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Az Égről és Tsittagokról
A 9 \

J tj\ .  Tsillágok három reízekre ofztatnak ; 
úgymint, eggy helyben állókra, bújdofók- 
ra , ’s Üstökös tsillagokra. —* Az eggy hely* 
ben álló Tsillágok, a’ mellyéket puízta íze- 
mekkel jól meg-lehet kiilömböztetni, alig 
haladják-meg a’ kétezerét: de haValamelly jó 
telejcópiummál > melíze-látó üveggel , tifzta 
időben fzemléljük azokat, véghetetlennek 
találjuk azoknak fzámjokat. Úgy látízanak 
azok az égen , mint a’ fü*fzálak a’ fík-me- 
zökben, és az élő-fáknak leveleik az erdők
ben. Tsak maga az Orfzág-útia, vagy az 
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> úgy neveztetett Tejes-út, fok millió tsilla- 
gokat vét fzemeink’ elébe. Az eggy hely
ben álló tsillagok kiilömböző nagyíagóák; 
ix mellyet okozhat az ő közelebb vagy tá
volabb való létek. A’ hi're§ Kepler fzerént, 
tizen-öt tsillagok vágynak elfő-nagyfágóak, 
ötven-nyóltz máfodik-nagyfágóak, két fzáz 
tízennyójtz harmadik nagyfágóak, négyfzáz 
kilentzvennégy negyedik nagyfágóak, há- 
rom-fzáz ötven-négy ötödik nagyfágóak; két- 
fzáz negyven hatodik nagyfágóak, a’ hová 
fzámláltátnak ama homályos vagy ködös tí- 
zen-három tsillagok is. — A’ leg nevezete- 
febb tsjílagokat ofziják az Ég-vi’sgálók hat
van Cons tellát i ókra v. Tsillagzatokrh. E- 
zek közzül tizen-kettő vagyon az Eclipticán9 
v. a’ Napnak utján, hufzon-eggy az égnek 
Efzaki, liufzon-hét pedig annak Déli réfzén. 
Az Eclipticán lévő tizen-két tsillagzatok 
négy-fzáz ötven öt meg-jegyezhető tsillago- 
kat foglalnak magokban; az Efzaki hufzon- 
eggy Tsillagzatok hét-fzázat; a’ Délihufzon- 
hét Tsillagzatok ötfzáz hatvan hetet. Ezek 
mind üfzve téfzneíc 1722 tsillagokat, mel- 
ly eket az Eg-vi’sgálók név fzerént esmer- 
nek. — Sok ollyan dolgokat tapafztaltak 
az Eg-vi’sgálok a’ fixa v. eggy-helyben álló 
tsillagok körül, mellyek őket méltán bámu
lásba ejtették. Eggy a’ Pléiadejek közzül 
vagy bias tyúkból végképpen el-tünt. Eggy
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új tsillag támadt 157'^-bcn, Cafsiopéjának 
ülő-izékében, melly 1574-ben Mártius’ ha
vában ismét el-tünt. Az a’ tsillag, melly 
közönfégefen tsudálatosnak neveztetik, leg- 
előfzör 1596-ban Augustus hónapban fedez- 
tetett-fel, a’ Tzet-halnak nyakában; azólta, 
a’ mint az Ég-vi’sgálok ki-tapogatták, bi
zonyos idő-fzakafzokban ragyog, ’s ismét 
meg-homályofodik, ’s hat efztendők alatt 
rend-.fzerént hét nagy váltazáfokon mégyen 
által; de íbha végképpen el nem alufzik. 
Eggy más új tsillag fedeCetet-fel 1600-ban, 
a’ Hattyúnak nyakában. Ez lafsanként az
után úgy meg-kifsebbedett, hogy az Eg-vi’s- 
gálók azt gondolták, hogy egeiken el-fog 
tűnni; a’ mikor 1659-ben a’ maga hajdani 
nagyí’ágát ’s ragyogáfat egéfzen viífza-vette. 
De azután ismét meg - kifsebbedett, úgy
hogy ma a’ leg-kifsebb rendű tsillagok közzé 
fzámláltatik. 1670-ben,Júliusnak 15-dik éjtfza- 
káján fedezett-fel a’ tudós HévélilíS eggy új 
Tsillagot; de a’ melly a’ következendő O- 
Ctóberben úgy meg-kifsebbedett, hogy tsak-*. 
nem láthatatlanná lett. A’ következendő 
efztendöben, Áprilisben hajdani ragyogáfat 
viífza-vette; ’s majd Angtistusban végkép
pen el-tűnt. Ugyan ez a’ tsillag meg-dátta-? 
íott-még 1672-ben Mártzius Hónapban, de 
igen kitsiny formában, ’s azólta folia fém 
láttatott, tó^ó-ban Kircher eggy új tsillagot 
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fedezett-fel; a’ melly is rend-fzerént négy« 
fzáz négy napok után elő-fzokott jani, ’s 
ismét el-tiínik. A’ híres Hugéllius úgy ta
lálta, hogy a’ leg-ragyogóbb, leg-nagyobb, 
’s a’ hozzánk leg-közelebb levő tsillag a’ 
$írÍUS 9 hufzon-hét ezer, hat-fzáz hatvan 
négyfzer láttatik kifsebbnek lenni a’ Napnál; 
minthogy pedig az ő távol-létek annál na
gyobb, mennél kifsebbeknek látfzanak, 
fzükfég hogy ez a’ leg-közelebb lévő tsillag 
Sirius, leg-alább hét-fzáz ezer millió mértt- 
főldnyire légyen a’ mi földünktől. Ez a’ tá
vol-létei olly nagy és olly meg-mérhetetlen, 
hogy ha valamelly ágyú golyóbis a’ Sirius- 
ból a’ mi földünkre le-lövettethetnék, hoz
zánk nem érhetne az elébb , hanem hét- 
fzáz-ezer efztendők múlva. Hát még Sinus
nál melly fok millió mértt-főldekkel vágy
nak meífzebb azok az apró tsillagok, mel- 
lyek nagyító-üvegekkel is alig láttathatnak? 
Hihető az is, hogy az eggy-helyben álló 
tsiilagok mindnyájan eggy-forma meífzefég- 
re vágynak eggy más tói, A’ mi a’ Bújdoíó- 
tsillagokat illeti; ezek azok, mellyek fziín-. 
télén a’ Nap körül forognak : a’ miilyenek, 
Mercurius, Venus, a’ mi Földünk, Mdrs, 
Jupiter, Saturnus, ’s a’ György tsillag , 
vagy Georgium Sidus , mellyet ez előtt tíz 
efztendökkel az Anglus Herfcheli fedezett
fel, ’s a’ maga Királyjának nevéről György- 
Magnak, nevezett. * ’A
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A’ Nap minden világofságnak ’s rme» 
legfégnek küt-feje; o világofítja ’s melegíti, 
valamint a’ mi Földünket, ügy a’ több Büj- 
dofó-tsillagokal is. Úgy látfzík, hogy azok 
a’ matériák, mellyekböl a’ Nap á ll, már azok 
akár tüzet okádó hegyek, akár más-forma 
testek légyenek, nem eggy-forma neműek 
’s terméfzetaek. Gyakorta láttattatnak ben
ne fekete m otskok, mellvek elébb el-tün- 
n ek , mint-fem az ő tányérján áltál-mentek 
volna: a’ mellyből m egtetfzik, hogy azok 
a’ motskok benne vágynak a‘ Napban , nem, 
pedig kívül rajta. Minden fiígár mellyet a’ 
Nap magából ki-lö, noha olly vékonynak 
’s tifztának tetíkik, fok veres, tzitrom fzíni'i, 
fárga , zöld, kék , ’s viola fzínű fügárokbó! 
van öfzve-elegyíttetve. A’ Nap’ fügárának 
v. a’ világofságnak gyoríáfága olly nagy, 
hogy nyóltz minútdk és tízen három fecíin- 
dik  alatt által-jut azon a’ fzörnyű tágafságon, 
melly van a’ Nap között, és a’ mi földünk 
között. E ’ fzerént a’ világafság eggy minü- 
ta alatt két millió, két-fzht nyóltzvan ezer 
mértt-földeket végez-el. A’ Napnak Által- 

v  a V, Diameteve két fzáz hatvan-két ezer 
három fzáz Német mértt-földeket téfzen. A’ 
Napnak golyóbifsa nem tökélíetes gömbö- 
lyűfégi'i, hanern lapos a’ két Pólnfok felé 
valamint fzoktak lenni minden tsillagok, 
tnellyek az ő tulajdon tengelyiek körül fo- 
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rognak. Az Eg-vi’sgálóknak tapafztaláfok 
fzerént, hufzQn őt nap és hat óra kívántatik 
arra, hogy a’ Nap a’maga tengelyién eggyet 
forduljon. Az ö világofsága kilentzven e* 
zerfzerte eröfebb mint a’ Hóidé, mikor ez 
a’ maga leg-nagyobb meg-teléfében vagyon.

Mercurius leg-kifsebb Bujdofq tsillag, 
és leg-közelébb vagyon a’ Naphoz. Az Ö 
Kítaílója v. Diamétere nem több , hanem 
638* Német mértt-fold. Mikor a’ Naptól 
leg-távolabb van , akkor efik hozzá nyóltz 
millió, nyóltz-fzáz harmintz öt ezer, hat- 
fzáz-negyven Német mértt-főldekre: de né- 
mellykor három millió mértt-főldekkel kö
zelebb van a’ Naphoz, Nem lehetett mind 
eddig is bizonyofan fel-fedezni, ha vallyon 
forog-é a’ maga tengelyje körül: d$ a bi
zonyos , hogy a’ Napot rend-fzerént meg
kerüli 87* napok, 23. órák, és tizenhatod- 
fél minúták alatt. Minthogy pedig ez idő 
alatt negyvenhat millió, hufzon négy ezer 
kétfzáz ötveneggy Német mértt-földeket vé- 
gez-el , olly nagynak kell lenni az ö futá- 
íartak gyorfafágának, hogy minden minóta 
alatt haromfzáz hatvan Német mértt-földe
ket fut-el. Kifsebb a’ Napnál hufzon-négy 
millió, három-fzáz nyóltzvan kilentz-ezer- 
fzer. Mikor leg-meflzeb van a’ mi földünk
től , akkor van hozzá hufzon-nyóltz millió, 
háromfzáz nyóltzvan-.ez§r Német mértt-főld-

nyi-
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nyíre; mikor pedig leg-közelebb van hoz
zánk , akkor eíik kilentz millió, négyfzáz 
hatvan-ezer Nétnet mértt-földekre. Az ö 
változáfai tsak-nem hafonlók a1 miHóldunk-. 
nak vifzontagfágaihoz. Némellykor vi’sgál- 
ták az Eg-vi’sgálók, miképpen ment által 
Mercurius a’ Napnak tányérján. 1782-ben No
vember’ 12-dik napján; jelen voltam magam 
is az Ultrajectumi Tsillag-vi’sgáló torony
ban fzámos Profeísorokkal ’s Fö Urakkal, 
akarván nézni Mercuriusnak a’ Napnak tá
nyérján kerefztül-való menéfét; de fzeren- 
tsétlenfégunkre olly ködös és homályos idő 
támadott dél-utánni két óra tájban, mikor 
éppen az áltál-menetel kezdődött, hogy a’ 
Napot fém láthatta-közzüliink fenki, nem
hogy Mercuriust láthatta volna,

Vénus talál tátik Mercurius és a’ mi föl
dünk között. Némellvek nagyobbnak, má- 
fok kifsebbnek tartják a’ mi földünknél. 
Bízón os hogy a' maga tengelyje körül for
dul ; de mennyi idő alatt , abban fém egy- 
gyeznek-meg az Ég-vi’sgálók. Némellyek azt 
mondják, hogy hufzon három órában , máfok 
podig, hogy hufzon-négy napban fordul 
eggyet a’ maga teng^lyjén. A’ Nap körül 
vaió útját el-végezi kétfzáz hufzon-négy na
p o k , tíz órák, ’s negyven-nyóltz minúták 
alatt. Az a’ kerekfég mellyet bé-fut, téfzen 
nyóltzvan öt millió, kilentzfzáz nyóltzvan.

A 5 három
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három ezer, hétfzáz kilentzven-eggy Német 
mértt-főldeket; úgy-hogy minden minútá- 
ban két fzáz negyven mértt-földeket kell né
ki el-futni. Kifsebb a’ Napnál öt fzáz ki- 
lentzven-két ezer, két fzáz négyfzer. Mikor 
ieg-meífzebb efik a1 Naphoz, van tőle tizen
három millió hét fzáz hetven-három ezer, 
hétfzáz hatvan Német mertt-földekre; a’ mi 
földünktől pedig néha élik harmintz-két mil
lió , néha pedig tsak öt millió Német mértt- 
foldekre. Mikor ez a’ Bújdofó tsillag jó te- 
lefcópiummal v. meíTze-látó-iiveggel vfsgál- 
tatik; néha telly es tányért mutat, néha pe
dig úgy látfzik mint a’ telő Hóid , a’ mint
t. i. a’ Napnak fordíttatott oldala kifsebb 
vagy nagyobb mértékben világofíttatik-meg, 
Eggynéhány efztendőktöl fogva, fok tapafz- 
taláfok után, úgy tartják fok Ég-vi’sgálók, 
hogy Vénusnak is vagyon Satellefse v. inas- 
la , valamint a’ mi földünknek. Ha Vénás
ban emberek laknak, a’ mint hihető; azok
nak efztendejek áll harmintzkét hetekből, t. i. 
az efztendönek minden réíze nyúlta nyúlta 
hetekből.

A 1 Föld mikor leg-meíTzebb van a’ 
N aptól, efik hozzá tizcii-kilentz millió, két 
fzáz negyven-eggy ezer, hat fzáz negyven 
Német mértt-földekre; mikor pedig leg-ko- 
zelebb van hozzá, akkor fzintén eggy mil
lió mértt-főldekkel közelebb járúl hozzá. Ál-

till-



fallója. v. Diametére a’ mi földünknek 172«. 
Német mértt-föld. Az ö gömbölyüfége nem 
tökélletes, hanem eggy kevéfsé lapos a’ két 
Pólufok felé. Az ö útja, mellyet a' Nap 
körül el-végez, áll fzáz tizen-nv óltz millió, 
kilen tzfzáz hufzon-öt ezer, hét fzáz tizen-négy 
Német mértt-foldekböl; úgyhogy minden 
minútában el kell néki végezni két fzáz Né
met mértt-földeket. Kifsebb a’ Napnál eggy 
millió három fzáz hatvan-hét ezer, hat fzáz 
harmintz-eggyfzer; nagyobb pedig a’ Hóid
nál ötven - kétfzer. Szint’ oily an vifzontag- 
fágokon megyen által, valamint a’ Hóid. 
Mikor a’ Hóidban Újfág van, akkor a" Föld
nek tölte van; mikor pedig Hóld-tölte van, 
akkor a’ mi Földünkben, ha valaki tudni
illik ezt más Büjdofó-tsillagból nézné, Uj^ 
fág van; a’ negyedik fertály van akkor a’ 
mi Földünkben, mikor a’ Hóidban az elfő 
fertály vagyon. Mikor a’ mi Földünk meg
telik, tizen-négyfzer nagyobb világofságot 
ád a’ Hóid’ lakofinak , mint a' Hóid ád ne
künk az ö leg-nagyobb tellyefségében,

A’ Föld’ Inafsának a’ Hóidnak Által- 
lója v. diametere téfzen négy fzáz harmintz 
Német mértt-földeket. Mikor leg-nielTzebb 
van a’ földtől, élik hozzá ötven - két ezer 
négy fzáz hatvan Német mértt-földre; mi
kor pedig leg-közelebb van hozzá, negy
ven-öt ezer öt fzáz nyóltzvan Német mértU

föl-.



földekre. A’ mi földünk körül való futá
rát , hufz on-hét órák, ’s negyven három mi- 
nüták alatt végezi-el; a’ melly út magában 
foglal három fzáz hufzon négy ezer Német 
mértt-foldeket, ’s hogy ezeket a’ ki-fzabott 
idő alatt el-végezhefse, minden minútában 
el kell néki futni tizenöt Német mértt-földe- 
ket. A’ Hóid lakofínak tizen négyfzer na- 
gyobbnak látfzik a’ mi földünk, mint a’ Hóid 
jninékünk. Noha a’ Hóid mindenkor ugyan 
azon fél óldalát mutatja nekünk; de még is 
nem lehet tagadni azt, hogy a’ maga ten- 
gelyje körül fordulna. A’ Hóidban lakó 
embereknek efztendejek tizen-két napokból, 
s tizen-két -éjtfzákákból áll: mindenik réfze 

az efztendonek három napokból, ’s három 
éjtfzakákból; de a’ melly napok és éjtfza- 
kák olly hoíTzak , hogy mindenik a’ mi na
punknak mértéke fzerént, tizen-négy napot 
’s tizen-nyóltz órát foglal magában.

Mars meílzebb van a’ Naptól, mint 
a" mi Földünk. Az ö általiója diaméte
re y ,3096. Német mértt-föld. Mikor leg- 
meífzebb van a’ Naptól , efik hozzá har- 
snintzeggy millió, ’s minteggy ötfzáz ezer 
Német mértt-földekre ; mikor pedig leg-in- 
kább közelít hozzá, akkor is ez a’ távol-lé
tei hufzonhat millió , fzáz hatvan hat ezer, 
három fzáz hatvan Német mértt-főldeket té~ 
fzen. Néha efik a’ mi földünktől ötven mik

lió ,



Hó, hét fzáz negyven ezer mértt-földnyire; 
mikor pedig leg-közelebb vagyon , akkor 
<>,880,000. Német mértt-földekre. A’ ma
ga tengelyje körül eggyet fordul minden hu- 
ízon-négy órában, s negyven mimitában. 
A’ Nap körül való fatálát el-végezi hat fzáz 
nyóltzvan hét napok, 23. minűtak, és 30. 
fecundák alatt. Minthogy pedig ez az útja 
fzáz nyóltzvan eggy millió , hét fzáz negy
ven hét ezer, hét fzáz negyven nyóltz Né
met mértt-földeket fogial magában, hogy 
azt a’ ki-fzabott időre el-végezhefse, fziik- 
fég hogy minden minütában fzáz nyóltzvan 
Német mértt-főldeketfufson-el. Szint’ azok 
a’ meg-iijüláfok ’s meg-teléfek tapafztaltát- 
nak benne, a’ mellyek a’ Hóidban. Ha jó 
telefcópiummal, v. mefTze-látó üveggel vi’s- 
gálja Öt valaki, fok motskokat talál annak 
tányérján, v. kerekfégén. Hatfzorta na
gyobb a’ mi Földünknél; de fok fzáz ezer- 
fzerte kifsebb a’ Napnál. A’ Mársban lako
zó Teremtéíeknek efztendejek áll kilentzven 
öt hetekből; az ő napjaik ’s éjtfzakájik pe
dig tsak-nem hafonló hoíTzufágiiak a’ miénk
hez. Sem a’ Napnak, fém a! Hóidnak fo- 
gyatkozáíait nem láthatják. A’ mi Földünk 
az ö est-hajnali és reggeli tsillagjok; a’ mii
lyen minékünk Venus.

Jupiter  leg-nagyobb minden Bújdofó- 
tsillagok között. Noha fzáz három millió

’s



’s fzáz tizen-négy ezer Német mértt-földek- 
re eíik a’ Naptól; még is minden Bújdofó- 
tsillagok között leg-elevenebb az ö világos- 
fága. Ennek általlója liufzon-három ezer 
két fzáz húfz Német mértt-főldeket tévén, 
két ezer négy fzáz hatvanfzor ,nagyobb a’ 
mi Földünknél, ’s fzáz hatvanfzor kifsebb 
a’ Napnál. A’ Nap körül való útját el-vége- 
zi négy ezer három fzáz harmintz-két napok 
alatt; a’ melly útja téfzen hat fzáz tizen- 
tóyóltz millió, négy fzáz hufzon-nyóltz ezer 
Német mértt-földeket, úgy-hogy minden 
minútában el kell néki futni minteggy ki- 
lentzven-nyóltz Német mértt-főldeket. A’ 
maga tengelyje körül minden tíz órában 
eggyet fordúl; a’ melly febes fordulás tse- 
lekefzi, hogy a’ két Pólufok felé fokkal la- 
pofabb a’ mi Földünknél* Mikor leg-mefz* 
fzebb vagyon a’ mi Földünktől, élik hoz- 
íiáfzáz hufzon-két millió, kilentzfzáz nyóltz* 
van ezer Német mértí-főldekre; mikor pe
dig leg-közelebb van hozzánk, akkor efik 
hetven-négy millió, nyóltz fzáz húfz ezer 
Német mértt- földekre. Négy Inafsai v. 
Holdjai vágynak, mellyek körültte forog
nak. Nem tapafztaltatnak Jupiterben azok 
a’ vifzontagfágok, mellyek a’ mi Holdunk
ban ; hanem fok motskok láttatnak tányér
ján, mellyek néha ki-fzélefednek, néha öfz- 
ve-húzódnak. Jupiterben eggy efztendőnek

hofíza,
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hoíTza , a’ mi mértékünk fzerént, tizen-eggy 
efztendö , és 317 nap; de mind nappalok
nak, mind éjtfzakájoknak hoíTza tsak öt 
órányi.

SatUYHUSnak. távol-léte a’ N aptól, mi- 
kor leg-mellzebb élik hozzá , fzáz kilerttzven 
millió, nyóltz fzáz nyóltz ezer két fzáz Né-- 
met mértt-föld; mikor pedig leg-közelebb 
van hozzá, fzáz hetven millió, fzáz kilentz 
ezer, hét fzáz hüfz mértt-fold. Mikor a’ mi 
Földünktől leg-meífzebb élik, efik hozzánk 
két fzáz kilentz millió, nyóltz fzáz negyven 
ezer Német mértt-földekre; mikor pedig 
leg-közelebb vagyon, fzáz ötvcn-eggy mil
lió , három fzáz hatvan ezer Német mértt- 
földekre. Az ö dltallója hufzon-eggy ezer, 
kilentz fzáz hetven-nyóltz Német mértt-föl- 
deket tévén, nagyobb a’ mi földünknél két 
ezer nyóltzvan hatfzor, a’ Napnál pedig kis- 
ícbb két-fzáz hüíTzor. A’ Nap körül való 
htját, melly téfzcn ezer fzáz hüfz miihó, hu- 
fzon-hét ezer, hét fzáz négy ven-nyóltz Német 
mértt-földeket, el-végezi hufzon-kilentz efz- 
tendok, fzáz kilentzven-hét napok, kiűzőn
két órák alatt; ügy-hogy minden minütában 
el kell néki futni hetven Német mértt-földe
ket. Nem lehetett mind eddig fel-fedezni, 
ha vallyon a’ maga tengelyje körül fordül-ó 
vagy nem? hanem körül van övedzve eggy 
vastag gyűrűvel, mint valamelly Övvel,

melly
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tnellynek vastagfágá hatfzáz, fzélefsége pe
dig nyóltz ezer Német mértt-főld, 's a’ melly 
nékünk Saturnust külömbözo ábrázatokbait 
mutatja. V agynak néki 9t Inafsai v. Hold
ja i, mellyek körülötte forognak, ’s azon
ban a’ Nap körül való futáfában is kiférik 
ötét. Nagy változást tapafztaltak az Eg- 
vi’sgálók mintegy hnfzon öt efztendökkel ez 
előtt Saturnusban, melly annakelötte esme- 
retlen volt. Úgy gondolkoztak t. i. a’ ré
gi Eg-vi’sgálók, hogy azért vagyon olly 
nagy egyeiietlenfég a’ Saturnus’ útjában, hogy 
Jupiter húzza öt magához: de a’ híres La 
Lände Páriíi Eg-vi’sgáló meg-nrutatta , hogy 
nints Jupiternek femmi bé-folyáfa Saturnus-
ba. Sőt fel-fedezte La Lánde azt is * hogy 
Saturnus a’ maga utóbbi útját eggy egéfz 
héttel elébb végezte-el, mint-fem az előtt 
fzokta. Ebből támadott az, hogy akkor 
némellyek már az Újíágokba is bé-tétették, 
hogy Saturnus Bújdofó-tsillag el-tiínt. Hon
nan fzármazha:ott ez az egyenetlenfég az Ö 
útjában , nehéz meg-határozni í hihető hogy 
okozhatta ezt valamelly rend-kívül való 
nagyfágú Üstökös-tsillag, de a’ mellyet mi 
akkor fel nem fedezhettünk. Saturnusban 
az efztendö á ll, a’ mi mértékünk fzerént, 
hufzonkilentz efztendőkből, és fzáz hetven 
négy napokból. Jupiter fzolgál néki haj- 
jnal-tsilJagúl, valamint Vénus minekünk.

A'



A’ Géorgium Sidust, v. György tsiU 
l a got „ ez előtt mintegy tíz efztendökkel fe-* 
dezte-fel ama híres Eg-vi’Sgáló ’s Telefcó- 
pium’ tsináló Herfchel Angliában, a’ Kettős 
Jegynek, t. i. Castornak és Polluxnak dere
kában. Anrlaktitánna más Eg-vi’sgálók is, 
rtevezetefen Májer Matlheimbatt, gondofan 
vi’sgálták ezt a’ Bújdofó-tsillagot; meg-mér- 
ték annak dltallóját, rtagyfágát* a’ Nap
tól, ’s a’ mi Földünktől való távol-léteiét, 
’s azt az időt is, melly alatt a’ Nap körül 
való útját el-végezi.

Tudni-való, hogy a 'Pólus  tsillag . a’ 
kifsebbik Medvének, vagy a’ kifsebbik Gön- 
tzöl-fzekerértek farkának hegyén Vagyon, 
melly is a’ mi valófágos Pólufdnktól tsak 
két grádusnyirá efik. Volt olly idő, 
mellyben ez a’ tsillag olly távol Volt még a’ 
mi Pólufunktól, hogy az Eg-vi’sgálók azt 
tartották Pólusnak^ a’ mi most a’ kifsebbik 
Göntzöl-fzekörének hátán vagyon; Tithó 
de Bf'cihe azt jegyzette-meg f  hogy ez a’ 
tsillag minden efztendőben eggy minútának 
harmad-réfzével, az az húfz íecundával kö
zelít a’ valófágos Pólushoz; úgyhogy két 
ezer fzáz három efztendok m úlva, tsak hét 
munkákkal" fog tőle távol-lenni; de akkor 
újra hirtelen ViíTza-felé fordítja febes út á t , 
úgv-högy eggvnéhány f/.áz efztendok múlva 
azután más Pólus tsjllagról kell az Eg-vi’s- 
gálóknak gondolkozni.
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eddig fém határozhatták-meg tö- 
kélletefen az Ég-vi’sgálpk, mitsodás légyen 
a’ Főidnek formája. Minthogy ezt nem lehet 
külomben meg-tudni, hanem ha tökélletes 
mértékek tétettetnek mind az Aequátor v. 
Eggyefítő línea a la tt, mind pedig a’ Pólu- 
fok alatt: a’ híres Geometrdk fők efztendők- 
tol fogva ezen mérféklésben foglalatoskod
n a k ; de az ő mimkájoknak ki-menetele nem 
eggy-forma lett. Meg-mérvén eggy Grá- 
dusnak hoíTzafágát az Aequátor alatt, ta
lálták azt ötven-hat ezer hét fzáz ötven-há- 
rom ölnek; Olafz Orfzágban találták azt öt
ven-hat ezer kilentz fzáz hetven-kilentz ölnek; 
Frantzia Orfzágban ötven-hét ezer hetven
négy ölnek; Lappóniában pedig ötven-hét 
ezer négy fzáz hufzon-kettönek. Ezen nagy 
kiilömbfégeket meg-vi'sgálván , némelly nagv 
Geometrák azt hozták-ki belőle, hogy a’ 
Föld’ golyobifsának Efzaki és Déli fele nem 
eggy forma, vagy leg-alább, hogy annak 
formájában fok egyenetlenfég van. Erre az 
értelemre hajlottak Bitffon, Condamine, 
MaU'pertvis, Bofcovits, és egvebek. Mind- 
azáltal nagy réfzént a’ Föld-mérők meg-elé- 
gefznek Bouguer* cálculufsával v. fzámlá-

láfá-
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!áfával; a’ ki is a’ Fold’ általiójának ax 
Eggyefítő-línea alatt a d h a t millió öt fzáz 
hatvan-két ezer, három fzáz kilentzven-eggy 
öleket, eggyik Pólustól fogva pedig a’ má- 
íikig a’ föld’ tengely jenek ád hat millió, öt 
fzáz harrrrrntz-két ezer , kilentz fzáz három ö- 
leket. E ’ fzerént az A Italló a’ Tengelyhez- 
képest úgy vagyon, a’mint van 179* 178-hoz, 
’s a’ Föld magafsabb az »Aequátor alatt 
14744. ölekkel.

Minthogy ez a’ kiilömbbfég1 a’ Főidnek 
nagvfágával öfzVe-vettettetvén, igen tsekély; 
azért is nem igen vígváznak arra a’ Föld
mérők, hanem rend-fzerént a’ Földnek fél 
Altallójának nyóltz fzáz hatvan Német mértt- 
földeket adnak, a’ Földnek egéfz Felületé
nek pedig kilentz millió , két fzáz nyóltzvan- 
nyóltz ezer négy-fzég mértt-földeket. Ezek
ből a’ víz foglal-el két hármad réfzt, az az, 
hat millió és fzáz kilentzven-két ezer négy- 
fzeg mértt-földeket. Az egéfz fzáraz tehát 
áll, három millió, kilentzven-hat ezer négv- 
fzeg mértt-földekből. A’ régi esmeretes 
földekben, p. o. Európában, A’íiában, A- 
frikában , vágynak négy fzáz fo lyó-vizek , 
mell vek a’ kiilömböző Tengerekbe hordják 
az ö vizeket. Az újonnan fel - találtatott 
Földekben pedig nem találtatnak többek 
nyóltzvan folyó-vizeknél, mellyek a’ Ten
gerbe folynának. Az Útazóknak minden 
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vi’sgálódáfaik után is , az előttünk esmére- 
tes Tartományok tsak negyed réfzét téfzik az 
egéfz Föld’ golyóbifsának, az az, két millió, 
három fzáz liufzon-két ezer négy-fzeg mértt- 
főldeket. — Európa, Afrika, Á’fia, és Á- 
mérika köztt, az ő nagyfágokra nézve az a’ 
proportió v. egyenlőfég találtatik, a’ melly 
vagyon 1,4,5, és 7, köztt. — A’ tudós Tem- 
plemannak fel-fzámláláfa fzerént, A’íia foglal 
magában hat fzáz negyven-eggy ezer kilentz- 
ven-három négy-fzeg mértt-földeket. Afri
ka öt fzáz harmintz-eggy ezer, hat fzáz har- 
mintz-nyóltzat- Az Éfzaki Ámérika két fzáz 
harmintz-eggy ezer fzáz kilentzven-hármat, 
a’ Déli pedig három fzáz negyven ezer, ki- 
lentz fzáz hetven - kilentz négy-fzeg mértt- 
földeket. Európa, melly a’ Főidnek négy 
réfzei köztt leg-kifsebb, foglal magában fzáz. 
hetven-eggy ezer nvóltz fzáz harmintz-négy 
négy-fzeg mértt-földeket.

Az egéfz. F ö ld , a’ Tüdófoknak fel-ve- 
téfek fzerént, el-táplálhatna három ezer mil
lió embereket; most pedig alig van a’ föl
dön ezer és nyóltzvan millió. Ezek közzi'il 
A ’fiában találtatik hat fzáz ötven millió* Afri^ 
kában fzáz ötven , Amérikában fzáz ötVen, 
Európában fzáz harmintz millió. Magában 
Német Orfzágban, a’ hiteles fel-fzámlájás 
fzerént, yagvriak nvóltzvan ezer faluk, két 
ezer fzáz nyóltzvan hat Várofok, és ezer

nyóltz
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nyóltz fzáz tizen-két hely fégek; ide nem 
fzámlálván a’ Kastélyokat ’s Fábrikákat.

Angliában a’ fzegényt a’ gazdaggal öfz- 
Ve-vetvén, úgy tartják, hogy eggy ember 
hét sterlinggel, vagy a’ mi pénzünk fzerént, 
hatvan-három forinttal éri-meg efztendeig. 
A’ Frantziák fzáz Livrát, az az, minteggy 
41. forintot fzámlálnak eggy emberre; JSé- 
met Orfzágban pedig harmintz tallért; vagy 
négyv'en-öt forintot. Mindazáltal, minthogy 
ez a’ fel-vetés tsak a’ faluíiakra ’s a’ Váro- 
fokon lakó fzegényebb emberekre illik; az
ért is a’ tudós Unger a’ Gabonának árráról 
írtt munkájában a’ fzerént határozza itt meg 
a’ proportiót, a’ mint minden Tartomá
nyokban a’ gabonának árra vagyon, és min
den ember mennyi gabonát éfzik-meg elz- 
tendeig. Közönfégefen vévén a’ Várofok- 
nak lakofait, azt mondja, hogy eggy em
ber meg-éri efztendeig harmitzhét tallérral. 
Ugyan ez a’ Tudós fel-menvén a’ régi Szá
zadokra , ’s ki-tanűlván az Actákból, mi- 
tsoda árra volt akkor a’ gabonának Német 
Orfzágban, fel-vetette , mennyivel érhették- 
meg akkor a’ lakofok eggy efztendönek el- 
forgáfa alatt. Azt mondja p. o. hogy eggy 
Öt fzemélyekböl álló familia 1500-ban meg
érte efztendeig hat tallérral, 1550-ben 33. 
tallérral, 1600-ban 63-mal, 1650-ben 82-vef, 
1700-ban 123-mal, 1750-ben 150-nel.'—r
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Sőt tovább menvén a’ tudós Unger 9 a’ bú
zának kifsebb vagy nagyobb árra fzerént fel
vetette azt is, ezekben a’ külömbözö'időkben 
mennyi pénznek kellett forogni egéfz Né
met Orfzágban. Úgymint, 1500-ban hét 
millió tallér, 1550-ben 45. millió, lóoo-ban 
kilentzven-kilentz millió, 1050-ben 155. mil
lió, 1700-ban £283- millió, 1750-ben 42g. 

, millió. v
A’ mint mi Európaiak élünk, ha liu- 

fzon-öt ember fzorgalmatpfan dolgozik, an
nak munkája elégféges fzáz embernek tifz- 
tefségefen való tartáfára. — Ha az emberek 
fzorgalmatofok a’ munkában, úgy minden 
négy-ízeg mértt-földf melly alkalmatos a* 
termésre, el-tarthat három ezer embert. — 
Az Ánglufoknak ötven Innep-napokkal ke- 
vefebh Innepjeik vagypak, mint a’ Spanyo
loknak, ’S minthogy ezeken az ötven na
pokon , mellyeken a’ Spanyolok dorbézol- 
nak ’s hevernek, az Ánglufok fzorgalmato- 
fan dolgoznak ; a’ tudós Politicufoknak fzám- 
láláfok fzerént, ez az ötven napi munka ti- 
zen-két millió Sterlinget hajt-bé az Ánglu
foknak. Minden font sterling kilentz Rh. 
forintot tévén, lpfz’ a’ liafzon fzáz nyóltz 
millip Rh. forint. A’ kár tehát, mellyet Spa
nyol Qrfzág yall az ötven lnnepekkel, fzáz 
nyóltz millió Rh. forint. Semmi fern lehet 
y^lamelly Orfzágnak nagyobb rontáfára, mint

az,
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az, ha fókák a1 heverésnek napjai, m e lle 
ken mindenek efznek, ’s azonban fenki fém 
dolgozik. Azon-kívűl , hogy ez az Orfzá- 
got felette nagyon fzegényíti, a’ Királynak 
adaját hátráltatja, a’ fzámos tselédekből ál
ló famíliákat tsak-nem éhel-halásra juttatja; 
van még ebben eggy más fokkal nagyobb 
kár is , a’ melly ez , hogy t. i. az Innep-na- 
pok töltik-meg a’ tömlötzöket tolvajokkal, 
paráznákkal, káromkodókkal, ’s gyilko
sokkal. Igazán mondják, hogy otium efi 
pulvinar Jatance, a’ korhelyfég a1 Sátán
nak párnája: mert mihelyt az ember nem 
tud valamit tsinálni, mindjárt roífzat tsinál. 
Innen vagyon, hogy Innep-napokon a’ fze- 
gény ember nem dolgozhatván, ’s magát 
meg-iínván, tsap-fzékre megyen, meg-ré- 
fzegfzik, káromkodik, verekedik, embert 
Öl; ’s. a’, t. így telnek - meg apródonként 
minden tömlötzök.

jóoo-ban egéfz Angliában nem forgott 
több pénz fenn, hanem hat millió öt fzáz 
ezer Sterling. Hajókban , épületekben , ’s 
egyéb ingó bingó jófzágokban, volt Angli
ának 130. milliója. A’ mi pedig a’ földnek 
bérét illeti, volt ebben nyóltzvan millió, 
fzáz hatvan-hat ezer, hat fzáz hatvan-hat 
Sterlingje ; és így mind öfzve két fzáz tizen
hat és két harmad réfz milliója. 1749-ben 
a’ kefz pénz volt Angliában harmintz millió 
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Sterling, az ingó bingó jófzágok hat fzáz 
millió , a’ fold, vagy a’ fundus három fzáz 
hetven millió; mplly mind öfzve téfzen 1000. 
milliót.

Eggy font len, hogy Bruxelli jó-féle tsip- 
kévé tsináltafsék , meg-kívántatik arra, hogy 
tizen-négy fzemélyek dolgozzanak rajta eggy 
efztendeig, vagy pedig eggy fzemély tizen

négy efztendőkig. Ebből az eggy font len
ből kéfzültt tsipkéket tehát annyi árron kell 
el-adni, hogy abból tizen-négy embernek 
efztendei élelme ki-teljen, ’s azonban a’ ke
reskedőknek is légyen még rajtok valami 
hafznok.

IL J I 1 . . [I.
A’ V Í Z R Ő L .

á ?
Tenger, melly a* fzárazt minden-fe- 

é-keríti, a’ mint felívebb mondánk, hat 
millió, fzáz kilentzven-két ezer négy-fzeg 
mértt-főldeket foglal-bé. A’ tudós Rainak 
fok vi’sgálódáfai ’s tapafztaláfa után, annak 
rnélyfége fo|íol fém nagyobb eggy Német 
mértt - földnél. — A’ Tengernek vize , a’ 
benne bcyfegefen lévő fón kívül, foglal még 
magában néminérnü enyves matériát; de a’ 
jnellyet még eddig foha tőle jól el nem tud
tak válafztani. Harmintz-két font Tengeri 
víz, eggy font fót ád, E’ tsinálja azt olly

ne-
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nehézzé., hogy a’ folyó-vízhez-képest ollyan, 
mint 73, 70-hez-képest. A’ Tenger’ vizének 
íofsága nem mindenütt egyenlő. Nagyobb 
annak íofsága a’ közepe-felé, mint a’ felüle
tén. Nevekedik ez a’ fófság mindenkor az 
Eggyefítö-línea, vagy az Aequátor-felé. Sco
tia mellett tűrhető ez a’ fófság, már Portu- 
galliánál fokkal nagyobb, ’s ismét neveke
dik , ha az ember megyen a’ Canáriai Szi- 
getek-felé. De ha az Aequátort el-hagyván, 
a’ Déli Pólus fele megyünk, ott fzem-látcx- 
mást kifsebbedik a’ Tengernek íofsága; úgy
hogy már a’ Ó-Yeményfég' halmánál ko
ránt fints a’ Tenger ollyan lös, mint az Ae- 
quátor alatt. A’ kik a’ Tenger vizét foha 
fém kóstolták, ’s azonban fzeretnék meg
próbálni, miilyen légyen az; véghez-vihe- 
tik azt illyen formán. Tegyenek t. i. tizen
három tifzta forrás vízbe hat lat tengeri fót, 
’s a’ mellett négyven-nyóltz árpa-fzem nyo
mót v. gránumot abból a’ nedvefségböl, 
melly a’ földi-fzénből égettetik-ki. Ennek 
a’ víznek éppen az az íze léfz’, a’ melly van 
a’ Tenger’ vizének. — A’ Phyficufoknak ’s 
Terméfzet Vi’sgálóknak fel-vetéfek fzerént, 
a’ T enger eggy efztendö alatt óo. tzollt vefztr 
el magából a’ gőzölgés által. A’ tüdps Hal
ié) fel-vetvéit előfzör azt, hány ezer négy- 
fzeg mértt-főldeket foglal magában a’ Me- 
diterráneum, v. a’ Közép-tenger; meg-mu- 
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ta tta , hogy abból minden nyári napon a’ 
gőzölgés által a’ fellegekbe mégyen öt ezer 
liét fzáz nyóltzvan miJlió tonna víz. Min
den tonna két ezer fontot foglalván magá
ban, téfz’ ez a’ mi fzám-vetéfdnk fzerént fzáz 
öt ezer hat fzáz millió má’fa vizeket. Vala
mennyi nagy vizek folynak-bé a’ Közép
tengerbe Európából, Afiából, ’s Afrikából, 
mind azok eggyíitt ezt a’ nagy híjánofságot 
ki nem pótolhatják. Ezek a’ fzámos folyó
vizek nem vifznek-bé eggy nap alatt a’ ten
gerbe többet hufzon-öt ezer, hét fzáz negy- 
yen millió má’fa víznél. Sót némelly bölts 
Phyíicufpknak fel-vetéfek fzerént, ki nem 
pótoltathatik egéízen ez a’ fogyatkozás az 
efso által is ; noha nálunk rend-lzerént efz- 
fendö alatt negyven tzoll víz efik-le, a’ Zó
na torvida alatt pedig, a’ hol bizonyos 
hónapokban éjjel ’s nappal fzakad az efso, 
rá megy gyakran nyóltzvan tzollra is. És 
ez a’ fok ideig tartó efsözés fö oka, a’ Ní
lusnak minden efztendöben tapafztaitatott 
ki-áradáfának.

A’ Tenger véghetetlen fzámú fok álla
tokat foglal magában, mellyek a’ földi ál
latokhoz hafonlók. A’ halaknak fok - féle 
nemeiken kívül, laknak a’ tengerben négy
lábú állatok, nagy fzámú férgek, tsigák , ’s 
oilyan állatok, mellyek a’ füvekhez és az 
állatokhoz is hafonlítanak, mellyek Fohjpu-
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Jóknak neveztetnek. Találtatnak hafonló- 
képpen a’ Tengerben fok-féle füvek, plán
ták, ’s élő fák is. Sőt ha némelly Útazók- 
nak hitelt lehet adni, laknak a’ Tengerek
ben emberek is, a’ kiknek ott Felefégeik ?s 
gyermekeik vágynak. — A’ Terméfzet-vi’s- 
gálók azt tapafztalják, hogy a’ Tengerek 
IV.üntelen kifsebbednek. Svétziában fok pl- 
lyan hely fégek ’s Várofok vágynak, mel- 
jyek ez előtt fzáz elztendökkel a’ Tenger’ 
partján feküdtek, ’s már most eggy mértt- 
földnyire is esnek tőle. Sok kő-fziklák, 
mellyek hajdan a’ vízből nem láttattak , már 
most meíl'zére ki-látfzanak. V agy nak oily an 
helyek is, mellyek ez előtt hatvan hetven 
efztendőkkel ki-kőto-helyül fzolgáltak, ’s 
már most ott a’ Svékufok fzántanak vagy kar 
fzállnak. K özönfégefen fel lehet vetni, hogy 
minden efztendőben a’ Tengerek a* magpk 
testekből vagy felületekből el-vefztnek rend- 
fzerént fél-tzollt, a’ melly fém a’ folyó-vh 
zek , lem az efsozés és havak által ki nem, 
pótoltathatik. E ’ fzerént minteggy ötven 
tzollny it kell apadni a’ Tengernek fzáz efzten- 
do alatt. És így nem nehéz volna fel-vetr 
n i , hány ezer efztendö múlva fognak a’ kő-, 
zép-fzerü mélyfégű tengerek ki-fzáradni,

’ - '  ■ c
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A’ H A J Ó K Á Z Á S R Ó L .

1660-ban. az Angliai kereskedés nem 
ment többre öt fzáz ezer tonnánál, (minden 
tonna téfzen húfz máTát) 1688-ban ment 
nyóltz fzáz ezer tonnára; 1749-ben eggy 
millió hat fzáz ezer tonnára; és így, hatvan 
efztendők alatt két annyira m ent, mint az 
előtt volt. — A’ hadakozó hajók hat kü- 
lömbözŐ rangnak, ’s vágyjak rajtok, tizen
hattól fogva fel-felé menvén, fzintén fzáz 
ágyuk. A’ katonák a’ fzerént a’ proportió 
fzerént vágynak a’ hajókon, a’ mint az á- 
gyíík többek vagy kevefebbek. A’ Fran- 
tziáh minden ágyúra, mellynek golyóbifsa 
négy fpnt, három embert fzámlálnak; úgy
mint eggy ágyúst, eggy hajós-legényt, és 
eggy katonát. Az ollyan ágyúra, mellynek 
golyóbifsa hat font, öt embert, a’ nyóltz 
fontosra hetet, a’ tizen-kéf fontosra kilen- 
tzet, a’ tizen-nyóltz fontosra tizen-eggyet, 
a’ hufzon-négy fontosra tizen-hármat, a’ 
harmintz-hat fontosra tizen-ötöt. így p. o. 
ha valamelly hadakozó-hajón hatvan ágyúk 
vágynak, ezek köztt rend-fzerént hufzon- 
hat van ollyan, mellynek golyóbifsa tizen- 
nyóltz font, hufzon-hat ismét tizen-két fon
tos golyóbifú, és nyóltz hat fontos golyó- 
biíú. Az illy en hatvan ágyús hadakozó ha
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jón van öt fzáz hatvan ember. Az Ánglu- 
fok és a’ Hollandufok minden ágyúhoz eggy 
emberrel kevefebbet fzámlálnak. — Angliá
ban eggy fzáz ágyús hadakozó-hajó kerül 
rend-fzerént harmintz ezer öt fzáz ötven-há- 
rom Sterlingbe. Eggy hatvan ágyús > tizen
négy ezer fzáz kilentzven-hét Sterlingbe. — 
Az elfő rangú hadakozó-hajónak hoífza i6g. 
láb , fzélefsége 44« mélyfége 20. és \  réfz. 
A  nagy vitorlához kívántatik három fzáz 
hatvan-három réf váfzon, minden vitorlád 
hoz pedig eggyiitt, meílyek eggy hajóhoz 
fzükfégefek j^ezer négy fzáz négy réf váfzori 
kívántatik. A’ leg.hoífzabb kötél hat fzáz 
lábnyi; ennek kerülete húfz tzoll, ’s nyom 
hetven-liét má’fát és hetven-két fontot. A’ 
vas-matska tizeri-nyóltz lábnyi hoíTzúfágúi 
’s nyom ötven-nyóltz má’fát és harmintz-két 
fontot. Hogy ki-találhafsák a’ hajót-tsináló 
mester-emberek , mitsoda nagyfágának kel- 
lefsék lenni az árbotz-fának a’ hajóhoz-ké- 
pest, hárómfzor öfzve* véfznek hufzon-öt 
lábat; e’ téfz hetven-öt lábat, ’s ehez a* 
fummához hozzá-adják a z t, a’ mennyivel a’ 
hajónak fzélefsége többre megy hufzoh-öt 
lábnál. P. o. ha a’ hajónak fzélefsége négy- 
ven-lábriyi, akkor a’ hetven-öthoz fzámlál
nak még tizen-ötöt; és így kilentzven láb«* 
nyi léfz’ az árbotz-fa. — A’ jól kéfzültt ha
dakozó hajó, el-tart rend-fzerént negyven

Vagy



vagy ötven efztendeig. — A’ Frantziáknál 
a' hajós-legények ’s tengeri katonák minden 
héten négyfzer efznek húst, háromfzor ha
la t, kétfzer zöldféget, v. veteményeket, 
minden ebédre vagy vatsorára fél-fontot 
fzámlálván eggy fzemélyre. Az Ánglufok- 
nál hét-fzámra adattatnak - ki a’ hajós-legé
nyeknek ’s katonáknak minden fzükféges 
eledeleik ’s italaik. A’ közönféges fzámlá- 
lás fzerént, minden hajós-legény ’s köz-ka
tona kerül nékik efztendeig hat Sterlingbe, 
és három negyed réfzbe.

Azok a’ hajók, mellyekkel a’ Keres
kedők élnek, kereskedő-hajóknak neveztet
nek. Ezeknek nagí fágok a’ fzerént hatá- 
roztatik-meg, a’ mennyi tonnát el-bírhatnak. 
Némellykor fzóllnak Lástra is, a’: me ily 
két tonnát az az negyven má’fát foglal ma
gában. — A’ Hajófok kiilömböző efzközö
ket véfznek-elő, hogy ki-tanogathafsák az 
utat, mellyet kell követniek. A’ md%nefcs- 
tő  meg-mutatja nékik a’ leg-nagyobb ziva
tarban is , merre efsék éfzák és Dél. A* 
Napnak vagy valamelly Tsillagnak déli ma- 
gafságából meg-tudhatják azt, mennyire le
gyenek az Aequátortól, akár Efzak-felé, 
akár Dél-felé. — A’ tengernek feneke, mell/ 
néhol veres, máfutt fekete, homokos, kö- 
vetses, vagy füves, ’s a’ mellyet a’ Hajó
fok az arra sC végre kéfzíttetett vafsal gya-
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korta fzoktak méregetni, némelly helyeken 
bizonyos vezérek lehet ö nékiek. — A’ kii- 
lömb kiilömb-féle halak, ’s a’ tengeren rep- 
defő madarak is nagy fzolgálatjokra vágy
nak a’ Hajófoknak. A’ repi'ilő - halak azt 
mutatják nékik, hogy a’ Sz. Tamás’ Szige
tétől nem mefize vágynak; a’ hattyú forma 
fejér m adarak, mellyeknek fzárnyaiknak he
gyeik feketék, azt adják nékik hírül, hogv 
a’ £pó - reményfégnek Halmát nem fokára 
el-érik ; bizonyos nemű nagy madarak, mel- 
lyek CotÓJoknak neveztetnek, ’s mellyek
nek derekaik fejérek, fzárnyaik pedig ha- 
mu-fzínűek, azt mutatják, hogy az Avyadé 
és a’ Cap vagy Promontorium köztt hajóz
nak. Mikor az Ormós Szigetétől Indiá felé 
jőnek, mihelyt a’ Tenger’ fzínén fejér é* 
gömbölyű halakat látnak, mellyek Tfjrtn- 
noknak neveztetnek, mindjárt tudhatják ̂  
hogy Diúhoz mintegy hütváh fnértt-főld^ 
nyire vágynak.

De mind eddig nagy híjánofságára volt 
az a’ Tengeri hajózásnak, hogy femmi ülés- 
terféggel ki nem tanulhatták azt* mennyi 
mértt-főldre mentek már a’ tengeren Vág/ 
Nap-kelet v. Nap-nyúgot felé attól a hely-* 
to l, a’ mellvböl ki-indultak, vagy attól, a1 
mellynek Meridiánujsdt esmétték. Vettek 
ugyan e’ réfzben is néminémű fegítféget a’ 
Napnak és Hóidnak fogyatkozásaiból, éí>
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ama híres Lóknak Líneájából; de mind ezek 
elégtelenek ’s bizonytalan eízközök voltak. 
Minden Tíidóíök meg- eggyeztek abban, 
hogy hä eggy ollyan efzközt lehetne fe lta 
lálni, a’ mellyből bizonyofan meg-tudhátnák 
a’ Hájófok* hány óra vagyon akkor* mikor 
valamelly helyből meg-indúlnak, és ismét 
hány óra vagyon o tt, a’ hová érkeztek , eb
ből éfzre - vehetnék , hány mértt - földeket 
mentek a’ Tengeren, vagy Nap-kelet felé, 
Vagy Nap-nyűgöt felé. Tudni-való dolog* 
hogy az Ánglufok már fzámos efztendökkel 
ez előtt, tíz ezer Sterlinget ígértek annak 
jutalom pénzűi, a’ ki tökélletefen ki-talália 
azt az efzközt, mellyből a’ hajófok hiba nél
kül meg -tudhatják, hány grádufokra vagy 
hány mértt-földekre vagvnak már az eljö 
M énJiánustól? vagy attól a’ helytől, a* 
mellyből el-indúltak, vagy Nap-kelet, vagy 
Nap-nyűgot feléi Látni-való, hogy femmi 
fém felelne-meg inkább ennek a’ tzélnak, 
mint ha valamelly Órás olly tökélletes órát 
kéfzítene, melly mindenkor eggy formán 
járna, fe ne késne, fe ne fietne, fém a’ ha
jónak hányattatáfai, fém a’ nagy hideg és 
hévfég miatt változást nem fzenvedne; Az 
illyen óra annak a’ helyfégnek Meridiánufáj 
hoz igazíttatván * a’ mellvbői az indulás efik, 
rhindenkor tökélletefen meg-mutatná a’ Ha
jóinknak, hány óra vágjon. Ama híres 
. . Án-
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Anglus Harr i f  Són,  bé - töltötte e’ réfzben 
való kíván Tágunkat, eggy ollyan órát kéfzítv 
vén, mellyet tsak-nem minden pontban tö- 
kélletesnek mondhatunk. Ezzel az órával 
ki-indúiván a’ Hajófok Barbadós Szigete 
felé, egéfz addig nem hibázott többet ez az 
óra, hanem tsak harmintz fecundát, az az* 
fél minútát; noha ez a’ tengeri út tartott ti- 
zen-két hetekig.

Hogv a’ Tengeri Hajófok annál nagyobb 
bátorfággal foly tathafsák kereskedéfeiket; 
minden Kereskedő Nemzetfégeknél vagyon 
eggy olly Tárfafág, melly nékik azt ígérk 
hogy ha valamelly fzerentsetlenfég által * 
( ki-kötvén mindenkor a’ hadakozást * ’s a* 
ízánttTzándékkal eshető kárt) az ö hajójok 
el-füllvedne, ’s portékájok el-vefzne* annak 
árrát le fogja fizetni * ha ők előre winden 
í'án, zból * a’ ínennyit az egéfz hajó ér* hat 
vagy tíz forintot le-fizetnek. P* o« hä fzáz 
ezeret ér a’ hajó portékáival eggyiitf; akkor 
fizetnek hat vagy tíz ezeret a’ Tárfafágnak 
előre, a’ fzerént, ä’ mint az útnak kifsebb 
vagy nagyobb hoflzúfága* ’s egyéb környül- 
álláfok kívánják. Fel-fzámlálván bizonyos 
efztendők alatt a’ Túdófok a’ tengeren el- 
íúllyedtt-hajókat, a’ melly ek t. i. békefségnek 
idejében fiillyedtek-el; úgy találták* hogy 
fzáz hajóból füllyed-el eggy; az az, mikor 
eggy fzerentsétlenül talál járni , akkor ki- 
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lentzven - kilentz fzerentséfen meg - érkezik, 
Látni-való ebből, hogy a’ kárt magára vál
laló vagy bátorfágot adó Tárfafágnak nagy 
hafzna vagyon. Sok helyeken bizonyos 
fúmmáért, még a’ hajós legényeknek’s Tifz- 
teknek életek felől is cáveál a’ Tárfafág, 
úgy-hogy ha meg-hal valamellyik az útban, 
akkor a’ Tárfafág ide haza maradott felefé- 
gének vagy gyermekeinek le-fizeti azt a’ 
fummát, a’ mennyi fzázból Ö a’ tíz  pro- 
centót előre le-tette. P. o. ha ötven forin
tot fizetett-le, és ha tengeri útjában meg
hal, akkor a’ Tárfafág öt-fzáz forintot fizet 
az ö gyermekeinek. — Mikor valamelly út 
kevés vefzedelemmel já r , ’s nem is igen 
hofizú, akkor a’ Bíztató, vagy a’ kárt ma
gára vállaló Tárfafágnak nem adnak többet, 
hanem két forintot fzázból. így p. o. a’ 
melly hajók Londonból az új Torkba n cj’ -  

n e k , nem fizetnek többet a’ Tárfafágnak 
két forintnál. *— Mikor leg-nagyobb febes- 
féggel megy a’ hajó a’ tengeren s eggy óra 
alatt hat tengeri mértt-főldet végez-el. Eggy 
Anglus tengeri mértt> főid tefz öt ezer ki
lentz fzáz hét lábakat.

AZ



AZ EMBERNEK NEVF.KEDÉSÉRÖL,

A . Z  embernek fógantatáianak fzempillan- 
táfában, mikor még eggy mák-fzemnél fok
kal kifsebb, már meg-vagynak minden tag
jai , mellyekkel negyven efzteiidös korában 
fog ékeskedni. A’ fogantatás után hét nap
pal, nagyító-üvegnek fegítfégével, főt tsu- 
pa ízemmel is, még-lehet már az embernek 
nevezetefebb vonáfait esmérni; noha még 
akkor az cgéfz matéria öllyan > mint eggy 
által-látfzó kotsonnya; Tizén-Öt nappal a’ 
fogantatás után * tsüpá ízemmel is ki lehet 
már esmérni a’ főt, főt áz ábrázatnák rié- 
melly vonáfait is. Még ekkor áz orr tsak 
ollyan * mint-éggy ki-ülő tzérnátska, a’ fzá- 
ja ollyan j miht-eggy vékony líneátska; két 
fekete ponlotskák láttatnak ott a’ höl a’fzé- 
mek leíztiék * és két lvűkatskák ott* ä’ hol 
a’ fülek íéfznek. Három hét múlva a’ fo
gantatás titán f ki-esmérhetők már az em
bernek karjai j lába=fzáraij keze és lába-fe- 
jei. Á’ karok hamarább nőnék, mint a’ 
láb-fzárak , ’s a’ kezeken való újjak hama
rább el-válnak, mint a’ lábnak újjai. Eggy 
hónapra a’ fogantatás után, már az egéfz 
ábrázat meg-ésmérhetö; minden tagok meg- 
látfzanak* a’ kezeknek ’s lábaknak újjai If 
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eggymá^ól el-válnak, a" mejj és a' has is 
eggy kevéfsé domborodik. Hat hétre a’ fo
gantatás után, kezd már eggy kevéfsé hofízab- 
bodni a’ tsetsemo; az ö ábrázatja mind in
kább tökélletefebbé tétettetik, hanem hogy 
a’ fő 3l több tagokhoz-képest nagynak tet- 
fzik. Két hónapra a’ fogantatás után, van 
már a’ tsetsemo akkora, mint az embernek 
középfö ujja: négy hónapra a’ körmei is kez
denek már láttatni kezein és lábain. így 
nevekedik a’ tsetsemo lafsanként az Anyá
nak méhében ízintén kilentz hónapokig. — 
Az idő , mellyben a’ tsetsemo meg-mozdúl, 
bizonytalan; rend-fzerént efik ez a’ vifelös- 
fégnek közepe táján, a’ tizenkilentzedik és 
hufzadik hét között. — Rend-fzerént a’ gyer
mek két-fzáz hetven-négy napra jö a’ Világ
ra: de ez az idő némellykor fokkal rövidebb, 
úgyhogy a’ fzáz nyóltzvan-két napra ízület- 
tetett gyermek is törvényes, és tifztefséges 
ágyból fzármazott gyermeknek tartattatik: 
némellykor pedig fokkal hoíízabb , úgyhogy 
az Atyának halála után tíz hónapra fzület- 
tetett gyermek is törvényesnek ítéltetik. 
Sőt vágynak ollyan példák, hogy az Atyá
nak halála után tizen-két főt tizen-három hó
napokra fziilettetett gyermekek is , az Or
vos Doktoroknak bizonyítáfok után törvé. 
nyeteknek ítéltettek.

A’
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A’ leg-nagyobb gyermekek fzületéfek- 
kor nem haladják-meg az eggy lábat és ti- 
zen-eggy tzollt, a’ leg-kifsebbék pedig, ha
nemha idétlenek, nem fzoktak kifsebbeklen- 
ni eggy lábnál és hat tzollnál. A’ fel-ne
velkedett embereknek magafságok nagyon 
külömbözŐ: vágynak hat, hét, főt nyóltz 
lábnyi magafságú emberek is; de ezeket 
úgy lehet nézni, mint ritkafágokat a’ termé- 
fzetben. Rend-fzerént mi Európaiak magas 
embereknek hívjuk azokat, a’ kik az öt lá
bon felly ül az ö t, hat, hét, nyóltz, ’s ki- 
lentz tzollt meg-ütik. Közép-fzérü magas- 
fágú embereknek tartjuk azokat, a’ kik az 
öt lábon fellyíil az eggy , kettő , három , ’s 
négy tzollt meg-ütik. Alatsony, v. kitsiny 
embereknek mondjuk azokat, a’ kik az öt 
lábon alól vágynak. Az ember rend-fze
rént kifsebb estve, mint reggel. Sok ta- 
pafztaláfokat tettek ezen az Anglufok ; meg
mérvén reggel és estve fok tanúló és dolgo
zó embereket, mindeniken úgy tapafztalták, 
hogy majd fél-tzollal rövidebbek voltak est
v e , mint reggel. A’ külömbbfég még na
gyobb volt a’ fzobában benn ülő embere
ken, mint azokon, a’ kik erős munkát tet
tek. A’ testnek régi mértékét ismét viíTza- 
adja az éjtfzakai tsendes nyúgodalom.

A’ leg-nagyobb tsetsemök az ő ízületé- 
feknek óráján ritkán nyomnak többet nyóltz 
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fontnál, ’s a’ leg-kifsebbek is ritkán nyom
nak kevefebbbet ötnél. A’ meg-lett embe
reknek nehézfégek fzint ollyan változó , mint 
az ő magafságok. A ’ közép-fzerű magafsá- 
gú egéfzféges ’s mértékletes emberek, rend- 
fzerént más-fél má’fát nyomnak. A’ kitsiny 
termetüek eggy má’fát ’s hufzon-öt fontot. 
Rend-fzerént az emberek két vagy három 
fonttal kevefebbet nyomnak nyáron, mint 
télen. Az ö testeknek nehézfége v. nyomó- 
faga kezdődik ölTzel , ’s meg-kitsinyedik a’ 
Nyár’ kezdetével.

Rend-fzerént; mikor a’ tsetsemő fziilet- 
tetik, hajat is hpz-ki magával az Annya’ 
méhéből. Azoknak a’ kiknek fzöke hajok 
léfz, rend-fzerént kék fzemeik vágynak; a’ 
kiknek pedig fekete hajok léfz’, azoknak 
gyengén fárgálló fzemeik vágynak. A’ fel- 
nevekedett embereknek hajaik között nagy 
külömbfégek vágynak; de vágynak közttök 
négy nevezetes fzínek : úgymint fzöke, gefz- 
tenye-fzínü, fekete, és veres. Mi Európa
iak ez utólfó fzíntől nagyon idegenek va
gyunk, holott más réfzeiben a’ Világnak, e’ 
tartatik a’ fzépfégnek leg-nagyobb réfzének. 
Leg^elfoben azok a’ hajak öfzülnek-meg, 
inellyek a’ vak-fzemek körül vágynak, az
után a’ főnek, több hajai, ezután a’ fzemől- 
dökpk, fzem-héjjak, és a’ fzakáll. A’ fri- 
zijozott hajak kéfőbben öfzülnek, mint a’
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mellyek foha fcm frizíroztattak. Az öfz ha
jak között leg-fzebbek a’ fejér agathes kő
höz hafonlítók. Illyenekké pedig a’ leg-fe- 
ketébb hajak fzoktak válni. A’ gefztenye 
fzínü hajak ha meg-ofzülnek, gyöngy-fzínü- 
ekké válnak; a’ fzökék és verefek pedig téj 
fzínü fejérekké. Ez a’ külömbfég a’ fzoke 
és fekete hajú emberek között, hogy a’ fzö- 
kéknek hajaik, mennél több időt érnek, an
nál inkább feketédnek; ezeké pedig, t. i. a’ 
fekete-hajúaké, annál inkább fejérednek. 
Megkell mindazáltal jegyezni, hogy ez rend- 
fzerént tsak hatvan efztendos korokig me
gyen így; a’ melly határon túl, a’ hajak is 
nem ollyan eledeleket véfznek mint az előtt, 
és így vagy fzáradni vagy őfzülni kezdenek. 
Rend-fzerént a’ mértékletes embereknek ha
jaik tartófok fzoktak lenni; a’ kik pedig 
vagy az ételben ’s italban, vagy az indúla- 
tokban, munkában, ’s egyebekben mérték- 
letlenek, az ollyan emberek leg-hamarább 
meg-kopafzodnak. A’ faluíi AíTzonyoknak 
hajaik tartófabbak.

A’ mi a’ fogakat illeti; azok harmintz 
kettők fzoktak lenni. A’ metfzö fogak nyól- 
tzak , a z a z , mindenik állón, alól és felül, 
négy; Ezek némelly kisdedekben ki-jőnek 
hét hónap múlva; máfokban pedig tsak tíz 
tizen-eggy-hónapra. Az eb-fogak, mellyek 
másként fzem - fogaknak neveztetnek , né-«
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gyek ; ezek is a’ tizedik vagy tizen-eggyedik 
hónapban mutatják-ki magokat. A’ tizen
hat őrlő-fogak, némelly gyermekekben az 
elfő efztendőnek végén, máfokban pedig a* 
máfodik efztendőnek elején fzokták magokat 
ki-adni. A’ két metfző-fogak, a’ négy fzem- 
fogak, és a’ négy elfő őrlő-fogak lafsanként 
ki-hullnak a’ gyermeknek hatodik, hetedik, 
’s nyóltzadik efztendejiben, és, máfok nőnek 
helyekbe: de fókákban helyre nem állnak a’ 
fogak egéfzen fel-ferdűltt korokig. Ezeken- 
kívül vágynak még négy fogak, t. i. mind 
felly ü l, mind a ló l, mind a’ két-felöl, eggy 
eggy leg-hátul, Ezt a’ négy fogat nevezik 
bőltsefség’ fogainak. Sokak fzükölködnek 
ezek nélkül a’ fogak nélkül: de a’ kiknek 
jneg-vagynak is , azokban is az ő fel-ferdültt 
üdejek után fzoktak ki-jőni.

A5 mi a’ fzemeket illeti; ezeknek kü- 
lömböző fzíneik, narants fzín, fárga, zöld, 
fpkete, kék, és fejérrel egyelíttetett hamu 
fzín. — A’ leg-közönfégefebb fzínek, a’ na
rants és kék fzínek, mellyek gyakorta ugyan 
nzon eggy fjemben találtatnak. -Azok a’íze
inek, rnellyeket feketéknek gondolunk, nem 
egyebek , hanem barna fárgák , mellyek na
rants. fzínnel elegyíttetnek. Hogy valaki er
ről meg-gyÖzettefsék, nem fzükfég néki e-< 
gyebet tenni, hanem ezeket a’ fzemeket kö
r i r ő l  rimegtyi’sgálni; mert igaz az, hogy

mefz-
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meífzéről feketéknek tetfzenek. Az ollyan 
fzemek is, mellnek nem illyen barna fárgák, 
inefizéröl feketéknek iátfzanak; de már ezek 
nem tartatnak olly fzépeknek, mint az el- 
főbbek. Gyakorta ugyan azon eggy fzem- 
ben, a’ narants, a’ fárga, hamu-fzín, és kék 
fzíneket meglehet külömböztetni l de a’kék 
fzín a’ többeket úgy el-nyomja, hogy a’ fzeT 
mek távolról tsak kékeknek tetfzenek. A’ 
leg-fzebb fzemek azok, mellyek vagy feke
téknek , vagy kékeknek tetfzenek. A’ feke
te fzemekben több az elevenfég, az erő, 
és a’ tűz; de több nyájafság ’s kedvefség ra
gyog a’ kék fzemekben. Találtatnak ollyan 
emberek, a’ kikben a’ két fzemekkiilömbö- 
zö fzínüek. Ugyan ezt tapafztalják a’ Ter- 
méfzet-vi’sgálók a1 lovakban és kutyákban is.

A’ mi az Agy~velŐt illeti, az embernek 
az ö testének nagylágához-képest fokkal több 
agy-velŐje vagyon, mint-fem akármelly más 
állatnak; főt több agy-velője vagyon, mint 
a’ leg-nagyobb ökörnek, bikának, vagy ló
nak. Eggy ízáz fontot nyomó embernek, 
rend-fzerént négy font agy-velője vagyon. 
Eggy nyóltz vagy kilentz má’fás ökörnek, 
nem töbh az agy-velője eggy fontnál. A’ 
tengeri difztló-hal az az oktalan-állatok kö-> 
zö tt, mellének agy-velője leg-inkább hafón- 
lit az emberéhez, nagyfágára nézve, úgy
hogy az ő egéfz testének hufzpn-Öto.d réCzé.t
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téfzi az agy-velője. Az ifjú állatoknak, az 
ö nagsiágokhoz-képest, nagyobb agy-velő- 
jök vagyon, mint a’ már tökélletefségre menu 
’s meg-állapodott állatoké. így p. o. eggy 
két má’fát nyomó tinónak, fzint’ úgy va- 
g von eggy font agy-velője, valamint eggy 
kilentz má’fás ökörnek. Úgy tapasztalták a’ 
túdós Terméfzet-vi’sgálók, hogy a’ fél-efzü- 
eknek v. bolondoknak agy-velőjök fokkal 
könnyebb, mint az okos embereké; mint 
ezt Sokakban a’ Fel-metfzök halálok után 
meg-próbálták. — A’ madaraknak agy-ve- 
löjök az ő testeknek nagyfágához - képest 
kitsiny. Még kifsebb az ökröké’s lovaké, 
az ő testekhez-képest. A’ majomnak, melly 
igen ravafz és okos állat, fokkal nagyobb 
agy-velője vagyon, mint más hafonló nagy- 
fagú állatnak. A’ kérődző állatoknak kis- 
febb agy-velőjök vagyon mint az embernek; 
de fokkal nagyobb, mint más hafonló nagy
iágú állatoknak. így p. o. nagyobb vagyon 
a’ ketskenek, mint az oroszlánnak vagy Hi
úznak. Az agy-velő kitsiny az ollyan álla
tokban , a’ mellyek vefzekedni Szoktak; 
mert az illyeneknek musculufsaik és inaik 
felette igen meg-vastagodnak, ’s e’képpen 
az agy-velőjök öfzve-fzoríttatik. Mind ezek
re nézve , nem helytelenül fnondattatik, 
hogy a’ vadfágnak ’s oktalanságnak jele a’ 
kitsiny agy-velő.

A*
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A* mi a’ tsontokat illeti, némellyek 
két fzáz negyven-öt, máfok két fzáz negy
ven-kilentz különös tsontokat fzámlálnak 
az emberi testben. Tudni-illik az agy-velo- 
ben tizen-négyet, a’ főnek több réfzeiben, 
és a’ nyakban, negyven-hatot, a’ derékban 
hatvan-hetet, a’ karokban és a’ kezekben, 
hatvan-kettőt, a’ fzárakban és lábakban hat
vant. Az eggyes musculufok vágynak fzám- 
fzerént négy fzáz négyven-hatan. A’ nefVU- 
fok v. húrok, negyven pár; mellyek köz- 
zül tíz pár jő -k i az agy-velőről, harmintz 
pár pedig a’ hát-geréntzröl. A’ gldndulák- 
nak fzámok meg-fzámlálhatatlan.

A’ fzív négy ezerfzer húzza-öfzve ma
gát eggy óra alatt. Az embernek minden 
véré eggyütt tizen-öt font, vagy több hufzon- 
öt fontig. Minden órában tizen-nyóltzfzor 
megyen által az embernek vére az ő fzívén. 
A’ vér azzal a’ febefséggel foly az egéfzfé- 
ges emberben, hogy minden órában leg
alább fzáz hufzon-öt lábnyi litat téfz’. — 
A’ meg-lett idejű, egéfzféges, ’s mértékle
tes embernek pnlfufa vagy vére’-ütéfe , eggy 
minúta alatt nints alatta nyóltzvannak, fém 
felette kilentzvennek; rend-fzerént pedig 
nyóltzvan-négy fzokott lenni. A’ tsetsemő- 
ben eggy minúta alatt téfz’ a’ vér fzáz tizen
öt ütéfeket. Az öregeknek vérek nem igei  ̂
téfz’ eggy minútában többet hetven ütéfeki
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nél. — Minden hufzon-négy órában, Keil 
Doktornak tapafztaláfa fzerént, eggy egéfz- 
féges ember harmintz - kilentz latot nyomó 
nedvefséget botsát-ki magából a’ gőzölgés 
által. Sdnctórius’ fzámláláfa fzerént, ha az 
ember eggy font eledelt vagy italt magába 
yéfzen, annak öt nyóltzad-réfze a’ test’ lyu
kain való gőzölgés által mégyen-ki belőle; 
kevés híjján három nyóltzad-réfze pedig más 
rendes utakon.

A’ CHÍNAI TSÁSZÁRNAK MÚLATÓ 
PALOTÁJA.

^ 2 ,  a7 mi a’ Chínai Tsgifzárnak nyári mú- 
lató - házának hívattatik, nem m ás, hanem 
eggy nagy tágafságu kert Peckin Varofa 
mellett; mellyben Paloták ’s egyéb múlató- 
házak találtatnak. A’ kert fokkal kiilömbö- 
ző ízléfsel vagyon kéfzíttetve attól, mellyel 
az Európai pompás kertek építtetnek. Sok 
apró hegyek ’s halm ok, ötven vagy hatvan 
lábnyi magafságúak, emberi kezek által ra
kattatok i t t , mellyék fok kies völgyeket tsi- 
nálnak. Ezekben fzéles árkokban tsergedez- 
nek a’ v izek, melyek bizonyos helyekben 
«ggyefülvén, nagy tavakat, főt néminémit 
Tengereket formálnak. Ezekben az árkok

ban,
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ban, ’s ezeken a’ nagy tavakon, igen fzép 
és pompás bárkák találtatnak. Vagynak ol- 
lyanok, mellyeknek hoífzúfágok tizen-három, 
fzélefségeV. pedig négy ölnyi, ’s á’ mellye- 
ken fok tzifra fzobák vágynak építtetve. 
Minden hegyek és halmok rakva vágynak 
válogatott fzép élő-fákkal: A’ canálifoknak
v. árkoknak óldalaik, nem faragott kövek
ből vagyiiak ki-rákva mint mi nálunk, ha
nem terméfzeti kövekből, azok közzül is ki 
bellyebb ki killyebb vagyon tétetve; úgy
hogy a’ ki látja, inkább a’ terméfzetnek mint 
a’ mesterfégnék munkájinak gondolja azokat. 
Néhol fzélefek, néhol keskenyebbek, ’s úgy 
tetfzik a1 nézőnek, mintha a’ tsergedező- 
patak maga tsinálta volna magának az útát 
a’ kő - fziklák között. Az árkoknak 
köveik közziil jönek - ki külömbb kii- 
kjmbb-féle drága illatú virágok, mellyek ha- 
fonlóképpen úgy látfzanak, mintha mind
nyájan a’ Terméfzetnek plántáláfai volná
nak* Mikor valamelly illyen gyönyörűféges 
völgyből máíikba által kell m enni, ott is 
az útak nem egyenefek mint mi nálunk, 
hanem tekervényefek, ’s keréngőfek; de a’ 
mellyek két-felől drága illatú virágokkal, 
élő-fákkal, ’s pompás nyári palotákkal meg 
Vágynak rakattatva. Majd minden nagyobb 
völgyekből ki-látfzik a’nyári-palota, melly- 
nek falai hamu-fzín téglákból rakattattak*

fedő-
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fedő-tsqrépjei , veres, fárga, k ék , zöld, 's 
viola fzínü firnátzos festékekkel vágynak ki- 
fzínelve. Minden fa munkáji arannyal vágy
nak bé-vonva. A’ gráditsok is, mellyeken 
fel kell menni, nem faragott kövekből vágy
nak kéfzíttetve , mint mi nálunk, hanem 
fzéles kő-fzikla darabokból, mellyek tsupán 
a’ terméfzet’ munkájának lenni láttatnak. 
A’ belfő fzobák tökélletefen meg - felelnek 

^  annak a’ pom pának, mellyet kívül mutat
nak. Az azokban lévő kéfziiletek igen nagy 
árruak , és a’ leg-nemefebb ízlésnek is meg
felelnek. A’ folyofók és az áltál-menetelek, 
fakvák márvány, portzellán, és réz edé
nyekkel; mellyek közzűl némellyekben vi
rágok tartattatnak , máfok pedig arra valók, 
hogy azokban drága fü-fzerfzámok égettes- 
fenek. Mindenik völgyben van eggy eggy 
mulató-ház, a’ melly elég tágas akármelly 
Európai Fejedelemnek egéfz Udvarával va
ló bé-fogadáfára. Sokak ezen nyári házak 
közzűl tsupán tsak tzédrus - fákból vágynak 
építtetve, mellyek öt fzáz mértt-földnyiröl 
igen, nagy költféggel vitettetnek Peckinbe. 
A’ külömböző völgyekben többek találtat
nak két fzáz illyen palotáknál, ide nem fzám- 
lálván a’ heréltt embereknek házaikat, mel
lyek óldálaslag vágynak építve, ’s melly ék
ben laknák azok a’ heréltt emberek, kik a’ 
palotákra gondot vifelnek. Igen fok helye

ken
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ken vágynak a’ canálifcrkon v. tsatornákon 
által hidak építtetve, réfz-fzerént drága fák
ból , réfz-fzerént téglákból és kövekből, a’ 
mellyek mind oil van magafságúak, hogy a’ 
bárkák könnyen el-mehetnek alattok. Ezek 
a’ hidak is nem egyenes líneára vágynak tsi- 
nálva mint nálunk, hanem keréngöíen ; úgy* 
hogy a’ melly hídnak hoíTza nem volna leg- 
fellyebb is több negwen lábnál, ezen ke- 
réngőfség által fzáz főt két fzáz lábnyi hofz* 
fzúkká is tétettetnek. Némelly hídaknak 
két végeikre nyári múlató házak építtettek * 
mellyekben a’ fétálók meg-pihenhefsenek; 
fókáknak pedig a’ két végeikré kövekből 
vagy fákból nagy győzödelmi kapuk vagy* 
nak állíttatva. A’ mi tsudálatofabb, ki e* 
géfz múlató kertben, fém híd, fém pedig 
más épület nem találtatik kettő öílyari, mel
lnek tökélletefen eggy-formák volnának.

A’ kertnek közepéri á’ kúlömbb kü- 
lömbb-féle völgyekből ki-tsergedezö pata* 
kok éggy ollyan nagy tavat tsinálnak, mellyé 
nek mind fzélefsége, mind höflza, fél tnértt- 
főld. Ennek a’ nagy tónak , vágy inkább 
tengernek fzéleín, bizonyos meíTzefégré , is-» 
mét fok pompás épületek vágynak helyhez* 
tetve. — De a’ np leg-nagvobb bámúlásrá 
méltó, ennek a’ nagy tónak v. tengernek 
közepén vagyon eggy Sziget, melly tsúpa 
kő-faálakból áll; melly hafonlóképperi úgy

lát-
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látfzik, mintha a’ terméfzetnék munkája vol
na, noha embereknek kezeik által rakatta- 
tott. Ezen a’ fzigeten van építve a’ nagy 
Nyári-palota , mellyben két fzáz pompás fzo- 
bák ízámláltatnaki A ’palotának négy hom
loka vagyon, ’s minden-felé igen kies a’ ki* 
nézés belőle. Ebből a’ fzép palotából tökél- 
letefen ki-látfzik az egéfz kert; rhinden hal
mok, völgyek, víz-árkok* fiiírű berkek, 
minden egyéb nyári-paloták, mulató-házak, 
minden hidak, az Ő fejér márványokból vagy 
festett fákból kéfzíttetett győzödelmi kapuj 
ikkal, ’s eggy-fzóval mind azokkal, mellyek 
c’ fzörnyü nagyfágú múlató kertben találtat
nak. — A’ mi ennek a’ nagy tónak v. ten* 
gernek fzéleit illeti, azok is minden ki-gon- 
dölható, ’s eggymástól mindenkor kiilöm- 
böző fzépfégekkel vágynak meg - ékefítvc. 
Néhol fziintelen virágzó, máfutt gyiimöltse- 
ikkel kedveskedő élő-fákkal, néhol dívák
ka l, mellyek tsak a’ leg-kietlenebb kö-fzik- 
lákon fzoktak teremni. Vagynák ezen-kí- 
vül ennek a’ nagy tónak fzélein fok pom
pás házak ’s kalitkák, réfz-fzerént a’ vtebe, 
téfz-fzerént a’ fzárazra építve, mellyekben 
fok kiilömbb kiilömbb-féle vízi és földi ma
darak fzaporítanak. A’ több háláknak ne
meik között találtatik e’ tóban a’ halnak az 
a* néme, melly aranyos-halnak neveztetik, 
a melly a’ pifztrángokhoz fókákban hafonló*
' . * Ezek
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Ezek a' halak réfz-fzerént fárgák, mini a’ 
jó-féle aranv, réfz-fzerént eziist fzínüek, réfz- 
fzerént kékek, verefek, zöldek, ’s viola fzí- 
nűek; mellyek mikor a’ víz1 fzínére fel-jö-* 
nek, különös ragyogáfaikkal gyönyörködte-« 
tik a’ nézőket* — Gyakran ez áz egéfz tó 
rakva vagyon minden fzínekre meg-festetett, 
főt meg-aranyozott bárkákkal, réfz-fzetént a* 
Tsáfzár’ Udvarának maga müíatáfára; réfz-* 
fzerént a’ haláfzatra, réfz-fzerént a’ vízen va
ló ütközetekre, vagy játékokra; a’ mellyek 
is a* nézőknek üzemeiket felette igen gyö- 
györködtetik. De femmit, fém lehet látni * 
v. talán képzelni is fzebbet, mint mikor né- 
mellv fetét nyári éjtfzakákon ez az egéfz kert 
meg-világofíttatik, ’s külömböző helyeken 
ti'izi mesterfégek tétetttítnek. Illyehkor meg- 
világofíttatnak a’ tó’ közepén lévő palotán 
kívül, a’ két fzáz apróbb paloták * minden 
mulató -házakkal, mindert hidakkal ’s győ- 
zödelmi kapukkal eggyütt. Sőt égni láttat
nak fok helyeken még a’ vizek és élő-fák is* 
Mert a’ mi az illuminátiókat v. tneg^-világo- 
fítáfokat, ’s a’ tüzi-míveket illeti, azokban 
a’ Chínaiak az Európaiaknak Mestereik le
hetnek. — Meg kell Vallani, hogy ez a’ 
pompás k ert, ’s az ebben építtetett fzámos 
paloták, igen kies mülatfágot adhatnak a’ 
Chínai Tsáfzárnak, a’ ki az efztendönek nagy 
réfzét itt fzokta el-tölteni. De felette fziik- 

D fé-
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féges is ez a’ külömbb külömbb-féle ritkafá- 
gokkal ékeskedő kert eggy ollyan Tsáí'zár- 
nak múlattatáfára, a’ ki itt minden egyéb tár 
fafágtól el - zárattatván , egyedül tsak az ö 
fok fzámű felefégeivel, ágyafaival, és azok
nak heréltt embereikkel tárfalkodik; nem lé
vén fzabad femmi-féle más férjfinak bé-men 
ni e’ kertbe, életének el-vefztéfe alatt, mind 
addig, valamíg a’ Tsáfzári Udvar ott fzo- 
.kott múlatni.

A’ SCHACK JÁTÉKRÓL.

A  9
S c h a c k ,mellyet mindenek esmernek, 

de igen kevefen jádzanak lói j eggy azon Já
tékok közzül, fnellyekben az éfznek és a’ 
helyefen gondolkozó tehetfégíiek le g - több 
íéfze vagyon. Nagyon bizonytalan, a’ Vi
lágnak mellyik réízében találtatott légyen 
ki a’ Játéknak ezen neme. Némellyek tu
lajdonítják ezt az Indilfoknak, máfok a’ Per- 
fákíiak, máfok ismét az Arabjoknak. A’ 
tudós Anna Comnéna AíTzony, a’ ki m g .  
efztendö’ táján írtt, azt befzélli, hogy a’ Gö
rögökhöz jött ez a1 Játék az Afsyriufoktól. 
Némelly Auctorok azt állítják, hogy ez a’ 
Játék a’ maga eredetét Európában vette lé
gyen. Szint’ ollyan nagy homályofságban

ran
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ran  a’ találónak neve, ideje, helye, és a’ 
Játék’ fel-találtatáfának más környül-álláfai. 
A’ Nap-keleti író k , a’ kik nagy mefélök , 
fok H istóriákat befzéllnek-elő a’ Schacknak 
találtatáfáró). Némellyek azt írják, hogy 
azért gondoltatok ez a’ Játék, hogy az In- 
dostáni Királynénak elébe-terjefztettefsék az 
a’-boldogtalan had, mellyet folytattak egy- 
gyiitt az ö két fijai. Máfok azt írják, hogy 
azért találtatott-fel, hogy eggy félénk Indus 
Király ezen a’hadakozásnak mesterfégét meg
tanulja. Némellyek ismét azt írják, hogy 
eggy Indus Király, á’ ki a’ Perfa Királynak 
adó-fizetője volt, találta volna fél ezt a’ já* 
tékot, ’s úgy küldötte volna a’ Perfa Király
hoz, hogy ha ki nem találja mennek a’ Játék
nak mesterfégét, úgy ö az adó alól fel-fza- 
badíttatik. Máfok azt befzéllik * hogy eggy 
Bfdhma, v. Indiai Bólts, látván a’ Király* 
nénak eggyetlen-eggy fijának halála után ép* 
pen meg-vígafztalhatatlan báriatját, ezt a* 
játékot azért gondolta volna ki, hogy a’ 
Királyné ez által a’ maga elméjét másra for* 
dítván, eggy kevéfsé fzoiíiorúfágát felejt* 
hefse. Ezekhez a’ mefékhez tóldanak még 
a’ Nap-keleti írók eggy ötödiket is* a’ m ell/ 
leg-elméfebbnek látfzik; de azért ezt is tsak 
a’ költemények közzé fzámlálhatjuk. Volt 
t. i. Indiában, azt mondják, eggy igen ha
talmas és jó terméfzetü ifjú Király, a’ kit 
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a’ körülötte lévő tsapodárok igen meg-veí'/.- 
tegettek. A’ Bráhminok v. a' Papok, és 
az Orfzág’ Nagyjai hafzontalan intették és 
kérték Ötét, mert a’ Király a1 maga nagy 
hatalmában fel-füvalkodván, az ö bőlts ta- 
náts-adáfaikat meg-ütálta. Akkor eggy Sis- 
fa nevezetű Bráhmina v. Pap ; eggy melles
leg való módot gondolt, hogy e’ meg-vefz- 
tegettetett Királynak fzemeit meg-nyithafsa. 
Illy tzélból gondólta-ki a’ Schack Játékot; 
mellyben noha a’ Király a’ fő fzemély, de 
azért fenkit fe bánthat, főt ellenfégei ellen 
nem is oltalmazhatja magát az ő jobbágy- 
jainak fegítfégek nélkül. Ez az űj játék 
egéfz Indiában tsak hamar el-hírefedett, ’s 
tudtára esvén az ifjú Királynak is , kívánta 
azt meg-tanűlni. Akkor Sifsa eggynéhány 
napokon a’ Játéknak régulájit fejtegetvén a’ 
Királynak, elébe - terjefztett eggyízer’smind 
fok hafznos és fziikféges oktatáfokat, mel- 
lyeket addig tellyefséggel nem is akart hal
lani: Tsak hamar meg-változtatta hibás éle
tének folyáfát, ’s Sifsa eránt való háláda- 
tofságának meg-bizonyítáfára, azt mondot
ta néki, hogy kérjen tőle ollyan jutalmat, 
a’ miilyent fzeret, ’s megadja néki. Ez azt 
kérte a’ Királytól, hogy miyel a’ Schackozó 
afz.talnak hatvan-négy kis táblátskáji vágy
nak , tphát a’ Király adafson néki annyi fzem 
búzákat,ya’ mennyik esnek néki a’ Geomet-
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rika proportió fzerént, úgy hogy az elfő 
táblátskától adattafsék eggy fzem búza, a’ 
máfodiktó-1 kettő , a’ harmadiktól négy, ’s 
így kettöztetvén mindenkor a’ fzámot hat
van-négyig. A’ Király ezt igen tsekély ju
talomnak vélvén, nem-tsak meg-ígérte, ha
nem Királyi petsétje alatt meg-adatni paran- 
tsolta. De mikor a’ Kints-tartók ezeket a’ 
búza-fzemeket a’ hatvan - negyedik fzámig 
kettöztetvén, fzámba - vették volna, meg
mondották a’ Királynak, hogy ollyan dol
got ígért Sifsának, mellynek meg-íizetéíére 
elégtelen nem-tsak minden kintse, hanem 
az ő egéfz Birodalma is. A’ Kints-tartók- 
nak fel*fzámláláfok fzerént, ment a’ fumma, 
v. annak árra, tizen-hat ezer, három fzáz 
nyóltzvan-négy Várofokra, meilyek közzúl 
mindenik Város foglalt magába ezerhuízon- 
négy magazinokat, mindenik magazin fzáz 
hetven-négy ezer hét fzáz hatvan-két mérő 
búzákat, ’s mindenik mérő harmintz-két ezer 
hét fzáz hatvan-nyóltz búza-fzemeket.. Ak
kor a’ Király kénteleníttetett elő - hívattatnj 
Siísát, ’s meg-mondani néki, hogy ígéretet 
lehetetlen bé-tellyefíteni. Ezzel az alkalma- 
tofsággal, mellyet előre el-látott, élt ismét 
Sifsa, hogy fzívére - terjeífze az új Fejede
lemnek, melly nagy fziikfége légyen néki 
arra , hogy femmit vaktában ’s hebehurgya- 
íágból ne tseiekedjen, hanem az okos era*
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bereket meg-hallgafsa: mert a’ Királyoknak 
Udvaraik tellyefek tsapodárokkal ’s hízelke- 
dökkel, a’ kik az q leg-jobb fzándékjokkal 
is a’ magok hafznokra viírza-élnek.

