün-Is keveset bízol* 

E R Z S É B E T . Én magam-is Királyné voltam i 
tiem fogod roíTz néven vtoni* -ha én egy kisség 
nehezebben hifzek* 

S Z E M I R A M I S . E1 réízben magam-is úgy gon* 
dolkodom, mint Erzsébet 

LíviÁ* Én-is tártok töllé* hogy ütóllyáta 
igenis az 6 íéfzín marad az igazsága 

JÚNÓ. Efzkozökfol kell fzorgairaaloskodnürfk $ 

kedves Bárátnéím, miként-högy a* Népeknek páfz« 
torait a* meg-gyéződés/íg el-hitessuk, hogy a' iíiá* 
gok* tulajdon bátorságok* *s nyugodalmakra) va* 
lamint-fzintén ditsösségtkrt né#ve-is5 semmit sem 
tselekedheínek jobbat, minisem ha Élíza* javai* 
lását haladék nélkül tellyesíttik* «** 'g á' t* 

B, 

Hh 
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XIV. :\:;*^ m 
T Ö R E D É K E K , " . '. -r'-'^yrrfÁ 

R . . . M U N E Á J I B Ö;tZÍ>yJ$ 
';?v v* 

„ JR^EGYELMES Uram ! é l n e m k e l l . , , Ezt 
mondotta egy fzerenísétlen Pasquiüans a3 Minifz* 
térnek, ki az ö „élelmének gyalázatos módgyát 
ízemére hányta* „ Nem látom fzükségesnek lenni „ 
felele hideg vérrel a' kegyelmes Úr. Ez a' fele
let , 'melly egy Miíiifzternek igen jól illett, kegyet* 
len és rolTz volna minden más ember* fzájában* 
Minden embernek kell élni. Ezt az ítéletet ki ki 
tsak maga utánn látfzatik tenni. Mivel .minden; 
terméfzeti ifzonyodás között a* haláltól-való ifzo
nyodás leg-erössebb: az következik belölle, hogy 
az 5 a9 ki kulömben nem élhet, a' terméfzet* tör« 
vénnyé ízerént mindent el követhet. Boldog az 
a5 N é p , melly minden nagy baj nélkül j ó , és a \ 
virtus* tudása nélkül-is igaz lehet De ha a r V i . 
lágöh vaíameíly olly alá-való Orfzág r a n y aVhoi 
senki nem élhet, hanem-ha. gonofzt tselekefzik, 
és a* hol a* polgár kéntelenségből gaz emberré 
válik; ott nem a* gonofz-tévőt kell fei-akafztani, 
hanem, azt - a' ;ki- mást azzá lenni kérifzörítetf. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



Az Ember, minden karban 9 rendben, és álla
podban eggvenlö. A' gazdagnak nints? sem na
gyobb, sem jobhan-eméfzto gyomra 9 mint a'fze-
génynek. Az úrnak karjai nem hoflzabbak, az ö 
fzolgája9 karjainál : és a9 nagy hivatalban lévő 
nem magasabb akármeily közönséges embernél; 
Eggyenlö mindennek a' terméfzeti fzuksége; eggyen-
loknek kell lenni az efiközöknek-is, ennek ki
pótolására. Oh ha az embert embernek nevel
nék előbb, mint úrnak! ha több kívánságot nem 
ízereznének néki 5 mint tehetséget 1 ha inkább jkö-
vetné a5 Terméfzetnek* mint-sem a5 Világ' nevet
séges képzelödésének úttyát ! Minden-napi példa, 
hogy az , SL kit ez vagy amaz élet9 nemére ké<r 
fzíttenek, minden egyébre alkalmatlanná leflz; és 
hogyha a9 fzerentsének tetfzik^ tsak egy bóldogr 
talant igyekeztek belőlle tsinálni, A : nagy> meg-
aláztatíiatik; a' gazdag fzegény9 és az ár fzolga 
lehet. Hát ugyan olly ritkák^e a*fzerenise* tsapá-
sai , hogy valaki .magát azoktól QgéSIzen meg-men-
tettnek- lenni tarthatná ? A' mi valakin meg-tör? 
fenhetett, mindeniken meg-történhetik, . Mi nevet
ségesebb pedig egy nagy úrnál, a' ki koldussá 
lett , és nyomorúságában fzületésének méltóságá
val álmadoz? Mi gyalázatosabb egy meg-fzegé-
pyültt gazdagnál 9 a' ki meg-emlékezik arról > mint 

m 3. 
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átálta legyen a' fzegen^r, és érzi, hogy legalább* 
való emberré lett? Az első, nyilván - veié gass 
emberré, a' másik eggy alatson hízelkedő lélekké 
válik, ezzei a* fzép fzóval: é l n e m k e l l . 

Azt tartyuk, hogy a* Társaságban fenn álla 
Rendeknek eggy-áltailyában meg kell maradni, 
és nem gondollyuk-meg, hogy ezek a9 Rendek 
cl-kerülhetetlen változások alá vágynak vettetve j 

. és hogy lehetetlen, előre által-látni, vagy el-tá
voztatni azt, a* mi rajíuuk meg-történhetik. Mind 
azt , valamit az emberek tsináltak, az emberek 
el-ronthattyák. Nintsen semmi egyéb el-törölhe* 
tétlen je l , mint a1 mellyet maga a' terméfzet 
nyomott-bé; ez pedig sem nagyurakat , sem gaz
dagokat nem feinált. Ugyan mit fog az ő meg* 
aláztatásában az a' boldogtalan tenni, a' kit tsak 
nagy úrnak neveltek? mit az a" gazdag, kinek 
tsak pénz aVlelke ? mit a' \ényén, veveltt, ki 
magának hafznát nem veheti, ki egyebet tenni 
nem tttd, mint a* mi hintsen hatalmában? BóL 
dog ember * a' ki fájdalom nélkül el - hagyhatty a 
állapottyát, melly őtet el-haggya, és a* fzerentsé-* 
üek ellenére ember marad. Ditsérje más, a' mint 
akarja, az ollyan meg-győzettetett királyt, a' ki 
busultában trónussának romiadékai közzé akarja 
temetni magát; én meg-vetem őtet , mert lá tom, 
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;|r^t>gy tsak a* korona téfzi valamivé, és hogy ép-
| v . pe&'semmi sern, mihelyt nem király. 
*/-•'•* ^"Az ember és a* polgár, akárki legyenP nem 
< ,."•: hozhat semmi egyéb jófzágot a* társaságba 5 mint 
mii:^ önnön magát: minden egyéb javait akarattya el-

; len bírja; és ha valaki gazdag, vagy nem él gaz
dagságával, vagy mások-is élnek vele- Az első 
esetben mástól lopja-el azt, a' mitől magát meg-
fofztya; a* másikban pedig éppen semmit sem 

- ád, és így a1 társaság1 terhe egéüzen rajta marad, 
mind addig, míg magával nem fizet. — Sf De 
„ az én atyám fzolgált a* társaságnak, midőn azt 
„ nyerte. „ — Jleg-lehet; az atyád-'.a9 magaf 

adósságát fizette-le, ' de nem a' tiédet; te annál 
többel tartozol másnak, mivel gazdagságban fzü-
lettettél. Nem helyes, hogy az, a' mit tggy em
ber tsinált, mást az alól fel-fzabadíttson, a* mi
vel tartozik; és eggy atya sem hagyhat a* fijára 
ollyan just, hogy másoknak hafzontalan legyen* 
A' ki heverve költi-el azt, a' mit nem maga 
nyert, lopja azt; és az, af ki tőke-pénzéböl él, 
$? kit a* társaság ingyen fizet, az én fzemeimben 
keveset kiilömböz a* haramiától, ki az úton-járók' 
Javaiból él. A' társaságon kivul a' magános em
ber , ki senkinek semmivel nem tartozik, úgy él-
i^ t , a' mint néki telizik; de a* társaságban, hol 

Hh 4 
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a* mások* rovására c l , tartozik ízeme%ev?&^ 

munkájával hafználni, még pedig minden k l - íogas^^ 

nélkül, akár gazdag, akár fzegény, akár. ;<€ros^ «~ 

akár gyenge legyen. Minden ingyen-élS polgáv.;» 

gaz. ember, 

T S A K annyiban fzánakodunk a* más9 nyomora- -""-. 

ságán, a' mennyiben annak mí-is alája vagyunk N ; 

vettetve. 

