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A’ KIRÁLYI MAGYAR UNIVERSITÁS' BETŰIVEL. 





FöTIszTELENDö 

HORVATH JANofs 
ÚRNAK 

витым sz. MIHÁLY ARKANYAL’ 

APÁTURÁNAK 

VESZPRÉMI KANONOKNAK 

SÜMEGHI Fö-ösPòRösTNEK 

А’ PÜSPÖKI LYCEUM’ IGAZGATÓJÁNAK 

T. N. soMoGY, VESZPRÉM És мы 

VÁRMEGYÉK’ TÁBLABI'RÁJÁNAK. 



FÖTISZTELENDÖ 

шику GYÖRGY 
ÚRNAK 

А’ PENITENCZIÁT TARTÓ sz. MAGDOLNA’ 

FELsö-EÖRSI PRÉPOSTYÁNAK 

És PLÉBÁNOSSANAK 



Рта/магией? Ural: ! 

Valamint az Istenben boldogúltt 
Verseglzy életében nekem ajánlotta 
Ovidius’ Metamorphosissainak For-v 

(Виват, úgy holta utánn én Петей 

mutatom be, Fötifztelendö Urak, e’ 

jelenvaló Maradifánnyait, mellyek 
mindeddig lu'ezírásban` ma'radta'nak; 

Mert Ti [яйце mint én `olly 'Huér-- 
t`ékben élvén- barátságával', mìdön 
Ötet hö adakozáäsal..segitettétekg ài 

egéfz Magyar ¿Világ' és. Iaïhluê'sö 



Maradéknak fzép és nemes решат 
adtatok, miként böcsi'íltétek eggy 

tudós és fáradhatatlan Hazafìnak, 

mint vala, jeles (павшей és 

hafznos munkálkodását, ’s melly 
tehetösenfmozdîtottátok elì'i а’ Szêp 
nek ésy Jónak terjedêsét. ---- 110225 

joh «kiïäntam adni Életének Leirá. 

sát', mellyben Munliáinak elöfzám 

1ё1ё19а‘ш1е11еъг, azolmak egyetemben 
mivolta» is . kìfejeztessen. Е’ fzán 



dékomat 
, önnönmagam sok hivata 

los foglalatosságaimtúl akadályoz 
tatva lévén, Sándor Fiam által 

tellyesittettem is, ki еЬЬеп eggy 
tudós és nagyoń érdemes Hazánk 

flának ’s-jó Barátomnak pártolatlan 
útmutatását követte: hogy azok is, 

kik, а’ fáradságos igazságnyomo 
zást keri'ilvén, а’ tekíntet utánn in. 

dúlni fzoktak, legalább az javal 
lásában megnyugodgyanak , 

’s eze- 



ket olvasván és megfontolván , 
vol 

taképen láthassák, ki volt légyen 
Verseglzy? Петей Pedig, Лёша 

tok vonfzó fzives indúlatomnak és 

tifzteletemnek nyilvánvaló zálogát 
adgyam, ki, mig élek, vagyok 

югушгешгд Urasa'gtolmak 
Budánn, Július Gdikánn, 1825. 

0 

Ízz'v Tlï/‘ztelöje С: Bara'ttya 

Sa'ghy F'erencz. 
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Магаёхгёппуай. 
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1 1 7 —— 1 1 8. 

А’ Зъеш: Mise Tunisiásbúl . . . 119 --- 125. 

V. Károly Csáfzárnak Bemenetele Túnis’ 

Várassába . . . . . 
124- 129. 

Bucsúzás . . . . 
150 _152. 

А’ Teremte'snek Képe . . . 
155 --- 157. 



Publius Ovidius Naso9 

Formaváltozásai 

Magyar Hexametrumokban. 

 

I. Könyv. 
II. Könyv. 

(I--XIL Szakafz.) 



At [яств Naso, calc-ans pleno aeguora vela, 
‚Репин Castalia: акте fundit apes. 

Georg. Fabricz'us. 



‚ *rfi-f4“ 

Telnsíntetes _, 
Nemes 

Sfíglzy Fe-rencz Úrlzoz, 
d’ Magyar Kira'b/i Universités’ Könyvnyomtató 

Inte'zete'nek сшитым ’s a’ t. 

 

Kedves Barátom Uram ! 

Fellyebbvalóimnak parancsolattyánn ki 

vi'il 
, 

nem hifzem 
‚ hogy engemet valaki 

ап'а vehetett volna 
, 

a’ mire az Úr birt, 
mikor vonakodó kényemet arra határozta, 

hogy Ovidiusnak Formaváltozásait 
‚ 

ama.’ 

fzívnemesítö érzékeny jelenéseknek kedvé 

ért, a’ minö Deucálionnak és Pyrrhának 
jámborsága, чаду a’ fzerencsétlen Iónak 

édes attyához való tifztelete 
, mellyekkel 

e’ munka bövè'llkedik, "vs mellyekben az 

Úr maga is gyönyörködni fzeret, Magyar 
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hexametrumokra fordítsam. Azonnkivi'il 

tudni illik 
, hogy e’ fordítás felette {двад— 

ságos, és bizonyos lekíntetben, az imént 

említett érzékeny jelenésekel; kivévén ‚ 

unalmas is 
, meg kell vallanom 

, hogy, 
mióta nyelviìnk a’ fogadatlan Nyelvrefor 
málók által olly rútúl megzavartatott, 
hogy a’ rajta írtt könyveket nem is értyük, 
Magyarúl írni 

‚ 
és így nem reformáltt nyel 

vemmel beléjek ütközni 
‚ nagyon átallok. 

Ámde meggondolván ama’ fáradhatatlan 

iparkodást, mellyel az Úr Nemzeti Lite 

ratúránkot minden útonn módonn elömoz 

díttya , 
àma’ hazañúí. állhatatosságot ‚ mel 

lyel e’ Literatúrának akadállyainn átvere~ 

kedik 
, 

és Шуми ama’ valóban sükeres, 
azaz , nem pufzta fzavakbúl, hanem nemes 

tettekbiîl álló barátságát, ше11уе1 hozzám 

több efztendöti'íl fogva változhatatlanúl vi 

seltetik: réfzént igazságtalannak , 
réfzént 

háladatlannak kellett volna magamot ös 

mernem, ha buzgó kedvét Magyar Ovi 

diusommal nem töltöttem volna. 
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Vegye tehát az 13: е’ munkámnak elsö 

zfengéjét nem csak таю’, mint nemes fzí 

vii literátori kertéfzkedésének foganattyát, 
hanem egyfzersmind úgy is, mint hálada 

tus tifzteletemnek 
‚ mellyel az Úrhoz vi 

seltetek, fennmaradandó zálogát. 
Ama’ kérdésére 

, 
ha Ovidiust fogomë 

folytatni? sem úggyal sem nemmel nem 

felelhetek környi'ilállásaim miatt, mellye 
ket az Úr maga legjobban ösmer. Mun 

kákkal 
, mellyek Ovidiusnál réfzént fzük 

ségesebbek 3 réfzént jutalmasabbak, meg 

llévén rakva vállaim, sorsom pedig meg 
nem engedvén, hogy а’ hafznost а’ fzép 
nek feláldozzam 

‚ eddig is Ovidiust csak 

azon órákban vehettem elö 
‚ mellyekben 

egyéb foglalatosságimtúl megnyugodnom, 
és fáradtt efzemet а’ képzésnek repteivel 
mulatnom kellett. А’ mennyit tehát az 

eff'éle órákban ezentül is megtehetek, ад: 

I`zívesen megtefzem , 
és így lassankint Oví-' 

diusnak F ormaváltozásai egéfzen megké 
I`ziîlhetnek 

‚ 
ha csak iigyekezetemet az örök 
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nyugodalomra intö köz Barátunk végbe 
nem I`zakafztya. Mindaddig, még ez, hogy 
Horátiussal fzóllyak , alacsony ajtómnak 
kiifzöbét lábával meg nem dobbantya, 
változhatatlan ragafzkodással vagyok 

Kedves Bara'tom Uramnal: 

Budánu Decemb. 21. napjánn 1818. 

фаз H_'fzteZÖje 

Verseghy Ferencz. 



Az Olvasóhoz. 

Született Ovidius Sulmo’ várassában, Sarus’ vize> 

mellett 
, 

а’ Pelignusok" tartománnyában , melly 
Nápoly orfzágnak áma’ réfzében {выдав 

, melly in 

nensö Aprutiumnak neveztetik. A’ Poézisŕa márl 
gyermekkorában пазу hajlandóságot mutatott; de 

hogy édes attyának kedvét töltse, a’ törvénytanú 
lásra 

, 
és a’ jutalmasabb pörpatvarkodásra adta 

magát, ’s Marcellus Fuscus Rhetornak oskolájában 
legjobban declamált. Öselei nemesek és lovas 

vitézek lévén 
, 

a’ törvényfzékeknél külömbféle tifzt 

ségeket viselt. Jó baráttyai,Albius Tibullus, Cor. 

Severus 
, Sabinas, Sextus Pompeius, Graecinus» 

Flaccus, севших-15011, és Messala, Albinovanus, 
Aemilius Macer, Maximus, és egyéb efféle neve 

zetes Гей-Ша]; voltak; Julius Hyginussal pedig, ki 

Augustusnak hires efzü és пазу tudományú liber 

tussa volt 
, legbarátságosabban társalkodott. Attyá 

на]; halála utánn ismét vill'zatért a’ Poézisnak 

fzívérze'kenyítö tudománnyálloz. Lakása a’ Capi 
toliumtól nem melTze, kerltyei pedig Flaminius’ úttya 

А 
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mellett feküdtek. Két elsö feleségétül llamar elvál 
Één 

, 
Perillát vette el, kinek hozzá való hůségét 

még a’ fzámkivetés sem тёток-Шина meg. А’ 
fzerelemrïil írtt könyvei miatt, чаш legalább, 
ammint mások vélik 

, 
ezeknek fzínfogása alatt 

, 

Augustus Csáfzártúl Bolgár orfzágnak Tomus vagy 
Tomi nevü várassában fzámkivettetett, melly Var 
nátúl nem meITze fekfzík 

, 
és Tomisvárnak is 

neveztetik. Itt ö Sîralmait 
, 

és egynehány Leveleit, 
söt még а’ Gyeták’ nyelvénn verseket is írván , 

ñyolczl ef'ztendöt fzomorúan töltött 
, 

és 58. ef'ztendös 

lorában, Krifztus’ fzületése utánn a’ 20. еГпепа 

döben, meghalt. 
Hogy verseiben az elmésség , 

а’ böség, és а’ 

könnyiîség uralkodik, még a’ legsanyarúabb Mü 

bírôk sem tagadgyák , 
csak azt tulajdonítván n`eki 

vétekül 
, hogy az elmésségben némellykor тёмен 

Ietlenkedik 
, melly hibával'kevés Poéta diicsekedhet, 

és hogy a’ verseknek kìjoßbításában röstelkedett, 
a’ miben vifzontag а’ régi és újabb Poéták között 

liü követöje talán sok is van. A’ mi I'zép verseinek 

tárgyait Шей, ezek valôban némelly könyveiben 
sokkal pajkosabbak ‚ hogysem olvasásât a’ jó erköl 

csû emberhez ìllö tifztaságnak vefzedelme nélkůl 

llelybenhagyni lehetne. Vannak игуан, kik ш; 

vítattyák , llogy ,valamint a’ hajdani Spartánusoknâl 
а’ tolvajkodás, úgy a’ fzívnek. cultúrájában nem 

igen sokra mentt régi Bomaiaknál a’- tifçtátalan 
fzerelem, ’s nem самогон talán ama’ rendetlenségek 
közé, mellyek az akkor fzokásban voltt 611610561;— 

l 
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kel meg nem férhettek. De, ha ez igaz volna ís 
, 

csak a’ Poétának fzívét menthetné még az erkölcs 

rontásra czélozó Í'zándéknak gyanúságátúl, nem 

pedig azét, a’ki e’ tárgyakot a’ mostani olvasó ifìú 

ság’ elejél'ae terjefztené. Ez az Oka, miért hogy 
Formavâltozásairja nézve is Tifztelendö Juvencius 

Jôsefnek kitìfztogatott példázattyál; válafztottam а’ 

ielenvaló Magyar fordításra 
,_ щепу nállunk az 

Oskolák’ fzámára már régen közre bocsœâttatott. 
A’ ki a’ fzerelmet а’ Poézìsnak můveiben azzal 

’akarnâ oltalmazni 
, hogy ,noha gyökere csupán csak 

állati, ágai még is a’ testi világnál magosabbra 
emelkednek 

, 
hol nemes és fennmaradandó дуй 

mölcsököt ho'zhat; éshogy а’ fzerelembül, ha egyéb 
агат: jámbor erkölcsü fzívekben támad, üdövel а’ 

jôvoltnak, a’ barátságnak, a’ nagyfzíviìségnek és 

а’ vítézségnek emberséges, érzékeny és felse'ges 
hajlandôságai [laármazhatnak:l annak feleletül azi: 

adom, a’ mit Analyticámnak 5. Réfzében a’ 120. 

és következendö oldalokonn Вед]: nyelvenn elö 

terjefztettem, ’s a’ папе]: rövid sommáját, úgy 
mint ne talán csonkított gyanânt kisebbítendö 
Forditásomnak mentségét, im! ide fîiggefztem. 

1.) На 8.’ fzerelem, azonnkivûl hogy tifzta, 
nemes érzékenységgel i's öfzve van kapcsolva, és, 
Ьа az akadályokonn âtverekedvén 

, tìfztességes 
czéllyához elér, а’ Dramákban 

, Epopoejákban és 

Narratiókban а’ Poétának nem kellemetlen tárgy 
gyanánt fzolgálhat: de kidolgozásában агга kell 

fzorgalmatosan vìgyáznia, hogy ißabb Olvasóit a’ 
A# 
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felette vefzedelmes puhaságra, чаду az indúlaltokd 
пак zabolátlan gerjedezésére ne csábítsa. MegleITz 
ё: 

, 
ha a’ fzerelemnek mértékletlen érzékenykedé~ 

sét soha sem, hanem е’ helyett csak ama’ nemes és 

emberséges következéseket rajzollya, mellyek а’ 

velevaló tifztességes élésbül eredni fzoktak. Szép 
példákot adnak erre Klopstock és Bodmer: amaz, 

midön Lázárnak és Cidlinék fzerelmét úgy terjefzti 
elö, hogy annak fzíveikenn valô uralkodását a’ 

Religyió megrontsa; emez pedig , mikor ezen 

indúlatot Noach’ maradékiban az Isteni félelem és 

а’ jÓ erkölcsnek buzgô fz'eretete âltal megmértékli. 
2.) Az ártatlan ugyan ‚ 

de csak ‚а’ ke'pzésnek 
fzertelen álmaibúl kölcsönözôtt fzerencsétlen fzere» 

lem 
‚ 

а’ minö a’ Bománokban uralkodik, melly, az 

ellenkezö környülálllásoktúl okozott akadályokot 
meg nem gyözhetvén , 

a’ házas fzövetkezésnek csak 

reménységéhez sem juthat , 
és {у а’ fzerelmesekben 

az életnek nyugodalmát , 
és чаги: fzerencséjeknek 

elömenetelét egéfzen megzavarja, megrontya, a’ 

Poézisnak müveiben csak úgy fzolgálhat egyedül 
hafznos tárgy gyanánt, ha annak felette vefzedel 

mes és fzomòrú következéseit a’ Poéta az olvasô 

ìûúság’ elejébe eleven fzínekkel lerajzollya. De ezt 

koránt sem azonn az útonn vifzi rám végbe, mel 

'lyet а’ Románírók válafztani fzoktak, kik e’ kö 

vetkezéseknek rajzolásában csak könyörületességet 
fzeretnek az Olvasó’ fzívében gerjefzteni, nem 

'pedig rémülést és ifzonyodást. Hifz’ a’ l«.ön_y¿;ìri'i-l 
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letesség az ifiú Шуе: ingerli inkább, hogy sem 

elijefztené, elifzonyítaná. 
5.) Mivel a’ fzerelem 

, 
mikor külömbféleképen 

meggátoltatik, sokfzor nevetségesl formát vefz 

magára, a’ Komédiákban foganatosan rajzoltatikt 
а’ végbül, hogy а’ Nézök magokot hasonló indúla~ 

_tokkal nevetségesekké ne tegyék. Alacsonysága éS 

lepkesége miatt а’ Tragyédiákban llelye nincsen. 
Corneille Oedipussában Tllezeust, Мне]: az Athé-- 
nabéliek сыт; építettek, csúfosan megalâzza, mi. 

lior neki illy alacsony érzeményiì fzerelmet ш: 

lajdonít: 
Perisse l’ Univers pourvuque Dircé vive! 

Perisse le'jour même avant qui elle s’ en prive! 
Que m’importe et le salut de tous? 

` . Ai-je rien а sauver „rien à perdre que vous 'f 

Illy fzerelmet nagyméltóságú fzemélyekrûl , шагу 
éppen Fejedelmekrůl költeni, még nagyobb mél 

tatlanság. Seleucus Rodogunában Antiochussal 

befzéllvén, nem hasonloë olly езду iliúhoz, а’ ki 
fzerelmét egéfz а’ bôdúlásig ûzi 

, 
mikor {ау fzóll? 

,‚ 
Ah destin trop_contraire! L’ amour, l’ amour 

„ 
doit vaincre, et la triste amitié ne doit être à 

‚, 
tous deux 

, qu’un objet de pitié. Un grand coeur 

„ 
cede un trone,et le cede avec gloire ; cet effet de 

,‚ vertu couronne sa memoire: mais lorsqu’un 
„ digne objet a sû nous enflamer, qui le cede est 

‚, un lache.“ Az efl'éle kifejezésekkel akkor élhetne 

тайн а’ Poéta legjobban, mikor a’ fzerelmet ne 

vetségesnek akarná tenni. 



4.) А’ fzerelemnek legalacsonyabb neme csak 

а’ gyönyörůségektül megfzilajodott fzívekbén ural 

kodik, és,l1a zabolánn nem tartatik, végtére még 
felet'te vefzedelmes indúlatosságra is fajúl. Ezt a’ 

fzép mesterségeknek segedelmével ingerleni, Зуд 
molgatni és köcsögtetni, olly útálatosan vilfzaélö 

alacsonyság, hogy azt mentegetni semmikép sem 

lellet. А’ terméfzetnek felséges czéllya az- ollyan 
fzemélyekben, 11111 a’ mértékletlenség által meg 
nem erötlenedtek 

, illyes ingerek nélkûl tellyesség 
gel nem fzůkölködik: az afféle fzemtelen emberek 

11011 pedig, kiket a’ zabolátlan fajtalansâg гнёзд; а; 
barmoknálìis alábbvalóknak tefz, a’ Poézisnak тазу 
а’ többi fzép mesterségeknek müdarabiaì által 

életmódgyoknak folytatására segedelmet nyújtani, 
annyi bizonnyára, mint е’ felséges tuilomânyt és 

mesterségeket, mellyek csupán csak arra valôk, 
llogy az emberségnek , 

a’ nemes erkölcsöknek 
, 

és 

а’ felséges charactereknek gyarapítâsa által a’ köz 

boldogságot elömozdítsák, az útálatos keritöknek 

sorsára 
‚ 

lealáznì. 
` 

. 

Ovidiusnak az efïéle jelenésektûl megtifztogatott 
Formaváltozásaiban érzékeny esetek 

, 
remek raizo 

lások és válogatott képek nélkûl 
, sem a’ gyönyör 

ködni fzeretö Olvasó 
, sem a’ tanúló Poéta, sem 

a’ Képírô nem fzükölködik. Csak ezen elsö könyvé 
Ьеп melly foganatos táplálékot nem lel az érzAékeny 
emberi fzív a’ világ’ korainák képében, Lycáon 
n/ak útálatos characterében, Deucalion’ és Pyrrha’ 
jâmborságában, a’ sárkzîmyonn gyözeclelmeskedö 
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Phoebusnak megbüntetett bi'ifzkeségében,' Daphne’ 
állhatatosságában, Ionak fzerencsétlen yesetében, 
lés Inachusnak siralmaiban? А’ Poétáriak és a’ 

képzö mesterségeknek hány remek képvonással 
>nem kedveskednek ama’ rajzolatok, mellyek ezen 

elsö könyvben a’ Chaost 
, 

a’ világnak belölle 

való fzületését, az Istenek’ gyülését, a’ vízözönt, 
а’ fóldnek megújjúlásât mesterůl lefestik ? De 

-még a’ Filozofus .sem marad Ovidius’ Formavál 

tozásaiban kellemetes- oktatás nélkül, mellybi'il 
a’ legrégiebb уйдёшь, а’ gyermekkorában fzinte 

~-csak a’ képzésnek.fzá1‘nyainn lepke gyanánt Заезд 

~tova repdesö emberi Nemnek serdûlö }Í"ilozofié.v 

ját , 
és réfzént fzörnyetes ‚. 

réfzént érzékeny 
mesékkel átfzött Történeteit gyönyörködve meg.. 

tanúlhattya. Ekzeket tudni illik vOvidius képzésébül 
.kölcsönözött kapcsolatokkal суду fzép Egéfzlle 
olly fzerencsésen öfzvefüggefztette , llogy könyvé 
эЬеп az emberi képzésnek, kedvnek és elmésségnek 
tellyes böségét, az érzékenységnek és -a’ helyes 
izlésnek kellemetes virágzását, ’s .az .emberi vé 

lekedéseknek 
, tévelygéseknek , balgatagságoknak , 

indúlatoknak és sorsoknak fzembetünö külömbféle 

fségeit, a’ világ’ kezdetéti'íl fogva egéfz Augustus 
Csáfzárnak koráig eleven fzínekkel lefestve olvas~- 

~hattyuk. 
i 

Hogya’ régi Görögöknél voltakmár .PQéták 
és Történetírôk, ~kik Ovidius’ Formaváltozásilioz 

`hasonló munkákot fzerzettek 
, 

és а’ .régi Hérosok 
-nak vvitéz теней; kiilömbféle Epopoejákban énekeb 
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ték, bizonyosan tudgyuk: de, mìvel типажа’ 
mi korunkat meg nem élték 

, meg sem határoz 

hattyuk, mennyibůl vette azoknak hafznát a’ mi 
Deák Poétánk. Azonban, akár követés legyen 
тапир, akár eredeti 

‚ 
csak meg kell vallanunk 

még is, hogy ama’ kis hibák és egynehány ЮНЫ— 
letlenségek , mellyek töbhnyire тазу eröltetett 

átmenetelekbül, тазу mértékletlenebb elmefuttatá 

sokbúl, vagy külömbféle feledékenységekbûl álla 

nak, az egéfz munkának érdemét meg nem ront 

hattyák annyival is inkább, mìvel e’ hibákot maga 
Ovidius megvallya, és azt, hogy könyvét ki nem 

iobbíthatta, csak fzerencsétlenségének tulajdoriít 
tya. Hallyuk errül tulaidon fzavait Lib. I. Tristium, 
Elegia VI. „Akárki ‘шву, úgymond, kinek kezé 
„ben orczámnak képe forog, vedd le, kérlek, 
„fejemrül a’ borostyánbúl fonti: Bacchuskofzorút. 

‚, 
А’ fzerencsének efféle jelei csak Уйдёт Poétákhoz 

„illenek; az'én sorsommal а’ kofzorú meg nem 

„fén Ezt te ugyan magadtúl fzinte eltitkolod, de 

„csak hallod még is, Kedvesem! ki engemet ща— 
‚‚ 

donn fzüntelen hordozol 
‚ 

és aranyba foglaltt 
„képemet, а’ fzâmkivetettnek kedves arczait 

, 
am 

,‚ mint lehet, nézegeted, ’s tekinteténél sokfzor 

„тайн még ama’ gondolatra is fakadfz: Óh! hogy 
„tölliink Naso barátunk olly тёщи van! Köfzönöm 

-„hozzám valô érzékenységedet; de még hüvebh 

„ képemet lelheted ám wierseimben, mellyeket , 

„bär micsodásak- legyenek is ‚Фрау olvasd, aián 
„10mg ama’ verseimet tudni illik 

, mellyek az 
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.„ emheri formáknak változâsait rajzollyák, ama’ 

‚‚ költeményemet, mellyet mesterének fzerencsét 

„len bújdosása félbenfzakafztott. Ем; én elköltö 

„zésemkor, sok egyéb müdarabjaimmal eggyütt, 
,‚ saját kezemmel a’ tiìzbe vetettem. Szinte mikint 

„Althaea az üfzögbenßaját fiát elégette , 
ezzel 

„magát jobb testvérnek mutatván, mint anyának; 
„úgy raktam én saiát magzatimot, könyveimet 
„tudni illik, mellyek azt, liogy velem meghallya 
„пак, -meg nem érdemlették, a’ lángolò шаге: 

„vagy azért 
, 

mivel a’ Músákot, kik nekem vête 

„kůl tulajdoníttattak, fzívembül gyûlöltem; тазу 

,‚ azért, mivel akkor még e’ költemény fzinte csak 

„fzületvén, bárdolatlan volt. De, mivel e’ versek 

‚, nem vel'ztek el egél'zen , 
’s hihetôképen többfzör 

„leírva lévén 
, 

mind ekkoráig fenn vannak: most 

„11161- kivánom, hogy éllyenek, és llogy, az üres 

„iidövel bövelkedö Olvasót gyönyörködtetvén , 

„гейш is megemlékeztessék. Lehetetlen mindaz 

„által, hogy azokot türedelemmel ol'vassa, a’ ki 

‚, nem tudgya , hogy jobbitás nélkül fzi'íkölködnek. 

„ 
Az ülöriìl ragadtatott el kél'zítésének közepénn 

‚‚ 
e’ můdarab, a’ ne'lkül llogy kipallérozhattam vol 

„ па. Errevalônézve nem is dicséretet 
, 

hanem csak 

„bocsánatot kérek. Elég dicséret leII`z az nekem 

„tölled, Olvasó! ha meg nem únfz. Vedd egy 
„fzersmind a’ hat kö'vetkezendö verset , 

és helyez~- . 

„tesd , 
ha fzükségesnek tartod, e’ munkám’ elejébe: 

‚‚ 
Óh te! ki ezen árva könyveket gúnyolod , айву 

‚‚ legalább helyt nekik Bômátokban ,és , liogy nekik 
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'„11апеп1 , hogy fzinte Uroknak llaltt testétül ragad 

„annyival könnyebben kedvezlxess, gondold meg , 

,‚ hogy azokot nem maga bocsátotta közre Szerzöjök, 

„tattak el. Ha fzabadságomtúl függött volna, а’ 

„ hibákot, mellyek 
_ 

e’ csínosítatlan köllteményt 
„rútíttyák, minden bizonnyal mind megjobbítot 
„ tam volna. “ 

. n 

Azonban Crinitus Péter’ bizonysága fzerint а’ 

Deák Poétákrúl írtt 5. könyvében , az Ovidiussal 

eggyüdös hiresebb Görög elméknek e’ Formavál 
tozások annyira megtetfzettek , hogy még anya 

nyelvekre is Гоп-611011611; а’ mivel a’ Ведь Poéták 
közül kevés, ‘газу talán езду sem diicsekedhet, 

Egyébaránt, valamint e’ világonn minden embernek 
és minden dolognak vannak mind ôcsállói mind 

pártfogói, úgy Ovidiust is némellyek talán nagyon 
is lealázzák 

, némellyek pedig mértékletlenûl is 

dicsérik. A’ tudòs világban kiváltkép mindenkol` 

voltak és lefznek is mind érdemes Aristarchusok, 
mind fzemtelen Zoilusok, söt'mindaddig, még az 

eruditióval kérkedui fzeretö Arnyékbölcsekbûl ki 

nem tifztúl а’ világ , 
kik а’ könyveket ,_ nem saját 

fzemeikkel olvasni, nem saját efzekkel megitélni, 
hanem csak a’ Recensiókbúl, шву а’ házrúl ház 

ra fzaladozô Hírllordóknak csevegésébül ösmerni 

fzeretik; lefznek bizonnyára а’ tudós produòtumok 
nak is mindfogadott ‘газу önnkint indúlatoskodó 

trombítássai, ind kéz alatt pârtoskodó fzemtelen 

rágalmazói; ú ,hogy ide is illik, a’ mit [131616111— 
ban a’ Kan-Macskárúl a’ 185. old. mondottamm 
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111215:` egerel: lq/‘znelc , 
macska'b is Zefznel: örökke'. 

De már a’ Magyar {отданы is .kell valamit 

fzôllanom. Позу еЬЬеп az Olvasó egyìnehány efz 

пенаты fogva nyakra före és minden theoria 

nélkül ref'ormáltt-,vagy éppen аде/штат Magyar 
ságot nem talál, azt a’ Пеший Muzéumtúl tett 

elsö négy kérdésre való Feleletembi'il elöre tudhat 

tya: ámde аи vìfzontag meréfzleml igérni, hogy 
аЬЪап az analogiának, etymologìànak és euphoniá 
па]: regulái fzerint rendbefzedevttl, és így törvé 

nyesen сайта!!! értelmes Magyar Nyelv nélkůl 

fzükölködni nem fog. A’ mi a’ fordítást Шей, én 

ebben, sem а’ Deâk fzavakhoz 
, sem а’ Deák' 

constructiorendhez, ‘газу éppen syntaxishoz, sem 

az idéáknak Asorához, magamot nem kötölttem:A 

mert az eff'éle fzórúl fzóra való fordításokot senki 

sem értheti, ha csak magában az olvasás köztt 

megmeg az eredeti nyelvre viII`za nem fordittya. 
Az én tellyes iigyekezetem e’ munkában az volt, 
hogy Ovidiusnak gondolaztyaz't úgy adgyam elö 

Magyarúl , 
ammint okosan vélhettem 

, hogy azokot. 

maga Ovidius elönkbe terjefztette volna 
, 

ha a’ 

Magyar nyelvet úgy tudta, аду befzéllette, és úgy 
ösmerte volna, mint én. Csak {у lehet egyedül 
az idegen nyelvenn {ш könyveket Magyarra ядами 
fordítani. A’ betü , 

a’ pufzta fzô, mindenik em 

beri nyelvben csak Лат: test, és a’ nyelvnek ne 

vét meg sem érdemli: a’ fzavaknak helyes öfzve 

fügrgefztése fzüli ellenben az e'rtelmet, melly az 
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emberi nyelvnek valóságos lelke._ A’ Fordítônak 

kötelessége tehát nem abbúl áll 
, hogy a’ fzavakot 

ценней fzavakkal fejezze ki, hanem abbúl, hogy 
а’ fzavaknak constructiorendét 

, melly minden 

Nemzetnél másféle 
, 

пеший rendhe fzerkeztesse 
, 

ésigy а’ bennek fekvö gondolatot értelmesen elö 

adgya; a’ mire sokfzor шее egéfzen más fzavak is 

kívántatnak 
, 

mintsem azok 
, 

a’ mellyek az eredeti 

munkában fekfzenek. 

Egyébaránt, noha nem vagyok olly érzéketlen, 
hogy a’ Bölcseknek 'dicséretét ne böcsüllyem , тазу 
feddéseiktül ne féllyek , 

azt még is legföbb dücsôs 

ségemnek vallom, ha e’ F ordításommal a’ Magyar 
Olvasónak fzívét einberségnevelö érzékenységre 
geriefzthetem. 



 

Publius Ovidius Naso7 

Formaváltozás'ainak 

Elsö Könyve. 
 

L Szakafa 

А’ murzka'nal: eló'ada'sa. А’ Cha'os, e's a’ гладил‘: 
kezdete. 

Hajdani formákbúl eredett ůj testeket irok. 

Istenek! önmagatok lévén I`zerzöi azoknak, - 

adgyatok e’ munkára eröt, hogy zfenge korátúl 

fogva világunknak, vezetô segedelmetek által, 
versem egéfz а’ mostaninak folytáig elérjen. 

Мёд; ш11юг е1 nem vált a’ fold ’s a’ tenger nz égtül, 
melly mindent beborít, eggy volt a’ képe kerékded 

fóldiinkönn az egéfz Mindennek, mellyet az óság 
Cháosnak nevezett. Idomatlan ’s rendbel'zedetlen 

езду gyülemény , esupa túnya teher 
, 

hol az ¿ifzve nem illö 

zfengék melTzeteri'íltt eggy közbe torolva pözl`ógtek , 

magvai а’ ridegen sù'rgö sokféle fzereknek. ' 

Nem löve mêg Titán e’ pufzta egéfzre világot; 1.) 
Phoebe nem úijitá nevedékeny Гит-171111; 2.) önnön 

terhei köztt függvény, még a’ levegönek ölében 
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nem lebegett a’ НЬЮ; sem holfzú fzélcit ennek 

{яг nem ölelte habAos folyadékl'val Amphitrite. 3.) 
I 

A’ ЮН, а’ levegö, а’ v1'z mind egybevegy'l'ilt volt. 

Nem vala még гонад]; sù'keres; még semmi sem úI'zott 

a’ vizekenn; sem nem hasogatta homályit az êgnek 
а’ ragyogó súgár; nem volt a’ zfenge valóknak 

termete állandó; ’s ‚этом: fzüntelen egymást. 
Mert azon eggy testben küzködtek az ösi meleggel 
а’ hidegek; harczolt az :Lfzú а’ lomha nyirokkal, 
a’ teller а’ könyúvel, 's a’ Иву a’ durva keménnyel. 

1.) Titán, Helios, Sol, а’ Nap. A’ régi Mythologia fzerint 

Hyperionnak, eggyiknck tuclni illik a’ Titánok köziîl, fia lévén, 
a’ Poétáktúl maga is Titánnak печеный. Az újabb Mythologia. a’ 

N apnak Istene't Phoebusnak чаду Apollónak nevezi. 

2.) Phoebe, Phoebus’ húga , 
Luna 

, 
a’ Hold, avvagy ennek 

IstenaII'zonya. A’ lloldat tudni ЦИК telle'nfzarvú all'zonyi fônek raj 
zolták a’ Régiek. Elisben illyen Luna tifzteltetett, ammini: Pausa 

nias a’ б. könyv’ 24. réfzében bizonyíttya. 
5.) Amphitrite, Oceanusnak leányn, Neptunusnak hitvesse, 

itt a’ tcngcrt jelenti. Repülö fátyollal так, kezében férjének három 

ágú villńját таты/дн. Némellykor, csak félig felöltözve, Delphìnusonn, 
‘шву más tengeri állatonn, Рану valamelly Tritonnak 

, “чаду ten 

gcri kiscbb Istenségnek a’ hátánn ül. Кот-опыт; csigahajbúl való 

kocsinn viteti тазы , mellyet tengeri анашой, vagy Tritonok húznak. 

De legközönségesebb képe az , 
lxol férie mellett а’ kocsiban ül. Lásd 

Líppertncli Вагоны/шайб: 1. 68—70. és lffl'nkelmannnk lleve 

zetes munkáját, Monumenti antichi inediti , n. 110. 
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П. Szakafz. 

А’ Chtíos байтам, ¿s az elementumol: heb/vibra 
elínte'z telnel'. 

9 
Е vifzonyos viadalt megválaf'ztotta ù'dövel, 1.) 
а’ jobb fzándékú пазу terméfzettel az Isten 

, 

' 

а’ homorú mennyti'il a’ fóldeket elkülönözvén , 

a’ уже: а’ fóldtûl, allyátúl -gözös egù'nknek 
_ 

a’ kristály levegöt, I`zékét a’ mennyei fénynek. 
Szétfejtvén ezeket, ’s kiemelvén a’ vak elegybi'il, 
ön helyeikre tevé, ’s nyugodalmás egéfzbe ragafzlaî. 
Ti'iz fzere а’ majdnem terhetlen ’s öblös egeknek 
legmagosabb helyekenn fekvö várába Штабы. 

А’ levegö апатии fzétterjelztette alalta 
_ 

' 

nem sokkal nchez/ebb folyadékinak árjait. Ennél 

xsi'iri'iebb lêvén a’ РОМ, leragadta magához 
a’ zomokabb elementumokot, ’s ón súllyai által 

mélyre nyoml'ttatván, alacsony’ I`zékére lesüllyedt. 
A’ folyadékony erek mélyebb ágyakba siettek, 
's a’ sükeres Решет habozó öleikbe csalolták. 

Így valamelly Isten legföbb ofztályira fzegvén 
a" замке]: gyüleményt, ’s törvéuyes rendbe I`zorítváu 

, 

minden egyéb тапир elö'tt 
, 

a’ fóldnek ù'dötlen 

képét, Ногу netalán egyenetlen ’s дина maradgyon, 
mesteri kéfzséggel gomolyag formára sodorta. 

Majd azutánn a’ tengereket fzétomlani, zúgó 
habjaikot dühödö I`zelek által nagyra dagadni, 
’s a’ megöleltt Решив]: partyához iitödni akarta. 

Kútakot is rendelt 
, 

’s tavakot sokféle mocsárrul; 
а’ 1ejws hclyekenn görgö ’s a’ térre örömmel 
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áradozó тет csavarék ágyakban rekefzlvén , 

mellyek amott a’ Гдыне]: odús gyomrába enyéfznck , 

itt fzabadon járván, elvégre ölébe шкафы]: 

а’ magosabb part каш tajtékzó tengeri ‘Чашей. 

Е’ munkái пищи а’ fóldek is úri fzavára 

meITze kiterjedtek, mélyebb fenekekre merültek 

a’ homorú völgyek, gallyakra {закатай az шлак, 

’s а’ hegyek a’ tornyos ишаке: az égnek emelték. 

1.) Ovidius мозоль itt а’ mese'kenn,' mellyek a’ Titánok’ 

{шиши illetik. Ezeknek сад]; neveibiîl is упакован látfzìk 
, hogy 

jelképekbe Гашиш: terméfzetes Шей]: voltak. A’ mi Poétánk tehál; , 

kevesebbet gondolván a’ Filozoŕìával 
, 

mint а’ kellemetes Жёнам]— 
zolatokkal, félre tefz mindent 

, 
a’ mi az üdönek, avvagy, ammini; 

ennek jelképét a’ Régiek печеней, Saturnusnak kezdetétiîl fogva. 
lörtént, és свай azt említi belölle, a’ mi elkeriilhetetleni'x'l fzükséges 
arm , hogy költeménnyének szövevénuyét elkezdhesse.Ezekenn б olly 
sietve megy it, hogy шпаг Istent 

, 
a’ ki a’ уйдём. formálta, meg 

lem nevezi, ìmígy fzóllván: guisquis fuit ille Deorum. Neve amaz 

Erönek, melly az egymással küfzködö elementumokot fze'tválafztotta, 

némellyek fzerint Eros nvvagy Ámor, mások fzerint Uranus, а‘ 

Menny, e's megmeg mások fzerint Chronos, nz Üdö, чаду Jupiter, 
Чану Vénus volt. ' 
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III. Szakafz. 
‚ 

‘ 

А’ földövek és a’ fzelelu 

.Ámde mikint az egek jobhrúl két övre felol'ztva 

питай, ’s annyira balrúl is, közepekbe fzorúlván 

'1'1" tù'zesebb ötödik: ['zintannyi iívekre tagolta 
korlátokba fzorúltt fóldiinköt az isteni elme. 

ч Tar közepénn hösége iniatt nem 1aknak az élö 

állatok; а’ snrkak Inély hónak nyögnek örökké 

terhe alatt; bellyebb а’ két mértékletes övnek 

{`zéke vagyon , 
hol kellemetes nyár fzokta követni 

>nem nagyon öldöklö hidegét a’ téli jegeknek. 
A’ levegö ezeket bebori'tván, annyi teherrel 

múllya fel a’ ti'izuek súllyát, a’ mennyivel a’ fóld 

а’ vizekét. 1.) Ide fzällitá a’ fzürke ködöknek 

vak népét, a’ fellegeket, ’s a’ fzivrehatandó 

retteuetes dörgést, а’ villanatokkal eméliztö 

mennyköveket , 
’s hütö seregét a’ fürge fzelçknek. 

yÁmde vl'lágunknak felséges mestere még is 

:it nem adá e’ fergetegek’ kénnyének egéfzen 
а’ levegöt: lám vad diihököt zabolázni csak allig 
képes az ég most is 

, 
fel lévén ofztva közöttök 

e’ folyadék orfzág , hogy ezernyi darabra ne zúzzák 

а’ felséges Egéiìt. Olly fzörnyen gyi'ilölik egymást 
e’ fene testvérek. 2.) Piros Aurórának ölébe 

vonta magát Eurus Nabathaea’ vídékire 
, 

а’ dúzs 

Persákhoz, fziklái közé а’ búfzke hegyeknelc , 

mellyeket а’ l`ziiletö парни]; súgári arannyal 
festenek. 31) А’ nyugotot Zcfirus foglalta el '6s-ï 

B ‘к 
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jussn gyanánt Telhysnek ama’ korlátival eggyútt , 

mellyek az alkonyodó трап langyúlni I`zeretnek. 

Borzafztó Boreás Scythiával az éjfzaki fóldet 

nyomta 1e kénnye alá. Essös felhöivel Auster 

fzüntelehül áztattya vifzont a" déli vidéket. 

Шика mi'ivét a’ mennyei Éí'z végtére bevonta 

Гиена vílágitó ’s majdnem terhetlen egekkel , 

mellyek söpreitül tl'fzták а’ fóldi fzereknek. 

1.) ltt Ovidìusnak Kiadásai meg nem eggyeznek. Némellyck-- 
Ьеп a’ lcvegöriîl l'gy adatik e155 а’ mondás : yqui , quanto est ponders 
terrae , ponders aguae leuior, tanto est опер-08501‘ igne ,- némellyek 
Ьеп pedig irnígy: qui, guanto est ponders ген-ас pendus aquae 
lea/ius , tanto est onerosior igne. Én Rade Augustus’ veze'rlése fze 

rint 
, 

ki Ovidiusnak Brindley l.'iltal Londpnban 1745. közrebocsátott 

шпагами követi 
, 

’s Мне]: Német forditásával e’ munkámban hafzno-f 

san élck 
, az utólsó értelmet vailafztottam 

, mellyet magam' is ter# 

méfzetesebbnek tartok. 

2.) А’ Szclek Aurora’ és Astraeus’ Зайца]; tartattak. 

Падал/шеи az Arábiai és а’ Persiai tengeröblök köztt генам, 
és itt а’ napkcleti orfzágoknak ncvc'ben áII. 
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1V. Szakafz. 

Az (Ед/идейный csillagoM-al, a’ [бы pedig 
a'llatol'ŕal. Az етЬег alŕottalik. 

Mind ezek l'gy lévén bizonyos rekefzekbe ['zon'tva 
, 

majd az egéfz ègenn egyl'zersmind fényleni kezdtck 

a’ mindeddig ama’ zavarék ’s mú'veletlen egêfznek 
terhe alá верен csillagzatok; és 

, hogy az élô 

állatok el legyenek valamennyi vidékire ofztva 

e’ csuda Mindennek 
, térségit az égi közeknek 

a’ csillagseregek lakják és istenì formák, 1.) 
a’ ragyogó halak. a’ vizeket, vad barmok az erdös 

fóldeket, a’ madarak lebegö folyadékit az égnek. 
Ennyi sok élönél nemesehb, ’s a’ mennyei éfznek 

dífzeivel ragyogóbb állat még végre hibázott, 
melly а’ többieket bölcsen kormányzani tudgya. 
Erre az ember lett. Öt a’ felséges egéfznek 
mestere 

, rendbefzedett fóldíinknek mennyei attya , 

isteni magváhúl alkotta; vagy Japetus’ elmés 

gyermeke fríss fóldbi'il 
, 2.) mikor ez még , 

a’ magos égtül 
nem rég válván meg , 

tele volt mennybéli magokkal, 
ábrázattya fzerint képzette az égi lakásbúl 

mindeneket bölcsen kormányzó isteni nemnek. 

’S még az egyéb állat homorúan fóldi ищу-15:11 
nêzi, az embernek fennálló termetet adni 

kívánt; hogy felemeltt képét a’ csillngos éghez 
felnyújtván, I'zemeit nemesebb honnyára [`zögezze. 
Így a’ vízzel едут“. ’s azelött idornatlan agyagbúl 
cmberi formánknak I'zép új példázati vállak. 

B * 
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1.) A’ Régîek a’ csillagokot él'c'ì isteni valóknak интима, 
kik, a’ föld utánn teremtctvén, ’s a’ földnek, tengernek, és a’ vi 

lag’ паду folyóvízének , Oceanusnak, gözzcíbl'il táplálkodván , 
as égcnn 

legeltek ; тазу nz Istenektiìl megdücsöitett embereknek 
, állatoknak, 

és lelkctlcn fzereknek. Innen tämadtak а’ csîllagzatoknnk печей, 
mint Orion 

, 
a’ паду és a’ На medve, a’ мы, a’ mérzék, a’ 

korso', ’s a’ t. 
` 

2.) Prometheus tudni ЕШЬ. Az attya Japetus, Uranosnak ña, 
és [gy Titán volt. Prometheus nyiltt efziì férjñůnak шпагой. А’ 

Mytlxología ncki tulajdoníttya, nem csnk nz emhernek vízbül és 

földbiîl való formálását, hnnem тег az emberi életnek hafznára 

fzolgáló leleményeket, és мы: a’ mesterségeket is 
, mellyek a’ 

tiîznek segedelmével kiilönösebben elömozdíttattak. Jupiter, а’ mcse 

Гиен—Ель, a’ шт az embcrtül тетивами: Prometheus tehát, csa 

lárdsághoz folyarnodván` a' tüzet tölle ellopta веду nádban 
, щепу 

nek héle, ha шедшим , 
méca gyanánt fzolgálhntott. Haragra ger 

jedvén e’ tolvajság miatt Jupiter, Prometheust еду ofzlophoz, vagy, 
mások fzerint, Caucasus’ hegye'hez láncznltatta, ’s melléje езду sust 

rendelt , melly éjjelenkint megújjúló пиши; naponkint megegye. Her 

cules azutann e’ ваз: megölvén, Prometheust kínnyaitúl megmen 
tette. .Heyne Consiliarius Úrnak ítélete fzerint, Prometheus nem 

volt valóságos fzemély, hanem csak а’ Filozofiátûl képzeltt Idea, 
melly azt Змеиные, hogy а’ tüznek és a’ mesterségeknek [снаш 

lását az okosságnak, az elörelátásnak, avvagy Prometheia'nak kell 
köfzönnünk. Ezen Швы: azutánn а’ Poéták megf'zemélyesl'tették, ’s 

mivel az okosság, réf'zént a’ mesterségeknek feltalálására 
, 

réfzént n’ 

Javafzságoknak és fortélyoknak kigondolására fzolgál, kétféle mesék 

támadtak, mellyeknek eggyik felekezete а’ mesterségeknek és а’ 

шнек feltalálását, а’ másika pedig а’ Jupiter ellen elkövetott 

ravafzságoknak kígondolását Prometheusnak tulajdonította. — Lásd 

Lippert’ Dactyliothe'ea'ja't II. 1-4. azutánn Description des pierres 
gravée; du cabinet de Sto/‘ch par Winkelmann, p. 314. n. 1 _12. 



21 

V, Szakafz. 

А’ vz'lzígnal' foral'. Az elsó“ az arany, 
a’ ma'sodíl' az ezüst. 

E, remek alkotmány a’ fóld’ fzi'nére tenyéfzvén , 
- 

zfengeni kezdödött az aranykor, mellyben az ember, 

kénykötözö törvény ’s a’ boll`zú’ ostora'nélki'il, 
megtartotta fzavát , 

’s az igazság’ úttyait önkint 

дат; nem ösmervén ártatlan fzl've fenyitö 
efzközököt 

, sem (Школ ölö félelmet. Az ,érczbe 

vésegetett i'gék шёе,г nem fenyegettenek akkor 

венки; i.) az esdekl'c'i közse'g refzketve nem :illott « 

mord bi1-oja clött; kiki bátorslígosan élve'n 

a’ гепатита]; 1е11еи$з oltalmai nélki'il. 

A’ honi bérczekri'il lehasított hegyke fenyi'ifa 
még nem hengeredett a’ viznek ti'ikrös ölébe 

vál'zonfzárnyak alzi, hogy külfóldekre repi'illyön, 
’s а’ honinál nem dúlt fel egyéb vizpartot ai ember. 

Sem mély árkokkal környt'il nem voltak övezve 

várasi а’ népnek. Nem volt тёк trombita érczbi'il 
, 

sem horgas badi kürt; nem volt Кап] 
, 

sem sisak. A’ io 
emberek а’ védô katonáknak harczai nólki'il 

napiaikot bátor heverésben csendesen élték. 

A’ fzabndon termö fóldek 
, mellyekhez az ásó, 

’s а’ dúló ekevas nem fért 
, önképenadának 

mindent; ’s а’ miivelö~ kéznek fzorgalmai nélki'íl 

érelmére jutott eleséget az ember elégnek 
lelvén 

, 
а’ bokros csemetékri'il gyenge gyümölcsöt , 

а’ hüvös erdökben somot, epret, ’s tiiske ['zedcrkêt 



22 

gyüjtögetett, ’s baja gallyairúl a’ fzélesen ágzó 
Гиен: tölgynek makkot, 2.) melly éhes öléhe lehúllott. 

A’ tavafz el nem múlt, ’s a’ fóldnek gyenge virágit , 

mellyek mag nélki'íl mezeinn versengve tenyél'ztek, 
kellemetes Zeñrck langy fzellöcskékkel агента. 
Majd azutánn gabonát is adott fzántatlan az új РОМ 

‚ 

és az ugarlásnak frissilô hornyai nélkül 

gazdagon öfzûltek fzinénn a’ búzakaláfzok. 

Itt tele friss tejjel , 
másutt jó mennyei borral 3.) 

folytanak а’ patakok, ’s a’ kötölg'veknek erébül 

kellemetes fzínméznek airany kristályi csöpögtek. 
Jupiter а’ kormos Tartar’ 4,) feuekére tafzl'tván 

Chrónost, 5.) ’s kénnye alá hóditván a’ nagy Egè'fznek 
kormánnyát , az ezüst nemzetség kezde rügyezni , 

melly az aranykorinál rolTzabb volt, meÍTze haladván 

még is az ércznemnek romlott ivadékit. Az й] Úr 6.) 
fzükebb korlátot ['zabván а’ régi tavafznak 

, 

а’ mindég rügyezö évet négy réfzre tagolta. 
A’ kikeletre [вып nyár érkeze, ’s а’ ködös öfznek 

mostohasági utánn а’ tél gyakorolta hatalmát. 

Akkor шишек шт höségek elöfzör 

Гоп-ат а’ levegöt. Akkor változtak az éles 

fzéltül megmeredett {муженек lomha jegekké. 
Akkor rejtekezett házakba elöfzör az amber; 
’s házai barlangok voltak, шву bótosan èpì'ilt 
gallyak , чаду csemeték, gúzfokkal rendbe fzoritva. 

Akker hintegetett holfzú liornyokba elöfzör 
._ 

friss тягот a’ fzántó 
. hogy dúzs ['zálakra tenyélTzcn , 7.) 

’s terhes igái alatt nyöfzörögve pihegtek az Шнапс. 



23 

1.) А’ Görögöknél és a’ Rómaiaknál a’ törvények érczhe 
véscttck 

, 
’s a’ templomokban vagy más nyilvánvaló helyckcnn 112161— 

Н11а11а11 
‚ hogy minden embcr olvashassa. 

2.) A’ tölgyfa Jupiternek voll; fzentelve. 

5.) Mennyei bornak nevezcm afNectart, az Isteneknek italát. 

4.) Tartarusnak neveztetett ama’ tömlöcz, mellybe a’ Títánok 

letafzíttaltak, ’s melly a’ Bégiek’ vélekedé/se I'zerint olly meílìe 

Ienyúlt a’ föld alatt, a’ melly meH'ze a’ Тёщ felett a’ шепну 
felemelkedik. Meg kell ezt a’ másik Tartarustúl, úgymint Pluto’ 

nrfzágútúl , 
kíilömböztetni 

, 
hol a’ meghalttaknak árnyékai tartózkod 

nak. Ezt Homerus és ö utánna a’ többi Poéták a’ föld' gyomrába 
helyeztetik. 

5.) Chronos Görögiîl , Saturnus Веды, legìíiabbik fia voll: 

Uranosnak, a’ Mennynek , 
és Titaeának 

, avvagy Gaeának 
, 

a’ Föld 

nek. A’ Föld 
, haragra gerjedvén a’ miatt, hogy fzázkezü gyermekei, 

a’Cenl,im|nusok,a’ Tartarusba letafzíttattak, a’ többi gyermekeit, 
n’ Títa'mokot arra birta 

, hogy attyokot az orfzáglástúl megfoíïzúk; 
a’ mit végbe is vittek Oceanus testvérek nélkiîl 

, 
ki e’ pártütésben 

réfzesiîlni nem akart. A' Títánok azutánn kiereí'ztették a’ Tart`a~ 

rusbúl a’ Ccntimanusokot, az uralkodást pedig Saturnusra bízták. 

Ez 
, 

Eköt kötözve ismét a’ Tartarusba vilTza vetvén, Rheát 
, sajait 

testvérét, hitvesséuek válafztotta. Uranus és Gaea azt jövendölték 
neki 

, hogy saját наш fog a’ királyi fzékrül letnfzíttatni: miro 

nézve gycrmekeit mind elnyelte. Vesta volt az elsö, kit Ceres, 
Juno 

, 
Pluto és Neptunus követtcnek. Rhea megharagudván , 

mi 

kor Jupiterrel terhes volt, Cre'tába költözött, hola’ Dictaeai 

bnrlnngban Íìát megfzülvén, a’ Curétoknak, Créta’ e153 lakosinak, 
és Allrastaea ’s Ida ncvii Nympháknak , 

Melisseus’ leányainak, пе 

velésnck okáért Мама. Ezek a’ душ-щеке: az Amalthea nevi'xl kecs 

kének tejével шаришь; a’ Curétok pedig, kik а’ barlangban a’ 

gyermvket felfegyverkezve örzötték, valahányfzor a’ душ-тек sírt, 
mimlannyifzor a’ pajzfokot дал-411111111 vel-tek, hogy Saturnus a’ 

sirást meg ne hallya. Rhea azonban везу követ pólyázott be, és 

Saturnusnak ezt adta gyermeke helyctt, hogy elnyellye. Jupiter 
felnevekedvén, Mctist, Oceanus’ leányát, arra bírta, Воду Satur 

nusnak mérget adgyon , melly ötet ап'а kéfztette, hogy elöfzör а’ 

követ 
, 

azutánn pedig az clnyeltt gyermekeket mind kihánnya , 
kik 

nek segedelmc'vel Jupiter Snturnussal és a’ TíL-'inokkal tiz efzten- 

deig hadakozolt. 11111101- Gara neki azt jövendölte, lnogy gyözedel 
mes leß'z, ha a’ Centimanusokot a’ Tartarusbúl вещицы vcfzi. 
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Ez megtörtént, minekulánna а’ Campe ncvů fzörnyetet megöltê, 
щепу a’ Tartarus elött Erl; aillott. Еггс a’ Cyclopsok Jupiternek 
villanatot és mennykövet, Plútónnk sisukot, Neptunusnnk ринг 
háromágú УШИ: adtak. Így fclfegyverkezve meggyözték ve'gtére a’ 

Titánokot, ’s a’ Centimanusok’ örzése alii a’ Tartarusba Шпенёк. 

Azuta'mn а’ világnak kormánnyát шавок köztt ‘аммоний. 

Saturnus az íidiinek a’ jelke'pe , melly mindent feleméfzl. 

ô vele végzödik a’ Mythologińban az lsteneknek régi systémája. ТЫ: 

telete're, és nz Маца а’ földönn virágzott aranykornak emlékeze- 

1ére, а’ Rómaiak Decemberben egynehány napot ünneplcttek , 
mel. 

lyeknek neve Saturnalia volt. A’ kiilömbféle mulatságokonn kivi'ü 

venllc'gségek is афиш]; e’ napokonn , mellyeknél a’ fzolgáknak az 

ига]: udvarlottak. Megfzüntek потянут illyenlnor a’ Tanácsnnk 

gyiilései , 
a’ büntetések és а’ hadüzenésèk is. 

Saturnus паду fzakállú öreg emßernek прошила, kezében 

Каш“ tartván: de régi képei nagyon ritkák. 
„ 

Az lstenek között, 

».úgy mond Иди/Штат (Шатен. ¿ur штифте bei нами, в. 

‚‚ 69.) Saturnus’ feje egéfzen be van födve: (лгу llogy tudtomra МН; 
‚, van вену pair képe , melly е’ regni-„zml вшить. “ Laisd Descri 

ption des pieres gravées du Cabinet de Его/‘1:11. p. 53. n. 1 — 7. 

Aés Lippert’ Басу]. 1. 1, 2. 

6.) Az u'j Úr, Jupiter tudni illik, Görögül Zevfz чаду Zeufz , 

Saturnusnak és Rhca'mak (in, ’s az Isteneknek leghatalmasabb feie 
delme. Saturnustúl az orízágot elragadván , 

felofztotta ш két test 

vérével úgy, llogy az еде: és földet magának tartotta , 
а’ vizeket 

РЫЛ; а’ tengerrcl Neptunusnak, és a’ ша’ gyomrát Plútónak Наду— 
ш. Jupiter mindenkox` dcrůltt telu'ntettel „рощиц 1е 

, 
’s a’ többi 

шедшая аЬЬап külömbözik 
, hogy élemetes és fzakállus, és hogy 

haja, homlokátúl felemelkedvén 
‚ 

kétfelé bótosan lelmjlik. 'lföbbnyire 
félmeztelennek íratott 

, 
elefántcsuntbúl kéPziiltt trónusonn Шт , 

bal 

kezébcn a’ sceptrum , jobbja'iban a’ mennykö чаду а’ villanatok, 
МЫШИ pedig n' neki пешем: sus. Еду régi .képenn fejérpalást 
tal vagyon [ед-Шпана. Heyne Consiliarius Úr ezen Istenségriilimigy 
vélekedik: 

,‚ Jupiter elejénte Pelasgiai Рейх volt; nevéve-l azutánn 

„a’ Íìlozofuskodó вошь а’ felsö levegöt jelentették ; végtére рейд; 
„ nz й} Theogoniánnk attya lett. ЕЕ’ név щёк általlyában mindent 

„jelent , a’ mi щадя, már meg az el`ztend3nek külömbfc'lc réfzeit 

„ мы. Ve'gte'rc a’ többi népeknek Istenségeivel hasonlíttatott öfzve.. 

s, ‘ну мышц а’ Jupiter Ammon , ту Serapis ; igy vcgyültek meg а’ 

„ ЦШБШЯ mesék Jupiter’ történetcivel. De, bár miklïp пшена}. is 
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„ 
íránta a1.- Шейк, a’ fzokások mindazúltal ¿s az istenî ноты 

‚, 
mindenkor eggyenlö ригам. “ Saturnus’ ШПИЦ kezdödik az Ваге 

neknek új systómája , melly a’ Görögöknek közönsŕges relígyiójával 
:már fzorosabban öfzvefügg. És innentiil Гора kellemetesebb` és el 

mésebb mesék is akadnak elönkbe ; egéfzen új mythologiabéli Меткое 

látunk támadni, ’s a’ régi Istenségeknek helyét más nevůl 
, 

más 

tulajdonságú й] Istenek foglallyák el, kiknek 
, 

mind Гоши“ 
‚ 

mind 

lakásai, mind ösmertelö jelei , jobban meg vannak határozva. [Анд 

Lippert’ Вашу]. 1. 5 -- 55. és Description. des pier. grav. de Sto/'ch 
p. 57. et вече‘. 

7.) Mag-at , 
Cerealia semina. Cercsnek tulajdonittatik a’ 

fzúntásnak és пышек геммами. 



VI. Szakafz. 

Az e'rczŕor e's a' рахит. Az On'fiso/r az Русь e's a: 

Istenelret megta'madgya'l'. 

Е’ kettöt köveLé mord nemzetsége az ércznek, 

mellynek l`zíve fzilaj ’s a’ harcznak durva baráltya 
volt ugyan, ámde gonofzt még is vad kénnye nem ösmeri. 

Majd azutánn felemelte fejét a’ vaskori Тарас, 
i 

mellyel özönképen fóldú'nkre kiomlani Вешек: 

а’ sokféle gonofz. Magosabb honnyokba repültek, 
a’ nagy Igazsággal , 

valamint a’ tifzta Szemérem 
, 

úgy а’ I`zent Hi'iség, helyeikre tolongva sietvén 

a’ lator Álnokság, az Eröfzak, az éhes Esengés 
a’ zal) kincsek utánn, a’ Csel, ’s а’ furcsa Csalárdsá". 

Lepke vitórlákot fzögezett a’ vizi fzarándok 

a’ zuhogó I`zélnek, mellyel még fzl've nem is volt 

ösmeretes; ’s а’ bù'fzke hajó ‚ melly hajdan az égnek 
fellegihez пуща hegyekenn mind zöld fa virágzott, 
ritka meréfzséggel neki ment a’ tengeri habnak. 

A’ Mérö azutánn több réfzre tagolta határral 

gondosan а’ fóldet, melly eddig fzinte azonkép, 
mint а’ friss 1evegö ’s a’ парник fénnye, közös volt.> 
’S már nem csak gabonát шву más eleségeket unl'zolt 

a’ гида; földtûl a’ ['zemtelen emberi nemzet: 

mély bgyomrába hatott elvégre, ’s kiásta vakító 

ingerit a’ rofznak; dúzs gazdagságait értem, 

mellyeket a’ Styxnek I`zomorú árnyékiba rejtett. 
Erre az ártalmas vassal ’s vefzedclmes arannyal 

а’ 1шгс2 15 fzi'ileLctt 
, melly czzel is 

, 
nzznl is élni 
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gyôzedelem [`zerl'zúmi gyanánt Í'zeret; emberi vêrbe 

mártott karjaival csörgetvén a’ fone fegyvert. 
Маг csupa rablásbúl élnek. Nem töltheti bátran 

napjait ijjaítúl roll'z fzomfzédgyának az ember; 
éltes ipája utánn latorúl incselkedik a’ vö 

, 

’s a’ testvér csemeték csak ritkán értenek eggyet. 
.Férjének vefztét a’ nö kivánnya , nejének 
romlását a’ férj; a’ fzörny'l'i mostoha barnás 

mérget egyít, 2.) ’s a’ (Юге ñń nem дубы halálát 

várni az attyának, hogy kézre keritse vagyonnyát. 
A’ fzent Ja'mborság mély porba tiporva vonaglik , 

’s mennybe repì'iltt testvéri utánn Astraea is ärván 

hagyta , 
elundorodott fzl'vvel, végtére honunkot, 3.) 

mellyet az öldöklök elleptenek emberi vérrcl. 

És,hogy az Ё: se legyen menttebb, mint fóldi lakásunlc'. 

a’ vad eröl'zaktúl, a’ mord Oriások is, ammint 

mondatik, a’ hegyeket versengve hegyekre torolván 
‚ 

biifzke hatalmok alá kivánták vetni az égnek 
° 

isteni kormánnyát. 4.) Mire Jupiter égi tiizének 

eggy sebes ágával kette sujtotta Olympust , 5.) 
’s Pelion’ отпил-111 OITzát mell'zére lelökte. 

` ‚ 

Még töredéki alatt tornyoknak elásva fekiidtek ' 

e’ fzörnyü ereji'ì gonofzoknak testei, mondgyák _., 

hogy kifolyó vérek forró boli'zúra мешка 
annyokot, a’ Földet, ki {виднейшие legottan 
csöppeit; és,hogy erös fajjának magva egéfzen 
meg ne fzakadgyon, az új ívadékokot emberi testbo 

zárta; de, megvetvén e’ nemzet az isteni névnek 

mennyei felségét, csak durva eröfzakot i'izvéu, 
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’s a’ vért kcgytelenül Нитриты, fzinte титана 

dölFós tetteivol, hogy vêrbi'il vette mivollát. .~ 

1.) Styx, Oceanusnak és Tetlxysnek leányzi, a’ Tartarus’ vidéke' 

ben езду köfziklahajlékban lakott, mellynél ama’ hires hideg viznek 

forrása van, melly, a’ köfz'íklábúl eredvén, az alsó világotátfollya. 
Styx’ vizc're esküdvén az Istenek, fzavokot többé meg nem 11111501— 

hatták. E’ tifztelettel Styxet azértillették, mivel Jupitcrt a’ Tí 

tánok ellen пенсне; А’ melly Istenség e' “не hamisan esküdött 
‚ 

azt az Istenek társnságokbúl fzámkivetették 
, 

’l a’ Nectartúl és Аш 

brosiátúl eltiltották. Némán és Не: nélkiîl kellett neki езду egél'z 
efztendeig feküdni,'még a’ penéf'z ege'fzen el nem fogta. Azutánn 

más kínokot is kellett még kilencz efztendeig I'zenvednie, és csak 

nzutúnn bocsáttatott meg,l viífza az Istenek’ társnságába , gyiiléseikbc, 
és vcndégségeikre. Styxnek ncveztctik eredetiképen веду valóságos 
forrás Arcádiában, Nonacris és Pheneus mellett, melly azuta'mn 

folyóra Чану tóra nevekedik. A’ Poétált az alsó vilńgba helyeztették, 
mivel magiibun olly sok vasre'fzecskét foglalt, és olly hidcg volt, 
liogy n’ belöllc ivó cmbereket megkábította, ищу méreg gyanzint 
meg is öltc. ~ 

2.) Barna's méreg, Aconiton, mérgcs Ш. 

5.) Литва 
‚ 

Thcmisnek leánya, az igazságnak , чаду inkaibb 
a’ sajâtságjusnak IstcnuÍYzonya. Képe ugyanaz , 'melly а’ Jeltartóban, 
nvvagy Zodiacusban 

, 
Sziiznek neveztetik. Fejénn csillagkofzorút vi 

во]; kezében pedig mél-ö fontot tart. 

4.) Az Oria'sok, Gigantes, Uranosnak és Gacának, az az , 
a' 

Mcnnynck és a’ Fölllnck fini voltak. Ama’ vércsöppekbiîl támadtak 
6k 

, mellyck attyoknak sebébiil folytak, midön Saturnus fiával har-l 
czolt, ’s mellyekct Gaea felfogott volt. A’ hadakozás, mellyel az 

lstenekct mcgtámadták, a’ kc'söbb költemények :iltal a’ régi Titá 

nolmak és Saturnus’ fiainak harczaibúl спаде“ 
‚ mellyek a' világ’ 

formálásńrúl iró régi Poétáknzil az elementumok’ harczainak jelképei 
"oltaln A’ késöhli Poéták az Oriásokét Thessáliába 

, az Olympus , 

Pclion és Ossa ncvii hcgyekrc liclyeztctték , mivel itt a’ föld Маи 
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‘val'ó h'izek valaha kil'îtvén, a’ lcgrettcnetesebh jelenéseknek nyom 
dokil: hagyták шанс]: utánn. Аи Oriaisok ifzonyú termeti'ìeknek 

rajzolt'attak, felctte kemény [zöń'i llajjal és fzakállal. А’ képzi'i 
_mest'erse'gek ‚пышным csak ifzonyú паду embereknek rajzollyák 
sárkánylábakkal , mcllyek halhéjjal пшик beborítva. lífinlcelmann 

щите“. аи: @semen ш Si'mfie, б. 25. Lippen’ Daffy( 
I. 26, 27. Description des pier. . grav. de Stufe/1. p. 50. n. 110. 

