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Ego in his praeceptis hanc vim et vtilitatem esse 
arbitrar, non vt Ш! reperiendum, quid dicamus, arte 
ducamur; sed vt ea, quae natura, quae studio, quae exer 

‘ citatîone consequimur, aut recta esse conñdamixs, aut 
prava intelligamus, cum, quo referenda sint, didiceri 
mus.“ Cicero. 



A’ Szép Mesiérségek’ alapvonati. 
Az й] Philosophia tekéntetéböL` 

1. ç. 
, . А. szép mesterségek emberiségünk’ f6 diszei, eI 

méink’ vlrányai, müveltségünk’bélyegei; ¿let-ér-. 
zésünknek eledelt ’s kellemet, nemzeti létùnlmek 

l’ l I I l salatsagat, es fennmaradando emlekeket szerzenek; 
а’ végtelen tökélletesülésre törekedésnek hátárta-` 
lan- pályát nyitanak, ’s némínemü Isteni lelkesü 
lést közölnek. _ 

2. Serdülö Iiteraturánkban rítkán-igen rit.. 
kán-jönek `szóba; ollykor is inkább müvészeti ol 
„dalokra, mint esmérfeti mivoltokra ’s törvényes 
ségökre nézve , többnyire külön külön , nem egye 
temben ; közép pontyok’ elmellöztetésével mellyböl 
valóságos érdemök, becsölç, ’s méltósságok внедр 
zik ki- а’ Philosophia fényéńél. 

5. A’ szép mesterségek’ természeti dajkája, 
mestere volt a’ Philosophia mindeń idöben. Az й] 
Philosophia mindeneket az Ideákból fejtegetvén 
ki: az ‘Isten’ ideájából az Isten és természet-Tu 
dományt; az ígazéból a’ ‘gondolkodási és esmérésí 
tudományt; a’ jóéból az erkölcs -tudományt; a’ 
szép’ idèajából a’ szép mesterségçket esmérteti meg 

l ` közvetetétlenül.*) ` 
t 

\ 

*) Kant&quot;v'éleményével ellenkçzöle'g, ki а’ Szépet az 
érte'lembôl fejté Vki , mondván : 1) Schönheit ist, was 
ohne al'les Interesse gefällt. 2) Scllönhei: ist Form 
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4. Mivel ezen шеы; bеlsбlкё1эр éreztethetök: 
az új Philosophia a’ `szép mesters.egeket bizonyo 

‚ son — belsö érzésünken alapíttya; ’s észreveteleik 
szerént intézi el: ezekhél fogva megadja nekik 
a a’ fundamentomot és törvényességet, :nelly 
nelkül mind eddig szükölködtek. 

5. ß. Ezekhcz képest а’ szép mesterségek eránti 
.('eszrevételimet alapvonatokban közölni bátorkodom: 
elmélkedtetés, ’s to'vábbi vizsgáltatás végett. Szó 
lok azokról mind közönségesen mind különösen 
közërthetöleg, melly minden esmértetésnek csín 
nya, ’s oПу rövidséggel, mell yet а? értekezés’ határi 
kivántatnak. . 

l 

I. А’ szép Mesterségekröl közönségesen. 

6. Valainint az Isten’igaz és jónak, ideáji,úgy 
a’ Szépéis, mint annyi magok, elvannak az egész 
természetben hintetve -kifejtelésül ’s tenyésztetésül. 
A’ külsö term észet „Омаt .tudta nélkül, szükségképp 
fejtegeti ki: a’ ‘külön külön dolgokat egymás mel 
lett ’s utánn bizonyos rendben , mértékben czéle-- 
rányban e g у e s ü lv e' terjesztvén elé. ' ‚ 
' ‘ 7. Eszköze a’ visz hatási erö (vis Dynamica), 

az öszve ragadási ’s elválási, az emésztési és .visz~ 
szaszerzés'i, а’ közŕïs, és magános közép- pontra 
vonulási törvény:; melly benne változhatatlanul, 

. 

der Zweckmässîgkeit eines Gegenstandes , sofern sie 
ohne vorstellung eines Zwecks an ihm Wahrgenom~ 
men wird; 3) Schôn ist, was ohne Begriff allge 
mein gefällt; 4) Schön ist, was ohne Begriff als 
Gegenstand eines n oth w e n dig en Wohlgefallens 
erkannt ‘Мн-4“; oder schön ist, was durch seine 
Form gefällt. — De еще}: е’ szépnek tulajdon mun 
kái, nem а’ szép magában. 