A’ mi a’ Schack Játéknak fel-találtatá- 
fának idejét illeti; magoka’ Nap-keleti írók, 
a’ kik kiilömben, a’ mint fellyebb mondánk, 
gyönyörködnek a’ régi mefékben, nem vi- 
fzik azt fellyebb Cosroes Perfa Királynak 
idejénél, a’ ki élt és uralkodott Kristus U- 
runk’ fziiletéfe után 575. efztendö’ tájján. — 
fi' mi Európát illeti, itt némellyek fokkal 
qlébb fel-találják a’ Schack Játékot a’ Cosro- 
es’ idejénél. A’ régi Irlándiai Krónikákban 
az írattatik, hogy K. U. Sz. után Cathir az 
ö Királyjok némellyeknek nagy mesterfég- 
gel kéízultt Schackozó-tábjákat hagyott tes- 
tamentomban, Hogy ezen Irlándiai Króni
kák érdemelnek valamelly hitelt, bizonyítja 
az is , liogy ez a’ Játék nagy divatjában volt 
már a’ Krantzia ((irálynak Pepinnek Udva
rában , a’ ki K, U, Sz, után a’ 768-dik efz- 
tendőben halt-meg, Meg lehet ezt olvasni 
cC régi Baváriai Krónikákban, mellyek azt 
befzéljik, hogy Otcárus Baváriai Printz, a’ 
maga nagy reményfégi'i ’s eggyetlen - eggy 
(iját Pepin’ Udvarába vitte tapafztalás vé
gett, Minthogy ez igen jelefeit vifelte ma
gát, és fok virtufokkaj ékeskedett, irigy 
(zeniekkel pézte azt Pepinnek eggy ívja, de
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a’ kit a’ Histórikufok nem neveznek-meg.
Eggyfzer a’ többek között fok ideig Schac- 
kozván ez a’ Baváriai ifjú Printtzel, és eggy- 
fzerfem nyerhetvén, úgy meg-boífzonkodott 
reá, hogy eggy darab kövei főbe vágta, 
melly ütés 'miatt tsak hamar ki-botsátotta lel
két. Pepin e’ fzerentsétlen történeten igen 
nagyon m eg-fzomorodott, ’s titokban tar
tatta az ifjú Printznek halálát mind addig, 
míg az Atyja Párisba érkezett; a1 kit ma
gához hívatott. El-érkezvén Otcárus, több 
dolgokról való befzéllgetéfek után , Udvari 
Tifztjeinek jelen-létekben azt kérdi tőle Pe
pin: „ Mit kelljen okos embernek tseleked- 
„ ni akkor, mikor látja, hogy már vala- 
„ melly dolgot lehetetlen viífza-fzerezni ? — 
Otcárus az feleli rá, hogy akkor okos em
bernek nem kell egyebet tselekedni , ha
nem hogy az Isten’ akaratjában nyúgodjon- 
meg. Ez a’ felelet közönfégefen dítsértet- 
vén ’s tapfoláfsai helyben-hagyatván minden 
jelen-valóktól; Pepin élt ezen jó alkalma- 
tofsággal, hogy elő-befzéllje néki az egéfz 
történetet, ’s eggyetleri-eggy Fijának halálát, 
’s kérte eggyfzer’smind, hogy mint jó Ke- 
refztyén, mutafsa-meg azt tselekedettel, a’ 
mit mondott fzájával. Otcárus e’ váratlan 
történeten el - fzomorodván, ’s nem lévén 
többé femmi Örököfe, kintsének eggy nagy 
réfzét a’ Sz. Hippolitus’ Klastromának épít- 
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tetéfére fordította. És éppen ennek a’ Klas- 
tromnak régi Krónikáéiban találtatik ez az 
egéfz História.

Nagy Károly Tsáfzár1 Udvarában iskö- 
zönféges vélt a’ Sehack’ Játékja , a mint azt 
némplly Histórikuí’ok bizonyítják ; a’ kik azt 
írják, hogy a Schack volt ennek a’ Tsáfzár- 
nak eggyik múlatfága. Sót némellvek azt 
állítják, hogy az a’ Schackozó-tábla, melly 
a’ Sz. Dienes’ kintsei között találtatik, Nagy 
Károly Tsáfzáré volt, — A’ következendő 
Századokban olly közönfégeí’sé lett ez a’ Já
ték Német Orfzágban, hogy e’ volt minden 
pagyobb méltófágú embereknek rendes mu- 
I adagok. Eggy E h f e v f r i e d  v. E z i ó  neve
zető Palatínus Gróf, a’ Schack Játéknak jól- 
értéfének köfzönhette , hogy IÍI-dik Ottó 
Tsáízárnak Testvér Húgát Felefégül el-nyer- 
te. Szpkásba ment t. i, ekkor, hogy ha va* 
laki a’ maiikkal Schackozni ment, és vala-r 
mellyik a’ máfikat eggymás után háromfzor 
meg-nyerte, azt kérhetett a’ maiiktól, a’mit 
akart, emennek pedig a’ kérést bé kellett 
tellyefíteni, ha eggyfzer tellyefíthető volt, 
Ez az Ehrenfried Gróf Aquisgránumban mú
latván a’ Tsáízárnál, ez őt múlatfágnak pká-. 
éri Schackozni hívta, még pedig a’ már be
vett törvény fzetént, A’ Gróf meg-nyerte 
a Tsáfzárt hárptnfzor eggymás után; mintr 
Epgy a’ Játéh’ kezdete előtt a’ Sz. Háromfg*
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got hívta fegítfégül: a’ mint ezt írja a’ Brtms- 
wileri Krónika író kegyes Barát, A’ győ- 
zödelmes Gróf a’ maga jufsával élvén, azt 
kérte a’ Tsáfzártól, hogy a’ maga Testvér- 
luígát Mathildist néki Felefégi'il adja, a’ ki 
akkor az Efseni Klastrombán neveltetett. 
Noha igen lók akadályok adták-elo magokat 
e’ kérésnek tellyefítéfében; de még is tsak- 
ugyan meg kellett annak lenni, a’ mit a’ 
Gróf kívánt; a’ ki is a’ T&áfzár1 Húgát Mat-, 
hildist Felefégül vévén, Bruiiswileri Refiden- 
tiájába magával el-vitte, — A’ Frantzia és 
Német fzerelem-éneklok, a’kik a’ XÍI-dik’s 
Xlll-dik Században esmeretefek voltak, 
fokfzor emlékeznek a’ Schack Játékról, Sót 
ezekben a’ Századokban Papok is voltak 
ollyanok, kik a’ magok prédikátziójokuak; 
matériájául a’ Schackot válafztották.

Némellyek úgy- vélekednek, hogy a’ 
Spanyol Orfzágban meg-telepedett Arabfok 
tanították e’ Játékra a’ Spanyolokat, ’s ezek-? 
töl ment volna ofztán által a’ Frantzjákra is, 
Tsak egyedül az itt az akadály, hogy az 
Arabs írók mindnyájan egyenlőképpen azt 
bizonyítják, hogy ők a’ IX^dik Század előtt 
ezt a’ Játékot magok fém esmerték; követ-, 
kezésképpen nem közölhették ezt fém a’ Pét 
pin’, fém a’ Nagy Károly Ts.áfzár’ Udvarát 
val. Meg-jegvzést érdemel az is, hogy az 
a’ fzó, mellyel a’ Németek ezt a’ Játékot 
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hívják, tellyefséggel nem Arabs fzó, es hogy 
a’ Németeknek Schackjokban eleitől fogva 
meg-vólt a’ Királyné, a’ mellyröl pedig nints 
femmi emlékezet az Arabfok’ Schackjában. 
Ez a’ fzó Schack , eleitől fogva meg-vólt a* 
Német Nriyelvben, ’s annyit téfxen, mint 
vadáfxni. — Kitsoda volt tehát e’ Játéknak 
fel-találója ? Európában találtatott-é fel, vagy 
nem? és honnan került mi hozzánk? Ezek 
oilyan kérdelek, mellyekre a’ régifégnek leg
nagyobb biívári, ’s a’ leg-bőltsebb Criticufok 
is még eddig meg nem felelhettek. Meg
lehet, hogy valamelly Druida, vagy va- 
lamelly Brdhmin találta-fel elfőben e’ Játé
kot; de a’ kinek neve, fzületéfe , ’s ideje 
fetétfégben maradt. Az az eggy bizonyos, 
hogy eggynéhány fzáz efztendőktől fogva 
minden nevezetefebb Népeknél esmeretes ez 
a’ Játék. Fel-találjuk ezt még az lslándi- 
aiaknál is , a’ kiknél a’ népnek miílatfágül 
fzolgál. Azok a’ darabok, rhellyekkel élnék 
a’ Schackozásban, mind formájokra , mind 
nevekre nézve fokképpen változtak. A’ 
Nap-keletieknek Schackjok igen eggyügyü, 
és femmi-féle állatnak formája nints rajtok: 
ki-vévén mindazáltal az Ali’ kÖvetojit, t. i. 
az Indufokat és Perfákat, a’ kik a’ Muham- 
med’ parantsolatjával nem gondolván, a’ 
festett és metfzett képeket meg - fzenvedik. 
*— Európában e’ Játéknak darabjai némelly-
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kor éggyügyüek voltak , némellykor pedig 
kiilömbb kiilömbb-féle figurákra ki-metfzet- 
tettek. Az a’ Schackazó-tábla, m ellj ma 
a’ Sz. Dienes’ kintsei köztt tartattatok, igen 
pom pás, ’s annak minden darabjai elefánt- 
tetemekből vágynak külömbözö formákra ki- 
metfzettetve, ’s négy négy íznyi magafsá- 
gúak. A’ Király thrónusban ül, fejében ko
rona, kezében pedig Királyi-páltza van: a’ 
Királyné is koronát vifel; de az ő Királyi- 
fzéke eggy kevéfsé alatsonyabb. A’ nyíld-, 
fok, a’ mellyeket ma bolondoknak hívunk, 
fel-híízva tartják íveiket. Azok a’ kiket mi 
Gavalléroknak hívunk, a’ Centaurufokat áb
rázolták. Az elefántok a’ hátokra építte
tett tornyokat hordják. A’ nyóltz Pionok 
v. köz-legények, kardofan és puskáfon vágy
nak. Valófaggal eggy betses ritkafág vol
na e z , ha meg lehetne róla mutatni, hogy 
ezzel a’ Schackal Nagy Károly Tsáfzár fok- 
fzor fchackozott vqlna, De min hogy pus
kák vágynak a’ köz legényeknek-vállaikra 
metfzve; bizonyofan a’ közelébb való Szá
zadokban kéfzíttetett ez az egéfz munka. 
Ki hinné-el, hogy már Nagy Károly Tsá- 
fzámak idejében a’ Gyalag-katonák kardo
fan és puskáfon jártak volna? Különbben* 
tudjuk mikor találtatott-fel a’ puskakor;; 
addig pedig a’ puskáról fém volt az embe-t 
reknek í'emmi ídeájok. — A’ Schaqkgn valcj
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Játék nem minden Nemzeteknél eggy-forroán 
megyen-véghez, A’ Cliínaiak nagy válto
zást tsináltak e’ Játékban, némelly új dara' 
bokát adván a’ régiekhez, mo’fárok’ és á- 
gyúk’ nevezete alatt. Tamerlán még na
gyobb változáfokat tsinált a’ Schackon, cs 
az azon való jádzást még inkább meg-nehe- 
zítette. Ez a’ Fejedelem annyira kedvellte 
ezt, hogy a’ maga eggyik fiját annak nevé
ről nevezte. —-  Eggy PVeichman nevezetű 
Német a’ XVIEdik Században , újabb dara
bokat képzelt a’ Schacknak régi darabjaihoz, 
mellyek ezt a’ Játékot még fokkal nehezeb
bé ’s elméfebbé tehetik. Adott t, i. a’ ré
gi rend-fzerént való darabokhoz eggy Can- 
celláriust, eggy Trombitást, eggy Papot, 
eggy Óbestert, és eggy Adjutántot; a’ kik
nek is menéfeknek módját a’ többekével mes- 
terfégefen öfzve-fűzte. — Német Orfzágban 
három nevezetes nemei voltak a’ Schacknak; 
t. i. a’ nagy, a’ kitsiny, és az a’ melly ma 
rendes játék. Az elfő és máfodik az , melly 
a’ Xlí-dik ’s XIII-dik Századokban közön
séges vójt. A’ mái időkig meg t tartatott 
mind a’ kettő a’ Halberftadti Fejedelemfég- 
nek Stropek nevezetű falujában, a’ mellynek 
Jakofai eleitől fogva híres Schackozók vol
tak, és máig is mind a’két-féle játékot eggy- 
re jádzák. A’ kik az Ő falujokon ma is ke- 
írefztüi-mennek, azokat rend-fzerént Schac-
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kozni fzokták hívni. Eleitől fogva voltak 
híres Schackozók, a’ kik magoknak ez ál
tal nagy betsületet fzerzettek. Eggy P h i l u  
d ó r  nevezetű tizen-rivóltz efztendős ifjú, 
olly nagy tökélletefségre vitte a’ Schacko- 
zást, hogy egéfz Frantzia Orfzágban ’s az 
Ánglufokhál fém találtatott fenki, a’ ki őt 
tsak eggyfzer is meg-nyerhette volna; és a’ 
ki ez által magának, kivált Londonban, 
nagy kintset is gyűjtött. Gyakorta jádzotí 
két kiilömbözö táblákon két híres Játékofok 
ellen eggyfzer’smind; ’s még is mind a’ ket
tőt meg-nverte. Ha kérdezték tőle, mikor 
vitte ezt a’Játékot olly nagy tökélletefségre? 
azt felelte, hogy eggyfzer forró hideglelés
ben fekiivén, mikor nem alhatott, akkor 
a’ maga ágyának firhangján a’ Schatköt kép
zelte magának, ’s eggynéhány hetekig mind 
azon tűnődött, hogy lehetne annak darab-, 
jainak öfzve-menéfeknek mindén lehetfégés 
módját ki-tsinálni. — Eggy B i ic é k a  nevű 
Saracénusíól írják, hogy ez a’ XlII-dik Szá
zadban Florentziába ment* a’ hol akkor hí
res Schackozók voltak. Ez fogadásból gya
korta jádzott eggyfzer’smind három külötn- 
böző Schackokon, mellyék közzűl a’ ket
tőt nem is látta , hanem tsak fzóval igazgat
ta, a’ harmadikat pedig maga ujjaival. —- 
Eleitől fogva fok nagy emberek ’s Fejedel
mek műiatfágot kerestek a’ Sehaekozásbam
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Említettük már fellyebb Nagy Károly Tsá- 
fzárt, és Tamerlánt. X-dik Leo Papa ha 
meg-ünta magát, mindég Schackozni fzokott. 
A’ Saxóniai Válafztó-Fejedelem Friderik Já
nos , a’ Miihlbergi tsata után fogfágba esvén, 
ennek unalmait a’ Schackozás által enyhítet
te. Azt írják a’ Históriák, hogy mikor a* 
Tsáfzár a’ halálos fententziát meg-izente né
ki , akkor is a’ Liineburgi Duxal Ernesti- 
vel fchackozott, ’s mihelyt a’ rá-mondatott 
halálos fententziát végig hallgatta, ismét le-iilt 
a’ Schackozó-táblához, és játékját folytatta. 
—: Nagy betsiiletére fzolgál a’ Schack játék
nak az is, hogy a’ Brunsviki Dux Augus
tus  maga írtt eggy egéfz Könyvet róla, melly 
1618-ban jött világofságra. HoíTzan befzéll 
ebben a’ Játéknak eredetéről ’s históriájáról, 
’s a’ mellett régulákat ád a’ helyes jádzásnak 
módjáról. Ez a’ Printz igen nagyon fzeret- 
te a’ tudományokat, és minden módon bol
dogította azokat. Őneki köfzönheti a’ Bruns- 
Viki Ház a’ Volfenbütteli nagy Könyv-tárt, 
mellyet ö fundált, és á’ mellyben már az o 
életében nyóltzvan ezer darab könyvek talál
tattak. Bár akármelíy ártatlan légyen is 
a’ Schackozás; de még is a’ Római Vallás 
fok ideig tilalmazta azt a’ Papoknak. A’ 
Xl-dik Században Dámidni Péter a’Flóren- 
tziai Püspököt nagy penitentzia alá vetette 
azért, hogy a’ Schackon jádzott. A’ peni-
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tentzia ebből álltt, bogy háromfzor eggymás 
után olvafsa - el a’ ’Sóltáros Könyvet, és ti- 
zen-két koldusnak mofsa-meg a’ lábát. Az 
elföt, úgymond, azért tselekedje, hogytifz- 
títsa-meg a’ maga nyelvét, mellyel a’ Schack- 
hoz tartozó darabokat említette; a’ máíikat 
pedig azért, hogy tifztítsa-meg kezeit, mel- 
lyek a’ Schacknak illetéfe által még-fertéztet- 
tettek. Sok Conciliurriok v. Papi ’Sinatok 
kárhoztatták a’ Schack Játékot; a’ mellyek 
meg-engedték is, tsak úgy engedték - meg; 
hogy ne jádzák ezt a’ Papok aíTzonyók előtt. 
Ennek a’ tilalomilak okát hehéz által - láthn 
IX-dik Lajos j ama babonás Frantzia Király; 
a’ ki eggy volt azok közzúl a’ ízáiiakozásra 
méltó Királyok közzűl, á’ kik ä’ Sz. Földré 
m entek, ’s ä’ kik ok-riélkül és hafzoritalari 
a’ Kerefztyéíl vért véfztegétték * nein fzén- 
vendhette a’ Schack Játékot, hanem kerilény 
parantsolattal még-tíltöttá azt i <2 25-ben. —* 
A’ híres Montagné Mihály gyűlölte ezt a* 
Játékot; dé nem babonafágból, Vagy Val
lásbéli kegyeSkedésből* hanem azért, inert 
azt m ondotta, hogy ollyan Játék ez , m ell/ 
nem jó Játéknak. Ugyan ezen okból; I-sŐ 

. Jakab Angliái Kitály is idegenítette ettől a* 
Játéktól a’ maga fiját; minthogy rrtély gon
dolkozást kíván , ’s a’ mikor az agy-velőre 
fzolgáló inaknak píhenpiek kellene, akkor 
is azok fárafztatnak.

A5 '



A’ PHYSICÁRA TARTOZÓ NÉMELLY 
GONDOSKODÁSOK.ír,

•JL^ét nevezetes tapafztaláfokat tettek kö-> 
zönfégefsé némelly Tódófok ez előtt eggy- 
néhány efztendőkkel a’ Tsigáktól és Méhek- 
ről. Még 1753-ban eggy Ziegenbál neve
zetű Tudós Dánus, a’ Cóppenhági Akadé
miának eggy munkátskát terjefztett - elébe * 
mellyben azt írja, hogy ő némelly földi T si
máknak fejeiket el - vagdalta * mellyek még 
azután is fokáig éltek; ’s nem-tsak éltek, 
hanem az ö házaikba is, mint az előtt, rend- 
fzerént bé-vonták magokat, és ismét ki-jöt- 
tek. Noha ez a’ dolog fel-ébrefzthette vol
na a’ Terméfzet-vi’sgálóknak gondoskodáfo- 
kat; de még is akkor igém kevés figyelme- 
tefséget mutattak eránta. 1768-ban Bosko, 
v its  tudtára adta Con d amin ének, hogy a’ 
Modénai P^ofefsor Abbás Spaldnzániy eggy- 
néliány földi Tsigáknak el-vágván fejeiket, 
nem-tsak meg nem haltak, hanem azután is 
fzint’ úgy ki-jöttek a’ plántákra, valamint 
annak-előtte ; főt lafsanként eggy uj fejek ne- 
vekedett nékik a’ régi helyett. E za’ tapafz- 
talás minden Terméfzet-vi’sgálóknak figyel- 
tnetefségeket fel-gerjefztette: azért is mind 
Prantzia, mind Német Orfzágon , fok helye

ken
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ken meg-újíttatott ez, még pedig mindenkoi* 
liafonló ki-menetellel. Nevezeteién Schaeffer' 
Úr Regenspurgban, tsalhatatlaniíl igazzá tet
te ezt a’ tapafztalást. Ez a’ Terméfzet-vi’s- 
gáló fok földi Tsigáknak eV- vagdalta, *réí;z- 
fzerént fejeiket, réfz-fzerént farkaikat, ’s 
mindenkor úgy tapafztalta, hogy mind fe- * 
jeik, mind farkaik újra ki-nöttek; mint ezt 
nem régiben közre-botsátott tnunkájában ma
ga elö-befzélli. „ 1769-ben, úgymond, Má- 
„ jusnak 9-dik napjáíi, hufzon-hat Tsigáknak 
„ vágtam-el fejeiket; mellyek közzűl tsak 
„  kettő vefzett-el eggynéhány napokkal az 
„ el-metfzés után: a’ többek pedig nem-tsak 
„ megyéitek, hanem új fejek is nőtt a’ régi 
„ helyett. „

Ha ez a’ tapasztalás á* Philofopíiufok- 
nak figyelmetefségeket m eg*- érdemli; fziriÚ" 
illyen gondoskodást érdemel az* a’ pielly a’ 
Méheken tétettetett. Elő-adta t. i* ezt az a’ 
Tárfafág, melly Felío-Ltifátziában a’Méhek’ 
terméfzetének ki-tapogatáfábaiL fáradozik;
’s abban áll, hogy Valamikor akar az ember, 
mindenkor anya * niéhet tsinálhafsori vagy 
kéfzíthefsen a’ méheknek, még pedig akár- 
mellyik közönféges féregből, melly a’ kö- 
zönféges fzobátskákból ki-vétfettetik. E ’ vég
re eggynéhány dolgos méhek zárattatnak 
eggv iskatulyába, mellynek fellyűl fzelelö- 
lyuka vagyon* de a’ melly fzelelö-lyuk ig 

E drót-
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dróttal fű'riin bé-köttetik. Ugyan ezen dol
gos méhekkel tétettetik az iskatulyába eggy 
darab lépetske; de ollyan, a’ mellyen ne lé
gyen femmi ollyas tágafabb cellula v. fzo- 
bátska, mellyben az anya-méhnek kéfzítte- 
tett tojás fzokott lenni, hanem tsak rendes 
fzobátskák légyenek; mellyekben már két 
vagy három naptól fogva ki-keltek a’ tojás
ból azok az apró férgek, mellyekbol bizo- 
nyofan közönféges dolgozó-méhek lennének. 
Három vagy négy illyen közönféges férgek 
elegedendök arra, hogy ez a’ tapafztalás tö- 
kélletefen véghez-menjen. Még ezen-kíviil 
kell ugyan akkor az iskatulyába bé-tenni két 
darabotska lépeket, mellyek közzűl az egy- 
gyik tsupán viafzt, a’ máfik pedig lépes-mé
zet foglaljon magába. Végezetre, tenni kell 
még ebbe az iskatulyába eggy tsomó öfzve- 
tört méh-férgetskéket, mellyek ugyan azon 
kasból vétettefsenek, ’s a’ mellyekkel fzok- 
ták a’ dolgos-méhek az ollyan férget táplál
ni, a’ mellyböl Királyné válik. Mindezek 
meg-lévén, meg fogja tapafztalni az ebben 
gondoskodó Terméfzet-vi’sgáló, hogy mind
járt más nap’ vagy harmad napon abban fogr 
nak foglalatoskodni a’dolgozó-méhek, hogy 
a’ négy fzobátskák közziil valamellyiket ki- 
fzélefítsék ’s ki-tágafítsák, hogy abban az a* 
féreg nagyobbra nöhefsen. Ugyan akkor 
mindjárt kezdik néki hordani az öfzve-törtt

fér-
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férgekből kéfzíttetett eleféget, olly nagy fzor. 
galmatofsággal ’s bövféggel, hogy abbán a’ 
féreg egéfzen úfzni láttatik. A’ féreg fzem- 
látomást nagyobbodik , nymfává léfz’ , ’s a- 
zután tizen-hét vagy tizen-nyóltz napok múl
v a , mint Valófágos Királyné, ki-jö a’ ma
ga fzobátskájából, ’s az anya-méhnek min
den kötelefségeit véghez-vifzi. — Mellyfok 
fzép goiidölkozáfokra ’s vi’sgálódáfokra nyit 
utat ez a’ tapafztalás! ímé ez a’ munkás 
köz-tárfafág a’ leg-utólfó féregből is tud ma
gának Királynét tsinálni, ’s Hints fziikfége 
arra, hogy eggy más Királyné ollyan tojást 
tégyen-le néki, a’ mellyből Királyné váljon, 
ímé itt eggy féreg, melly a’ végre rendel
tetett, hogy dolgozó-méh légyen, és a’ melly- 
ben a’ nemnek femmí kiilömbfége nem lát
tatik, eggy harmintz, főt negyven ezeret fza- 
porítható termékeny anyává válik, tsak az 
által, hogy fzobátskája ki-tágafíttatik, és 
hogy a’ többekétől kiilömbözö eledellel táp- 
láltatik, t. i. ollyannal, a’ melly az Ö nem- 
zetfégének testéből ’s véréből vétettetik. 
Némellyeknek tapafztaláfaik ízerént, (de a* 
mellyeknek egéfzen hitelt nem adhatunk) 
az anva-méhnek nints arra is fzükfége, hogy 
hímek által tétettefsék termékennyé ’s gyii- 
möltsözővé. Ezeknek, értelmek fzerént, a’ 
herék, mellyeket máfok hímeknek tartanak, 
ollyanok mint a’ dájkák , mellyek a’ férgek
nek tápláláfokban ’s fel-neVeléfekben munkád 
Jódnak. E a A’



A’ HANGNAK ÉS SZÉLNEK GYORSA
SÁGÁRÓL.

A  9
hangnak közép-fzerií febefsége az, 

mell}7 fzerént ezer eggy fzáz negyven-két iáb- 
nyi földet megyen eggy fecunda a la tt, az 
az, eggy minútának hatvanad réfze alatt.

fzerént, tizen-három és fél fecunda alatt 
megyen eggy rendes mértt-főldet, ’s min
den minúta alatt többet ötöd-fél mértt-főld- 
nél. Ha a’ napból olly nagy hang adattat- 
hatnék , melly a’ mi földünkre meg-hallat- 
tathatna, ez a’ hang nem érkezhetne elébb 
hozzánk, hanem tizen-hét és fél efztendő 
múlva. A’ Napból kblőtt ágyú^golyóbis fél 
annyi időre le-érne a’ főidre. — Ez által az 
efzköz által, a’ mennydörgésnek idejekor 
meg lehet mérni a’ fellegnek tőlünk való tá
vol-létét. Fel-tévén p. o. hogy a’villámás- 
tól fogva a’ mennydörgésnek kezdetéig le
het ízámlálni négy fecundákat, (mellyeket 
a z , a’ kinek illy jó kéfziiletű órája nints, a’ 
maga pulfufán is meg-próbálhat) akkor a’ 
felleg távol van még tőlünk négyfzer ezer 
eggy fzáz negyven-két lábnyira, az az, mind 
öfzve 4568. lábnyira, melly minteggy há
rom fertály mértt-földet téfzen. Innen az is 
nyilván vagyon, hogy a’ ki a’ villámás után

a’
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a’ mennydörgést hallja, már akkor nem fél
h e t^  hogy a’ mennykőtől meg-üttetik: a’ ki
re pedig a’ mennykö élik , ízint’ iígy nem 
hallja a’ mennydörgést, valamint a’ puska 
golyóbis által meg-ölettetett madár nem hall
ja a’ puskának tsattanáfát.

Az áthmosphérának magafsága Neu ton 
fzerént hatvan német mértt-föld; Haller fze- 
rént tizen harmad-fél; de la Hire fzerént ti- 
zen-négy német mértt-föld, és öt-nyóltzad 
réfz. — Kepler fzerént, a’ leg - vékonyabb 
fellegek fintsenek magafsabban a’ föld felett 
kilentz ezer négy fzáz hufzon-két lábnál. A’ 
le g -terhefebbek pedig, gyakran Hintsenek 
magafabban felettünk négy ezer hét fzáz hat
van-négy lábnál. Ez az oka, hogy gyakor
ta, az illy én terhes fellegek, a’ nagy hegyek
be rneg-iitköznek , ’s illyenkor felho-fzaka- 
dáfok fzármaznak- Meg-efik az is nem eggy- 
fzer, hogy a’ magas hegynek tetején eggy 
tsepp efsö fém efik, a’ mikor alól a’ völ
gyekben a’ zápor-efsö mindeneket el-feper. —
A’ testnek nehézfége nem mindenütt eggy- 
forma a1 földnek fzínén, úgyhogy a’ melly 
test a’ Pólufok alatt kilentzven-nyóltz fon
tot nyom, az Aequátor v. Eggyefítő-línea I 
alatt nem nyom többet kilentzven-hétnél. —•
A1 mágnefsel meg-kentt tőn tétetett tapafz- 
taláfokból bizonyos , hogy e’ mi Századunk
ban, annak Nap-nyúgot felé való hajláfa,

E 3 min-



minden hat efztendöben eggy grádufsal ne- 
vekedik. — A’ leg-febefsebben fúvó fzél, 
nem megy meflzebb eggy minuta alatt 3000. 
lábnyi főidnél. — Az a’ melegfég, mellyet 
a’ főid véfzen a’ Naptól, nem hat-bé mé
lyebben a’ főidbe három lábnyinál. Azt írja 
a’ tudós Boyle, hogy ha négy lábnyi mély 
gödörbe jég-tétettetik, ’s hely efen bé-fedez- 
te tik , nyárban fém olvad-el benne, 1740- 
ben , mikor az az igen kemény tél volt, Pe
tersburg körül a’ főfd nein fagyott-meg mé
lyebben más-fél lábnyinál; más rendes te
lekben pedig nem igen fzokott a’ föld’ fa
gya mélyebb lenni eggy lábnyinál. — A* 
jeg-nagyobb hideg Európában a z , mikor a’ 
kénefő Reaumour fzerént 17. 18. 19. vagy 
leg-fellyebb uo. gráditsra« fzáll a’ fagyot je
lentő zéró v, tzifra alatt. A’ nagy hideg
nek nem elégedendő mértéke az, mikor azt 
fokán a’ jégnek vastagfágából mérik; mert 
ezt a1 közép fzerü hidegnek fok ideig való 
tartáía is okozhatja,
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A’ FA-LEVELEKEN LAKÓ MOLYRÓL.

A 5>
leveleken lakó molynak munkáji oily 

kiilönöfök, ’s oily bámulásra méltók, hogy 
a’ leg-nagyobb Böltsnek is figyelmetefségét 
fel - gerjefzthetik. A’ leveleknek hártyáik
kal ruházkodik a’ m oly, a’ mint tudni-való. 
Az ó béllett ruhájának formája hafonlít a’ 
cylinderhez, de annak két végei eggy ke- 
véfsé külömbözök. Az elfő réfze, mellyen 
a’ fejét fzokta ki-dugni, gömbölyű és fzépen 
meg-van prémezve. A’ hátulfó réfze három 
darabokból áll, mellyek három-fzegűek, ’s 
a’ mellyek igen könnyen is öfzve-húzódnak, 
’s azonban tágafabb nyílást is engednek, 
hogy az állat ott is ki-jöhefsen. Némelly- 
kor az ő béllett ruhájának háta néminemű 
tsipkézettel meg-ékefíttetik , a’ melly tsipké- 
zet hafonló a’ pontynak fzárnyához. Hogy 
a’ moly ezen béllett ruhát kéfzíthefse magá
nak : a’ levélnek felfö és alfó hártyája köz
zé bé-véfzi magát; a’ közttök lévő zöldfé- 
gef ki-efzi, úgymint a’ melly néki eledelül 
fzolgál: és így a’ mikor eggy réfzröl éhfé- 
gének eleget téfz’ , más-felöl kéí'zíti a’ ma
tériát , a’ mellyből az ő öltözete ki fog telni. 
Ez a’ matéria a’ levélnek alfó és fellő hár
tyája, mellyel a’ molly éppen úgy bánik., 

E 4 va-
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valamint a’ Szabó két darab pofztóvah Va
lamint ez a’ ruhának való pofztót öfzve-mé- 
regeti ’s fzabogatja, úgy tselekefzik a’ moly 
is. Két ollyan darab hártyákat véfzen-elŐ, 
mellyek eggymáshoz tökélletefen hafonlók, 
’s mellyeket azután mind a’ maga háta fe
lett^ mind a’ hafa alatt eggyefít. E ’ végre 
a’ levélnek mind a’két hártyájából ollyan da- 
rabotskát fzab ki, a’ mennyi az ö fél öltö
zetének elégféges, A’ mi molyunk ollyan 
nagy okofsággal ’s frifseféggel véghez-vifzi 
ezt, mintha a’ leg-hírefebb Szabónál eggy- 
néhány efztendeig inaskodott yólna. E’kép- 
pen ki-fzabván a’ ruhát, nints egyéb hátra, 
hanem hogy azt meg is varja. E’ végre a’ 
moly tsak öfzve-fértzeli előfzör a’ darabokat, 
meg-próbálja, ha yallyon testéhez illik-é a’ 
ruha; hol eggyik óldalára, hol a’ máfikra 
fordul benne, ’s minden fekvésnek módját 
meg-próbálja, valamellyre majd azután fziik- 
fége léfzen. Ezen forgáfai által, a’ levél- 
hactyákat, mellyek addig egyenefek voltak, 
öfzve - hajlókká ’s gömbölyegekké tsinálja. 
E ’ meg-lévén, a’ két meg - fzabott darabot 
mind alól mind fellyül, a’ hol már az előtt 
a’ nagyjából meg voltak fértzelve, fürübben 
’s. fzpíofabban öízve-varja, még pedig olly 
tsínqfan ’s mes.terfégefen, hogy a’ leg-vígyá- 
zóbb fzem is alig veheti éfzre, hol légyenek 

hét dar^bök öfzyp-yarva. De még a’
moly
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moly meg nem elégfzik azzal, hogy a* fa
levélből illy tsínos köntöst kéfzített magá
nak ; érzi hihető , hogy még így az fém nem 
elég piiha, fém nem elég meleg. Meg-bélli 
tehát azt belől egéfzen tsupa felyemmel; 
még pedig olly előre való vígyázáfsal, hogy 
a’ béllést kétfzerte vastagabban ejti o tt, a* 
hol a’ dörgölés által leg-könnyebben el-ko- 
pik. — Minekutánna e’képpen el - végezte 
a’ moly az ö egéfz öltözetét, azon mester
kedik már most, hogy ki-hozhafsa azt a* 
levélnek két hártyái közzül, mellyektől ed
dig minteggy bé volt zárattatva. Hogy ezt 
véghez-vihefse, arra több erő mint-fem éfz 
kívántatik. E’ végre tehát ki - dugja fejét 
béllett ruhájából, előre m egy, ’s a’ levél
hez kaptsolódik elfő lábainál fogva, a’ mi
kor hátíílfó lábaival erőfen meg-ragadja bél
lett ruháját, és azt maga után húzza. — Az 
a’ moly, mellyről eddig fzólltunk, a’ levél
nek közepében kéfzített magának béllett há
zat. De gyakorta nem a’ levélnek közepét, 
hanem tsak annak fzélét válafztja e’ végre. 
Akkor tsak eggy-felől kell néki a’ hártyá
kat el-vágni, t. i. azon az óldalon, melly 
a’ tsipkéjzetnek ellenébe-tétettetett: mert a* 
levélnek fzéle körül ezek a’ hártyák még 
fokkal eröfebben öfzve vágynak kottettetve 
a’ terméfzet által , hogy-fem mint a’ moly
tól ki-telhetne. Ezen-kívül, vagyon is már 
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ott néminemű hajló íagok vagy gömbölyűfé- 
gek ; azért is a’ molynak ruhájára fokkal al- 
kalmatofabbak. A’ molynak munkája te
hát itt tsak abban határozódik - meg, hogy 
ezeket a’ tsipkézeteket a’ közttök lévő zöld 
matériától meg-tífztítsa , melly az Ő ruháját 
igen nehézzé ’s alkalmatlanná tehetné. Mi
kor a’ moly ebben foglalatoskodik, próbál
ja valaki ollóval a’ tsipkézeteket el-metfze- 
n i , ’s vi’sgálja-meg, miképpen fogja magát 
ez efetben fel-találni. Ekkor t. i. a’ moly 
félben-fzakafztja mindjárt elébbeni munkáját, 
’s azon mesterkedik, hogy az ő testéből ki
jövő felyem fonalatskákkal' a’ két hártyákat 
mennél elébb öfzve-varja, mellyeket az ol
ló el-válafztott eggymástól. Azután, minek- 
elötte tovább menne a’ ki-fzabásban, meg- 
bélli azokat, úgyhogy a’ gondos Terméfzet- 
vi’sgáló minden nap’ nézheti, hogy azok a’ 
hártyátskák, mellyek elöfzör által - látfzók 
voltak j lafsanként meg - homályofodnak. 
Ezt pedig nem egyéb tselekefzi, hanem a’ 
felyem béllés, mellyet a’ moly az Ő ruhájá
nak alá fzokott húzni. E ’ fzerént, a’ mint 
sl béllést alá-hűzza, mindenkor lafsanként 
a’ levélnek hártyátskáját gömbölyíti, úgy
hogy mikorra el-kéfzűl, akkor egéfzen cy
linder formájú az ő öltözete. Úgyde még 
ekkor nints meg-tsinálva öltözetének az a’ 
réfze, a’ melly még a’ levélhez vagyon ra
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gadva, holott már az egéfz béllést alá-hüz- 
ta. Mit tsináljön tehát azzal a’ moly ? ki- 
rágja-é a’ í’elyem béllést, bogy azon fejét 
ki-iitvén , a’ levélnek azt a’ réízét el-rágja, 
’s öltözetéhez intézze? Éppen nem fziikfég, 
mert ez az elöre-nézö féreg tudott magának 
helyjel helyjel eggy kis hézakot hagyni, 
mellyen fejét ki-dugván, a’ munkának hát- 
ra-lévö réfzét el-végezi. Minekutánna a’ 
fa-levélnek hártyáját körös-körül öfzve-var- 
ta, ekkor ofztán a’ felyem béllésnek hézak- 
jait fzépen bé-köti, Elegedendők ezek a’ 
jegyzéfek, hogy ennek a’ kitsiny férgetské- 
nek a’ molynak elöre-nézéfét és gyors mun
káját bámüláfsal nézzük.

A’ DRÁGA KÖVEKRŐL NÉMELLT 
JEGYZÉSEK.

M inden drága-kövek között a’ Gyémánt 
a’ leg-elíő. Hogy ez fzép légyen, három 
minéműfégek kíván tatnak-meg benne; úgy
mint, az által-látízóíag, a’ tifztafág, és a’ 
ragyogásnak elevenfége, A’ rend-kívül va
ló fzépfégii, ragyogáííi, ’s nagyfágú Gyé
mánt P a r á n g o n n a k  hívattatik. A’ zöld Gyé
mánt, mikor t. i. ez a’ fzín benne^tökélle- 
tes, leg-ritkább, és. leg-drágább. A’ ró’sa-

ízí-



fzínű, kék, főt fárga Gyémánt is , nagy bets* 
ben tartattatik. A’ veres és feketéllő Gyé
mántok nagyon közönfégefek, ’s már ez a* 
két fzín bennek hibának tartattatik. — Ta
láltatnak némellykor ollyan Gyémántok, 
mellyek a’ febes vizeknek követses fenekén 
fok efztendökig hempergettetvén , tsupán 
tsak a’ Terméfzetnek kezétől ki-palléroztat- 
nak , ’s által-látfzókká léfznek. Az illyen 
Gyémántok, mikor néminémií Pyramis for* 
mára a’ terméfzettöl ki - metfzettetnek, ne
veztetnek Termefzeti-hegvjeknek. A’ régiek 
ezeken-kiviil femmi más Gyémántokat nem 
esmertek, Azok a’ négy nagy Gyémántok, 
mellyek a’ Nagy Károly Tsáfzár’ Királyi Pa
lástjának kaptsán állottak, ’s a’ mellyek ma 
a’ Sz. Dienes’ kintsei köztt tartattatnak , il
lyen terméfzettöl pallérozott Gyémántok. — 
fejferißs a’ Gyémántokról írtt munkájában, 

tagadja, hogy Ámérikában valófágos igaz 
Gyémántok találtatnának. Azt mondja, 
hogy mindazok Á’íiából vitettetnek oda, ’s 
Úgy kuldettetnek ofztán Portugalliába. Azt 
mondja, hogy noha fzorgalmatofsággal meg- 
vi’sgálta ezeket a’ Gyémántokat, de foha 
közttök, ’s az Á’íiából került Gyémántok 
köztt, leg-kifsebb kiilömbféíret is fel nem 
fedezhetett. Leg-hírefebb Gyémánt-bánya 
a’ Világon az, a’ melly vagyon Golconde 
és Pifaponri tartományában, a’ Nagy Mó-* 
goi’ Birodalmában.

A’
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A’ Rubint a’ Gyémánt után a’ leg-be- 
tsefebb ’s leg-keménvebb kö. Ezen fém fog 
femmit a’ refzelő, ’s a’ leg-keményebb tü
zet is ki-állja. A ’Nap-keleti Rubint eleven 
verefségü, mint a’ jól m eg-értt tserefznye. 
Mikor a’ Rubint piros vér fzínű, ’s negyven 
Cardinal vagy fzáz hatvan gráitnál többet 
nyom, akkor Escarboucnak nevezik a’ Fran- 
tziák. De a’ mellvnek ezt a’ nevet adják, 
fziikfég hogy olly eleven verefsége légyen 
annak, mint f.-.intén az égő-fzénnek. Az 
illyenek teremnek Ava és PegU Tartomá
nyában. A’ világofabb ’s ró’sa-fzínü Rubint* 
’s mellyben néminémi'i fárga fzín is láttatta-* 
tik , leg-gyengébb ’s leg-puhább a’ Rubin
tok között- Hozattatik ez Sil,éíiából, Me- 
xicóból, és Brafiliábóí. Az igen gyengén 
verefellö Rubintok találtatnak Tseh-Orfzág- 
nak , Siléfiának, ’s Magyar Orfzágnak Bá- 
nyáiban is ,

A’ ’Safir harmadik keiyet érdemel a* 
betses és kemény kövek között. Felette 
nehéz ezt is ki - metfzeni ’s pallérozni. A’ 
Nap-keleti ’Safir igen ízép ég-fzínü$ fém 
nem igen világos, fém nem igen letét; és 
e’ leg-betsefebb minden ’Safirok köztt. Ta- 
láltatik Peguban y és a’ Cejlon’ Szigetében. 
A’ Nap-nyügoti ’Safir fejéres, ’s igen véko
nyan látfzik benne az ég-fzín. De igen ne*< 
héx Hlyeket tökélletefeket találni, mellyek-

ben
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ben valami hiba nem volna. A’ víz-fzínü 
’Sa’fir annál betsefebb,' mennél kevéfebb kék- 
féget mutat. Mikor a’ drága-kö metfzők il- 
lyenre találnak, Gyémánt helyett fzökták 
azt el-adni. Talaltatik' az illyen, de rgen 
ritkán , Cejlonbam

A ’ Topáz arany-fzínü fárga, melly ízín 
ragyogó zölddel elégyíttetik. Ez is két-féle, 
úgymint Nap-keleti és Nap-nyúgoti. Az 
elfő leg-betsefebb, ’s terem leg-inkább Ará
biábán. A’ Nap-nyúgoti koránt-fern olly 
kemény mint az elfő ; terem ez Árhérikában, 
és Tseh - Orfzágbaíi is. Ez előtt eggyné- 
liány efztendőkkel találtattak Topá'zok Sa- 
xóniában is, mellyek nagy keményfégüek, 
és1 kiilömb k ül ö mb-félé fzegeletekré könnyen 
ki-metfzettethetnek. A’ Brafiliai Topáznak 
igen különös és kedvetlen fzíhé Van: de 
ha ez válárrrelly hamuval meg-tőltött ólvafz- 
tó-tserépbe tétettetik, ’s eleven-fzenekre té,- 
tettetik', el-vefzti a’ tűzön ezt a’ rút fzínét, 
és igen kellemetes fzínű Rubinftá által-vál- 
tozik. A’ draga-köVekkel kereskedők ezt 

mesterféget nagy titokban tartották mind 
addig , míg Dümelle Úr ezt ki'nem  tanúi- 
ta, és a’ Pári’íi Akadémiával nem közlötte.

A’ Smaragd ötödik helyet tart a’ drá- 
ga-kö*vek köztt. Már ezen többet fog a’ re- 
fzelö, mint a’ többeken, és igen fzép ólda
lokra ki - palléroztathatik. A’ Nap keleti

; Sma-
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Smaragd eleven-zöld, és fzépen ÍYigárzik. 
JÖ e’ hozzánk leg-inkább Egyiptomból. Náp- 
nyűgoti Smaragdusnak neveztetik az, melly- 
nek zőld.fzíne fokkal vékonyabb és, világo- 
fabb. Jő e’ hozzánk Périiból és Cárthagé- 
nából.

A’ hatodik drága-ko a’ ChVyfolittlS, 
melly eggy kevéfsé zőldellik, ’s annál ke ve« 
febb a’ betse, mennél zöldebb.

Az Amethistns kék-fzínű, vagy vere- 
fes-kék. Vagyon ollyan is, melly fárgálló 
és bor-fzínd. Az a’melly Cárthagénából hp- 
zattatik, és pirosló kék-fzínt, mutat, leg-rit- 
kább fzokott lenni. Ha az Amethistust ha
muba tefzik, ’s tűznél melengetik, el-vefz- 
ti fzínét, és ollyanná léfz’ mint a’ Gyémánt, 
valamint a’ ’Safir is. A’ Gránát tömött 
veres fzínt mutat. Találtatik ollyan is, melly 
véknyan fejéreslik, és eggy kevéfsé fárgál- 
lik. A’ melly Gránát viola v. kék fzínt mu
tat, az leg-tökélletefebb neműnek tartatta- 
tik. —  A’ Hiacinthus veres, ’s eggy ke
véfsé fárgálló. Vagyon ollyan is, melly 
fejéres-fárga, vagy kékellö-fárga. A’ Beril- 
l u s  ollyan forma zőld-fzínt mutat, a’ mii
lyen a’ tengernek-vize. —

A’ mi a’ drága-köveknek árrokat illeti, 
azokat gránok, v. Carátok fzerént fzokták 
mérni. Négy grán téfzen eggy Carátot, 
fzáz negyven-nyóltz carát, eggy latot* két

. ezer
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ezer három fzáz nyóltzvari-három carát eggy 
fontot. — A’ fzépen ki-pallérozott Gyémán
tok ezen az árron adattatnak. Úgymint; 
eggy grán, három tallér; két grán* kilentz 
tallér; három grán, tizen-hat tallér; négy 
grán, hufzon-hét tallér; öt grán * ötven tal
lér; hat grán, lietveh-öt tallér; hét grán, 
fzáz tallér; nyóltz grán, fzáz hufzon-hét tal
lér; kilentz grán, két fzáz 'tallér; tíz grán, 
két fzáz ötven tallér; tizen-eggy grán, há
rom fzáz hufzon-öt tallér; tizen-két grán, 
három fzáz hetven-öt tallér; tizen-három 
grán, négy fzáz ötven tallér; tizen-négy 
grán, öt fzáz ötven tallér; tizen  ̂öt grán, 
hat fzáz hufzon-öt tallér; harmintz grán, 

'  három ezer hét fzáz ötven tallér; negyven 
grán, öt ezer tallér; negyven-öt grán, hét 
ezer Öt fzáz tallér; ötven grán, tizen-két 
ezer öt fzáz tallér; hatvan grán, tizen-öt 
ezer tállér.

A’ Gyémántok hat külömbözö módo
kon palléroztatnak-ki. Azon ki-pallérozá- 
fok fzerént kifsebbedik vagy nagyobbodik 
az árrok. Leg -í betsefebbek az ollyanok, 
mellyek minden lehető fzegeletekre fzépen 
ki-palléroztatnak, ’s Brillantoknak nevez
tetnek. Nagy betsben tartattatik az is, 
melly fzép pyramis formára paliéroztatik-ki; 
nem kíilömben az is, melly három ízege- 
letü ábrázatokra palléroztatik. — Azok az

ap-



apróbb gyémántok, mellvek a’ nagyobbat 
körül fzokták keríteni a’ gyűrűben, közön- 
féeefen carátoknak fzoktak liívattatni, mint- 
hogy a’ négy gránt ritkán haladják-meg. —• 
Ha valaki ízép gyémántot akar válafztani, 
fziikfég hogy azt microscópiummal, vagy 
nagyító-üveggel vi’sgálja, ’s a1 mellyiken 
leg-kevefebb egyenetlenféget vagy darabos- 
fágot lát, azt válaíTza. — A’ leg-fzebb gyé
mántok , mellyek az egéfz földön esmerete- 
fek, ezek. Úgymint, a’ Nagy Mógol Tsá- 
fzáré, melly nyom k é t . fzáz hetven-kilentz 
carátot. Tavernier betsűlte azt két millió 
kilentz fzáz harmintz ezer, nyóltz fzáz ti- 
zen-kilentz tallérra. — A’ Toscánai Nagy 
Duxnak Gyémántja, melly fzáz harmintz- 
kilentz carátot nyom, betsűltetik hat fzáz 
ötven-két ezer, nyóltzvan-háromtallérra. — 
A’ nagy Sancy, melly eggy a’ Frantzia Ko
ronához tartozó gyémántok közzűl, és nyom 
fzáz hat carátot, betsűltetik fzáz ötven ezer 
tallérra. — A’ Pitre , mellyet az Aurélid- 
numi Dux Régenskorában fzerzett a’ Fran
tzia Király’ fzámára, nyom öt fzáz negyven
hét gránumot, ’s került két millió öt fzáz 
ezer Frantzia Livrába., Szerzetté volt ezt 
eggy Pitt nevezetű Anglustól, a’ kinek ne
véről hibáfan Pittrének neveztetett. — A* 
Burgundiái utólfó Duxnak Károlynak fzámá
ra palléroztatott a’ leg - elfő gyémánt Enro

ll pá~
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pában, K. U. Sz. után 1475-ben. Ez a’ te
mérdek kintsü ’s kevély Dux, három nagy 
Rubintok, és eggynéhány nagy gyöngyök 
közzé füzetté ezt, ’s arany-lántzon fzokta 
vifelni a’ maga nyakában. El-vitte volt ezt 
magával akkor is , mikor a’ Sveitzerek ellen 
nagy haddal ment; a’ kiktől tsúfofan meg- 
verettetett. Ez a’ drága ékefség, több tzifra 
fegyverekkel ’s töméntelen kinttsel eggyütt, 
a’ Bernaiaknak kezekre került. Ezektől, 
minthogy még akkor kevefen tudták az il- 
lyen drága - köveknek betsét, oltson meg
vették némelly Augspurgi Kereskedők; ezek 
nagy árron el-adták VIII-dik Henrik Angliai 
Királynak. Ennek Leánya M ária, II-dik 
Filephez a’ Spanyol Királyhoz menvén Fe- 
lefégúl, ez a’ drága-kő vele eggyiitt a’ Spa
nyol Házra fzálltt. Eggy nagy gyémánt, 
melly a’ Brafiliai Gyémánt-bányából keri'ilt- 
k i , ’s a’ Portngaliiai Királynak kintsei köz
zé bé-tétetett, nyom 1630. carátot, az az , 
tizen-harmad-fél latot. Betsültetik két fzáz 
hufzon-négy millió Sterlingekre.

A’ mi a’ Rubintot illeti; annak árra 
így megy. Eggy carát, ér nyóltz tallért; 
kétcarát, negyven tallért; három carát, fzáz 
tallért; négy carát, fzáz ötven tallért; öt 
carát, két fzáz tallért; hat carát, három 
fzáz tallért; hét carát, négy fzáz tallért; 
nyóltz carát, öt l’záz t-allért; kilentz carát, 
hét fzáz tallért, tíz carát, ezer tallért.

A’
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A’ *Safirncik carátja rend-fzerént négy 
tallér; ’s így fzoktak alkudni, hogy a’ men
nyi carátot nyom a’ ’Sáfir, azt a’ fzámot 
magával fokfzorozzák, ’s az eggy carát’ ár- 
ráriak felével a’ furrimát él-ofztják, ’s a’ mi 
ki-jő, á’ léfz’ az alkuban lévő ’Saffirnak az 
árra. így p. o. ha a’ ’Sáfir, nydm nyóltz 
carátot, fokfzorozom a’ rtyóítzát magával, 
’s léfz’ hatvan-négy; el-ofztom a’ négy tal
lérnak felével, t. i. kettővel, ’s léfz’ az al
kuban lévő’Safirnak árra harmiriiz-két tallér. 
—  A’ Topdzius nem igen hagy árrű. Ha 
két fcrupulust nyom, akkor el-rrregy ötveit 
talléron. — A’ Smaragd mennél tifztább 
és fzebb fzínü, anitál drágább; azért is ne
héz az átrát még - határozni. Eggy carát 
Smaragd rend-fzerént két tallét; két carát, 
hat tallér; három carát, tíz tallér; íiégy ca
rá t , tizen-öt, öt carát, hiifz; hat carát, har- 
mintz; hét cáratj hetven; nyóltz carát, 
nyóltzvan; kilentz Carát, Ház; tíz carát, 
fzáz ötverí. Azt rríondják ríémelíyek, hogy 
Svéviábán RdiehetiaUbah, a’ Benedictinu- 
fok’ Klaströmában vagyon eggy Smaragd, 
mellyhek hoíTza eggy lábnyi, fzélefsége hét 
íznyi, ’s vastagfága három íznyi. — A’ Chri- 
Jblithus nem igen kerestetik. Mikor tifzta 
és fzép, eggy carát el-adattatik tizen-öt tal
léron. — Az Amethistus, eggy carát’ nyo
mó ér négy tallért, ’s az Arithmetica pro- 
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greífió fzerént nevekedik az árra. — A' Grá
nátok nem igen nagy árniak. — A’ H i a -  
cyntok ollyan forma árron adattatnak , mint 
az Amethistufok. — A’ Berillufsal mái idő
ben nem igen nagy kereskedés üzettetik. 
Hogy valaki meg-tudhafsa, ha valamelly 
drága-kő, mellyet meg akar venni, való- 
fággal az-é; tseppentsen reá eggy tsepp vá- 
lafztó-vizet, ’s ha ez által a’ kő leg-kifseb- 
bet is a’ maga fzínében nem változik, el
hiheti , hogy az valófággal drága-kő.

A’ GYÖNGYÖKRŐL.

A 9 Gyöngyök vagy egéfzen gömbölyűek, 
vagy körtvély formájűak, vagy fok ízege- 
letüek, ’s egyenetlenek. Mindenik-félében 
azok leg-tökélletéfebbek , a’ mellyek tifzták 
és ragyogók. Vágynak ollyanok, mellyek- 
nek vizeik tsupa fejérek; és ezek leg-betse- 
febbek Európában: vágynak ollyanok , mel- 
lyeknek vizeik fárgállók; ezeket az Arabfck 
és Irxdufok a’ fejéreknél fellyebb betsűlik: 
némellyek ólom-fzínűek, rr.áfok ismét bar
nák, vagy feketék. A’ rend-kíviil való nagy- 
fágú gyöngyök Parángonoknak neveztetnek. 
A ’ Gyöngyöket, a1 mellyek a’ tengeri-tsi- 
gáknak házaikban v. béleikben találtatnak, 
’s ezeknek a’ tsigáknak eny v-forma nedves-

fé-
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fégeikböl kéfzíttetnek, halá/Tzák a’ tengeri 
Búvárok ’s Haláfzok, az A’siai , Amerikai, 
főt az Európai tengerekben is. A’ Nap-ke
leti vágj A’siai G jöngjök leg - ritkábbak; 
ezek köztt is főképpen azok, melljek a’ 
Períiai-tengerben, ’s Arabia körűi haláfztat- 
nak ; űgjmint a’ melljek fímák , tifzták, ál- 
tal-látfzók, ’s tiindökléfekre nézve a’ leg* 
íájiiiabb ezüsthöz hafonlók. Az Amérikai 
G jöngjök  zöldellők: igen fok találtatik il- 
ljen  Panamában, a’ Déli Amérikának Vá- 
rofában. Az Európai G jöngjök fokkal ha- 
lavánjabbak ’s hólttabbak, hamar meg is 
fárgűlnak, és meg-feketednek; noha kerül
nek néhánjkor Elzákról o llj fzép g jöngjök 
is , melljek a’ Nap-keletiekkel vetekednek. 
— A’ mesterfég arra is rá-ment, hogj az 
igaz-gjöngjöket majmolja; minthogj fok 
Orfzágokban az igaz-gjöngjöknek vifeléfek 
meg vágjon tiltva. Az illjen hamis g jön
gjök  üvegekből füvattatnak, viaíTzal meg
töltetnek , azután eggj bizonjos efsentziával, 
m ellj némellj halaknak héjjokból kéfzítte- 
tett, bé-vonattatnak. Ennek fel-találója volt 
eggj 2 facquifl nevezetű Frantzia Párisban, 
Tudni-jllik eggj néminémü napon nézvén 
ez, miképpen tifztítják tselédjei eggj teke- 
nőben azokat az apró halakat, melljeket a’ 
Frantziák Ablefeknek, a’ Deákok Aburnu- 
foknak hívnak; tsudálkozáfsal látta, hogj 
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a’ halnak héjjá a’ víz’ fzínét eziist-fzínre meg
festette. Meg-parantsolta azért a’ fzolgálók- 
n ak , hogy azt a’ vizet ki ne öntsék, ha
nem meg-higgadni engedjék. Meg-higgad- 
yán a’ víz, a5 fenekén meg-ülepedett eggy 
ezüst fzíiiu m atéria, melly a’ gyöngyöket 
termő tsigáknak házaikhoz igen hafonló volt. 
Nern kellett ennél több Jacquinnak, hogy 
a’ maga el-gondolt mesterfégéböl kereske
dést űzzön. Leg-előfzör is téfztából tsinált 
apró bors-fzemnyi golyóbifotskákat, mellye- 
ket fellyűl egéfzen bé-vont ezzel a’ matériá
val, mellyet Gyöngy-efsentziának nevezett. 
Minthogy a’ Pári’íi nép felette kap minden 
lijíagpn, drága pénzen meg-vette ezeket a* 
tsináltt gyöngyöket; minthogy kellemetes 
ízűtekkel kedveskedtek. De minthogy, (ki
vált a’ tántzolás közben') az a’ ragafztó ma
téria , melly a’ gyöngy-efsent^iát a’ téfzta- 
golyóbilpkkal eggy efítette, meg - ólvadot^, 
’s a Dámáknak ízép nyakaikat bé-motskoíía; 
azért is Jacquin a z ! üveg-fiiyókkal apnS go
lyóbifotskákat fíiyatott, ’s ezeket ezzel a* 
tőle kéfzíttetett ,e;fsentziával bé-kente, a* 

* mellyel is a’ Pári’íi Dámáknak ízléfeket tö- 
kflletefen meg - elégítette. Deg-alább hűfz 
ezer illyen nemű apró halak kívántatnak-meg 
arra, kogy az ő héjjaikból eggy font illyen 
efsentzia kéfzüljön. ‘ Minthogy igen drága 
ez a’ matéria; azért is a’ halnak hólvagjá-
l c  U ia i  i a-, A , -v a l,
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val, vagy abból kéfzíttetett nedvefséggel ele- 
gyíttetik. Sok Pári’íi Dá liá k , t. i. a’ kö
zép-rendnek, öromestebb vifelik a^ illyen ha
mis gyöngyöket, mint a’ valófagofokát; 
mert közönféges apró fzeműeket vifelni fzé- 
gyenlenek, hogy pedig nagy fzemi'ieket ve
gyenek, ki nem telik tölök. Azonban ezek 
a’ tsináltt gyöngyök olly fzépek és ragyo
gók ;. hogy nagyon jártas fzemeknek kell a- 
zoknak lenni, mellyek azokat a* valófág^s 
gyöngyöktől meg-kiilömböztethetik.

A’ mi az igaz-gyöngyöknek árrokat il
leti , azok rend-fzerént így mennek. T. i. 
ha öt fzáz gyöngy nyom eggy latot, ér tíz 
tallért; ha négy fzáz, tizen-ötöt; ha három 
fzáz , hiífzat; ha két fzáz, hufzon-ötöt; ha 
fzáz ötven, harmintz-hetet; ha fzáz hú íz, 
negyven-ötöt; ha fzáz, hatvant; ha nyóltz- 
van, nyóltzvan-hetet; ha hatvan, fzáz tizen
kettőt; ha negyven, kétfzázat; haharmintz, 
két fzáz ötvent, ’s a’ t. — A’ mi pedig a’ 
Nap-keleti ’s tokélletes gömbölyüfégü gyön
gyöket illeti; ezekből két grán meg-ér eggy 
tallért; négy grán, három tallért; öt grán, 
ötöt; hat grán, hetet; hét grán, tízet; nyóltz 
grán, tizen-ötöt; kilentzgrán, hufzat; tíz 
grán, hufzon-hetet; tizen-eggy grán, har- 
mintz-kettőt; tizen-öt grán, hetvent; tizen
hat grán, vagy négy carát, hetven-ötöt; 
húfz grán, v. öt carát, fzáz hufzon-ötöt;

F 4 hu-
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hufzon-öt grán, három fzáz tizen-kettöt; har- 
mintz-két grán, vagy nyóltz carát; hét fzáz 
ötvent; negyven grán, vagy tíz carát, ezer 
tallért,

A ’ t ö r ö l , l e g y e z ő r ő l , h a j -p o r -
ROL, KALAPRÓL, ’S TOLL-BOKRÉ

TÁKRÓL,
A 5

mesterfégben ’s tudományokban az 
új fel-fedezéfek igen nehezen és Jafsan men
nek tökélleterségre. El - folynak néhánykor 
egéfz Századok, melyekben femmi új ta
lálmány nem jö világofságra. A’ mi az em
beri elmének leg-nagyobb meg-alázáfárafzol- 
gálhat, ez az, hogy már a’ régiek olly kö
zel tapogatóztak valamelly haí’znos mester
léghez, mellynek fel-fedezéfe egéfzen a’ mi 
időnkig haladott, hogy tsudálkoznunk kell 
rajta, hogy eggy vagy két lépést nem tud
tak még tenni, hogy azt fel-találhatnák. így 
p. o. van három ezer efztendeje, hogy a* 
Görögöknél, Rómaiaknál, ’s más Népeknél 
a’ metfzésnek mesterfége fel-találtatott; vol
tak nékik pergaménjeik, ’s kiilömbözö ne
mű papirofsaik, még is, a’ mi tsudálatos, 
fern a’ bőlts Görögök, fém a’ tudós Róma
iak a’ nyomtatásnak mesterfégét fel nem ta
lálhatták, ama bőlts Cicerónak halála után

niég
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még tizen-öt fzáz efztendökig kéntelenítte- 
tett a’ tudós Világ e’ hafznos mesterfég nél
kül el - lenni. A’ XV-dik Századnak har- 
mintz-nyóltzadik efztendejében, eggy Má- 
jenben, v. Moguntziában lakó Gutenberg 
nevű Nemes ember, eggynéhány betűket 
metfz eggy defzka darabra, bé-keni témá
val , azután papirosra nyomja; ’s ez ád al- 
kalmatofságot amaz igen nagy hafznií mes- 
terfégnek a’ nyomtatásnak fel - találáfára, 
melly már ma igen nagy tökélleteíségre vi- 
tettetett. — Ugyan ezt lehet meg-jegyezni 
a’ tökről is. Minekelőtte ezek az alkalma
tos varró-efzközök fel-találtattak volna, a* 
Görög és Római Dámák véknyan meg-hegy- 
zett fákkal éltek volt tök gyanánt; mellye- 
ket annyira meg-vékonyítottak, a’ mennyire 
a’ fának töredékenyfége meg-engedte. Melly 
könnyű lett volna ezek helyett a’ vékony 
fák helyett értz nemekből készíttetett tökkel 
élni. Még is, a’ mi tsudálatos dolog, a’ 
XVI-dik Századnak közepéig azt fenki fel 
nem találta, hogy értz-nemekböl kéfzítte- 
tett gombos és varró-tőkkel éljenek. Mel- 
lyik Nemzetnek, ’s abban is kinek köfzön- 
hetik a’ mi Dámáink ezt a’ hafznos talál
mányt, nem lehet meg-határozni. A’ His
tóriákból tsak azt tudhatjuk, hogy a’ leg- 
elfő tök Angliában 1543-ban készíttettek. 
Ha nem ott találtattak, leg -alább hihető,-
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hogy más Nemzeteknél is nem fok efzten- 
dökkel voltak azok esmeretefek az előtt, 
míg az Ánglufoknak esmeretfégekre juthat
lak . — Minthogy ez a’ külömben hafznos 
portéka felette óltsó , fziikfég hogy a’ tsiná- 
íáfának gyorfafága olly nagy légyen, hogy 
a’ Mester-ember annak tsináláfából tifztefsé- 
gefen élhefsen. A’ ki foha fém volt tö - tsi- 
nálónak műhelyében, nem győzne eléggé 
bámulni azon a’ gyorfafágon, mellyel ott 
minden-féle dolog folytattatik. Meg-láthat- 
ná, hogy ott a’ vékony drót-tekerő eggy nap1 
oily hoífzú drótot v. értz-fonalat tekerhet, 
a1 mellybői ki-telik fzáz hűfz ezer tö. A1 
hegyező minden nap’ meg-hegyez hetven-két 
ezeret. Az értz-fonál metfzö el - metfzhet 
eggy nap1 fzáz kilentzven ezeret. A1 teté
ző , v. fejező , tetejét tsinálhat eggy nap’ leg
alább kilentz ezernek. A’ papirosba rakó 
el-rak eggy nap1 harmintz-hat ezeret. Mi- 
nekutánna kéfzen vágynak a1 tök, nemhagy- 
ják-meg rajtok az Ö fárga fzíneket; ki-vévén 
pémelly nagy rendű töket, mellyek fárgán 
maradnak. A1 több rendbelieket meg-fejé- 
rítik, mind azért hogy fzebbek légyenek, 
mind pedig azért, mert a1 fárga értz büdös 
fzagot hágy a1 varrónak kezein, ’s hamar 
is meg-zöldül. Ez a1 fejérítés véghez-me
gyen némelly hírefebb műhelyekben, a1 leg- 
fájinabb Angliai tzin által. Némelly helyív

ken



ken Normándiában ’s Német Orfzágban vég- 
hez-megyen ez a’ fejérítés tzinnel, ónnal, 
és kénefővel. De ez a’ leg-utólfó módja a’ 
fejérítésnek rolTz és vefzedelmes; mert az 
illyen tőnek fzűráfa nehezen gyógyul-bé. 
Angliában némelly nevezetefebb műhelyek
ben tifzta jó-féle ezüsttel fejéríttetnek - meg 
a’ tő k , melly azokat felette fzépekké ’s fok
kal tartófabbakká téfzi. Azonban nem is 
igen drágák, mert kevés ezüsttel fzörnyü 
hoíTzűfágű értz-fonalat bé lehet borítani. — 
Regenten'  a’ gyáfzolóknak kedvekért majd 
fzint’ annyi fekete mint fejér tők kéfzíttettek 
Európában. De már ma a’ tök igen kevés 
réfzét tsinálják a’ gyáfzos tzeremóniának. 
Már ma nem igen kéfzítenek más fekete 
töket, hanem tsak azokat, mellyeket a’Dá
mák az ö hajaikban vifelnek; mellyeket nem 
is fzoktak ki-pallérozni, hanem önként da- 
rabofan hagyják, hogy a’ hajakban annál 
inkább meg-álljanak. — A’ tőnek tökélle- 
teísége áll az értznek keményfégében, an
nak helyefen lett meg-fejérítéfeben, a’ fejé
nek ’s hegyének jófágában; fziikfég hogy a* 
hegyén leg-kifsebb darabofság is ne taláitas- 
fék, hanem tökélletes fímafágű légyen. Hogy 
ezek el ne romoljanak, helyefen tselekefzik 
a’ Dámák, ha a’ magok tojiket mindenkor, 
vagy bőrből kéfzíttetett tokokban, vagy kor
pában tartják. A’ ieg-hírefebb tok az Áng«
’ ....... . . .  lía



liaiak, mellyek, kivált a’ fájin tzinnel való 
meg-fejérítéfekre nézve, minden egyéb tö
ket fellyul-haladnak. Hírefek ezek után a’ 
Cárlsbádi tök Tseh Orfzágban, mellyek igen 
jó értzböl kéfzülnek., a’ melly értz neveze
tes a’ Krefelitzi értz’ neve alatt. Frantzia 
Orfzágban leg-hírefebbek a’Normándiai tök, 
mellyekkel leg-inkább élnek Párisban is. — 
Hogy a’ töknek kiilömbözö 'nagyfágok meg- 
kiilömböztefsék, fzámok fzerént vágynak 
fel-ofztva. A’ leg-kifsebb tök, mellyek Cá- 
mi,ónoknak neveztetnek, 3. 4 .5 . fzám alatt 
vágynak. A’ cámionoktól fogva a’ 14-dik 
fzámig, a’ tőnek nagyfága tsak eggy eggy 
fzámmal nevekedik. De a’ tizen - negyedik 
fzámtól fogva fel-felé, két két fzámmal ne
vekedik a’ tőnek nagyfága; mint p. o, 16. 
18»'^o. Ezeken-kíviil vágynak mégnémelly 
tök, mellyek a’ leg-kifsebb rendbéliek köz
zé fzámláltatnak, úgyhogy ezeknek hoífzú- 
fágok tsak öt líneányi, melly fél-ízt fém té- 
fzen. A’ kifsebb cámionoknak hoífzúfágok 
fél íznyi. A’ rend-fzerént való tök azok, 
mellyeknek hoífzúfágok hét vagy nyóltz lí
neányi. <

A’ Legyező, mellyel a’ meleg napok
ban az Aífzonyok a’ levegö-eget mozgatják, 
hogy ábrázatjokat hívefítsék, fokkal esme- 
retefebb, hogy-fem mint azt hoífzan le-írni 
ízükféges volna. Kéfzíttetik vékony böröts-

ké-
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kéből, papirosból, tafotából, tsipkéböl, pa
tyolatból , ’s akármelly vékony matériából, 
melly fél-kerekfégre ki-metfzettetik, azután 
pedig drága-fákból, elefánt-tetemekből, tzet- 
hal’ tsontjaiból, tekenős - béka’ héjjaiból, 
vagy más drága matériákból kéfzíttetett ofz- 
lopotskákra ragafztatik. A’ Dámák magok
kal hordozzák ezt nyáron, főt némellyek 
télen is, hogy a’ Játék-néző helyekben, 
vagy más meleg fzobákban magokat híve- 
fítsék. Párisban kéfzíttetnek legyezők, ti
zen öt krajtzárostól fogva fel-felé, harmintz, 
főt negyven aranyoíig. A’ közép - fzerűek 
tutzet fzámra adattatnak, a’ fájinok pedig 
eggyenként. Véghetetlen nagy kereskedést 
űznek'ebből a’ Pari’siak. Van ollyan Ke
reskedő , a’ ki azokon kívül, a’ mellyeket 
Pári’sban ’s Frantzia Orfzágban e l-ad a t, 
leg-alább tíz ezer forint árrát ki-küld min
den efztendőben Hollandiába, mellyek on
nan rend-fzerént Ámérikába , vagy az Euró
pai Éfzaki Orfzágokba vitettetnek. Fran
tzia Orfzágba is vitettetnek ugyan bé máfun- 
nan; de tsak ollyanök, mellyeket tsak a’ 
leg-főbb Dámák fzerezhetnek-meg. Illyenek 
a’ Chínából és Angliából kerültt drága legye
zők; sl mellyek bámulásra méltók. Haj
dan fok legyezők kerültek Rómából és Spa
nyol Orfzágból is , mellyek jó fzagu vékony 
bőrökből kéfzíttettek. De már ma ennek
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a1 kereskedésnek egéfzen vége-fzakadt, mi- 
nekutánna a’ Dámák a’ jó fzagokban nem 
annyira gyönyörködnek , mint a’ XVI-dik 
’s XVII-dik Századokban.

Á’ Haj-por fok-féJe matériákból kéfzít- 
tetik. Leg-közönfégefebb ’s leg-óltsóbb az, 
a’ melly keményítőből léfz1. A’ bab vagy 
pafzuly lifztböl kéfzíttetett haj-por leg-jobb- 
nak tartattatik. A’ Cypruíi haj-por nem e- 
gyéb, hanem a’ meg-rothadott fenyő-fának 
pora, mellyet vízbe hánynak, belőle nénii- 
némií téfztát tsinálnak, meg-fzáraztják, ap
róra törik, meg-füfzerfzámozzák, ’s drágán 
el - adják. A’ {ser-fákból is hafonlóképpen 
lehet ezen módon jó-féle haj-port kéíkíteni, 
mellyben némelly műhelyekben vékony por
rá törtt tojás-hajak elegyíttetnek. Leg-roí’z- 
fzabb haj-por az, mellyet néméllyek fejér 
pipákból, meg-fzáraztatott ’s öfzve-törtt tson- 

*tokból kéfzítenek. Nem-tsak az, hogy dur
va és nehéz ez a’ por, hanem azon-kíviií 
a’ hajnak is ártalmára vagyon. Az a’ mit 
némellyek égett-borral kéfzíttetett pornak 
hívnak, nem egyéb, hanem az, a’ melly 
keményítőből kéfzül, tsak-hogy elfőben a’ 
keményítőt égett-borral lotsolják-meg. Ez 
a’ port könnyebbé ’s pattogóbbá tsinálja, 
az az, mikor az ember az ííjjai közzé fogja, 
néminemű bizonyos hangot ád, a’ miilyent 
nem ád az ollyan por, melly égett-borral

meg
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meg nem nedvefíttetett. Eddig tsak három 
nemű haj-porok voltak esmeretefek az ö fzí- 
nekre nézve; úgymint a’ fejérek, fziirkék, 
és feketék. A’ fejérek leg-közönfégefebbek: 
a’ fziirkével élnek némellyek az igen fzdke 
hajnak jobb fzínre való hozáfában: a’ fekete 
porokkal tsak az ollyan tartományokban él
nek , mellyekben a’ fekete hajak nagy bets- 
ben tartattatnak. Mikor a’ leg - utólfó Ki
rálynét gyáfzolták Pári’sban, /akkor találta- 
tott-fel a’ verefses v. fzőke por, mellyben 
igen kevés keményítő vagyon, ’s m ellj a’ 
Dámáknak igen nagyon meg-tetfzett. Azól- 
ta más kiilőmböző fzínekkel is elegyítik a’ 
Pári’si haj-por tsinálók az ö poraikat. Sok
féle matériákból próbáltak mái a’ bölts Mes
terek haj-porokat kéfzíteiii, hogy ez által 
is a’ tiízta búza kímélhetnék: M eg-próbál
ták az Indiából ké'rültt vad-géfztényéket „ 
fejér babot, török-bÚÉát v. kukuritzát, krum
plit , és egyebeket: de mindénik igen púhá-1 
nak és ’fírosnak találtatott, úgyhogy1 a’ ke
ményítővel nem érhetett. Eggy Sarcevj ne
vezetű túdós Frantzia, a’ ki e1 réfzbén fok 
próbákat tett, commendálja annak a’ kiilöm- 
ben ártalmas fűnek magvát, mell vet a’Deá
kok Nigellástrumnak neveznék, ’s a’ mel- 
lyet a’ búzából ki-fzoktunk irtani. Azt mond
ja , hogy ha illyen maggal eggy fzántó-fől- 
det bé - vetnének, leg-alább teremne három

an-
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annyit mint a’ búza, ’s ebből még; fejérebb 
’s fájinabb por kéfziílne , mint a’ búzából, 
azonban felette- fok búzát is meg lehetne e’- 
képpen kíméllni.

A’ Katapok kéfzíttetnek, Cástornak, 
az az, Hódnak vagy vidrának, nyúlnak, 
tengeri-nyúlnak fzoreiből, és a’ Vigognak 
gyapjúból. A’ vidra vagy cástor, másként 
Hód , hozattatik Canadából és Moscóviábók 
Két-félék ezek a’ Cástor vagy Hód bőrök , 
mellyek onnét hozzánk kerülnek; t. i. vagy 
kövérek, vagy fzárazak. Kövér bőröknek 
hívják azokat, mellyek már az embereknek 
öltözetül fzolgáltak, ’s mennél tovább vi- 
feltettek, annál inkább kapnak rajtok a’ ka- 
lap-tsinálók. Száraz bőröknek nevezik azo
kat , mellyek a’képpen hozattatnak - bé , a’ 
mint az állatról le-vonattattak. Az elfő rend
beliekből kéfzíttetnek a’ nagy árrú kalapok; 
de minthogy ezek kevefebb fzámmal hozat- 
tatnak*bé, leg-inkább tsak a’ fzáraz Hód- 
bőrökkel élnek. Minden Cástornak v. Hód
nak két rendbéli fzöre vagyon, durva és fá- 

, jin} és tsak ez utólfóval élhetnek a’ kalap- 
tsinálók. A’Vigogne a’ tevének neme, melly 
leg-inkább Péru Orfzágban találtatik. Ez is 
három rendbéli gyapjat ad a’ kalap-tsinálók- 
nak. A’ nyúlnak is két-féle ízőre vagyon; 
más-forma az, a’ melly a’ hátán vagyon, 
más a’ melly a’ két oldalain találtatik. Hogy 
- ' i  va-
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valämelly kalap tsupa Castor r .  Hód kalap
nak hí vattafsék, meg-kívántatik arra, hógy 
két harmad-réfz kövér, és eggy härmad- 
réfz fzáraz Hód-fzörökböl kéfzüljön. Ezek 
a’ kalapok igen nagy árfiiak, és ritkán is 
kéfzíttetnek. Közönfégefebbek a’ fél-cástoí 
v. Hód kalapok, mellyek a’ Vigognénak 
gyapjából , a’ Nyúlnak ’s tengeri-nyólnak 
fzöreiböl, mellyek eggy lat Hód-fzőrrel ele- 
gyíttetnek, kéfzíttetnek. ,

Leg-hírefebbek az Anglűs és Frantzia 
kalapok, nevezetefen a’ Pári’siak. Néfnet 
Orfzágban leg-hírefebbek kéfzíttetnek Ber
linben és Dresdában. Dresdában is kéfzít
tetnek már azok a’ kalapok, mellyek nem 
régiben Párisbari találtattak-fel, ’s a’ mel
lyek ugyan annyi felyemböl, a’ mennyi Hód- 
fzörböl, ’s Vigogne’ gyapjából állnak. E- 
zek leg-könnyebbek, ’s leg-fájinabbak min
den kalapok közit. — A’ kalapok tsak a’ 
XV-dik Századtól fogva esméretefek. A’ 
leg-elfő kalap, melly Frantzia Orfzágban lát* 
tato t, a’ vo lt, a’ mellyet VII-dik .Károly 
vifelt fején 1449-ben ,“ mikor RoYen’ Varo- 
fába nagy pompával bé-merít. Ennek a* 
Királynak idejében hágyták-el a’ Frantziák 
a’ Kdtsmát, ’s' ekkor kezdették a’ kalapot 
Vifelni; de a’ Papoknak nagy büntetés alatt 
meg-tíltatott, hogy kalapot ne merjenek vi
felni. Dé mikor Frantzia Orfzágban a’ Pa- 
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pok a’ kalap-vifeléfért így üldöztettek, fza- 
badon vifelték azt az Anglus Papok. Azt 
írják a’ régi Histórikufok, hogy eggy Dőli 
Püspök tsak a’ Káptalanbéli Uraknak enged- 
te-meg a’ Kalapnak vifeléfét, ’s a’ Mifélö 
Papoknak azt parantsolta , hogy az Isteni- 
fzolgálatot mindjárt félbe-fzakafízák, mihelyt 
valamelly kalapos fzemély bé-megy a’ Tem
plomba. De hihető, hogy ezek a’kalapok, 
mellyeket a’ Püspök illy botránkoztatóknak 
tarto tt, inkább némelly háló-füvegek vagy 
fő-kötök voltak, mellyekböl lett idővel a* 
Papoknak négy fzegeletű kalapjok. Melly 
fok-féleképpen változott légyen a’ kalap el
fő fel-találtatáfától fogva, elméfen le-írja  
Gellért az ő eggyik meféjében.

A’ toliakkal hajdan fok-féle ékefségekrc 
éltek az emberek; de már ma többnyire min
den hafznok abban határozódik-meg, hogy 
a’ kalapok ’s kalpagok mellé ékefségül té- 
tettetnek. Nem is igen élnek már ma egyéb
bel, hanem tsak a’ Strutz madár’ tollaival. 
Hozattatnak ezek hozzánk Barbariából, E- 
gyiptomból, és Aleppóból. Az Afrikai Ke
reskedők külön fzedik azokat a’ tollakat, 
mellyeket még az élő-állatból fzaggathattak- 
k i , külön ismét azokat, mellyeket a’ már 
meg-hóltt Strutz-madarakból fzaggatnak-ki. 
De az Arabfok mind a’ javát mind a’ roflzát 
öfzve-fzédik: azért is , ha az Európai Keres-

ke-
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kedők nem vigyáznak, fok ollyan tollakat 
adnak-e] nékik, mellyek idő-nap előtt meg- 
eméfztetnek. A’ hím Strutznak tollai fok
kal betsefebbek , mint- a’ nőstényé. Mind 
a’ két nemnek pedig leg-betsefebbek azok 
a’ tollai, mellvek fzárnyaikban és farkaikban 
találtatnak. Ezekkel élnek leg-inkább bokr 
réták gyanánt; a’ mellyek is , hogy fejérié- 
geket el ne vefzefsék, elfőben fzappanos víz
zel m eg-m ofattatnak, azután pedig, hogy 
ragyogóbbak légyenek, büdös - kővel meg» 
fiistöltetnek. A ’ Strutz-madárnak tollai, vagy 
fzázanként, vagy eggyenként, vagy pedig 
lat fzámra fzoktak áruitatni. A ’ Hollandus 
Kereskedők nagy tsomókban meg-vefzik 
mind azokat a’ Strutz-tollakat, mellyeket 
hoznak a’ tengeri Hajófok. Szépen meg- 
mofsák’s el-kéfzítik azokat, ’s annak után- 
na eggyenként fzokták árulni.

A’ TEKENÖS-BÉKÁRÓL.
A  9

tekenös-béka vízben és fzárazon eggy- 
formán lakó, a’ maga nemét tojáfok által 
fzaporító állat. Ofztattatnak három réfzekre; 
úgymint földiekre, víziekre, és tengeriekre. 
A’ földi tekenős-békák, mellyek másképpen 
erdei és hegyi tekenös-békáknak is hívattat- 
nak, leg-inkább a’ fiírü erdőkben, mezők- 
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ben , ’s kertekben laknak, gyümöJtsökkel, 
füvekkel, és férgekkel élnek: télen némelly 
mély gödrökbe, odúkba, ’s barlangokba rej
teznek, ’s az egéfz telet evés nélkül húzzák- 
k i, valamint a’ kígyók, gyíkok, és más e. 
gyéb állatok is. Azt mondják, liogy ezek 
nem fzeretik a’ vízben való lakást, noha a’ 
fel-bontzolás m eg-mu tatja, hogy mind tűde- 
je k , mind fzívek, a’ vízi tekenös-békáké- 
hoz tökélletefen hafonló. Az Utazókból ol- 
vafsuk, hogy igen böfégefen találtatlak e- 
zek Afrikában, Libyában, és Indiában. Min
den tekenös-békák köztt ezek a’ leg-jobb 
ízűek; de a’ Görögök ’s Törökök nem me
rik enni, mivelhogy az ő Valláfok tilalmaz
za. Sokakat lehet találni Thrátziában, Ma
cedóniában , Ceylonban , Brafiliában * főt. 
Langvedóciában is. Noha ez a’,földi teke- 
nös-béka felette lafsan máfz; de még is fzint* 
úgy el-koptatja körmeit, valamint á’ leg 
febefebben futó állatok, mert mindenik kör
mével külön külön ragadja-meg a’ főidet, 
mikor máfzni akar. Aristoteles már a’ ma
ga idejében azt jegyzetté - meg a’ tekenős- 
békáról, hogy femmi-féle állatnak nints olly 
nagy ereje az állaiban, mint ennek; úgy
hogy valamit eggyfzer fogaival meg-ragad, 
mindazt ketté-vágja. M ikora’ feje el-vá- 
gattatik , még fél óra múlva is öfzve-tsattog- 
tatja két állait, Nagy ereje van néki a’ far- 
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kában is , a’ mellyel üthet, és magát a’ fziik- 
fég’ idején, -oltalmazhatja. Bámulásra méltó 
az az erő is, melly vagyon a’ tekenős - bé
kának nyakában, ügy-hogy mikor hátára 
fordíttatik, tsupán tsak a’ nyaka által, mint
hogy lábaival magán femmit-fem fegíthet, 
hasra fordítja magát.. Illyenkor eggy dara
big mind a’ két óldalra ingatja tekenöjét, 
hogy ki-tanúlhafsa, melly-felé hajlik az in
kább, és melly-felé lapofabb a’ föld. Ha 
eggyfzer ezt k i-tanulhatta , azután minden 
erejével azon vagyon, hogy magát arra .az 
óldalra fordíthafsa. Némelly Tódófok, mint
hogy látták, hogy a’ tekenös-békának tüde
je igen fejér, ebből azt hozták-ki,* hogynints 
benne vér, mint más állatoknak tüdejekben^ 
Igaz az, hogynints annyi vérbennek, mint 
más állatokéban; minthogy a’vízben és-fzá- 
razon lakó állatokban a’ vérnek nagy réfze 
nem fordül-meg a’ tüdőn , hanem tsak egy- 
gyik gyomorból a’ máíikba eggy arra kéfzít- 
tetett lyukatskán megyen-által. Minthogy 
a’ tekenös-béka tökélietefen néma állat, a* 
tüdőre abban a’ tekintetben lints nagy fziik- 
fége , hogy az által hangokat adjon : leg-na- 
gyobb hafzna tehát a’ tüdőnek ő benne a£, 
hogy annál fogva, mikor akar, a’ víz’ fzí- 
nén meg-állhafson, mikor pedig .akar, fe
nékre mehefsen. Aristoteles és Plíníus azt 
írják, hogy mikor a’ tekenos-béka fok ideig 
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ki vagyofi a’ Nap’ fúgárira tétettetve, a’ te
kenője úgy meg-fzárad, hogy igen nehezen 
bukhatik-Ie a’ vízbe; azért is ollyankor a’ 
haláfzoktól könnyen el-kapattatik. Meg-tet- 
fzik ebből, melly tökélletesnek kell lenni 
annak az cequilibriumnak v. eggyarányúfág- 
n ak , a’ melly a’ tekenos-békát a’ víz’ fene
kére le-vifzi, ’s onnét ismét fel-hozza, mi
kor eggy illyen kitsiny ok is abban válto
zást tehet.

A’ vízi tekenős-béka fzint* úgy el-élhet 
a’ fzárazon is ; noha fokkal örömestebb la
kik a’ vízben. Minthogy az ártalmas férge
ket meg-eméfzti, jó öt a’ kertekben tartani, 
tsak-hogy elégedendő vize légyen, a’ melly- 
ben úfzhafson. A’ halas-tónak izéiére eggy 
defzkát kell tenni, mellyen a’ tekenős-béka 
a’ fzárazra ki-máfzhafson, és ismét viífzame- 
hefsen. Télen a’ földbe rejtezik-el, a’ hol, 
mint fok más állatok, el-gémberedik, ’s az 
egéfz telet étel nélkül húzza-ki. A’ házak 
körül is el lehet ezt tartani, valamint a’föl
di tekenős-békát is , lifzttel vagy korpával.

A’ Tengeri tekenős-béka nem kiilöm- 
böz a’ földitől egyébbel, hanem tsak nagy- 
fágával, fejével, és lábaival; mellyek úgy 
vágynak alkottatva, hogy azokkal mint eve
zőkkel úfzhafson. Braíibában és.az AntiJiai 
Szigetekben felette nagyra nőnek a’ tekenös- 
békák. Taprobána Szigetében a’ tehetős
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embereknek házaik ezeknek tekenöikkei 
vágynak bé-fedezve. Azok a’ népek, mel- 
lyek Szeretsen Orfzág körül laknak, és Ché- 
lónophagufoknak v. tekenös-béka-evöknek 
neveztetnek , ezeknek tekenőikkel kitsiny 
bárkák gyanánt élnek, mellyeken a’ tenger
nek izéiéin hajókáznak. Ugyan ezek a’ né
pek a’ magok fátoraikat is ezekből tsinál- 
ják. Némelly Utazók azt írják, hogy ők 
fzemeikkel látták , hogy az Indiai tengerben 
ollyan nagy tekenos-békák fogattattak, mel- 
lyek közzi'il cggynek a’ hátán meg-fért tizen
négy ember. Máfok azt írják, hogy talál
tatnak ollyan tekenös-békák, mellyeknek 
hoílziífágok tíz , fzélefségek pedig hét láb- 
nyi. Mikor a’ hím a’ nősténnyel eggyeíul, 
a’ hátára máfz-fel, miképpen az elevent fajzó 
állatok. Némelly Authorok azt írják, hogy 
eggy egéfz hónapig marad a’ hím a’ nőstény* 
hátán: de máfók hitelefebben azt mondják, 
hogy kilentz napokig maradnak a’ hím és 
a* nőstény ebben az állapotban. Illyenkor 
a’ hím femmi módon a’ nősténytől el nem 
távozik; a* haláfzok tehát illyenkor leg-in
kább azon mesterkednek, hagy a’ nőstényt 
ejthefsék-el elöfzör, mert e’ izerént a’ hím 
is bizonyofan kezeikbe kerül. A’ haláfzok 
leg-inkább ügy fogják a’ tekenos-békákat, 
hogy mikor azok a’ víz’ fzínén alufznak, 
tsendefen hozzájok üfznak, ’s Őket hátokra 
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fordítják, annakutánna pedig a- tenger fzéle 
felé tafzigálják. Azt írják az Utazók, hogy 
mikor a’ tekenös-békák hátaikra fordíttatnak, 
keferyefen fóhajtoznak, és könyveket tsor- 
gatnak fzemeikböl.