5.) Olympus’ hegye Thessáliáhan, a’ Poétáknál a’ mennyet , 

avvagy Jupiternek és a’ többi Isteneknek lakólxelye't jelenti; пай/е! 

legmagosabb teteje'nn, melly a’ felhöknél fellyebb emelkcdik 
, sem 

fzél, sem hó, sem essö nem uralkodik. Csúccsa fellegekkel soha 
be nem borittatván, fzüntelen дед-ЩИ tekiutettel kcdveskedik. 
Pelíon és Ossa hasonlòképen Thessáliai hegyek. 
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VII. $2а1каг2а 

Jupiter az Istenelret egg/be души. _Az orfzzíg’ úttya 
az égenn. 

Attya világunknak, ’s fejedelme az isteni nemnek 
, 

Jupiter, ennyi gonofzt látván а’ mennyei пыла] 

pözfgeni a’ fóldönn 
, érzékeny Шуе megindúlt; 

’s a’ csak imént történtt 
, 

’s még a’ mennybéli Ural: köztt 

el nem híresedett vendéglés még is efzében 

Гоп-Уди „ше11уе1 az ö voltát próbálta Lycaon: 
rettenetes, de igazságához tellyesen illt'i 

boITzúságra fakadt, ’s mind öfzvehivatta magához 
`a’ bölcs Isteneket. Nem késelt senki köz'i'ilök. 

Eggy magos út látfzik bóttyánn a’ csillagos égnek , 

melly hófzíne miatt tejes útnak mondatik. 1.) Ennek 

fzemhetù'nö nyomainn gyù'lekeznek az Istenek a’ пазу 

Dörgönek palotájához. Két Í`ze'1e mosolygva 
kérkedik а’ nemesebb fzl'iletésü mennyei rendnek 

udvariv'fal, hol nyi'l'tt kapukonn ki- ,be — habzani МЫШЬ 

а’ sokaság; fzéthintve lakik mennybéli mezökönn 

a’ község; elejénn а’ legföbb égi hamlmak 

válafztottak ülést шпата régi nemeknek. 2.) 
E’ ragyogó helyet én, ha megengedtetne meréfzen 

fzóllanom , 
а’ Palatin’ mássának mondani merném. 3.) 

Majd azutánn 
, 

ammint a’ márvány házba beültek 

a’ mennybéli Urak, hol gy'l'ìlést tartani fz'oktak , 

ö magosahb fzékenn csontpálczájára bocsátván 

bal könyökét, megrázta haját чаду négyfzer', az ógnek 

csillagit, а’ tcngert, а’ горрапцгбшсъ ez által 
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megmeg rezzentvén ’s bús rómi'ilésre fakal'ztván; 
’s végre imilly fzókkal dörgötte ki úri haragját. 

1.) Orfza'g’ u'ttya'nalc печей а’ Magyar. Fejérsége e’ résünt 

‘На/Ё fejér bornynak ama’ táméntalan sok csillagnak fénnyébül tá 

mad, mellyek az égnelkg’ tájúnn fekfzenek 
, 

’s mellyeket I`zabad 

fzemmel csillagoknak ösmerni nem lehet. Igaz formáikot 112 üveg 
csövek világosan mutattyák , mellyeknek segedelmével ezen új 
csillagok megett ismét eggy másik fejér hornyot, шпагу tejes мы, 
látni. A’ Poéták nzt mesélik 

, hogy e’ horny az égenn Júno’ tejébůl 
támadt, mellyel az égnek e’ táját meghintette, mikor azt a’ fzopó 
Herculesnek, midön még csöcsömös volt 

, fzájába fejte. 
l 

2.) A’ Görögök legföbb Istcnségekre, al Istenekre, és ТЫ Is 

tenekre, avvagy Hérosokra 
, 
ofztották Isteneiket; de a’ Rómaiak csak 

két felekezetre, dii majorum et mínorum. gentíum, úgymint a, 

régi nemes és az й] nemes Istenekre. A’ legfôbb Istenségek, kik 

a’ Consentes, пущу 'ofzzlegyzïltt, és a’ Selecti, avvagy мандат” 
nevet is viselték 

, 
ezek voltak : Jupiter ‚ 

Juno 
, 

Vesta 
, 

Ceres 
, Diana, 

Minerva, Venus 
, 

Mars 
, Mercurius, Neptunus, Vulczmus 

‚ Apollo. 
Az új nemes Istenek közé nem csak a’ mezöknek, folyó'vizeknek , 

erdöknek 
, páfztoroknak, és népeknek Istenségei шпона}; 

, úgymint 
lstenségeknek jelképei , 

banem az Istenekke' lett Hérosok, a’ meg 

I'zemélyesitett Erkölcsök és Gonofzságok , 
e's 112 idegen lstenségek is. 

A’ legfö'bb ¿gi hatalmaknalc, potentes coelicolae, neve alatt 
, 

kik ülést a’ tejes útnak elcjénn válal'ztottak, a’ Poeta Jupitert és 

Júnót értl. 

A’ Palatinus neviî hegyenn volt Romában Augustus VCsá-- 

fzárnak palotája , mellynek nevébiîl a’ palatium, paleta, ne'v isere 

dett. Dio Cassius lib. 55. cap. 16. Egye'haránt vegye itt efzre az 

Olvasó 
, hogy Ovidius ama’ kornak, mellyben élt 

, 
I'zokásai és 1111]— 

landóságai fzerint csinosittya fel Olympust, és majdnem eggy egéi'z 
várasnak rajzollya. Homerus ellenben идущим: csak rideg hegy 
gynnánt terjefzti elönkbe 

, megele'gedve'n eggy palotával , mellyben 
Jupiter egél'z udvarával állandóképen lakik. Ногу itt Ovidius а’ 

csárzáimk futólag hizelkedik 
, `I'ziikse'gteleu cmlitonem. 
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VIII. Szakafz. 

Jupiter az emberi доне/мёда: az [stench/zet* 

megpanafzollya. 

A’ félénk remegés а’ nagy Mindenre vigyázó 
f6 uraságunkért nem faggal'ztotta királyi 
fzl'vemet úgy hajdan, mikor orfzágunkra rohauváu 

a’ sárkánylnbú Oriások 
, fényes egiinköt 

-kênnyek alá kiki fzáz kêzzel рюмка i'gázni. 
Mert, ha elég volt is réml'tésünkre liatalma 

e’ fzilaj ellenségünknek , 
vel'ztére honunknak 

csak maga tört eggy nép., ’s a’ harcz egyféle gyökórbûl 
horzadozott még is Mennyù'nknek jussai ellen. 

Most , 
valamerre öreg Nereus 1.) környékezi zúgó 

habjaival partos kerekét а’ fóldi tekének 
, 

mind egyfzerre le kell I'zinéri'il zúznom az embert. 

A’ pokol’ udvaiuak til'zteltt folyadékira , mellyek 
Styxnél a’ I`zente1tt ligetenn áttúnnek orozva , 

esküfzök én 
, hogy próba gyanánt megtettem elöre 

mindent, és hogy egyéb nincsen шаг hátra, hancm llogy 
a’ foganat nélkúl orvoslott sebre vasakkal 

тёще]: ‚ hogy legalább a’ jobb réfz meg ne romollyon. 
A’ fél Isteneket 

, 
’s Nymphákot , az erdei Szilvánt. 

a’ Szatyrus népet, ’s a’ rétnek Fauuusit értem , 2.) 
kikkel az égi lakást méltatlanságnak itéltiik 

közleni mindeddig, v’s kiknek fzebb réfzeit adtuk 

’s haggyuk ezenti'il is hajlékúl fóldi tekénknek. 

Vagy tán azt meritek, mennyeknek Naggyai! vélni , 

hogy nyugodalmdban maradand félisteni népù'nk 
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dèlczeg eröfzakitúl a’ romlott emberi nemn'ek? 
l 

Önmagamot , 
— hallyátok ezen fajzatnak agyatlan 

дашь! —- önmagamot, kinek úri fzavára remegnek 
a’ gyors villanatok, ’s kit tik.fejeteknek imádni 

монашек, öldöklö fzándékkal lesbe meréfzlett 

venni az elböfzi'iltt шитьём]: mássa, Lycaon. З.) 
Köz швам-а {акт egyfzerre az isteni gyülés , 

’s forro buzgással Штата 
‚ hogy ennyi meréfzség 

а’ nagy Запиваем]: boÍTzúját el ne keri'illye. 
Illy meredö I`zívvel rémi'ilt e1 az emberi nemzet 

‚ 

rettenetes kárát Мити; ’s valamerre tenyéfzik 
fóldù'nk, igy borzadt meg azonn, hogy gyilkos epéje 
eggy dühödö луцкий: Caesar’ vérével akarta 

Bóma’ nevét eltörleni. Szent hi'isége vifzontag 
jobb követöidnek nem volt, Augustus! elötted 

kellemetesh, mint Zëus elött a’ mennyei népé; 
kik, mihelyest fzóval ’s felemeltt Кличка igázni 
каше а.’ заряды, köz csendességre der'l'iltek. 

1.) Nereus 
, 

Poutusnak és Стёпа]; fia, ’aaz ötven Nerrisnek 

avvagy tengeri Nympháknak az atlya. Hitvesse Doris volt. A’ сед 

gernek legfóbb Istense'gei közé fzámláltatván , 
itt a’ tenger helyett 

vetetik. Kellemetes öreg cmbernek fzokott пропащий , 
kezében eve 

zöt tartván, és kocsinn ülvén, melly tengeri állatoktúl vonatik. 

Lippert Бисау]. 1. 72. 

2.) A’ fe'l Istenek, avvagy Hcrosok, többnyire az пышек‘ 

íininak станах. Mind testekre, mind lelkekre nézve, mértékhaladó 

nagyságú ás erejii férjíiaknak képzette ököt a’ régi világ , 
küiönös 

C 
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érdemeket tulajilonítván nckik, mcllyeket magoknak kiìlömbfélc ió 
fzerzemények , erkölcsjobbítások , 

hazavédelmezésck 
, orfzáglńgitások, 

‘тку várase'pítések дна! I'zerezlenek. 
„ Herossaiknak, úgymond 17in 

„kelmanfu @lf¢ld)¢¢ Ьег Simi“, в. 165. nvvagy nz ollyan em» 

‚‚ berekhen, Ките]: а’ rógiség az emberí termél'zetnek legfôbb mél 

„ tòságát tulajdonitotta, a’ Régiek egéfz az Istcnse'gnek határńig kö 

„ 
zelítettek 

, 
а’ nélkîîl hogy czeket мышь volna 

, Чану ama’ finom 

„ külömbséget , melly közöttök e's e’ кыш volt, шедшими“ vol 

„na. Formáikot bajnokiaknak „рощи ‚ 
’s némelly tagjaiknak in 

„kább nagyobb mint terméfzetcs ‘слайде: tulajdom'tottak. Muscu 

„ 
lussaikba sebes mozg'ást és foganatouágot helycztettek; lleves 

‚, 
tetteikhen решу а’ termél'zetnek valamennyi indító öfztöneit mind 

‚, 
felserkentették a’ tehctös munkálkodásra. Ennek czéllya a’ legle 

„hetségesebb külömbféleség volt, mellyet mindenben ke'fzakartva 

‚, 
kerestcnek. “ 

A’ Цуг/21:11:51: az cgéfz 'földönn насыщен al Istensc'gek, de 

halandók "oltak azzal а’ kiilömbséggel, llogy sok fzaizadig éltck. 

Szokott lakásaik n’ bnrlangok voltak, mellyek ezen okra nézve Пуш— 
pllacumoknak neveztettek. A’ Nymph-'lk köziìl legösmerelesebbek: 

a) A’ Nájások, Najades, а’ vízforrásoknak Nympllái. Ezek 

Sejekenn sáskofzorút темах; ösmertctö jelek pedig a’vízedény volt, 
melly melléjek rajzoltatott. A’ Rómaiak ЗОН: Octoberben ülték az 

l'xgy печет“ kútünnepct, a’ fzökä kútakba kofzorúkot velvén 
, 

a’ 

vonó kůlakot pedig hasonló kofzorúkkal felc'kesítvún. 

Ь) A’ Каравай, Napaeae , 
a’ völgyeknek, vírágoknnk, гать 

nek és bokroknak Nymphái. 
c) A’ Dryások és Hamadryaisok, Dròyades, Hamadryades , az 

смыто]: és а’ fáknak Nymphái. A’ Dryások, n’ régi mondák fzcrint, 
a’ ИК alatt mulattak; a’ Hamadryások решу а’ fákban ‘гопак, 
mellyekkel e'ltck, és el is enye'fztek. 

d) Az 0reások 
, Oreaa'es, а’ hegyeknek Nymphái, e's a’ ушн 

fzó Diánának legnevezctesebb tán-sai. 

е) Ezekenn klvül топа]: még hairomféle Nymphák , úgymint 
n' Limnások, Límnades 

, 
kik а’ tnvnkban, és más ájló vízekben; 

n" Lernoniások 
, Lemanz'ades, kik a’ rétckcnn és a’ mezökönn; és a’ 

Potämisok 
, Potamides, kik a’ nngy és aebes folyóvi'zekben laktak. 

A' Ncreisek, és Oceanisok, Пер-смех, Oceanides 
, tengeri 

Nymphák és halhatatlanok voltak, és crrevalónézve a’ шарады) 
rcndx'i lstensëgck közc' сап-клык. 
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A’ képzô mcsterségek valamcmxyi Nympliáknak karcsú és fvzép 
termetet adnak. Lippert’ Бисау]. 1. 484 _ 486. és 472. és 458. 

Azonnkívül, llogy ezen Istenségeknek а’ Régiek külömbféle mezci 

ajánde'kokkal kedveskedtek 
, virágkofzorúkkal is felékesitették bál 

ványképeiket, mellyek a’ barlangoknál , 
forrásoknál 

, folyóvizeknél, 
hegyeknél és erdì'iknél állottak; söt melléjek kertecske'ket is plän 
táltak, mellyek többnyire csak eggy kis darab földet foglaltak el, 
’s mellyekben fi'inél , 

és egynehány virágnál egyebet nem termcfztet 

tek; elhitetvén magokkal , hogy a’ Nympliák csak ezekben gyönyör 
ködnek. A’ Nymphát magát шедший, уеГ2е11е1ше3пе11 tartatott. Azt 

hitte tudni illìk az akkori világ, hogy a’ kit a’ Nymphának leliel 

lete megérdekcl, узду а’ 
. 
ki fzeme'llye't megláttya, bizonyos kábú 

lásba esik 
, melly N ympholepsiának neveztetett. Е’ ve'lekedésbi'il 

támadt talán a Lymphaticus I'zó is. 
. 

A’ Faunuso/c , Баптизм: e's Syb/amiral: az erdöknek 
, begycknek 

és mezöknek Istenei voltak. Termetek réfzént emberi, réfzént állati 

volt. Képeik, kiváltke'p a’ két elsöké, külömbfélék voltak: inert 

némellyekenn csak а’ fark és а’ kecskefülek, némellyekenn pedig 
még a’ kecskeláhak és a’ kecskefzarvak is шатаний: nz állatiságot 
Most a’ képzö mesterségek 11’ Faunusokot és а’ Satyrusokot úgy kü 

lömböztetik meg , hogy ainazok az emberi termethez fzitsanak 
, 

ezck 

pcdig а’ kecskelábsk által az állatihoz; jóllehet erre okot a’ régi 
l'zokásokban nem találnak. A’ Faunusoknak legfzebb státuái érett és 

I'zép iŕiúsággal ’s töke'lletes proportióval difzeskednek, úgy mind 

azáltal, hogy ifiú termetek az ifìú Herosokétúl az ártatlanság és az 

eggyügyüség által kiilömbözzen. Ez volt czen Istenségekriil a’ régi 
Görögöknek vélekedése is. Lásd [Winkelmann 

, Góefcbifbu ber Sîůtlße, 
e. 158. Lippert’ ‚0110571. 1. 595—599. és 439-—490. Description 
des pier. grav. da cab. de Sto/ch, pages 258 — 250. Monument. ani.' 
ined. n. 57 ---- 60. 

5.) L_ycaon, Arcadiahak királlya. Külömbféle felese'geitiîl 
ötven fin lett. A’ keve'lységben és az istentelenségben e’ familiának 

.az .ege'fz földönn párja nem volt. 
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1X. Szakafz. 

Lycaon [ай-лава va'ltozih. Jupiter'felle/'zi ‚надпилив, 
hogy az emberi nemzetet w'zözönnel eltörli. 

A., zfìbogás fziinvén föúri {выпьет által, 

Jupiter illy fzókkal komoran folytatta befzédgyét. 
Ötet ugyan, fziinnyön meg gondotok, öfzvetiporták 
már igaz ostoraim: de свай értéstekre adanclom 

még is, mit vétett, ’s melly boITzúm érte negédgyél. 
Ногу fiileirnbe hatott feslett erkölcse korunknak , 

I`zörnyii rajzolatit hazugoknak lenni оттуда, 
titkon az Olympusbúl a’ УМОМ foldre lefzállok, 
’s emberi termet alatt megkémlem rendre lakásit. 

HoITzas volna elö fzámlálnom, mennyi gonofzság 
tù'nt minden réfzri'il seregenkint vizfga fzemembe: 

rettenetes hirét az igazság meITze haladta. 

Maenalus’ erdeibi'il, hol I`zörnyü fziklaodúkban 

vánfzorog а’ sok шк! 
‚ Су11епе’ vidékihez érvén, 

’s innen fenyvesihez jutván a’ hóba bon'tott 

büfzke Lyceusnak , 1.) behatottam végre az Arcas 

f6 Ёрш]; palotájához, mikor éppen az éjet 
fziilte az esti homály; hova vendég I`zállani nem шеи. 

Jelt adok а’ népnek, поду az, а’ ki 
, 

isteni Felség; 
’s térgyre borúlva imád. Tettét csúfollya Lycaon, 
’s megtudom én, úgymond, ha halandó emberë,mint én, 

шву bizony Istenség'.’ olly fontos próbajelekbül, 
йогу sù'keres kétségre okunk ne maradgyon iránta. 

Megtefzi hát mindgyzirt а’ nagy kéfzi'iletet arm , 

hogy , még én alufzok 
, 

rám ú'tvén lopva , megöllyön. 
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Így az igazságot legjobbriak vélte nyomoznì. 
Ez neki még nem elég. Házába Molossid küldöLt 

eggy мая békekezest; ezt ö lenyakazza legottan , 

’s féleleven testét réfzént megfözi puhi'tó 
vl'zben, I`zenderedö ti'izönn megsù'tteti réfzént. 

Én, mihelyest ezen ételeket felrakta elömbe, 
boITzúló ti'izzel házát I`zétl`zórtam azonnal, 
’s belsö Isteneit falromlékába temettem. 

elijedve I'zalad, ’s a" néma mezökre kijutván , 

hafztalanúl НИШ emberfzózatra fakadni; 
ordl't. Tagjaibúl mind új agyarába tolódik 

a’ ferie düh; barmot méfzárol régi fzokáshúl 
, 

vérrel ki'vánván még most is eloltani I`zomját. 
Köntösibi'il fzö'rbojt fzületik 

, 
lábakra fajúlnak 

karjai , 
farkas leIIz, ’s új ter-mete még is elöbbi 

gyilkos képének nyilván hordozza шпат. 

Mint azelött, öfz most is; egéfz скетча eröfzak; 
’s hajdani vadságát hi'iven rajzollya mivolta. 

Elpufztúlt eggy ház; de nem eggy ház érdemes erre. 

A’ fóldöfm vad Erinnis az úr, 2.) valamerre tekl'nti'ink; 
minlha fzövetséget Гигиена]: volna шаге]; köztt 

, 

mint esküdtt штык, mindnyájan az emberi falkák 
, 

hogy gonofzúl élnek. De meg is van téve iránlok 
isteni végzésem, hogy súllyát e1 ne kerúllye 
méltán ostorozó boITzúmnak senki közüllök. 

Jupiter így fzóllott. Nagy réfze az égi Tanácsnak 

biró végzését hango's I`zózatta1 igaznak 
hirdeti; söt loBogó lángig gerjefzti Наташа“; 
még а’ rabbi Tagok сзак némn jelekkel' нет; 

' 

' 

f 
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1е11уе$ igazságńak мамаш. Amde швы-811: 
romlását még is mindnyájan az emberi nemnek, 

а’ köz atyát kérdvén: mit akar boll`zúja csinálni 

végre az elpufztúltt foldbûl'? ki fog а’ nagy Egeknek 
til'zteletére teményt áldozni? az állatok által 

fogjaë honnyáhúl elpufzti'ttatni az embert? 

A’ mennybéli Király , 
е’ kérdésekre felelvén , 

mondgya: hogy enyhi'tsék fzorgalmokot , 
és hogy ezekrc 

I 

leITz пек} gondgya. Igér egyfzersmind a’ feleméfztett 

emberi Тайга helyett új és jobb nemzetet enne'l 
, 

melly kegyesebb Гики-11111 csudatétele által eredgyen. 
Kéfz vala máx' а’ fóldnek egéfz [`z1'nére lefzórni 

menyköveit: de meg attúl ТЫС, nehogy annyi тещах 

lángot vessen az Ég, ’s a’ tengely egéfzen elégjen. 
A’ Бога’ könyveibi'il azt is juttattya efzébe 

, 3.) 
hogy jön iidö, mikor a’ vizeket, ’s a’ fóldet, az éggel 

eggyù'tt , 
a’ menybéli так köz lángba boríttyák, 

’s а’ nagy Mindennek remek alkotmánnya leomlik. 

Eltefzi hát а’ tüznyilakot ‚ mellyekkel az izmœ 

Cyclops nemzetség felfegyverkezteti кацап, 4.) 
’s más boITzút válafzt, melly ellenkezzen amazzal, 

záporokot küldvén а’ fold’ fzl'nére az égnek 
minden-réfzeibi'il, Воду az emberi nemzet azoknak 

fellegekíg dagadó árjában lellye halálát. 

1.) Lyceus , 
Arcádiai hegy. Майдана, Epirusi tnrlomány. 

2.) Erinnís, Erinnys, lstcnalfzony. A’ legráqiebb Роба]; 

Homerus utánn ежу Erinnissel megelégedtek: de az újabbuk többet 

шишек, а’ nélki'il llogy был; megncvczte'k чаду l'zúmokot megha 
шиш"; volna. Csak а’ lcgkésiibli Poélák ösmernek иди-шаг, Tiel' 
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plwnéß tudni illik, ki a’ gyilkosságokonn Ы! boll'zút 
, Шевели, 

avvagy a’ Fenyegetiiv, és ‚Несли, avvagy a’ N_yughatatlqnkodo't. 
Ezek Erisnek, ИМЕН, és Acheronnak leányai, ’s a1. also 

világnak Istenalfzonyai voltak 
, kik, а’ roll`zban gyönyörködvén , :u'ra 

rendeltettek , hog-y , mind a’ földönn , mind а,’ `pokolbnll, а’ gOllßfZ 
ságokot megfenyitsék, és megbcll'zúllyák. Нет egyebek в“): ищи 
а’ megí'zemélyesitett Lelkiösméretnél. A’ Görögök ököt Erinniseknek 

петлёй ‚ашъёшп pedig , 
minekutánna Orestestöl inogengefzteltettek, 

Eumeniseknek, Eumenides, avvagy Hajlando'lchnab, Гдыне baboná- ` 

san tartván az elî'éle n_evektiil, mellyek l'zerencsétlenséget jelcn 
tettek. A’ Rómaiak ököt Ритм/ела]: nevezték. A" régi Görögök komor, 
de ifiú 

, 
és fze'p дыши; ГиййеЬпеЬ írták , fnárnyak ne'lkiil , liaiokban 

némellykor kigyókot , eggyik kezekbe {шум , melly köriìl koronkint 

“дуб volt tekerve, a’ másikba ostort; egyébaránt már сайги öltö 

zetben 
, 

már félben. Az Etrúriai edenyekenn niindenkory Iìárnyasak. 
A’ Poéták nagyon retteneteseknek Гиен-(21111 rajzolni. Lásd Monumenti 

antichi inediti di [Vin/:dmanr: n. 148. 149. és 151.]E’ hires Írónak 
itt elöhozott 148. fzámárúl azt kell el'zre venniink 

, hogy e’ kép nem 

Agamemnonnak , 
hnnem Clytaemnestrainak és Aegisthusnak gyilkolását 

iclenti- ъашмьс: be: alten Ritenuta: nnb kan“, 
Зонта}: nevezem а’ Fa'tumot, melly a’ Régieknek “Че 

kedése fzerint örökti'il Гоша megllatározott végzës volt 
, melly fzerint 

e’ világonn Í'zükségképen именах minden. E’ végzést mcg maga 

Jupiter sem шитыми meg. 

4.) A’ Cyclapsok, Шиповник és а’ Földnek (iai, n’ tölibi 

lstenségekhez hasonlók, de csak езду-Вставь, erösck és mvafzok 
voltak. Heyne az езду fzemrül, melly mindeniknek horploka’ köze 
pében volt, аи: ища, hogy az Миш való vélekedés a’ Cyclops 
névbiil Тай-шпона, melly eleje'nte паду, gömbölyû ‚ ésígy тенета 

fzemet jelentett. A’ Cyclopsok eredetiképen nem voltak egyebek, 
hnnem csak megfzemélyesitett Villa'mla'sok, ammint neveikbiîl vilai 

gosan ИНЫХ: mert Bronte: annyit teI'z mint .Menydörgii , Steropes 
nnnyit, mint Villa'mlo' és Beütö', Arges annyit, mint sebesen ¿s 

падут: Vila'gz'ta'. A’ Роем]; цшьёпп megmódosították a’ mese't, 's 

bevezették а’ Cyclopsokot Vulcánus’ mühelyébe, hogy Jupiternek 
nyilnit avvagy menyköveit koholni девизы‘. Végtére vad nemzet 

камыш belöllök Siciliában 
, 

kik sem földrnüvelést, sem hajózásl: , 

sem решён-1 társaságot nem ösmertek, hanem а’ hegyekenn és а’ 

bnrlnngokban fzertel'zét диск, úgy llogy мышцами mindenik lxxizi 

дата fcjedclme és bin-oja volt. Lásd ŕaiermamfß тыьыодсе, 6 

56. és 568. 
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X. Szakafz. 

А’ Vizözönneh rajzola'sa. 

Erre tehát'Aquilót Aeol’ barlangiba ища, 1. ) 

’s véle az olly fzeleket , mellyek I`zétïízik az égnek 
fellegeit; ’s kibocsáttya Notust. Notus a’ vak úreghül 
nedves I'zárnyaival Ifzonyítani termett 

arczai olly feketék a’ töbh mint éji homálytúl , 

mint a’ {Шиш korom; csak bajjal bírja fzakállát 

а’ sok катавасии záportúl; fzù'rke Начал-111 
csurganak u’ si'iri'i essök; teli fzôke ködökkel 

homloka; tollha шиш kebelébi'il harmatok esnek ; 

’s ammint meITzeható` markával nyomja koronkint 

a’ homorú. felhöt, город ez, ’s а’ záporos essö 

vízzel duzmadozó gyomrábúl идёт leomlik. 

Sok fzin'l'i Íris, Мидии]: házi követtye , 2.) ‘ 
felfzedi а’ vizeket, ’s az fires felhököt папуа. 
Omlanak a’ gabonák , 

a’ fóldönn öfzvetiporvd 
{степей а’ fzántó népeknek агава reményi , 

’s a’ ho[l`.:ú évnek sanyarú munkái enyéfznek. 
Jupiter, illy ifzonyú hoITzúlásával az égnek 

meg nem elégedvén, Её]: Öccsét hijja segédi'il 
vizfolyadékaival. 3.) Mind öfzvekiáltya ez ököt, 
’s ammint ш- fzigetenn épültt házába begyülnek 
a’ sokféle Folyók: hogy hoITzasan intselek, úgymond , 

benneteket 
, ninos гита úldt'iuk; mind öfzvevegyétek , 

а’ mi erôtök van; mert ezt а’ mostani I'zùlkségv 
megkivánnya. Ki kell шиш mindenik érnek 

nyitnotok. Így azutánn,a’ венской öfzvefzakafztván, 
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a’ kitörö vizeket fzabadon lhaggyátok omolni. 

Szóll vala 
, 

’s ök, töstént haza térvén, rendre kinyittyák 
kúttyaikot, ’s gyors hahjaikonn а’ sikra görögnek. 

villájával», melly három oromra van oliztva , 

meglöki a’ földet; теплее ez , 
’s remegése -kifejti 

a’ fold’ gyomrábúl а’ sok forrásnak az útat, 

mellyek eláradván , 
а’ nyi'ltt rétek're sietnek , 

’s a’ gabonát, fákot 
, valamennyi barommal Aaz ,embort, 

’s a’ sokféle lakást 'belsö fzentségivel eggyůtt, . lu; 

gyilkos eröfzakkal bizonyos romlásra ragadgyák. . 'xd 

Hogyha takin Шагай is valamelly ház , шеПу az özönnek 

ostromlóierejét, mint а’ köfzikla, kíállya , 

legmagosabh hajazattya felett egymásba l'ilifidnek l 

még is az árvi'znek так! hahjai, ’s гейше mozognak 
а’ csavarék örvények alatt a’ hajdani tornyok. 

A’ fold ’8, a’ viz köztt nem volt шёл‘ semmí külömbség. 
Tanger volt mindeu; Vde vizét е’ meITze kiáradtt : е, 

tengernek рано]; kifzabott ágyába nem так. 
l ‚ 

Ez hat dombra siet; lebegö csónokba vonódván 
, 

ott evez a’ másik 
, 

hol nem rég büfzke reménnyel 
fzántogatott; álló gahona'nn úfztattya hajójál; 
megmeg amaz, {аду duzmadozó vízárba lesi'illyedtt 
pórmajoronn; emez ágai köztt а’ fzilfatetönek 

friss halat i'iZ. A’ görbe karú vasmacska talántán 

vl'zhe hagyi'ttatván, zöldelló rétbe годами, 
’s talpa magos I'zo'llökre meri'il a’ fù'rge hajónak. 
А’ шегеаек fziklánn, 1131 ешьь >Vig Ьесзьесворогьок 
a’ gyöpököl; nyestékyidomatlan tengeri lloruyúk 
„уйдут: testeiket melegítö Кануна]; okáért. 
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A’ hab alatt a’ Nereisek bámúlva csudállyák 
a’ sok zöld Цветет ‚ шиш, ’s palotákkal egyi'tett 
várasokot. Talabor testú delphl'nek enyelgve 
типа]; az erdökben 

, suhogó gallyakba rohannak , 

’s izmos Реп-каппы: remegö tölgyfákba csapíntyák. 
A’ juhfalka között haldokló farkasok úfznak. 

Hempelyeg a’ ragadó habokonn a’ sárga orofzlyán , 

hempelyeg а’ tigris. Nem губи а’ vizi vel`zéllyel 
küzdeni a’ vad kan, bár melly vefzedelmes erövel 

birjon is. A’ I`zarvast gyors lábai el nem огонёк 

а’ sebes :irak elöl, ’s nem lelvón fóldet az едва]; 
lebke lakossa 

, 
hová fzállyon nyugovásnak okáért 

, 

fáradtt fzárnyairúl a’ gyilkos vi'zbe 1eomlik. 

A’ magosabb helyek is befódetnek végre az атак 

gát nélki'il dagadó шпат; ’s most legelöfzör 
tépdesi а’ kék hab tetejét а’ bù'fzke hegyeknek. 
A’ köz özönbe vefzett fóbb réfze az emberi пашней 

, 

’s a’ kit az ár kimélt, azt lassan elölte nz éhség. 

1.) Aeolus, a’ Szeleknek Istene, a’ Liparai fzigetekenn мы: 
а’ földközi tengcrben, ’s az eggyikenn köziîllök za'rva tai'totta a’ 
Szeleket eggy barlangban , 

hacsak neki jónak nem tetfzett, Чану 
Jupitertíîl parancsolatot nem ‘ген; , hogy nz eggyiket ‘гагу a’ тыка: 
kibocsássn. A’ régi mesék fzerint Aeolus az Isteneknek kedves em 

Ьеге volt, ki érczfallnl 
, 

és ezcnnkiviìl meredek köfziklákknl beke 
где", úfzó fzigetenn lakott. Familiája hat fìúbúl e's hat leánybúl 
ńllott 

, kik, öl'zveházasodván, fzüntelen vendégeskedtek. Szolgái , 
а’ 

Szelek, liatalma Мам voltak ugyan , 
de pnlotákban lnktak, ’s 

minduntalan сядут: dobzóilt '. 
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2..) Íris, Thnumasnak és Electrának leánya. Thaumas, n’ 

Pontusuak és a’ Földnek fia, Electra pedig Oceanusnak leánya 
volt. Íris azutánn az égi I`zivárványnak IstenaÍTzonya, és Jupiternck, 
de kìvált Júnónak házi követtye lett. Némellyek Írisnek тьмо 
nittyák ama? hivatalt is 

, hogy az alfzonyoknak halálát könnyebbítse, 
és lelkeiket az alsó világba vezesse. Többnyire Júno’ trónussa Нац 

. 

ül 
, 

fzinte parancsolattyát várván; kinek ágyát is vetni Гиена. A’ 

fzivárvány volt az út, a’ mellyikenn nz égbiìl a’ Rildre, és innen 

meg vilfza járt. Tarka ruhában rajzoltatik , 
ammint fzinte a’ fzivár 

ványonn leerefzkedik. 

5.) Ke'k Ó'ccsét, Neptunust tudnì illik, kinek Görög neve 

Poseidon vagy Paseidaon. Saturnusnak és Шейхи]: fia, .lupiternck 
pedig és Plútónak tcstvére 

, egyfzcrsmind pedig a’ víznek jelképc, 
és Еду а’ tcngernek királlya volt. Királyi méltóságńnnk jele a’ régi 
mód fzerint kéfzi'tett holl`zú эсеры-щи, mellyet kezében tart, ’s 

mellynek feliil három hegye van , és igy három ágú villának is нечег 

tetik. Ennek credete talán az , hogy ne'melly halakot vnlaha hagyitó 
(латиницы fzoktak voll: fogni, mint most a’ czethalat Нищий 
kapcsokkal. Neptunusnak а’ régi világbúl reánk татам képe 
parancsoló felséggel tellyes, de nyugodalmasan deriìltt, те; mikor 
indúlatban rajzoltatik is. „Sze'p feje Neptunus’ выпадами, l'lgy 
„ 

mond IÍ/'inkelmann, melly Romában a’ Villa Medicis palotńlmn 
„áll , Jupiternek fzokott fejétíil csak fzakállábau és haja'iban МЫШЬ 

‚, 
külömhözni. Szakálla nem holfzabb ugyan , 

de boden-abb; bnjúífza, 
„vastagabb; haja pedig , 

azonnkivůl hogy fodrosabb 
‚ máske'p is 

‚, 
emelkedik fel homlokátúl, mint Jupiter feje'nn.“ ‘интенция 

auf @Cfibltbh Ье: áîůnfle , 
Ф. 44. Sokfzor Delphinusoktúl топи: 

kocsiban is Мг а’ tengcrenn, melly köriîl fzokott követöi és fzolgái 
úfzni látfzauak. Ovidius itt ke'Íc Testve'rnek nevczi, mivel а’ tenger’ 
vize c’ Izínnel difzeskedik. Lippert’ Басу]. 1. 56—66. A' Régiek 
n’ földindúlást is Neptunusnak tulrljdonították; azéri: mondgya 
nlább Ovidius : Ipse tridente `ша terram percussit: at [На iutrerruu't, 
motugue vias pqtefecü aquarum.. 



44 

XI. Szakafz. - 

° 

Deucalion e's Pyrrha , 
a’ ‘им-бабий! megmenel'eflve'n , 

e'rze'heny pana/Zohra fahadnah. А’ „img helyre 
a'llíttatih. 

Attica’ fóldgyeiti'il Phocis válafztya el Aon’ 

dúzs mezeit; '1.) Phocis 
, molly mindenféle gyümölcsnek 

annya gyanánt ragyogott, még РОМ volt 5 ’s melly az özönuek 

pulìtitó vefzedelme Цап, а’ tengeregéfznek 
réI'ze душат, mindenre ható folyadékkal eláradt. 

Ott magos eggy hegynek két csúccsa felötlik az égnek 
csillagihoz , 

’s a’ fellegeket felmúllya fejével. 
A’ neve Parnassus. 2.) Száraz bérczére akadva'n, 
mert már minden egyéb e1 volt foglnlva vizekkel 

, 

а’ lebegöA csónok 
, melly hitvessével az árbúl 

. 

jámbor Deucaliont bátor. kebelébe годами; 3.) 
ez kisiet, ’s a’ Corycium’ Nympháival 4.) elsö 

lstenit а’ hegynek , 
’s Themis AÍTzonyt mélyen imáclgya, 5.) 

u’ ki azon korhan, Гнет kérdésekre felelve'n, 
sorsát a’ habozó embernek elöre lel'rta. 6.) 
Nállánál igazabb ’s jobb férjßt az akkori {Шабли 

nem lehetett kl'vánni 
, sem afi'zonyt, a’ ki az égnek 

f6 Urait felségénél buzgóbhan imádta. 

Jupiter, a’ Гошей csupa tóbúl állani шиш, 
"s eggy перс, eggy férjtit lélekzeni а’ sok ezerbi'il, 
kik, soha sem vétvén, igaz istenes életet éltek; 
fzétveri а’ felhök’ seregót Aquilónak afzályos 
шагнут?“ i 

’S ammini megf'ziinnek egéfzen az essök 
‚ 

.láttya mcgint a’ гоне: az óg, ’s а’ kék egel a’ fold. 



Ha bjaival sem hi'iti dühét a’ tenger örökké; 
mert Ura, elvetvén a’ három csúcsra felofzlott 
villát, ’s а’ haragos тещ kérlelve siml'tván , 

а’ velclett bíborba takartt ’s a’ tengeri mélynek 
hl'g tetejénn úfzó Tri'ton't fzólli'ttya magához, 7.) 

hogy csigakiirtyével jelt adgyon I'zerte шаман 

nagy folyadékainak, hogy Гит: ágyába I`zorúllyon 
mindenik. Erre тешь vefzi ez csavarékosan дрань ‚ 

’5 allya felé I`zétdomborodó gyi'iri'ikre kitágúltt 
kürtyét , melly milielyest közepénn a’ {сивый síknak 

megtelik а’ belefútt levegövel, hangja legottan 
elhat az ormosodó partoknak dupla sorához, 
hol Phoebus fzi'iletik 

, шву az éjnek ölébe lenyugfzik. 
Akkor is, ahhogy elért Trl'tonnak barna I'zakállánn 

csi'iggö harmattúl megnedvescdett ajakához, 
’s Neptunus’ hagyománnya fzerint а’ vilTzafolyásra 
liarsantott jeladást, kihatott valameuuyi vizeknek 

öreihez 
, 

kik tengereket vagy fóldeket (Знак; 
’5 a’ ki fzavát hallotta 

, 
Í'zavát идише legottan. 

Partyai vannak так‘ a’ пазу tengernek; az árbúl 

felfzabadúltt ágyába I'zorúl valamennyi folyóvi'z; 
sinlenek а’ patakok; sl'rjokbúl újra kinyúlni 
látl'zanak a’ fzù'letö halmok; felemelkedik a’ föld 

, 

’s ammint a’ folyadék megapad , 
эй; I`z1'ne tenyéfzik. 

Végre az так is fejeket fel kezdik emelni 
, 

ágaikonn csi'iggvén Ы; terhe az enyves ifzapnak. 
Vill`zakerült a’ fold, mellyet hogy egéfzen üresnek 

’s pufzta vidékeiben mély csendességbe meri'ilttnek 

Ищи Deucalion, Куп-1161110; sirva imi'gyen 
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fzóllott: óhll'zeretett húgom, ki az allzonyi nembiil 

még egyedül шву fenn, óh hitvescm! a’ kivel engem’ , 

köz nagy atyánk lévén, a’ ver, а’ házi fzövetség, 
’s most az özönviznek vefzedelmei egyhe csatolnak; 
im! az egéfz fóldönn, valamerre kiláthat az alkony , 

’s a’ I'zületö napféiiy , 
csak bennù'nk csillog az élet; 

minden egyéb a’ tenger alatt kíizködte ki lelkét; 
’s meg önn állapotunk sem bátorságos egéfzen, 
most is ijefztgetvén bennünköt az égi csatornák. 

Hogyha te nélkülem kikeri'ilted volna vef'zéllyót 
a’ vi'zek’ árjilnnk, hova lenne, I'zegényke! magányos 
fzi'ved? az aggafztó félelmet türni sokáig 
hogy gyöznéd egyed'i'il'? hogy epefztö bńdot erösehb 

enyhitö nélk'i'il? Ha te a’ tengeŕbe meri'iltél 

volna elöhb, hidd e1, méllyébe sietne ищите! 

férjed is. Áh.' bár csak mesterségével atyámnak 
a’ formáltt agyagot lélekre segítení tudnám, 

hogy kiù'ri'iltt fóldú'nk zselléreit újra tenyéfzni 
látná! Most, tetfzése fzerint a’ mennyei Karnak, 
kettönkben van fenn egyedül maradéka fajunknak, 
hogy példái legyiink az elomlott velnberi nemnek. 

1.) Böótiának re'gi lakosi neveztettek Aóniabélieknek. шиш, 
melly itt Aónia és Attica között fekiidni mondntik, Böótia által 

válafztatott el tulnjdonképen Attica'túl. Неву е' három tartomány 
Görög orfzághan volt, l`zükségtelen emlitcnem. 

2.) Parnassus’ hcgye Phocisbzm fekíidt, ’s Apollónak és a’ 

Mńsáknak volt I'zcntolve. Két csúccsa 
, úgymond Chandler 

, hegyekre 
balmozolt hcgyckbiil áll 

, 
c's fzcmbe csak valnmivcl mellìcbbriil tüuik. 
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5.) Deucalion, Prometheus’ fia 
, 

Plitliiotiának királlya, melly 
Thessaliának eggyik réfze volt. Hitvcsse P_yrrha , Epimetheusnak és 

az elsö all`zonynak -, Pandórának, а’ lez'mya volt, e's Titánisnak is 

mondatxk, mivel Epimetheusnnk az attya Japetus Titán volt. 

4.) Corycíum’ Nympha'i a’ Músák; mei-t ezeknek és Pánnak 

volt a' Corycîai barlang felfzentelve, noh'a neve't a’ Corycia Пуш— 
phátúl vette. 

5.) Themis, Uranosnnk leánya, ’s az igazságnak és a’ jöven 
döle'snek Istenalfzonya. Mérö Копна! és ранена! rajzomiik. A1. 

lsteneknek bíróvégzéseit mindenkor álmában vette volt. Lásd Lippert’ 
Dacgyl. l. 207. és 708. Манит. ant. ined. n. 41. 

6.) 0ra'culumnak az ollyan templom печеные“, mellyben 
az Istenség jövendölt. Pausanias a’ 10. könyv. 5. réfzében ш 

ЬеГиёПй, hogy a’ legre'giebb üdökben a’ Delphiumi Oraculumot Tellus 

першими] eggyl'itt birta. Üdövel Tellus az 3 риза: Themisnek 

engedtc , ez ран; végte're Apollónak ajánde'kozta , 
ki Neptunus réfzét 

is magáévá tette, felcserélvén ezt vele a’ Calaurea идешь, melly 
most Porónak neveztetik. 

7.) Tritan,Neptunusnak e's Amphitritc'nek a’ fia 
, 

’s a’ tenger’ 
királlyának hirmondója. Egéfz lágyékig embernek iratik 

, apró ke'kes 

halhéjjal befödve 
, 

alól pedig Delphinusnak. Lippert’ Васи’. 1. 64. 

72. 76. 245. 244. Молим. ant. ined. n. 55. 
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XII. Szakafz. 

А’ hövehbú'l lett embereh. 

Sirva {Шкаф a’ реп‘. Feltették végre magokban , 

hogy , megtiihtelvén köz imádságokkal az lstent , 

fzent Носика“: által kérnek mennybéli tanácsot. 

Nem késkedve тем; Cephisus’ fzöke vizéhez 

mennek 
, 1.) melly zavaros habbal már'partya között folyt , 

’s Кипа]: elöbb folyadékaihúl, meghintik аисты 

néhány csöppeivel {едет ’s köntössököt. Innen 

vilTzavefzik Themis AITzonyhoz ['zent úttyokot ismót 
, 

hai! kinek едущими a’ mohnak mocska tenyéfzett . 

’s ti'iztelen oltárinn megfziintenek égni az ¿des 

»illat0k. A’ templom’ kiifzöbénn arczokra lmrúlváu, 
’s csókot függefztvén a’ meghi'iltt köre, imigyen 
kêrlelték eggyl'itt remegö I`zózattal az AITzonyt: 
Hogyha igazságos kérésre az isteni I`zivek 

lágyúlnak csak игуан, ’s ha haragjok végre megenyhi'il; 
add tudtunkra Themis! mit volna mù'velni tanácsos 

. 

а’ mi zomok kárát megtérithesse fajunknak; 
’s nyújtsd kegyesen , kérünk, segedelmedet árva iigyiinknek. 
Erre megindúlt ö 

, 
’s illy I`zókha fódözte tanáecsát: 

Mcnnyetek innen odább 
, tegyetek fejetekre bon'tót 

, 

’s köntösiteknek övét megnyitván , 
a’ nagy anyának 

csontyait eggyenkint vessétek Í`zerte megétek. 
Jó l'ideig némán bámúltak. Szóra fakadván 

végre az aflizonyság, nem akarta fogadni Themisnek 

Гит: ['zavait, ’s remegö ajakokkal kérte 
, 

bocsássa 

meg neki, hogy lelkét I'zeretett annyának ez мы 
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sérteni rémülés nélkül nem képes. Azonban 

a’ vak rejtekben fontollyák újra magokban 
a’ kétes шаткой, mellyekkel az isteni qfelse'g 
kérdéssekre felelt, ’s egymással közlik irántok 

vélekedéseiket. Hitvessét végre imi'gyen ' 

kérleli Deucalion: ‘Гиду egéfzen hafztalan, úgymond , 

fzorgalrnunk ez iránt, чаду nem javasolnak az igék 
nékünk 5ешт1допо1`21;‚ ’s igy meg sem sértik >anyánknak 
méltó tifzteletét, mellyet mint gyermeki érzù'nk. 

A’ nagy anyánk a’ fold; t-estének csontyai, vélem, 
a’ kövek; és ezeket, mondgyák, hogy hátra hagyl'tsuk. 
Pyrrha ugyan férjének ímilly fejtésire hajlott; 
ámde reménységek kétes volt még is irántok: 

annyira neni biztak fzent intéséhez az égnek. 
Végre megeggyezvén, hogy próbát tenni nem árthat, 

a’ fzugot elhaggyák , 2.) ’s beboritott fövel, az övnek 

Гит: környéke alól kirepi'iltt köntössel, az útonn 

leltt köveket hátúl maradó nyomaikra hagy'íttyák. 
A’ kövek el kezdik -- ki hihetné 

, hogyha b_izonynak 
a’ vfzent hajdaniság nem tenne? —- vetni magokrúl , 

a’ mi kernény ’s merevény volt шток; durva valójok 
meglágyúl lassan 

, 
’s bizonyos formara tenyéfzik. 

Ammint felnövén, kegyesebb termél'zet i'idi'ilt fel 

benuek 
, 

réfzenkint látfzott is az emberi termet 

nem még I'zemhetù'nöképen tù'udökleni тапок , 

csak mint olly márványdarabonn, melly kezdete által 

а’ mesterséges faragásnak vizfga fzemünkbe 

tünteti шёл‘ fzíiletö zfengéit az emberi képnek. 
A’ mi {ими bennek vizenyes узду fóldi I'zerekbül 

D 
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állott, az test lett; csontá ми, а’ mi kemény volt, 
’s hajlani nem fzeretett; az ereknekl régi nevével 

fenn maradott hivatallyok is. Így а’ mennyei Karnak 

úri hatalmával rövid órák múlva meg annyi 
férjfiteremtések lettek valamennyi kövekbi'il, 
mellyek Deucalion’ karjábúl Мига vetödtek; 
Pyrrha’ vetése pedig megtérítette az all'zonyt. 

i 

Innen fziklakemény, ’s a’ roll`zat tûrni merél'zlö \ 

Тайга vagyunk , folyvást bizonyitván , 
honnan eredtù'nk. 

1.) Сер/215118’ vize Cilaeánál Phocisban fzármazik, és а’ 

Cepliisusì tóba fzakad. Jobbjánn feküdt mind Parnassus, mind 

Delpliinm. 
2.) Itt némellyek a’ «Изведал: helyett a’ descendant Гц”. 

olvnssák ; de mivel márDeucalion és Pyrrha а’ templombúl kijöttek, i 
én ezen Szakal'znak 28. ( a’ Deákban 22.) verse fzerint „терпим 
caecís obscura latebrís“ a’ barlangba vilfzamentek, a’ descendant 

igének itt hclye nem leliet. 
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XIII. Szakafz. 

¿polio a’ Python sa'rŕa'nyt niegöli , 
’s a’ Руд/юнг 

ja'te'ńol'ot _/`zerzz'. 
I 

А’ sokféle nemû ’s Рок-1116111 barmokot önnkint 

lfziilte tovább а’ fold: шеи 
, 
ammint барка tiizéti'il 

ta’ ragyogó napnak réfzenkint felmelegedtek 
megmeg az ó nyirkok, ’s elkezdtek végre dagadni 
a’ bel höségtül az il'zap ’s a’ lusta тесать; 
mint anyaméhekben növén a’ fóldnek ölében 

l’s életeröt nyervén а’ mindenféle .['zereknek 

magvai , 
lassankint másmás formákra tenyéfztek. 

Mint mikor a’ Nilus, 1.) mellynek hét ágra fzakaduak 

habjai, elhagyván a’ fzántóföldeket, ismét 

vill`za siet fzi'ik partya közé, ’s a’ tifzta veröfény 
a’ csak imènt fziiletett широт: forrásra lieviti: 

a’ feldúltt rög alatt több állati testre akadn'ak 

a’ mù'vesek; csak imént kezd ollyik , 
mintha fziiletne, 

.zl'engenig a’ másik nincs meg kimi'ivelve, felényi 
tagjai sem lévén; ’s nyers fold némellykor az eggyik 
re'fze azon шашек, mellynek más oldala élled. 

Mert 
, mihelyest a’ nedv ’s а’ höség egybe vegyûlnek, 

nemzenek is; ’s e’ két forrásbúl fzoktak eredni 

mindenek. A' vizzel harczolván fzi'intelen a’ ti'iz, 
a’ vizenyes párák adnak valamennyi fzereknek 

életet, а’ fziiletést а’ kiizdö béke segítvén. 
Így nemzett a’ fold, tele 1évén zfenge ifzappal 
а’ vizárak utánn, ’s a’ napnak megtijzesedvén 

D ’U 
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hö заданий], táméntalan állati formzit . 

réfzént régieket, réfzént й] marhacsudákot. 

Téged’ is akkor I`z1`ilt kegyesebb I'zándékai ellen, 
rettenetes sárkány, ifzonyń пазу Python , az árviz’ 

pufztl'tása elt'itt hallatlan ['zörnyet, az újabh 
emberi nemzetnek borzafztó váITza! ki шатает 
annyira duzmadtál, mint eggy fzétdomborodó bércz. 

Ezt a’ nyilviselöl Isten meggyó'zte , 2.) ki eddig 
y 

fegyverivel csak vad bakokot ’s friss 'o"zeket i'izött. 

МАГ ezer öldöklö nyillal híntette Ье testét, 

majdnem egél'z tegzét kiiirítvén, ’s ime! csak akkor 

kezd vala mély sebeinn barnúló mél-ge kifolyni. 
És,hogy ezen tettnek fzent hirêt el ne törüllye 
a’ fel'edékeny üdö, каша játèkoi, iidönkint 

шииты, I`zerzett, ’s a’ tölle örökre kiirtott 

fzörnyet utánn azt Pythoninak hivatni akarta. 3.) 
Itt, valamelly ifiak fzekerekke1, pállyafutással, 
паду zomok öklökkel gyöztek, friss tölgyfa bogakbúl 
fontt kofzorńt nyertek. Nem volt meg látni borostyánt 
akkor; ’s válla köri'il lebegö sárfzöke hajának 
fodraival kerteltt feje’ környékére akármelly 
fának gallyaibúl kötözött kofzorúkot Apollo. 

 

1.) Nilus, Egyiptomnak f5 -folyóvize, melly a’ földközi 

tengerbe hét torkolatonn fzakad Ье. Könyökére támafzkodó fzakállos 
embernek rajzoltntik, kezében a’ böség’ Гита, köri'x'lötte ран; 
mál'zkáló gyermekek lévén. Illyen а’ státuája a’ Vaticanumban. 

2.) А’ nyilw'selò" Isten,. Phoehus tudni illik, пищу АроНо, 
Jupiternek és Latónának Delos’ fzigeténn ['zületett fia , n’Músáknnk, 
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a’ Tudományoknak, а’ Mesterségeknek, de НИМ: a’ Poézisnak, 
a’ Musikának, és az Orvoslásnak Istene. Azonnkiviîl а’ nyilaiásban 
паду mesternek, és a’ nap’ Istene'nek is tartatott. Apollo а’ Régiek 
nél a’ többi Isteneket a’ fze'pségben mind feliîl haladta, és így 
töbhnyire kellemetes és fzeretetre méltó ifiúnak rajzoltatott, fzì'ike 

és fodros hajjal, melly borostyánykofzorúval чаду dindémával volt 

fclékesítve, fzakáll nélkiil, kezében lautet чаду ezüst íjat Ига/Аи, 
hútánn pedig tegzet vìselvén. Apollónak tifztelete, Heyne Consil. 

vélekedése fzerint, hihet'c'íképen Pelasgiábúl fzármazott. „Látni ötet, 
„úgymond, már a’ legrégiehb Hetrúriai müdarabokonn 

, 
és a’ 

‚, Rómaìknál is honi Istenség volt. Maga a’ hangfzerfzám, mellyet 
„ visel, és ennek igen eggyiigyiî kéfziilete, világosan mutattya ezen 

‚, Istense'gnek re'gise'gét. Apollo bizonnyára a’ Mesterségek’ Oltalma 

‚, zújának méltóságára fel nem emeltetctt volna , ha шаг a’ legrégiebb 
‚, 

iidìïkben Delphiumban olly iinncp nem tartatott volna, mellyet 
„tánczal és énekkel ültek, ’s mellynél kiváltkép lantal éltenek. 

‚, 
A’ Pythoni, Дуг/11115, P_ythicus, avvagy Delphíumi játékoknál 

„igen korán kezdödtek a’ musikabéli tudós vetekedc'srk. Hasonló 

„ 
okra nézve lett Apollóval Bacchus is а’ Meste-rségeknek 011511115 

„zója; mert az ö ünnepeinél támadtak a’ Dramák; a’ Родина pedig 
„ az Isteneket fzokták volt aina’ dolgok’ fzerzöinek és feltalálóinak 

„hìrdetni, mellyek iinnepeikne'l végbevitettck.“ A’ Vaticanumi 

Apollo а’ Római Belvederben, ama’ régi hires statua tudni illik, 
melly a’ mestersc'gnek olly kìváltkép tökélletes miîdarabja, ’s 

melly ezen Istenséget a’ legföhb ifiú fe'rjfi fzépségnek példájávzi tel'zi, 
hilletöke'pen a’ Pythoni Apollo ,nemes büfzkesúgében, a’ sárkányonn 
Увы: gyözedelem utainn. Lásd ìf'inkelmann, @cfdßtbte Ьег âůufte, 
в. 592. Lippert’ Вашу]. 1. 156. — A’ hol Apollónak palaistya van 

, 
ott 

cz kék vagy violafzinili. lI/inkelmann, Шптегг. ällïâœßffbifbfe bei? 

„Каппа, ©- 75.- Apollo’ Ша а’ Görög milidaraliokonn csak ‘76301— 
nel görbiiltt, egyébkép pedig egyenes. [Vinkelmann,@¢fd)ld)te ber 
Sîůnße 

, 
б. 98. Lippert’ Daag/I. I. 159 — 207..`Мопитепп antichi 

inediti 
, n, 40 —— 44. 

A’ Pythoni játékok a’ Göiögöknck négy Гит; vetekcdö 

jaitc'kai közé tartoztak. Elejénte Emindenik kilenczedik efztendönek 

kezdetével, azutánu pcdig, fzintúgy mint az Olympusi játékok, 
lnindenik щадит tarmuak. Az iidököz az eggyikti'il a’ másikig 
Pythia'snak neveztetctt. Таи-151011: pedig e’ játe'k Delphium és Cin-lia 

Кбит, eggy térségenn , melly Apollónak volt fzentelve. 
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XIV. Szakafz. o 

Phoebust Cupido megsebesilí. 

Daphne nevû fzi'izhöz, 1.) Peneus’ régi folyónak 
furcsa lezinyához, gyulladt fzerelemre legelsöbb 
Phoebus. Nem vak eset volt ennek kútfeje: lángiát 
csalfa Cupl'dónak mérges boITzúja okozta. 2.) 

Delius, ezt látván 
, 3.) megvontt idegêvel az {Знак 

végeit a’ nyilhoz homorl'tani, ’s а’ csak imént vi'tt 

hires harcza miatt megtelvén büfzke negéddel, 
hät teneked 

, mondá, mi közöd 
, buia gyermek! az izmos 

kèzbevaló íjhoz? Свай; hozzám illik az illyen 
fegyver, mind vadakonn hizonyos sebet ejteni tudván 

, 

mind ellenségenn. Nem az én kezem мы esett el 

a’ minap а’ sárkány, nyilaimnak ядром testénn 

fzinte kiáradván 
, melly olly nagy térre kinyúlt volt? 

Az teneked legyen untig elég, hogy tudgya! miféle 

ingereket gyúthatfz fáklyáddal az emberi fzl'vben, 
’s a’ mi az én difzem, magadénak tenni ne próbáld. 

Erre felindúlván Vénusnak душ-щеке: sértsen 

а’ te nyilad , 
Phoebus.' mindent 

, az enyim pedig, úgymond, 
tégedet. A’ mivel 1'gy, mint Isten, az állati népet 
felhaladod 

, 
hires nevedet felmúllya vifzontag 

azzal az én nevem is. Szóllott, és, fzerte hasi'tvzín 

a’ levegöt пуды: fzárnyaival, meglepte sietve 

Parnassus’ tetejét, hol hù'ssel apolgat az árnyék; 
’s tegzébì'il kikapott két másmás forma nyilacskát. 
Eggyike n’ fzerelem’ шлём: lobbantya; eloltya 
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vággyait а’ mink; hegye meg van амплуа] amannak 

fódve; de tompa emez, ’s ólom foglallya be nádgyát. 
Ezzel az Istenség Daphnét sértette meg; azzal 

Phoebus csontyainak [Имён velejébe шпон Ье. 

Е2 Г2еге1ешге hevi'il töstént; fut pufzta nevétiil 

a’ fzeretönek ama-z , 
csak udúit lakni fzeretvén 

a’ komor erdönek, ’s a’ fogságába ken'tett 

vadnak böreiben lelvén mindennnpi kedvét; 
’s minthogy férjetlen Phoebének akarta követni 4.) 
nyomdokaít, csak pántlika volt eggy diTze низать. 
Van neki sok kéröje; de ö a’ férjfi ajánlást 
тетей mind, maga járván át a’ nyomtalnn так. 

Vövel adósom чаду, mondá neki gyakran az attya; 
óh, ne тамаду, Lyányom! тощи, onokákkal adósom. 

рейд‘ útálván, mint a’ bi'i-nt, tifzta I'zei'elmét 

а’ házas Живущий, ’s gyönyörü orczája fzemérmes 

lyánkapirúlással megtelvén, пуда-5 ölével 

attya’ nyakába borúlt, ’silly fzókkal kérte kegyelmét: 
. 
Eugedd, édes Atyám'! hogy fzi'izességem örökké 

fenn legyen: шумы lám ezt megnyerte Diána. 

Ö ugyan _, 
dh Daphném! rá áll; de nem сивый lenned, 

а’ mi akari'z, dlTzed; formád ellenkezik azzal 
, 

a’ mit oliajtfz. Phoebus meglát, fzeretetre hevi'ilvén 

megkér, ’s а’ mire Уйду, bátor megcsallya tulajdon 
fzive hiú bizòdalmaival, megnyerni remélli. 
’S mint az afzú tarló, elvelhtvén sárga нашим, 
l`ziircsöli a’ laingot; ’s valamint а’ régi sövények , 

mellyekhez közel ért a’ fáklya’ tù'zóvel az útas, 

игу mikor u’ hajualt megsajditotta liasa'lni, 
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félre vetette Шива kalaúzzát, lángba borúlnak : 

Phoebus is úgy lobban foganatlan'tüzre. Kerl'ili 

fzélsietéssel amaz , 
’s nem hajt illyforma fzavára: 

Nympha , ne fuss, kérlek; Peneus’ душ-щеке, álly meg! 
Nem vagyok ellenség, nem borzas páfztor, azoknak 

eggyike, a’ kik eme’ legelökönn örzeni fzokták 

nyájaikot. Ha te osmernéd azt bennem 
, 

efzetlen! 

a’ ki utánnad eseng, nem futnál, hidd meg, elöllem. 

Delphi’ vidéke nekem hódol; Claros engemet ösmer, 
fzinte mikint Tenedos 

, fejedelmének; Patarának 

fö várassa nekem fzolgál, mint régi urának. 5.) 
Zevfz az atyám. Énáltalam áll felfódve az elmúltt, 
’s а’ mi van , 

a’ mi leend. Én шпат az emberi dalnak 

új elevenséget ['zép hangú efzközök által. 

El nem véti nyilam czéllyát; "s amaz езду az enyimnél 
csak bizonyosb, melly hajdnn úres mellyembe lövödött. 

Orvosló I`zereket lelvén, láhára segitem 
a’ .beteget füveimnek erös apolásai által. 

Ah! hogy az eggy fzerelem fi'iorvoslásra nem enyhi'il; 
’s a’ mi-segl't másonn, az nem hafználhat urának. 

1.) Daphne Peneusnak 
, eggy Thessaliaì folyóvíznek , 

a’ leánya, 
melly az Ossa és Olympus hegyek köztt folyt. Daphne Görögiîl 
borostyánt гей. 

2.) Cupido,vngy Amar, Görögül Eros és >Himeros, тёще]— 

lyeknek v'élckedése fzerint a’ dolgok’ négy talpokainak az eggyike; 
mások fzerint Vénllsnak а’ fia. Attyának már Jupiter már Mars 

mondatik. A’Szerctet.nek Istene, ’s valnmennyi Isteneknek 10312011 
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hike, ki, а’ mese fzerint, a’ gondokot mind elfzéllefzti', ’s nz 

Isteneknek és emhereknek fzíveinn eggyaránt diadalmaskodik. Mez 

telennek, ’s már fzárnyakkal , 
шёл‘ ne'lkülök 

, többnyire gyermeknek, 
"аду legfellyebb nevedék ifiúnak íratik, kezében íjat és nyilakot 
tartván. Adtak Amornak чаду Erosnak ne'mellyek севу testvért 

, 

kit Anterosnak neveztek. Ama’ külömböztete'st, melly Amort az 

Istenek’ attyának, és a’ Mindenség’ alkotójának, Cupidót pedig 
Vénus’ fiának, és a’ tifztátalanság’ dajkájának tartya, ha fel nem 

találnánk is a’ Régiségben siikerét, en a’ mostani Poézisban nem 

rollzalhatom. Ez az oka, hogy költeményimben Amort Magyarúl 
Szeretetnek 

, Cupidót pedig Szerelemnek neveztem. A’ Poéták több 

Szerelemistenkékct is fzoktak költeni 
, 

kìket Örömeknek, Tréfák 

пак, és Amorkáknak neveznek. Monum. ant. ined. n. 52. 55 

Lippert’ ‚Баев/1. 1. 770-845. 

5.) Phoebus Deliusnak is neveztetik, mivel Delos’ fzigettyénn 
fzíiletett. Lippert’ Вашу]. 1. 166. 

4.) Phoebe, avvagy Diána, Jupiternek és Latóuának leánya. 
Ke'rósére megengedte neki Jupiter, hogy örök fziizessc'ggel (“Гие— 

kedgyen , 
’s megajándékozta egyfzersmind Яла! és nyílakknl ; hatvan 

{вишней és húfz Crétai Nymphát adv-"m melléje, kik udvarlására 

legyenek. A’ vadál'zat’ Istenallzonyának tette azonkiviil, a’ hegyek’ 
és erdök’ All`zonyának, ’s az orfzágútak’ és révpartok’ Oltalmazó 

jz'mak. Melléknevei а’ Poétáknál Cynthia, Titania, Delia, Dictynna, 
Trivia, ’s a’ t. Görögí'il Artemis. Diána mindennémiî allzonyi fzépsé 
кошке] bëvelkedik, a’ nélkiîl hogy azokot ösmemi vagy érzeni 

látfzasson. Szüznek прыщик mindenkor, konlyba kötött чаду 

fejérůl liofTzan lefolyó hajjal. Termete könnyebb és karcsúabb, 
mint Júnóé vagy Palláse'. Töblmyire állva чаду mcnve iratik 

, 
ülve 

ritkán, kezében nyilat és ijat, vagy hátánn nyíllal teli тезис 
viselvén. Homlokánn azonnkivül fél hold ИНЫЕ, kezéhen pedig 
némellykor ежу vagy kót fáklya. Ruliája térgyig er, чаду, ha 

liollzabb, kótfeliîl fel van дуйте. Monum. ant. ined. n. 21~24. 

Lippert’ Вислу]. 1. 208-226. Description. des pier. graz». du cab` 
de ‚Зав/‘ед, р. 75. n. 280-522. 

5.) Delphi, Delphium’ várassa Boeotiaban, Claros pedig és 

Рани-а Lycia'lban , 
`kis Asiának tartománnyában , 

fekürltek. Tenedos 

az Egc'umi tengernek eggyik fzigettye. E’ hclyekcnn Apollo Линь. 

kép tirztelteteu. 
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XV. S z а k a Г 2. 

Daphne borosfydnyfdra va'llozl'lr. 

Daphne ki sem hallgatta fzavát, noha többet акт még 
Г2611ап1, elfutván I`zárnyékony lábbal elölle. 

nyomainn sebesebb I`znladással iigyekfzik пикша. 

Mint mikor a’ gyors eb, mellyet vnd Gallia fajzott , 1.) 
a’ lekafzáltt rétenn látva'n a’ nyúlat, пицца 

sürgeti friss lábát, мысы várja vifzontag 
oltalmát amaz is; már [Маге farára rohanni 

látl'zik az eb, mindnntalanúl megkapni remélvén 
, 

’s n’ nyoma csak, mellyet kifefzúltt ag'yarába fzorl'that; 
kétkedik a’ тазик, vallyon megfogtaë, vagy sem? 