к . 
` 
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s’ kéntelenitve uralkodik. Munkája tudta nélkül, ’s- 
szükségképp megyen х‘ёаьеа ' ‘ 

8. А’ Szépnek ideáji belsö te'rmészetünkbe 
is oltattatva lévén , ada tt ak azok, nem adathatók; 
kifejtésök ’s müveltetésök kényünkre ’s elintézé 
sünkre hagyattak és bizattatak. A’ tanítás és ta 
nulás nem szerzésökre, hanem felserkentésökre,- 
müveltetésökre ,_ és nemesítésökre szolgál. 

9. A’ Szép ideájit mí tudva, és szabad akar 
va ez vagy amaz formában, rendben, mértékben, 
egyeztetve terjeszthettyük elé; eszközünk a’ kёр 
zelö tehetség, ml'ívészünk az ész, vezetékünk az észre 
vétel: ezekre nézve jelesebb ’s kitünöbb Шарo 
tunk a’ Szép ideák’ dolgában a’ külsö' termés‘ìeti 
nél. Nem vagyunk mí eszközö'k, hanem szabad esz 
közlök; nem тoгdu'Ей (mechanika) törvényes 
ség szerént, hanem szabad akaratulag munkáló 
dunk. . . 

10. A’ természe'tl'ìnkbe hintett szép ideák 
nak tudva s’ szabad akarva, tulajdßn`egységök szeî 
réntí eléterjesztésében áll a’ ¿s/zép _mesïterség 
А’ tudva és szabadakarva egy egészszé egyesítésök 
teszi annak mivoltát; az önkényííség‘éssajátság an 
nak bélyegét; nrellyek nélkül' а’ természeti szépsé 
gek szükölködnek. ‚ 

11. §. A’ tudva nem lëtelnek a’ szép mester 
ségekben is van ugyan része: a’ szép ideák miségét, 
eredetét nem tudni; de birtokokat, ’s reánkbizott 
ságokat tudní; а’ tudva nem létel, melly a’ külsö 
termész'etben magán áll, helsö természetünkben 

‘ mag‘mk ’s медик tudtával öszveolvad, ’s munká 
Мёд: azél‘t a’szf’ïplrlesterségek’ esmérete széptudo 
mány (scientia pulchrí) nevet is visel. 

12. §~ Нет liülöniben а’ вzй1кsё5пеЁ is van a? 
szép mesterségekben helye: a’ természetünkbe vet» 
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шеи `szép ideák kifejtetésökre ösztönöz'ök , és 
mintegy kéntelenítök: de ezen szükség, kéntelení 
tés, melly a’ kül'sô természetben magánosan ural 
kodík, mibennünk szabadakaratunkkal párosul -`-- 

. mint az Istenségben — ki szükségképp és telyes 
szabadakarva mnnkálódik egyszersmind. 

15. A’ kl'ilsö természeti szépség' czéllya ma 
gán kívül esik; nem maga, hanem mások’ ‘2l651 
tésére szolgál: belsö természetünk’ szép müvei ma 
“пьёт , szép ideáink’ kifejtésére, ’s közlésére, és 

  
. 

ösztönöztetésünk, ’s kéńtetésünk’ lecsilla'pítására,. 
’s kielégitésére czéloznak. Erre визr1 tévén, meg 
nyugsznnk, minden nyereség,vagy jutalom nélkül 
js. Azérl: а’ szép mesterségek szabados,bér nélküli 
mesterségeknek (artes liberales) neveztetnek. 

14. A’ külsö természeti szépségek is kelle 
metesek ugygn: mert érzö ’s képzelö tehetségein 
ket mêrsékelve, ’s rendszerént foglatoskodtattyák; 
de a’ szépmesterségek, mint eszünknek ’s szabad 
akaratunknak szüleményei, több 's nemesebb te 
hetségeinket lepvén meg, és a’ vak. tudatlanság, és 
kéntelenítö szükség’ észrevételétôl menttek lévén, ‚ 
tetszetöbbek, gyönyörködtetöbbek ; azért kelleme 
tesehb mesterségnek (artes amoeniores) is nevez- . 
tetik. 

15. А’ kézi ml’ivek, akármelly mestersége 
sek legyenek bär, szép mesteri müvek nem lehet 
nek soha; több okokból: egy az: a’ szép ideák’ та 
lósitását nem is tárgyozzák; más az: bizonyos ta 
nultságat tesznek fel, szabályokhoz, mértékekhez 
köttettek; ’s mint а’ természeti munkák eszközleti 
örvények szerént készülnek el; czéllyok nem bel 
sö, llanem lu'ilsö, haszonkereset vaffy könnyebség. 
Mindezeknek а’ szép mesteri mùpvekben helyök 
nincsen. 
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16. Q.' A’ szép mesteri müvész annál jelesebb, 
minél inkább a’ tanulatlanságna'k a’ tudá‘ssal egybe 
olvadása, a’ szükségnek a’ szabadakaratusággal páro 
`sultsága kitünöbb benne -—- а’ szép ideák’ e yez--. 
tetése, ’skijelentése dolgában; szóval: minél 6z6 
lеbb jár `az Istenséghez, ki tanulatlanul tudva,` 3z1113 
ségképp és szabad akarva, léteti a’ különbnél kü 
16111) szépeket. 