Non ignara mali, miseris succurrere disca, 

Meg-tanúltam, mi légyen a' nyomorúság, 's azért 

fzívesén segíttek a' fzerentsétlenen. 

Nem ismerek fzebbet, méllyebbet, igazabbat, 

és érzékenyebbet•, Virg i liusnak ezen versénél. 

Miért könyörűletlenek többnyire a' .királyok* a* 
magok* alatt-valójik iránt? Mert soha sem tartam
nak attól, hogy emberek legyenek. Miért olly 
kemények a' gazdagok a' fzegények iránt? Mert 
nem félnek a' fzegénységtöl. Miért veti - meg 
a' nemes a' köz embert? Mert tudgya, hogy 
soha sem lelTz parafzt; Miért barátságosabbak és 
emberségesebbek a* Törökök, mint mi? Azért , 
mert^az ő határozatlan uralkodások alatt minden 
eggyes embernek nagysága és fz^rentséje tsak a? 
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Si'Kagv' Űr* állhatatlan kegyelmétől f%g s és azért 
4 | ' ! a \ Tijomorá'rágot *s meg-alázía:ást minden úgy 

üézi* nüni a* melly G-rele-is köz5 tudván, hogy 
ollyan lehet holnap, rmnt az, a° kin ma segített. 
Az efféle változások, mellyek a' Napkeleti Törté
netekben fzüntelenul előfordulnak, sokkal jobban 
meg-lágyíüyák as fzívet, mint-sem minden a' mi 
erköltsi tudományunk' fzáraz fzifztémája. És va* 
lóban, valamint a' társasági életben a' köz fzük-
®£g eggyik embert a' másikkal a* hafzon által 

~ggyes*ni? úgy ^ m* közönséges nyomorúságunk-

is a* fzánakodás által eggyesítt bennünket. Egy 

boldog embernek látása, inkább irigységet, mint> 

sem fzeretetet támafst a' mások' fzívéhen. ö rö 

mest vádolná az ember, hogy őtet fofztotta-meg 
attól a' boldogságtól, a' mellyel él. B e ki nem 
fzánakodik a' fzerentsétlenenn, a'kit fzenvedni lát? 
ki nem akarná Örömest meg-ménteni nyomorúsá
gától, ha tsak egy kívánságába telnék? A* kép-
selödés által hamarább fzegénynek, mint boldog
nak, gondollya magát az ember; mert jól érzi^ 
hogy zz eggyik, közelebb van hozzá, mint aV 
másik. A' fzánakodás édes, mert midőn az em^ 
ber nyomorúlttnak képzeli-is magát , még-is, ör* 
^endez rajta, hogy ő nem fzenved úgy, mint 
gnifiz* Az irigység keserű anpyiban, hogy az irigye 

Hh,5 
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ha bó idomot lát-is, nem hogy boldognak képzelne 

magár 3 Lan^m inkább epefztSdik, hogy nem ar.. 

Úgy iitfaik, mint-ha az eggyik azon nyomorúsá$-

* tói mentene-rneg bennünket, a' mellyet fzenved , 

a* másik ellenben azon javaktól fofztana - meg , 

a* mellyekkel akaratunk ellen bir. Vágynak ollyait 

emberek, kik tsak az ordíttás* és kiáhálásonn in-

dúlnak-meg. Nem fatsart-ki ezeknek kemény fzí-

vekböl semmi fzánakodó sóhajtást a' keservében 

el-aiéltt fzívnek bádgyadtt és siket nyögése. Nem" 

indította ezeket soha sírásra a* le-sütött bánatos 

artza, és a* ki-aludtt fzem, melly többé még tsak 

nem-is könyvezhet* Ezektől ne várjon a' fzeren* 
tsétlon egyebet hideg fzáraz fzónál, és hajóiba-, 
ta tkn keménységnél. Igazán, arányosan fognak 
ítélni ugyan, de soha nem „lefznek könyörülök és 
kegyelmesek. 'S miért ? , As fzívnek ezen hibája % 

a* nagyobb-rendu emberekben % leg-inkább tudat? 
lanságból fzármazik. Mert az o kényén * nevel tt 
lelkek hasonló nyomorúságot soha sem "Csenve-
éeít; mert Ők azt meg nem foghattyák másokonn*. 
a* mit magokonn éppen nem tapafztaltak; és így 
azonn nem-is fzánakodhatnak y a* .mi nékiek soha 
nehezen nem esett. Ah , ne nézze senki arjuag&* 
méltóságának fényes póitzáról a" boldogtalanok^ 
nyomorúságát, -és a* feerentsétlenek* íztfivedeMt úgjr^ 
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mint a* mi ö-reá éppen nem varSozik. Hitesse-el 
inkább ki-ki magával, hogy az 6 sorsa~is fzintén 
iiiyen lehet, mint ezen boldogtalanoké; hogy 
mind azon vifzontagságok vagjnak az 8 lábai 
alatt-is; hogy ezen nem-remény lett *s el-kerülhe-
tétlen történetek őtet egy fzempillantástól fogva 
a* másikig alá-tafzithattyák. Mert még egyfzer 
mondom , hogy a* Terméfzet az embert sem ki
rálynak, sem úrnak, sem gazdagnak mm fziilte; 
hogy a* roffz fzerentse mindnyájunkkal köz; hogy 
mezítelen' és fzegényen jövünk e' világra ; hogy 
mindnyájan az élet* nyomomságinak* és minden
féle fájdalmaknak alájok vagyunk vettetve; és hogy 
ptóllyára mind meg-halunk. íme, itt van az egéfi 
ember; ez az, a' mit egy halandó sem kerülhet-eL 

TSAK annyiban fzánakodunk a* mkg nyomorá-
iágán, a' mennyiben mi gondollyuk és t-artyuk, 
hogy fzenved; nem pedig, a' mint Q valósággal 
érez* A'fzerentsétlent tsak úgy fzánnyuk, a' mint 
fzerensétlennek lenni gondollyuk, noha ő sokkal 
többet feenved. Egy meg-aláztatott nagy urat 
Bemellyek azért gajnállanak, hogy a* közönséges 
tifztelettöl, némellyek, hogy az élet* javaitól, né-
mellyek, hogy yóltt barátitól meg-fofztatott; kiki 
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oka , miért az oktalan állatok9 baját nem. annyira 
érezzük, mint az emberekét, noha a1 kozos érzé
kenység ezeket-is velünk eggyekké tefzi. Senki 
sem sajnállya az istállóba be-kötött igás lovat r 

mert nem tefzi-fel rólla , hogy, midőn fzénát efzik, 
azon korbácsokról meg - emiékeznék, mellyekeí 
már kapott , Vagy a9 mellyeket még kapni fog. 
A* gazdag-is azzal vígafztallya magát, ka a* fze~ 
gényt meg-nyomoríttya, hogy azt sokkal ostobább
nak tartya , mint-sem hogy a* rajta tett méltat* 
lanságot által-lássa, vagy meg^-érezze. Eggy-által* 
Íjában azt tartom, hogy azon tifzteletböl, méh 
lyet valaki a' mások' boldogsága iránt mutat, meg 
lehet ismerni, mennyire betsűllye azt. Termé* 
fzeti dolog, hogy nem igen kapunk az ollyan #ÍTN 

berek' boldogságán, a' kiket meg-vetünk. Ne 
taidálkozzék tehát se$ki rajta% 'ha &z igazgatás? 
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mesterségét éreni akar-'k c;iy nagy meg-ve í^e l 
üeizéjirtk a' köz nép íclol, ás ha többnyire a" 
Bölcsek xoíTzn&k kiál.'yák az err.b-rt. 