’s még harapó agyarábúl is kirugafzodik ismét 
, 

elhagyván Резали, mellyek lábfzéleit érték: 

Így van Apollónak Daphnéval sorsa; reménnye 
üzi az elsönek lábát, а’ félelem ennek. 

Végre kihül a’ Szi'iz erejébül, rósavonási 

meghalaványodnak; nem gyözi sebes fzaladását, 
’s Peneus’ vizeit шедшим: hogyha folyókban 
Isteni méltóság мы]; 

, úgymond, пуща segedelmet , 

édes AtyámlVagy nyílly te mezö, óh! nyílly meg alattam, 
hol nagyon is tell'zek! Lcgalább e’ termetet 

, 
дыши 

sérelmemnek ОМЕ, felválwán mással,`emé[`zd fel! 

Allig végzi könyörgését, merevednek azonnal 

mgjai; töke гуаши: lágy hártya bori'ttya be mellyêt; 
fzép haja zöld lomb leITz; karjábúl ágak erednek; 
fzinte ímént gyors lába megáll, ’s gyökerekre verödik. 

‚ 

Erre`mßgindńlvún Phoebus 
, ha te nem lei'zel, úgymond, 

i 
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hitvesem 
, 

óh! legalább” légy faim. 2.) Zöld ágad örökké 

lengjen arany hajamonn; lantomnak dífze borostyány .‚ 

"s tegzemnek kofzorúja legyen meg örökre borostyáuy, 
Majd, mikor a’ diadalmas öröm kurjongva bevonnya 
Roma’ lakási közé а’ hadnak biifzke vezérit, 
’s а’ holl'zú pompánn az öreg Tarpejus elámúl, 
a’ te bogad kerekitse мы а’ gyöznitudónak. 3.) 
Leghüvebb örjét Augustus’ мы tebenned 

lelvén, fö nyílása elött tündöklefz ezentül 
, 

a’ közepett álló tölgynek zöld ágait óván. 4.) 
’S mint ifiú {Испуган mindenkor függni hujamnak. 
fürtyei, úgy fognak bogaid gallyazni örökké! 

Végzi Гит“: Раеап; 5.) most lett ágával az új fa 

rá hunyori't, ’s feje’ képében meghajtya letöjét. 

1.) Az агат]: Galliábúl fzakadtak. 

2.) Az Isteneknek, valamint tulajdon :illatok, .úgy {Шаман 
Таня is 

, 
Нона]: volt fzenteltetni. Phoebus’ Щи а’ borostyány volt , 

Jupiteré а’ tölgy, Vénusé a’ myrtus, Bacchusé а’ fzöllö, Cybelleé 
a’ fenyii, Herculesé a’ nyárfa, ’s a’ t. ‚Ан hitte tudni illik az 

akkori világ, hogy ezen lstenségek a’ nekik Гите“: fákot különö 

sebben oltalmazzák. Sokfzor templomok helyett a’ hegyekenn ‘ищу 
а’ völgyekben csak oltárok чаду bálványke'pek állíttattnk fel az 

lstenek’ жившем. Ezen oltárok Чану képek köriil azutánn élö 

fák plántáltattak, mellyek fzinte homlokír-ás hclyett jelentették az 

lstenséget, melly illyképen tii'zteltetett. E’ МКМ: feltalálni több 

nyire, ha egyébaránt а’ helynek fzůke megengcdi, а’ metfzett 

kövekenn is 
, az Isteneknek kc'pei mellett. Lippert’ Dactyl. I. Könyv. 

a’ 74. old. A’ borostyány Parnassus’ hegyénn legfzebben nevekedett, 
mellynck fzomfzédságában Delphium тешим; nem csuda ИМ: ‚ 

lxogy az odavaló emberek Apollónuk мышек. 
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A’ Római hadi Vezérek, kik az ellenségenn jelesebb 

gyözedclmet ‘шнек, a’ diadalom’ napja'xnn cggy magos kocsinn, 

mellyet négy fzürke ló vont, biborba öltözve, ’s fejckenn horos 

tyánykofzorút viselvén, ponipás késérettel, ’s a’ népnek állandó 

örömkiáltásai között, Róma’ várossánn kerefztůl, mentek. fel a’ 

Capitóliumba, melly Tarpejus’ hegyénn feküdt, hol áldozattétetett, 

’s a’ zfákniánynak eggyik réfze az Isteneknek fzenteltetett. 

4.) A’ többi tifzteletek között Augustusnak ш i8 megtették 
n’ Rómaiak 

, hogy Palotája’ elejébe borostyányfákot ültettek 
, mellyek 

felett tölgyfakofzorú függött. Dio Cassius lib. 53. cap. 16. Mások 

azt mondgyák, hogy ajtaja eliîtt а’ borostyánykofzorú alatt 16185713 
kofzorú függött. Látni valóban még most is Augustusnak re'gi pénzeinn 
a’ polga'ri ‚со/207113, mellyet két borostyányág fzinte átölel 

‚ 
ezen 

írással: oh cines servatos; mert a’ polgároknak valóságos oltalma 

az ellenségekenn чем. gyözedelmekbiil állott, mellyeknek jelképe а’ 

borostyány volt. Mondgyák, hogy márványba чаду érczbe vésett 

illyen рощей-1 kofzorú Augustus’ айда felett is tündöklött. Мазок 

azt vélik, hogy n’ paleta elött ültetett borostyányfák között fzinte 

közepett eleven tölgyfa is állott, jelke'p душки]: , hogy а’ polgár 
ságot a’ környöskörìil álló gyözedelmek oltalmazzák. Ezen értelmet 

Ovidius' I`zavainak nem adni, a’ medium. melléknév miatt, fzinte 

lehetetlen : ante fares маме 
, mediamgue tuebere умы-сит. Én tehát 

a’ Magyarban is ezen értelemnél maradok; de a’ ne'lkiil, hogy az 

imént emlitett vélekedést megvessem, melly ш állittya, hogy a’ 

fellyebb щеки-Ц pénzenn fennmnradtt рыдай kofzorú Augustus’ 

ajtnja felett márványba узду érczbe metfzve tiindöklött. A’ vésett 

kofzorú miatt, melly ajtaja felett volt, айда elötl; az eleven fák 

is állhattak. 

5.) Раеап, Czéltaláló 
, 

Phoebusnak mellékneve volt. 



61 

XVI. Szakafz. 

Í óbu'l te/Le'n. ШИЛ‘. 

Thcssalus’ игуана]; fóldgyénn 1.) а’ T ешре nevi'i völgy 

eggy magos вишне]: meredek kebelébe fzorítva 
fekfzik. 2.) Ezenn az öreg Peneus’ habjai, Pindus’ 

allyábúl forrván, ’s merges tajtékot okádván, 

átgomolyognak. Az {Еву ököt nagy mélyre vezetvén, 

‘vad rohanásokkal si'iri'i felhököt okoznak , 

mellyekbi'il magosan hempelygí'í pára tenyéfzik, 
’s a’ {Ишак 1ошЬоз tetejét meghínti ködökkel. 

A’ I'zakadó Чите]; zuhogásai mellzer МЫШЦЫ, 

ŕémi'tö hanggal fár'afztyák Tempe’ vidékit. 

Itt eggy fzirtbarlang Peneus’ ù'lése, lakása , 

rejteke; itt oŕfzágolván, а’ többi folyónak 
’törvényt I'zab', törvényt az enyelgö Nymphaseregnek. 
Most , 

ide a’ hoimak folyadèkai öfzvetolódván, 

nem тать, az atyát vi'gafztallyákë? vagy inkábh 

Daphne’ dücsöségénn örvendgyenek? Apidanussal 
a’ nyárerdökbi'il rohanó Sperchius, utánna 

Aeas, Amphrysus, ’s a’ mindég zordon Enipus. 3.) 

Маг! azutánn а’ többi folyók érkeznek; amarra, 

чаду kiki kedve fzerint a’ пану tengernek öléhe 

erre vezérelvén sok tébolygásai által 
’ 

штаты vizeit. Csak az eggy blíS Inachlls ‚ 
а’ ki 

nincs velek. A’ barlang’ méllyénn elrejtve, konyekkel 
áraI'ztgattya vizét. Áh! elvefztette leányát; 
’s ат; sem tudhatván, meghaltë , чаду ё1ё'34.) kesergve 
ищешь а’ nyomorúltt. Nem akadván sommi nyomára, 
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elhiûcì, vhogy meghalt; ’s még sem tud fzi've nyugodni, 
rettenetesb roll`ztú1 féltvén holdogtalan Íot. 5.) 

Jupiter öt meglátta talán 
, 

mikor attya’ vízé'ti'l'l 

megtért : ’s óh fzép Szi'iz! úgymond , 
lám fzinte imént kezd 

mennyei úttyának ti'izesebb közepére verödni 

а’ nap. Tikknfztó a’ höség. Térj Ье azonhan 

fénytelenebb árnyéki alzi e’ hù'ske ligelnek. 
Ah! ne fzaladgy шпат! De fzaladt ö. Lerna’ tavának 

réttyeit elhagyván, 6.) mail*` a’ Lyrcéusi fóldnek 

zöld fákkal hintett mezejét kezdette haladni, 
ammint ZevIz az egél'z tájat meglepte homállyal. 
AITzonya 7.) véletlen letekint e’ Ира; csudállya, 
hogy fényes nappal si'iri'i köd vonnya he fzl'nét 

estve душат, по11а sem vizeket gözölgeni nem lát, 
sem nedves {ВИШИ párákot gyi'ilni; ’s efzébe 

jutván rajtakapott férjének fzámtalan illyes 
tolvajsági, az eg’ környékénn kezdi keresni 

vizI'ga tekíntetivel, de sehol sem láttya. Ищу ö нём, 

úgymond , чаду fzemeim csalnak; ’s a’ fóldre lefzállván, 
a’ ködöt езду I`zóval mell'zehb ofzlattya helyérül. 

Jupiter, érezvén Júnót érkezni 
, 

elöre 

eggy gyönyöri'i tehenet termefzt а’ fi'irge leánybúl. 
Szép ö még 1'gy is. Maga fzépnek vallani Jńno 

kénytelen, és, az igazságot nem tudni tetetvén , 

kérdi, ki’ nyájábúl, honnan, ’s e’ tájra mikint jött 'f 

Jupiter а’ fóldbi'il eredettnek mondgya; nejének 
még ne talán vizfgább nyomozásit elözni akarván. 

Add nekem e’ tehenet, топай. Zevfz mit tegyen? Íót 

meg nem menthctvén többé, Jl'mónak od’ adg'ya. 
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‘1.) Thesgaluyatfyzina'k [Энд/Зил , 
Thessalizlb'an tudni illik, 

mellyet itt Ovidius Aemoniának nevcz, mivel Tllessalus’ attyn 
Àemon volt. 

2.) Tempe’ völgye, 'mellyet az й] Gör'ögök L_ycostama'nak, 
ага: .Farkastoroknak vagy Farkasagyarnak neveznek, mivel a.’ 

tenger’ réí'zérül Решитъ torkolnttyänál farkasng'yarhoz basonlil: 
, vala-y ‚ 

mint hajdan, l'lgy тёк most is езду igen keskeny es felette me'lyen 
fekvii I'zîklarés két olly magos hegy között, hogy, Titus Livius" 
tudósítäsa l'zerínt, ezekriîl a’ mélységbe l'ehetetlen lenézni a’ nélkiìl, 
llogy :iz ember, a’ rettenetes feneketlenségtül elil'zonyodván, vel'ze 

delmesen meg ne I'zédi'illyön. Е’ mélységhez oda járúl me'g az is, 
hogy Peneus’ vizè, nyugotrúl kclet felë folyvän, es e’ mélységbe 
lerohanván, partyánn olly kevés közt bágy, liogy amnz útonn, 
melly Larissábúl Thessàlonicábs. vifz, ш ember egymz'is mellett 

allig mehet. Peneus, паду zúgással rohanvzin le a’ mëlységbe, a’ 

llégiek’ tudósitása fzerint, eggy тёще: patakot vitt l'e magával , 

mellynek neve Titaresusl чаду Eurotas volt , 
és Macedoniaibúl érkc 

деп. Elhervafztotta ez , 
valamerre folyt, a’ zöldsêgeket, ’s élcs 

vizével még a’ palántáknak gyöke'rroityait is ele'gette. Volt benne 

tudni illik sok edzö fzurok, melly olajforma fzer душат; a’ viz’ 

fzinénn ůfzott. Seneca a’ Terméfzetriil való Kérde'seibe'n {игу ЬеГщЁП 

rolls, mint eggy vel'zedelmes méregri'il. Az erdôk, mellyek re'fzëut 

Olympus’ , 
réfzënt Ossa’ begyênn kétfeliil fekizenek 

, megakadailyoz 
tattyák ama’ hedves gözöknek terjedését , mellyek, Ovidius’ mondâsa 

fzerint, a’ {Ишак csúccsait köd gyanánt elboríttyzik. A’ Rêgiektiîl 
e’ völgynek nëgyféle rajzolása таи-ад]: reaink. Plinius és Aelisnus 

` 

románosan festik, Livius pedig e's Ovidius hiivenes igazán. Az 

ůjabb Útazôk, és Мок, kik ezeknek tudósitâsait öfzvegyûjtötték, 
.mint Baró Tott, a’ régi földireisban olly járatlanok, hogy Tempé 
riîl mind csak úgy befzêllenek, mint eggy mosolygó térségriîl; 
holott maga Aelianus, ki egyéharánt nngyòbhítani fzeret, egéfz 
Í'zélességét csak tizenöt >ölnyíxiek mondgya. Lásd de Pauw, I. Réfz. 

29. old. 

5.) Thessaliának folyóvizeí; kivévén least, melly Epirusi, 
és [пас/инд, melly Argolisi. 

‘ 4.) ‚Мед/шт! ‚ ‘Nagy e'lë? a’ mit Ovidius igy ей: z'itanefruatur, 
an sit apud Maries? A’ Maries név `alatt n' Régiek többnyire a’ 

jámbor embereknek нелепый! megváltt Lelkeit értették; de itt 

Ovidius так. csak általlyában a’ méghalttaknak Lelkeit jelenti. 
A’ Lelkekrůl a’ кеды imigy vélekedtek. Az lstenekenn kivül 
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véghctetlcni'il sok tcrcmtctt lclkekct hiltek, Идет. Dacmonoknak 

пептид. Ezek közé fzámlálták 3k а’ meglialtt embercknek Лешей; 

is, ama’ közönséges név alatt, Lemures, kik csak kétfélek lchet 

tek, a’ jánibor einbereké tudni illik, és a’ gonol'zoké. А’ jók 
nyugodalmas és boldog házì Istenek lettek marndékaiknál, és а’ 

Lares nevet viselték. A’ gonofzok büntctésiîl a’ földönn tévelycgtek 
Гибка/(гнусь. gyanánt, mint vefzólyliozó váÍTzaí a’ rollìaknak, és 

mint erötlen ijel'ztöi a’ jámboroknak; és ezek La'rvrihnak nevez 

tettek. Ama’ bízonytalanság miatt-, lla a’ meghaltt embereknek 

lelkei jámborokë Чану gonofzok? а’ Manes палю“ nekik köz 

név gyanánt, melly helyett tifzteletbül a’ Dii Maries név lett. 

[Аза .Äpulejust, de Deo Socratis. Edit. Ältenh. Tom. 2. p. 110. és 

Lessing”, wie bie ‘litten ben îob gebìlbet. 67. 

5.) Ía" шведу: a’ legrégiebb Görög mondák közé tartozik, 
c's hihetiiképen n’ holdnak ama’ jelképc'bi'il fzármazott, melly tehén 

fzarvú all`zonyi föbiìl állott. Jupiternek hozzá való fzeretcte, e's 

Júnónak fzerclemféltése megeggyeztek az nlsó levegöriil való ìdeaival, 
mellynek credeti jelképe Júno volt. A’ Görögök azutánn az ege'fz 
mesét терпишь, e's Isis’ képével mcgvcgyitette'k. Mzir a’ legré 
giebb üdökben jutottak volt napkeletbiîl Argosba egynehány 
jelke'pek e's mesék, mellyck közé Íó is tartozott. Ez eredetike'pen 
tehénfzarvú aITzonyi termet volt 

, mellybi'il a’ Görög egéfz termctet 

alkotott, hogy a’ mesét Jupiter’ I'zerelmérül terméfzeteselibnek 

tegye. Lásd Heyne Consil. ant. Qlufföu, 1. Gfilwf, @- 41. n. 42. 
Íó’ fzeméllye alatt, ammint esetét Ovidius érzékenyen rajzollya, 
én magamnak сяду jó erkölcsii és emberséges nevelési'i leányt 
képzck , ki, édes attyának házábúl mell`ze csábbittatván 

, fzerencsétlen, 
azutánn РЫБ; elhagyntván, a’ nyavalyák és nyomorúságok áltul 

fzinte ösmerhetetlen lett. Attyához végtére vifI'za térvén 
, 

csak паду 
nehezen tudgya kiilönös jelek által megmutatni, liogy gyermekei 

_ 

köze' tartozik; minekutánna pedig ezt megbizonyittya, édes амуд 
túl sokkal keservesebben sírattatik, mintsem ha halttnak щам 

volna. 
` 

6.) Lerna, езду Argolisi tó, mellyben a"Herculestiîl meg 
öltt sárkány tartózkodott. Igfrcaeus езду Argolisi hegy. 

7.) Ju'no юаня illik, Görögiil Hera vagy Here, Saturnus’ 

leánya, ’s Jupiter’ húga e's hitvesse, ki fe'rjével az Istenekenn c's 

nz embcrekenn való uralkodást felofztotta. Characterének f5 vonásai 

az uralkodásra való törekedés, és a’ fzerelemféltc's volt, melly 
utóbbik indúlat Jupiternek töbhl'zöri hütelenkedése által mindun 
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шиш megújúlt , 
és îzüntelen tápláltalott. Örólla печеная a’ Rómaiak 

az aITzonyi örzö lelkeket Júnóknak; ’s valamint a’ férjíiak többnyire 
Jupiterre, úgy a’ Római alTzonyok Júnóra eskiidtck. A’ Görögök és 

a’ Rómaiak öbeune a’ házasságnak ollalmazó Istenall'zonyát евну 
aránt tifztelte'k. Júnót a’ inesterségeknek müdarabjaihan паду és 

gömbölyiîen bótos I`zeméríil és uralkodó ajakirúl lehet megösmerni. 
Egyéharánt képei a’ többi Istenalfzonyokét, mind a’ termetben, 
mind a’ kirâlyi biifzkeségben,felhaladgyák Fejénn diadema avvagy 

korona, az eggyìk kezében gránátalma, a’ másikban sceptrum, 
тенета pedig páva van. Sceptrumának hegyénn kakuk ül. Némelly 
kor kocsìban is Наш: 

, mellyet pávák “ишак. Másfzor meg kezében 

dárda, vagy áldozó cse'fze van, mintha áldozni akarna menni; 
lábainál pedig páva, melly képeinek leghizonyosabb jele. Jelképc 
Б az alsó levegönek, mellyben a’ Женеве]; lehegnek, e's az úgi 
fzivárvány látfzik. Mikor az eget jelenti , 

kék ruhában lehet rajzolni: 
de _Martianus Capella fejér fátyolt да hozzá. Winkelmann, ‘нитей. 

3111? @efÓlûbœ Ьег Ri'mße, в. 76. Манит. ant. Мед. n. 14. 15. 

Lippert’ Бисау]. 1. 52. 55. Description des pier. graz». du. cab. de 

Его/ей, р. 52. n. 12S-155. 
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XVII. Szakafz. 

Íó Argusnah ó'rizete ala' МИЛЬ. 

Inachus megösmeri. 

Még nz ajándékkal sem fziint meg gondgya egélfzen , 

'félvém hogy netalán Zevfz vill`zalopattya kezébül; 
’s Argushoz fordúlt, hogy fzép tehenére vigyázzon. 1.) 
Száz ['zeme volt ennek; I`zemmel volt гейша fejének 
majdnem egéfz környéke. Szokott nyugovásnak okáért 

páronkint hunyorogtak e'zek, ’s a’ többi azonbau 

пунш marndt, ’s hivatallya fzerint a’ tárgyra “гуаши. 
Argus, imi'gy ‘сагу amúgy állván, mindenkor azonkép 
látta fzegény Íót ; "s бьет, még háta megett is, 
ammint megfordúlt, el nem vefztetts fzemébůl. 

Nappal zöld legelönn fzabadon te'velygeui haggya; 
ámde, mihelyt а’ пар fóldiink’ allyába lenyugfzik, 
méltatlan kötelet vetvén fzirtyére, bezárja. 
Gallyat efzik ’s keserû Шуе: а’ boldogtalan; ágya 
sokfzor minden alom nélki'il а’ Pufzta kemény fold; 
‘s többnyire még vize is tele van zavarékos ifzappal. 
Karjait Árgushoz fel akarta emelni koronkint; 
’s karjaí nem lévén, nem volt mit emelnie hozzá 

, 

hogy bús sors-a iránt kérlellye. Panafzra fakadni 

többfzör iparkodván, I`zomorú bôgések eredtek 

torkábúl, ’s a’ rettenetes hangokra magában 
megmeg döbbenvén, rémi'ilt шёл‘ durva fzavátúl. 

Tégre ama’ parthoz, hol hajdan sokfzor enyelgett, 
ища’ folyójának fzeretett partyához is elment; 
’s ammint a’ vizekenn megsajditotta fzokatlan 



67 

fzarvait, 'elrémûlt 
, 

’s képét ifzonyodva kerûlte. 

Nem tudgyák a’ Nájások, nem tudgya tulajdon 
attya , hogy ö; ’s már attya’ nyomát nyöfzörögve követvén, 
шаг azokét, meghaggya шага: simogatni; megállván 
днищ 

‚ hogyha fzelídségél: bámúlva csudállyák. 
Inachus erre fu'vet fzedeget, ’s oda nyújtya meréfzen 

fzája felé; ö nyallya kezét ’s csókollya vifzontag, 
fzembetünö könyeket hullajtván. Áh! ha befzéllni 

{папа fzegény. ['zomorú esetét attyának azonnal 

elmondván 
, 

inkább segedelmet kérne kezétül. 

Elnémúltt I'zózattya helyett a’ porha beti'iköt 

Кг: azutánn remegö lábával 
, mellyek azonban , 

naggyábúl legalább, megfejtsék mostoha sorsát.v 
Én nyomorúltt! топай gyámoltalan Inachus erre , 

fzarvai köztt csù'ggvén , 
és fzöke nyakába borúlván, 

én пустоши! mondá másodfzor is 
. 

elkeseredve. 

Hät te vagy a’ {Вице}: majdnem valamennyi fzögében 
hafztalanúl keresett {holdogtalan Ío leányom? 
Ah! sokkal könuyebh volt még húbánatom akkor 

, 

hogy nyomozó fzi'vem meg nem lelt, mintsem azota 
, 

hogy megölelhetlek. Hallgatfz'.’ Szavaimra felelni 

nem ШАГИ? Pufzta sohajtások nyöfzörögnek atyádhoz 
mellyed’ méllyeibiìl? ’s búmonn csak bögve kescrgefz'.’ 
És e’ rettenetes kinom nem is érheti végét 
életem’ alkonyival! Káromra van isteni voltom! 

Ajtaja el lévén a’ sirnak elöllem örökre 

zárva 
, örök mély bánatom is 

, melly губи-Е valómot. 

Argus az illy panafzokra fakadtt érzékeny мушка]: 
karin közül Íót véglére kifejti; eli'izvén 

Е i 
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a’ zokogó Öreget, 's tehenét más rétre vezetvén, 
hogy, honi fóldgyeiti'il meITzebhre шпата, legellyen. 
Ö maga, eggy hegynek fzomfzéd tetejére leù'lvén, 

fôforgás nélkül az egéfz környékre vigyázgat. 

1.) Lául Lippert' Вис/34. 1. 49. Description des pierre: gra 
rfiea' du каб/пе: de Slo/'611, р. 57. n. 160. 
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XVIII. Szakafz. 

Mercurius megöli Афин, tinelsfzemei a’ pa'va'farl'a'ba 
дед/выездах. Syri/Lx ‚ищи-а миазм. 

Mär maga seni tt'ìrhette továhb Fejedelme az égnek 
а’ шё11а11ап igát , mellyel terhelve Plloronis 1.) 
csüggedezett; ’s rövid igékkel meghaggya нашла, 
kit neki eggy ragyogó Plejas fzült: öllye meg Argust. 2.) 
Késedelem nélki'il lábához tüzi tehát ez 

fzárnyait; a’ vell`zöt tehetôs karjába ragadgya, 3.) 

melly mély álmot okoz; ’s feltévén végre fejére 
а’ fzárnyas sisakot, lerepi'il a’ bótos egekbi'il, 
Jupiter attyának várábúl. Eltefzi töstént, 

ammint gyorsan elér а’ fold’ fzi'nére, fejéri'il 
a’ sisakot, bokacsoutyairúl а’ tollakot, és csak 

а’ bájos velTzöt vil'zi el 1essére,magával. 
Ezzel igazgatván a’ v1'dám kecskecsoportot, 
mellyet mentében osent volt, a’ náddarabokbúl 

öfzverakott siponn dalokot fut fzi'vrehatókot. 

Árgus, az akker мы efzköznek hangin snai 

megbájoltatván: Ülly mellém, швы vagy, úgymond, 
im! e’ fzirtre; kövér itt' а’ fü; jobb legeló're s 

más helyekenn nem nkadfz; van is itt alkalmatos árnyék, 
melly a’ páfztorokot frissítö hù'ssel apollya. 

Erre az égi Követ, vele а’ köfzálra leülvén , 

а’ sietö napnak rélfzét eltölti beßzéddel, 
réfzét dallyaival , mellyeknek bájiai által 

_Árgusnak fzemeinn diadalmaskodni reméllett. 

Amde vifzont ez is a’ kötözö álommal erösen 
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каштан; 
‚ és, ha шип eggy réfze l'zcmének elalfzik, 

nyitva vigyáz azalatt а’ többi. De 
, végre ohajtván 

hallani, melly útonn, módenn, ’s ki гимна fel édes 

Мишей: а’ sipnak ? mert-fzinte csak akker esett meg 
e’ lelemény, -- illy fzókkal адом: е’ ritka csudárúl 

hirt Atlandiades. Velt, úgymond, Arcadiának 

hiis hegyeinn езду nevezetes Nonacrisi Najas; 
Syrinxnek nevezék az egéfz környékre vigyázó 
fürge Hamadryasek , nyájas fzomfzédgyai. 8014201` 

megjátfzotta fzenies fertélyival ö az utánna 

esdeklö Satyrust; kiosontott sokfzor az érte 

gerjedezö Istenségeknek furcsa kezéhúl, 
kik vagy az árnyékos ligetekben lakni, vagy örös 

gondoket a’ termö foldekre viselni ['zeretnek. 

Tifzta Diánának 5.) nyomait пшене, követte 

Syrinx. Szi'iz övvel lévén 1e[`zor1'tva ruhája, 
mint amaze, kiki meglátván , 

Letonia Szi'iznek 

vélte, ha fzarvl'ját meg nem sejtette kezében: 

mert amaze aranyl'j. De вокал meg így is amannak 

hitték. Szinte mikor nem rég haza vette Lyoeus’ 6.) 
bérczeiri'il ‘шум, megsajdította fenyi'ivel 
felkofzorúzett Pán, 7.) ’s illyformán ['zóll vala hozzai. 

мадам]: ña щ е1 aka-rm berzéueni 
, 

а’ ты; 

Pain mondett; azutánn, hegy, kérésére nem állván 

Syrinx, ’s útatlan helyekeun Í`zaladásnak eredvén 
, 

ammint а’ fövenyes Ladonnak 8.) lomha vizéhez 

ért velt 
, melly sietös úttyát elzárta, felyékony 

Nénnyeitül segedelmet kért 
, 

fenn I'zóval ohajtván Y 

hogy kies Швы-ей. jövevény termetbe rekeÍTzék', 
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hogy` Pán, ['zinte mìkor Syriuxet akarta быт, 

nadat ölelt а’ Nympha helyett; ’s ve'gtére зонды/дн ‚ 

ammint a’ levegö behatott а’ nádba, I'zeh'den 

zengedezój panafzokra fakadt a’ Nymplia (гниения; 

hogy, valamint ezen rij lelemény, úgy [Инте az édes 

hangok is 
, elfogván Рейн’ fzívét báios örömmel, 

illy l.`zózatra гати: legalább így tartson örökké' 

a’ mi fzövetségù'nk! és hogy, többféle днища: 

öfzveakafztgatván a’ nádnakV gyenge vîalTzal, 

a’ Syrinx névvel tifztelte meg й] 1е1ешёппуёь.` 9.) 

_ 

Mindezeket höven le akarván festeni Hermes, 10.) 

láttya, hogy Árgusnak fzemeit meggyözte az álom, 

és hogy az annyi közúl eggy sincs шаг nyitva. 11.), Legottau 
félbe fzakafztya темп Izavait, ’s hogy mélyen aludgyon , 

a’ bájvelfzövel lankadtt .'pilláit orozva 

megsimogattya. Fejét амина, melly Гите hunyorgott, 
késedelem nélki'il, hol forgó ti'izi nyakához, 
horgas kardgyával lehasítváng végre lesujtya 
{внёс а’ hegyri'il, ’s a’ fzirtet verbe horl'ttya. 

/ 

Árgus! halva heverfz. Elaludt fzemeidhen az élct. 
i 

Néma setétséggel lepi el fzáz fénuyeket eggy ej! 
E’ fzemeket, fzomorú Panalzok köztt Júno kifzedvén, 
hü pávájának bótos fai-kara felol'ztya, i 

mellyberx Шва kövecskékkel lversengve _'ragyognak. 

1.) Phoronis, Едва]: mellékneve Plloroncusrúl, ki {шк-Миша]; 
allya, és így Шва‘; nagy attyu volt. 
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2.) Plejas, Maja ша"; illik, ki Atlas’ és Plcjone’ hét 1:35— 

nyainak eggyike volt. Ezek annyok utánn Plejasoknak, .Plejades. 
„степеней, ’s а’ csillagzalok közé fzállittattak, hol a’ Magya 
гейш" a’ jías дуй/спай: nevét viselik. A’ Ей, mellyct Maja Jupiternek 
[ЕШЬ 

, .Mercuriusnak 
, сел-55131 Hermesnek 

, 
neveztetett. Az Isteneknek 

követtye volt i5, ’s töbhnyire karcsú штык rajzoltatott, kezében 

рында vagy veÍIzöt, mellyre Её! kigyó volt feltekerve, fejénn 
fzárnyas Каире: vngy sisakot, lábainn pedig kis fzárnyakot viselvén. 

Istcne volt azonnkiviil az ékesenfzóllásnak, a’ kereskedésnek, c's a' 

tolvajságnak. A’ meghaltt embcreknek Lelkeit Б vezette az alsó 

vila'igba, és onnan némellykor уши is. Ezen Istennek a’ ravafzsa'g 
él a’ gyorsaság legföbb tulajdonságni voltak, legközönségesebb mel 

léknevei pedig Atlnntiades, Kígyósvelfzöhordozó, Cyllenius. „Min 
„denik nép, l'lgymond Heyne Consiliarius, melly шиш-ада: maga 

„allk0ttya, a’ Poézisnál kezdi e’ munkát; mikor шьёт. Mercurius 

„az emheri cnltúra’ fzerzöjének és attyának neveztetik, egyl'zers 
,‚ 

mind a’ cytharának feltnlálása is neki tulajdonittatik. Ezen 

„ lstenségnek Швеца Egyiptombúl fzármazott. Elejénte az él'znek és 

„а’ nyelvnek jelképe volt. Maid azutánn neki пламенными. 
„minden, а’ mi a’ Görögök’ шпагат elömozditotta, és a’ mi 

‚‚ 
a’ nevelésnél а’ jó erkölcsiî embereknek formálúsúra legi'züksége 

„sebbnek сатин, úgymint a’ Musica, az Ékesenfzóllás, és a’ 

„ Pnlaestra, “Чану a’ viadalnak és a’ küzdésnek oskolája. “ мы! 

Lippert’ Daclîyl. l. 315-549. Description des pier. grav. du cab. 

de Sto/bh, р. 86. п. 562-432. illonum. ant. ined. n. 58--59. 

5.) E’ vell`zö vagy рыси, Caduceus, aranybúl , 
és két 

kigyóval volt köri'iltekerve. Ereje csudálatos volt, én kìváltkép az 

indúlatoknak lecsillapitásábúl ’s а’ vetekedéseknek kibékéltetése'bül 

állot. Azonkivůl Mercurius vele álinot e's álmokot is okozllatott; 
тара pcdig az Árnyékokot vezcltc az alsó уйдем. 

4.) Nonacris, Arcadiának езду“; várassa. 

5.) Dia'na't itt Ovidius Ого/Ею! Istenaßìonynak печей, 
mivel Delos' fzigettye , 

hol Diána гашиш, oriygiámk is monda 
tott. Amde mivel Apollo is Delosbnn fzületett, és Отд/Ещё Isten 

nek meg sem neveztctik; тёлок azt itélik, hogy Diána a’ mellék 

nevet саду Ortygia nevîi I'ze'p ligettiìl vette, melly Ephesustúl nem 

mell`ze a’ tenger’ partyánn volt, ’s mellyben, ammini. eggy hagyo 
mány bizonyittya, vtehál: nem Delosban, Lntonátúl fzületett. E’ 

ligetcnn folyt :it Селе/нём; е’ felett volt Solmissus’ hegye; ezenn 

verték а’ Curétok pnjzl'aikot, hogy Diána’ ‚мы: Juno meg ne 

lmllya. Annya ntánn Diánn Lntonia Забита} is ncveztctik. 
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G.) Дуни: , Arcndiai hegy. 
. 

7.) Pa'n, Jupitcrnek és Hybrisnek На, a’ baromnevelésnck, 
a’ páfztori életnek 

, az erdöknek 
, 

és valamennyi mezei vidékekuek 

lstene, ’s a’ terméfzetnek jelképe. Kecskefzarvakkal, kccskelábak 

kal, hegyes fülekkel, borzas I`zakállúnak és görbc órrúnak 1111201 
tatik. Némellyek csillagokkal felékesitett palástot запечь neki, 
mások pedig bakbört, keze'be pedig görbe páfztorbotot, vagy hét 

nádbúl álló sipot, чаду egyfzersmind sipot is, botot is. Lásd 

Lippert’ Васи]. 1. 515. 516. 565. 594. 472. 840. 928. 950. 952. 

955. Description des pier. grav. du cab. de Stofch, p. 204.11.1252. 

8.) Ladon, Arcadiai folyóviz. 
9.) Рати]: hét nádú sipja Görögûl Syrinxnek печеный. 

10.) Hermest avvagy Мер-сидим itt Ovidius Cylleniusnak 
nevczi , mivel Arcadiában a’ Cyllene nevii hegynek cggyik barking 
jában fzületett, és ezenn n’ hegyenn hires temploma volt. 

11.) Lásd Lippert’ Васе/1. 1. 522. Description des pier. grax' 
du cab. de вед/‘211, р. 57. n. 161. 
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XIX, Szakafz. 

Ídnah eló'bbeni formaja megrte'r, 's az Бди/аргот 
béliehneh Ízz's nevû Istenaßàonya ЕЛЬ. 

Végre haragra hev'i'il, ’s boli'zúját tölti azounal 

Hera, Erinnisnek, ki az emberi fzívet epefzti, 
rettenetes képét a’ gyülöltt Argusi Szépnek 1.) 
rémitö I'zinnel festvén, hogy elöltte lebegjen; 
’s tüskés öfztönököt rejtvén fzivébe, hogy eggyik 
helyr'l'il mint I'zökevényt megmeg más тайга ijelTzék 
fzünteleni'il az egéfz fóldönn. Kinnyának utólsó 

czéllya Egyiptom volt. Ammint, Шиизм]: elérvén 

partyaihoz , térgyére borúlt, és hátra hanyatlott 
nyakkal kölcsönözött orczáját, -- `mert ezen eggyet 

hagyta hatalmában bal sorse , 
— Urához emelte 

a’ könyörû Égnek; keseregve sohajtani, sirni, 
’s bögéssel kezdett segedelmet kérni. PanaITzámx 

megkönyöri'ilt a’ Манну. Megtérnek nzonnal elöhhi 

arczai; lassankint allzeny leITz újra belölle; 
l`zöre 1ehú11; elenyéfznek fzarvai; fzemköre fzt'ìkûl; 
keskenyedik ’s meg vilTzavonúl fzájcsúccsa helyére; 
vállai karjaival megjönnek; körme öt újra 
ofzlik; semmi egyéb nincs 111151- a’ régi tehénbûl 

тара, fejér fzínét, melly megfzépi'ti , kivévén. 

Fel meri már homorú (ваш: két Шла emelni, 
ámde befzélleni fél 

, ne talán bögésre fakadgyen , 

mint az iifzök. Csak félénken próhállya тяговым: 
ejteni a’ IzaVakOt. Mint Istenséget imádgyák 

' 

most a’ gyócsviselö és hires Egyiptomi népek. 2.) 
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1.) ‚(г-виз! Szépnak, Íónak, mivelî Argolisban Шине“. 

2.) Ízis’ Papjai gyócsruhában jártak. Némelly kiadásokban 

línigerq helyett Niligena turba щипать Lásd Description de: 

Pier. grau. du cab. de .Stufe/l, p. 28. n. 124. 125. 



-XX. Szakafz. 

Ío'nal: fia Epaphus Еду/{тошна}: Istene 11302. 

PÍLaé'tonnal vetelredilr. 

Zevi'znek magvábúl, legalább úgy hitte az ósaig, 
fziilte нас Epaphust, 1.) kivel ö, mint annya, felofztá 

templomait. Phaeton Izintollyann ln'ifzke legény volt 

’s olly koros egyl'zersmind akkor, mint Io’ fziilöttye; ^ 

_’s ammint, kérkedvén egyfzer, hogy Phoebus az attya, 
Inachidest bù'fzkén kicsinyebbnek vélte таящий, 
ez, ki nem штамп: ’s te anyádnak , halgatag I úgymond, 
elhifzed ezt,_’s meg kérkedel is véltt édes шумам? 

Néma Iiirúlással türvén u’ hegyke fzidalmat 

gyermeke a’ Napnak, ’s mérgét I`zigyenhe (щипал, 
elsiet annyához, Panafzolni gyalázatos estét. 

’S a’ mi НИШ: fájhat neked 
, úgymond , 

édes anyámnak, 
az, hogy ezekre ñad, ki egyébkép olly fzilaj, olly I`zós, 
csúfosan elnémúlt. Eiféle goromba fzidalmat 

hallani, és semmit sein tudni felelni, gyalázat! 
Most hät, hogy 11a igaz, hogy létem mennyei töbi'il 

шипами ‚ 
add bizonyos jeleit , 

’s tégy УШИ honomba. 

Szóll vala , 
és 

, Clymenét kúcsoltt karjába fzoritván ‚ 

testvér húgainak házas fáklyáirn kérte, 2.) 
kérte saját létére 

, Meropsnak drága fejére, 3.) 
adgya jelét igaz тумак. Nem tudni bizonnyal, 
vallyon eme’ buzgó esdeklésére Бала]: 

‚ 

vagy keseriiségbi'il, hogy imigy gúnyolni meréfzlik, 
Шуе megindúlván, felemelte remegve az égre 



mind a’ két karját , 
’s а’ Napnak sárga fzeméhe 

nézvén: e’ ragyogó fénynek súgárira , úg'ymond , 

esküi'zök én, Наш! е’ fénynek, melly tégedet, engem’ 
lát és hall, hogy ezen Nap , mellyet fényleni I'zemléli'z, 
’s melly az egéfz fóldnek bölcsen mértékli tekéjét, 
a’ te atyád. Ha fzavam nem igaz, soha képe ne tiinnyön д 

többet elömbe; ['zemem mai пар fzemléllye utóli'zor 

fénnyét. Amde nem is telhet meglátni lakását 

hoITzas munkádban: fóldünkkel fzinte hata/íros, 
a’ hol ered. Menny hat, ’s tudakozd meg tölle magátúl, 
hogyha nem átallod, ha Байта: ösmerë, югу зет? 

Felf'zökik, ezt balván. örömében 
, 

’s útnak eredvén, 
Pzáll Phaëton. Tele van már mellye az Éggel elöre; 

’s átfutván Szerecseny honnyát, 4.) a’ mennyei ti'izben 

úfzó Indussal, Phoebus’ hajlékihoz eljut. 

1.) Epaphust némellyek Apissnl eggynck tartyák. Hyginus 
ötet Memphis’ építöjének nevezi. 

2.) Phaè'ton’ testvér húgai Heliasoknal: neveztettek, Helios 

attyokrúl, ammint a’ napnak lstenét a’ Görögök hítták. A’ hńzas 

fáklyák a’ lakadalom hrlyett tetetnek : mert, mikor a’ menyall'zonyt 
estve а’ völegény’ házába vezették, fáklyákkal világitottnk neki. 

De Hymennek, a’ házasság’ Istene'nek, is eggyik kezében a’ képe 
kenn fáklya látfzik. Hyman Bacchusnak és Vénusnak 

, 
mások fzerint 

pedig' Urániának a’ fia volt, e's fzép ifiúnak rajzoltatott. A’ Régiek 
közül némellyek a’ másik kezébe fátyolt атак, fejére pedig,r virá 

„вы vegyített majoránakofzorút. Catullus sárga botost ád n’ 

lábára, Ovidius pedig , 
a’ X. könyvnek'elejénn, egéfzen sáfrán fzinü 
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ruhába öltözteti. A’ Молим. ant. ined. n. III. [zel-inl, сдуй 
keziŕbcn {шум ‚ 

a' másikban pedig vizcs Ног-61: tart , 
és a’ 154. 

old. Winkelmann Hyment Terpsichore’ Шпик mondgya. 
5.) Cb'mene' féŕje Метра volt. 

4.) Зинаиду hannydt , 
Ovidius fzerint „дал/Царица: suoi“ 

‘шву nzért, mivel ищешь Szerecseny volt, тазу mivel Szerecseny 
orfzágban uralkodott. 



 

Publius Ovidius Naso’ 

Formaváltozásainak 

Második Könyve. *) 
 

I. Szakafz. 

Phaeton a’ Naptúl azt нудит/а , ладу kocsija't csa): 

гуду nap lrormrínyozhassa. 

А’ ragyogó Napnak 1.) gyönyörü palotája negédes 
ofzlopokonn fekfzik, lainge'rcczel, 2.) fényes arannyal 
meITze világitván, ’s elefántcsont drága fódéllel 

fzinte kevélykedvén. Kapufzárnyai tifzta ezù'sttel 

diTzeskednek ugyan , mellynek fzép fénnye I'zelíden 

ti'indöklik; de kiesb ennél a’ mesteri kézzel 

rá vésett képmi'i, fzù'leménnye az égi kovácsnak. 3.) 
Szépen МЫШЬ ezenn a’ föld, a' fóldet egéfzen 
átölelô tenger, ’s a’ галок bótos üreggel 

*) E’ második Könyvnek XII. Szakallzai megtaláltatván bold. 

Уния/лупа]; Írásai között, ha még {Шип-а leirva nem 

„смак is , mindazáltal xuéltóknak шишек a’ kinyomta 
tásra. 
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fekvö ég. A’ viz’ tetejénn kék тещ formák 

lengenek: a’ kiirtös Triton, a’ formacserélö 

Proteus 
, 4.) a’ sok czethalnak hátára könyöklô 

Aegaeon, 5.) Doris 6.) végtére leányival eggyiitt, 7.) 
kik réfzént úI'znak 

, réfzént a’ fziklatetökönn 

I'zárittyák hajokot , még mások fzerte iigetnek 
a’ virgoncz halakonn. Orczájok sem nem egéfzen 
másmás, sem nem azon; mint többnyire lenni I'zeretnek 

а’ testvér orczák. A’ fóldönn várasok 
, так, 

rakva чад állattal, Nymphák a’ I`zöke folyókkal, 
’s a’ mi csak Istenség a’ réteket örzeni I`zokta. 

Mind ezeket beborittya felül a’ fényes egeknek 
képe; az égi jelek két réfzre felofztva ragyogván 
a’ Карп.’ két I`zárnyánn , 

fele innen 
, 

hat meg amonnan. 8.) 
Hogy meredek nyomokonn Phaëton ide végre felérvén, 

kétlett attyának ragyogó házába helépett, 
elsietett hozzá, ’s közelebbrúl mennyei fénnyét 
el nem türhetvén, fzékéti'il meITze megállot. 
Phoebus ezenn , теПу rakva ragyog sok Шт smaragdal, 
bibor köntösben fejedelmesen iil vala; jobbrúl 
’s ballyárúl állván, mint udvari tifztyei, a’ Nap, 
mellyet az Éjbì'il fzù'l 

, 
’s а’ Hô, a’ Század az Évvel 

, 

’s eggyenlö közekenn egymástúl meITze az Órák. 

Itt «Ша köztök az új Tavafz is 
, 

sokféle virágbúl 
fonti; kofzorújával; ruha nélkiil, sárga kalállzal 

megkoronázva, tovább a’ Nyár; a’ musttapodástúl 
mocskos lábbal az Öfz; ’s borzadtt és fziirke hajával 
а’ jègköntös alatt I`zomorúan gömbörödö Tél. 

Székérül Phoebus megsejtvén vizi'ga fzemévei , 
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ше11уе1 mindent lát, ezen új tárgyakra egéfzen 
elbámúltt Ifiút bálványkint állani köztök: 

Нм téged’ mi hozott ide? úgymond; e’ magos erkenn 

mit keresel 
, 

Phaëton 
, 

kit atyád magvának örömmel 

чашки? —— Ezen kérdésre amaz kérlelve felelvén: 

Óh! te határatlan Mindennek fzerte kilátó 

fénnye, Atyám! úgymond,~-ha megengeded élnem egyébkép 
e’ nekem olly kedves névvel, ’s ha elöbbi hibáját 
el nem akarja Sziilöm tán csalfa fogásba таким;— 
adgy nekem ежу ollyr jelt, mellybi'il kiki laissa ezentûl, 

>hog'y te шву édes atyám , 
’s melly e’ kétséget örökre 

elvegye fzl'vembi'il. — Allig hogy végzi be[`zédgyét, 
homlokirúl ragyogó súgárait attya levévén, 
fzékéhez közelebb ['zóllittya, ’s ölébe fzoritván: 

Sem te nem érdemled 
, hogy meg ne ölellyelek., úgymond, 

sem hazug édes anyád nem volt, mikor engem atyádnak 
mondott; ’s hogy I'zavamot két nélki'il hidgyed , 

akármit 

kérj töllem 
, megadom. Hallyad Tó, a’ mit igérek, 

mellyre az Ég eskù'dni fzokott 
, 

’s melly el чаду örökre 

rejtve világom e161! -—- El nem végzette befzédgyét 
még jól, ’s шаг is aranyfzekerét севу napra vifzontag 
kérte amaz, I'zárnyas lábú paripáival eggyi'itt. 

1.) шва Description des pier. grav. du cabinet de Sta/th, 
par Winkelmann, р. 198. n. 1177--1191-»és Lippert’ Васи]. l.. 

145. 146. 190. 191. 192. 194. 195. 

F 
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2.) Lángércz а’ Pyropum nevü nyúlékony ërcz, melly 
arannyal megvegyítve és Низший volt , 

’s ve'kony [анаши-а verct 

ven , 
tüxrdöklö boriték gyanánt fzolgált. Plinius lib. XXXIV. cap. 20. 

erriìl Яву Г2011: „Idemgue ( Суру-[ат coronarium.) in uncias шт. 

auri -scrupulis senis, praetenui p_yropi hractea ignescit,-“ ат, 

[зЩдтиё’шагуап-Аиёза fzerint: „Praetenui hractea ignescit, et imi 

tatur `ßafrrimas, unde et pyrcpurń. dicitur. “ Mivel a’ Görögök а‘ 

Rubint Pyropusnak печеная, е’ nevel; némellyek Ovidiusnál is 

Rubinnak vette'k: de, valamint .Properßiusnúl lib. 1V. eleg. 10. 

vers. 21. 
„ 

Picta nec {идиот fulgehat parma pyropo, 
“ úgy V116* 

ban Ovidiusnál is, ércznél egyebet nem jelenthet. A’ régi Görögök 
es Romaiak me'g a’ Peézisban sem ранг-юна]; olly mértékletlenůl 

a’ (Мёда köveket, mint Esetl'rásaikhan а’ Napkeletiek. 
5.) Я: ¿gi kmfa'csnak , 

kinek nevei мимы, Ушедшим é’ 

Görögül Hephaestos. Ennek, mint Jupiter’ és Juno’ Шпик, és a’ 

tüz’ Istenéne-k 
, tulnjdeníttatett feltalálása az ollyan mesterse'geknell, 

mellyck az érczeknek elvafztásában es kimiivelësélien {вышив 
kodnak; úgy гипсе az 'ellyah müdarabok, mellyek különös mester 

séggel, чаду csudálatos erövel, kivl'llt aranybúl, ezüstbiil, Vail 

érczbiil kéfzittettek. Segl'töi a’ Cyclòpsek veltak. Kiilönösb Мази 

Lemnos’ fzigetlye ‘70111: щепу"? nz égbiîl leesett, mikel~ гшзёва 

miatt az annyu, Чану, Homerus’ meséje fzerint, maga Jullil"r 
lehagyl'tetta, mivel annyának ellene segedelmet :lkart nyújînniy 
Ezen eséstiil megsántúlt. Voltak mindazáltal mind Aetna’ hegye'fm» 
mind a’ Прага’ fzigettyénn müllelyei. Templomát ebck ‘lirzötte'li 
Ушедшие’ ke'pci mesterségéllez voltnk alkalmaztatva. Többnyire ülô' 

vas mellett áll чаду ül, kezében kalapácset vagy ‘оды: tartván. 

Izakaillesa'n, és чаду cge'fz'cn чаду legali'lbb fél meztelen. A’ töllbi 

Istcnektiil танкер gömbölyii айва]: vagy варка által Гит! 

mcgkiilömböztetni. Hitvesse Ven-us 
, :lz ingereknek Istenallìenya volti 

miidarabjainak fzépsége e's csinossága miatt. Egyëbaránt jelképer 
mind a’ ‚Штык, mind a’ Щи :iltal kéfzitett mesterséges müdlll'ß' 

beknak. Lásd Lippert’ Лапу]. 1. 227-656. és Descrip. des pier. 

grav. du cab. de Stefch, P. 122. п. 592-609. 

4.) Proteus, ежу öreg tengeri Isten e's Jövendömondólki 
Neptunusnak tengeri bernyuit örzötte. Akármelly formát felvehetett 

magára tetfze'se fzerint, és csak annuk 
, 

а’ ki ötet fzinte а’ forml 

vi'lltezás alatt erös karjaival megölelte, és el nem bocsátotta, jßlfnt 
meg ‘(башке saját fermájáhan, kinyilatkeztatván псы , 

a’ mit indu’ 
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акт, akár a’ пить, akár а’ jelenvaló, аи: a’ jövendö dolgokrúl. 
Lásd Lippert’ Васи]. I. 77. 

5.) Áegaeon , 
l`záz karú orîás 

, 
kit az Istenek , 

Homerus гиены, 
Bfia'reusnak neveztek. Jupitert Neptunus, Juno és Minerva ellen 

segi'tette , 
és errevalónézve tengeri Istenségre emeltetett. 

6.) Doris 
, 

Oceanusnak és Tethysnek leánya, és Nereusnak 

hitvesse, kinek ötven Nereist l`ziilt. Legjobban ki lehet ôsmerni, 
mikor fêrje mellelt a’ kocsiban ül,melly körül leányai úl'zdogálnák' 
Lippert’ 111101311. 1. 71. 

7.) лишае, tengeri lstenall'zonyok, kik ötvenen voltak. 

Sokl'zor felcseréltetnek ezek az Oceanisokkal, kik tenger-i Nymphák 
’s Oceanusnak és Tethysnek leányai, ’s Hesiodus Гита: három 

ezeren voltak. Termetekre nézve legalább ezekhez nagyon hasou 

li'tottak. Kofzorůjok {швей fûbiil és Хоты ägakbúl van fonva; 
hajokban {опыта fiîzött gyöngyököt víselnek 

, 
kezekben ринг csiga 

hajat. Egyébaránt Czethalakonn 
, Delfinusokonn, tengeri lovakonn, 

vagy egyéb teugeri állatokonu ülnek. Ke'peìk sokfzor halfarkúak; 
de a’ Poëták nekik egéfzenn emberi formàt adnak. Leghiresebhek 
közüllök Panope , Galatea, ¿s Thetz's. Lásd fellyebb az I. Könyv. 
V111. Szakalfz. 1.) J'egyét. Descrípt. des pier. grav. du cab. de 

Stufe-h, p. 105. n. 459-475. 

8.) Az égi jelek a’ kalendáriúmbúl ösmeretesek; a’ kos tudni 

ìllik, a’ bika, a’ kettös, a’ тёк, az orofzlyán, a’ fziiz, a’ mérte'k, 
а’ scorpío, a’ nyilas, a’ bak, a’ korsó, és a’ halak. 
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II. Szak а1`2. 

Р/шеЬив P/Laè'tont val'merö ke're'se'lú'l Ладим/2 
akarja туфта. 

Attya, hogy úgy lekötötle hitét, шедшим legotlan, 
’s háromlzor, négyfzer megrázván búba borúló 

úri fejét: Szavamot dörének. hirdeti, úgymoud, 
a’ te fzavad! Bár még kényemti'il fiiggne , 

sietve 

tett fogadásomtlíl hafznodra elállani; hidd el, 

ezt egyedi'il tölled meg kellene végre tagadnom. 
Ámde tanácsommal rollzallani, a’ mit ohajtafz, 
még fzabad. Е2 teneked fzörnyi'i vcfzedelmet okozhat. 

/jó Phaëton! Nagy fait fefzegetfz; тег: sem kis eröddel 

meg nem fér e’ ['zent hivatal, sem gyenge koroddal. 

Nemde halandó ‘югу? Pedig az, Наш, а’ mire vágyódfz, 
ollyan eröt Шуба, melly nern halhat. Az Égnek 
Isteniben sincsen, de te nem tudod, arra tehetség , 

a’ mit kérI'z. Tessen. nem ha'nom, bárki magának, 
ahhogy akar; de tiizes kocsimot ki nem állya közüllök 

eggyik is úgy, mint én. Maga Jupiter, a’ паду Olympus’ 
kormányzója, ki rettenetes jobbjával az égbül 
a’ vak menyköveket remegö honotokra lefzórja , 

nem vii'zi е’ I'zekeret: ’s nállánál tudfzë nagyobbat? 
Nagy hágó elejénte az lit; felmáfzni csak allig 

gyöznek friss lovaim reggel tetejére. Az égnek 
legmagosabb közepénn fzéditö; borzadok innen 

önmagam is mindég a’ földre tekinteni; fzivem 

elrémi'ilve dobog, mikor a’ tengerre lenézek. 

Vége fele' meredek; mester legyeu , 
a’ ki hegyéri'il 



mértéklett zabolánn lovait lebocsátani tudgya. 
'.l`ethys , 

alárn tartván 
, 

mikor onnan ölébe lefzállok, 
kék vizeit 

, rettegni fzokott 
, hogv elóre ne bukjak. 

Ehhez az is járúl, hogy az ég, vágtatva Готовит 
l'züntelen, a’ csillagsereget kerekébe ragadgya, 
’s gyors gomolyitással sebes örvényekre csavarja. 
Kù'fzködök én vélek, ’s az eröfzak 

, mellynek az égenn 
minden egyéb enged , nem Горби rajtam, egéfzen 
ellenarányzattal foi-gok nyugtomra keletrül. 

Gondold шаг magadot kocsimoxm feljutni helyettem: 
a’ sebesen forgó sarkakkal merfzë te I`zembe 

шиш, hogy a’ tengely tova tégedet el ne ragadgyon'.’ 
Tán аи: is véled, hogy várasok, úri lakások 

, 

dúzs .dományokkal папаша tempiomok sum1; 

mennyei útadban. Lappangó véfzeket inkább 

’s rettenetes váfzállatokot fogl'z lelni helyettek. 
Bár ha ki nem térI'z is ragyogó I`zekereddel az útbúl 

, 

чаду valamelly fzinok nem vonz is melTze nyomátúl, 
át kell menned azért fzarvánn a’ durva Впиши}: 

még is 
, 

elödbe fefzültt {пани а’ mennyei Jáfznak 
, 1.) 

nyi'ltt agyaránn az Orofzlyánnak. Majd melTze kigörbi'iltt 
karjaival jön végre feléd a’ mérget okádó 

Skorpius , 
és máskép görbi'ilttrollóival а’ Rák. 

A’ дыме; lovakot sem (анод gyenge karoddal 

olly könnyen zabolánn, gyomrokbúl i`zertelen órrok 

’s nyiltt fzájok tiizeket hányván , 
mint annyi kolrokbúl. 

Engem’ is allig Вову fzenvednek, hiifzke nyakokkal 
а’ gyeplöt гати 

‚ 
ha Гида] buzgásra hevi'ilnek. 
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Óh! ne rimánkodgy Мс, IzereLettFiam! olly ademányért, 
melly vel'ztedre leend; kérj jebbat, ml'glen мы van. 

Nemde tanú jeleit kl'vánod látni nemednek? 

мин kegyelmembi'il, hegy atyád vagyek? Ime.' az {дна}, 

hogy vefzedelmektül félt fzivem, gondes atyádnak 
legjebban vallom magamot. Nézd búba meri'ilni 

halvány arezaimot! Bár képes volna behatni 

hi'i mellyembe ['zemed 
, hogy látná forrani benne 

gondgyaimot, hi'i Мигай: menybéli nemednek. 

Végre tekintsd mind {и kincsét ezen úri világnak; 
а’ mit az ég, ‚а’ fóld, а’ tenger fzéles ölében 

feglal; ezen sokféle közi'íl kérj töllem akármit, 

megnyered. Azt едущий, hegy kéfz károdra ne siirgesd, 
а’ mi vefzély inkább 

, hegysem (ПНИ, kérve javaslom. 
Rettenetes romlást kl'vánfz — hidgy édes atyádnak - 

és nem тщетен, Phaëton! Mit csiiggefz öleddel 

nyájasan átkúcsoltt nyakamonn, boldogtalan'.’ Arrlil, 
hogy megadem, bármit fegI'z töllem kérni, ne kétkedgy; 
Styxnek igértem meg! De te kérj bölcsehhen, ohajtom. 

1.) demonios arcus. Chiron tudni illik, centaurus , avvagy 
ш ember és fe'l ló, Acmoniaban, azaz Thessaliáblln élt, ’s 

minekutánna Aesculapiust és Achillest felnevelte, a’ csillagzatok 
közé tctetett, mint mennyei Nyilas. A’ дышишь avvngy zodia 

cusnak 12. csillagzatirúl lásd Вези-фа. des pier. graz». du cab. 
de Бра/‘ед, p. 200. n. 1195. és а’ követezcndököt. 
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III. Sza k afz. 

Phoebus [сайта lzocszjfíra Phaè'tont, e's semmit sem 

Íiafználandó intéselsńel oktattya. 

Végzi fzavát Phoebus: de amaz ['zivére az intést 

nem vefzi, ’s kérését sŕirgetvén, lângra hev'i'ilö 

vággyal eseng a’ dúzs kocsiért. Jó attya, vil`zontag 
kèsvén, még lehetett 

, 
de nem érvén még is строи: 

czéllyához , végtére magos I'zekeréhez elindúl, 

mellyet az êgi Kovács hajdan fzámára koholt volt. 

A’ rúd, a’ tengely, ’s talpsínnyei a’ kerekeknek 

fínom aranyl'zerbi'il voltak 
, 

de kù'lôik ez-i'isthi'il. 

Chryzolitok ’s más drága kövek 
, fzép rendre felofztva 

a’ jármonn, 1.) Phoebus’ шеи meg vilTza vetették. 

Meg ezeket Phaëton fzemesen visgállya, csudálván 

a’ remek alkotmány't, im! а’ tifztyére felébredtt 

Hajnal 2.) az új ti'iztü] sárgúló ШЕИ keletnek 

bíborozott kapuját ’s nyi'ló rósákkal винам: 

udvarait megnyittya. Fut a’ sok csillag; utánnok 

Lucifer, 3.) a’ sereget Нарта, késkedve [zakad meg 

„kedves sikjaitúl а’ csendesb égi lakásnak. 

Amde hogy a’ fóldet ’s az eget pirosodni , 
’s vilâgát 

а’ Hold’ fzarvainak halaványan sinleni láttya 
Titán 

, 
a’ sebes быков, hogy fogjanak , 

inti. 4.) 
Gyorsan töltik ezek fzavait, ’s a’ lángot okádó 

’s mennyei étellel парши paripákot , 
emelttebb 

jzifzolaik mellül kivezetvén, felzaholázzák. 

A’ fzomorú atya fzent írral megkente Наш]: 

orczáját азами, hogyy gyözze viselni cméfztö 
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lángjait; a’ súgárkoronát feltette fejére, 
’s gondos mellyének gyáfzos vefzedelmeket érzö 

sóhajtási között 
, illyforma I'zavakra Гейша: volt: 

A’ lovakot, F iam! ostorral ['zaladásra ne siirgesd; 
a’ gyeplöre vigyázz inkáhb, ’s vond viIIza erösen; 
meri; örömest futnak: nem könnyii munka igázni 
repteket. Öt kerekénn egyenest (Швецией az égnek, 5.) 

nem jó volna : МИЛЬ ösvényt a’ három övek köztt 
, 

шин 8.’ délnek 
, 

valamint a’ véIIzeI ijefztö 
éjnek алкаш], melly résù'ut fekfzik. 6.) Ezenn menny. 

Látni fogod nyilván kerekimnek régi nyomásit. 
Hogy pedig eggyenlö höség terjedgyen az égre 
és a’ fóldre, ne járj se alant, se vifzontag igen Тет. 

Felfel emelkedvén, fódelét meggyújtod az égnek, 
‘тазу, lebocsátkozván, a’ fóldet: csak közepett lelTz 

útad legbátrabb. Ki ne térj se az öl'zvetekergett 
Kigyóhoz, se az Oltárhoz 

, melly halra van: útad 

fzinte камыши megy. Tyche’ 7.) атомщик ajáulom 
a’ többit; legyen ö segedelmed. Vajha viselne 

rád ezen útadban jobb gondot, mint te magadra! 
Мёд veled értekezek 

, czéllyához az alkonyi partonn 
a’ ködös már, látorn, elért; nem késhetek. Int már 

tifztemhez minden 
.‚ 

’s piros orczájával eli'izte 
, 

im! a’ barna hoinályt Aurora. Sietve ragadd meg 

. a’ gyeplöt, чаду , hogyha talán még kétkedik elméd 
, 

inkább, mint костной, válafzd azt, а’ mire intlek 
, 

még lehel: és itt шву palotámnak bátor ölében, 
’s шё};Р botorúl kivántt kocsimonn vefztedre nem анаши. 
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Hadd rám, а’ fóldet ragyogó súgairral apolnom', 
"s nézd 

, 
valamint eddig , 

véfz nélki'il, ömleni lángjzít. 
Amde щади; ifiú sietéssel fellöki bátran 

Phoebusnak fzekerére amaz, ’sI elejére felállván, 
elvel'zi a’ feladott gyeplöte'r'zékeny örömmel, 
’s a’ kocsirúl komor attyának hálállya kegyelmét. 

1.) A’ Nap’ kocsijánn a’ járomuak formáját lásd Winkelmann 

nál Манит. ined. n. 45. A’ rúdra kerefzti'il fzög'ezett póznábúl 
állott az, melly a’ négy egymás mellé fogott lovaknak nyaka'in 
feküdt. 

~ 

" 

2.) Hajnal, Aurora 
, Görögiîl Eos 

, 
és fe'rjének neve utánn 

Tithonis és Tithonia, a’ hajnalnak avvßgy a’ nappalodásnak Isten 

alTzonya, leánya Hyperion Titánnak, avvagy a’ világosság’ forrásá 

nak, Thiábúl 
, 

Heliosnak (а’ napnak) és Selene'nek (а’ holdnak) 
testvérébül. Mások, si'it maga Ovidius is (1Х. K. 420. v. ) Pallas 

orias’ leányának mondgyák, kinek férje Tithon, Laomedonnak 
, 

а’ 

Trójai királynak,ña volt. Ezek I'zerint Aurórának legnevezetessebb 
gyermekei Lucifer és Memnon voltak. Gyönyöríi Istenalrzonynak 
rajzoltatik, sáfrán fzíniî köntösben, kinek arany kocsiját két fejc'r 
ló vonnya, Lampus tudni illik és Phaëton. A’ Poéták újjait rósa 

fziniieknek rajzollyák. Lásd Lippert’ .Darty/l. I. 758. 

5.) Lucifer, Görögül Phosphorus , 
ага: fényhozó , чаду fény 

hírdetö, e's igy a’ hajnali csillag. liiúnak rajzoltatik, kinek liomloka 

fclctt csillag , 
keze'ben реф; felemeltt fáklya van. Mint esti csillag 

}Iesperusnah neveztetik, ki a’ fáklyát alant hordozza. Némellykor 
kofzorú is van a’ fejénn. Lásd Winkelmann, Манит. ined. n. 21. 
es n. 111. 

‚ 

- 

4. ) A’ Ho'ra'k, avvagy Oni/tl 
‚ Jupiternek és Themisnek leányai 

voltak. Töbhnyire csak háromrúl van emlite's, kiknek печей Enno 

mia , 
Dice és Irene; de mások hatra, és Hyginus utánn бис, 

tizeneggyre is vifzik fzámokot. Hivatallyaik külömhfélék. Az iidönek 

lstcnallzonyni 3k; Jupiternek fzolgálói, ki az el`ztendönek négy 
rél'zét kormńnyozza: Júnónak fzobalez'lnyaiá a’ mennyei palotának 
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ajtóörjei; Phoebusnak kisérìîî, kinek levait ki- és befegjâk; a’ 

fzépnek és kellemetesnek Istenafl'zonyui ; аи igazslignrlk , 
c's a' 

hékesség’ törvénnyeinek опытны; az orfzágoknak вспашки; 
:lz embcrek’ beldogságának, és állapettyek’ nemesitése'nek elâ 

mozdítói. Könnyen lebegö all'zenyi termeteknek raizeltattak, taria 

köntösökhen. (Ovid. Fast. v. 217.) Lálni volt mindazáltrll, ammint 

Pausan. 5. K. 17. R. bizonyittya, Júnónak Olympia templemában 
az AeginaiEmilusnnk képeinn Отцы: 

, 
kik fze'kekenn ültek. Olympia 

mellctt az Altis nevü ligetben oltárjok , 
Athenában pedìg templomjok 

volt. Lásd Manso, ‘лььапыипв ш)“ blt фогеп. lVinÍulmann, 
Манит. ined. n. 47. 48. et 111. Lippert’ Бисау]. 1. 586. 