17. Közönséges vélemëny azért, hogy‘ а’ 
Szép mesteri müvésszel valamelly Isteni lélek (Gef 
nius) tudattya ’s eszközölteti a’ szé et. (Est Dena in nobis agitante calescimus illo“) á’ivel az öszve 
nem szövetkezett; kiböl az kinem szól; az a’ szép 
mesterségre nem.termett. Ehez képest mondanií 
hogy a’ szép mesterségi müvész' születik ( Poëta na 
scitur ). . ' ' ` 

18. §. Azon ész , mellyet ezen Isteni lé'lek meg 
szállott, szép ideákkal eltöltött, ’s ezeknek valósi. 
tására mintegy ragadoz; melly a’ yégtelent hépzel 
ni, a’ belsö ingert felfogni ’s kielégíteni birja’; 
mellyben szóval a’ Szép mester’ségi principium 
lakozîk , az észbeli érzés uralkodik, Láng- é s'z 
tulajdonképp, ’s közönséges nevfe Genie. 

19. A’ Láng-észnek bélyeg j‘egyei: '1)az 
eredefiség: ideájit nem mástól veszi, hanem ön' 
nön kebelében leli fel. 2) az Ujság: nem jár szo 
kott uton, hanem maga tör ösvényt elö l111l366s; 
'ra. 5) A’ fûggetlens'égfnem szabály’ rabja, p'élda 
utánozója, szokás’ majma: ö szab törvényt; ö re 
melsel példányt; ö'kezd szokást. 4) A’ Lelkesült 

` ség (Enthusiasmus): ьаz5'1а az шеы‘, tisz’a ege&quot; éhe 
és szomja a’ szép mesterség; nyugalma érzéseinek 
kielégltése , gyönyöri'ísége a’ Geníusával [6130l110 
dás. Athenéi Silan'ion öszveterdelte azon 'míív'eit, 

‚А. mellyek idealival tökélletesen meg nem egyeztek.. 
` 
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' I20. Habár a’ Láng-ész tulajdon Geniusâtôl 
ihlesztezve idegen szép adatok’.utánozója nem le 
het_ is; mindazonáltal béfollyássok nélkül einem le 
llet: azok a’ szépérzésnek , ’s képzelésnek felserken`-- 
tésére, élesztésére, ’stápiálására szolgálnak. Ezek 
nek hijjával a’ süket némák láng-eszüek nem le 
hetnek. Rafaëlben is attya lñüveinek láttára ébredt 

' ’s fejtült ki a’ lang-ész. A’ szép müvekkelgazdag 
‚ Athéne, Roma, Paris, London ’s a’ t. szült leg 

több lángeszüeket. 
21. Igy van szinte a’ `képzelésre nézve is a’ 

dolog: akármell y élénk legyen is 1161- az magában : de 
a’ tiszta ég , szép tájjék , mérteklett hév, izgattya, 
gyullaszïtya azt fel: a’ kényelmes, szelid, kelleme 

‹ tes Görög , Olasz Ország,napkelet és délszak a’ láng 
eszüeknek tulajdon honnya. _Se a’ fagylaló Siberia, 
se az égetö Seneganbia nem tanyájok. 

22. A’ Lángeszü is valamelly Olgári 631161 1631 .tz'ix'saság’ tagja ’s nevendéke. gíindenikének 
üdö~kora, gondolkodása, vallása, és szokása kü 
lönlínél különb. A’ Lángész is ezekhez köttetve 
némi nemü nemzetiséget, üdökoruságat ölt magâra. 
Ezen öszvehangással müveire bizonyos sajátsá 
gat, nemzetiséget, &quot;s üdökort bélyegez. 