Az Antillái Szigeteknek lakofaik két ré- 
fzekre ofztják a’ Tengeri tekenos-békákat. 
ííémellyeket hívnak Fratlfchóknak , máfo* 
kát CaYY eteknek, Az elfp rendbelieknek te- 
kenöik nem igen fzépek; de hufok és tojá- 
faik igen betsefek: úgyhogy a’ kik a’ hoíz- 
fzas jtajókázás után betegí'éget kaptak , azok 
is ezeknek húfaik által meg-gyógyulnak. 
Eggy iííyeii tekenosrbéka leg-alább ád két 
maTa húst, a’ mellyet be lehetíózni. Eggy 
nőstény fzpkott tpjni leg-alább két fzáz hat
van nagy tojáfokat, mellyeket fokáig el le
het tartani. Az hlyen tekenős - békáknak 
hoíTzúfágpk rend-fzerént ötöd-fél lábnyi, fzér 
lefségek négy. — A’ CaYYßt neyi'i tekenös- 
békának húí'a nem ollyan egéfzféges, mint 
a’ fellyebb említtetett nemiijé: de a’ teke- 
noje lókkal betsefebb; ligymint a’ mellyet 
meleg vízben meg lehet púhítani, ki lehet 
pallérozni, ’s minden-féle ékefségekre el 
lehet kéfzíteni. Ezekből tsinálnak a’ Franr 
tzia iVlester-emberek tobák-tartókat, füfüket, 
beretva-nyeleket, microscópiumokat, és e? 
gyéb nagy drágafágú efzközöket. — V a
gyon a’ többek között a’ tekenős-békoknak
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eggy nemek, mellyet zöld békának hívnak; 
minthogy a’ tekenoje fokkal zöldebb és ál- 
tal-látfzóbb mint a’ többeké. Ennek hufa 
femmivel fém alább-való a’ leg -kövérebb 
borjának hiífánál. — A’ tengeri tekenös-bc- 
kák leg-inkább tsak a’ zöld füvekkel élnek, 
mellyek vágynak a’ tengereknek fzéleiken 
és fenekeiken. Azt írják az Utazók, hogy 
az Ámérikai Szigeteknek ̂ nellyékeiken, mi
kor a’ tenger tsendes ’s az idő tifzta, meg 
lehet látni a’ tenger’ fenekén legelő tekenös- 
békákat. Minekutánna jól laknak, ollyan 
helyeket keresnek, mellyekben folyó-vizek 
fzakadnak-bé a’ tengerbe, hogy édes vizet 
ihafsanak. Mikor nem efznek, akkor rnin- 
denkor ki-dugják fejeiket a’ tengerből; de 
mihelyt valamelly haláfzt vagy ragadozó
madarat látnak, azonnal bé-házzák azt. A’ 
nőstények minden efztendöben ki - mennek 
tojni a’ fzárazra, a’ hol a’ homokban lába
ikkal más-féf-lábnyi mé.lyfégü, ’s eggy láb- 
nyi fzéíefségü vermeket ásnak ollyan helyen, 
a’ hová a’ tengernek habjai ki nem tsaphat- 
nak. Meg-töltvén a’ gödröt tojáfokkal, bé- 
borítják azt fellyül j de tsak igen vékonyan, 
homokkal, hogy a’ Napnak fágárai az ő 
tojáfsaikat meg-melegíthefsék ’s ki-költhes- 
fék. — így mikor a’ magok nemeket igye
kezik f?aporítani, mind az. embereknek, 
mind a’ madaraknak gazdag eleféget kéfzí- 

G 5  te“



tenek. Mert minden tizen - őt napban ki
mennek tojni, ’s rend-fzerént kilentzven to
jást ízoktak eggy gödörbe rejteni. Hufzon- 
négy vagy hufzon-öt napra a’ tojáfok meg
nyílnak, ’s az apró tekenos-békák a’homok
ból ki-bűván, minden oktatás és minden ve
zér nélkül egyenelen mennek a’ tenger-felé; 
de minthogy még gyengék, gyakorta az 
erős habok ki-verik őket a’ fzárazra, a’ mi
kor az égi madaraknak prédájikká léfznek, 
úgyhogy^ három fzázból alig marad-meg tíz. 
— Az Antillái Szigeteknek lakofaik, min
den efztendőben bizonyos időben a’ Caye- 
mán Szigetébe fzoktak menni, hogy ott aT 
tekenós-békákra könnyebben fzert - tehefse- 
nek. Minthogy ennek a’ Szigetnek partja 
alatsony, ’s a’ mellett puha homokból áll, 
fzáz mértt-főldnyiről is oda gyűlnek a’ teke- 
nos-békák tojni. Tart pedig ez az ö fzapo- 
rodáí'oknak ideje Áprilistól fogva Septem- 
berig; a’ mikor a’ tekenős-békák igen kön
nyen és nagy fzámmal fogattathatnak. K* 
végre, mihelyt bé-alkonyodott, a’ haláfzok 
meg-biijnak a’ Szigetnek izéién , ’s mikor a* 
tekenős-békák már jó meíTzére jöttek a’ ten
gertől, tsendefen feléjek lépegetnek, ’s őket 
hátokra fordítják. De ennek a’ forgatásnak 
igen nagy gvorfafággal ’s vigyázva kell meg
esni, míg a’ tekenős-béka a’ maga óltalma- 
sáfára fel nem kéfzül; mert már akkor nem
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bátorfágos hozzá közelíteni. Eggy erős és 
gyors kezű ember két három óra alatt öt- 
vent is meg-fordít, mellyek közzül a’ leg- 
kifsebbik is nyom más-fél má’fát. Ezen-kí- 
v ü l, mindeniknek halában fok tojáfok talál
tatnak. A’ tojáfok gömbölyűek, mint eggy 
eggy nagy lapták; de a’ kiilfo héjjok nem 
keményedik-meg, hanem lágyan marad, ’s 
hafonló a’ nedves pergamenhez. Szint’ ágy 
vagyon fárgájok és fejérek mint a’ tyúk-to- 
jáfok-.ak; de ezeknél eggy kevéfsé ízetle
nebbek. Mikor a1 haláízok valamelly teke- 
nos-békát friss korában akarnak m eg-enni, 
mihelyt azt meg-ölikr, az alfó tekenőjét le- 
fefzítik, a’ roífzát ki-hányják, a’ többit tzit- 
rom-lével meg-lotsolják, meg-fózzák, meg- 
borfolják, ’s a’ felfő tekenöjében , mint va
lamelly nagy tálban, m eg-főzik, ’s meg- 
efzik. A’ több tekenös-békáknak hufaikat 
pedig hordókra fózzák, ’s az Amerikai Szi
getekben el-adják, a’ hol ezek ollyközönfé- 
gefek, mint nálunk a’ Stokfisek ’s heringek. 
A ’ tekenős-békának faggyújából olaj fözette- 
tik, a’ melly még friss, alkalmatos a’ főzés
re is; ha pedig régi, tsak lámpásban éget- 
tetik. Eggy kövér tekenős-béka meg-ád öt
ven hatvan ittze olajt. — Fogják még sl 
tekenos-békákat vas fzigonyokkal v. hegyes 
dárdákkal is. Tudni-illik, mikor a’ lialáfz 
meg-fejti a’ tekenös-békát a’ tengerben, a’
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fzigojvyt, mellynek felfő vegére eggy hofz- 
fzú istráng köttetett, olly nagy febefséggel 
belé-iöki, hogy tsak-nem egéfzen kerefztiil- 
megy rajta. A’ tekenős-béka érezvén meg- 
febefíttetéfét, mind addig verdeíi magát a* 
tengerben , míg egéfzen el nem erötelenedik. 
Ekkor a’ haláfzok, a’ kik az istrángot fza- 
badon botsátották mind addig míg magát 
verdeste, látván hogy már nem vitzkándo- 
zik , a1 partra ki-húzzák ötét. —*■ Noha igen 
ritkán találtatik tekenös-béka az Európai ten
gerekben: még is meg-efett 175 2-ben, hogy 
a’ tenger ki-vetett eggyet a’ Dieppi ki-kötő
helyben, mikor éppen a’ haláfzok ott ha- 
láfztak. A’ feje bé volt borítva fekete hé
jakkal , a’ nyaka eggy lábnyi hoíTzúfágu volt, 
’s nyomott nyóltz má’sát és eggynéhány 
fontot. Ugyan 1754-ben eggy más tekenos- 
békát vetett-ki a’ tenger a’ Ré Szigetében, 
’s elevenen vitettetett a’ Lonvauxi Abbátiá- 
nak, melly közel élik Vannes Várofához; 
ez is nyomott minteggy nyóltz má’fát. Ma
ga a’ feje nyomott hufzon- kilentz fontot, 
eggyik elfő lába ötven-kettöt. Mikor a’ fe
jét el-vágták, tizen-hat ittze vérnél több jött- 
ki belőle: magából a7 májjából fzáz parafz- 
toknak tifztefséges ebéd kéfzíttetett. A’ te
kenője még ma is az említett Abbátiában 
tartattatik, \  annak hoífza öt lábnyi, fzé- 
lefsége négy. Többet ki-fzedtek belőle eggy
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má’fa faggyúnál, a’ mellyel is minekutánna 
meg-olyafztottak ’s meg - hűtőitek , haforiló 
lett a’ jó-féle vajhoz. A’ húfa ollyan for
ma ízű volt, mint a’ fiatal tinójé; hanem 
hogy a’ fzaga eggy kevéfsé kelletlen volt. 
— A’ tekenös-békák közönfégefen igen fo
ka élnek. Hiteles tanúktól tudjuk, azt 
mondja Doktor Tvjfon, hogy némelly te
kenös-békák el-éltek nyóltzvan efztendéig« 
Ugyan ezek az állatok fokáig el-élnek lélek- 
zet vétel nélkül. Azt írja eggy Méri neve
zetű tudós Frantzia, hogyö két vízi tekenő.s- 
békáknak fzorofsan bé-kötöztette alfó és feí- 
fö állaikat, azután pedig mind fzájokat, 
mind orrok’ lyukait fpanyol-viaílzal bé-tse~' 
pegtette; az eggyik élt ebben az állapotban 
harmintz-eggy nap’, a’ máfik pedig har'mintz- 
két nap’. Mikor ama nevezetes Terméfzet- 
vi’sgáló Rédi az állatoknak agy-velejiket ’s 
mozdúláfaikat vi’sgálta, November’ Havá
ban eggy földi tekenős-békát meg-fogatott, 
fzélefen ki-metfzette feje-koponyáját, ’s ki- 
fzedte minden agya-velejét. Azután azon 
hafádtt fővel, és minden agy-velő nélkül, 
az állatot fzabadon botsátotta. Á’ tekenős- 
béka úgy el-ment, mintha femmi baja fent 
lett volna; ki-VeVén azt * hogy igen tapo
gatva járt, mert mihelyt agy-velője ki-véte- 
tett, mindjárt bé-zárta fzemeit, és foha töb
bé ki nem nyitotta. A’ koponyájának ha-
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fadékja három nap alatt egéfzen bé-hártyá- 
zo tt, ’s ez a’ tekenos-béka még azután élt 
hat hónapokig. Ez a’ tulajdonfág, hogy 
agy-velo nélkül is élhefsen , fel - találtatik 
a’ vízi tekenős-békában is ; tsak-hogy ez nem 
él utánna olly fokáig mint az elfő. Sőt az 
említett Rédi Úr el-vágta némelly tekenös- 
békáknak fejeiket, ’s eggy közziílök az el- 
metfzés után élt még hufzon-eggy napokig.

A’ BIKÁRÓL, ÖKÖRRŐL, TEHÉNRŐL, 
’S BORJÚRÓL,

A  9
Bika hafadtt körmü négy lábú állat, 

mellynek eggyik meg-esmértető béllyege az, 
hogy nints femmi metfzö-foga a’ felfo álián, 
hanem tsak az alfón , mellyen nyóltz met- 
fző-fogak találtatnak. Azok a’ bikák, mel- 
lyek ma a’ mi tsordáinknak vezéreik, mint
hogy régtől-fogva házi-állatok, meíTzére tá
voztak attól az állapottól, mellyben vágy
nak a’ vad bikák, mellyek a’ magok egéfz 
erejekkel ’s fzabadfágokkal bírnak. Némel- 
lyek úgy gondolkoznak, hogy a’ mi Bikáink 
a’ magok eredeteket vették volna az Aliroch- 

fOktól, mellyek felette nagy és erős állatok. 
— A’ bikák le g - inkább tsak arra valók, 
hogy a’ magok nemeket fzaporítsák; noha 
némelly Orfzágokban járomba is fogják Őket:

de
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de vigyázni kell rajok, hogy a’ magok ere
sekkel az embernek vefzedelmére viíTza ne 
éljenek. A’ terméfzet, azt írja Buffon, ke- 
vélyjé ’s engedetlenné formálta a’ bikát: ki
vált pedig az ö melegségének v. űzekedéfé- 
nek idejekor meg - hódolhatatlan és dühös. 
Ha eggy egéfz gulya tsupa bikákból állna, 
lehetetlen lenne azzal bírni a’ Páfztoroknak. 
A’ ki-herélés által femmit fém vefzt-el a’ bi
ka az ö erejéből; főt azután még nagyobbá, 
kövérebbé, a’ munkára pedig alkalmatofab- 
bá tétettetik. Ez a’ ki-herélés leg-alkalma- 
tofabban efik-meg akkor, mikor a’ bika ti
zen - nyóltz hónapos, vagy két efztendös; 
azok a’ mellvek elébb heréltetnek, e1 fáj
dalmas munkát nehezen állják-ki. Igaz az , 
hogy mikor a’ gyenge bika-borjúk még ki- 
tsiny korokban ki heréltetnek, ha m eg-él
nek utánna, azokból fokkal nagyobb és kö
vérebb ökrök válnak, mint azokból, mel- 
lyek két, három, v. négy efztendös korok
ban heréltetnek-ki; hanem hogy az illyenek 
bátrabbak, elevenebbek, kevélyebbek, eggy- 
fzóval a’ bika terméfzetből több marad-meg 
bennek, mint az elföbbekben. Azok pedig, 
a’ mellyek hét nyóltz efztendös korokban 
heréltetnek-ki, majd femmit fém vefztenek- 
el az ö bika terméfzetekböl, hanem egéfz 
életekben engedetlenek ’s hódolhatatlanok, 

fokán közzülök a’ folyató teheneket i*
fzint’
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fzint’ úgy hágják mint a’ bikák, a’ meíly a’ 
teheneknek vefzedelmes. — A’ b ika, vala
mint a’ Rhinoceros, boíTzonkodik a’ veres 
fzínre , ’s dühöfsé léfzen annak látáfára. Vi
tézül hartzol a’ mikor fzükfég a’ tsorda mel
lett; őrzi azt a’ farkafoktól, ’s minden-féle 
vefzedelemnek maga megy előfzör ellene. 
Ha két tsorda legel közel eggymáshoz , ak
kor mindeniknek bikája nagy bömböléfsel 
rohan eggyik a’ rfiáíikra, ’s mind addig ök
lel ödznek eggyiitt, míg vagy á’ páfztor ál
tal el nem válafztatriak, vagy az eggyik meg 
nem győzettetik. Akkor az a’ ki meg-győ- 
zettetett, a’ föld-felé le-fiiti fejét, ’s nagy 
fzomörnan tér-viflza: a’ máfik pedig fel- 
emeltt fővel , ’s néminérnű győzodelmet hár- 
fogó bömböléfsel megy-viífza a’ tsordához.

Az ember, a’ ki a’ főidnek Királyjává 
tétetett, igen halznofan tud élni az állatokon 
néki adatott hatalommal. Ki-válafztja köz- 
zülö'k azokat, mellyek őt az Ő munkájában 
fégíthetik, ’s méllyeknek húfaik ízléfét gyö
nyörködtethetik . Az illyéneket néminemű 
házi fzolgaivá ’s tselédjeivé téfzi, és fokkal 
inkább meg-fzaporítja őke t, rrtint-fem a’ ter- 
méfzet az ő munkája nélkül meg - fzaporít- 
hatta volna. Melly fzámtalanok az ö mé- 
nefei, gulyáji, tsordáji, ’s külömb külömb- 
félenyájjai? — Az ökör, a’ juh, és más 
illyen állatok, mellyek füvei élnek, nem-

tsak



tsak leg-jobbak , leg-hafznofabbak , ’s leg- 
betsefebbek az emberekre nézve, minthogy 
őket táplálják: hánem eggvfzer’smind ezek 
azok, mellyek leg-kevefebb koltfégben ’s 
gondban kerülnek. Kiváltképpen az ökör 
meg - betsűlhetetlen ebben a’ tekintetben ; 
mert ő tsak-nem egéfzen viíTza-adja a’ föld
nek azt, a1 mit belőle ki-véfzen , a’ melly 
mezőben legel, azt fzüntelen kövéríti, ’s 
még a’ roífz legelőket is jókká tsinálja: el
lenben a’ lovak , és némelly más állatok, 
a’ leg-’fírofabb legelőket is kevés efztendök 
alatt el - foványítják. A’ juhok és ketskék 
olly közel metfzik-el a’ füveket az ö gyöke
reikhez , hogy ezek is el - vefznek miattok. 
A ’ ló a’ leg-jobb füveket kereíi - k i , a’ ke
mény fzárú fel-nyült füveket pedig nem is 
illeti; a’ mellyből a’ léfz’ , hogy az illyen 
roífz füvek mind inkább inkább fzaporod- 
nak. De minthogy az ökörnek a’ felfő álián 
femmi metfző-fogai nintsenek, ’s azonban 
nagy ajakai vágynak, kénteleníttetik a’ leg
nagyobb füveket rágni, melly miatt ezek 
eggynéhány efztendök múlva ki - vefznek. 
A’ minden-napi tapafztalás bizonyítja, hogy 
azok a’ rétek, mellyekben fok efztendökig 
lovak legelnek , egéfzen el - foványodnak : 
ellenben pedig azok, mellyekben ökrök le
geltek , még fokkal egéfzfégefebb, termé
kenyebb , és ’fírofabb mezőkké tétettetnek.

H De
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De nem-tsak ebben a’ réfzben van az 
3kör az embernek nagy hafznára: ö nála 
nélkül nem-tsak a’ fzegények, hanem a’ gaz
dagok is nehezen élhetnének, a’ föld műve
letlen maradna, a’ mezők és kertek termé
ketlenek lennének. O rajta fordái-m eg a* 
mezőnek minden munkája; ő az árendás
nak ’s fzántó-vetönek leg-hafznofabb ’s leg- 
Jiűfégefebb tselédje, régenten pedig ő volt 
az embernek minden gazdagfága. — A’ ré
gi Németek olly nagy betsben tartották ezt, 
ho g y , a’ mint Tácitus írja rólok, a’ kiktől 
ki-telhetett, a’ magok leányaiknak, mikor 
férjhez mentek, eggy pár ökröt ajándékoz
tak. Az Áthénásbéliek, a’ kik ökrökkel 
míveltették földjeiket, fok ideig meg nem 
engedték, hogy még az Isteneknek is ökör 
áldoztafsék-meg. Azt írja Aeliánus, hogy 
eggy Phryges nevezetű Görög halálra ítélte
tett azért, hogy eggy jármas ökröt maga’ 
fzámára le - vágatott. Még ma is minden 
Orfzágnak ’s Népnek eggy nevezetes kintse 
az ökör: mert minden Orfzág tsak annyi
ban gazdag és virágzó, a’ mennyiben ott 
a’ főid tökélletefen míveltetik, és a’ marha 
bőfégében vagyon. Ezek a7 valófágos gaz- 
dagfágok, a’ pénz pedig tsak mutató jele 
annak a’ belfő gazdagfágnak, melly áll a’ 
főidnek bőv terméfében , ’s a’ marhának te- 
jíyéfzéfében. — Az ökör, a’ mint meg jegy-

' zi



z l  Gróf Buffon, nem ollyan alkalmatos mint 
a’ ló, teve, vagy fzamár, hogy a’ maga 
hátán terheket hordozzon; az ő nyakának 
vastagfága ’s vállának fzélefsége pedig elég
gé meg-mutatja, hogy ö a’ tolásra ’s járom 
hordozásra formáltatott. Tsudálkozik rajta 
Buffon, hogy minden népeknél közönféges- 
fé nem lett az a’ fzokás, hogy az ökröt a’ 
vállával tolafsák, és hogy némelly népek 
fejénél fogva tolatnak vele. Azt mondják 
ugyan némellyek, hogy az ökörnek igen 
nagy ereje vagyon a’ fejében: de ez éppen 
ellent nem áll, hogy az ökör fzint’ ollyan 
erőfen ne toljon vállánál fogva is. A’ mi 
ítéletünk fzerént, jó volna az ökröket fiatal 
korokban mind a’ két módra meg-tanítani, 
hogy a’ mint a’ fzükfég elo-adná magát, fe
jekkel és vállokkal is tolhatnának. Sokfzor 
meg-efik, hogy az ökörnek válla az erős 
munkában ki-febefedik, ki-varadzik, úgy
hogy mikor leg-nagyobb fziikfége volna rá 
a’ ízántó-vetönek , fokfzor hat hétig fém te
het jármát annak nyakára. Az illyen fzük- 
fégben leg -alább jó volna, ha az ökör a’ 
fejével tolhatna. Az ökörnek egéfz teste’ 
álláfa, válla, fzügye, lábának rövidfége, 
azt mutatja, hogy egyéb tereh huzáfokra 
is ugyan, de kivált a’ főld-mívelésre terem
tetett. A’ ló , bár ha külömben fzint’ ol
lyan erős volna is mint az ökör, fokkal 
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alkalmatlanabb a’ fzántásra; mert hollzúk 
a’ lábai, hirtelen lép, hamar fárad, ’s nints 
az a’ türéfe a’ m ellj van az Ökörnek. E- 
zen-kívül, a’ ló a’ maga terméfzeti gyorfa- 
fágát, elevenségét, ’s fzép maga - vifeléfét 
nagy réfzént el-vefzti, ha a’ fzántásra for- 
díttatik. Némellyek ' külömbféget téfznek 
az ökörnek fzörei köztt is, azt tartván, hogy 
a’ veres és fekete ökrök le g -tartófabbak, 
leg-eröfebbek, a’ fejérek pedig leg-erőtele- 
nebbek, és tsak arra-valók, hogy méfzár- 
fzékre hízlaltafsanak. Mi ellenben úgy tart
juk, hogy az ökörnek fzőre igen kevéfsé 
változtatja az ökörnek erejét ’s terméfzeti 
jófágát. Magyar Orfzágban többnyire hamu- 
ízínűek vagy fejérek az ökrök; de azért 
minden munkára alkalmatofok. A’ veres 
és fekete ökrökön azért kapnak némellyek, 
mert ezeket koránt-fem kínozzák úgy a’ le
gyek , mint a’ fejéreket. A’ melly ökör az 
ekére leg - alkalmatofabb , annak fém igen 
kövérnek, fém igen Soványnak nem kell 
lenni. A’ kurta fejű, nagy fülű, tündöklő 
fzarvú , Széles homlokú , nagy fzűgyű, Szé
les tsípejü, vastag láb-fzárú , egyenes hátú, 
földig érő farkú, rövid de Széles körmü ök
rök leg-alkalmatofabbak az ekére, ha ezen 
elö-fzámláltt minéműfégeken kívül, Szelídek, 
engedelmefek, és jól meg vágynak tanítva. 
—- E ’ végre, mikor harmad-fél, v. leg-fel-

lyebb
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ly.^bb három efztendőfök az Ökrök, már ak
kor őket járomhoz kell fzoktatni. Ha"ké- 
főbbre hagyja az ember, fokkal nehezebben 
formálhat balölök fzelíd és engedelmes ök
röket. Minekelőtte járomba fogatnának a’ 
meg-eröfödött tinók, már az előtt őket is
tállókban fímogatni, vakargatni, ’s minden 
módon fzelídíteni kell. Gyakorta kell né
kik adni főtt árpát, öfzve - törtt babot, ’s 
más e’ féle eledeleket, mellyeket igen fze- 
retnek, ’s ezeket is pedig jól meg-fózva. Az 
idő alatt, míg az e’ féle eledeleket efzik, 
kivált ha az előtt jáfzlon nem voltak , gya
korta meg kell kötéllel fzorítni fzarvaikat. 
Minekutánna így eggynéhány napokig az 
emberhez és kötélhez fzoktak, akkor min- 
denik tinót magához hafonló nagyfágá , de 
már tamilt ökör mellé kell fogni, ’s úgy kell 
velek az ekét huzatni., Az ostort és öfztönt 
eleinten félre kell tenni; mert a’ melly tinót 
illyenkor fokát kínoznak, igen ritkán válik 
jó ökör belőle. Nem is kell eleinten vele 
fokát dolgoztatni; mert minthogy még a’ 
járomhoz nem fzokott, nagyon ki-fárafztja 
magát, azonban pedig ekkor jobban kell Őt 
táplálni, mint az előtt. — Az ökröt,nem  
kell tovább dolgoztatni, hanem három efz- 
tendős korától fogva tíz efztendős koráig. 
Akkor jól tselqkeízi a’ fzántó-veto, ha Őt 
meg - hizlalja; mert még ekkor a’ hófa i* 
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fokkal jobb ízű léfz’ , ’s jobban is meg - bí
zik, mintha tovább várakozik vele. Meg 
lehet pedig az ökröknek idejeket esmerni, 
mind fogaikról, mind fzarvaikról. Fogaik
ról meg lehet esmerni úgy, hogy a’ mint 
nevekedik idejek, a’ fzerént egyenetleneb
bekké ’s feketébbekké léfznek az ő fogaik. 
A’ fzarvaikról pedig úgy, ha a’ leg-alfó 
tsom ót, melly azokon vagyon, három efz- 
tendőért, a1 több kerek tsomókat pedig eggy 
eggy efztendöért véífzúk.

A’ ló éjjel nappal tsak-nem mindenkor 
efzik, de lafsan; az ökör ellenben mohon 
efzik, hamar meg-tömi gyomrát, azután le- 

„ fekfzik, ’s kérődzik. A’ kérödzés onnan 
vagyon, hogy az ökörnek két elfő gyomrai 
meg-telvén rágatlan füvekkel, ott a’ meleg- 
fég és forrás által még inkább ki - terjefztet- 
v é n , a’ gyomor viífza-felé nyomja azokat, 
éppen úgy, mint mikor az embereket há
nyásra erőlteti. Az ökör, és más kérődző 
állatok ezeket a’ viílza-felé nyomattatott 
füveket újra meg-rágják, bővebb nyállal fel
elegyítvén, híg téfztához hafonló eledelt tsi- 
nálnak belölök, hogy azon a’ fzoros lyukon 
által - mehefsenek , a’ mellyen kell minden 
eledelnek a’ máfodik gyomorból által-men«. 
ni a’ harmadikba, a’ hol a’ gyomor újra 
liempergeti ’s rongálja azokat, minekelőtte 
a’ negyedik gyomorba által - mennének, a’

hol
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hol az eméfztés tökélletefségre megyen, ’s 
a’ leg-fzárazabb füvek is ollyanokká léfznek 
mint a’ kotsonnya. Hogy ez a’ magyará
zat nem helytelen, meg-tetfzik onnan, hogy 
míg ezek a’ kérődző - állatok , tejjel vagy 
más híg eledelekkel tápláltatnak, addig fo- 
ha fém kérődzenek. Tapafztaltatott dolog 
az is, hogy fokkal többet kérődzenek a’ 
fzarvas-marhák télen , mikor fzáraz fzénával 
tápláltatnak, mint nyáron, mikor gyenge? 
füvekkel élnek.

Némellyek azt tartják, hogy a’ melly 
ökrök halkal efznek, tovább győzik a’ mun
kát , mint a’ mellyek mohon falnak; hogy 
a’ hegyes és fzáraz helyeken termett ökrök 
elevenebbek, mint a’ nedves helyen fzület- 
tettek; hogy fokkal erőfebbek léfznek, ha 
mindenkor fzénát efznek, nem pedig zöld 
füvet; és hogy fokkal nehezebben fzoknak 
mint a’ lovak a’ levegő-égnek változtatáfá- 
h o z : azért is jól tselekefzik a’ fzántó-vetők, 
ha a’ meíTzéről hajtatott ökröket meg nem 
véfzik, hanem inkább azokon kapnak , mel
lyek az ő hazájokhoz közel fzülettettek. 
Hogy az ökrök jó húsban ’s erőben légye
n ek , kell nékik a1 fzénán kívül némellykor 
eggy kevés korpát és zabot is adni, nyáron 
pedig frifsében kafzállt füvet, tser-fa’ és más 
fáknak leveleiket, mellyeket igen fzeretnek. 
A’ nagy melegfég fokkal nagyobb ártalmok- 
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ra vagyon az ökröknek, mint a’ nagy hideg; 
azért is már dél-felé a’ nagy hévfégekben 
nem kell őket dolgoztatni, hanem inkább 
hívesre kell botsátani. Elég ha az ekét tol
ják reggeli három órától fogva kilentzig, ’s 
dél-utánni három órától fogva nap-nyúgo- 
tig. Az ökrök nem kívánnak ugyan a’ gaz
dától olly nagy gondvifelést mint a’ lovak: 
de azért a’ ki azt akarja, hogy egéfzféges 
és erős ökrei légyenek, igen böltsen tsele- 
kefzik, ha minden nap’ ökreit, valamint lo
vait, vakaróval m eg-vakartatja, gyakran 
meg-mofattatja, körmeiket ’fírral meg-kene- 
t i , és a’ hideg téli éjtízakákon bőven vettet 
jó almot alájok.

Azoknak az állatoknak nemeikben, 
mellyekböl az ember a’ maga fzámára tsor- 
dákat ’s nyájakat tsinál, ls mellyekben a’ fő 
tzél a’ fzaporítás, fokkal fzükfégefebbek és 
hafznofabbak a’ nőstények, mint a’ hímek. 
A ’ tehén oily an élő fa, melly minden nap’, 
főt minden órában terem a’ mi hafznunkra. 
Az Ő borjújának húfa igen drága ízű, és e- 
géfzféges; az Ö teje a’ gyermekeknek rendes 
eledelek; az Ő vaja tsak-nem minden-féle 
eledelünknek füfzerfzámja; az ő fajtja és tú
rója a’ mezőn lakó népnek kéfz tár-háza, 
Melly fok ezer fzűkölködő famíliákat táp-, 
Iáinak a’ tehenek! — Sok helyeken Német 
Orizágban fzint’ úgy fzántanak a’ teheneken,

mint
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mint az Ökrökön. Erre is alkalmatolok ok, 
tsak - hogy erejek felett ne tsigáztafsanak, 
és rendes eledelek ki-adattafsék. A’ töret
len és követses földeknek fel-fzántáfokra né
ha három pár ökrök is meg-kívántainak; 
a’ puha és homokos földben pedig két te
henek is fzánthatnak, Az illyen puha föl
dekben tovább is el tolhatják a’ tehenek és 
ökrök a’ jármot, mint a’ kemény földekben. 
A ’ régiek, a’ kiknek különös gondjok volt 
ezekre a’ föld’ mívelö állatokra, l'oha fém 
hozatták velek az ekét eggy húzómban to
vább fzáz húfz lépésnél, akkor eggy két mi- 
nútáig meg-pihentették, hogy magokat ki- 
fúhafsák, ’s úgy tolatták ofztán tovább ve
lek az eke-jármat.

A’ tehenek rend-fzerént tavaífzal fzok- 
ták meg-érezni a’ tenyéfzésre való melegfé- 
get, vagy akkor fzoktak folyatni; úgymint 
Áprilisnek 14-dik napjától fogva Júniusnak 
tizen-ötödik napjáig; noha vágynak ollya- 
nők is, mellyek ezt a’ határt réíz-fzerént 
meg-előzik , réfz-fzerént követik. Kilentz 
hónapig hordják az ö terheket, ’s a’ tizedik 
hónapnak elején ellenek. E ’ fzerént elége
dendő borjúink vágynak már Januárius’ vé
ge fe lé , ’s azon innen minden hónapokban 
egéfz öfzig, a’ mikor már igen ritka tehén 
fzokott elleni. A’ tehénnek ez a’ melegfé- 
ge V, folvatáfa könnyen meg - esmérhető;

H 5 mert



122

mert akkor gyakorta fzokott bőgni, más te
henekre ’s ökrökre ugrálni. Ezzel a’ me* 
legféggel élni kell, mert ha ez eggyfzer el
múlik , a’ magot nehezebben tartja-meg, 
’s annakutánna meddőn fog maradni. A- 
zért is ha a" tsordában bika nints, azt az Ő 
fzámára máfutt kell keresni. A’ bikáknak 
fzint’ úgy ki-válogattattaknak kellene lenni, 
valamint ma nálunk az Anglus mén-lovak 
nagy gonddal tartattatnak. Más Orfzágo- 
k o n , valamint a’ mén-lovak, úgy a’ bikák 
is télen nyáron jáfzlón tartattatnak, hogy 
magokat nagyon el ne űzzék, ’s a’ folyató 
teheneket helyekbe vifzik, eggy hónapban 
leg-fellyebb is tizen-ötöt. Ezen-kívül, il- 
lyenkor a’ bikákat zabbal és árpával tartják, 
hogy annál több és egéfzfégefebb magvok 
lehefsen. A’ bikák tsak három efztendös 
koroktól fogva jók, kilentz efztendös ko
rokig; a’ vénebbek méfzárfzékre valók. — 
A ’ tehenek igen könnyen el-vetélnek, vagy 
idétlent ellenek, hanemha a’ gazdák külö
nös gondot vifelnek reájok. Minteggy hat 
héttel vagy két hónappal az ellésnek ideje 
előtt gazdagabban kell őket tartani mint az 
elő tt, ’s a’ fejéfsel fel kell hagyni, mert 
akkor magoknak is igen nagy fzükfégek va
gyon a’ téjre, az o méhekben lévő borjú
toknak tápláláfára; a’ minthogy fok tehe
neknek tejek egéfzen el is fzárad hat héttel
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az elles előtt. A’ melly tehenek fzintén aa 
ellésnek idejéig tejet adnak, azok tartattat
nak leg-jobb anyáknak és leg-jobb dajkák
nak: de már az ekkori tejek roíTz ízű, ’s 
egéízfégtelen. Nagyon kell vigyázni a’ te
hénre , kivált akkor, mikor elleni akar, és 
az ellés után; mert igen nagyon el-tikkad 
az ellésben. Illyenkor jó meleg istállóba 
kell ötét vinni, alája tifzta almot tsínálni # 
és jó eledellel táplálni. Nem kell néki tser- 
fa , korös-fa, vagy más e’ féle fának gyen
ge leveleit enni adni, mert a’ vér vizellés 
efik rá , valamint az ökrökre is, ha ezek
ből fokát találnak enni. Az elfő öt vagy 
hat napokon fzabadon kell a’ borját az an- 
nya mellett hagyni, hogy mindenkor ked
vére fzophafson, ’s erofödhefsen. A’ hetp* 
dik nap’ el kell tőle venni, ’s azután elég 
léfz’ öt napjában háromfzor fzopni engedni. 
Ha a’ borját kevés idő alatt meg akarják 
hizlalni, forraltt tejet adjanak néki minden 
napon , mellyet tojáfsal és kenyér-mor’sával 
elegyítsenek. Az e’képpen hízlaltt borjú 
őt hét alatt fzépen meg-hízik, és a’ le-vága- 
tásra alkalmatos léfzen. A’ melly borját mé- 
fzárfzékre akar a’ gazda adni, elég azt har- 
mintz vagy leg-fellyebb negyven napig fzop- 
tattatni: de a’ mellyet fel akar nevelni, ’s 
fzép marhát akar belőle tsinálni, azt leg
alább két hónapig fzoptatni kell. A’ tsets-

tol
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tői ei-válafztatott borjú a’ leg-elfő telet igen 
nehezen állja-ki; azért is illyenkor különös 
gondot kell rá vifelni, ’s jó meleg istállóban 
kell tartani. Ha ezen fzerentséfen által-me
gyen, a’ több következendő teleket fokkal 
könnyebben fogja ki-állni. — Az iifzö tizen- 
nyóltz hónapos korában már fel-ferdültt ál
lapotban vagyon , a’ bika pedig két efzten- 
dős korában; de azért jól tselekefzi a’ gaz
da , ha három efztendös koráig az üfzöt bi
kához közelíteni nem engedi. Ezek az ál
latok az ö leg -nagyobb erejükben vágynak 
három efztendötől fogva kileiitz efztendös 
korokig; ezután leg -jobb mind a’ bikákat, 
mind a’ teheneket meg-hízlalni, ’s méfzár- 
fzékre-adni. Minthogy két vagy harmad-fél 
efztendök alatt az ö tökélletes növéfekre jut
nak , az ö életeknek egéfz hoíTziífága hét 
annyi, mint az ő növéfeknek ideje; az az, 
rend-fzerént minteggy tizen-öt vagy tizen
hat efztendeig élnek. — Minden négy lábú 
állatokban a’ hímnek fzava eröfebb, mint 
a’ nőstényé. A’ bika le g - inkább tsak fze- 
retetből bog; a’ tehén félelemből, vagy a’ 
fzükfégnek érzéféből; a’ borjú a’ fájdalom 
vagy az éhfég miatt. A’ leg -nehezebb ’s 
Jeg-lomhább állatok nem azok, a’ mellyek 
leg-tovább ’s leg-mélyebben alufznak. Az 
ökör alufzik, de tsak kevés ideig, és foha 
fém alfzik mélyen, ’s a’ leg-kifsebb zördűlésre

is
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is fel-ferken. Rend-fzerént a’ bal-óldalára 
fzokott feküdni, ’s innen van, hogy ezen 
a1 veleje mindenkor kövérebb , mint a’ 
jobbik oldalán. Szint’ ollyan nagy gond 
kell a’ tehénre, valamint az ökörre; gyak
ran m egkell vakargatni, mofogatni, ’s a’ t. 
kivált pedig a’ fejős tehenet bőven kell jó 
eledellel tartani. Némellyek azt tartják , 
hogy a’ fekete tehenek jobb tejet adnak mint 
a’ fejérek, de kevefebbet mint ezek: de va
lamint az ökörnek jófágában, ügy itt is a’ 
fekete Vagy fejér fzor külömbféget nem té- 
fzen; tsak-hogy a’ tehén egéfzféges, kövér, 
és fiatal légyen. Mind nyáron mind télen 
kétfzer kell napjában a’ tehenet meg-fejni, 
és azt foha fém kell el-mülatni, mind addig, 
valamíg az ellésnek ideje nem közelget, a’ 
mikor fok teheneknek tejek el-apad, de a* 
mellyeké el nem apad, azoké is egéfzfég- 
telen.

A’ jó téj az, melly fém nem igeh fűrií, 
fém nem igen világos; ha eggy tseppet az 
ttjjára téfz’ az ember, fzéllyel nem foly, ha
nem a’ maga kerekfégét meg-tartja. A ’ jó 
téjnek fzíne fzép fejér; az a’ melly fárgállik 
V. kékellik, femmit fém ér; az íze édes, 
minden keferűfég vagy favanyúfág nélkül; 
fzagára nézve vagy jó illatú, vagy pedig 
minden fzag nélkül való. A’ téj egéfzfége- 
febb Májusban és nyáron, mint télen,

tsak



tsak akkor tökélletefen jó , mikor maga a’ 
tehén fiatal és egéfzféges. Az igen fiatal 
iifzoknek tejek nagyon világos, v. által-lát- 
fzó; a’ véneké füriibb. A’ téjnek ezeket a’ 
külömbfégeit okozza a z , hogy eggyikben a’ 
vaj bövölködik , a’ máíikban a’ fa jt, harma
dikban a’ favó. A’ folyató tehénnek teje 
roíTz, ’s úgy fzintén azé is, a’ melly nem ré
gen borjazott-meg. — A’ fzopos borjúnak 
harmadik és negyedik gyomrában találtat
nak öfzve-aludtt ’s meg - tsomózott tejek, 
mellyekben fok favanyúfág vagyon, ’s méh* 
lyek néminémií kováfz gyanánt fzolgálnak, 
hogy a’ borjú a’ bé-vett eledeleket könnyeb
ben meg-eméfzthefse. Mikor a’ borjúk le
v á g h a tn a k , ki - fzedettetnek gyomraikból 
ezek az öfzve - tsomózott tejek, a’ levegő
égen meg-fzáraztatnak és fok efztendökig el- 
tartattatnak. Ezekkel élnek a’ fajt-tsinálók 
a’ téjnek meg-óltáfára, úgymint a’ mellyek- 
ből eggy kis darabotska egéfz dé’sa tejeket 
meg-ólthat. — Tapafztaltattak ollyan tehe
nek is, mellyek magok magokat meg-fzop- 
ták, ’s minthogy az illyeneket erről a’ roíTz 
fzokásról el-fzoktatni tsak-nem lehetetlen, 
azért is mihelyt ebben meg-tapafztaltatnak, 
leg-jobb őket méfzár-fzékre adni. Tapafz
taltattak ollyanok is , mellyek a’ kígyók ál
tal engedték tejeiket ki - fzopattatni. — A’ 
tehenek, valamint az ökrök is, fzeretik a’
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bort, etzetet, és fót, melly az 6 ételhez 
való kívánfágokat nagyon ingerli. Mikor 
azért bádjadáfok vagyon, jó nékik ollykor 
ollykor etzettel meg-lotsoltatott ésfóvalmeg- 
hintetett füvet enniek adni. Mikor a’ Svei- 
tzer Tehenéfzek azokra a’ nagy hegyekre 
hajtják teheneiket, mellyeknek magafságok 
három' négy m értt-fő ld , némeliy tehenek 
annyira el-tikkadnak, hogy már nem is lép
hetnek. Ulyenkor a’ páfztorok eggy pohár 
bort fzoktak le-tö lteni az ő torkokon, a’ 
mellytöl újra meg-jö elébbeni erejek ’s fris- 
fefégek. — Rend-fzerént, a’ mint fellyebb 
említém, tíz efztendös korokban kell az 
ökröket ’s teheneket hizlalásra fogni; ha a’ 
marhák vénebbek, fokkal nehezebben híz
nak-m eg, ’s a’ húfok mindenkor alább-való 
léfz’. A’ nyár leg-alkalmatofabb idő a’ hiz
lalásra; mert illyenkor a’ jó Tiros füvek bő
ven találtatnak. Ha Májusban el-kezdi ő- 
ket a’ gazda hizlalni, úgy tökélletefen meg
híznak October’ végére. Mihelyt hizlalásra 
fogja az ökröket, többé femmit fe dolgoz- 
tafson rajtok; gyakorta itafsa őket, füvei
ket vagy fzénájokat gyakorta meg - fózza , 
ha feküfznek, fel ne költse , hanem kedvek
re heverni engedje, hadd kérődzenek. így 
öt hónap alatt annyira meg-híznak, hogy a’ 
nagy kövérfég miatt járni is alig tudnak, 
így hizlalják a’ Sveitzerek és a’ Hollandul-

fok
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fok méfzárfzékre az ö ökreiket; úgyhogy 
Amíterdámban ritkán eíik a’ meg, hogy ti- 
zen-két má’fás ökröt le - vágnának , hanem 
rend-fzerént tizen - három ’s tizen-négy má- 
’fáfok az 6 vágójik. Nagy vefztegetés még 
az mi nálunk, hogy többnyire a’ marhák 
fél-húfokban vágattatnak - le , űgy-hogy a’ 
hat má’fát is alig ütik-meg, holott tíz tizen« 
két má’fára könnyen meg lehetne őket hiz
lalni. Ebből az a’ nagy hafzon lenne, hogy 
a’ melly nagy Városban most eggy nap’ 
harmintz ökröt vágnak, az tiz, vagy leg- 
fellyebb tizen-öt ökörrel fzint’ annyira men
ne, ’s a’ fzegényfég a’ maga pénzéért jö Ti
ros húst kapna. — A’ bikák, tehenek, és 
Ökrök, gyakran fzokták eggymást, vagy 
magokat nyalni , mikor egyéb dolgok nints. 
Némellyek úgy vélekednek, hogy a’ melly 
marha magát nyalja, nehezen hízik-meg;

4 azért is a’ magok ganéjjokkal bé-kenik őket 
mind azokon a’ helyeken, valamellyeket 
nyelveikkel eí-érhetnek, hogy így magokat 
ne nyalhafsák. Némelly fzántó-vetöknek 's 
parafztoknak az a’ roflz fzokáfok is vagyon, 
hogy a’ törtt fót a’ marháknak hátokra hin
tik, hogy azt onnan le-nyalhafsák. E’kép- 

 ̂ pen a’ marhák a’ magok fzőreiket le-nyelik, 
ezek az ő gyomraikban öfzve -tsomóznak, 
lapta formát tsinálnak , ’s kőhöz hafonló ke- 
ményfégüekké léfznek, a’ melly miatt vagy 
elébb vagy kéföbb bízonyofan el-vefznek.

úgy
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Úgy látfzik, hogy a1 bőlts Teremtő a’ 
bikáknak, ökröknek, ’s teheneknek termé- 
ízeteket a’ mérfékeltt melegfégű ’s hidegfé- 
gü tartományokhoz alkalmaztatta: azért is 
nem találtatnak ezek lohol az igen meleg 
tartományokban, úgymint Afrikának Déli 
réfzében, ’s Amérikában. Sokkal könnyeb
ben el-fzenvedhetik ezek az állatok a’ nagy 
hideget, mint a’ nagy hévTéget. — Az ök
röknek tsak-nem minden nyavalyájok az ere- 
jek felett való dolgoztatásból fzármazik. 
M eglehet olvasni abban a’ nevezetes Fran- 
tzia munkában, melly Parafzti-majorfágnak 
neveztetik, mind azokat a’ nyavalyákat, 
mellyeket az ökrök a’ felettébb való tsigá- 
zásból kapnak. De a’ leg-rettenetefebb nya- 
valva, melly néhánykor a’ fzarvas marhákat 
eméfzti, a’ pestis, vagy az a’ dögleletes 
nyavalya, melly őket rakásra fózza, és a* 
melly ellen még eddig femmi hathatós or- 
vofság nem találtatott. Vótt ugyan eggy 
Frantzia nemes ember, a’ ki a’ marha pes
tisben a’ magájéiba ér-vágás ,és purgátzió 
után ezt a’ pestist, valamint a’ himlőt bé- 
óltotta. De ezen nemes embernek tseleke- 
detét igen kevefen követték, 1763-ban fok 
marhák el-hullottak hirtelen, úgyhogy be- 
tegfégeknek okát kéfőre vehették éfzre. A’ 
betegfég pedig kezdődött azon , hogy a’ be
teg marhának nyelvén eggynéhány hólya- 
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gotskák támadtak, mellyek elfoben fejérek 
voltak, azután meg-verefedtek, ’s majd egé- 
fzen feketékké lettek; ezek meg - fakadván, 
fenét hagytak magok után, m ellj a’ mar
hának nyelvét m eg-em éfztette, ’s hufzon- 
négy óra alatt ki-végezte. A’ nyavalya an
nál vefzedelmefebb volt, hogy a’ marha 
femmi külfo jel által bádjadáfát nem mutat
ta , evett ’s ivott mind addig, míg a’ nyel
ve kevés idő múlva ki-efett fzájából. Ez a’ 
nyavalya még inkább ostromolja a’ lovakat, 
hogy-fem mint a’ fzarvas marhákat: de az 
nem tapafztaltatott, hogy eggvik nemről a’ 
máfikra el-ragadtt volna. — Noha ez a’nya
valya felette vefzedelmes; de igen könnyű 
meg-gyógyítani, ha az ember jókor éfzre- 
vefzi. E ’ végre minden nap’ leg-alább há- 
romfzor az illyen betegfégnek kezdetekor 
meg kell vi’sgálni a’ marhának nyelvét, ’s 
mihelyt valamelly hólyagotskák látfzanak 
ra jta , azokat valamelly ezüst pénzel eröfen 
meg kell dörgölni, ’s azután le kell mosni 
ollyan etzettel, mellyben fót, borfot, ’s fok
hagymát törtek. Ezen-kívül a’ febnek fzé- 
leire eggy darabotska Cyprufi vitriolt kell 
tenni. Mihelyt némelly marhákon ez a’ 
betegfég ki-m utatja magát, az ollyakat az 
egéfzfégefektől külön kell rekefzteni, hogy 
ez a’ mérges nyavalya eggyikröl a’ máfikra 
által ne menjen, — Ama híres Orvos Dok- 
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tor Le Clerc nevezetes munkát botsátott-ki 
az embereken ’s barmokon uralkodó dögle- 
letes nyavalyákról nem igen régiben. Ezen 
munkájában minekutánna bőven fzóll az em
bereket le-fózó pestisről, tanít azután a’ mar
háknak dögeikröl. A’ dögleletes nyavalyá
nak meg-esmértető jelei ezek: úgymint, az 
ételre való kívánfágnak el-vefztéfe, a’ bor
zas fzőr, a’ véres v. genyetféges fzemek, 
taknyos órr-lyukak, hideg fülek és fzarvak, 
fog-tsikorgatáfok, a’ fzáraz v. tajtékos nyelv, 
fel-puffadtt has, ’s ki-febefedett ajakak. Az 
illyen marhának eméfztetje elfő ben fárga, 
azután fekete, híg, és ro thadt: nehezen vefz 
lélekzetet, nints annyi ereje is , hogy lábai
ra állhafson. Ezeket a’ jeleket négy vagy 
öt napra halál fzokta követni* Noha a’ tu
dós Clercnek értelme fzerént fokképpen kö- 
zöltethetik ez a’ dögleletes nyavalya eggyik 
marhától a’ máíikkal; de leg - inkább meg- 
efik ez a’ fzáj és az órr által, úgymint a* 
lehellet és a’ le - nyelés által. Orvok:ágúi 
azt ja vakolja , hogy beteg marhának a* 
nyakán vagy a’ fzügyén jó fzéles eret nyis- 
fanak; de ezt eleinten kell tselekedni, ’s ha 
már a’ betegfég harmad napos, akkor ve- 
fzedelmes próbálni. Azután meg kell a’ 
marhát kristélyozni; a’ kristély álljon két 
font len-mag olajból, ’s eggy pohár bor etzet- 
b ö l ,, mellyben elföben eggy lat fót kell el* 
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ólvafztaní. Ha kűlömben is hígan megy a* 
marhának hafa, akkor a’ kristályt nem kell 
próbálni. Az illyen beteg marhái korpával 
és ro’s lifzttel kell táplálni; főtt almát is le
het néki adni, ’s ollykor ollykor eggy kis 
etzetet a’ torkán le-tölteni. Telly efséggel 
nem kell pedig illyenkor a’ beteg marhának 
fzénátadni, hanem inkább a’ korpa és ro’s 
lifzt után lágy-meleg favanyu tejet kell a’ 
torkán le - tölteni. Eggy néhány ízben nap
jában jól ki kell mosni nyelvét, fzáját, ínye
it etzettel, mellyben ugyan-annyi pálinkát 
és len-mag olajat elegyítettek, ’s eggy ke
vés faíétromot is vetettek belé. Gyakorta 
meg-kell az illyen beteg marhát füstölni is, 
erős bor-etzetet töltvén jól meg-melegített 
téglákra, ’s eggy kevés ló-ganéjt is tévén 
reája. Az illyen pestisben vagy dögben el
hullott marhákat kívül a’ helyfégeken jó 
mélyen el kell temetni, ’s a’ főidet is, mel
lyel a ’ gödör bé - hányattatott, jól meg kell 
verni. Clerc Úrnak ezen tanátsai hafzno- 
fok lehetnek, tsak-hogy a’ környül-álláfok 
jól meg-vi’sgáltafsanak, és azokhoz alkál
in aztattafsanak.

Valamint életekben, ügy hóitok után 
is igen nagy hafznokra vágynak az ökrök 
és tehenek az embereknek. Kedves ízű az 
ő húfok, mind főve, mind fülve, mindbe- 
t^inálva. Hollandiában , Angliában, -Irlam
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diában ', és más Orfzágokban, mcg-füstöltet- 
n ek , és hordókra fózattatnak a’ marháknak 
húfaik, mell vekkel mind az othon lakó , 
mind kivált a’ tengerekre menő hajófok és 
títazók élnek. A’ meg - füstölésben élnek 
leg -inkább fenyő - ágakkal és magvakkal, 
mellyek a’ húsnak egéfzféges és drága ízt 
adnak. Az ökröknek és teheneknek bőreik 
felette fok-féle hafznokra fzolgálnak. Az 
ö fagyjaikból, ha kivált azok juh faggyúk
kal elegyíttetnek , jó égő gyertyák mártat- 
tatnak. Még az ő ganéjjok is nagy hafz- 
núnkra van nékűnk, úgymint a’ melly a’ 
fzáraz földeket leg-inkább meg-’fírozza. Az 
ö fzarvok volt hihető a’ leg -elfő pohár, 
mellyböl ittak a’ még mesterfég nélkül élő 
emberek; a’ volt a’ leg -elfő kürt, mellyel 
hangot adtak: ebből tsinálták hihető a’ leg
elfő ablakokat, lámpáfokat, iskatulyákat, 
füfüket, és más egyéb efzközöket. Az ö 
inaikból, portzogóikból, ’s láb-fzáraikból, 
mellyek vízbe tétettetnek, ’s a’ tűzön mind 
addig fözettetnek, míg egéfzen el nem ol
vadnak, jó-féle enyv kéfzíttetik, mellyel él
nek leg-inkább az afztalofok ’s efztergályo- 
foI$. Leg-jobb az, a’ melly Hollandiában, 
Angliában és Flandriában kéfzíttetik. Az 
a’ mellv Frantzia Orfzágban kéfzíttetik, töb- 
nyíre büdös fzokott lenni. — A’ tehénnek 
teje eggy a’ leg-jobb eledelek közziíl, ’s a’ 
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m elljel, ha külömben terméfzetek bé-véfzi, 
hafznofan élhetnek minden betegek, a’ kik
ben a’ vérnek favanjúfágát kell édefíteni. 
Nevezetefen pedig a’ favó hathatós orvos- 
fág minden-féle betegfégekben , rothafztó 
hideg-Jeléfekben, rheumatismusban, föt még 
a’ guta-ütésben’s a’fcorbtitusban, v. az ínye
ket rothafztó nyavalyában is. A’ favóból 
a’ ki-égetés vagy chrystallizdlds által ké- 
f/íttetik a’ fonák eggy neme, melly az ő é- 
defségéért téj tzukhovnak neveztetik. Ez
zel is élnek a’ Doktorok fok nyavalyákban; 
de tsak-ugyan ennek ereje nem terjed - ki 
oIly fzélefen, nein is olly hathatós, mint 
maga a’ favó* Az ökörnek epéjének is nem 
kevés hafzna vagyon , mind az orvofságok- 
ban, mind pedig egyebekben; mikor a’ fe
lettébb - való fzorúlásban lévő fzemélyeket 
kristélyozzák, az ökör’ epéjéből fzoktak eggy 
kevefet a’ kristélyba elegyíteni, hogy az a’ 
béleket öfztönözze. A’ ruha-festök az ökör 
epével fzokták a’ drága matériákat meg-tifz- 
títani elébb, mint-fem meg-festenék. A’ ru
ha tifztítók is ezzel fzokták a’ többek kö
zött a’ ’fírt ’s egyéb motskokat a’ ruhákból 
ki-venni. A’ kép-festök ezzeL tsínosgatják 
táblájikat, ’s ez által adnak elevenebb fzínt 
festékjeiknek. Az ökörnek még ganéjja is 
igen nagy hafznü az orvoslásban, a’ belfö 
gyúJadáíbknak meg-enyhítéfekre; kivált a’

. guta-
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guta-iitéfekben. Ebből vétettetik az az or
vofság, melly a’ patikákban zibet hum occi- 
dentale név alatt árültatik. Minden funda- 
mentom nélkül hitték azt a’ régiek, hogy 
a’ bika vér halálos méreg volna; főt inkább 
hafznos orvofság a’ vér-hasban ’s vérpökés
ben. Külföképpen, mint más állatoknak 
vérek is , hafznos a’ kenésre, a’ dagadáfok- 
nak el-ofzlatáfokra, a’ fömöröknek ’s más 
bőrön való motskoknak ki-törléfekre. — A’ 
tehénnek vizellete régtől fogva nevezetes 
orvofság a’ patikákban: de minthogy ez a- 
Jatt a’ név alatt kevés kelne-el belőle, ezer- 
jó-fü’ vizének neveztetik, ’s ügy árültatik. 
Hát még ezeknek az állatoknak tsontjaikból 
mennyi fok-féle hafznos efzközök nem ké* 
fzíttetnek £

A ’ L Ó R Ó L *
5>A fl

Ló olly régtől fogva hazi-állat, hogy 
nints már Európának olly.réfze, mellyben 
vad lovak találtatnának. Azok is, mellyek 
Amérikában nagy feregenként láttatnak, E- 
urópából kerültek oda, ’s ott meg-fokafod- 
ván el-vadültak. Hogy ez az állat esmeret- 
len volt az előtt Amérikában, meg-tetfzik 
onnan, hogy mikor Mexicónak ’s Perunak 
lakofsai a’ Spanyolokat lovakon ülni látták, 

I 4 őket



Őket meg meg annyi Isteneknek lenni gonu 
dolták. — Ezek az állatok annyira meg- 
fokafodtak Amerikában, hogy gyakran négy 
öt fzázat is meg lehet látni eggy tsomóban, 
a’ mellyek mihelyt embert látnak, mindnyá
jan fzaladásra vefzik magokat. Minthogy 
az a’ meleg tartomány nem az ö terméfze- 
tekhez való; nagyon el-fajúltak o tt, úgy
hogy koránt-fem olly fzépek mint a1 Spa
nyol lovak, de eröfebbek, könnyebbek, 
inafabbak mint a’ fzelíd lovak. Ezek a’ lo
vak ugyan terméfzetekre nézve vadak éske- 
vélyek; de íemmi-féle állaton nem kegyet- 
lenkednek, ’s magok köztt is békefségben 
élnek; minthogy a’ fold elegedendö füvet 
ád mindnyájoknak tápláltatáfokra, ’s elég- 
féges vizet fzomjúfágoknak meg- óltáfára, 
azért is nints femmi, a’ mit eggymásnak iri
gyelhetnének. Amérikának lakofai ezeket 
a’ vad lovakat erős tőrökben fogják-meg. 
Ha a’ tőr a’ fejeket kapja-meg, úgy magok 
magokat meg-fójtják, ha hamar nem érik 
őket. Az illyen meg-fogattatott vad lova
kat eggy élő-fához kötik ; két nap’ és két 
éjjel fém enni fém inni nem adnak, ’s azu
tán igen könnyű móddal meg-fzelídítik. So
ha fém tett az ember, azt mondja GrófBuf- 
fon, jelefebb keresményre fzert, mint mi
kor ennek a’ kevély és fzép állatnak bírá- 
fába efett, a' melly a’ hadnak minden fá

radt-
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radtfágát, vefzedelmét, ’s a’ győzödelem- 
nek ditsőfégét ő vele meg-ofztja. A’ termé- 
fzet fel-ruházta öt az ember eránt való fze- 
retettel ’s félelemmel, a’ kiért kéfz tűznek, 
víznek, ’s az ellenfégnek. villogó fegyveré
nek neki menni. Minden maga-vifeléfc azt 
mutatja, hogy fokkal kevefebbé érzi ő a  
maga rabfágát, hogy-fem mint azt, hogy 
néki az embernek oltalmára fzükfége vagyon.

A’ ló az minden oktalan-állatok köztt, 
a’ mellyben az ő nagyfágáhozképest leg- 
fzebb proportió ’s egyenlőfég találtatik. Ha 
más akkora nagyfágii állatokat hozzá hafon- 
lítiink, úgy találjuk, hogy a’ fzamár rút al- 
kottatáfú, az orofzlánnak, testéhez-képest 
igen nagy feje van, az ökörnek vékony lá
b a , a’ tehénnek görbe háta, a’ Rhinoceros 
pedig ’s az Elefánt ollyan, mintha tagjaikat 
minden mérték nélkül hányták volna öfzve. 
Ha azokat a’ fok kiilfő és belfo minémúfé- 
geket renddel elő akarnánk fzámlálni, mel- 
lyek eggy tökélletes fzépfégü lóban meg
kívántainak , úgy eggynéhány leveleket tsak 
ezzel kellene bé-tölteni. Eggy fints talán 
az állatok között, mellynek terméfzetét ’s 
minémüíegét olly nagy gonddal igyekezték 
volna eleitől fogva az emberek ki-tanulni, 
mint ezét: azért is, a’ kik erről lókat akar
nak olvasni, igazítjuk azokat a’ leg-neve- 
^etefebb munkákra, illyenek e’ következen- 
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dók, úgymint: le Nouveau párjait Maré- 
chaly de M. Garfaut, V Ecole et les Elé
rnem de la Capallérie, de M. de la Gué- 
riniere, le Nouveau Newcastles , par M. 
Bourgelat; le Veritable & párjait Marechaly 
par. M. Solleyzel. — Mi tsak némelly rö
vid jegyzéfeket téfzünk ide Gr. Buffori Ter- 
méfzeti Históriájából, hogy valaki a’ lónak 
)ófágáról ’s roíTzafágáról ítélhefsen. A’ ló
nak terméfzetét nagyon ki-m utatja a’ fülé
nek mozgáfa. A’ jó lónak, mikor megy, 
mind a’ két fülének hegye előre áll; hanem
ha nagyon meg-fárad, a’ mikor füleit is kez
di le-tsiiggefzteni. A’ melly lovak harago- 
fak s roífz terméfzetüek, azoknak többnyi, 
re eggyik fúlök mindég előre, a’ máíik pe_ 
dig hátra áll. A’ melly lovaknak kitsiny 
vagy mélyen benn-űlő fzemeik vágynak 
rend-fzerént gyenge látáfúak. A’ mellyek-’ 
nek fzájok fzáraz, nem ollyan jó terméfze
tüek mint azok , a’ mellyeké nedves, és ha
mar tajtékzik. A’ lovaknak fzemeik fok hi
báknak vágynak alájok vettettetve , mellye- 
ket nehéz meg-esmerni. A’ melly lónak 
fzeme egéfzféges, abban a’ hártya alatt két 
vagy három faggyú fzínű motskot lehet lát
ni a’ ízemnek feketéje felett. Hogy ezek 
a’ motskok láttathafsanak , meg - kívántatik 
arra., hogy a’ ízemnek hártyája tifzta és ál- 
tal-látfzó légyen ; következésképpen a’ melly

ízem-
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ízemben ezek a’ motskok nem láttatnak, ott 
a’ liártya vastag, ’s az ollyan 16 tsak úgy 
lá t , mint a’ melly ember ízitán néz által. 
A ’ melly ízemnek feketéje kitsiny, hoífzúkás, 
vagy fejér kerekféggel környűi - vétettetett, 
az a’ fzem nem egéfzféges, ’s hafonlókép- 
pen az is, a’ melly zöld fzínt mutat. A ’ 
leg-fzükfégefebb dolog a’ 16 váfárlásban az, 
hogy annak idejét vagy efztendejét bizonyo- 
fan meg-tudhafsuk. Ennek pedig végére le
het m enni, ha az ember annak fogait meg- 
vi’sgálja. A’ lónak negyven fogai vágynak, 
mellyek közzül hufzon-négy őrlő, négy kn« 
tya, v. fzem-fog, és tizen-kettö metfzo-fog. 
Tizen-öt nap múlva a’ tsikónak ellettetéfe 
után, kezdenek ki-joni az ö fogai: de ezek 
a’ téj-fogak majd külömbözö időben ki - hul
lanak , ’s máfok bújnak-ki helyettek. Négy 
vagy ötöd-fél efztendos korában hullnak-ki 
a’ lónak az utólfó téj vagy tsikó-fogai, a’ 
mellyeknek helyekbe újak nőnek, mellyek- 
röl a’ lónak idejét nyóltz efztzndős koráig 
meg lehet esmérni. Ezek a’ fogak négyek, 
’s neveztetnek Jzegelet-fogaknak; mert mind 
a ló l, mind felly ül a’ metfző-fogak után né- 
minémü fzegeletben esnek. Ezek a’ fogak 
eleinten iireíek belől, ’s az ő odvokban né« 
minémü feketefég látfzik. Öt efztendos ko
rokban még alig nőnek killyebb az ő ínyek* 
u é l, és az ö odvafságok nagyon fzembe-tü*

nő.
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no. Heted-fél efztendős korokban kezde
nek már telni, ’s a’ bennek lévő fekete mots- 
kok is kifsebbedni. Nyóltzad-fél v. nyóltz 
elztendős korokban az odvak egéfzen meg
telnek, ’s a’ fekete motsok is láthatatlanná 
Jéfz’. Mikor tehát ezekről a fzegelet fogak
ról már tovább a’ lónak idejéről nem lehet 
ítélni, akkor a’ lóhoz értő emberek az ő 
négy kutya , vagy fzem-fogait véfzik vi’sgá- 
lóra. Míg t. i. a’ ló tsak hat vagy hét elz
tendős , addig ezek a’ fogak igen hegyefek 
’s egélzfégefek, kilentz tíz efztendős korok
ban, kivált a’ felfök, kezdenek tompulni, 
kopni, ’s hoífzabbodni; minthogy a’ lovak
nak ínyek le-felé húzódik. Mennél hoíTzab- 
bak tehát, ’s íny nélkiil-valóbbak ezek a’ 
fogak , annál vénebb a’ ló. Tizen-három 
vagy tizen-négy efztendős korában kezd a’ 
lónak fzemőldökén némelly ízőre őfzűlni, 
’s ez is bizonyos jele annak, hogy a’ ló már 
a’ tizen - három efztendőt meg - haladta , ’s 
mennél több őfz fzőr látfzik fzemőldökén, 
annál fellyebb van tizen-három efztendőnél 
az ő ideje. A’ lónak egéfz életének ideje 
minteggy hét annyi., mint az Ő növéfének 
ideje; ’s minthogy a' ló az ö tökélletes nö- 
véfét négy efztendők alatt éri-el, élhet még 
hétfzer annyi ideig, az az hnfzon-nyóitz vagy 
harmintz efztendeig.

A’ mi a’ lónak járáfái: illeti, a’ lépés az 
ő leg-tsendefebb menéfe: de fzükfég, hogy

ez
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ez is gyors és eggyforma légyen. A’ lónak 
ez a’ mozgáfa leg-tsendefebb ’s leg-egéfzfé- 
gefebb a’ rajta ülőre nézve; mert ez a’ moz
gás négy kiilömböző időben efik-meg. Tud- 
ni-illik illyenkor a’ ló az elfő jobb-lábát moz 
dítja elöfzör, ezt követi a’ hátiilfó bal-lába, 
ezt az elfő bal-lába, ezt végre a’ hátiilfó jobb 
lába. Az illyen mozdiilásban a’ centrum 
gravitatis v. a’ nehézfégnek közép pontja, 
igen kevés változást fzenved; a’ lovagló pe
dig annál tsendefebb mozdiiláfokat érez, 
mennél eggyformábbak a’ lépéfek, ’s men
nél hoífzabb a’ ló , a’ mellyen ül, ligy-hogv 
a’ nehézfégnek közép-pontjától távolabb élik. 
Mikor a’ ló üget, akkor hafonlóképpen 
mozdulnak az ö lábai, ezzel a’ kiilömbfég- 
gel, hogy a’ két által-ellénben lévő lábak 
ugyan azon eggy időben mozdulnak, és így 
tsak két időt v. paufdt tsinálnak. A’ kala- 
pírozás meg meg annyi ugrásnak neme, ’s 
itt az egéfz erő a’ tsípőkből jő. Illyenkor 
mindég a’ hátiilfó bal-láb indul elöfzör, ’s 
e’ tsinálja az elfő időt; a’ hátiilfó jobb-láb 
és az elfő bal-láb eggyütt esnek-le, és ez a’ 
máfodik idő , azután az elfő jobb-láb tsinál
ja a’ harmadik időt. Eleinten, ha gyors a’ 
kalapírozás, meg-eíik, hogy a’ lónak mind 
a’ négy lábai a’ levegőben vágynak, ’s mind 
a’ négy patkót eggyfzerre lehet látni. Eb
ből a’ következik, hogy mivel a’ kalapíro

zás-
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zásbán ’s váglatásban mindenkor a’ hátúlfó 
bal-láb indul elöfzör, ’s e’ tafzítja a’ többe
ket is; azért is néminémüképpen e’ vifeli 
az egéfz terhet, ’s e’ fárad-el le g -elöfzör. 
Nagyon jó volna e’ végre fiatal korokban 
úgy taníttatni a’ paripákat, hogy mind a’ 
két hátúlfó lábok eggyformán hordaná a’ 
terhét, ’s ha a’ bal-láb eggy darabig maga 
indította a’ többeket, azután a’ hátúlfó jobb
láb vinné mozgásba a’ többeket. Nagy hafz- 
nokra lenne ez kivált a’ katonáknak; mert 
így eggv két órával tovább el-gyozné a’ ló 
a’ febes vágtatást. A’ melly lovak a’ vág- 
tatás közben nagyon fel-emelik elfő lábaikat, 
nehezebben haladnak , ’s hamarább is meg
fáradnak , mint máfok.

A’ lovak olly nagy hafznokra vágynak 
az embereknek, hogy minden gondjokat 
azoknak fzaporítáfokra, ’s jó fel-neveléfekre 
fordították. E ’ végre építettek fok helye
ken ló-tartó helyeket, mellvek Havaknak 
neveztetnek. Ki-válafztatik e’ végre a’ fík- 
mezönek valamelly alkalmatos és ’fíros da
rabja, ez eggynéhány fzakafzokra el-ofztat- 
ta tik , ’s mindenik a’ máfiktól mély árokkal 
vagy palánkkal el-válafztatik. A’ tolgyellö 
vagy már meg is ellett kantzákat abba a’ 
fzakafzba tefzik, mellyben a’ fii leg-’firofabb 
’s leg-egéfzfégefebb. A’ melly kantzák még 
meg nem fárJottak v. nem fogadtak, fová-

nyabb



nyabb helyekre rekefztik: mert ha az illyenek 
nagyon rfieg-híznak , a' fogadásra alkalmat
lanokká tétettetnek. A’ tsetstöl el - válafz- 
tatott ’s már eggy-kevéfsé meg-erőfödött tsi- 
kokat pedig a’ leg-alább-való rekefzbe vi- 
fzik, hogy ott a’ mértékletefséghez ’s gya
korláshoz fzokjanak. A ’ lapafztalás bizo
nyítja, hogy azok a’ lovak léfznek leg-ina- 
fabbak ’s erőfebbek, mellyek fiatal korok
ban fovány és fzáraz mezőkön tartattattak. 
így tartatnak a’ lovak egéfz nyáron a’ lege
lő-mezőben ; télen pedig istállókba rekefz- 
tetnek. — Noha a’ lovak már harmad-fél 
efztendős korokban a’ fajzásra alkalmato- 
fok ; de mivel még illyenkor erőtelen ’s for
mátlan tsikókat adnának , négy efztendős 
korokig nem kell engedni nékik, hogy mén- 
lólioz közelítsenek. A’ nagy termetű fzép 
mén-lovakat pedig nem kell kantzához kö
zelíteni engedni hat efztendős korokig. Né
hol a’ mén-lovak eggyütt járnak a’ méne- 
fekkel: igaz a z , hogy így a’ kantzák bizo- 
nyofabban meg - fárlanak, v. fogadnak, de 
a’ mén-lovak jobban el-rontják magokat hat 
hét alatt, mint eggynéhány efztendők alatt 
erőtelenűlnek úgy , ha istállón tartatnak, ’s 
minden hónapban tsak bizonyos fzámu kan
tzák adattatnak nékik. — Hogy a’ lovak 
nagyon el ne fajuljanak, fzükfég a’ kiilöm- 
höző Orfzágokban növekedett lovakat öfzve-

ele-
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elegyíteni, hogy így az ö nemek mindenkor 
jobbá, nagyobbá, ’s nemefebbé tétettefsék." 
Nagy hafzonnal próbálták ezt nálunk is né- 
melly Méltófágok, a’ kik Spanyol Orfzág- 
ból ’s Angliából hozattattak-bé mén-lovakat, 
hogy a’ magok ménefseiket fzebb fzebb lo
vakkal fzaporíthafsák. — Talán még az em
berek is fokára el-aljafodnának, ha minden 
família mindenkor tsak azon famíliába- háza
sodna, ’s a’ testvér testvériéhez menne. Ha 
azért az Isten’ Törvényében világofan meg 
nem volna is tiltva , tsak a’ józan-okofság 
’s az emberi Nemzetfégnek dífzes fzaporo- 
dáfa is arra kötelezné az embereket, hogy 
az e’ féle liázafságtól őrizkedjenek.

A’ kantzák rend-ízerént tizen-eggy hó
napig ’s eggynéhány napokig hordják az ő 
terheket; állva ellenek, holott többnyire 
minden más négy lábú állatok fekve fzoktak 
elleni. A ’ tsikókat nem kell engedni tővább 
fzopni hat v. leg-fellyebb hét hónapoknál. 
A’ tsetstöl lett el-válafztatáfok után minden 
nap’ kétfzer korpát kell nékiek adni eggy 
kevés fzénával eggyütt, ’s min'd addig istál
lón kell őket tartani, valamíg az annyok 
után való kívánfág bennek egéfzen el nem 
alfzik. Ekkor a’ mezőrfe ki lehet őket bo- 
tsátani. Mikor az elfő telet így el-tőltötték, 
a’ következendő Májusban legelőre kell őket 
vinni3 egéfz Octóberig éjjel nappal mindég

fe-
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fedél nélkül kell tartani, hogy a’ levegő- 
égnek vifzontagfágihoz fzokjanak. Soha 
jobban a’ lovaknak jó terméfzeteket ’s tár- 
fafágbéli minémüfégeket nem lehet ki-tanül- 
ni, mint mikor nyájanként legelnek. Ekkor 
töbnyíre minden ö erejek ’s tüzefségek a’ ve
télkedésben határozódik-meg: próbálgatják* 
mellyik tud febefebben futni , mellyik meri 
az árkot elébb által-ugorni, vagy a’ folyó
vizet által-üfzni. A’ kik az e’ féle gyakor- 
láfokban ’s vetélkedéfekben leg-elfök, azok
ból fognak a’ leg-jobb, le g - taníthatóbb, \  
leg-nemefebb lovak válni, ha eggyfzer meg- 
fzelídíttetnek. A’ melly lovak fok efzten- 
dökig eggyiitt tárfalkodtak, különös indula
tot ’s néminémü barátfágot fzoktak eggymás 
eránt mutatni. Azt írja Buffotl, hogy a’ 
Frantzia Király’ istállójában volt eggy öreg 
paripa, melly olly igen meg-vénhedett, hogy 
fém a’ fzénát, fém a’ zabot nem rághatta, 
’s azok a’ két lovak, mellyeketmellette tar
tottak, mind a’fzénáját, mind a’ zabját meg
rágták, ’s ügy vetették elébe. — Két vagy 
három efztendős korokban fzokták némelly 
tartományokban az egéfz-tsikókat ki-herélni; 
a’ melly munkára vagy a’ tavafzt, vagy az 
öfzt válafztják. Perfiában, Arabiában, ’s 
némelly más Tartományokban, fzokatlan 
dolog ez a’ herélés, még is minden-féle lo
vaknak hafznokat tudják venni. Meg is kell 
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vallani, hogy a1 herélés által fokát el-vefz- 
tenek a’ lovak az ö erejekből, kevélyfégek- 
böl, ’s bátorfágokbó.l. Leg-alább, a’ melly 
lovakat a’ leg -nehezebb munkákra tartunk, 
azokat egéfzen kellene hagynunk. Három 
efztendős korában tanítani kell már a’ lovat, 
fzoktatni kell a’ zabolához, a’ nyereghez , 
hogy azt könnyen meg-fzenvedje; de négy 
efztendős koráig nem kell rá ülni, mert még 
a’ dereka gyenge, és könnyen kár eshetne 
benne. Mi a’ mi lovainkkal a’ zabola és 
farkantyú által parantsolunk; a’ régi Numi- 
dák pedig fém nyerget nem tettek rájok, 
fém zabolát fzájokban, még is mintha meg 
meg annyi fzóhoz tanültt hüféges ebeken 
üitek volna, oda mentek rajtok a’ hová akar
tak. Mi a’ mi lovainkra a’ kengyelnél fog
va űliink-fel: a’ régi Perfák meg tudták ta
nítani a’ magokéit, hogy le - térdeljenek ’s 
meg - görbedjenek oílyankor , a’ mikor há
tokra akartak ülni. — A’ paripázás eggy 

v leg-nemefebb mulatfágok az ifjaknak, ’s fzép 
minéműfég a’ többek között bennek az is, 
ha^ a’ lovat jól meg tudják ülni. Némelly 
beteg embereknek is, nevezetefen pedig a- 
zoknak, a’ kiknek tüdejek gyenge, nem le
het eggy eggy hafznofabb orvofságok a’ lo
vaglásnál. A’ ló hufzon-négy órában nem 
igen fzokött tovább feküdni ’s alunni három 
óránál; főt vágynak ollvanok is, a’ mellvek
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állva alufznak. Minthogy a’ ló az ivás köz
ben az órrát is a’ vízbe mártja, nem kell 
őt inni engedni akkor, mikor melege .van: 
mert azon-kívül, hogy a’ víztől veízedel- 
nies kólikát k ap , az orrának hártyája is ki- 
tüzefedik, ’s taknyofsá léíz’ miatta. — Az 
Arabs lovak leg-fzebbek mind azok között, 
mellyek Európában esmeretefek.- A’ Bar
báriából , ’s nevezetefen Marokkóból kerültt 
lovak is fzépek és kedvelek. Ezek után leg- 
hírefebbek a’ Spanyol lovak: jók ezisk mind 
hartzra, mind pompára. Magafságok rend- 
fzerént négy lábnyi és kilentz íznyi: ezek 
köztt is pedig leg-jobbak azok, mellyek An- 
daliífiából kerülnek. — Az Ánglus lovak 
hafonlók az Arabiából ’s • Barbáriábói kerültt 
lovakhoz, a’ minthogy eredetek fzerént on
nét is fzármaztak; hanem hogy nagyobbak 
’s testefebbek azoknál. Minthogy az Ang- 
lufok a’ futtatásban ’s vadáfzatban nagyon 

* gyönyörködnek, az ő lovaik erre a’ mun
kára igen alkalmatofok, *s a’ futást fokáig 
cl-győzik. Ez előtt eggynéhány efztendők- 
kel eggy Ánglus Posta-Mester nagy fumma 
pénzben fogadott máfokkal, hogy ő tizen
öt óra alatt el-megyen eggy bizonyos Vá
rosba, melly oda 72. Frantzia mértt-főldek- 
r e , az a z , a’ lónak rendes ügetéfe fzerént 
hetven-két órányi földre efett. A’ Pósta- 
Mester tizen-négy lovakat küldött-el előre 
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bizonyos M tiókra, mellyek közzŰl mindé« 
niken öt óráig nyargalt, ’s ezt a’ nagy utat 
el-végezte tizen-eggy óra és harmintz-két 
minóta alatt. Ennél gyorfabb futás foha 
fém efett az Ólympiai híres Játékokban. —• 
'Á’ Nápolyi, Dániai, ’s Hollandiai lovak 
fzép testüek, ’s alkalmatofak mind a’ hartz- 
ra , mind a’ pompára. Kivált a’ Hollandiai 
lovak igen illenek a’ hintók’ elébe; úgy
hogy többnyire a’ Frantzia nagy Urak is 
ezékkel élnek. —■ A’ Német lovak nehezek, 
’s hamar ki-fogy belölök a’ lélekzet. — Az 
Erdélyi és Magyar Orfzági lovak jó futók. 
Az Arabs lovak eredetekre nézve az Arabiai 
pufztákban lakó vad lovakból fzármaztak, 
mellyek annakutánna a’ jó gondvifelés által 
úgy el-fzaporíttattak, hogy már ma tellye* 
velek tsak-nem egéfz Á’sia ’s Afrika. Ezek 
a’ lovak olly könnyűk és gyors futók, hogy 
fókák közzulök Strutz- madarat is meg
előzik. Az Arabfok nem élnek egyéb mun
kára a’ magok lovaikkal, hanem egyedül 
a’ vadáfzatra: mikor füvet nem adhatnak 
nékik , leg-inkább teve téjjel ’s holmi ma
gokkal táplálják azokat. L eg -inkább tsak 
a’ kantzákat tartják - meg magoknak , mint
hogy ezek a’ futást jobban el-győzik; a’ 
melly egéfz lovakat pedig mén-lovaknak v. 
tsődöröknek nem akarnak meg-tartani r azo
kat a’ Törököknek- adják-el. Az Arabfok 
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különös fzcretettel vifeltetnek a* magok lo
vaikhoz, nyájafan befzéllgetnek velek, ’s a’ 
magok tulajdon fátoraikban hálatják; a’ lo
vak is ügy neki fzoknak ennek a’ barátfá- 
gos életnek, hogy minden-féle velek való 
tréfálkodást k i-állnak: főt fokán közzűlök 
még a’ nagy mozdulástól is türtőztetik ma
gokat, hogy gazdátoknak alkalmatlanfágá- 
ra ne légyenek. Többnyire egéfz nap’ kötő
féken állnak az Arabfoknak lovaik a’ fátor- 
b an , kétfzer vagy háromfzor meg-itatják ő- 
ke t, de enniek nem adnak nappal femmit, 
hanem tsak éjtfzaka. Mihelyt az Arabs pré
dára menvén a’ maga kantzájára fel-űl, ’s 
annak oldalait meg-fzorítja, majd képzel- 
hetetlen febefséggel vií’zi az Ötét, ’s mint a' 
leg-gyorfabb fzarvas, ügy fzokdöíi által a’ 
bokrokat, ’s mély árkokat. — A’ török lo
vak fzépek, tellyefek bátorfággal és tűzzel; 
de gyengék, és nagy gondot kívánnak. — 
A’ melly lovak Indiában és Cliínában te
remnek, azok igen kitsínyek, lomhák, és 
erötelenek. Azt írja Tavemief, hogy lá
tott eggy ifjü Mógol Printzet eggy ollyan ki- 
tsíny de fzép termetű paripán lovagolni, 
mellynek magafsága nem volt nagyobb eggy 
agárénál. Többnyire ott is a’ Fejedelmek 
Arábiából hozott lovakkal élnek, a’ mel- 
lyeknek is hogy ezen a’ fzokatlan földön ere- 
jek el ne veíTzen, zab helyett meg-tzukro- 
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zott főtt borfóval táplálják őket. — A’ T a
tár lovak erőfek és bátrak, és az utazást két 
nap’ két éjtfzakán, főt topább is el-győzik 
eggy-végben. Az éhféget és fzomjiifágot
igen fokáig el-türik. —- Az. Islándiai lovak, 
a1 mint írja Anderfon, igen rövidek és ki- 
tsínyek; de fzörnyü hidegféget ’s fáradtfá- 
gokat kívánhatnak, — A’ Lappóniai lovak
ról is azt írja OuthieY , hogy azok is kitsí- 
nyek, de elevenek és jók. Minthogy a’ 
Lappóniaiak nyáron által az ö lovaiknak 
hafznokat nem vehetik, a’ mikor a’ fziikfé- 
ges terheket vízen hordhatják; azért is Má
jusban minden páf/tor nélkül ki-hajtják őket 
az erdőkbe; ezek ott magok meg-kerefik 
élelmeiket fzintén kéí’ö öfzig, a’ mikor a* 
hideg fagytól kénfzeríttetvén, a’ falukba o- 
fzolnak, ’s ki ki haza megy a’ maga gazdá
jához, — Mind ezekből a’ jegyzéfekbol ki- 
tetfzik, hogy az Arabs lovak a’ ieg-elfők a 
Világon, mind fzépfégekre, mind jófágok- 
ra nézve, és hogy innen terjedtek-el a’ fzép 
lovak mind Európába, mindÁ’siába, mind 
Afrikába. Hihető, hogy Arábia volt tehát 
a’ lovaknak leg-elfő hazájok; a’ minthogy 
ma is nem-hogy más-féle fajtákkal elegyí. 
tenék azokat az Arabfok, hanem inkább kü- 
lönöfen vigyáznak arra, hogy ez a’ faj a’ 
maga valófágában meg-tartattafsék. Ha A- 
yabia nem leg-jobb elírna is a’ lovaknak tér-
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méfzetekhez-képest: leg-alább az Arabfok
nak különös jó gondvifeléfek bőven k i-p ó 
tolja azt, a’ mi híjánofság a’ földben ma
gában vagyon. Igaz a z , hogy az Arabfok 
az ö lovaikat más fajjal meg nem elegyítik; 
de arra fok fzáz efztendöktöl fogva nagy 
gondjok v o lt, hogy tsak a’ leg-fzebb mén
lovakat ’s lcg-termetefebb kantzákat tartot- 
ták-meg magoknak, és azokat fzaporítot- 
ták. Ezen különös gond által fokkal inkább 
meg-nemefítették ezt a’ fajt, mint maga a’ 
terméfzet a’ leg-bövebb ’s leg-termékenyebb 
tartományban Őket meg-nemefíthette volna* 
— A’ mérfékeltt melegfégü ’s fzáraz tarto
mányok inkább meg-eggyeznek a’ lovaknak 
terméfzetekkel, mint a’ hidegek és nedve- 
fek. Gróf Buffoil azt tartja , hogy közönfé- 
gefen fzóllván, ’s az egéfz földön találtatha
tó minden-féle lovakat öfzve - hafonlítván , 
a’ közép-fzer termetüek jobbak mint a’ na
gyok; hogy a’ tifztogatásra ’s jó gondvife- 
lésre fzint’ ügy fziikfégek vagyon mindnyá
joknak , valamint az ételre ’s italra, és hogy 
a’ fímogatás, édesgetés, velek való jó bá
nás által, fokkal 'több hafznokat vehetjük 
nékik, mint a’ fzidás és kínzás által. — Af
rikának Déli réfzeiben is teremnek ugyan lo
vak , de a’ mellyek tsak-nem minden mun
kára alkalmatlanok, hanem hogy a’ Szere- 
tsenek ezeknek hüfaikkal élnek, mellyeket 
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fzint’ ollyan jó ízúen efznek, mint a’ kutya 
liiist. Az Arabfok is meg-efzik a’ fiatal vad 
lovaknak húfokat: főt közönféges ez a’ ló- 
hús fzeretés egéfz Tartanában, főt Chíná- 
ban is. — Valamint minden-féle állatokban, 
úgy a’ lovakban is találtatnak ollyanok, mel- 
lyeknek valamellyik tagjoknak alkotáfában 
a’ terméfzet az ö rendes útját láttatik el - té- 
vefzteni. Hlyen volt a’ Nagy Sándor’ lova, 
mellyet Búcephcilusnak nevezett azért, mert 
a’ feje hafonló volt az ököréhez. Július Cé- 
fár neveltetett-fel eggy lovat, mellynek két 
elfő lába hafonló volt az embernek lábaihoz. 
Vérónában mondják hogy fzúletett eggy ló, 
mellynek ember-feje volt. Találtatnak közt- 
tök hermophroditufok is, t. i. ollyanok ? 
mellyekben mind a’ két nem eggyefül.

Valamint a’ fzarvas marháknak, úgy 
a’ lovaknak is vágynak némellykor döglele- 

* tes és ragadós nyavalyájik, mellyeket vagy 
a’ rollz eledeltől, vagy az időnek vifzontag- 
fágából fzoktak kapni. i76;3-ban Frantzia 
Qrfzágban fok helyeken kezdettek a’ lovak 
köhögni, a’ melly köhögés meg is ölte azo
kat, mellyeket alkalmatos időben nem or- 
vofoltak. Az orvofság pedig tsak ebből állt, 
hogy az illyen köhögős lovaknak fzájaikat 
mézzel m eg-dörgölték, azután fejér vizet 
adtak inniok, az az ollyan vizet, mellybe 
korpát elegyítettek. A’ régi orvofok fok
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réfzeiket nagyon dítsérték a’ lovaknak az 
orvoíi tudományra nézve is: de már ma a’ 
lónak femmi egyéb réfze nem dítsértetik, 
hanem tsak a’ kantzának teje, melly a’ fzamár 
tejhez nagyon hafonlít. Sok favó van ben
ne, kevés fajt, ’s kevés vaj; azért is a’hek- 
tikás és fzáraz-betegfégben lévő embereknek 
igen egéfzféges. Tsudálkozni lehet rajta, 
hogy az iílyeneknek tsak a’ fzamár tejet ja
vasolják a’ Doktorok, holott a’ ló-téjnek 
ugyan azon hafzna vagyon, ’s azonban min
den fzegény legény fokkal könnyebben te
hetne rá fzert, mint a’ fzamár téjre. — A’ 
lónak hóitta után egyéb hafzna nints, hanem 
hogy ferénnyének, fzörének, bőrének, és 
körmeinek némelly hafznokat vefzik.

U  slmi des Hommes. Paris. 1 7 5 7 .
A Z  E M B E R E K N E K  B A R Á T J O K .