A ' kos nép téíLi az emberi nsmzeteí. A' ml 
nem köz nép , oLy kevés, hogy azt l iánba sem 
lehet venni. Az ember minden karban: eggyenlö. 
Ha ez úgy vagyon, az a* rend érdemei több tiíz-
felétet, a5 melly leg-fzámosabb, A'ki minden elő
ítélet nélkül gondolkodik, az előtt el-enyéfzik a* 
polgári Rendek' külömbsége, Eggyenlö hajlandó
ságot és indulatot lát a* nagy árban, és a* fze* 
métenn^élö fzegényben; nem-is külomböztet-meg 
bennek egyebet > hanem tsak a5 befzéd5 módgyát* 
tsak több vagy kevesebb fzín- elegyíttést. 'A*-kőz 
nép lígy mutattya magái kivül, a' mint belső
képpen vagyon, és nem igen . fzerelmetes* De 
.bezzeg fzükséges a9 .tettetés á* világi embereknek; 

..'ixa ollyánbknak mutatnák magokat, mint a' miilye-
•nek • valóban, undorodást . okoznának% A' ki a* 
köz; néppel -bővebben -társalkodott, tapa&talhattá* 
-hogy ezek fzintén ollyan jó elmévei,•: és több jó-' 
zan éflzel bírnak,, mint mások. De ha annyi- tu
dománnyá vólna-is, mint a* millyen ostobának mi 
tartjuk, ugyan mi lehetne más egyéb, mint most; 

•-mit tehetne egyebet, mint a5 mit téfzen? Szána-
kodgyál inkább rajta * de meg ne vesd 9 meg ne 
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őtáld soha! Ember, ne légy az embernek gyala* 
zattyára 1 

A Z T mondgyák a' Böltselkedők, hogy minden 
állapotban és karban annyi a' jó^ mint a5 roffz. 
Hamis* és fzánakodásra méltó állíttás. Mert. ha 
minden ember egy formán boldog, miért fárafzta-
nám magamat másokért? Maradgyon minden úgy^ 
a* mint vagyon. A* jobbágy nyomattassék, &fl 

gyenge fzenvedgyen, a' koldus veflzen*eh Nem 
tiyer semmit, ha meg-változtatíya állapottyát, A* 
gazdagot hozzák-fel például, a* ki éppen kíntseí 
miatt fzenved, és a5 ki fsak annyiban külomböz 
af fzegénytől, hogy ennek kevesebbre, ő-néki 
többre van fzüksége. Melly goromba következés í 
A* gazdagnak baja nem a' maga\ illapottyától* 
hanem Snnön magátél fzármazik, úgy mint a5 ki 
tulajdon ja|aivai viflza-éL Ha még egyízer fee* 
r entsétlenebb vólna-ís a' fzfegénynél, nem lehetne 
tajnáliani, mert maga okozza magának aV nyoma* 
níságot, és tsak ő-tőlle függ, hogy boldogabb 
legyen. De a' fzegény maga aVfziikség* és sor/ 
sullya alatt fzenved, mellytől nehezen nyomatta* 
tik. Hamarább el-hal, mínt-sem a* testi fzenve* 
déshez és az éhség" el-gyengíttéséhe* hoz^á ízok^ 
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jék, és sem a' jó élmz, sem a9 fcoltseség nem 
fzabadíihaUya-fel Stet nyomorúságai alól, Alit 

^0^m vele Epikiét* midőn niagáBak mcg*joyen-
^ i p É t p ^ ' i o g y még afc ura ketté-töri lába' fzárát ? 
v'* '̂'""fíát azért nem törte-e két-felé? Szegény! még az-

is hozzá járult fzenvédéséhez , hogy jövendő kín-
nyait-i* előre által-látta. 

' . « 5 * 

Az ember a9 más* boldogságát fsak a* kőísö 
tekéntetböl itéli-iíieg; ott gondollya lenni, a* hol 
éppen nintsen, és ott keresi, a5 hol tellyességgel 
nem4lehet.- A* jó kedv, nagyon bizonytalan jele 
ennek* A3 víg einber sokfzor nem egyéb egy 
fzerentsétlennél, ki tsak másokat akar el-ámíttani % 

és magát meg-bódíttani. Ama5 vidám 9s nyájas 
mulatók a? társaságokban, többnyire fzomoruak 
és zsémbesek ött^honn; és-a* házi tselédek fzen* 
védik az 6 társaságban tettetett jó kedveknek 
büntetését. Az igaz öröm sem igen tréfás, sem 
igen víg. Félytvén ezt az édes érzést, rólía gon~ 
dolkodik, midöö vele él; gyönyörködik benne, 
és fzinte tart tollé, hogy el ne foggyon. Egy va* 
lóban boldog ember keveset béízéll és keveset 
nevet; a* boldogságot, ógy fzóllván, a* maga* 
fzíve körül hüzza-öfeyf, A* tomboló őrön* én 
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lármás jácéícok. tsak a* leiek* unalmát és tseme-
réí fedezik be; de az igaz gyönyörkodésíidk: fzo 
morűság a5 baráxnéja. A9 leg-édeaebb érzékeny* 
séget a9 fziv' meg-indúlása^ 3s köny v-hullatások kö«* 
vetik; és maga a' rend-ki vül /aló Öröm*is ham&« 
rább . kqny vezésre, mint nevetésre fakafzL. 

6. 
A* MIa-adatlanság sokkal ritkább volna, ha a' 

jó-téteménnyel olly sokan nem kereskednének* 
Ki-ki fzereti azt3 a9 mi ö-vele jól tefz. Ez egy tö-
kélletes terméfzeti érzékenység. A9 hála-adatlan-
üág nints benne ..az embernek fzívében, hanem a* 
hafzon'.fzeretetCe Koránt'sints olly sok hála-adat-
lan,' kit az embdr., magának le-kötelezett, mint 

,. maga! hafznát néző jól-téyő. Ha te,, nékem a' te 
ajándékaidat:jel akarod adni% úgy ralkufzom az ár-. 
ráért; de ha tetteted^ mint-ha ajándékoznád,.. él 
az-i*tánn valamit kívánfz érette, akkor meg- tsaltáL 
Tsak ,az téfzi az ajándékot meg-betsűihetetlennéj 
ha minden, egyéb fzándék nélkül 9 jó fzívből .va
gyon adva* A* fziv tsak maga fzab magának tör
vényt ;' a' .ki azt le , akarja kötelezni, fel-óldozza f .. 

• , de-lekötelezi ^ ha .{zabádon, magának ..haggya... M-í-
döttX'a*: haláfz vízbe veti • horgát,, a9; hal :,reá -jő^ éi 
minden .tartózkodás • nélkül rajtav, marad ; de ha f ' 

. . " . - • •* e v é i i 
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evén belölíe, a* horgon fel-akad, és érzi, hogy 
á* úi.ótt viffza húzzák, igyekfzik el-kaladni. Ugyan 
jol-té\Ö-e a5 haláfz ? vasgy a' hal hála-adatlan-e? 
Ki láíta valaha, hogy az ollyan ember, kirőí az 
o jól tévője el-felejikezett, el-felejtkezzék róüa? 
soi b k á l b mindenkor örömmel hefzéil feiölle és 
soha bel ő megindulás nélkül nem gondolkodik 
rólla. fia alkalmatosságot talál, hogy valamelly 
váratlan fzolgálat áltál meg-bizonyíttsa hív emlé
kezetét 5 melly bekő meg-elégedéssel téfzen eleget 
hála-adatos fzívének! melly édes örömmel bizo-
nyírtya-meg! mitsoda gyönyörködéssel mondgya 
néki: No l most rajtam van a9 sor! Ez valóban 
â  terméfzetnek fzava; az Jgaz jp-tétemény soha 
sem tsinált hála-ádatlaiit* 

E L E G Y E S ' V E R S E K 

- Intés. 
M E G-H I T T barátodnak. 