23. Más volt а’ pogány, más a’ keresztény 
világ’ vallása; más volt a’ hajdani, 11163 a’ közép`, 
más a’ mostani kor’gondolkodása, más volt a’ Per 
sák ‚ más a’ Görögök és Bomaiak’ szelleme; 11163 az 
Olaszoké , Francziaké, Angoloké, Spanyoloké, Bel 
gáké , Németeké, ’s a’ t. Innét ered a’ láng-eszü 
eknek különbözése az üdökorokra osztálozásokra, 
kijelentésekre nézve (classis , Schola, Stylus , me 
thodus ). ’ 
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24. 5. А’ Lángeszüek’ szüleményei szép me 
sterségi müvek tulajdon értelemben: a’ végtelen_ 
séggel ’s örökké valósággal mérkezök; teremtmé 
nyek némi nemüképp; a’ láthatatlanok’ látható ké 
pei; a’ multaknak eléidéztetményei; a’ lelkieknek 
megtestületi, a’ némáknak szóra fakásztásai, ’s az 
észnek a’ természeten veы: diadalmai. ‚ ' 

25. Ezen szép mesterségi müvek az észböl 
szármoznak ugyan, de nem kihozólag, hanem ki 
fejtöleg; nem elö okokból, hanem eredeti kutfe 
jökböl, melly belsö természctünkben rejtezkedik. 
Azért nem megmutatást, hanem kimutatást ‚l1111611 
nak. Az érzésnek és ’észnek szabadakarati munkái.. 

‘26. A’ szép пищи-s631 ml'ivek magokban er 
kölcstelenek nem lelxetnek: mert a' mi erköl'cste 
len az nem szép,rut; az ész’ törvényétöl elütö; az 
6sz magával nem ellenkezhet. A’ láng-ész tiszta ér 
zésivel , ’s törvényeivel foglalatoskodván fertelmes 
ségekre, ’s alávalóságokra nem vetemedhet. 

27. §. A’ szép`mesterségek eránt, érzéssel ’s 
észszel bírván, itéletet tehet ugyan kiki, de méltán 
’s helyesen csak az, kiben a’ szép érzés kifejtülf, 
az ész kimüveltetett eléggé; ’s a szép mesterség 
nek tulajdon czéllyál; felfogni ’s becsülni tudja. 
Ezen 6ll6 pontra emelkedés jó izlésnek neveztetik 
(bonus gustus). 

28. A’ szép ideákat , mint magokban lelki 
eket, a’ szép mesterségek közvetetlenül ki nem 
mutathattyák; szükség tehát azokat közvetve, meg 
testesítésök , alkallmatos alakba öntésök által 6l61111 
niok; és nézhetökké vagy hallhatokká tenniek; 
hogy kijelentést nyerjenek. ‚ 

29. Q. Igy válik a’ magában egyetlen egy ’s.z'ep 
mesterség többfélévé: A’ szép ideák’ kilelentesere 
nézhetö vagyhallható alakokkal élhel: az szabadon 
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Phydiás szép ideájit Jupiter’ felsége ’s hatalma eránt 
ńézhetö alakban; Homer azokaL Laokoonnak, а’ 
temérdek nagy kigyóval küzdése eránt„ha`llható 
alakban , terjeszté elé. 

50. Ezekhez képest a’ szép mesterség kétfé-. 
le: 11ézl16tö, 63 hallh'ató alakkal élö a’ szép &gt;icleák’ 
kijelentése végett. Az elsö alkotónak, a’ második 
költönek neveztetik. Mind egyike lehet különbnél 
különb. ' ‚ ' 

II. A’ szépmesterségekról kiilönösen. 
I. Az Аl10t6 вz6р me'sterségekröl. 

51. . Az alkotó 3zé mestersé a’ térnek for . P g 
' májában terjesztheti csupán ideájit a’ szemek’elej 
be, melly magában határozatlan, a’ szemek’ l6t6 
_sa .pedig bizonyos határok 1162z6 szoríttatott. Az 
alkotó szép mesterségnek azért tér - 11аt6ro2аюk1а1 
szükség él111; a' tél' - határozatok pedig képekké 
( Gestalt) válnak. Az alkotó szép mesterségnek te- ` 
hat képekkel van dolga.; ‚ â 

52. б. Сва1 а’ jelenyalôkat szе111léll1еt111,аz al 
10t6 szép mesterségnek 6zé1‘t képeit jelenvalókká 
szükség alakitania : a’ jelen nem lehelök tartományán 
kivül esnek. A’ jelenségre hozott képeinek tárgyai ‘ 
azonban nem csak valóban -— hanem képzelve valók 
( ldealék) is lehetnek. 