E z  munka hoífzan és bőven elo-befzél- 
li, mit tégyen ez a’ fzó népefedes vagy né
pe fség, és mellyek légyenek annak hafznai. 
Hlyen tzélból leg-elöfzör is a”  gazdagfágot 
vefzi gondolóra a’ maga Theoriájában. A’ 
gazdagfág magában foglalja a’ fziikfégest, 
a’ bövölködést, és a’ fzer-felett valót; a’ 
melly három dolgokat eggyüvé kell kötni,
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úgymint a’ mellyekböl foly valamelly Or- 
fzágnak gazdagfága. Mert mit is jelent ez 
egyebet, hanemha elöfzör a’ főidnek termé- 
fét, a’ melly m eg-adja nekünk mind azt, 
a’ mire fzükfégünk vagyon; topábbá a’ pénz* 
forgáfának hafznát, melly tsinálja a’ bőfé- 
get; ’s utoljára, az idegeneknek hozzánk 
jövő kintseiket, melly tsinálja azt,  a’ mit 
íuperfluumnak vagy fzer-felett valónak hí
vunk. A’ fold’ termékenyfégének terméfzeti 
efzkoze a’ fzántás-vetés; a’ pénznek az Or- 
fzágban való forgáfának efzköze a’ belfő ke
reskedés, melly vagyon a’ kiilömböző Vá
rótokban ’s Vármegyékben élő lakotok kö
zött; az Idegeneknek kintseiket magunkhoz 
húzzuk, mikor más Orfzágokkal kereskedés
re lépünk. Ezek a’ három fő réfzek némi- 
némü p iram ist, v. hegyes tornyot Formál
nak. A’ leg-elfo , t. i. a’ fzántás-vetés , en
nek fundamentoma, úgymint a’ melly leg- 
fzükfégefebb; a’ belfő kereskedés ennek az 
épületnek dereka; ’s a’ külfő népekkel va
ló kereskedés , fedele. Ez a’ gondolat vagy 
elö-adásnak módja igen helyes, fzép, és ter
mékeny. — De ezen princípiumokon vagy 
eredeti igazfágokon kívül vagyon még eggy, 
a’ mellyet elföbbnek ’s mélyebb fnndamen- 
tomnak lehet tartani. Mitsoda pedig ez? 
nem egyéb , hanem a’ Tárfafágban való élés, 
melly az emberi nemnek tagjait, a’ famíliá

kat,
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k á t, népeket és Orfzágokat eggy testbe öfz- 
ve-kötözi. A’ Tárfafágban élő embereknek 
eggy tzélra való dolgozáfokból ’s törekedé- 
fekböl fzármazik a’ gazdagíag; mivelhogy 
e’ találja-ki az efzközöket, mellvek a’ fzán- 
tás-vetés, kereskedés, ’s mesterfégek. Ezek 
a’ meg-gazdagodásnak princípiumai ’s mód
jai: de még ezek magokban nem elégíége- 
fek , hanemha elégedendő ’s hathatós efz- 
közök is vágynak, a’ kik azokkal élnek. 
Mitsodák ezek az efzkozök ? nem egyebek, 
hanem az embereknek valamelly Orízágban 
való fokfágok, mellynek kút-feje vagyon a* 
Népefítésben. — E’ fzerént a’ népeí’ség a’ 
Táríafágnak leg-elfő java, úgymint a’ melly 
nélkül a’ több jókat meg-fzerezni lehetetlen.

i-Jzör. A’ mi a’ fzántást-vetést illeti; 
az eleíégnek mértéke 'az Qrfzág’ népefségé- 
nek mértéke, az az, hogy valahol az eleíég 
b ő , fókák ott a’ mimkálódó kezek. De 
hogy bővölködhetnek valamelly Orfzágban 
az élésre meg-kívántató dolgok, ha a’ főid
nek míveléfe el-múlattatik? Eggy régi Ró-» 
mai lakos, a’ ki ha a’ hartzból viíTza-jött, 
mindjárt a’ maga földjének míveléfére tért, 
eggy hóid főidből tifztefségefen táplálta ma
gát és famíliáját. Eggy vad-ember, a’ ki 
fém nem vet fém nem arat, maga egyedül 
meg-eméfztheti efztendeig mind azokat a’ 
vadakat, meilyeket ötven hóid föld táplál-«
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hat-el; következésképpen Tullus Hostílius- 
nak ezer hold-földjében lehettek öt ezer job- 
bágyjai, mikor a’ vad emberek között ezer 
hóid fold hiífz embert alig táplálhat-el. Illy 
véghetetlen kiilömbféget tsinálhat a’ fzántás- 
vetés a.' népefedésben. — Ha igaz teh á t, 
hogy az élésnek bofége a’ népefségnek mér
téke, és hogy a’ népnek fokfágában áll va- 
lamelly Orfzágnak virágzáfa: fziikfég, hogy 
minden mesterfégek között a’ légyen az elfő, 
melly az eleféget adja. Hlyen a1 fzántás-ve- 
tés , melly a’ régi Rómaiaknál igen nagy bets- 
ben tartattatott, nálunk pedig igen kevésre 
betsültetik* ’s minden nap’ alább alább fzáll. 
Frantzia Orfzág p. o , azt mondja az író , 
különöfen alkalmatos a’ főld-mívelésre. A’ 
föld termékeny, az idő’ járáfa alkalmatos, 
a’ lakofok elevenek, a’ kereskedés könnyű; 
mert bővölkodik nagy folyó-vizekkel, ’s a’ 
tenger mind Efzaki, mind Déli oldalait mos- 
fa. Mi az oka tehát még is , hogy a’ fzán- 
tás-vetés nem igen boldogul Frantzia Orfzág- 
ban? Minekutánna ennek néinelly közönfé- 
gefebb okait adja, azt mondja azután, hogy 
némelly nagy gazdagfágok egéfzen bé - nye
lik a’ kifsebbeket; hogy fok más mesterfé
gek, nevezetefen a’ fiflántz, vagy az u’fo- 
i:ázás, nagy utat nyit a’ hirtelen való meg
gazdagodásra , azért is meg-utálják a’ fzán- 
tást-vetést i mellyből a’ halznot kéíőbben re
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ménjük. Továbbá azt mondja, hogy az 
emberek inkább néznek arra , a’ mi az ö fze- 
meik előtt ragyog, hogy-fem mint a’ való- 
fágos hafzonra. A’ Földes Urak el - hagy
ják az ő falujikat, Párisba ’s más nagy V á
rótokba mennek lakni, ’s az ö földjöknek 
míveltetéfét ollyan kezekre bízzák, a’ kik 
azt tsak úgy míveltetik, a’ mint akarják. 
Ide való az is , hogy a’ pénznek interefse 
nagy , és tokáknak , a’ kiknek tőke-pénzek 
vagyon , utat nyit a’ dologtalanfágra , és pu
ha életre. El nem kell hallgatni azt is, hogy 
tok Méltófágok az Anglus kertekre ’s egyéb 
hafzontalan ékefségekre, földjöknek eggy 
nagy réfzét el-foglalják, a’ hol tok ezer em
bereknek tápláltatátokra elégedendő elefég 
teremhetne. Miképpen kellene tehát mind 
Frantzia Orfzágban, mind máfutt, ’s nálunk 
is, a’ főld-mívelést boldogítani? Eggy hatr- 
hatos efzköz lenne erre a’ többek között az 
ha a’ fzántó-vetök nagyobb betsúletben tar- 
tattatnánák. Már az Oskolában közönfége- 
fen minden nap’ jól fejekbe kellene verni a’ 
gyermekeknek, melly hafznos, melly ártat
lan , ’s melly fzép mesterfég légyen ez; úgy
mint a’ melly nélkül a’ többek femmit-fem 
érnének. Meg kellene ott betsülni a’ fzán- 
tó-vetőknek gyermekeiket, ’s azért hogy nints 
ezüst gombos mentéjek, nem kellene őket 
a’ náloknál alább-való, roflzabb tanúló , ’s
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foiTzabb erköltsü Ur-fiatskáknak utánnok ül
tetni. így ezek még gjermekfégekben lát
ván azt, hogy azért hogy ok fzürben járnak, 
nem utáltainak - m eg, hanem inkább az Ő 
jó erköltsökért mindenektől betsültetnek; 
örömest rá adnák magokat erre az alá-való- 
nak tartattatott de íeg-hafzriofabb mesterfég- 
r e , mellj a’Királjtól fogva a’ kőidéiig min
den rendű ’s rangú embereket táplál. Már 
máfutt is dítsértem, de nem lehet itt is elő 
nem hoznom a’ Chínai Tsáfzárnak azt a’ fzép 
tselekedetét, m ellj fzerént minden efzten- 
döben fok ezer fzántó-vetöket meg-vendé
geket, a’ hol a’ maga jelen-létével őket 
nem-tsak meg-tifzteli, hanem velek eggjútt 
efzik. —

2-fzoY. A’ mi a’ kiilfo kereskedést il
leti, ennek a’ Könyvnek írója a’ maga prin
cípiumai fzerént meg-mutatja, hogj hafon- 
ló ez a’ belfő kereskedéshez; a’ melly mi
ben álljon, kiki tudja. Valamiképpen Fran- 
tzia Orfzágban Páris az Orfzágnak fzíve, 
melljtől függ a’ több apróbb Várofoknak ’s 
heljfégeknek kereskedésbéli mozgáfok ’s é- 
letek: úgj fzintén a’ külfo kereskedésre néz
ve azt akarná ezen Könyvnek írója^ hogy 
Frantzia Orfzág lenne a’ fzomfzéd népeknek 
kereskedéfeknek középpontja, a’ mellj felé 
vinnék az ő gazdagfágaikat. Azt lehetne 
gondolni, hogj ebben a’ proiectumban né

mi-
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minémü kevélyfég v ág jo n : de ha valaki a' 
munkát meg - olvafsa, könnyen által - látja, 
hogy az írónak nints más tzélja , hanem tsak 
a1 pénznek forgáfa , melly fzint’ úgy hafz- 
nálna a’ fzomfzéd Tartományoknak, vala« 
mint Frantzia Orfzágnak. E ’ végre proiec- 
tálja azt is , hogy tétettefsék akármelly más 
Orfzág ennek a’ kereskedésnek közép-pont
jává; de lehetetlen az olvaíonak meg nem 
engedni, hogy Frantzia Orfzág mind az Ó 
fekvéfére, mind fzéles ki-terjedéfére, mind 
termékenyfégére , mind a’ lakotoknak mun- 
káfságokra nézve, leg-alkalmatofabb arra, 
hogy illyen közép-pontnak tétettefsek. An- 
nakutánna fzóll a’ bőlts író a’ tengereken 
való kereskedésről, a’ Colóniákról, azok
nak népefítéfekről, a’ mellyek Frantzia Or- 
fzágra nézve mind igen helyefen gondol
tának.

A ’ K A T O N A I T U D O M Á N Y R Ó L .

H árom nevezetes Epochdi v. Idö-fzakä«
fzai voltak a’ katonai neveltetésnek. A’ 
Görögök és Rómaiak, az ő fzatoadfágjok5 
virágzáfának kellemetes idftjében, a’ tudo
mányokat ’s mesterfégeket a’ vitézféggel öfz* 
ve-kötötték. Látjuk, hogy Görög Orfzág- 
ban Thucydides , Xenophon , Polybius;

Ró«
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Rómában, Scípió, Lucullus> es Cccfdr, a’ 
magok egéfz életeket minteggy két réfzre 
ofztották; eggyik felét a’ tifztefséges tudo
mányokra, a’ máfikat a’ hadi-munkákra fzen- 
telték. Philofophufok ’s Tiidófok lévén a’ 
békefség’ idejében, ha a’ fzükfég kívánta , 
a’ magok nagy esmeretfégeiket és fok ké- 
rődzéíek által gyűjtött tudományaikat a’ had
ba vitték, ’s azoknak nagy hafznokat vet
ték. Kitsoda kételkedhetik p. o. felöle, 
hogy Ccefár a’ bőltselkedésnek , nevezetefen 
pedig a’ mechdnicának, v. mozdító-mester- 
fégnek, mellyben nem kevéfsé jártas v o lt, 
nagy hafznát ne vette légyen akkor, mikor 
a’ Rajna-vizén hidat tsináltatott, ’s mikor 
a’ Brindes Várofának ki-kötö-helvét nagy 
gátoltnak kéfzítéfek által bé - zárta ? — A’ 
katonai tudomány, ’s a’ hadi mesterfégekre 
való jó nevelés , más egyéb tudományokkal 
eggyiitt, el - tunt ,  mikor a’ tudatlanfágnak 
fzázadjai bé-keriiítek. Ekkor is voltak vi~ 
téz emberek; de ez a’ vitézleg nagy réTzént 
minden mesterfég és tudomány nélkül lévén, 
nem álltt egyébben, hanem tsak a’ vakme- 
röfégben. Vitéznek tartatott minden , a’ ki 
bátran néki vágott az ellenfégnek, ’s nem 
félt a’ haláltól.' Az egéfz hadakozás nem 
egyéb volt, hanem a’ vakmerő bátorfágnak 
munkája; nem pedig ollyan mesterfég, a* 
millyen ma, t. i. majd minden-féle tudomány

nak
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nak ’s esméretnek öfzve-tsoportozáfa. Sőt 
még a’ XV-dik ’s XVI-dik Században is, 
mikor már más egjéb mesterfégek a’ virá
gozni kezdett bőltsefségnek hafznos kintsei- 
vel kezdették magokat ékesgetni; a’ kato
náskodás és hadi-mesterfég nem fzégyenlett 
a’ maga hajdani durvafágával ’s tudatlanfá- 
gával kérkedni. Végezetre, a’ közelebb le- 
folytt Századnak fele-táján efett valamelly 
nagy változás e’ réfzben a’ gondolkodásnak 
módjában. Ekkor kezdtek leg-inkább a’ Ka
tonák ’s a’ Tifztek valamit tudni a’ föld
mérésből ; ekkor kezdték a’ Mathefisről írtt 
betses munkákat a’ békefségnek idején ol
vasgatni , hogy a’ hadnak idejekor okofab- 
ban hartzolhafsanak. Ekkor kezdettek a’ 
katonai Fő Tifztfégekre ollyanok tétettetni, 
a’ kik a’ Várofokat nem-tsak ostromolni 
tudták, hanem meg eröfíteni is. Nem ritka 
volt már a’ Hadi Tifztek köztt ollyakat ta
lálni , a’ kik mini Polybius és Coefár, a’ ha
dakozásnak egéfz Históriáját fzép ékefen- 
fzólláfsal le tudták írni, ’s az ütközetben 
efett hibákat fel-tudták fedezni. Azóltától 
fogva mind inkább inkább öregbedik a’ Ha
di Tifztek között ez a’ Tudománynak fzere- 
te te , úgyhogy már ma azt lehet mondani, 
hogy valamint a’ régi Görögöknél és Róma
iaknál , úgy Ő nálok is barátfágos kezet fogott 
eggymáfsal a’ tudomány és a’ vitézfég.

L  A*
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A ’ DUELLUMRÓL, VAGY A ’K É T  SZE
MÉLYEK KÖZTT VALÓ VIASKODÁSRÓL.

K z az utálatos és Kerefztyénfég ellen va
ló fzokás a’ Duellum, a’ maga eredetét É- 
fzakon vette: de ez a’ vefzedelmes plánta 
a’ Déli tartományokban is hamar meg-neve- 
kedett, termékennyé tétettetett, ’s mind O- 
3afz, mind Frantzia, mind más Orfzágokban, 
Hagy pufztítáfokat tett. Lehetett vólna-é 
tsak gondolni is, hogy ez a’ fzokás, melly 
a ’ vadfágnak, dühöfségnek, ’s baromfágnak 
minden béllyegeit magában hordozza, olly 
mély gyökereket verjen magának fok Ke- 
refztyén Orfzágokban, nevezetefen pedig a’ 
Erantziáknál, a’ kik közönfégefen leg-pallé- 
rozottabbaknak, nyájafabbaknak, ’s fzelídeb- 
beknek tartatnak minden Nemzetek között ? 

i Hafzontalan kiált a’ terméfzet, a’ józan-okos- 
lá g , ’s a’ Kerefztyén V allás, ez ellen a’ ba
romi tselekedet ellen: úgy látfzik, hogy nem
hogy ki-írtatnék közziilünk, hanem mind in
kább inkább nevekedik és fzaporodik a’ Ke- 
refztyének között.

Felette fok okok el-hitethetnék velünk 
az e’-féle ütközetnek bolondfágát. Mert 
i-fzör. a’ Duellum, v. a’ két l'zemélyek 
között való hartz, nem adhatja-vifíza a’ be- 
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tsuletet. Minden Böltseknek közönféges 
maximáiok v. állítáfok e z , hogy a’ betsíilet 
nem máfokban, hanem magában van az em
berben, és hogy nem függ az némelly al
kalmatlan embereknek ízemtelenfégektől ’s 
roíTzafágoktól. Felette roífz dolog volna az, 
ha a’ leg-jobb embernek betsületét is vala- 
melly vakmerő ’s ortzátlan rágalmazó eggy 
fzempillantásban le-ronthatná. De tegvük- 
fe l, hogy valakinek betsülete meg-hervafz- 
tattatott: de hát már így a’ duellumnak v. 
két fzemélyek közti való hartznak van-é az 
a’ privilégiuma, hogy annak elébbeni épfé- 
gét viífza-adhafsa ? Azt mondja p. o. valaki, 
hogy hazudtál, vagy hogy a’ kártyázás köz
ben tsalárdfággal éltél: hát már hogy ez a’ 
vád hamis, azzal akarod-é meg * próbálni, 
hogy vagy magadat vagy a’ vádolót kéfz 
vagy meg-gyilkolni? Vallyon jó-é ez az o- 
koskodás , ’s lehet-é e’ princípiumból jó kö
vetkezést húzni-ki? — 2-jzOY♦ A’ duellum 
éppen nem jele ’s nem bizonyfága a’ vitéz- 
fégnek. Azt mondja a’ híres Volfius, hogy 
cÜ vitézfég ollvjan virtus, melly velünk meg- 
útdltatja a* vef'zedelmet, mikor kötelefsé- 
gűnknek tellyefítéfére hívattatunk. Úgy-
de kötelefségünk-é a’ duellum, melly nem 
egyéb, hanem az emberifégnek’s a’ Kerefz- 
tyénfégnek minden fzent törvényének meg- 
útáláfa? Meg-engedjük azt, hogy bátorfág 
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kívántatik arra, hogy meg-űtáljuk azt az in
dulatot, a’ melly leg-erőfebb az emberben, 
t. i. a’ maga faját életének fzeretéfét. De 
azt feleljük erre , hogy a’ duellumról éppen 
ügy kell okoskodni, valamint az embernek 
maga meg-öléféröl. Az a’ ki magát meg
öli, valamint az is, a’ ki magát ok nélkül 
a’ meg-ölettetésre vifzi, nem félénk és nem 
puha; űgyde dühös, efztelen, és fzentfég- 
tö rő : és ez tsak maga is elégféges arra , 
hogy meg-tartóztafsa az embert, hogy foha 
magát e’ vefzedelmes indulatnak neki ne bo- 
tsáfsa. — Könnyű lenne ß-fzor meg-mutat- 
n i, hogy a’ két fzemélyek köztt való hartz 
gyalázatjokra vagyon a’ Fejedelmeknek, ár- 
talmokra az Orfzágoknak, ’s ellenkezik a* 
Kerefztyén Vallásnak törvényével. Az il- 
lyen hartz ellenkezik az embernek leg-ked- 
vefebb hafznával, ellenkezik mind Világi, 
mind örökké-való bóldogfágával. Ennek 
tsak látáfa is fel-háborítja a’ képzelődést, 
fel-ingerli az érzékenyfégeket, ’s az egéfz 
embert meg-refzketteti. Ha bátor lépéfek- 
kel megy az ember az illyen hartzra, tellyes 
az ő fzíve dühöfséggel, ’s az Ő lelke kefe- 
rűféggel: a’ bal-vélekedésnek kegyetlenfége 
az, a’ melly vezeti ötét vagy a’ halálra, 
vagy a’ fzámkivettetésie. Ezt a’ bal-véle
kedést kellene tehát minden módon ostro
m olni: de annyira meg - gyökerezett az, ’s

oily



oily nehéz azt ki-írtani, hogy az ellene elö- 
hordattatott okoskodáfok által még inkább 
meg-átalkodik. Az a1 ki duellumra m egy, 
jól tudja hogy Ő nyilvánfágos rebellis vagy 
pártoskodó az Isten ellen , a’ Király és Haza 
elten, és hogy e’ mellett a1 maga tulajdon 
vefzedelmére íie t: de mindezeknél az okos- 
kodáfoknál erőfebb a’ bal-vélekedés. Ez a’ 
bal-vélekedés , mint a’ ragadó-nyavalya egy- 
gyik testről a’ málikra, fzint’ úgy által-mé- 
gyen eggyik lélekről a’ máíikra. Ennek a* 
bal-vélekedésnek dögleletefsége annál vefze- 
delmefebb, hogy kitsiny korokban verette- 
tik az bé az embereknek fejekbe ; a’ mikor 
még minden indulatok mély bé-nyomáfokat 
Csinálhatnak ö bennek. — Ezt a’ bal - véle
kedést nem lehetne tehát könnyebben le-ron- 
tan i, mintha mindenek, nevezetefen pedig 
a’ Szülék az ő gyermekeik, ’s az Oskolai 
Tanítók az Ő tanítványaik előtt néminémil 
utálattal, fzánakozáfsal, és tsüfos nevetfég- 
gel befzéllnének a’ duetlumról. így lehetne 
reményleni, hogy a’ harmadik nemzetfég 
ebből a’ gyalázatos nyavalyából tökélletefen 
ki-gyógyúlna, ’s fzánni fogná a’ mi Elejin- 
ket, hogy azok olly eggyügyük voltak , 
hogy ebben a’ duellumban valamelly betsü- 
letet kerestek. De míg az emberek olly bo
londok léfznek, hogy infámifoknak ’s be- 
tsület nélkül valóknak tartják azokat, a’kik 
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valamelly fzemtelen ’s Vallás nélkül való em
berektől duellumra hívattatván, ki nem men
nek , hanem az Istennek ’s a’ Hazának Tör
vényeinek inkább engedelmeskednek, és fém 
a’ magok életeket ’s idvefségeket, fém fele- 
fégeiknek ’s gyermekeiknek forfokat bizony
talan kotzkára ki nem téfzik; míg a’ Kerefz- 
tyének olly balgatagok léfznek, hogy még 
dítsérik azokat a’ dühös medvékhez ’s tigri- 
fekhez hafonló embereket, a’ kik az illyen 
két fzemélyek közti való hartzban már eggy- 
néhány ártatlanokat meg-ölhettek : mind ad
dig nem lehet reményleni, hogy ez a’ bal
vélekedés a’ Kerefztyének közzüi vég-kép- 
pen ki-törőltefsék. Igaz az , hogy fokkal 
fi'irűbben estek a’ két fzemélyek között va
ló hartzok a’ mült Században, mint e’ mi
énkben; de tsak-ugyan ma fém ritkák ezek; 
a’ mellybol meg - tetfzik, hogy a’ tudomá
nyoknak virágzáfok, az erkőltsöknek min
den pallérozáfaik, a’ Kerefztyén Vallásnak 
’s Hazának minden törvényei elégtelenek en
nek a’ bal-vélekedésnek ki-írtáfára, hanemha 
a’ Szülék és Tanítók által már a’ kis gyer
mekek előtt nevetfegefsé tétettetik. — Ne
vezetes duellum pfett VI-dik Károly Fran- 
tzia Király alatt, CoYYOUge és LegYÍS kö
zött , a’ melly nékik törvényében parantsol- 
tatott. Mi lett belőle? ez, hogy a’ kit min
denek tudtak ártatlannak lenni j az ölettetett-

meg;
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meg; ’s tsak maga ez az eggy példa elégsé
ges lehetne a rra , hogy ez a’ baromi Szo
kás minden OrSzágokból ki-írtattaSsék. Lásd 
Tract, de Duello lngolftad. 1751.

U G Y A N  A R R Ó L .
A  9

betsület ollyan dolog, a’ melly mi 
bennünk vagyon, a’ melly nem függ a’ vé
lekedéstől, és a’ mellytől Senki Se foSzthat- 
meg bennünket, hanem tsak magunk magun
kat. Mitsoda köze van a’ betsűletnek a’ má~ 
fok’ vélekedésével ? mitsoda eggyeSség va
gyon az én Szívemnek rejteke, és más em
bernek a’ felől való vélekedéSe kÖztt, a5 
mit nem esmér? A’ más’ vélekedéSe adhat- 
é nékem virtust? vagy meg foSzthat-é attól, 
a’ mi bennem vagyon? adhat-é belém ol
lyan bűnt, a’ melly bennem nints? Eggy- 
fzóval, ha én külömbözö vagyok attól, a’ 
minek engem’ más gondol; vallyon az ő 
vélekedéSe az én természetemet meg-változ- 
tatjs-é? Tsudálkozni lehet még is rajta, 
hogy az emberek nem a’ valóságos beíSő 
betsületen , hanem a’ máSok’ rólok való vé
lekedésén kapkodnak. Ez az a’ hamis be
tsület, melly tsak a’ máSok’ vélekedésében 
v a n , a’ melly Szülte a’ duellumot, vagy a’ 
két Személyek köztt való hartzot. A’ duel
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lutrinak még tsak a’ neve is barbariis fzó i 
5s a’ tifzta Deákfágnak idejében foha fém 
éltek azzal annak ki-fejezéfére, a’ mire ma 
élünk vele. A’ régi Görögök és Rómaiak, 
a’ kils fzint’ ollyan bátrak voltak mint m i, 
még a’ nevét fém esmérték e’ bolond fzo- 
kásnak. Könnyű volna meg-mutatni, hogy 
azok a’ vad Nemzetfégek hozták-bé ezt ma
gokkal, a’ kik Efzakról jöttek, ’s Európá
nak fzép Tartományait el - borították. A’ 
tudatlanfágnak Századjaiban nagy virtusnak 
tartattatott ez. Frantzia Orfzágban XIII-dik 
Lajos kezdett ez ellen kemény törvényeket 
hozni, mellyeket XIV dik Lajos és máfok 
meg-erófítettek. De minden törvények, fe- 
nyegetéfek, ’s büntetéfek által is ezt a meg
rögzött bal-vélekedést ki nem irthatták. — 
Azok a’ kik ezt a két fzemélyek köztt való 
hartzot gyakorolják, két-félék; vagy ollya- 
nok, a’ kiknek fém .Istenek, fém Valláfok, 
fém Hazájok nints, ’s gondolóra fe véfzik 
azt, hogy ebben a’ tselekedetben valamelly 

'bűn volna; a’ más rendbéliek pedig jól tud
ják , hogy ez mind az Isten’ mind a’ Haza* 
törvényeivel ellenkezik, de még is a’ bal
vélekedés kénfzeríti őket, hogy lelkek - es- 
mérete ellen tselekedjenek. Mind a’ két rend
béliek a’ józan-okofság, a’Vallás, és az Or- 
fzágnak politikája ellen tselekefznek. Ez a’ 
duellumra való hajlandófág a’ jó rendnek s

va-



lói )

valófágos virtusnak gyarapodáfának igen nagy 
ellenfége. Sokkal könnyebb eggy vakmerő, 
ortzátlan, ’s Istentelen embernek, három 
négy duellumok által, ’s e^gynéhány ártat
lannak által-fzuráfa által magának betsűletet 
fzerezni, mint-fem egéfz életében vétkes kí- 
vánfágait zabolán tartani, ’s mindenkor tifz- 
tefséges életet élni. Ennek a’ vefzedelmes 
és erkőltsöket rontó bal-vélekedésnek ki-ír- 
táfára, fzükféges hogy az Ifjúfág a’ valófá
gos betsületnek princípiumaiban neveltettes- 
fék-fel.

A’ K Ö V ETEK RŐ L, ’S A’ KÖVETSÉG
NEK JÓ FOLYTATÁSÁRÓL.

Difcour fur V Art de negocier. Pár is* 1737.

j^ /j[ in d e n  Orfzágban fzükfég, hogy né- 
melly Ministerek belől hordozzák az igaz
gatásnak terhes gondjait; máfok pedig ide
gen tartományokban folytafsák az ő Király- 
jóknak dolgait. Az a’ fzoros eggyefség ’s 
tárfalkodás, melly vagyon ma az emberek 
között, fziikfégefekké téfzi a’ Követfégeket. 
Ezek néminéműképpen a’ Tárfafágnak lelke, 
’s fő végek az, hogy a’ közönféges jó elö- 
mozdíttafsék. Hajdan tsak rövid ideig tar
tottak az illyen Követeknek munkájik; mert 
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ha valamelly kérdés elő-adta magát, vagya* 
hadakozás, vagy a’ békefség által könnyen 
el-végeztetett. De már ma az Orfzágoknak 
eggymástól való fiiggéfek fokkal fzorofabb; 
úgyhogy egéfz Európát úgy lehet gondolni, 
mint eggy nagy órát, a’ mellynek ha vala- 
inelly lántz-fzemében, kerekében, vagy más 
réfzében eggy kis hiba élik, ez a’ kis hiba 
által-megyen a’ több réfzekre is. Által le
het ebből látni, hogy eggy ollyan emberben, 
a1 ki Követféget vifel, fok terméfzeti tálen- 
tom ok, nagy esméretek, nagy bőltsefség, 
és az emberi fzívnek nagy esméréfe kívánta- 
tik-meg, úgyhogy máfoknak még gondolat- 
jaikat is el-találhafsa; azonban pedig a’ mit 
titokban kell tartani, azt okofan őrizze, ’s 
magából ki-vétetni ne engedje. Hafzonta- 
lan ruházott-fel a’ terméfzet bennünket fok 
ritka tálentomokkal, hanemha azokat a’ fzor- 
galmatos munka által ki-élefítjük ’s k i-pa l
lérozzuk. Sziikfég volna erre a’ nagy mun
kára már elfő ifjúíágokban kéfzíteni a’ fze- 
mélyeket, ’s a Törvénynek minden réfzei- 
ben jártafokká tenni őket. Eggy igen fzép 
’s dítséretes minéműfég a’ Követben, ha a* 
jievezetefebb Európai Nyelveket tudja, ’s 
tökélletefen befzéllL Jó mód ez az embe
reknek meg - esméréfekre , barátfágoknak 
meg-nveréfére, ’s titkaiknak ki - tanúláfára. 
A.’ Históriának fzorgalmatos tanúláfa és tu-

dá-

1



i 7 i

dáfa is nagy hafznára vagyon a’ Követnek. 
Nem azt téfzi •_>< dig ez a’ históriának tiídáfa, 
hogy holmi haízontalanfágpkkal meg-töltse 
a’ maga fejét; hanem, hogy mint valamelly 
mustrában, úgy botsáfsa-el maga előtt az 
Orfzágoknak íbk-féle változáfaikat; nézze- 
meg kik voltak ott a’ fő jádzó fzemélyek, 
v f  sgálja-meg a’ dolgoknak rúgó efzközeiket; 
vefse fontba a’ vak fzerentsét, és a’ valófá- 
gos érdemet, a’ jó és a’ roífz tselekedete- 
két. A ’ két utólfóbb Századoknak Históri
ája főképpen az, melJyet máfoknak is ugyan, 
de kivált eggy Követféget vifelö embernek 
tökélletefen tudni kell. Szükfég hogy fzor- 
galmatofan forgafsa a’ Sully, ViííeYoi, d Es~ 
trades , Temple, Puffendorf, és más Böl- 
tseknek nevek alatt ki-jött betses munkákat. 
Minekutánna ennyire el - kéfzítette magát, 
lzúkíég azután, hogy eggynéhány efztendő- 
ket az utazásra fzánjon; ütazáfának pedig 
fő tzélja a’ légyen, hogy minden nemzet
nek terméfzetét, hajlandófágát, erejét, gaz- 
dagfágát, törvényeit, és fzokáfait igyekez- 
ze ki-tanúlni. Ketefse-fel mindenütt a’ tu
dós embereket, ’s azokkal Örömest tárfal- 
kodjon. Nagy üt ez arra, hogy valaki idő
vel a’ rá bízattatándó Követféget hafznofau 
folvtafsa. — Eggy jó Követben, a’ ki a 
maga Királyjának betsi'iletére ’s Hazájának 
bóldogítáíára törekedik, fok fzép mhiómü,.-



fégek kívántatnak-meg, mind fzívére, mind 
elméjére nézve. Nagyon ribál'on gondol
koznak azok, a’ kik a’ hamis politikát ’s 
ravafzfágot az okofsággal öfzve - zavarják. 
A ’ tsalárdfág ’s tettetés, lehet ugyan a’ Mi- 
nisternek ’s Követnek eggy darabig néminé- 
mi'i fzolgálatjára: de ha egyenes lelki-esmé- 
rete nints, tsak hamar ki fog tetfzeni , ’s 
el-vef^ti azután minden hitelét. Szabad a* 
Ministernek tettetni, de tsak annyiban, a’ 
mennyiben az egyenefséggel m eg-eggyez, 
az az , lehet titokban tartani azokat, mel- 
lyeket máfoknak nem fzükfég néki ki-befzéll- 
ni. — Ha valaki igen heves és indulatos, 
nehezen fogja az a’ külömbözö elméket meg
nyerni, ’s a’ maga Urához édefíteni.

Az emberfég és a’ nyájafság, az alkal
matos időben való le-botsátkozás, igen hat
hatós efzköz a’ fzíveknek meg-hódoláfokra. 
Nérpellyek úgy gondolkoznak, hogy ez a’ 
nyájafság és le-botsátkozás nem illik ö hoz- 
zájok, minthogy ők a’ Királynak képét vi- 
íelik. De az illyenek foha alkalmatos Kö
vetek vagy Ministerek nem lehetnek. Le
het néki a’ maga Királyjának nevében bát
r an, nemefen, ’s illendő nagyra-tartáfsal 
fzóllni; de azonban, mint magános fzemély- 
H ek , lehet mindenekhez emberféget mutat
n i, az ellene fel-hozott^ okokat jól meg
hallgatni, m eg-fontolni, azokat más erö-
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febb okokkal, de minden nyájafsággal, meg- 
tzáfolni. — A’ maga hafznával való nem 
gondolás eggy igen nemes és fzükféges mi- 
némüfége a’ Követnek. Sokak itt és na
gyon fzédítök a1 kifértetek, ’s azoknak tsak 
az ollyan lélek áll ellenek, a’ mellyben az 
ö Királykának ’s Hazájának fzeretete meg- 

\ gyökerezett. A’ jó lelki - esméretű Követ 
nem vár jutalmat ’s betsűletet egyébtől, ha
nem tsak a’ maga tulajdon Királyjától. — 
A’ titoknak meg-tartáfa a’ dolgok’ folytatá- 
fának lelke. Azt gondolhatná valaki, hogy 
már e’ tzikkelyre nézve minden bőven meg- 
mondattatott. Sőt inkább , a’ hallgatásnak 
mesterfége fokkal nagyobb , és fokkal fzé- 
lefebben terjed - k i , mint az ékefen-fzóllás- 
nak mesterfége. Vágynak ollyan dolgok, 
mellyeket foha fém kell a’ Követnek ki-be- 
fzéllni, vágynak ollyanok, a’ mellyeket tsak 
bizonyos hónapokig vagy efztendeig nem. 
Hagy fzükfége van e’ végre a’ Követnek a9 
józan életre ’s mértékletefségre. A9 nagy 
afztal ’s vendégeskedés, fzint’ annyit árthat 
az Orfzágnak, mint a’ maga egéfzfégének. 
Szint’ ollyan vefzedelmes az is , ha az illyen 
Sámfonok Delilát tartanak. Ha voltak két 
három Ministerek ollyak, kikből a’ bor és 
a’ fzerető a’ titkot ki nem ve tte ; fok fzázak 
voltak ellenben ollyanok, a’ kik e’ két kő- 
fziklában hajó-törést fzenvedtek. — Ha a’
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fösvénvfég eggy igen alatsony lelket téfzen- 
fe) a’ Követben, fzint’ úgy meg - útáltatja 
Ötét a’ tékozlás is. Minthogy ez által fok 
adófságba veri magát, kifsebbféget fzerez 
mind magának , mind Királykának. Az ada
kozás e’ kettő között a’ közép-út, a’ mellyet 
néki követni kell. — A’ fzívnek ezen mi- 
némüfégein kívül, fziikfége van néki az éles 
és által-ható elmére. Ez néminéműképpen 
a’ terméfzetnek ajándéka; de az olvafás, a’ 
kérödzés, ’s a’ fok gondolkozás á ltal, még 
tökélletefebbé tétettetik. Az idegen Udvar
hoz küldettetett Követ hafonló ahoz, a’ 
ki eggy tekervényes Labyrintusban vagy 
fzövevényben le-fétettetett, a’ mellynek ki
menetelét nem tudja. Egyedül az éles és 
által-látó elme mutathatja-meg néki, merre 
kellefsék a’ ki-menetelt próbálni. Némelly- 
kor tsak eggy fzóból, a’ fzemnek vagy kéz
nek bizonyos mozdúláfából kell néki ítéle
tet tenni, és a’ fok-féle tettetéíek között az 
igazfágot így kell néki ki - tapogatni. Az 
elevenfég lehet néki némellykor néminemű 
fzolgálatjára; de könnyen tévelyedésbe is 
vifzi ötét, ha a’ helyes ítélet-tételtől nem 
vezéreltetik. — A’ békefséges - tűrés is na
gyon meg - kívántatik eggy jó Ministerben. 
Sok dolgok vágynak ollyanok, mellyek vá
rakozást kívánnak. Ha a’ Követ illyenkor 
nyughatatlan, gyanúfágba ’s kedvetlenfégbe
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ejti magát. Bár akármennyi akadályok ad- 
ják-elo magokat, de fziikfég, hogy a’ maga 
hideg vérét a’ Követ mindenkor meg-tartsa. 
Ha a’ dolognak ki-menetele az ő kívánfágá- 
nak mindenkor meg nem felel, az által az 
Ö betsi'ilete meg nem kifsebbedik, ha eggy- 
fzer mindent el-követett, valamit tsak lehe
tett. A’ fzívnek és elmének minémidegeihez 
kell ragafztani, ha lehet, a’ testnek külfo 
fzépfégétis, az ékes termetet, kellemetes 
maga vifelést, a’ nyájas fzemeket, az éke- 
fen-fzólló nyelvet; mert mind ezekkel felet
te nagyon boldogul a’ Követ a’ maga tzél- 
jának el-éréfében.

Mihelyt valaki valamelly Udvarhoz Kö
vetnek neveztetik, fzükfég hogy tökéllete- 
fen meg-esmerkedjen azzal az egéfz dolog
gal, mellynek folytatáfa reá bízattatik. Sok- 
fzór nagyon fenn kell kezdeni, hogy az em
ber a’ jelen-való időnek Históriáját meg-ért- 
hefse, ’s míg rá talál arra a’ fonálra, mellv 
öt az Ő fzöverényes hivatalában vezetheti. 
Sokkal könnyebb a’ Fő Generálisnak ki
nézni a’ helyet, a’ hol meg-iitközzön; mert 
a’ főid nem változik, ’s az Orfzág’ mappáji 
v. abíofzai jó vezérjei lehetnek néki: de a’ 
Királyi-udvarok hafonlók a’ folyó homokok
hoz, mellyeknek fziintelen való változáfaik 
a’ leg-hoílzabb elmélkedéfeket is híjában- 
valókká téfzik. Nehéz itt a’ rágó efzközö-
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két k i-tapogatni: mert aj melljek önként 
láttatnak magokat mutatni, tsak arra valók, 
hogy azok által az idegenek meg - tsalattat- 
tafsanak. — Eggy láthatatlan kéz igazgat 
itt mindent, a5 mellyet nem lehet kiilöm- 
ben ki - tapogatni, hanemha a’ Nemzetnek 
terméfzetét, ízokáfát, erkőltsét, és hibáit 
jól esmérjiik. — Szokásban vagyon , az ide
gen Udvarokhoz küldettetett Követeknek 
írásban oktatást adni; ez ő reájok nézve né- 
minéműképpen ollyan, mint a’ Tengeri-Ha- 
jófokra nézve a’ mágnefes-tő. Meg-mutatja 
a’ fo utat, a1 mellyre tartsanak; de hányák 
az ollyan elő-fordiíló dolgok ’s akadályok, 
mellyeket előre el-látni lehetetlen , ’s a’ mel- 
lyek a’ .Követnek éles és által-látó elméjére 
bízattatnak? — E l-érvén a’ Követ a’ néki 
ki-mutattatott Udvarba, leg-előfzör is a’ be- 
tsületnek ’s illendofégnek kötelefségeit kell 
véghez-vinni. Az Udvari tzeremóniák nem 
mindenütt eggy-formák; azoknak fzorgal- 
matofan végekre kell járni, fém többet fém 
kevefebbet nem kell tselekedni, hogy fém 
a’ maga Fejedelmének betsületét meg ne 
fértse , fém valamelly tzeremóniának el-mü- 
latáfa által a’ két Udvarok köztt hidegféget 
ne fzerezzen. Igyekezni kell néki azon, hogy 
a’ Királynak, a’ kihez küldetett , jó kedvé
ben légyen, ’s annak Ministerei eránt min
denkor betsületet, bizodalmát, ’s emberféget
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mutafson. Igyekezze őket jó-akaróivá ten
ni; de fólia fe igyekezzen velek meg-fértetni 
azt a’ hüféget, mellyel tulajdon Királyjok 
eránt tartoznak. A’ Követ foha fe töreked
jen azon, hogy tudhafsa azt, mitsoda fza- 
kadáfok legyenek valamelly Udvarban, foha 
fe avafsa magát eggvikbe is ; mert így el 
fogja vefzteni azt a’ bizodalmát, mellyel 
addig eránta vifeltettek. Inkább, a’ mi ke
vés ideje marad terhes hivatalától , jobb ha 
azt annak a’ Nemzetnek terméfzetének ’s 
állapotának ki-tanuláfára fordítja, a’ meílV 
között lakik. ■— Felette fzükféges és hafz- 
nos néhánykor némelly tanátskozáfokat *s 
azokon építtetendő munkákat mindjárt kez
detekben meg-tudni. Erre pedig a’ leg-rné- 
lyebb elme is , ’s a’ leg-fáradhatátlanabb fzor- 
galmatofság is nem mindenkor elégféges. 
Szabad-é tehát pénz által megbontatott Spi- 
onokat vagy Kémeket tartani? Tudni való, 
hogy nints eggyetlen-eggy Követ is, a’ ki 
illyen efzközzel is ne éljen, tsak-hogy a’ 
jókor fel-fedezett dolgok által a’ maga Ud
vara előtt kedvefséget találhafson. Talán 
meg is köveznék azt, a’ ki ezt a’ módot a’ 
mai Világban eggy-átaljában kárhoztatná. 
De leg-alább a’ tifztefséges Ministerek foha 
fe éljenek ezzel az efzközzel egyébkor, ha
nem tsak akkor, mikor minden egyéb efz* 
közök hafzontalanok. Végezetre, a’jóKö* 
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vetnek tudni kell mind azokat a’ regulákat» 
mellyek fzerént vií'elje magát minden elő
fordulható történetekben. P. o. a’ két Ki
rályok köztt való meg-hidegedésnek ki-üté- 
íét kell meg-előzni, eggy közönféges vagy 
magános frigyet kell kötni, eggy kevéfsé a’ 
maga-vifeléíét a’ Köveinek meg kell változ
tatni, noha nints femmi igyekezete arra, 
hogy Követfégét el-hagyja; eggy-fzóval, 
úgy kell néki magát vifelni, hogy az 6 Ki
rálykát máfok fzereísék, barátfágát kerefsék, 
és féljenek is tőle.

A’ FRANTZIA EL EV EN SÉG R Ő L’S JÓ .
, KEDVŰSÉGRÖL.

TCTgy látfzik, hogy minden Nemzetek fe
le tt, a’ Frantziáknak néminémü meg-esmér- 
tetö béllyegek a z , hogy jó kedvűek légye
nek. Ez a’ jó kedvüfég fzint’ ollyan hafz- 
nos, mint fzerelmetes; ékefsége ez az em
bernek az ő boldog napjaiban, ’s néminémü 
menedék - helye nyomorúfágaiban. A’ ko
mor és fzomorii elméjű emberek kevéfsé ér
zik az ö jó fzerentséjeket, ’s felettébb gyöt
rődnek fzerentsétlenfégeken. Az ő képzelö- 
défek mindenkor rakva lévén fekete és bus 
gondolatokkal, magok öregbítik a’ magok 
bajokat; leg-édefebb gycnyörűlégeiket is a*
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nyughatatlanfágnak mérgével elegyítik; ha 
most jól foly állapotjok, a’ rajok követ
kezhető gonofz miatt annak édefségét nem 
kóstolhatják. De a’ jó kedvű vidám ember, 
még a’ leg-nagyobb bajban is fel tudja ma
gát találni: el-múltt bajait enyhíti jelen-való 
jó állapotja által, ’s ha most roíTzúl foly dol
ga, a’ következendőkkel vígafztalja magát. 
Valami eleibe-kerül, el-hárítja abban mind 
azt, valami kedvetlen és fzomorú; minden
kor azt az óldalát nézi, a’ melly valamelly 
kis vígafztalást nyújthat néki. — Ez a1 ví- 
dámfág ’s jó kedvűfég a’ Frantziáknak némi- 
némü elementumjok, v. éltető - állatjok , a’ 
mellyben, mint a’ halak a’ vízben , kedvek
re úfzkálnak. Ez a’ különös jó kedvűfég 
uralkodik az ő ebédjekben, vatsorájokban, 
vendégségeikben , ’s minden-féle öfzve-gyü- 
léfeikben. Némelly Orfzágokban azért tar
tanak az emberek circulufokat v. öfzve- 
gyűléfeket , hogy okoskodjanak, m áfutt, 
hogy réízegeskedjenek; de a’ Frantziák azért 
gyűlnek-öfzve, hogy magoknak jó kedvet 
tsináljanak. — A’ mi vídámfágunk ’s jó ked- 
vűfégünk, azt mondja eggy Frantzia, bé- 
kefséges - tűrés gyanánt vagyon minékünk. 
Eggy elmés vers, eggy fzép Nóta, eggy kis 
frifs találmány, el - felejteti a’ Frantziákkal 
a’ leg-nagyobb nyomorúfágot is.

Ez a’ jó kedvűfég fólia fém tapafztalta- 
tik nagy mértékben a’ Respublikákban vagy 
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Köz-tárfafágokban. Azok a’ nagy dolgok, 
mellyekkel ott a’ lakofoknak fejeik fzűntelen 
rakva vágynak, ezt a’ jó kedvűféget meg 
nem engedik. Nem találtathatik ez a’ va- 
lófágos jó kedv, leg-alább nem lehetközön- 
féges az ollyan Orfzágokban is , mellyeket 
eggy D espota, és minden törvények felett 
magát fel - emelő kegyetlen Uralkodó vas- 
veífzővel igazgat. Nints helye ennek a’ jó 
kedvnek magában az illyen Tyrannusban is, 
a ’ kinek tsak tekintete is félelmet okoz egye
bekben: annyival inkább ő róla nem mehet 
által ez a’ jó kedv az ő boldogtalan jobbá
gyaira. A’ nyájak vígan ugrándoznak a’ 
ízabad mezőkben, meg-fzomorodnak ha is
tállókba rekefztetnek, 's azifzonyodás miatt 
bőgnek, ha a’ méfzárfzék körül a’ vér’ fza- 
gát meg-érzik. Ennek a’ valófágos jókedv
nek lakó-helye az ollyan Monárchia, melly 
bölts törvények által igazgattatik, a’ hol a’ 
munka fe nem fok , fe nem kevés, ’s a’ hol 
van fzabadfág, de nints függetlenfég, a’ hol 
a’ Királyok fzeretettel igazgatnak, a’ jobbá
gyok nem kéntelenfégböl, hanem fzeretet- 
bol engednek, ’s a’ hol igen fok-féle utak 
vezérlik az embert, mind a’ fzerentsére, 
mind a’ ditsöfégre. — A’ Frantzia jó ked- 
vüfégnek küt-feje lehet ezen-kívül az is, hogy 
már kitsinyfégekben a’ gyermekeknek fejek
be verik a’ betsületnek azt a’ pontját, hogy
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ok mindent jobban igyekezzenek tselekedni 
mint máfok. Ez^ adja nékik már ifjiífágok- 
ban azt a’ bátorfágot, azt a’ ki-nyíltt ábráza- 
to t, mellj az ő belío bizodalmoknak táplá
ló eledele. — A' Frantziáknak ezen terme- 
fzeti jó kedvűfégeket öregbíti utoljára az is , 
hogy Ők minden Nemzetek felett leg-jobban 
kedvellik’s kereíik a’ tártaikodást. Úgy lát- 
fzik, hogy a’ Frantzia nem élhet magában, 
hanem más hozzá hafonló emberekkel akar 
élni. Úgy látfzik, hogy ez a’ két dolog, 
élni, és mdfoknak tetfxeni, tsak eggyetté- 
fzen a’ Frantziákban. Más Nemzeteknél ta
lálhatunk mély elméjű embereket, vitéze
ket, túdófokat; de a’ Frantziáknál leg-töb- 
bet találunk vidám tekintetű és jó kedvű 
embereket.

MIKÉPPEN KELL EGYEBEKNEK T E T 
SZENI ?

^11^etfzeni nem egyéb, hanem oily kedves 
bé-nyomáfokat tsinálni magunk felöl máfok- 
nak elméjekben, mellyek azokat a’ mi fze- 
retetiinkre kéfzítik, ’s meg is határozzák. 
Minthogy pedig femmitöl fém függ inkább 
a’ mi bóldogfágunk , mint a ttó l, hogy má- 
foktól fzerettefsünk; ez a’ kérdés a’ mi h- 
gyelmetefségiinket meg-érdemli. Sokan le- 
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hetnek emberféges emberek j a’ kik azért 
nem fzerelmetefek, ’s máfok előtt kedvefsé- 
get nem nyernek. Hogy a’ mi elmebeli 
fzép tehetíégeinknek hafznokat vehefsiik, 
fzükfégiink vagyon a’ máfoknak való tetfzés- 
r e ; e’ nélkül durváknak , komoroknak, em
berteleneknek, ’s máfokat meg - útálóknak 
tartattatunk. A’ nagy Famíliából való fzü- 
lettetés , a’ fő-rang, ’s felfő Tifztfégek, fel 
nem fzabadítanak fenkit az alól a’ köteles- 
fég alól, hogy máfoknak tetfzeni igyekez
zen. A’ ki ezt el-múlatja, annak Tifztfégé- 
nek ’s Fő-rangjának meg-adják az alatta-va- 
lók az illendő betsületet, de azért az ő fze- 
mélyjét mindenkor utálatban tartják. A’ 
melly Fő Tifztfégben lévő ember maga le- 
botsátkozáfával ig^ekezi a’ fzíveket meg
nyerni, mindeneknek magához fzabad me
netelt enged, nyájafan befzéllget, még mi
kor alkalmatlanfágára vagyon a’ látogatás , 
akkor is kedvetlenféget nem m utat; azt a’ 
mit meg-engedliet, kevés kérésre ’s örömest 
meg-adja ; az illyen embernek fenki fém írígy- 
li azt, hogy a’ fő pólfzon ül, főt nem-tsak 
nem írígyli, hanem fzereti is. Sőt még az 
életnek ama leg-betsefebb ajándéka a’ barát- 
fág fém tarthatja magát fel fokáig» hanem 
inkább néminemű halálos álomba efik, ha
nemha a’ tetfzésnek kívánáfától ejeveníttetik. 
Ez a’ tetfzésnek kívánáfa pllyan indulat, a’
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mellyet a’ józan-okofság leheli belénk, a’ 
melly közép-iitat tart az érzéketlenfég és a’ 
barátfág köztt. Arra kötelez ez, hogy a’ 
Tárfafágnak minden kötelefségeit híven vég- 
hez-vigyiik , máfoknak jeles minémüfégeiket 
ne tsak meg - esmérjiik , hanem egyebekkel 
is meg-esmértetni igyekezzük.

Sokan el-tévelyednek azoknak az efz- 
közöknek ki - válafztáfokban, mellyek által 
tetfzeni kívánnak. Némellyek p. o. minden 
munkájokat abban helyheztetik, hogy a’ tár- 
falkodásban tündököljenek , egyebek felett 
ragyogjanak, ’s a’ magok érdemeket meg- 
esmértefsék. Mindenbe belé fzóllnak; vala
mi elo-fordiíl, azt ok akarják meg-határozni, 
’s máfoknak is ok akarnak parantsolni. Az 
Hlyen tselekedetekkel lehetetlen az ember
nek kedvefséget találni. Ez a’ máfok felett 
való tündöklésnek kívánáfa, különözésre, 
a’ befzédben ’s hang-ejtésben való kevély- 
fégre, ’s nevetféges nagyra-vágyásra vezérel 
bennünket. Lehetetlen továbbá tetfzeni a* 
vagdalódzó ’s mord elméfség által is : vala
mint fzintén a’ tsapodárfág és alatsony hízel- 
kedés által. — Közönfégefen azt lehet mon
dani az egyebek előtt való tetfzésnek mód
jairól , hogy vágynak ollyan minémüíégek, 
melly ek magokban kedvefséget találnak, 
így p. o. a’ fzép termet, a’ ki-nyíltt, nemes, 
mofolygó, eleven, ’s eggyfzer’smind nyájas 
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és fzelíd ábrázat, már a’ mi hírünk es tud
tunk nélkül kéfzíti a’ ízíveket a’ mi fzerete- 
tünkre, A’ tsínofság, frifs maga - vifelés, 
ékefen-fzólló nyelv, el-hitetik máfokkal, 
hogy mi fok fzép minémüfégekkel ékefíttet- 
tünk-fel, De a’ ízokás által el-vefzlik ezek 
lafsanként a? Ö bé-folyáfokat, hanemha ma
gunk okofan élünk ezekkel a’ terméfzetnek 
drága ajándékaival, hogy máfok előtt ked- 
vefséget találhafsunk. Vágynak még ezen
kívül némelly bizonyos efzközök, mellyek 
által a’ kedvefséget el-nyerhetjük. Lehetet
len nem betsülni az ollyan emberféges em
bert, a’ ki az Ö közép-fzerü forfával meg
elégedvén, nem tsüfzkál a’ Nagyok előtt; 
a’ ki betsülf a * Tifztfégbéli ízeméi veket, de 
azoknak nem t$apodárkodik. Lehetetlen 
még inkább nem betsülni az ollyan embert, 
a’ ki igen tündöklő és pompás fzerentsére 
jutván, a’ maga hajdani emberfégét, nyá- 
jafságát, ’s le - botsátkozáfát egélzen meg
tartja. — Az emberekkel való tárfalkodás 
az a’ tágas mező , mellyben a’ máfok előtt 
kedves és fzeyelmetes minémüfégek külö
nös tiindökléfsel ki-mutatják magokat. Hogy 
valaki a’ tárfafágban tiindökölhefsen, fzük- 
fég hogy ő magánofan is fzeretetre méltó 
ember légyen. Sziikfég hogy tudjon befzéll- 
ni minden ejő-fordüló kérdésről; de tsak an
nyit, a’ mennyi elég a’ jelen-valókra nézve*

Szűk-



Sziikfég hogy az elő-kerülö alávalófágokról 
fzint’ ollyan elméfen és nyájafan tudjon be- 
fzéllgetni azokkal, a’ kik ezekben gyönyör
ködnek, a’ melly elméfséggel tud vetélked
ni a’ PhilofophuíbkkaL Sziikíeg hogy má- 
foknak elmés mondáfaikat a’ többekkel meg- 
éreztefse, a’ gyengébb elméjüeket , hogy 
azok is valamiknek láttattafsanak, fegítfe : 
eggy-fzóval, a’ mennyire a’ virtus és az egye- 
nefség meg-engedi, minden-féle ízléfekhez 
’s hajlandóságokhoz magát alkalmaztafsa. —« 
A' tetfzésnek mesterfége bizonyos princípiu
mokat foglal magába , a’ mellyeket még 
gyermekfégekben kellene az ifjaknak elmé- 
jekbe tsepegtetni. Minekutánna az elfő gyer
mekségnek fetétfégei el-ofzlattattak, ’s mi
kor az idő alkalmatofabbakká téfzen ben
nünket a gondolkozásra ’s kérődzésre, ak
kor kellene az ifjakba az illyen magokat ked
velhető virtufok eránt ízlést lehelleni. Igen 
hafznos dolog illyenkor meg-nyerni az ö el- 
méjeket, ’s azokat a munkára hajtani: de 
még fokkal hafznofabb néminé.mü fogfágba 
ejteni az ö Szíveket, ’s bé-tolteni azokkal az 
indulatokkal, mellyek formálják a’ nagy lel
keket. A’ bőlts Tanító fok-féle módokat 
gondolhat-ki, mellyek által ezeket a’ hafz
nos igazfágokat elejekbe - terjefztheti. Meg 
lehet vélek utáltaim a’ fösvény gazdagot, 
a’ kevély és nagyra-vágyó embert; mind az> 
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okoskodáfok, mind a’ példáknak mutatá- 
fok által rá lehet őket fzoktatni arra , hogy 
a’ valófágos virtust még a’ rongyos tuha 
alatt is betsűljék. Azokon a’ fzép tudomá
nyokon kívül, mellyekkel eggy jól neveltt 
Ifjúnak bírni kell, ( mellyek közzé fzámlá- 
Joni főképpen az újabb Históriának tökélle- 
tes esméretét) fziikfég hogy eggy ollyan If
jú , a’ ki a’ máfokkal való tárfalkodásban 
kedvefséget akar nyerni, értsen némelly mu- 
’sikakat, ’s nem kiilömben az éneklésnek 
és tántzolásnak mesterfégét. Nem kívánta
tik - meg , hogy mindenikben tökélletes lé
gyen; mert ezt a’ tökélletefséget a’ közön- 
fég tsak azokban kívánja, a’ kik az illye- 
nekkel kerefik kenyereket. De ha ezekben 
tökélletes vagy is , ingyen fém írígylik azt 
úgy máfok , mint az elmének tökélletefségeit. 
Már ezekre nézve fokkal többek az írígyfég- 
nek örvényei ’s kő-fzikláji, mellyeket oko- 
fan kell mellőzni. — Különös gondnak kel
lene továbbá arra lenni, hogy minden ifjú, 
a’ miilyen állapotra adja magát, ahoz illő 
elme s néminémü terméfzeti béllyeg óltat- 
tatnék ő beléje. Vágynak közönféges prin
cípiumok , mellyek minden-féle állapotú em
berekre illenek; ’s vágynak kiilönöfek is, 
mellyek inkább illenek eggyikre, mint a1 má- 
fikra. Minden ember tsak annyiban tetfzhe- 
tik máfokuak, a’ mennyiben a’ maga rang
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jához ’s hivatalához illendőképpen vifeli 
magát. Mikor az Ifjú az Académiákat el
hagyván , a’ nemefebh tárfalkodáfokba bé- 
m égyen, újonnan kezd akkor ,tanúlni be~ 
fzéllni, hallgatni, gondolkozni. Szükfég, 
hogy meg-tanálja a’ virtust betsülni, a’mes- 
terfégeket ’s tifztefséges tudományokat fze- 
retni, a’ jó Könyveket meg-esmérni, ’s azo
kat fzorgalmatofan olvasni.

HOGY KELL A’ JÓ ÍZLÉST AZ IFJAK, 
NAK ELMÉJEKBE JÓKOR BÉ - TSEPEG- 

TETNI?

I^^Iindenek  m eg-esmérik, hogy azoknak 
a’ kik az Ifjakat a’ tifztefséges tudományok
ban jól akarják formálni, leg-elfő kötélel’sé- 
gek az, hogy a’ jó ízlésnek principiumaíra, 
réguláira tanítsák-meg őket, mellyek mind 
a’ régi, mind az új Könyveknek olvafafok- 
ban nékik vezérül fzolgálhafsanak. Nagy 
í'zúkfégek van nékik ezekre a’ haf/.nos régu- 
lákra , kivált a’ Históriának olvafáfában , a’ 
mellyet úgy lehet nézni. mint a’ virtusnak 
s Erkőltsi - tudománynak oskoláját. Nagy 

fzükfégünk vagyon arra mindnyájunknak ? 
hogy fok tévelygéfek ’s bal-vélekedéfek be
lőlünk ki-írtafsanak, a’ mellyek napról nap
ra mind inkább inkább lattatnak meg-gyö
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kerezni. Illyen bal-vélekedéfeink vágynak 
nekünk a’ fzegényfégröl és a’ gazdagfágról, 
az eggyűgyűfégröl és a1 pompáról, a’ mér- 
tékletefségről és a1 gazdag afztalról, eggy- 
fzóval, mind azokról a’ dolgokról, mellyek 
ma az embereknek tsudálkozáfoknak és útá
lasoknak tzéljaik. A’ közönféges ízlés léfz’ 
e’képpen a’ gyermekeknek ’s Ifjaknak ré- 
gulájok ’s Vezérjek. Mégifjií korokban be- 
tsületesnek tartják azt, a’ mit mái'októl be- 
tsültetni látnak. Nem a’ józan-okofság az, 
hanem a’ fzokás, a’ melly fzerént hozzák 
az ítélet - tételt. Tsak eggy roífz példa is 
meg - vefztegetheti az Ifjaknak elméjeket, 
mellyekben minden-féle bé-nyomáfok ügy 
ragadnak-meg, mint meg-annyi lépekben: 
hát mitől nem lehet akkor félni, mikor a’ 
feslettfég minden rendii emberek között el
áradott, a’ kegyéfségnek ’s virtusnak pedig 
tsak-nem minden érzéfe el-óltatott? Minde
neknek azért, de kivált a’ Históriát tanító 
Prófefsoroknak, el-mülhatatlan kötelefségek 
az, hogy meg-tanítsák jókor ifjú tanítványa
ikat azokra a’ régulákra, mellyek fzerént a’ 
jó és roífz tselelekedetekrol ítélhetnek; a* 
valófágos ditsöféget ’s nagyfágot, a’ híjában- 
való és tündér nagyfágtól meg-külömböztet- 
hetik. Igaz az, hogy a’ fő küt-fö, melly- 
böl valamelly tselekedetnek fzépfégét vagy 
rutfágat meg - ítélhetjük, az Isten’ Befzéde:

de



de még is, Hogy annyival inkább által - lát- 
hafsák az Ifjak, hogy a’ mi mai bal-véleke- 
défeink ’s tévejygéíeink fzint’ úgy ellenkez
nek a’ józan-okofsággal, valamint a’ Sz. í- 
ráfsal, fziikfég hogy a’ régi Római és Gö
rög Históriákból mutattafsék - m eg, miben 
álljon az embernek valófágos nagyfága ’s 
belfö érdeme, Tudni-illik, nem a’ gazdag- 
fágban , roppantt épületekben, rakott afztal- 
ban , pompás öltözetekben, nagy tifztfégek- 
ben , tündöklő tselekedetekben , ’s az elmé
nek fzép minémüfégeiben , hanem egyedül 
a’ fzívnek jófágában, és fel-emelkedett ne
mes indülatiban , úgyhogy mennél jobb és 
nemefebb fzívvel bír valaki, annál inkább 
meg-útálja azokat, mellyek máfok előtt na
gyoknak tetfzenek.

§ I. A’ mi a’ gazdagfágot ’s fzegényfé- 
get illeti; minthogy a’ gazdagfág azoknak 
árrok vagy meg-fzerző efzközjök, valami e’ 
Világon leg - betsefebb, a’ miilyenek p. o. 
a’ nagy titulufok, fő hivatalok, uradalmok, 
pompás épületek, gazdag afztalok, ’s kü- 
lömb külömb-féle gyönyörüfégek és múlat- 
fágok; éppen nem lehet azon tsudálkozni, 
hogy a’ Világi emberek mindeneknek felette 
le g - inkább fzeretik és vadáílzák a’ gazdag
fágot. Ez az indulat, a’ melly már némi- 
némi'iképpen a’ terméfzethez ragadott a’ gyer
mekekben , még inkább öregbedik ’s meg
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eröfíttetik ö bennek mind azok által, vala- 
mellyeket látnak és hallanak. Minden tár- 
falkodáfok, ’s majd minden helyek a’ gaz 
dagfágnak dítséretével zengedeznek. Az 
arany és az ezüst az embereknek tsudálko- 
záfoknak, kívánfágoknak , és munkájoknak 
fő tzélja. Közönfégefen ügy nézik azt, mint 
az életnek fő édefségét és ditsöfégét; a’ fze- 
gényféget ellenben ügy, mint az életnek 
leg - nagyobb gyalázatját, ’s bóldogtalanfá- 
gát. — Még is , a’ minn ma a’ Kerefztyé- 
nek méltán el-pírülhatnának, találunk a’ ré
gi időkben eggy egéfz Népet ollyat, melly 
az e’féle indülatok eránt nagy ütálattal vi- 
Teltetett. Euripides eggy Szomorü-játékjá- 
ban a’ Bßllerophori fzájába ád némelly be- 
fzédeket, mellyekkel a’ gazdagfágot dítséri, 
’s mellyeket ezekkel rekefzt-bé: A  gazdag- 
fdg téfzi az emberi nemzetfégnek fő ból
dog fágdt; éppen nem tsuda azért, hogy 
az mind az Istenektől, mind az emberek
től betsültetik. Ezek a’ fzók annyira fel
háborították a’ Játék-néző-helyben jelen-lé
vő Athénásbéli N épet, hogy tellyes torok
kal azt kiáltozta, hogy Euripides ezekért a* 
fzókért fzámkivetésbe kűldettefsék. A’ melly 
bizonyofan meg is történt volna ő rajta, 
hanemha azzal tsendefítette volna le a ’ 
Népet, hogy hallgafsa végig az egéfz Szo- 
morü-játékotj, ’s majd meg-látja, melly nyo-
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morált léfz’ annak az embernek vege, a' 
ki a’ gazdagfágot ennyire dítséri. Helytelen 
és alávaló mentfég ez, mellyel élt Euripi
des ; mert az illyen fzók mély bé-nyomáfo- 
kat tsinálnak a’ fzívben, úgyhogy nem kön
nyen vétettethetnek-ki azután azok által a* 
lafsú és kéfedelmes orvofságok által, mellye- 
ket a’ Poéta az ö Szomorú-játékjának vége 
felé hord-elö.

A’ Római Nép fzint’ illyen nemefen gon
dolkozott. Az ő nagyra-vágyáfa ebben ha- 
tározódott-meg, hogy ki ki a’ lakofok köz- 
zúl nagy ditsőféget, de kevés gazdagfágot 
fzerezzen magának. Azt mondja rólok Fa- 
lérius /Maximus, hogy kiki a’ Hazát, nem 
pedig magát igyekezte gazdagítani; és hogy 
fokkal inkább fzerettek fzegények lenni a’ 
gazdag Hazában , hogy-fem mint nagy kint- 
tsel bírni a’ fzükölködő Köz - tárfafágban, 
Patriot rem unusquisque, non Juam, au
ger e properabat, pauperque in divite% 
quam dives in paupere imperio verfari ma~ 
lebat. Val, Max, lib. IF. c. 4. Tudjuk 
hogy a’ fzegényfégnek kebelében ’s oskolá
jában formáltattak a’ Camillufok, Fábriciu- 
fok, ’s Curiufok, és hogy fok nagy embe
rek ditsőfégeknek tartották ollyan fzegény- 
fégben halni-meg, hogy az ö tifztefséges te- 
metfégekre való költféget is a’ Népnek kel
lett meg-fizetni, — Illyen nagy lélekkel s



a’ gazdagfágot meg-ííláló fzíwel bírt a1 kö
zelebbi időkben a’ Pári’si Parlamentumnak 
fok ideig való Praefefe Pacqueri *fános, 
a’ kiről azt írja a’ Frantzia História, hogy 
meg-halt, gazdag lévén hírrel, de nem 
pénzzel. Hagyott maga után három leányo
kat, kik nem ofztozhattak egyébbel, hanem 
az ö Atyjoknak fok fzép virtufaival, mel- 
lyeknek valófággal örököfei is lettek. XI- 
dik Lajos Király , édes Atyjoknak hafznos 
fzolgálatját tekintvén, Tíitorjok lett ezeknek 
árvafágokban, ’s maga költíégével mind a’ 
hármat tífztefségefen ki-házafította. — Va
lériámig Római Tsáfzárnak eggy fzava elég
gé meg-mutatja, melly nagy betsületben tar
tatott légyen még akkor is Rómában a’ tifz- 
tefséges fzegényfég. Confulíagra emelte t. i. 
Aurélidnust, a’ ki azután Tsáfzárfágra ment, 
’s minthogy mindenek előtt tudva való volt 
az ő fzegényfége, a’ maga Kints-tartójának 
írt eggyfzer’smind Valériánus, hogy vala
mennyi pénzre léfz’ fziikfége Auréliánusnak 
a’ Confulíágba lejendő bé-iktatásra , annyit 
adjon néki. Aureliano, cui Confulatum 
detulimus, ob paupertatem, qua ille mag- 
nus est, cceteris major, dabis ob editionem 
Cireenfium & c. Fopisc. in vita Imper. 
Aurel. „ Auréliánusnak, a’ kit Confullá 
„  tettem, a’ közönféges kintsböl adj a’ Já- 
„  tékokra, mellyet kell néki mint Conful-
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„  nak adni a* Népnek. Meg-érdemli ezt a’ 
„  fegítféget az ő ízegénvfégéért, mellyel Ö 
„ valófággal nagy, és fokkal nagyobb má- 
j, foknál. “ — ímé így gondolkoztak min
den időben minden Orfzágban azok, a’ kik 
valófággal nagy lélekkel bírtak. El-hitetőd- 
vén ezek a’ felől, bogy femmi inkább a’ lé
leknek kitsinyfégét ’s alatsonyfágát ki nem 
mutatja, mint a’ gazdagfágnak fzeretete, és 
bogy ellenben femmi fém lehet nagyobb és 
hemefebb dolog, mint azt m eg-utálni; a* 
leg-fzebb, ’s a ’ Hazának leg-hafználatofabb 
Virtust abban helyheztették, hogy a’ fzegény- 
féget nemefen hordozzák, ’s azt ne annyira 
nyomorufágnak, mint valófágos bóldogfág- 
nak tartsák. A’ máfodik gráditsát a’ virtus
nak abban tartották, ha valaki a’ maga gaz- 
dagfágát jó végre tudja fordítani. Úgy gon
dolkoztak , hogy foha fenki a’ gazdagfággal 
helyefebben ’s hafznofabban nem élhet, mint 
ha azt a’ Közönféges-tárfafágUak bóldogítá- 
fára ’s Virágoztatáfára fordítja. Nihil est tam 
angusti animi iamque p a rv i , quatn ama- 
re divitiaS; nihil honestius magnificenti* 
usque ,  quam pecuniam contemnere fi non 
habeas; fi habeas, ad beneficentiam tibe- 
ralítatemque convertere. Cic. lib. t. Offic. 
ri. 63. F.ggy-fzóval, azt tartották ezek a* 
nagy lelkű Pogányok, hogy tsak az egye
dül az ő valófágos jófzágjok, a’ mit jó hely- 
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re adnak. Nihil magis pojfdere me cre- 
dam , quam bene donata. Senec. de vit. 
beat. Cap. so. Hoc habeo, quodcunque de- 
dí. Libr. VI. de Beneíic. c. 3. — Címonaz 
Áthénásbéli Generális, a’ mint le-írja öt Plu- 
tdrchuSy tsak azért bírt gazdagfággal, hogy 
azt fzegényebb Hazafijainak ki - ofztogafsa , 
némellyeket tápláljon, máfokat meg-ruház- 
zon. Philopoemen, valamit az ellenfégtői 
Generális korában el-nyert, foha abból eggy 
fillért is magának meg nem tartott, hanem 
azt az egéfz fummát arra a’ végre fordította, 
hogy azon a’ fzegényebb Hazafijaknak lovak 
és egyéb fzükféges dolgok váfároltafsanak, 
vagy pedig a’ foglyok váltattafsanak - meg. 
Aratus az Ácliéufoknak Generálifsok, kö- 
zönfégefen fzerettette magát, ’s kedves Ha
záját m égis tartotta az által, hogy a’melly 
nagy ajándékokat a’ Királytól vett, azokat 
egéízen a’ belfö zenebonának le-tsendefíté- 
fére fordította; némellyeknek adófságaikat 
fizetvén-ki, máfokat másképpen fegítvén 
fzükfégeikben. — De elég légyen az illyen 
nagy lélekkel bíró Római lakofok közzül az 
eggy Ifjabb Plíniust említenem, a’ kinek 
adakozáfának felette bőféges mezejét talál
juk az ö Leveleiben. Eggyik barátjának el
engedi minden adófságát, a’ máfiknak leá
nyát gazdagon ki - házafítja. Eggyik barát
ját a’ maga kpltíegén Római Nemefsé téfzi;
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a’ maiiknak eggy igen nagy darab jófzágát 
fele árrán adja. A’ maga Hazájának Cérná
nak eggy gazdag Könyv-tárt ajándékoz, ’s 
elégedendő fundust ád mellé arra* hogymin- 
denkor bővíttefsék. Fizetést rendel a1 Pro- 
fefsoroknak, a’ kik az árvákat ’s fzegények- 
nek gyermekeiket ingyen tanítsák; a’ melly 
fundátiónak még ma is láttatnak ottan né- 
melly nyomai. Illyen fok jót tett az Ifjabb 
Plínius az emberi nemzetféggel, a’ kinek 
magának is tsak igen középszerű fzerentsé- 
je volt, de a’ mellyet a’ mértékletefség ’s 
józan-élet által mind inkább inkább öregbí
te tt, hogy belőle annál többekkel jól tehes- 
fen. Quod cefsat ex reditu , frugalitate 
fuppletur; ex qua, v elüt ex fonté, libera- 
litas nostra decurrit. Lib. IL Epift. 4.

Mikor a’ Históriát tanító Profefsor az 
illyen példákat emlegeti Tanítványi előtt, 
kérdezze-meg őket gyakorta , mit ítélnek az 
illyen tselekedetekről ? vallyon a1 kik világi 
javaikkal így élnek, nem betsületefebbek-é 
azoknál a’ bolond gazdagoknál, a’ kik úgy 
gondolkoznak, hogy ők tsak magokért fzü- 
lettettek, ’s azért is tsak magoknak élnek; 
a’ kik az ő temérdek kintseiket dorbézolás
ra, vendégségekre, testi kívánfágaiknak híz- 
laláfokra, ’s más hafzontalan dolgokra vefz- 
tegetik, ’s a’ kik úgy gondolkoznak, hogy 
ők fém a’ véríégnek, fém a’ háládatofság- 
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n ak , fém a’ Hazának, Vallásnak, ’s Isten’ 
ditsőfégének, femmivel is nem tartoznak ? —- 

Frantzia Orfzágnak amaz igen híres Ge
nerálifsa, ama jó fzívü T urenne, mikor Fö 
Commendírozó Generálifsá tétettetett Né
met Orfzágban, olly roíTz állapotban találta 
ott az 6 féregét, hogy a’ maga afztali kéfzü- 
leteit el-adatta, ’s azoknak árrokból fok ka
tonáknak lovakat vétetett, máfoknak pedig 
ruhát tsináltatott. Noha ennek a’ nagy Vi
téznek nem volt több jövedelme negyven 
ezer Frantzia Livránál, az az, minteggy ti- 
zen-hét ezer forintnál, ’s noha fok jó baráti 
önként nagy fummát ajánlottak néki; de fó
lia azokat el nem vette , ’s a’ Kalmároktól 
is foha hitelben nem váfároltatott, hogy ha 
a hartzon halála történne, azok valami mó
don kárt ne valljanak. Minden-féle Mester* 
embereknek ’s munkáfoknak, valakik az Ö 
házához dolgoztak , parantsolatjok v o lt, 
hogy munkájiknak fel-jegyzéfeit, minekelöt* 
te a’ hartzra el-indúlna, vele közöljék, hogy 
azokat nékik ki - fizethefse. Mikor Német 
Orfzágban a’ Frantzia Sereget vezérletté, 
eggy Szabad V áros, melly eggyik réfzre fém 
hajlott, fzáz ezer tallért küldött néki elébe, 
tsak-hogy az ö határán ne vigye kerefztül a* 
Sereget; a’ mellyet meg is tselekedhetett 
minteggy más-fél napi utat kívánó kerülés-
fel. A’ nemes fzívü Túrén viífza - küldötte*2
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a fzáz ezer tallért, azt mondván a’ Város’ 
Követeinek, hogy az Ö lelki-esmérete meg 
nem engedheti néki, hogy ezt a’ íummátel
vegye; minthogy femmi igyekezete nem volt 
arra, hogy az ő Várofsokon kerefztül-men- 
jen. — A’ nagy Scípió Spanyol Orfzágban 
hadakozván, ’s a’ több foglyok kozott eggy 
Fejedelmi Kis-aíTzonyt rabfágába ejtvén , 
azt a’ nagy fumma pénzt, mellyet a’ Szüléi 
ennek meg-váltatáfáért hozzá vittek , egé- 
fzen e’ már más, Ifjú Fejedelemmel jegyben 
lévő Leányzónak ajándékozta. Ez a’ fzép 
tselekedet fzint’ ollyan nagy ditsöfégére fzol- 
gált Scípiónak, mint akármelyik pompás 
gyözödeime, Tsak-nem hafonló fzép tsele- 
kedetet olvafunk ama nevezetes Frantzia Ge- \ 
nerálisról Bavjdrdról , a’ ki mikor a’ Vene- 
tufoktól BreJ'sa Várofát hoífzas ostrom után 
a’ katonáknak a’ kő-falakra való rohanáfok 
által meg-vette volna, ’s e’ fzerént az egéfz 
Város a’ katonáknak fzabad prédára enged
tetett volna, eggy Özvegy gazdag AÍTzony- 
nak házát, a’ hová maga fzemély fzerént 
bé-fzállt, minden-féle prédálástól meg-óltal- 
mazta; úgyhogy ez az Özvegy aflzonyi-ál- 
lat a’ maga két leányival ’s Háza-népével 
eggyútt ebben a’ közönféges romlásban tsen- 
des békefségben maradott. Az özvegy afz- 
fzony ezen tselekedetéért ajándékozott a’ Ge
nerálisnak eggy iskatulyában két ezer öt fzáa 
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aranyat; de a’ mellyet ő el-venni tellyefség- 
gel nem akart. De minthogy az aílzony 
nagyon kénfzerítette , hogy háládatofságá- 
nak , ezen tsekély jelét meg ne vefse; el
vette végre, de úgy is magánál meg nem tar
totta, hanem a’ meliy nap’ butsút vett tő
lök , az eggyik leányának adta az ezer ara
nyat, a’ máíiknak a’ máfik ezeret, az öt 
ízázat pedig a’ fzegények köztt ki - ofztatta.

De hogy jobban éfzre-yehefsiik, melly 
fzép légyen ez a’ magános hafzonnal való 
nem gondolás, ’s ez a’ pénznek nem betsű- 
léfe; ne tsak a’ Fejedelmekben ’s hatalmas 
Generálifokban, hanem főképpen a’ fzegé- 
nyebb rendű emberekben vegyük azt illen^ 
dóképpen gondolóra. Azt írja Sz. Ágoston 
Doctor az ö CLXXVIII-dik Befzédében, 
hogy Médiólánumban eggy fzegény Kapus 
eggy zatskót talált, mellyben volt két fzáz 
tallér; mellyet azonnal az egéfz Városban 
ki-hírdettetett, hogy a’ kárt vallott ember 
tudja, hol kellefsék keresni a’ maga pénzét. 
Meg is jelent e’ nem fokára, ’s minekután- 
na bizonyos jeleknek elő - fzámláláfok által 
tsalhatatlanúl meg - m utatta, hogy övé a’ 
pénz, kezébe adattatott néki az el-vefztett 
iűmma. E z , a’ maga háládatofságának ’s 
ízeretetének meg-bizonyítáfára, ajánlott be  ̂
föle a’ kapusnak húíz tallérokat, mellyeket 
ez általán-fogva el - venni néni akart. Az-t

után
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után kérte , hogy vegyen-el tehát leg-alább 
tízet; de ezt fém akarta. Végre arra kérte, 
hogy vegyen-el leg-alább ötöt; de ezt fém 
akarta. Ezt látván a’ nemes fzívü kárt-val- 
lőtt ember, le-vetette előtte a’ zatskót, azt 
mondván , hogy kéfz léfz’ az egéfz fummát 
örököfen el-vefzteni, és foha magájának nem 
mondani, mint-fem meg-engedni, hogy leg
alább azt az öt tallért el ne vegye. Ekkor 
a’ kapus minteggy kéntelen el-vette az öt 
tallért; de még az nap’ a’ fzegények köztt 
ki-ofztotta. Ki ki, mikor az e’féle Histó
riákat olvafsa, érezheti melly nemes moz- 
dúláfokat tsináljanak ezek az érzékeny fzív- 
ben. Bár hafonlítsuk-öfzve az illyen nemes 
érzékenyfégeket az ollyaíi embereknek ala- 
tsony lelkekkel, a’ kik a’ Tifztfégekben ’s 
hivatalokban minden mesterfégeket abban 
helyheztetik, hogy magoknak fok kintset 
fzerezhefsenek: majd meg fogjuk vallani a’ 
bolts Ciceróval, hogy nints útálatofabb ’s 
gyalázatofabb bűn a’ Világi Tifztfégekben 
helyheztetett emberekben, mint a' fösvény- 
fég. Nullum igitur vitium te tr iu s , quam 
avaritia , prcefertim in Principibus, et 
Rem-publicam gubernantibus, Habere e- 
nim quceftui rempublicam, non modo tur
ps eft, fed feeler atum etiam Ö5 ne far him. 
Libr. 2. Offic. n. 77. — Ez a’ pénzhez való 
ragafzkodás nagyon bé-motskolja a’ Tanuló?
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embereket is ; valamint ellenben femmi fém 
lehet nékik nagyobb betsűletekre , mint a’ 
magok forfokkal való meg-elégedés, és a’ 
pénznek hideg vérrel való fzemléléfe. — 
Seneca minekutánna oll v fok helyeken dítsér- 
te a’ maga munkájiban a’fzegényféget, mél
tán ízemére hányhatta magának azt a’ pénz
hez való nagy ragafzkodást, mellyet muta
tott egéfz életében; azokat a’ temérdek föl
deket, kerteket, pompás épületeket, a’ mel- 
lyeket fzerzett, ’s azt az eggynéhány milli
ókra menő kintset, mellyet fok hamis u’so- 
rázás által rakásra halmazott, a’ mellyel, 
ha a’ Philofophiát nem is, leg-alább a’ ma
ga fzemélyjét ’s életét nagyon bé-motskolta. 
Ubi efi animus ille modicis contentus? 
Tales Uortos inftruit, et per hcec fubur• 
band incedjt, et tantis agrorum Jpatiis, 
tam lato foenore eocuberaU Tacit. Annak 
L. XIV. c. 53. A’ boldog életről írtt mun
kájában ugyan nagy ékefen-fzólláfsal menti 
maga-vifeléfét; de mind azokkal az okok
kal is foha el nem hitetheti velünk, hogy 
az ő fzíve a’ pénzhez ne ragadott volna, 
és h o g /, ( a ’ mint magát ki-fejezi) tsak há
zában , nem pedig fjívében adott volna an
nak helyt. Sapiens nou amat deliciasy fed 
mavult; non ín animum ill a s , fed in do- 
mum recipit♦ Libr. de vita beata Cap. 17. 
Zfy -rr ,, Nagyon fajnállom, így ír eggy

nagy
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nagy hírű Tudós a’ mi időnkben, b o g /
,, Amiót, a’ ki a’ maga elméjére nézve ollj 
,, nag/ dífzére volt minden Tudománynak, s 
,, a’ fösvényíégnek ro’sdája által életének tűn- 
„ dókléfét nagyon meg - homályoíTíotta. ,,
E z , a’ mint tudjuk, eggy fzegény méízáros- «, 
nak fija vo lt, ’s a’ maga érdeme által annyi
ra ment, hogy Auxerri Püspökké, azután 
pedig Frantzia Orfzágnak Elemof^ndriufsd- 
Vá tétettetett. IX-dik Károly Frantzia Ki
rály, a’ ki öt tudományáért nagyon betsülte, 
fokfzor ízemére hányta ezt az ő fösvényfé- 
gét. Eggyfzer a’ többek között, mikor eggy 
nagy jövedelmű hivatalért könyörgött, így 
fzólltt néki a’ Király: „ Hányízor mondot- 
,, tad jó Amióí, hogy ha néked ezer tallér 
„ jövedelmed volna, nem kívánnál többet?
,, Úgy tartom pedig, hogy már öt annyi jö- 
„ vedelmed is van.,, — „ Felíéges Uram!
*■„ így felel a’ Püspök, mennél többet efzik 
„ az ember, annál inkább élefedik az appeti*- 
„ tlifsa 5 v. éte^-kívánáfa. “ —• Meg-nverte 
ekkor is a’ mit kért, s mikor meg* halt, 
kéfz pénzben találtatott nála két fzáz ezer 
tallér.

§ II. A’ mi az Épületeket illeti, igen 
ritkán fzoktunk mi helyefen ítélni azokról, 
meílvek a’ fzemeket az ö kiilfö ragyogáfok 
*s pompájuk által néminémüképpen meg
ígérik. Kevés emberek vágynak, a’ kik £14 * -
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Égviptomi magas Pyra mifoknak v. tornyok
nak le-íráfokat hallván, el ne ragadtafsanak 
néminémüképpen a’ tsudálkozás m iatt, és 
ezeknek Epíttetőjiknek az Egyiptomi Kirá
lyoknak nagyfágokat ne magafztalják. Nem 
tudom ha vallyon vagyon-é helye ennek a’ 
tsudálkozásnak, és ha ezek a’ ízörnyü ma- 
gafságií tornyok, mellyek véghetetlen kin- 
tset bé-nyeltek, fok ezer embereket meg- 
eméfztettek, ’s a5 mell veknek femmi való- 
fágos hafznok nem volt, hanem egyedül 
tsak a’ pompára, ’s a’ Királyoknak magok: 
mutogatáfára építtettek; nem tudom mon
dom , ha ezek a’ hafzontalan épületek meg- 
érdemlik-é a’ mi tsudálkozáfunkat ’s dítsé- 
retünket? — A’ valófágos fel - emelkedés 
nem abban á ll, hogy válamit ollyat kíván
jon vagy tselekedjen, mellyet a’ rendetlen 
képzelődés, ’s a’ közfégnek tévelygő véle- 
kedéfe nagynak gondol. Nem abban áll ez 
a’ fel - emelkedés, hogy nehéz dolgokhoz 
fogjon tsak egyedül azért,* hogy a’ nehéz- 
fégen gyözödelmeskedjen, Nem abban áll 
végezetre, hogy még a’ lehetetlenfégen is 
igyekezzünk erőt venni, tsak azért, hogy 
a’ tudatlan népnek tsudálkozáfát meg-nyer- 
hefsük. E’ volt a’ többek között Nérónak 
meg-esinéríető bellvege, a’kiről azt írja Tá- 
citus, hogy er at meredi bilium cupitor y 
az az • mindenkor a’ hihetetlen dolgoknak
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kívánója volt. Azt mondja a’ bölts Ciceró, 
cl Kötelefségekröl írtt munkájának máfodik 
Könyvében , hogy tsak az ollyan épületek 
tsudálkozásra ’s dítséretre m éltók, a’ mel- 
lyeknek tzéljok a’ közönféges haízon ; a’ mii
lyenek p. o. a’ víz-árkok, Várofoknak ke- 
rítéfeik, erős várak, Fegyveres-házak, ’s 
Ki-kötö-helyek. Ugyan ott azt jegyzi-meg, 
hogy Pericles Görög Orfzágnak ama nagy 
embere, méltán kárhoztattatok azért, hogy 
a’ közönféges kintset arra fordította, hogy 
holmi fzükfégtelen ofzlopokkal ’s metfzett 
képekkel Athénás’ Várofát meg - ékefítse. 
A’ Rómaiaknak mindenkor kiilömbözo ízlé— 
fék volt a’ Birodalomnak fundáltatáfától fog
va. Ok is ezt a’ fel-emelkedést tették ma
goknak tzélúl; de leg-inkább tsak az ollyan 
dolgokban , mellyek vagy a’ Vallást, vagy 
a’ közönféges hafznot nézték. Azt írja Ti- 
tus L ív iu s, hogy a’ Kevélynek nevezte
tett Tarquitlius alatt végezték-el a’ Róma
iak azokat a’ még ma is fenn-álló bólt-haj- 
tálos canálijokat v. víz-árkokat, mellyeken 
minden víz ’s tifztátalanfág a’ Városból ki
takarodik. Ugyan akkor vetették - meg a’ 
Capitóliumnak fundamentomát is, melJynek 
erofségét ?s pompás voltát a’ következendő 
Századok nem győzték eléggé betsülni. A’ 
kik Róma felé utaznak , még ma is bámul
va nézik azokat a? Orfzág-utakat, mellye-

, két
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két a' Rómaiak ez előtt tizen-nyóltz fzáz 
efztendökkel tsináltattak, ’s a’ mellyekmáig 
is tsak-nem az ö egéfz épfégekben meg-ma- 
radtak* *— Tsak-nem hafonló ítéletet kell 
hoznunk a’ magános Személyeknek épíilet- 
jeikröl is. Mikor a’ bölts Ciceró azt vi’s- 
gálja , miilyennek kellefsék lenni eggy fő- 
hívatalban lévő Személynek házának; leg
először is azt a’ minémíiféget kívánja abban, 
hogy ott minden hafzonra építtefsék; a’ 
melly fö tzélhoz lehet ragafztani azt is, hogy 
fel-találtafsék abban az illendőfég és méltó
ság is. De nagyon kárhoztatja a’ felettébb- 
való költféget és pompát az építésben; úgy
mint a’ melly igen könnyen vefzedelmes ra
gadós nyavalyává válhat a’ lakoSok között, 
kiki azon igyekezvén, hogy az elfő pompá- 
zót ’s roíTz példa adót az épületnek pompás 
voltában ne tsak utói érhefse, hanem fellyiíl 
is haladhafsa. Cavendum eftetiam. prcej'er- 
tim fi ipfe cedifices, ne extra módúm Jum- 
ptu & magnificentia prodeas + quo in gé
névé múltúm mali etiam in e.remplo efi. 
Studiofe enim plerique, prcejertim in hac 
parte, faSta Princípium im itantur; u t 
L. Luculli virtutem quis ? at quam multi 
mllarum magnificentiam imitati fu n tf  
Oific. L. I. n. 138. — Vallyon Lucullusnak 
fok Szép virtuíinak vagynak-é Sok követői 
a’ Rómaiak között? azt kérdi Ciceró; de

men-



mennyin vágynak, a’ kik igyekezik öt a7 
pompás épületekben fellyül-haladni. Hány 
famíliákat nem lehetne említenünk, a’ kik 
éfzre-vehető módon meg - tsökkentek , főt 
egéfzen hasra estek a’ m iatt, hogy a’ pom
pás épületekben keresték a’ ditsőféget ? Men
nyin vágynak, kik minekutánna a’ pompás 
házakat el-kéfzítették, alig lakhattak ben- 
nek efztendeig, hogy azok az idegeneknek 
kezeikre kerültek, a’ kik is azoknak elébbi 
gazdájoknak bolondfágokatnevették? Felette 
fzükféges azért a’ gyermek-nevelőknek ez 
ellen a’ közönféges és vefzedelmes ízlés el
len az Ifjakat oltalmazni. A’ régi Rómaiak 
dítsérendök abban is, hogy az e’félékben 
femmi ditsőféget nem kerestek. Vlutatchu& 
az Aemilius’ életében dítsér eggy Tuberon 
nevezetű nagy embert, a’ ki a’ fzegényféget 
nagy lélekkel és nemefen hordozta. Tizen
hat közelről való atyafijak róltak, úgymond, 
ezek, ’s mind a’ tizen-hatan eggyütt laktak 
a’ Városban eggy kis házban, az ö felefé- 
geikkel, gyermekeikkel, ’s unokáikkal egye
temben. A’ mi Eleinknél, így fzóll Ciceró, 
nem a’ ház tette betsűletefsé a’ Gazdát, ha
nem inkább a’ Gazda a’ házat. Eggy kis 
kunyhótska, eggy alá-való házatska, ha jó 
hazafi lakott benne, olly felfégesnek tartat
tatok, mint akármelly templom; minthogy 
az igazfág, hűfég, ’$ kegyefség múlatott

ab-



abban: 's hogy is lehetne azt kitsíny ház
nak nevezni, a’ mellyben illy fok és nagy 
virtufok meg-férnek? 7ftud hlimile tuguri- 
um iám omnibiis templis formofius é r it , 
cum illic iuftitia conJpeSla fu erit , cum con- 
tinentia , prudentia , pietas , omnium of- 
ficiorum refte difpenfandorum ratio. Nul- 
lus angufius eft locus , qui hanc tam mag- 
narum virtutum turbam capit. Senec. de 
Confol. ad Helv. c. y.