5f) Az e'gnck öt kerekc'nn 
, úgymint az ofztonn, (nequator) 

a’ két napfordito'nn (tropicus), és a’ két sarkkerékenn (polaris). 
6.) A’ résl'int fekvö égi kerék а’ jeltartó, “тазу шатия, 

vagy eclyptica. 
7.) туг/и, a’ fzerencsének Istenafl'zonya , Fortuna, Шнек и 

örvendetcs és a’ bal eseteknek kermányezásu tulajdenl'ttatott. Szc'p 
all'zonynak „дыми, fejénn Lotusvirággal , 

bal karjában шедши 
val 

, jobb kezéhen pedig evezövel. Щи! Lippert’ Васе/1. 1.701—705 
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IV. S z a k a Г 2. 

Phaëton a’ Карпа]: lrocszja't rqßlzúl гудками/а, 
’8 nem. tudva'n segiteni maga'rirz , 

a.’ „ерш elveti. 

.làa Napnak paripái , Phlegon, Pyroeis, Eous 
, 

’s Aethon 
, 
mind fzárnyas 1.) paripák , 

fel az ég're nyen'tvén, 
’s lángot gözölgvén, a’ ~zártt korlátot erösen 

vl'jják láhokkal. 2.) Nem tudván Tethys 3.) elöre 

bal sorsát onokájának, megnyittya vizének 

f6 kapuját, ’s ezzel mezejét a’ végtelen égnek. 
Erre tehát amazok sebesen kirohannak az ап'а, 
labokot а’ levegönn áthányván, fzerte hasíttyák 
a’ Ей: fellegeket, feltörnek az égre hatalmas 

I'zárnyaikonn, ’s Eurus testvérit 4.) meÍTze haladgyák. 
Amde könyì'i lévén a’ súly a’ 1ebke fzekérenn 

, 

a’ lovak ezt nem is érzették, ’s köz igájok elöhbi 

'terhivel nyakokot nem nyomta 1е. Szinte azonkép, 
mint а’ görbe hajó sńly nélkül már oda hajlik, 
már ide, a’ habnak lévén játéka I`zokatlan 

könnyi'isége miatt: a’ sńlytalan égi fzekér is, 
mintha iires volt volna, konyúl vagy amarra чаду erro 

a’ levegö’ habjánn, vagy felfel az égre löködik. 

Most hát a’ paripák l`zilajan kirohannak az ńtbúl 
, 

’s minden rend nélkül másmás Ишака repülnek. 
Ö megijed, ’s nem tudgya fzegény, melly réfzre {выше 

a’ megeredtt gyeplöt; nem az Шаг; ’s hogyha fzemébe 

шипе is ez , 
lovait nem tudná félre csavarni. 

A’ nagy Medvének hideg Ökrei, 5.) akker elöfzör 

érezvén meleget , Tethys’ kebelébe merülni 
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kivántak, mellytül el vannak tiltva örökre. 

A’ jeges éji'zaknak sarkánál a’ hideg égben 
megmeredett Kigyó, mellynek soho. mérge nem ártott 

senkinek, áttiizesúlt, ’s elkezdett újra duhödni. 

Мёд te is, úgy mondgyák , megijedvén, lomha Bootes 6.) 
jóllehet a’ fzekerek késtettek, ù'getve fzaladtál. 

Hogy pedig a’ tii`ztább ti'ízfzernek fzinte az égig 
nyúló fzéleiri'il Phaëton a’ fóldre tekintett 

, 

melly már rettenetes közökönn túl meII`ze lesiíllyedt , 

meghalaványodván, elhi'ilt', rémülve remegtek 
térgyei , 

’s annyi világ mellett éjféli setétség 
fogta el ámúló fzemeit. Kivánnya magában 
шаг most, bár soha sem nyúlt volna vidéki kezével 

attyának paripáihoz. Ah.' sajnállya , 
de kèsön, 

hogy kinyomozta nemét, ’s hogy vak kérése hatalmasb 

ellenzést neink lelt. Örömest fia volna Meropsnak. 
Úgy ,vitetik már ö, mint a’ sebes éjl'zaki fzélti'il 

ott amaz {шт hajó, mellyet tehetetlen urának 

hńs keze, a’ kormányt elvetvén, a’ nagy egeknek 
oltalmára, ’s nekik tett fzent fogadásira bizott. ' 

Mit tegyen? a’ remegö égnek пазу réfze megette 
fekfzik már; de nagyobb még ennél, mellynek elötte 

_habzik afzú térsége; amazt megméri magáhan, 
’s ezt is; bús I'zemeit már vilTza keletre fzögezvén , 

mar meg az alkonynak vetvén tájékira. Végre, 
nem 'tudván 

, 
mire vesse fejét, félholttan elámúl, 

’s tartani a’ gyeplöt nem gyözi,v sem el nem erefzti; 
’s a’ mi nagyobb, _még vad lovait sem tudgya nevezni. 
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Láttya tovább a’ iìzörnyeteket гашише az égenn, 

láttya remegve кашей formait az égi vadaknak. 

Van hely az ég’ iiregénn, hol kettös bótra fzorittya 
fzertelen ollóit, ’s Катки és кацап öfzve 

görbitvén, vái'z tagjaival két jelre kiterled 
a’ fzörnyü паду Skorpius. Öt, hogy hirtelen errül 

a’ feketén nyúló mérget megsejti csöpögni, 
-’s borgadtt шипит gyilkos fzúrásra fefzi'ilni 

, 

a’ hideg irtózás megfofztya egéfzen efzétül; 
’s markaibúl a’ zablavezért egyfzerre Маш. 
Ezt hogy hátaikonn érzik megerefztve fekiidni 

a’ paripák, valamerre lehet, vágtatva kicsapnak, 
zablázó nélki'il idegen {байта rohanván; 
’s ammint háborodott kénykedvek hozza шагать 
pajkosan ugrálnak rend nélkiíl, шаг feliigetvén 
a’ magosabb fzinégnek örök hajlásira ti'izött 

csillagtestekhez, ’s út nélki'il fzerte ragadván 
а’ fzekeret; шаг meg le vifzont közelebbre rohanván 

a’ rémi'iltt fóldhöz meredek vagy nyomtalan útonn. 

А’ Hold sokkal alább, mint másl'zor, iigetni csudálta 

báttyának lovait, ’s meggyúlván rendre az égnek 
{гнезд ormosodó fi'istök каш mind elenyéi'ztek. 

1. ) А’ fzárnyak a’ gyorsaságnak legrégiebb jolei voltak. De hamar 
kezdették me'g is a’ miimesterek érLeni 

, hogy a’ termeteknek és 

képeknek [Мене nagy' réfze meg nem fzenvedheti magánn a’ l'zárnya 
kot a’ пай", hogy a’ fzemet meg ne sértsék. Szárnyakut ИМЯ: csak 
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némellyeknek атак; mcllyekenn щам illik уайт“: jelenthettek; 
ós még illyenkor is úgy, hogy a’ fzemnek tessenek. Laísd Heyne, 
Шт’. slillff. 1. el'. б. 80. u. A’ nap’ levainak képét lásd 

Lippert’ Dactyl. I. 191. 192. 194. 758- 740. 741. Nlovak'nak печей 

а’ Görögbiîl vannak véveaPyroeis annyi mint Tiizes; Eous, Ведун, 

vagy Hajnali; лев/юл, Égö; Phlegon, Égetö. 
2.) A’ идти: korlálot erò'sen vijj'a'k la'bolckal. E’ hasonla 

tossäg a’ латыш való pállyafutástúl kölcsönöztetìk. Korlát elött 

пшена]: ezek mindnyájan , hogy, amaz a’ покои: jeladz'lsra megnyit 

tatván, а’ pállyára egyfzerre kirohannyanak. 
5.) Тащи, Oceanus’ felesége, Clymene’ annya. Csak (еще 

mellett a’ kecsiban Шуе fzokott velt lerajzeltatni. A’ régi népck, 
mellyck a’ tengerrel ösmerösek voltak, ebbiil доменах, vagy 

legalább képzelték, a’ пары; felkelni, ebbe lenyugedni. 
4.) Ели-из а’ nnpkeleti I`zél. 

5.) Hideg ökrei. A’ паду medvében, köLel az éjfzaki sal-kilos, 
het csillag olly гамме! áll 

, 
mintlla fzekeret vonnz'lnak. Ezek sella 

sem alkonyodnak le, vagy, ammîut a’ Pee'ták I`zóllanak 
, 

sella sem 

merülnek a’ tengerbe. A’ régi Deák nyelvben triones annyit tett, 
mint ökrök, quasi teriones , 

id est, humum terentes et aratro 

scindentes. . 

6.) Bootes , Görögiil BOÖISS, boum. agitator, éjfzaki пап 

csillagzat , melly a" két fzekér utánn jár. Más neve Görögi'il Агио 

phylax annyi mint medvepáfztor. 
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А’ hegyek Индо! ‘ветвь 

А’ magosahb fóldormozatok шаг längba borúlnak, 
’s nyirkaikot vel'ztven, I`zéles rësekremepednek. 
Öfzi'il a’ legelö; a’ й]: gallyokkal elégnek, 
’s a’ Гибкая gahonák kéfz 'táplálekokot дать 

íón vefzedelmeknek. De minek tékozlom údömöt 

kis panafzokkal'? Ihol mâr roppant várasok egnek, 
izmos várfalaik poronyń morzi'ákra puhúlváng 
nemzetek, orfzágok végsö hamujokba enyéfznek, 
’s a’ hegyek’ ormaival köz lángot vetnek az erdök. 

Ég az Athos’ hegye, 1.) a’ Taurus Tmólussal, az Oeta; 
a’ sok kúttya miatt hires, most viztelen На; 
а’ Ihi'iz hegy Helicon, a’ még nem Oeagrusi Haemus. 

Szörnyen kétfzerezett tì'izzel fellobban az Aetna; 
а’ kèt ormozatú. Parnassus; Eryxel az Othrys; 
Cynthus utánn Mimas; Rhodope megfoi'ztva Индий}; 
Dindymus, és Mycale; ’s a’ fzentség’ l'zéke Cithaeron. 

Нет gyözik Scythiát foganatlan faggyai óni: 

êg már Caucasus is; Шивой vet Pindus; тёщи 

Ossa, ’s ezeknél is magosabh bérczével Olympus; 
a’ felnyúltt Havasok, ’s a’ felleges Apenninus. 

Már az egéfz fóldet Phaëton köz Мифа borúlni 

látvzin, a’ fzörnyi'i heveket nem губы viselni. 

Gyůltt koh’ méllyeibi'il tù'zeket vél fzini magába, 
életadó levegöje helyett. Tüzesedni is èrzi 

a’ l'zekeret, ’s a’ hö hamuval nem türheti többé 

sok pernyegomolyt. Sürü fi'istéjbe borúlván а’ 
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végre , sem azt nem tudgya , 
hol áll 

, sem merre тегу úttya, 
’s a’ Paripák ide чаду meg odább kénnyekre ragadgyák. 
Akkor emelkedvén, 11a hifzünk a’ hajdani hirnek, 
a’ Szerecseny testbi'il a’I vér а’ börbe, örökre 

megfeketült е’ nep. Akkor “Ш: Pufzta homokká, 
nedvea elvefzivén, Libysnak fsidgye. sepan 
hajjal душем]: az lires forrásokot akkor 

’s a’ kiafzott tavakot Nympháik. Sirva kereste 

Dircének 2.) vizeit ['zomjń Boeotia; sirva 

Argos Amymonét, Ephyre Pirene’ ищущей. 

1.) Athos Macedoniában fekfzik; Taurus e's Tmolus-Ásiáhau; 
Oeta Thessaliában; Ida Phrygiában és Cretában; Helicon Bocoiii 

han, a’ I'ziiz Músáknak liegye; Haemus Thráciában, melly Oeagru 
sínak csak azutánn neveztetett 

, 
minekutánna rajta Oeagrus folyóndll 

а’ fia Orpheus, a’ Maenasoktúl, Bacchus’ Papnéitúl, fzétfzaggatta 

tutt; Лета Siciliában ; Parnassus Pliocisban ; eggyik orma Cyrl'hl'lmk 
neveztetik,és Apollóé; а’. másik pedig Nisa'nak 

, 
és Bacchusé5Eryr 

Siciliában Venus' hegye; C_ynthus Delusban; ОНИ-уз Tliessáliában; 

IlIímas Thraciában és kis Ásiában; Rhodape Thráeiában; Dindymuß 

Phrygiában Cybele’ hegye ; Mycale Cariában; Cithaeran Boeotiáball. 

mellyhek si'irü erdeiben az Orgiák , 
Bacchusnak farsangünuepei. 

minden harmadik efztendöben tartattak; Caucasus Asiában ; Pindus. 

Ossa és Olympus Thessaliában. A’ Нашим: Olafzorfzágot válaizlyŕ'ik 
cl Német és Franczia orfzágtúl. Az Ápennínus kerefztiìl feki'zik Olm 

orfzágonn nyugotrúl és éjfzakrúl kelet és dél felé. 

2.) Dìree, Theba mellett eggy Гоп-рёв 
, Ьусиз’ hítvesséllßl 

ncvét viseli 5 Amymane , eggyik a’ Danaus' ötven leányai kölül~ 

Ephyre, Corinthusnak hajdani neve, melly mellett a’ Pirene for 

‚тайн VOlt. 
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VI. S z a k a Г z. 

А’ folyo'h e's tengereh hi/¿árad/iah. 

Meg a" nagy vizek is, mellyeknek partyai távúl 

feki'zenek egymástúl, nem képesek ennyi vefzélytül 
megmenekedni. Saját vize köztt fiistölgeni kezdett 

a’ zajgó Tanais, 1.) ’s az öreg Peneus, az ismét 

égendö Xanthus, Teuthras’ folyadéka Caycus, 
a’ sebes Ismenus, Phocaea köri'il Erymanthus, 2.) 
särga Lycormassal, 3.) ’s melly többfzör viITzakerengö 
habjaival játfzik, Maeander, Mygdoniának 
f6 folyadéka Mehas, ’s Eurotas Taenarus’ allyánn. 
Ég már Euphrates 4.) Babylonban; lángzik Orontes, 
a’ gyors Thermodon, Ganges Phasissal 

, az Ister. 
l 

.Alpheus felforr, Sperchius’ partyai égnek, 
’s а’ mi aranyt Tagus öfzvefzedett, fogytáig elolvad. 

A’ daloló hattyúk, mellyek Maeonia’ fóldgyét 
hires-nek теплые, tüzesedni Cayster’ ölében 

kezdenek. A’ földnek fzéléhez ijedve fzaladván, 
епшюпуа Беды, щепу most sem шиш, Egyiptóm’ 
f6 vize; 5.) mind üresen fekfzink hét torka porában, 
hét völgy hab nélki'il. Haldoklik az Ismarus’ allyánn 6.) 
Hebrns Strymonnal; haldoklik az alkonyi réfzenn 

Rajna , Padus, Rhodanus, Tyberissel, mellynek elöre 

fzéles ezen Гдыне]; meg volt urasága igérve. 
Széthasad a’ nagy fold , 

’s а’ Tartar’ ölébe behatván 

а’ ragyogó tüzfény sok résenn, barna királlyát 
а’ pokol udvainak felijel'zti eselédivel вздуть 
A’ tenger megapad; Гибкая homok ахай е1 allyánn 

G 
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hajdani habia helyett. Fenekéhül rendre kinyúlván, 
mellyck elöbb folyadéki alatt elrejtve feküdtek, 
a’ hegyek, elhintett seregét többl'tik az бай 

Cyclasok’ ormainak. 7.) Végsö méllyére Устава]: 

а’ halak; а’ vl'znek tükörfzl'nére kiütni, 

régi fzokása fzerint, frissebb levegönek okáért, 
nem mei` az эпидемий Delphin. 8.) Hátokrá hanyatlott 
testei a’ döglö Phócáknak fzerte lebegnek 
a’ párló habokonn. Langyabb ù'regekbe venódott 

Nereus is, mondgyák , 
’s valamennyi leányl'val eggyütt 

férje utáun Doris. 9.) Háremlzor emelte ki кацап 

Neptunus haragos homlokkal az ösi vizekb'l'il, 

’s el nem t'l'irhetvén forró lebegésit az égnek, 
a’ tengerbe megint hároml'zor утащит. 

1.) Tanais 
, avvagy Dan’vize, Азы: вторым 'vi'llafztyi с‘: 

.Peneus 
, 

Thessaliának folyóvíze. (1. Köliyv. XIV. Szakafz.) Хатшз 

más neve fzerint Scamander 
, Troiai Беду , melly , 

Ушедший] сйш1 

estromoltatván 
, 

másodfzor ele'gett. Homeri Ilias XXI. 5651. ) Teuthrls 

Инну utánrl neveztetett kis Asia'lban Mysiának eggyik tartomállllïn 

Teutllrantiának 
, mellynek folyóvize Caycus volt. Ismenus Boeotíi“ 

ban Tlleba mellett felyt. ‚ 

2.) A’ Phocaicus es Phbeaeus- epithetumek csak a’ PÍLOW" 

fzóln'll eredhetnek, melly Heredotus fzerint ежу Jónizliyváwlâl“Ik 
a’ neve. Phocis ellenben Attica e's Boeotia között ежу kis Göl'öä 

tartomány velt, mellylìi'il a’ Phocicus és Phoeensis ndjectivumvli 
fzármnznak. Plinius lib. 4. c. 6. Erymanthust Arcadilli folyóßlk 
mendgya; és erre nézve némellyek a’ Phocaieo helyett а’ Ипр/шт 
epithetumet спадами, melly a’ Взор/25: névbiil ered. Вор/т 
pedig Al-cadiai váras voll.,és a’ mellcttc folyó И: ниш: Егутдп' 
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Шиша]; i8 ueveztetett. De vallyon Arcadiábúl azErymanthus всуе‘; 

nem vihettékë magokkal ama’ colůniák, mellyek innen Jónia'iba 

költöztek, hogy vele e’ tartománynak {б vila, elhagyott hon 

nyoknak emlékezetére 
, megtifztellyék ? 

l 

5.) Sa'rgaÍ Дует-таз, Aetoliának vize, melly sárga homokot, 
vagyinkább fövenyt hord, azutánh Evenusnak is neveztetett a’ hasonló 

neviì Шипу utánn 
, 

ki еще: habjaiban végezte. Maeander Phrygiá 
han olly kerengösen folyik, hogy némellykor meg kútforrásához is 

vill'zaközelít. Mygdonia Macedóniának eggyik tartománnya volt.l 

Eurotas Laconizinak folyóvize Sparta mcllett. Partyainn sok bores 

tyányfa паи. Taenarus Lacedaemonia'ban a’ Malen elöhegy'nek eggyik 
réfzc 

, nem mell`ze Spartátúl. Щ eggy felette mély földfzakadás van, 

melly felett fziintelen nagy zúgás hallatik. E’ fzörnyii nagy barian 

до: vagy inkább mélyse'get a’ веды a’ pokol’ ajtajúnak пижоны‘. 

Taenarias etiam fauces , 
alta ostia шт. Virgil. 

4.) Euphrates Bahyloniának, Orantes Syriának, Thermodon 

Cappadociának, Ganges Indiának, Pliásis Colchisnak, Ister avvagy 

a’ Duna Лёшей, és Magyar Orùágnak, Alp/’leus Elisnek 
, ‚Зреть-Ми: 

Thessaliának, Tagus Spanyol orl'zágnak, Cayster Lydiának, melly 
hajdan Maeoniának neveztetett 

, 
hiresebb folyóvizei. 

5.)Ní1usnak kútforrásai Af'ricának belsejóben olly mélyen 
feküdtek 

, hogy МЫШЬ sem a’ веды ‚ 
sem az Újabbak nem батог— 

ték. Csak nem rég hozott azokrúl nekünk onnan eggy Anglus hizo 

nyosabb tudósításokot. Lásd Bruce,9ì¢if¢n пиф ‘Ленинец. 
6.) Ismarus 

, 
Thráciai hegy, mellynek eggyik oldala miive 

lctlen 
, 

a’ másika pedig l`zölökkel és olajfákkal tele volt, hol Orpheus 
lakott. Hebrus Thráciának aranyhordó vize. Зил/топ Thrziciát 

válafztya el Macedoniátúl, Rajna ринг Franczia oi'fzágot Ne'met 

orl'zágtúl. _Pádus Lombardiának 
, 

Rhadanus Franczia orfzágnak , 

Тубы-[з Olal`z oi'fzágnak folyóvizei. 
’ 

7.) A’ Cycla'solc az Aegeumi tengerben avvagy Archipela 
gushan Реки? kis [Идеи]: , чаду ínkább csak fzirtek, mellyeknck 
csúccsai a’ vízbůl kiállanak. Nevek а’ Görög ийдос, kere'k, névhi'il 

fzármazik 
, mivel egymás mcllett kerékben fckfzenek. Ешь-е tehát a’ 

sparsas, ellzíntett,epithetum nem illik. Ovidius talán a’ Бриг-айва 
nevii Швеи]: hclyelt a’ Cycladeseket, vicînum pro vicino 

, tette; 
mert amazok ткни nem meIl'ze fze'thintve fekfzenek; ammini: 

печей is mutattya. 
8. ) A’ Delphirit a’ köz befzédben tengen' difzriónak , 

a’ Pho'ca't 

pcdig tengeri bornyu'nak mondgyuk: de a’ versben, Миш az сны, 
ik 

/ 
G 
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kerülni fzeretem. A’ régi Görög és Deák tulajdon vagy tulajdon 
nal felérő neveket a’ fordításokban megtartani nagyon tanácson. Mi 

nagyot vétett Istvánfy, kivált mint Historícus 
, hogy а’ régi Magyar 

neveket, mint .Barnemzß'zay Fekete, Deák, Deákra fordította, 
Abstemius, Niger, Literatus; mintha amazok méltók nem voltak 

volna arra, hogy Deák könyvében állynnak. 
9.) Nereusru'l, Бог-137121, és leányairúl, lásd fellyebb a1 

l. Könyv. VIII. Szak. 1.) джута, és a' ll. Könyv. l. Szak. 

7. ) Jegyzést. 
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VII. Szakafz. :i: 

Tell... а’ [быть „фат mz'att` щитам: 
` 

fzabadirozik. ' 

Ámde anyáuk Tellus", 1.) нона környi'ilvéve уймёт} 

а’ nag'y tengernek, ’s a’ mindenféle vidékbül 

души folyadékoktúl, mellyek méllyébe vonódtak 

fénytelen annyoknak; de megafzván fzinte nyakáig 
még is; végre kegyes képét, valamennyi gyiimölcsnek 
hajdani dajkáját, felemelvén, ’s homloka ellen 

függefztett kézzel védvén a’ durva tüzektt'il, 

тер-52 ’s elrémit ‘mindent Maid megmeg alábbra 

Гашиш eggy keveset, hogy mélyebb lenne iilése, 
mint másfzor, pihegö fzózattal ezekre {Шпиц volt : s 

Hogyha neked ЮНЫЕ, Fejedelme az Isteni Karnak.' 

’s én meg is érdemlem, Ногу ti'íz pui'ztitson el; a’ te 

mennykövidet töllem ne tagadd meg. Vég vefzedelmem 

könnycbb leITz legaláhb, ha te vagy I'zerzöje. Csak allig 
ejtheti fzám ezen igéket.' -- F ojtotta erötlen 

I`zózattyát а’ gôz. --- A’ Едешь nézdfze fzememben; 
nézd pörköltt hajamot; pernyék I'zállongnak elöttem. 

Ez hat a’ bêrem'.’ termèkenységemet ezzel 

hálálod'? fzolgálatomért ez vêge dücsömnek, 
йогу sebeit viselem már itt a’ kajmacs ekének , 

már meg amott a’ vasboronának, nyugta fejemnek 
efztendöt által nem lêvén'.’ vagy hogy ölembül 

‚ 

a’ legelö таты: füvel táplálom , az embert 

gyenge gyù'mölcsökkel'.’ ’s hogy nektek is annyi diicsitö 

{пастилы-а valót тли-шей? ’S bár érdemas ап'а 
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velnék is ne шип, hogy inn'gy elvelTzek 
, 

Öcsédnek 2.) 
kék Vize mit vétett'.’ mit Ócse'd'.’ Melly jussal apad meg 

a’ neki réfzbeadott tenger, meITzebbre nyomatván 
a’ testvér égti'il? De ha sorsa nem érdekel inkább 

mint az enyim, legalább введен könyörl'ilni ne lkétkedgy. 
Nézdl'ze кыш magadot! {Плывет látodë шёл‘ is 

зги-Кап? és, ha ezek pufztító lángba borúlnak, 
tl'indöklö palotáitok is mind'rendre lerogynnk. 
Nézd, Atlas 3.) maga is mint шедшей: hordani ИНЫМ 

a’ tu'zesi'iltt tengelyt шаг allig gyözi. Ha fóldem, 
’s la’ tellgerrel az ég elvel'z 

, meg vilTzaomelnunk 

kell a’ mindeneket fzétbontó régi zavarba. 

A’ mi tehát még fennmaradett, nem késve гадай! ki 

а’ t'l'iz’ körmeibl'il, ’s az egéfzt elvel'zni ne fzenvedd. 

Így I`zóllett Tellus; de tevább nem gyözte тем 
` 

а’ heveket; ’s többet nem lévén mondani képes, 
elrejtette fejét homorú kebelébe, ’s az árnyék 
lelkekhez közelebb и‘: barlangekba vonódott. 4.) 1 

1.) Tellus, a’ földnek Istenall'zonya , 
Chaosnak leánya, Ura 

nosnak neje , 
kinek 6 а’ Títánokot 

, Cyclopsokot , 
és Gigl'lsokot жив? 

Óriásoket fzülte. Neveztetik Titaeának чаду Gaez'lnak is. Lńid 

Lippert’ Васе/1. l. 92. és 740. 

2.) Jupiter’ öccse Neptunus, a’ tengernck Istene. 

Titán 
, avvagy Ória's, Mauritánia'lnak királlya, akkoraibll! 

llires csillagvisgáló , 
ki az eget nyakńnn tartotta. ХНЫ) plaid mii 

lleggyé тишь, melly nevét viscli. 

4.) A. ámyék Leut-kiel lisa a. l. Könyv. xvl. snuffr 

4. Лагуны. 
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VIII. Szakafz. 

P/mè'ton mennylró'vel agyonüttetik. 
Síry'a és koporsóverse. 

‚ 

Amde bizonyságúl I'zóllitván Jupiter a’ uagy 
Isteneket, абс vêgre maga't a’ парии}; Urát is, 
a’ ki aranyfzekerét magahitt Phaëtonnak od’ adta, 

hogy, ha segitség'et nem nyújt, а’ mostoha sorsnak 

kénnye ['zerint e1 kell mindennek vefzni: az égnek 
legmagosabb várába siet, inellynek tetejéri'il 
fellegeket terjefzt nagy foldtájakra egyéhkor , 

’s mennydörgéssel ijefzt, ’s kanyaritott mennyköveket hány. 
Ámde sem új felhök nem юна]; l`zinte kezénól, 1.) 
hogy beboritsa velek roppantt ’környékit az égö 
fólldnek, sem za'por, mellyel laingzásit eloltsa. 

Megdörditi tehá't a’ mennyet, ’s jobb fiile melli'il 
sodrott égi nyilál; а’ káha kocsisra lesujtya; 
’s ezt mind lelkétül megfofztván , mind fzokeréti'il, 
a’ tüzeket még .rettenetesb mennyti'izzel eloltya. 2.) 
A’ rémültt paripák, fzilajan vill`zára ивы-чаш, 

jármokbúl nyakokot kiragadgyák, ’s öl`zve meg öfzve 

tépdesik a’ gyeplöt. Itt zahlák fekfzenek, ott meg 

a’ пицц elváltt tengely; meg шпана külôi 

fzállanak a’ I'zéttörtt kerekeknek; fzerte löködnek 

meiTze az útféltül törede'ki az égi fzekérnek. 

Amde fzegény Phaëton, meg a’ láng mind feleméfztì 

fzöke Наш, lebukik, ’s hoITzas görgéssel az égnek 

l`zörnyü bérczeiri'il a’ fold’ fzinére hanyatlik; 
fzinte mikint nyáronn а’ még fellegtelen égbûl 
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a’ csillng leesik, чаду csak lehanyatlani МЫШЬ 

MeITze пищат 3.) ídegen kebelébe fogadgya 
más fóldönu tág Eridanus, 4.) ’s капут-Шуе fiiröl'zti 

рад-0156 képét. A’ hármas mennyei Шиш! 

még langyos testét az Olafz Nájások öléhe 

{ещё}; а’ fóldnek, ’s ezt так sl'rja’ kövére: 

Itt fekfzik Pha'e'ton, vezetöje az égi fzekérnek, 

mellyel ugyan nem bl'rt, de meréfz próbára rohant volt. 

i.) Új felhölr. nem шлак me'g kéznél; a’ régiek реф; а’ 

lV. Szakafznak utóló verse fzerint mind clégtek. 
2.) Ennek régi kc'pét lásd Wî'nlcelmannban, Monument. ат, 

ined. n. 45. és Lippert’ Васи]. 1. 741. 

5.) Az elsö Könyvnek XX. Szakall'zában Phaëton’ hazájának 
Szerecseny Ol'fzág mondntik. 

4» ) A’ Görögöknek legre'gìebb állítása Гиен-1111, Eridanus а’ 

nyugotì Európánnk legvégsö fzélénn Гики! а’ tengerbe éjfzak felé» 
hol a’ Czínfzigetek (insulae Cassiterides) топай; ’s torkolattyůnäl 
találtatott fel а’ Gyaíntakö ( electrum 

, succínurn, ambra cîtrimì 

œ¢tnß¢in,‘ugfßíîn) mellyet Phaëton’ húgai, mint nyárfák, эта}. 

Igaz игуан, hogy Ovidius’ üdejében az volt а’ közönséges vélekede's, 

hOgy a’ Pádusnak (most Pónak) régi Görög neve Eridanus volt; 
de ha а’ Görögöknek legrégiebh mnppáít, és clhintett állítaisnil, 

a’ késöbb leleme'nyeknek tekintete nélkiil 
, megfontollyuk , 

Eridauui 

akár a? Történetírásban, akár a' Mythologiában , nem lehetett egyéb 
Rajna’ vizénél, melly valaha а’ Hespériaì folyók között Ледыш 
kiabh és leghíresebb volt. A’ nyugotì Európának éjfzaki pnrtyánll, 
a’ Britanniai Czíní'zigetek mellett, a’ Барана]: torkolattyánál ‚ИШ— 
ták n’ régi Phoenicziaiak és Karthágóbéliek is ama’ kcvés Буйны— 
követ, melly ritkasága miatt а’ régi Görögökti'il шашист még al 

aranynál is többrc böcsíiltetett. A’ maximus epithetum, mellyßl 
Ovidius él , 

е’ fzcŕint nem Pádust illeti 
, úgymint az 01nfl 

folyólmak legnagyobbíkát , hanem inkább régi mesón hirét Eridnnus 

nal n’ Haspel-iai vizek Ваш. мы Voß, ¿u Юывпдвядпььдщмш— 
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1X. S 2 а k а fz. 

Phaëton’ Hu'gai [был z'a'ltuznal' ,u 

Сустав pedig hattyu'ra. 

Mély bánatba meri'iltt boldogtalan attya kesergö 
arczait, ńgy mondgyák, elrejtvén e’ bal eselre, 

eggy I'zomorú nap osontott e1 súgárai шепни. 

Гёппуе helyett a’ rettenetes tu'zek так azonban 

gyenge világot; ’s a’ roITzbúl csak még is eredt jó. 
Mostoha sorsa iránt Clymene panafzokra fakadván, 
’s ammint csak lehetett, keserü fájdalmit erötlen 

I`zózativa1 festvén, méfzárlott mellyel , 
efzével 

nem birván 
, az egéfz Рыбе: megjárja kesergve, 

hogy meghi'iltt темы, legalább ltetemit kinyomozza. 
Megleli ö ezeket, megjegyzett sirba rekefztve, 

eggy idegen partonn. ’s hi'iltt magzattyára borúlvzin, ч 

drága печёт, melly а’ márványra' kimetfzve I'zernébe 

ifint volt, néma kesergés köztt zîztattya könyével, 
’s langymelegen pihegö kebelével anyásan apollya. 

Húgai, nem máskép kcseregvén, hafztalan ontyaik 
érte könyárjaikot, ’s kezeikkel mellyeket iitvén, 
I`ziintelen emlegetik Phaëtont 

, 
ki fzavokra nem Ямы! ‚ц. 

’s testeiket sirhalma köri'il a’ {Шахе teritik. 

Szarvai a’ holdnak négyfzer kerekedtenek öfzve 

töltekor, és még sem I`ziintek meg sirni: fzokásra 

valt a’ hoITzas ада által mindennapi gyáÍTzok. 
Majd azutánn a’ legkorosabb, Phaëtusa, hogy egyfzer 
jajjaihoz lefekiidni aknr 

, panal'zollya meredni 

lábait. Еж segedelmével kivánnya megóni. 
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Lampetie, ’s eggy zfengegyökér meg vilïìaragadgyn.l 

Megmeg amaz, fzálló hajazattyát серий akarváu, 

gallyfürtöt I`zaggat. Törzfökké öfzveragadni 
czombjait érzi emez; hoITzú ágakra kinyúlni 
Кацап a’ másik. Még ezt bámúlva, csudállyák, 
“Шансов ’s kezeket láttyák bevonódni fahajjal: 
csak I'zájok volt még annyokhon esengeni ke'epes,I 
Mit tegyen ez? Bús öfztöniti'il több réfzre vonatván, 

már ide 
, 

шаг oda fut, ’s csókollya leányait, ammég 

engedi а’ bal sors. Maid ell'zaggatni akarván 

testeket а’ csak imént támadtt törzföknek ölébi'il, 

‘гагу gyors ивами 1е sietvén törni kezekri'il 

a’ friss ágbogakot, чём: lait mint annyi sehekbi'il 

folyni. Anyánk! óh 
, 

édes anyánkî l'g'y fzól] kiki hozzá, 

а’ kit megsebesít; kímélly meg, kérlek: az , 
а’ mit 

e’ fában I`zaggatí`z, magam én vagyok, а’ te leányod.y 
Élly és 1égy boldog: ’s in már gátouya befzédgyét 
a’ {Мю}, elfogván ajakit. Kiverödnek alólla 

a’ könyek ellenben, ’s itt ott lecsöpögnek az ágrúl, 
’s öfzvekeményedvén a’ nap’ súgńrai által, 

gyántakövek lefznek. 1.) Kristály kebelébe fogadgya 
maid а’ tifzta folyó ezeket 

, 
’s elküldi Romába, 

hogy mint dúzs piperét nemes aITzonysági visellyêk. 
Látta ezen I'zomorú esßtet Sthenelus’ ña , Cycnus» 

a’ ki naked, Phaëton! rokonyod volt édes annyádrůl, 
’s még közelebb rokonyod fzl'véfül. ö, birodalmát 

elhagyván, -— neki a’ Ligurok hódoltak; индий]: 

több пиву várasok is, — zöld partyait Eridanusnûk, 

’s а’ csak imént eleven швы lett Шва! мы 
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megbövi'iltt ligetet, mind спавших рапа11`2а1. 
’S im! fzava vékonyodik , haja öfz tollakra Рай] el, 

meITze kinyúl nyaka vállaibúl, ’s eggy hártya vereslô 

újjaibúl úÍ'zásra való lábtalpakot alkot. 

Toll {Бай oldalait; kereken holl`zabbodik órra, 
’s hattyú nemzettel gyarapittya meg a’ madaraknak 

hajdani orfzágát. De mivel nem bizik Urához 

a’ levegö égnek, ki nyilát Phaëtonra lecsapta, 
nyíltt tavakot vagy nádasokot keres. A’ tiizet igy is 

gyi'ilölvén, a’ nagy vízeket válafztya lakásúl, 

mellyek amazt örökös harczokkal emêfzteni fzokták 

1.) Lásd az eli'jbbeni Szakafz дым n’ 4. Jegyzóst. 
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X. Szakafz. 

Phuebus, az [вшивый] meghe'rleltetvén, fzeteréhez 
¿s elöbbi [фи/ей“ vißàate'r. 

Difzteleni'il' ’s ragyogó fény nélk'l'll .jár kel nzonban 

attya l`zerencsétlen Phaëtonnak, fzinte nzonkép, 
mint mikor úttyában súgtira fegyatkozik ollyker. 
Gyülöli a’ napfényt, gyi'ilölve ker'l'ili шага“ is 

, 

csak kemer udvaihez fzl'tván a’ pufzta maga'lnyllak. 
Búbánatba meri'il önkint, él'zékeny epével 
táplálván fzomorúságát, ’s elvégzi magában, 
hogy ragyogó hivatallyátúl búcsút vefz. Атм 

, 

hogy fzl'iletett az iidö ,nem leltem nyugtomet, ńgymond, 
’s а’ sok fáradozlist, mellyekb'l'll semmi dl'icsösség, 
sommi hafzon nem ered 

, 
mail’ testem 

, 
lelkem ell'lnta. 

A’ ragyegó fzekeret sl'írgesse akzirki ezentl'il, 

és, ha talán nincs errevaló mais senki az égnek 
Istenségi. között, ’s tehetetlenségeket önkint 

megvallyák , maga 1.) kermányozza; hogy, ашшёг,г 
gyeplömmcl hánik, megfziinnyenek esni kegyetlen 
mennykövi, mellyekkel kifefzl'ti az árva i'ziilöknek 

karjailn'll Ia’ gyermekeket. Megláttya , 
ha egyfzer 

та paripáimnak tiizeit maga érzi fajúlni, 
hogy nem igazságos doleg, аи: hüntemi halállal, 
a’ ki az illy lovakot zabelánn nem gyözi vezetni. 

Allig végzi l'zavát a’ партий: fö Ura, Phoebus, 
közbe vel`zik töste'nt mindnyájan az lstenek, arra 

csdeklö fzóval kérvén, hogy meg ne tagadgya 
tiindöklö fénnyót nz egyébkép pufzta villígtl'll. 
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Jupiter is ,Phaëtonra шиш mennybéli tú'zének 

czéllyát mentgetvén, kéréseit, a’ nagy uraknak 

hajdani módgya l`zerint 
, nyiltt fenyegetéssel едут. 

Öl`zvekeriti темп megiiedtt és fzerte csapongó 
ménylovait Phoebus 

, 
’s ostorral tölti Наташа“: 

’s tú'skés póznával гадок: mert végre haragja 
l 

rettenetes Мигом-а hevi'ilt, рад-ЕРШ: okozván, 

Вову Phaëtont a’ mennyei tüz a’ {Шахе lelökte. 

I. ) .lupi ler. 
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XI. Szakufz. 

Calista medvére шиши. 

Í 

Amde körül járván roppant bástyáit az égnek 
Jupiter, átvisgállya: ha nem fzenvedtekë vallyon 
réseket a’ ti'íztí'íl, mellyekre le kellene önkint 

omlaniok? ’s látván, hogy mind az elöbbeni karban 

állanak, а’ fóldnek ’s a’ rémi'iltt emberi nemnek 

МНЯ: nézgeti át. De legelsö gondgyai még is 1.) 
Arcadiának i'igyét illették. ViITzakeri'ilnek 

általa már az erek; nem mervén folyni sokáig 
a’ vizek, ágyaikot keresik; года újra штыка 

а’ tavai'z a’ fóldet; Il`zétnyúlnak megmeg az ágak; 
’s vég vefzedelmek utánn új rù'gyre fakadnak az erdök. 

Jupiter, így járván, kelvén, ’s meg viITzakerülvén, 

nyilfzeme függve шагам tán eggy Nónácrisi Szúzönn, 2.) 
’s a’ tüzek egyfzersmind legtösb velejéhe hatottak 

csontyainak. Szorgalmi között e’ hájos Майна]: 

nem volt, a’ gyapjút vékony fonalakra sodorni, 

чащу hajfù'rtöletit másmzis piperékre vifzálni. 

Суёт kapocskával köz köntösit öfzvefzon'tván, 
csak gyócs pántlika volt 

, mellyel lekötötte hajának 
rendetlen sorait; ’s már 1'jját vette kezébe, 
шаг kís dárdáit, mellyekkel az erdei zfellért 

minden Мед nélki'il a’ fóldre teríteni щам. 

Е’ kül d1'[`z neki, mint Phoebe’ társának, elég volt. 3-) 

Szi'iz Dictynna 4.) nem is fzeretett úgy eggyet is annyi 
hi'i камин 162111, kik Maenalus’ erdeit ótták, 5.) 
mint öt. Áhl de наша: meg tudl csökkenni az erkölcsf 
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Úttyának közepét a’ nap már meITzev haladta, 
‘a’ mikor e’ fzép Szt'iz езду régi lígetbe ушибы, 
1101 soha még fákot pufztító fejfze nem irtott. 

Elveti vállairúl itt tegzét, viITza erefzti 

a’ kifefzi'iltt ijat, ’s a’ hantos fóldre lefekfzik, 

nyakfzirtét fzép rajzolatú tegzére bocsátván. 

’S ime.' Diana talán oda jut Nympháival eggyi'itt, 
Maenalus’ ormairúl érkezvén büfzke örömmel, 
hogy nyila sok vadtúl megtifztitotta lígettyét, 
’s Calistót látván, közelebb fzólh'ttya magához. 
ь121902111 е2: mert vajmi nehézinem festeni а’ bi'int 

orczavonásinkkal! Szemeit felemelni csak allig 
mervén, nem megy már, mint hajdan, Cynthia mellett 

_, 6.) 
sem bajtársi elött. Némán jár l`zerte közöttök, 
’s orezapirúlással bizonyi'ttya gyalázatos estét. 

MelTze vonódgy innen, mondá végtére Diána, 
’s fertöztetm ezen fzent forrást meg ne meréfzeldl 

’s rzúz катая 162111 doi-gek 16211 Dzámkivetette. 
Mind ezeket Júno, a’ Mennydörgönek elárúltt 

A1Tz0nya,tudta ugyan шаг régti'il fogva: de méltó 

boITzúját önkint fiiggöben hagyta, kivárván 

ennek jobb üdejét. Èljött ez, régi haragja 
hoifzas rejtekibül sanyarú lángokra fakadván, 
ammint az megfziilte fiát, boldogtalan Arcast. 

Bettenetes fzemmel Júno annya'ra tekíntvén, 
annak hijjával voltál még, ['zemtelen.' úgymond , 

bogy méhedbe foganny, ’s bántásom gyermeked áltnl 

ösmerctes, ’s hütlen férjemnek csúnya fzerelme 

nyilván tudvn legyenl De biz ezt el nem vifzed ingyen! 
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T crmetedet 
, melly mind neki 

, 
mind neked'annyira tetl'zett, 

böcstelen! elragadom. ’S ezt mondván, kapia hajánál 
Гора fzegényt, ’s gyi'ilöltt áhrázattyára lerántya 
lábaihoz. Szép Кацап ö könyörögve kiny'újtya, 
’s karjai, l`zörbejtal megtelvén, elfeketednek. 

Két keze meggörbül, Карпат; körmökre kl'nyúlván, 
’s elsö lábakká válnak. Szép Гида, fzerelmes 

Jupiter’ ingerinek csak imént fö tárgya, ИЩЕМ 
tátott állaival rettentö l`zéles agyarra; 
és hogy az Úrliénak fzívét kérései által 

’s érdeklö fzókkal könyör'l'i érzésre ne birja , 

uyelve befzélleni_l`zünik: harages I'zózattya fenyl'lö 
morgásnál nem egyéb, mellyet bô torka kidörmög. 

Amde az új medvét meg nem fofztotta eI`zétüL 

Fáìdalmit meg nem fzl'inik ez panafzolni nyögéssel. 
Bármicsodás _kezeit felemelvén sokfzor az égre , 

hálafelejtönek Zevfzet nem mondgya, de érzi. 

Ah! hńnyfzor nem mert egyedl'íl a’ ригам ligetben 
hálni, saját hajléka elött, чаду az ösi mezökönn 

изюм járkálvánl Hányfzor I`zá11 félve az eggyik 
fzl'rtri'il а’ másikra, ha tán meghallya ugatni 
a’ hajtó ebeket! Вечера keri'ili vadáfzó 

Еда-зап; а’ vadakot látva'n, rémi'ilve felejti 
ön váfz fermáját; irtódzik medvenemétül, 

- ’s még a’ farkasnak sein hifz 
, попа farkas az attya. 7.) 
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1.) Az Arcadiabéliek, valamint a' Cretabéliek is, azzal шква 
tek 

, hogy Jupiter az ö földgyökönn fziiletett. 

2.) No'na'crz'si avvagy Arcadiai Szü'z, Calisto, ki némellyektůl 
Lycaon’ leányának tartatott. Hesiodus a’ Nymphák’ eggyikének 
mondgya. 

Phoeberiîl lásd az I. Könyv. XIV. Szak. 4. Jegyz, 
4.) метлами neveztetik Dia'na a’ диету görö'g fzó utánn, 

melly hállót jelent, mellyel a’ vadáfzok e'lni lìoktak. 

5.) Maenalus Arcadia'uak сдуй; hegye. 
6.) Супа/226112111 is neveztctik Dizína a’ Cynthus подушек nevó» 

ri'il, melly Delos’ fzigettyéhen fekl'zik. 

7.) Думал, kirül lásd az I. Könyv. IX. Szak. 



114 

XII. Szakafz. 

Jupiler Calisto't, Arcas _fìa'val egg/últ, а.’ csz'llagol' 
köze' детищ. 

Annyát nem tudván Arcas, tizenöt nyarat ért máx', 

’s nmmint 11’ vadakot nyil alá sürgetni akarván 
, 

nézi az nlkalmasb helyeket, ’s hállóba r'ekci'zti 

a" hegy alatt а’ vadnevelö Erymanthusi erdöt, 1.) 
íme! fzemébe tünik mint morgó medve 112 аппуа. 

Arcast megsejtvén emez , 
álmélkodva шедшей, 

mintha megösmerné magzattyát. ViITzavpnódik 
tölle amaz, ’s mivel а’ vadnak már fzinte meredui 

látt'ya magára fzemét, megijed. Közeh'teni kezdvén 

a.’ nyomorúltt hozzá, dobogó fzívébe akarja 
ti'izni nyilát. De nem engedi meg fejedelme az égnek 

Jupiter e’ fzörnyi'i тёк-0111631. Gyors I`zelet indit, 

melly ököt fzárnyánn az egek’ hóttyáig emellye, 
hol közel egymáshoz mint fényes csillagok élnek. 2.) 

Júno haragjában, Ногу hütlen férje az ágyas-t 
kellemetes fényi'i csillagnak tette az égenn, 

felfel duzmadván, lerepi'il a’ tenger’ Urához, 

’s öfz feleségéhez Tethyshez, kiknek az ешь 
Naggyai , 

mint öregebbeknck , 
hódolni fzeretnek. 

Kérdezik ötet ezek, mi vezette le а’ magos égbül 

hozzájok 'Ã mire ö keserü panafzo'kra fakadván, 

annak okát, l'lgymond , hogy, az Istenek’ А1Г2о11уа lêvéu, 
i! 

¿gi lakásombúl lejövök, bámúlva vegyétek: 
А’ ragyogó mennyet más Úrné birja helyettem! 

Mondgyátok 11112113г eggy aITzonynak az égi királynét ‚ 
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hogyha, mihelyt a’ foldet az ё] beborittya homállyal , 

¿gi lakással imént megtifzteltt, ’s engem’ epefztö 
csillagokot nem láttok amott, 1101 az éjl'zaki végét 
а’ fóldtengelynek környi'ilvcfzi a’ legutólsó 
’s legfzorosabb sarkkör. Júnót ezutánn ki ne merje 
sérleni'l ’s megbántván ki remegjen tölle , ha feddö 

ostora hafznot hait? Nagy volt foganattya valóban 

bolfzńlásomnakl rettentö, látni , hatalmam! 

Nem hagyom emhernek, ’s Isten leITz végre .belöllet 

Ím! igy büntetek én! illy пану mennybéli hatalmam! 

Ad Зуд megint 1`zeretöjének Мг hajdani kêpét 
vill`zal vad orczáját` vegye inkább rólla 1e ismét, 

mint csak imént arrúl 
, 
kit fzáz fzem hal'ztalan örzött 1 З.) 

’s engemet elhajtván, vegye el! fektesse helyettem 
hültt nyofzolyámba! ’s az új farkast válaITza ipának! 4. ) 

Amde ha tik nevedékteknek 5.) könyöri'iltök alázott 

sorsánn 
, tengeretek fzállást hálásra ne adgyon 

a’ hét csillagnuk, mellyek köztt fénylik. 6.) Az illyes 
fajtalan alkotmány fzent habjaitokba nom illik! 7.) 

1.) Erymanthus, Arcsdiai иену. ‚ 

l 

2.) A’ паду medue ncvi'i csillag közel sz éji'zaki зап-1.110: 

fénylik az Arcas nevi'i másikknl eggyütt, melly Aretophylaxnak, 
avvagy medveärnek is neveztetik. 

5.) Io'růl tudni illik. Lásd az l. Könyv. XVIII. és XIX. 

Szak. 

4.) Cnlistónak attya Lycaon volt, kit maga Jupiter farknsra 

váltOztatOtt. Lńsd az I. Könyv. IX. Szak. 
Н " 
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5.) Jl'lnót Oceanus és Tetllys nevelték velt fel. 

6.) A' hét csillag az éjfzaki sark köl'iil olly rendben й", 
llegy már a’ Régiek [ткёте]; ne'zték, mellyet ökrök húznak. A’ 

Мазут-01: Gönczò'l’ fzekerc'nek nevezik. Mivel az Európaiak az éj 
fzaki sarket e’ csillagokkal mindeg,Y láttyz'lk, úgymint az égnek 
horizonnyeknál magosabb réfze't, a’ Régiek azt költötték 

, hogy a’ 

tengel'be чаю lealkonyodástúl el ниша]: tiltva. A’ hajdani Deákok 

на" a’ triones minteggy teriones 
, 

[штат terentes , et aratro scin 

дети‘, ökrököt jelentett. Az egéfz csillagzatot tellát ( .septem trio-~ 

nes) hét ökärnek nevezte'k. 
7. ) Palcphatus e’ mesének eredete't ‘ау befzélli. Calisto чада“:— 

van, eggy теснин: ůzött, ’s mivel ennek barlangjába uta'lnna bement, 
a’ шипы fzétfzaggattatott c's feleméfztetett. Vadáfz сайт“ a’ barlang 
ln'll a’ шеф/ёж kijönni Лён/дн 

, Calistót` решу, benne nem шипит, 
ш gendolták, Люду medvél'e “Нилом. 



 

A’ Primás Herozeg’ 
Képére 

_Q_ 

Е:9 képrc nézvén 
, érdemes Olvasó! 

¿des Hazánknak férjfias ol`zlopát, 
'Religyiónknak gondos шум, 
RUDNAY Herczeget ösmered meg. 

Ne tarts 
, 

ha sorsod köz тазу alábbvaló 
, 

» 

ha tán iigyednek mostohaságai 
mêltatlanúl homályosittyák 
ke'ttelen érdcmeit nevednek; 

ne tarts hatalmas rangra emelkedett 

а; iiênyköréti'il. sl'nleni 1am ö 
,_ 

mint Lelki Páfztor, a’ Izegénynek 
ofzlopolatlan l'igyét gyakoría, 

’s irgalmat önkint érzeni megtanúlt. 
Szemlólte sokl'zor vefzteni a’ fzelid 

Jámbort, kit üldözöbe vettek 

tilkos inassai n’ gonofznak; 
-’s buzgón sohajtott érte, ha Önmaga 
nem hirt ügyével. Hajdani Fó'nemes 

.igbúl l'zakadván, nem keri'ilte 

még is az al Шиши, hogy ebhi'il 
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garádícsonkint a’ magosabbakot 
mcgérdemelvén, a’ habozó miivest 

biztatni, a’ serényt böcsülni, 
’s érdemeit megitélni tudgya. 

Hüség, serénység, isteni félelem, 
fzeh'd igazság, ajtatos irgalom 

fe'nylettek angynl életénck 

i'zent nyomainn, valamerre fordúlt. 

Óh! tartsd meg Ísten! holTzas iidößzakig , 

юта meg Hazánknak! Hadd kl'ilönözze mcg 

a’ jámboroknak árva пуща: 
czinkositúl az agyas gonofznak. 

Hadd i'iz'ze fzéjjel csalfa homállyail; 
a’ fzinkedésnek, mellyek az cggyl'igyi'it . 

vei'zélyes útra édesitik. 

Hadd tegye helyre az clriailztott 

crkölccsel а’ hültt istenes életet; 
’s az érzeménynek mennyei reptcít. 

Mert áh! az (вы csak n’ nemes I'zi'v 

fzcnteli fel deli béllycgi'ínknck. 



 

A’ Szent Mise Tuniziásbúl. 
Ф 

А’ XI. Dal. 410 — 503. i. 

Alkonyodott щёк a’ mellze hegyek megé a’ halaványabll 
lloldvilaíg; elrejtették lassacskán súgárfejeket а: csillagOk, 
’s az ébredö világ a’ reggeli pirostúl tiizesedni kezdett, 
ammint a’ rendbefzedett hadi вех-е; Goletta felé megin 
dúlt. -- Mélyen rezzentö csendességgel lépdesett ez elöre; 
a’ vitéznek konior homloka felkegyesedvén , fenyegebö 
tekintete fzelidi'ilvén 

, inert az Úrnak парили a’ Диет; 

ajtatosságra volt [Индейка magát fzentelni 
, az isteni fzere 

tetnek emlékezetét méltóképen iinnepelni ; azutánn рейд 
az elesett тетке: a’ homályos sírba lebocsátani, halmo 
kot emelni a’ bajvi'vóknak , mellyek a’ nemes I'ziveket 

még az utóvilágban is hasonló tettekre видеть 
Amott а’ tenger’ partyánn , ama’ щ; környékbe killi 

tó dombonn, a’ 1engedezö olajerdönek gallyaibúl езду 
fzekrény emelkedett _fel a’ saitor’ hegyébe , 

boltozott tem 

plom _gyanánt, az oltár felett. шить iiltették e’ gallyas 
ernyöt ушат sietséggel. Az Оша-сип а’ F elfefzítettnek 

kópe mellett eziist tartókban a’ serény méhecske'knck 

Í`zorgalma nevclgette a’ gyertyáknak lebegö lángoeskáit. 
Mihelyt a’ “Подати badi sereg , ragyogó félhold 

душат, az ágfzekrényt köri'ilvettc, követte шиш az 

Istennck fellìcntcltt áldozól Pap is iinneplö ruhában a’ 
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fzolgáló iflút nz oltárllez. Ott ö а’ legi'öbb Szentség 
elött elmendetta elöbb a’ köz gyónást; dl'icsì'il'tette az 

utánn az Ишь, ’s mennyei тазовыми esedezett, hegy a’ 

csiiggedezö И? az igazságnak úttyát megösmerhesse; a’ 

kedves Tanitványnak levelébi'il kihirdette тазы) az айси— 
юз községnek ama’ vigallztalzíst: „hogy valaha, а’ mi 

„ ezen életbell 
, 

l'zinte mikint eggy köri'ilfátyolozott 1111161‘— 

„ben csak homályosan jelent meg, örökre felder'l'ilni, ’s 

-„eló'nkbe ragyogó "Лавовый; gyanánt fog Шиш az örök 

„Jósúgnak nézésébeng“ azutánn az eggyesi'iltt Evangyé 
Пошла]: ama’ mennyei kegyességgel tellyes fzavait: „Sze 

„ressétek még ellenségteket is, úgymint amaz Eggyet 
i.. Ieneggynek , 

ama’ Legfelségesebbnek gyermekei , 
ki 

„atyai kegyességgel eggyaránt támafztya fel a’ melegitt'i 
„sligárú парой a’ Jókra és a’ Gonofzokra, ’s ki terme 

„kenyítö essöt ша mind ennek, mind amannak vete 

„ seireg“ elmondotta ezek utánn a’ hitnek felsóges Tit 

kait, ’s kenyeret és bert {Насти engeiztelésül büneinq 

kért; там аашйпп. а’ háremfzor Szent utánn felemelte 

magát a’ Szentséget; ’s minekutánna ajtatos ilnádságában 
azekrúl emlékezetet tett, kik, elöre menvén, а’ békesség 
nek erizágában fzendergenek, elmondotta az Úi'nak Те]— 

se'ges машем; ’s a’ Bárány elött, ki váltságunkért meg 
(Певец 

, 
alázatosan vervén mellyét.,magához vette а’ lélek` 

elevenl'tö eledelt. Erre békességes türésért esedezvén még 
az inségnek napjaihan , elbocsátotta лад jobhjával a’ kerel`z-. 

tény камеди. 
De hajadon fövel ’s Едите I`zögezett llzemekkel állván 

környöskörül а’ sereg , felséges énekkel пшене az engcfz 
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telö áldozatot; a’ Штык ‹1а1оз hnngjai felrepi'iltek az 

égbe, ’s kiserkentették a’ l`zelidehh könyhullajtást, mellyet 
gyönyöri'iségig emeltt érzeménnyéhen сна]: azajtatosság sir. 

Fényesehben domborodot fel környösköriil az égnek 
kék sátora, ’s iidvözségünknek felségesh titka körül egéfz 

eggy naptenger habzott. A’ kegyesebb Izellökti'il csendc 

sen прыгают: ragyogó tenger borzadozó kéjjel emelgette 
fel habjait az l'innepülö parthoz, hol a’ lengedezö Зануда]: 
köztt az 011111- állott. Vidáman homoritották felêje tetei 

ket Zafránónak czedrussai; az olajliget l`zeliden megzen 

di'ilt , 
’s a’ levegönek kellemetes énekessei a’ súgdogáló 

gallyakonn némán figyelmeztek; környösköri'il elnémúlt, 
pggyi'itt úlnnepelvén , 

a’ mélycn imádó mindenség. 
’S a’ levegöben lakó lelkeknek fzaimlálhatatlan serege, 

fzinte'mikint a’ fellegekbül a’ hónak pelyhei táméntala 

núl 1ehlíllanak, úgy lebeg le zuhogó habokban. Еще; 
körökkel környülve'vén a’ vezêreket, csudállyák mindnyá 
jan az iinnepet , mèlyen érezvén a’ felséges énekeknek 

fzivrezzentö hatalmát; ’s l`zinte mikint a’ változó fzélnél 

az erdönek zúgása шаг ide, mar amoda habzik: úgy исп; 

itt váltólag a’ lelkeknek zibogása honnyaiknak ki'ilömbféle 

nyelveinn. Caesar setétebb komorsággal bámúlván el a’ 

Iìent fzekrényre, végre elsohajtya Шагай, és siránkozva 

lilly fzókra fakadx 

„Óhl nem Zevûz, nem Jupiter uralkodik az Olym 
„pusi bérczekenn! Soha sem шпон Minos, sem Rhada 

„manthus törvénylzéket az Orcusban! Az êletnek hajnalá 
„ban felserkentt nemzetségek I`zemfényveiztö gyenge 

».‘Ífllyékképek gyanánt mind eltüntek; csak fzürkúlö 



 

V. Károly Csáfz árnak Bemenetele 

Túnis’ Várassába. 
 

Тихими: XII. Daz, а,’ 609. zulu [одна 'végig 

Ammint la’ harcznak zajgása környösköri'il lecsillapodott , 

sírcsendesség uralkodott а’ több mértfóldnyi környêků 
f6 várasnak hoÍTzú ńtiìáiban. Némán és minden I'ZÓZGU'II 

тщетен ù'ltck otthon az emberek, és várták a’ mairmár 

közelítö rémülést. 

De roskadékony 1ёрёз$е1‚ könybeborúltt fzemmel 

költöztek ki kettenkettan Túm's’ kapujábúl az Öregek , 
— 

Véneknek nevezi ököt a’ nép, -- kik a’ píarczonn ’s а’ 

várasnak boltozott kapúiban , gúnyolhatatlan birók gyanánt 

válaiìtyák meg а’ jusok iránt támadó kérdéseket. Оценен 

voltak ezen Öregek; ezi'ist hajjal аза]; fzüken körülvett 

fejek könyöri'iletességet c'breiìtett; hófzíni'i fzakállok 
, 

щепу habosan egéilrl az arany övig leerel'zkedett, takin 

сею: kiváut. Kiki közi'illök olajágot vitt jobbjában,hallyá~ 
han реф; ajándékokot, ’s féltében remegvén figyelmetes» 
kadett з mart hangosabb és hangosabb lett már a’ 11:18:61: 
nak zúzó doblmntása; а’ villongó fegyvereknek csörgése 
mind közelebb zengedezett; az elöseregnek levas sora 

fergcteg gyanánt zúgott clöre, ’s а’ remegö Vénaket fel 

sem vévên ,behatott а’ várasba. Ott, még lángolván a’ hai-cz 
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túl 
, 

’s a’ véres viadal köztt boITzonkodásra hevì'ilvén, 61 

dökli kardgyok a’ boldogtalan nêpet,melly balgatag 121" 

vel bizakodv'án Hairaddin’ Izavaiban, ’s a’ Rettenetesnek 

ellenébe magát biztosan Izögezvén, merélz védelernri'il 

gondolkodott, ’s irtóztató boll`zúállást forralt. De 111112111 

lan.' a’ por gyanánt fzêtdúltt támêntalan sokaság hamer 

megfzaladt. 
Most шаг az örömkiáltásokra fakadtt hadi sereg elött; 

a’ rézdoboknak örvény gyanánt morgó jeladási között; 

trombitaharsogással, ’s a’ lobogó zál'zlóknak fzeh'd 511110311— 
sinál, .beérkezett a’ felséges Csálzár. A’ hadi vezérek , 

:Eberstein és Dória, jobbrúl , Lajossal Guasto követték 

balrúl. Dória, nagy és hatalmas a’ tengeri ütközetnek 

fzélvélliei között, látta ö'tet gyö'zedelmeskednì, ’s rá 126 

gezte azóta néma teki'ntetét; mert a’ mélyen rezzentö 1112 

teletti'il dobogott а’ fzive. 

Megsejtvén az Uralkodó а’ porba homorodott Örege 
ket., lefzökött a’ nyeregbûl, és l`zeliden parancsoló 1262111 

tal kivánta t'ç'illök , hogy felkellyenek, és hogy elötte méltó 

lzabadsággal tartózkodás nèlki'il fzóllyanak. Engedelmes 
kedtek ök, ’s El-Had 

, 
ki az iidöknek sebes folyamattyá 

ban fzáz el'ztendö't látott elenyéfzni, fejének remegése 
között imigy fzóllott: 

„Áldás veled , 
hatalmas Úr és népek’ hóditója! hogy 

„minket kegyelmesen meghallgatfz; uralkodgy már most 

„tellyes boldogsággal e" népenn, mellyet a’ mindenrül 

‚‚ lzorgahnatoskodó Gondviselés biintetö haragjában , 
Hai 

„ raddinnak, ezen embertelenül gondolkodó férjfiúnak, dii 

„ hössêgére hagyott. Ah.' pedig mink sokkal jobh iidököt 
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„ 
èltünk мыт, mikel` Túnisnak uralkodó fzékénn «Imaz 

„isteni bölcsességgel [опусе F ejedelem, Маша Mehemed, 

„ü1t, Мне]: hamvait а’ mennynek шиш úgy enyhitse , 

„юта az eltikkadtt mezöt а’ harmatozó hajnal. Mikor 

„még a’ Gyözedelmesnek kardgyátúl rettegtek a’ nêpek, 
„béke'ben virágzott e’ tartomdny, ’s а’ világokot egybe 
„ kapcsoló tengerenn környöskörülúfzkált kereskedö bajó 
‚‚ ja, az áldásnak böségét I'zétterjefztvén , 

’s ezért, másfé 

„lét örömmel gyüjtögetvén. . . . De ne neheztelly a’ buz 

„gó öregre; mivel körülötte mindcsak az elmúltt 11661:— 

„ 
nek képe Iebeg; és шепни! meg népedet a’ remegö f6 

„várasnak falai között, hola’ rettenetes ТЕМЫ utánn 

„ 
а’ dahösködö Gyözedelmes boITzúállást fzomjaz! Talán, 

„ hogy nekcd is шапки: otthon ößzůlö шуба, ki búbánat 

„tal emlékezik uma’ парта, mikor töllc шву/Шип; vagy 

„ hogy а’ tenger’ partyánn а’ vírágzó csöcsömösnek annya ‚ 

„« Tölled ,férjéti'il elhagyva, I`zomorú esengéssel siránko-l 
‚‚ 

zik utánnad! Еж fontold meg; légy I'zabaditónk ;- ра 

„rancsold meg а’ háborgó ‘тётей, hogy fzent 1111162 

‚, 
mással fordítsa e1 vágyakodó tekl'ntetét а’ Hárem’ агл 

„játúlg ’s imc javát és èletét анализа neked azutánn a.’ 

„te néped.“ 
Így az Öreg; és kcgyescn, mint a’ I`zeretö atya , 

ki 

gycrmekeinek arczait vigaí'ztalásúl és biztatásúl этюда:— 

tya , 
hozzá közelitvén most a’ Csáfzár a’ könyörgö Vén 

hez, illy ébrefztö [щи/акт fakadt: „Eggy és ugyanazon 

„Жгущий Isten van felctu'ink, mindnyájunk шеи, ki 

„nekiink а’ gyözcdelmet дата, а’ vakmerö rablót рейд’ 
„porrà tiporta. De nem nekem , рва]; Ми1еу НаПйаппаЬ, 
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„.‘i’ Királynak , 
ki közcl van, hódollyon ezcntül é’ tarto 

„mány; az övé legyen öseinek öröksêge, uz övé az cl 

„ ragadott kil'dlyi lfzék, a’ népnek hi'isége , 
fzeretetc. Aldai 

„sok кацап virágozzon neki és nektek a’ jövendöségl“ 
Ezt mondván, elfogadta a’ агава gyiimölesökbi'il és 

virágokbúl alló ado'mányokot , mellyeket neki a’ tartomány 
пак l`zokása fzerint a’ remegö Vének ajánlottak, ketten-V 

ketten jarúlván hozzá; ’s a’ hiradóknak parancsolatot 
adott, hogy Túnis’ útfzáiban nevével а’ népet fegyverfzi'i 
riésre intsék. Engedelmeskedtek ezek, ’s a’ тишь hamar 
elnémúlt. 