Hív jó-akaródnak 
-Hogy-ha kívánfz tetfzeni: 

I 
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Kérés panafzokkal 
Gy anakodásokkal 

Oh! kerüld, meg-sértenSo 

Ki hitelben hifzen5 

Hittel hitelt vefzen5 

Kötelez a* hívségrei 
Ki mindenben tsalt vél, 
Gyanús kétségben él, 

Kénfzerítt hűtlenségre* 

•* KRESKAY, 

Egy Fösvényhez. 

M _IT kapfz e* parányi kíntsen? 
Több az ? a5 mi néked ninísen* 

*A Gyermekek 
Ne hidd 9 nem igaz, hogy a* yenek 
Kétfzer gyermekekké lennének. 

Gyermek az ember, a* míg élj 
Tsak a* játék-nemben tseril, • 

Sze JÓBI SZABÓ. LÁSZLÓ, 
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Péteri Takáis József B , . • hoz. 
(Kefztkely, 1792J 

n — — j r l ' mennyire hívatalbéli foglalatos
ságaim engedikj, a' Poézisban fzoktam magamat 
gyakorolni. Alkalmas nagyra-is nevelkedett már 
gyűjteményem; é s , ha a' jóxanabb-itéletű 's fino
mabb-ízlésű íróink' jpvá-hagyásáből gondolhatom, 
hogy néműnému kedvére fzolgálhat Hazánknak f 

kéfz lefzek, azt idővel sajtó alá-is botsáttani. Kii-
lömb-külömb-féle tárgyak foxdűhiak-meg benne. 
Jobbára az okos gondolkodás a a' gyönyörűséggel 
kezet-fogó . hafznos nyájasság, volt tzéllya írásom
nak. AZGJHI iparkodtam, hogy ne tsak verseket 
írjak; hanem a' versnek könnyű folyamattya mel
lett velős értelmével-is hafznállyak. Mutatólag 
íme egynehány darabot küldök • : ; ki
kérvén > hogy egyenes vélekedését felöllek barát
ságosan i&eg-írni ne terheltessék, n

 H$ a* t« 

j£ Hadakozás*. 

BL .AD. lejfzl úgy piqnd a' Hír; had leffzT —? 

Bár ne lenne ! 

p e , ha már leffis, j ó , hogy rélzem nintsen benne, 

.. ' • • . I s 

* • . • 
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S^ent l í ten; mit tennék bib aggodalmamban ? 
Ha megjelennének mind azok álmámban 
Jajgatva, véresen^ *s halavány artzákkal, 
Kik fel kontzoltatnak a' dühös ;satákkal! 
Ha látnám mind azon boldogtalanokat ? 

Kik utannak húzzák meg-fzsgdeltí tagjukat* 
*S a5 földet kínnyokban keservesen rágják , 
Fejemre a' fzömyu átkokat kiált ják; 
Ha ezer meg" ezer atyák, anyák, mátkák , 
Testvérek, barátok, már mind annyi árvák, 
Azon hideg testek5 halmára gyűlnének, 
Kiket tuz , kard, éhség, egy sírba döntenek^ 
' 5 fel-vévén hát okra koldus - táskájokat r 

Űgy űznék az Égbe gyáfzos panaflzokat* -#* 
Mit hafznalna akkor az arany' bősége ? 
Mit á' koronának fényes dítsössége? -
Ha illy feörnyűségek rémítnék fzívemet, 
*S az itélö-fzékhéz idéznék lelkemet? -** 
ördíttsa akárki meg-fek'eÜtt tförökkal, ' . 
Hogy örök ditsősség far a* bajnokokkal* 
De nagyobb ditsősség az atyai fósíg^ 
Mini a* vérbe-mártott kevély borostyán-ág 1 
Hej 7 Nagy Sándor! kinek mérges fegyverétol 
Olly sok jámbor Polgár még-vált életétől; 
T e ! ki a5 gyengékenn így hatalmaskodtál, 
•Magad' indalatin m'érí ilem uralkodtál? 
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Puhán le-heveríél a' Iiivság* árvába, 
Míg a5 Halál onnét el nem vitt honnyába. 
Ha magad emberül tudtál volna cini, 
Tudtad volna mások* éltét-is kíméllr.i. — 
Drága, nagy Eleink! t i . ditsc Magyarok i 
Kálmán alatt meliv fzép 's bölts példát adtatok! 
Midőn Ez Almossal meg nem eggyezhetett„ 
Magyart Magyar ellen táborba vezetett: 
T i pedig egyenes fzívyel ki-mondtátok: 
Hogy perekért egymás' teret nem ontyátok; 
Hanem fzépségesen vagy meg-eggyezzenek, 
Vagy magok köztt ketten baj-vívást kezdgyenek. 
Ez inivel nem tetfzett! — meg-ktt sü békesség. 
Bár így állna helyre mést~i$ m eggyesség* 

Már a* sajtő alatt volt ezen Negyed, a* midőn ea 
a* barátságos Levél, több hasonló-keHemetessegű ver
sekkel eggyfitt, kezemhez érkezek. Örömest közlöt-' 
tem volna még a* versek közül egy darabot, melJy 
c? Magyar Költőkhöz vagyon intézve- De az időnek 
%s helynek fzük volta meg nem engedi* Majd a' kö
vetkezendő Kötetnek első Negyedében adandunk te
hát helyet nékie. Akkor eggy ítttal aem tsak a* Poé* 
tának verseiről, és az azokban foglaltt dolgokról, ki-
kérít egyenes vélekedésemet, hanem eggy-általlyában 
a' Magyar Polzisről valő gondolatimat-is fogom ta« 
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Ián közölhetni; —r reménylvén, hogy azon főbb 
bői foriziáltaiotfc Ifjak 9 qucrum de melzore luto 
-praecordia Titán* kik belső hajlandóságokhoz képest 
inagokat a' költésre hivatalosoknak lepni vélik» jé ^ 
néven veen^ik tifzta fzándékomaí. Ezeknek , barátv, . 
^ágosan javallom addig-is, hogy a' mit fellyebb ea&ea 
levél-töredékben olvastanak, fzívekre vegyék. Tudni • 
illik: azonn igyekezzenek, #̂£7* n<? tsak verset írjanak? 

hanem á* versnek könnyű fölyarnattya mellett velő-* 
ért g lmével-is hqjznállyanak* ~r ÍL 

M: 

XVI. , 
É N E K E K, *} 

Laura. 
JÉG súgva kóvályog az. estveli fzél, , 

*S hunyorgva le-lankad a' rózsa-levél; 

*) Lásd: Rövid Értekezések á* Muzsikáról. VIÍÍLnekeft, 
kel. Szerzetté V É R S É G I Fereotz. Bdtsben. 1791. 
- r Ki vágynak az Énekek-is kölonösen nyomtat-; 
tátva és metfzeitetve, 4-ed rétben,. Találtatik. 
Pesten Weingand Könyv-árros Űrnak bóltyábaa, 
Az árrok mind öfzve 30. kr. 

... . . . . . . . . . .. B 
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Sír Laura9

 9s &a érre le-fzegzi fzeméf̂  
Melly gyorsan, el-bordgya elölle vizét, 

„ Ah! így fut előliem az édes Őröm* 
3, Mioita fzerelmem9 epével ölöm* 
M Meg-törte, az Álnok! örökre hitét, 
3, örökre! mert másnak el-adta kezét* 5$ — 

Ezt mondgya zokogva f 's egy dombra le-dül* 
Hol lelke a' fzótlan keservnek hevül. -£-

Oh Lyányka ! mit bánod e' Tsalfá* kesét ? 

Nem érez az, a' ki el-ját&a hitét* 

Thirzii sirjd felett. : 

JT bósolgfz, árva fzívem? 