Ez az épületekben való eggyügyűfég 
által-ment a’ Köz-tárfafágról a’ Birodalomra, 
’s a’ köz-emberekröl a’Tsáfzárokra is. Tra- 
jánus abban kereste a’ maga ditsöfégét, 
hogy kevefet építtefsen, hogy a’ régi épü
leteknek fel-tartáfokban annál több módja 
lehefsen. Arról dítséri őt Plínius ; tam par- 
cus in cedificando, quam diligens in tu- 
endo. Semmire fém betsülte ö azt, a’ mi 
nem egyéb, hanem tsak h’jában-valófág, ’s 
embernek maga mutogatáfa. Jól tudta, így 
fzóll Plínius, miben álljon a’ Fejedelemnek 
valófágos ditsőfége. Tudta hogy az ofzlo- 
pokat, gyözödelmi-kapukat, ’s egyéb épü
leteket, meg-eméfztheti a’ tű z , az idő, vagy 
az utánna következendő Tsáfzárnak más gon
dolata : de a’ ki a’ kevélyféget meg-űtálja, 
a’ ki indulatit mérfékli, a’ ki határt-vet an
nak a’ hatalomnak, mellynek nints femmi 
határa; mindenektől dítsértetik életében is,

de



de kivált halála titán, mikor már fenki az 
Ö dítséréfére nem kénfzeríttetik. Sás ilbi 
ver a Principis 5 ubi fempiterna fit glória : 
ubi fint honor e s , in quos nihil flammis, 
nihil feneStuti,  nihil J'uccefsoribus liceat. 
Arcus enim & Jiatuas . araS etiam tem- 
plaque demolitur et ob/curat oblivio, neg- 
lig it carpitque pofteritas. Contra, con- 
temtor ambitionis, et infinites poteflatis 
domitor ac frenator animus f ipja vetus- 
tate florescit. nee ab Ullis magis lauda- 
tu r , quam quibus minime necefse eft. 
Plin. in Paneg. — A’ ki-menetel meg-mu
tatta, hog j igen helyefen gondolkozott. A~ 
íexander Severus, Trájánusnak fok épüle
teit meg-újíttatván, mindenüvé annak nevét 
metfzettette, ’s meg nem engedte, hogy az 
Ö tulajdon neve tétettefsék oda. Minden 
nagy Tsáfzárokban hafonló fzel^dfég ’s alá- 
zatofság tapafztaltatott; ’s láthatni még ma 
is, hogy fokkal több pénzek verettettek az 
ollyan Tsáfzároknak emlékezetekre, a’ kik 
az ő Elejiknek emlékeztető ofzlopaikat ’s 
épűletjeiket meg - újították, mint azoknak, 
a’ kik újakat emeltettek-fel.

Azt írja Svetónius Augufius Tsáfzárról, 
hogy fzintén ötven efztendeig tartó uralko
dása alatt, foha a’ maga régi fzobájit meg 
nem változtatta, fém más házi efzközöket 
liem fzerzett beléiek. Ugyan Svetónius azt
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hagyta írásban Vespáfiánusról és 'ÍFítusról, 
hogy a’ magok betsűleteket ’s gyönyöri’ifé- 
geket abban keresték, hogy édes Atyjokról 
Tájok maradott kis majorjokat mind végig 
meg-tartották, és femmit azon nem változ
tattak. Ezek az akkor esmeretes fél - Világ
nak U rai, nem ítélték magoknak fzorofak- 
nak azokat a’ fzobátskákat, mellyeket eggy 
köz-ember a’ maga múlatfágára építtetett. 
Még ma is meg lehet látni Róma körül az 
Adriánus Tsáfzár’ mulató-házának maradvá
ny it, a1 melly eggy mai közönféges ember
nek házánál fern nagyobb fém pompáfabb nem 
volt. — Ma pedig látjuk, hogy fok embe
rek, a’ kiknek nints femmi egyéb érdemek, 
hanem hogy gazdagok, ( ha ugyan ezt ér
demnek lehet tartani) abban helyheztetik 
ditsöfégeket, ha mind a’ Városban, mind 
az ő majorjokban, mennél pompáfabb épü
leteket emeltethetnek-fel. — Azt írják a’ 
Frantzia Histórikufok XIV-dik Lajosról, 
hogy mikor halálához közelgetett, mikor 
már az ember a’ Világi dolgokról helyefeb- 
ben kezd ítélni, ezt mondotta a’ többek kö
zött az utánna következett Királynak XV- 
dik Lajosnak: Én nagyon fzerettem a' ha
dakozást; de abban ne kövefs engemet; 
ys úgy fzintén a* kőltféges 'pompában i s 9 
cí mellében én gyönyörülégemet kerestem.

§ Hl.
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§ III. Házi-bútorok, öltözetek, ló-fzer- 
fzdmoky 's egyebek. Semmi ezek közzi'il 
nem teheti az embert valófágos naggyá ’s 
betsületefsé: mert ezek nem téfzik az em
bert, hanem mind kívi'ilötte vágynak* So
kan pedig, óh fájdalom! az illyenekben hely- 
heztetik az ö nagyfágokat: úgy nézik ma
gokat, mint a’ kik az o fok fzép házi-efz- 
közeikkel, pompás őltözetjeikkel, tzifra ko- 
tsijokkal, ’s ló - fzerfzámjaikkal eggy testet 
tsinálnak, ’s mind ezeket a’ magok vállai- 
kon hordozván néminémüképpen, magokat 
nagy Óriáfoknak vélik, ’s azt gondolják, 
hogy máfoktól is azoknak tartattatnak. De 
hogy az ö nagyfágokról helyefen ítélhefsünk, 
tsak magokban kell őket meg-vi’sgálnunk, 
’s eggy kevés ideig félre kell az ő pompá- 
jokat hárítanunk. Majd meg-esmérjük akkor, 
hogy tsak azért láttattattak nagyoknak, mert 
a’ kintsnek póltzára hágtak-feh De mikor 
az ő tulajdon terméfzetekben az ő pompá- 
jokon kívül képzelteinek, akkor ez a’ bál
vány-kép, melly meíTzérol valaminek tet- 
fzett, el-tünik elölünk. Gazdagok és éke
lek kívül, a’ miilyenek az ő házaiknak fa
laik ; belől nints egyéb, hanem alatsonyfág, 
fzegényfég, minden érdemtől való meg-fofz- 
tattatás. Sőt gyakorta ez a’ kiilfö ragyogás 
a’ leg-útálatofabb ’s leg-írtóztatóbb vétkeket 
fedezi-el. „ Neríio iftorum, quos divitiae 
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„ honoresque in altiore fafiígio ponunt, mag- 
„  nus eft. Quare ergo magnus videtur?
„  Cum baft ilium fua metiris.----- Hoc la-
?, boramus errore, fie nobis imponitur, quod 
„  neminem aeftimamus eo, quod eft, fed 
„  adjicimus illi et ea, quibus adornatus eft. 
„  Atqui quum voles veram hominis aeftimati- 

onem inire, et feire qualis fit, nudum infpice. 
,, Ponat patrimonium, ponat honores, et 
„ alia fortunse mendacia. Senec. Epifi. 76.— 
„  Auro illos, argento, & eboreOrnavi; in- 
„  tus boni nihil eft. Ifti quos pro felicibus 
„  afpicitis, fi non qua occurrunt, fed qua 
„ latent videritis, miferi funt, fordidi, tur- 
„  pes, ad fimulitudinem parietum fuorura 
„ extrinfecus culti. Itaque, dum illis licet 
„  ftare, et ad arbitrium fuum oftendere: ni- 
„ tent et imponunt: cum aliquid incidit , 
„  quod difturbet ac detegat, tunc apparet 
,, quantum altae ac verae feeditatis alienus 
„ fplendor abfeonderit.,c Ibid. Libr. de Pro- 
vid. c. 6. — Azt mondja az említett bolts 
Seneca, hogy foha femmivel inkább az Is
ten ezeket a’ Világi jókat a’mi fzemeink előtt 
meg nem alázhatta volna, mint azzal, hogy 
gyakorta a’ leg-gonofzabb életű ’s leg-feslet- 
tebb erköltsű embereknek bőven ofztogatja 
azokat, az Istent-félő jó emberektől pedig 
meg-tagadja. Valófággal mi lenne azekből, 
ha tsak a’ ki'ilfő öltözetből 's gazdagfágból
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kellene az embernek belfő érdeméről ítéle
tet tenni ? Hánvfzor meg-efik, hogy a’ va- 
lóiagos belfő érdem ’s a’ leg-tifztább virtus 
gyalázatra tétettetik-ki tsak azért, mert fem- 
mi küllő pompával ’s ékefséggel nints kör- 
nyiíl-vétettetve ? Nullo modo magis potefi 
Deus concupita traducere , quam fi illa ad 
turpifsimos defert, ab optimis abigit. 
Ibid. c. 5.

Azt írja Plinius a’ Pliilopoemen’ életé
ben erről a’ nagy emberről, (a ’ ki eránt ma
gok a’ Rómaiak az ő nagy tsudálkozáfokat 
’s tifzteletjeket jobban ki nem fejezhették, 
mint azzal, hogy őt utólfó Görögnek ne
vezték) hogy Ő mindenkor igeneggyügyüen 
öltözködött, és többnyire minden kiférő fzol- 
gák nélkül egyedül fzokott, járni. Eggyfzer 
a’ többek között eggy jó barátja ebédre hív
ta , ’s meg-jelent jóval dél előtt, hogy titán
ná ne várakozzanak. A’ háznak Gazdája 
otthon nem volt, a’ Gazdaílzony pedig nem 
esmérvén fzemély fzerént Philopoement, 
úgy gondolkodott, hogy ez tsak tselédje 
lehet néki, a’ kit előre el-kűldött, hogy az 
afztal terítésben ’s egyéb elő-fordtílókban fe- 
gítfégül légyen; azért is mihelyt bé-toppantt; 
j, be jókor jő kend édes atyámíija! így fzólltt 
j, a’ Gazdaílzony, nofza hamarjában vágjon 
,, kend eggy kis fát ; mert Generális Philo- 
„ poement várom ebédre, az Uram pedig 
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j, és a’ tseíédek mind távol vágynak. u —~ 
Philopoemen eggyet fém fzóllván, le-téfzi 
köpönyegjét, ’s a’ fejfzét kezébe vévén, 
kezdi a’ fát hafogatni. / Már jó rakást hafo
gatott akkor, mikor a’ Gazda haza érkez
vén, s öt ezen állapotjában m eg-látván, 
öfzve-tsapja kezeit, ’s így kiált-fel: M itts i- 
fiái az én Uram Philopoemen ? —  Nem 
egyebet, felel a’ Generális, hanem az én 
kévéjét mutató ábrdzatomnak interefsét 
fizetem. — Azt írja Plutárchus Scípió Aemi- 
liusról. hogy ötven-négy efztendők alatt, 
mellyeket é lt, foha femmi jófzágot magának 
nem fzerzett, fém kintsét nem öregbítette; 
úgyhogy mikor m eg-halt, nem találtatott 
több a’ házában negyven-négy márkot nyo
mó ezüst édénynél, és három márkot nyo
mó arany edénynél, noha ö rá fzálltak Cár- 
thágónak minden kintsei, ’s a’ maga egéfz 
Hadi féregét nagy prédával meg-gazdagította. 
Ugyan ez a’ Scípió a’ Római Tanáts által 
tellyes hatalommal küldettetvén-el a’ végre, 
hogy a’ Római néptől meg-hódoltatott Tar
tományoknak ’s Királyoknak dolgaikat vé- 
gye vi’sgálóra, noha maga is a’ leg-gazda- 
gabb Házból való volt, ’s noha illy ditső- 
léges Követíeggel tifzteltetett - meg ; még is 
erre a’ nagy útra, mellyre fokán két három 
fzáz kíférökke! mentek volna , nem vitt fen- 
kit magával, hanem az ő lelki barátját Pa- 
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nécius Philofophiist, és öt fzolgákat. Mi
helyt Alexandriába ért, nem állván - ellent 
ez az ő minden pompát gyűlölő fzelíd alá- 
zatofsága, az egéfz Város ki-ment elébe a’ 
tenger-partra, hogy ezt a’ nagy embert tifz- 
telje. Az ő tsupa fzemélyje, fzép virtufai, 
’s győzödelmei, annyira el-foglalták az egéfz 
Népnek fzívét, hogy azokhoz-képest femmi- 
nek fém tartotta az Egyiptomi Királynak 
minden pompáját, a’ ki hafonlóképpen egéfz 
Királyi Udvarával Scípiónak elébe - ment. 
Minden fzemek egyedül erre voltak fiiggefz- 
tetve, és fürű tapfoláfokkal bizonyította a’ 
Nép eránta való mély tifzteletét. Cum per 
focios et exteras gentes iter facérét, non 
mancipia fed vifíorice numerabantur; nec 
quantum auri et argenti, fed quantum 
amplitudinis pondus Jecum ferre t , cefti- 
mabatur. Val. Max. L. IV. c. 3. n. 13.

Ezek a’ példák arra tanítanak bennün
ket , hogy nem kell az emberről a’ küllők
ből ítélni; valamint a1 lovat nem a’ nyergé- 
jért ’s hámjáért fzokták betsűlni. Az alávaló 
ruha gyakorta valófágos érdemet takargat; 
valamint a’ pompás és aranyas öltözet nagy 
vétkeket fedez-el. Meg - mutatják továbbá 
ezek a’ példák, melly nagy ereje ’s bátorfá- 
ga kívántattafsék - meg arra az elmének, 
hogy ez, a’ közönféges vélekedéfeket meg
utálja , ’s meg ne engedje magát illettetni 
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attól a’ kiilío fzégyentöl ’s gyalázattól, mel- 
lyet a’ Világ balgatagúi ragafztott a’ józan, 
eggyúgyií, és mértékletes élethez. Akár- 
melly nagy Philofophus lett légyen is Sene
ca ; de még is ezt a’ helytelen fzemérmet 
le nem vetkezhette. Maga meg vallja ma
gáról , hogy mikor valamelly parafzt fzeké- 
ren ment majorjába, ha némelly baráti il- 
lyen állapotban találták, akaratja ellen is 
el-pírúlt, ’s el-fzégyenlette magát; a’ melly 
is elegedendö bizonyfága úgymond annak, 
hogy nem vagypk eléggé meg-gvözettetve 
a’ felöl, a’ mit az eggyúgyií és lzegény élet
nek hafznairól írtam. Az, a’ ki a’ parafzt 
fzekeret fzégyenli; bizonyofan betsüli a’ 
pompás hintákat. Kevésre mentem még a’ 
virtusban; mert fzégyenlem az eggyúgyúfé- 
get, ’s még most is arra van inkább gondom, 
mit mondanak majd rólam a’ kik elő-talál- 
pák. Fioc a me obtineoy ut hoc vehicu- 
lum velim videri meum. Burat adhucper- 
verfa reEti verecundia. (Juoties in ali- 
quem comitatum lautiorem incidimus, in- 
vitus erubefco: quod argumentum eft, ifta 
quce probo, quoc laudo , nondum habere 
certam fi dem et immobilem. Qiti for di do 
vehicnlo erubefcit; pr et io fo glóriát ur. Pa~ 
f  im  adhuc profeci; nondum audeo frugct- 
litatem palam ferre : etiam nunc curo opi- 
niemes >viatQrum, Senec. Epiit. £7.
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Agkfúaus Lacedémon’ Királyja, fokkal 
inkább meg-érdemli e’ réfzben a’ Philofophus 
nevezetet, mint Seneca. A’ Spdrtai ke
mény nevelés előre fel-fegyverkeztetvén öt az 
illyen hazug fzemérem ellen, azt írja Plu- 
tárchus az ö életében, hogy mikor Phama- 
loazus a’ Perfiai Királynak eggyik Tifzt-tar- 
tója a’ békefségröl kívánt vele tanátskozni, 
eggy fík-mező válafztatott-ki arra a’ végre, 
hogy a’ tanátskozásra ott gyűljenek-öfzve. 
Pharnabazus a5 meg-mondott időre, a’ Per
fiai Udvarokban gyakoroltatni fzokott ragyo
gó pompával, bárfony, de arany és ezüst 
rojtokkal ékeskedő öltözetben jelent-m eg. 
A’ fűre bárfony fzőnyegeket téríttetett, azok- 
ra eggynéhány drága vánkofokat tétettetett, 
és fellyűl reájok ült. Agéfilaus a’ maga ka
tonai mundérjában minden pompa nélkül 
jelent-meg; femmit maga alá nem téríttetett, 
hanem le-űlt a’ zöld pá’sitra. Pharnabazus 
ezen el-fzégyenlvén magát, ’s nem fzenved- 
hetvén az öfzve-hafonlítást, melly néki gya- 
lázatjára tért, tifzteletet adott az eggy ügy li
hegnek; fel-fzedette a’ pompás fzőnyegeket 
’s vánkofokat, ’s Ö is a’ pá’sitra ült. — Két- 
fég nélkül Ágéfilausnak minden aranynál ’s 
ezüstnél ragyogóbb kíféröji voltak az öne
ve, gyözödelmei, ’s az ö fegyverétől való 
félelem, melly a’ Perfiai Királyt még az Q 
Királyi fzékében is meg-refzkettette.
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Nerv a , Tr aj anus, Antoninus, M. 
Aurélius, a’ mint az Ö életekben olvafsuk, 
el-adattatták az arany és ezüst afztali kéfzíi- 
leteket, ’s egvéb drága házi-efzközöket, mel- 
lyeket az elöttök éltt Tsáfzárok tsak azért 
lialmoztak-öfzve, hogy magok egyedül bír- 
Jiafsák mind azokat, a’ mellyek ritkák és 
fzépek. Ugyan ezek a’ Tsáfzárok, valamint 
yespdfidnus, Pertinax, Severus, Alexan
der , és Tacitus9 a’ kiket az ő tsupa ér. 
demek emelt-fel a’ Birodalomra, és a’ kik 
minden következendő Századoknak tsudál- 
kozáfokat érdemiették, mindenkor gyűlölői 
voltak a’ hafzontalan pompának, eggyü. 
gyük voltak öltözeteikben, magok-vifelé- 
fekben, és házi-efzközeikben. Ezeket a’ 
liaízontalan költfégeket el-mellőzvén, fokkal 
nagyobb kintset találtak ők az ö alázatofsá- 
gokban , hogy-fem mint a’ hárpiák’ modjok. 
ra ragadozó Tsáfzárok az ő telhetetlen fös- 
vényfégekben. Tsak egyedül a’ fáradhatat
lan munka ’s bőlts igazgatás által mutatták 
azt meg, hogy ők Tsáfzárok; egyebekre 
nézve hafonlók voltak más lakotokhoz, ’s 
úgy vifelték magokat mint azok. De men- 
nél inkább meg-alázták magokat , annál in
kább fel-magafztaltattak máfoktól, ’s annál 
ditsöfégefebb nevet hagytak magok után. — 
Azt írja Svetónius a’ Vespáíiánus’ életében, 
hogy a’ nagy Innep-napokon ’s a’ pompás
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vendégfégekben, eggy kis ezüst kupátská- 
ból fzokott bort inni, melly az ö Nagy-an~ 
nyáról maradott volt reá: de más közönfé- 
ges napokon fólia ezt afztalra nem tétette, 
Trájánus, a’ mint írja róla Plínius , fólia 
fém fzokott fok kíférökkel járni ; foha fém 
fzokott maga előtt inast botsátani, hogy a’ 
Tsáfzár’ jöveteléről hírt adjon, ’s a’ népet 
az útból el-hárítsa. Azért is nem eggyfzer 
lehetett látni Rómának ütfzáiban, hogy a’ 
Tsáfzár meg-állapodott, míg a’ tolongó fo- 
kafág előtte el-takarodhatott. Marcus Auré- 
iius még fokkal mellzebb vitte ezt a’ pom
pától ’s kevélyfégtöi való iízonyodást. So
ha puha ágyban nem hált, tizen-két efzten- 
dős korától fogva Philofophuíi ruhában járt; 
femmi test-őrzőket nem fzenvedett, és foha 
a’ Tsáfzári hatalomnak külfő tzímereit ma- ' 
ga előtt nem vitette. Nem azért nem tsele- 
kedte pedig ezt, mintha nem tudta volna 
mi légyen a’ fzép és a’ nagy, hanem azért, 
mert meg-vólt tökélletefen a’ felöl győzet- 
te tve , iiogy az embernek, ha kivált vala- 
melly nagy méltófágban vagyon helyheztet- 
ve , fő kötelefsége az , hogy az Istent tégye 
magának mindenben például, maga mennél 
kevefebbel lehet, annyival b é -é rje , hogy 
máfoknak annál gazdagabb ajándékokat ad- 
hafson. — Azt írja Lívius a’ XXXIV-dik 
Könvvben, hogy a’ IS épnek Tribúnufsa, a’
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Római AÍTzonyfágoknak Prókátorjok lett Cá- 
íó ellen abban, hogy a’ máíbdik Cárthágó- 
béli hadnak el-végeztetéfe után fzabad légyen 
nékik aranyat és ezüstöt yifelni az Ő ruhájo- 
kon. Azt mondja a’ többek között ezen 
mentő-befzédében, hogy ez az ékefség a* 
terméfzettöl ajándékoztatok az aífzonyfágok- 
nak , melly nélkül el nem lehetnek ; ’s mint
hogy ok nem léphetnek hivatalokra, tiízt- 
fégekre , győzödelmekre, nem-tsak kemény- 
fég, hanem néminémü igazfágtalanfág len
ne az mi bennünk, ha örököíén meg-fofz- 
tanánk őket ettől a’ vígafztalástól, t. i. az 
aranynak ’s ezüstnek vifeléíétőP, mellyet 
tsak az időknek mostohafága tétetett-le vé
lek. Ez az ok meg-illethette ugyan a’ férj- 
fijakat is; de femmi betsületére nem fzolgált 
az AíTzpnyi-nemnek, úgymint a’ melly az ő 
elméjének alatsonyfágának ’s gyengeségének 
világos jele volt. Azért is Livius ezt veti 
után n a : Firorum hoc animos vulnerare 
pofset: quid mutiercularum cenfetis, quas 
etiam parva moventP — Azonban meg 
kell vallani a’ Római AlTzpnyokról, hogy 
ez a’ pompára való vágyakodás nem volt ő 
bennek közönféges , ’s ingyen fém volt olly 
nagy, a’ miilyen az ma a’ mi ailzonyaink- 
ban. Azt írja rólok Livius az V-dik Könyv
ben , hogy kéfzek voltak nyakba való drága 
dkefségeiket, aranyjaikat ’s ezüstjeiket a’
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KÖzÖnléges-tárfafágnak önként ajándékozni, 
tsak-hogy ez Apollónak tett fogadáfának bé- 
tellyefítéfére alkalmatofsá tétettefsék. Ugyan 
ezek a’ Római Aflzonyfágok máíödízor is, 
kéí'zek voltak e’ nemes áldozatot tenni, 
tsak-hogy a’ Várost 4’ Galluíóknak prédá- 
joktól meg-fzabadíthafsák. Ezen nemes tse- 
lekedetekkel azt érdemiették a’ Római Dá
m ák, hogy a5 Tanáts el-végezte, hogy hói
tok után, valamint a’ Ferjfijak közziíl a’nagy 
em berek, úgy közziilök is a’ virtuíokkal 
ckeskedobbek , közönleges helyen halotti 
órátzióval meg-tifzteltethetnek. — Ugyan 
ezek a’ nagjy lelkű Római Dámák, lgtvan a* 
Közönféges-tárfafágnak Szorongató fzükfégét 
a’ Cárthagóbéli máfodik hadnak idejében, 
minden kénfzerítés nélkül, önként a’ magok, 
nyakbéli ékeí'ségeiket ’s gyöngyeiket a’ Ha
zának hafznára ajánlották. — A’ híres Cof» 
nélia , a’ nagy Scípió’ leánya, a’ Gracchu- 
íöknak édes anyjok, fokkal esmereteiebb, 
hogy-fem mint fzúkfég volna hoífzan fzólla- 
nunk felöle. Tudjuk hogy nem volt az ö 
Házánál fern gazdagabb, lem nemeíebb R ó
mában. Azt írja Valérias Maximus a’ IV- 
dik Könyvben erről a’ nagy lélekkel bírq 
Cornéliáról, hogy eggyfzer a’ többek között 
Cámpániából eggy híres Dáma ment látoga- 
táfára, a’ ki is az. akkori módihan lévő aízr 
fzonyi ékeíiségekkel, gyémántokkal , gyön^
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gyökkel, fiilön-fiiggőkkel, ’s egy eb ritkafá- 
gokkal, fzintén a’ bámuláfig meg volt ter
meltetve, A’ mint az aíTzonyoknak fzoká- 
fok őltözetjeiket ;s nyakbéli ékefségeiket 
eggymásnak mutogatni, ez is minden-féle 
ritkafágait, mellyekkel bírt, rendről rendre 
Cornéliának elébe-rakta , ’s kérte eggyfzer- 
’smind őt, hogy mutogafsa - meg ö is néki 
a’ magájéit; nem kételkedvén femmit felő
le , hogy eggy ollyan nagy tekintetű ’s te
mérdek kintsü Dámának, a’ miilyen Corné- 
lia volt, még fokkal drágább és betsefebb 
ékefségei ne légyenek. A’ bőlts Cornélia 
nagy okofsággal folytatta az erről való be- 
fzéllgetést mind addig, míg az ő fijai a’ 
Gracchufok a’ közönféges Oskolából haza
érkeztek; ’s mikor ezek a’ ízépen neveltt 
gyermekek dífzes bátorfággal bé-léptek a’ 
fzobába, azt mondja Cornélia: Ecce funt 
omamenta meal íme ezek az én nyakbéli 
ékefségeim ’s fülön-fűggőim! — Kérdezze- 
meg kíki a’ maga tulajdon lelke-esméretétöl, 
mit ítéljen az e’ két Dámákról, ’s mennyivel 
fellyebb betsűli az eggyiknek'nemes eggyű- 
gyüfégét a’ máfiknak hafzontalan pompájá
nál , ’s híjában-való maga - mutogatáfánál ? 
Mert mitsoda belfő érdem, mitsoda nemes 
elme vagy fzív tetfzik-meg abból, hogy va
laki fok gyöngyöket ’s gyémántokat öfzve- 
váfaroljon , azokkal kérkedjen, ’s azokon-
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kívül más dologról befzéllni fe tudjon? El
lenben pedig mitsoda nagy lélek , melly ne
mes fzív tetízik abból ki, kivált eggy afz- 
fzonyban, hogy az e’féle híjában-valófágo- 
kat meg-útálja, ’s a’ valófágos betsűletet aJ 
maga gyermekeinek jó neveléfekben hely- 
heztefse ?

§ IV. Gazdag ajztal; ételben 's ital
ban való bújdlkodds. Alig lehet el-hinni, 
melly nagyra ment légyen Rómában az eb
ben való bújálkodás a’ Közönféges-tárfafág- 
nak utólfó efztendejiben, ’s annakutánna 
még inkább a’ Tsáfzárok alatt. Azt írja 
Plutárchus a’ Lucullus’ életében, hogy ö , 
a’ ki külömben fok nemes minéműfégekkel 
b írt, minekutánna a’ hadakozásnak véget- 
ve tett, a’ maga elméjét egéfzen a’ pompás 
épületekre, ’s egyebeknek tsudálkozáfokat 
fel-ébrefztő dolgokra fordította. Véghetet
len fumma pénzt költött a’ maga házaira , 
kertjeire, főképpen pedig afztalára. Bár 
ha femmi vendégei nem voltak is ; de még 
is meg-kívánta, hogy afztala minden nap* 
rakott és pompás légyen. Eggy napon az 
ő házának gondvifelője azzal mentvén ma
gát , hogy kevés-féle étkeket főzetett, mint
hogy a’ nélkül is nints femmi vendége: Hát 
nem tudtad-é, így felel rá Lucullus, hogy 
ma Lucullus fog ebédelni Lucullusndl'% 
Ciceró és Pompéjus, fokfzor hallották má-

fok-



222

foktól, melty gazdag afztalt tartson Lucul- 
his; de ehhinni nem akarták. Fel-tették, 
azért magokban, hogy eggy nap’ hívatlan 
és váratlan Lucullusra menjenek éppen ebéd’ 
idejekor, hogy meg-láfsák, ha vallyon úgy 
van-é a’ dolog a’ mint befzéllik. Elő-talál- 
ván azért eggyfzer Lucullust a1 közönféges 
helyen, azt mondják néki, hogy mind a’ 
ketten ma ebédre mennek hozzá; de meg 
nem engedik , hogy Szakátsjának leg-kifseb- 
bet is izenjen, hogy az Ő kedvekért többet 
kéfzítsen. Lucullus tsak arra kérte tehát 
Cicerót és Pompéjust, hogy azt engedjék- 
meg néki, hogy a’ Szakátsának azt izenhes- 
fe , hogy az Apolló’ fzobájában teríttefsen 
afztalt: a’ mellyre Ciceró és Pompéjus reá 
álltak. Dél-tájban mind a’ hárman eggyiitt 
menvén a’ Lucullus’ házához , ’s aíztalhoz 
ülvén, el-bámúltak a’ majd meg-fzámlálha- 
tatlan fok ritka étkeken, válogatott boro
k o n , ’s minden-féle tsemegéken, mellyek 
az afztalra liordattattak. Nem tudták Cice
ró és Pompéjus, hogy a’ Lucullus’ fzava- 
járáfa fzerént, az Apolló' fzobdjdban ebé
delni, annyit te tt, mint a’ Szakátsnak azt 
izenni, hogy bátran főzhet ötven ezer drach
máig, melly a’ mi pénzünk fzerént téfzen 
tíz ezer Rh. forintot. — Ha az ételben ’s 
italban való bújálkodásban és a’ gazdag afz- 
talban valófágos ditsöfég vagyon, úgy Lu-
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cullus volt leg-nagyobb ember a!' Rómaiak 
között. De kitsoda nem látja, melly ki- 
tsíny lélek ’s melly nagy bolondfág légyen, 
valakinek a’ maga betsületét abban helyhez- 
tetni, hogy minden nap’ tsupán tsak magá
ért eggynéhány fzáz forintokat érő ebédet 
kéfzítteísen ? Nem tudom ha a’ vendégek, 
a’ kik ezt a’ hafzontalan pompát dítsérték, 
okofabbak vóltak-é mint maga: mert az il- 
lyen tsapodárok az illyeneknek ezen hagy- 
mázbéli betegfégeket még inkább öregbítik, 
így kell ítélni minden egyéb kiilío pompák
ról, mellyek által kíván valaki magának 
máfok felett hírt fzerezni. Többnyire az 
illyenek inkább a’ mutogatásra, hogy-fem 
a’ hafzonra fzolgálnak. — Ugyan Plutár- 
chus írja az Antonius’ életében , hogy mi
kor Alexándriában múlatott, olly fzörnyu 
gazdag afztalt ta rto tt, hogy az tsak-nem 
minden hitelt fellyül-haladott. A’ többek 
között eggyfzer eggy bizonyos fzemély est
ve-felé bé-m envén a’ főző konyhába, el- 
tsudálkozott, látván hogy nyóltz vad difz- 
nót fűtöttek egéfzen. Tudakozta azért a1 
fzakátstól, mitsoda fzámmal Iéfznek a’ ven
dégek? ’s mennyivel öregbedett tsudálkozá- 
fa , mikor az azt felelte, hogy femmi ide
gen vendég nem léfz’ nála : hanem Anto
niusnak minden nap’ illyen afztala van, hogy 
a’ leg-jobb ’s leg-kedvefebb réfzt mindenik-

böl



böl ki-fzedhefse, ’s benne kedvére válogat- 
hafson. Nem fzóllok itt az afztalban való 
bájafágnak ama nevetféges ’s utálatos dühös- 
fégéröl, mellj fzerént némelly Rómaiak ab
ban mesterkedtek, bőgj eggj tál ételt vág j 
eggj pohár italt mennél nagjobb fumma 
pénzbe keríthefsenek: a’ mikor némellj tál 
étel nem álltt egjébből, hanem a’ leg rit
kább madaraknak njelveikből és agjvelö- 
jikböl; ’s a’ mikor némelljek fzörnji'i nagj 
árrá gjöngjöket el-olvafztattak , azokat ital- 
jokba töltötték , hog j az a’ bolond g jön jö- 
rüfégek lehefsen, liogj eggj fel-hajtáfsal eggj 
’s két fzáz forintokat meg-ihafsanak.

Ennek a’ bolond pompának ’s a’ gaz
dag afztalban való telhetetlen bájafágnak, 
m elíj az emberi Nemzetfégnek gjalázatjá- 
ra van , tégjük ellenébe ama maga Század
jának leg-nagjobb dífzének Cátónak mér
tékletes és józan - életét: fzóllok a’ régibb 
Cátóról, a’ ki rend-fzerént Cenfomak, az 
az, Erkőlts- vi’sgálónak neveztetett. Azt 
írja róla Plutárchus, hog j Rómának mind 
inkább inkább nevekedo pompája között 
azzal ditsekedett ez a’ Cátó, hogj foha fém 
ivott életében más bort, hanem a’ melljet 
tselédjei és munkáfsai ittak; hogj foha fém 
vitetett a’ maga fzámára drágább húst har- 
mintz Sefiertium, az az, más: fél forint 
árránál, és hogj foha fém vifelt olljanfelfo
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ruhát, melly többe került volna fzdz drach
mánál , az az, hüfz forintnál. Ezt a1 mér
tékletes életnek nem ét, azt mondotta, hogy 
tanültä Cüriustól, attól a’ nagy embertől, 
a’ ki Pyrhust Olafz Orfzágból ki-verte, ’s 
három triumphufsal koronáztatott - meg, 
Eggymás mellett volt t. i. majorjok a’ Sa- 
binufok’ tartományában, ’s ez a’ fzomfzéd- 
fág még annál inkább kötelezte Cátót arra , 
hogy foha ennek a’ nagy embernek életének 
módjától el ne távozzon. E’ volt az a' Cu
rias, a’ kit a’ Samtiitefekntk Követjeik, kik 
nagy ajándékkal kűldettetíek hozzá, eggy 
kis házatskában eggy kandalló előtt ülve 
találták, mikor éppen némelly gyökereket 
főzött magának ebédre. Mikor a’ Követek 
elébe-tették a’ nagy fiimma pénzt , viífza- 
adta azt nékik, ezt mondván, hogy a’ ki 
illyeri ebéddel meg-éri, nints annak az arany
ra femmi fziikfége. Külömben is, úgymond, 
fokkal jobban fzeretek én gazdagoknak pa- 
rantsolni, hogy-fem mint magam fok kintsel 
bírni.

Ezek a’ példák kevés be - nyomáfokat 
tsinálhatnak nagy réfzént a’ mai emberek
nek fzíveikben: de fok Római Imperátoro- 
két annyira meg-illették ezek, hogy noha 
a’ leg-nagyobb hatalomnak ’s a’ temérdek 
kintsnek póltzán ültek, noha a’ leg-pompá- 
fabb leg-roppanttabb Birodalomnak ditső- 
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legét tartoztak fel-tartani, noha elöttök vol
tak fok Tsáfzároknak véghetetlen vefzte- 
getéfeik, ’s minden-féle bújafágban fzabados 
léledzéfeik: de még is mind ezek ellent nem 
állván, el-hitették magokkal, hogy foha ok 
a’ valófágos nagyfágra el nem juthatnak, 
hanemha a’ magok Századjoknak ezen fes- 
lett biíjafágát meg-utálván, a’ józan és mér
tékletes életnek ama fzép példájihoz mind 
inkább inkább közelítenek, mellyek a’ leg- 
tifztább józan-okofságnak ’s a’ valófágos di- 
tsőfégnek ízléfén fundáltattak. —* A’ régifég- 
nek ezen nagy embereit követvén Vespáíi- 
ánus Tsáfzár, magát a’ pompának ’s ruhá
ban való bújafágnak ellenfégének kijelentet
te^ ’s az ö egélz maga-vifeléfével ezen alá- 
zatofságát ’s fzelídfégét ki-mutatta. Ezen 
fzép virtufaival azt nyerte Vespáfiánus, hogy 
a’ bújafágnak mind inkább inkább áradó ö- 
zönének gátot-vetett, ’s az afztalokra tett 
temérdek költfégeket, fok fzáz famíliáknak 
nagy hafznokra, meg - kifsebbítette: mert 
látván a’ Tsáfzári afztalnak eggyűgyüfégét, 
ők is kezdették ezt a’ telhetetlen pompát 
fzégyenleni. Prcecipuus reftriffii mórit auc- 
tor Vefpafianus f ű i t , antiquo ipfe cultu 
viStuque •• obfequium inde in Principem, 
£5? cemulandi amor> validior quam poena 
ex legibus et wettlS, Tacit. Annál. Libr. 
III. c. 5^. — Ez a’ rendeletlenfég, melly
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már Tibériusnak orvofolhatallannak telizett, 
a’ m ell/ amaz emberi nemzetségnek motskai 
Néró és Caligula alatt még inkább neveke- 
de tt, ’s a’ mellyel a’ leg-keményebb bí'inte- 
téfekkel fenyegető törvények is többé ki 
íiem irthattak, ez a ’ zabolátlan relidetlenfég 
mondom, a’ Vespáfiánus’ mértékletes és jó
zan életének példája által meg-fzégyenítte- 
tett. Sőt azt írja Svetónius , hogy Vespá
fiánus Tifztfégre fém emelte azokat, a’ kik. 
felettébb pompáztak, hogy a’ józan és mér
tékletes élet annál nagyobb betsületre kap
jon. Történt a’ többek között, így ír Sve
tónius , hogy eggy ifjú Római lakosnak nagy 
Tifztféget adott, *s az arról fzólló Levelet 
már hozzá el is küldötte. Ez az ifjú más 
nap’ pompáfan fel-öltözve 5s drrga illatok
kal meg-füfzerfzámozva ment-bé a’ Tsáfzár- 
hoz a’ Tifztíégnek meg - köfzönéfére. Ves- 
páíiánus látván az ifjúnak pompás maga-vi- 
feléfét, ’s érezvén rajta a’ fok drága illatok
nak Szagaikat; meg-boífzonkodott reá, 
el-vette tőle a’ Tifztféget, ezt mondván: 
jobban fzeretném ha fokhagyma J'iagot 
éreznék rajtad. — Nerva, Trajánus, An
toninus, Marcus Aurélius, Sevérus, A- 
lexánder, Pertinax, Aurélidnus, Tacitusz 
Probus, eggyfzóval, mind azok a’Fejedel
mek, valakik a’ Római Tsáfzári fzéknek leg- 
nagvobb ditsofégére fzolgáltak, ezen nemei
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ízléstől’s jó princípiumoktól vezéreltetvén, 
mindenkor bámulásra ’s követésre méltó pél
dát mutattak, mind öltözetjeikben , mind 
afztaljaikban. Sokan közzúlök a’ hadako
zásnak idején nem ettek egyéb étkeket, ha
nem a’ mellyekkel a’ köz-katonák éltek; a* 
mellyröl hogy a’ katonák még inkább meg- 
győzettefsenek, Alexánder Római Tsáfzár* 
valamikor ebédelt vagy vatsorált, minden
kor fel-hüzatta fátorát, hogy minden kato
nák láthafsák, mennyi és mitsodás étkek 
hordattafsanak-fel az ő afztalára. Azt írja 
Lampridius az ö életében, hogymikorRó- 
mában mulatott, az ő Tsáfzári Udvarának min
den-napi költfége nem ment többre, hanem 
harmintz-öt fon< húsra , tizen-öt pint borra , 
nyóltzvan font kenyérre. Mikor nagy In- 
nep-napok voltak, akkor fzoktak még ezê - 
ken fellyűl eggy pár fátzánok vagyeggy pár 
kappanok füttetni. Nem volt femmi arany 
afztali-kéfzúlete, ’s minden ezüst kéfzületi 
is nem mentek többre három fzáz márknál; 
úgyhogy mikor fok vendégeket bé-hívatott, 
sl maga jó barátitól kért költsön fziikféges 
afztali kéfzűleteket, meg-izenvén eggyfzer- 
’smind nékik, hogy küldjenek inafokat is, 
a’ kik a’vendégeknek fzolgáljanak: merttse- 
lédetfem tartott többet, hanemtsak a’hány
ra fzükfége volt. Azt írja pedig róla Lám- 
pridius fzava-hihet© Historikus, hogy ezt
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Alexander nem valamelly mód-nélkiíl való 
takarékofságból ’s fösvénységből tselekedte; 
mert íbha fenki nála adakozóbb nem volt* 
Hanem meg volt a’ felől gyözettetve, a” 
mint fokfzor mondotta maga is, bogy a* 
Római Birodalomnak nagyfágos ditsőfége 
nem a’ pom pában, hanem az Orfzágnak 
erejében, és az azt igazgató Tsáfzárnak bel
fő virtufaiban áll.

Tsak-nem mindenekben hafonlót írPlu- 
tárchus ama híres Egyiptomi Királyról PtO• 
létneusról a’ Lágus’fijáról. Ez is igen kévés 
afztali- kéfzületet tartott; úgyhogy mikor 
nagy ebédeket tartott, a’ maga barátihoz 
küldött afztali-kélzűletekért, azt mondván 
gyakorta nékik, hogy fokkal jobban fzeret 
ö máfokat meg-gazdagítani, mint maga gaz
dag lenni. — A’ mi egéfz tsudálkozáfunkat 
méltán meg-érdemli az, a’ mit ír Synéfius 
Próbusról a’ Római Tsáfzárról, a’ ki eggy 
volt a’ leg-nagyobb emberek közzűl, ’s a* 
ki alatt Róma a’ maga ditsöfégéiiek felfő 
póltzára ment. Tudni-illik, mikor ez a’ 
nagy Tsáfzár a’ Perfák ellen hadakozott, 
történt, hogy mikor tábora’ közepén a’ zöld 
pá’fitra le-űlt ’s ebédhez fogott, akkor vit
ték néki hírül, hogy a’ Perfiai Királynak 
Követjei fzámos kíférőkkel el-érkeztek, s 
kívánnának hozzá botsáttatni. A* Próbus 
Tsáfzár’ ebédje nem álltt egyébből, hanem
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éggy tál borfóból, és eggy darab hé-.fázott 
difznó húsból, mellyek előtte le-vóltak te
re  a’ pá’sitra. Az Öltózetje volt lenből ké
szítve, ’s minthogy egéfzen kopafz ember 
volt-, háló-füveg volt fejében. De fém ru
háját meg nem változtatván, fém ülő helyé
ből fel nem kelvén, fém a’ tál borfót maga 
elől el nem vitetvén, parancsolta, hogy a7 
Követek elébe - botsáttafsanak. Elő-jÖA^én 
ezek, a’ köfzöntés után így fzóll nékik Pró- 
bus: „ Én vagyok a’ Romai Tsáfzár, ’s az 
v én nevemrnel mondjátok-meg a’ tiKirály- 
,, toknak, hogy ha. magát meg nem adja, 
,, tehát én eggy hónap alatt minden ö me- 
„  zeit ’s Szántó-földjeit ollyan pufztákká té-j 
,, fzem, a’ miilyen kopafz tulajdon fejem.“ 
Ekkor le-vévén háló-fiivegét, meg-mutatta 
nékik kopafz fe jé t, hogy annál jobban ál- 
tal-iáfsák , minden fzavának erejét. Azután 
kínálta Őket, hogjr iiljenek-le enni, ha ehet
nének; mert az Ö ebédje tsak éhfég ellen 
v a ló : ha pedig nem ehetnének, úgy mind
járt dolgokra viílza-mehetnek. A’ Követek 
meg-befzéllvén a’ Királynak, mitsoda álla-; 
pótban találták légyen a’ Római Tsáfzárt, 
el-hitette magával, hogy lehetetlen néki az 
ollyan embereket m eg-győzni, a’ kiknek 
Tsáfzárjok is eggy tál boríő mellé ül ebédelni : 
azért is Személy fzerént Próbus Tsáfzárhoz 
yienvén, minden kívánfágát bé-tellyefített^
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Mikor valaki az illyen példákat olvafsa, 
eggyfdol a’ fzörnyü pompát, bűjafágot ’s 
vefztegetést látja, másfelöl pedig a’ józan 
és mértékletes életet, a’ gyözödelmektől ’s 
fzép triumphufoktól kífértetett eggjügjüfé
get fzemléli: bizonyofan, ha a’ józan-okos- 
fágot ’s lelke-esméretét téfzi bíróul, minden
kor az eggyügyűfégnek adja a’ felföféget. 
És ez az a’ belfö nemes érzés, mellyet én a* 
jó ízlésnek , ’s a’ valófágos ditsőfégre való 
vágyódásnak fő régulájának tartok. Mikor 
az eggyügyűfégnek ’s mértékletes életnek 
ezeket a’ régi példáit elö-hordom, nem az 
az én tzélom, hogy m ais tökélletefen ezek
hez alkalmaztafsuk magunkat. A’ mi Szá
radunk ’s a' mi erköltseink fokkal inkább 
meg-változtak, hogy-fem mintáz illyen férj- 
fijiii és erős virtust el - hordozhatnánk. De 
nem lehet-é ma is minden rangban és álla
potban a’ dílséretes és tifztefséges közép-, 
fzerűféget mag-tartani? De melly igen fzé- 
gyenlhetnék ma fok Kerefztyének magokat, 
látván azt, melly igen el-fajúltak a’ mi er
költseink ezeknek a’ tifztefséges Pogányok- 
nak erköltseiktől, és melly nagy munkába 
kerülne fókáknak, ha azokat, nem mon
dom egéfzen, hanem tsak némelly réfzben 
is követni akarnák 1 Az én eggyik tzélom 
ezen példáknak elő-hordáfokban az, hogy 
tanúljak-meg ezekből az ifjak, hogy a’ tií’z-;
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tefséges életű ’s virtufokkal ékeskedő embe
reket , tsupán tsak az ö fzegényfégekért ’s 
őltözetjeikben való eggyűgyűfégekért meg 
ne utálják: mert a’ fzegényfég nem lehet 
fenkinek gyalázatjára. Ezt a’ következést 
hű zza-ki maga a’ bolts Seneca, éppen azok
ból a’ példákból, mellyeket fellyebb emlí
tettem, ,, Azt hilTzíik-é, úgymond, hogy 
9, a’ mi Eleink, a’ kiknek virtuíaik támo- 
„ gatják máig is ezt a’ Birodalmat, mellyet 
,, kiilömben a’ mi vétkeink régen le-rontot- 
„ tak volna, fzánakozásra méltók volnának 
„ azért, hogy magok kéfzítettek magoknak 
„ eledelt , hogy puha ágyban nem háltak, 
„ és hogy fém házaikban, fém temploma- 
„ ikban aranyak és gyémántok nem tiindök-
„ lőttek? “ Scilicet major es noftri, quo
rum virtus etiam nunc vitia  noftra Jus- 
ten ta t , infelices erant, qui fibi manu fua  
parabant cibum, quibus terra cubile er a t, 
quorum teSta nondum auro fulgebanty 
quorum templa nondum gemmis nitebant, 
Senec. de Confol. ad Helv. cap. 10. . ,

Azt vethetné ugyan valaki ellenem , 
hogy noha minden dítséretet meg-érdemel 
Aristidesnek, Címonnak, Cűriusnak,. Fáb- 
riciusnak, Cátónak, ’s más ezekhez hafonló 
nagy embereknek mértékletes életek; de 
még is a’ fzegény Kozönféges-tárfafágokban 
Ügy látfzjk, hogy maga a’ Térfafágnak áh

la-
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lapotja kötelezte őket az illyen kemény és 
józan életre; azért is a’ gazdag Országokban 
ezeket követni nem lehet. De a’ fellyebb 
említett TsáSzároknak példájik elegedendő- 
képpen meg-felelnek erre az ellen-vetésre. 
Valósággal ha ezek sa’ Világnak Urai, a* 
kiknek hatalmok Semmi zabolát nem esmért, 
hintsek majd ki - menthetetlen v o lt, és a’ 
kik a’ leg-pompáSabb ’s leg-tékozlóbb Tsá- 
fzároknak állottak helyekbe, ha mondom 
ezek az ö nagy böSégekben olly dítséretes 
példát adtak a’ díSzes eggyűgyüfégben ’s a’ 
józan mértékleteSségben: éppen nem látom 
által, miért nem lehetne Sok rangjok felett 
pompázó ’s abban betsületjeket kerefö Ke
resztyéneknek ezekben a’ Szép virtuSokban 
valóságos betsületjeket helyheztetniek. — 
Mert azt kérdem én az illyen Keresztyének
tő l , ha vallyon azoknak a’ nagy Fejedel
meknek, kiket fellyebb elő-hoztam, nem 
vólt-é jó ízlélék? nem vólt-é a’ valófágos 
nagyfágról ’s ditsöfégről helyes képzelődé- 
fek ? Vallyon minden népek ’s minden Szá
zadok azólta meg - tsalatkoztak-é abban , 
hogy az említett nagy embereket érdemek 
felett magaSztalták ? Találtatott-é valaha va- 
lamelly Században tsak eggy okos ember 
is , a’ ki őket azzal vádolta volna, hogy az 
ő kiilSö eggyí'igyüSégek ’s józan életek által 

TsáSzári-lzéket gyalázattal borították vól* 
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na be? Sőt inkább nem ezek az ö fzép vir- 
tufaik vóitak-é azok, mellyek őket a’ leg- 
pompáfabb Tsáfzároknál véghetetlenül fel
lyebb magafztalták? Eggy mai köz-ember, 
bár ha milliókkal bír is, hízelkedhetik-é ma
gának azzal, hogy ö jobban meg tudja ítél
n i, miben álljon a* valófágos belfo érdem, 
’s valófágos nagyfág? Eggy mai köz-ember, 
légyen az bár Gróf vagy Hertzeg, fzégyenl- 
heti-é azt, ha ö a’ józan és mértékletes élet
re nézve a’ Trájánufokkal, az Antonínufok- 
kal; a’ Marcus Auréliufokkal, ’s az Alexán- 
derekkel eggy tárfafágban lehet? Hát fellyebb 
lcell-é ezeknél a’ nemes példáknál eggy A- 
yiciust betsülni, a' ki az ételnek meg-fűfzer- 
fzámozáfában ’s kéfzítéíében leg-elfő mester
nek tartotta magát, ’s ezzel a’ boldogtalan 
tudománnyal a’ maga Századját meg-vefz- 
tegette? Scientiam popince profefsus , di- 
fciplina fua Seculum infccit. Senec. de Con- 
fol. ad. HeJv. Hát ama fellyebb említett 
nagy lelkű Tsáfzároknál fellyebb kell-é be- 
tsiílniink ama telhetetlen ’s a’ difznókhoz 
inkább hogy-fem az emberekhez hafonló Ca
ligulát , Nérót, Vitelliust, Commodust, ’s 
Heliogabalust ? Melly nagy dífzére van az 
emberi nemzetfégnek az, hogy valamennyi jó 
Tsáfzárok voltak Rómában , mind azok a’ 
pompának ’s telhetetlenfégnek gyülölöji vol
tak; ellenben pedig minden roííz Tsáfzárok, 
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kik nem-tsak a’ Tsáfzári-fzéknek, hanem 
az egéfz emberi nemzetségnek is molskai 
voltak, a* felettébb való pompának ’s búr 
jafágnak követő voltak?

Az én tzélom továbbá ezen példáknak 
elö-hordáfokban az, hogy a’ régifégnek ezen 
nagv embereiben az ö jó Szíveket ’s azokat; 
a’ princípiumokat betsültefsem , a’ mellvek
ből folyt az, hogy ők igen kevésre betsíil- 
ték azokat, mellyekben Sokan helyheztetni 
Szokták betsűletjeket. A’ Szívnek ez a’ tifz- 
taSága, ’s a’ léleknek ez a’ nemes tulajdon- 
fága az, a’ melly mindenek felett betsűletre 
méltó. A’ leg-nagyobb gazdagságokban is 
lehet valaki alázatos és mértékletes ; vala
mint a’ leg-nagyobb Szegénységben is tellyes 
lehet a’ Szív fösvénységgel és kevélységgel. 
Antoninus TsáSzárt örökké úgy nézte a’ Vi
lág, mint eggyet a’ leg-nagyobb Fejedelmek 
közziil. Oily nagy tiszteletben maradt holt
tá után az ő emlékezete , hogy-Sem a’ Ró
mai nép , Sem a’ katonák, nem Szenvedhet
ték az oliyan TsáSzárt, a’ ki az önevét nem 
vifelte. Alexánder Sevérus pedig azt mon
dotta erről a’ névről, hogy Sokkal felSége- 
febbnek tetSzik az néki, hogy-Sem mint azt 
magára ruházni méréSzelné. Ez a’ nagy em
ber, a’ maga nagy lelkiségéből, melly Sze
rént minden külSő dolgoktól független volt* 
lend-fzerént meg-elégedett azzal, a’ mi légi
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eggjiígyabí) ’s leg-közönfégefebb volt, mind 
ételére ’s italára, mind öltözetére, mind 
lakóhelyére, tselédjeire, ’s fzolgaira nézve. 
•=— A’ fzívnek ezen belfö jófága ’s neme» 
minéműfége volt az , mellyet betsültTube- 
róban, kiről fellyebb emlékeztünk, az ő 
felefége; a’ ki is, a’ mint írja róla Plutárchus, 
nem fzégyenlette az Ö fzegényfégét, hanem 
inkább betsűlte benne azt a’ virtust, melly 
által fzegényíegben maradott: értvén ezen 
azt, hogy foha fenkinek meg - rontáfához, 
vagy valamelly tilalmas efzközhöz nem fo
lyamodott, hogy magát meg-gazdagíthafsa. 
— Ezeket kell leg-inkább a’ Históriának ol- 
vafáfában a’ gyermekekkel ’s ifjakkal jókor 
meg-jegyeztetni: mert foha femmi által in
kább az ö ízléfek meg nem nemeíittetik, 
mint ezek által. — Igen hafznos ezeket a’ 
régi példákat az újabb Históriákból vett pél
dákkal is eröfíteni. A’ Hadi Tifztek elég 
követésre méltó fzép tselekedeteket találnak 
Turennek virtufokkal ékeskedő életében; 
a’ Püspökök ’s Papi emberek Cardinálís 
Ofsdté ban, és a’ Feneioné ban; a’ Tanuló 
emberek Bovjléjében, Scaligerében, ’s má
tokéban.

§. V. Méltófágok ’s Betsületek. — A' 
Méltófágok, ’s az azokkal eggyiitt járó be- 
tsiiletnek jelei, hízelkedhetnek ugyan az 
embereknek kevélységének ’s híjábanvalófá-
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gának; de nem adhatnak néki femmi belfó 
nagyfágot ’s valófágos betsületet, mert mind 
ezek kívül vágynak az emberen; nem ad* 
hatnak fém a’ testbe fém a’ lélekbe femmi 
új minéműféget, meg nem fzabadíthatják 
az embert femmi híbájhól, főt inkább fok
kal láthatóbbakká ’s tetfzhetöbbekké téfzik 
azokat. Azok a’ kik a’ dolognak kiilfo ra- 
gyogáfától magokat meg-vakíttatni nem en
gedik , hanem mindenről józanon fzoktak 
ítélni, úgy nézték eleitől fogva a’ nagy mél- 
tófágokat ’s tifztfégeket, mint valófágos ter
heket, mellyekkel ők inkább terheltetnek, 
mint-fem meg-tifzteltetnének. Nints femmi 
az embereknek fzemeik előtt fe nagyobb fe 
ragyogóbb, mint a’ Királyi hatalom: de a’ 
mellett nints is ennél femmi, fe bajofabb , 
fe terhefebb. Az a’ fényes ditsőfég, melly 
a’ Királyi fzékek körűi tündöklik, méltán 
tsudáltatja velünk azokat, a’ kik e’ nagy 
pompáról önként le-mondván, köz - embe
rekké lettenek: ellenben, azok a’ fok-féle 
munkák, mellyek a’ Királyfagtól el-válha- 
tatlanok, még inkább tsudáltatják velünk 
azokat, a’ kik annak terhét mind holtig vi- 
felik, és fzámos kötelefségeit híven bé-fol- 
teni igyekezik. -— Azok az ifjú ’Sidóniu- 
fok, a’ kik el nem fogadták a’ Királyi pál- 
tzát, mellyel meg-kínáltattak, áltál-látták, 
a’ mint Hephaehion &ó]i rólak, hogy fok

kal



kai nagyobb ditsőíég légyen a’ Király tagnak 
el nem fogadáfában , mint annak vifeléfeben. 
Primi intellexiftis, quanto május efset 
Regnum faftidire, quam accipere, Curt. L. 
IV. Ide való Abdolonymusnak fzép fele
lete is, mellyel minekutánna a’ fzegényfég- 
nek porából fel-emeitetett, adott volt Nagy 
Sándornak ezen kérdéfére: Hogyhogy vi- 
felhetted-el jó Abdolonymus illyJokdig azt 
a nagy fzegényféget, a1 mellyben éltél P 
—  Engedjék az Istenek, úgymond, hogy 
a’ Királyjágot ollyan erővel 's bátorfág
gal hordozhafsam! Utinam , inquit, eo- 
dem animo Regnum páti pofsim! Melly 
fzép ki-fejezés e z , Regnum páti / mellyel 
elő-adja Abdolonymus, hogy a’ Királyfág- 
nak terhe, fúlyofabb a’ fzegényfégnek terhé
nél. — Numa Pompilius a’ Római Nepnek 
máfodik Királyja, tsak-nem erőfzakofan kén- 
ízeríttetett arra, hogy a’ Királyfágot fe lvál
lalja; úgymint a’ melly a’ Királynak neve
zete alatt őt minden jobbágyának fzolgájává 
téfzi. Tacitus és Próbus, a’ kik a’ Római 
Tsáfzári izéknek ékefségei voltak, mind a’ 
ketten akaratjok ellen erővel tétettek Tsá- 
fzárokká. Az elfő azzal mentette magát, 
hogy ő öreg és erőtelen ember lévén, ha 
hadakozás léfz’, nem vezetheti fzemély fze- 
irént katonáit a’ hartzra: de a’ Tanáts azt 
felelte néki, hogy az é bőltsefségére ’s nem 
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erejére bízattatik a’ Birodalom, és hogy az 
ö belfő érdemét , nem pedig testét válafz- 
tották a’ Xsáfzárfágra. Qiiis mell US quarn 
fenex imperat? Imperatorem te , non mi- 
litem facimus. lu  iube, milites pugnent: 
animum tuum , non corpus eligimus. Vo- 
pisc. in vita Taciti et Probi. Az a’ Levél, 
mellyet Próbus Tsáfzár írt eggynek a’ Biro
dalombéli leg-főbb Tifztek közzul, az öva- 
lófágos belfő indulatit eléggé ki - nyilatkoz
tatja : „ Soha fém kívántam, úgymond, azt 
„ a’ méllófágot a’ mellyben vagyok; kénte- 
„ len fogadtam-el, most is tsak azért vife- 
„ lem, mert ha le-tenném , félek hogy a* 
„ Birodalom újabb vefzedelembe kevered- 
„ ne. „ — Az újabb időkben is , Maximi- 
liánus Tsáfzár’ halála után, némelly hatal
mas Királyok mindent el-követtek, hogy 
Tsáfzárfágra léphefsenek. Nevezetefek vóL 
tak közttök, 1-fő Ferentz Frantzia Király i 
és V-dik Károly Spanyol Király. A’ Va- 
lafztó Fejedelmek, hogy a’ dolognak ha- 
tnarább végét érhefsék, közönfégefen ab 
ban eggyeztek-meg, hogy mind a’ kettőt 
ki-zárják, ’s magok közzul válaíTzanak Tsá-. 
fzárt. E’ fzerént közönféges eggyezésbol 
Tsáfzárnak válafztották Fridriket a’ Saxóniai 
Válafztó-Fejedelmet, a’ ki Bőltsnek nevez
tetett. Ez két napot kérvén-ki magának a’ 
gondolkozásra, a’ harmadik nap’ illendő ala-
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zatofsággal meg-köfzönte a’ több Válafztó- 
Fejedelmeknek, hogy tölök annyira betsül- 
tetett; de idős ember lévén, nem ítélte ma
gát alkalmatosnak olly nagy teréhnek vife- 
léfére: azért is femmi kéréfsel ’s eröltetéfsel 
is annyira nem vehették, hogy a’ Tsáfzár- 
fágot fel-vállalja. A’ több Válafztó-Feje
delmek arra kérték tehát őt továbbá, hogy 
nevezzen maga olly Férjfijat, a’ kit alkal
matosnak ítél a’ Tsáfzárfágra. Ettől is fok 
ideig vonogatta magát; de végre, a’ kén- 
fzerítésnek ellene nem állhatván, azt mon
dotta, hogy V-dik Károlyt leg - alkalmato- 
fabbnak ítéli a’ Tsáfzárfágnak vifeléfére. — 
Azt a’ mit a’ Tsáfzárfágról ’s Királyfágról 
mondok, minden egyéb hivatalokra ’s tifzt- 
fégekre is ki lehet terjefzteni. A’ Római 
bölts Tsáfzárok, kikről fellyebb emlékez
tem , foha fém bíztak femmi Tifztféget ’s 
hivatalt ollyakra, a’ kik nagyon vadáfzták 
azt, ’s felettébb esdeklettek értté; hanem 
inkább mindenkor ollyaknak adták, a’ kik 
futottak a’ hivatal előtt. Tudni-illik , a’ 
mint Lámpridius Alexánder Sevérusnak éle
tében írja , a’ hűfégtelenfégnek fürü fetétfé- 
gén is áltál-látták azt ezek a’ jó Tsáfzárok, 
hogy a’ Közönféges-tárfafág nem bízattat- 
hatik bátorfággal máfokra, hanem tsak a- 
zokra, kiknek van leg-alább annyi belfő 
érdemek \  virtufsok, hogy az illyen nagy
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terhet néminemű félelemmel vállalják ma* 
gokra. — Azt írja Plínius, Trájánus Tsáfzár- 
ról is, hogy nagy fzorgalmatofsággal az ol- 
lyan Férjfijakat keresle-ki, a’ kik kerülték 
a’ hivatalokat, hogy a’ Közönféges-tárfafág- 
nak terheit azokra bízza. Mind ezek a’pél
dák azt mutatják nekünk , hogy a’ leg-fé- 
nyefebb Tifztfégekben is nints í’emmi való- 
fággal nagy , hanem tsak az a’ vefzedelem , 
mellv azokat környdl-véfzi; hogy a’ valóíá- 
gos ditsöíeg abban áll, hogy tudjon az em
ber a’ hivatalok nélkül el-lenni, vagy azo
kat egyedül a’ köz-jónak elő - mozdítáfáért 
vállalja-fel. Mihelyt valaki a’ Tifztfégeket 
mód nélkül kívánja ’s kerefi, mindjárt azok
nak rabjává téfzi m agát: de ha azokat meg
tudja utálni, ügy felettek minteggy fel-eme- 
li magát.

§ VI. Gyözödelem, Nemefség, Elme
béli tehetfégek, Hír ’s név. — Ugyan azon 
eggy titulus vagy tzím alá zárom mindeze
ket , noha eggymástól külömböznek: mert 
mindezek nagyon hízelkednek az embernek, 
’s ügy látfzik, hogy már ezek néminémü- 
képpen az ő tulajdonfágai. Z)e noha ezek 
fokkal elébb-való jók , mint-fem azok, mel- 
lyek egéfzen kívülöttünk vágynak, miné- 
müek a’ gazdagfág, pompás épületek, ker^ 
tek, ’s egyebek: még így is mindazáltai 
nem áll ezekben a’ valófágos nagyíág ’s di- 
isofég. Q A’
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A  mi a’ Gyözödelmeket illeti, ha na
gyon itt . alatt valamelly dolog oily an , melly 
eggyik embert a’ máíik felett fel - emelheti, 
úgy látfzik, hogy egyebek felett tseleked- 
heti ezt az a’ ditsőfég, melly fzármazik a* 
fzerentsés hadakozáfokból ’s győzödelmek- 
ből. Eggy Király, vagy Fő Hadi V ezér, 
a’ ki fzáz ’s több ezer embereknek paran- 
tsol, a’ ki mint ennek a’ nagy testnek él
tető lelke, eggy fzavával mozgatja azt, 
eggy jel-adásra fzáz ezer karokat emel-fel; 
a’ ki előtt le-hullnak a’ magas kő-falak, a’ 
ki előtt a’ hamuba temettetnek a’ roppantt 
Várofok, a’ ki előtt refzketnek egéíz Or- 
fzágok: úgy látfzik hogy az illyen ember 
fokkal nagyobb máfoknál, ’s az Istenfég- 
nek lángoló mennyköveivei láttatik bírni. 
Azonban ha hideg Vérrel ’s á’ józan - okos- 
fág által meg-világofíttatott fzemekkel meg- 
vi’sgáljuk a’ régifégnek híres Vitézeit, azo
kat az Orfzágokat el-rabló ’s pufztító Nagy 
Sándorokat; úgy találjuk hogy ez a’ hadi 
vitézfég, hafonló a’ tündérhez, melly mefz- 
fzéröl látfzik valaminek, de haközelébb mé- 
gyiink hozzá, el-tünik, és hogy leg - gyak
rabban nem egyéb annak princípiuma, ha
nem a’ fösvényfég , kevélyfég, igazfágta- 
lanfág, ’s kegyetlenfég. Ez az a’ mit meg
jegyez Seneca mindazokról a’ Vitézekről ’s 
Orfzág-hódolókról, a’ kik a’ régi időkben
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leg-nagyöbb bötsfiletet fzerzettek magoknak,' 
„ Találunk, úgymond, fok Vitézeket, a* 
j, kik a’ tüzet és fegyvert Orfzágokról Of- 
„  fzágokra hordták; a’ kik a’ leg - erofebb 
„ Várofokat meg - vették , ’s győzedelmes 
,, fegyvereiket, mellyeket ember vérrel mo- 
j, fogattak , tsak-nem a’ főidnek végfő fzé- 

léig vitték. De ezek a’ fok népeknek 
„ meg-gyozöjik, vallyon tulajdon kívánfá- 
,, gaikon ’s indulatjaikon gyözödelmesked- 
„ tek-é ? Nem találtak ezek fenkire , a’ ki 
„ nékik ellenek állhatott Volna: de magok 
„ is nem állhatták ellent a’ kevélyfégilek ’s 
„ kegyetlenfégnek. —- Minek lehet egyéb- 
„ nek nevezni, hanemha dühöfséguek * azt 
„ a’ nyughatatlan indulatot * mellyel Nagy 
„ Sándor A’siának Orfzágait pufztította ?

Van-é abban valamelly böltsefség ’s dí- 
,, tséretre méltó tulajdonfág* hogy ö a’ főld- 
„ nek lakoíit az ö leg - kedvefebb jófzága- 
„ iktó l, fzabadfágoktól, ’s életektől is meg- 
„ fofztotta ? a’ rablást és. a’ pufztítást min- 
„ den-felé vitte, el-kezdvén azt Görög Or- 
„ fzágon, a’ mellynek a’ maga neveltetéfét 
,, köfzönhette. Melly fzörnyu dühöfsége az 
„ a’ hafzontalon ditsöfégre való vágyódás- 
„ nak , mellynek meg-elégítéfére kitsíny 
„ volt eggy Világ! Soha fém felelt fenki 
,, Nagy Sándornak igazábban ’s böltsebben? 
t, mint az a’ tőle el-fogattatott Tengeri-tok* 
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vaj, a’ kitol midőn Nagy Sándor azt kér- 
5, dezte volna; mitsoda jufsal háborítja 
, ,  ő meg a' tengeren való Jzabad járást P 

V- Azzal úgymond, a' mellyel te az 
9, egéfz Világot pufztítod . De minthogy 
9, én ezt az élet’ módját tsak kitsiny ha~ 
„  jókkal követem , Piratának 's tolvajnak 
„  neveztetem; te pedig , a' ki nagy hajós- 
9, fereggel rablafz , Világ' hódolójának hú 
, ,  va tta to l. — Eleganter & veraciter Ale- 
,, xandro illi Magno quidam comprehenfus 
3, Pirata refpondit. Nam cum idem Rex ho- 
„  minem interrogafset, quid ei videretur, 
?, ut maré haberet infeítum ? lile libera con- 
5, tumacia: Quod tibi inquit, utOrbemter- 
„  rarum. Sed quia id ego exiguo navigio 
„  facio , latro vocor; quia tu magna claíse, 
„  Imperator.,, — Mi volt az, a’ mi meg
fojtotta a’ Caefár’ fzívében a’ hüfégnek, en- 
gedelmefségnek , igazlagnak , emberfégnek, 
’s háládatofságnak indulatit, mell vekkel tar
tozott vifeltetni az ő Hazája eránt, melly 
öt a’ magához hafonló lakofok közzűl ki- 
vévén , fok Fő-tifztíegekkel ’s betsületekkel 
meg-ékefítette ? Bizonyofan nem egyéb, ha
nem a’ zabolátlan kevélyfég, annak a’ ha
zug ditsöíégnek fzomjiihozáfa , melly fzerént 
mindeneken fellyül kívánt héjazni, ’s a’ 
melly nagyra-vágyás nem fzégyenlette vele 
azt mondatni, hogy inkább fzeretne akár-

melly



melly faluban elfő lenni, mint-fem Rómá
ban máfodik. Quid C. Ceefarem in Jii a fa 
ta pariter ac publica immifit 'l Gloria &  
am bitio; et nullus Jupra ccctcros etninen- 
dl modus. Sen. Epift. 90. Mi indította Caj- 
fárt arra, hogy kedves Hazájának kebelé
ben fereíTze - meg azt a’ fegyvert, mellyet 
egyedi'il annak ellenfégeinek vérekbe kellett 
volna mártani? Mi indította arra, hogy az. 
ő Hazájától vett hatalmat arra fordította, 
hogy a’ fzolgafágnak vas jármát tegye an
nak vállára? Kétfég nélkül úgy gondolko
zott , a’ mint a’ pártofoknak fejek Civilis 
mondotta, hogy minden fzabad annak, a* 
kinek fegyver van kezében , és hogy foha 
fém fzoktak fzámot adni a’ gyözödelemről.

Valófággal ha valamelly józan-okofság- 
gal ’s egyenes lélekkel bíró ember, által- ol- 
vafsa Plutárchus’ munkáját, mellyben a’ leg- 
hírefebb Görögöknek ’s Rómaiaknak élete
ket le-írja, ha gyakorta meg-kérdezi lelki- 
esméretét, ’s tulajdon fzívének belfő érzé- 
fét; lehetetlen hogy Nagy Sándornak vagy 
Csefárnak, vagy ezekhez hafonló, minden
kor ártatlan vérben feredő Vitézeknek ad
ja az elfőféget ’s a’ leg-nagyobb tifzteletet. 
— Meg lehet ezen-kívűl, hogy nagy Vitéz 
’s bátor Generális légyen valaki, ’s azon- 
bán fok-féle hibákkal főt gonofzfágokkal tel- 
lyes légyen.1' Mikor az ember Őket az Ő ma-
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gánofságokban vi’sgálja, mikor egélz életek
nek foljáfát fontba veti; el - tsudálkozik a- 
zon , mellj nagj külömbfég légjen eggj hí
res Hadi Vezér, ’s eggj nagj-ember között. 
H ogj azért az Ifjak az illjen híres Hadi Ve
zérekről okos ’s a’ mellett igaz ítéletet hoz- 
hafsanak, jókor meg kell őket arra taníta
ni , hogy a’ mellj minémüfégek bennek dí- 
tséretre méltók , mindenkor meg-kiilömböz- 
tefsék azoktól, melljek bennek kárhoztatást 
érdemelnek. Lehet dítsérni vitézfégeket, 
bátprfágokat, előre-nézö elméjeket, ’s okos- 
íagokatj de azonban l'zánni kell azt bennek, 
ha az p ízép tálentomaikat ’s tehetíégeiket, 
bűjafágra ’s. feslettfégre fordítják. Sokan az 
illjen Vitéz Generálifoknak fénjes tseleke- 
deteiknek ragyogáfaik által meg-yakíttatván, 
azt fém látják ő bennek , melljek valófágos 
bűnök, ’s igazfágtalánfágok; főt gjakran, 
mint valamellj virtust, úgy dítsérik bennek 
a’ bűnt is, a’ m ellj közönféges kárhoztatást 
’s gjalázatot érdemelne. Tsak akkor lehet 
igazán tsudálásra méltó és ditsőféges a’ gjő- 
zödelem, mikor a’ hadnak igaz oka volt, 
’s mikor a’ Hadi Vezér nagj bőltsefseggel 
vezérlett mindeneket. Nihil honejium ej'se 
foteji , quod iufiitia vacat. Ä  valójdgos 
ditsójég juha Je válhat-el az igazjágtól. 
Jia a’ Hadi Vezéreket ’s a’ katonákat nem 
a’ köz-jónak elö-mozdítáíá’s a’ Hazának ból-
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dogítáfa , hanem tsak a rag-adománynak v', 
prédának reményScge lelkefíli a’ hartzban; 
úgy az ö erejek nem érdemli a’ bátorfágnak 
vagy vitézSégnek nevezetét, hanem inkább 
vadSágnak, vakmerőfégnek, ’s k egye tie nfég- 
nek kell azt nevezni. Animus paratus ad 
periculum , fi Jua cupiditate ,  non utili- 
tate communi impellitur; audacice potius 
nőmén habeat, quam fortitudinis. C íq, 
OíFic. Libr. I. n. 63,

A’ mi a’ nagy Famíliából való fzárma- 
zást, ’s Nemeíi rangot illeti; meg kell val
lani, hogy igen hathatós efzköz ez a’ máSok’ 
betsűléíenek ’s tiSzteléSének meg - nyerésére.
Ez a’ tifztelet néminémü maradványa annak 
az adónak, mellyel tartozik a’ maradék az 
b Elejiknek; úgymint a’ kiknek Hazájok 
mellett tett húféges fáradozásaikat fólia elég
gé meg nem jutalmaztatja, hanemha őket 
az ő maradékjokban is meg-betsüli. — A’ . 
háládatofságon kívül, melly bennünket arra 
kötelez, hogy a’ nagy-embereket ne tsak 
addig tiSztelj ük míg élnek, hanem az ő tö
lök Származandó maradékjokban is , úgy
mint a’ kik az ő haSznos munkájik által az 
utánnok következő Századoknak boldogsá
gokat is elo-mozdították; ezen a’ háládatos- 
fágon kívül mondom, az Orfzágnak vagy 
Közönféges-tárSaSágnak java is azt kívánja* 
hogy a’ NemeSeknek maradékjaik meg-be- 
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tsültefsenek, hogy így ez a’ betsület mind 
inkább inkább öfztönözze ezeket is arra , 
hogy foha az ő Nemes Elejiknek virtufa- 
iktól el ne távozzanak, hanem azokat ne
velni ’s ékefíteni igyekezzék. Omms honi 
Jemper nohilitati favemus; et quia utile 
eft reipublicce nobiles homines ejse dignos 
majoribus f iú s , et quia valet apud nos 
clarorum hominum, et bene de republica 
meritorum , memória etiam mortuorum. 
Cic, pro. Sext. n, 21.

De hogy ez a’ betsület, mellyet a’ Ne
mei! rangnak adunk, valófágos betsület, és 
a’ tifztel etilek adaja légyen; íziikíeg hogy 
Önként való légyen az, és a’ fzívböl fzár- 
mazzon, IVJihelyt valamelly Nemes ember 
jufs fzerént kívánja azt, ’s erőfzakofan húz
za magára; már azzal egéfzen el-vefzti azt* 
’s a’ betsület ő reá nézve változik gyülölfég- 
gé ’s utálattá. A’ melly ember tsak azért ke- 
vélykedik, hogy ő nagy Famíliából ízüle
teit, más embereket m eg-u tá l, ’s magát 
mindenektől kívánja betsűltetni; az illyen 
Nemesnek kevélyíege fokkal inkább meg- 
férti kinek kinek maga fzeretetét, hogy-fem 
mint azt valaki igazán betsűlhetné. — Va- 
lófággal mitsoda ditsőfég is vagyon abban, 
hogy valakinek híres Eleji légyenek, ha a- 
zokhoz éppen femmit fém hafonlít? A’ mi 
Elejinknek virtufaik lehetnpk-é a’ mieink,

ha



ha mi magunk mindentől iirefek vagyunk ? 
Vall) on a1 fzobákban fel-fiiggeíztetett füstös 
képek, mellyeken valakinek Eleji láttattat- 
n ak , tehetik-é öt betsületefsé, ha maga nem 
érdemes a’ betsületre ? Ha pedig valaki tsak 
abban kereti a’ betsiiietet, hogy ö hat vagy 
hét ízáz efztenöokig fei-mehet Famíliájának 
lajtorjáján , míg végre a’ légiíégnek fetétíé- 
gében egéfzen el-vefzti azt; ügy mindnyájan 
eggyformán Nemefek vagyunk, mert mind
nyájunknak régi eredetünk vagyon. Non 
farit, nobilem atrium plenum fumoßs ima- 
ginibus. - -  Animus farit nobilem. Senec^ 
Epiít. 44. Idem omnibus princípium 9 
eadem origo. Nemo altero nobilior , nifi 
cui reclius ingenium , et artibus bonis 
aptius. Sen. L. III. de Benef. c. 2g- — As 
Nemefségnek igaz küt-feje tehát a’ belfő ér
dem , és a’ virtus. Hányfzor nem láttatnak 
ollyan Nemefek, kik réfz-fzeréiit tudatlan- 
fágok ’s alkalmatlan voltak, réfz-fzerént fes- 
lettfégek által az ö Elejiknek motskaik ? Há
nyán vágynak ellenben ollyan párafztok , a’ 
kik nemes tselekedeteik által az ö eddig meg- 
ütáltatott Famíliájokat a’ porból fel-emelik? 
Szép dolog valakinek a’ maga jeles virtufaí 
által Elejinek híreket fel-tartani’s öregbíteni: 
de még fokkal fzebb dolog ollyan ditsőíeget 
hagyni maga után, mellyet femmiben lem 
Jcofzönhet Elejinek, és így a’ maga nem pén- 
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t e n , hanem érdem által nyertt nemefségét 
egyedül magának köfzönni, ’s eggy új famí
liának törkökének lenni. Tibérius Tsáfzár 
azt mondotta volt Curtius Rufusról, hogy 
az magától fzülettetett♦ Curtius Rufus vi- 
detur mihi ex fe natus. Tacit. Annak L. XI.

Azt írja Sailuítius , hogy mikor a’ Ró
mai Nemefek eggy érdemes Hazafinak azt 
vetették ízemére, hogy nem régi Famíliából 
fzülettetett, így felelt nékik: En Ugyan nem 
kérkedhetem Elejimnek festett képeikkel, vir- 
ínjaikkal, \r gijözödelmeikkel: de ha J’zük- 
/é g ,  elö-hozhatom azokat a’ jutalmakat, 
melléjeket faját vi.tézjégemmel érdemlettem. 
Meg-mutáthatom a feb helyeket, melléjeket 
vettem Hazámnak óltalmazáj'ában. Ezek 
az én tzímereim Js Nemes Leveleim, mel
léjek nem Atyáimról maradtak reámy ha
nem a’ mellvjeket tulajdon munkámmal 's 
vitézjegem által fzerzettem. „ Ha?c funt 
„  meae imagines , liaec nobilitas, non hasre- 
,, ditate relicta, ut illa aliis, fed quas ego 
,, plurimis meis laboribus & periculis quae- 
„  fivi. “ Salk in Beilo. Jugurth. — Azt írja 
Livius a’ IV-dik Könyvben, hogy a’ Közön- 
leges - tárfafágnak mindjárt kezdete után, 

/  nagy ellenkezés volt a’ Nemefség és a’ Köz
iég között. A’ Nemefek gyalázatjoknak tar
tották a’ Közönféges lakofokkal a’ házafság 
által eggyefülni.- Sót fok fel - fúvalkodott
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Nemefek nehezen láttattak fzenvedni azt is, 
hogy a’ Közfég ugyan azon levegő-eget fzív- 
ja-bé, ’s ugyan azon Napnak fugádtól vilá- 
gofíttafsék. A ’ Tifztfégeket annyira magok
nak foglalták Rómában, hogy felette fok 
érdem kívántatott - meg valamelly közöufé- 
ges lakosban arra, hogy valamelly tifztefsé- 
ges hivatalra léphefsen. Ez a’ két rend kö
zött való egyenetleníég foha tökélletefen a’ 
Köz tárfafágban el nem töröltetett. Azt ír
ja Salluítius Metellusról, hogy az ö fok 
fzép minémüfégei nem kevéfsé homályoíít- 
tattak-meg az által, hogy igen nagyra tar
totta magát, ’9 mákokat meg-iitált; a’ melly 
is a' Nemelségnek közönféges hibája. Cili 
quatnquam virtus gloria 9 atque alia op- 
tanda bonis Juperabant; tarnen inerat 
contemtor animus et Juperbia9 commune 
nobilitatis malum. Sail, in bello Jugurth.

Ha nagy lélek kívántatik arra, hogy 
valaki a’ maga nemefségéről el-felejtkezzen, 
és foha azért magának betsületet ne kíván
jon : valójában még nagyobb léleknek jele 
az, ha azok, a’ kik tulajdon érdemek által 
magas póltzra emeltettek , elébbi fzegényle
geket ’s alatsony forfokat nem fzégyenlik. 
Azt írja Svetónius Vespáfiánus Tsáfzárról, 
hogy ö a’ maga hajdani fzegényfégét ’s ala
tsony forfát nem-tsak nem fzégyenlette, ha
nem azzal ditsekedett is. Gyakorta nevettQ
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azoknák bolondfágokat, a’ kik az ő eránta 
való hízelkedésből az ő Famíliájának régífé- 
gét egéfzen Herkuleíig akarták fel - vinni. 
Minden efztendöben rend-fzerént ki-m ent 
Rómából az ő Atyjának kitsíny majorjába, 
a’ mellyben Fzíilettetett, melly volt Rietiben; 
a’ melly is noha az ö alatsony forfát ’s íze- 
gényfégét minden nap’ efzébe-juttatta, de 
azért foha azt fe nagyobbíttatni, fe fzépít- 
tetni nem engedte. Az ő Fija Títus, amaz 
emberi nemzetfégnek gyönyörüfége, mikor 
halálos betegfégbe efett, ebbe a’ kis major
ba vitette-ki magát, hogy napjait ott vé- 
gezhefse-el, a’ hol az ő édes Atyja fziiletett 
és meg-halt; a’ mint ezt meg-jegyzi Svetó- 
nius az ö életében. PertinaxTsáfzár, a’ ki 

, eggy volt a’ maga Századjának nagy embe
rei közziíl, míg Ligúriában három efztendő- 
kig múlatott, mindég az ő Atyjának kitsíny 
házatskájában lakott; ’s noha azután azt 
pompás épületekkel környül - vétette , de 
még is meg-hagyta középben édes Atyjának 
kitsíny kunyhóját, hogy légyen az az ö haj
dani fzegényfégének ’s alatsony forfának élő 
ofzlopa. Tudni-illik, fokkal több fzemély- 
béli virtufokkal ’s belfö érdemekkel ékesked
tek ezek a’ nagy Tsáfzárok, hogy-fem mint 
az ő nemefségektöl vagy famíliájoknak nagy- 
fágától kénteleníttettek volna gyámolító ofz- 
lopokat koltsönözni. Soha íem olvafsuk,
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hogy valaki ezeknek a’ nagy embereknek 
az ő hajdani alatsony forfokat fzemeikre ve
tette volna, vagy azért a’ nékik tartozó tifz- 
teletet kitsinyíteni akarta volna. — XII-dik 
Benedek Pápa eggy Molnár’ fija volt; azért 
Cardinális korában is Lifztes Cardinálisnak 
liívattatott ; de azért foha ezt nem fzégven- 
lette, főt inkább testvégének leányát is nem 
kívánta valamelly Grófnak vagy Bárónak 
adni, hanem eggy közönféges Kereskedő
nek adta felefégül , azt mondván gyakorta, 
hogy a’ Pápának ollyannak kell lenni mint 
Melki’fédeknek, a’ kinek ne légyen femmi 
JMemzetiege. — Cardinális Brogni, a’ ki 
a’ Conítántiai \Sinatnak Prsefefe volt, gyer
mek korában fok ideig a’ difznókat örzötte. 
Némellv Szerzetefek befzédbe eredvén vele, 
mikor a’ nyájat legeltette, különös elmefsé- 
get tapafztaltak benne; azért is kérték, hogy 
menjen-el velek Rómába tanulni, ’s még le
het valaha valami belőle. Brogni reá álltt, 
’s minekélötte el-indült volna, eggy tsiz- 
madiához ment eggy pár tsizmát venni, de 
nem volt elégedendő pénze a’ ki - fizetéfére: 
azért is a’ tsizmadia el-engedett néki eggy- 
néhány garast, olly fel-tétellel, hogy akkor 
fizefse-meg, mikor Cardinálifsá léfz’. Meg
lett a’ mit a’ tsizmadia tsak nevetfégböl mon
dott, ’s Brogni Cardinális a’ már akkor meg
hal« tsizmadiának maradékának bőven meg
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fizette azt, a’ mivel adós maradt. Brognt 
a’ maga hajdani alatsony állapotját nem-tsak 
nem fzégyenlette, hanem azt akarta , hogy 
annak emlékezete örökre fel-maradjon. A- 
zért is mikor a1 Genevai Piispökíeget igaz* 
gá ttá , a’ Sz. Péter’ temploma elébe eggy 
kis kápolnátskát építtetett, annak falaira már
vány-kövekre metfzettette-ki hajdani fzegény 
állapotját; elöfzör ugyan úgy metfzettetvén- 
ki magát minteggy kondást, mezít-lábafan, 
a’ mint a’ difznókat legeltette; azután más 
óldalon ki-metfzettette fzépen a’ tsizmákat 
is, mellyeket réfz-fzerént hitelben adott né
ki által a’ tsizmadia. Ezt a’ metfzést még 
ma is lehet fzemlélni Genevában.

A’ mi az elmének Jzép tehetfégeit ille
ti, bár akármelly tündöklő légyen is az a’ 
ditsöfég, mellyet a’ Nemeíi rang, a’ Vitéz- 
fég, ’s a’ győzödelem ád; de még is fokkal 
más-félébb az, a’ melly az elmének fzép te* 
hetfégeiböl ’s tálentomaiból fzármazik. Úgy 
látfzik, hogy ez egéfzen a’ mi fajátunk, ’s 
tulajdon jófzágunk. Nem határoztatik ez, 
mint a’ katoni vitézfég, tsak bizonyos idők
re ’s alkalmatofságokra, ’s nintsen is fok ezer 
karokra fzükfége, hőgy a’ maga fényét ki- 
mutathafsa. Sokkal inkább fel - magafztalja 
ez az embert, mint-fem vagy a’ gazdagfág, 
vagy a’ nagy família, vágj7 a’ tifztfég ’s mél* 
tói ág; mert mind ezek kívülöttünk vágynak:

de
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de a’ fzép elme tulajdon jófzágunk, ’s a’ mi 
belfö valófágunkra tartozik. — Mindazáltal 
éppen nem az elme^az, a’ mellyben áll az 
embernek belfő érdeme , ’s valófágos ditso- 
fége. Fel-téfzem  hogy valakinek elméje 
minden fzfikféges tudományokkal fel vagyon 
ékefítve; fel-téfzem hogy jártas a’ föld-mé
résben, a’Bőltselkedésnek minden réfzeiben, 
a’ Törvényben, Ekefen-fzóllásban, Poéfis- 
ben: mind ezek tsinálhatnak valakiből tu
dós  embert, de nem tsinálnak_/d embert. 
Non faciunt ifta bonos, fed doffios. Sen. 
Epiít. íoó. Mitsoda pedig eggy tudós em -' 
bér, ha femmi fém egyéb , hanem tsak tu
dós? Leg-többfzör eggy nagyra-vágyó, má- 
fokat meg-iitáló, magával kérkedő; ’s ditse- 
kedö á lla t, a’ kit Tertullidnus Atya így ne
vez , animal glóriáé az az, ditsőfég’ állatja. 
Lehet-é a’ Nap alatt, réfz-fzerént fzánako- 
zásra, réfz-fzerént utálatra méltóbb ember, 
mint az ollyan Tudós, a’ ki a’ maga tudo
mányában fel-hivalkodván, a’ betsületnek 
telhetetlen kívánója, a’ ki fzüntelen fzéllel 
és füsttel táplálja magát, ’s a’ ki nem kíván 
egyébiitt élni, hanem tsak egyebeknek felö
le való vélekedéfeikben ? Filep Macedóniai 
Király, Nagy Sándornak édes Atyja, igen 
elevenen meg-éreztette ezt a’ bolond híjában- 
valófágot Menecrates Orvofsal; a’ ki mivel 
eggynéhány betegeket fzerentséfen meg-gyó-
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gyított, ebben fel-fúvalkodván, magát Meg* 
tartó  Jupiter-nek nevezte. Több vendé
gekkel eggyiitt ebédre hívatván Menecra- 
te st, meg-parantsolta inafsainak, hogy en
nek a’ Jupiternek külön afztalt terítsenek , 
és femmit fe tegyenek elébe egyebet, ha
nem eggy füstölő edényt, a’ mellybe ele
ven fzenekre töményt ’s füfzerfzámokat ves- 
fenek. Afztalhoz ülvén a’ fzámos vendégek, 
’s le-ülvén a’ magájéhoz Menscrates is, ele- 
inten nagy betsületnek tartotta az t, hogy 
a’ Király tsak ötét fíistölteti, a’ több ven
dégeket pedig nem : azért is dölföfen emel
gette fellyebb fellyebb fzemőldökeit. De 
mikor látta, hogy a’ több vendégeknek kü- 
lömb külömb féle drága étkek hordattatnak 
elejekbe , néki pedig femmit fe vifznek egye
bet , hanem tsak mikor a’ füst ritkulni kezd, 
eggy eggy kis töményt vetnek a’ füstölő e- 
dénybe, kezdte magát fzégyenleni; annyi
val inkább,' hogy a’ több vendégeknek ka- 
tzagáfokra, így kellett néki ülni mind addig, 
míg az ebédnek vége nem lett. A ’ mikor 
éhen ’s fzomjan, és tsupán tsak füsttel jól 
lakva ment haza, minden jelen - valóknak 
nagy nevetéfekre. Lásd. JLliánus' Xll-dik 
Könyvét, *s Athenéusnak V11-dik Könyvét.

A’ mi tehát a’ tudományokban ’s az el
mének tehetfégeiben betsüJetünkre fzolgál, 
éppen nem magok azok az elmének tehet

segei,
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fégei, hanem az a’ hafznos vég, a’ mellyre 
azokat fordítjuk. Nevezeteden, az alázatos- 
fág ’s fzelídfég, nagyon öregbíti a’ tudomány
nak betses voltát ’s érdemét. Szép dolog, 
mikor némellykor a’ nagy tudományé em
berek nem fzégyenlik m eg-vallani, hogy 
hibáztak, ’s valamiben el-tévelyedtek. így, 
írja Celfus Hippocr atesról , hogy önként 
meg-vallotta, hogy a’ főnek öizve-varratta- 
táfáról hibás értelemben volt. A’ melly val
lás-tételről azt jegyzi-meg Celfus, hogy ez, 
a’ nagy elmének valófágos jele: mert a’ fze- 
gény elmék a’ Világért fe vallanák azt meg, 
hogy valamiben hibáztak, hogy el ne ve- 
fzefsék azt a’ kevefet is, a’ mellyel bírnak. 
Be futuris fe deceptum efse Hippocrates 
memorice prodidit, more magnorum Vi- 
rorum9 et fiduciam magnarum rerum ha- 
bentium. Nam levia Ingenia, quia nihil 
habent, nihil fibi detrahunt' Magnó in~ 
genio, multaque nihilominus habituro, 
convenit etitm veri erroris fimplex con- 
feffio* Cels. L. V ili. c. 4.