De mfféle homályos folyadèk omlik 1e a’ fziklahcgy 
l'i'il'.’v Atnézhetetleni'il és táméntalanúl habzik ki a’ {сцед 
vůrnak kapuibúl a’ pözfógö nép! -- A’ kifzabadúltt ra 

hok! — Rémitö (сыщет! Mert, [Ища mikint a’ méheknek 

rajzásra megérett fzámlálhatatlan sokasága a’ тащила]: 

veröfényes napjánn a’ párolgó kasbúl bongással töreke 

dik ki; úgy omlanak ki itt is a’ kifzabadúltt kerefztény 
rabok -L húfzezerre megy fzámok -— а’ várasnak es Уйг 

nak börtönyibiîil, halaványan, a’ kinoktúl, az éhségti'il, 
a’ kegyetlen nyomorgatástúl eltikkafztva. Boldogok, kik 

már most , a’ porba térgyre borúlván 
, 1egelöfzör megölc 

lik a’ Csálzárnak térgyeit, kezére nyomják remegö aja 
kaikot, forró könyekkel nedvesitik köntösit. Csak цоко 

gás , 
csak mély fohzifzkodás hangzik még ki környöskö~ 

ri'íl a’ l`zorongatásra Кадета csendességbül. Most mair a’ 

sírás , 
rivás harsan fel; es most egyfzerre félelmcsen 211 

dúl meg а’ kiáltás: oh Atyánk: Mentaal., szabadaónk: 

ÍMcrt, mint a’ {швед-пс}: habja a’ közclitö Izélvéfztul fel 
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cmeltetvén 
, 

elöbb сна]: lassan zendi'il fel; de ища rette 

netes háborgással sivi't a’ felleges magossághan, zúg а’ 

шок: feneketlenségnek méllyében, hogy, rémülésèben 

borzadván, tompán мадам tölla az ё; és а’ föld: úgy 
желай! meg а’ Csái'zár körůl n’ megfzabadúlttaknak kiál 

шва. Ezeknek Вещей а’ mennyei Atyához emelkedvén, az 

ösvényt mutattyák meg, а’ marre a’ МИМ] tallyes Ш 

veknek érzeménnye Реперы, hogy ott a’ втащила]: 

hö малаец esedezzen. 

Hangosabb leITz шёл- а’ zajgás , 
indúlatosabb а’ pözfgö 

soknság. Egymásnak mellyére borúlván, kétkedve tada 

kozzák még: Bizonyosë? igazë? hogy а’ hilincsakbi'il 

örökre kimcnekedtünk? Ridegen elöbb 
, шашни eggye 

sülve, ’s meg azutánn hatalmasahban hangzanak e’ Миа— 

lok: Hát csak meglátlak ismét 
, édes Hnzám! honomban 

шедшим: ösi hajlékom! hol ЧЁМ!!! gyermekségemnek 
ci'ztendai boldogságban folytanak? Megölelem meg (Ещё 

kenyen édes atyámot? az én lìeretö Ilzù'lömöt mellyem 
hez [йод-{ют ?Аъ1сйсэо1от még hü kegycsemat'? gyerme 

kaimet ? leghiztosabb bnrátimot 'ì 

Így harsog ki а’ fzózat a’ végatlen I`zívragadtatásnak 
zúgó tengerébi'il ! De a’ Szabadl'tó, a’ boldog seregeknek 
шаткими körülvéve 

, az :ilmélkodó hadi vezérek 

között állván , 
némán tekint fel a’ sokaság felett magosan 

feldomborodó levegönak ragyogó térségére, ’s arczairúl 

könyek görgcnek 1e. Маш azutánn ‚Гейш meghajtván, 
jobbját МИМ: dobogó fzivére nyomja, mosolygó sirással 

Eberstein felé Готам, ’s lassúcska Единиц ezckre Такт! : 

Hallyak mcg blár e’ fzempillantásban.' mert áh.' mannyei 
gyönyörüsúg, a’ mit érzek.' 
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De azutánn dert'iltt teki'ntettel Guastóhoz imi'gy 1261 

lott: 
„ 

Nemesizivi'i Öreg! a’ meglzabadúlttaknak goudvi 

„ 
selését reád bizom, liog'y atyai kegyességgel és bölesen 

„ 
köri'iltekintö Izorgalommal enyhitsd az éhezöknek inségét, 

„benda a’ruhát1anoknak mezieienséga: Hannie bajó 
„zunk nem sokára; a’ tengernek fzabadon habzó vizeit 

‚‚ zúgva hasi'ttya тау! а’ hajó 5 az árboczrúl tiindöklenek le 

„a’ gyözedelmeseknek kofzorúi, gyönyörködtetö látomá 

„ nyúl amott a’ mikedvesinknek. De tekintetiinkbůl soha 

‚, 
sem enyéfzik ela’ czél, mellyet nagy munkával elértiink; 

‚‚ 
soha sem hervad el többé a’ kofzorú, mellyet nyertiink; 

y 

„inert itt Шалаш: ugyan fel; de amott a’ mennynek 
„magosabb térségeinn hervadhatatlanúl virágzani meg 

‚, nem I'zl'inik.' “ 

Amaz a’ tenger’ partyára vezette az örömkiáltások 

köztt követö sereget, mindnyájoknak gondgyát viselvén 

а’ legnemesebb fzivi'i Úrnak akarattya Izerint; de Ez bús 

èrzemények között Túnisnak kapujába Крен. 



Вис-515255. 

Lassacskán, 

 
 

 
 

 
 

  

Nem tarthat itt, a’ mi te nyó - 

. 
А 

+ f" 
Гипс 

‚ 
hol minden sir já Ьа si ét. Vi - 

rág zik, A’sa 'zon nal e nyé fzik, mind, a’ mi e’ 

 
  

{Шабли ne vet mind yu’ mi e’ fóldönn ne 
i 

vet. Э 

í. 

Nem tarthat itt, á” mi tenyéfzik, 
hol minden sírjába siet. 

Virágzik, ’s azonnal enyéfzik 
mind n’ mi e’ fòldönn nevet. 7 
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2. 

Sek élt шаг vig ember eló'tti'ink, 
ki jóra kaczagta iigyét. 

Köfzönnyük rájok a’ közöttiink 

êdelgö örömnek kelyhét. 

3. 

’S vig emher meg hány fog öri'ilni -’ 

utánnunk is a’ hold 1111111? 

Örömkehely ránk hány ürülni, 
bár nyugfzunk is a’ fold alatt. 

4. 

Most eggylïtt illy vigan enyelgl'ink , 

olly buzgón fzerettyùlk egymást! 
’S ah! holnap töbh tájra fzédelgünk, 

más ё; ád fejl'inknek lakást. 

5. 

De gyújtsunk az édes örömnek 
, 

bár hol 1egy1`ink , 
I'zives teményt. 

Emellylïnk a’ senyves ürömnek. 

óránkint új ellensövényt. 

6. " 

На mell`ze válunk is honunktúl, 
hú fziviink mind eggyi'itt legyen; 

s’ öri'illyiink, ha hally'uk társunktúl, 
hogy a’ jó elöbbre megyen. 

l Ú 
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7. 

’S ha megleiTz, hogy öfzvevetödgyiink 
még egyl'zer halálunk elött 

, 

й] friggyel csak azonn törödgyünk , 

mint adgyunk kedviinknek eröt. 

8. 

Нет bús а’ jó lelkiösméret, 
’s jó kedvre шиты havi'il. 

Csak annali a’ legföbb dicséret, 
ki jót гей 

, 
’s mindenkor душ. 



 

A’ Teremtésnek Képe. 
lle 

Csendes, mint a’ sir, és ведёт: volt а; éjfzaka, mikor 

eggy álomkép hajnal felé végét lìakalztván nyugodalmam 
nak 

, térgyeimre kéfztetett nyol'zolyáml'rúl , hogy az Isteni 

Felségnek éjjeli oltalmáért hálákot adgyak. Felöltvén kön 

tösömöt 
, 
kiiiltem a’ пуф-й hiisnek kedvéért Budai házam 

на]: erkére, honnan nappal a’ Вини, "в az egéfz Pesti 

térséget látom. 

Ofzvezavarva Гейши a’ fold az egekkel elöttem. 

Sem csillag nem Шт 
‚ sem hold, fze'meimbe. Setéttel 

volt az egéllz Minden beboritva, ’s kietlen úresség 
látfzott méllyeinek шиш fenekébe temetni 

mindent. Semmi sem élt, nem mozgott вешай ; csak ollykor 
êrzettem gyengén mellettem elöbbre lebegni , 

’s а’ nagy ürességenn átzúgní az éjjeli Гиена. 

Illyennek nézték, hihetö 
, 

a’ hajdani [так 

а’ fóldnek közepénn a’ И; mélysêget, azoknak 

fénytelen orfzágát, a’ mik щёк, magban aludvain 
, 

a’ fziiletést тик. Eggyenkint inti ki ököt 

innen az Istennek Гита, ’s a’ mennybéli vilzígnuk 
elsö súgárit megsejtvén, létre verödnek., 
’s élteket a’ потею fóldönn elkezdik örömmel. 
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Mély gondolatokba merì'iltem én itt a’ Régieknek 
amaz érzékeny képzeménnyeirì'il, mellyekkel а’ fzületet 

lenekncky e’ setét выйдем fzinte megvalósl'tották. ЕЪЬеп 

alfzanak az ö kedves fzemélyesl'têsek Í`zerint a’ még Ы— 

letetlen éjek és парок. Magosságábúl letekint reájok az 

Isten, ’s tetfzése fzerint elöfzólh'ttya közi'illök az eggyi 

ket vagy a’ másikot. Örül a’ kinevezett, hogy testvêrei 

nek társaságában a’ forgó efztendöt kisérheti. De legfzem 
betünöbhnek tetfzett nekem amaz esdeklés a’ világosság 

шип, mellyet а’ Régiek а’ fzi'iletetleneknek tulajdom'tottak, 
’s mellyct, setét erkemenn úlvên, ’s az elöttem fekvö vi 

lágtalan térségre haíìontalanúl nézvén , 
mind magamban 

(кивнет, mind a’ terméfzetben gyanl'tottam. Áh! а’ Vilá 

gosság nélki'il sem mink állatok nem élhetünk, sem а’ 

növötények nem tenyéfzhetnek. Мёд erkölcsi értelemben 

is, mi az emberi éÍ'znek fzép tehetsége, mi az eniberi 

[Их/пе]; jóra való hajlandósága világosság nélkül, akarom 

mondani, igaz tudomány és igaz religyió nélkül? Nem 

mutattyaë meg a’ világosságnak f6 böcse't csak az is, 

hogy ат а’ terméfzetnek Alkotója elsö пар teremtette? 

a’ mit Mojzes, mennél rövidebben, annál felségesebben 
rajzol e’ fzavakknl: 

Legyen világ! 
тощи az Isten, 
és meglett a’ világ. 

Azon fzempillantásban, hogy a’ Mindenhatônak e’ 

tellyes foganatú fzavait mély tifztelettel és álmélkodással 

meggondoltam , 
kil'itött a’ földkörnyéknek keleti pontyánn 

a’ hajnalnak elsö zfengéje. 



Ott iil Atyánk! ott mennyei fzékénn, 
mondám magamban borzadó örömmel. 

Ott u1 fénnye mcgett amaz égi 
résnek, hogy eggy lìavával fzêtlellßllye 

fóldiinkrül az örömtelen éjnek' 
vak válTzait. 

. . .‚ 
De fasti már ösvénnyét 

а’ Hajnal friss. rósaveressel 
, . 

’s a’ fellegeknek I'zléleit bel'zegvén.. ~ 

keltében folyadékony arannyal, ‘ 

hüs harmatot hint a’ Izomjú mezöre. 
A’ гашиш elválìk az égnek 

' 

kék boltya, ’s felfelé vonódik. Еще} 

а’ fellegsereg is magosabhra ' 

emelkedik, ritkúl, ’s a’ csillagokrúl 
a’ fátyolt versengve levonván, 

а’ tifzta шипа: hormyáhozl törekfzik. 

Szinte mikint a’ ' biifzke menyaiizony,v 
l. 

úgy lép ki a’ homálynak ВШИ; Ыеьш 
a’ fold is 

, megrakva virággal, 
megrakva I'zámtalan - dúzs termetekkel` 

A’ nehezebh folyadékok, az égbûl 
fzinére sl'illyedezvén ‚ elfzivárgnak 5v 

’s elválván a’ iz'c'ike Вишню]; 
két partya egymástúl, kinyilni МЫШЬ 

е’ I'zéles viznek deli Гите. 
I 

Ott fenn vaz ё: ‚ 
itt lenn a’ ша tündöklik. 

Így válafztotta el a’ Teremtö, Mojzes fzerint, a’ fel 

s6 vizeket az alsóktúl; igy gyùljtötte az utóbbiakot везу 

helyre,l kiemelvén közi'illök a’ fzárazt 
, hogy Шарад 
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Шип és gyiimölcsfákot teremjeŕi. De äh! még ezeket 

gyors gondolatimmal fzinte csak átfutom, 
Szi'vemelô jelenést látok kezdödni az :égenm 

Szinte mikint nyáronn a’ парня]: déli hevétül 

Íìêtfzakad a’ felhö, ’s fofzlékai, Вене repûlvên , 

а’ tüzzfengének magosabb honnyába enyéiimek : 

ůgy tiinik a' csillagsereg is, mikor a’ nap az égre 
а’ kelet’ öbleibül kitekint; halaványodik a’ hold 

, 

a’ kiderûltt kékség bóltyánn [lzétterjed az égnek, 
’8 а’ nagy terméi'zet pözfógö életrê felújjůl. 
Élni siet minden! Csi'idi'il a’ fzöke Dunának 

méllyeibůl sik fzl'ne felê a’ fürge Маша]: 

népe , 
hol 

, 
а’ napnak fénnyét örvendve köi'zöntve'n 

, 

n’ viznek teteiénn lebegö bogarakra rohannak. 

A’ komor erdôknek {спав 21`е11ёг1 
‚ 

az elsö 

napsúgárt gallytornyaikonn bekacsongani látván 
, 

tollaíkot Май]: 
‚ 

’s órrokkal rendbe simŕtván 

I'zárnyaikot, kiki módgya fzerint, dalolásrá fakadnak. 

A’ sok ezer csúfzó gyûrû's testével az éjnek 
fénytelan udvaibúl а’ nyiltt térekre tolódik , 

hogy iìörnyü hajjal picziny étkeit öfzvekeressc. 

Ott eggy gombolyagot шок Í`zétnyúlnig halomnak 

gondoltam; felemelkedvén láhára 
, 

ökörnek 

ösmercm. A’ gyapjas nyájak, {факсам habozván 

fénytelen aklokbúl 
, 

а’ friss levegö're sietnek. 

Мёд‘ a’ mêzgyi'ijtö I`zûz nemzet is 
, erre amarre 

i'zélledvén ridegen, ’s a’ тётей tarka vírágit 
megsejtvén , 

dúzs kelyheíket versengva rabollya. 
Érkazík ágyábúl már most a’ Гите megújjúltt 
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ember is; ez könnyì'ì I`zekerénn a’ {ах-Ка mezöre, 

az meg ekéje птиц más munkájára sietvén. 

Mojzesben e’ képek az 1. Réfznek 16. versétül Го; 
va egêfz a 27. versig olvastatnak. 

De áh! minekutánna а’ Teremtésnek e’ mindennapi 
képét férjñkoromtúl fogva majdnem naponkint gyönyör 
ködve néztem, csudáltam, шпинат; most, mikor аи: 

különösebhen lerajzolni iig'yekeztem, megéréntett engemet 
az Úrnak keze, eggy súlyos ós holl'zas nyavalya által а’ 

halálra megintvén. Azt találtam azonban még I'zomorńabb 

elmélkedéseimben is, hogy диву, irgalmas, és hatalmas 

az Úr, mikor sújt, és mikor gyógyit, mikor csapással 151 

togat, ès mikor kegyelmével vigafztal. A’ legfzebb nap 

nak, melly az egéfz termél'zetet felelevem'ti, az végtére 
a’ soi-sa, Воду ismét elalkonyodik, és még nagyobb pom-i 

pával kerekedik ki. ' 





Verseghy Ferencz’ 

Í 

Elete. 

этом»  

Omnem operam дай, ut те multitudini educerem., et ali 

ума dote notabilem. facerem: ума-111131141, quam telis 

me opposui , et malevolentiae 
, quod morderet, опелей ? 

Ь.А Seneca 
de Vita beata. Il. 



[ta fert ipsa literarum natura et conditie, ut, сшп 

valde lucent, infirmieres oculos pfendanh 

M T. ciceronis Ига Literaria. 
(Londini ex Typographco Andreae Wilson. 

1810. Pag. XXIII.) 

0n n’est jamais impunément un grand homme ; ilfll’It 
payer de quelque manière Z’Íwnneur de s’e'le1/er alt 

dessus de ses semblables. 

lvotice sur le Tasse 

par I. А. .Buc/Lon. 

(Biblioth. instr. et amas. Тош. хххш. 

Vienne. 1820. pag. 124.) 

 
  



Ев: et mihi вензелей ius. Начав auque... 
sequar, aliquem iubebo sententiam divi 

dere; --- et (“сит : Нос amplias senseo. 

 

Bölcs Senecának ezen mondásába, mellyet а’ 

magam réfzérül állítasúl felhozok, foglalom mind 

azt, a’ mit Versegliynek Életirásához Elöfzó вуа 
náut -— minden bizonnyal fontosat —— mondhat 

tum volna.. 
. . 

Azon Вышло]; fzerint, mellyeket a’ 

венозным]: hátramaradott Írásai között Atyám 
па]: társaságában felkeresvén, gondosan egybegyi'ij 
töttem, lett elintézése ’s elsö kidolgozása Fötifzte 

lendö Nagyságos Fejér György Úrnak tulajdon 
érdeme. Minthogy pedig késöbben az emlitett Dá 

tumokonn kivůl még több emle'kezetre méltòkat 

találtam, ezeknek az elöbbiekkel valÓ öfzveiga~ 
zitására ’s megegyengetésére olly módonn adtam 

magamat, hogy, fzemélyes meggyözödésemnek esor 

búlása nélki'il, Ö Nagysága’ gondolattyait és ité 

letét általlyában követném; reménylvén, hogy igy 
maid azok is,'kik elött önnön vélekedésem шиш 

kevesebbet nyomna , ежу Orfzágfzerte hires Lite 

râtorunknak bizonyitására hajtani fognak; mind 

nyájan pedig iparkodásomat, melly által édes На 

zánk’ eggyik jeles Emberének közhafznú типы“ 

kodásât egéfz kíterjedésében megösmertetni kíván 

tam, annál is inkább kedvesen venni fogják, mi 

vel philologiai okoskodásínak sommáját (ammint azt 

Munkáinak figyelmetes olvasása alattkijegyeztem) 
elöhozván, ’s az ellenkezö véleményekkel mind 



вузам; Гшговап egybevetvén, tanúságosnak iigyekez 
tem tenni Életeírását. Mert bizonyos gz, hogy, 
valamínt a’ História, melly csak a’ pui'zta történe 

teket, okaiknak és a’ belöllök eredett következé 
seknek rendes egybefoglalása nélkül, közli, nem 

sokkal több az üres mesénél: úgy hasonlóképen a’ 

Biographìa is, ha csupán a’ tetteket ridegen elöfzám 

lálgattya, minémüségeikre pedig nem iigyelvén , 
fel 

nem leli a’ nevezetességeket, mellyekbül а’ fzüksé 

ges tanúságokat kifejezhesse; nem egyéb az élet’ 

közönséges jelenésinek hézagos emlegetésénél , 
’s 

Яву magában hafzontalan. -—— erseg/zynek ugyan 
és Magyarságának-többfzörì tapafztalásombúl I'zól 

lok-annyi ellenkezöi vannak, а’ mennyire megy 

még mindazoknak fzáma 
, 

kik Munkáit çsak 11126— 

lag, чаду éppen nem is olvasták 
, 

annál inkább 

nem tanúlták; --- mindazáltal nem meITze lebet az 

iidöpont , mellyben végképen betellyesedik ezen 

elöremondása; „Si momenta, quibus sententias 

„meas coníirmavi, mentes, fortassis variis praeiu 
„dicìis occupatas, aut animos afïectibus abreptos 
„non convincunt, non фоты; veniet prefecto 
„aetas, quae, аЪ omni partium studio libera, in 

„ ter me , qui, duce Philologia rationali, viam ad 

„unionem sterno , et inter illos, qui, ductu aucto 

„ritatum aut affectuum, in varias partes abeunt, 
‚‚ 

litem dirimet.“ (Analyt. Part. III. Sect. II. pag. 
1156.) Írtam Buda’ várában Júliusban 1825. 

Sa'ghy Sa'na'or. 



I. Szep és (шага dolog, ama’ Nemzetnek, mellynek 
kebelébe benniinket helyeztetett a’ Gondviselés, köz 116112 

nára élnünk; elmebéli kimiiveltetésénn ’s tudományi vi 

rágoztatásánn hiven munkálkodnunk; —-— boldogodásának 
hathatósabb efzközei közé annál méltáhbarí шиитами, 
hogy a’ I`zemé1yes I'zabadság’ rövidsége ’s az akarat’ keny 
tetése nélki'il esnek meg, ’s a’polgárokat kitett czellyokra 
kellemetesen serkengetik és hódittyák. De még I'zebh és 

diiesöbb az olly törekedés, melly, mindennemü венок’ es 

Iiziintelen való nehézségek’ ellenére is 
, 

Nemzetének jobb 
Чет“: és садоводам“: minden ercjének kifejtésével eló' 

mozditani iparkodik. — Az illy nemes öneltökéllésben ¿11 
a’ valóságos polgári erkölcs, mellynek a’ tifztelet ’s 

maradandó diicsöités megérdemlett jutalma. 
II. E’ jeles pállyát melly példásan .futotta légyen 1e 

Verseghy Ferencz , 
êleteirásával ’s literaturai érdeminek 

fejtegetésével bátorkodom a’ Tudós Világ’ itélete вы ter 

jefzteni. Вынесен; Ö, kerefztelö Levelének bizonyitása 
fzerint, Szolnok mezövárassában, a’ Til'za’ mellékénu, 
Aprilis’ зажат 1757. ei`ztendöben, Nemes Í/erseghy Ja’ 

поз Ferencz és ScÍzaibl Örzfe'bet ЩИПЦЫ. Az Attya, ki 

`a’ Szolnoki Sóháznál Til'ztséget viselt., korán шефам 
lozván, Annyának gondviselésére maradott, ki, késöbben 

az Egri Púspök’, hires Gróf Efzterházy Károly’, 
вышитыми , 

Ns. Vi gh Ig n áczhoz 
, férjhez men 

vén 
, 

a’ kivántató nevelést tölle éppen nem fziikitette.. . 

Ama’ jegyzetek Пленит, mellyeket Páriz-Pápainak Nagy- - 

Szombathan 1762dikhen kiadatott Szótárában önnön keze 
{газа utánn olvashatni, a’ Вей]; Oskolákat 17 66dikban Pes 

teun kezdette gyakorolni; 1769dikti'ìl Гора pedig 1771 

(мы; Egcrbcn folytatla olly elömenetellel, hogy ott az 
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utóbbi efztendö'nek December bava’ зап; napjánn a’ ne 

vendék Papok közé felvétetni méltónak találtatott. Közöt 

tök а’ Philosophiai és Theológiai tudományok’ tanúlásában 

csaknem hat efztendeig dicséretesen foglalatoskodott; de 

17 7 7dikben Május’ 25dikénn az Egyházi Rendbül kilépett. 
Ш. Gyökeresebb kiformáltatására 

, 
e’ f6 dífzére ’s 

méltóságára embernemünknek, a’ Magyar Orfzági Uni 

versitásban, melly az údöben Budánn és Nagyßzombat 
Ьап е1 volt olìolva, шеи fzert, réfzint mint Világi , 

ré 

[Шт mint Szerzetes. 1778dikban íßdik Martiusban .Eu 

genius печет’: alatt a’ Bemete Szent Рай’ Szerzetébe 

папаши, melly «Погаси, többnyire Magyar Férjíìakbúl 
állott, és Iìámos дека: Íl'okkal(A1ex0vics, Ányos, 
видам, Egyed, Gindl, Kelemen, Kis, Kres 

.kai, Potyondi, Simon, Virág ’s t.) ‘ад-гадит. 
1779dik efztendöben Aprilis’ байты] a’ María-Nostra 
nevü Klastrombúl Pestre általtétetvén, October’ Qódikénn 

Nagyfzombatba kxï'ldetett, a’ hol is a’ Theologiai tudomá 

nyokat folytatván, azokat halhatatlan érdemü C sapo di, 
Ke ny er e s , 

ВОН: 
‚ Tam'tok _ az Egyházi Törvényt 

tudós Lakics G yörgy alatt гашиш; ’s azon lïdököz 
Ьеп rendgyebéli T amilótársait a’ ZIìdó és' Görög _nyel 
vekre шатен 

‚ 
1780díkbau ПФ]: Augustusban езду 

Tractátust fzorosan ушной; 1781dikben 26dik Martins 
han az Egyházi Törvényt, ugyanazon hónap’ Sidikénn 
mail' az egéilfl Theologiát nyilván védelmezte. Шве]: 

utánna pedig Aprilia’ 4dikénn а’ fellyebb emh'tett Szer 

zetes Rendhe шаги bevallotta, és 8dikban Alpapsegéd'. 
nek, 17dikben Papsegédnek, 22díkben лип‘ Papnak fel 
fzentehetett volna, МЛ: Májusban az elsö Misét elmond 
ván, Június’ íûdikénn Diósgyörre Этими; onnan Novem 

' herben Nagyfzornbatba, hol Bertalanfy és Báró Но 
reczky Úrfiaknak а’ Királyi Convíctusban Gondvise 
löjök lett. 1782dikben Budánn а’ felsö'bbrendü Mathesis’ 
tanulására adta magát , nagyérdemi'i Ma k ó és Mitt e r 
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pacher Jó вей" {utasításai Ilzerint, "s a, következő еще“ 

dőben а’ Philosophiai Doctorság’ horostyánnyára érdemesít 

tetett. **) 178§-diki oskolai el'ztendőben ismét Budára kitl 

detett, hogy ott а’ Theologiai Ileczkx'eket ńjolag gyakorol 
lya; a’ midőn is, két l'zoros próbatételben tudománnyát 
voltaképen bebizonyítván, а’ Theologiában Baccalaureussá 

tétetett. Ezek köztt Szerzete’ iñabb Tanulóinak а’ Philoso 

phiában Repetensek 1évén,11dikJńniusban 178413911 azok 

kal mint Präfectus Posonyba költözött, a’ hová tudni i1 

 

“) Diplomája így fzóll: „Nos Rector et Alma ac celeberrima Re 

,‚ gia Universitas Budcnsis Lecturis Salutem. Labores Literarios 

„ et Merita Honore debito Iuribusque Academicis ex Officio no 

,‚ 
stro et aequitate ornare cupientes, Reverendum sc Religiosum“ 

„ 
Patrem Eugenium Verseghy , 

ordinis Sancti Pauli Primi Ere 

,‚ 
mitae Professum 

, postquam suam in Disciplinis Philosophicis 
„Eruditionem et scientiam statis severisque periculis compro 

„ 
bavit 

, 
AA. LL. et Philosophìae hectorem per A. R. spectabi 

„ 
lem ac Clarissimum Dominum S t e p h а n u m K a t o n a 

, 
AA. 

‚, 
LL. et Philosophiae Doctorem, Historiarum Professorem Publi 

„ cum Ordinarium 
, Presbyterum Arehi-Dioecesis Strigoniensis, 

‚‚ р. t. L Facultatis Philosophicae Decanum 
, auctoritate Aposto 

„ 
lica et Caesareo - Regia creavimus, eique potestatem fecimus, 

„ Magistralem Cathedram conscendendi 
, disputandi, examinan 

‚, 
di 

, aliaque munia Doctoribus propria exercendi, et omnibus 

„ 
illis Praerogativis ac Privilegiis utendi 

, quibus Doctores Phi 

„losophiae de iure et consvetudíne gaudere fruique solent. ln " 

‚‚ quorum omnium fidem Diploma hoc solenne dedimus, et Si 

‚, gillo Universitatis consvetisque manibus roboravimus. Budae 
, 

‚‚ 
in Hungaria. Anno 1785. Mense Iulio, Die 29. -- A n d re a s 

„ 
S z а b ó 

, Praeposítus S. Ioannis Bap. de Buda 
, 

E. M. Strig. 
„ Canonicus 

, S. C. et R.,A. Maiestatis Consiliar. l. Fac. Theo]. 

‚‚ Director et Praes. in R. Universitate Budensi Pro-cancellarius 

„ ш.р. Franciscus Gyurkovics, AA.LL.Philos.etIur. 

‚, 
U. Doctor 

, 
Politicarum Scíentiarum Professor Publ. Ordin. 

‚‚ Regiae Universitatìs Budensis p. t. Rector m. p. S t e p h a n u s 

„ 
K a t o n a, AA. LL. et Philosophiae Doctor 

‚ 
Historiarum Pro 

„ 
fessor Publ. Ordin. Facultatis Philosophicae Decanus m. p. 

“ 

K 
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lik Budárúl a’ Theologiai Kar ‘щипнет. Innen még игуан 
azon elìtendöben Зад]: Septemberben Pestre lehl'vattatván, 
az IsLen’ l'géjének hirdetésével foglalatoskodott, ama’ пече— 

zetes Egyházi Szónoknak,Kisnek, társaságában, únnepna 
pokonn ; ’s minekutánna a’Pau1inusok tulaidon lakásokbúl 

а’ Dominikánusok’ klastromába 1785dikben íßdik Apri 
lisban átigazi'ttattak, A 1 е х o v icscsal felváltva, vasárnapo 
konn is Magyarúl prédikállott, mindég fzámos hallgatók 
elött, kiin _'a’ végett távulabbrúl is öfzvegyülekeztek; _ 

ml'g 1786dikban Martins’ 20dikánn azon eggyetleneggy 
Magygr eredetü Szerzetes Rend e1 nem töröltetett volna. 
_ Melly terhesÀ foglalatosságai között a’ fzeh'debb Mú 
sák’ sugallásábúl а’ Hárfának zengedeztetését az énekléssel 

eggyiitt megtanúlta, és mesteri kéfzségre vitte. 

IV. A’ Szerzetnek megfzünésével , 
24dik Aprilisban 

Р ар Ferenczcze] az Annyához Egerbe, onnan 8dik Jú 
niusban Bécsbe ment; Bécsbül nem sokára megint viITza 

Egerbe. 112dik Augustusban a’ Paulinus-ruhábúl kivet 
kezvén 

, 
Pestri'il Budára jött lakni, de 3dik Octoberben 

az Ó-Buda mellett lévö Kisczelli Triníta'riusok’ voltt 

lakhelyében fekvö' Katonasághoz kiköltözött, ott tábori 

Káplány-fzolgálatot tenui. 1788dikban 3dik Februárius. 
ban Buda’ várába bemenvén, Titoknoki hívatalt viselt а’ 

tábori Papok akkori Elöjárója , 
Mil а s sin Mi k1 ó s, 

(utóbb Fejérvári Püspök) mellett, a’ kivel is azon hónap’ 
26dikánn, а’ Török háború kiùltvén, útnak eredett, és 

13m Mariiusban штыке, 16‹Ш: Aprilisban pedig zi 

monba a’ Föfzállásra érkezett. Itt egyetemben a’ Pionnie 
rek’ csapattyánál mint hadi Pap kötelességét паду meg 
elégedéssel tellyesl'tette; а’ шеПу I`zolgá1attya Птенец; neki 

alkalmatosságot a’ háborúnak közelrül való fzemlélésére. 
De a’ táhorozás, valamint а’ Csáfz. Kir. hadi Seregnek 
vitézségét. égéßv. fénnyében kitlïntette, i'lgy Verseghynek 
egésségét igen megrongálta; mert, az elsö l'itközet utánn 

flídik Aprilisban a’ sátorokba I'zállván, ott 25dikben Гоп-6 
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hetegségbc ’s abbúl eredett járványos köl`zvénybe esett. 

Ez мы a’ tábori l'zolgálatra _ mellynek mindaddig, az 

вшиты: hadi Papok’ Elöjárójának hiteles Levele lzerint, 
tökélletesen megfelelt --- elégtelenné tètetvén, minek 
ulánna eggy hónapig betegen feki'idt volna 

, 
Zimont 6dik 

vJúniushan elhagyá, és 11dikben Mohácsra, hol nyolcz 
hétig nyavallyája tartóztatta, Budánn kei-elztül, csak 15 
dik Augustusban Egerbe èrkezett. Itt 26dik Septemberig 
betegágyhan sinlödött, ’s midön Novemberben Budára 

vill`zatért, a’ harmed- és negyednapi hideglelés бы: to 

vább sanyargatta. 1789dikben ödik Aprilisban beteges 
mostoha Attyának látogatására megint Egerbe ment, a’ 

honnan, négy hétig tartott mulatása пиши 
‚ 

vill'zatérvén 
, 

mellyéhen támadott folyó sebét (Ниша) Pestenn gyógyit 
latta, ’s azért Június’ végéig ottan tartózkodott. Ekkor 

Budát maradandó lakhelyének убытии, mostoha Анус‘— 
nak Augustus’ elejénn Egerbe történtt halála miatt ismét 

elhagyta, ’s vilTzajövetele utánn Novemberbe három he 

tet Pestenn töltött volt. Az el`ztendö’ végével a’ köfzvény 
Ье vill`zaesvén, 1790dikben Fehruáriusban felláhadozott 

ugyan , 
de mégis külömbféle orvosságokkal élni kényte 

lenittetett --- mellyek mindazáltal щиты kevesct eny 
— hitették. Ezen bajai között özvegy édes Annyát önmagá 

hoz Budára hozta 
, hogy, íiúi kötelességéhez képest, шь 

tes öregségében ápolgassa és táplállya; roskadt egésségé 
vel рык; mindaddig vefzödött, mig Klein Seborvos ál 

tal már elöbb kitiiztitott I'zulos oldalcsontyát 1791dikbeu 

зап: Novemberben önnön kezével mellyébül ki nem vette 

volna; a’ mire 1792dikben 15dik Martiusban folyó sehe 

egéfzen begyógyúlt. ‘ 

- V. E’ betegségben negyedfél elztendeig tartott sin 

lödésének lïdeje alatt minden hivatalos foglalatosságra a1’ 
kalmatlan —- а’ mennyire lehetett --~- de ими; a’ követ 

kezö el'ztendökben, egésse'ge jobbúlván , шавки csupán a’ 

Tudományoknak Систем, hogy gazdagodott беты-ей“! 
к i . 
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íńúkörének határit terjeÍTze és vídáml'tsa. Ama’ nemzetiség, 
mellynek érzeménnye пион iidötájban a’ Magyarokban 
felserkcnt 

, arra határozta ötet 
, hogy tudós hl'vatalát 

anyanyelvénn tellyesl'tse; мкг parrag mezejét, щепу ösi 

öröki'il шах-мои reá, müvelni és termékenyl'teni segéllye; 
’s ezen közös és legbizonyosahb útonn módonu тыква 

gyen nemes czéllyára. А’ Magyar Haza'nal: Anyai 826 

zattya az Orfzág’ Napja'ra ifg'fzi'ilò" Magyaroìfzoz. 1“) 
1790. 8. -— Emle'lreztetò" Ofzlop azolvull: a’ Hazaßal 
паЬ Tzfztelete're, a’ h'lr az Olfza'g гит Júnz'usnal: 11— 

dz'l: és Шей]: nap/'aina 1790. a’ Haza-Nyelz'neb .Be/ue' 

те mellett [шлепать 4. Ezen versezetekkel lèpett fel 

elöfzör а’ hazai Кант-(Знак látófzl'nére. Mivel az ша; kor 

*) Melly igazat mondott унией] ежей, közhaÍ'znń tanácsokkul 
’s intésekkel bövelkedö írásálmn? - A’ {быть között 

, mill'f'jn 

а’ 9. és köv. old.~ a' Tudósok’ bajos állapotlyát fcsti- — nem is 

gyanítván, hogy pauall'za jövcndöben tulajdon bal sorsára is a1_ 
` kalmaztatható leend. 

„ 
A’ tudományoknak b5 kéz kcll 

, 
’s elmefzabadság: 

E’ kettö mïlkiìl sínlenek a’ паду Efzek. 

A’ kiket a’ fzükség Í`zomorú gondokha lesüllyefzt, 
Nem vifznck Músák’ tifztelctérc teményt. 

A' ki pedíg, mihelyest jobban долдонит]: és Кг, 
Mint a’ kába csoport , 

c'rzì nyomatni клады; 
’S láttya leírtt okait nem czáfoltatni okokkal 

, 

Láttya fzelíd tollát idomatlan görcsösök által, 
’S tollával hatfzáz réf'zre töretni (еда; 

Látlya jutalmn gyanánt agyonüldöztetni fzeméllyél. 

ÓhÍ ez nz паша! búcsút fog venni legottan , 

’S еду holtig csendes fzögbc rekcfzti шавки; 
Ноппап az éfz nélki'il pösögö hebehurgya Világra ‚’ 

Mig ònnön fzívét jobbra taníttya, nevel. “ 

A(’S а’ t.) 
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а‘ képzeIödés’ tartomdnnyában legkedvesben mulat 
, 

’s 

azon világ, mellyet magának ЕШЬ, inkább megfelel Уйгу 
gyainak, hogysem a’ valóságos , 

---- e’ шишек neméhen 

is próbát шеи ö ezen müdarabjáhan: Езжу jó fzíubül 
ßöltt Знании —- a’ Magyar Líteraturárúl. 1791. 8. 
elö're küldvên emlékezetes jegyzését: „ 

Az én Szatirám 

csak а’ Literatura't, nem реф; а’ Literátorokat Шей. 
. . . 

Nevemet ki nem (гнет; mert ollyan üdöket élünk még, 
mellyekben а’ I'zembetiinö Írásnak okos megczdfolása he 

lyett csak az Írónak a’ neve és erkölcse fzokott mocskol 
шип. Azt рейд Íól тает; hogy e’ jelenvaló Írásom, 
mivel magában feddêseket foglal, fzembetlïnö, és így csak 

erre nézve is már érdemes arra, hQgy megczáfoltasson. 
— Megczáfoltasson? Legyen úgy! De elöre mondom áln, 

hogy ezt a’ вши-м csak а’ Literátori Munkáknak jöven- ' 

döbéli fzeh'dsége által egyedül; а’ nyílvánvaló mocsko 
lodások és tudománybéli czivakodások által pedig okoaan 

megczáfolni sohn. nem lehet. “ 
---- Fundamentomos Hang 

tudománnyának els()- реши: adta illy czx'mi'i тапкам— 
ban: шиш ЁггеЬеиёзеЬ a’ Musi/wml. VI. Ene/heuer. 
Bécsben, 1791. 8. és 4. —— А’ kezdö Literátor, nem csak 

eredeti müdarabokkal 
, 

hanem mesteri munkáknak {отсн— 
tásával is akarván hafználni a’ Hazának, Iherencsés vail-afz 

tással Millot’ közönséges Históriájának magyarázására fzán 

ta Шагай, ’s belölle kétV kötetet ki is nyomtatta'tott illy 
nevezet alatt: А’ Í/ila'gnal: lväzönse'ges Törte'netei. -- 

I. Каш. А’ régi Nemzeteln II. Каш. А’ Görögök. 
Биотип 

‚ 
17 .9C-_1791. 8. megtoldván штока: kälönös Ér 

tekezéseivel. — А’ játékfzínbéli elöadások, ha múvéfzi 

környúllátással rendesen elintéztetnek, a’ Jónak és Szóp 
nek érzését ébrefztik, ’s Еду az emberi ЛЬЕ?’ nemesítéséro 
’s az erkölcsök’ fzell'dl'tésére hathatós efzközök, egyfzers 
mind pedig tetemes segédi а’ nyelv’ kipallérozásának. 
Ezen готов tekíntetbül 

, 
’s az akkorában Pestenn саги:— 

kodott derék fzínjátfzó Társnságnak elösegéllése miatt, 
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Kolzebue’ egynehány érzékeny зашла}: kidolgozásához 
fogott. Megjelent: А’ Szerelem’ Gyermeke. — Eggy 
ne'zó' Ja'te'l: б! felvona'sban. Вшить, 1792. 8. -ff wor 

menteraí Remete. --- Eggy ne'zö' еду/пептид e's e'n-e 

‚без .Ía'te'lr ha'rom. felvona'sban. Pesten”. 
, 

1793. 8. _ 

Közben: А’ lebilincsezett Prometheus. Aeschyluslzúl, 
гуду régi Görög dramatikus Po'éta'búl. Mythologiabe'li 
Jegyze'seklrel. Висмут, 1792. 8. 

VI. Itt kezdö'dtek tudós Írónknak vilìontagságai: _ 

Miuoihoz faggefztett históriai Értekezéseibe mani iuik 

Horusbúl, eggy Német Írónak munkájábúl, több dol 

gokat egyeh'tvén, Biethallertúl -— -— bevádoltatott 

1792dikben October’ Éßdikánn; Alex ovicstúl, йеме— 

tes изд-ваш, pedig megtámadtatott illy nevezetü irás ál 

ta1:A’Könyvek’ fzabados Olvasásárúl két f5 

Czikkely, eggy Toldalékkal-Pestenn, 1792. 

Melly eset annál inkább érdekelhette Уст-ведём, men 

nél bizodalmasabban reménylette а’ könyvvisgálói másc 

dik Шиши, mellyért èppen azon tájban folyamodott а’ 

Királyi Helytartó Tanácshoz, hogy csekély, 300 forintban 

4állott, fìzetését nevelvén, állapottyát könnyebbl'tse. 1.793 
dikban Februáriusnak vége felé Bécsbe 

, 
---- de már Иве? 

napra Budára viITzajövén -- késöbben Nagyfzombatba 
4útazott, ’s két hónapig tartott tìivlílléte пиши November’ 

végezetekor haza érkezett, ~- mély fzomorúságának eny 
hl'tését keresvén.. 

_ 

VII. Hazai nyëlvl'inknek bizonyos Systémánn való 

megállapi'tására arányozó fáradozásit hathatósan kezdette 
, 

midön ezen tudós Értekezéssel: Proludz'um in Institu 
tiones Linguae Налет-геле, ad Systema Ädelungz'a 
num, Genium item Linguarum OrÍentaZÍum., ac Día 
lectum. Tíbiscanam. et Transsz'lvanam ехавшая—Рединг, 
1793. 8. а’ Haza elött megjelent. Ez által ö philologiai ös 

mcretinek паду kiterjedését meghizonyította. Azokkal ре— 
dig, kik poétai munkái ellen pántolódtak, bátran fzembe 
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l`zállott és gyözedelmesen meg'ŕitközött e’ munkájával: Mi 

a’ Poésis? Ы az {для Poéta? Eggy rövid Elmél 
kede's, mellyben. a’ Iílilte'snel` minolta, efzlvözei, cze'l 

[ya és ta'rgya _ elözíllittatrialr. Megtoldua Напита 

nal: Piso/¿oz és влив]: Fini/wz Яги Levele'vel _ e's egy- 
' 

ne/La'ny lfölteme'nyes Enyelgésel'bel. Budd/zn, 1793. 8. 

Mellynek mainapiglan is megvagyon és megmarad az ér 

demlett böcse. 

VIII. A’ l'zerencsétlenség , 
ha az embert éri 

, 
bekro 

san is éri közönségesen, és ki a’ hajótörés utánn ki akar 

úfzni 
, 

a’ habok köztt leli gyakorta halálát. Illy vefzede 
lembe keveredett a’ mi boldogtalan Írónk is, _ mellyet 
én az örök feledékenységnek fátyolával bevontam volna, 
ha az Életirás’ törvénnye emlitését nem parancsolná. Eggy 
hizonyos Katechismust olvasván, és fel nem adván, söt 

másokkal is közölvén 
, 

ezennfelli'il az úgy nevcztetett Mar 

l'ziliai Éneket is Magyarra forditván, F elségsértésbe esett, 
és 1794dikben 10dik és 11dik December között elfogatt-a 
им _ е11епе a’ Kirayi Ügyéfz anal föbenjáró per mais. 
tatván. Védelmezte ug'yan magát _ de а’ Királyi és Hét 

fzemélyi'i Itélö Tábláktúl 1795diknek Május’ 2dikánn és 

'16dikánn vétségében meg-maralztatott-Felséges uralkodó 

Fejedelmünktúl azonban 1. Júniusban kegyelmet nyert, 
de majdnem kilencz el`ztendeig fogságot, кинжалы“, 
Gréczben és Brúnában, lìzenvedni kénytelenittetett. Itt l`zivo’ 

érzéseit a’ fogház’ ajtójánn e’ versekben hagyá fenn: 

à# 
t 

1% 

@u brrr , mein @ott ‚ Фи marfil ín bícíen штат!) mid); 
Фи mit: allein c5 gang, warum ? ¿um ‘îbeíl nur icl). 
Юн flimmû Dcr Этими“ Sinn; flícbft, [сит bcè павшие Stege; 
ßerbängfl Qîerbreäberß edwin; fiìgl't {типе ехавшие. 
зет mmm: Starbícbluñ in; осветят; —— er пошив’! _ 

60 таим): mein цвет; bod; тент 5u экв bañ зима): 0 шсЬ’! 

Stimm теге“ and; mm mit; _ @warmer bili! синапс 

60 ícbwcrer äríhcn mid), burr!) тат-6 Raííerß (Вальс. 



152 

Többnyire magányosságát a’ Magyar nyelv’ termèfze 

tének, tulajdonságinak nyomozása'lra fordl'totta; a’ Рапи 

Pápai Szótárát és egyéb könyveit k'x'ilömbféle jegyzetek 
kel beirta; ’s тазы а’ I'zép tudományokban, kiváltképen 
az idegen nyelvekberï igen elömenetclesen gyakorolta. . . 

Így i'izi feledékenységbe fzenvedésit а’ nemes Lélek, На 

zájának köz hafznára felìítvén egéfz elméjèt. — Kifzaba 

дамам ezen elmés, egyetemben mulatságos munkáival je 
lentê ki: Rikóti Ma'tya's. Eggy идущие Költeme'ny. -- 

Реагент, 1804. 8. -Kolomposi Szarvas Gergely’----víg 
Elete- II. Kötet. Pestenn, 1804-1805. 8.-.Edua'rd 

Slvo'czz'a'ban- имидж törte'netbül csína'ltt ne'zö .Ía'te'b 

ha'rom felvomísban-Pestenn, 1805. 8. Kotzehue пьёшь 

IX. Szent és fzánakodásra méltó a’ I'zerencsétlen 

sors: ежу pogány Bölcsnck kifejezése I'zerint; de azi; 

сам; а’ nagylelkl'iek foghattyák meg. Illy magos gondol 
kodású Pártfogója akadt Verseglgynknek 1804dikben N. 

M. Grof S zap ár у J án osban 
, 

a’ Nádorispányi Пату’ 

Fömeslerében, ki ó'tet L e o р oldi n a Grófkisalllzonnyának 
a’ Magyar nyelvben és más tudományokban való шииз 
sával mcgbl'zni méltoztatott; kegyes fzófzóllásával ñzetèsét 

is, mellyet mint eltörlött Szerzetbéli bírt vala, VilTzaI'ze 

rezte; söt Csáfz. Kir. Föherczegsége a’ Naldorispány 
(Яды Magyar Nyelvmesternek ajánlani bátorkodott. Az 

cmll'tett Kisaiïzonynak oktatásával [Инте nyolcz eI'zten 

deig foglalatoskodott; Nádorispányunkat реф; eggy ей 

tendeig volt I`zerencséje а’ N yelvtudományban kalaúzolni: 

önnön vallása fzerint, mcllyet 1822dikben October’ ha 

vában több kérdéeekre adott feleletében a’ Herczeg-Pn' 
танца]; a’ Выдай Ospöröst által bemutatoLt. Hazai nyel 
Vfinknek ehbéli megböcsúltetése , 

valamint Nemzetünknek 

kúlönös diicsössègére fzolgált, úgy Verseg/Lynknek ‘тм— 

ságos érdemét kù'lönösen печенег. *Ü -- E’ nyelvmesteri 

*) Melly gyönyöri'iségére l'Lolgált légycn е’ nyilvánvaló megkiilöm 

böztetesc, örömúrzésscl 'kijcleutì дешев/1111151 ezen Levelében: 
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törekedése пупсы neki alkalmatosságot Grammatikájának 
мамаш: Щеиэагайте ипващ'фе бритый)“, *“) worin bie 

verfcbicbenen Шить: nnb @cbreìbarten ber ungarifcben @pracbe 
fur?, angegeigt, bie темп auô bem morgenlänbiffben .iban ber 

@pracbe тещ: bergeleitet, mit ben Юеиц'феп Sîcbenäarten 3": 

fammengebalten, 1mb buuf) вышлете erläutert merben.- mit 

einem Qlnbange — ‘Deítb , 1805. 8. --- A’ Резы Universitás 

на] akkorában èltt nagyérdemû Magyar Nyelv’ és Litera 

 

*ì 

,‚ Excellcntiájának , 
Sárvárì Felsövidéki Gróf S z é c h e' n y i 

„ 
F e r e n c z Úrnak 

, 
а’ Magyar Nemzeti Könyvház’ érdemes 

„ Szerzöjének , 
V. F. alázatos fzolgálattyát ajánlya , 

és minden 

‚‚ nemü boldogságot kíván. -- Mély til'ztelettel és [пустив]: há 

„ 
ladatos indúlattyával vettem Excellentiádnak jeles ajándékát, 

„ melly a’ Ncmzeti Könyvház’ Catalogussának б‘: clsö Tómussá 

„ 
búl áll. A’ böcsi'iletet 

, mcllyet Excellentiád nekem ez últal 

„ 
tcnni méltoztatott, soha elegendöképen meg nem шашист. 

,‚ 
На a’ tifztelet és ragafzkodás , mellyel Excellentiádhoz visel 

‚, 
tetek 

‚ elejétíil Гоша tellyes nem volt volna, ezen alkalmatos - 

‚‚ sággal legföbb pontyáig nevekedhetettvolna. De, hogy e' ke 

„ gyelemhez még eggy újjat kapcsolni méltoztasson Excellentìád, 
„ 

alázatosan kérem. Engedgye meg tudni illik, hogy e’ felele-- 

,‚ 
temmel .hires Nemzeti Könyvházában Nemzetünknek örök öl'ö 

,‚ 
mére és csekélységemnek különös dücsösségére fcnnmaradgyon 

„ 
emlékczctc annak is 

‚ 
а’ mi fzinte е’ napokban пел-нём. Felsé 

‚, ges сыт. és Kir. Föherczegse'gének, J ó s e f 
‚ Nádorispányunk1 

‚, 
nal; hazafìúi buzgóságút értem, mellyel а’ most folyó Катай 

„сэопу’ havának 15dik napjánn az én vczérle'scm alatt a’ Ма— 

,‚ gyar nyelvnek, mcllyben eddig sem volt дымили, bövcbb gyn 

‚, 
камыши: fogui méltoztatott. - Ezzel magumat Excellentiád 

„ 
nak {аритмии kegyclmcibe továbhra is ajánlván, mély “Гие 

‚, 
lettel és Гите háladatossággal vagyok Exccllentìádnak alázatus 

‚, fzolgája. Budánn Karácsony' havának 21. napjánn 1806. efzten 

„ 
döben. “ 

малыш kegyclmcscn elfogadta игуан Ö Свай. Kir. Fällerczeg 
мёде , 

a’ Nárlorispány. --- Olvasásra kiìlönösen méltó n’ Toldalék 
bnn n’ régi Aranykorrúl való Költemény (а’ 425 _428. lap. ) 
mclly а‘ Szerzì'mck poc'tai гашиша: egel». fénnyében МНЕНИИ 
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tura’ Tanítójzínak, Révai Miklósnak, e’ rival'ztó fzava 

pedig: „Tanúllyunk Magyarúl; nem пиши]; Magyarńl!" 
ki is Grammatikájában 1'gy Индиец a’tudós Magyarokhoz: 
„Interea de meo hoc opere lubens experiar virorum, qui 
„haec intelligant, severiora, et recta indicia. Probe euim 

„memini , 
et me hominem esse; qui ad opinionem mi 

„nus probabilem labi possim. Veritatem ipsam assequi, 
Y 

‚, 
et шепота edoceri 

, 
ultro volo. Certis enimvero, et. ex 

„p10ratis, Впиши ргаеЬео assensum. Verum ea, quae 
„ et ipse mihí Умеет coniectura tantum assecutus esse, 

„pro veris non obtrudo, sed examinanda propono. Qua 
„ re , 

si qua futura sunt, quae mutanda, reiicienda 
‚ 

vel 

„addenda esse videbuntur; ea equidem curis secundìs, 
,‚ et, si necessum sit, tertiis etiam, ut cuncta emendata 

„pr0deant, quam ñdelissime providebo.“ 41‘) е’ kihl'vása,` 
mondám, bl'rta a’ mi buzgó és józan Verseghynket ezen 

вышибала]; közrehocsátására: А’ Tifzta Magyarszíg , 

avvagy a’ csz'nos Magyar Bç/bédre és Ízelyes Íra'sra 
'veze'rlö' .Értelzeze'selx -- Követz' ezel'et a’ Cadenticik’ 

lajstroma, mellynel: [их/пай a’ Philologusol: és a’ Poé 

ta'l: eggyarzí'nt 'ueÍLetz'l:. Режет, 1805. 8. 
Х. Szerencsétlenül ismét: mert olly átalkodott toll 

csata'ba keveredett, mellyhez hasonló Lìteraturánk’ 15116 

fzl'nénn még nem tapafztaltatott, söt átalkodottabb nálla 

а’ külföldi Tudós Világban is allig törtênt. A’Pesti nyelv 
bajnok , 

bl'ztatásárúl megfelejtkezvén , 
kettös sereggel 

lïtött гей: az elsö csapattyát hadi seregének Világosvári 
Miklósfì János, W) másodikát. Fényfalvi Kardos Ador 

 

*) Ela Ь. G г а m m a t. H u n g. Vol. l. Praefat. pag. XIV. 

Pestini 
, M.DCCC.VI. 8. 

**) Versegi Fcrentznek Tifztasággal kérkedô tìfztátalan Magyarsá 
ga. Mcllyet nyilvánvaló egyenes okokkal Lifztán шедшим: 
Révai Miklósnak Ш? Tanítványa, ’s igaz jó Barátja ---- Pesten, 
1805. 8. 
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ján ‚*) u’ harmadikát. Boldog'réti И; Láfzló М‘) vezette; 
а’ tartaléksereget maga тише ellene. *“**) Hafznosak игуан 
a’ tudós vetekedések; шеи általok világosságra hozatik 
a’ kétségbe vett dolgoknak valósága; --- de csak akker, 
ha a’ kérdésben forgó vélekedéseknek tárgyát эпатаж 

mérsékléssel, csendesen fzólló egyenes okokkal {611103111— 
tyák. A’ I'zemélysértö ellenvetések реф; — jól mondotta 

ezt Verseghy _ soha sem hitetik el az emberrel még az 

igazságot is, hanem fellázl'ttyák inkább ellene, mivel 

nem tartya lehetségesnek, hogy a’ Гиена igazságnak mar 

dosó tam'tói ’s védelmezöi legyenek. А’ hevesség majd 
nem mìndég bizonyos jele annak, hogy а’ vetekcdönck 

véleménnye erötelen lábonn áll. -—- Révai Miklóst e’ 

pénz- és üdövefztegetö háborúra так ezen okok шапок 

ták: mivel 1.) Í/'erseg/zy az 1'geragalzta'sban csak kétféle 

formát, а’ törzfóköst és a’ шиты, tanl't; mellyeknek 
eggyikével а’ határozatlan, mint: Ivenyeret ç/Ízelv ,° а’ má 

sikával рейде; a’ határozott befzódben él, mint: a’ Хтелуе 
ret çfz/em; а’ harmadik formát респ; ‚ шеПу fzerint kü 

lömhség nélki'il ez lenne az ejtés: kenyeret e/'zem , 
e's a’ 

kenyeret efzem, tellyességgel elmellözi, azt állitván 
, 

hogy, mivel az т végezet mindég csak mutató 
, magában 

foglallya a’ tárgyas esetet, és a’ fzenvedö formában nin 
csen , 

a’ hol Rêvai’ v1'tatása пиши csak I`zemé1yt jelen 
 

*) Versegi Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolodásai a’ 

Til'zta Magyarságban. --- Mellyeket valóságok fzerént nyilván 
megmutnt, és mc'ltán megdorgál , 

Révai Miklósnak buzgú hív 

Tanitványa , 
’s igaz Tifztelöjc --- Pesten, 1806. 8. 

lM) Vcrscgi Ferentznck megfogyatkozott Okoskodása a’ Tifzta Ma» 
gyal'ságban. -- Mellyct а’ józan okoskodásnnk törvënyeiböl ki 

lxozatott igaz okokkal ` 

megbizonyít Révaì Miklósnak Ш? Ta 

nítványa, és fzeretö Barátja — Pesten, 1806. 8. 

***) Elaboratioris Grammaticac Hungaricae Volumini Secundo nd 

icctae fVindiciae Iustissimae de Secunda Verborum Forma ln~l 
determinata. Pag. 977-1056. 
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tene, nem többet. 2.) A’ töhbest Fzcîmú bl'rlokosoknak neve 

mann, mikor a’ kl'ilföldi genitivus helyett áll, а’ ыпок’ 

nevében a’ birtokosoknak már egyl'zer k betüvel jelentett 
többségét ńj k betüvel nem jelcnti; тонами: a’ 01-6 

jbknak [ova 
, 

a' Grofoknak [ouai ; a’ Herczegeknek ker 

tye, a' Herczegeknek kertyez' , 
_ ezek helyett: a’ Gro' 

foknak lo'uok, a’ Grofoknak Юрий; a’ Herczegek 
nek kertyek, a’ Herczegeknek kertyez'k. 3.) А’ sarkfzá 

mok és a’ gyïijtö nevek utánn a’ fó nevet és ennek igêjét 
а’ többes fzámba nem tefzi: р. o. Лёг-отеле;- katana ér 

kezett, _ е’ helyett: Íuiromezer [литий e'rkeztek; a’ 

[Jort Лаг-тётя fori/Liann ŕz.vettem.„--- e’ helyett : a’ bort 
Ízarnu'ncz forintoko/m ‘денет. 4.) Az állapl'tó ragallztékot 
két n betüvel 1'rja: {Житии (super puro); ’s ez által 

megkú'lömbözteti az igehatározótúl (adverbiumtúl) гудит 
(риге 5.) Azt tartya, hogy a’b1'rtokos Гавайцы: avvagy 
genitivus az e' betü nem Iehet; meghatározván ama’ 126 
kötést avvagy Syntaxist, melly a’ tulajdom'tó avvagy 
dativus-ragal'ztékot , nak, nek, ln'rtokossá változtattya. 
6.) Cs és cz betükkel él; ezeknek (mint egymástúl elvá 

lafzthatatlanoknak) csak сяду hangot tulajdom'tvän: p. o. 

Csafzfír, a'csol, сна/Галдят, aczél; a’ ts és tz beti'ikct 

pedig (mellyek egymástúl elválalzthatók) két hangoknak 
kiejtésében haliznaillya: р.о. barrit-sa'g, követ-ség, for 
сиг-за, rít-zu/Lan. 7.) A’ bet'l'it sem a’b1'rtokos вече]:— 

Ьеп, sem az Ждёте]: mutató formájában béllyegbetì'inek 
nem ösmeri; Еву 1'rván: йодид/а , kz'rmya, tala'llya , tar 

tya,_e’ helyelt: дота, kinja, ИМИ/а, tanja. 8.) E1 

Ienemond azon vélekedésnek, hogy minden fzóképzök 
és ragafztékok valóságos névpótolók (pronomenek) , vagy 
legalább ezeknek réI'zei legyenek, ’s egykor (Шамот: ér 

telemmel birlçak volna; mint ik = ö ,- а], el, ol, afz, 
efz: te; ok, ek, ök = én. 

.. De fökèpen az igeragafztás 
hak imént emlitett harmadik {шпица miatt 

, mellyet R é 

vai azon {деле fzámára, nlellyek a’ jelentö mód’ jelen 
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való iidejének паев Í`zámú harmadik l`zemêllyében i1: Гид 

tagra **) végzödnek, Verbal-um {адепт-штаба, forma 
secunda nevezet alatt, lábra álll'tani iparkodott, taimadolt 

az engefztelhetetlen harag. 
XI. Ez iránt több 1'zben kiadott hoITzahb értekezé 

seinek kivonását egyedül csak azon Olvasók’ kedvéért, 
kik a’ dolgot minden réfzrehajlás nélki'il sù'keresen meg 
МЫ; és igazságosan megválaf'ztyák, a’ mennyire lehetett, 
önnön fzavaival, elö'terjefzteni akartam', hogy kítessen 

Verseghynknek Tzfzta Magyarsdga; ki а’ harmadik 
formának eredetét, pártfogóinak okait, az ellene viaskodö 

okokat, de НИШ: а’ belölle nyelvlïnkre kiáradtt képtelen 
ségeket Жгу megmutattya: M) „ 

Nem аза]: а’ hoII'zabbl'tó 
il: I'zótaggal végzödö, hanem a’ másféle, ès míndeddig 
közönségesen a’ rendkövetôk közé fzámláltatni ЛЮКОМ; 

igékre nézve is 
, 

шпината]; а’ régi könyvekben, és még 
most is a’ köz népnél, eggykét hibás ragaßztékok, mint: 

шагавший, adgye'lz, mennye'lr, (девай, a’ törvényes 
méltoztasson, ладу/оп, , mennyen , 

tassen helyett; ‘гагу: 
férlrezem, adalvazom, öltözöm, a’ törvényes férkezek, 
битом/с, öltözöl: helyett. Az újabb fidökben egynehány 
Il'ók és Nyelvmüvelök , 

е’ hibákat törvényes rendhagyá 
soknak avvagy úgy nevezett kivételeknek nézvén, és а’ 
hibás él: ragafztékbúl azi; gondolván, hogy az il' holfzab 

 

*) Ezen ik fzótagot , 
a’ többi fzóképzökkel eggyütt, а’ régi, de 

máx' Наум“ névpótoloktúl fzármaztatni akami Ré v a i; am 

mint az ígeragafztékoknak a’ bírtokos nevekri'il e's a’ ncvek’ {бы 

bes шиты Való kölcsönözése igen is hihetö. 

**) Lńsd: тешит". ling. бргафиьге , 
a’ 106 -- 112. old. — 

Til'zta Magyarság, 96 — 114. és 164 — 175. old. — 

КёзБЬЫ munkáihúl : ( mellyekriil , megjelenések’ rendgye Гие— 

rint 
, 

alább bövebb említést tefzek ) Е p i I; 0 Ш е , 
1V. Ré-v 

rzecske, ze _ 59. ом. _ А n а 1 у t i с а , 
1. ne'rz. 579 — 409. 

old. -- Magyar Nyelvtudomány, 258-285. old. — 

Felelet, 259-275. old. 
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bitónak kedvéért kell a’ harmadik I'zemélyeket 1: végzési'l 
ragal'ztékokkal formálni; felállították végtére erőnek ere 

jével nyelvünkben a’ harmadik formát, melly a’ 161216 
kösbül és mutatóbúl van öl'zvevegyitve. Én 

, 
а’ régi köny 

vekben I'zemeimmel látván, és magának a’ harmadik for 
ma’ legfőbb és legbuzgóbb védelmezőjének nyilván 
v aló v a 11 á s á b úl megmutatván , hogy a’ régi Írók a’ 
harmadik formát áll a n d ó ké P e n olly annyira nem kö 

vették 
, hogy sokl'zor töllök ugyanazon eggy ige ugyan 

azon eggy I'zemélyben már a’ harmadik forma I'zerint, 
már а’ regula I'zerint ragal'ztatott; tudván tovább azt is, 
hogy a’ harmadik formával а’ Magyar Nemzetnek csak 

eggyik réI'ze, és még ez is csak tétovázva él; tapafztalván 
végtére a’ I'zörnyì'i képtelenségeket, mellyek e’ harmadik 
l'formábúl nyelvünkre hárultak: a’ Phílosophiának vezér 
lése I'zerint ama philologiabéli fő törvényhez folyamod 
tam: 

‚‚ „hogy az ollyan nyelvben, melly а’ müvelttnek, 
rendbel'zedettnek és csinosnak nevét megakarja érdemleni, 
a’ k ö zö n s é g e s e n bevett rendhagyásokat ugyan , 

mel 

lyek а’ nyelvnek gyermekségétül fogva erőben vannak, 
mint a’ rendhagyó neveknek ló, só, 1:6' ’s a’ t. vagy а’ 
hasonló igéknek, mint дуй, e/zil; , [яд ’s a’ t. Гавайц— 
sai, Izentűl meg kell hagyni; de a” nem közönséges, 
n em állandó, hanem csak imitt amott, vagy még а’ 

nagyobb réfztül is elfogadott rid e g I'zokásokat ellenben a” 

közönségesen bevett egyformaságnak állhatatos törvénnyei 
alá kell I`zor1'tani,“ “ és így a’ harmadik formát a’ mü 

veltt, rendbei'zedett és csinós Magyar nyelvbiìl 
fzámkivetettem, а’ nélkül, hogy ez által a’ vele élni akaró 
Íróknak vagy Bei'zéllöknek kénnyét igázni akarjam. “ 

XII. E’ fzerínt tehát Verseghy, még a’ Magyar 
fzenvedö 1'géket is úgy ragafztya , 

mint a’ rendkövetô 
művelö igéket, ’s mikor az il: végzésű igéknek I'zámára 

kigondoltt formát megveti, az il; végzésü igék alatt még 
a’ штабы is érti, ’s ezeket a’ közönségesen bevett. 
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egyformaságnakçregulájához 'viífzavezetig kivévén: hogy 
а) А’ jelentö módnak jelenvaló iidejében az eggyes fzámú 

második I`zemé1y mindenkor ol, el, mint: vonatol, [гиде]. 

Ь) А’ jövendö l'idönek harmadik fzeméllye az eggyes fzám 

han il' holfzpbbl'tóval mondatik, ha. az and, еле] képzö 
bül ered: ‚налитый 

, 
leletendilv. c) A’pa1‘ancsoló шву 

kapcsoló módhan az eggyes fzámú második I`zemély а’ 

'rövidl'tést meg nem fzenvedi; ezek tehát mindenkor ege 
Елей, mint: подавай], lelessél. d) A’ fzenvedö яды; а’ 

mutató Гоша: fel nem vállalhattyák. Így шаг csupán 
csak ezen rendhagyásokban eggyet ért Révaival V er 

вед/„4111. Röviden elöhozván pedig Grammatikájá 
ban azon okokat 

, mellyek ötet ап'а bl'rták, hogy az 

{вышек ragafztását, akárminémüek legyenek, a’ rendkö 
vetö Тайне]: ragafztásában közönséges regula alá Гной: 

sa; de egyfzersmind azon ellenvetésekbi'il, mellyeket ne 

ki a’ harmadik forma míatt egynehány й] Írók könyve 
ikben, eggykét jelesebb könyvfzerzö' рейд; befzédközben , 

шнек, világosan Имён, hogy e’ tárgyrúl kiadott ше 

kezéseit sem ezek, sem шпагой, nem csak meg nem fon 

ЮНЫЕ, hanem még nem is olvasták ;--a’ Philosophiának 
és az ebbül ered'c'i nemzeti Philologiának józan vezérlése 
I'zerint támogatott гашиша: „Fe1e1et“ nevi'i munkájában 
ismét sommásan egybefoglalta. Itt ‘сена! csak amaz 15:12— 
ságokat jegyzem ki, mellyeket Verseghy az вшиты helye 
kenn megmutat és böven megvílágosl't; позу а’ párto 
l atlan ’s tu d ós Olvasó 

, 
abhéli nyelvmesteri elmélke 

dését fìgyelmetesen elolvasván, és czikkelyenkint való 

megfontqlása által annak valóságátúl önnön magát meg 
gyözvén , 

ellenkezöitül e’ tárgy miatt támaßztott зайдё 
soknak mivoltát valóságosan megitélhesse. 