55. §.. A’ jelenvaló képek különböztetö jegyeik 
1161 fogva leszn'ek esméretesekké: az alkotò s'zép ‚ 
mesterségnek szükség tehát képeinek k'ülönböztetö 
jegyeket adni; ideájit, mint a’ Némának gondo )a 
tityértelmes jegyekkel ki kell'ejtenie: azért az 
alkotó szép mesterség jegyekkel élö ( Symboliça) 
mesterség. ’ . ‘ 
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54. A’ jegyek valamelly testet kivánnak ala 

pul , mellyen foglaltatva ’s egyesítve legyenek: az 
alkotó szé_p mesterségnek tehát ké ей; testiképp 
alakítani, ideájit megtestesítenie szü ség. ' ' 

55. A’ test, mint a’ jegyek’ viselöje ’s elö 
terjesztöje Иtла“) vagy valóságos testszçrü lehet: 
innét az alkotó szép mesterség kétféle: Штаб 
vagy valoságos testeket ala'kító. Az elsö` képírás, 
а’ második kép faragás közönsêgesen. 

A’ képírásról. 
‚ . 

„56. A’ képirásnak dolga szép ideájit látszató 
testben elé állítani: valóságos test'szerüeket nem 
alkothat. A’ темпе]: , nem materiájât, hanem k11l 
sö fo'rmáját terj‘eszti a’ nézö szemek’ elejbe. 

57. 5. A’ testnek lálszatólag eléterjesztése vé 
gett a’ Képírás azi: azon oldaláról Рoта fel, melly 
röl szemléltethetö: illyen annak fedele és szem 
köztt esö része.` Temerdeke hátül az alapban esili,` 
melly vászon , fal , papiros, üveg,fa, vagy csont 
tabla. ’ ' ‚ f ' 

58. A’ testnek külsö formáját annak tlilajdon 
iegyei tüntetik ki: illyenek a’ testállas és helyhez 
tetés; a’ tagok’ fekvése, elválása, kiállása, hajlása 
az arczvonások; ésmindeniknek különbnél különb 
világossága és á'rnyéklata. 

59. Ezeknek elébájolására а’ testnek fövo 
natokban pontos ábrázolása, melly rajzolásnak mon 
datik, vet fundamentomot. A’ képírásra a’ helyes 
rajzolás általlyában szükséges‘: és az alkotó szép 
mesterségnek különös egy ágazattya. 

40. A’ rajzolati vonatoknak elevenséget, hat-à 
hatóságat, ’s egészséget adnak a’ szinek; mellyek 
nek sokasága ’s különbfélesége tenger; a’ testet tu 

\ Q 
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lajdon nagyságában , ’világosságábam távulságában, 
haìlásában, vonatiban ’s t. e’ f. tüntetik ki. A’ raj 
Zolati vonatoknak alkalmatos színek által elevenítê 
sében áll a’ képfestés. Eszköze az Ecset, toll ’s t. e’ 
f. Munkája F estettkép ( Gemählde. )&gt; ‚ 

41. А’ festettkép egyes vàgy többes ábrá 
zatokban megyen véghez. A’ többesben eggyik 
mindég föbb, mellyhez a’ másikak néminemüképp 
tartozandók; azért öszvefüggésök képesti ай ’s. el 
rendeltetésöketteszik szükségessé, melly csoportí 
tásnak neveztetik (Gruppirung) A’ föbb világosh 
szine, ’s derék helyheztetése által tünik ki. Min-' 
nyájak bérekesztést kívánnak. . 

42 А’ szép mesteri ecset alatt' minden te 
merdekség eltünik , а’ nagyság, távulság ’s t. e’ f. 
a’ világos , félsetét , ’ssétet szinek’ vált.ozásihoz ké 
pest, ’s a’ látás дамам szerént (perspective) jelen 
meg; a’ képet öszvehangzás (Harmonie)éleszti; 
levegö fény környékezi; mennyei kegy (Gracie) 
бит el; csin ( Politur) simittya ki, ’s ékités (con 
tour) rekeszti be. 

45. A’ képirásnak, látszató testeket alakítván, . 
tulajdon tárgyai a’ lelkies jelenetek; millyenek a’ 
belsö tulajdonság’ak: a' szép érzések , nemes indu 
latok, erkölcsi tettek; ’s kivált az élet ’s társalko' 
dásbeli szokások és tünemények ’s amazoknak kifej 
tülése: Apelles önnön szép mesterségi tel`letségét, 
rágalmaztatását', ’s Nagy Sándor' nevekedését vá 
lasztá képírási tárgyaivá. A’ kép lelkies jelenet 
nélkül holt. ’ 

44. A’ lelkies jelenetek a’ keresztény v3l55 
-ban fejtödvén legszebben, legbövebben ki: u. m. 
az ahitatosság, a’ testieken ’s világiakon fellül 
emelkedés, az Isten’ akarattyába bocsátkozás, a’ 
nagy lelkü szenvedés, vétek-megbotsátás, a’ sze~ 

I 



15 

plötelen szüzess_ég’ megörzése, s’ а’ t; a’ leg reme~ 
kiebb, leg számosb képfestmények is a’ keresz 
tényektöl készültlek. Bafaëlnek Madonnája , olaj 
fák’ hegyén imádkozó Kristusa, vitéz Sz. Györgye; 
Corregiónak Karácsonyi éjjele, ’s töredelmes Mag 
dolnája; Titiánnak utólsó vacsorája, ’s tövissel ko 
ronázatott Kristusa , és Sz. Hieronymusa; Rubens 
nek Kristus’ keresztfáról levétele , ’s négy Evan 
gelistáji , ’s a’ t. a’ kereszténységben termettek , ’s 
teremhettek egyedül. 