Mit gyötrőd lelkemet? 
Áh ! fzünny-meg verni bennem * 

*S végezd-el éltemet I 
Adgy-viífza Kedvesemnek ̂  

Kit bé-fed e* veretó. 
Mi hafziía életemnek * 

Ha nintsen Thirzisem, 
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AZ ELŐRE-FIZETŐ 

URAK' ÉS ASSZONYSÁGOKNAK. 

Adámovlts .Mihály Űr» Tettes Bács Vármegye elsd 
Fiscálissa* 

Aranka György Űr* az Erdélyi Kir. Táblának Bírája, 
Árkosi 'Zsigmond Űr , Erdélyben mind a' két Széken 

hites. Szőfeólló* 
« Árvái Jakab Úr4 a* Budai Nemzeti Oskola9 Taníttója, 

Ajtai András Űr, Szegények' Szófzólldja. 

Bába Imre Ür, Királyi Ső-Befzedö, 
Balkó György Űr, T. P. Piaristák* Priorja. , 
Bálovits Zsigmond Űr> több Uradalmak* Fiscálissa* 
B. Bánffy Farkas Ür, Erdélyben Kir. Kintstartó. 
JB. Bánffy Láfzló Űr, T. Krafzna Vgye' Fö Ispánnya, 
Gr* Bánffy György Gubernátornál ő ExCelL 
-Bárány Péter, Űr. 
Bárőtzy Sándor Űr,'Kir. Test-Örzfik' Fa-Strása*Mes« 

tere, 
Bartsái Ábrahám Ur* Oberster^ a* M. Királyi Test-

Önöknél. 
X 
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Bartsai Láfzló Űr , Cáncellista, 
Bed5 Ferentz Űr, T. Fejér-Vgye* Tábla-Bírája. 
Béldi István Űr^ Cancellista. 
Bendik András Űr, T.Zólyom Vgye' I l d i k Fiscalissau 
Benitzky Tamás Űr, T. Zólyom Vgye* Tábla-Bíráia. 
Benitzky Láfzló Űr, Fő Szolga-Bíró. 
Benkö Sámuel Űr , T. Borsod Vgye' Physícuisa. 
Benyák Bemard Űr, a5 Fejérvári Oskolák'Igazgatója. 
Benyiis György Űr, Magyar és ÍNémet Szölgyéni 

Plébános. 
Bera Mihály Űr, Kalotsai í r sek . a Exclja* Pknipo-

tentiáriussa. , ".. . ' .*. 
Beregfzálzi Jősef Űr, Erd. Korm. Szék, Cancellistája. 
Bésán Gábor Űr, T. Baranya* Somogy és Temes 

Vgyék' Tábla-Bírája. 
- Bésán János Űr, T. Baranya Vgye* Fő-Bfrája. 

Berzenekey Pál. 
Befztertze-Bányai Olvasó Társaság. 
Gr. Bethlen Gergely Űr, az Erdélyi Fd Korm. Szék9 

: Titoknokja* 
Gr. Bethlen Rosália, Gróf Csáky Jánosné ő-Nagys. 
Gr. Bethlen Láfzlóné, ő Nagys. 

•Özvegy Gr. Bethlen Miklósné ő Exc. 
Bezeg István Űr, T. Zólyom Vgye Tábla-Bírája. 
Bielek LáMó Ürf a5 Szigeti Gymnasiumban Tanít tő. 
Bihary János Űr, Erd. Korm; Szék. Expedit Adjunct. 
Bifztray József Úr, az Erdélyi Fő Korm. Szék* Titok-

nokjaa • 
Blofis Jősef Űr, dtto. .dtto hites Írója* 
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Brtda Jősef Űr, Fö Sz. Bíró T. Baranya Vgyében, 
Bodő István ÜT, a* Simonloi-nyai Uraság' Fiscálissa. 
Boér Imre Úr, Ex-Jesuita 

,. .Boci. Sándor Űr. a' Korm. Széknél Cancellista, 
" r ' ' \ '• , " 

;-:t, Bögner Mátyás Űr, a' Miskóltzi GymnasiumnakIgaz
gatója,, , .. 

Bolla Márton Űr, Történetek' Taníttójae 

B* Bornemifza József Űr.. • , 
Boros Dániel Űr, at Kassai Kir. Akadémiában Ma

gyar Nyelv-Taníttő. 
Bosnyák József Űr, K. Kamara* Fiscálissa* ; 
Bosnyák .Benedek * Űr, Szamárdi Plébános* . . \ 
Bottk.lstorán Űr, Fiskális Prókátor. -

' Böthy Imre Ur, Udyari Titoknok. : 
Bötskey Páí Űr. , 1 
Brassói Posta-Tifzt Urak. 
Brurzik József Űr, Erdélyi Concipista. \ „ • 
Budaházy Elek Űr, T. Szepes Vgye Tábla-Bírája. 
Buday István Űr, Caácellista 
Büky József Úr, T. Bács Vgye Physicussa Is Tábla 

" Bírája, 

Csáky Máté Űr, a1 Veíiprémi Seminar. Alu&mussa, n 
Csáfzár Jósef Űr, Kir. Camerális Fiscaíis. 
Csefalvar Ferentz Ur, T. Tolna Vgye Tábla Bírája, _ 
Cseh Láfzló Űr. dtto Fő Szolga-Bírája. 
Csenfz István Úr, Z Baranya Vgye Cancellisiája* • 
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Cserey Farkas Or̂  az Erdélyi FS Kora. Szik. Titok

nok. 

Cserey Jősef Úr, Kir. Taníttő. 
Cserei Miklós Űr, az Erdélyi Fő Ksm. Széknél Cau* 

cellista, 
Csernátony Ferentz Úr, Itélö-Mester,, 
Cserey Sándor Úr. 
Csupor Mihály Úr, Káplán. 
Czerva Dániel Úr, Al-Kaffzatartő« 

Dániel István Úr, (Szeöt-NémetL) 
Darvas János Úr, T. Abatij Vgye Fö SzolgavBírája. 
Darvas János Úr, TI Torna Vgye Szolga-Bírája* 
Gr, Desseöffy Jősef Úr. » i 
Defzeritzki Orfzág István Úr, T. Baranya Vgye Tá

bla Bírája, -
Dobay Dániel Úr, T« Abaűj Vgye Tábla-Bírája, 
Domokos'Ferentz Űr, Inspect* 
Uöry Ignátz Úr, a' Pétsi Kerületben Biztos* 
Dubovitzky András Űr, Kafznár. 
Dubravitzky György Űr, T. Zólyom Vgye FS Szolga 

Bírája. 
Dudásy Antal Úr, 

Elek Mihály Űr, a* Szigeti Refi Gymnasínm Seníora* 
í l e s Sándor Pián Profes. 
ÍSrds Pál Űr, Szepesi Kánonok. 
Gr, E&terházy János Úr, ö Exc, az Erdélyi FS Kom-

Szék&él Tanátsos, . ..'. / 
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Fábris Jőscf Úr, Efetergom Vgye Fö Szolga-Bírája, 
Farkas Gergely Úr, Székes-Fejérvári vőltt Taníttő. 
Fazekas Mihály Űr, Hadnagy. 
Fekete Ferentz ÜT. 
Fekete Máté Űr, T. Baranya Vgye* Esküttye* 
Fekete Mihály Úr, Nemzeti Oskolák* Taníttója, 
Felkiss Antal Úr, T. Efztergöm Vgye Fiscalissa* 
Ferentzy Antal Űr, 
Gr. Festetits Mária lüs^Affzony* 
Fejér György Úr, Káplán. 
Fikker Károly Úr, az Erdélyi Korm. Széknél Cánc<f 

lista, . , " • • • -
Fodor Jősef Úr, a9 Kir. Helytarté Tanátsnál ,Titofc 

nok, •' 
Forster Antal Úr, a' Földvári Uradalom5 Fiscalissa* 
Frankovits Antal Űr, T. Bács Vgye Tábla Bírája. 
Fülöp János Űr, Kassai Senatan 