Szép dolog látni azt a’ Tudófokban, 
mikor eggymáfsal valameily kérdésről min
den harag , indólatoskodás , ’s annyival ií  
inkább motskolódás nélkül tudnak vetélked*- 
ni. Ezt írja Ciceró magáról: AJós refel-
lere fine pertinacia, £5? refelli fine iracun- 
dia parati fumus. — Szép dolog látni a* 
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Tudófokban azt is, ha máfokkal örömest 
közlik az ő jegyzéfeiket ’s munkájikat, és 
a’ mennyiben rajtok áll, azon törekednek, 
hogy a’ máfok’ munkájik mennél tökéllete- 
febben jöjjenek világofságra. Méltán dítsér- 
tetik ezért Tillemont és Hérouval, a’ kik 
örömest boldogították mind azokat, vala
kik akármiféle tudományban az Ő tanátsaik 
’s jegyzéfeik nélkül fzűkölködtek.

Á’ mi a’ h ír t , nevet, 's bet sülét et né
z i, ez közönfégefen úgy tartatik, mint leg
drágább ’s leg-betsefebb jó a’ Világon az élet 
után. Mit is kellene ítélnünk az ollyan em
berről, a’ ki éppen érzéketlen a’ betsűletre, 
és a’ ki éppen érzéketlen arra, mitsoda íté
lettel légyenek o felőle még a’ jó emberek 
is. Valófággal ez nem-tsak felettébb való 
kevélyfégnek jele, a’ mint Ciceró fzóll, ha
nem azt is mutatja , hogy az illyenben nints 
í'emmi kegyefség , femmi érdem és betsület. 
D e a’ betsiíletnek felettébb való vadáfzáfa, 
5s annak minden alatsony módokon való 
kólduláfa, nem-hogy valamelly nagy lélek
nek jele volna , hanem inkább eggy liíjában- 
való embernek tzímere ez, a’ ki magátfzél- 
lel táplálja, ’s az árnyékot valófág helyett 
ragadja-meg. Mindazáltal nagy réfzént ez 
az embereknek közönféges erőtelenfégek, 
mellyet gyakorta lehet tapafztalni még a’ 
ködömben érdemes emberekben is; a’ kik is 
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ott kereíik a’ betsületet és ditsoféget, a’ hol 
az nem taíáltatik. Azt írja Plutárchus, a7 
Nagy Sándor’ Atyjáról Filepről , hogy az 
minden-féle dolgok által igyekezett magá
nak betsületet fzerezni. Az Orátorokkal 
eggytjtt peróráit, hogy ékefen-fzólláfa dítsér- 
tefsék: rend-fzerént el-küldötte fzekereit az 
Ólympiai játékokra, ’s valamikor azok a’ 
jutalmat el-kapták, fzorgalmatolan fel-met- 
fzettette gyözödelmeit újabb újabb pénzekre, 
mellyeket veretett. A’ mu’íikáfokat magá
hoz h ívatta , hogy nékik a’ mu’fikálásban 
letzkéket adjon; azt állítván magáról, hogy 
ő minden mestereknél fellyebb-való. Ekkor 
efett a z , hogy eggy mu’sikus igen elmés, 
de azonban nem igen fertő felelettel elméjén 
re adta néki az 6 bolondfágát, eztmóndván: 
Ne engedjék az Istenek Király , hogy te 
valaha olly boldogtalan légy 9 hogy ezeket 
én nálam jobban tudjad. — Ú gylátízik , 
hogy el-értette Filep Király ezt az elmés vá
gást ; azért is mikor eggyfzer ebéd-felett 
Nagy Sándor több mu’sikufokkal eggyütt 
igen fzépen mu’sikált és énekelt volna: Nem 
fzégyenled-é, úgymond F ilep , hogy ollyan 
jó l tudfz mu'Sikálni? Valófággal vágynak 
ollyan tudományok, a’ mellyekben való tö- 
kélletefség eggy közönféges embernek betsü- 
letére vagyon; de a’ mellyekbe a’ Fejeden 
lemnek nem lehet mélyen *reízkedni, úgy\ 
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mint a’ kinek az Ő betses ideiét nagyobb és 
fziikfégefebb dolgokra kell fordítani. Néró, 
a’ kinek külömben fzép elméje ’s elevenfége 
v o lt, méltán kárhoztattatott azért, hogy el- 
mellőzte azokat, mellyekre keli előre ké- 
fzülni eggy Fejedelemnek, adván magát a* 
metfzésre, festésre, éneklésre, ’s ló-hajtásra. 
Nero puerilibus ftatirn annis vividum ani- 
mum in alia detörfit: ccelare, et pingere, 
cantus, aut regimen equorum exercere. 
Tacit. Annál. L. XIII. c. 3. A’ melly Feje
delemben a’ valófágos ditsőfégnek ízléfe va
gyon , foha fém kereíl az ilyenekben a’ be- 
tsületet. Tudja ö miket kelljen néki tanul
n i, és miket nem* Még ha valamelly tudo
mányhoz igen erős hajlandófága vagyon is, 
azt is tudja magában mérfékelni, és a ’ maga 
idejét a’ leg-fziikfégefebb munkákra fordíta
ni. — Ciceró a’ Tusculani’ Kérdéfeiben ne
veti Demosthenest azért, hogy nagyon öri'ilt 
annak , mikor a’ víz’ merítni menő leányok
tó l, vagy a’ piatzon áruló kúfároktól dítsér- 
tetett, De vallyon maga nem fokkal job
ban fzomjúhozta-é a’ betsuletet, mint De
mosthenes? Halljuk-meg m agát, miképpen 
festi-le tulajdon fzívének ezen erötlenfégél, 
a’ Pláncius mellett mondott Mentö-befzédé- 
ben. ViíTza-jovén, t. i. Sicíliából, a’ I10J 
Quceftorfágot vifelt, azt gondolta, hogy 
az/ egéíz Római Birodalomban nem is be-
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fzéllnek akkor egyébről, hanem tsak arról, 
meliv dítséretefen folytatta légyen ő a’ ma
ga hivatalát. Illy kevély gondolatokkal 
meg - tellyefedvén, vette útját Piiteolitiak , 
minthogy tudta, hogy ott a’ feredo’ kedvé
ért igen fok Fö-emberek ’s AíTzonyfágok 
fzoktak öfzve - feregelni. Ott minekutánn^ 
eggy darab ideig múlatott, ’s a’ maga dítsé- 
retéröl fenkitöl femmit nem hallott volna; 
végre cggy valaki mellé erefzkedvén, azt 
kérdi tőle, ha régen jött-é ki Rómából, és 
mitsoda hírek vágynak ott? Rómából V felel 
Ciceró, hát nem tudod, hogy most jövök 
viffsa az én TartományombólP Úgy bi
zony! most ju t efzembe, mond eggy má- 
hk, hogy Ciceró Afrikába volt küldve* 
Nem Afrikába, mond Ciceró haragofan, 
hanem Sicíliába. *— Igen igen! mond eggy 
negyedik, most rémlik már előttem, hogy 
Syracúfai Quceftor vólt ö kegyelme: holott 
Syracúfa nem tartozott Sicíliának ahoz a’ 
réfzéhez, a’ mellyben Ciceró Tifzttartósko- 
dott. Mindezeken Ciceró felette igen meg- 
fzégyenlette magát, ’s azt írja, hogy ez a* 
történet fokkal többet hafznált néki, mintha 
minden jelen-valók öt hoífzas complemen- 
tekkel köfzöntötték volna. Úgy látfzott 
mindazáltal , hogy ez a’ hafznos letzke ezt 
a’ dítséretnek mód nélkül való fzomjühozá- 
fát ő benne egéfzen el nem oltotta. Valahol 
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tsak módját ejtheti, mindenütt nagy dítsé- 
rettel fzóll magáról, úgyhogy az Olvafó ma
ga is fzégyenli. Különöfen ki-tetfzik ez a’ 
ditsőfégre való vágyódáfa azon Leveléből, 
mellyet írtLuccéjus Historikushoz; a’ melly- 
ben kéri, hogy az ö Confulfágának Históri
áját adja-ki az Ő életében, hogy gyönyör- 
ködhefsen a’ maga betsűletének halláfában. 
Sőt arra öfztönözi, hogy ne vigyázzon fzo- 
rofsan a’ Históriának régulájira, hanem in
kább hallgafson a’ barátíágra, és több jót 
írjon felőle, mint-íem a’ mennyire méltónak 
ítéli. Ut et cet éri viventibus nobis ex 
libris tnis nos cognoj'cant, & nofmet 
ipfi vivi gloriola noftra perjruamur. — 
Itaque te plane etiam atqne etiam rogo , 
nt ornes ea vehementius etiam , quamjor- 
tafse fen tis , et in eo leges Hijlorice negli-
g a s -----amorique no(Iroplufculum etiam,
quam concedit ver it a s , largiaris. — A’ 
mi pedig leg-tsudálatofabb , ez az, hogy fok 
emberek nem esmérik-meg ezen erőtlenfé- 
geket, ’s tagadják., hogy ők a’ betsűjetet 
vadáfznák. Ciceró azt írja Brútushoz: ni
hil efi in me inane; nam neque debet •• nints 
bennem femmi híjábanvalóíág, mert nem is 
kell lenni. Cátónak pedig azt írja, hogy 
foha fjcnki a’ népnek- dítséretét ’s tapfoláíát 
kevefebbé nem kívánta mint Ö. Si qnis- 
quam. fű it unqnam remotus ? et natura ?

t e

2Ó2 "'."ÍV



2f>3

et magis éti am , (ut mihi quidem Jentire 
videor) ratione atque doktrína , ab inani 
laude & fermombus vulgi, ego profedlo 
is J'lim. — De hogy jobban által-lathafsuk, 
melly nagy erÖtlenfég légyen ez az ember
ben; elég arra , hogy nyifsuk-fel fzemeinket, 
és nézzük-meg mitsocla nagy-lelküfég ’s fzép 
virtus lett légyen az némellyekben , hogy a’ 
betsűletet mód nélkül nem vadáfzták. Né- 
melly fzép tselekedetek, mellyeket a’ His
tóriákból elő fogok hozni, eléggé meg fog
ják e’ virtusnak fzépfégét velünk éreztetni.

i-fzör* A’ virtufokkal ékeskedő, de a* 
betsűletet mód nélkül nem kerefo ember 
meg-esmérteti magát azzal, hogy tulajdon 
dítsértetéfét nehezen hallgatja ; magáról pe
dig mindenkor alázatofan ért és fzóll. Ez 
az alázatofság hafonló a’ fzi'izefségnek fátyo
léhoz ? a’ melly a’ valófágos fzépfégét a’ mi
kor láttatik el-fedezni, még inkább k im u
tatja ’s neveli. Eggy igen fzép példáját lát
juk ennek Nigerben , a’ ki Nap-keleten Tsá- 
fzárnak kiáltatott; a’ kit midőn némelly Ó- 
rátorok dítsérö befzédekkel akartak meg- 
tífztelni , nem engedte azt m eg , ’s a’ meg 
nem engedésnek oka még inkább dítséretre 
méltóvá tette ő t, mint-fem akármelly Pa- 
negyris, melly felőle mondattatott volna. 
„ Dítsérjétek , úgymond , előttünk a’ régi jó 
„ Királyokat ’s híres Kapitányokat, hogv 
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„ az ö tselekedeteikböl meg - taniílhafsuk, 
„ miképpen kelljen magunkat vifelniink. Az 
,, élő embereket, nevezetefen pedig a’Tsá- 
„ fzárokat, nem azért dítsérik, mintha meg- 
„  érdemelnék, hanem azért tsapodárkodnak 
,, nékik , hogy tölök valamelly jutalmat kap- 
„ hafsanak. A’ mi engemet illet, én azt 
„ akarom, hogy míg élek, addig fzerefse- 
,, nek, hóltom után pedig dítsérjenek.“

2 -fzor. A ’ virtufokkal ékeskedő, *s a- 
zonban a’ maga betsűletét mód nélkül nem 
kívánó ember, meg-esmérteti magát azzal, 
hogy a’ máfok’ betsületjeknek Öregbítőiében 
fzívefen munkál ódik. Azt írja Lívius a’ 
XXXVII-dik Könyvben, hogy Scípió Afri- 
kániis, tsak-hogy meg-nyerhefse azt, hogy 
az ő atyjafija Scípió küldettefsék Ántiochus 
ellen Á’siába, azt ígérte, hogy valamíg a’ 
had tgrt, kéfz léfz’ ő alatta Hadnagyfágot 
vifelni. Meg is tselekedte a’ mit ígért, és 
fólia a’ győzödelemnek leg-kifsebb réfzét is 
magának tulajdoníttatni nem engedte, ha
nem azt egéfzen atyjafijánál meg-hagyta. 
Gyakorta mondotta , hogy Ántiochus nem 
volt kifsebb ellenfége Rómának, mint Anni- 
b á l; azért is az ö atyjafija m eg-érdem li, 
hogy Áfidticusnak hívattafsék , valamint 
hogy ö Áfricánusnak neveztetik. — Azt ol- 
vafsuk M. Aurelius’ életében is, hogy noha 
igen nagy kedve -lett volna néki a’ maga
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leányát Lucillát el - kiférni Nap-keletre, a’ 
hol akkor Lucius Vérus dítséretefen folytat
ta a’ hadakozást: de tsak azért el nem ment, 
hogy az ö jelen-léte Lucius Vérusnak neve- 
kedő hírét meg ne kifsebbítse, ’s a’ Római 
nép a’ hadnak fzerentsés végződcfét ne néki, 
hanem a’ Tsáfzárnak tulajdonítsa. Tudjuk 
Xenophonból, mitsoda hüféggel ’s engedel- 
mefséggel, Cyaxaresnek tulajdonította Cyrus 
minden gyozödelmeit ’s fzerentsés ki-mene
teleit. Plutárchus maga elő-befzélli, mikép
pen vifelte légyen ő magát eggy Követfég- 
bcn , mellyet az ö Hazája bízott volt reája 
a’ Tartománynak Proconfuljához. A* tárfa 
meg - betegedvén az úton , kénteleníttetett 
el-maradni, úgyhogy Plutárchus tsak egye
dül maga vitte-véghez, még pedig igen fze- 
rentséfen a’ Követféget. Viífza-térvén, arra 
kérte őt az ő édes Atyja, hogy a’ Követ- 
fégnek folytatáfát ’s fcerentsés ki-menetelét 
ügy adja-elő, mintha mind a’ ketten jelen
lettek volna; a’ mellyet Plutárchus Örömest 
meg is tselekedett. —  Az a’ nagy barátfág, 
melly volt Ciceró és Horteníius között, ’s 
a’ mellynek közép-pontja Atticus vo lt, an
nál inkább dítséretre ’s követésre m éltó, 
hogy igen ritka ez, ugyan azt a’ hivatalt 
követő emberek között. Azt írja Ciceró a 
híres Őrátorokról írtt munkájában, hogy mi
kor Lélius a’ máfodik Scípiónak lelki barátja 

R 5 két



két ízben fém mehetett arra , hogy vala- 
melly nagy ügyben a’ Bírákat tökélletefen 
m eg-győzhefse , ’s mikor jó baráti arra kér
ték , hogy azért meg ne tsüggedjen , hanem 
harmadfzor is fzerentsét próbáljon; maga 
Lélius arra kérte őket, hogy aóják-által azt 
az ügyet Gálba Prókátornak, ki azt fok
kal nagyobb böltsefséggel’s élyefen - fzóllás- 
fal fogja oltalmazni: a1 minthogy Gálba 
eggyfzeri Befzéde által az ügyet ditsöfégefen 
meg-nyerte. Meg kell vallani, hogy nem 
kitsiny léleknek gyiimöltse, a’ maga betsü- 
letét felebarátjának hafznának e’képpen ál- 
dozni-fel. De ebben az időben, azt mond
ja Ciceró, közönféges Volt még az a’ virtus, 
hogy kinek kinek meg - adták a’ mágájét. 
E r at omnitiQ tum m os, ut faciles ej sent 
in juum cuiqtie tribuendo.

Mindenkor tsudálkoztam Virgíliusnak 
azon egyenefségén ’s nagy lelkű Cégén , melly 
fzerént Horátiust maga fzerzette-bé a’ Me- 
tzénás’ esmeretfégébe ’s barátfágába; noha 
tarthatott volna tő le , hogy talán idővel ez 
a’ nagy Poéta a’ Metzénás’ kedvéből őt ki
ejtheti , vagy leg-alább azt eránta meg - ki- 
tsinyítheti. De meg-mondja Horátius az ö 
VI-dik Satyrájában, hogy foha fém volt fe 
tifztább, fe nemefebb ház a’ Metzénáfénál, 
ahol a’ tsapodárfágnak ’s hízelkedésnek indü- 
iati kedvefek nem voltak. Ott eggyiknek
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érdeme vagy tudománya a’ máíiknak árnyé
kot nem tartott: mindennek meg-adatott il
lendő betsülete , a’ mellyel meg - eléged
hetett. —

Non iíto vivimus illic,
Quo tu rere, modo. Domus hac nec purior

ulla e it,
Nec magis hi s aliena malis. Nil mi oificit

unquam,
Ditior hic aut eit quia doctior. Eit locus uni- 
Cuique fuus.

ß-Jzor. Szép dolog a’ Taniiló emberek
ben , mikor a1 magok híreket a’ közönféges 
hafzonnak kéfzek fel-áldozni. Vágynak t. i. 
ollyan alkalmatofságok, mellyekben a’ jó 
em ber, hogy a’ maga virtufát tifztán meg- 
Őrizhefse, ’s lelki-esméretét meg ne fértse; 
kéfz fel-áldozni a’ maga betsi'iletét. Azt 
jegyzi-meg Plutárchus PeYÍcles’ életében, 
hogy noha a’ lakofok teli torokkal kiáltoz
tak ellene; de valamint a’ jó kormányos 
nem gondolván a’ hajóban fúróknak jajgatá- 
faikkal ’s zokogáfaikkal, sí tengernek fel- 
emelkedett habja köztt tsak a’ kormányra 
néz, úgy ő is kevefet gondolt a’ népnek zú- 
golódáfaival ’s őt motskoló fzavaival , ha
nem a’ maga kötelefségéhez ragafzkodott. 
Erre vigyázott Fábius is, a’ Hannibál ellen 
folytatott hadakozbfában, nem gondolván 
Minúciusnak minden motskolódáfaival ’s rá?
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galmazáíival. Ezek a’ példák esmeretefek; 
de igen kevés követőket találnak már ma. 
Sokan a’ leg-kifsebb gyalázatra vagy mél- 
tatlanfágra eggyfzeriben el-hagyják a’ fzol- 
gálato t; a’ mellyből meg-tetfzik , hogy nem 
a’ Kozönféges-tárfafágnak javát, hanem tsu- 
pán a’ magok haíznokat kerefik. Keveken 
vágynak ollyanok, mint ama Lacedémon- 
béli lakos, a’ ki mikor a’ Tanátsbéli embe
rek közzé bé nem vétettetett, nagy öröm
mel ment haza feleségéhez, örvendvén azon, 
hogy az ő Hazájában három fzáz férjfijak ta
láltatnak, kik Ö nálánál erre aT hivatalra 
alkalmatofabbak.

Miben áll tehát rövideden a’ valófágos 
ditsöleg és nagyfág ? Valami eggyfzer kívül 
van az emberen, valami közös a’ jókkal és 
a’ roíTzakkal, mind az nem teheti az embert 
valófággal betsületefsé. A’ fzív az, a’ melly- 
nek minémüfégéröl kell minden embernek 
ítéletet hozni. A’ fzívböl fzármaznak a’ 
nagy fzándékok , a’ nemes tselekedetek, és 
a’ fzép virtufok. A’ valófágos nagyfág, 
melly femmi-féle kevélyfég, pompa, és 
nagyra-vágyás által nem követtethetik, áll 
a' fzemélybéli minémüfégekben, és az indu
latoknak nemefségekben. A’ melly ember 
valófággal nagy; jó az, adakozó, nemes 
fzívii; tsak azért fzereti a’ gazdagfágot, 
hogy abból mákokat réfzeltelliefsen; tsak
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azért vifeli a’ hivatalt, hogy Hazájának fzoh 
gálhafson, a’ feslettfégnek ellene-állhafson, 
’s a’ virtust virágzóvá tehefse. Valófággal 
az 6 belöl t a’ minek kívül láttattatik; főt, 
inkább akar jó lenni, mint annak látfzani: 
ha fzegényfégre hívattatik, azt nemeken hor
dozza; ha méltatlaníágokkal illettetik, azo
kat békével el-türi; örömest fzolgál annak , 
a’ ki tőle boíTzú-állásnál egyebet nem vár
hatna ; Hazájának ’s V alláfának köz-javát 
mindennél fellyebb betsi'ili, ’s ha a’ fzükfég 
kívánja, kéfz annak minden jóízágát, mun
káját, betsületét, lot életét is fel-áldozni. 
Ezek azok * a’ mellyek téfzik a’ valófággal 
nagy és betsületre méltó embert. — Ha a’ 
leg-fzebb tselekedetektol a’ kegyefséget ’s 
egyenes lelket külön-fzakafztod , el - vefztik 
azok minden érdemeket, ’s közönféges utá
latnál egyebet nem érdemelnek. Nagy Sán
dornak réfzegeskedéfe, jó barátinak tulaj
don kezével való meg-öléfe, a’ dítséretnek 
mód nélkül való fzomjühozáfa, ’s az a’ feh 
fúvalkodott kévélyfége, m ellj fzerént ma
gát Jupiter’ Fijának hívattatta; mindezek 
mondom, meg-engedhetík-é , hogy mi ötét 
mint valófággal nagy embert , ügy betsiil- 
jük ? Mikor látjuk, hogy Márius, és azután 
Svlla, a’ Hazafijaknak véreket árafztják, 
tsak-hogy tulajdon hatalmokat meg-eroíít- 
hefsék , lehet-é őket többé betsülnünk * még
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azokért a* külömben bíres győzödelmekért 
i s , mellyeket az ellenfégen nyertének ? De 
mikor ellenben 'azt halljuk Títusról, hogy 
el-vefztett napnak tartotta azt, mellyen va
lakivel jói nem tett: dmici! diem per didi l 
mikor a’ foglyokat el-botsátó Theodófiustól 
azt halljuk: Vaiha cf f ír  halmokat is  meg
nyithatnám ! hogy a’ hólttaknak is  életet 
adhatnék ; mikor azt olvafsuk az Ifjabb Sei-, 
p ióról, hogy mikor eggy különös fzépfégű 
Fejedelmi leányzót fogfágba ejtett, azt tiíz- 
ta fzüzefségében nem-tsak meg-örizte, ha
nem az azt el-jegyző mátkájának vilfza is 
adta; eggyfzóval, mikor fok nagy embe
reknek emberféges, könyörülő, magok hafz- 
nokkal nem gondoló , a’ köz-jót fzívefen bol
dogító nemes tselekedeteiket olvafsuk, le
hetetlen hogy tsudálkozásra , bámulásra, ’s 
azon Izem élvek eránt való fzeretetre és tifz- 
teletrc ne indíttafsunk.

Az újabb Históriákban is találunk hel
lyel hellyel ollyan tselekedeteket, mellyek 
minden tifzteletre ’s követésre méltók. Mi
kor I-fő Jánost a’ Frantzia Orfzági Királyt 
némelly Tifztjei arra öfztönözték, hogybon- 
tsa-fel a’ Frigyet, a’ mellyet kötött, azt fe
lelte: fía az igaz-wondiis, ’s hüfég az 
egé/z földnek /sínéről Jzámkivetéshe üzet- 
tetnék i s ; még is menedék helyet kellene 
annak találni a’ Királynak fzívében és Jzd*
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jábaru I-fő Ferentz Frantzia Király, a’ Pa
via mellett efett ütközet után így írt haza 
édes Annyának: 4 ff2anyom ! minden el- 
vefzett; fsak a’ betsillet nem. Azután mi
kor fogfágából nem akarta V-dik Károly kii- 
lömben ki-erefzteni, hanemha eggy ollyan 
békefség-kötésbcn cggyez-meg , melly Fran
tzia Órfzágnak gyalázatos lett volna , azt ír
ta a’ maga Agenfének, hogy mondja-meg 
V-dik Károlynak , hogy kéfzebb léfz’ hóltig 
rab f i  got vifelni, mint-fém olly békefség- 
be eggy ezni-meg, melly Frantzia Or faág
nak kifsebbfégére ’s gyalázatfára tzélozna. 
— Mikor némellyek azt vetették ízemére 
IV-dik Henrik Frantzia Királynak, hogy 
nem tud parantsolni RupelJa Várofának , 
így felelt: Palamit akarok úgymond, min
dent véghez-vihetek én ebben a’ Párosban; 
mert femmit fém akarok egyebet, hanem 
tsak a’ mi helyes és igaz. — Mikor ama 
dühös L iga, melly IV-dik Henrik ellen öfz- 
ve-esküdt v o lt, azzal fenyegette Hárlait a’ 
Pári’si Parlamentnek Praefefét v. Elől-űlőjéf, 
hogy ha Bourbon’ réfzéröl el nem áll, fejét 
véteti; azt felelte: Nints nékem fém fejem, 
fém életem, mellyet fellyebb bet sülnék an
nál a* Jz er etetnél, mellyel Istenem, Kirá
lyom , \r ífazám eránt vifeltetem. Mikor 
a’ Ligának némelly vérengző tagjai kön
nyül- vették a’ Parlamentet, hogy annak
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tagját fel-kcmtzolják, akkor is azt kiáltotta 
Hárlai: A' lelkim az Istené, a fzívem a 
Királyé, a testem az eröfzaké; azt ts i- 
nálhatja vele, a mit akar. Mikor Bufsy 
bé-ment a’ Parlamentbe, bogy el-olvafsa 
azoknak neveiket; a’ kiket a’Liga a’ Város’ 
tömlötzébe parantsol vitcttetni, ’s mihelyt 
a’ Hárlai’ nevét ki-mondotta, a’ Parlamen- 
tumnak több tagjai eggyfzeriben fel-állttak, 
’s őt a’ tömlötzbe kiférték * hogy az ö fog
ságának tárfai legyenek. — A’ melly ágyú 
golyóbis ama híres Frantzia Generálist Tii- 
rennét meg-ölte , ugyan az el - fzakafztotta 
Volt jobb karját eggy Hilárius nevezetű Ka
pitánynak. A’ meliyet látván az ütközet
ben jelen-lévő hja , nagyon kezdette fíratni 
édes Atyjának foríat; mellyre ez a’ meg- 
keferedett fzívií ’s nagy fájdalmakat Szenve
dő édes Atya azt mondja kedves fijának: 
Ne engemet Jírafs édes fijam. hanem ezt 
a1 nagy embert, a* ki ittfekfzik mellettem. 
— Mesmes Henrik hivatalt kérvén II-dik 
Henrik Frantzia Királytól, ez ajánlotta né
ki a‘ Parlamentumnál az elfő Prókátori hi
vatalt, Mesmes azt mondja rá , hogy az a' 
hivatal nem üres. A’ Király azt feleli, 
hogy üres léfz* mihelyt akarom; mert ép
pen nintsen meg-elégedéfemre az az ember, 
cC ki most ezt a’ hivatalt vifeli. A’ ne
mes fzívű Mesmes , minckutánna hoffzú
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befzédekkel ’s minden alázatofsággal men
tette azt a’ fzemélyt, a’ ki azon hivatalt vi- 
felte, így fzóll utoljára: Felféges Uram! 
inkább akarom hóltig oü földet kapálni, 
még pedig tulajdon körmeimmel, minUJém 
illyen ajtón menni valame ly hivatalra. 
E ’ bátor és nemes fzókon annyira meg - in
dult a’ Király, hogy a’ már fzintén cafsálta- 
tott Férjfit elébbi hivatalában meg-eröfítette. 
Hírével esvén ennek Mesmesnek nemes tse- 
lekedete , melly fzerént a’ maga hafznát fe
lebarátjának bóldogfágának ónként feláldoz
ta; el-ment hozzá , hogy azt néki raeg-kö- 
fzönje: de Mesmes igen nehezen fogadta-el 
tsak annak meg-köfzönéfét, azt mondván , 
hogy az olly igazfdgos dolog vólt a' mit 
tselekedett, hogy azért leg-kifsebb köfzö• 
netet fém érdemel, és ha azt el-múlatta 
vólna , foha az ő lelke■ esmérete hóltig tren
des nem lehetett vólna. — Mikor az e’féle 
tselekedeteket olvafsuk , ellent - állhatunk-é 
annak a’ hathatós bé - nyomásnak , mellyet 
ezek tsinálnak a’ mi fzíveinkben ? Ennek a’ 
tifzta, egyenes, ’s a’ Világnak vefzedelmes 
princípiumai által még meg nem vefzteget- 
tetett fzívnek bizonyfága ez, melly a’ mi 
ítélet-tételünknek finór-mértéke lehet, ’s a’ 
mellyet ügy nézhetünk, mint a’ valófágos 
nagyfágnak ’s ditsőfégnek fundamentomát. 
Figyelmezziink tehát ennek az egyenes fzív
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nek bizonyfágára, valamikor az embereknek 
fényes tselekedeteikről akarunk ítéletet hoz
ni. — Jól tudom én azt, hogy nem elege- 
dendök a’ parantsolatok és a  példák arra, 
hogy az embert a’ tökélletes virtusnak kö
vetésére fel-ferkentsék: hanem ezeken kívül 
nagy fzükfég vagyon az Istennek kegyelmé
re. Hogy is kételkedhetnénk e’ felöl mi Ke- 
refztyének ,• holott magok a’ régi Pogányok 
is meg-vallották ezt? Bonus VW fine Deo 
nemo eft. Jn poteft aliquis fupra fortu- 
nam , nifi ab illő adjutus, exfurgere? Il
le dat confilia magnified et ereSia. Senec. 
Epift. 41. De foha eléggé nem lehet e’ ne
mes példákat az Ifjak előtt emlegetni, hogy 
a’ kegyefségnek ’s egyenefségnek indulati 
itiind inkább inkább nevelkedjenek ö bennek, 
és a’ virtust mind inkább inkább meg-tanúl- 
ják betsületben tartani. Valamikor a’ bőlts 
Tanító Mester az Ifjak előtt valamelly His
tóriát el - olvas vagy 1̂ - befzéll, kérdezze- 
meg tő lök, mit találnak abban fzépet vagy 
rutát, dítséretre vagy gyalázatra méltót? 
meg fogja tapafztalni, hogy ritkán tévelyed- 
nek-el a’ jól neveltt gyermekek a’ fzépnek 
és a’ rútnak meg-válafztáíában. Mikor látják 
hogy Régulus kéfzebb a’ fzörnyű kínokra 
viíTza-menni, mint-fem eskiivéfsel tett ígére
tét meg-rontani; mikor hallják Tzírusnak, 
Scípiónak fzítz életeket, ’s a7 kívánfágon
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vett gvözödelmeiket; mikor látják a’ régi 
Rómaiaknak tifztefséges fzegényfégeket, de 
azonban Hazájok eránt való állhatatos és 
meg-ólthatatlap fzereteteket, ’§ mikor eze
ket a” mai hálálkodó, pazérló , fém Isten
nek fém embereknek nem fzolgáló embe
reknek életekkel öfzve-vetik, lehetetlen hogy 
az elföknek ne adják a’ felföféget. Azt mond
ja Seneca Attalusról az ő eggvik Tanító
járól, hogy mikor hallgatta azt, a’ fzegény- 
fégrol, fzűzefségről, mértékletes életről, ’s 
a’ tifzta lelki-esméretről; mindenkor meg- 
tellyefedett fzíve a’ virtus eránt való fzere- 
te tte l, és a’ bűnök eránt való ifzonyodáfsal. 
jEgo certe, cum Attalum audirem; in v i- 
ti a , in errores, in mala vitce peroran- 
tem, fcepe mifertus Jum generis humani. 
Cum verő commendare paupertatem cce- 
perat, - - fcepe exire e' Schola pauperi li- 
búit. Cum cceperat voluptates noftras tra- 
ducere, laudare caflum corpus, fobriam 
menfam, pur am mentem, non tantum ab 
illicitis voluptatibus, fed etiam fnperva- 
cuis libebat circumfcribere gúlám et ven- 
írem. Senec. Epift. log. Szükfég azért a’ 
gyermekeket figyelmetefekké tenni azokra 
a’ fzép példákra, mellyeket terjefzt élőnkbe 
a* régi Pogány História; úgymint a’ kik fem- 
minek tartották mind azokat, mellyek az em
beren kívül vágynak , ’s nem betsultek egye- 
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bet ö benne, hanem a' fzívnek jó minémű- 
fégeit, úgymint a1 virtust és az Isteni félel
met. Ez a’ virtus az , azt mondja Seneca, 
a’ melly meg-nemeííti azokat is, mellyek 
kívül vagvnak rajtunk. Betsületefsé téfzi a* 
fzegényféget, nyomorúfágot, ’s tömlötzöz- 
tetést. Quid quid attigit virtus , in fimi- 
litudinem fut adducit e ttin g it: aPtionesr 
amicitias, inter dum domos to ta s , quas 
intraviU difpojuitque, condecorat: quid- 
quid traPlavity id amabile, conjpicuum 9 
mirabile facit. Senec. Epiít. 60. — A’ bölts 
Pogányoknak tanítáfok fzerént, a’ Király 
tsak akkor nagy, ha jól-tévö és adakozó; 
a’ néki adattatott hatalommal tsak azért kell 
néki élni, hogy fokkal jól tehefsen* A’ győ- 
zödelmesnek , vitéznek, ’s győzhetetlennek 
neveit fokkal kevefebbre kell néki betsülni, 
hogy-fem mint azt, hogy Haza’ Atyjának 
neveztettefsék; a’ melly nevezet fzűntelen 
emlékezteti öt az ő el-miilhatatlan kötelefsé- 
gére, mellyben áll eggyfzer’smind az ő fő 
ditsőfége. Proximum Dux locum tenet, 
qui fe ex JDeorum natura gerit, beneficus 
ac largus, £? in melius potens. Hcec af- 
feSlare, hcec imitari decet: maximum ita  
habért, ut optimus frnul habeare. Senec. 
L. I. de Gern. c. 19. Cetera cognomina 
honori data funt. - - Patrem quidem Patriae 
apellamus, ut fciret íibi datam poteílatem
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pátriám, quae eit temperatifsima , liberis 
confulens, fuaque polt íllos reponens. Ibid, 
c. 14.

Úgy látfzik, hogy femmit fém lehet 
már toldani ezekhez a’ fzép parantsolatok- 
hoz ’s nemes példákhoz, mellyeket a’ Po
gány Históriák adnak elönkbe. De halljunk- 
meg tsak eggy Bőltset, a’ ki nem Socra- 
tesnek és Plátónak, hanem a’ Jéfus Kristus- 
nak Oskolájában tanúit; halljuk-meg Sz. 
Ágoston Doktort, a’ ki minekutánna eggy 
valófággal nagy Fejedelemnek képét le-írja, 
eggynéhány vonáfai által eléggé m eg-tanít 
bennünket arra, melly fokkal fellyebb-valók 
légyenek a’ Kerefztyéneknek jó tselekede* 
teik, a’ Pogányoknak virtufaiknál. „ Nem 
,, azért nevezzük m i, így fzóll Sz. Ágoston 
„ Doktor, nagyoknak és boldogoknak a’ 
„ Kerefztyén Fejedelmeket, hogy fok ide- 
„ ig orfzágoltak, hogy békefségben haltak- 
„  m eg, ’s koronájikat gyermekeikre botsá- 
„ tották, hogy a’ Hazának ellenfégeit meg- 
„ alázták, ’s azokon gyözödelmet nyertek: 
v mert mind ezek közöfek lehetnek a’ roífz 
„ Fejedelmekkel, a’ kik az ördögöknek imá- 
„ dójik. Hanem tsak akkor nevezzük mi 
„ őket nagyoknak és boldogoknak, mikor 
,, az igazfágot virágoztatják; mikor az okét 
„ tifztelő Népnek dítséretére fel nem fúval- 
„ kodnak; mikor valami jót tselekefznek%
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,, azt nem magoknak, hanem az élő Isten- 
nek tulajdonítják; mikor nem-tsak magok 

,, félik és fzeretik az Istent, hanem annak 
„ tifzteletét egéfz Orfzágokban virágoztat- 
„ ják ; mikor ama romolhatatlan Orfzágot 
„ a’ földinél felljebb betsi'ilik; mikorfokkal 
„ gyorfabbak a’ meg-engedésre, hogy-fem 
„ a’ büntetésre; ha büntetnek is, tselekfzik 
„ azt egyedül az Orfzág’ javára, nem pe- 
„ dig a’ bofizú-állás’ kívánfágának ki - elé- 
„ gítéfére; mikor a testi gyönvörüfégeknek 
„ annál inkább ellent-állnak , mennél fzaba- 
,, dabban űzhetnék azokat; mikor inkább 
„ fzeretnek tulajdon indulatjaiknak, mint- 
,, fém a’ főidnek népeinek parantsolni; ’s 
,, végezetre, mindezeket nem a’híjában-va- 
„  ló ditsöfégért, hanem az Isten’ fzereteté- 
,, bői, ’s örök idvefségeknek meg-fzerzéfé- 
,, ért tselekefzik. “

A’ régi Pogányfág nem tsepegtethetett 
illy nemes indulatokat a’ fzívbe, mellyek 
embernek maga fzeretetétől , ’s a’ lhjában- 
való ditsofégnek kívánáfától tifzták légyenek. 
fícec omnia facinnt, non propter ardorem 
inanis glorice, fed propter caritaUm fe- 
licitatis cetemet. Egyedül a’ Jéfus Kris- 
tusnak oskolája az, melly az embert arra a’ 
tökélletefségre emelheti, hogy magáról tel
ly eTséggel el-felejtkezzen, minden ízerentsé- 
jét, betsülelét, ’s ditsöfégét egyedül az Is
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termek tulajdonítsa. Ebből az oskolából 
jöttek-ki azok a1 fok Kerefztyén Hérók, a’ ' 
kik mindenjeket, valamivel tsak bírtak, az 
Isten’ ditsöfégének fel-áldozni kéfzek voltak.

A’ LUXUSRÓL, VAGY POiMPÁRÓL.

.íH^zen a’ fzónn értjük közönfégefen az azok
kal a’ jókkal való viíTza-élést, mellyeket az 
Isteni gondvifelés enged nekünk, hogy vé
lek éljünk. Hogy a’ luxus vagy pompázás 
valamelly Orfzágban meg - fzenvedtefsék, ‘ 
meg - kívántatik arra, hogy ez a’ luxus ne 
folyjon azokból a’ roíTz princípiumokból, 
mellyek le-rontják a’ Fam íliákat, ’s hafzon- 
talanokká téfzik a’ Hazafijakat. — Vagyon 
ollyan luxus, melly az embereket ki-pallé- 
rozza, darabos erkoltseiket meg-egycngeti, 
képzelődéfeiket meg-élefíti, ’s esméreteiket 4 
nagyobb nagyobb tökélletefségre emeli. Ezt 
a’ luxust lehet nevezni a’ jó ízlésnek ’s e'l- 
méfségnek, nem pedig a’ bűnöknek ’s vét
kes indulatoknak luxufsának. Ha valamelly 
Orfzágban a’ luxus, vagy a’ ruhában való 
pompázás erőt kezd venni, fzükfég hogy 
annak fundamentoma légyen a ’ fzélefen ki
terjedő hafznos kereskedés, a’ melly nélkül 
ez az Orfzágnak fzegényítéférc ’s romláfára
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fog tzélozni. A’ pompa által némelly gaz
dagabb famíliák igen fokba kerülő újabb ú- 
jabb módizáfokat fzoktak bé-hozni: ezeket 
a’ többek, noha annyi tehetfégek nints, tsu- 
pa kevélyfégből ’s nagyra-vágyásból követik. 
E ’ fzerént a’ pompa napról napra terjed és 
Öregbedik; azonban a’ jövedelem femmivel 
fe fzaporodik. A’hol eggyfzer a’ luxus erőt 
véfzen, ott terméfzet fzerént ifzonyodnak 
az emberek a’ házafságtól. Azok is a’ kik 
házaiságban élnek, tselekfzik azt inkább na
gyobbra való vágyásból, hogy-fem mint 
fzeretetből. Mennél inkább nő a1 pom pa, 
annál gyalázatofabbá léfz’ a’ fzegényfég, ’s 
ez a’ gyalázat, melly magánál a’fzegényfég- 
nél fzázfzorta el-fzenvedhetetlenebb, annál 
többeket véfz’ arra, hogy a’ lopás vagy gyil- 
kofság által magokon valamit fegítfenek. — 
Eggy nevezetes író nem régiben arra a’ vak
merő képtelenfégre vetemedett, hogy azt 
állította, hogy a’ lakofoknak bűneikben áll 
valamelly Orfzágnak ditsőfége ’s bőfége. 
Nints könnyebb, mint ennek az állításnak 
hamifságát mind a’ józan-okofságból, mind 
a’ Históriából meg-mutatni, a’ mellyben mint- 
valamelly tükörben , világofan láthatjuk, 
hogy minden Orfzág annál közelébb ment 
a’ maga el-enyéfzéféhez, mennél meílzebb 
távozott azoktól a’ virtufoktól, mellyekkel 
a’ birodalomnak fundálóji ’s elfő lakofi ékes-
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kedtek. A’ luxus, vagy a’ pompa, volt 
kezdője ennek a’ vefzedelemnek , ’s azok a* 
íok rendetlenfégek , mellyeket a’ pompa 
fzúlt, nem fokára tökélletefségre vitte azt. 
Hafzontalan mentegeti némellyik a’ felet
tébb való pompát azzal, hogy fok mester
embereknek munkát és kenyeret ád: mert 
nintsenek-é hafznofabb ’s az emberhez illen
dőbb munkák, mellyekben ezek a’ kezek 
foglalatoskodhatnának , ’s a’ Közönféges- 
tárfafágnak hafznot, magoknak pedig élel
met fzerezhetnének ? Az új-módinak fel-ta- 
1 ál ójánál, melly fokkal fellyebb kell betsülni 
azokat, a’ kik a’ mesterfégeknck, mívek- 
nek , vagy hajókázásnak fzerentséfebb foly- 
tatáfára valamelly hafznos efzközt találtak- 
fel?

A ’ hol a’ luxus vagy felettébb való pom» 
pázás erőt véfzen , éfzre - vehetetlenül meg- , 
homályofodik ott az elme, ’s a’ ízív el-pú- 
húl a’ gyönyörüfégeknek közepette.
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Rövid Befzéd; mellyet a Frantzia Nem
zeti Gyűlésnek eggyik érdemes tagja Ra- 
baut Úr éló fzóval a* Gyűlésben el-mon- 
dott 1790-ben, két millió Protestáns 

Lakofoknak képekben.

Uraim! *

ÜV-Íinthogy a’ Nemzeti Gyűlés azt végez
te , hogy a’ Gyűlésnek azon tagjának fel
tétele , a’ ki a’ maga értelmét most leg-kö- 
zelébb el-mondotta , közönséges vi’sgáíásra 
botsáttafsék: kétfég nélkül meg-engedtetik 
énnékem, hogy őt meg - t^áfoljam , ’s azo- 
k a ta ’ vefzedelmes fundamentomokat, mel- 
lyeken vélekedését építette, nyilván-valókká 
tegyem. M eg-vallotta ez a’ bolts Órátor , 
hogy nints Semmi jufsunk arra, hogy az em
bereknek titkos gondolataikra bé-hafsnnk, 
hogy azokat meg-gátoljuk; de ezzel még bi- 
zonyofan Sem valamelly meg-jegyzésre mél
tó dolgot, Sem mélyért meg-fontoló igazfá- 
got nem mondott, Mert Soha Semmi idő
ben Semmi Tyrannusnak ’s kegyetlen Ural
kodónak még tsak elméjébe Sem ötlött az, 
hogy a’ gondolatoknak titkaiba bé-rontson; 
’s kétfég nélkül a’ leg el - nyomattatottabb 
jobbágyoknak, ’s az örökös rab Szolgáknak 
is meg-vagyon #z a’ Szabadságok , mellyet
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az en előttem fzólló férjfijú a’ fzabad embe
reknek ajándékozni méltóztatott. — A’ ma
ga hoíTzú befzédének ezt vetette utánna: 
' A’ gondolatoknak ki - nyilatkoztatáfának, 
„  vágj közönfégefsé való tevéiének vefze- 

delmes következébe i lehetnek; erre kell 
„ tehát fzükfégesképpen vigyázni, ’s a’ Tör- 
„ vénynek igyekezni kell azt meg-akadá- 
,, lyoztatni, hogy valaki a’ maga gondola- 
„ tit igen fzabadon ki ne mondja: mert az 
„ új Valláfok éppen ebből eredtek. “ Itt 
a’ befzédnek már egyéb híjjá nem volt, ha
nem hogy eggy Törvény-fzék állíttattafsék- 
fel, melly különöfen erre vigyázzon. — Én 
pedig a’ magam réfzemről azt állítom, hogy 
az említett férjfijúnak ezen jóvá-hagyáfa ’s 
tanátsa, a’ mint Ő azt ki-fejezte, igen alkal
matos lett volna arra , hogy bennünket amaz 
embert ölő méfzár-fzéknek kegyetlen dühös- 
legének tárgyúi tegyen-ki, hanemha a’ kö- 
zöníegnek fzava, mellyre nagy bátorfággal 
méréfzelt appellálni, az ő vélekedéféi, mint 
vefzedelmest, meg-vetette volna. — Éppen 
így fzoktak befzéllni eleitől fogva azok az 
emberek, a’ kik máfokat fzenvedni nem akar
nak; ’s maga is az emberi fzívet borzadás- 
fal bé-tőltö lnquifitio ? az Hlyen vefzedel- 
mes állítáfokon volt fel-építtettetve. Ez a’ 
Kerefztyén vért fzomjúhozó lnquifitió is, az 
ö mézes mázos befzédjeivel mindenkor azt
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fzokta mondani, hogy ö a’ gondolatokra a’ 
maga jufsát ki nem terjefzti, hogy a’ gon
dolkozásra nézve minden ember fzabad, 
tsak-hogy azt ki ne befzéllje: de mivel an
nak nyilván - valóvá tevéfe a’ közönféges 
rendet ’s tsendefséget meg - háboríthatná, 
‘azért is a1 Törvénynek fzorgalmatofan kell 
arra vigyázni. Az illyen állítáfok által vit
ték ezek a tűrhetetlenek ’s máfokat nem 
fzenvedhetők ezt annyira, hogy ez a’ ví- 
gyázásnak tifztje ö reájok bízattatott, melly 
a ’ gondolkozásra való tehetféget, vagy a’ 
fzabad gondolkozást, olly fok fzáz efztendok 
alatt vas bilintsekben tartotta.

Ha ez a’ maxima, vagy ez a’ vefzedel- 
mes állítás mindenkor az ö erejében mara
dott vo lna , ’s mindenkor munkába véteto- 
dött volna: nem volnának úgy ma fohol is 
Kerefztyének a’ főidnek fzínén. Soha a’Ke- 
refztyén Vallás a’ Világon el nem terjedhe
tett vo lna, ha a’ Pogányok, a’ kik előtt 
ezek az állítáfok éppen nem voltak esmé- 
retlenek, mindenkor ezek mellett hüfégefen 
meg-maradtak volna, ’s az újabb értelmek
nek ’s gondolatoknak közönfégefekké való 
tevéfeket abból az okból meg-gátolták vol
na, hogy ezek által a’közönféges rend meg- 
háboríttatik.

Uraim! az a’ betsület, mellynek én ti 
veletek eggyütt forfofa vagyok, hogy t. i.
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a’ Frantzia Nemzetnek Hely-tartója, ’s en
nek a’ tifzteletre méltó Gyűlésnek eggyik 
tagja vagyok , just ád nékem arra, hogy az 
én értelmemet nyilván ki-mondjam e’ kér
dés felől, melly most a’ ti egéfz figyelmetes- 
fégteket magára huZta. Nem kívánom ta
gadni előttetek, hogy ebben a’ dologban , 
mellyet oltalmazni akarok, az én tulajdon 
ügyem és hafznom is forog. Ez néminémü 
roflz bal-vélekedést gerjefzthetne ném elyek
ben ezen én mentő és oltalmazó Befzédem 
ellen : de úgy gondolkozom én , ’s talán nem 
is tsalattatom - meg vélekedésemben, hogy 
a’ maga igaz jufsát oltalmazó embernek men- 
tő-befzéde éppen nem lehet gyanús a’ bolts 
ember előtt tsak azért, mert ő a’ maga jus- 
fát védelmezi. Ha az Amérikai Szigetekben 
nyomorgattattatott boldogtalan jobbágyok ’s 
örökös Szolgák e’ tifzteletes Gyűlés előtt 
meg-jelennének, ’s itt a’ magok emberi jus- 
fokért az égre emeltt kezekkel ’s könyvező 
Szemekkel efedeznének: a z , hogy ők a’ ma
gok ügyöket védelmezik, nem öntene a’ ti 
Szívetekbe Semmi vefzedelmes és kedvezni 
nem tudó bal-vélekedést, az ő mentségek
nek igazfága ’s hathatófága ellen, hanem 
inkább azt tselekedné, hogy az ő nyomom 
rúfágaikban a’ ti érzékeny Szíveitek réfzt ven
nének. — Ide járul az is, hogy ezt tsele- 
kedvén , a’ reám bízott leg - fzentebb köte
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lefségnek kívánók meg-felelni, ’s az előmbe 
ki-fzabott ót-mutatás fzerént, a’ magok fze- 
mélyjekben engem’ ide küldőknek akarato
kat kívánom bé-tőlteni. Eggy három fzáz 
hatvan ezer lelkekből, ’s azok között fzáz 
liüfz ezer Reformátufokból álló Vármegye 
azt a’ parantsolatot adta azoknak, kik az 
ö fzemélyjekben e’ tifzteletes Gyűlésre kiíl- 
dettettek, hogy itt az 1787-dik Efztendőben, 
November’ Havában, a’ Protestánfok’ ja
vokra adattatott Parantsolatnak meg-erőfít- 
tetéfében, ’s meg-bövíttetéfében munkálód- 
janak. Langvedócidnak több réfzei is, főt 
Frantzia Orfzágnak több Váró fai ’s Tarto- 
mányjai ugyan azt kívánják, hogy a’ Pro- 
testánfoknak fzabad Vallásbéli gyakorlás 
adattafsék. &

Fundálom magamat nagy bőltsefségü 
Urak, a’ ti tulajdon állítáfaitokon, a’ mikor 
azt kérem tőletek, hogy eggy különös Tzik- 
kelyben ezt tegyétek változhatatlan Törvén
nyé , hogy minden lakos a' maga gondol- 
kozdfára *s vélekedéfére nézve fzabad; 
hogy jufsa van néki á' maga hitét közön-

-____________ ___________f±_■ - --------- ^ ^ I T — ----------- —
* Ekkor fokán a’ JNemzeti Gyűlésnek tagjai 

közzűl íel-állttak, ’s azt mondották, hogy ők 
is azt kívánják. Máfok pedig kéz tapfoláfokkal 
kiáltozták: Mindnyájan, mindnyájan azt akar
juk , hogy a’ Protestáns Vallásnak fzabad gya
korlás ecgedtefsék.



féges IsteniMfztelet által nyilván-valóvd 
tenni; és hogy ö a’ maga Valláfáért Jen- 
kitől nem háborgottathatik. — A’ ti állí- 
táfaitok ’s bolts maximdjitok Uraim ezek, 
hogy a’ fzabadíág mindenekkel köz-jó és 
hogy minden lakofoknak eggyforma jufsok 
vagyon hozzá. E ’ fzerént a’ fzabadíág min
den ki-fogás nélkül, minden Frantziára 
eggyformán ki-terjed. Mindnyájoknak eggy
forma jufsok vagyon hozzá, vagy pedig 
eggynek fints jufsa hozzá. A’ ki azt egye
netlen mértékkel kívánja ofztani, az való
ban a’ fzabadfágnak terméfzetét nem esméri. 
A’ ki a’ más Hazafinak fzabadfágát, bár 
akárminémü dologban is m eg-gátolja, a’ 
maga tulajdon fzabadfágát rontja az l e , ’s 
meg-érdemli, hogy ettől a’ betses kintstől 
végképpen meg - fofztattafsék, a’ ki annak 
érdemét illendőképpen nem tudta m eg-be- 
tsülni. — A’ ti maximátok’s állítástok Ura
im továbbá ez , hogy a’ gondolatoknak ’s 
vélekedéfeknek fzabadfágok , az embernek 
meg - férthetetlen ’s el - vefzhetetlen jufsaí 
közzé tartozik. Ez a’ fzabadfág leg-fzen- 
tebb mindenek között, ’s nyugfzik ez a t 
emberi hatalomnak határain kívül: mint 
valamelly fzentek-fzentében, ügy lakik ez a' 
mi lelkünk-esméretének mélyféges. rejteké- 
ben, a’ hová femmi halandó bé nem hat
hat. Ezt az eggyetlen-eggy fzabadfágot fo-
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ha fém vetették-alá az emberek a’ közön- 
féges öfzve - fzövetkezésnek törvényeinek. 
Ezt határokba fzorítani igazfágtalanfág; le
rontani akarni, fzentfég-törés. —  Előre ki
kérem magamnak , hogy alább meg - felel- 
hefsek arra az ellen-vetésre, melly fzerént 
azt vetik némellyek ellenünk , hogy a’ Pro- 
testánfoknak lelkek - esméretén femmi erő- 
fzak nem tétetik az által, hogy nékik a’ kö- 
zönféges és nyilván-való Isteni-tifztelet rpeg 
nem engedtetik. Reményiem Uraim , hogy 
meg fogom én azt néktek mutatni, hogy 
ez valófágos igazfágtalanfág, főt elfő neme 
az igazfágtalanfágnak, hogy ez által a’ Pro- 
testánfoknak lelkek-esméretén eröfzak tétet- 
tetik , hogy ez nem egyéb, hanem tűrhe
tetlennek lenni, az üldözésnek leikétől ve
zéreltetni , igazfágtalanfágot követni, eggy- 
fzóval, ügy tselekedni máfokkal, a’ mint 
mi nem akarnánk, hogy máfok mi velünk 
tselekedjenek. —  De minthogy fzerentsém 
efett e’ minden tifzteletre méltó Gyűlésben 
fel-emelni az én fzómat, mellyet önt az én 
ajakimra a’ tsupa igazfág, a’ felebaráti fze- 
retet, ’s a’ Hazának bóldogfágának kíváná- 
fa; mivelhogy arra kérlek benneteket, hogy 
a’ mikor a’ Hazafijaknak fzabadfágaikat ’s 
ju fsai kát meg-határozzátok, ugyan akkor 
eggy ollyan fundamentomot tegyetek, melly- 
re a’ Protestánfokat illető igaz törvényeket
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építheSsetek: SzükSég, hogy elSőben eggy 
két Szóval meg-mondjam , mitsoda állapot
ban legyenek ezek mostFrantzia OrSzágbam 
Meg lehet, hogy lehetnek e’ tifzteletre mél
tó Gyűlésben ollyanok, a’ kik a’ mi álla
potunkat tökéi!etefen nem tudják: az illye- 
neknek ked vekért azt mondom, hogy a* 
Frantzia Orfzágbari lévő fzámos Protestán
sok , az 1787-ben, November’ Havában ki
adatott kegyelmes Parantsolat által egyebet 
nem nyertek , hanem a’ mit tőlök meg nem 
lehetett tagadni. Úgy vagyon Uraim ! újra 
azt mondom néminémű Szégyennel, ’s az 
én ortzámnak pítüláSáva 1, hogy ezek a’Sze
gény ProtestánSok nem nyertek e’ Parantso- 
lat által egyebet > hanem a’ mit tőlök meg
tagadni lehetetlen volt. Éppen nem funda- 
mentom nélkül való vád ez az én mondá* 
Som ) hanem magának a’ Parantsolatnak ki- 
SejezéSe ez. Ez az inkább híres , hogy-Sem 
mint igazSágos és kegyelmes Parantsolat, 
meg-határozza a’ m ódot, melly által a’ Szíi- 
lettettek, a’ házaSúlók, és a’ hóittak bé-írat- 
tattaSsanak; meg-engedi nékik > hogy a’ma
gok mesterségeiket űzheSsék, és hogy vala- 
melly Hazafijai juSsal bírjanak. — Ez az 
mind öSzveSéggel, a’ mit magában Soglal ez 
a’ Parantsolat. — E’ Szerént Uraim, íme a* 
XVlII-dik Században is, ama vad és tudat
lan időknek vétkes maximcíjokat követjük 
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íni, m ellj fzerént ezt az eggj Nemzetet két 
réfzre ofztjuk, kik közziil az eggyiknek mód 
nélkül kedvezünk , a’ máíikon felettébb ke- 
gyetlenkedünk. Sőt a’ mi tsudálatofabb, 
némellyek néminémü nagy lépésnek tartják 
ezt az emberifégben, a’ Kerefztyéni fzere- 
tetben, ’s a’ Törvény-hozásban való ből- 
tsefségben, hogy azoknak a’ fzegény Fran- 
tziáknak, kik fzáz efztendoktöl fogva, mint 
meg-annyi fzámkivettettek , ügy tartattak az 
ö tulajdon Hazájokban, most újra meg-en
gedtetik, hogy az Ő tnesterfégeket gyako- 
rolhafsák, az az, hogy élhefsenek, és hogy 
az ő ártatlan gyermekeik a’ fattyaknak utá
latos nevezetjek alól fel-fzabadíttatnak! De 
azonban azok a’ mellesleg-való rendeléfek 
vagy formálitáfok is, mellyeknek ez a’Tör
vény őket alájok vetette, fok-féle erőfza-« 
kokkal, ’s meg meg annyi bilintsekkel vágy
nak öfzve - köttettetve , úgyhogy ennek a’ 
Parantsolatnak a’ Protestánfoknál tökélletes- 
fégre való vivéfe* még eddig fok rendelet- 
lenfégttél, nyomorgatásnál, és üldözésnél 
egyebet nem okozott. De ez ollyan dolog, 
a’ melly ellen majd akkor fogom én az élt 
gyenge fzavamat e’ Gyűlésben fel-em elni, 
mikor ti Uraim az ide tartozó több Törvé
nyeket kezditek meg-határozni.

Magatok láthatjátok Uraim! melly nagy 
kiilömbbfég légyen ez Orfzágban a’ Frantzi-
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ák , és Frantziák köz tt! Magatok tudjátok 
Uraim , a’ Közönféges-tárfafágnak melly fok
féle jufsaitól ’s hafznaitól fofztattak légyen 
meg a’ Protestánfok. Meg-fofztattak ők a’ 
valófágos vitézfégnek, ’s a’ Haza mellett 
tett hív fzolgálatnak ama betses jutalm ától, 
a’ Lajos* kerefztjétöl: mert méltán meg- 
fofztattattaknak mondhatom ettől a’ magok 
betsületeket fzerető nemes Frantziákat, úgy
mint a’ mellyet tsak tsupa tsapodárfág ’s 
hízelkedés által nyerhetnek-el némellyek. — 
Végezetre Uraim, hogy a’ mi m eg-alázta- 
táfunknak ’s a’ gyalázatnak mértéke tsordült- 
tig be teljen, mint valamelly büntetésre mél
tó embereket, ezeket a’ fzegény Protestán- 
fokat, az ö külömböző gondolkozáfokért 
’s vélekedéfekért, a’ közönféges Isteni-tilz- 
teletnek fzabadfágától meg-fofztötták. A’ 
büntető Törvények, (ha ugyan Törvények
nek lehet azokat a’ vért fzívó kegyetlen ren- 
deléfeket neveznem, mellyek fezen a’vefze- 
delmes princípiumon épültek hogy a? Val
lásbéli él-tévelyeóés gonofzfág! ) a’ büntető 
Törvények mondóin, mellyek az^Ő Isteni- 
tifzteletjek felien hajdan hozattattak^ nem 
Vétetíek-viíTza. Sok tartományokban máig 
is, hogy a’ büntetést el-kerülhefsék, a’ leg- 
nagyobb hidegekben , hévfégekben, ’s a* 
leg - zivatarofabb időkben is , a’ pufztákbari 
tartják az ő Isteni-tifzteletjeket, hogy mint 
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valamelly gonofztévők, a’ Törvénynek ke* 
gyetlenfégétől meg-menekedjenek , vagy in
kább ezt a’ Törvényt az ö égre kiáltó igaz- 
lágtalanfágáért tsúfofsá tegyék, a’ mikor 
nem-hogy rrmgokat ahoz alkalmaztatnák, 
hanem inkább azt minden napon kéfzek ál- 
tal-hágni.

íme Uraim! így van a’ dolog, hogy a’ 
Protestánfok a’ Hazának bóldogfága mellett 
mindent el-követnek, ’s ez a’ Haza hálá- 
datlanfággal fizet őnékiek; úgy fzolgálnak 
néki . mint lakoíok és Hazafijak , e’ pedig 
úgy tartja őket, mint fattyakat; úgy fzol
gálnak néki, mint ollyan emberek, a’ ki
ket ti Uraim fzabadokká tettetek; de még 
is ez a’ Haza úgy bánik ő velek , mint va- 
lamelly örökös jobbágyokkal és rabszolgák
kal. — De hálá Istennek ! eggy újjá ízüle
ten és egéfzen más Frantzia nép álltt most 
fel a’ Világ’ piatzára. Erre a’ nemes Nem
zetre apellálok én, két millió hafznos lako- 
fokrtak nevekben, a’ kik a’ nékiek , mint 
igaz Frantziáknak, tartozó just kívánják- 
vifiza. Éppen nem gondolkozom olly igaz- 
fágtalanúl Uraim í e5 nemes Nemzetről, hogy 
mai időben lehetféges dolog lehetne a z , 
hogy a’ tűr hét etlenfégnek fzavát mondja-ki 
mi reánk. Ez a’ fzó ki üzettetett a’ Fran
tzia nyelvből; leg-alább eggy ez azok köz* 
zül a’ régi meg-avúltt vad fzók közzül, mel

lek*
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lyekkel már ma többé foha fém élünk, mert 
az ennek a’ fzónak meg-felelő idea femmi- 
vé tétetett. De nem is a’ 7 olerantidt , 
v ág j a’ tűrhetőféget kérem én Uraim'', ha
nem a’ tellyes és tökélletes fzabadfág az, 
a’ mellyet én vilíza-kívánok. Tűrhetöfég, 
el-fzenvedés, meg-engedés, kegyelem ; mind 
ezek, ’s több illyen fzók, igazíagtalan ki- 
fejezéfek léíznek mind addig, valamíg igaz 
léfz’ az , hogy a’ Vallásbéli vélekedéfekben 
való külömbözés gonofzfágnak nem tartat- 
tathatik. Azt kívánom, hogy ez a’ 7b/g- 
tanúdnak vagy tűrhetőfégnek igazíagtalan 
neve is , foha többé a’ Prőtestánfokra ne 
alkalmaztattafsék, a’ melly is úgy ád-elö 
m inket, mint fzánakozásra méltó embereket, 
vagy mint ollyan gonofz-tévöket, a’ kiknek 
bűnök meg-botsáttatik , még pedig ollyak- 
tól, a’ kik nagy réfzént tsak a’ történetnek 
’s vak fzerentsének köfzönhetik az t, hogy 
ok a’ mienktől kiilömböző vélekedésben ne- 
veltettek-fel. Nem így Uraim ! ’s nagy Lel
kű Frantziák! ti tudjátok, hogy a’ Vallás
béli tévelygést nem lehet bűnnek tartani; 
a’ ki a’ tévelygést követi, úgy öleli azt 
meg, mint igazíagot, ’s a’ maga lelki-esmé- 
retében kénfzeríttetik arra, hogy azt vallja 
és kövefse ; azért is nints femmi magános 
embernek, fém femmi tárfafágnak arra jufsa.,. 
hogy azt neki tilalmazza.
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Kitsoda az közzületek Uraim! a’ ki a”' 
fok-féle tévelygéseknek ’s igazfágoknak ofz- 
tályjokban, mellyeket az emberek eggymás
nak tulajdonítanak ’s kézről kézre által - ad
nak , mellyik mondom e’ tifzteűetre méltó 
Gyűlésben, a’ ki azt merné magáról kevé- 
lyen állítani, hogy ő foha Semmiben einem 
tévelyedett, hogy az igazfág mindenkor az 
ő réfzén v o lt, a’ tévelygés pedig az ő vele 
disputálóknak réfzeken ? — E’ fzerént Ura
im , minden Frantzia Protestánfoknak, főt 
mindazoknak , valakik nem Romano-Catho- 
licufok, de azonban a’ Hazának igaz tagjai, 
azt kívánom én , a’ mit kiki ti közzületek 
magának kíván. Tudni-illik, tellyes Val
lásbéli fzabadfágot, ’s a’ tiétekhez hafonló 
jufsokat. Kívánom ezen jufsokat még amaz 
A’siából ki - üzettetett, Szintén tizen-nyóltz. 
fzáz eSztendőktől fogva Szüntelen fzéllye! 
bűjdofó , mindenütt nyomorgattattatott ’s 
igazfágtalanűl háborgattattatott ’Sidó népnek 
is, melly a’ mi erkőltseinket ’s Szokásainkat 
régen magájéivá tette volna, ha a’ mi Tör
vényeink őtet a’ közönSéges testnek tagjai
nak esmérték volna , és a’ mellynek tudat
lanságát ’s erköltstelenfégét néki Szemére 
nem hányhatjuk; minthogy ez nem egyéb, 
hanem a’ mi rajtok kegyetlenkedö vadfá- 
gunknak gyümöltse, ’s annak az el-nyomat- 
tatásnak SzükSéges következéfe, melly alá

őket
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őket igazfágtalan vetettük. —f Mindazokat 
kívánom tehát én Uraim, valamellyeket ti 
magatoknak kívántok : azt kérem, hogy 
minden Frantzia Protestánfok , főt még a* 
’Sidók is, máslakofokhqz mindenben, min
den leg-kifsebb ki-vétel vagy ki-fogás nél
kül hafonlókká téteítefsenek ; kívánom pe
dig ezt azért, mert ezek is lakofok, azon
ban a’ Törvény és a’ fzabadfág, mellyék
nek nem lehet fzemély-válogatóknak lenni, 
az igazfágnak fzoros ki-fzolgáltatáfában réfz- 
re nem hajolhatnak, ’s a’ lakofok között 
kiilömbféget nem tehetnek.

Ki is volna Uraim ti közzületek, (en-r 
gedjétek-meg nékem, hogy e’ kérdést tet
tem ) a’ kinek illyen kegyetlen fzíve volna? 
Kitsoda volna az, a’ ki merné kívánni a* 
fzabadfágot, ’s méltónak méréfzelné magát 
arra tartani, ha látná, hogy két millió hafz- 
nos lakofok az ő Hazafi tárfai köziül még 
most is a’ fzolgafágnak bilintseiben tartattat
nak ? Valófággal ez a’ fzabadfág, minthogy 
fzemély-válogató lenne, ’s egyenetlen mér
tékkel ofztattatnék , meg - fzünne fzabadfág 
lenni. Mit felelhetnétek nékik Uraim! ha 
e’ két millió hafznos lakofok tellyes torok
kal azt hánynák nektek fzemetekre, hogy 
ti az ő lelkeiket békókban tartjátok , a’ mi
kor magatok fzabadfágban éltek? Mire va
ló , azt kérdem tőletek Uraim, ez a’ vél eke- 

T  4 dé-



défekben váló Aviflocratia? mire való ez 
a’ gondolatoknak vafalhifokká való tétet- 
tetéSek ? mire való ez a’ Hazafijak köztt va
ló kegyetlenkedés, melly két millió jobbá
gyokat fzolgafágban akar tartani, tsak azért, 
mert azt az eggy igaz Istent, a’ kit ti is 
imádtok , másképpen tifztelik ?

Ugyan azon jufsokat, ugyan azon pri
vilégiumokat, ’s azt a’ fzabadfágot kérem 
én tőletek a’ Protestánsoknak, a’ mit ti lí
raim magatok kívántok magatoknak; kívá
nom az ö lelkek-esméretének , Valláfoknak, 
’s Isteni-tifzteletjeknek Szabad gyakorlását; 
azt kívánom , hogy ők az Ö Isteni-tiSztelet- 
jeket az ő templomaikban Szint’ ollyan Sza- 
badoSan gyakorolhassák , mint ti a’ tieteket; 
azt kívánom , hogy ők ezen Ö Isteni-iiSzte- 
letjeknek közönSéges gyakorlásában Szint’ 
úgy meg ne háboríttaSsanak, valamint mi 
titeket Uraim Soha meg nem háborítunk; 
azt kívánom , hogy mivel mindnyájan ugyan 
azon Hazának tagjai vagyunk, mivel eggy- 
formán hordjuk a’ terhet, tehát ez a’ Haza 
is a maga bölts Törvényei által, mind Sze- 
mélyjiinkre, mind jóSzágunkra, mind Val
lásunknak Szabad gyakorlására nézve, Szint’ 
úgy védelmezzen minket, valamint titeket,

Ne engedjétek-meg Uraim! — ne Szen
vedjed óh te nemes és Szabad Frantzia Nem
zeti hogy tégedet e’ nemes lépésben azok-.

nak
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nak a’ tűrhetetlen népeknek példájok tsak 
eggy fzempillantáfig is tartóztafson, mel- 
lyek a’ te Valláfodat magok köztt nem akar
ják tűrni. Nem ügy formáltattál te nemes 
lelkű Frantzia Nemzet, hogy más népektől 
végy példát, hanem inkább, hogy te menj- 
elo máfoknak jó példával: nem illik te hoz
zád az a’ roílz következés, hogy mivel nagy
nak még a’ Kerefztyének között igazfágta- 
lan népek, tehát néked is az igazfágtalan- 
fágban tovább is meg kell maradni. Az 
egéfz Európa, melly a’ fzabadfágra töreke
dik, nagy letzkéket vár most te tőled, ’s 
méltó is vagy te vadóban arra, hogy má
kokat taníts. Az a’ Törvény-könyv , méh 
lyet te fogfz kéíziteni, nem léfzen a’ babo- 
nafágnak ’s bal-vélekedéfeknek femmi-félc 
motskaikkal meg-undokíttatva , ’s m eg-ér
demli, hogy minden népeknél mustráulfzoh 
gáljon.

De ha tsak ugyan fziikfeg valamelly 
példát hoznom-elő, úgy arra kérlek Uraim 
benneteket, hogy a’ Vallás’ gyakorláfa fe
löl való végezéfeitekben kövefsétek ama ne
mes lelkű Amérikánufoknak példájukat, a’ 
kik is az ö Törvény-könyvöknek homloká
ra ezt a’ változhatatlan és fzent törvényt tet
ték, hogy mindenek Ö közttök tellyes Val
lásbéli fzabadfággal bírjanak; kövefsétek a- 
maz emberi fzívet jól es mérő Penfylvántu*
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fokát, a’ kik meg-máfolhatatlanül meg-ha- 
tározták azt, hogv mindenek, valakik az 
eggy igaz Istent imádják, bár akármelly kii- 
lömbözö tzeremóniákkal ’s külföfégekkel tifz- 
teljék ok azt, mind azok a’ több lakofok- 
nak jufsaikkal, ’s mindenféle privilégiumja- 
ikkal eggyformán bírjanak; kövefsétek amaz 
igazán Philadelphiának, Kerefztyéni fzere- 

» tettel ékeskedő nyájas és bölts lakofsait, a’ 
kiktől örökös fzámkivetésbe űzettetett az ül
dözés, és a’ Vallásbéli gyíilölfég, ’s a’ kik 
hüfz kiilömböző Valláfoknak ékes templom
jaikat fzemlélik az Ö kő-falaik között, és a’ 
kik talán a’ ízabadfágnak belfo terméfzeté- 
nek ezen tökélletes esméretének köfzönhe- 
tik azt, hogy ok ezt a’ drága kintset a’ 
fzabadfágot meg-nyerhették.

Végezetre Uraim, viífza-megyek még 
eggyfzer az én principiumimra, vagy inkább 
a’ tiétekre, mellyeket a’ ti nagy bőltsefség- 
tek ’s bátorfágtok által tulajdonitokká tette
tek, ’s mellyeket az egéfz Világnak fzemei 
előtt m eg-ízenteltetek, azt tévén fzabadfá- 
gunk’ talp-kövévé, hogy minden emberek 
fzabadfágban ’s eggyformafágban fzülettet- 
nek, és ügy is maradnak. E ’ fzerént min
den Frantziáknak jufsaik ugyan azok, ’s 
mindnyájan hafonlók az ö jufsaik ban. E ’ 
fzerént tellyefséggel nem láthatom á lta l, 
mi okon mondhatná a’ Frantzia népnek egy-

gyik
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gyik reize a* máfik réfznek azt: én Jzabad 
akarok lenni; de azért néked nem lehet ez
zel a1 Jzabadjággal élni. Tellyefséggel 
nem láthatom által, mitsoda fundamento- 
mon mondhatnák a’ Frantzia lakofok eggy- 
másnak, hogy az ö jufsaiknem eggyformák; 
mi módon mondhatnák ezt: Mi a’ mi lelki- 
esméretünkben fzabadok vagyunk, de ti 
fzabadok nem lehettek; mert mi azt meg
engedni nem akarjuk. Kern láthatom által 
tellyefséggel, miért ne felelhetné , még pe
dig igaz jufsal, az el-nyomattatott réfz. ezt 
a’ máfiknak: Kétjég nélkül másképpen be- 
JzéUnétek t i , ha az erőtelenebb és kifsebb 
réfzt ti tennétek; a t i  minket ki-rekefztő 
akaratotok nem egyéb, hanem tsak az e- 
röfebbnek törvénye , a mellynek mi enge
delmeskedni nem tartozunk. Ez az erö- 
febbnek törvénye tsak ott van az ö divat
jában , a’ hol a’ Despotismus az ö vas vefz- 
fzejét mutogatja: de eggy fzabad népnél, 
eggy ollyan népnél, a’ mell vnél minden la
kosnak jufsai fzentek, az iliyen törvényerő 
nélkül való.

Szint’ oltyan kevéfsé tudom én, mint 
ti Uraim, mi légyen a’ máfokat ki-záró pri
vilégium; leg-alább én ezt femmi-féle do
logra nézve fzabadosnak nem tartom : de 
a’ vélekedéfekre ’s a’ Vallás’ gyakorláfára 
nézve, a’ máfokat ki-rekefztő privilégium,

leg-
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leg -nagyobb igaz fágtalan tagnak tetfzik né
kem az ég alatt. Úgy vagyon Uraim , fem- 
mi-féle jufsal nem bírhattok t i , a’ mellyel 
én is hafonlóképpen ne bírhatnék; ha ti 
fzabadok vagytok, nékem is mint Frantziá- 
nak fzabadnak kell lennem; ha ti a’ ti Is- 
teni-tifzteleteteket közönféges helyen gyako
rolhatjátok , nékem is a’ magam Isteni-tifz- 
teletét nyilván és közönféges helyen gyako
rolnom fzabad; ha ti a’ ti Vallástokban ’s 
Isteni-tifzteletetekben fenkitöl nem gátoltat- 
tok , úgy nem lehet engemet is a’ magamé
ban fém meg-gátolni, fém meg - háborítani. 
Ha tehát ezen fzembe-túnö princípiumok és 
igazfágok ellen, a’ mi közönféges Isteni-tifz- 
teletünket, ’s a’ mi Valláfunknak fzabad 
gyakorláfát tsak azért nem akarnátok nékünk 
meg-engedni, mert ti fokán, mi pedig ke- 
vefebben vagyunk; így nem volna ez egyéb, 
hanem az erőfebbnek törvénye; nem volna 
egyéb, hanem a’ leg-nagyobb igazfágtalan- 
fág; nem volna egyéb, hanem a’ ti tulaj
don princípiumaitoknak tselekedettel való 
meg-tzáfoláfa’s le-rontáfa, — Reményiem 
nagy böltsefségú Férjfijak, hogy nem fog
játok magatokat annak a’ fzemrevaló - há
nyásnak tzélúl tenni, melly fzerént méltán 
azt mondhatná kiki ti rólatok: „ A’ Fran- 

tzia Torvényt-tévök, mindjárt az ő tör- 
vényt-fzabáfoknak kezdetében magok ma-

gök-
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„ goknak ellent-mondottak : ez előtt eggy* 
,, néhány napokkal azt végezték , hoggr 
„ minden emberek az ö jufsaikra nézve eggy- 
,> formák; ma pedig újra azt a’ törvényt 
„ hozták, hogy a’ Frantzia lakofok nem 
„ eggyformán félhetnek az ő jufsaikkal: ez 
,, előtt eggynéhány napokkal azt határozták- 

meg, hogy mindennek fzabad mind azt 
„ véghez-vinni, a’ mi más Hazafi-tárfának 
„ ártalmára n ints; ma pedig azt a’ törvényt 
„ fzabták, hogy két millió fzületett Fran- 
,, tziáknak ne légyen fzabad közönféges Is- 
„  teni-tifzteletett gyakorolni, a’ melly pe- 
,, dig fenkinek a’ Világon leg-kifsebb ártal- 
„ mára is nem fzolgálhat. “

Sokkal bőltsebbek vagytok ti Üraim , 
hogy-fem mint a’ Vallást magános véleke
désnek tárgyává tsinálnátok; fokkal böltseb- 
bek vagytok, hogy-fem mint sí' tűrhetetlen- 
fégnek, kevélyfégnek, uralkodásra való vá
gyásnak , mellyek tizen-öt fzáz efztendök a- 
latt az emberi vért özönnel ontották, maga
tok adnátok fegyvert gyilkos kezeikbe. Két- 
fég nélkül nem fogtok ti Uraim tsudálkozni 
azon, hogy vágynak ollyan emberek, a’ kik 
másképpen gondolkoznak mint ti, a’ kik 
az Istent más-forma tzeremóniákkaí tifztelik., 
nem ollyakkaí mint ti; kétfég nélkül a’ kép
zelődésnek ezt a’ kiilömbözéfét nem fogjá
tok úgy tartani, mint ollyan méltatlanfágot,

a’
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a* mellyel ti illettetnétek. A’ fok Száza
doknak hoífzas és vérengező tapafztaláfai 
által meg-taníttatván, a’ mi Atyáinknak hí- 
bájik által meg - intettetvén , kétfég nélkül 
ezt fogjátok ti Uraim mondani: „ Ideje, 

hogy azt az embertelen és gyilkos kardot, 
„  melly a’ mi fok ezer ártatlanul meg-ölet- 

tetett Hazánkfiainak vérektől még most 
„ is piroslik, örököfen a’ hüvelybe zárjuk; 
,, ideje, hogy ezeknek a’ mi Hazánkfiainak 
„ igaz jufsaikat, mellyektöl régtől fogva 
„ meg - fofztattattak , viffza - adjuk; ideje, 
„ hogy azt az igazfágtalan köz-falat, melly 
j, őket eddig mi tőlünk el - válafztotta, a5 
„ főidig le-rontsuk; ideje, hogy a’ mi em- 
„  berféges niagunk-vifeléfe által meg - taní- 
„ tsuk őket e’ Hazát fzeretni, melly őket 
„ fzáz éfztendőktől fogva ok nélkül nyo- 
„ morgatja , ’s mint valamelly kegyetlen 
,, mostoha anya, az ő kebeléből ki-rekefz- 
„ tette. “ — Sokkal bőltsebbek vagytok ti 
Üraim, hogy-fem mint azzal hízelkedhetné
tek ti magatoknak, hogy tinéktek tartatta- 
tott a z , hogy véghez-vihefsétek azt a’ nagy 
dolgot, mellyet fzintén hat ezer efzten dók
tól fogva foha eddig az emberek véghez 
hem vihettek , hogy t. i. arra vegyenek min
den embereket, hogy eggyformán tifzteljék 
az ő Isteneket. Sokkal bőltsebbek vagytok 
fi Uraim, hogy-fem mint el-hihetnétek, hogy

en-



3°3

ennek a’ Nemzeti Gyűlésnek tartattatott az, 
hogy a’ Vallásbéli kiilömbbfégnek végét fza- 
kaffza, a’ melly mindenkor meg-vólt Világ’ 
teremtetéfétöl fogva; és hogy néktek adat- 
tatott volna az a’ jufs, mellyel foha maga 
a’ Világ’ Teremtője is nem kívánt élni. — 
Ónként el-hallgatok Uraim fok indító oko
kat, a’ mellyeket két millió hafznos Haza
fijak valóban minden figyelmetefségre mél
tókká tehetnének a’ ti fzívetek előtt. Meg
mutathatnám én néktek, avagy tsak eggy 
hathatós le-rajzolásban, ezeket a’ két millió 
lakofokat, a’ kik még most is bé vágynak 
fetskeridezve az ö fzemeiknek láttokra kí
nos halállal meg-ölettetett Elejiknek ártat
lan vérekkel; meg-mutathatnám a’ vas igá
nak, a’ lántzoknak, ’s a’ bilintseknek ké
kes helyeiket, mellyeket az ö tulajdon tes
teiken fírva nézhetnétek.

De minthogy már most a’ mi Hazánk 
minteggy újonnan fzülettetett ’s fzabadíágrá 
lépett; örömest'el-felejtjük mi Protestánsok 
nem-tsak azokat a’ nyomorúfágokat, mel
lyeket ti veletek eggyiitt hordoztunk, ha
nem azokat a’ fzörnyű üldöztetéfeket is, 
melly éknek mi különöferi tárgyúi tétettet- 
tünk. Tsak azt kívánom mát tn o st, hogy 
ez a’ Haza a’ maga fzabadfágára méltóvá 
tegye m agát; tselekefzi pedig ezt úgy, ha 
minden lakofokat, fzületés , rang; ’s Vallás’

kü-
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kiilömbfége nélkül abban eggyformán réfze- 
f i t , és ha ti Uraim, mint e’ Hazának Hely- 
tartóji, a’ ti Protestáns Hazafijaitoknak mind 
azokat a’ jufsokat meg-engeditek, valamel- 
lyeket magatoknak kívántok. — Bé-rekefz- 
teni Uraim ezen rövid Befzédemet addig is, 
míg ti bŐlts férjfijak a1 Protestánfokat illető ' 
Törvényeket meg fogjátok határozni* ’s ő- 
ket a1 több Frantziákéhoz hafonló fzabad- 
fággal meg fogjátok ajándékozni, azzal a’ 
bizodalmas kéréfsel, hogy az emberi juss
nak bővebb világofítáfára, e’ következendő 
tzikkelyt talp-kovül tegyétek; Minden em
ber fzabad a maga vélekedéfeire nézve; 
minden lakosnak jufsa van a rra , hogy a 
maga Isteni-tifzteletét közönféges helyen 
fzabadon ta r ts a , és fenkit fern lehet a* 
maga Falláfának gyakori áfában meg-hd* 
borítani, —

(E ’ fzókkal rekefztette-bé Rabaut Uí 
a’ maga Befzédét* az egéfz Nemzeti Gyű
lésnek közönféges helyben - hagyáfával* és 
fokáig tartó tapfoláfával. Minekutánna a’ 
tapfolás meg-fzűnt, ’s a’ Gyűlés meg-tsen- 
defedett; e’ következendő fzókat ragafztot- 
ta még Rabaut Úr a’ maga Befzédéhez: )

Uraim! éppennem  tartok attól, hogy 
tőletek valamelly kedvetlenféget húztam vol
na magamra azért, hogy az előmbe fzabott 
út-mutatá< fzerént, az engemet ide küldőknek

ki- .
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kívánfágokat előtökbe-terjefztettem, és hogy 
a’ közönSéges Isteni-tifzteletnek gyakorláSá- 
ra tellyes Szabadságot kértem tőletek, két 
millió Hazafi-tárfaitoknak, a’ kik a’ ti tulaj
don bolts princípiumaitok ’s végezéfeitek ál
tal öfztönöztetnek arra, hogy az ő régi jus
saikat viíTza - kívánják. Sőt úgy ítéltem , 
hogy ezeknek a’ két millió jobbágyoknak 
Szívre-ható ügyök, és annak nagySága, azt 
kívánja én tőlem , hogy leg-alább eggy fer
tály óráig vetkezzem-le az én Követi méltó
ságomat, és eggy eSedezőnek ábrázatját ől- 
tözzem-Sel. Úgy tetSzett énnékem , hogy 
azok az állítáSok, mellyeket ezen mai Gyü-< 
léSúnkben hallottunk, SzükSégeSsé tették ezt 
az én BeSzédemet, és hogy Szabad volt né-, 
kém a’ ti érzékeny és embert Szerető Szívei
teket ebben a’ nagy ügyben meg-indítani 
igyekeznem, minekutánna elébb a’ józan- 
okoSságból veti indító-okokkal a’ ti elméte
ket meg-gyozni próbáltam. — Engedjétek- 
meg Uraim, hogy még két SzükSéges jegy
zést ragaíTzak az én BeSzédemhez. Az elSő 
ez: hogy a’ Szabad Isteni-tiSztelet, a’ mel- 
lyért én két millió Polgároknak képekben 
előttetek eSedezem, közönféges Isteni-tifö~ 
telet. Közönféges Isteni-tiSzteletnek nevez* 
zük azt, a’ mellyet Sokan eggyütt, azon 
eggy helyben mutatnak-bé a? ö Isteneknek: 
a magános emberiek Isteni-tifztelete pedig 

II ne-



neveztetik Könyörgésnek, vagy Jmádfágnak. 
Mindnyájan tudjátok Uraim, hogy foha fém 
volt a’ Világon ollyan Vallás, mellynekkö- 

. zönféges Isteni-tifztelete ne lett volna; a’ 
melly is áll fókáknak eggy helyre való gyü- 
iekezéfekben, ’s imádfágaikban. Mennyivel 
inkább a’ Kerefztyének foha fém tílthatják- 
meg az illyen közönféges Isteni-tifzteletet 
a’ magok felebarátaiknak; hanemha tulaj
don princípiumaikkal akarnak ellenkezni: 
mert mindnyájan hrfzik , hogy a’ közönféges 
Isteni-tifztelet fziikféges. — A’ maiik jegy- 
zéfem ez , hogy a’ közönféges Isteni-tifzte- 
letröl való értelem , vagy tudomány, a’ Hit
nek eggyik tzikkelyje. Ez is tehát. Vallás
béli vélekedés, még pedig a’ fzónak leg- 
fzorofabb értelmében is. Lehetetlen annak- 
okáért tinéktek Uraim a’ Protestánfokat az 
Ö Közönféges Isteni - tifzteletjeknek gyakor- 
láfától meg-fofztani, mert lehetetlen tinék
tek az ö Vallásbéli vélekedéfeknek fzabad- 
fágát határokba fzorítaní.

3 oő ----------
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A’ PROTESTÁNS VALLÁSNAK MA
GYAR ORSZÁGBAN VALÓ JUSSAIRÓL.

A Protestáns V allásnak, valamint más 
Orfzágokban, úgy Magyar Orfzágban fe lett 
volna arra foha fzúkfége, hogy Törvény ál
tal vétettefsék-bé; hanemha a’ maga hafz- 
nát kereío Római Clerusnak fzörnyü üldö- 
zéfe fzükfégefsé tette volna. Ha a’ Protes
táns Vallás az előtt esmeretlen új Vallás lett 
volna; ha valamelly esmeretlen Istent ho
zott volna bé; ha új Bibliát, új Kristust, 
új Apostoli Hit’ formáját tsinált vo lna; ha 
sl jó erköltsökkel, a’ Király’ életének bátor- 
fágával, ’s az Orfzág’ javával ellenkező tu
dományokat tanított volna; ha azt tanította 
volna, ,hogy mind azok az emberek, a’ kik 
az ő Valláíokon nintsenek,, örökre el fog
nak kárhozni; ha valamelly Muftit hozott 
volna bé, a’ kiről azt hitte'volna, hogy az a’ 
Jobbágyokat a’ Királynak esküdthüfég alól 
fel-fzabadíthatja; — ha azt hitte volna, 
hogy a’ más Valláfon lévő embernek tett 
fogadást bűn nélkül meg lehet rontani; ’s ha 
több illyen ártalmas Tudományokat tanított 
volna: akkor lehetett volna az Orfzágnak 
arról tanátskozni, ha vallyon az illyen Val
lást bé-v®heti-« az Orfzág, vagy nem? ésU a mi*



mitsoda Törvények alatt lehet bé-venni? 
Úgyde a’ Protestáns Vallás tellyefséggel nem 
új, hanem az a’ Kerefztyén Vallás ez, mel- 
lyet a’ Jéfus prédikálltt, mellynek funda- 
mentoma az Evangyéliom, ’s mellyet kö
vettek az elfőbb Századokban a’ Kerefztyé- 
nek mind addig, míg ezt az eggyűgyü és 
tifzta Vallást, réfz-fzerént a’ Hierarchia, 
réfz-fzerént a’ tudatlanfág’ Századjainak ba- 
bonáji meg nem vefztegették. Mikor Gey- 
za és Sz. István Király’ idejében a’ Kerefz
tyén Vallás bé-vétettetett Magyar Orfzágban, 
már akkor bé-vétettetett a’ Protestáns Val
lás. Bár olvafsa-meg a’ bal-vélekedéfektöi 
meg nem ígéztettetett Olvafó a’ Magyar Or- 
fzági akkori Ekkléfiai Históriát; bár fontolja- 
meg Sz. István’ Decretumát , bizonyofan 
meg fbgja vallani, hogy az akkori Nap-ke
letről került tifztább Kereíztyén Vallás, ’s 
a’ mai Protestáns Vallás köztt femmi kii- 
lömbfég nints. Ha azért a’ Protestánfok a’ 
Sz. István’ idejétől fogva a’ Kerefztyén Val
lásba bé-tsúfzott fok tévelygéfeket, a’ bű
nök’ botsánatjával való kereskedéfeket, ’s 
emberi találmányokat a’ magok Valláfokból 
ki-tifztították, és azt egéfzen az Evangyé- 
liomhoz, ’s annak Summájához a’ Hij'xek 
eggvj Istenhez alkalmaztatták, azért az ő 
Valláfokat nem lehet újnak mondani, fém 
pedig,, (minthogy már eggyfzer a’ Kerelz- 
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tjén  Vallás be - vétettetett) annak az Or- 
fzágba való bé-vétettétéféröl még tsak fzót 
is tenni. Ha p. o. mikor a" Toscanai nagy 
Hertzegfégben II-dik Leopold a’ Piítójai Sy- 
nodus által a’ Római Vallást némelly em
beri találmányoktól ’s viífza-éléfektöl akarta 
m eg-tifztítani, akkor ezen fzent tzéljában 
boldogulhatott volna, és a’ Vallást az E- 
vangyéliomnak réguláji fzerént fok viflza- 
éléfektől meg-tifztíthatta volna, vallyon lett 
vólna-é valaha kérdés ró la , ha ezt a’ re- 
formáltt vagy meg-tifztíttatott Római Val
lást bé kell-é törvényefen venni Toscanában, 
avagy nem? Vagy ha ma a’ Magyar Orfzá- 
gi Püspökök eggy közönféges ’Sinatban né
melly fzükfégteíen emberi találmányoktól, 
mellyeket az Evangyéliom kárhoztat, a’ 
magok Valláfokat meg-tifztítanák, vallyon 
lenne-é arról fzó az Orfzág’ Gyüléfében, 
ha ez a’ meg-tifztíttatott Római Vallás e’ 
Hazában törvényefen bé - vétettefsék-é ? így 
fzintéti ama meg-tifztíttatott Kerefztyén Val
lásról, tudni-üiik a’ Protestáns Vallásról, 
még tsak fzónak fém kellett volna lenni, 
fém más Orfzágokban, fém Magyar Orfzág- 
ban, hanemha a’ Római Papfágnak üldo- 
zéfo, mind titkon, mind nyilván annyira 
háborgatta volna őket, hogy végre mago
kat mint-igaz Kerefztyéneket, mint hív job
bágyokat, törvényefen is bé - vétettetni ki
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vánták. A' Reformatio, a’ mint mindes 
okos Romano-Catholicus meg-esméri, nagy 
hafznára volt az egéfz Kerefztyén V ilágnak; 
mert az eggynéhány fzáz efztendökig tartó 
fzörnyű vakfág és babonafág után a’ népek
nek üzemeiket fel-nyitotta; tsak egyedül a’ 
Római Clerusnak nem tetfzett az, úgymint 
a’ melly inkább fzerette volna az örökös fe- 
tétféget, mint a’ világofságot. — Innen efett 
az, hogy valamint némelly más Orfzágok- 
b an , a’ hol az emberek már akkor is kezd
tek magoktól gondolkozni, ügy Magyar Or- 
fzágon is már a’ XVI-dik Századnak köze
pe tájján, tellyes Vallásbéli fzabadfággal bírt 
a’ Protestáns Vallás. Meg-tetfzik ez azok
ból a’ fzámos Synodufokból, mellyeket a’ 
Protestánfok a’ XVI-dik Században fok kü- 
lömböző helyeken minden gátolás nélkül 
tartottak, ’s mellyekben a’ magok Ekklé- 
’íiájoknak igazgatáfára fok hafznos törvé
nyeket hoztak. Meg-tetfzik onnan is , hogy 
ki-vévén három vagy négy Famíliát, min
den Mágnáfok ’s fö Nemefek, minden kén- 
fzerítés vagy ámítás nélkül, önként a’ Pro
testáns Vallásra álltak, látván hogy ez a’ 
Vallás fok emberi találmányoktól meg-tifz- 
títta to tt, ’s ennek tudománya, mind a’ jó
zan okofsággal, mind az eggy Istennek di- 
tsofégével, mind a’ jó erköltsökkel, mind 
a’ Hazának hafznávál tökélletefen meg-egy-

gyez.



gyez. — 1^04-ben a’ Papoknak öfztönözé- 
fekre, küzönféges üldözés támafzta,tott el
lenek; de a’ mellyet ama nagy vitézfégií, ’s 
kegyefségü Fejedelem Botskai meg-fziinte- 
tett. — 'Ennek fzerentsés győződé!me efz- 
közlötte a’ Bétsi békefséget, melly ma az 
egéfz Hazának, ’s a’ Protestáns Vallás’ fza- 
bados gyakorláfának fnndamentoma.