45. A’ mesteri képiráshoz, jelesen a’ szép 
tájjék- festéshez járul a’ Szépkertészség. Bajza a’ 
természeti széptájjék. A’ természet különbnél kü 
lönb növeményinek,halmainak, völgyeinek, erdei 
nek, ligetinek, Patakinak, tavainak, bokros, síirü, 
nyilt, puszta, ’s lakhelyeine'k, barlanginak egy 
csoportá olly egyesitésével , hogy eggyik a’ mási 
kának bényomatát elne vegye, szépít tájjékokat. 
A’ Szépkertézség _mindezeket` шашек-5é536 szerzi 
elé, ’s önkényesen öszvesíti egy láthatò egésszé. 

46. A’ szép kertészi mesterségben is mosta 
nì korunk _az elöbbenieknél fellebb hatott: a’ Ba 
biloniai függö kertek, a’ Persiai paradicsomok, Kali 
psó’ Grottáji, Aleynous’ ’s Lucullus kertei, а’ Ro 
maiak’ villáji, Tusculanumai, csudálatosak, jele 

'sek,gazdagok, lehettek; de mint résznyiek, vagy 
természetiek ’s t. e’ f. szép mestcriek nem lehettek. 
Sokféle el fajtulássok,koresosittássok, s’ eröltetést 
szenvedésök utánn` nemrég nyertek azok Angol ’s 
Német Orszâgokban helyel helyel igazi та16sг35а$З 
Lásd: Hirschfelds Theorie der Garten Kunst. Leip 
zig 5. Bände mit Kupf. 

A’ Képfaragásról. ‚ ' 
47. A’ Képirásnak, mint mondánk, a’ lát 

szatô testekkel, a’ képfaragásnak ellenben való 
` _ 
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ságos testszerüekkel van dolga. Illyenek’alkotásá 
ra valók a’ viasz, föld, ércz, csont, fa, kö’ , különb 
nél különb nemei. Eszközök: a’ vésü, kalapács, 
furó , reszelö ’s a’ t. Tárgyai: valóképp-va'gy kép 
zelve valók. 

47. A’ képfaragásnak fundamentoma4 a 
tárgynak kisded formában (mintában, modellá 
ban) vagy rajzolatban képezése (Bildnung. ) A’ hi. 
bás képezés utánn tökélletes képfaragás nem le 
het. Azért a’ képezés is tulajdon ágazattya a’szép 
ín'esterségnek. Koran, a’ Trojai háborukor, Sa 
mosi Rhökustól találtatott fel, ’s Lysippustól ’s 
a’ t. kimüveltetett. ` 

49. A’ képirásról, Íelesen az arczfestéröl, 
a’ képfaragásra mintegy átmenetel az állatifejnek 
kivésése- Az arczfestéssel abban egyezmeg, hogy 
az egész testel nem foglalatoskodik. Az állati fejek 
vagy egész vagy csak fél gömbölüek. Az egész göm 
lziölü' fejek a’ törzsöktöl, mellyre elejénten 5ll1: 
tattak , H e rm á kn а k mondatnak. A’ félgömbö 
lüek, míllyek az álarczák, Maschera5'a’ lapultak 
Relief nevet viselnek. A’ reliefek mértékökhez ké 

веs: magas , fél vagy kevesé lapultak. ( Haut , demi, as Beliefs A’ falak, táblák , drága kövek’ ékíté 
sére szolgálnak. t 

50. §. A’ képfaragás az egész eszközszerü( or 
ganicus) testnek nem valamelly alapban , falban , 
vagy más e’félében, hanem magán-eléállítása. Al 
kotott teste nem igazi ugyan, de valóságos már 
ványból, köböl,érczböl, csontból azigazihoz tag 
jairanézve mindennemü képp hasonló. Munkáji. 
zobrok (Statuae _ . 