Gál GySrgy Űr, T. Báts Vgye* Biztossá. 
Gafzner András Úr , T. Paránya Vgye Al Tábla-

trőja. 
Gáti István Űr % a9 Szigethi ReL EccL i s Oskola* 

mak Taníttőja, 
Réti Gazda Mihály ű*» T. Máramaros Vgye F» 

Ssolga Bírája. 
Gajzler János Űr, T. Efztergom Vgye TáblaJBÍrája* 
B, Geg5 Adolf Űr, Mathesis Tanfttő. 
gombos Antal Űr, T. Báts Vgye"Tábla-Bírája, 
Genfai Few^tz Úr* T- Báts Vgye5 Al'.Tábla-lrfjfc 
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O ő t t Ferentz Ű r , KIr. Tanátsos 2*. Szathmár Vár*. > 

megyében. 
Görög Demeter Űr , &' Magyar Hír-mosdónak ki* 

adója, 
Grabarits Lázár Űr, a* Péts-Varadi Uradalom5 Prser 

fectussa Is 71 Télna Vgye Tábla-Bírája. 
Graffenberger Ádám Űr, az Efztergomi Érseki Vác 

Plébánossá. 
Gr. Gvadányi Jósef ü r 9 Lova* Generális^ 

Gr. Hallet János Űr* 
Gr, Haller Láfzlő Űr. 
Gr. Haller Zsigmond Űr, Actiiar. Kir. Tábla Fia* 
Hegedűs Ferentz Űr, a* Pétsi Püspökség' Praefectussa, 

T. Baranya Is Somogy Vgylnek Tábla* 
Bírája. 

Helíbíing Ferentz Űr." 
Hell Ferentz>• Űr, Csákvári Plébános, 
Henter Lajos Ürfi. 
Hersing János-Űr, T. Baranya Vgye* Fő *SzoIga-Bft. 

rája, 
Hertzeg Hohenlohe Károlyné, fisületett Báró Revitzky 

Jiidith AffzoDy. 
Horváth Miklós tJr% Küfcullö Vgye* Fö Nótáriussá, ' 
Horváth Imre Űr, Eíztergom Vgye'-isö Nótáriussá, 
Horváth Ágoston Űr, Gubern. Cancellista Erd," 
Horváth Péter Űr. < 
Horváth János Űr2 a' Pesti Nemzeti OskoU* Tanít* 

tója. 
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Horvathovits István Űr, a* Fö Kórm. Széknél Szegé-
. nyék9 Szófzóllója Erdéiyb. 

Hrabovfzky György Űr, Palotai Evang. Prédikátor. 
Hudoba János Űr, T. Zólyom Vgye* Biztossá. 
Ji. ííúfzár József Űr* 

Vájni Ibrányi János Űr, 
Irinyi Imre Űrs 21 Szathmár Vgye* Szolga-Bírája. 

Jakab István Űr, Cancellista. 
Jankovits Mátyás Űr, Ns Pétsi Káptalan Nótáriussá 

és Fiskálissá. 
Jantsó István Űr, Fisc- Archívum9 Regestratöra. 
Jerzenfzky Láfzló Űr, T. Zólyom Vgye Tábla-Bírája 
Jefzenfzky Antal Űr, 21 Baranya Vgye Tábla-Bírája 
Jefzejifzky Emánuel Úr, 21 Baranya Vgye TábL Bír* 

és E^actora. 
Józsa Mihály Ür, Sas. Fejlrvári Tanúlő* 
Jugeniiz űn 

* Kallős Dániel Úr, Prókátor., 
Kapuvári JánosvÚr, T. Baranya Vgye Szolga-Bírája* 
Kapuvári Sámuel Úr, T. Tolna Vgye Esküttye. 
Kardos András Űr, 21 Baranya Vgye Szolga-Bírája* 
Káfzony Fcr<?nU. ü r , 21 Báts Vgye Táblabírája, 
Kazinczy Ferentz Űr, 21 Abaűj, Sáros, és Zemplén 

Vgyék Tábla-BMja, 
Kazinczy Jósef Úrfi, 
f Kázmér Elek Piát. Frefe*. . 
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Kajdatsy Antal Űr, Kin Tanátsos Is r ."BÍrw 
Vgye isö V. Ispánnya. 

Kajdatsy István Úr, Kir; Posta«Mester. 
Keczer András Űr. ' . . . . " /*•:**# 
Gr, Keméfiy Farkas Űr, d ExcelL Erdély Orfzág9 Reá* , 

deine|: Elol-ülöje. 
B. Kemény Sámuel Űr, IVTorda Vgye' Fd-Ispánnya* 
Gr. Kendéimé AÍTzony ö Nagys. 
Kefzthelyi Láfzló Úr, a* Szigeti Gymnasium* Di* 

rectora. 
Kerefzthelyi György Űr, Pétsi Kánonok és B. Főid* 

vári Esperst. 
Király Jósef Úr,_ Motsi Plébános és V. Esperest, 
Kiss Károly Úr, T. Gömör Vgye* Tábla Bírája^ 
Kisfalúdi Jósef Űrf 3R Baranya Vgye s*# Fűc^lisi^ 
Knobloch Jő$ef Úr, Posta - Mester, 
Gr. Koháry Ferentz Űr, Kir. Tanátsos* 
Kpits Demeter Űn 
Koller Tamás ür. 
Gr. KoUonits Láfzlő ür-
Kolos vári János ür, Tifzttarté. 
Komáromy György U?, TlAbaúj Vgye* Tábla-Bírája* 
Kondé Jósef ür, T. Efztergom Vgye* Tábla-Bírája, 
Lévai Koós István ür, T. GömarVgye Tábla-Bírájai* 
Korom Mihály Ur, Erdődi Plébános és T. Szathmá* 

Vgye Tábla-Bírája. 
Kováts Jósef Ür, T. Báts Vgye JS5 Vice-Ispánnya* 
Xováts Mihály ür, a\ Szlgethi Ref. Gjî nasiutitfMm 

Tapúló, 
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Keváts Antal Ur, Doctor. 

Krusper Aisíal Ur, Kir, Taaátsos. 

KSltsey István Ur, T. Szathmár Vgye Pd Szolga* 

Bírája, 

RSpetzi JSenjámin Ur, Erdélyben mind k£t Szék* 

Prókátora* 

Láfzlő István ür. .< 
táfeló ü r , Hadnagy. 
Latinovits Jósef ü r , T. Mcs Vgye Tábla^ir. 
Latinovits Miklós Ur, T. JSáts Vgye Tábla-2?ír* 
Gr. Lázár István Ur> 
Gr, Lázár János Ur, Kir. Kamarás. 
I^engyel Domokos Ur, Pián Profes* 
Lippay Ferentz Ur, T. Efztergom Vgye Számvevője. 
Liptay Károly Ur, T. Zólyom Vgye9 Táblabírája. 
Luby Károly Ur, Kir, T^nátsos, és T. Szatfamár Vgye9 

V. Ispánnya. 
Luby Láfzló Ur, Tf E&tergom Vgye" Eskíittye* 

Madaráfz József Ur, T. Baranya Vgye Fö Szolga-
Bírája. 

Márfy Leopold Ur, T. Báts Vgye' Fö Not. 
Máykos Mihály Ur, Gubern, Regesirator, Erdélybe^ 
Mártonfy József Ur, az Erdélyi F5 Korm- Szék? 

Tanátsossa* 
ifj. Márjássy Pál Ur, T. Gomor Vgye Tábla^ír, 
Matskásy György Ur, Kapitány 
Mátyásfy István Ur, Caneeüista, 

) ( 5 
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Mátyus Ur, Docíor, 
Mayer Ignáiz Ur, T. .Baranya Vgye* Szám. vevdje* 
Méfzáros Ferentz Ur, Piar. Prof. 
Máfzáros Pál Urs Fő Szolga-Bíró, 
Méfzáros József Ur % Püspöki Káplán SÍ*- Fejé*£;;*| 

Váratt. / 4>i :
:'" 

Mihálovits Jóa ŝef Ur, T. Baranya Vgyé Tábla Bír* 

Mihál Mihály Ur, T. Báts. Vgye Chyrurgussa. 