XIII. „Mihclyt én акта vetettem Герпес, hogy, a’ 

mit a’ közönséges I'zónyomozásnak’ tudománnyábúl Шали! 

n’ Zsidó és Görög nyelvben, mint. капитану, késöbben 

рейд; mint tam'tó 
, 

örömmel gyakoroltam, anyanyclviink 
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nek sükeresebb mù'velésére és rendbefzede'sére forditsam 
‚ 

és hogy e’ munkálkodásimban a’ Philosophiának és a’ Philo 

logiának sükeres intéseit kövessem inkább 
, 

mint sem a’ 

már cselöre, már hajfzra igazl'tó auctoritásoknak ostor 

csattogásait; naponkint világosabban tapal'ztaltam, hogy a’ 

régi Magyar könyvek a’ harmadik formával, melly ne 

kem mar az elött is 
, 

mikor vele éltem, fzembetlïnö ter 

méfzetlenségeket látfzott okozni, csak tétovázva élnek, 
olly annyira, hogy nem csak az eggyikben ugyanaíon 
ige illyen, a’ másikban pedig másféle végzéssel olvasta 

tik, hanem gyakorta ugyanazon eggy régi Író is изуст 
azon {гей itt а’ harmadik forma fzerint, amott редйёГ 11’ 

rendkövetö 1'géknek példája [гейш ragaI'ztya. Maga Ré vai 

(a’ 928. és köv. azutánn pedig a’ 953. és 954. old. Ela 

borat. Gramm. Vol. II.) sok példát hoz elö 11’ régi Ma 

gyar Grammatikusokbúl és más Auctorokbúl, mellyek 
ben az ik verbumok nem az ö tótos {спица I'zerint, ha 

nem a’ közönségesen bevett reguláris forma fzerint соп— 

jugálmmak. A’ tétovázó fzokásbúl a’józan Philosophia re 

gulát nem álll'that: a’ sl'ikeres nyelvmúvel'c'»- tehát kény 
telen a’ többféle fzokások közi'íl ahhoz ragafzkodni , melly 
a’ közönségesen bevett regulához , 

és a’ henne foglaltt 
helyesebb fzokáshoz Гей; és l'gy kénytelen végtére azzal 

is 
, hogy a’ harmadik format a’ régi könyvekben 71116 

ságos hibának nézze, ’s azl'géknek ragafztását, akár 
minémì'íek legyenek, legalább a’ müveltt, rendbefzedett 
és csl'nos nyelvben, a’ f6 és közönséges regulához 1211— 

batni kivánnya, tanácsollya.“ д‘) ' 

„ 
Arrúl nem kételkedtem én soha, hogy a’ Nem 

zetnek eggyik rélìe а’ harmadik formával él; söt tudom, 
és Révai is megvallotta, hogy a’ köz пер е’ formával 

 

*) Vesd öI'zvc Révai’ munkájával: Antiquit. Literat. 

Hung. VoLI.pag.165.ésa'DcbreczeniGrammati 
k a’ 74-125. old. 
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вопит‘ még a’ reguláris ígékben is viITzaél 
, 

mint: a'llye'l: , 

vegyélr, [миф/де, а’ rendkövetö fillyon, уеду/ел, fzo'l 
lyon, helyett. De mivel tudtam, ne_m csak a’ fzületésem’ 

helyének környéke'ben I`zokott eleven befzédbül, hanem 

(6131) Т. N. Vármegyének Magyar Reprœsentátióibúl is, 
поду az Orfzágnak ne'melly réfzeiben a’ harmadik forma 

Ihokatlan; mivel tapaíktaltam tovább azt is, hogy még 
ott is, a’ hol I`zokásban van, [Мише olly tétovázó és áll 

hatatlan, mint a’ régi könyvekben; mivel végtére eggy 
Úri emhernek, ki [шпаги Székely , Magyar Literatú 
ránknak tudós tifztelöje , *)bízony1'tásábú1 értettem, hogy 
a’ Székelyeknél a’ harmadik forma tellyességgel бете 

rellen: mit volt mit tennem egyebet, hanem hogy itt 

is a’ harmadik format valóságos hibán ak nézzem, 
ós nyclvünknek rendbefzedósében а’, nńndenütt fzokott 

rcgulához ragafzkodgyak. “ 

„ 
De még ezeknél is többet mondok. Mai napiglan 

nem csak a’ mértékletes Könyvlàerzök, kik, inkább a’ 

tńrgyra, mellyri'il 1'rnak, mintscm а’ nyclvnek tifztasá 

gára vigyázván, a’ harmadik formait csak azéri; követik, 
mivcl czivakodni nem akarnak, hanem még az ollyan 
Írók is, kiknek a’ Игл-тайн: formának Védelmezêsében 

lcgnagyobb indúlattyok van, mind a’ köz befzédben, 
mind nyomtatott l'rásaikban 

, 
e’ formátúl olly gyakran és 

olly I'zemhetünöképen eltávoznak, Ногу sajál; fzájokbúl és 
munkáikbúl világosan látni, Ногу а’ harmadik format 
tökéllctescn nem is ösmerik, чаду hogy a’ тешат, 
mellyeknek fenntartásáért víaskodnak, шаге]: is megta 
podgyák. _ Vallya meg акты, ha olvassaë чаду hal 

lyaë a’ harmadik Formának pártfogóitúl, vagy a’ bel'zéllö 

Magyar Nemzetnck fzl'néti'il, az eITéle második lìemélye 
ket: [кто], bomlol, botlol, döglöl, fénylel, Лило], 
hazudol, див], lalsol, sínlel, ugrol, töröl, vfilol ’s a’ t. 

*) Láad аи A па l y t. I. Re'fz. 592. old. 

L 
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a’ ba'nfz, бати/2, botlafz, dögkfz , [Зад/145, ,Laj 
lafz, ‚шлиф/Ь, illçfz, lalffz, тиф, ugrafz, ‘(й/2, 
тли/в helyett. Í? **) -- Visgállya mcg tovább, ha vallyon 
az él: végzési'i impcralivusokat olvassaë vagy hnllyaë а’ 

harmadik formának védehnczö'itúl olly közönségesen, am 

mint töllök a’ mellette buzgó harczokhoz képest méltzín 

megvárhatndnk; mint: bomollye'l', dögöllyék , fénylyél: , 

fürdgye'lr, Ízajollye'l', ŕétlye'ŕ, [ай/Ль ò'tlyélr, sz'nlye'l', 
tójj'él', нут-[Ль 'va'llyék ’s а’ t. а’ reguláris 4bomollyon , 

dögölëyön, fe'nyëyen , `ŕïirclgyiírz., hajollyon., Le'tlyen , 

МЫШЬ, ötlyön , sínlyen., годов, ugorjon, тиф/оп. he-- 

lyett? и‘) Pedig, а’ harmadik formának rendtartása [йе— 

rint, mind ezeket éh, mind amazokat l ragafztêkkal kel 

lene ám mindenkor mondani. 

‚, 
Arra továbh, a’ mit a’ YVmai Könyvfzcrzök Ilzememre 

hánynak, l hogy езду olly sok .auctoritásra épi'iltt , 
és 

ötöllök már Сайте köz akaratlal lábra Шпон és I`zokásba 
Усы grammatikabéli Lörvénnyel nekem, таза nem egye 
dúl magamnak, nem kellene ellenkcznem: én vifzontag 
ат; felelem, hogy a’ mai Nyelvmiivelök’ Gyù'lekezetènek, 
mellytül a’ Magynrok a’ tudományokban való járatosságot 
annyival méltábhan megvárhattyák, mivel ezekben öket 

könyvei által oktatni акация, nem kellene az egymással 
cllenkczö rideg iìokásoknak és a’ habzó auctoritásoknak 

камеи, mellyeknek изыщет а’ nyelvmüvelésben aunál 

csekélyebb, mennél régiebbek, a’ Philosophiának józan ve 

zérlése ellen eröílnakoskodni, melly az emberi nyelvek 
ben az egyförmaságot avvagy analogiát тёщи: úgy 
nézi, mint az értelmességnek elkeri'ilhctetlcnül fziikséges 

*) наземных öfzve a' N y e l v t u d o m á n упак 279 -- 281. old. 

ama’ Táblácskát, щепу magában az ik {вышек kétféle шаво 

dik fzeméllyeit foglallya. 
**) Tekínts игуан ott a’ másodìk Táblácakára is a' 285. old, 

melly nz ik végzésiî egyuehány шашек humm fzemc'llycic 
elöterjefzti. 
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talpfnlát, а’ rendet pedig úgy, mint mindennêmú. fzép 
ségnek kútfejét; nem kellene, mondom, e’ Gyiilekezet 
nek magát, ha a’ tudományoknak orfzágában ezerfzerte 

nagyobb teki'nteti'ì volna is 
, 

mintsem а’ micsodás, a’ 

пешей nyelv’ uru'nak nézni, mellynek az egélz Nemzetti'il 

az 1'geragal'ztásban régen felálh'tott es a’ hoifzas gyakorlás 
által megerösített törvénnyeit, úgymint az egyformaság 
nak I'zent швами, kénnye fzerint feldúlhassa és бие— 

zavarhassa; nem kellene továbh magát jobban I`zeretni, 
mint а’ наш, mellynck nyelvét saját elöitéletcinek fel 
áldozásával is csinosl'tania kellene, nem pedig csi'nosl'tá 
sait a’ fellegek' tartománnyábúl kölcsönözött hypothesisek-- 
nek méltatlan jármába fzorŕtani, melly alatt паронит 
tikkadni láttyuk, ’s тащи nem sokára e1 is hervadni 
sirva tapalztallyuk. “ 

i 

„На én а’ régi könyvekben nem kůlömben, mint 

а’ most elö egéIz Nemzetnek eleven befzédgyèben, és 

n’ legújabb irásokban, a’ harmadik formait állandó 

nak, mindenútt és mind enkor fzokottnak, 
és bizonyosan meghatározott regulákra 
épülttnek táláltam volna; --- а’ harmadik formál; ama’ 

rendhagyások avvagy anomaliák mellé {спет volna, 
mellyek még most is közönséges 'I'zokáshan van 

nnk 
, 

mint а’ lo', só, 1:6' neveknek, ’s az efzik, (сё/‘55,5, 
ÍLzfz, nö' , fzö' ’s а’ t. 1'géknek némelly ragal'ztékai. De 

Еду, а’ harmadik formát csak rideg és tétovázó fzo 
kásnak ösmervén, vétenék bizonnyára a’ józan éI'z ellen 

nem külömben 
, 

mint ama’ {Пищей ellen is, mellyel mint 
Hazafì Nemzetemhez viseltetni köteles vagyok , 

ha anya 
nyelvíinkben azt, a’ mit efzem és Ifzívemxhihának ösmer, 
rendnek és fzépségnek lu'rdetném. "" *) 

 

"‘) Hogy a’ régi Magyar könyvekbûl а’ ragafztékokat nem lehet 
a’ mostaniak’ hclyébe tenui; hogy e' könyveknek és a’ régi 
x'rásoknak mérték felett való tekíntete a' sükercs nyc_lvniiive« 
lc'st akada'xlyoztattya; hogy a’ régiségnek, ага: nyelvünk' és 

L я: 
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‚, 
Ama’ hypolhesísre, melly az ik hQITzubbító Гиби 

got névpótolónak nózi, és azt hiI'zi, hogy а’ harmadik 

fzemélyt I'zíntúgy jelenti, mint a’ 17, т, nl“, ub az elsőt 

ezekben: irak, írom, írunk, z'rjul'; vagy az fz, l, tol; 
töb, telń` a’ másodikat, mint: дуй, (isol, z'rtolf, törtük, 
le'rtè'l'; azt felelem elöl'zör, hogy így az ollyan igék 
ben 

,l mellyek il: I'zótaggal nem végződnek , annyi harma 

dik I'zemélyt jelentő парашют kellene gondolnunk, 
valahány ígeképzö és ígevégzés van; a’ minő az alud, 
[ай-Ц, ezüstöz ígékben az ad, ít, öz képzők , 

és a’ 

fzab, öl, ü'z ígékben а’ Ь, l, z végzések. De haggyuk 
meg e’ hypoîhesis’ fzülöínek még ezen örömet is, és csak 

azt az eggyet kérdezzük meg töllök: mi okra nézve nem 

függefzti a’ Magyar Nemzet az ö ¿L névpótolójokhoz az 

ígeragafztékokat illykc'pen: (izü, dzikok, (яиц/2 vagy 
a'zibol, дядин]: ’s а’ t. a’ mindenütt [zokott a'zol' vagy 
ázom, a'zol, (íz-unl- ’s a"t. helyett; minekutánna a’ többi 

harmadik fzemélyt jelentő véltt névpótolókkal, ad 
, it, 

дн, Ь, l, z ’s а’ t. ezt I'zűntelen és közönségesen cselek 
fzi: akad, akadok 

, akad/íz, akadunk ’s a’ t? — Tagad- 
_ 

hatatlan igazság tehát az , hogy az iL- I'zótag nem tartozik 

az igéknek mívoltához, hanem csak olly hoil'zabbl'tó füg 
gelék, mint az оп, en, ezen ígékben: vagyon , Ízi/ken, 
'vf/ken, tefzen ’s a’ t. vagy az an,> on és en., lan, len 

ezekben: mostan, azon, ezen, addiglan, méglen. Ez 

az oka, hogy, mihelyt az igéhez képző vagy ragafzték 
adatik, az il: fzótagnak el kell esni. támadnak ezen 

ígébi'il esik a’ következendő I'zavak: eshet, esek, esel, 
 

Nemzetünk' Штат-дна]; е’ maradékait nem lehet a' шт 

Magyarság” kútforrásinak nézni; és hogy a’ régi Magyar köny 
vek és a’ régi Deák classicus könyvek között a’ nyelvre nézve 
felette nagy a’ külömbség: Verseghy clegendöképen megbizo» 
nyitotta; nevezet [zerint G г a m m a ti k айва]; Elöfzavábnn 
а’ 14 -- 16. old. és F e l el e tében a” 75. köv. ’s а’ 144 — 154. 

old. a’ honnan is alább külömbfc'le {ö e'fzreve'telek előfel-dúlnak. 
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гагат, csnél, ess ’s a’ t. На gyanakodni Vzabad, elcjènte 
az il: paragogika az eggy fzótagbúl :illó fzemélytelen 
l'gékhez тёмен, hogy azoknak minteggy gyzîmol gyanánt 
I`zolgálly0n, mint: eaik, wilz'k, az es és mil helyett; 
чаду. 110337 а’ kimonda'st megkönnyítse, mint ezekben: 

rémlíb, teg/bib, villa'mlz'b. Így azulánn lassankint a’ 

Magyarok a’ Í`zemé1yte1enség’ jelének nézhették, :s mivel 
sok középrcndü és fzenvedö 1'géve1 fzemélyyeleni'il is lehet 

e'lni, az il: holI'zabbl'tót ezekhez is oda ragafztolták, mint: 

barritl'ozik, aggódilv, hengeredil: ’s a’ t. а’ bara'tkoz, 
aggo'd, hengered helyctt. -~ Fordúllyunk máso dI'zor 

az emberi nyelvnek Phílosophiájához, melly e’ hypothe 
sist eggy lchelletével felemélìti. Ат mondgya- ez nekl'ink, 
hogy а’ neveknek pótolói csak késöbben támadhattak a’ 

nyelyckben, mint шаге]: a’ печей; mert csak elöbb kell 
talán а’ ki rńlynak lennì, hogysem helytartója tá 

madhasson. Azt mondgya tovább, Воду, mihelyt vala 

mi emberi uyelvben печей voltak, топа]: ígék is 
, m91 

lyek nólkül а’ pufzla nevekct emberi befzédnek 
tartani nem lehet. Sö't ugyan azon Philosophia sl'ikc'rcs 

okokbúl azt (Шиша, hogy az igók még a’ neveknél is 

_régiebbekz mert az ige már magában valóságos emberi 

Íeefzéd, mint, mikor azt mondom: z'roL-g azutánn pcdig, 
mivel sok emberi nyelvbcn magok a’ `nevek az l'gékbül 
eredtek, a’ minek a’ Magyarban Iìaámtalan рыдай lát 

tyuk, mint: foga', a'só, tör'o", ado', mutato', [туф füg 
душ/21216, evezö', csenget'o" ’s a’ t. Ezekbûl гейш: ugyan 
azon Philosophia helyescn következtcti, Вову az emberek, 
a’ nevekhez l'gé ket illyformán függeíàtvén: a’fze'l 
[й , 

a’ fa mozog, -~ valóságosan és igazán sokkal elöbb 

befzóllettek, hogyscm névpótolókat gondoltak volna ki, 
mellyek a’ beůédben а’ nevek helyett állyanak. Ne tc 

gyíik tehát magunkat az által nevetségesekké, hogy a’ 

ragafztékokat véltt névpólolókbúl fzármaztassuk. Az a’ 

Magyarban sokkal hihetö'sebb, поду az {дыню}: egyne 
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hány ragafzlékai, mint. т, d, a, nl', tol' 
, 

löl: 
, 

al: 
, el', 

az illyen igékben , va'gom, va'god, мул, осЕЬтилЬ, 
va'glolr, vágnalr, ne'znel: ’s a’ t. az egyformaságnak ter 

méfzetes öfztönêbül példaízatok gyanánt I'zolgáltak а’ bir 

tokos és а’ többes fzámú ke'pzöknek válafztására, mint: 

гадит , tagod , tag/'a , гадить tagotolr, бдит, nié/zel 

’s а’ и mellyek шишкам iñabb vagy legalább velek 

eggyùldös lelemények. Ha meggondollyuk, hogy Ameri 

kában n’ так] emberek önnön шагом-Ш, fzinte azonkép 
mint Koizebue’ Komédiájában ‚‚ az I nd М n u s o k А п 

gll'ában“ Gurli magárul, а’ harmadik I`zemélyben Ье 

I'zéllenek, és, hogy а’ névpótolóknak I`zúkséges voltát az 

emberek csak а’11оГГ2аЬЬ befzéde'kben шарады 
hatták 

, 
mikor a’ nevet minduntalan ki Венец mondam'ok, 

mint: :ifa mozog, és a’ fa'rúl a’g_yümölcs 1e h úll, 
és a’ gyümölcsöt megeffzúk, e’ helyett: а’ fa mo 

zo g, és a’ gyümölc s „ша lehúll, mellyet m ege 
Г z íink; ha 

, mondom, ezcket meggondollyuk, el nem 

hitethettyük bizonnyára magunkkal, hogy az 1'gèknekra 
gafztékai valaha névpótolók lehettek. “ 

„ 
Amaz állításra, hogy az il: lìótagnak kedvéêrt, 

ha mindgyaírt nem névpótoló is, a’ harmadik ifzemélye 
ket l: beti'ivel kell jelcnlenì, az elsöket рейде, mivel еще]: 
а’ regulárís formában 1: végzésüek, а’ mutató formáhńl 
kölcsönözni: azt fclelem e161` zör, hogy е’ fzerint n’ 

кипы й‹16Ьеп‚ mellynek elsö fzeméllyét, mint блат, 
ettem , 

блат 
, еще/валет, a’ Ь bel-anal nem is kellene 

megfofztani, a’ harmadik fzemélyeket; mind 1'gy kellene 
formálni: evettilr, ívottik, a'zottik, cselel'edettib, a’ 

törvényes воен, iuott, дави, све1е1гес1еи helyett; má 

s о d fz о 1` ‚- hogy az il' fzótagnak tifzteletére 
, 

és a’ har 
madik formának egyéb regulzîi fzerint is, a’ jövendö iidöt 

iml'gy kellene ejteni: a'znz' `Ходит, fogol, fogik, nem 

pcdig, ammini az egéfz Мешает mondgya, a'zni ‘Годом 
fbg/2;, fog; harmadfzor, hogy сиси. ígékben is, 
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‚гудел, 'ue/ken, tefzen, »var/zen, дудел.’ és vagyon , yaz 

en és on fzótagok шиш, mellyek а’ hurmadik forma 

fzülöinek itélete Izerint ezen imperativusokban, hídgyen, 
vegyeu, tegye'n, vigyen, leg-yen, világosan mcgtifztcl 
tetnek, a’ többi harmadik fzemélyeket is, úgymint. a’ 

félmúltt l'idöben 
, hive, veve, беге, vive, leve, és, а’ 

kivánó módban, Миле, venue tenne, winne, ienne, 
imigy kellene formálni: Мое/Ь, weven., teven, viven, 
leven, és, a’ kívánó módban, [Linnen 

, verme/z. , termen , 

vinnen, leunen. “ 

_ 

,‚ 
На а’ harmadik forma az egéfz Nemzetnél közö n 

ségesen I`zokott volna is, megérdemlené bizonnyáru 
ama’ tetemes és nyelvíinknek _legfzebb es legmivoltiabb 
nemzetiségeit vefztegetö rendetlenségek miatt, mellyeket 
okoz, hogy а’ tudós, csi'nos és „тещ író nyelvbül köz 

akarattal I`zámkivetessen. --- Az emberi nyelvekbcn а’ 

termélzetes józan éfz a’ végbül gondolta ki a’ fzóképzö 
Не: és ragafztókokat, vagy ezek helyett a’ hajll'tásokat, 
hogy azoknak segedelmével a’ neveknek és :az l'géknek, 
ammint a’ környülállások megkívánnyák , 

külömbféle vés 

tökéllctesen meghatározott mellék èrtelmeket adhasson. 
Az ol: Наряд е’ fzóban tagol` többes I'zámot, nz om e’ 

fzóban гадом az én hirtokomat, az el: ezen ígében 1-6‘ 
геЬ а’ kérésnek jelentö módgyát, jelenvaló iidejét, és a’ 
kérönek rideg I'zámú elsö fzeméllyét olly határozással 

jclenti, hogy azokat а’ Magyar hallgató tökélletcsen úgy 
érti, ammint a’ hefzéllö gondollya és mondgya. Azt e1 

lenben, а’ 1:1 e’ ищет а’ beIzédbcn аудиенций, 
vagy más kèpzökkel és ragafztékokkal felcserélnó, {61:61 

letesen megérteni lehetctlen volna. — A’ kétféle forma а’ 

Magyar nyelvnek legkényesebb, legklïlönösebb és leg 
kellemetesehb 

, 
de egyfzersmind, az idegenekre ждёте‘, 

1:11: nyelvl'inket гашиш akarják, legnehezebb петти 

sègei közé tartozik, és a’ törzfókös és тиши formáknak 

ragafztékai egymástúl , nem 4csak kiilsö {шпата 
, 

на 
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nem még értelmcikre тёте `ís 
, olly fzombelünëiképcn 

külömböznek, йогу а’ mutató formának mindcnik га? 
gufztéka még az l'gének fzenvedöjét is (accusati 
'uum verbi) magában foglallya, azaz, Г z e nv e d ö td r g y 
ra mutat. Innen van, hogy, míhelyt a’ Magyar ezen 

l'géket hallya: mondgyák , тал: , bç/‘ze'llikg azonnal 

hozzájok értil az аи accusativust is: azt mondgydk ’s a’ t. 

Hogy a’ törzfókös formának hasonló fzeméllyei , mon, 

danal: 
, 

z'rnal: 
, befzéllenek, magokban semminémü ac 

cusativust nem foglalnak, kitetlìik ubbúl, hogy а’ [ken 

vedö (ха-дула]: nevét mindenkor nyilván kell melléjek 
termi, mint: sokjo't mondanak felölled. Mihelyt 
tehát bizonyos, hogy a’harmadik forma a’ két törvényes 
nek ragafztékait ölìvezavarja, következik, hogy azoknak 
határozott értelmeit is, söt mind a’ két format шерсти, 
és Еду a’ Magyar nyelvnek f6 eggy nemzetiségét lábbal 

tapodgya. Lássuk ezt világosabban. A’ harmadik forma az 

elsö Ikemélyeket, mint (Лишает, a'lmodcím, a'lmoa'mím 
, 

álmodgyam, úgylàinte a'tfzököm, áçfzöbém, a'tfzökném, 
буддист, а’ rendkövetö mutató formábúl kölcsönözi, 
mellynek ezen elsö I'zeméllyeiben az т ragafzték I`zenve- 
dö tálîgyra тишь, ós 1'gy magában accusativust foglal. 
Mivel {ешь а’ harmadik formát az il: végzésü щёк köve 
tik, ezek pedig, mind néutrumok és passivumok 
lévén, а’ józan Logika fzerint az accusativustúl тюлю}; 

‚ 

következik 
, hogy a’ harmadik forma ezen {дым olly 

ragafztékokkal гимна fel, mellyek terméfzetekkel egye 
nesen ellenkeznek. P. o. а’ mutató formaban még a’ 

harmadiknak pártfogói is az egéfz Nemzettel Еву befzél 
lenek: ha én teróllad сиг ábnodnám, hogykato 
n a 1etté1; hol az штамм ige az ад: accusativusra 
шпиц. А’ harmadik formának pártfogói az a'lmodna'm 

{вы még akkor is mondgyák , 
mikor a’ befzédben az 

accusativusnak tellyességgel semmi helye sem lehet, шлаг, 

mikor ezen ige nem active, hanem neutraliter ve 
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tetik,v mint: fzeretn ém, ha egyfzer róllad dl 

modna'm; шву mikor a’ beůzédhen ~határatlan accusativus 

all, mellynél a’ Magyar Nemzet az ígének mutató formá-V 

jával зона sem él, mint: fzeretném, ha róllad va 

l a m i ó t a'lmodmím; melly mondás hasonló ehhez : Гае 
retnéin, ha Magyarúl Найдёт, а’ helyes tudne'l: 

helyett. Nem terméfzetesebb 
, nem értelmesebb, nem ren 

desebb, és 1'gy nem tökélletesebb és csínosabh befzédë 

vallyon azokê, kik, minekutánna az elsö példában: ha 

èn teróllad azta'lmodna'm, hogy katonalettél, 
az rilmodna'm igének m ragafztékával az ад: acousalivust 

mutattyák ; a’ másik kettöben 
, 

mikor már accusativust 

mutatni nem lehet, тазу nem kell, igy I'zóllanak: fz е 

retném, ha egyfzer róllad a'lmoclne'l'; és: Гие 

retném, ha róllad jót атомы azaz, a’ rend 

követö törzfókös formaban 
, melly accusativusra nem 

шпиц? --- Minekutánna a’ rendkövetö törzfókös {выс 
nek rideg [Миш elsö Ilueméllyeit, а’ jelentö módnak fél 

múltt l'idejében, a’ törzfókös formaban, e'b ragafztékkal , 

mint: olvasélv, ke'rdeze'lv ,- a’ kívánó módnak jelenvaló 
iidejében ne'l: ragafztékkal, mint: ol'uasne'k, lrérdezne'lv; 
a’ parancsoló módnak jeleuvaló údejében pedig al: тазу 
el: ragafztékkal , 

mint: olvassal: 
, l-érdezzek; az egéfz 

Nemzet világosan és értelmesen jelenti : a’ harmadik 
formának fzerzöi az él: és nél: els ö fzemélyekbi'il ha г— 

madik fzemélyeket csinálnak, val'amint .az al: és eL' 

ragafztékbúl is 
, 

minekutánna mind a’ kettöt él? vég 
zésre változtattyák, a’ ŕva'llyal," , 

tessel: elsö fzemólyekbül 
így formálván harmadik I'zemélyeket: тиф/ё}: , 

tessélv. 

Мёд tehát a’ rendkövetö Magyarok l'gy fzóllanak: e gé Г z 

éjfélig ůlél: és z'rék, de azutánn roffzúl aluvéb, 
m e r t fzl'i n t e le n cilmode'k; addig a’ harmadik formá 
nak fzerzöi l'gy befzéllenek: egéfz éjfélig üle'l: és 

iréls, de azutánn roffzúl _aluwím, mert fzl'in 

telen álmodcim. A’ rendkövetök megmeg Жду: hifz 
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am аза]: nem kívánhatod, hogy egéfz è j fé 

lig üllyön és z'ry'on, azutánn pedig fz üntel en 

dlmodgyon és tof Г zúl aludgyon ; а’ harmadik for 
пища]: Iìerzöi pedig így: hifz azt csak nem ki 

vánhatod, hogy ege'fz ejfélig üllyönl és írjon, 
nzutánn рейде‘ fzl'intelen a'lmodgye'hés ro [Тай] 

aludgyéŕ. *) T сдуй]: шаг most ama’ nagy kérdést: vall 

lyon a’ kétféle I'zóejtés közül mellyikben találunk jobh, 
fzebb 

, ignzabb és tökélletesebb rendet; abbanë 
, :nelly 

az egyforma végzésü „затенены m in d e n k о r egy 
Гонца fzemêlyeket jelent, ‘газу аЪЬап 

‚ melly езду és 

ugyanazon пущены már az elsö fzemélyri'il a’ har 

madikra, már crrül az elsöre ugrik, itt az eggyikét jelent 
vén vele, amott a’ masikát? Нет zavartt nyelvë vallyon 
az, melly határozott ragal'ztékokkal még csak а’ I'zemé 

lyeket sem [20km megkülömböztetni? Szükségesë vallyon, 
mikor e’ nyelvet rendbe fzedni 

, müvelni, csl'nosítani 
, 

regulák alá venni, eggy Iìóval, tökélletesebb emberi nyelv 
nek tenni акаций, azt visgálgatui elöbb 

, 
és sokáig цуо— 

mozgatni , 
a’ régi Írók zavarbákë Жду öfzve 

, ‘тазу а’ шов— 

taniak'f а’ Hazának némelly réfzeiben а’ köz népë? vagy 
а’ fzomfzéd Tótok, Németck, Oláhok, Magyar Deákok, 
kik а’ conjugátiónak kétféle Гол-111656: nyelveikben fel 

nem talállyák? Legyen az neküuk или; elegendö, hogy 
meg van zavarva, «':s hozzuk `legalzibb az oskolákban és 

az újabb könyvekben rendbe.“ 
` 

„ 
На а’ hoíl'zabbító il: végzésü ígék mind “Шейна 

tatlan középrendüek, azaz, olly n eutrum o k volnának, 
mellyekkel míivelö értelemben avvagy active élni sohn 

sem lehetne 
, 

mint: a'zilr, férgesedik; akkor az imént 

elöadott rendetlenségek csak eggyügyi'iek volnának, mel 

lyek ellen ama’ regulát lehetne гашиша, hogy az il; 

vegzési'i {выйти a’ шитьё ragafztékokat soha sem kell 
 

*) A’ löbbi külömbségcknek реши мышца a’ N y el v t. 276. old. 
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пинаю értelemben venni. De, mínekutánna bizonyos," 
hogy az il: végzési'i igéknek nagy réfzével az egéfz Nem 

zet, nem csak mint neutrumokkal, hanem шипит} 
müvelö (active) és kivált vifzontagos értelemben (re 
proce), következendöképen а’ mutató formában is él: а’ 

rendetlenségek azzal fzaporodnak meg, hogy а’ harma 

dik formának Ввел-261 е’ mutató formát, ammint nyel 
víinknek nemzetisége megkívánnya, elegendöképen meg 
nem kfilömböztethetik, mivel, a’ törzfókös formátúl el 

тома, a’ mutato Готам]: néhány ragafztékival mind 
u’ határozott, mind a’ határozatlan accusativusnál, mind 

accusativus nélki'il, eggyaránt élnek 
, 

Izinte шпаги: а’ 

Magyarúl belzéllö idegenek, kik e’ Её: forma között kü 

lönibséget tenni nem щами: р. о. Budánn lalsom , 

Budát lalrom, dölékeny házat lalsom; melly mon 

айвой‘: a’ rendfzeretö ’s a’ nyelvnek nemzeti tulajdonsá 
gait tifzlelö Magyarok 1'gy ешь: Budánn lalrok, Bud М 

1а1ют, dôlékeny házat [Мод ’s a t. *) 
 

*) „Sohn Nyelvmůvclö — úgymond Игл-„Еду — olly мамаш 

dolgot emberi nyclvben nem шиит, а‘ minö minállunk egy 

nchúny Grammätikában és más új Magyar könyvben az fz, та— 

gafzték az x, fz чаду z betůvel végzödö igéknek jelentö mod 

gyában, jelenvaló üdejében, rideg l'zámú második fzeméllyé 
ben, mint: один/‘д, mfzfz, kälcsänözfz, az e'rtelmes olvasol, 
„фи, kälcsönözöl helyett. És ezt csak a’ harmadik 'formának 

köfzönhettyük: mert a’ kik e’ Готам, nyelvünkbcn гашиш 

tn'k, második fzemély'íil neki egyfzersmind az ol, öl, ragai'zté 
kot is tulajdonították , önkénnyek fzerint kétség kivůl, mivel 

ennek semmi sükeres okát nem\adgyák. A’ többi ígéknek te 

МС, mellyek a’ harmadik гоним, az ik végzésnek [пуант 
zása шин, mint oluus, mfz, kölcsönöz, meg nem fzenvedik, 
második fzemély gyanánt az саду fz hctiîvel kellett megele' 
gedniek. Ha még is legalább ollyan közbevetésriil gondoskndtak 
volna e' Grammatikussaink, a’ minö a’ két mássalhangzóval 
végzödö igékben a’ könnyebb kimondásnak okáért az egéfz 
Ncmzetnél шашни, mint: [на/‘г, етё/‘це/а, az ‚Ел/‘г és 
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„Meg езду tctcmes rendetlenség abbúl is шита, 

hogy a’ harmadik formának fzerzöi meg nem {шла}; 

még ennek tárgya мы, úgymint az ik végzési'i ígèk 
iránt, eggyczni. Az eggyik {Неким ik fzótaggal mond 

gya nz illyen {выяви fzopik, rmi/zik, ufzik, Ímzudílr, 
Ízabzilr, (‘о/167131022]: ‚ virzígzilr, vétkezik, le'pik, ellen, 

l'ezil: ’s a’ t. а’ másik РЫБЕ il' nêlkúl: fzop, maß', 
иуда, лица, haboz, doluínyoz , virágoz, тёмен, le'p, 
ellenkez ’s a’ t. Amazok tehát az illyen ígéket а’ har 

madik, ezek pedig a’ rendkövet'o" forma fzerint гадай 
tyák. Az illy tarkaságnak a’ rendbefzedett és csl'noe 

nyelvben helyt adni nem lehet.“ 

„Végre, а’ ki mértékes Magyar verseket {кий pró 
МИ, minden bizonnyal tapafztalta, hogy nyelvíinkben 
а’ rövid fzótagoknak лагу I'zi'ike van. és Ногу a’ sok 

hoÍTzú fzótag miatt a’ beízéd gyakorta húzósabb, hogy 
sem azzal eleven índúlatokat rajzolui lehetne. Az ollyan 
Nyelvmüvelönek темы, а’ ki az Érzéstudományban nem 

járatlan, méltán nem kis gondgya van arra, hogy a’ hof 

fzú Izótagokat, a’ hol a’ nyelvnek járása megengedi ‚ au 

nyival inkább, a’ hol még törvényesen meg is Имп 

hattya, тер-дуйте. А’ Musikábú] bizonyos tovább az 

ís , hogy az z', z', c's é éles hangzók ama’ rövid és egg-y 
l'igyi'i lengések (oscíllationes) miatt, mellyekbül támadnak, 
legkellemetlenebbek; a’ Nyelvizópl'tö'nek tehát azonn is 

kcll egyfzersmind ярмом, hogy az imènt meghatáro 
zott esetekben az é hangzót tehetsége Izerint Век-(Шуе. 
Ме11у hńzos és kellemetlen e’ befzéd: be'lepe'l: h ozzá, 

 

y 
сжег/24,2 helyett! De mikor 5k a' harmadik format töhb mint 

mérte'kletlen buzgósággal nyakra fôre építették, Iegkisebb gond 
gyok is nagyobb volt ama’ fzörnyiî kc'ptelense'geknél és nyelv 
zavarásoknál, mellyck a’ harmadìk formábúl következnek, 's 

mellyek közé az eífe'lc ígóknek , дат/2, „фр, kölcsönb'zfz, 
(‘танцев kifejezhetctlcnsége is шмяк. “ Lául a' Fe l c l e I.' 

218 — 221. old. 
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búcsút vét/éé tölle, mert mcffze földre mé 

ne'mló' v al é k, ehhez képest: belépél: h o z z á 
, 

b úc s út 

vevél; tölle, mert mell'ze földre menendő v alék; 
mellynél а" következendő még kellemetesebb és férjün 
sabb : beleptem h ozzá, b úcsút vettem tölle, m ert 

mefl'ze földre menendő Untam: holaz egéílfI mon 

d á s b a n csak eggy é találtatik. -- A’ harmadik formá 
ban az él: végzés а’ harmadik lzemélyekben , 

(Лишай 
, 

a'ç/'zölre'lr' , 
álmodnék 

, dÉ/zöknél' , (“ждёт/ё]: , dtfzöljél' , 

«mind holl'zú, és ezek mellett e’ két elsőben is az a'm és 
ém végzések, штамм, dtjzölcém , álmod/Lám 

, zit/2:61' 
ném, hasonlóképen hollzúak. A’ törzfókös formának о’ 
két első Izeméllyében, (Лишай, (ígfzöl'élr, és álmodnék, 

(ítfzül'nelr, az ék végzés holl'zú ugyan, de rövidek ellen 

ben e’ harmadik I'zemélyekben az a és e végzések: 
a'lmoda, (íg/köte, китайца, a'ijfzölme; és, ha hangzó 
következik utanna, rövid lehet az on., en, ön végzés 
ezekben is, dlmodgyon _, erqfzéedgyen, zíêfzökjön. És 
csak e’ három végzéssel is, úgymint a, e, azutaan na, 

ne, és on, en, ön, hány ezer rövid fzótagot nyer nyel 
vünk az il: végzésű igékbenl —- A’ kellemetlen él: végzés 
а’ harmadik formában csak eggyel több 

, 
mint а’ törzlö 

kösben, az álmodgyél: és (ítfzöljél; parancsoló harmadik 

l'zemély tudni illik,- melly a’ törzlökösben kimondhatat 
lanúl kellemetesebben ejtetik imígy: dlmodgyon, a't-V 

[МЫШЬ Ámde, valamint а’ félmúltt üdöben az él: vég 
zést még a’ harmadik fomában is el lehet kerülni, ha 

helyette az elmúltt üdö mondatik; úgy a’ kívánó és a’ 

parancsoló módban nincs e’ kellemetlen hangtúl semmi 

fzabadúlás, ha а’ harmadik formát követtyűk: álmod 

ne'lr, (ilmodgyél:; (íg/"Mérték, (бугай/617. А’ parancsoló 
ban'azonnkivül az él: végzés még sokkal kellemetlenebb 

is ezeknél: dlmodélr, dtfzöééb, álmodnék, daffzölmék; 
mert ha előtte ly. ny. gy. vagy j betü áll, olly nyi 
fogást okoz, melly a’ fület irtóztatóképen hasogattya. --- 
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Az tehát tagadhatatlan Шанхае, hogy nyelvl'inket a’ har' 

madik forma a’ meLrumra hasonh'thatatlunúl alkalmatla 

nabbnak, az érzékenyl'tésre pedig, a’ sok kellemetlen e' 

miatt, tehetetlenebbnek tefzi.“ *) 
XIV. Ezen okoskodásit Verseghynknek se Ré v а i 

, 

A 

sem az ö hada, többi záfzlóallyaival eggyütt, meg nem 

czáfolták. A’ mi megtámadtatásának módgyát illeli, az 

iránt a’ Tudós Magyar Világ’ itélete alkalmasint mcg 

eggyez ведун: Tudósunk’ itéletével, mellyet bátran ide 

l'rhatok, mivel rélàrehajlás nélkül való: 

Csábvárrúl Aprilz's’ шайбам, 1816. 
K - - - - — Verseghyjének 

ezer csókját! 
_* 

шансам nyerve'n, különös nagy örömbe merültem 
, 

Látván , hogy kegyesen Гита’ ölébe vevél. 
Nálam az Ég’ boltyát már вены sem éri Ревёт], 

Jobban, mondhatom azt , 
tudhatod önmagad is : 

Карий: P_‘yberrcl , 
Hermit/zot M) ölelni Инты , 

Vítkovicsot , Кидает, bl'rni Каппа-душат: is; 
Soprony’ Dífzét Kist, ’s Téged’ hív Уставу/шут! azzal 

A’ ki az Énéist Nemzeti nyelven adá; 
(En шььеп tették: de Те шва а’ шт Barótft, 

A’ kit Házáuál Pybere holtig ölel) 
Végre Fejért Pestenn -- Шнек e'kes tolla cselekvé 

, 

Неву НйЬпег 'elèsen а’ Magyar Égre repül. 
Ennyi Barábokkal 

, 
ik Honnyunk’ Dífzei -- vélném 

, 

Kérkedhetni, hizozly ritka ’s nemes nyereség. --- 

’s a' t. 

Majd mikor eggyenkint Levelir)n kezeikbe repülnek, 
‘n dicsekedni fogok mindenike'be Veled. 

Meg,r {овощ írni nekik, hogy az а’ Nagy Решает/231 Ьёуещ 
A’ kit méréfzlett se'rtcni három agyar. *u* 

*) Lásd errůl különösebben a' Fe l ele t’ 138 — 140. old. is. 

**) Több Horváthok vannal 
, 

derék tudós cmberek g de itt H о r 

НЕ t h Á d á mot Не]! érteni. 

и“) Úgy vc'lckcdnck 
, hogy mindenik nc'v ать maga Rév ai rei 

изъян. -— A’ tifztasággal ихнем Magyarságot 
és a’ megcaalatkozott mocskolodásokat önnön 



175 

Boldogre'ti печей visel eggyike, másika Kaz-dos, 
Révai Miklósnak volt На harmadik is. 

Révait e'n minde'g tifzteltem ---- drága Magyar volt; 
Ámde belteg testét а’ komor elme лака. 

Benne, hogy olly mérges téntába merítgete tollat, 
Ezt kárhoztattam ’s gyülölöm e’ napig is. 

A’ fennforgott pört igazi'tani kell vala Pestenn, 
Nem három vastag könyvbe gyalázni agyon. 

Illy тиши bánék hajdan Vitri nga Roë llel; 
Me'g csak alig maradott тайга kerefztvize is. —— 

’s а’ t. 

Szép a’ túdo's harcz 
, 

(Ie ha nìnìsen tömve mocsokkal; 
Lenni az illy harcznak jó foganattya fzokott. — 

’s a’ t. 

Ah, _ne ügyelly rájók ,( hadd öliet zúgni, mozogni; 
Onmagokat, hidd el, rontani Гоша dühök. 

Hadd lásson napfényt az Ovid fze'p újjaid által; 
A’ közlött Darabot látta, becsiìli K------ 

Annyi kevély fök köztt eggyesség Уайт? sokára 
LeII'z meg --- а’ hogy Мг, azt igazollya kiki... 

Маг! egykor ha talán e’ Nemzet is arra гей megy, 
Неву tlídós Tagokat fog kinevezni maga; 

’S а’ mit azok tefznek 
, 

köteles leII'z venni Ье minden: 
Úgy - nem elöbb - hifzem azt, hogy Magyar eggyet akar. 

Munkád, mellyet тёк‘ Bécsben tán nyomnak is eddig, 
Vajha llamar iöjjön! látni fzeretni гогот. 

«.Azt nagyon örvendem, Воду rád van bízva — lekushad 
Ekkint, а’ ki Neved’ гада, az álnok шву! . . 

('s a’ t.) 
XV. Melly lélek buzdl'totta' légyen fel e’ harczot, 

csak ezen nyilvánvaló álh'tásbúl is megitélhetni: Inha'bb 
Be'vaíval hiba'znal: az ö' Tam'tvdnnyai , ладу/зет V er 

seg/Lyuel ígazat tartsanab. Ím’ ezt Kardos Ador 

зап (а’ 18. laponn) csaknem eröfzakkal vl'tatni nem 
 

maga Révai {на ugyzm , 
és Tanltvz'mnyaínak költött печей 

alatt айва ki. Meglátfzik ez a' többek között világosan az Ela b. 

Gramm. 981. lapjánn is, a’ hol Re' vai ezt vallya :„ Tribus 

„ his capitibus absolventur Vindiciae Iustissimae 
, a Ioanne 

„манто iam Hungarice datae, hic vero paraem maximum 

„ иву-Ы: ргоре íisdem Latine redditae. “ A’ m e g fo g y а с 

k oz о с t ok о s k o d á l t респ; igen jeles саду Tanitvánnya 
гигиене, de Rév ai’ kénnye fzcrint адаптации. 
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липома. —- Elhallgatom 11: а’ sérelmcs gúnyolásoknak 
öfzvetorlását, melly Ré vai’ ’s TaníLvánnyainak véde 

lem’ fzi'ne alatt közrebocsátott Mentö- (de inkább Meg 
támadó-) Ivrásit minteggy SzidalomìLexikonokká tefzi. 

Végtelen bennek a’ böcsméx'lö fzemrehányás, a’ 7111261— 

kodó pirongatás; azoknak méltatlansaígában az Olvasó 

штатив megütközvén, annyira fennakad, hogy önnön 

eröltetése nélkül az olvasást végig allig folytathattya. 
Rêvai’ fzájábúl melly illetlen _ hogy többet ne mond 

gyak --- az eiféle ellenvetés: „Versegius -- - fato suo 

„infelici etiam in grammaticis abutatur et mente et 

„ca1amo.“ *)-Elengedhetöbh Tanl'tvánnyainak (ha csak 

ugyan azok voltak, és csak úgy tekl'ntetnek) dévajkodá 
sa, kik többlizör jelentik, hogy kedvek ellen esik önmzl 

goknak is buzgódó keménykedêsek, ’s kiknek helyezte 
tése ат okozta, a’ mit ~Cicerónak ezen alh'tása 

, mellyet 
egg'yik közi'illök fel is hozott, valóságosan bizonyl't: 
„Obest plerumque iis, qui discere volant, eorum ‘anoto 

„ritas . quise docere profìtentur. Desinunt enìm suum 

„iudicium adhibere: id habent ratum, quod ab eo, 

„quem probant, iudicatum vident.“ (De Natura Deo 

rum Lib. I. Cap. 5.) На pedig imitt amott tett helyes 
vallásaikra igazán hajtottak volna, a’ Szerencsétlennek 
fzivét megromlottnak annyival inkább nem bél 

lycgezték volna, minthogy ötct voltaképen nem is ös 

mcrték, ’s az efi'éle hárdolatlanság semmi módonn meg 
nem fér önnön erkölcsmondásokkal: „Nem Í`zabad mást 

„megsértéssel dicséretet keresni: mert a’ nagylelkúség 
„azonnal alacsonysággá lefzen 

, mihelyest fzövetkezése va 

.,gyon az ártalommal, ’s cmbertársának 1egyaláztatása' 
„va1.“ M) -- Verseg/Ly игуан ‚ nem kíilömben mint 

egykor Rájnis ellen Bacsányi, bízván úgyének 

*) El ab. G ramm. Vol. ll. pag. 1056. 

**) Vig La'fzló a’ 19. 64. 286. old. 
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igazságában, mind ezen fenyegetéseket mivoltok Iìerint 

megítélvén, azoktúl keveset шпон; mivel ö' elö'bb meg 
támadtatott, *) önnön védelmére pedig а’ Terméfzet’ 

törvénnye nyújtott fegyvert a’ kezébe. Sokkal Ikabadabb 

nak vélte ö а’ Tudósok’ társaságát , hogysem az illy dic 

tátori hatalmaskodást elfzenvcdhetnó. На mindazáltal el 

lenkezöi e’ cselekedetee'rt гей nehezteltek, nevét а’ Нага 
elött gyalázni Нудный: ö ugyan а’ drága {мы hiában 

vefztegetni, гагу az illetlenséget illetlenséggel ‘(Цитад— 
lani nem шишка, tudván azt, hogy a’ шавок’ hl'rében 

nevében kerefzti'il járni ügyekezö ВЫ: vastag öcsetekkel 

többnyire csakmagokat Едоки]; lefesteni. Miudenkor fzem 

elött kell azt viselni, melly tifztelettel és mértékletesség-- 
gel kellessen a’ Publikum eló'tt megjelenni, ha vki véle~ 

kedéseit akarja Ítéló'íìéke alá bocsátani. Annál nagyobl) 
fzánakodásra méltó тешат: azon f5'. S. beti'ik alatt 

rejtözö Írócskának indúlatoskodása, ki az ведущи-53 fzer 

kefztett és félbenhagy'ott Panno nia nevú ne'met folyó 
írásban, jelesen az 1822dik efztendöbéli jzíratnak 93dilc 

fzámában, Rév ai’ emlékezetének az által gondolt {ещё 

nyezni, ha akkorában mármár haldokló Verseghynktúl , 

a’ sok helytelen vádolásoknál года, minden literátori 
érdemet végképen eltagad; I`zemlátomásra való pártossá 
gában magárúl annyíra elfelejtkezvén, hogy Révai’ 

magal'ztalásál'a me'g Verseghy’ erkölcsének böcsét is k1' 

:mélletleni'il feláldozná. Bévai игуан _ kiben az éles 

elmét, mély ítéletet, паду tudományt, sok más ritka 

tulajdonságokkal egybekapcsoltt jeles hazañúságot, a’ Tu 

dós Magyar Közönségmindcnkor eggyetérlölcg böcsi'ilte -« 

minden bizonnyal nem I'zorúlt ежу ösmeretlennek 

gáncsos dicséretére 
, 

kínek az ebbéli 1'té1cthozásra Ine-glu' 
 

*) Antìqui t. Literat. H ung. Vol. I. pag. 181. 258. 507. 

’s a’ t. Elab. Gramm. Vol. 1I. pag. 952. ’s a’ t. Magyar 
Hi rm on d ó, 1795. Martins’ 20. a’ Toldalékban. 

'M 
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vántt súkeres Magyar nyelvtudzísa annyival is kétsège 
sebb, minthogy nevét kéfzakartva titkollya. **) „ Ennyire 
ушей az embert a’ magameghittség, ’s a’ gzîncsoskodás 
на]: vifzketegsége, ha egyl'zer, az illendöséget félre tévén, 

fennhéjazó indúlattyát ['zabad pórázra bocsátotta. Pedîg 
nincs rútabb 

, 
’s a’ I'zép Tudományoknak nagyobb вуа 

lázattyára válható dolog, IninLha везу tanúltt ember 
, 

ki 

nek a’ l'zelídség volna eggyik kúlömböztetö jele , 
a’ V1' 

lág’ piacczánn flïstös bottal forgolódik, ’s a’ kx'ilönlbözô 

értelemben lévökkel illetlenúl czivakodva bajnokosko 
dik.“ Bacsányinak e’ régi ’s igaz panaITzával vé 

вей is тетей ezen, a’ hazai Literatura'nk’ históriájában 
örökké( evezetes ortályozás’ kedvetlen, de valóságos e16 adásánail. 

‚ 

XVI. A’ Ikenvedett kisebbse'gek terhe alatt el nem 

csüggedni, hanem a’ köz jónak lìeretetébül hafznosnál 
hafznosb munkákra hevülni, —— ennél nemesebb bolTzxít 
én nem ösmerek. Illy nagylelki'iséget mutatott Verse 

ghynk ezen fzámos munkái által: lllagyar Äglaja, av 

vagy lvellemetesen mulato' Nydjaslvodfísol: iülümbfe'le 
'versnemeL-Zzen. Budd/m, 1806. 8. М‘) -A ’ .Magyar Айва? 

 

*j Ugyan e’ névtelen Író, midön a’ Bévai’ oskolájábúl Fer 

seglzy ellen taimadott fzöges x'l'ásokat említi, csupán ala 

csonyításra arányozó törekedése't elárúllya, hol az elö'bbi 11111— 

tásaíval öfzve nem férö következendö fzavakra fakacl: Qßmnßl 
fie viel ßebrreicbeß enthalten, wäre ¿u mi'mfd)en gemefen , 

bag fie nie erfcbeinen mögen, wegen ben unmägîgen 
ßelobungen ibreë тетей, unb ben unfcbìdìlicben бфтё'ь 
bangen Шт: ben @egnen Tcllyes akamttyával ennél {дать 
hat nem mondhatott volna. 

Н) Kül'o'nös mcgemlitésre méltó Verseglzynek ezen munkájához kap 
csoltt Kinyilatkoztatása, philologiabéli Munleáira nézve. Ide 
“(Кают azt fzórúl fzóra, mivelellenleezöinek iparkodásai’ el 

~lene're mimlég ingadozatlan lábonn állolt, ’s egyéb tekintetben 

\ 
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nab Íza'ladatos Öröme Herculesnel' атак длят Ke'pze 
term, mellyet felse'ges Urunl: .Íósef--Magyar 0r 

fzrígnaŕ Nzídorz'spfínnya a’ Pesti Летка‘! Кблуитг— 
Ízcíznai' ajríncléŕozott. Вшить, 1806. 4. — TL' Шайбе 

ЕхсеЛепйаУоЬгшЬ, PucÍw'i lllarczibríny [найду Úr~ 
nah - - - e's kegyelmes Hitfvesse'nel', Kesseleökeöi lllajtliény 
.Mdrz'a A_ßzonynak, ama’ Мг jeles Fur/.dátz'o'naL` (яма!— 

'malosscígzíval, mellyeŕet a’ Betegelî’ [датами гвЦеЬ. 

Ь’ЩМШЬ, 1806. 4. —- Ha'ladatos Örömdal, mellyet 
Excellentz'a'j'olmak, Рис/Юг Marczíbcíny [элиту Úr 
nalc~~-és kegyelmes Hitvesse'neli ---»- Tzfztelete're a’ 

 

„ még most is helyesen alkalmaztathatik 
,‚ 

МШбп én, gyermek. 
„ sógemti'il fogva legkedvesebb foglalatosságom gyanánt i'izvén a' 

„ Magyar versfzcrzóst, гонишь és 1'rást, végte're ama’ gondolatm 
„дышат, hogy nyelviinknek тегами: saját járása'búl öfzvefzed 

‚‚ gycm , 
e's Р г o l u d i u momhan 

, mellyel; Вещи” 
, 

G r а m m a 

„tikámbau, mellyet Németiîl, ésTifzta. Magyarságom 
„ ban, mellyet Magyarúl írtam, közre bocsássam; söt me'g akker 

„ is, mìkor не]: közi'il a’ két utúbbi munkában azokl'a meg 

,‚ feleltem, а’ mik távúllétemben Proludiumom ellen, azutánn 

„pedigGrammatikám ellen, fzemélysértö kifejezések 
‚‚ 

ben írattak: Когда: sem fzándékoztam Nemzetemnck még leg 
„alábbvaló щуп is avra ke'nyfzeríteni, hogy vélekedéscimet 

„ meggyözödés ne'lkí'il elfogadgya; scm czélom a1. nem volt, hogy 

,‚ 
másoknak Magyarságát kisebbítsem, csúfollyam , megvessem. 

‚‚ Ege'fz iigyekezetem csak oda ment, hogy annak az irásmódnak, 

„ lnellyet a’ тёк le'vök köziil írásimban ‘виснет, okát adgyam, 

‚, 
's egyfzersmind nyelvünknek kidolgozására olly útaty is mutas» 

„ зак, melly nckem nem ok nélkiil leghelyeseblmek lcnni lát 

‚‚ 
I'zik. —- Mege'rtem én a’ Magyart , 

ha fzinte nem egéfzen úgy 
„ejti is a’ hefzédben és az írásban a’ fzót, mint én; vala 

„ 
mint ö is engemet lninden bìzonnyal megért; és töllem valô 

„kevés külörnböze'seit nem csak nem csúfulom, hanem, mint 

„ama' férjfiaslzabadságnak jele't, mellyel, ‘гагу azért, mivel 

„vezér nc'lkiîl maga gondolkodni és ve'lekedni fzeret, чаду azéri, 

‚, 
mivel а’ fzóejtc'sben Vármegyéje'nek Гимна: követni Магда, a’ 

M* 
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Вида! Klastromban e'nekeltel: Szent Örzfe'betnel: [дег— 
zetes Lea'nnyaz', midö'n Excellentz'a'j'oknal: fìznda' 

tío'j'a'ra az els'o" Íza'rom Лиду/яг Sziïzet, más kettö'vel 

eggyütt, a’ [лет Szerzet’ ruÍza'j'a'lJa felöltöztették Mind 

fzent’ Ízava'mzl’ 5dz'lv napja'nn 1806. Peste/zn. 4. _ А’ 

Magyar Hcírfa'snah Énelvei Fortepz'a'no'ra. I. II. Sza 

l'afz. .Pestenn, '1807. --- Ha'lado' Dal, mellyet 
.Excellentz'djoŕnalr , 

PucÍLói _Marczz'blíny Ist'ua'ny Úr. 

nak--- e's kegyelmes Hitvessénels----mély tzfzteZetteZ 
aja'nlottal: az Excellentz'djol: (Ша! Ъедтуезеть funda'ltt 
elsö _Magyar .Äpa'cza'lï ---mikor Бит: дгд/ёЬетеЬ 
 

„ 
mâsutt fzokott Magyar bel'zédnek módgyâtúl выдуть, még 

„ 
tifztelem is. Ámde, a’ mit én ez által hazafì társaìmnak áldo 

„zok, azt tl'illök én is титан: megvárhatom. Harzc venian; 

,‚ petimusgue damusque „хотят. —— Szabad lcgyen пакет ebben 

„ollyformán I'zóllani, mint Szent Pál Apostol fzóllott azokhoz, 

„ 
а’ kik vele ellenkeztek: Hebraeí sunt, et ego. (2. Corinth. 

‚‚ 
11. v. 22.) Ha 5k Magyarok, Magyar vagyok én is; ha 6k úgy 

„ befzéllenek, mint Vármcgyéik, én is úgy befzéllek mint fzü 

‚, 
letésem helyének, külsö Szolnoknak, mint Jáfzságnak e's Kún.. 

„ságnak, ’s mint Dcbreczennek környékében I'zóllanak; ha 6k 

„а‘ régi könyvekhen talállyak fzóejtéseket, bennek találom e'n 

,‚ 
is az enyímet; ha 5k а’ fzokás utánn indúlnak, én is шиш 

‚, mutathatok; ha ök okokat hoznak elö, okok nc'lkiîl én sem 

„шашками; ha literaturabéli érdemekel: emlegetnek, én is 

,‚ eleget tettcm magarnért. --- Ha a’ külömbség Кбит]: és köztem 

„fzázfzorta nagyobb volna, mint a’ micsodás, még дню‘. sem 

,‚ 
érdemlené meg, hogy ellenem miatta nyìlván és ke'z alatt olly 

„alacsonyau fondorkodgyanak. Az legyenë tehát nyelviiuknek, 
‚, hogy ne mondgyam kultúránknak, örökké sorsa, hogy ‚ 

а’ ki 

„ csinységekenn vetekedvén, ’s az öfzvemunkálkodás helyett еду 

„mast üldözvén, ’s а’ nagyobb munkáktúl tartúztatván, a’ f6 

„czëlt elmulassukï- Akármiképen bcfze'llyen vagy írjon a’ 

„Magyar, csak jót mondgyon és helyest írjon, Testvércm дуа— 

„nánt fzeretem, Hazámnak Angyala gyanánt tifztelem. Költ 

„Budánn Заем Íván’ havának 25. царица 1806. “ 
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Szerzetéhez a’ Budaz' Klastromban. felesL-üdtel` Februa' 

дивна]: 21ML' пар/бил 1808. efztenclö'ben. Pestenn.. 4. 
---~ Bríro' Килей Gilme'ta Kz'saßlzony, és Анжу-Ра— 
мы G_yörgy. Eggy érze'keny Törte'net a.’ Zegújabb ИШЬ— 
bid. Pestelm, 1808. 8. —— Grof Kaczazfalvi Lafzlo', 
avvagy а,’ ТегтЁТяегез Ember. Eggy igen. mulatsa'gos 

~ 

ttmúsa'gokkal bó'velkedó' Törle'rzet. Режь/ш, 1808. 8. —— 

А’ Magyaroknal: Hüse'ge és Летней Lelie. Éneŕes 
Ja'te'b ke't [ей/072618611”, melly a’ _Budaí és Pesti T/Lerí 
trumbcm elö'adatott. -Pestelm, 1809. 8. -Hiteles ЕШ— 

ada'sa a’ Spanyol Törte'neteknel.' az Агат/шваб nyug- 
hatatlanságoŕnal: felloblzamíscítúl [бдит а.’ Bajóni 11472— 

ta'nal: befìjezése'zg. Írta Cevallos Pedro й)‘, Ка 
гЛоЦЬа Felségénel; VII. FerdimincZ/Lal: elsö Korma'ny 
Secretlíriussa. 1809. 8. ~-- .dz Emberi мешаете]: Tör 

te'rzetel'. ---- I. Kötet, melly beuezetés дукаты! fzolga'l, 
’s az embernek tulajdonsfígz'rúl, és llvülömbfe'ba organi 
sa'tz'o'z'rúl, ’s az úgy передел termefzet/zek e's жажд 
nali a'llapotirúl* [Ь Kötet, melly a’ta'rsasa'gos életneh 

Ízajnaloda'scíru'l, a’ bis olfzzígòknak kezdete'rú'l, a.’ régi 
napkeleti bz'rodalmaknalu eredete'rú'l, e's a.’ C/zz'nai Nem 
zetnel: történetez'rül, orfzfíglzíscírúl, religiój'drúl e's 

kultúra'j'a'rúl —— III. Kötet, тещу az [гадай гбгйёпейеЬ 

гш, a’ törve'fzylíel: eredete'rül e's külömbféle nemeiri'il, 
a’ régi партий! despotismusrúl, ’s- az orfza'glásnal: 
többféle [ст/12:22:12! ёгйгЬеяБЬ. Buda'lm, 1810 --- 1811, 
8. --- Val: Béla, a’ MagyaroFKirfíllg/a. А’ Történet 

z'rzísbúl vomit Калийное Rajzolat. Реже/т, 1812. 8. ---- 

Aglája és Hárfása által a’ fzép Nemnek, Шнек kénnyéti'il 
függ leginkább nyelví'ink’ fzerencséje, kötött ö virágos 
koI'zorút kótákra теч énekiben; tellyesek ezek classicus 

érzékenységgel, Olalì lágysággal., ’s mesteri hangmér 
séklésbe vannak öltöztetve; öröm volt azokat magátúl, 
vagy eggy Magŕyar Szépti'il zengedeztetni hallani. Klïlne 

ki ’, Kaczaifàlvi’ és Béla’ történeteivel а’ mulatságbúl ol 
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тока: kívánta gyönyörködtetni , 
és a’ Magyar könyvek’ 

olvasására édesgetni: ’s azokat bizonnyára kedvtelléssel 
is olvashattyák; тег: akármelly kù'lfóldi történetes чаду 
költött mesézésekkel méltán vetekednek. Históriai mun 

káival a’ fontosabb tárgyakrúl elmélkedöknek nyújtott 
táplálékot. Az emberi Nemzet’ történetei паду Olvasása, 
mély tudománnyát, helyes itéletét és jó 1'z1ését пашет: 

ki. Altallyában e’ közhafznú шипы]: akárkinek is lite 

raturai êrdemet és паду hirt I'zerezhettek volna, ha más 

A 

пай, ’s neng a’ Pesti nyelvbajnokkal öfzvekapott Ver 

зад/{упек tolláhúl fzármaztanak volna; ô — ellensé 

вешек elöitélete fzerint -- mint némelly megátkozott 
fold 

, nem teremhetctt шаг egyebet töviseknél ès hojtor 
jainoknál! 

XVII. “папайи: a’ gö'zökkel тер-икон felhö akkor 

önti ki magát bövebben, mikor az ellenkezö' гиены! 

I'zorongattatik: úgy Verseglzynk is, minekutánna min 

dennérnü képtelenségekkel illettetett, пешей nyelvú'n 
könn több mind harmincz elìtendeig való ehnélkedèsinel'.' 

gyl'imölcsél: közrebocsátotta e’ munkáiban, mellyeket а’ 

Királyi Hclytartó Tauácsnak kegyes megbízása" követ 

kezésében fáradhatatlan lìorgalommal kidolgozott, F6155 

вез uralkodó Királyunk рейд megelégedéssel tellyes 
helybenhagyásával Orlkágfzerte nyilvánvaló Tanitóköny 
veknek rendelt; lígymint, a’ Tanitók’ réfzére: .f1/MIJ" 
tiene Instííutz'onum. Lz'lzguae Hungaricae Pars I. Et] 
mologz'a. --- .Pars Il. Syntaxz's. ---- .Pars III. Usu# 

Aesthetz'cus Línguae Hungarz'cae. ( Vol. IÍÃ) Висте, 
1816 -—- 1817. 8. — А’ Deák Oskolák’ fzámára: Epitome 
Institutionum Grammaticarum Lz'nguae Hungaricae 
Tom. [-PÍ Budae 

, 
1816` 

. 
8. _ Exercitatz'ones Idil? 

тайга .Hungarici secumíum гадит Epz'tomes соло!!!’ 
дате. Budae, 1816. 8. --- A’ Nemzeti Oskolák’ Гибкий-Га‘ 

lilagyar стадным --- Bevezete's ‚гр/(шёл! а’ Маю” 
N_yelvtudomdnyra. Budd/m, 1817. 8.--Magyar Gram 
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matita -- mellylzen a’ Нага! Nyelvnel: sûlreres okol'ra 

ерши ведут napkeletz' лузги/лег: illö' taníta'srenddel 

mind és pontosfm elöterjefztetnek. Buda'lm, 1818. 8. --- 

A’ Német Tanulók’ хватаем: ипващ'фе élicdytfcbreìblmg, alè 

@inleitung in bie ungarifcbe @prad)Iebrc. Qfen, 1817. 8. — 

ungarifcbe ©pracbíebre. --- @fen , 
1817. 8. -- Hogy I`zámos 

Grammatikussaink шавок köztt eggyet nem érthettek, és 

minden grammatikai czivódásoknak az volt oka, hogy 
Grammatikussaink nem voltak Philosophusok , 

а’ Philoso 

phusaink pedig átallottak grammatizálni: érzette azt 11101 

lyára Ré vai is; mert Grammatikájának a’ végénn fel 

hozta bölcs Adelungnak e’ vallástételét: „Cnr huius 

,‚ generis `investigationes omnes , hucusque institutae, а 

„scopo suo aberrarint, caassa vera in eo cubat: quod ii 

„Philosophi, qui hunc lahorem susceperunt, non satis 

„ 
era`nt Grammatici, item et illi Grammatici 

, qui hoc 

,‚ argumentum ausi sunt, non satis erant Philosophi. “ 1*) 
`De ö esak а’ nyelv’ eredetével, históriájával, és a’ 126 

nyornozással bibel'c'idött; M) Versieg/Ly ellenhen -- kinek 

voltaképen a’ Magyar Szókötést ’s az »Ékesenl'zólláâ rend 
fzabásait (mellyek nélkül Rév ai bennlïnket шашкам 

hagyott) bötudományú Analytieájában köfzönhettylïk --. 