Ezen Bétsi Békefség ellen illyen ki-fo- 
gáfokat formáltak a’ következendő időkben. 
i-fzör. Hogy fegyver által tsikartatott-ki. 
n-fzor. Hogy a’ Püspökök nem eggyeztek- 
meg benne, hanem ellene kiáltottak. Mind 
a’ két ellen-vetés helytelen, mellyel a’ kik 
élnek, réfz-fzerént a’ Magyar Orfzág’ Tör
vényeiben való tudatlaníágokat, réfz-fzerént 
pedig fzíveknek roflzafágát téfzik nyilván
valóvá. Tudjuk a’Históriákból, hogy 1604- 
ben erofzakofan bántak a’ R. Catholicufok 
a’ Protestánfokkal, ’s ők az erofzakot a" 
Hazának Törvényje fzerént erofzakkal ver- 
ték-viflza. Ha akkor a’ Protestánfok el- 

• nyomattattak volna , ’s kénfzeríttettek vol
na arra , hogy Ekklé’siájikról ’s Oskolájá
ról le-mondjanak, és a’ Bétsi Békefség ügy 
köttettett volna; bezzeg majd ki-nevetnék 
ügy ma a’ Protestánfokat, ha azt mondanák, 
hogy ez a’ Frigy-kötés fegyver által tsikar- 
tftott-ki. A’ Vestpháliai Békefség ma az 
egét'z Német Ör lit ági Birodalomnak , főt 
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más Orfzágoknak is tsendefségeknek funda- 
mentöma: harmintz efztendeig tartó hada
kozás után köttettetett ez; de azért mellyik 
okos ember tenné ellene ezt a’ k i-fogást, 
hogy fegyver által tsikartatott-ki? A’ máfik 
ellen-vetés még erőtlenebb, mert azt tefzi- 
fel, hogy az Orfzág-gyüléfében minden em
bernek meg kell valamibe eggyezni, ’s kü- 
lömben nem lehet ereje. Sőt inkább Ma
gyar Orfzágnak conítitutiója ’s Törvénye fze- 
rént, ha három Státufok valamibe meg-egy- 
gyeznek, a’ negyediknek meg nem eggye- 
fcéfe femmit fém téfz’. Ezen-kívül, eleitől 
fogva, a’ Hadnak izenéfe ’s Békefségnek kÖ- 
téfe a’ Király’ Jufsa v o lt; ha azért nem-tsak 
a’ Püspökök, hanem más Státus is ellenke
zett volna ebben, az a’ Bétsi Frigy-kötést 
leg-kifsebb réfzben fém erötelenííné-meg. 
E zen-kívül, azt fém lehet m eg-m utatni, 
hogy a’ Bétsi Frigy-kötés ellen tsak eggyét
ién eggy Püspök is protestált volna, a’ melly 
meg-tetfzik onnan, hogy minekutánna a’ 
Római Pápa ezt meg-hallotta volna, azon 
Jieheztelt, hogy miért nem kiáltottak ellene 
a’ Püspökök. — Pázmán Péter volt az el
fő , a’ ki ezt a’ Bétsi Békefséget alattomban 
meg-erotleníteni igjrekezte, még pedig ügy, 
hogy a’ Protestáns Mágnáfokat ’s Nemefe- 
ket minden-féle ígéretek által Pápista Val
lásra téríteni akarta. Minekutánna fokakat

el-



el-térített, azokat arra kénfzerítette, hogy a’ 
Protestáns Jobbágyaiktól fzedjék-el a’ Tem 
plomokat ’s Párochiákat, azokba Pápista, 
Papokat tegyenek, a’ kiknek fok efztendö- 
kig nem voltak Hallgatóik, de még is foha 
még ekkor nem kénfzeríttettek a’ Protestán- 
fok arra, hogy azoknak leg-kifsebb fiolát, 
vagy egyéb fizetést is adjanak. # Az 1619- 
dik efztendöben Morvában Níklasburgban 
Betlen Gáborral kötött Békefség, nem tsak 
újra minden jufsaikban meg-eröfítette a’ Pro- 
testánfokat, hanem a? alattomban való há- 
borgatáfokat is keményen m eg-tiltotta. — 
Tsak hamar ezután a’ harmintz efztendeig tar
tó háború ki-ütvén magát NémetOrfzágban, a’ 
Magyar Orfzági Papfágújra el-kezdette min
den ki-gondolható módon háborgatni és nyo- 
morgatni a’ Protestánfokat. A’ Pápista Mág- 
náfok eröfzakofan el-vették Templomjaikat, 
Parochiájikat, Oskolájikat; azokba Plébá- 
nufokat fzállítottak, ’s hogy leg-alább eggy 
két hallgatójok légyen; eggy két Protestánst 
réfz fzerént ígéretekkel, réfz fzerént kínzá- 

U 5 fok- *

* Szegény Mágnáfok, tsuda hogy által nem 
látták, hogy a’ mikor ök az ö ártatlan Jobbá
gyaikat üldözik, nem egyebek akkor, hanem 
a’ Cl ér us konyhája mellett buzgó vak eízközök, 
— Mennyire nevetheti titkon a’ Clérus, hogy 
Ö még a’ külömben okos Mágnáfokat is így bö- 
lonuítja-el, hogy az ő hafának hízlalóji légyenek.
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fokkal Pápistákká tettek. A’ Protestáns Mág- 
náfok hafonlóképpen tselekedhettek volna 
Pápista Jobbágyaikkal, ha a’ Kerefztyéni 
fzeretet nékik ezt nem tilalmazta volna. E- 
zeknek a ’ fok-féle üldözéfeknek ’s nyomor- 
gatáfoknak, mellyeket főképpen a’ Jéfuiták 
és azoknak efzközeik gyakorlottak, véget 
izakafztott Rákótzi György Erdélyi Fejede
lemnek j 644-ben Magyar Orfzágba lett be
jövetele, és az ó gyözödelmeskedö fegyve
ré , mellyet látván III-dik Ferdinand, 1645- 
ben Lintzben Békefséget kötött ő véle, 
mellyben, a’ mi a’ Vallást illeti, azt ígérte 
III-dik Ferdinánd, hogy a’ Protestánfoknak 
minden templomjaikat, oskoláikat, Párochi- 
áikat, mellyeket eröfzakofan tölök el-vettek, 
minden földjeikkel, ’s egyéb fundufaikkal 
viíTza-adattatja, és a’ következendő Orfzág’ 
Gyi'iléfében, a’ mi panafzaik volnának, a- 
zokat is meg-orvofoltatja. Az Orfzág-gyű- 
léfe tartattatott Pofonban 1647-ben. A’ 
R. Catholicufok tsak hamar k i-m utatták , 
hogy Ők a’ Lintzi Békefséggel nem elégefz- 
nek-meg, és újra el akarták nyomni a’ Pro- 
testánfokat: de III-dik Ferdinánd, a’kié volt 
a’ Békefség-kötésnek jufsa, a’ maga Királyi 
fzavát viífza nem húzhatta , ’s nem is akar
ta. A’ Békefség kötésnek bé-rekefztő ígéji 
így voltak: „ Nos itaque prasfcriptas uni- 

verfas et lingulas conceífiones & articulos,
„ ac
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*> ac ©mnia & fingula in eis contcnta, prg- 
uti iidem tractati & concluíi funt, atque 
hifce literis noftris de verbo ad verbum 
inferti, acceptamus, approbamus, & ra- 
tificamus ; afsecurantes praefatos , Princi- 
pem Traníilvaniae , eique adhaerentes, ac 
etiam univerfos et fingulos ftatus & ordi- 
nes inclyti Regni Hungáriáé, in verbo no* 
ftro Regio & bona fide Chriftiana, quod 
eos omnes & fingulos articulos in omni- 

„ bus eorum punctis & claufulis, tam nos 
„ ipii fancte & inviolabiliter obfervabimus, 
,, quam etiam per alios omnes fubditos no- 
„ firos, quorum inter eft; vel inter erit, cu- 
,, jufcunque ftatus & conditionis fint, obfer- 
„ vari faciemus. “ Ketfég nélkül per om- 
lies fubditOS nofiros, értettetnek a’ Püspö- 
pökök és Prélátufok is , mert ezek is az A- 
postoli Királynak Jobbágyai. — Továbbá 
így fzóll azonFrigy-kötésbenlII-dikFerdinánd: 
„ Ad quod obfervandum etiam Succefsores 
„ noftros, legitimos fcilicet Hungáriáé Reges 
„ obligatos efse volumus. “  I-fö Leopold 
jól tudta mennyire kötelezze ez ötét; azért 
is a’ maga Királyi Diplomájában így fzóll. 
„ Prima conditio , quod univerfas & fingu- 
,, las Regni libertates, immunitates , pri.vi- 
„ legia, ftatus, jura, & confvetudines, fimul 
„ & conclufionem tractatus viennenfis , om- 
„  nesque articulos in eodem comprehenfos;

„ ita



,, ita & reliquos ante & post coronationem 
„ Mathias II. felicis remifcentiae, in annis 
sy 1Ö08, 1609. item praedefuncti beatifsimae 
,, reminifcentias Domini Ferdinandi II. 1622. 
„ 1Ó23. & aliis etiam annis editos, nec non 
„ Moderncb etiam Imperatoriae Regiceque 
„ Majeftatis, concluiionem noviiTimi tracta- 
„ tus & Pacificationis Lintzenfis, Otnnes- 
,, que Articulos ibidem fpecificatos, iimul 
„  & conititutiones Regni annorum 1647. & 
„ 1 6 4 9 ,  atque etiam prasfends 1655, in 
„  omnibus punSlis, claufulis , arti- 
9, culis, /« a  Serenitas (Leopoldus) firmi- 
5, te r fanPle obfervabit, pgr aliofque om-
„  nés obfervari faciet. “ A r  alios otnnes, 
bizonyofan értetnek minden Püspökök ’s Pré- 
látufok is.

A’ fellyebb említett Orfzág-gyüléfében, 
ú. m. 1647-ben, nem a’ Püspököktől’s Pré- 
látufoktól való féltekben , hanem inkább III- 
dik Ferdinándnak kéréfére meg-elégedtek a’ 
Protestánfok azzal, hogy az el-vett templo
mokból kilentzven templomok nékik villza- 
adattafsanak, noha három annyit is kíván
hattak volna viíTza igaz jufsal. Ezek a’ 90. 
templomok viíTza-adattattak, de úgy, hogy 
azonban tellyes fzabadfág engedtetett a’ Pro- 
testánfoknak, hogy mindenütt, valahol tsak 
elegendő fzámmal vágynak, Templomot és 
Oskolát építhefsenek, eggy vagy két Pa

pot
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pot a’ hallgatóknak fzámok fzerént bé - vU 
hefsenek. Meg-tetfzik ez a’ io-dik Tzik- 
kelyből. „ Quoad ítructuram: quandoqui- 
„ dem ex occupatis , ac in gravaminibus ípe- 
,, cificatis templis , m ultoplura, quam quae 
„ Evangelicis reítituta ellent, pras manibus 
,, Catholicorum remanfifsent; liceat in tali- 
5, bus locis Evangelicis pro exercitio religi- 
„ onis ipíarum, alia tem pla, parochias &
„ fcholas aedificare. &c. §. 2. quam quidem 
,, Ítructuram templorum, parochiarum &
„ fcholarum , quandocunque Evangelicis ta- 
„ lium locorum continuare opportunum &
„ commodum vifum fuerit, id ipíis, abfque 
„ quorumvis impedimento facéré liceat. “

Mivel pedig minden törvény nélkül e- 
röfzakofan kezdettek némelly Pápista Papok 
már if ólát is venni a’ Protestáns Papoktól; 
azért ezen Orfzág-gyüléfében ez is meg-tíl- 
tatott. „ Art. II. de folutionibus: prout E- 
„ vangelici ítatus Catholicis Plebanis, ita 
,, & ítatus Catholici Evangelicis Miniftris,
„ atd nullás folutiones peragendas íint obli- 
„ gáti. u Ha valamelly Protestáns hely- 
fégben Protestáns Pap nem volt; fzabadiág 
adatta to tt, hogy a’ í'zomfzéd helyfégből hí- 
Vattafsék mind a’ Kerefztelésre, mind az \- 
Úr-vatsorájának ki-fzolgáltatálára, mind a’ 
betegeknek látogatáfokra, mind pedig a’ 
temetésre. Utoljára el-végeztetett, hogy a'
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R. Catholicufok a’ Protestánfokat lemmi úton 
módon meg-háborítani ne méréfzeljék; ha
nem a’ Protestáns Vallás minden réfzeiben 
ízint’ ollyan tökélletes fzabadfággal bírjon, 
mint a’ Pápista Vallás.

Mindezekre az erős, és mind a’ két 
réfznek meg-eggyezéfe által tsináltatott Tör
vényekre is femmit nem hajtván azután is 
fokR.CatholicusMágnáfok a’Papoknak öfztö- 
nözéfekre, a’ magok Protestáns Jobbágyai
kat fokképpen háborgatták , templomaikat, 
oskoláikat, Parochiájikat újra el-vették, a’ 
melly is nagy lármát okozott az Orfzágban. 
Tsak hamar Nádasdi Ferentz, Zrini P éter, 
és Frangepan, mint a’ zenebonátoknak Fe
jeik, fö-vételre ítéltettek. Rákótzi Ferentz- 
nek meg-kegyelmezett a’ Tsáízár a’Jéfuiták- 
nak kéréfekre , a’ kiknek kezekben volt már 
ekkor az Orfzág’ igazgatáfának gyeplője. 
Ugyan ezeknek álnok vádoláfokra fzörnyü 
üldözés támafztatott a’ Protestánfok ellen 
1672-ben, melly tartott xógí-ig. Sok Pa
pok és Oskola Mesterek ártatlanul ki-végez- 
tettek, íokan a’ tömlötz’ fenekén fény véd
ték , némellyek minden jófzágaiktól meg- 
fofztatván, fzámkivetésbe űzettek , máfok 
elevenen égettettek, máfok pedig vas bé- 
kókban mint a’ barmok úgy hajtattak gya
log Neápolisba, és ott mint rab ízolgák pén
zen a’ Gályákra el - adattattak. — De nem
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tzélunk e’ fzörnyii üldözésnek diihöfségét itt 
hoíTzan le-írni; még tsak halláfára is annak 
még ma $ minden igaz Kerefztyénnek köny- 
vezhetnek fzemei. Sok Protestáns Fejedel
mek írtak Leopoldnak, miért engedi-m eg, 
hogy a’ JFrigy-kötéfek ’s az Orfzág’ Törvé
nyei ellen az ártatlan Protestánfok így iil- 
döztefsenek: főt még XIV-dik Lajos is kár
hoztatta ezt Leopoldban , hogy ezeket meg
engedte , noha az ö Orfzágában fém voltak 
a’ Protestánfok boldogabb állapotban.

1681 -ben Orfzág - gyűléfe tartattatván 
Sopronban, a’ Protestánfok azt kívánták, 
hogy valamennyi tem plom okat, parochiá- 
kat, ’s oskolákat vettek - el tőlök 1647-től 
fogva , mind azok viífza-adattafsanak. Ap- 
pelláltak a’ Bétsi, Niklasburgi, és Lintzi 
Békefségre. De mivel ezen törvényes kír 
vánfágjoknak a’ Pápista Papfág magát elle
ne lzegezte; a’ Protestánfok azt mondották, 
hogy Ők az Orfzág-gyüléfe ellen protestál
nak , abban femmi réfzt nem vefznek, és fo- 
ha annak femmi erőt nem tulajdonítanak, 
valamíg az ő törvényes kívánfágok nem tel- 
lyefíttetik. Lásd ASta Dicetoe Sopronién- 
fis , és Hiftoriam Dipl. in Appendice, p- 
2J 6. 217. — A’ Protestánfoknak ezen De- 
claratiójokra nem hajtván a1 R. Catholicufok, 
tsak ugyan folytatták a’ D iétát, ’s e lő -ve t
ték a’ Vallás’ dolgát. Sok tzivódáfok után
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azt telizett nékik végezni, hogy a’ XI. Várme
gyékben, u. m. Mofonban, Sopronban, Feér- 
ben, Efztergomban, Tóinában, Bárányéban, 
Bátsban, Bodrogban, Csongrddban, 
jkésben, Aradban , mellyek tsak-nem égé- 
ízen Protestánfokból állottak, ezekben mon
dom el-vétetett templomaik vifíza ne adat- 
tafsanak, hanem a’ mellyeket bírnak, azo
kat ezután is meg-háboríthatatlanúl bírják, 
és azon - kívül mindenik Vármegyében két 
új templomot és Oskolákat építheísenek. A’ 
több Vármegyékben pedig, valamennyi tem
plomokat bírnak, azokat meg-háboríthatat- 
lanúl bírhafsákj A’ <2 6-dik Tzikkelynek vé
ge így vagyon: „ Nulláé templorum íchola- 
„ rumque & parochiarum occupationes, vei 
„ exercitii turbationes ab utrinque, fub pce- 
„ na in Art. 8* Uladisl. Deer. VI. expreíTa 
„ fiant. “ Meg-jegyzésre m éltó, hogy no
ha ekkor az üldözés leg-nagyobb mértékben 
Volt, még is a’ mi templomaink mindenütt 
templomoknak, párochiáknak , Ekklé’siák- 
nak neveztetnek, mellyel meg - esmérték, 
hogy a’ mi Valláíünknak fzint’ ollyanfzabad 
és törvényes gyakorláfa vagyon, mint a’ R. 
Catholicufokénak. A’ mondatik továbbá itt, 
hogy ezután femmi templomaik el ne vé- 
tettefsenek: de tsak a1 mindent-túdó Isten 
tudja, melly fok templomainktól ’s Paró- 
chiáinktól fofztattunk-meg azólta is törvény
telen utakon és módokon. —

A’



Ac Protestáns Státufok ezekkel á’ vé- 
gézéfekkel meg nem elégedvén, formális 
Protestatiot adtak ellene 1681. és 1684-ben. 
Lásd Hist. Diplomat, in Appendice 'áá'ji 
és 2 29.

Azt mondották á’ Protestártfok, ’s fim- 
darrientomofan is , hogy a’ m ellj eggyezés 
lett az Orfzág’ Rendjeinek közönféges meg- 
eggjezéfekbol 1647-ben, azt foha fém lehe
tett az éggyik réfznek a’ máfiknak meg-egy- 
gyezéfe nélkül el-rontani: azért is a’ Pro
testánsoknak téllyes jufsok vagyon mind a- 
zoknak viífza-kívánáfokra, valámellyek 16- 
47-ben köz akarattal végeztettek. „ Secun- 
„ dum regulám Juris, nihil tarn naturale eft* 
„ quam éo genere qüödque diífolverö, quo 
„ colligatum eft. “ Annyival nagyobb jus- 
fök vagyon a’ Prötestánfoknak erre, hogy 
az 1681-ben és 1687-ben tett árticulufokat 
is a’ Pápisták fok ezerfzer ő réájok nézve 
meg-rontották. P. o. az 1681-dikbén a’ 25- 
dik tzikkelynek3. 4. §-ban e’ van: „ Et nul- 
„  lus Regnicolarum in liberó fuae Religioniss 
„ exercitio a modo in pofterum quoquemo- 
„ do turbetur. Séd lieque Augultanae et 
,, Helveticae ConfeíTioni addicfi ad ceremo- 
„ nias confeíTioni fuas íöntrarias compellan- 
„ túr. “ —■ Ennek foha eggy betűjét fém 
tartották - meg. Alig műit - el az ólta eggy 
Hónap vagy eggy hét, mellyben ezzel el- 
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lenkezőket a: Cierus ne tsinált volna. 1— A* 
23. ’s 24'. §-ban így végeztek: „ Per hanc 
„ articulorum conceíTionem iisdem Augulta- 
„  nae & Helveticse confeíTioni addictis ulte- 
„ rior praeteníionum fuarum via in futuris 
„ Diastis , inftantias fuas promovendi, non 
,, obftantibus Cleri & aliorum Secularium 
„  Catholicorum contradictionibus minime 
„ praecludatur, falvis Temper eatenus legi- 
„ bus Regni & Diplomate Regio firmatis ie 
— Szabad volt tehát a ’ Protestánfoknak 
azután is, fzabad még ma is a’ Bétsi ’sLin- 
tzi frigyre, a’ III-dik Ferdinánd’ ’s Leopol- 
dus’ Diplomáira appellálni; a’ minthogyva- 
lamikor a’ Protestánfok vagy az Oskolák’ , 
vagy az Ekklé’siák’ dolgaikban Inftántziát 
adtak, mindég ezekre appelláltak. — Akár- 
melly vefzedelmes lett légyen is a’ Protes
tánfoknak az 1681-dik ’s 1687-dik Efzten- 
dei végzés, melly az <5 akaratjok ’s protes- 
tatiójok ellen efett; de még itt is femmifzó 
fém volt arról, hogy a’ Protestáns Papok 
a’ R. Catholicus Papoknak alájok - vettefse- 
nek, vagy a’ Protestánfok valamelly ítólát 
vagy más fizetést azoknak fizefsenek. — 
Szabad volt nékik, ha valamelly helyen 
Papjok nem v o lt, azt a’ fzomfzéd helyről 
hívatni, kerefztelést, temetést, ’s a’ t. azok 
által véghez-vitettetni.

De



De mivel foha a’ Pápista Clerus a’ Fri
gyeknek, Diplomáknak ’s Diastáknak ve 
gezéfeinek eddig fém engedett, úgy ezután 
is tsak hamar fokképpen el-kezdette a’ Pro- 
testánfokat üldözni. Némelly helyeken a’ 
Plebánufok ellene-fzegezték m agokat, hogy 
a’ Protestánfoknak gyermekeik, kivált a ' 
Filiákban , az ő Papjaiktól kerefzteltefsenek- 
m eg : máfok meg - engedték, de úgy, ha 
elöfzör nékik a’ ftólát meg-fizetik. — Ezt 
a’ titkos üldözés’ nemét kezdette Kolonits 
Leopold , a’ Protestánfoknak m eg-esküdt 
ellenfégek, a’ ki 1691-ben, az akkori Can- 
celláriustól, (melly annyival könnyebb volt, 
hogy a’ Cancelláriufok Püspökök voltak, ’s 
a’ Cancelláriának AÍTefsorai a" Jéfuitáknak 
efzközeik voltak a’ Protestánfoknak ki-írtá- 
fokra) eggy parantsolatot vett-k i, a’ mint 
m ondták, a’ Diaetalis Vegezésnek Explana- 
tióját; de a’ mellyben maga I-fő Leopold 
fzámos efztendökig femmit fém tudott. „ De 
„  reliquo Minifiri Auguftanae & Helveticae 
„  Confeífioni addicti, ab omnibus actibus 
,, Parochialibus, ut eft, baptifare, copula- 
„ re , fepelire, & fimilibus, tamquam ad 
„  exercitium publicum fpectantibus, in lo- 
„ cis , ubi articulariter iisdem concefsum non 
,, eft, omnino fuperfedeant, neque eo ex- 
„ currant, fiquidem plebi in ejusmodi locis 
„  degenti, liberum efset eosdem Miniftroa 
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„ & templa in locis articularibus hab'ita ac- 
„  cedere, fefeque ibidem baptifari, copu- 
„ la ri, fepeliri curare, & alias devotiones 
„ facéré, proventibus tarnen fiolaribus pa- 
„  rocho loci catholico praevie depoíitis “ &c. 
Még ebben a’ Parantsolatban, akármelly 
mesterféggel és álnokúl gondoltatott is a* 
Protestánfok ellen, tsak a’ parafztok vettet- 
tettek a’ fiola alá, a’ Nemefekröl pedig még 
ekkor femmi fzó fém volt. Tsak hamar fok 
Vármegyékben a’ Protestáns Papok el-tíl- 
tattak, hogy a’ Filiákba ki-menni ne mer
jenek, hanemha valamelly beteg Reformá
tus Úr’ Vatsorájával kívánt élni, tartozott 
magát abba a’ helyfégbe vitettetni, a’ hol 
Protestáns Pap volt. Sokan ezek közzül 
a’ nyomorult betegek közzül a’ hideg leve- 
gö-égre ki-hozattatván, az útban meg-hal- 
tak. — Jó efzköz vólt-é ez a’ fok Török 
háborúk által ki - pufztíttatott fzegény Ha
zánknak népefítéfére, arról máfok ítéljenek. 
De mit gondolt ezzel a’ Clérus, tsak eggy- 
fzer a’ Protestánfok ellen való gyűlölfégé- 
nek áldozhatott?

Nem fokára könnyű volt a’ Cancellári- 
ától olly Parantsolatot is nyerni, hogy a’ 
Nemefségis a’ fiola alá vettefteísék. Leg- 
elöfzör is parantsoltatott, hogy azok is , a’ 
kik az Articularis helyen laknak, a’ fiolát 
meg - fizeisék, 1731-ben ez a’ Paxantsolat
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jött: „ In quibusdam non articularibuslocis, 
„ licet ipíi quoque Acatholici, quoad munia 
„ Parochialia Romano - Catholico Parocho 
„ fubfint, is tarnen non audebit ab iisdem 
,, maiorem , quam a1 Romano-Catholicis fto- 
„ lám defumere. “ Meg-jegyzésre méltó , 
hogy még ebben a1 Parantsolatban is nem 
volt femmi emlékezet a’ Nemefségről; de 
még is a’ következendő időkben ezen épí
tette a’ F. Confilium azon ö Parantsolatját, 
melly 1750-ben Hont Vármegyére küldette- 
tett. Mikor a’ Honti Nemefek a’ fiolát nem 
akarták fizetni, ’s meg is írták a’ Confilium- 
nak, hogy nem fizetik, minthogy arról fem
mi Törvény nints, a’ Confilium ezt felelte- 
viíTza: ,, Altefata fua Majeftas fub 18. hu- 
„  jus (Decembris) benigne refolvere digna- 
„ ta eft , ut magiftratus hic Comitatenfis me- 
„  moratos Acatholicos ex gratia & clemen- 
„ tia Ccefaris regia, ad perfolvendam pa- 
„ rocho Catholico fiolám, juxta Benignam 
„ Refolutionem 1731. anno emanatam, & 
„ circulariter publicatam , ex officio mone- 
,, a t, qui, fi ulterius etiam renitentes femet 
,, exhibere attentaverint, adtunc idem Ma- 
„ giftratus, actore Fifco Comitatenfi , ad- 
„ verfus eosdem procedat. &c. “ A’ kö
vetkezendő időkben, minden törvény és 
igazfág nélkül dupla, főt' decupla fiolát is. 
vettek a’ Fii iákban lakó ProtestánfoktóJ 

X 3 é%



— I  I .32Ö - - - -  v

es azokat minden módon nyomorgatták; 
úgy hogy kivált fokfzor a’ halottakat el nem 
engedték addig tem ettetni, míg fókáktól 
három , négy,* főt húfz aranyakat is igaz- 

i fágtalanúl nem húztak. — De fzükfég még 
eggy kevéfsel fellyebb mennünk. Valamint 
I-fö Jó’sef, úgy VI-dik Károly is, mikor 
meg-koronáztatott , a’ maga Diplomájában 
az elébbeni Frigyeket, Törvényeket, ’s kö
vetkezésképpen a’ Protestánfoknak jufsaikat 
is , mellyek az Orfzágnak meg-maradáfával 
öfzve vágynak köttettetve , Királyi fzavával 
meg - eröfítette. Szüntelen fokafodván a’ 
Vallás eránt való panafzok: 1715-ben a’ 
Pesti ComiíTio fel-állíttatott, hogy az 1681 
és az 1687-dik efztendökbéli Artikulufok fze- 
rén t, a’ Vallás’ dolgát törvényefen meg
vizsgálja. Az 1723-ban tartatott Diétán elő- 
adattattak a’ Pesti ComilTiónak végezéfei, 
’s a’ Püspökök azt akarták, hogy a’ Pro
testáns Vallásnak nyaka fzakadjon: de a 
Protestánfok mind a’ Királynak, mind az 
Orfzágnak elébe-terjefztvén, hogy az ellen
kezik az Orfzágnak leg-fundamentomofabb 
törvényeivel; azért a’ Király az elébbi ren- 
deléfeket nem-tsak meg-eröfítette, hanem 
azt is végeztette, hogy a’ Vallás’ dolga töb
bé a’ Diaetán elő ne fordúljon. — De ki 
írhatná-le, azólta is hány mesterféges ki- 
fogáíok és Explanatiók által háboríttattak-
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meg a’ Protestánfok a’ magok Jufsaikban! 
A’ Clerusnak öfztönözéfére azt proiectálta az 
Udvari Cancellária, hogy ne tsak a’ XI. Vár
megyékben azokon a’ templomokon kívül, 
mellyek az 1681-dik efztendöbéli 26-dik ár- 
ticnlusban ki-neveztetnek, a’ többek mind 
el - vétettefsenek; a’ mint ezt főképpen a’ 
Szepes, Nyitra, és Vas Vármegyékben meg 
is tselekedték; hanem a’ több Vármegyék
ben is az ő templomjaiknak fzámokat tsak 
kettőre fzorítsák. — Hogy ezt lafsanként 
mind véghez-vihefsék, mindenütt a’ Filiákat 
az Anya Ekklé’siáktól el-fzakafztani igye
kezték, és azokba Pápista Papot tettek. 
Sőt a’ mi minden törvény és igazfág ellen 
v o lt , ha femmi Pápisták azokban a’ helyek
ben nem laktak is , a’ Reformátofok tartoz
tak a Plébánufoknak fizetni. Ha valamelly 
Protestáns Pap a’ maga Filiájába ki-m ent, 
hol fzáz, hol pedig más-fél fzáz forintokra 
büntettetett, mint ezt eggynéhány Gömör 
Vármegyei Papokon meg is vették. Ez ál
tal el-rémíttetvén a’ Protestáns Papok , nem 
mertek többé ki-menni; és így minden Fi- 
1 iáink kezeinkből ki-tsikartattak. — Egéfz 
kontz-papirofok kívántatnának a rra , ha le 
akarnánk írni azokat a’ fok háborgattatáfo- 
kat ’s iildözéfeket: mellyeket Czenvedtek as 
Protestánfok VI-dik Károly és Mária The- 
rézia alatt. A’ R, Catholicus Papok fok he- 
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lyeken nem engedték, hogy a5 Protestán
sok, mikor házafodtak, a’ magok Papjaik 
által esketteksenek-ökzve; ők pedig a’ Val- 
láfsal ellenkező tzeremópiákra kénkzerítették 
őket. Sokan azt kívánták, hogy a’ Szen
tekre esküdjenek, ha pedig nem akartak es
küdni, a’ Plébánus ki-ment a’ templomból, 
’s ott hagyta Őket, mint ez kevés idővel 
a’ Tolerantia/előtt meg-efett ípk helypken, 
nevezeteken Szent - Györgyön , melly eggy 
a’ XVX Várofok közzül, ’s azután eggy 
közönleges Lutheránus Gazda eskette őket 
ökzve a’ háznál. Sokan azt kívánták, hogy 
kezek-írákát adják a’ kelői, hogy ők a’ ma
gok gyermekeiket a’ Pápista Vallásbap ne- 
velik-fel, ’s ha foha nem ígérték is , még 
is úgy írták-bé a’ Matriculába, a’ mellynél 
fogva gyermekeiket nyóltz kilentz efzten- 
dos korokban el-ragadozták, ’s Pápistákká 
tették. A’ kerekzteiésben, temetésben, ezer 
meg ezer ki-fogáfokat tsináltak, a’ hóltta- 
kat el nem temették addig, míg tíz húkz 
forintot nem húztak a’ kzegény Özvegyen, 
’s a’ t,

Mikor a’ II-dik Jó’sef, kinek porai mind 
Örökké áldottak légyenek; a’ maga Kegyel
mes Parantsolatját a’ felöl ki - adta , hogy 
ä’ melly Filiákat a’ Protestánkok bírnak, 
azokat háboríthatatlanúl bírják; már akk&r 
igen kevekek voltak az ő kezeik között ,

mert



mert a’ Clerus fok törvénytelen utakon mó
dokon őket azoktól meg-fofztotta. — Mind
ezek az iildözéfek a’ Frigy-kötéfek, a’ Di
plomák, a’ D iéták, és az Orfzágnak Tör
vényei ellen voltak: azért is tökélletes Jus- 
fok volt a’ Protestánfoknak arra , hogy az 
1608 és 1647-dik efztendőbéli Jufsaikat vifz- 
fza-kívánták: mellyeket a’ F. II-dik Leo
pold, ’s az el-múlt Diéta 1791-ben nékik 
meg is erofített. —

T . Denis Úr, a Királyi Könyv-tdr* Ö f- 
zö je ,  e’ Herfekkel tifztelte-meg haldia 

után Hell Maximilidnt.
Corpore dum pofito , levior tellure relictá 

Candidus ad fuperos Hellius ürgét iter 
Et nunc has ftellas, mine íllas tranívolat inquit 

Sat V osiufpexi, defpicere incipiam.
Magyarúl.

A’ fár-házt le-vetö Hell hogy meg-könnyűle, 
S Mennybe a’ fok ezertsillagköztt repűle, 

Elég foká néztem, mond: fel-felé rátok; 
Már futástok’ lábam alatt folytafsátok. —-
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AZ ÉKESEN-SZÓLLÁSRÓL.

A  z ékefen-fzóllás Pater Buffier fzerént, 
a’ ki erről eggy velős és keílemetes mun
kát botsátott-ki, áll abban a’ ritka tálentom- 
ban vagy tehetfégben, hogy a’ mi befzédíink 
által egyebeknek leikeikben azokat az in
dulatokat’s bé-nyomáfokattsináljuk, a’ mel- 
lyeket akarunk. Ezen le-írásból meg-láthat- 
ni a’ külömbbféget, a’ melly vagyon a’ va- 
lófágos és tsak tetfző ékefen-fzóllás között. 
Eggy Pap vagy Prókátor, közönféges tap- 
folást nyerhet valamelly befzéde által; a’ 
mellyben elmés vonáfok , ritka gondolatok, 
új és illendő hafonlítáfok találtatnak; úgy 
mindazáltal, hogy az ö befzédében nints 
valófágos ékefen - fzóllás. Miért ? azért, 
mert az ő hallgatóinak telkeikben nem tudott 
gerjefzteni ollyan indulatokat, a’ mellyekct 
akajrt, vagy kívánt volna. Az illyen Órá- 
tort lehet mondani Difertusnak, az az, el- 
méfen és folyvást befzéllönek, de nem le
het ékefen-fzóllónak nevezni. Az elfőnek 
tzélja az, hogy az ö befzéde kedvefséget ’s 
közönféges tapfolást nyerjen: de az ékefen- 
fzólló Orátor nem azért befzéll, hogy tap
soljanak néki, hanem hogy az Ő hallgatói
ban ollyan érzéfeket ’s kéfzületeket tsinál- 
jon, a’ miíiyeket kíván a’ dolognak nagyfá-
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ga ’s föben-járófága. A’ Panegyricufok, 
vagy a’ meg-hóltt fzemélyeket dítsérők ér
demlik leg-inkább a’ Difertus nevet; noha 
ezeknek is kötelefségek, hogy ne magoknak, 
hanem a’ hóltt fzemélyeknek igyekezzenek 
fzerezni dítséretet. Hafonlóképpen kell ítél
ni más egyéb befzédekröl is , mellyeket az 
emberek inkább magok-mutogatáfából, hogy* 
íem íziikíegböl mondanak.

Az igaz és valófágos ékefen-fzóllás , ke
vés fegedelmet veízen a’ rendes régulákból; 
úgy hogy leg-alább fzint’ annyit függ az az 
elméfségtol, mint a’ Poéíis ; és ha ez az 
elmefség Génié gyakortább találtatik a’ Po
étákban mint-fem az Órátorokban, ez az 
oka . hogy a’ bölts Ciceró’ jegyzéfe fzerént, 
fokkal ritkább a’ derék Orátor, mint a’ de
rek Poéta. Sok ki-fogáfokat fzenved tehát 
ez a’ köz-mondás: Naj'cimuf Poétce; fimus 
Oratores. A ’ Mesterfég, és az Ékefen- 
fzóllásról hozattatott régulák, fzint’ ügy nem 
tsináltak foha nagy ó rá to rt, valamint a’ 
Poéíisről adattatott régulák nem fzülhetnek 
nagy Poétát. Mind a’ két tehetfég leg - na
gyobb fegedelmet vélzen a’ híres Órátorok- 
nak ’s Poétáknak munkáiknak olvaíáfokból, 
és azoknak követéfekböl; kivált ha vala- 
melly értelmes és tökélletes ízléfü ember kí- 
méllés nélkül ki-jegyzi a’ fogyatkozáfokat, 
mellyek vágynak a’ mi íráfunknak módjában.

Eb-
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Ebből a’ következik, hogy a’ rendes 
regulák tsak közönfégefek, nem pedig min
den efetre valók lehetnek: igazak és helve- 
fek lehetnek azok magokban, de hafzonta- 
lanok a’ velekvalo élésben; mint-hogy tsak- 
nem véghetetlen fzámúak a’ környül-álláfok, 
a’ mellyekre* azokat különöfen kellene al
kalmaztatni. Ha valaki a’ tsupa régulák ál
tal akarna az Ekefen-fzóllásra el-jutni, tsak 
ollyan lenne az , mintha valaki Európának 
közonféges mappáját kezébe vévén, azt hin
n é , hogy ő azzal nem-tsak az Orfzag- uta
k a t, hanem a’ falukba bé-vezető ösvénye
ket is mindenütt m^g fogja találni. Könnyű 
volna ezt meg-mutogatni a’ Befzédnek ne- 
vezetefebb réfzeire nézve; a’ miUyenek a* 
Bé-vezetés, (Exordium) az Elő - befzéllés , 
(Tractatio) a1 Meg-erofítés , (Confirmatio) 
az indulatoknak fel-gerjefztéfek, (Contentio) 
és a’ Bé-rekefztés, (Peroratio) — A’ mi 
& Narratiót, vagy Elő-befzéllést illeti, ezt 
nem fzükfég lett volna a’ Befzédnek máfodik 
réfzének tenni a’ közonféges régulákban; 
mert fok ollyan Befzédek vágynak, mel- 
lyekben femmi meg-lett dolgot nem kell 
eiő-befzéilni, következésképpen nints femmi 
fzükfég a’ Narratióra. Ha teh,át okát tuda
kozzuk, miért tétetett légyen ez a’ Rhetori- 
cának réguláji közzé ? nem találhatunk egye
b e t, hanem azt, hogy mivel Ciceró volt

a’
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a’ leg-hírfcfebb Órator az egéfz V ilágon, te
hát minden-féle Befzédnek arra a’ kaptára 
kell üttettetni, a’ mellyen kéfzültek az ő re
mekjei. De a’ Rhetoricának íróji nem vet
ték jól gondolóraj hogy Cicerónak Befzé- 
dei Mentö-befzédek, mellyekben a’ dolgot 
mindenkor elő kellett befzéllni: de vágynak 
a’ Befzédnek ollyan nemei, mint p. o. a’ 
Prédikátziók ’s Dítsérő-befzédek, mellyek
ben a’ Bé-vezetésben már rövideden meg- 
mondattatik az, a’ mi kérdésben forog.

Ugyan ezt kell mondani arról a’ réfzről 
is, mellyet Contentiónak, vagy az Indulat’ 
fel-gerjefztéfének neveznek: ennek lehetet
len bizonyos helyet vagy régulákat fzabni, 
mert annak a’ Befzédnek minden réfzeiberí 
el kell minteggy ofzlattatni, a’ mint a’ kör- 
nyül-álláfok hozzák magokkal. Felette igen 
nevetféges lenne külömben az Órátorban, 
ha ő bizonyos helyhez vagy réfzhez kötné 
ezt az indulatnak gerjefztéfét * akár illene 
oda? akár ne: ez tsak ollyan lenne, mintha 
régulákat fzabnánk Valakinek az eíánt, mi
kor haragudjon-meg.

A’ mi az ábrázoláfokat, vagy Figurá
kat illeti, ezek a’ Befzédnek terméfzeti for- 
dítáfai vagy fzépfégei: a’ mesterfég pedig 
tsak neveket adott azoknak, a’ rnellyek kii- 
lönrtben a’ heves képzelődésnek terméfzeti 
gyümdltsei. Az , a’ miben áll tulajdonkép

pen
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pen a1 ki-mondás, nem egyéb, hanem a’ 
dolognak helyes elő-adáfa, úgymint a’ melly 
valamelly dolgot mind azokban az ábráza- 
tokban meg-mutogat, valamellyekben tsak 
lehet azt fzemlélni; és ez az, a’ mellyben 
áll a’ helyes Bővítésnek vagy Amplificátió- 
nak titka. Mert ha valamelly dolog termé- 
fzet fzerént bé-nyomást tsinálhatna az el
mében , ’s még fém tsinál, ez az oka , hogy 
nem terjefztetett úgy a’ hallgatóknak eleiek
be, a’ mint kellett volna. Hogy pedig az 
Elő-befzéllés annál jobb, ’s fzerentséfebb 
ki-menetelú lehefsen, magára őltözi mind 
azokat a’ figúrákat ’s ábrázoláfokat is , va- 
lamellyekkel a’ kiilömbözö környül-álláfok 
fzerént magát kedvelltetheti. Mitsodás lé
gyen pedig ez az Elő-befzéllés, azt fém le
het regulákba fzabni, hanem hogy fziikfé- 
ges az, hogy a’ hallgatóknak állapotokhoz 
’s tehetfégeikhez alkalmaztattafsék. Ugyan 
azon Evangyéliombéli igazfágot, más kön
tösbe kell a’ Királyi Fejedelmek’ és az egy- 
gyúgyű Parafztok’ elejekbe-terjefzteni. Az 
igaz Ekefen-fzóllás nem útálja-meg a’ nép 
között esmeretes és közönféges fzólláfoknak 
formájikat is, mikor azok által tzélját el
érheti.

Ezekből az eredeti igazfágokból vagy 
princípiumokból foly eggy képtelennek lát- 
fzó igazfág; de a’ mellynek nagy hafzna

va-
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vagyon. E’ pedig az, hogy az Ékefen- 
fzóllás gyakorta abban áll, hogy ugyan a- 
zon igazfágot külömböző ábrázatokban ’ski- 
mondáfokban adja-clo, hogy az emberek- 
elméjekbe ’s fzívckbe annál könnyebben bé- 
tsufzhafson. — A’ mi a’ Befzédnek kiilöm- 
böző* réfzeit illeti ; mindenikben különös re
gulákra kell vigyázni. A’ M e n tŐ - B e f z é d e k -  
re nézve leg-jobb az, hogy minden teker- 
vények nélkül mondja-meg a’ Prókátor,, 
mitsoda fzemély légyen az, a’ melly fzóban 
forog, és mi légyen a’ vetélkedésnek fő 
pontja. Azután mutafsa-meg az Ügynek 
igaz és fundamentomos voltát, foha fém 
engedvén azt meg, hogy a’ Bírák holmi mel
lesleg való dolgok által el«téveílzék fzemeik 
elől azt, a’ mi a’ fő dolog. E’ meg-lévén, 
tzáfolja-meg az ellenkező félnek minden erős- 
fégeit, tsak eggyet is azokból el nem hall
gatván; mert ez tsalárdfágnak tartattatnék: 
hanem inkább a’ maga okainak azok felett 
való erejeket tégye nyilván-valóvá.

A’ mi a’ Prédikátziókat illeti; a’ Bé- 
vezetésnek rövidnek kell lenni, és el kell 
hallgatni mind azt, valami a’ Matériának 
tzéljának meg-jelentéfére nem tartozik, Né- 
mellyck abban hibáznak, hogy mindjárt a’ 
Prédikátziónak réfzeiről, vagy el-ofztáfának 
módjairól gondolkoznak , mikor még nem 
is tudják jó formán , mit kelljen el - ofztani.

Szűk-



Sfcükfég tehát, Hogy leg-előfzör is az Ó?á- 
tor gyiíjtse-öfzve azokat a’ dolgokat, mel- 
lyek az ő Befzédére fzükfégesképpen tartoz
nak, cellyefítse-meg azokkal a’ maga elmé
jét; majd azután magok a’ dolgok el-rende- 

„ lik magokat az Ő fejében, míglen lafsanként 
a’ gondolkodás és elmélkedés által eggy; 
tökélletefen öfzve-kötözött Folyó-Befzéd vá
lik belölök.

Vagyon olly Ekefén-fzóllás, a’ melly 
áll a’ fzókban ; vagyon ollyan is , a’ melly 
áll a’ dolgokban. Ez az utólíÖ éleveníttetik 
’s fel-tartatik azok által,a’dolgok által, mel- 
lyeket az Órátor ki-hűz a’ matériából. A' 
fzókban álló Ekefen-fzóllás nem rekefzti-ki 
á’ dolgokat is ; de azonban a’ képek és áb- 
rázoláfok által minteggy meg-lelkefíttetik ’s 
fzépíttetik, a’ világos ki-fejezéfek által tűn-' 
döklik, és a’ fontos mondáfok által meg
illeti a’ hallgatókat; Demoíthenes a’ leg
nagyobb grádusban hiti az elfő vei, Ciceró 
pedig a’ máfodikkal; néha az eggyik, ’s 
majd a’ máfik fellyebb való , a’ fzerént, 
a’ mint a’ matéria és az alkalrnatofság hoz
za magával. De nagyon kell reá vigyáz
ni, hogy az elfő femmit mondó és fetsegő 
ne légyen; a’ máfodik pedig1 ollyan ne lé
gyen, mint valamellyfkeleton  vagy bőr- 
tsont, a’ melly minden kedvefség és fzép- 
fég nélkül való réfzekböl fzerkeztetik-öfzve»

De



337

De még mikor e’ két hibákat el-kerüli is az 
Órátor, akkor fém hízelkedhetik magának 
azzal, hogy mindeneknek ízléfeket el-talál
ta volna. A’ tökélletes Ekefen- fzóllásról 
nem mindenek azon eggy értelemben vágy
nak. Brútus az A’siai fel-puffadást vagy fe
lettébb való bőféget hányta Cicerónak fze- 
mére; e’ pedig azzal vádolta Briítust, hogy 
felettébb is követi az Athénásbélieket, és a' 
nagy rövidfég miatt nintsen az ö Befzédé- 
nek elégedendő hathatófága. Úgy látfzik, 
hogy az elfő tökélletefség itt abban állna, 
ha valaki a’ fellyebb említett Ékefen-fzóllás* 
nak két nemeit igaz mértékkel tudná öfzve- 
elegyíteni, és mindenkor ki tudná válafzta- 
ni az alkalmatofságokat, a’ mellyekben bő
vebben kell néki élni az eggyikkel, mint a’ 
máíikkal.

—i ,|| .11« —   ■ N —

MITSODA H A S O N L A T O S S Á G  LÉ
GYEN az Ék e se n  szó lla s  és  a’ f e s 

t é s  k ö z ö t t .
V  art de peindre a’ V efprit, Paris 1758.

Iff ogy valaki az Ékefen-fzóllásban fzeren- 
tsés légyen; annak mind az elmével, mind 
a’ fzívvel befzéllni kell. Hogy pedig ezen 
tzélját el-érhefse, igen elevenen kell befzéll- 
getni a’ képzelődéfsel; mert ez által tsufz- 
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nak-bé a’ képzelődésbe azok a* hirtelen va
ló és mély bé-nyomáfok, mellyek bennün
ket nem-tsak el-foglalnak, hanem egéfzen 
meg-indítanak. Ha valaki a’ hallgatóknak 
vokfaikat el akarja nyerni , leg-elöfzör is az 
ő képzelődéfeiket tégye maga barátjaivá; 
ha eggyfzer ezt meg-nyerte, ügy az ő elmé- 
jik és fzíveik nem fokáig állnak néki ellentc 
mert nagy réfzént az emberek nem gondol
koznak ’s nem ítélnek másképpen, hanem 
tsak az o képzelödéfek után. Szint’ ollyan 
fzükfége van tehát az Órátornak, mint a3 
Poétának, a rra , hogy ő fefsen; mert a 
festés az a1 nyelv, mellyen befzéllhetünk a’ 
képzelődéfsel. Az Ó rátornak, valamint a’ 
Poétának, mind azokat festeni kell, vala- 
mellyeket mond. A’ külömbfég közttök 
tsak az, hogy másképpen fogják a’ festő- 
pemetset, nem eggyformán alkalmaztatják 
a’ fzíneket, és külömbözo tzélokat ’s előz
ményeket téfznek-fel magoknak. A’ Poéíis 
meg-elégfzik azzal, ha ügy festhet, hogy 
az ő munkája kedvet ta lá l, és meg-indítja 
az Olvafókat: az Ekefen-fzóllásnak pedig 
okoskodni kell, hogy a’ hallgatókat meg* 
győzhefse, ’s elébbi vélekedéfeikböl ki- 
mozdíthafsa. De még az ő okoskodáfaiban 
is festeni keli néki, valamennyire tsak le
het: mert így kerüli-el a’ Befzédben való 
öfztövérféget, ’$ következésképpen az unal

m at.
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mát, mellj az illjen fovánj, fzáraz, és min.-* 
den hús nélkül való okoskodáfokat követ
ni fzokta. De miben áll tehát az Órátor- 
ban az a’ fziikféges tálentom, a’ melljel ő  
festhet ? Gjakorta eggj ígétske, eggj heljes 
hafonlatofság, eggj fzerentsés alkalmazta
tás, eggj elmés tzélozás,/ egéfz képeket ter- 
jefzt fzemünk’ elébe; az illjen ki-fej ezéfe- 
ket kell nékiink elő-vennünk még a1 leg- 
közönfégefebb okoskodáfokban is.

Ha igaz az, hogj az a’ Poéta, a’ ki 
eggjfzer’smind nem Festő is, nem érdemli 
a’ Poéta nevet; fzint’ olljan igaz, hogj a* 
az Órátor, a’ kinek nints a’ festésre való 
tálentoma, nem egjéb, hanem eggj hideg 
és melegfég nélkül való okoskodó. Ez az 
a' tálentom, mellj a’ több tehetfégeket lel- 
kefíti ’s fel-emeli; ez a’ többeknek híjjokat 
is ki-pótolja, de ennek híjánofságát femmi 
is heljre nem hozhatja. Hafzontalan len
ne az, hogj valamellj Órátor a’ maga Be- 
fzédének minden réfzeit dífzefen eggjeíite- 
né: fel-találtathatnék is bátor benne a’ tzél- 
nak heljes volta, az erofségeknek njomos- 
lagok, az okoskodásnak ereje, a’ fljlusnak 
fzépfége, és a’ gondolkozásnak elevenfége: 
de ha mind ezekhez nem ragafzt még né- 
mellj igaz, eleven, és magafságos képe
ket, foha fém löheti-bé a’ hallgatóknak lei- 
keikbe azokat a’ diadalmaskodó njílakat, 
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’s azt az igézetnek nemét, melly az érzé
kenységeknek kötelefségeiket minteggy fel- 
függefzti, ’s el-felejteti a’ hallgatókkal azt 
hol vágynak, és kitsoda befzéll velek , hogy 
egyedül a’ hallott dolgok körül foglalatos
kodjanak.

De igen viííza-élnének ezzel a’ régulá- 
val azok, a’ kik az ő Befzédeket eggy fes
tett képekkel meg-rakatott Szobához hafon- 
lóvá tennék. Az illyen BeSzéd Szükségeskép
pen kedvetlen lenne mindenek előtt, úgy
mint a’ mellyből az erőfzak és a’ munkás 
Szépítés minden fórban ki-tetfzene. Az E- 
kefen-fzóllásban, valamint a’ Mu’sikában, 
néminémü pihenést kell engedni a’ hallgat 
toknak. A’ ki minden Szóban ragyogni akár, 
foha Sem ragyog az: még a’ leg-Szebb dől-; 
gokban is SzükSéges az, hogy azok mérték
re vétettefsenek. Valamelly Órátornak tsak 
az a’ tzélja a’ Befzédben , hogy a’ hangá
toknak fzemeiket magára fordítsa, el-té- 
vefzti a’ tzélt; valamit így nyér,' leg-inkább 
tsak abból áll, hogy a’ hallgatók azt mond
ják, hogy nagy elmével bír, a’melly éppen 
nem elégféges jutalom eggy ollyan ember
nek, a’ ki a’ Hazának vagy Ekklé’siának 
ügyét folytatja.

Valamint egyebekben, ügy ebben is 
követni kell a’ híres Órátorokat. Ezeknél 
alig meri magát az elméfség ki-m utatni,

vagy
1
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vagy ha ki-mutatja magát, minteggy hírek 
és akaratjok nélkül eíik az; leg-alább az el» 
més vonáfok mindenkor illendő helyen vágy
nak az Ö munkájokban, és foha fém látfzik 
úgy , mintha nagy munkával kerestettek 
volna. Ezek a’ nagy emberek, a* kik ne
künk mustrául és például adattattak, a’ mi
kor az elmét gyönyörködtetik, ugyan akkor 
a lelket is fel-emelik, azért, mert az ő Be- 
fzédeik meg meg annyi kellemetes festéfek, 
noha úgy látfzik , hogy nem volt az a tzél- 
jo k , hogy fefsenek. Az ö melegféggel ’s 
erővel tellyes Befzédjekben mindenütt ki- 
tetfzik eggy nagy Mesternek festő pemetse 
’s bátor keze, a’ melly mindenkor a’ fötzél- 
ra törekedik. — Attól lehetne félni, hogy 
valamelly hoífzas Befzéddel a hallgatóknak 
figyelmetefségek meg ne tsiiggedjen: fzük- 
fég tehát azt ottan ottan elmés és eleven vo- 
náfokkal fel-ébrefzteni. Számofan találtat
nak illyenek Ciceróban, és a’ leg- hírefebb 
Órátorokban. Külőmben könnyű által-látni, 
hogy a’ régulákhoz való fzoros ragafzkodás, 
tsak a’ rendes és közép-fzerű elmékre tar
tozik , mellyeknek fzükfégek vagyon vezér
re , minthogy új útnak töréfére alkalmatla
nok. A’ mi az eredeti és teremtő elméket 
illeti, ollyanok azok, a’ tudományos Világ
ban, mint az Orfzágoknak hódolóji a7 Po- 
liticában: törvényeket fzabnak ők, és fen- 
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kitol törvényt nem véfznek: az 6 tulajdon 
elméfségek az ö Vezérjek, a’ mellynek fe- 
bes futáfa többet é r, mint-fem a’ raesterfég- 
nek mértékre vett lépéfe. A’ mikor az 6 
képzelődéfeknek elevenfégétől húzattatnak, 
úgy látízik, mintha valamelly hirtelen va
ló ihletés ragadta volna meg őket. Ezen 
el-ragadtatásnak nemében fel-áldozzák a’ ki
fejezésnek módját a’ gondolatnak, ’s a’ ré- 
gulákat a’ magafságos ideáknak, és néminé- 
müképpen eggy új rendjét tsinálják a’ külö
nös elméknek. Az illyeneknek munkáikban, 
’s azoknak figyelmetes olvaíafok után kell 
tanulni a’ mesterfégnek réguláit. Demosthe- 
nesnek eggy Befzéde vagy Oratiója, jobban 
meg-esmérteti velünk a’ fzép Ekefen-fzóllást, 
mint-fem húfz munkák , mellyek a1 Rhetori- 
cának réguláiról írattattak. Ezeknek a’ nagy 
Orátofoknak figyelmetes olvafáfok által, éfz- 
re-vehetetlenül meg-fzokjuk, hogy mint ők, 
úgy mi is nemefen gondolkozzunk, fzólljunk, 
és írjunk. A’ képzelődés a’ nemefíil elö- 
adattatott nagy dolgok által tápláltatván, 
nem tapafztalja többé, mikor valamit kezd 
írni, azt a’ fovány meddőféget, a1 rnelly 
femmit fém ád élőnkbe, vagy ha valamit ád 
js, tsak igen közönfégest. E ’képpen mint* 
eggy terméfzetünkké válik az a’ boldog fzo- 
kás, hogy könnyen dolgozunk , minthogy 
magunkban fel-találjuk a’gondolatoknak ki-

le-
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fejezéfeknek, ’s képeknek bőfégeket, mel- 
Iyekkel magunkat éfzre vehetetlenül meg- 
gazdagítottuk. Senkit különöfen le nem 
máfolunk ’s nem majmolunk, hanem tsak 
a* nagy Mesterek után festegetiink. Ö ná- 
lok véífziik , mellyekkel őket utói érhefsük ; 
tőlök költsönözziik a’ vonalokat, a’ festés
nek m ódját. és a’ fzíneket; de azért még 
is eredeti írók vagyunk. Eggy fzóval, ez 
a* figyel metes olvafás fzint’ ollyan az elmé
re nézve, mint a’ jó nedvefségü ’s egéfzfé- 
ges eledel a’ testre nézve: ez ád annak éle
tet 9 e ró t9 kövérjeget 9 és jó  fz in t♦

MÉG IS AZ ÉKESEN-SZÓLLÁSRÓL.
Difcour de M, Coypel far V Eloquence 8$ 

la Peinture9 1758.
A  9

találás, az el-rendelés , és a’ nyelv, 
fzint’ úgy tartozik a’ festésre, valamint az. 
Ekefen - fzóllásra. A’ festésben a’ leg-elfő 
munka az , hogy erőnkhöz illő matériát vá- 
laíTzunk, hogy nézzük-meg, mitsoda mód 
által kell azt folytatnunk, ’s ne is gondol
kozzunk addig a’ mellesleg való ékefségek- 
rő l, valameddig a’ munkának plánumát ki 
nem tsináljuk ; a’ melly ha eggyfzer meg
van , úgy a’ mellesleg való fzépfégek meg 
fogják találni az Ö ki-fzabott helyeket.

Y 4 As
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Az el-rendelcs vagy el-helyheztctés ab
ban áll, hogy régulák közzé vegyük azt, 
a’ mit a’ képzelődés minden rend nélkül a- 
dott élőnkbe, hogy a’ Scénában magokat 
mutogató fzemélyek az ö rangjokhoz illen
dőképpen helyheztettefsenek, a’ világofság 
pedig ügy tétettefsék, hogy a’ nézőknek fze- 
meiket mindenkor a’ fő tzélra függeíTze.

Valamint az Ekefen-fzóllásnak, ügy a* 
festésnek is vagyon nyelve, a’ melly áll a’ 
rajzolatban , a’ fzínben , és a’ festésben. 
Meg-lehetne a z , hogy elég fzerentséien el
intézné valaki a’ Vénus’ formáját , de ügy 
a’ mint azt közönfégefen az emberek magok
nak képzelik, lehetetlen volna elő-adnunk 
a’ rajzolatnak nemefsége, a’ fzíneknek fris- 
fefégek, és a’ festő-pemetsnek ékefen festő 
kellemetefsége nélkül. — A’ ítylus és a’ 
mód ugyan azon dolgot jelenti, külömboző' 
nevek a la tt: a’ fzokás ezt az utólfót adja leg
inkább a’ festésnek, a’ ítylus’ nevezetét pe
dig a’ jól befzéllés’ mesterfégének : így p. o. 
azt mondjuk, ez a’ festett kép Rafael1 mód
ja fzerént van, ez a’ Mentő - befzéd pedig 
Ciceró’ ítylufa fzerént. — A’ rend fzerént 
való dolgok, és a’ közönfégcs tselekede- 
tek, mind az írókra, mind a’ festőkre néz
ve igen alkalmatos matériájik az eggjügyü 
ítylusnak; de ez a’ Jtylus nagy rövidféget, 
terméfzeti fzepféget és kellemetefséget kivan,

hogy
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hogy kedvefséget találhafson. Melly nagy 
hafznát vette a’ híres Rafael ennek az egy- 
gyügyü ítylusnak akkor, mikor a’ Pátriár
kákat az ö ártatlanfágokban ’s eggyí'igyűfé- 
gekben festette-le! Melly nagy elő-menetel- 
lel éltek azzal Carrach és Rúben azon ő fes
tett képeikben, mellyekben a’ Falufiaknak 
lakadalmazáfaikat, tántzaikat, ’s a’ Páfzto- 
roknak mezei miilatfágaikat adták-elö!

A’ mértéklett fiylus közép-útat tart az 
eggyugyü és a’ Héróíi vagy vitézi fiylus kö
zött. Ha eggy-felől nem kell annak olly 
ékesnek lenni, mint ez utólfónak; de nem 
is kell úgy minden ékefségektöl meg-fofztat- 
tatottnak lenni, mint az elfőnek. Ez az a’ 
ftylus, a’ melly meg-esmérteto jele az Álbá- 
ni’ kellemetes pemetsének. Annibál Carra- 
che , a’ ki foha el nem vefzthette fzemei elől 
a’ magafságos ideákat, alkalmatlanabb lett 
volna a’ maga tanítványánál arra , hogy le
rajzolja előttünk a’ Lemnus’ műhelyében va
ló fzerelmeket, miképpen fofztják-meg Diá
na és az Ő fzüz Nymfái Cytherának Isteneit 
álmokban az ö fegyvereiktől, ’s miképpen 
tartják reízketö kezeikben az ollókat, hogy 
Cupidónak fzárnyait el - vagdalják. Hafon- 
iítja továbbá ez a’ híres festő a’ rövidítéfe- 
ket a’ homályos ftylushoz; az erőltetett vo- 
náfokat a’ magát-mutogató ftylushoz; a’ fe
lettébb való ízépítést, a’ fel-fútt ’s fel-daga- 
dott ítylusnak neméhez.

Y  5  A*
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A’ MAGASSÁGOSRÓL , VAGY SUBLI- 
Ml' HOF..

Fr ait e du Sublime, 173s,

z, a’ mit mi magafságosnak v. fubli- 
mének nevezünk valamelly Befzédben, nem 
egyéb, hanem az a’ rend-kívűl való fordí
tás, melly a’ jeles képek 7s eleven érzéfek 
által fokkal fellyebb emeli a’ lelket azoknál, 
mellyeket addig nagyoknak tartott, és tsu- 
dálkozva fel-ragadja azt éppen oda, a7 mi 
s l  terméfzetben leg-magafságolább.

Noha a’ magafságos eggyetlen-eggy és 
meg-ofzthatatlan légyen magában; mindaz- 
által ha gondolóra véíf/.ük azokat a7 dolgo
kat, mellyek annak rr^atériáúl fzolgálnak, 
két nemekre lehet azt ofztanunk, a7 fzerént, 
a’ mint az igaz nagyfág találtathatik vagya’ 
kíviilöttünk lévő dolgokban, vagy a7 mi lel
kűnknek belfö érzéfeiben. Az elfőknek ter- 
méfzeti ki-fejezéfek tsinálja azt, a7 mit az 
ábrázaláfokban magafságosnak nevezünk; 
a7 máfodik 'rendbéliek pedig, mikor egéfz 
illendöféggel 7s nemefséggei meg-fejtettetnek 
téfzik az t, a7 mit az indulatokban magafsá
gosnak nevezünk.

Mind azok a7 dolgok, a7 mellyeknek 
nagvfágok rend-kívül való, elégedendő ma
tériát fzolgáltatnak az ábrázoláfokban lévő

ma-
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magafságosra. így p. o. Homérus le akar
ván írni Jupiternek hatalmát, azt mondja 
rövideden, hogv az ö halhatatlan fejének 
meg-mozdítáfával meg-refzketteti az Egeket; 
Neptunusról pedig azt mondja, hogy mikor 
a’ tengereknek fzélefen ki-terjedő Tikjain jár, 
az erdők és a’ hegyek is refzketnek az ö 
nyomai alatt. Racin elő akarván adni, melly 
vérengezö volt ama gonofz Hámán a’ ’Si- 
dók ellen, így fzóllaltatja-meg őt az ö bofz- 
fzú - áll áfában , mellyet már el - gondolt: 
„ Majd ezt fogja mondani a’ m aradék, a’ 
„ ’Sidó népnek kevély fajzatja el-borítá haj- 
„ dán a’ földnek fzínét; eggy közzűlök meg- 
„ merte boífzontani H ám ánt, ’s azon hírte- 
„ len mindnyájan a’ földnek fzínéröl el - fe- 
„ pertettek. “ —  Az a’ mi a’ magafságost 
tsinálja ezekben a’ vonáfokban, nem-tsak 
maga a’ dolognak nagyfága, melly említtetik, 
hanem eggyfzer’smind az a’ könnyülég is , 
mellyel véghez - vitettetik. Jupiternek elég 
az ö fejével inteni, hogy az eget ki-mozdí- 
tsa helyéből. Hámánt elég eggy fzóval meg- 
boífzontani, hogy eggy egéfz Nemzet hirte
len el-töröltettefsék.

Az e’féle példák fokkal fűrübben talál
tatnak a’ Sz. írásban, mint-fem akármelly 
más Könyvekben ; mind azért, mert az azok
ban bé-foglaltatott dolgok magokban is igen 
nagyfágofok és felfégefek, mind pedig azért,

mert
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mert a’ Sz íróknak elméjik fokkal Inkább 
fel-emeltettek az őket ihlető Lélek által, 
mint-fem a’ Világi írók el-ragadtathatnak a’ 
Poétái képzelödéíek által. Hajdan Longi
nus el-tsudálkozott e’ rövid de hathatós fzó- 
nak olvafáfára: Légyen vildgofság! és lön 
vildgojsdg. E ’hez hafonló ki-fejezéfek fó
kák találtatnak Jobban, a’ ’̂ oltárokban, 
és a’ Prófétákban. Ilijének a’ többek kö
zött ezek : Ha eggyet J'zőll; el-jónek a' fee* 
lek, és a' tengernek habjai fel-emelkednek. 
—  Ö változtatja az Efzaki-fzelet Nap• 
nyúgoti fzellÖvé, \r a* tenger’ habjait el- 
hallgattatja. —  Meg - fenyegette a' ten
g er t ,  és ki-Jzdradott az. —  Az Úr elő
hívja az Egeket, és azt mondja a'földnek; 
add-elő az én népemet. —  Én Jzólltam  » 
\ f  hová lettek. —  Az illyen fzólláfoknak, 
formáji magafságofak, mindazért, mert nagy 
dolgokat terjefztenek élőnkbe, mind pedig 
azért, hogy igen különös és rend-kívül va
ló elevenléggel adattatnak-eíö. Ez az ele- 
venfég fzármazik annak indulatjából a’ ki 
fzóll; a1 meliy is minden hallgatókban tsu- 
dálkozást fzerez.

A’ mi a’ léleknek érzéfeiben lévő ma- 
gafságost illeti, fzükfég hogy ez a’ virtufon 
fundáltafsék , és nemes tzélokra igyekező le
iekből fzármazzon. E’ végre meg-kívánta- 
tik előfzör, hogy fellyül-emelkedjen azokon

az
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az erőtlenségeken, mellyek más emberek
ben találtatnak. Máfodfzor, hogy diadal
maskodjon az indulatokon. Harmadfzor, 
hogy a’ rendes virtufokat is fokkal fellyül 
haladja. Noha minden erőtelenfég ’s min
den vétkes indulat gyalázatos magában, úgy 
hogy annak meg-győzéfe mindenkor hafznos; 
de mennél nehezebb a’ gyözödelém, annál 
nagyobb ditsöféget érdemel az. Meg kell 
jegyezni azt is , hogy nem fzabad eggyik 
erőtelenféget a’ máfikkal , ’s eggyik vétkes 
indulatot , más hafonló vétkes indulattal 
gyözni-meg. így p. o. nem hárulhat reánk 
íemmi ditsöfég a’ halálnak meg-útáláfából, 
ha azt az életnek meg - únáfából, magunk 
fbrfunkkal való meg nem elégedésből, ’s 
kétfégbe-efésből tselekeíTzük: de igen nagy 
ditsöfég hárul belőle reánk, ha Királyunk
hoz, Hazánkhoz, ’s Valláfunkhozvaló buz
gó fzeretetböl fzállunk fzembe a’ halállal. 
Igen kevés nemes indulat van abban, ha 
m eg-fojtjuk a5 fzeretetet kevélyfég által, 
vagy a1 kevélyféget fzeretet által: abban áll 
tehát egyedül a’ virtus, még pedig a’ ma- 
gafságos virtus , ha a’ mi vétkes indúlatinkat 
a’ mi kötelefségünkhöz való fzíves ragafzko • 
dás által hódoljuk-meg.

MÁS
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M Á S J E G Y Z É S E K  A* M A G A S S Á -  
G Ő S R Ő L

V  4 rt de fentir & de juger , en matiere 
de Gout. Paris 1762.

M i t  kelljen értenünk azon, a’ mit ma
gasnak, magafságosnak, vagy fublimének 
nevezünk ? nem egyebet, hanem azt a’ fzem- 
be-tünő Szépet, melly a’mi lelkűnknek min
den tehetfégeit minteggy magokon kívül ra
gadja, ’s ki-terjefzti; azt a’ Szépet, a’ mel
lyel mindenkor néminemű el-ragadtatáfsal 
nézünk, a’ melly a’ mikor alkalmatos idő
ben és helyen térjefztetik élőnkbe, minteggy 
égi tíiz mindent fel-forgat, ’s az értz ízíve
ket is meg-olvafztja: de ez a’ Szép fókák
nak, a’ kik arról fzóllttak , botránkozásnak 
és hajó - törésnek kö-fziklájává lett. Ezen 
fellyebb említett Könyvnek írója azt mond
ja , hogy foha fém emelkedhetik-fel vala- 
melly író erre a’ magafságosra, hanem ha 
magát egéfzen el-felejti, ’s minteggy által- 
változtatja ’s eggybe-zavarja magát azzal a’ 
tzéllal, mellyet illendőképpen akar le-rajzol- 
ni. A’ tűz’ okádó hegy. tsak tsapatonként, 
’s mint valamelly forgó-fzélben okádja-ki a 
tüzes fzikrákat: a’ magafságos ott fenn tiin- 
döklik a’ villámáfok között, különös meg-

es-



esmértető béllyege van néki, és fokkal na
gyobb vélekedést önt a’ lélekbe maga felöl. 
Eggy bizonyos kevélyfég fzivárog eggyiitf 
azzal az örömmel, melly őt által-járja, ’s 
azt hiteti-el ve le , hogy meg-tselekedhetné 
mind azt, valamin tsudálkozik. Az indu
latnak helyet kell találni a’ magafságosbaní 
annak égető és világofító tiiz-helyében gyújt
ja ez meg a’ maga fáklyáját. Meg-efik e1 
gyakorta tsupán eggy gondolat, érzés, ’s tse- 
lekedet által; de a’ mellyet olly nagy erő
vel, hathatós rövidléggel ’s világossággal 
%dunk-elö, hogy annak halláfára mindjárt 
meg-győzettetik minden elme a’ felől, hogy 
annak a’ ki-fejezésnek helyes és fzép voltá
hoz már femmit is toldani nem lehetne.

Minekutánnaközönfégefennémelly jegy- 
zéfeket tettünk a’ magafságos ideákról, vi’s- 
gáljuk-meg már azokat különöíebbenis. A* 
magafságos ideának fzéplége áll azokból a’ 
külömbözö környül - álláfokból, mellyekbe 
helyheztethet bennünket a’ virtus, a’ bűn, 
és az indulatok; mert a5 terméfzet ollyan 
külömbözö indulatokat ’s érzéfeket plántált 
belénk, mellyek a’ külömbözö környül-állá- 
fok ’s ki-.menetelek által változtattatnak. 
A’ mi eggyfzer a’ virtufokban magafságos- 
nak neveztethetik, ellene állhatatlan jufsa 
vagyon annak a’ mi fzívünkön. A’ győzö- 
delmeskedŐ Nagy Sándor a’ fogfágba efett

Pó-
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Pórustól azt kérdezi: Mint akarod hogy 
bánjak veled? —  Úgy, mint K irályjal, 
azt feleli Pórus: ez magafságos idea a’ lélek5 
nagyfágának ki-fejezéfére. A’ minthogy hall
ván ezt az érezni tudó Nagy Sándor, nem- 
tsak elébbi Orfzágát viflza-adta e’ nemes fo
golynak, hanem még líjabb tartományokat 
is tóldott hozzá. — A1 vitéz Ajáx arra kéri 
az Isteneket Homérusban, hogy fsak az 
éjtfzakdt űzzék-el, 's ha eggyj'zer világos 
lé fz9, nem bánja, ha magok is ellene fog
nak hartzolnu  Ez eggy magafságos ideája 
a’ leg-nagyobb bátorfágnak.

Még az emberi tárfafágot rongáló bű
nökben is találtathatik ez a’ magafságos idea. 
Mikor a’ kegyetlen uralkodás vagy Despo
tismus eggy ritka tálentom ii’s magának nagy 
hírt fzerzo embernek kezében vagyon, bá
mulásra méltó dolgokat tselekefzik az. A’ 
vérengezö Sylla , minekutánna Rómának 
Urává lett, a’ maga boífzú-álláfának fok jó 
Hazafijakat áldozott-fel. Hogy azért az ő 
vérengezö üldözéfét a’ Római lakofok el- 
kerűlhefsék, nagy fzámmal rejteztek-el a’ 
Hippodromusban. Ezt meg-hailván Svlla, 
öfzve-gyüjteti a’ Tanátsot a’ Bellona’ tem
plomába, melly éppen fzomfzédfágában e- 
íe t t , ’s kérkedékenyféggel befzélli a’ maga 
fok vitézségeit ’s gyözödelmeit. Azonban 
hirtelen nagy fírás, rivás* ordítás hallattatik,

melly-



353

mellyre az egéfz Tanáts meg-borzadott: ezt 
látván a’ vérengező Sylla, minden meg-in- 
dulás nélkül azt mondja: Ne féljetek, eggy- 
néhány gaz emberek bűntetteinek meg i t t  
a fiomfzéd épületben, az én parantsola- 
tóm ra, *s azok ordítanak. Ezt mondván, 
tovább is folytatta kérkedékenyféggel tel- 
lyes Befzédét, míg egéfzen el nem végezte 
azt. Ezt a’ tsendefséget lehet nevezni Syl- 
laban, a’ kegyetlenfégnek magafságának.— 
Minekutánna Cronnvell I-fő Károly Királyt 
meg-ítéltette ’s meg-ölette volna, pénzt ve
retett illy’ fellyűl-íráfsal: Tanuljatok e' pél
dából ti földnek K irá lya i, 's esmérjétek- 
meg magatokat. Ezt lehet nevezni , a*
fzemtelenfégnek magafságának.

ímé tehát, mind a’ virtufoknak, mind 
a’ bűnöknek nemeikben lehet magafságost 
találni: ennek tulajdonfága áll abban az eggy- 
arányűfágban, melly vagyon a’ kép , és sC 
le-rajzoltatott dolog között. — Vagyon a7 
léleknek olly különös állapotja, a’ mellyben 
ezt az el-ragadtatásnak hevefségéböl fcár- 
mazott fzépféget inkább érezheti, ’s ügy lát- 
fzik, hogy abból a’ fzép bolondoskodásból 
kell arról íteletet tenni, a3 melly azt tsinál- 
ja: de minden emberek éppen nem eggy- 
formán alkalmatofok erre a’ fzép bolondos
kodásra. Akármint légyen a’ dolog, az író, 
a’ Jádzó - fzemély, és a’ Nézd, tartoznak 

2  mind-
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mindnyájan eggyformán munkálódni a’ ma- 
gafsagosnak érzéfében. Mint vaíamelíy tü
zes kementzéból jönek itt ki a’ íiígárok, a’ 
mellyek meg-illetnek , meg-melegítenek , ’s 
fel-gyújtanak: ha az az érző efzköz, melly- 
re van bízattatva, nem bír elegendő erővel 
annak fel - gyújtáfára , úgy minden munka 
hafzontalan léfzk Ha valaki az írásnak ezen 
nemére, tudni-illik a’ magafságosra adja ma
gát , fzükfég hogy a’ bé-nyomás erős, de 
kevés ideig tartó légyen; mert éppen ollyan 
ez a1 magafságos a’ lélekre nézve, mint a- 
zok a’ nagy fzagú erős italok, a’ mellyek- 
ből hogyha igen fokát ifzik az ember, el- 
eroteleniil , vagy meg - bolondul utánnok. 
Ez a’ mértékletlenkedés , fzerentsére nem 
igen közöníéges a magafságos ideákra néz
v e , ’s kevefen vágynak, a’ kiknek azt le
hetne fzemekre hányni, hogy ez által vefz- 
tegették volna meg magokat.

UGYAN ARRÓL MÁS JEGYZÉSEK. 
Sur la Nature du Sublime, par le P. Caflel,

ItCiLÖzöníégelen fzóllván, minden igazfág- 
nak jufsa van arra, hogy az embereknek 
tefsen: de minden igazfág, a’ melly új, mély 
és magafságos, néminéműképpen m eg-va

kít-
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kítja az elmét, ’s fel - háborítja a’ fzívet is. 
Hogy azért azt meg-ízelíthefsük, annak ra
gyogó fényefségét mérfékelnünk kell. Mér- 
lékeljük pedig ezt a’ tündöklést akkor, a’ 
mikor azt némelly ábrázoláfokkal bé - takar
juk, tsak félig mutatván azt, mint valamelly 
nyilat, a’ mellynek erejét tsak akkor kezdi 
érezni az em ber, a’ mikor már meg-fértetett: 
és éppen ez az, a’ miben áll a’ Poéfisnek 
mind kötelefsége, mind hafzna. Termé- 
fzet fzerént bé - borítja e z , bé is kell néki 
borítani az igazfágokat; a’ melly a’ Poétá
nak kettős hafzna és gyönyörüfége. Ezen 
bé-fedező ábrázoláfok alatt, gyakorta a’meg- 
untt és közönféges igazfágok is újaknak tet- 
fzenek , az újak és magafságofok úgy ragyog
nak, hogy a’ nézőket meg nem vakítják. 
Ez a’ takaró fzépfég, mindenkor ingerli a* 
mi gondoskodáfunkat, annál inkább , men
nél keVefebbé elégítheti azt meg.

A’ Philofophusnajc minden ditsőfége ab
ban á ll, hogy az igazíágot fel-fedezze. De 

' ez a’ fel-fedezett igazfág mikor ú j, meg-fér- 
ti a fzemeket, ’s írígyfége-t gerjefzt. Az ol- 
lyan találós elmének, mint a’ Cártéíiufé volt, 
mindenkor a’ Poéíistiek költeményei köztt 
kellene elő-adni a’ maga új Syfiemáját, Ez 
által nem-tsak az, hogy femmit nemvefzte- 
ne, hanem inkább fokát nyerne. Örömest 
futunk rend-fzerént az ollyan igazfág után, 
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a’ m ellj bujkál előttünk , ’s majd eggj jó 
fejtegető neki kerülvén , tsak hamar Philo- 
fophiai igazfágokat tsinálna azokból, mel
lveket addig tsak úgy néztünk, mint Poé- 
fisi vág j költeménjes gondolatokat. A’köl- 
tem én j, vág j találás téfzi a’ Poétát, ’s mi
kor valaki Poétának fziilettetik, arra nézve 
a’ Verfek nem eg jebek . hanem fzabad a- 
karat fzerént való ki-fejezéfek.

Azonban a’ Philofophusnak ditsöfége 
bár lafsabban jöjjön is , de tsak ugjan fel- 
Ijül-haladja a’ Poéta’ ditsőfégét. Ez az u- 
tó lfó, bár akármellj méJj igazfágokat fzór- 
jon is el az ő Verfeiben; de foha fém gon- 
doltatik úgj , mint a’ ki az igazfágnak fel- 
fedezéfére el-jutott volna, a’ melljben áll 
az emberi elmének fo ditsöfége: mindenkor 
tjg j nézi Ö az igazí’agot. a’ mint azt má- 
foknak elejekbe-terjefzti, tudni-illik némine
mű feli egben , hom áljban, vágj borítékok
ban. G jakorta néminému el - ragadtatáfok 
között éppen azt mondja a’ Poéta, a’ m itaJ 
Philoibphus, ügy mindazáltal, hogj nints 
vele eggj értelemben. Virgilius azt mond
ja , hagy az éjtjzaka el~vtfzi magával a’ 
fzíneheti ez igen l'zép gondolat, de meg
lehet azért, hogj nem értette Virgilius a’ 
fzínekvől való Tudományt ollj tökélletefen, 
mint a’ mai Philofopluifok. — De mivel a’ 
Poéták mindenkor az igazat, mindenkor ma

gát
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gát a’ Terméfzetet igyekezik le-rajzolni; 
azért is a’ Philofophus foha fém olvashatja 
’s kérődzheti eléggé azokat a’ magafságos 
ideákat, a1 mellyek a’ Poétáknak munkáik
ban fokkal inkább el vágynak hintettetye, 
mint más egyéb írókban. A’ Philoíbphus- 
nak fő hivatala a z , hogy tökélletefen meg
értse a z t , a’ mit máfok tsak érzettek, hogy 
az iníiinctust gondolattá, a’ gondolatot ké- 
rödzéfsé, a’ kérődzést okoskodáfsá változ
tassa. Azokat, a’ mellyek a’ Poétáknál, 
Orátoroknál hafonlítáfoknak * allegóriákrotk, 
ábrázoláfoknak ’s képeknek neveztetnek, a’ 
Philofophus hívja analógiának, eggy-arányú- 
fágnak, ’s eggymástól való függésnek. Min
den mi találmányaink , minden tudományos 
igazfágaink nem egyebek, hanem eggy^másr 
tói függő igázfágok: ez által gyakorta a’ 
példázoló értelem tulajdon értelemmé, és 
a’ ki-ábrázolás valófággá válik.

Mindezekből könnyű ki-hoznunk, hogy 
az a’ mit magafságosnak nevezünk , áll ol- 
lyan igazfágban, a’ melly magában egéfzen 
üj, vagy pedig ollyan köntösben adattatik- 
elő , a’ meíly azt, bár régi volt is , igen tün
döklő fénnyel adja-elŐ. Ez a’ fzó, mellyet 
Longinus ollyan fzépnek talált: Légyen vi- 
lágojscig' és lön , vildgofrá g , tsak azért 
ollyan , mert ez eggy ú j, és bámulást tsi- 
naló igazfág. Mikor az embereknek műn- 
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kájikról van a’ fzó, fok fzókkal ’s le-íráfok- 
kal kell állni, minthogy ok is fok-féle efz- 
közökkel dolgoznak: de a’ mi az Istennek 
munkájit illeti, mivel néki tsak a’ parantso- 
lásra vagy akaratra vagyon fzükfége, - ha
sonlóképpen elégféges eggy fzó azoknak le
rajzolásokra. Az illyen fzóllásnak formája 
mindenkor magafságos , mert rend-kívül va
ló , eggyetlen-eggy, és merő Isteni ki-feje- 
zés ez.

A’ BESZÉDNEK DÍSZES HANGJÁRÓL, 
VAGY JELES EL - MONDÁSRÓL.

J ^ L z  úgy neveztetett Órátori Befzéd, vagy 
Declamatio Oratoria, áll a’ helyes magunk- 
vifeléfében, és a’ fzónak illendő hangjában, 
a’ melly gyakorta még hathatófabb a’ hall
gatóknak meg-győzéfekre, mint maga az 
Ékefen-fzóllás. Mindenek tudják, mit tar
tott légyen erről a’ híres Demosthenes, a’ 
ki ennek győzodelmeskedő erejét maga fze- 
mélyjében tapafztalta: azt mondotta tudni
illik, hogy az Órátorban meg-kívántató leg
elfő virtus az Actió, vagy az órátornak je
les maga-vifeléfe. Innen vagyon, hogy a’ 
Régiek különös munkával tanulták ezt a’ 
testnek illendő mozgáfát, és a’ hangnak 
mérfékléfét: ollyan mesterfégnek tartattatott

ez
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ez ö tölök, a1 mellynek különös princípiumai 
’s réguláji voltak. Ma nagy réfzént az em
berek, minthogy mindenhez könnyű mun*- 
kával akarnak jutni, azt mondják, hogy 
ebben femmi regulákat nem lehet fzabni , 
hanem mindennek a’ maga terméfzeti haj- 
landöfágát kell követni; a’ mellyet is hogy
ha regulák által akarna valaki meg-fzoríta- 
n i , úgy magát a’ terméfzetet rontaná-l,e. — 
Noha ez tsak-nem közönféges , és leg-alább 
a’ nagyjából helyes vélekedés légyen is : de 
még is nem áll ez ellent abban, hogy min
denkor bizonyos régula ne tartattathafsék a’ 
fel-fzóval való Befzédben, a’ melly is ez, 
hogy a’ ki közönféges helyen befzéll, elö- 
fzör maga légyen azok felöl meg-gyözettet- 
ve , a’ mellyeket mond , és hogy az él-mon
dásban fel-tartsa azt a’ tüzet, azt a1 meleg- 
féget és buzgófágot, mellyet a’ munkának 
kéfzítéfében érzett volt magában. Ha a’ 
melly lélek lehellette belénk a’ gondolato
kat , ugyan az diktálja is azoknak helyes 
ki-mondáfokat , úgy a’ mi fzemeink mint- 
eggy meg-lelkefíttetvén, ábrázatunknak min
den vonáfai befzéllnek, testtünknek eleven 
mozgáfa el - hiteti a’ hallgatókat, ’s a’ mi 
fzavunknak hathatós hangja fokképpen vál
tozik, a’ mint azt a’ környül-álláfok ’s in- 
dúlatok kívánják. Ha valaki ezen régulát 
követi, nem fog úgy hafonló lenni azok- 
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hoz az eggy hangú ’s unalmas Órátorokhoz, 
á’ kik ugyan azon febefséggel el - hadarják 
Befzédjeknek kezdetét, el-ofztáfát, bizony- 
fágait, ’s bé-rekefztéfét. Az illyenek hafon- 
lók az igen magafsan fel-tekertt tsigákhoz, 
mellyek ha eggyfzer meg-erefztetnek, meg 
nem állnak mind addig, míglen egéfzen le
folynak a’ rájok tekertt kötelek. Minthogy 
az illyeneknek fö tzéljok az, hogyaző kép- 
ielödéfeket eggy unalmas teréhtől mennél 
clébb megrfzabadíthafsák, minden meg-fziU 
nés nélkül öntik ki-felé fzájokon azokat a’ 
habokat, mellyek alá-felé jönek az Ő emlé
kezetekből, ’s ingyen nem is gondolkoznak 
ä' felől, hogy magoknak kellene nékik pél
dát adni azokban az indulatokban ’s érzé- 
fekben, mellyeket máfokban fel akarnak 
gerjefzteni. — Meg - lehet még utoljára e’ 
dologról jegyezni, hogy a’ helyes Befzéd 
nem áll tsak egyedül a’ fzóban, és a’ ma
gunk alkalmaztatáfában: annak talp-köve és 
fundamentomos réfze az érzés , a’ melly is 
fel-téfzi az elméfséget, az okofságot, és a’ 
melly fel-rendeli azt a’ tüzet, melly az Acti- 
óban vagy magunk-vifeléfében meg-kívánta- 
tik. Ugyde ha mindezek valakiben illendő 
mértékben m eg-vágynak, lehetetlen hogy 
annak testének mozgáfa, és fzavának hang
ja is a’ matériához alkalmaztatott ne légyen.

A’



A’ FRANTZIA POÉSISRÖL. 
Bibliothcque Poetique, on choix des plus 

belles Pieces de Fers. 1745.