’ . ~ 51. 9. Ezekbe is а’ tti-Synth különbözretö je 
gyei lehelnek él'etet ’s egyezést; illyenek: a’ test 
állás ’S helyheztetés; а’ iagok’ kifejtûlései, az arcz 

` 
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о?“ vonawk , .az idegek’ munkásságai ’s t. e’ f. termé 
&quot;OP’ szeti képp. Ezeket a’ képfaragónak ——- а’ szinek’ 
ат‘ tengere hatalmában nem lévén-mélyebben , ’s bö 
y’ei’ vebben elé mutatnia szükség, hogy esmértetökké 

n’ ‚а dónak kell azért lenni. ' _ 
dî’l’f 52. A’ Szépmesteri képfaragónak hatalmâf 
М&quot; bап ánnak s’ mesterségi ’s költeményi jeiek is.l 

’ vállyanak. A’ képfaragónak derék természet-tu 

n 1’ illyenek a’ czimerek, a’ páleza, a’ papiros csomó‘,` 
’mi .korona, koszorú, szinruha, lovaglás , ’s t. e. f. Iphi 

„S’,` krates a’ mindennémü kinzással vallástételre fa 
Ю&quot; kaszthatatlan leányzót olly nöstény Oroszlány’ ké 

pében állitá elé , mellynek nyelve nem volt. 
55. A’ Szépmesteri képfaragónak vésüje alatt 

‘el az idegek , az crek‘, az inashusok, а’ nyilok,c's'uk-' 
‘ы, 

)_El lyók tulajdon valóságokban jelennek meg; az aja-¿_ 
île’ ‚ kok mosolygók, a’ ..szemeldökök szívárványosok, 
mi&quot; a’ szemek parancsolók, a’ hajak kondorok; a’ ru' 
‘lllf' hák kebelesek , ’s egymásra borulva , reczék're 
ihr delve, lágyon folydogálnak le. ‘А’ nagy férfiakst 
lul magas állássok, a’ Hazafiakat honimárvány, szikla 

vagy ércz s’ a’ t. jelenti ki, ügyességök által. 
‘ 54. A’ képfaragás ki — vagy béfaragás: ‚а’ 

kifaragás zobrázás, a’ béfaragás részre metszés vagy 
gypszbe , erczbe, bronzba’s más e’ féle öntés ( pla 
stica ) tulajdonképp. Mindegyikére általlyában 
szükséges az elevenség és egyezés. ’ 

55. A’ képfaragásnak‘, a’ test szerüekkel 16 
vén dol'ga, tulajdon t’árgyai az 'olly jelenetek, mel-‘ 
lyekben a’ lelkiség testi erökkel párosult:` millye 
nek a’ felség,hatalom, haza szeretet, vita, gyözö 
delem, nyugodalom ’s t. e’ f, mellyek a’ hajdani 

je- világban, az Olympiai ’s más Íátékokban, élet ’s 
05ъ lialálközti Csatákban Штык leginkább ’slegböveb 
_e ben ki. ‘ . ' ‚ ‘ 

es. s”' 

www* nu@ ¿to? ‘т î? '-.l 
l. 
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56. Azért a’ képfaragás legelöbb jött kelet-_ 
be ’s leg nagyobb tökélletességet. nyert a’ рту 
'világbam lsteneik, félisteneik, höseik;« nyertes 
küzdöjik, ’s t. e’ f.' eléállitása végett: Phidiás’ 
Olynipiai .lupitere’s Pállása , Apelles’ Cyniskája , 
Alcamenes’ Vulcanusa, Praxiteles’ Gnidi Venusa, 
Agoraklet’ Nemesise , Euphranor’ Parisa, Lysipp’ 
Nagy Séndora, Demeas’ küzdö Milona, Stipax‘ 
tüzfelfuvója, Dionysius’ lova , Perileus (Phalaris) 
bikája&quot;s t. e’ f. legremekiebb Zobrok a’ pogány _ 

_ világból. . 
57. А‘ keresztény világban az Istenek’ he 

lyén áll Kristus, a’ fél-istenekén Szù'z Mária ’s az 
Apostolok, a’ dicsösségért küzdök helyén a’ szen 
vedett Martyrok; ’s a’ t. Csak ‘a’ hösök, fejedelmi 
felségek, nagy emberek, erös állatok, közösek. 
Ezekhez‘ képest remekeltt Kristus’ feszülete Algar 
ditól; Dávid, a’ vén asszonyfej, Hercules, Amor, 
Buonarotti Angelotól, Susanna Du Quesnoitól; 
Hercules és Moyses Angelótól; Sz, Markus D0 

natotól; a’ Boldog'ságos Szüz és Laokoon’ csoportya 
Sansarinótól; Sámson és a’ Philisthéusok Bologna 
tól, .’s a’ t. faragott képek; Kristus’ szenvedé'se, 