Miklós Antal Ur, T. Borsod Vgye Partic. Percept, 

Miklósy Imre Ur, T. Efztergom Vgye* Fő-Notar« 
Gr. Mikó Károly Ur, Kir. Tábla Fia. , ' 
Mikó József Ur, Gubern. Regestrans Erdélyben,. 
Mikó Antal Ur, Gubern* Expeditor Adf- Erd* 
Míssits József Ur, T> Efztergom Vgye9 V. íspánnya* 
Miskóltzy György Ur, T* Borsod. Vgye Exactora. 
Molnár János Ur, a* Pétsi Académiáb&n Magyar 

Nyelv-Taníttó. 
Molnár András Ur, Fiscalis 
Murányi Ignátz Ur, Fizika Taníttó Kolosa 

Nagy István Ur, a* Pétsi* Püspökség* Fiskálissá. 
> Nagy Ferentz Ur, a' Pellérdi Uradalom5 Físcalissa, • 
Nagy Antal Ur., Kulai Plébános,. 
Nagy Antal Ur, 2! Torontál Vgye Regestratora* 
Nagy Péter Ur, 21 Kolos. Vgye Chyrurgussa. 

. Nedetzky Imre Ur, Efztcrg.-Kir. Város Plébánossá 
9 

ííémethy János Ur, Profes&or. 
Németízegi János Ur, T. Báts Vgye' Fisealissa. 
Nefzmér Antal Ur, T* Báts, Vgye' Fö-Szolga-Bír* 
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"Xyítray István Ur, a5 F. Kir. Helytartó Tanátsnál Ti
toknok. 

Odry András Ur3 T. Báts Vgye Ildik V. Ispánnya, 
Qrbány Mihály Ur9 Bajsani Plébános. 
jB, Orczy József Ur5 T. Zemplény Vgye' Fő-Ispánnya. 
& Orczy Láfzlő ü r , ő ExcelL Belső Titkos Tanátsos, 

a* F, üdv. Kamaránál V. Frasfes , és T. 
Abaúj Vgye9 Fő-Ispánnya. 

Orofz Mihály Ur, Gubernialis Éxpeditor Erd. 
Osváth Lajos Ür , T. Szabolts Vgye9 V. Notar. 
Otrolutzky tajos IJr, T, Zólyom Vgye' Tábla-Bír* 

Paffá© Ignátz Ur, Pétsi Kánonok és a* Nevendék 
Papok9 Kormányozója. 

Pákozdy Láfzló Ur, T. Baranya Vgye II-dik Fiscalissa. 
Palótsay József Ur, Kin Tanátsos, és a' Pétsi Ke

rületben Felsőbb Biztos, 
Palugyay Elek Ur, T. Zólyom Vgye Tábla-Bír. 
Pap Ferentz Ur,. Gr. Sz^tsényi Ferentz ExeeH,- Pr«-

fectussa, 
Pauer Ádám Ur, Efztetgomi Bíró. . 
Paufz József Ur, Uj.Palánkai F5 Notar, 
Peák János' Ur, TI Báts Vgye' Chyrurg, 
Pécfay Ur, Fö Strázsa Mester. 
PeterfFy Antal Ur,'Kapitány. 
Petrovfzki Sigmond Ur, 21 JBaranya Vgyéy ILdik V-

Ispánnya. 
Petrovfslü János ür , ' T. Baranya Vgye9 Tábla Bír. 
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PetliS Jakab ür9 a9 Budai Hemzetí Oskolák9 Kir* 
Igazgatója* 

Pethö Imre Ür,-T. Baranya Vgye Fd-Notrr 
Pinkovits Simon Ur, T- Báts Vgye* Generális Percepf* 
Pisch György Ur, a* Budai Nemzeti Oskolák* Al-Iga^ 

gatója* 
Polyák József Ur» T. Báts Vgye* Szolga-Bfc 
Potskay Zsigmond Urf J! Báts Vgye' Szolga-Bír. 
Potyondi Rafael ü r , Méltós. Ürmenyi József Urnái 

Praefeqtus. 
Prőnay Pál Ur, Fd KaíFza-tartő Zólyom Vgyében* 
Puehner Leopold Urf T. Zólyom Vgye Tábla Bírája 
Piinkösti Ádám Ur* Gf. Kendefiné* Praefect, 

Radovits Károly Ur5 T. Baranya Vgye* Commiss* 
R^dvánfzky János Ur* JEür* Banátsos és Aranyos Rén% 

dek Vitéze, 
Rad^ánfzky György 9 Urf T. Zólyom Vgye' II-dik V, 

Ispánya* 
Rajner- István Ur* a* Pétsi .Neyendék Papok* Gyón

tatója. 
Rehák János Urs a9 B. Fdldvári Uradalom* Praefect, 
Reigler Ferentz Ura T* Efztergom Vgye' Generalfc 

Percept. 
Roliáts János Ur* Píar. Professor* 
Rogofz Mihály Ur, D. Fdidvári Káplán. 
R®mfaány Ferentz ü* f T* Báts Vgye' Esküttye, 
Rózsás Ferentz Ur» TI Baranya Vgye Commiss^ 
Rudits Máté üt, 35 Báts Vgye* Xábl^Bír. 



ssg&JBs 

Szeat-Imrey Gábor-Ur3 T- Ábaűj Vgye* F« Szolga. 
Bírája. 

Szeremley Szent-Péterv Judith AÍTzony* 
Saiiva Mihály Ur, EEstergomi Tanátsos és Kapitány. 
Szluha Antal Ur, T. Fejér Vgye9 Tábláéin 
Szokoly Jakab ü r , T. JJaranya Vgye* F5 Szolga-

-Bírája. 
Szörtsey Imre Ur. 
Sztupitzky Mojzses ü r f T. Efztergom Vgye' Szolga* 

-Bírája*, 

Tárkövi Tahy Antal Ur, T. Tolna Vgye*. Gen. Per-
cept. ' 

Taöyi Zsigmond Ur,- T. -Baranya és Somogy Vgye* 
' ' Tábla-.BÍr. . : / . / : • 

Taund János ü r , T. Baranya Vgyéb'en több Uradat 
mak* Fiscalissa. 

GT. Teleky Susánna Affzony, ö ExcelL 
Gr. Teleky Lárzlő Ur, az Erdélyi F6 Koma* SzSküB 

Titoknok. 
Gr. Teleky Láfzló Ur, Kir. TábL Assess* 
Teleky Domonkos Ur , az Erdélyi Korai. Szék. Ti* 

toknok 
Teleky Mihály Ur, Actuar. Kir. Tábla fia. 
dalnoki Teleky Mihály.Urf Prókátor,. 
Tóbiás Antal Ur, Prókátor. 
Tokody György Ur, T. Bihar Vgye9 Tábla-JSÍr* és rf 

H. Váradi Kerületben as Oskolák* AMgas* -
gatója* * . 
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Salamon János Ur, 7: Efztergom Vgye* Tábla-JSfc r-. 

Gr. Sándor Antal Ur. <*% 

Sándor András Ur. 

Sárközy István Ur, T. Somogy Vgye* Gen. Percept, 

Schmidt József Ur, H-dik Tábla-Író T. Zólyom Vár* 

megyében. 

Schurmann János Ur, T. Zólyom Vgye* iső Fisca* 
lissa. 