]F~IFa a’ Világ’ kezdetétől fogva minden 
Orfzágokat ’s Tartományokat gondolatunk-, 
kai el-járunk, ’s ha az azokban gyarapodó 
tudományt és jó ízlést gráditsonként a’ tökél- 
letefségig kíférgetjiik; úgy tapafztaljuk, hogy 
mindenütt öt vagy hat Porták tsinálták a’ 
leg-feifó udvart, vagy Apollónak Titkos- 
Tanátsát. A ’ Görögök között álltt ez Ho- 
mérusból , Theocritusból , Anacreonból, 
Pindarusból, Sophoclesből, ’s Euripidesböl. 
A’ Római Birodalomban álltt ez a’ Titkos- 
Tanáts Virgíliusból, Horatiusból, Ovidius- 
bó l, Terentiusból, Tibullusból, és Lucré- 
íiusból. A’ Frantziáknál Apollónak meg
hitt baráti voltak : Corneille, Racine , Boi- 
leau, la Fontaine, Moliere, és RouíTeau. 
Ezek azok a’ nagy Mesterek, a’ kiket es- 
mér az egéfz V ilág, és a’ kiknek munkájo- 
kat fzint’ ollyan nagy gyönyörüféggel mint 
hafzonnal olvafsa.

A’ Poéíisnek Orfzágláfa hafonlít a’ nagy 
Birodalmakhoz , mellyeknek eredetek ho
mályos, nevekedéfek lafsú, változáfaik né
ha veízedelmefek, néha pedig hafznofak.
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A’ Casfár’ idejében éltt Gallufok gyönyör
ködtek a’ Vériekben, vitézek és jó kedvű
ek voltak : meg tudták verni ellenfégeiket, 
’s azután győzödelmi Verfeket énekeltek a’ 
hartznak mezején; még ma is meg-vagyon 
a’ Frantzia Nemzetnek ezen géniufa vagy 
terméfzete. De miben állott az öPoéfifek? 
Ez olly kérdés , mellyet nem könnyű meg
határozni. Voltak nékik némelly Druidáik, 
a’ kik eggyízer’smind Poéták, Philofophu- 
fok, Papok, és Törvény-tévők voltak. Mi- 
nekutánna a’ Germánufok vagy Németek 
Galliát mint valamelly özönvízzel el - borí
tották , az egéfz Nemzet minden erkőitsé- 
v e l, nyelvével, ’s Poéfiíevel eggyütt felet
te durvává és parafzttá lett. A’ Nagy Ká
roly alatt a’ volt módiban, hogy Deák Ver
feket írjanak: mind maga ez a’ Fejedelem, 
mind pedig az ő Tifztjei, igen örültek az 
ollyan nevezetnek, mellyel a’ Tudományok 
eránt való hajlandófágok fejeztetett-ki. Al- 
cuinus, a’ ki ez időben leg-hírefebb volt, 
nevezte magát Horatiusnak, Angilbertus 
Homérusnak, más Virgiliusnak , vagy Ovi- 
diusnak , a’ Tsáfzár pedig nevezte magát Dá
vidnak, hihetőképpen azért, hogy ez Ki
rály is volt, ’s azon-kívül pedig a’ Sz. Po- 
éíisnek is ízeretője. De fokkal könnyebb az 
embernek titulust válafztani , mint annak
méltófágát fenn-tartani. Miilyen volt még1a
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a’ Poéfis a’ IX-dik Században ! Némelly Vér
iéi még ma is meg-vagynak Alcuinusnak ; 
de azok merő fzegényfégek, nints bennek 
femmitüz, femmi ki-fejezés, vagy elméfség.

Tsak hamar azután fzülettetett a’ Jark, 
vagy cadentia, mellyen kezdettek némel- 
lyek Deák Stróphákat írni: azután meg-ket- 
tozött hangú Leoninus Verfeket, ’s más e- 
zekhez hafonlókat, mellyek e’ tudatlan Szá
zadnak gyümőltsei voltak. Ezek után kez
dettek némellyek Frantzia nyelven is farkas 
Veríeket, v. Stróphákat írni, ’s ez által a’ 
XIII-dik Században kezdtek némelly Poéták 
el-hírefedni. Ezekhez adták magokat né
melly kegyes Komédiáfok, a’ kik a’ Kris- 
tusnak fzenvedéfét, Szűz Máriát, és egyéb 
illyeneket fzoktak vala jádzani.

A ’ XIII-dik Században leg-inkább meg
jegyzésre méltó volt a’ Navarrai Királynak 
Thibauldnak igen tréfás Poéíife. A’ Ró’sa 
nevezetű Román is ebben kezdődött volt 
írattatni, de a’ XIV-dikben végeztetett - el 
eggy Meun János nevű Frantziától, a’ ki 
akkor a’ Poétáknak fejeknek tartattatott. — 
V-dik Károly alatt kezdtek hírefedni la Bá
ládé, Virelai, Triolet, és egyebek; de ezek
nek munkájikban is igen kévés Poétái tűz 
találtatott. A' XV-dik Századnak vége fe
lé, Printz Karoly OrleániDux , ’s a’ Xll-dik 
Lajosnak Atyja, nagy kellemetefséget’s ne

mes-



mefséget hintett a’ maga Verfeibe; Willon 
igen tsinofan ’s kényeién tudott enyelegni. 
— Sok vifzontagfágok ’s törekedéfek után, 
meg-jelent Clemens Marót az Ő fzép Epi
grammáival, ’s I-fö Ferentzhez intézett Le
veleibe tett víg tréfáival; Malherbe az ő je
les Ódáival. Ezeket követték Regnier , 
Theophile, Malleville, V oiture, Sarrazin, 
Tristan 1’ Hermite, Saint Amand, ßrebeuf, 
Gombaud, Boisrobért, ’s a’ t.

A’ XVII-dik Századnak közepe táján 
fzem-látomást boldogultak a’ Mú’fák; az Ő 
Orfzágok fzélefen ki-terjedett, meg-erőfödött, 
’s bövölködött. Ekkor mutatták magokat, 
Rácán, Benferade, PeliíTon, Quinaut, Ma
dame de la Suze, Madame Deshoulieres, 

* Despreaux , Racine, ’s a’ t. Ebben a’ fzá- 
mos feregben úgy emelkedik-fel Corneille, 
a’ miilyennek látta Múfeust Aeneas az Eli- 
feumi mezőben.

Medium nam plurima túrba 
Huné habet, atque humeris exfiantem fu- 

Jcipit alús.
Mikor Titon fel-em elte volt Frantzia 

Orfzágban ama híres monumentumot, mel
lvet Frantzia Parnafsusnak nevezett; a’ leg- 
ki-tetfzobb helyet adta Corneillének; a’ hol 
egvenefen áll Római köntésben, a’ Tragi- 
cushoz illő nagy tsizmában, ’s eggy tündök
lő láng emelkedik-fel az ö feje felett Tsak

nem



nem úgy mutogatja itt m agát, a ’ mint Cátó 
rajzoltatott-le hóitta után; t. i, letzkét ád a’ 
Húroknak, és azoknak tifzteleteket el-véfzi<.

KÖZÖNSÉGESEN A’ POÉSISRÓL.

iH 'innek a’ mesterfégnek minden Mesterei, 
abban helyheztették a1 Poéfisnek eggy belfö 
minémüfégét, hogy az mértékre v e tt, és 
öfzve-kötözött Ízókból álljon: nem hitték 
azt, hogy valaki folyó-befzédben Poémát 
írhafson, és ha meg-vailották is az t, hogy 
némelly munkák Poétái ízléfsel tellyefek, 
minthogy azokban fok költemények és mé- 
réfz haíbnlatofságok találtatnak; de még is 
tsak ugyan a’ folyó-befzéddel írtt Könyvek 
közzé fzámlálták azokat, minthogy a’ hang
nak mértéke, vagy a’ fzóknak öfzve-kötözé- 
fek bennek nem találtatott, — A’ Poéfisnek 
vége nem-tsak ez hogy tefsen, hanem ez is, 
hogy oktafson. Igaz a z , hogy a’ Poétának 
mesterfége főképpen arra törekedik, hogy 
a’ lélekben bizonyos képek ’s ábrázoláíok 
formáltafsanak : de azoknak a’ képeknek kü
lönös minémüfégekkel kell bírniok. Azon 
kívül, hogy a’ gyönyörködtetés által ked- 
velltefsék magokat az emberekkel, fzükfég 
hogy hafznofok is légyenek, és hogy bírja
nak azzal az erköltsi fzépféggel, a’ melly

nem
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nem egyéb, hanem a’ virtusnak képe. Ez 
által a’ Poétának mesterfége, valamint min
den egyéb mesterfégek, alája vagyon vet- 
tettetve az igaz és okos Politicának, melly- 
nek közönféges vége az emberi Tárfafágnak 
hafzna. A’ nagy Poéták és Criticufok min
denkor úgy ítéltek, hogy a’ Poéíisnek in
kább kell tzélozniaz oktatásra, m inta’ gyö
nyörködtetésre , ’s a’ maga határából ki-tsa- 
pó képzelődésnek tartották az t, ha az igaz- 
íagot és jó erkőltsöket meg-fértette. Erről 
dítséri Horatius Homérus’ íliáfát, azt mond
ván , hogy ez a’ Trója’ ostromláfának ének
lője több virtufokra tanította az embereket 
mint minden idejebéli Philofopufok:

Quid quid fit pulchrum, quid turpe , 
quid non ,

Plenius ac melius Chryfippo ac Crantore
diciU

Azok az Ódák vagy Énekek, mellyek 
dítsérik az Isteneket, Királyokat, Vitéze
ket, Olympiai koronákat, eggy ízóval azok, 
mellyek a’ Pindarus’ Itylufaval írattattak, 
rend-ízerént nagy pompával kezdettetnek- 
e l : de a’ több matériákban, a’ millyeket 
írtak Anacreon, Horátzius, és az o követő
ik , éppen nem fzükféges, hogy az Entlm- 
íiásmus vagy el-ragadtatás mindjárt az ellő 
Verfekben tündököljön; elég az, ha kön
nyebb és elevenebb hangon kezdettetnek,

mint
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mint a’ Vitézi-költemények , vagy Epicum 
Poémák. Akárminémű Ódákat tégyünk- 
fel; de hogy azokat kiilömbözo módon kell 
kezdenünk mint a’ Vitézi-verfet, azt a’ do
lognak terméfzete kívánja. Az Óda nem 
egyéb, hanem a’ fzabadfágnak ’s el-ragadta- 
tásnak leánya: ki ki ügy ragadja ott meg 
a’ tzélokat a’ mint akarja, és fenkinek fém 
tartozik fzámot-adni gondolkozáíinak folya- 
matiról. A’ vitézi-költemény ellenben ha- 
fonló eggy fok réfzekböl öízve-ízerkeztetett 
machinához, eggy mesterféges alkotvány- 
hoz, a’ hol mindenek régulák fzerént oíz- 
tattatnak-el.

A’ Vitézi - költeménynek tzélja lehet 
nem-tsak valamelly magános tselekedet, ha
nem eggy Hérónak egéíz élete: nem tsak 
a’ Királyoknak történeteik, hanem a’ ma
gános embereknek is magok-vifeléfeik;* nem- 
tsak az a’ mi nagy, magafságos, és fzívre- 
ható , hanem az is, a’ mi tsupán tsak gyö
nyörködtető. Ebből fzármazhatnak a’ Vi
tézi-költeménynek kiilömbözo nemei. A- 
zonban bizonyos, hogy ezen kiilömbözo ne
mek között vagyon eggy, a’melly leg-tö- 
kélieteíebb , ’s a’ mellyet már a’ bőlts Aris
toteles a’ maga idejében így határozott-meg; 
hogy azon Vitézi*kőlteménynek tzélja tsak 
eggy, de nagy tselekedet, a’ melly Kirá
lyok között mégyen-véghez, bizonyos ha-
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tárok közzé fzoríttatik, az Isteneknek fegít- 
fégek által fejtettetik-ki, és annak tzélja az 
Erkőltsi-tudománynak meg-erőfítéfe.

A' HANG-EGGYEZÉSRÖL, V. HARMÓ
NIÁRÓL, MELLYBEN HOMÉRUS ÉS VIR 

GILIÜS ELSŐ MESTEREK.
A  9

Hang-eggyezés , v. Hármónia, némi- 
némíiképpen lelke a’ Poéfisnek. Ali ez az 
olly élő , hathatós és festő kifejezéfeknek 
válafztáfokban , melljek o llj tökélletefen le
írják előttünk a’ dolgokat, mintha azok va- 
lófággal a’ mi érzéfeink előtt meg-jelenné
nek. Ez a z , a’ mit igazán a’ Poéfisnek 
meg-ígézö mágiájának nevezhetünk, a’melly- 
nek ellene - állhatatlan fzédítéfe azokat a’ 
mély bé - nyomáfokat hagyja a’ lélekben , 
mellyek azt egéfzen el-foglalják. L eg -fel
főbb mértékben találtatik ez a’ ritka virtus 
Homérus’ munkájiban. Alig van olly levél 
az egéfz Iliásban ’s Ulyfses’ történeteiben , 
a’ mellyen ne találtatnának olly meg-lelke- 
fíttetett és fzólló képek, mellyek minteggy 
hallató hanggal elö-befzéllik nékünk azokat, 
mellyeket Horhérus írásban hagyott. Meg 
kell esmérnünk, hogy nagy réfzént köfzön- 
hette Homérus e’ réfzben való felíőfégét a 
maga nyelvének ízépfégének, a’ melly is

leg-
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]eg-hangzóbb, leg-ékefebb, le g -bővebb i t  
leg-hathatófabb volt mind azok között, va- 
lamellyeken valaha az emberek befzéllettek. 
A’ Római nyelv fok tekínteíben alább-való 
lévén a’ Görögnél, nem adhatott Virgilius- 
nak hafonló fegedelmeket. Még is ez a’ 
nagy elméjii Poéta, a’ ki a’ volt a’ Poéfis- 
ben , a’ mi Rapháel és Lulli a’ festésben, 
tellyes mindenütt hathatós ábrázoláfokkal. 

v Az ö fzínei, mellyek a’ leg-nagyobb okos- 
fággal vágynak egyelítve, és mindenütt a* 
matériához alkalmaztattak, nem tsak hafon- 
lókká, hanem éppen meg-eggyezőkké tsi- 
nálják az ö festett tábláit. Az Ö Verfeinek 
mértékei, mellyek néha gyorfak és febefek, 
néha lafsük és tsendefek, néha nyájafak és 
mézzel folyók, néha darabofok és görön- 
gyöfök, néha elevenek és vídámok, néha 
mordok és borzafztók, a’ mint t. i. a’ dolog
nak terméfzete és környűl-álláfa hozta ma
gával , eggy tökélletes mu’sikát tsinálnak, 
a’ mellyben a’ léleknek minéműfégei és a’ 
Poéta által le - irattaton indulatok között, 
igen fzép öfzve-hángzás vagyon. Azoknak 
tehát, a’ kik a’ Parnafsus’ hegyére töreked
nek, a’ Homérus’ és Virgilius’ munkájitkell 
fzüntelen olvasni, ’s az azokban találtató 
hármóniát vagy eggy-hangzatot a’ követés
re például tenni. A’ Frantzia és más nyel
vek alkalmatlanok arra, hogy ollyanmérté- 
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kü verfeket lehetne rajtok tsinálni, a’ mik 
lyeket kéfzítettek a’ Görögök és Rómaiak. 
Minden Frantzia Poéták között leg-nagyobb 
tökélletefségre vitte ezt a’ hang mérféklést, 
Racin, a’ kinél talán nem is volt nagyobb 
Poéta Virgiliustól fogva. A’ mi az Olafzo- 
kat és Ánglufokat illeti, Tafsó és Pope meg
mutatták , hogy az Ö nyelvek is nem egé- 
fzen alkalmatlan erre a’ hangnak mérféklé- 
fére. A’ Németeknél, a’közönféges bé-vett 
vélekedés ellen , új utat tört ebben Klopflok, 
a’ kinek Mefsiáfsa és Ódái által fognak men
ni a’ halhatatlanfágra. Ha a’ Magyar nyelv 
tsak tíz efztendeig olly fzorgalmatofan pal- 
léroztatik, mint eggynéhány efztendőktöl 
fogva, annak Poéíife a’ Görög és Deák Po- 
éfifsel vetélkedni fog.

AZ ENTHUSIÁSMUSRÓL.A 9
Poéíisnek beillő érdeme áll az Enthu- 

íiásmusban; a’ melly is nem egyéb, hanem 
annak az indulatnak, mellyet magunkban 
tapafztalunk, igen hathatós és magafságos 
elő-adáfa. Bátor fel-találtafsanak valakiben 
minden egyéb minémüfégek j de ha ez meg 
nints benne, úgy foka fém léfz’ Poéta: el
lenben pedig, bár fok híjánofságok légyé
nek is valakiben, de ha az ő mejje lángol

be-



belől e? nemes tűzzel, ne féljen, mert a* 
Poéfisnek nagy Hérói között, ha mind kéz
főre is , helyet talál ő. Ennek az Enthufi- 
ásmusnak vagy fel-emelkedésnek pedig, a* 
ízerént kell fel-találtatni valakiben, a’ mint 
a5 Poéfisnek külömböző nemeiben foglala
toskodik. A’ Páfztori Verfekben nem kí- 
vántatik-meg az a ’ melegfég vagy fel-em el
kedés , a’ mi az Ódákban, vagy Énekek
ben; az Alagyákat is más hangon kell írniA 
mint a’ Vitézi-költeményt. Ovidius a’ ma
ga tzirkalmában és a’ maga nemében bírt 
ezzel a’ fel-emelkedéfsel vagy Enthufiásmus- 
fa l; azért is fel-repülhetett a’ Parnafsus’ te
tejére, A’ Görögöknél Valerius Flaccus, 
a* ki az Arganautákat Verfekben le-írta * ’s 
a’ Rómaiaknál Silius Italicus, tsak az alfó 
gráditson ülnek; mert bár akármelly nagy 
gonddal ’s munkával írattattak légyen is az 
Ő Verfeik, denintsen bennek fel-emelkedés. 
Sok fzázak vágynak illyenek minden Nem
zeteknél, a’ kik jelefen rajzolnak, ’s nagy 
munkával kéfzíttetett Verfekkel írnak, de 
nints az ö munkájokban elevenfég: az illye- 
neket lehet nevezni elmés embereknek, de 
nem Poétáknak. Az illyenek Corneillét és 
Racint akarták követni; de mikor ezek a’ 
fellegekig fel-emelkedtek, ők az ő húfos el- 
méjeknek terhétől a’ főidre le-nyoraattattak,
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Azt mondják némellyek, hogy vala
mint az Ékefen-fzóllásra nézve lehet az Órá- 
torok között bizonyos grádus; úgy lehet 
leg-alább a’ Poéták között is , úgy hogy ha 
nem lehet is minden nagy Poéta, lehet leg
alább jó Poéta. De erre ez a’ felelet, hogy 
az Ekefen-fzóllás fokkal több minémüfége- 
ket tefzen-fel bennünk, mint a’ Poéíis; úgy 
hogy ha valaki az elfő rangú Órátorok köz
zé be nem botsáttatik is, ieg-alább bé-m e
het a’ máfodik vagy harmadik rendbéliek
hez , a’ hol még az egéfz V ilág előtt mél
tán betsűletet nyerhet. Ha valaki arra nem 
m ehet, hogy Demosthenefsel és Ciceróval 
eggy rangba helyheztefse m agát, leg-alább 
dítséretes dolog ha oda hághat a’ hová Bofs- 
v é t , MaíTillon, Flechier, és más illyenek. 
De a’ PoéfisrŐl nem lehet így gondolkozni. 
Az az Enthufiásmus vagy fel - emelkedés, 
mellyről fellyebb fzóllánk , maga tsinálja a’ 
Poéíisnek belfö érdemét; ha e’ meg nints 
valakiben , úgy nints meg benne a’ dolog
nak valófága, hanem tsak néminémü árnyé
ka. Az illyenekben a’ telik-bé, a’ mit mond 
Horatius :

Si paiilum a* fummo difceffit, vergit ad 
imum.

A’
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A’ PÁSZTORI VERSEKNEK EREDE
TEKRŐL.

^^okan azt befzéllik, talán minden funda- 
mentom nélkül, hogy a’ Páfztori Vecfeknek 
találójik, az az, az elfőbb em berek, dur
vábbak voltak mint mi, ’s nem is bírtak ná
lunk’ több virtufokkal. A’ durvafág vagy 
vadfág eggy ollyan roíTz fzokás, mellyet 
nyer az <ember, a’ mikor a’ baromi kíván- 
fágokat ’s erőfzakos indulatokat követi; 
vagy pedig ollyan darabofság, a’ terméfzefc- 
ben, erkőltsökben, ’s magunk - vifeléfében 
való fenefég e z , melly fzármazik a’ jó ne
velésnek híjánofságából. Ugyde a’ főidnek 
elfőbb lakofai, a’ kiknek minden foglalatos- 
fágok a’ volt, hogy a’ termékeny mezőket 
míveljék, vagy nyájjaikat legeltefsék, le- 
liettek-é úgy el-foglaltatva mint m i, azok
tól az ártalmas princípiumoktól mellyek ma 
a’ mi erköltseinket olly kegyetlenekké té- 
fzik. A’ magános hafzonnak kereféfe több 
akadályokat talált-é akkor? többek vóltak- 
é az embereknek fziikfégeik ’s bal-vélekedé- 
feik? Kétfég nélkül fokkal nagyob békefség- 
ben, eggyefségben ’s fzeretetben élhettek 
az elfő emberek mint mi. Igaz az , hogy 
nem voltak ollyan ki-gyalülttak, olly ma
gok’ alkalmaztatok ’s nyájafak mint mi m a ;
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de nem is vóltak oily ravafzok , te tte tők , 
álnokok, kevélyek, és egyebeken uralkod
ni kívánók. A’ nagyra-vágyás fösvényfég, 
alattomban való áskálódás, nem fzédítette 
Volt még meg az ö elméjiket, nem vefzte- 
gette-meg erkőltseiket, és nem fegyverkez- 
tette-fel kezeiket. E ’ fzerént eggyűgyübbek- 
nek, nemefebbb indülatüaknak , fzelídeb- 
beknek, ’s emberfégefebbeknek kellett né
kik lenni, mint mi vagyunk. Hogy pedig 
a’ Világnak elfő Századjai valófággal illyek 
lettek légyen, fundáltatik ez a’ vélekedés 
eggy hiteles és közönfégefen el-terjedett tra
dition , vagy által-adott híren, a’ melly is 
a’ hajdan virágzott arany időnek híre. No
ha tsak némelly vonáfait találjuk mi ennek 
az arany időnek a’ Poétáknál, a’ kik azt 
minden módon fzépítették : de még is a’ mi 
a’ fundamentomot illeti, valófágos História 
az. Ez az Arany-idő volt az Eclogdnak 
vagy Páfztori Versnek bőltsője, a’ melly 
is annak képét réfz-fzerént fel-tartotta, réfz- 
fzerént kefergette. Ez az Ecloga v. Páfz
tori Vers volt az embernek leg-elfő éneke, 
mellyben a’ Teremtő eránt való háládatos- 
fágát, ’s a’ magához hafonló emberek eránt 
való fzeretetét az ő módja fzerént ki-fejez
te. Mi is gerjefzthetné, ’s mi nevelhetné 
inkább a’ mi Vallásbéli érzékenységünket 
’s tifzteletünket, mint a’ mezőnek fzépfége
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és gazdagfága, mellyben a’ Teremtő min
den napon mutogatja a’ maga mindenható 
iófágát, és az ártatlan bóldogfágnak kút
fejeit minteggy a’ maga kezeivel m eg-nyit
ja az ő teremtéfeinek fzámokra. — Az ém- 
berek nem akartak azzal meg-elégedni; töb
bel kívántak bírni, mint-fem a’ mit a’ Ter- 
méfzet adott; ollyan ízléfeket és fzükölkö- 
défekét gondoltak-ki, mellyeket a’ Termé- 
fzet nem esmér: de mit nyertek minden fá- 
radtfágos munkájokkal? ezt, hogy a’ való- 
fágos gyönyörűféget éppen nem öregbítet
ték , égéfzfegeket ’s virtufsokat pedig nagy- 
réfzént el-veíztették. Az ő tévelygéfek né- 
minémü elég-tétel gyanánt fzolgálhat a’ Ter- 
méfzetnek, ezen háládatlanfágokért: mikor 
annak eggyugyüfégét pallérozták, fokkal in
kább fzaporították a’ magok erötelenfégei- 
k e t , mint-fem bóldogfágokat. Av minden 
napon nevc-kedo pompa és bújafág annyira 
meg-vakít bennünket, hogy még durváknak 
s parafztoknak állítjuk azokat a* fzerentsés 
Századokat, mellyek azt nem esmérték.

Minekutánna az emberek e l-fa ju ltak , 
meg - vefztegettetett a’ Páfztori élet is. Az 
ő régi fzépfégének gyenge árnyéka, melly 
a’ Poétákban meg-maradott, gyakorta az 5 
vakmerő kezeik által meg-undokíttatott: az 
embereknek feslettfégek az ö Páfztori Enek- 
jeket is bé-motskolta. Ha a’ valófágos ré- 
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gúlákhoz tartanák itt magokat a’ Poéták, 
mindenkor az elföbb Századokban éltt em
bereknek ártatlanfágokat kellene le-rajzolni 
a’ Páfztori Verfekben. Az igaz ízlés meg 
nem engedheti azt, hogy a’ jó erkőltsök 
meg-fértefsenek. A’ mezei Páfztorok azzal 
kedvelltethetik m agokat, ha olly tifzta az 
ö fzívek, a’ miilyen tifzta az az ég, mel- 
lyet éjjel nappal fzemlélnek. Az 6 eggyütt 
való énekléfeiknek ’s danláfoknak nem kel
lene vefzedelmefebbeknek lenniek, mint a’ 
madaraknak zengedezéfeiknek , és a’ tser- 
gedezö patakoknak futtogatáfaiknak. Az 
ö Verfeiknek is fzint’ ollyan ártatlanoknak 
kellene lenni, a’ miilyenek azok a’ ki-nyílt 
virágok, mellyekkel minden nap’ ékesked
nek az ö kezeik. Hanemha ezen bőlts ré- 
gulák közzé fzoríttatik az Ecloga, foha fém 
juthat az el a’ magatökélletefségére, a’ melly 
Pop fzerént áll az eggyügyüfégben, rövid- 
fégben, ’s nyájafságban. Azt mondja to
vábbá a’ híres P ó p e , hogy nem úgy kelle
ne a’ mezei Páfztorokat le-rajzolni, a* mii
lyenek ma azok, hanem a’ miilyenek vol
tak akkor, mikor a’ leg-jobb emberek őrzőt- 
ték a’ nyájakat: a’ mi bennünket az e’féle 
Verfekben gyönyörködtet, nem annyira a’ 
mezei élet, mint az az ártatlan tsendefség, 
mellyet az emberek ottan bé-lehellnek. Ha 
tehát azt akarjuk, hogy a’ mezei élettefsen,
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néminemű kedvelhető fzínekkel meg kell 
azt hinteni, ’s minteggy az Olvafókat meg- 
tsalni. Miben áll pedig ez? nem egyébben, 
hanem hogy annak mindenkor tsak a’ fzép 
oldalát mutafsuk, nyomoriífágos réfzeit pe
dig néminemű fzönyeggel bé-vonjuk. Min- 
denik Eclogának kell valamelly bizonyos 
tzéljának lenni, és ollyan nézö-pontjának, 
melly a’ kellemetes tarkafág által m eg-fzé- 
píttefsék. Az Eclogának valófágos belfő 
béllyege az eggyügyüfég, fzemérem, ésalá- 
zatofság: az ö képei nyájafok , indulatai 
gyengék, mozgáfaik tsendefek, noha né
hánykor lehetnek annak fel - emelkedettebb 
mozdűláfai is, tsak hogy az által kevély és 
erőfzakos ne légyen. Az ő befzéllgetéfei 
rövidek, le-íráfai kurták, gondolatai a’ ter- 
méfzetbol folyók, erköltsei ártatlanok, írá
fának módja tifzta, Verfei könnyen folyók, 
módijai egyenlők, és minden befzéllgetéfei 
a’ terméfzettel eggyezök.
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A* V ITÉZI-K Ö LTEM ÉN Y R Ő L, VAGY 
EPICüM - POÉMÁRÓL. 

VijJ'ertation fúr le Poéme Epique, dl* oc- 
cafion du Paradis Perdu de M ilton .

A  9
Vitézi-költemény fel-ékefíttetik a* 

mesterségtől mind azzaL, valami azt ked- 
vefsé teheti, úgymint a’ mellynek tzélja a’ 
Királyoknak ditsöfégek, ’s a’ jobbágyoknak 
bóldogfágok. Máfoknak hagyja ez a’ kö
zönséges embereknek oktatáfokat: a’ maga 
tanítványivá téfzi pedig a’ Királyokat, Köz- 
tárfafágokat, Orfzágokat, Hadi Vezéreket, 
\  Fő Ministereket, hogy mind azokból Hú
rokat tsinálhafson. Tudja hogy a’ példák
nak nagyobb erejek vagyon, mint-fem a* 
parantsolatoknak; tudja, hogy a’ História, 
melly az igazfágnak alája vagyon vettettet- 
ve , nem adhat néki mindenkor ollyan pél
dákat, a’ miilyenek nélkül fzükölködnék; 
látja hogy fziikíége vagyon néki a’ találás
ra ’s költeményre, hogy az ö rajzoláfait an
nál elevenebbekké, de azonban még is hi- 
telefekké tehefse. — A’ Vitézi-költemény 
vagy Epicum Poéma eggy ollyan nevezetes 
történet, mellytől függött valamelly Biro
dalomnak békefsége vagy romláfa; de a 
melly nem úgy adattatik-elő, a’ mint való- 
fággal meg-eíett, hanem úgy, a’ mint meg-
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eshetett volna. Tudni-illik, fel-ékefíttetik 
némellj körnjnl-álláfokkal, a’ melljek az. 
egéfz munkát gjönjörüfégefebbé *s oktatób- 
bá téfzik.

A’ Vitézi-kőlteménjnek ezen rövid le- 
rajzoláfából fzármaznak némellj regulák; 
melljnek alája vágjon vette'ttetve. U gj- 
mint, a’ matériának kell vétettetni a' His
tóriából; mert a’ valófággal éltt Hérók és 
a1 meg-efett történetek fokkal inkább meg
illetnek bennünket, mint azok, a’ mellyek 
tsak gondoltainak. Meg-kívántatik továbbá, 
hog j a’ matéria eggj nevezetes és fö tse- 
lekedet körül járjon, m elljre az egéfz köl- 
teménjnek fügárai, mint valamellj közép
pontra , ug j aránjozzanak. Ez által az 01- 
vafónak figjelmetefsége minteggj le-fzegez- 
tetik , és az oktatás fokkal méljebben bé- 
njom attatik az ö elméjébe. Sziikfég, hogj 
az a’ fö tselekedqt fzélefen ki-terjedő légjen, 
hog j az elő - forduló körnjül - álláfok annál 
több és külömb külömbfélébb oktatáfokra 
fzolgáltafsanak alkalmatofságot. —* De nem 
elég tsak oktatni, hanem tetfzövé és ked- 
vefsé is kell tenni az oktatást: el kell azt 
minteggj rejteni fok gj7önjörködtető ábrá- 
zoláfok alatt, meg kell ékefíteni fok külöm- 
bözo ékefségekkel, meg kell nyerni az 0.1- 
vafót, és éfzre-vehetetlenul oda kell öt vin
ni, a’ hová a’ munkának írója kívánja; azt
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kell tselekedni, hogy meg-jobbítsa m agát, 
a’ mikor tsak egyedül az a’ tzélja, hogy ü- 
res óráit vígan tö ltse: ez az a’ mit véghez- 
vifzen a’ Vitézi-költeménynek kezdete, av 
melly fokát ígér minden kérkedékenyfég nél
kül, annak helyes és kiilömb külömb-féle 
környül-álláfokkal kedveskedő befzéde, a* 
melly is minden levélen nötön nő , úgy, 
hogy az Olvafó a’ Könyvet le nem teheti. 
Szükfég még ezen-kívül meg-illetni az Ol- 
vafót a’ ragyogó le-íráfok által,- mellyek a’ 
rövid, érzékeny, és helyes hafonlítáfok ál
tal lelkefíttefsenek. Továbbá, a’ fzívre-ha- 
tó panafzok, nemes és öfzve-fzoríttatott fe
leletek, el-hitető befzédek, ritka és el-fe- 
lejthetetlen jegyzéfek által fel kell buzdítani. 
Szükfég hogy mind azok a ’ fzemélyek, mel- 
lyek a’ Vitézi-költeményben elő - kerülnek, 
ki-tetfző terméfzeti béllyeggel bírjanak , min- 
denik nagy légyen a’ maga nem ében, és 
mind végig magához hafonló. Az erkőltsök 
mellyek le - festetnek, az időhöz és fzemé- 
lyekhez légyenek alkalmaztatva: fzükfég e- 
zen-kívül, hogy minden történetek minteggy 
öfzve - lántzoltafsanak , a7 mellyek fellyül- 
emelkedjenek ugyan a7 Históriai valófágon, 
de azért mefékké ne váljanak. Szükfég vé
gezetre , hogy a7 Poéta maga magát el - fe
lejtse itt, és minteggy azoknak ábrázatjokra 
által-változzon, a7 kiket munkájában le-raj-
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zol, úgymint a’ Királyokéra, Tyrannufoké- 
ra , Vitézekére, és Böltsekére. Homérus’ 
és Virgilius’ munkáikban tündökölnek min
deneknek felette a’ Vitézi-költeménynek rit
ka fzépfégei. Az ö okofságoknak ’s bőltses- 
fégeknek felföfége, minden eddig éltt Poé
ták felett őket fel - magafztalta. Az elfő, 
úgymint Homérus, látván hogy Görög Or- 
fzág az ő idejében fok apró Táríáfágokra ofz- 
lo tt, a’ mellyeknek eggyefségekben áll Gö
rög Orfzágnak meg - maradáfa, úgy gondol
kozott, hogy foha jobban a’ maga Hazafi- * 
jait arra fel nem indíthatja, mintha eggy igen 
eleven táblában meg-mutatja nékik , melly 
nagy vefzedelmekre fzolgált régenten a’Gö
rögöknek az, hogy Akhilles és Agememnon 
eggyet nem értettek. ímé e’ volt fő tzélja 
vagy előzménye az íliásnak. Az Odyfsea, 
vagy Ulyfses’ útazáfa, a’ mint már Longi
nus meg-jegyzetté volt felőle, meg-érzi az 
ő Szerzőjének vénfégét, ’s mi lett légyen 
tzélja, nem is lehet tudnunktökélletefen.— 
Az Aeneis’ tzélja még nagyobb ennél. Azt 
tette t. i. fel magában Virgilius, hogy meg- 
erőfítse az igazgatásnak azt' a’ nemét, melly 
az ö idejében állíttatott-fel Rómában. Mi
képpen erőfíti pedig azt meg? úgy, hogy 
az Aeneás’ Famíliája, mellyböl ízármazott 
Auguftus, az Istenektől válafztatott arra, 
hogy a’ Rómaiaknak parantsoljon, ’s velek
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eggyütt az egéSz Világon uralkodjon. E ’ 
mellett regulákat is fzabott, mellyek fzerént 
igazgattaSsék, ez a* Birodalom > a* mikor 
Aeneásban minden következendő TsáSzá- 
roknák eggy ollyan jeles mustrát ír-le, a* kit 
kell követniek nem tsak a* vitézségben *s 
okofságban, hanem a’ jófágban, .Vallásban, 
az Istenek eránt való alázatoSságban „ és az 
Ő jobbágyaik eránt való fzeretetben.

Nevezetes tzél minden Keresztyénekre, 
kiváltképpen pedig a’Frantziákra’s OlaSzok- 
ra nézve a’ Meg f zabacUttatott ̂ érufélem. 
A’ Fő Vezér itt Godfrid, a’ ki nagyobb A- 
gamemnonnál, okoSabb Ulyfsesnél, ’s jám- 
borabb Aeneásnál, és a* ki meg-tanít min
den Hérókat arra , miképpen folytaSsanak 
’s vigyenek jó véghez valamelly nagy Hadi 
Szándékot, Renaud nem ollyan vad termé- 
Szetii mint Ákhilles, ’s meg-tanítja példájá
val az ifjú V itézeket, miképpen viSeljék 
magokat, hogy a’ ditsőSégnek pályájában a’ 
botránkozásnak kŐ-Szikláit el - kerülheSsék. 
Nagy dítséretet érdemelne ezért TaSsó, ha 
az illyen botránkozáSoknak ’s kísérteteknek 
mezítelen és eleven le-íráfokat úgy tudta vol
na mérSékelni, hogy azok az ÖlvaSóknak 
ártatlanságoknak botránkozásnak kö-Sziklá
jáéi ne Szolgálhattak volna,

Az el-veSzett Paraditsomnak tzéljaleg- 
nagyobb, leg-hafznoSabb, ’s-leg-felSégeSe bb

min*



minden e’féle költemények között. Le akar
ta t. i. rajzolni Milton a’ nyomorúfágnak o* 
kát és orvofságát. Az Ördögöknek Fejede- 
lemjek meg-esküfzik az embereknek vefze- 
delmekre. Meg-fofztja őket azoktól a’jók
tó l, mellyekkel bírtak, és az q végfö rom- 
láfok el-kerülhetetlen lett volna, hanemha 
az Istennek Fija magát Szabadítóúl ajánlotta 
volna, Az Isten, és az ő imádandó Fija, 
az Ördögöknek Fejek, az Elfő-ember, és 
annak Párja, ezek a’ Költeményben a’ Jadzó- 
fzemélyek. Az Isten mindenütt úgy jelenik- 
meg mint Isten; az az , mint véghetetlenül 
nagy, véghetetlenül bőlts, véghetetlenül igaz, 
és véghetetlenül jó. Az ő Nagyfága olly ki- 
tetfzo, hogy minden egyéb nagyfág és pom
pa mint a’ femmi el - tűnik az előtt, az ö 
bőltsefsége meg-mutatja magát abban, hogy 
az ő elleníegeinek minden igyekezeteiket a’ 
maga tzéljára tudja fordítani: az ö igazfága 
abban, hogy femmit fém múlat-el a’ bűn
nek meg-előzéfére, mikor pedig a’ bűn meg
lett, még a’ maga leg-kedvefebb munkáiban 
is meg-bünteti azt: az ő jófága végezetre ab
ban , hogy még azok a’ bűnöfök is , a’ kik 
leg-inkább meg-büntettettek általa, fenkit 
egyebet nem vádolhatnak, hanem tsak ma
gokat. A’ Sátánnak le - rajzoláfában melly 
eleven fűgárok találtatnak! Itt látfzik mi
képpen tapodtauk-meg a’ kevélyfég, és mi-
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képpen emeli-fel újra a’ maga fejét a’ por
ban. Itt írattatik-le a’ büntetést el nem ke* 
riílhetö kétfégbe-efés, a’ m ellj minden ví- 
gafztaláfát abban az álnok mesterfégben hely- 
hezteti , bőgj máfokat is boldogtalanokká 
tehefsen. Adám és Éva igen kellemetes fzí- 
nekbe öltöztetnek fe l: az ö fzerelmetes áb- 
rázatjok fzázfzorta kiefebb, mikor az ördö
göknek komor ábrázatjokkal öfzve-hafonlít- 
tatik. Lehetetlen őket nem fzeretni, és az 
ő gjáfzos efetek után rajtok nem fzomor- 
kodni. De végezetre mindeneknek fzemei- 
ket magára húzza az Istennek F ija ; minden 
ízív ragafzkodik ehez az alkalmatos időben 
meg-jelentt Szabadítóhoz, a’ ki a’ mi nyo- 
morúíáginkon, nem tsak fzánakozik, ha
nem azokat meg is tudja orvofolni. És imé 
ez ennek a’ fzép Költeménynek gyümőltse.

Minden Költeménynek, valamelly eggy- 
fzer helyes régulák közzé vagyon fzedettet- 
v e , kell magában foglalni valamelly erkől- 
tsi igazfágot. A’ bőlts Milton ezen ö' El- 
vefzett Paraditsomában eggy ollyan igazfá
got állít-meg, a’ melly igen ízükféges és kö- 
zönféges haíznú; ollyan igazfágot, mellyet 
úgy nézhetünk mint a’ Vallásnak fundamen- 
tom át, és a* virtusnak petsétét. Az a’ tsal- 
hatatlan igazfág pedig ez, hogy az ember 
bizonyofan boldog léfz’, ha az Istennek en
gedelmeskedik ; el-múlhatatlanúl boldogtalan

pe-
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pedig, ha annak kedvében nem igyekfzik 
járni. — A’ kezdete ezen Költeménynek 
mindjárt meg-illeti a’ képzelődést: az ördö
gök le-hányattatván mennyből a’ mélyfégnek 
fenekére, ’s eggy darabig minteggy el - te* 
mettetve lévén az eméfztő lángoknak forgó- 
fzeleikben, majd magokhoz jőnek. A ’ Sá
tán a’ leg-elfo, a’ ki leg-elöfzör jö elméjére 
az ö bóduláfából, melly az ő efetének ’s 
meg-réműléfének borzafztó ki-menetele volt: 
meg-bíztatja az Ég’ Úrának mennyköveitől 
tsak nem agyon-verettetett Hadi-feregét, és 
fok külömbözo tanátskozáfok után azt téfzi- 
fel magában, hogy az embert el - fzédítse. 
Az Isten győzhetetlen; az ellen nem fzáll- 
hat-ki hartzra: az ő leg-kedvefebb munká
ját kell tehát femmivé tenni; ’s nem lehet 
ennél jobb efzköz az ö maga meg-boflzúlá- 
fára. De nem fzükfég az egéfz munkának 
rövid ki-húzáfával fárafztanom az Olvafókat, 
minthogy az tsak-nem mindeneknek kezeik 
köztt forog.

Azonban nem kell úgy gondolkoznunk, 
mintha az El-vefzett Paraditsom minden hi
bától üres és tökélletes Költemény vólna. 
Nem lehet mentenünk az Ördögöknek játék
jaikat az I-fö Könyvben, fém az Éva’ álmát 
az V-dikben. De az e’féle ki - tsapáfokat 
meg lehet Miltonnak engedni; hanem az ép
pen nem érdemel engedelmet* hogy olly 
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fok helyeken tzéloz a ’ régi Pogány mefér^,. 
Nem tulajdonítjuk bűnül néki azt a’ költe
m ényt, melly az ö egéfz munkájában ural
kodik. A’ Poéfis ollyan mint a’ Festés? 
hogy azért a’ lelki dolgokat le lehefsen fes
teni, fzükfég azokat testbe öltöztetni. A’ 
hafonlatofságok által való ízólláfok fenkit 
fém ejthetnek tévelygésbe, úgymint a’ mel- 
lyeknek igaz értelmeket könnyű fel - találni. 
A’ Poéfisnek fzépfégére ’s valófágára el-múl- 
hatatlanúl meg-kívántatnak a’ költemények, 
hafonlatofságok , képek , és ábrázoláfok. 
Maga az Istennek Lelke nem útálta-meg ezt 
a’ nyelvet: minthogy ollyan emberekkel be- 
fzéll, a’ kiken a’ képzelődésnek nagy ereje 
vagyon, és a’ kikben a’ fő rúgó az érzés. 
Azért is fok fzép rajzoláfok által meg-éke- 
fítette a’ maga (zavait, mellyekkel a’ Ke- 
refztyéri Poéták nagy hafzonnal élhetnek, 
Azonban nem lehet tagadnunk, hogy Mil
ton felettébb is vilfza élt ezzel a1 fzabadfág- 
gal, úgyhogy a’ maga hafonlítáfait, a’ régi 
mefékre való tzélozáfait néhánykor nevet- 
fégefekké tette.

De térjünk-viíTza a’ Vitézi-költeményre, 
és mutafsuk-meg, melly kevés Poéták let
tek légyen abban fzerentséfek. Homérus’ 
és Virgilius’ munkájikat még ma is tsudál- 
juk e’ réfzben, ’•£ hihető, hogy ha a’ Ré- 
,gifégnek Századjaiban több,Poéták is adták
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volna magokat az e’féle munkákra, úgy ma 
eggynéhány derék Vitézi - költeményekkel 
dicsekedhetnénk* Honnan van tehát, hogy 
a" Tudományoknak újá-fzületéfektől fogva, 
fém a’ Frantziák, fém más Nemzetek kö
zött nem találtatott eddig fenki, a’ ki eggy 
minden réfzben helyben-hagyást érdemlő Vi
tézi-költeményt botsátott volna k i, holott 
más egyéb-féle Tudományokban ’s Mester- 
fégekben a’ Régieket nem-tsak el-értük, ha
nem fellyül is haladtuk ? Talán igazfágta- 
lanfág lenne ennek okát abban keresni, 
hogy a’ maiak nem bírnák ollyan nagy el
mével , mint a1 Régiek bírtak volt- Arioftó, 
Tafsó, Milton, hogy egyebeket most el- 
hallgafsunk, meg-mutatták azt, hogy az el- 
méfség nem lett volna itt akadály, ha más 
okok miatt a’ dolog lehetféges lett volna.—* 
Némellyek ennek okát kereíik abban, hogy 
a’ kik Vitézi-költeményeket írtak, igen új 
matériákat válafztottak-ki. De ez az ok ép
pen meg nem állhat, mert fok írók eggy- 
néhány fzáz efztendökkel már elébb meg- 
efett dolgokat válafztottak matériául a’ ma
gok Vitézi-költeményjeknek. Illyen a’ Meg- 
fzabadíttatott Jérufálem , Clodoveus, Fafa- 
mondus, Conílantinus, főképpen pedig az 
El-vefzett Paraditsom. Igaz az:, hogy ha 
felettébb ú j, és mindenek előtt esméretes 
a történet , az a’ Poétának fzabadfágát na- 
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gyón meg-gátolja, melly fzerént a’ Históri
ától el nem távozhat, és a’ maga Héróját 
másképpen nem rajzolhatja mint a’ miilyen 
volt. De e’ mellett találhat még fok egyéb 
fzépfégeket, mellyekkel munkáját meg-éke- 
fítheti. Soha fém volt eggy Vitézi - költe- 
mény is újabb matériáról írattatva mint az 
Iliás, még is alig jött az ki Homérus’ kezei 
közzűl, hogy egéfz Görög Orfzágnak tsudár 
láfát meg-érdemiette. Nem ebben kell te
hát az okát keresnünk, hogy a’ maiak as 
Vitézi-költeményben fzerentsétlenek.

Igazabb oka ennek az, hogy a’ Régiek 
a’ Költeménnyel annak egéfz fzélefségében 
élhettek a’ magok munkájoknak ékefítéfére; 
a’ maiaknak pedig koránt-fem adattatik e7 
réfzben illyen nagy fzabadl'ág. De miért 
van tehát, azt kérdi valaki, ez a’ külömb- 
fég a’ Régiek és Újak között? Azért, mert 
a7 Régiek ollyan időben éltek, a’ mellyben 
még a’ rend-kívül valóbb Költemények is 
az uralkodó Valláfsal m eg-eggyeztek; az 
Újak pedig olly meg-világofíttatott időben, 
’s ollyan Vallásnak uralkodáfa alatt élnek, 
a7 mikor minden költemény utálattal meg
vettetik, valamelly eggyfzer a7 hitelefséggel 
meg nem eggyez. Meg kell jegyezni azon
ban, hogy ha az Új írók a’ Régi mefés Vi
lágból vették volna az Ő Vitézi-költemény- 
jeknek matériáját, úgy hafonló fzabadfággal
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bírtak vólna mint a* Régiek, és talán azo
kat meg is haladhatták vólna. A’ Tele- 
machnak írója Feneion, eggy halhatatlan 
munkát botsátott-ki, a’ melly ha Verfekbe 
lett vólna foglalva, talán a’ tökélletefség- 
nek mértékét m eg-ütötte vólna: de mint
hogy a’ többek , a’ kik e’ pályában futottak, 
a' Kerefztyén Vallásnak ideje alatt éltt Hé- 
rókat ’s dolgokat válafztották-ki matériául, 
a’ mikor a’ Költemény fzoros határokba fzo- 
ríttatik, a’ magok munkájokban nem bol
dogulhattak.

Két nemű Költemények járulnak vala- 
melly Epicum Poémába • az elfő áll tsupán 
tsak emberi történetekben, de a’ mellyek 
nagyok, tsudálatofak, rend-kívül valók, 
de a’ mellett hitelefek. IlJyenek a’ hadako
zások, vefzedelmek, fzél-vefzek, vakmerő 
Szándékok; eggy-fzóval mind azok , mellye- 
ket Vitézi-történeteknek nevezhetünk. E- 
zek mikor nagy ékefen- fzólláfsal vágynak 
elő - adattatva, fzánakozást, öröm et, félel
met és gondoskodást gerjefzthetnek az Ol- 
vafókban: de még így nem léfz’ a’ munka 
egyéb, hanem Verfekbe foglaltatott Histó
ria, vagy Rómán. Hogy valaki eggy Vi
tézi-költeményt kéfzíthefsen a’ fzerént az idea 
fzerént, mellyet eleitöl-fogva tsináltak arról 
magoknak az emberek, eggy máfod rend“ 
béii költéfsel kell élni, melly az elfőnél fok- 
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kai magafságofabb, és a’ melly az Istenek
nek űjjaikat mutogatja. Ez az tulajdonkép
pen , a’ mi meg-lelkefíti ’s meg-béllyegezi 
a’ Vitézi-költeményt: ez az a’ mi ád annak 
néminemű nemefséget, fel-emelkedést, ma- 
gafságot, és tsudálkozásra méltót. Hogy a* 
Görögök ostromolják Trója’ Várofát, hogy 
ÍDiomedes, Ajáx, és Akhilles ki - mutafsák 
ott a’ magok vitézfégeket, még ez nem e- 
gyéb, hanem tsak eggy fzép História. Mi 
tsinálja tehát a’ Homérus’ munkáját Vitézi
költeménnyé, vagy Epicum Poémává? az* 
mikor az Istenek magok vetik magokat k ő i
be; mikor Júnó a’ Görögökhöz hajol, A- 
polló a’ Trójaiakat oltalmazza, Márs ellen
kezik Palláfsal, Vénus meg-tartja a’ Paris’ 
életét; eggy-fzóval, a’ mefében bé - foglalt 
minden Istenek , a’ kik akkor úgy nézettet
tek mint valófágofok, a’ hadakozók közzé 
egyelítik magokat, a’ közöníeges perben 
réízt vefznek, és az ő Isteni hatalmoknak 
tsudái által vifzik-véghez a1 magok fzándék- 
jokat. Ezek a’ felféges fzemélyek a’ közön- 
féges dolgoknál fokkal fellyebb emelnek em 
gémét, tifzteletet nyomnak belém, és aka
ratom ellen is ki-tsikarják belőlem a tsu- 
dálkozást. Még azok a’ vitézek is, a’ ki
ket így öfzve-elegyítve látok az Istenekkel, 
különös nemű és rendű embereknek tetfze- 
nek nékem, ’s e’ fzerént az egéfz munka
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nem egyéb léíz , hanem az eggymást köve
tő tsudáknak öízve-fzövezetek.

Igaz az, hogy már ma tudjuk mi azt, 
hogy mind ezek az istenek nem egyebek vol
tak , hanem a’ képzelődésnek fzüleményjei; 
de meg kell jegyezni, hogy mikor mi vala- 
melly Históriát olvafunk, akkor a’ mi er- 
kőltseinkröl, valláfunkról, ’s életünknek ide
jéről el-feíejtkezvén, azokra a’ helyekre 3s 
időkre repülünk-viíTza, mellyeket a’ Histó
ria terjefzt-elonkbe: ügy hogy az előttünk 
el - mondatott dolgokról nem a’ mi Száza
dunknak ideáji fzerént téfzünk ítéletet, ha
nem azok fzerént, mellyek a’ régi időkben 
közönfégefek voltak. Úgyde HomérusT és 
Vergilius’ idejében azok a’ kőltéfek , mel- 
lyek ma minekünk gyermeki-játékoknak tet- 
fzenek, nem tsak közönfégefen hitelt nyer
tek , hanem az uralkodó Vallás által mint- 
eggy meg is fzenteltettek. Mikor mi azo
kat olvafsuk, tsak nem a’ történik rajtunk, 
a’ mi a’ Görögökön ’s Rómaiakon, a’ kik 
az íüást és.Aeneist leg-elöfzör olvasták, ’s 
valamint azok, ügy mi is tsudálkozáfsai ’s 
gyönyörüféggel olvafsuk azokat.

Ha már most ezt a’ princípiumot a’ mi 
időrikbéli Vitézi-költeményekre alkalmaz
tatjuk, könnyű azt hozni-ki belőle, hogy 
lehetetlen volt nékik itt a’ tökélletefséget 
el-érni; bár akármelly ékes verfekbe foglal- 
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ták légyen is munkájikat, bátor meg-eleve- 
nítették azokat a’ tsak-nem meg-lelkefítte- 
tett le-íráfokkal, bár meg-gazdagították az 
Erkőltsi-tudománynak hathatós vonáfaivalj 
’s bár végezetre gyönyörködtetövé tették lé
gyen is a’ fzorofsan öfzve-fzőtt és magokat 
lafsanként ki-fejtegetö történetek által. Le 
heteden tagadni, hogy az Újaknak munka» 
jikban fok magánofan vett darabok vagy fza- 
kafzok, nem-tsak fe l-érik , hanem m égis 
haladják azokat, mellyeket a’Régiek abban 
a* nemben tselekefznek; de még ezzel az 
eggy fegedelemmel eggy hoífzú Vitézi-köl
temény hideg és unalmas lehet, hanemha 
az Istenfég gyakorta mutogatja abban a' 
maga mindenható erejét, hogy a’ figyelme- 
tefséget az Olvafóban fel - ébrelfze. Mint
hogy a’ mi újabb Poétáink a1 Vitézi-költe
ménynek tárgyául ollyan matériákat válafz- 
tottak , a’ mellyek fel-téfzik az igaz Vallást, 
a’ melly a’ Pogányi költeményeket meg 
nem engedheti: íziikfégesképpen az ő Vité- 
zi-költeményjek, vagy valamelly Románhoz 
hafonló le tt, a’ minémü Tafsónak Meg-fza- 
badíttatott Jérufálemje, vagy pedig az igaz 
Valláfsal ellenkező költeményekkel meg
rakván azt, eggy fok tekintetben botrán- 
koztató munkát adtak a’ Közönfégnek kezé
be , a’ minémü p. o. Arioítónak Rolándja , 
és Miltonnak El-vefzett Paraditsoma. Ezen

Íeg7-
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jegyzéfekböl a’ következik, hogy a’ Kereíz- 
tyéni Vallásnak uralkodáfa alatt nem lehet 
olly tökélletes Vitézi-költeményt v. Epicum 
Poémát kéfzíteni, a’ miilyen az íliás és az 
Aeneis

De talán a’ fellyebb mondottakból a’ 
következhetne, hogy tehát Homérust és Vir- 
giliust ki kellene a’ gyermekeknek kezeikből 
venni, és más példákat kellene elejekbe- 
adni, a’ mellyet kövefsenek. De ez a’ 
következés helytelen; mert i-fzör. Az íliás 
és Aeneis nem áll tsupa költeményekből, 
hanem vágynak bennek elméién le-rajzoltt 
béllyegek, le-íráfok, az Erkőltsi-tudomány- 
ból és a’ Históriából vétetett jeles vonáfok, 
a’ mellyekböl az Ifjak hafznos oktatáfokat 
meríthetnek. 2-fzor. A’ mi a’ Költeménye
ket illeti, azoknak tzéljok vagy tárgyjok is 
nem mindenkor a’költött Istenek, és a’mel- 
lyek nem illyenek, azokat minden időben 
és minden helyeken lehet a \ Poétáknak kö
vetni. 3-fzor. Mellyik Tanító az , a’ ki az
zal hízelkedhetne magának , hogy az ö T a
nítványinak elégedendő esméretet ízlést, és 
oktatást adott a’ Poéhs felől, hanemha meg- 
esmérteti velek az íliást és az Aeneist, ’s 
a’ több Poétákat, nevezetefen pedig a’ Gö
rögöket , a’ kikben egyébütt hafzontalan ke
restetett fzépfégek találtatnak. A’ leg - na
gyobb külömbfég a’ Római és Görög Poéták 

B b £ köztt
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közit e z , hogy az elföbbekben kevefebb a’ 
híj'nofság, de az utólfókban több a’ való- 
fágos fzépfég. A1 Görög Poéfis volt Horá- 
tius* idejében az a’ kút-fö, a1 mellyből me- 
ríttetett a’ fzép Poéfisnek ízléfe, és ugyan e* 
volt az a’ talp-kö v. fundamentom, mellyen 
többnyire minden híres Európai Poéták épí
tették képzelödéfeiket. 4-fzer. Igaz a z , 
hogy ha ma valamelly Poéta Károlyról v. 
Filepröl eggy íliás formájúVitézi-kőlteményt 
botsátana-ki, gyakorta bé-hozván abba Ju
pitert, Júnót, Mercúriust, és a’ Régifégnek 
minden Isteneit, az illyen Poéta kevés ked- 
vefséget találna. De ha az illyen Kőltemé- 
nyék meg nem fzenvedtetnének az Epicum 
Poém ában, meg-fzenvedtetnének a’ Poéfis
nek más darabjában, p. o. valamelly Ódá
ban , kivált ha minteggy mellesleg való é- 
kefségül vétettetnének-elő valamelly le-írás- 
nak tÖkélletefítéfére. Ekkor lehetőísé len
ne a z , a’ mi tsak nem lehetetlen a’ Vitézi
költeményben, hogy t. i. az illyen Mefék 
el-válafztatnának a’ Vallástól, ’s úgy nézet- 
tetnének az Istenek , mint valamelly men* 
nyei lelkek vagy Géni ufók, vagy pedig mint 
meg - fzeméíyeííttetett virtufok és bűnök. 
Melly fok felféges darabokat nem adtak né- 
künk e’ tekintetben az újabb Poéták , kivált 
a’ Deák Poéfisben! a’ mellyeknél jobb Mus
trákat nem - adhatunk az Ifjaknak kezeikbe.

HO



^^oha  fenki Jobban meg nem dítsérte Ho- 
merust, mint Pópe. Azt mondja róla ez 
a’ bolts Anglus, hogy az a’ Poéíisi fzépfé- 
geknek ki-meríthetetlen kút-íeje, eggy ol- 
lyan hatalmas Mester, a’ ki minden elmé
ket meg-hódol, eggy ollyan követhetetlen 
Festő, a’ ki az egéfz Terméfzetet fzemiink' 
elébe-terjefzti. Tsudálkozásra méltó ő az' 
érzékenyíégnek hathatófága, a’ le-írásnak 
külömbfége, a’ terméfzeti béllyegeknek bőv- 
fégek , a’ mesterfégeknek túdáfok, a’ képek
nek nagyfágok , és a’ ki-fejezéfeknek nemes 
voltok által. Sok fzáz Tudófok igyekez
ték már meg-határozni azt a’ hafonlatofsá- 
got ’s kiilömbféget, melly vagyon Homé- 
rus és Virgilius között. Póp is belé erefz- 
kedik e’ kérdésbe, ’s minden előtte írók fe
lett ékeskedik az Ö jegyzéfeiben az ideáknak 
magafságokkal, az esméreteknek fokfágok- 
kal , és a’ kérödzéfeknek mélyfégekkel, 
,, Nints úgymond Homérushoz hafonló az 
,, elméfségben, Virgíliushoz pedig az íté- 
„  let-tételben, Nem azt értem ezen úgy- 
,, mond, mintha Homérusnak nem lett vól- 
„ na ítélet-tétele, mivelhogy Virgiliusnak 
„ több volt, vagy mintha ennek nem lett 
» volna elméfsége, minthogy Homérustól

H O M ÉRUSRÓL ÉS VIRGÍL1USRÓL.
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„  e* réfzben tneg-győzet tetett. De ha öfz- 
,, ve kell őket hafonlítani, azt mondom, 
„  hogy Homérusban nagyobb volt az éfz, 
,, Virgíliusban nagyobb a’ mesterfég: az 
„  eggyikben bámulom az embert, a’ máíik- 
„ ban tsudálom a mívest. Homérus erőt* 
,, véfz’ rajtam f és minteggy erőfzakofen ma- 
,, gamon kívül ragad. Virgílius édesdeden 
„ húz , gyönyörködve vezet. Homérus a’ 
g, maga kintseit nemes tékozláfsal fzorja: 
„ Virgílius a’ magájéit igen gondos adako- 
,, záfsal ofztogatja. Homérus, mint a’ Ní- 
„ lus’ vize hirtelen való áradáfával, véghe^ 
e, tetlengazdagfágot terjefztdd: Virgílius ha- 

fonló a’ íbha ki nem apadó folyó-vízhez, 
„ a1 melly bizonyos határok és partok köz- 

zé vagyon fzoríttatva. Mindenik Poéta 
„ hafoivló ahoz a’ Vitézhez, a’ kitle-rajzol 
., minékünk. Hamérus ellene állhatatlan 
,, mint Ákhilles jÉ ^inden fut előtte, min- 
,, den enged nék^griennél inkább neveke- 
„  dik a’ zűrzavar, annál inkább tündöklik, 
„  és femmi őt meg nem akadályoztatja. 
„ Virgílius tsendes bátorfággal ékeskedvén 
„ mint Aeneas , mindenütt bír magával;
,, még az ütközetnek közepette is mindent 
„  maga rendel-el, meg-háborodás nélkül 
,, hartzol, és gyozödelmeskedik. A’ mi az 
„  efzközöket illeti, Homérus, valamint Ju* 
u piter mikor a’ Világot meg akarja rémíte

ni,
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s? n i, meg-refzketteti a’ ki-terjefztetett erŐs- 
„ féget, fel-gyüjtja az egeket, tékozolja a’ 
„  villámáfokat, ’s harfogtatja a’ mennydör- 
„  géfeket: Virgilius hafonló lévén eggy jól- 
,, tévő Istenféghez, magokkal az Istenekkel 
„  tanátskozik, a’ Birodalmoknak Plánumot 

tsinál, le-téfzi azoknakfundamentomaikat, 
„  és mindeneket nagy böltsefséggel igazgat.

„ A’ mi az ütközeteknek elő ^befzéllé- 
„  fékét illeti, melly nagy külömbfég va- 
„ gyón Homérusban! Ez a’ külömbfég e- 
,, géfzen meg - ígéz, ’s magunkon kívül ra- 
„  gad bennünket. Mitsoda efzközök által 
„  mehetett erre Ifomérus ? ügy hogy a’ leg- 
,, kifsebb környül-állást is nevezeteidé tudta 
„  tenni mi előttünk. Az ütközetben meg- 
„ hóltt Vitézeknek halálokat meg-külöm- 
,, bözteti azoknak terméfzeti béllyegek, ide- 
„ jek, állapotjok, nemzetek és famíliájok. 
,, Semmit el nem hagyott Ö, a’ mi eggyfzer 
„ fzívre-ható; elő-véízi az Isteneknek zríeg- 
„ jelenéfeket, a’ Kapitányoknak befzédei- 
,, két, azoknak fegyvereiknek ’s fzekere- 
„  iknek külömböző ékefségeiket. ’s a’ t. — 
,, Mitsoda nemefség találtatik az ő hafonJa* 
„  tofságaiban! P. o. Ha Minerva le-fzáll az 

Égből, ez ollyan minteggy alkalmatos 
időben meg-jelentt hajnal-tsillag, a’ melly 

„ a’ hajós-fereget a’ maga mozdűláfaival 
j, igazgatja. Ha a’ Görögök az> ö fegyve

reik-
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„ reiknek tsattogáfaik köztt mafíroznak, e- 
a, zek hafonlók a’ tengerhez, a’ melly a’ 
„  fzéltöl hányattatván fel-.emeli habjait mind 
,, addig, míglen a’ parthoz tsapkodja azo- 
„ kát. Ha a’ Görög és Trójai Hadi-fereg 
„ öfzve-tsap , ezek ollyanok mint két folyó- 
„ vizek, mellyek két eggymásnak ellenébe 
„ helyheztetett magas hegyekről omolnak 
,, le-felé, ’s a’ mellyek minekutánna öfzve- 
„ tsapják tajtékzó habjaikat, ugyan azon 
„ mély örvénytől nyelettetnek-el. HaAjáx 
„ fel-öltözvén fegyvereiben a’ Görögök-felé 
„ íiet, ez ollyan mint Márs, a’ ki jelt ád a’ 
„ hartzra, mikor Jupiter az egyenetlenfég- 
v nek magvát el-hintette a’ népek között.

„ Az ő ékefen-fzólláfának gyorfafágá- 
• „ ból méltán úgy gondolkozhatunk, hogy 

5, Ő eleven és febes ember volt; azokból a’ 
,, kellemetefségekből pedig, mellyek az ö 
,, ítylufát követik, azt hozhatjuk-ki, hogy 
„ az 0 képzelödéíének tüze mindenkor mér- 
„ fékeltetve volt az ő természetének fzelíd- 
„  fége és jámborfága által. A’ Vallás és az 
,, Isteni-félelem meg-érezteti magát az ő 
„ munkájának majd minden levelén. Min- 
„ denütt el van a’ felől hltettetve, hogy az 
,, Isteneknek tiízteletek az embernek leg- 
„ elfő és leg-nemefebb kötelefsége. Az ö 
„ nemes fzívüfége ki-tetfzik abban az ele- 
j, ven fzerétetben, a’ mellyet mutat Hazája

eránt.
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„ eránt A’ fzállás-adás eránt való érzéfei 
,, nem egyebek , hanem eggy emberféges 
,, és fzánakozó fzívnek gyümőltsei. Vége- 
,, zetre meg kell vallanunk, hogy Homérus 
,, néminémű réfzbe fzülő Atyja a’ Tudó
dj mánynak, hogy az ö elméje az egéfz Vi- 
„  lágot m eg-ölelte, hogy minekutánna a9 
„ fetétfégnek Századjában maga tiindöklött, 
„  nem lett hozzá hafonló fenki még a’meg- 
„ világofíttatott időkben is; hogy eggy igen 
,, betses kintsel a’ Világot meg-gazdagította, 
,, a’ mikor az Ő munkájában a* maga ideje- 
,, béli Históriát által-adta, a* melly ő mun- 
„ kájára mind addig tsudálkozáfsal fognak 
„  nézni minden következendő népek, vala- 
„ míg a’ Tudománynak ízeretete és a’ jó 
„  ízlés végképpen e’ világból ki nem törol- 
„  tetik. u

MÁS JEGYZÉSEK HOMÉRUS’ ALKAL- 
MATOSSAGAVAL.

^ o k a n  vádolják, ’s helyefen is, a’ Tudós 
la Mottét azzal, hogy a’ régi íróknak nem 
adta-meg az illendő betsületet. Ez a’ híres 
ember a’ maga fzép elméje által eggy külö
nös okofságot teremtett, ha fzabad úgy fzóll- 
nom , magának, a’ mellyízerént képzelte ő 
az illendőlégeket, főt a’ Virtufokat is , ’sin

net*



ncn indúl-el leg-gyakrabban, mikor aJ ííck 
mérus’ idejében éltt embereknek erkőltseiket 
és fzokáfaikat ostromolja. Minthogy pedig 
az Erkőltsi-tudomány nem minden tartomá
nyokban ’s nem minden helyekben ugyan 
az a’ mi nálunk: látni való, hogy gyakorta 
maga tsinált magának la Motte Úr némelly 
Szörnyeményekfet, a* mellyeken tépelödjön. 
De a’ régieknek érdemekről való kérdés fok
kal helyefebben el-intéztetett m ái, hogy fém 
mint erről hoflzan kellene fzóllani: elég lé
gyen azért tsupán tsak eggy jegyzéfsel a’töb
beknek jegyzéfeiket bővítenünk.

Az illendőfég éppen az az Erkőltsökre 
nézve , a’ mi a’ tsínofítás az ábrázatra nézve. 
A1 mi Festőinknek ’s Metfzőinknek fzabad 
vólna-é ma azért motskolni Phidiást, Pra- 
xitelest, vagy más régi Metfzöt, hogy Her- 
culest nem német ruhában, kalapofan, ’s 
púderes hajjal metfzette, a’ mint ma járnak 
a’ mi Vitézeink, hanem a’ régi fzokás fze- 
rént mezítelen nyakkal, vállán vívén az ál
tala meg-ölettetett Orofzlánnak bőrét, ke
zében tartván eggy rettenetes buzogányt, 
a’ melly öltözetnek neme inkább illene ma 
eggy Méfzároshoz, hogy fém mint eggy 
Héróhoz ? Bár akármelly vadnak ’s paral'zt- 
nak láttattafsék is ma ,r magában gondoltat, 
v án , ez az ábrázat és öltözetnek nem e; de 
még is nem hogy tsúfoláfoknak, hanem in

kább
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kább követéfeknek tárgyává tették azt a’ mi 
híres Festőink és Metfzőink. Ezen princí
piumok fzerént kell ítéletet-tenniink Homé- 
rusról és Virgíliusról is. Valamint a’ Fes
tők között, úgy a’ Poéták között is az a’ 
leg-jobb, a’ ki leg-elevenebben le tudja ne
künk festeni a’ Nagy embereket, a’ főben
járó történeteket, ’s az ollyan héroismust, 
a’ melly alkalmatos volt ahoz az időhöz, 
a’ mellybe»* a’ maga munkájának tárgyát 
válafztotta. Akár festő-pemets , akár író- 
toll légyen az illyen nagy Mestereknek ke
zeikben, akár a’ fzemeknek, akár pedig az 
elmének fefsenek, a’ tőlök le - rajzoltatott 
fzemélyekben lévő vadfág és durvafág fem- 
mit fém véfz’-el az ö munkájoknak betséből, 
tsak-hogy abban mindenek nagyok, illen
dők, igazak, terméfzetiek, ’s néminémü- 
képpen meg-lelkéfíttettek légyenek. A’ kö
vetésnek fzépfége olly eleveneir meg-ragad- 
ja íllyenkor a’ gondolkozó elmét, hogy el
felejtkezik a’ híjánofságokról, ’s nem elmél
kedik egyébről, hanem tsak az elő-adásnak 
bámulásra méltó fzépfégeirőh Igaz az, hogy 
eggy kéfőbbi kérődzés fellyebb betsűlteti ve
le a’ mi ki-pallérozott Századunknak módos« 
fágát, ennél a’ régi eggyűgyüfégnél, a’ melly 
olly közel jár a’ vad parafztfághoz: de bá
tor a’ régifégtöl meg-undorodik is, lehetet
len néki nem bettűlni a’Festőnek elméfségét, 

C c a’



a1 ki azt oily nagy mesterféggel , nemefség- 
g e l, és kellemeteí’séggel mutogatja. Kitso- 
da az , cl ki mindezekben fzerentséfebb lett 
volna Homérusnal ? és ha valaki az újak köz- 
zül közelített hozzá; nem azzal nyerte-éazt, 
hogy az ö ízléíet és methoduíát tette magá
nak mustrául a' követésre?

AZ ÁBEL’ HALÁLA, GESNER ÁLTAL.
1 7 0 0 -bail .

J^Lleitől-fogva meg-vólt az a’ jufsa a' Poé- 
íisnek, hogy a’ maga materiájit az igazíág- 
nak kiit-fejeiből meríthette. Ha meg-enged- 
tetik néki néha az, hogy maga költsön va
lamit, vagy pedig a’ regi melókból koltsö- 
nözzön; de fzabadfágaban all az is, hogy 
a’ Históriának kezeiből vaiaíízon maganatc 
matériát. Hogy most a’ kulío Históriákról 
ne fzólljunk; magok a’ Sz. Könyvek igen 
gazdag és termékeny bányák lehetnek e te
kintetben. Melly fok jeles történetek vágy
nak tsak a’ Mó’ses’ I-ío Könyvében, a’ mel
ly eken a’ mi Homérufaink ’s Virgíliufamk 
dolgoztathatnák képzelődeíeiket! Melly lök 
történetek vágynak ollyanok, mellyeknek 
nemes és pompás elö-belzélleíek lókkal in
kább íegítene az elmeísegnek erőiködéíéit,

* - ' mint
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mint az imitt amott tsapongó képzelődésnek 
költéfei, vagy a’ mefés áltál - adásnak már 
egéfzen el-rongyollott álmodozáfai. Ha va- 
lamelly Vitézi-költeménynek tárgya a’ Sz. 
írásban találtatnék, annál hafznoíabb ’s ma
gát kedveltetőbb^ lenne az, és a’ Poéíis a’ 
maga régi eredetére ’s tzéljára e’képpen vifz- 
fza-vezettetnék. Ez az érzésnek leánya a5 
Poéíis, régenten tsak a’ Felféges Istennek 
nagyfága körül foglalatoskodott, és folia 
fern is lehet e’ felfégefebb, mint akkor, mi
kor a’ maga eredeti méltófagára vifíza-hely- 
heztettetvén, azokat a’ matériákat fogja é- 
nekélni, mellyeket a’ Vallás fog elébe-ter- 
jefzteni. Ezeket a’ jegyzéfeket köfzönhetjük 
az Ábel’ haláláról írtt Vitézi-költeménynek, 
mellyet Német nyelven botsátott világofság- 
ra Gesner Úr, és már némelly más nyelvek
re is által-tétetett. Sok Olvafók előtt ked
vet talált a’ bőlts író ezen válafztafáért. —-  
A ’ Világon éltt leg-elfó Família eggy ollyan 
dolgot terjefzt élőnkbe, mellynek nézéfe 
hafznos és gyönyörüféges. Szeretjük azok
nak a’ tifzteletes fzemélyeknek emlékezete
ket előttünk forgatni, a’ kikben a’ virtus a* 
maga le g -nagyobb tokélletefségében muto
gatja magát. Mennél közelébb vágynak 
még ők az eredeti kút-főhöz , annál tisztáb
bak esméreteik , annál eggyügyübbek erkől- 
tseik, annál egyenefebbek lepéfeik, annál 

C c 3 iga-



igazabbak érzéfeik , annál izívefebbek ’s e- 
roltetés nélkül valóbbak az ö barátfágaik. 
Ádám még az ö meg- aláztatáfában is meg
tartja elébbi nemefségének bé-nyomott ké
pét, ’s az o terméfzeti béllyege, mellyben 

' az erőtlenfég nélkül való jófágnak, ’s a’ ke- 
vélyfég nélkül való méltófágnak íugárai egy- 
gyefülnek , mindenütt meg - mutatja az em
beri Nemzetiségnek boldogtalan, de az ő e- 
fetében is tiízteletre méltó tör’íokét. Ábel, 
úgymint ennek a’ Költeménynek Hérója, 
lem  egyéb, hanem maga az ártatlaniag, a’ 
virtus és a’ nyájafság. Az Istentelen és ke
gyetlen Kain azokban az Ő fzempillantáfai- 
ban, mellyekben a’ gyanakodás ‘ és írígyfég 
fzabad lélekzést engedtek néki, maga is 
kárhoztatja a’ maga dühöfségét, ’s arra kén- 
fzerít bennünket, hogy fzánakozzunk rajta. — 
Igaz az, hogy nem találtatnak ebben a’ kis 
munkában fém azok a’ ragyogó ízépítéfekf 
mellyeket az elméfség fzer-feíett hinteget, 
fém azok az éles jegyzéfek, mellyek minden 
érzéfeket ’s indulatokat fel-darabolnak, fém 
azok a’ tüzet-okádó hegyekhez hafonló tü
zek , mellyekkel gyakorta nem bírhat a’ kép
zelődés : de azonban a’ le-rajzoltt képek olly 
mofolygók, a’ le-íráfok olly terméfzetiek, 
az érzéfek olly melegek, a’ fzólló fzemélyek 
olly illendő fzínekbe öltöztettek, hogy ép- 
pon nints arra fzükfégünk^ hogy ezen rö
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vid de fzép munkátskának írójától más forma 
fzépfégeket kívánjunk.

A’ GÖRÖGÖKNEK THEÁTRUMJOK- 
RÓL, V. NÉZŐ - SZÍNIEKRŐL. 

Difcours fur V Thedtre des Greces, par 
le P. Brumoy.

I^jajnállni lehet, hogy a’ régi Theátrum ke- 
vefsé volt esmeretes akkor, mikor a’ Fran- 
tzia Theátrum a’ maga leg-nagyobb tökéi- 
letefségében ragyogott. Mi lehet ennek oka ? 
nem egyéb, hanem a’ bal-vélekedés, és a’ 
máfok’ fzavok után való vak hallgatás. Min- 
denik fél ugyan azon fegyverrel oltalmazza 
a’ maga vélekedőiét, t. i. az ízléfsel és az 
okofsággal. Hát ez az okofság és ízlés vál- 
tozik-é a’ helyekre, időkre, ’s fzemélyekre 
nézve? Sőt inkább a’ valófág és a’ fzéplég 
eleitől fogva minden helyeken’s minden fze- 
méiyekben ugyan azon hé - nyomáfokat tsi- 
nálták. A’ valófágnak ’s fzépfégnek neve 
alatt az elmének munkáiban, minérnuek p„ 
o. a’ Szomorú-játékok; értem én a’ Termé- 
fzetnek azt a’ fzerentsés követéfét, a’ melly 
meg-ragadja a’ lelket, ’s a’ ki - pallérozott 
Nemzetek között bé-vett ideák fzerént ezt 
kiáltoztatja: É  helyes, és fzép ! Mert a’
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mennyire a’ Terméfzet magához hafonló ab
ban, a’ mi tartozik az emberekre mint em
berekre, p. o. az indulatoknak ’s hajlandó- 
fágoknak játékjokban; fzint’ annyira változ
tatja a’ nevélés azokat a’ titkos rugókat, 
mellyek mozgatják az indulatokat; ’s nem 
kiilömben a’ gondolkozásnak és munkáló- 
dásnak módjait. Ugyde a’ mesterfégnek úgy 
kell le-festeni a’ Term éfzetet, a’ mint talál
ja , akarom mondani, az emberfégnek és 
nevelésnek régulái fzerént.

Ezen princípiumok fzerént, menjünk a’ 
Szomorú-jatékoknak eredeteknek m eg-vi’s- 
gáláfokra. A’ történet v. a’ vak fzerentse 
kezdette elöfzör ezt a’ Játékot Görög Or- 
fzágban: elöfzör tsak faluit parafzt múlatfág 
volt ez; azután vált Vallásbéli tzeremóniá- 
vá; idö-jártatva öfzve-elegyíttetett benne a’ 
difztelenfég a’ fzentféggel, de egéfzen Thes
pis’ idejéig álltt az Éneklő-karból, mellynek 
énekléfeit tántzoláfok követték. Thespis kez
dett a’ theátrumba vinni Jádzó-fzemélyeket, 
a’ kik az Éneklő-karnak meg-fzűnéfe után hal
lató fzóval befzéllettek. De még ekkor is 
nem egyéb volt ez , hanem tsak árnyéka a’ 
Szomorú-játéknak. Eschylus lett annak te- 
remtoje ’s formálója Görög Orfzágban , a’ ki 
azt a’ Homérus’ Iliáfának nyomai fzerént vit
te tökélletefségre; a’ mint ezt meg-mutatja 
az a’ nagy hafonlatofság, melly vagyon a*
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Vitézi-költemény és a’ Szomorú-játék között. 
A’ mellj okoskodáíok által ment Homérus 
az Iliásnak kéfzítéíére; ugyan azok vezér- 
lettek Eschylnst a’ Szomorú-játéknak fel-ta- 
láláfára. Mind a’ kettőnek ugyan az a’ tzél- 
ja, matériája, öfzve-fzövezete, ’s ki-fejtödé- 
fe. Mind a’ két réfzrol az emberi indúlatok 
jádzattatnak, külömbözö hafzon kereféfek 
iitköznek-öfzve, és eggyforma mestertég ál
tal mérettetnek. Mindenikben hafonló hí
res ízeméiyek, úgymint nagy Hérók, Iste
nek, ’s egéfz Népek mutogatják magokat, 
a’ kik között az eggy-arányúfág tsak azért 
láttatik hol eggy hol más réfzre hajolni, hogy 
az Olvafóknak ’s fzemlélöknek figyelmetes- 
fégek mind addig függőben tartattafsék, va
jamig az utólfó tsapás által néminémü gyö
nyörűséggel ki nem elégíttetik az. Mind e- 
zék a’ hafonlatofságok igen érezhetők, ’s 
nem külömben a’ kiilömbfég is, a’ melly 
vagyon a’ két munka között. A’ Vitézi- 
költemény arra való, hogy olvastafsék; a’ 
Szomorú-játék pedig arra , hogy nézettefsék. 
Mind a’ kettő eggy tselekedetet terjefzt e- 
lönkbe; de a’ melly más móddal adattatik 
elébe az Olvafónak , maisai ismét a’ Szemlé
lőnek. Ebből a’ hafonlatofságból ’s kiilÖmb- 
fegből húzta-ki Eschylus a’ három eggyfége- 
k e t, mellyek olly terinéfzet-fzerént folynak 
a’ j'pectaculumnak vagy nézésnek ideájából;
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abból húzta-ki nem tsak menéfének módját, 
hanem minden meg-kívántató fzépfégeit is 
a* theátrumban való játéknak.

Nagy gyönyöriiféget okoznak a’ Néző- 
fzínben a’ jelefen le-rajzoltt emberi indula
tok. Minden indulatok, főképpen pedig a’ 
fzánakozás és a’ félelem, mellyek eggymás- 
tói el-válhatatlanok, rendről rendre kÖzlik 
magokat a’ nézőkkel. Mindenik érez magá
ban gyönyörűféget is, keferüféget is: a’ ke- 
ferüfég fellyül-haladja az édefséget, a’ mi
kor a’ mi fzánakozáfunknak tzélja ollyan do
log, a’ mellytöl magunk is méltán félhetünk; 
az édefség meg-haladja a’ keferüféget, a’ 
mikor a’ gonofz felette távol jár mi tőlünk: 
végezetre pedig, minden keferűfég nélkül 
való gyönyörűféget érzünk akkor, a’ mikor 
a’ gonofz, melly élőnkbe terjefzletik , tsak 
kö ltö tt, nem pedig valófágos , a’ miilyenek 
p» o. az Oedipusnak nyomorúfágai. — Eb
ből fzármazik az a’ méltófágos bánkódás, 
melly követi a’ Szomorú-játékot. E ’képpen 
kíférgették nyomról nyomra Eschylus és a’ 
több Görög Poéták az emberi fzívnek haj- 
landófágait, hogy azok fzerént a’ Szomorú
játéknak réguláit ki-tsinálhafsák. Kétfég 
nélkül ebből a’ kút-főből vették ők minden 
jegyzéleiket, Aristoteles pedig az ő munká
ikból fzedegette azokat a’ régulákat, mei- 
lyeket fzabott a’ Poétáknak. Ezek fzerént

kell



kell meg-vi’sgálni minden Szomorú-játékot: 
úgymint az indulatokat, mellyek abban fel
találtatnak, az elö-adást, annak minémü- 
fégeit, tartófágát, a’ helynek ki - terjedéfét, 
a’ kiilömbözö történeteknek öfzve-köttetéfe- 
ket és ki-fejtéfeket, a’ fzemélyeket, a’ mu- 
’sikát, az erkőltsöket, ’s a’ dolgoknak elő- 
befzélléfeket; valamint ezek a* Vitézi-köl
teményben véghez mennek, a’ mellynek a* 
Szomorú-játék nem egyéb,hanem néminémü 
rövid fummája.

Már most azt is meg kellene vi’sgálni, 
mennyire lehefsen a’ régi Görög Néző-fzi- 
neket a’ mijeinkkel, nevezetefen pedig a’ 
Frantziákév*al, a’ melly Európában elíoféget 
érdemel, öfzve- hafonlítani. Hogy ezt a' 
kényes öfzve-hafonlításttehefsük, esmérniink 
kell a’ régi néző fzemélyeket, valamint es* 
mérjük a’ maiakat. Szíikfég e’ végre, hogy 
élőnkbe terjeífzük Görög Orfzágot, úgy a* 
mint volt az Ő leg-nagyobb virágjában, t. i. 
azEschylus’ , Sophocles’, és Euripides’ Szá
zadjában ; élőnkbe kell terjefztenünk ama 
bőlts és pompás Athénást az ő igazgatáfá- 
nak formájában; esmérnünk kell annak Ki- 
rályjait ’s híres Vitézeit, kik a’ Poétáknak 
munkáikban minteggy élve fzeml él tettek. 
A’ Görögöknek theátrumjok igen fokát kü- 
lömbözött a’ Rómaiakétól, ’s a’ miéinktől 
is* Az igazgatásnak módja, a’ Nemzetnek 
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hafzna, ’s a’ Vallásnak titka voltak annak 
belfő rúgóji és fundamentomi. És ezek a- 
zok, a’ mi a’ Görög fpectáculumokat külö- 
nöfökké és minden egyéb néző-fzínektöl kii- 
lömbözökké téfzik. A’ Rómaiak, ’s a1 mai 
Európai Nemzetek is , tsak azért kéfzítenek 
Szomorú-játékokat, hogy a’ Nézőket gyö- 
nyörködtefsék: de az Áthénásbéliek a’ ma
gok titkos tzéljokat fzóllaltatták-meg azok
ban, a’ mint ezt a’ Köz-tárfafágnak környűl- 
álláfai kívánták. De hogy valaki erről tö- 
kélletes ítéletet-tégyen, fzükfég hogy a’Gö
rögöknek fzokáfaikkal, erkőltsökkel, ízlé
sekkel , változáfaikkal, ’s terméfzeti béllye- 
gekkel úgy meg-esmérkedjen, mint e’ ke
zünk alatt lévő Könyvnek írója , a’ ki ezt 
azt esméretet merítette a’ Görög íróknak 
fzorgalmatos olvafáíökból.

Mitsoda hafonlatofság vagyon tehát a’ 
régi és új Szomorú-játékok között? Mind a’ 
ketten meg-eggyeznek abban , hogy az em
bereknek hafznofan való múlattatáfokra ’s 
gyönyörködtetéfekre kéfzíttettek. Mind a’ 
régiek mind az újak hafonló tzélra dolgoz
tak , ’s ugyan azon efzközzel éltek , hogy t» 
i. az emberekben eggy magát kedvelhető 
fzomorúfágot gerjeíTzenek. Vezette őket er
re az emberi fzívnek tanúláfa; úgy hogy ha 
valaha ez a’ mesterfég el-vefzne, újra fel le
hetne azt találni, mert az emberek mintem-
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berek , fok Századoknak le-folyáfok alatt is 
nem változnak-el, és az emberi fzív min
denkor meg-tartja azon emberi terméfzetét, 
hogy a’ hathatós bé-nyomáfok által fzomo- 
rúfagra indíttatik. — A’ mi a’ Szomorú-já
tékoknak matériájokat illeti, íbha azok köl
temények nem lehetnek. Ennek oka vétet- 
tetik az emberi elmének terméfzetéből; mert 
egyedül tsak a’ hitelefség vagy meg-lehetö- 
í'eg az, a’ melly által az meg-illettethetik. 
A' melly dolgok úgy adattatnak-elő a’ Szo
morú-játékokban, mint a’ mellyek a’ Kirá
lyoknak palotájokban, ’s az Ürfzágoknak 
közepében estek; azokat nem nézheti úgy 
az emberi elme, mint költeményeket. Ha 
pedig a’ Poéta mindeneket tsak a’ maga 
képzelödéfe után költené, maga gondolna 
holmi történeteket és neveket, úgy a’ né
zők , mint hihetetlen dolgokban, meg-bot- 
ránkoznának azokban, és a’ fzomorú-játék 
el nem érné a’ maga tzélját. De minthogy 
a’ Comcedia nem illet mást, hanem tsak a* 
közönféges életet, és annak nevetfégeit, a’ 
nézők tsak-nem meg - ígéztetvén, könnyen 
fel-tehetik, hogy az a’ dolog, melly ele
jékbe terjefztetik, valófágofan m eg-efett, 
bár nem esmérik is azt. Ezekben meg-egy- 
gveznek minden-féle nézők; akár mitsoda 
Nemzetből ’s Orfzágból valók légyenek. 
De hafonlítsunk már öfzve két külömbözö

Szá-
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Századbéli ’s Nemzetbéli embereket. P. o. 
Vefsük-öfzve az Áthénásbélieket a’ Pári’íi- 
akkal.

A’ régi Görögök azt kívánták, hogy 
minden Szomorú-játékoknak matériájik az 
ő régi Históriájikból vétettefsenek; a’ melly 
is fokát külömböz a1 maiaknak ízléfektol , 
a’ kiknél máfunnan költsönöztetnek a’ Szo
morú-játékoknak matériájik. A’ Görögök
nél fokkal fzorofabb régulák közzé voltak 
fzoríttatva a’ Játék-nézŐ-fzínbe vitettetett 
Szomorú-játékok, mint-fem a’ maiak. A’ 
régi Görög Szomorú-játékok inkább közelí
tettek a’ fzép terméfzethez: de a’ maiakban 
több méltófág ’s nemefség találtatik a’ jó 
erköltsökre nézve. A’ régiek eggyűgyübbek 
és terméfzetibbek voltak; a’ maiak gazda
gabbak, és több képzeiődéfekkel terheltet- 
tek-meg.

A’ mi a’ Poétáknak elméjeket ’s belfő 
béllyegeket illeti, mindjárt Eschylus , a’ ki 
a’ Szomorú-játéknak atyja volt, fokkal pom- 
páfabb hangon kezdett fzóllni, mint a’ Ho- 
mérus’ íliáfsa. Ez az a’ Magnuvn loqui, 
a’ mellyről fzóii Horatius. Sót hihető, hogy 
ez az Eschylus meíTzebbre is vitte itt a’ dol
got, mint-fem kellett volna. Az ő elméjé
nek fel-emelkedéfe nem engedte-meg néki, 
hogy úgy befzélíjen mint egyéb emberek. 
Az ő fel-fútt 'és kevélyen fel-dagadt fzóllá-
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fának formája fokkal hafonlóbb a* dobhoz, 
vagy a’ Vitézeknek újjongatáfokhoz, hogy- 
fem mint a’ Homérus’ trombitájához. So
phocles fokkal inkább értette a’ Nézö-fzín- 
ben meg-kívántatott befzédnek valófágos ne- 
mefségét: a’ honnan közelebbről is követte 
Hom érust, a’ maga hylufára hintegetvén 
eggy-felől édes mézeket, mellyekre nézve 
méhnek neveztetett, más-felöl pedig ollyan 
méltófágot, melly az‘ ő Szomorú--játékját 
hafonlóvá tette eggy tifztefséges aíTzonyfág- 
hoz, a’ ki a’ Horátius’ ki-fejezéfe l’zerént, 
minden dífzefséggel ’s illendőséggel kíván 
meg - jelenni a’ Közönfég előtt. Euripides 
fokkal inkább közelített a* maga ítylufában 
a’ közönféges befzédhez, ’s inkább kívánt 
arra, magát kedveltető fzépféget és nyájafsá- 
got, hogy-fem mint erőt és nagyfágot hin
tegetni.
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