Nyelvlïnk’tan1'lását philosophiai principiumok 
ra épl'tette. „Az egymással ellenkezó' гШеёг fzokások és 

önkényes vélemények úgy öfzvezavarták egynehány епа— 

tendötúl Роди Nyelvl'inket, hogy Grammatikáinak [Миш 
máx’ harmincznál is többre megy, mellyek egymástúl 
több mivolti dologban kl'ilömböznek. A’ sokféle felekeze 

tet tehát lehetetlen lévén megeggyeztetni, nem volt 1312011— 

nyára egyéb hátra, hanem hogy Nemzetlïnknek siikere 
sebb gondolkozású. rél'ze nyelvének müvelésében а’ Phi 

losophiához folyamodgyon. “ *Hä 
 

»7 Е1аЬ. смыт. v01. п. pag. 1059. 

W) Ott. pag. 1055. 

***) M a g y. N y el v t u d. Az Olvasóhoz. 
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XVIII. Ehhez képest a’ talpigazságoknak , mellyckre 
Nyelvtam'tását épi'tette, eló'adása't ezen minden figyelemre 
mé1tó_ê1`zrevéte1ive1 kezdctte: „Europának~újabb történe 

-teibi'il tudgyuk, hogy, mikor valamelly nemzetnek böl 

csebb emberei швами, hogy а’ kunúrának жигу nem 

zeti csínosodásnak eggyellen езду efzköze az anyanyelv` 
ezt rendbe fzedni és kimüvclni акаций, hazafiúi fzándé 
kok nem oda czélozott, hogy az, egéíz Orfzágban minden 

ember úgy bel'zéllyen és úgy Щеп, ammini'. 6k a’ nyelv 
müvcle'shcz tartozó és a’ józan èfzre épl'tett tudományolb 
пак útmutatása fzerint meghatározták; hanem csak oda, 
hogy az anyanyelvet a’ nemzeti csinosodásnak elömozdí~ 

tására alkalmatosnak tegyèk. Nem nézte'k ök a’ nyelvet 
egyébnek, hanem csak el'z köznek, mellyel az egéfz nem 

zetnek elzét 1assankint megvilágosíthassák, fzl'vét реф; 
a’ jónak fzeretetére felheviLhessék; ’s mx'ivelésében nem 

arra vigyáztak , hogy új és. ösmeretlen I'zókoholásokkal, 
’s idegen nyelvekbül kölcsönözött Izófl'iggefztésekkel ér 

hetetlennek, és igy arra, hogy az éfzt megvila'gositsa, ’s 

a’ fzivet megìllcsse, I'zinte alkalmatlannak, vagy meg kü 

lömböztetö jelnek is tegye'k, melly az egéIìrl nemzethez 
tartozó megyéket, felekezeteket, söt mèg vállásokat is, 
egymástúl még jobban elválalfza, elidegeni'tse. Angliáball 
a’ Valliabéliek, Franczia Orlzágban a’ Gasconok, Olaü 

Orßzágban a’ Bergamobéliek, és Német Orfzágban a’ 871 

bok, még most is olly roífzúl beízéllik és írják anyanyel 
veiket, mint hajdan, mikor még azokat. az emli'tett 0r 

Izágokban a’ tudós társaságok rendbe nem I'zedték volt 
E’ hihásan beízéllö és 1'ró népeknek világi és сдуй/121 e16 

járói a’ t i I'z ta nyelvet elöre az oskolákban, azntánu ре 
dig az ismét (Шиш nyelvenn {ш könyvekbi'il a’ I'zükséges 
tudományokat könnyen megtanúllyák , 

’s mikor e’ kéfzì'i 
lettel felfegyverk-ezve hivatallyaiknak tellyesi'tésére lépnek, 
a’ tudományoknak bérczeirül leerefzkedvén, nem a’ tu 

dó s, többnyire nem is а’ tif на nyelvenn, hanem ollya 
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nonn, mellyhez az alattok Шуб 1:62 nép fzokott, és így 
érthetöképen, ’s egyfzersmind érezhetöképen is, окинул]: 
az igazsaïgra és а’ jóra tudatlan e'mbertársaikat, kiknek 

sem módgyok ninos Ьеппе, зет hivatallyok nem hozza 

шагать hogy könyvekbúl tanúllya'k ад meg, а’ mi belsö 

és kl'ilsö boldogságoknak mcgelìközlésére I'Zúkségképen 
megkivántatik. És ez eggyetlen езду úttya 13 а’ nemzeti 

csl'nositásnak, ez 1egnemesebb, legemberse'gesebb czéllya 
a’ nyelvmlïvelc'snek: тег: nincs olly hafznos igazság, 
nincs olly I'zép erkölcs 

, olly emberséges érzemény , 
mel 

lyet illy móddal még а’ köz népnél is közönségcsnek tenui 

ne lehetne. —-- Mink is tehát, e’ nemzeteknek a’ {драй 
talás által már helyben hagyott példáit követvén, haggyuk 
а’ шашьше Vármegyéknek на; перец Magyar@ úgy 
bel'zélleni, ammint eddig befzéllettek; haggyuk még a’ 

grammatikabéli kicsinységek miatt negyven efztendötül 

fogva egymással fzx'intelen kíifzködö könyvl'zerzöket 13 úgy 
l'rní, ammint klïlömbféle mellék tekl'ntetekbúl, v’s а’ köz 

jó helyett csak különös 
, vagy éppen fzemélyes hafznokra 

iigyelö czélokbúl 1'rní0k tetl'zik, ’s fordúllyunk jó tanzi 
csérl; a’ józan éfzhez, melly nèlkúl а’ sokfc'le felekezete 
ket megeggyèztetní soha sem 1ehett, ’s melly még e’ fe 
lekezeteknek súrü setétséggel bevontt zavarjánn is végtére 

Y 

fzerencsésen átvït, ’s Миши czéllyához feljut. -- A’ 16 
zan éfznek oktatásibúl tudgyuk, hogy а’ valóságos nem 

zeti csl'nosodás, ап'а у kultúra, nem a’ hiú. ragyogást, 
nem a’ pazarlóy luxust, nem a’ minden egyebet láb 

аи ìapodó kérkedést 
, 

hanem egyedûl csak az éI'zt és a.’ 

fzívet úgyeli. Az éll'zel megösmerteti minden egyéb 
вши а’ tifztességes élelemre fzl'ikséges fóldmúlvelést, ba 

romnevelést, és kézi mesterségeket, azutáun pedig а’ köz 

rendnek 
, boldogságuak, és пешей fénynek kútforrásait 

‚ 

a’ tudományokat. A’ fzl'vet egyfzersmind а’ Г2ёр master 

ségeknek, de kivált az ékesenlìóllásnak és a’ költésnek 

segedelméveli, a’ relîgiónak, а’ nemes érzeményeknek, a’ 

/ 
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jó erkölcsöknck I'zeretetére, ’s a’ mind ezekbi'il támadó 

emberséges és fclséges charactercknck, чаду, ammini: 

Magyarúl mondgyák, fzivbéllyegcknck fzerencsés kimií 
velésére vczérli. Mind a’ kettöbúl, az éfznek említett vi 

lágosságábúl tudni ПИК, ’s a’ I'zivnek imênt megirtt ér 

zêseibúl Шпиц; а’ humanitás, avvagy az ember ség, 
melly nélkúl sem a’ magányos emberek, sem a’ пешие 

tek boldogok nem lehetnek.“ 1*) 
XIX. Ezck utánn erefzkedik mar ama’ talpigazsá 

goknak fcjtcgetésére ’s mcgbizonyilására, mellyek minder! 

emberi nyelvnek, ’s 1'gy а’ miénknek miivele'sét is `I'zoro 
san mcghatzirozzák, bölcsen elintézik, ’s a’ czélhoz bizo 

nyosan elígazítlyák, igy okoskodván: „Ногу а’ nyelv, 
а’ csinositásnak eggyetlen езду efzköze, az éfzt oktathas 

sa, ’s a’ fzívet megnemesl'thesse, Её: f6 tulajdonsa'ggal 
kell fziikségképen birnia 

, mellyeknek eggyike az é r tel 

messég, a’ másika pedig az érzékenység. A'nyelv 
nek értelmességére íigyel a’ Szónyomozás (Etymo 
logz'a) és a’ Szókötés (S5/ninna); érzékenységère ре— 
dig az Ér z é s t u doin á n y (Aest/zetz'ca) ’s az erre épi 
tett Ékcsenfzóllásnak (Rhetorica) és Költésnek 

(Poética) fzép mesterségei. — На valamiben, az oktató 

чаду érzc'kenyitö nyelvhen bizonnyára elkè'ri'ilhetetlenúl 
fzükséges a’ fzokott Egyformaság (Ánalogia). 
Ellzköze lévén а’ Tanitonak, mellyel az igazságokat az 

éfzhez УМЫ, az érzeményeket a’ fzívre harmatoztattya; ha 

folyton folyó, ösmerös és fzokott hangjai hasonlók a’ pa 
taknak egyi` o rma csörgéséhez, ¿Ihre sem veITzlïk eze 

liet; hanem egéi'zcn csak а’ benne fekvö igazsa'gokra és 

érzeményekre Hgyelmezlïnk. De, ha ellenben hangjai ren 

detlenek 
, так, I'zokatlanok, érthetetlenek 

, az eló'nkbe 

adott tárgyakrńl {igyelmetességl'inket minduntalan elvon 

nyák, ‘megfárafztyáh egélìen megrontyák. -- A’ nem 

 

*) Magy. Nyelvtu d. 1-4 old. 
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zeti csínosításnak megefzközlésére (вы: annál alkalmato 
sabb a’ nyelv, а) mennél kevesebb benne a’ fzükségtden, 
I'zokatlan, érthetetlen új fzó 

, 
а’ hasonlóképen I'zükségte 

len, Манный értelml'i régi Гид, а’ helytelen fzóformálás 
, h 

чаду I'zóhajlítás, az idegen fzókötés 
, 

és az 1'degen fzója'rás, 
avvagy idiotismus; Ь) mennél több új, akár az okos 
kodás által kinyomozott, akár а’ többi Камины: nem 

zetektül kölcsönözött gondolatokat,’ Шейки, állításokat, 
igazságokat, tani'tásokat, ’s êrzékeny rajzolásokat tud a’ 

nemzetnek fzokott és régen ösmerös fzavaiva1, гадкие: 

seivel, fzófordúlásaival, és fzójárásival, чаду, ha elke 

rülhetetleni'il fzl'ikséges, idegen ugyan, de helyesen és 

êrtelmesen megmagyarositott I`zavakkal kifejezni. ---~ Ne 

nézzíik azért anyanyelvl'inket hiú bálványnakg-mintha 
свай arra való volna 

, hogy hafzontalan fzépségeiben 
gyönyörködgylïnk, шву hogy hiú ragyogásával dúcse 

kedgyünk. Nézzük inkább a’ nemzeti csl'nosl'tás’ nemes 

efzközének, nyomozzuk ki felséges czéllyát, hassunk Ье 

legrejtekebb helsejébe; visgállyuk meg csak neki ‘(шатен 
terméfzetét, ’s tanúllyuk ki ennek vezérlése [гейш alkal 

masságát ama’ tulajdonságokra, mellyek czéllyának eléré 
sére fziikségképen megki'vántatnak. Világos lell'z Жгу elöt 

tlïnk , hogy e’ tulajdonsa'gok az é rtelm es s é gbül és az 

è rz é ke n у s é gbi'il állanak. —- Az értelmességnek mind 

azáltal és az érzékenységnek kö z ö nségesnek kell benne 

lenni; mert egyébaránt nem az egéfz nemzetnek 
, 

ha 

nem csak némelly réfzének csinosodását efzközölhetné 

meg. Az egéI'z Nemzet а’ nyelvet akkor érti ’s érzi, ha ' 

vele mindem'itt egyformán befzéll. Az egyforma-- 
sa'g tehát nem csak azt kívánnya, hogy az egéI'z Haza 

Ьап mindemïtt ugyanazon fzavakkal 
, 

hanem azt is, hogy 
а’ hasonló esetekben hasonló Izóképzökkel, hasonló Гиб 

ragafztékokkal , 
és hasonló fzókötésekkel éllyünk. “*) 

*) Magy. Nyelvlud. 4. 6-7. 55-36. old. 
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ХХ. Ezen philosophiai tulpigazságokbúl шаг a’ kö 

vetkezend'f'i Готов regulákat fzabta: „1.) Mikor az egy 

formaságnak imént megmagyarázott törvénnyétúl valamel 

lyik fzónak képzésében гагу ragalztásában az e gèfz 
Nemzet eltávozik, e1 kell altúl távozni a’ m l'ivel tt 

nyelvnek is. Így, mivel. a’ ló Витай többesßzáma nem 

lo'lr, ammint a’ közönséges reguìa megkívánná , 
hanem az 

еды): Nemzetnól laval', ezt e1 kell fogadni a’ müveltt nyelv 
ben is. 2.) Ha valamellyik felekezet valamiben az egyfor 
maságnak törvénnyét húven швами-(уз, а’ többiek Pedig 
megse'rtik , 

a’ müveltt nyelvet az egyformaságnak törvén 

nye fzerint befzc'llö felekezetnek nyelvéhez kell alkalmaz 

tatni, a’ töhbiekét pedig hibásnak nézni. Így, mivel a’ 

Székelyek, és meg némelly Magyar Vármegyék is, az ige 
ragafztásnak harmadik {штаты semmit sem tudnak, 
’s a’ k özön ség e 3 regula fzerint е’ befzédeket : jo' [Jort 

ëfzol: és a’ jó bart Идет, megkülömböztetik; má 

sok, так а’ mostani Könyvízerzök, mind а’ két esetben 
az zfzom igével élnek: а’ harmadik {Отшлёпай а’ miiveht. 

nyelvben helyt nem adhatni. _ Ha ezen regulákat hiiven 

megtartyuk, valamint a’ mostani Európai csl'nosabb nem 

zeteknél, úgy minállunk is, azonban, még a’ köz nèp a’ 
Hazának ki'ilömhféle réízeiben kíilömbféle hibákkal года 
rontogatni anyanyelvünket, az oskolákban és a’ kiadandó 

könyvekben kevés {из múlva közönséges egyformaságra 
jut. _ Ногу pedig az egyformaságot a’ nyelvmiivelö sii 

keresen, bizonyosan és világosan kinyomozhassa és meg 
határozhassa, két fö elkközzel kell neki közelebbrûl meg 
ösmerkedni, а’ S zón у omo z á ssal tudni illik 

, 
és a' 

Hangrenddel (Бар/юнга). A’Szónyomozás пеша’ 

gyökérlzavaknak idegen nyelvekbi'jl való fzármazását vis 

gállya; _ _ hanem a’ fzármazék I'zavaknak sa (И: gyö 
kereikbül való eredetét, жиду a’ külömbféle Izóformálá 
soknak és Izóragalztásoknak törvényes módgyait, hogy 
щеке: a’ törvénytelenekti'il sükeresen megválafzthassa. 



189 

Ногу ezt "ollaképen végbc “дуг, el kell neki a’ gyö-t 
kérfzót a’ többí betúktúl válafztani, mellyekkel környül. 
van véve; ezekne-k респ; terméfzetét, пешей, és kùllömly 

féle kötelességeit I`zorga1matosan kinyomozni: а’ mi а’ 

nyelvml'ivelöben mélyen lrneható éfzt, sok tanulást, és 

holl'zas дудки-изв kíván. ,lgy azutánn voltaképen megha 
tározhattya, minémi'i betüket чаду fzótagokat kell min 

den esetben а’ gyökérhez, чаду még a' fzármazékhoz 13 , 

ragafztani, hogy ennek bizonyos zńellék értelmeket ad 

gyanak. Példának сыт: mivel az eñële I'zavakban, hú 

za's, vends, ese's, тет, e'llede's, а’ fzónyomozó azt 

tapafztallya, hogy az a's és e's fzótagok, az ígékhez ra 

'gafztatvám ezekbûl olly neveket képzenek, mellyek cse 

lekvést vagy fzenvedést jelentenek; ama’ törvényt méltán 

Izabhatya, hogy, valahánylzor más 1'gékbül is hasonló 

értelmü neveket акации]; formálni, ezt ugyanazon a's 

‘паду és Ifzótagoknak segedelmével vigyl'ik végbe. ---~ A’ 

H ang re nd a’ többi Európái mlïveltt nyelvekben majd 
nem csak az ollyan fzavakban uralkodik, mellyekrûl az 

Egyformaság és а’ Szónyomozás határozott törvónyeket 
nem Izab. Illyen а’ Deákban az , hogy а’ с, f, g, 1, n, 

р, r, s, t betûkkel kezdödö, ’s az acl fzócskával öl'zve 

tett 1'gékben а’ d beti'it meg lehet тащат, vagy, a’ kön 

nyebb kimondásnak okáe'rt, az emh'tett betükre 761102— 

tatni, mint: (Шведа, adfectus, adgredz'or, vagy accedo, 
afectas , идёт-еще)‘. Ide tartoznak а’ nyelvtudománynak 
íìgluái , 

а’ 1162Ье‘7е’сё3(врет/шага), végkurtl'tás 
(ароеоре), középkurtl'tás (зупсоре), kezdet 
ku rtl'tá s (apÍmeresz's) és а’ ho ffzl'tás (paragoge). 
Ámde a’ hangrendnek а’ Magyar nyelvben sokkal nagyobb 
hatalma van, olly annyira, hogy még а’ fzóformálásnak 
és I'zóragafztásnak is parancsol. Így а’ fellyebb emh'tett 

példában azt kivánnya , hogy az a's I'zótag csak az ollyan 
ígékhez függefztessen, .mellyeknek végsö fzótagjaihan a, 
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о, vagy u találtatik; a’ többickhez pedig mindenkor ё: 

Ilzótag. “ *) 
XXI. „ 

Е’ törvényeknek vezérlése Ilzerint k ö z ö n -- 

sèges értelmességet Ikerezvén nyelviïnknek, ér 

zékenyl'tönek is tchettyük, ha а’ kiilömbféle rideg 120 

kások közi'il, akár Megyebéliek legyenek, akár a’ Könyv 
fzerzöknek pufzta kénnyeibůl fzármazzanak, a’ ml'iveltt 

nyelvet mindenkor inkább ahhoz alkalmaztattyuk, melly 
az Egyformaságnak és a’ Szónyomozásnak sérelme nélkül 
kellemetesebb hangzó betükkel él, a’ fzótagoknak, чад—у 
a’ kellemetlen mássalhangzóknak hafzontalan I'zaporításá 
tú] örizkedik 

, 
’s melly --- eggy fzóval --- a’ fzavakat, és 

igy a’ nyelvet is, a’ valóságos metrumra, úgymint a’ 

n y е 1 v é r z é k е n y s è gnek legföbb pontyára , alkalmaf 
tosabbakká tefzi. Így kellemetesebbek, és a’ versrnérték. 
re , *Ü következendöképen a’ poésisbêli érzékeny befzédre 
is 

, 
minden bizonnyal alkalmatosabbak e’ fzavak : mi2', 

mü'uel, ***) csz'llog, ütlsözzön, ütközne, a’ ¿Magg/arabi 
 

*)Magy. Nyelvtud. 56-40 old. 

**) Успев/у’ az orátori numerust Гид mérte'lmek, a’ Poëták' 
metrumát ран; fzótagmértélmek, versm e' г t é Баск, 
vagy csak üLI ömértéknek, печей 

‚ 
mivcl amaz üdömértéktůl, 

mellyet a’ Musikában tac tusnak mondunk, legkiscbbet s'em 

külömbözik, ammint az Analytica’ III. Réfzéhen а’ 627. e's 
köv. old. világosan megmutatta. 

***) „Az ö e's i2 hangzókat, mellyekkcl némcllyek ott is c'lnek, a’ 

hol nem kellene, mások ellenben irgalmatlanúl üldözik ,-’s a’ 

fzóke'pzökben és fzóragafztékokban, söl; még a’ „дышащим 
is, a’ hol csak könnyen lehet, az e, é, í hangzókkal Рейд 

ъудь, ’s hihet'c'i, mivcl a' Deák és Görög nyelvekben sem ¿i 

sem hangzól; nem találnak, bárdolatlan ’s птенцов hangoknak 
tartyák., Innen штата]: а’ következendö e's hasonló fzavak; 
вбит, gŕized,fö'zem, fö'zed, Един/свай, pe'rely, idò" 

, figg’ 
817217, idvesse'g, Жди, igy, fgye/cezet, íllö` [тир ‚ isme', 

v 

imag, a’ következendö nemzeti hangú fzavak hclyett; gb.. :.öm , 
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Kz'rfíllya, írtt, ‘неги, топаем, urasdg, миг, mint 

a’ következendök: miv, mz'z'el 
, csz'llong, ütközze'k, Ш— 

1 ЪбтёЬ (az ö nyifogó hangok шиши) , a, ‚(Идёт/люд’ KL' 

 

gö'z'a'd,fö'zöm,fö'zöd, költözködìk,piiröly, ù'db", fzög', Зубр, 
üdvb'zse'g, üget, ügy, ügyekezet, ülö' ünnep , ösmer, ümög. 
A’ mit e’ nyelvnemzetiségnek rontói az ö és ü hangoknak kel 

lemetlense'gc'riîl mondanak, ат. megczáfollya világosan Генез/23, 
Analyticájáuak П. lléfzében a’ 441. old. ollyan еду példat hoz 

ván elëí, mellyben az ö és ü elhagyatván, a' fzóejtés a’ Magya 
гм Ье1`2ё116 Czigányokéhoz hasonlít. Egyébarz'mt e’ цените]: 

fundamentumos elhatározását a’ Musikának reguláira, mellyek 
az_Érzéstudományban az emberi terméfzetre vannak építve, mél 

ат viil`zavezetir mert, ha a’ Magyar hangzók, a’ legme'lyebb 
hangútúl kezdvén, felfelé terme'fzetes renzlhen mondatnak ki: 

u'. u. o'. о. 5. ö. ü'. a. a'. e. e'. i. 1'. -olly hangvezetö támad. 

belöllök, melly а’ Musikában a’ Svala chromatz'ca печет, viseli, 
és fél шву fertály hangonkint emelkedik. Tudgyuk pedig a’ 

Görög nyelvbül, hogy chroma festéket, e's a’ t'öbbes fzárnhan 

chromata musikabe'li feshŕseket és ékességeket tefz 
, mellyekbiîl 

az egymásba olvadó hangoknak kellemetes folyamattyai támad 

nak. Tudgyuk tovább а’ Musikábúl azt is, hogy az aífe'le hang 
fzerfzámok, теще]; fel hangok ваш rzakölködnck, .nivel а’ 

magosabb кеты musikabéli müveknek elöadására, mellyekben 
tudni illik a’ liangellenkezések édesen kifejtöclnek, шву a’ talp 
hangbúl akár ай ötödikre (quinta), akár más valamellyikre, de 

kivált a’ keménybiil a’ .lágyra, чаду vil'zontag kellemetes át 

menetelek vannak, tellyességgel alkalmatlanok, méltán a’ tö 

kélletlen hangfzerfzámok közé fzámláltatnak. Az emberi nyelv 
hangokbúl áll, mellyeknek kiilömbféle vegyi'iléseibiîl és fo 

lyamattyaibúl ama’ terméfzetes h a n g eg g y e ze’ s ( harmonia ) 
Пятна, шеПу а’ musikabéli dalnak (melodia) talpfala, vagy 

legalább kezllete e's .legalsó garádiccsa. Könnyi'i tehát me'g a’ 

hangtudományban járatlan tudós embernek is átlátni, hogy, a’ 

Inelly nyelvben az ege'fz hangok а’ fe'l e's a’ fertály hangokkal 
felváltatnak, az valóban olly tökélletes musikafzerfzámhoz ha 

вопит, melly nem csak а’ fe'lhangokat, mint az orgona, hanem 

még a' fcrtály hangokat is ki tudgya {арий ‚ 
mint a’ fekvö sip, 

чаду a’ hegedü. “ Lásd Магу. Ny е 1 v t u d. 50 -— 54 old. 
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ra'llyol: (а’ két lt torokbeti'ire kellemetlen végzés miatt), 
[гашиш 

, verettetett , 
mondattatott 

, uradalom, soka 

dalom (а’ monotonia miatt). — Minden I'zépségnek kút 
forrása а’ rend. **) Ez olly annyira igaz, hogy még 
a’ dobnak pufzta fitéseibül is, ha bizonyos r h y t h m u si 

r e n d Ь е fzedetnek 
, olly érzékeny fzépségek támadnak, 

mellyek а’ fzivet hathatósan megilletik, ammint a’ kato 
nadobosoknak külömbféle вбитый], de kivált ama’ rémítő 
zavarbúl tudgyuk, melly tüzlármát jelent. Az emberi 

nyelvben már maga az e g y fo rm a sg olly rend, melly 
a’ fzivet érzékenyen megilleti, és az Erzéstudományban a’ 

re гимн-11:15’ neve alatt a’ fzépsêgek közé fzámláltatik. 
Ha tovább a’ kötetlen bel'zédben még ama’ rend is fel 
találtatik 

, melly a’ mondásokat fzíntannyi m é r t é k e s 

verstagoknak, fél verseknek, vagy apró egéfz verseknek 

наш, ammint a’ Magyarban, ha til'ztán bef'zéllyűk, mind 
untalan megtörténik, akkor már a’ nyelvben а’ magasabb 
nemü érzékeny fzépség is uralkodik, melly а’ musikabéh' 

rhythmusokhoz hasonlít. E’ két rednek és a’ belőllük eredő 

fzépségeknek koronája а’ Poésisnak tökélletes űdöménékbe 
foglaltt befzédgye , 

а’ v e r s. “ M) 
XXII. Az ellenvetésekre pedig ekképen felelu-Ne 

mondgya nekem azt senki, hogyaz emberi nyelveknek 
fő bírója nem a” Philosophia, hanem a’ I' zo k á s; mert 

én erre már többl'zör azt feleltem, hogy a’ nyelvnek I-Zü_ 

lője , dajkája az EI'z volt; ammint annak első eredetébül 
és még inkább nevekedésébűl világosan kitetfzik; az Pa 
rancsollya, hogy a’ közönségesen bevett és az 

analogiiinak törvénnyeiben fekvő I'zokást 
kövessük. nem pedig az egymás sal ellenkező ri.. 
d e g Г z o k á s о k а t 

, mellyeknek eről'zakoskodásai а’ mii 
veltt és csinos nyelvhez illő rendtartásnak talpfzépségét 
 

*) Lául az Analytica’ III. Réf'zében a’ 521. és köv. old, 

“Диану. Nyelvtud. 40-41. old. 
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nem efzközölhetik. A’ közönséges fzokásnak is tehát az 

éfzti'il vagyon az ô kénytet'c'i ereje ’s hatalma. Ha 

pedíg az éf z volt a’ nyelveknek fzülöje, (ища, hogyne 
volna kimüvelöje is? Mi pedig vallyon a’ Philosophia 
egyéb, hanem a’ józan emberi éfznek okoskodása'? A’ 

Phílosophía tehát az emberi nyelvnek közönséges és ke'ny 
tetö bl'rója annak kimüvelésében is egyetemben. -— А’ 

Magyar Nyelvmüvelöknek eggyik felekezete azt álh'tya, 
hogy ezt а’ régi írományokbúl kell megbövl'teni, 
rendbe fzedni, es ékesŕteni. . . . 

Tifztelnlïnk kell ugyan 
bennek a’haza{ìúságot, a’ religióhoz való ragafzkodást, az 

emberséget, mellyel l'rattak, sö't köfzönnù'nk kell nekik 
a’ fzámtalan Magyar gyökérfzavakat, helyes fzóformálá 

sokat, és Magyaros fzóflïggelztéseket és Izófordlílásokat 
13: de 

, mihelyt azokban, a’ mik a’ nyelvnek egyenge 
téséhez, rendbefzedéséhez, tifztOgata'sához, eggy fzóval 

mlïveléséhez, ’s az ebbül eredendö, ’s elkeri'ilhetetleni'il 

fzúkséges egy formaságához tartoznak, akár egyma's 
köztt, akár még önnön magokkal is meg nem eggyeznek, 
nem csak nyelvbi'róknak nem lehet ezen egyébkép 1112 
teletre mêltó maradékokat vallani 

, 
hanem inkább 41201: 

nak, a’ mikben kù'lömböznek, eggyik réfzét, melly a’ 

nyelvnek е gy formas ágát sérti 
, valoságos hibáknak 

kell tartani, mellyeket`minden jó Magyar I'zemrehányás 
nélkül bennek elnéz. .. Mivel pedíg a’tapal`zta1ásbúl tud. 

Буи]: ‚ hogy mindenik nyelv a’ nemzettel eggyiitt a’ csi' 

nosodásban, ha némellykor megállapodik is eggy üdeig, 
шиит megmeg felfelé törekfzik 

, 
es így érezhetetlenül 

fzù'ntelen változik: mikor а’ nyelvet ml'ivelni акаций, 
nem lehet okosan а’ régi könyvekhez folyamodnunk, ha-- 
nem inkábh az eg éfz Nemzetnek bl'ró telu'ntetéhez kell 

fordúlnunk, mellynek közönséges fzokásábúl az 

analogiának törvénnyeit könnyen kinyomozhattyuk. --- 

A’ másik felekezet a’ Magyar `nyelvnek müvelését azzal 

gondollva elömozdítani, hogy, a’ mi .rendet, I'zépséget, 
N 
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щам-да: mm1 а’ míiveltt Меде]: nyelvekben, azt mind 

a’ miénkbe is Ье1е akarja torlani. Hajdan csak a’ Вей}: 

nyelvnek voltak., de most már a’ Németnek, Francziá 

nak, Olafznak és Anglusnak is vannak közöttünk imá 

dói, kik I'zinte azon jussal, mellyet magoknak a’ Deákos 

Nyelvmüvelök tulajdonitanak, anyanyelviinket az imént 

emll'tett Európai nyelveknek megmeg másféle majmozá 
sival hasonlóképen elárafztyák. De mi leiTz igy vallyon 
minden {Штанге méltó nyelvl'inkbúl? Értelme sebb 

1eil'zë ez által ama’ Hazañak elött 
, kik, az idegen nyel 

veknek tanúlására nem érvc'n 
, Magyar könyvekbi'il akar 

ják тез-спящий kötelességeikct? Alkalmatosabb leII'zë ez 

által ап'а, hogy érzékeny I'zépségeivel a’ Magyar Гав-те 

behasson, mellyet az idegen árnyék hevûlésbe soha sem 

hozhat? — Mindenik nyelvben vannak nemzeti tu 

lajdonságok, mellyek, valamint az emberi termet 

nek kl'ilsö különösségei, az égvonástúl, a’ honi kultúrá 
nak garádiccsaitúl és klïlönösségeitúl гадать. V alamint 

шаги illik mindenik emberben, úgy a’ Nemzeteknek 
mindenikében is 

, 
a’ testnek másmás gépelyezete, “чаду 

organisátiója, a’ nevelés, а’ táplálék, a’ levegö êg, a’ 

fzomfzéd emberek vagy népek, a’ környéknek másmás 

tárgyai, a’ hideg, a’ meleg, és ezer eiféle környûlállai 
sok, másmás gondolkodásrendet, éfzjárást, hajlandóságot 
és indúlatosságot fzülnek, olly annyira, hogy ezekben 

eggy ember a’ másikához, annyival inkább két пешей 

egymáshoz tökélletesen az egéfz Имена]: kerékségénu 
nem hasonll't. (Ezen okokra nézve akármelly nyelv, nem 

csak az idegen, de az atyafì format, fzójárást, sem f0 
gadgya mindenkép el. A’ Franczia, Olafz 

, Spanyol ’s t. 

nyelvek а" Látiumi nyelvnekv fzl'ilöttyei, és magok каш 
‘ 

rokonok; de azért eggyik sem hagya упадёт akár а’ Deak 
túl , 

akár a’ másikátúl reguláztatni; a’ nyelv Philosophiá 
Ила]: azonban mindenike meghódol.) A’ Magyarnak р. о. 

illy tulajdon éfzjdrása az, hogy, mihelyç a’ [Знатоки]: 
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печей, Letto" 
, ha'rom, деду/‘игл, hallya, azonnal tud 

gya, hogy több tárgyrúl van a’ Гид 
, 

és errevalónézve 

igy befzéll: Íza'romfza'z katana e'rkezett, a’ rideg Гит 

ban tudni illik. Innen történt, hogy a’ i'zámok’ neveinek 

az egéfz nyelvben nem is айвы plur álist, meri; ket 

tö'lv, Íza'rmak, negyfuenek, ’s {бы} eifélék, tellyességel 
fz о k a t1 a n Гита]; A’ régi Rómainak éfzjárása ellenben 

egéfzen más volt, olly annyira, hogy a’ шток’ nevei 
nek sing n lárist nem is adott 

‚ mert e’ fzám nélkül 
e’ fzavak duo, iria, quadragz'nta ’s а’ t. mind fzúköl» 
казать. àß) (Вт kifejtödésében levas nyelvet mha .kar 

valamelly mar megállapodottnak , 
akár más helyeztetés 

bélinek rendtartásával megregulázni lehetetlen: a’ Philo 

sophia efzközölheti ezt egyedúl.) -— A’ harmadik feleke 

zet azon van tellyes erövel, hogy új fzavakat kohollyon, 
akár fzl'ikségesek, értelmesek ès helyesek legyenek , 

ашх 

nem. Н‘) --- -— De az emberi nyelvnek csinossága nem 

 

*) пушные nemzctiségeinek egynehány nevezetesebb csetekben 
való különös fejtegetését alábbra halai'ztom. 

**) E’ felekezet tôbb ágra fzakad. Megfelel Verseghy mindnyájok 
nak böven a’ Phìlosophiábúl többfzör említett Grammatìkájának 
21--55. old. Alkalmatos helyt lelnek itt ezen tárgyra ne'zve 
ген: igen Гомон jegyzései: „Vannak nyelvünkben némelly Izen 

deredö gyökei'ek, mellyeket (Леша hozni, de magy vigyázással 
és megválafztással, magam is javasoltam a’ végbiil , hogy a’rö 

vid versekl'e több rövid fzavaink legyenek : mint деду a’ hof. 

fzabb деду/Лет, kegyesse'g чаду kegyelmessëg helyett. De e’ 

javaslást nem kell ‘ám me'g а’ valóságos holtt és Миш; egyfzers 
mind idegen gyökerekre kiterjefzteni , mellyeknek soha scm 

volt, nem is leil`z semlnine'mii nyelvben fzóképzök nélkiîl hatá 

rozott értelmek. Illyen tünde'rfzavak а’ öa'nz , сад/Нс,` idw, Ícets, 
rajz, rom, гад/‘2, üfz/c, és több efféle. De lásauk --- паду 
mond- nyelvünknek egyébfe'le Herostratussait is, kik az ért 

hetetlenül és fzokatlanúl formáltt fzármaze'kokkal gyújtogattyák 
а’ nyelvnek, nevünk’, МЫШЬ’, nemzeti characteriink’ legfzent 
ségesehb forrásának és ofzlopának tifztcletre méltó templomait. 

N* 
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áll a’ pulìta fzavakbúl. уедут; еЪЁеп pêldáúl а’ mostani 

müveltt Európai nyelvek közi'il az Anglust, а’ Francziát 

és az Olalht. Ezeknek fzavai többnyire romlott ведь, 

vagy más idegen Гавань, mellyekkel az idomatlanságban 
az eredetiek fzinte vetekednek. .. És mégis vanë olly 
igazság, olly tudomány , mellyet é’ nyelvekben értel 

mesen elöadni ne lehetne? Vanë olly nemes érzês, olly 
boldogító indúlat, mellyeket e’ nyelvek fzívreható Юге 

jezésekkel érzékenyen festení ne tudnának. Olly pro 

sodiával nem élhetvén, nyelveiknek már most változha 

{аист tulajdonsági miatt, mint hajdan a’ Görögök és 

ezek индии а’ Rómaiak éltek, mást fzerzettek magoknak , 

щепу а’ I`zótagoknak nem annyira értékéti'il, mint fon 

 

Meg nem ele'geclvén 5k a’ már rc'gen l'zollott` és világos értelmü 

fzńrmazék гимны, щам koholnnk, чаду а’ fzokott fzúkópzö 
helyctt fzokatlant vévén, mint: akarma'ny, öölcselkedme'ny, 
Iovancz, Миф/2, z'ramat, a’ régi jó fzavak helyett: akaraß, 
bölcselkede's 

, 
lonas 

, Штамб’, íra's ; vagy а’ I'zóí'zármaztatz'xéban 

egyéb fzoliatlanságokat követvén el, mint: aïllamlo's, Ícò'z/e'rte 

len, fzeme'lyezim, еже]: helyett: a'llhatatos, vagy a'llapodo', 
sova'ny, fzemélyes e'rdem; vagy az illyen tiindéreknek még а‘ 

gyökértiil плетень/026 értelmet is adván, mint: crdi 
, villa, 

zöte, elek helyett: faér, fzz'ne'g, nöuöte'ny; ‘газу, а’ Magyar 
Izófzármaztatásnak terméfzete ellen, стыда ¿im akarván, 
mint a’ Ведя, új fzavakat koholni, mint: síkam, esilla'm, 

нудит, fzo'zlam, elhagyván belöllök a’ lik végzést; чаду а: 

eleven fzólie'pzö helyett ollyant vévén 
, mellynek már határozott 

és világos értelme nincsen, mint: buzgalam, példa'ny, а’ baz 

ga's vagy buzgo'sa'g és példa'zat helyett. — — — А’ Poétáknali, 
а’ kik az illyen nyelvrongáló fzavak nélkiîl verseket írni nem 

‘шпик, és а’ helyctt, hogy a’ nyelvet fze'pítsék és e'rze'lienyít.. 
sék, még inkább befzemetezi'k, ан kellene köz актина! a’ 

nyìlvánvaló Recensiókban javasolni, hßgy a’ Poésísnak ‘избег: 
mesterségétül úgy örizkedgyenek, mint a’ hajdú a’ harang.. 
дыша! 

, és, ha а’ jó tanácsot be nem fogadnák, még a’ Най— 

тащи veffzejét is meg kellene velek éreztetni. “ 
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tesságátúl és vonásaitúl, avvagy accentussaitúl, függ; és 

így nyelveiket mêg a’ Poésisnak legfelségesebb I'zépsêgeire 
l 

is alkalmatosakká tették. A’ kik közi'ilök még e’ prosodia 
fzerint sem költhetnek, fzavaiknak keménysége és nyel 
veiknek felzessége miatt, olly versnemeket, a’ minök а’ 

régi Görög és Вей]: Ódákban vannak; legalabh a’ rhythmust 
vitték olly tökélletességre , liogy a’ benne elö'adott költe 

ményeknek érzékeny fzépse'gei а’ Régiekével vetekednek. 
A’ mi nyelvíink mind a’ két; prosodiára alkalmatos 

, 
ere 

deti Izavai kellemetesek 
, 

mivel a’ hangzó betük а’ mással 

hangzókat minduntalan és fzépen felváltyák; kifejezései, 
ha a’ :régiekhez a’ helyesen alkotott, чаду az idegenekti'il 
kölcsönözött, és helyesen megmagyarosi'tott újakat oda 

függefztyúlk, untig elegendök arra, hogy a’ fzükséges 
ígazságokat és tudományokat értelmesen elöadhassák, а’ 

fzl'vnek pedig legnemesebb érzéseit és 'indúlattyait érzé-- 

kenyen lerajzolhassák, csak tudgyunk velek he 

ly es en élni: -- --- Mert, mennél több tárgyakat tud 

valamellyìk nyelv eggyetlen eggy névvel értelmese n 

jelenteni, ’s mennél többféle cselekedetet tud eggyetlen 
eggy l'gével vilá gosan kifejezni, annál tökélletesehb, 
mivel rövidebb. *) _ A’ nyelvnek e’ Izép tökélletessége 
ellen kiváltke'p vétenek azok 

, 
kik mindenik tárgynak és 

mindenik cselekedetnek ‘гагу fzenvedésnek jelentésére kü 

lö n ös Г 2 61 akarnak alkotni, és az eggy vagy legalább 
fzomfzéd értelmü fzavakat (synonym) , mellyekkel a’ 

nélkül is bö'velkedl'ink, még jobban megfzapori'ttyák. ---- 

Mikor még a’ Magyar Nemzet iñú volt, bánhatott ìñú 
ember’ módgyára, ammini; indlílattya hozta, iñú 

 

*) Megmutattya Иудее/17 ezen állitásnak valóságát а’ Deák пуан— 
biìl, mell'yben p. о. az Actin névnck 10,l а’ Consiste ígénck 14 

különös értelmei vannak. Hasonló példáliat a’ jó Deák ‘газу 

akármelly :egyéb müvcltt nyelvii Lexikonokban táméntalanokat 
találni. 
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nyelvével, és a’ töbhi nemzetek példája fzerint valóban 
bant is. De most mdr, mind nemzetl'ink, mind nyelvünk 
{ед-шьем: eléigvén , férjiìúhoz illendö móddal, éf Г zel és 

tu dománnyal kell nyelvíinket ml'ivelni és csl'nosl'tani, 
azaz érte1mesnek^,érzékenynek, ’s eggy I'zóvala’ 

Magyar éiimek oktatásáira, ’s а" Magyar fzl'vnek nemesi# 

tésére alkalmatosnak гений.“ *) 
XXIII. Ezen, a’ nyelv’ Philosophiáìánn épi'iltt Vés 

védelmezett talpigazságokhoz I'zorosan és állandóképen el 

annyira ragafzkodott Verseghynk, Воду annak egyfor 
masága’ ’s érzékenysége’ keresetébi'il a’ nyelvùlnkben fzer 

Шеи való e beti'iket is háromfélékre 
, z á r t t e , 

kö 

zépsö e", ’s éles e' hangzókra megkülömböztette, és 

minden kétértelmi'iséget, a’ mennyire csak' lehetséges, e1 

távoztatta. ***)— A’ többes fzámú fzenvedö esetnek гавай— 
tékát, melly közönségesen at és et fzótaggal mondatik, 
három ágúnak álll'ttya, és írja: ot 

, ët, öt; -— és ez fo" 

képen azon különössége, melly az egéI'z Nemzetnek biró 

tekíntetével, mellynek közönséges Ikokásábúl kell az egy 
formaságnak törvénnyeit kinyomozni, nem látfzik ЮНЫ 

letesen ößzveférni. A’ fellyebb emh'tett elsö' f6 regnlája ál 

tal ezt határozta meg ö' tudni illik: „Mikor az egyfornw 
ságnak törvénnyéti'il valamellyik fzónak képzésében vagy 
ragafztásában az egéfz Nemzet eltávozik, el kell attúl 
távozni a’ müveltt nyelvnek is. “ .Az egyformaságnak 
törvénnye fzerint ugyan kellene mondanunk: довод—од, 
бЪгбЪбй; mivel mondgyuk: ŕosokorm, ölrröŕönn. ; de ezen 

ragaßztástúl az egéiì Nemzet епископ, nyilván a’ fzónak 

 

*)Magy. Nyelvtud. 8.14. 16--27. old. 

n) A’ nélki'il, hogy a’ Magyar Íróktúl ezen újitást kivánná Ver 

.veghy, csak ott ád a’ középsö ё bctíìnek különös jelet ‚ 
1101 a’ 

nyelvnek mind tanítását, mind tanúlását megkönnyebbiteni, 
чаду az е hangzónak ¿külömbözö kimondására nz Olvasót Еще! 
metessé tenni akarja. ~ 
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érzékenysége miatt, melly, Verseghynknek önnön vallá 
sábú'l 

, 
а’ nyelvnek eggyik fő kivántatása; mondván: 1:0 

mint 
, 

ökröket 
, 

’s t. e’ f. Ha pedig meg is engedgyiik , 

hogy Hazánknak némelly réfzeíben а’ többes [zámú Гиен 

vedó' esetnek azon különös ejtése fzokásban vagyon; még 
is, Verseghy” önnön állítása fzerint, а’ helyes metho 

dusban fzűkségképen meg kell mindenkor tartani ama” 

bölcs törvényt, hogy a’ fzámosabb felekezet legyen fzün 

telen a’ fő regulának zlinórmértéke és kútfeje, vagy, 
ammint а’ Deák bel'zéll 

, 
ut denominatio a potion' _fiat , 

а’ többi felekezetek pedig exceptíóknak tartassanak. **) És 
maga is megengedi, hogy „a, középhangú és а’ magos 

hangú I'zavakhoz lehet akármínémü I'zótagokat és betüket 

fűggefzteni, csak mélyhangúak ne legyenek. Így támad 
nak e’ középhangú I'zóbúl tör a, következendő I'zármazé 
kok: törö', töredék, töredél'eny, törés, töretlen, ’s а’ t. 
е’ magoshangú I'zóbúl ember pedig ezek: embè'rú'l, em 

berkedil: 
, emberség, embertelen.“ М‘) Az et I'zótag ön 

nön tanítása I'zerint nem mélyhangú, de magoshangú ; 
miért ne volna tehát jó, ezen középhangú I'zóhoz ökrök 

et ragafztani? Az at I'zótag pedig mélyhangú; de ezt а’ 

mélyhangú Izavakhoz fzabad ragaíztani; Mnu“) miért nem 

lehetne tehát ---- a’ monotonia’ eltávßztatására ---~ e’ mély 
hangú I'zóhoz kos о k-at ragafztani ?-— Ezt ö а’ vele való 

értekezésekben Бабий meg is engedte; de az eggyenlö'ség” 
fenntartásáért anyanyelvünknek (ammint vitatta) ваше 
Izeh'den gyönyörködtető rendtartásátúl munkáiban és be 

I'zédgyében maga ugyan elállani nem akart, minthogy, 
más okainn kívül, a’ Musikában igen gyakoroltt hallása 
a’ hangválafztásban azt nyomozta ki, hogy a’ hang, men 

nél alacsonyabb avvagy mélyebb, annál fzebb is , mivel 
 

*) F e lel e t 
, 

552. old. a’ jegyzésben. 
*F*) M ag y. N y e lv t ud. 65. old. 2. Regula. 

v 

"Ü Ugyan ott 1. Regula. 
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wbb accordokal. foglul magában, és hogy a’ vêkonyabbak 
avvagy magosabbak ellenben kellemetlenebbek is 

, 
Inivll 

rövidebb lengésekbül, алая oscillátiókbúl, állanak. — 

Az állapl'tó ragafztékokat némellyek eggy n beti'ivel 1'rják. 
' Verseghynk ринг, és шавок, kettövel. A’ ban, ben ra 

galìtékol; két n betüvel valaha вокал Íl'ták; de а’ köz 

befzédben többnyire csak azok mondgyák, kik fzavaik 
nak a’ kimondás által akarnak fontosságot fzerezni : ha 

mz'ssan, mérgessen, a’ Ízamísan, me'rgesen ’s t. e’ f. 

helyett. Ámde, nem így van a’ dolog az állapl'tó гавай 
tékban 

, :nelly а’ köz bel'zédhen még а’ dupla nn beti'ivel 
is kifejezi az állapotnak, a’ helyenn való létnek, чаду 
fekvésnek terméfzetes tulajdonságát, mint: az afztalorm 
dll; az ablaionn feküdt; lo'ha'tonn jött. Ez olly an 

nyira Эдак, hog'y eddig а’ metrumban eggy jó versûzerzö 

scm meréfzle'tte az állapl'tó ragafztékot rövidnek venni', 
mikor utánna hangzó következik, mint: a’ lavan ù'lt, 
e’ helyett: a’ [опели últ. De még ezennkivúl más 511112— 
res okot is talál а’ Nyelvml'ivelö та, hogy az Шары) 
ragafztékot két nn beti'ivel Щи; az értelmességnek vefze 
delmét tudni illik, чаду legalább megnehezítését; mivel 

nyelvl'inkben az еду n beti'i [Минами 1'gehatározót for 
mál. Mikor l'gy I`zóllunkz гуаши. föz z, tzfzta'n tál ally, 
а’ гудит fzót шпаги Magyar {дачах-Махина]: vefzi. De, 
mikor 1'gy fzóllok: hogy hozhato d {Ье е’ mézet 

illy mocskos tdnyéronn? eredgy fzapora'n, és 
hozz mást гудит; а’ két nn а’ hallgatót meginti, 
hogy а’ zifzm'nn Гад ezek helyett áll: {Жига ta'nyé 
гать. *) -- А’ mi Verseg/zy’ Magyarságának ńgy neve 

 

*) Lásd erriìl bövebben a’ Felelet' 216--_218. old. Azoknak 

раме, kik az állapítóban a’ két nn betiit csak azéri: kerůlik 

el, mivel az irásban, a’ nyomtatásban, az olvasásban a’ duplázott 
betüket alkalmatlanoknak tartyák, megfelel Verslag/Ly ugyan 
ezen munkájában а’ 257-259. old. шпил- az ¿gy é; ¿gw 
fzavak között való külömbségriîl értekezik. 
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zelt kiilönössége'it illeti, megfelelt ö azokért спишут 
kint több 1'zben kidolgozott értekezésekkel; de föképen 
Analyticájában , 

hol a'zoknak tárgytagoló nyomozásába 
erel'zkedik, а’ nyelv’ titkaiba mélyen beható efzével irás 

módgyának helyességét annyira megmutattya, hogy tö 

ke'lletesen megelégitö okoskodásai ellen többnyire allig 
marad egyéb e’ pufzta vigafztalásnál: z'gy' is [доты 
¿gy is jo', amúgy sem РОЛЬ! vagy: ma'r én z'gy ‘Дод 
tam! mellyel игуан a’ nyelvnek regularitássához, Шё 

taságához, értelmességéhez, és érzékenyitö fzépségeihez 
eggyáltallyábanrsoha sem juthatni. д‘) ---- Verseghynkuek 
семь fermmaradandó érdeme léfzen, hogy ö anyanyel 
vl'inknek тащишь a’ józan éfz’ ki'vánása l'zerint а’ nyelv’ 
Philosophiájának talpigazságira épl'tette. Valamint a’ külsö 

világban lehetetlen, hogy a’ nap ViHzamennyen, úgy az 

igaz tudomdny’ orl'zágában is lehetetlen a’ vill'zamenetel. 
Soha sem vefznek többé >reci Grammatikussaink, akár 

Ymit tegyenek Мг, hogy ezt okvetetlen helybe haggyuk: 
„Grammaticae Leges Generales hae quatuor sunt: Con 

„suetudo, Analogia, Etymología, et Euphonz'a.“ **) 
XXIV. Ama’ méltatlanságrúl, mellyel fogadtatott 

e’ Grammatikai törekedése is megtámadóitúl és némelly 
Íroinktúl, igazán panafzkodhatott Verseg/Lynk, mond 
ván: ***) „Hifz én az által, hogy magamat a’ Philoso 

phiátúl vezéreltetem, nem kényfzeri'tem az Írókat arra, 

Воду anyanyelvünknek, mikor Magyarúl {так 
‚ az egy 

 

>*) A’ nyelvkülömbségeket, mellyek а’ Magyar Íróknál a’ шак— 

ben, a’ ragafztékokban, a' képzökben, а’ fzavakban, és a’ Гиб— 

kötéshen таинства]: 
‚ magának a’ nyelvnek épiîletéhül és 54 

rásábúl топи: törvények fzerint sükeresen megválafztva, опав 
hatni Verseghy’ Fe lele te'ben is a’ 209. oldaltúl fogva a’ 275 

алкан, röviden реши а’ Szent Írás’ fordításárúl т: Értekezé 
sének 260. és köv. végoldalainxi. 

**) Révai Elab. Gramm. Hung: Vol. I. p. 25. 

"Ч Felelet., 117. és Еду. old. 
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formaság által tökélletcs értelmessêgct, a’ regularitás által 

pedig olly fzépséget adgyanak, mellyre а’ nyelvnek ma 

gosahb fzépségeit épl'thessiik. Min'ek kivánnyák tehát azt 

töllem, hogy én az ö rideg és önnön magokkal ellenlslezó- 

I`zokásaiknak, чаду éppen kénnyeiknek, teményezzek7 ’s 

ez által magamat olly embernek lenni mutassaxn, ki a’ 

harmincz efztendeig nyomozott, feltaláltt és megösmertt 

igazságokat elárúllya , 
és Nemzetének azokat dicsérje, 

ajánlya e's magal'ztallya nyelvßaépségek gyanánt, а’ mi 

ket magában nyelvkorcsoknak ösmer. Ha, valamint én 

principiumrúl principiumra vezettem efzemet ege'ilrl a’ 

meggyözôdésig, úgy ellenkezöim, vil'zontag principium 
rúl principiumra lépvén, kiforgatnak sok próbánn át 

mentt okoskodásimhúl; kéßz vagyok az nap az egéßz Vi 

lág elött megvallani, hogy hibáztam. Ámde, mikor az el 

lenem fzögezett 1'rásokbúl, és шёд а’ barátságos értekezé 

sekbül is, világosan látom, hogy ellenkezöim régti'ìl fogva 
és máx' több 1'zben közrebocsátott okoskodásimat nem is 

olvasta'ls, annyival inkább meg nem fontolták, és, поду 
az alatt, még némellyek mocskolódnak, vagy I'zöges irá 

sokkal furdalnak, a’ többiek a’ hoIIzas nyomozással be 

fzerzett igazságoktúl való elállásra csak kérlelnek : mit 

tehetek egyebet, hanem a’ mit már több efztendötül fogva 
mindeddig cselekedtem, hogy tudni `11111: шёд anyanyel 
viinkrúl is, ha kötelességem hozza magával, inkább Dezi 

‘ kúl чаду Németi'il 1'rok, hogysem Magyarságommal ma 

gamat új tudós czivakodásoknak vefzedelmébe цвет.“— 

Едду l'ideig шпон: elnémúlásának ока volt щетины: 

nak nyomorúltt sorsa, és Orthographiánknak I'zakadásban 

lévö állapottya, melly iránt 1'gy fzólla: 3*) „Állyon bár 

elö a’tudományokban járatos iñlí vagy meglett Magyarok 
közi'il akárk'i, és vallya meg igaz lelkére 

, 
ha értië tökêl 

letesen az [fj-Magyar könyveket'f-’s minekutánna мы" 

értelmeket nagynehezen kitanúllya, чаду legalább gyaní 
.___-.__ 

*)Lásd a’ Felelet’ 2. old. 
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tások мы megálmodgya, találë vallyon bennek olly губ 
nyöri'iséget, ше‘Пу 1Ыщ’3с érzékenyen megíllesse , 

’s а’ ki 

tctt czél felé megindl'tsa? olly kellemetesen elöadott эй— 

kerességet, mëlly efzèt valamelly igazságrúl I'zinte orozva 

meggyó'zze'? Én réfzemri'il kénytelen vagyok megvallani , 

hogy illy fzerencsés nem vag'yok, ’s mindeddig magamat 
csak azzal Называют, hogy ugyanezt nekem magokrúl 
több e'rdemes Magyar Férjñak is sohajtozó panafzok köztt 

megvallani nem шимми. А’ munkások Кбит’ tehát nem 

ok nèlkúl állottam ki egynehány egyéb Magyar Íróval 
eggyütt , 

kik e’ fáradságot fzinte úgy, mint én, réfzint 

hafzontalannak 
, 

réIlzint háladatlannak 1e1ték. “ 

XXV. E’ magaelfzánásátúl mindazáltal nagyérdemü 
ч Gróf T el е ki L á fz 1 ónak (а’ Királyi Ítêlö Tábla’ voltt 

Bárójának) Jutalomkérdése 
, 

’s olly rcménysége , hogy 
Íróink а’ nyelv’ Phílosophiájára végre ügyelni, ’s az or- л 

thographiai I'zakadástúl örízkedni fognak, ismét I`zóra fa 

kalìtotta; шедшими: ’Ü „Ámde a’ negyedik kérdésben 
ezeket olvasván, mikéloenJ le/Leme a’ Magyar Ílelyes Íra'st 
(Orthographia't) az гуд/тёща! еЦепЬегб fzokcísol: e's 

önlve'nyes véleme'nyel: Лед/ей .Phílosophiai .Prz'ncípz'w 
mol'ra врат; ? söt még а’ második kérdésben is T udo 

mányos Rendfzabásokat emh'ttetni Цыган, öröm 

mel meggyö'zödtem az íránt, hogy bölcsebb Férjñaink, 
nem сна]; fziveiknek rejtekében, mint eddig, hanem máx* ‘ 

nyilván is megvetík а’ nyelvniiivelésben а z e g у m á s s а 1 

ellenkezö fzokásokat és az önkényes Véle 

m é n y е k e t , 
’s ezek helyett inkábh а’ Philosophiához 

folyamodnak; egyfzersmind pedig ama’ reménység is fel 

serdült bennem 
, hogy Nyelvmlïvelöink , 

a’ Philosophiá 
на]: fáklyájáná]~` megösmervén nemes czèlú munkálkodá 
saiknak igaz úttyát , 

kezet adnak végtére egymásnak , 
’S 

a’ káros Ikakadásokkal egéfzen felhagyván , сагу I'zl'vvel 

*)Felelct, 2. és 5. ОШ. 
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és lélekkel úgy шутишь anyanyelvünknek siikeres mü 

velését, ammínt eggy és ugyanazon édes тушь édes 

gyermekeihez illik.“ Ennek fejébe jelent meg: А’ Phi 

losophl'a'naŕ Talpígazsrígz'ra épített Felelet a’ Nemzetì 

Museum’ ne've'ben a’ Magyar Дует ira'nt tett Kérde' 

sekre. *) -—- Budd/m, 1818. 8. 
XXVI. Verse ghynknek e’ Готов munkájábúl 

csak annyit legyen fzabad elöterjefztenem, a’ mennyi 
N yelvünknek mù'velésére fordított hathatós törekedéseit 

kitlïntetheti. Bevezetési'il elö're bocsáttya a’ Philosophiá 
Dak talpígazságait, mellyekre a’ négy kérdésre adaudó 

feleletét építette; megvisgálván а) az emberi nyelvnek 
czéllyát; Ь) annak nemzetisêgét; с) ugyanannak Воюй 

és vegyi'iléseit; d) а’ nyelvmlïvelésnek igaz mivoltát, 

czéllyát és akadállyait. A’ többek közötl; jelesek benne, 

 

*) E’ кед-девах, ammint azon el'ztendöben Böjt-elö-havának Nik 

napjánn a’ Hazai Tudósítások által közönségessé télettek, а‘ 

következendök: I. Mi a' Dialecms Grumman/kai tekìntßlben? 

Vannakë исп értelemben a’ Magyar _Nyelvnek Dialectussßi? 
Ha wanna/c, mellyek ага/с különösen? Mben. külömböznek 

egyma'stu'l, ¿s mint [едете a'lßalok bö'víteni a’ Маша’ Ífdi 

Nyeluet? II. Minò' Tudoma'njos Rendfzaba'solc [или kellmß 

és lehetne й] Szaœ/akkal ё: Szo'lla'smo'dokkal а,‘ Magia’ Мг" 

vet öäzfíteni kůlämbfe'le Tadoma'nyokra és Mesterse'ge/cre ne'zw? 

III. Jlellyik z/olna azen legalkalmatosabb mdd, melly [де/1711 
zggy шиит: Magyar Баб/1257472)“ (Lexicont) [едете IWW' 
teni P Ki kelleneë каппе]: a’ Дуги’ .Régiségére, a’ Tartomáïl] 

МЛ Szauakra ¿s Szo'llásmo'clokra 
, паду a' Magyar шуте]: 

külämbfe'le Dz'alectussaira Идеал! ? MeIlyi/c [ер-битвы йтт 

leheme a’ legalkalmatosabb mo'doa végre мумия? — М ‘315’ 

adott kérdésekhez a’ Реши említett “МН; Impcsoltatottfìfóí 
Teleki Láfz ló által. — А’ Ildik kérdésnek megfejtése'ben, 
ammini; megkívántatott, a’ Magyar Nyelv’ belsö történeteil» 
Grammatikaì alkotmányát, gz Európai Tudós Nyelvelmek 
dáit, és ш a’ tekíntetet, hogy a’ Magyar Nyelv парше" 
Nyelv, шуты fzeme elött tartotta Versaghy 
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és minden fìgyelmetességre méltók czek: „Az emberi 

nyelvet általlyában két f6 réfzre kell ofztanunk; ama’ 

czikkelyezett hangokra tudni illik 
, mellyekkel a’ tárgya 

kat, cselekedeteket, I'zenvedéseket, ’s ezeknek külömbféle 

tulajdonságait és környi'ilállásait megnevezi; röviden 12611— 

Vain, a’ I'zavakra, mint pufzta fzavakra, mellyekbül a’ 

nyelvnek lelk etle n teste áll; azutánn рейд а’ czik 

kelyezett hangoknak olly öfzvel'zerkeztetésére 
, hogy gon 

dolatinkat, itéleteinket, és hajlandóságainkat értelmesen 

egyfzersmind és érzékenyen kifejezzék; a’ mibi'il a’ nyelv 
nek nemesebb réfze, úgymint eleven lelke, támad. 

На а’ 1ц11бшЫ`ё1е climákban kiilömbféle'k a’ tárgyak, 1:11— 

lömbfélék bizonnyára a’ bennek lakó népeknek nyelvei 
ben ama’ nevek is, mellyek e’ tárgyakat jelentik. Ha 1:11 

lömbféle tovább a’ climákban az éfznek és fzivnek járása, 
következik, hogy a’ nyelvekben a’ fzavaknak öfzvelzer 

keztetése avvagy a’ yI'zókötés is 1:111бшЬГё1е.“ *“) _ Е’ két 

igazságrúl mélyebb elmélkedésbe erefzkedvén, a’ Magyar 
nyelvnek nemzetiségeihez kúlönösebben fordúl. Ш: én 

csak azokbúl 
, mellyek nyelvl'inknek M agyar lelk é 

hez tartoznak. a’ I'zembetünöbbeket jegyzem ki: _ 

„ 
A’ 

Magyarnál mind a’l férjñ, mind az alTzony csak ö',- és 

ezt Verseghy nyelvlïnkben férjfìas nemzetiségnek tartya. 
Azoknak, kik azt vélik, hogy a’ Poésisban a’ fzemélye 
sl'téseket sokkal érzékenyebbekké teheti a’ neveknek ne 

me , 
és hogy -е’ Izép шамот; nélkül a’ Magyar nyel 

vet nem kellene hagyni, аи: feleli: hogy a’ I'zemélyesl' 
tésekben Aa’ költött fzemélynek nemét felette könnyú- min 

den névmutató (articulus) тазу a’v ne' I'zócska nélki'il 

meghatározni, mint p. o. ha az öreg Oceanust I'zakállos 
пак, a’ Terméfzetet anyának чаду dajkának nevezziik; 
és hogy következendöképen sokkal jobb , az ollyanlférjfias 
nyelvben, a’ minó а.’ Magyar, a’ nevekpek nemer'l nólkül 

iF) А’ 20. он. 
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fzi'ikölködni, mint e’ magában hiú I'zépsègnek, melly a’ 

nyelvnek csak gyermekkorában támadhat, felette sok és 

terhes alkalmatlanságait viselni. “*)-- „Hogy a’ Magyar 
han a’ névmutató a’ névragafztásban nem változik, a’ 

nyelvnek nemzetiségei közé tartozik, valamint az is, 
hogy az eseteknek hatairozásái/‘al nem Izolgál. De ellenben 

a’ határozott bei'zédet, mint: Шиит. a’ gyermeieket, Ш 

tegnap Левый] mental', a’ határozatlantúl, mint: ааст 
теЬеЬес la'ttam tegnap [шиш merma' 

, megkülömböz 
(ей. Е’ közös tulajdonságbúl megmeg eggy kiilönös nem 

zetiség támad"a’ mi nyelvú'nkbeu, melly abbúl all, hogy 
a’ határozott bei'zéd az igeragalìtásban mutato format k1' 

ván. Világosan кашица ezekbúl, hogy ama’ Deákos Ma 

gyar Íróink, kik az az vagy а’, e vagy ez vagy ввел. név 

штаты, а’ Deal-.- befzédnek Példája Ikerint, Миш ha а’ 

versben megfzorúlnak, I'ziikségtelen kicsinysc'g гуаши: 
elhagyogattya'k, anyanyelviinknek annyival kényesebl) 
és drágább nemzetiségét vefztegelik, a’ mennyivel bizo 

nyosabb, hogy e’ Вдовы]: а’ befzédnek értelmeSSê' 
Её: illetik, melly az emberi nyelvnek mivoltához шк» 

zik.“ И) -— „Valamint a’ Görög nyelv Гейш (ablativusl 
nélkül, úgy a’ miénk nemzö (детищ) vagy, igflzßb' 
ban P'Lóllván, birtokos (possessivus) nélki'il lìükölködik. 
A’ birtokot mink a’ dativussal avvagy tulajdom'tóval fe 

jezzi'ik ki 
_, 

mint ezekben: шар, пеЪвт pénzem, »van МН 

çfze; hol a’ nelîem és „вы valóságos dativusok. Ez, Va' 

lamínt a’ dativusnak ama’ klïlönös ölàvefxïggelìtêse is ô’ 

birtok’nevéve1, mint: a’ Herczegnel: lzertye, nem Рейд 
a’ Herczege' kart, Ducz's догнав, a’ Magyar nyelvnek 
jcles és valóban kényes nemzetiségei közé шить А’ 

 

Ф) A' 54. ом. 

**) A’ 55. old. --- Ezen hibát már jobb Íróinknál is e'i'zrevell'lükï 

р. о. а’ Meséknek illyen homlokírásaiban: Bárány ё: РИМ"! 

а’ так fzerint: Agnus e; Lupus. 
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мистик nominativussa és accusativussa vmíndenkor 

eggyenlö, valamint az Olafzé is. De még a’ Deákban is 

hány egyforma eset (casus) van? A’ mensa névnek ge 
nitivussa, dativussa, és többes I'zámu nominativussa. mind 

свай mensae; a’ dominus névnek genitivussa és többes 

fzámú nominativussa domini ’s a’ t. és e’ nyelvekben ki 

ki megkülömbözteti mégis ezen eseteket, mikor azokat 

a’ befzédben hallya. Minek Иудина]: tehát némelly Nyelv 
miivelöink a’_ dativushoz nem hasonh'tó kl'ilönös gemiti 
vust, mint azok, kik az e' fzóképz'c'it е’ végbúl eró' 

nek erejével ragafztéknak akarják гений? Й‘) De a’ 

I'zóképzöket jol meg kell kù'lömböztetni a’ ragafztékoktúl. 
A’ fzóképzö а’ Magyar nevekben nevezöket, avvagy nomi 

nativusokat, mint: фалангу, fèlség, zgazsdgok, false' 
gek; az 1'gékben pedig a’ jelentö módnak, jelenvaló даб 

nek, és törzfókös formának rideg fzámú harmadik Ike 

méllyeit képzi, mint: гуляй‘, felez, az ígaz és [ё] gyö 
kerekbüi. A’ ragafztékok еПепЬеп а’ nevezöknek а’ не 

Vekben 
, az emh'tett harmadik Iizemélynek pedig az адек 

ben tökélletesen meghatározott értelmet ad 

nak, úgy, hogy а’ ragafztékkal felkéfzi'iltt fzóhoz sem 

új képzöt, sem> új ragafztékot függefzteni többé nem 1e 

het. М‘) Régi vetekedés ugyan már az а’ Magyar Nyelv 
mlïvelök között, ha vallyon a’ Magyar nemzö 

, melly 
hl'rtokosnak sokkal helyesebben neveztetik, az e' beti'ibúl 

állë, чаду a’ nah, nel: ragafztékbúl? Ногу az e' bírtokos 
 

*) А’ 56. old. 