áclíurmann Ignátz Ur, 7. Zólyom Vgye* Tábla-Bín -. 
Schwartzbauer Elek Ur, Sz. Fejérvári' Taníttő* 
Sembery János Ur, T. Zólyom és Nógrád Vgye' TtC 

blá-Bír. - •• :. \ . : 
Megyertsi Sissay János Ur, Kir. Tanátsos. 
Somegyi Gábor Űr, Losontzi Fő-Bíró* 
BB Splényi Gábor Ur, Excell. F. M. L.és T, Szabóit* 

Vgye' Fő-Ispánnya. •" 
Jáprai Spissits János Ur , X. Szála Vgye* V. Ispán-

nya. - '4' 
Strázsáy Pál Ur, Cameralis Tífzttartó. 
Sturmann Márton Ur, T. Gömör Vgye' Tábla-Bír. ,, 
Szabadhegyi Pál Ur* T. Efztergom Vgye' Fö Szolga-

Bírája. 
Szalay József Ur, Efztergomi Kánonok. 
Szanifzlay János Ur, Efztergomi Szám-tartó. 
Szathmáry Király Miklós Ur, Kir. Tanátsos és t. 

GÖmör Vgye' V. Ispánnya. 
Gr. Szétsényi Ferentz Ur, ő Exc. Bels* Titkos Ta-

nátsos. 
Székely Dávid Ur* Provinc. C&ncdlaííüS Erdélyben, 
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Gr. Tóldalagi István ür. 
Tolnay lózsef Ur, a'Pesti Nemzeti Oskolák*TaEÍttója, 
Tomisányi András ü r , a' T. Báts Vgye* Tábla-Bír. 
Toronyi István ü r , Átsi Plébános, . .. , 
Tratnyaky Miklós Ur, Ujpalánkai Fiscalis. 
Tnry Mihály ür , Fö Strázsa-mestet* 
Tűry István Ur v Gubern. Prothocollista Erdélyb* 

Uray József Ür, T. Szathmár Vgye' Fő Szolga-Bír. ;. 
Ürbány Dániel ü r , Fő Tabla-írő Zólyom Vgyében, 
Urbány Jáaos Vi, T. Zólyom Vgye* 'Szolga-Sír. 
Örményi Mihály ü r , Zomhori Kin Cameralis Admi-

nistrátor. 

Varga Láfzló Ur, T. Éfetergom Vgye* Esküttye* % 

Vargay Mihály Úr, T. Báts Vgye* II*dik Fiscal. / "j 
Vajoits Salamon -Úr,. -2V Báts Vgye' Tábla-Bír. 
Vájniu Fábján ür.,. T. Báts Vgye' Főr ^zoiga-Bír* 
Vajnits Antal ü r , 2'. Báts Vgye' Szolga-Bír. 
Vajoits János ü r , 21 Báts Vgye' Esküttye* 
Vedel Mihály ü r , Gr. Efzterházy Úrfiak' Tamíifcőja.' 
Vég' Péter ü r , T. Fejér. Vgye, Fő 'Notar. - " ; '< 
"iTvécsey Miklós ür', a5 Kassai KI Kamaránakr éft 

T. SzátmárVgyének Administratora, •••••. 
Vízi Ferentz Ur, Erdélyi Fejérvári Kánonok. 
Voík Imre Ur„ 

Zabolay Sámuel Ur, mind két Szék Prókátora Er« 
délyben. 
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Zakó Demeter ür5 T.Mis Vgye* Tábla-J?í?a 

Zauathj Mihály üt$ T, Szathmár Vgye* Tábla-JKr. 
Zatterer János "Ur. : 

Zerdahelyi Imre ür f Kir, Tanátsos é& Provinc, Câ  
sníssárius: 

Zsoldos Sámuel ür, T. Gömor Ygye* Tábla-.BÍr, 
Zsóltiay Sámuel Urf Ref/Prédikátor Erdélybe®ö 

EL Logy-ha ezen beíses neveknek lajstromában 
valamelly hiba történt volna $ jövendőben helyre 
fog" hozatódni. Nem külőmben , ha némelíy 
érd. előre-fizető Uraknak neveik történetből innét 
ki-maradtak volna f azok-is ki fognak annak ide* 
jében nyomtatódni | hogy fövendöben-is tudattas-
sék» kik voltának leginkább a* Magyar Littcra* 
tarának ef réfzben-is elő-mozdíttójí* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 779.736 



I A ' M. Museumot Postán, Negyedenként, | 
küldeni fzándékozván, bizonyosan reményiét- M 
luk 9 hogy alkalmas fzámmal Ieendenek s a* kik 
azt magoknak hozatni, ?s olvasni fogják, Az 
clore-fizeto Urak' *s Affzonyságok1 betses ne-

m veiknek lajstromából láthatni., hogy nenr.tsa-
E l&tkoztunk-meg-egéíEzen reménységünkben. De 
» sokkal nagyobbrafzaporodott volna még Olva

sóink* íz ama, hogy-ha munkánknak elöre-fize-
tendö-''átirat minden Posta-Hivataloknál le-te-

|& hették, V Ezék» (mintáz újságokért járó pénzt) 
'* hozzánk bé-küldeni akarták volna-.' Azonban, 
,, ez az ákadály-is el-háríttatott '-már a* Fels. Kir. ... 
!*' Helytartó Tanátsuak .eggy újjabbah költt ke* í | 
& gyes rendelése áltat; méliynek annál hizonyo~ *J 

- sabb foganattyát reménylyük, mennél Jobban 
meg vagyunk győződve arról: hogy az érdé 
Posta-Tifzt Urak örömest fzolgálnak Hazá

ja jóknak, 

KéreKetnék azok az Elore-fizeto Urak, a* 
kik a' pénzt mind eddig le nem tették, hogy 
azt mennél efóbb bé-kűideui ne terheltessenek. 
Nékünk itt'mindent kéffzel kell fizetnünk.; és 

!«j fzámtalan a* költségünk. Olly óltsó árrát fisab-
|£ tuk ugy-is munkánknak 9 hogy az valóságos 
& tsekélység; holott tsak a1 posta-pénz-is miifi-
- den nyomtatványtól eggy egéfz n. forint. 

- » . .. : . . . 
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Több Ns Vármegyék — bSltsen által-lát- j 
van 9 hogy az Hlyeién munkák az egéfz Nem- L 
zetnek javát 9s dksösségét tárgyozzák Ü 
'Tábla-Bírájik közül neveztek-ki némeilyeket, 
a" M. Museumért fizetendő pénznek öfzve- Jj 
gyűjtésére. Mi ezen Ns Vármegyéknek eb- 1 

„ béli segedelmeskedéseket mélly tífztelettet *s w 
j | háP- adatossággal, említvén, bátorkodemk, a* | ] 
& többi- Ns Megyéket-U hazafiúi bizodalommal m 

- kérni: méltóztassanak igyekezetünket^ melly 
egyedül a* Nemzet* hafznát tzélozza, hasonló 
kéfzséggel elö-mozdittanL 

« i Vágynak-*-< fajdaléul!—> vágynak e*mim-
inak ellen*«6}i-is. Sajnillyuk9 —- de nem 

ehetünk róna* Lehetetlen, és nem-is aka-'-fl 
runk , mindennek tetfzenL Fel-tett fzándé-

H punktól* valameddig Olvasóink le&nek, vagy 
|f ,-valamelly véletlen *s el-háríthatatlán akadá

lyunk nem történik, el nem állítók, -T$ele-
kedettel kívánnék meg-mutatni, melly igaz-
nak tartyuk S Z E N E K Anak. amaz- ismeretes 
mondását; Pátriám prűdére^ n efa & esty $ce-
lus contra9 nolk> dum possis f illustrarc. 

I A* III-dik Kötetnek l-sö Negyede a' Jővo 
,wt Mártzins holnapnak végével fog eMcéfeülni, 

és az Biöre-fízetö Uraknak meg-kűidödni. 
Méltóztassanak tehát az efztendei sumzftát, 
a z a z : s.fcr t4o.-kn, betses neveikkel eggyütt, 
hová -hamarább bé'*küldeni; hogy dolgunkat J 
az Olvasók* ízámához 'képest? intézhessük. • J 

i 

i 
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