**) Megvan e’ külömbség `a’ fzóképzök és а’ ragafzte'kok, vagy 
ezekaek helytartói кбит, а’ többi emberi nyelvekben is. Így 
p. о. а’ Deákban az ams , iam, or, ezekben: dominatus, do 

minz'um, dominar, fzóke'pzök; az 0mm, is, abar, aber, er 

pedig ezekben: domínomm, damz'nís, dominabar, dominaôar 
, 

dominer, inflexiók, mellyek a' mi ragafztékiriknak hivatallyát 
viselik. [Аза а’ Felelet.’ 29. és а’ Magy. Nyelv tud. 130. 
köv. old. 
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nem lehct, könnyü (Маний шк е’ тошМзЬЫйз‘г az em 

beré le'lek; mclly olly magyaratlan, hogy вены sem 

êrti. De értelmes cllenben e’ mondás: az embernel: [е] 

ke; mert mink a’ birtokot a’ tulajdonítoval fejezzúk ki 

még akkor is 
, 

mikor a’ Вей]: habeo 1'gét Magyarra for 

dl'ttyuk, mint: van nelvem jq'fzdgom , van az инд/дна]: 
jq'fza'ga. A’ mit az ellenkezö felekezet a’ Deákblil hoz 

elö: ego fum Pompeii; Мс pz'leus est patria mez' ; melly 
mondásokat a’ Magyar l'gy I`zokta ejteni: én. Pompejuse' 
паду/01: ; e’ lralap az atya'me' .- erre аи: feleli Verseghy, 
hogy ez egyenesen az ö álh'tását erösiti; igy {Муш 
ván okoskodását: H01 tanúllyuk vallyon ama Logikát, 
hogy a’ copula est mellett a’ subiectum nominati 

vus, a’ praedicatum pedig genitivuß legyen'l Vagy 
mellyik Európai Grammatikában talállyuk azt а’ regulát, 
hogy a’ verbum substantivum sum nem k`ét по 

minativust, hanem csak eggy nominativust, a’ másik 

helyett pedig genitivust kiván? Az említett és a’ hason 

ló mondásokban a’ Pompeii és a’ patria mei ellipti 
cus genitivusok, mellyekhez gondolatunkkal е’ n0 

minatívusokat kell függelztem'ink: Pompeii homo, сшил, 
assecla, és patria mez' pileus; és az illyen gcnitivust, 
de titkos nominativussával eggyùltt, fejezi ki aze' Magyar 
képzö' , melly тыс valóságos nominativas. Kitetfzik el 

'tovább abbúl is, hogy azonban, тёк ‘a’ ведь ellipticus 
genitivust , 

mint Pompeii, чаду patria mez', declinálui 
többé nem lehet, az e' képzö' ellenben a’ ragafztékokat 
mix-1d elfogadgya, mint a’ többi nominativusok : az aiya' 
me'nak, az atyzímét, az Муфтий], az atyríme'íg, М 

atyafme'ért ; ez pedig meg nem történhetne, ha az e' csak 

ellipticus genitivus volna, mint a’ Deákban a’ Pompeii 
és _patris mez', és a’ Deákban eltitkoltt nominativusokat 
is, homo, vagy pileus ‚ magáhan egyfzersmind nem fog 
lalná. Mikor a’ Deák Еву 12611: cuius est [шее domuö? 
ezt minden bizonnyal e’ helyett mondgya: cuius дотш 
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est haec domus? A’ Magyarban is tehát e’ kérdés: kie' e’ 

ha'z? annyit tefz, mint: kine}: a’ háza, vagy ln" háza 

`е’ Ím'z? Ebbül tehát világos, hogy e’ fzócska kie' ezen 

esetbenannyit сей, mint [sínek a’ háza? és hogy kö 

vetkezendőképen a’ birtokos a’ nevezővel öizve van ben 

ne olvafztva, azaz, hogy az é а’ Magyarban eredeti 

nemzeti birtokos nevező, mellynek, valamint e’ birtokos 
nevezőnek is házam, házad, Мёда ’s а’ t. párjait a’ 

napnyugoti nyelvekben hafztalan keressük. Illyen eredeti 
birtokos nevező az övé névpótoló is. Feltaláltatik azonn 

kívül e’ birtokos é a’ magányosan álló birtokos névpó 
tolókban is, mint: enyím az enyém helyett , 

tiéd {Qmi 
énk, tiétek,- accentus nélkül ezekben: mieink, tieitek; 
i betüre változtatva ezen többes fzámokban: házaim 

, 

ha'zaíd , házai ’s a’ t. “ *) —- „A, Görögben dualz's avvagy 
kettős Гита van a’ neveknek, melly az eggyes és a’ töb 

bes Izém között áll. A’ Magyar e’ nélkül l'zükölködik 

ugyan, de а’ sarklzámoknak ellenben, mint eggy, lettő, 
három, négy ’s a’ t. még csak többes fzámot sem adott, 
és a’ душка nevekkel is csak az eggyes Í'zámban él, mia 
vel а’ többséget az efféle nevek, valamint a’ sarklzámok 

is, magokban foglallyák. E’ nemzetiség egyenesen ellen 
kezik а’ Deákéval, és valóságos férjfias I'zépség is egy. 
fzersmínd, mivel a’ bel'zédben rövidséget okoz, ’s а’ sok 

l: torokbeti'inek kellemetlen hangját nagyon megkeve 
siti. Nyelviink’ e’ kezdetétül fogva fzokott nemzetiségé 
nek átlzítására, megfzeretésére és tifzteletére olly kevés 

Philosophia kell, hogy Verseghynk csudálni nem győzi, 
mikép hatalmasodhatott el még jobb Íróínk között is ama’ 

helytelen és Гонады fordúltt új regula, h ogy Ya" Ма— 

gyar nyelvben a’ Deák fzámeggyeztetést 
~(concordantia numeri) fzorosan meg kell tarta 

ni. Ha e’ törvénynek kedvéért így belzéllenek azon Író 
 

t) A’ 247 -- 249. „m. 
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ink: a’ Magyarok' Kz'ra'llyok, Kz'ra'llya helyett; há 
romfzáz katonák érkeztek, e’ helyett : bá r omfzáz 
katona érkezett: bel'zéllyenek hát a’ Deák concordantia 

&erint a’ többi hasonló esetekben is imígy : fz é pen ter 

metteket (termett helyett) k a t o n á k a t lá t t a m. 

Hogy a’ kép? két aranyak. A’ bornak húfz fo 
rintokonn volt akója, és én Izufzonätökönn vettem, 

Két poharak vizeket, vagy két pohár vizeket, vagy 
a’ víznek két pokaraít (duo pocula aquae) ittam. 

Bécs P o s o nytúl Ни méréföldek. Hár om efztendei, 
hogy nem láttalak. ’s a’ t.“ *) Megéreztetvén így 
velek ama’ Magyar I'zóllásoknak irtóztató terméfzetlensé 

gét, melly az ö új I'zokásokbúl l'ziikségképen következik; 
kimondliatatlanúl megzavartt édes hazai nyelvünknek 
sorsát ezen nyilvánvaló fzörnyi'i sérelmében is --- melly 
által t. i. nem csak terméíketes eggyűgyüsége és regula 
ritássa, hanem még magosahb rendü I'zépsége ’s а’ me 

trumra való alkalmassága is egéfzen megrongáltatik ---- 

fzívére vette Verseghynk, midőn a’ miatt tovább így 
okoskodik: „Hogy а’ Magyar birtokos nevekben a’ k a’ 

birtokosoknak többségét, az i pedig а’ bírtokoknak több 

ségét jelenti, senki: sem tagadhattya. E’ nevekben, ta 

gam, tagod, tagja, és е’ névpótolókban , enyim, tiéd, 
övé, semmi többség sincsen; ezekben, tagunk, tagotok, 
муж, és miénk, tiétek, övék, а’ k а’ birtokosoknak 

többségét jelenti; ezekben tovább, tagjaim, tagjaid, 
tagjai, és tieid, övéi, --- mert enyimek a’ köz regulát 
követi, és ide már nem tartozik 

, 
—-‹ az utolsó i a’ birto 

koknak többségét fejezi ki; ezekben végtére, tagjaink, 
туфлю]: , tagjaik, és mieink, tieitek, övéik, az i és]; 
betük által mind a’ két többség öl'zvefüggelktetik. Nem 
hafzontalan beti'ifzapon'tásë tehát az íllyenekben : а’ Gró 

foknak lovak vagy lovaik, а’ Herczegeknek kertyek 

if) А’ 57. за. old. 
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тазу kertyez'b, a’ bírtokosoknak többségét, mellyet már 
a’ Herczegel: és Groffok nevekben világosan jelentxïnk, 
a’ loa/olv, len/aib, és kertyek, bertyeil: nevekben is új 
1r heti'ivel jelentem'ink? . . Verseghynknek ebbéli hofl'zabb 
’s a’ nyelvnek belsö mivoltábúl vontt okokra állapított 
elkméllésébi'il utól világos és változhatatlan 1eII`z шаг в’ 

regula: Hogy „a’ Magyar nyelvben csak egyedi'il az 

a, е, és a’ többes fzámban аза]; az ai és ez’ bírtokosok 
bírnak ama’ tehetséggel, hogy az elö'ttök álló dativuso 
kat genitivusokra változtassák, és hogy a’ józan Logika 
fzerint csak így lehet Magyarúl a’ nyelv’ nemzetiségének 
sérelme nélkül befzélleni: a’ Groífbl'nal: lava, a’ Нег 

czegelsnek lrertye; a’ többes fzámban pedig: а’ СГОТОЬ— 
nal: laval', a’ Herczegeŕnek kertyei. . . Mikor kell hait 
a’ bl'rtokos nevekhez a’ l: hetüt ragaiìtani? Csak akker 

egyedi'il, mikor е’ nevek a’ befzédben magányosan álla 
nak. Mikor Еду fzóllunk: a’ Magg/arch’ Kz'rállya a’ tai 

borba ment; de [Став/ибо}: otthòu maradt; e’ 
névben Királyne'j'ol: а’ 17 betû által a’ bírtokosoknak, úgy 
mint a’ Magyar oknak, többségét ki kell jßlcnteui , 

mivel a’ Kira'lynéj'ol: név mellett az ö neveket elhallgat 
wak.“ ss) __ 

„ 
А’ Görög nyelvnek Aon'stussai vannak, 

 

из) шва erriil bövebben а’ 249 —- 258. old. — меди-взмах Ver. 

вед/луцкий ezen állítńsát tökélletesen azon Éfzrezfételelc a’ 

.Magyar Nyehfnek a' palgári Igazgatásra e's Törvény/ceze'srs 
vala' alkalmaztata'sáru'l, mellyeket T. N. Vefzprém Vármegye 
1807ben a’ Наша elcjébe tejrefztett; ama’ kétes értelmíi mon 

(мимы, mellyek e’ Deákosnak véltt fzóköte'sbi'il tńmadnak, az 

51. és köv. old. illy felette sükeres intést ndván: 
„ Igan tete.. 

mcsen sértì Nyelvünkct az is 
, hogy némelly mai Решив; okos.. 

kodó Nyelvtudósaink fzavainknak ezen terméfzeti öfzveigazítá 
вы: а’ dalgok’ [од/гамм, Va'rmegyék’ дива, Lezfelek’ z'ra'sa, 
Валдай? gyůle'sßi, Летней’ fzabadaa'ga, Magyarok’ ‘дн/ёл 

nyu' ’s a' L шаг та igy kezdik tenui: а’ dolgok'folytata'sok, 
Va'rmegyék’ дота/Е, Leuelek’ ira'çok, Данией’ душат/ъ, На. 

0 О‘ 
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mellyek nélkûl az Európai nyelvek fzûliölködnek, ’s meli 

lyeknek értelmét mégis tökélletesen kifejezheiik. А’ 211‹ 

dónak nincs jelenvaló ù'deje, és a’ jelenvalórúl mégis úgy 
tud befzélleni, mint mink. Nekl'ink nem volt valaha jö~ 
vendö üdönk, és ezt a’ jelenvalóval még most is úgy ki 

tudgyuk fejezni, mint futúrumával a’ Deák: mihelyt 
haza megyek, azo nn al 1e velet írol: : utprimum 
domum ¿vero 

, 
illico epistolam scríbam. Az eggyik Ма 

gyar fúturomot Öseleink koholták, mikor а’ Deák nyelv 
vel közelebbri'il megösmerkedtek, az andas, видав Deák 

képzöbül: ¿rand , írandok; verend, 'verendel' ’s a’ t. 

mellybi'il a’ Штаб és kapcsoló módokban is támadtak, 
fzapora gyom gyanánt, új halìontalan és felette hollzú 

futúrumok, mint: z'randane'lr, [гадает/ила}: ; verendene'ŕ, 
aueremlgyel: ; alkalmatlanlrodandana'nal: ,~ ‚Решишь 
tendgyenelv ,~ de lassankint e1 is tüntek (а’ jóizlé`sü 111511— 
nál tudni illik; mert némelly mai Novellisták és Рога! 
wk * Elbefzèuöknek, Апатит]: fzeretik mago 
kat nevezni -— azokat, ammint látfzik, megint folyamaîba 
hozni, majdnem eröfzakosan Ерш-Коала]: А’ másikat a’ 

 

meule’ jìabadsa'gok, мазута/Ъ’ tön/e'rmyeík ,- mellyeliet min 

ìlen igaz Magyar elsö hallásra is igen eröltetett дышишь 
talál. Az illyen Magyarjaiuk tehát ezeket is: а’ ‚Маю/ага’ 10 

т, a’ Лёшей/с’ tellene 
, 

a’ To'tak’ ökre, a’ Barátok’ [штат 
így Сей“; ki az ö й} regulájok fzerint: а’ Magyarok’ lovok, 
'a' Némttek’ гелем/Ъ, а‘ Ta'tok’ äkrb'k, а’ Bara'to/c’ [штата 
Melly botránkoztató Constructiók ezek а’_ Magyar fülnek.' Soha 

sem fzóllanak Еву az igaz Magyarok; soha sem mondották öl: 
a’ Magyarok’ Istenek, Uralcna/c Иго/Ъ, Kíra'lyoknak ПУД‘ 
I_yok, вежде/Елей: Urok, Еве/Ъ’ Teremtäjö/c; hanem így: Mai 

душа/Е’ Jstene, Uraknak Ura, Лёг-Думала}: Kífa'llya, Sere 

geknek Ura, Еде/Ъ’ Teremtäje.---- блик tehát ‚щипка‘ al 

illyen újságokonn való helytelen kapkodástúl, ’s maradgyunk 
inlgább 'Nyelvünknek terrnéfzeti eggyügyüsége menen, [шву 
még utobb Ilyelvrol'ltóklmk 116 mondattassunk. “ 
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Némem'n kölcsönözték újabb шик, ’s неметь a’ fog 
ígébül még segl'tö ígét is csinállak nyelvù'nkben, mint: 

¿mi fbg, 'verni fog .» с: шт) fdmiben, er with ‘фиат. 
Ebbül is támadtak Штаб és kapcsoló hafzontalan Гаш— 

rumok, mint: ¿mi fognélz, imi fogjab; mellyek hason 

lóképen, mint az elöbbeniek, már régen kihaltak volna 

nyelvlïnkbül, ha bennek a’ lelket azok ferm nem иша 

nák, kik I'zvórúl I`zóra Iìeretnek idegen nyelvekbül Мач 

gyarra forditani.“ *“) --- — Az új gyökérfzónak koholó 

дани minden emher méltán megkívánnya, hogy a’ tölle 

névnek Убийцей eredeti hang a’ tárgynak valamellyik 
tulajdonságát olly értelmescn Ищете, hogy errül és 

így й] nevéri'il is minden tétovázás és _kétkedés nélkúl 
megösmerhesse; a’ mit а’ mostani fzemes világnak tellyes 
kedve Iìerint és tökélletes megelégedésével végbe vinn'r, 
eggyáltallyáhan lehetetlen. Az erkölcsnek vallyon mel 

lyik fzembetù'nö és minden egyéb tárgytúl világosan meg 
válafztó tulajdonságát fejezi ki a’ rény hang? --- Mikép 
lehetne tehát аи: okosan várni, hogy- az illyen, й] gyö 
kérfzó az egéfz Nemzetnél elterjedgyen?. .. A’ ragafzté 
kok, fzóképzök és ölkvetevések arravalók, hogy a’ 12:1 
vaknak й) és bizonyo san meghatározott értel 
meket adgyanak, fziikséges tehát valóban, hogy ezen 

értelmeknek bizonyosan meghatározott zfengéit 
magokban foglallyák: mert а’ mi nélkúl шпат! ßzi'iköL 
ködik, azt más valaminek nem adhattya. На в’ fzótagnak 
'tam тазу tem a’ közönséges Ilnokás ад az erö't nem adta 

volna, hogy, mihelyt -valamelly {дым függefztetik, azon 

nal a’ тын l'idönek elsö rideg fzeméllyét jelentse, mint 

z'rtam, wertem; soha valóban e’ [испив e’ Готов Шт— 
talt a’ nyelvben nem viselhetné.“ lm“) Verseghynknek 
e’ tárgyrúl való ’s шаговым megbizonyított okoskodásá 

 

") A’ 40. köv. old. 

u) A' G9. 71. ош, 
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búl nzt következtettyük: Ногу, ha a’ ragafztékoknak, 
fzóképzöknek ’s t. e. f. volt ugyan is valaha ez vagy más 
értelmek, de ат; üdövel elvefztették, többé már határo 

zott értelmet nem adhatnak; шаг pedig vnnnak 
, 

vala 

mint világos és határozott értelmů ragafztékok és fzókép 
zök, úgy semmi, homályos, kihaltt és tétovázó értel 

mi'íek is; ezek tehát új fzót nem adhatnak; a’ határozott, 
világos értelmi'iekkel sem lehet mindenkor önkêny [йе 

rint új fznvakat Гонимый, hanem csak ollykor, ha a’ 

közönséges egyformaság megengedi. --- A’ nyelvmüvelést 
akadályoztattya Grammatikussainknak а’ régi Magyar 
könyvekhez igen is nagy ragafzkodása , 

és a’ m é rték 
le Цен Pu rismus.*) Ide идиота]: még 1.) А’ helyte 
len vngy éppen új ragafztékok, I`zóformá1ások 

, 
és az ide 

деп fzókötéseknek majmozásn. 2.) Ama’ felìesség melly 
minden идущие kù'lönös nevet akar adni. М‘) 3.) Az Éke 

 

*) „ A’ Вей т és .s издевок találnak a’ Magyarban вы; társa 
kat: de nzonnkivül az us Пед]: végzés is nállunk, mint Вега 

végzés, olly fzokott és olly ösmeretes, hogy a’ Magyar a.’ ne 

vet nélküle Лапша]; sem ösmeri. E’ végzésnek elharapását te 

hát én (így I`zúll Verseghy a’ 294. old.) nem uézhetem egyéb 
nek, hanem csak majmozásnak, mellyel a’ Németeket és a’ 

többì Európai Ncmzetekct акаций: mcgtifztelni. На mink шей 
nek nyumainn a’ Mercurius, Uránus hclyett a’ Mercu'r 

, 
[лёд 

nevekct csínosablmn mondgyuk, Невода tulajdoníthatná ne 

kem “Леши, ha e’ regula fzerint Vénus AlTzonyt Ve'n Alfzony 
пак mondanám? Az us végzésnek elharapását me'g az ollyan 
печенках: is шедший , mellyek helyett régi, fzokott 

, 
nemzeti 

neveink пшик , 
mint Polon 

, Latin ‘газу Lata'n, és Валет, 
а’ fzokott. Lengyel, Ведь, és Osch helyett, én bizonnyára olly 
jelenésnek tartom, mellyben таза“: шдшьаыешг akaró affec 
tátiónál egyebet nem МЫШЬ. “ 

**) Е’ fzámban vannak amaz й} nevek is, mellyekkel ne'mellyek , 

az ввёз, etés, мзда, tetés, fzóképzöknek segedelrnével, а’ 

nyelvez versengve b'rivítìk —- ammint a’ 181. от. Ье1уезеп ál 

ину- nfseghynk: „Az an, en, чаду юг, tet, неравны 
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senf'zóllásnak és a’ Poésisnak kevés böcse, vagy éppen 
mcgvetése a’ tudományos könyveknek kedvéért. *) 

XXVII. Nyelvíinknek kimúveltetését méltán kiter 

jeßatetLe Verseghynk а’ helyes Írásra is, ’s ezt is жён; 

philosophiai principiumok I'zerint шедшим-опа. A’ vé 

gett, minekutánna megmutatta, hogy fzíikséges légyen e’ 

pontban is az egyformaság és tökélletesség: mert az Éfz 
ezt eggyáltallyában parancsollya; a’ helytelen l'rás a’ 

nyelvet érthetetlenné ’s kellemetlenné is tehcti; az Olva 
sót fennakaßztya ’s имевший: е’ philosophiai megfogás 
búl: „А’ betül: az íra'sban. jelei ama’ czz'lvlrelyezett ham 

golmab, mellyelrlvel az emberz' луди él:“ az orthogra 
РЫЛ korcsoknak'helyes egyengetését e’ három f6 regu 
Мыши fejezte ki: 

„ 1.) Valahány czikkelyezett hang ta 

láltatik valamelly nyelvben, fzintannyi különös betüi is 

legyenek, mellyek e’ hangokat jelentsék. 2.) Mindenik 
betů mindenkor csak eggyetlen eggy hangot jelentsen. 
3.) Ammint az egyformaságnak, fzónyomozásnak és hang 
rendnek kl'vántatási fzerint tifztán és csl'nosan ejtyük a’ 

befzédet, úgy írjuk is. “ 
--~ Az elsöbül l'gy okoskodik: 

 

(„плащ müveltetö {вас olly выведем a’ Magyar nyelvben, 
hogy me'g értelmességéhez tartozó fzebb nemzetiségei közé is 

fzámláltatnak. Ámde az ìllyen {деньги csináltt nevek ellenben 

olly fzükségtelcnek, Воду а’ befzédet még meg is csúfittyák, 
mivel a’ kellemetlen kelcpeléahez nagyon hasonlónak tefzik. 

Eggy érdemes és tudós (шва ezt már tégen egyfzer, mikor il 

lyen Magyarsúggal elöadott nyilvánvalú befzc'det hallott, ku 

k u r ic z a p a t t о g t a tó dialectusnak пешие. De kicsoda is 

olvasliassa könyöriìletes mosolygás nélkül az elîéle mondást: a’ 

Ki r #il y i parancsoltatásoknak elolzfastata'sa u t á n n a’ 1143711— 

hagyanatan ad Мина]; befzedetése'riil tanác s koz tak; е’ 

helyett: a’ Ki rályi ‘parancaalatqknak Ной/агава utánn а‘ 

hátrahagyagt a d ó k n a k befzedésérül t a n á c s k oz t а k. 

*) A’ 14iî'»--18\6\l old. a’ nyelvmüvelésnek akad-.illyai ’s мышц]: 

okai egyetembep feltaláltatnak. 
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„ 
A' Magyarban az багет: mássalhangzók, ca , cz , gy, 

ly, ny, ty, fz és в], е’ regulátúl eltávoznak; de való 

han eggy tudós Magyar sincsen, a’ ki jobban nem Ize 

retné, ha Eleink a’ dupla betük helyett inkább vala 

melly jellel megkülömböztetett eggyügyűeket “Падший: 

volna. Ezt most. megtenni, képtelen zavarodás nélkül, 
lehetetlen volna; mivel a’ dupla betük közönséges 
I'zokásban vannak, és kötelességeket, ha legalább olly 
állandó rendbe I'zedetnek, hogy azokat az olvasásban egy 
тёщи elválafztani ne lehessen, a, hangoknak megkülöm 
böztetésében pontosan шедший. А’ ts, tz , az és za, e' 

kötelességet meg nem tehetik: mivel ezen öl'zvetett be 

сшит]: mindenikében az első betüt a’ másodiktúl el lehet, 
sőt némellykor el is kell válal'ztani. . . A’ melly jussal 
tehát az Olvasó e’ Шатки: ru'tsa'g, útza'ro', [дав-от. 
Ро1уш1га17, a'tzulzog, imígy ol'ztya ketté: rút-Míg, út 

za'ró , fze't-sompoëyodtak, (ít-zuhog, kölönösen mond 

ván ki mind a’ t, mind az utánna következő s vagy z 

betüknek eredeti hangját: ugyanazon jussal е’ l'zavakbau 
is: шва], atze'l, живота, létzeb, imígy teheti meg a’ 

kettéfzakafztást: «it-sol, (мг—2:51, vat-sara, lét-zek, 
a' t és az utánna álló s vagy z betüknek eredeti hangjait 
különkűlön ejtvén ki, mellyek a" cs és cz eggyügyű 121 

I'zegő hangoknak csak árnyékai sem lefznek. Tudom én, 
mit felelnek erre a’ ¿s és tz védelmezői: hogy tudni il 
lik a” Magyar Olvasó а’ nélkül is tudgya, mikor kell a' 
t betüt az utánna következő s vagy z betűtül elválal'ztaní, 
és mikor nem? De én erre Ушастая azt mondom, hogy 
itt a’ józan él'zti'il előnkbe terjel'ztett okokra, azaz, a’ 

Philosophiának talpigazságira épített tök éll e t e s Ortho 

graphiárűl van а’ kérdés, melly a’ rendbefzedett 
nyelvnek [zükséges egyfzersmind és [zép tulajdonságai 
közé tartozik. Elhallgatom azt, hogy, mikor a’ Magyar 
nyelvnek művelésérül, rendbel'zedésérül, és így Ortho 

вырыты is gondolkodunk, nem csak a’ tudós vagy 
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tanúltt Magyar Olvasókat kell fzeműuk előtt viselni, ha 

nem azt is, hogy а’ tanúló Hiúság és nz idegenek a’ he 

lyes Magyar olvasást bizonyosan meghatározott és világos 
reguláknak vezérlése [zerint könnyen megtanúlhassák. . . 

Az Öi'zvetett fz betü mindenkor a’ Deák s betünek, а’ 

gömbölyü Magyar s pedig mindenkor a’ Német fd) betük 
nek hangját jelentse. E’ ['zerint azntánn az eH'éle fzavakat: 

vaffzon, hafzon, senki sem válal'zthattya imígy el: тёз— 

zon, has-zon, különösen ejtvén mind az s, mind a’ z 

(betünek eredeti hangját. De ellenben a’ газы!!- nevet 

sem fogja senki imígy olvasni: ига—[лёд Szintezen re 

gula [zerint kell a’ я] hangnak jelentésére is a’ holl'zú f 
betüt мышц; ‚ 

mint dardzfob; mert így e’ [zót fel 

nem ofzthattyuk illyformán: дата-‚9010, és így (vala 
mint ellenben gazság helyett ga-zfdg) helytelenül nem 

ejthettyiik. Mást is tefz ám az Anatomiában Izúszár, és 

mást а’ katonáknál Ízufza'r. Az első e’ két fzóbúl támad: 

Мг és лёг 5 а’ másik pedig ezekbűl: [ш]: és a'r. “ Hagy 
gyuk tehát а’ ta, tz, és sz , zs betüket a’ ragalztékok”, 
I'zóképzök, és öfzvetevések’ megkűlömböztetésére; а’ gyö 
kérl'zavakban pedig éllyünk cs, cz, és fz, я] elválal'zt 
hatatlan eggyes betükkel. -- А’ másodikbúl ekképen 
okoskodik: „Vétenek а’ Magyarban e’ regula ellen, kik 
a’ betünek ötféle -hangot tulajdonítanak, úgymint: 
а) А’ d betü utánn, de csak némelly esetekben, gy han 

got, mint tudja. b) Az l utánn ly hangot, ismét csak 

némelly esetekben, mint találja. с) Az n utánn ny 
hangot, megmeg csak bizonyos esetekben, mint ‘[Iza'rzja.y 
d) A’ t utánn, megint csak némelly esetekben, ty han 

got, mint mutatja. e) A’ többi betük utánn 
, sőt, a’ mi 

különös ügyelmetességet érdemel, az említett bizonyos 
esetekenn kívül, még а’ d, »l 

, n , t betük utánn is, olly 
hangot, a’ minőt e’ betüknek a’ Deák és a’ Német min 

d e n k о r tulajdonít; mint: vad/"(írás (az erdőben), feljut, 
fzz'njfítélr, átjár, ’s a’ t, E’ képtelen дачах-садит rendbe 
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lehclne гнал; Orthographiánkban , 
ha némellyek вы а‘ 

tellycsséggel helytelen Télekedést, Могу а’ helü a’ bir 
tokos neveknek és а’ mutaló [выше]: ЬёЦуедтЬеЩе, el 

nem мены: volna тазом. Így mdr a’ harmadik 

regulát sórlik, kik а’ tifzm és csl'nos befzédet x'rásokhan 

nem követik. Az igaz Magyarnak ezen ejtéseit: tugygya, 
МИФ/{ул , fzfí/Lynya , mutatytya , a’ rendbefzedett és 031 

nos nyelvben rövidségnek okáért 1'gy [Зона]: l'rni: tud 

gya, tala'llya, [идти/а, „плащ/а: minthogy az öfzve 

шеи Magyar beti'ik, fzámtalanfzor megdupláztatván, a’ mi 

a’ nyelvnek napkeleti nemzetiségei közé tartozik, Штопа— 

hatatlanúl sok és паду alkalmatlanságokat okoznak. Eze 

ket a’ Kassai Museumnak Tagjaì azzal kevesl'tették meg, 

hogy az öíìvetett cs, cz , gy, ly, ny, ty hetükben az в, 

z és y betüket, az fz és я] betûkben pedig a’ hoITzú f 
betì'it nem valóságos beti'iknek 

, 
hanem saját hang nélkül 

fzükölködö béllyeg jeleknek nézték, ammint valo'ball 

nézniek is kellett 
, 

és 1'gy egyílner írni elegendönek штоп 

шк. А’ régi сева, czcz , gygy, , nyny, ту, fzfz, 
zfzf, dupla'zott betí'ik helyett tehát ezek штатах: сев: 

ccz , дуду, lly, тау, tty, ЛЬ , zzf, mellyekben a’ bél 

lyegjel mind а’ két beti'it Шей. De, ezen rövidx'téssel az 

újabb Írók meg nem elégedvén, az y helyett а’ ЬеШЬеЪ 

folyamodtak, mint: gj , , nj, tj; ezzel töhbnyire még 
а’ dnplázást is ki akarván pótolni; а’ többi öfzvetett Ъе 

tükben pedig a’ duplázásnak módgyát a’ vak esetre щу 
az Írónak kénnyére hagyták. Ámde a’ j beti'inek, щепу 
magányosan is [ìámtalaniìor elökerůl 

, tulajdon eredeti 

hangja lévén, mint е’ fzavakban: 
, , tojz'k, аль 

u'j'úl; lehetetlen bízonnyára, hogy az öílzvetett betükbell 

olly béllyegjcl gyanánt I`zolgá11yon, mint az y, ПЗУ a’ 

hollìzú f,- lehetetlcn tehát azt is bizonyos és állhatatOS 

rcgulák által meghatározni, mikor kellyen azt az еще 

való beti'ivel ежу és ofzolhatatlan ínyhangnak nózni, a’ 

minök a’ gy, ly, ny, ty, és mikor ellenben ugyanazon 
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előtte álló betűtül elválafztani, és tulajdon eredeti hang 
jával ejteni. “ *“) Hogy pedig a’ j nem közönséges béllyege 
betü, sem а’ nyomositasnak characteristíká ja nyelvünkben, 
és hogy ennél fogva helytelen a’ Jotistáknak írásmód 

gya , ezt czáfolhatatlanúl megbiionyította Verseghynk 
F elele tében. W) 

XXVIII. M igazság, nyomozása végett fzabad legyen 
Révait is orthographiai principiumira és reguláira nézve 
I'zámba vennem. Így [kóll ò" : “Ü „Post varia scribendi 

„pericula, quae diversa suasit ratio, recentiorum tandem 

„opera, correctís non paucis veterum aberrationibus, 
„consensíone iam utcunque certa, constitutum est: ut 

,‚ sonis Hungaricis quibusque genuine exprimendís in 

„omni casu constantes ac propriae essent lite 

‚‚ rae, secundum linguae indolem. . . Et revera adsunt 

„iam literae Hungaricae, de Latinis factae. De quibus 
„ quaedam sunt punctatae ,- quaedam combinatae ex du 

„ abus, pro simplicibus tamen habendae, cum sonum tan 

„tum símplicem exprimant; aliae praeterea símplz'ces 
‚, 

sani destinati; aliae simplices retento sono Latina. . . 

„ 
G. cui y socium est, iam non crasse, sed tenuíter, vel 

„liquescendo, eü'erendum est. Neque omni parte pro 
„nuncíationí succurrítur 

, sí, quod vulgo iieri solet, d 

„cum {цистит 
, , proponatur. Nam ct isLo líquídior 

„poscitur sonus. Viva voX audienda est. _- LY. Neque 
,‚ 

huius literae sonum genuine edunt, qui l cum iun 

„ctum, lj, sumunt. Nam et isto liquídíor docendus est. 

„Praeeunte voce viva multo id felicius pracstabítur. - 

„NY. Neque hunc sonum sincere docent, qui ad eum 

„exprímendum n cum íunctum, nj, adhibent. Nam et 
 

*)Magy. Nyelvtugrl. 42- 45. old. Felelet, 525 _545. old. 
'"‘) A’ 545 - 566. old. hol а’ Jotistáknak hypothesisét éfzgyözendö 

régi és újabb okainak sommájával ismét megtámadgya. 
***) E lab. Gra m m. Vol. l» pag. 56 -- 57. 69 — 74. 77 - 80: 
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„islo liquidior cxigitur sonus, quem vox vvivai melius 

„inslillabih --- TY. Non гашиш; genuine hunc sonum, 

„ qui t cum iunctum 
, tj, adhibent. Praeeunte viva voce 

‚‚ et {это liquidior ediscendus est. —- Litera j, consonae 

„valore, est Spiritus exilis, tener, subtilis. 

‚, 
In nostra quoque Lingua eumdem retinet вопит lenem 

‚‚ et exilem, quem in Latina habet: ex. gr. janua , jecur, 
„jocus, juba. Et чает praeterea in Germanica edit in 

„ 
vocihus: Sal): , Semanb, Sud; , Завела. — Consonantes 

„diversae , quod cum sequente vocali una exprimi pos 

„ sint, simplicem propterea consonam unam non faciunt, 
„peculiari combinatione indicandam.“ мадам 

által azt tartya, hogy е’ kiilömbözö hangokat : bara't 

.sa'g, lrövet-ae'g, és [матраса-ОХ: , 
Ьбиесз— el: ,° a't-zu 

han, zit-Mivar, és a-cze'l, mu-czog, ’s а’ t. езду 
általlyáhan ts és tz betúkkel 1'rjuk. Vanë l'gy а’ ts és tz 

hangoknak minden esetben állandó és tulajdon jegye? 
-- A’ gy, ly, ny, ty hangokat а’ gj, lj, nj, tj be 

ш]: ki nem últik; lágyítás’ hiával vannak; ’s mêg is 

így {тёщи adja, гамака, anyja , fzo'zatja: 1'gy lenneë 

minden Magyar hangnak igaz kijelentése nyelviink’ ge 
niussa fzerint? _ На a’j kis, gyenge , 

fínom 1e 

hellet, adhatë a’ d, g, l, n, t végezetú. I'zavaknak 
kettöztetö ’s egyfzersmind lágyi'tó eröt? Holott, а’ mi 
nélkúl valami fzûkölködik, ад másnak nem adhattya. 
Hogy iithetné ты: ki az лаю/‚Ишаку, a'lly, амид/а, 
attya hangokat az adj, [иду] , a'llj , (туф: , atyja irás? 

Hogy I'zármazhattak volna ezekbül: году , ша, mutatj, 
[сетей ‚ 

a’ ronts , Юла, mutass, [лег-ем parancsolók 
oily bizonyosan , 

ammint R év ai álh'ttya? Ч‘) „ 
Literam 

‚‚ j, imperativi formativam, omnibus verbis communem, 

„Verba .in t desinentia in sibilum mutant шпат 
, pro 

„vario eiusdem t cum antecedentibus literis concursu; 

„ propter чист saepe et ipsum t in sihilum abit-Certe 
 

*) Eiab. Gramm. Vol. l. pag. 34. 
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„adieclíone formativi sunt hace Гасим ront-j (ront-s), 
„hält-j (költ-s), типа-1 (mums-s), Лиг-еду (fzs 
,‚гев-в). “ На pedíg erre nézve legottan azt mondgya: 
‚‚ Etymologia tamen non haec ita restituet; sed sibilum, 
„quíinva1uit, аЬ organis sonorum repetet, eu 

„phoniaeque rationem probabit:“ —- miért nem 

követi közönségesen ezen reguláját a’ gy, 1y, ny, ty han 

goknak kifejezêsében is? mellyek a’ nyelv’ terméílzetébül 

eredett euphonia’ kl'vántatásinak tökélletesen megfelelnek. 
Miért hozza zavarba és megidomatlam'ttya azoknak rendes 

kimondását, mikor minden igaz Magyarnak tiI'zta befzéd~ 

gyében a’ gj, lj, п], hangoktúl felette kúlömböznek'f 

Itéllye meg már most akárki 
‚ 

Révai értettë jobban ша— 

gával eggyet, чаду pedig Verseglzynk. Egyébaránt Ez a' 

{спец kérdésekre адепт. Feleletél; nem azért mutatá be, 
hogy a’ jutalomra fzámot tartott volna; тем azt elöre 

ki is nyomtattatta... Baitorkodom azonban a’ kofzorús 
Tudóstúl kérdezni: Olvastaë Verseglzynek illy fzámos 

` 

Grammatikai мимы, vagy se? --- Nem olvasta? Темп 
а’ nélki'il minek {ОЗОН а’ felelethez. _Olvasta'f Tehát 
miért nem czáfolta meg? .__ 

XXIX. Közeh'tslïnk már Versegïzynk’ literaturai 
fáradozásinak végéhez. Több mind kilencz сменит, 
miöta a’ Magyar Bibliának й] kiadása a’ Katholìkusok’ 
fzámára I'zükségesnek мышкой. Ennek legalkalmatosb 
végrehajtása iránt sokféle volt a’ tanács; a’ Posonyba. 
1822dikben шпагой; Zfìnatnak is eggyik tárgya lett. 

Nemzeti шептать’ elömozdításában buzgólkodó Ver 

seghynk e’ dologban is megůóllamlott , 
’s azon Bibliának 

az eredeti nyelvekbì'il й.) {опишем és a’ T s é ts iénél jobb 
Orthographiával való kiadását ajánlotta, ’s próbatételül mind 
а’ Zí'ldó, mind a’ Görög nyelvbi'il töbh fordított дашь 

fait Prímás Herczegségének, Kiti'il felserkentetett, bemu 
ища illy czl'mü munkájában: Dissertatie de Versione 

Hungarica Scrl'pturae Застав, ‘cui speci/nina corre 



222 

сдав atque ad Vulgatam exactae Versionia, una сит 

Momenti’ Exegetíco-Phz'lologicis Emendationum, in 

Tracblctione Кишмиш ínstz'tuendarum, subíunguntur. 
видав, 1822. 4. Ezen Értekezésének Deáksága helyes, 
шт; grammatíkai, critíkai és hermenevtikai érdemei 

tagadhatatlanok. Az, ki e’ nehéz feladásnak tellyesl'tését 
kívántató erövel ’s tudománnyal jövendöben шагам vál 

lallya, Ikámos elökélìúletet, derék пышном: és jeles 
êfzrevételeket fog benne találni. 

XXX. Ennyi Готов és költséges Munkáknak kidol 

gozásával és közrebocsátásával nevelte hazai Literaturán 

kat VersegÍQy/nk , nem lévén több mint elejénte 300, ké 

söbben 350, végre 400 forint papiros pénzben a’ ñzetése, 

mellyett az eltörlött Szerzetes Rendek’ МИФЫ öI`zve- 

fzerkeztetett Religiófundusbúl húzott: mellybúl és fziiu 

telen való tudós fáradozásai által I'zerzett egyéb jö 

vedelmébül édes Annyát is 90 efztendö're haladott вуа 
' moltalan öregségének végsö даруй; ñúi háladatosságának 

öfztöne fzerint шпона: mivel Ez, az ö távúlléte ala“, 

а’ bal I'zerencsének nehéz csapássaitúl éréntetvén, utol 

lyára még néhány Pesti kalmárokra bízott kevés vagyou 

nyát is elvefztette. _ Annyának halála uta'nn Шибче éle 

tét Í/eraeghynk О Si tz ki J á n o знак 
, 

Csa'fz. Kir. FÖ 

herczegségénél а’ Nádorispánynál utóuyán lett Ajtóörz'ön 
nek társaságában; а’ ki, és felesége Мама, ötet 1mm 

testvérjeket ápolgatták, minden, néha beteges állaPOtîYá“ 
ban is; eggyútt lakván vele ama’ házacskában а’ vizi Vi: 
rasban, mellyet зайди közös pénzenn ‘теней, ’s шеПУ ‘l 

hozzá (тот kertecskével а’ várhegynek lejtös (‚мамин 

napkeletre való kies fekvése шиш, méltán kedveltt osen 

des menedékhelye volt а’ Vìlág’ займа] „щитами: 
csupán a’ Músákkal foglalatoskodó Tudósunknalß utf’ 
Os it z Мышей maga iránt tapaßataltt I'zíves вошедша— 
за: vifzonozta, midön Rózfa és Károly gyermekelkßt 
olly {отпаивал oktatta а’ lìiikséges- nj'elvckrc és Ludo* 
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mányokra , hogy ök abbéli fzép elömenetelek стад Szl'i 

löiknek öröme're nevekedtek. Illyformán tam'totta ö 

több Ösmerösseinek gyermekeit is, ha arra megkérette 
tett, majdnem mindenkor ingyen, -- legnagyobb jutal 
ma gyanánt таи-ми mind azoknak, kik bizodalmokal'. 
henné helyeztették, köz megelégedését ’s igaz köfzönetét, 
tam'tvánnyainak решат; I'z1'ves I'zeretetét és háladatosságát. 

XXXI. Nyugodalmas, чаду inkább а’ barátságnak 
fzenteltt óráiban kie-zdette Ovidiusnak Formaváltozásait ha 

sonló nemü hatmértékü versekben Magyarra fordl'tani, és, 
midön az elsö Könyvet I'zerencsésen elvégezte, аи: S á g h у 
Fere ncz édes Atyámnak, mint kedves jó Baráttyának, 
ajánlotta; ki is a’ Kìrályi Universitás’ Könyvnyomtató 
Intézeténél való elöjárói tifztyébûl több Munkáinak és 

föképen megböcsülhetetlen Analyticájának közrebocsátá 
sát és i116 megjutalmazását efzközlötte. Ugyan Ötet пип— 

só akarattya’ végrehajtására megkér'vén, alkalmatosságot 
adott arra, hogy, a’ mit а’ második Könyvbül, de mail' 

beteges állapottyában, elkéfzítelt, kézl'rásai között Генсе— 

reshetvén, azt а’ XII. SzakaITzig а’ Magyar Наши] meg 
ösmertethessl'ik. Bizonnyára örökké Мг, hogy véghez nem 

vihette e’ тете]: Költeménynek egéIì шалаш; de mar 

e’ kevés is паду nyeresége Literaturánknak 
, ’s~ minden 

kor fényhen fogja tartani 17 швед/гулкие]: hatalmas poé 
tai talentumát. -— Prl'más Herczegségétül, Kinek böke 

zi'isége а’ Szent Írás’ fordításárúl 1'rtt munkáját парга se 

gl'tette, hathatós pártfogásra méltatván , midön Annak 

ezüstbe nfomott képét megl'zemlélte, fzl'ves háladatossá 

дашь és hi'i tifzteletének öíìtönébül Oríìágunk e’ Föpapja 
nagy virtussait és jeles érdemeit buzgó dl'icsöite'ssel ma 

кашица. Megérdemlették abbéli vel-sei` a’ kinyomtatást; 
nem külömben a’ Velenczei Patríarcha 

, Pyr ker J ános 

Láfzló Ö Excellentiájának „Tunisiens“ nevi'i Epossá 
búl убийцей Ъёъ remek Lel'rásnak Magyarl'tása , 

mint 

hogy bizonyos példája жоп пас; tehetségének, melly 
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az eredeti Mi'inek poélai fzépségeit hangrendes prósábaa 
kiragyogtattya. Közlöm ama’ kézírásbúl, mellyet Ö Ex 

cellentiájának n’ Szepesi Pl'ispökségrül az emlitett Ра— 

iriarchátusra lett emcltetésekor Видали való tartózko 
айва alkalmatosságával maga fzemélyesen bemutatott, Ö 
Excellentiája pedig пищу Aprilis 24dikénn Velenczé 
bül каш barátságos Magyar Levelében az Atyám 
nak általkù'ldött. Versegïgynkben ugyan, midön pró 
bafordítását miuden dicsérettel javaltatni tapalìtainá, 
azon fzándék felserdi'ilt, hogy Excellentiájátúi e’ felett 

kinyilatkoztatott hazañúi öròmérzésénék tellyesi'tésére az 

eredeti, tizenkét Énekbúl álló Költeményt Magyar hexa 

metrumokra egymásutánn fordítani fogja; de генам 

lének végrehajtását sokféle foglalatossága ’s utóbbi kör 

nyülállásai akadályoztatták, Literaturánknak nevezetes 

vefztességével. -- Ide járul még amaz érzékêny Bucsúzfís, 

mellyet 1820diknak' Júliussában, midó'n Fötifztelendö 
Horváth J ános, Rudiuai Арб: és Vefzprémi Kanorlvk 
Úr, Budai Baráttyait meglátogatván, haza ke'fzi'ilne, VCV 

.seghynk a’ .fortepiánónál éneklìóval elzengett, ’s melly 
nemes érzéseinek és férjiìas gondolkodásmódgyának bél 

lyegét viseli. ----- A’ Teremtés’ Képênek gyönyöri'ien kel 

dett 
, 

de betegsége által félbefzakafztott rajzolása máx' nl 

í824diki .Aurórábúl is ösmeretes. . . . Můdarabjai, mel 

lyek a’ Kassai Magyar Museumban és НИШ az Egyháli 
Értekezésekben megje'ientek, mesteri helyességérül keze 

sek 1ehetnek, ’s nyilván megmutattyák tudományos ÖS‘ 

meretinek лаву kiterjedését. *) Sajnálni lehet, hogy egyëb 
 

*) A’ Magyar Museu m’ I. Kötettyéhen (Pestenn, 1785' C" 

1789. efzt.) Verseghynek ezen dolgozásai foglaltatnak: Thyr 
ш e's смог: а’ 188 _ 189. lap. А: .Ántìpa'rasi ваше: 2‘ 

39.5 — 410- ОШ. А’ lI. Kötetben (Kassánn, 1792. efzt. ): Ä' Т" 

remte'arül .Kältcmén_y. E l s б É п ek : А’ Mindense'g: a' 20 ’ 

39 пар. É n с как: a’ 151 -- 152. 1ар.4› деда медитации 
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darabjait is, mellyeket az utóbbiak közé fzánt, e1 nem ké 

(Нищие; millyen klïlönösen Elmêlkedése az Isteni Gond 
viselésrül. Ezt пациента Horváth János (шт, 
mint az Egyházi Értekezések’ nagyêrdemi'i Kiadójához, 

i 

 

a’ 165- 187. lap. d’ Musìka'ru'l: a’ 202 - 216. 521 -- 526. lap. 
А ’ fze'p Mesterse'gelcnelc röuid Törte'netei : а’ 405— 415. lap. 
Énekek: a’ 482-484. lap. — Költeménnyét a’ Teremtésriîl Еву 
magafztallya Битый S z a b ó D'á vid игуан ott a' 261. köv. lap. 

‚, 
csudákat ас“: elönkhe 

A’ mìdön 'ecsetre kelfz, 
’S а’ Világnak alkotását 

Verseghyxn! leképezed. 
Fontra, ['zámra, sorral ofztod 

A’ шпаг’ temérdekit, 
’S cggy rakásra hánytt milétit 

Szép иноки-а hímezed. 

Csillagokkal elhorítod 

A’ паду Égnek шпаги; 
‘S Nappal, ноша] ékesítvén 

, 

E’ Világra fényt emelfz. 

Мамаша]: és Kelctnek 

Rendbe l'zedted úttyait: 
Dupla Sarkot adfz az Égnek 

Dél’ meg Éjfzak' oldalinn. -- 

A’ midön elhagyna földet, 
Illy magasra шаман, 

Sem , 
midön Egekbe menne 

, 

Pégazus ki nem repiilt. --- 

Osak repiilly tovább is! a' mig 
Talpra nem fog állani 

Mind az. , 
а’ mit (Яке: Elméd 

Eltökélle végzeni. 

Навек! addig a’ borostyánt 
Megliölemlik Híveid; 

És, ha maid пашни мытье, 
Homlokodra feltcfzik. “ 

P 
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intézte: a’ Ki is több Töredékdarabjait böcsös Folyói'rá 
sába , 

e’ feh'rás alatt „Eggy jeles Írónak Maradványi“ 
igen Готов elö'jegyzéssel Пятом . ’S azoknak minteggy 
fejében nyomtattattak ki Verseghynknek`Ã ímént em1í~ 

tett Hagyománnyai, a’ mellyek ékes tollának annyi (Шва 
ereklyéi, ’s azéri; méltók arra, hogy а’ feledékenységtiil 
тазу éppen az elenyéfzésti'il megmentessenek. -Az Egy 

 

Az E gy li á zi É r t e k e zésekben (Vefzprémben 1820-1821. 

efzt.) Успев/пут! valòk elek: Az 1. efzt. járat. I. Kötetlyé 
ben: А: Egyha'zi Énekriíl: а’ 147-168. lap. Próbatételül: 

Ének az Úrnalc Felmutata'sa uta'rm. II. Kötet. Barátságas Ta 

na'cskoza'sok az Еду/вёл .Magyar É/cesenfzóllásrúl: a' 155 

181. lap. Efztendä’ napja'ra valo' Ének: a’ 181-182. lap' 
1H. Kötet. А: I. Il. III. Zfolt.fordítása: a' 79-87. lap. А: 

Istennekfelsége e's jósága a’ CIII. Zfolta'r [дед-Ем: а’ 89-94 

lap. Az Еду/ь Magy. Ékesenfzo'll. folytat. a' 118-152. lap. 
1V. каш. А: Egyh. Маю. Ékesenfzo'll. шут. а’ 92-132. 

lap. А’ Zfolta'ro/c’ pra'bafordíta's. folytat. a’ 152-145. Лар. 
А’ .Kcrefztfa телег: a'llo' Szù'z Ánya'růl .Ének: а‘ 145-146 

lap. — А’ 2. cfzt. járat. I. Kötet. Az Еду/2. Magg'. Йемен/2.611. 
Ыуш. а’ 125- 154. lap. N. M. Pyrker János мула Bi0 

graphiája.- а’ 188 _ 194. lap. 11. каьеь. „fz Еду/ъ. Magy. Ё/ге 

senfzo'll. Шут. a'1116- 159. old. III. Kötct. А; EgyhMßëì' 
Ékmnfzdlz. шут. a’ 112— 150. 1ар. 1V. каш. Nélldi 

Méli. és Fö'tzfzt. Kurbély Gy'o'rgy Vefzpre'mi Päspöknek leg' 
neuezetescbb zlona'sai: a’ 195 -- 202. lap. — A’ 5. efzt. jim 
l. каш. А’ CXVIII. Zfolta'r fzaöadon [опал/а: а’ 165-— 

169. lap. II. Каш. А’ LXX. Zfalta'r [задаёшь forditva-'Ã' 
155-155. lap. III. Kötet. А’ kerefzte'ny Indzfèrentismusru'l: 
az 1 -21. lap. — А’ _4. eI'zt. járat. II. Kötet. Egg)l V51/idf", 
a'y helyes Fordz'ta'sru'l, Sz. Íra'sbéli Pe'Ida'z'aI: a’ 122-154' 
lap.- А: 5. em. im.. Ш. Kater. А’ ахти. г/омг: а‘ 

69-74. lap. ж LXX. zfalßa'r. а’ 74.- 76. 1ар. кёлуёгвёг 
a’ Kira'lyért a’ LXXI. Zfolßa'r [зайди a’ 76— 79- lap' ’il 

képzel'o" eröne/c паду miïvei az Emberben, Delille uta'rm." a’ 

79 - ao. пар. 1v. нам. А’ Mù'ueltse'g, Embefség ¿s Ешьетёв 
nevekriïl: а’ 75-79. lap. А’ Modestia'nak Magyar neve'růlfax 
79 -- 86. lap.V ' 
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hází Értekezésekben munkálkodó Tudós Társaság’ plá 
numába voltt Deák, Magyar és Német Értelem 
magyarázó Mesterfzókönyvnek --- mellyben 
az Egyházi Tudományoknak és a’ hozzájok tartozó Vi 

lágiaknak minden ágaiban elökerülö Mesterséges Задай, 
az Ékesenfzólláshoz tartozó видимыми eggyútt , meg 
fejtetnének és а’ leglehetségesebb határozással Magyarra 
fordíttatnának — fundamentomát megvetctte, az elsö két. 

Szakafzt belölle kidolgozván, és ugyanazon Tudós Tár 

saságnak végképen való megitélese alá terjefztvén, illy 
feh'rassal: I. Lexídl'on Logic-um., сит/агу az Éfztudo 
ma'nyhoz tartozo' Mestezjfzavaknak lilagyarz'tdsa Schmid 

.Ka'roly' e'rtelemlzatrírozrisai дети. II. А ’ régi és хулы: 
Magyar Könyvekben el'o'ßerúlö' Mesteìfzavaknal' гидо— 

ma'nyos Megz'te'le'se e's Meghatfírozfísa. -~ Kedvezö kör 

nyí'ilállások alatt mind a’ két munka talán nem sokára ‘ 

nyomtatásban kijönn, F (ШЕИ. Horváth J ános Úrnak 
tudós Bevezetésével. Mit lehessen рейд felöllök а’ Haza.’ 
köz рты reményleni, ШИНЫ]: Verseghynknek E16' 

fzavábúl, hol azt állíttya, hogy nem fzabadon repdesóf 
éITzel, nem а’ zabolátlan képzésnek önkennye I'zerint, de 
víůontag nem is ama' fzolgai majmozással, melly, maga 

nyomozni nem mervén, az egymással ellenkezö tekl'nte 

tek és a’ vaktában termett fzokások utánn kapkodik; ha 

nem fáradsa'gos elme'lkedések és okoktlíl vezérlett váloga 
tások által fzlïlettek. 

. . A’ паду Magyar Szótárt is 

hasonlíthatatlan I'zorgalommal gy'üjtögette, ’s a’ mennyi 
re csak magátúl kitelhetett, azon rend fzerint intézte el, 
mellyet a’ fellyebb érdekeltt Рези harmadik Jutalomkér 
désre adott Feleletében kinyilatkoztatott. E’ kincset is а? 
ki latta, eléggé nem стадным: _ a’ viíllzás Sors tökél 
letes elkéfzl'tését irígylette tôlh'ink! Мец Ositzkinének 
1821dikben hoITzas betegsége utánn November’ közepénn 
történtt Ilalálával I'zokott gondosabb gyámolásátúl meg 
fofztatván Versegïëynk, maga is elsöben az aranyérnek 
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{цианиды , 
tovúbbá -fonnyaílztó hideglelésbe , 

’s utóhb 

nagy hurút mellett шага -vajudásba esvén, felette шипы; 
és hallmos ещё: elvêgezte 1822dik efztendöben Karácsony 
hava’ 15dik reggclénn igen csendes _kimú1ássa1, a’ kar 

fzékben Шуе. Lelki tehetségei utólsó lehelletéig épek va 

lának, és 
, 

mármár mind végig ellankadván testi еще, 
férjHas állhatatosszíggal bl'ztatta a’ köri'ilötte álló síránko 

zókat. ---- Holl'zabb nyavalygása közben О s it z ki J á n os 

(ki Все: nem sokára a’ sírba követte) és annak gyermekei 
a’ Nádorispányi Udvarban nyertt Iìolgálattyokban сыт} 
kötelesek lévén , magányosságában Ki kin ge r E leo 

nora AITzony’ gondviselésére fzorúlt 
, 

a’ ki is vc'gsö 
segédůl maradván Verseghynknél , 

kéI'z és hiv галдящ 
tyának meghálálása’ fejében tölle minden holmija’ örö 

kössének rendeltetett. y 

XXXII. Az únhatatlan munkásságonn kivül — melly 
nek a’ Magyar Királyi Universités’ Könyvnyomtató-In 
tézete а’ Missále’ és Breviáriu ш’ díllzes kiadásábafl» 

Wagner’ Phraseologia’ és sok más oskolai köny 
veknek megjavl'tásában, minden Királyi Pátensek ès Cir 

culárisok’ fordi'tásában ’s a’ t. föképen, de némelly Pesti 

Könyvnyomtató és Könyváros is *) nagy hafznát vette -- 

Verseghynkben sok jeles (шаек valának eggyesülve: а’ 

шабаша éfz 
, 

éles elme, kimüveltt l'zlés, bátor Шт; а’ 

nyugoti és keleti nyelvekben való jártosság. Beiìéllett б, 
 

*) Ezeknek fzámára vállalta magára Verseg/zy a’ következŕnliô 
‘ Írásoknak Шиизм: Patz'kai Luka'csnak — - - 

Oktatásai а’ 

Lozfalcnak, SzarvaseMar/m'knak, Juhaknak ¿s Sertéselfwk 

betegségeiríil ’s azoknak gyógyz'ta'sa'ru'l. Pestenn, 1792. 8. -‘ 

Á’--Lo'-Oru0s 
, шит/1257 Értekeze'sek a’ Lo'nalc fze'pse'geífúll’ 

hibáiru'l 
, nya'z'alya'iru'l ’s azokmzk gyógyz'tásárúl, ¿S MWI’ 

а’ Mar/ladögnîl. Pestenn, 1807. 8. — Oïctata's a’ Маг/ШИН‘ 

nek megeläze'sériïl és arvosla'sáru'l, „ЕЛЬ/Лез amaz orflágos" 
ragadv's, és супе/ищу ko'borlo' n_yavalya'knak ‘чудищ-Ш!" 
ja'ru'l, mellyek a’ Lava/cat, .Iubo/cat e's Sertésclcet pufßfl'lÈ/“i' 
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Hazánknak elö nyelveínn кыш, Franczia, Olafz nyelve 
kenn; az Anglus, Görög , Zlîdó nyelveket, jól , 

de a’ Tó 

tot is értette. Magyarúl , Németi'il, Deákúl egg'yaránt hel 

lyesen és tifztán {гс és költött: a’ mi пака Tudósunknak 
volt mégréfze. Szeh'd és csendes termél'zettel bírt; ере 
nélkül б se volt ugyan, ha felháborl'ttatott; de ~boll'zú 
állásra nem шасть fakadni. Egyéb lu'vánságainn, indû 

lattyainn és vágyásaínn is tudott uralkodni, az eggy 
Nyelv'l'ink’ til'ztasága íránt való buzgólkodását kívévén: 

ez annyira elfoglalta egéfz lelkét, hogy Baráttyai se moz 

(Палишь е1 meggyözödésétül, —- kiknek hajlandóságát 
- egyébként kéfz fzolgálattal és allandó hívséggel kölcsö 

nözte. Hazañúi törekedésének arányozását kinyilatkoztat 
tya többfzör emll'tett F eleletének ezen befejezése : ‚‚ Egyéb 
„ aránt, mivel úgy érzem magamban, hogy azoknak k1' 

„ 
vántt eggyesi'ilését meg nem Ненцы]: mind Orthographi 

„ámtú1, mind Magyarságomtúl undorodni fzeretnek, és 

,‚ hogy ennél Гоша ez lelTz hihetöképen Мазут-Ы irtt utól 

„ só шипит: ['zabad legyen nekem ezen alkalmatossággal 
„ Nyelvmiivelì'iínkhez és Könyvfzerzöinkhez eggykét fzóval 

‚, végképen fordúlnom. Akárminémi'i vélekedésben legyenek 
„felöllem , azt псы]: nyilván bizonyíthatom , hogy vala 

„mennyi munkáimban, minden eg'yéb mellékczél nélkül, 
„свай Anyanyelvù'nknek tifztogatásá és fzépítése, melly 
‚‚ 

nek g'yönyörködtetö rendtartása egéfzen megbájolt , 
’s 

‚‚ nyomozásimnak folytatására lépésenkint továhb ragadott, 
„свай Nemzetl'inknek kultúrája és dl'ícsössége, csak На— 

‚‚ 
zánknak a’ h u m а n it ás által való boldogúlása volt az , 

‚, 
a’ mi fzívemenn Гейши; 

‚ 
és hogy mc'g akkor is, mikor 

.Buda'nn, 1816. 8. —- Száz Efztendb're fzo'llo' Kalenda'riom 
1805dík efztendötiil ‘Ядра 1905dìkíg. Pesten", 1806. 8. ’s a’ t. 

Hal'znos kézi könyvek ezek a’ mezei загадить: de egyfzers 
mind bizonysági Tudósunknak olly helyeztetésének, mellyben ö 

iôbbfzör а’ S z é pet a’ H а I'z n о mk шамот kénytelenittetett. 
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„ 
Ellenkezôimnek buzgóbbnn чаду élesebben feieltem, ama’ 

„пташки, mellyel Iìeméllyeikhez és munkáikhoz visel 

‚, tetui tartozok 
, 

sohn meg nem felejtkeztem . . . . Ha vala 

,‚ 
ha közötlök felzfcndül végtére a’ Philosophiának vezériése 

„fzerint amaz eggyesség, melly nélkül a’ nyelvnek slike 

‚‚ res míivelését 1eheteL1ennek tzu-tom, még siromban is 

„térgyeikre emelkednek csontyaim, hogy a’ Magyarok’ 
„Istenének е’ kegyelemért.hálákat adgyanak.“ 

XXXIII. Ногу derek Musikus, Poeta, Historikus 
és Philosophus volt légyen Уст-“5194111, maga Révai 

sem темницы. "“) Jeles Grammatikus voltë? Е’ kérdc's 

nek igenlése az elöhozottakbúl már игуан kétségenn ki 

vi'il vagyon; végsö elitélését pedig halaíTzuk a’ jövendö 
korra, midön a’ Logikai Semiotica jobban elterjed kö 

zöttünk. Ovidius’ Formaváltozásainak fordítása classicus 

Philologussaink’ elsö körébe helyezteti. Ama diicsösséget, 
mellyel biztatá таза: Révai: „Ego vero, in hac tem 

„porum iniquitate, abunde me solor recti studii con 

„зс1еш1а; et, si mihi praesens actas non usquequaque 
„favet, ciueres saltem meos venerabitul- grata posteritas. 
‚‚ 

Serum est hoc praemium, sed certissimum, et non ob 

„noxium invidiaez“ М‘) Í/erseghy még inkáhb megnyeri 
iidövel; ki éltében illy fzépen vigaíìtalta magát: „Id me 

„profccto paucis, qui adhuc supersunt, vitae meae diebus 

„suavissime solabitur Semper et eriget , quod in 511011551 

„ ma Ша agendi provincia, quam mihi sors emensa est, 

„ 
omnia praestiterim, quae vir, Patriae suae amanS. et 

„Humanitatis studiosus, ipsa fortuna invidiaque adver 

,‚ sante, praestare potest. “ “Ü _ Végre ö középnél ша 

gosabb termeti'i 
, 

fzö'ke hajú és I'zemöldökü, kiderültt hom 

lokú 
, visga fzemû 

, 
tifzta képi'i, hl'zott testü , 

méltóságos’ 
de mellette vidám és mosolygó изыщет, ’s igen kelle 

 

*) Elab. Gramm. Vol. lI. pag. 978. 

**) Е1аЬ. Gramm. Vol. II. pag. 1056. 

***) A n aly t. Part. III. Sect. Il. pag. 1158. 
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metes társalkodású, férjñú volt. Vifzontagságai és nyava~ 
lyás állapottya Iìürkítették vídámságát néha а’ komolyság« 
пак, nyájasságát а’ tartózkodásnak árnyékával. -- Bu 

dánn Avenarius ша] a’ {весен Originále [гейш jól 
eltaláltt гарема utánn 

, 
H ö fel B a 1 á s , 

a’ Bécs - Uj 
városi (“Челн-Пеший) Katona-Akademiában а’ fza 

badkézbeli Rajzolásnak nyilvánvaló rendes Tanl'tója, csi 

nosan kéfzl'tette а’ rézmetßzést, melly Verseghynkne 
arczavonásait fìatalabb korában képezi. ' 

XXXIV. Koporsóját a’ Budakefzire vezetö út mellelt 
lévö temetöben eggy márványkereí'zt ezen felírással шёл: 

szABÁNDoK 
EEKEssEGET Es BoLDoesAGoT 

 

EBBEN A’ sETET síEBAN 
csENDEsEN NYUGszlK 

NEMES VERSEGHY FERENCZ 
винит PAL szERzETEEELI ALDozó PAP 

K1 ELsôEBEN Az OLTARNAK BUzGóN szoLGALVÁN 
És Az ÖRÖK шт HATHATÓSAN HI'RDETVÉN 

EENDÉNEK ELTöRLEsE ШТАНЫ’ 
MINEKUTANNA sÚLYos ViszoNTAGsAGoKoNN 

ATEsETT voLNA 

A’ HÁTRA Шуб NAPJAIT 

csUPÁN A’ TUDOMANYOKNAK TAEsAsÁGABAN 
És KWALT'A’ MAGYAR NYELV’ És LITERATURA' 

NYoMozÁsABAN oLLY szEEENcsÉsEN TÖLTÖTTE EL 

ноет KINYOMTATTATOTT KöNYvEx 
A’ HALHATATLANSAGEA EMELTEK 

` ELEENSEGEINEK MEGENGEDVEN 
PE'LDÁs Es JÁMEOE 66 EszTENDös ELETÉTÜL 

15 DECEMBER 1822. EszTENDöBEN FoszToTTA MEG 

öEòK EMLÉKEZETÜL TETETTE шиш 

Е’ KEREszTKövET 
Az leAzszívü BARÁTSAG Es TiszTELET 
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