` egy cseresnye швов, J osefnek Putifár’ feleségével 
története , Rossi Proper'tiától, Leo Pápának ’s At 
tilának öszve 'jöttök Algarditól, reliefek, ’s a’ 
hajdani kor’ mesteri müve'ivelvetekednek. 
. 58. A’ kepfaragáshozjárul a’ 'szép építö me 

stersëg, melly az eszköztelen ('anorganicus) веs- 
teteket alkot szép .ideájinak elé állítására. Nagysá- ' gat, felséget‘, / atalmat, gyözedelmi dicsöséget, 
örvendezést, vagy szomórúságat ábrázol , ha bizo 
nyos mérték, rend, czélerány, ’s egység Мани) 
dik benne. Ez a’ közönséges kézmüvesektöl kitel 
hetetlen , ’s mesteri észt ’s íigyességet tészen szük 
segessre. ‘ 

l 
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_ . 59. 5. A’ szép inesterségi épitésnek eleven 
niodellája az .állati test, mellyben a’ különbnél kü., 
lönb tagok és részek czélerányosan úgy egyesül 
tek egy egésszé, hogy 4benne &gt;se hijâny, se шаг, 
se felesleg, se illetlenség nincsen, ’s azért szép, 
tetsz'etö, gyönyörködtetö is egyetemben. ‚ 

60. ß. Az emberi test az építés-mesterségnek 
kész` modellája ugyan; de nemeredeti képe: ezt 
természetünk’' méll éböl, mellyben&gt; reitezkedik, 
s_zükség kimeríteni a Sz'épépítö Mesternek, kivált ha 
különös, nagy взлет, közös czélu müveket akàl&quot; 
alkotnì ; mill yenek a’ felséges templomok, fejedelmi 
Paloták, diadalmi kapuk, szinház’ok , yáz-épületek, 
_s t. e’f. E’ végre oszlopokkal, zobro'k ai, reliefekkel 
is élhet; de úgy, hogy se ‚а’ czélerányosságnak az egy 
ség, se az egységnek a’czélerányosság, feláldoztatva ; 
se az egyszerù‘ségtöl az ékesség , se ez amaz által 
elfedetve ne Идеи, és fundamentoma az erösség 
f6 tulajdona a’ vilâgos’sz'ig, hijányt ne szenvedjen. г . 

_ 6l. §. _ ” Babiloniai tornyok, a’ Thebai ka'puk, 
az Egyptomi Píramisok, Obeliskus'ok ’s t. e’ f. esu 
dálatosak; a’ Szamosi labyrinthok, a’ Palmirai Pa 
loták, a’Jerus'alemi., Ephususí, Indiai templomok’s, 
a’ t. iszonyuak,`ropanttak, gazdagok, munkások 
voltak ugy'a'n; de az egysz‘erüség, ’s egység’ hijjával 
szépek nem lehettek ; azért `szép építési példányok 

’ se lehetnek. ' 
62. §. Az épitési szép mesterséget _a’Görögök 

Íogtâk fel elöször Kis Asiában és Europában: leg-&gt; 
föbb pontra emelték ага _Pericle ’s fényes .u1-alko 
dása alatt Phydias,1ktinüs, Kallikrates, s_copax, 
Р this ’s a’ t. _A’ M_ausolus’ Sirhaluia, Diana Тещ 
p oma, Kis Asiában; a’ .Colossus Rhodus’ s355‘: 
tébe'n; Minerva temploma,a&quot;'propi_laeurnok, por 
tik'usok , Odaeumok, Gymnasiumqk, tliâatrumpk 
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ferdö házok, s’ a’ t. Athenében, Chorinthusban , 
Delphiben ’s más helyeken- az ö îmesteri. épületeils. 
'Vóltak. ' &quot; ' 

' 65. §. A’ szép építési mesterség a’ 66115561; 
` nél a’ Peloponesusi háborúig uralkodott; szabad' 

ságok’ vesztével a’ világ hodító Romába költözött. 
Ennek is veszedelmével a’ negyedik százodban , 
szolgaság, bitanglás, elkorcsosítás lön sOrsa a’ 
Gothok, 'Arabsok szabad kényü birodalmaik alatt. 

‘ Eröszakszenvedésétöl a’ XI-dik szászadban mene 
kedvén Olasz Országbnn honyosítatott meg a’ Con 
stantinapoli Görögök által; innét Franczia, Angol, 
N émeth országokra hihatván a’ czikornyás, mérész 
müvészeteket lassanként kiszoritá divatozássokból. 
Szent Márk templomá'han Velenczében, szent Pé-` 
terében Romában, Szent lPaléban Londonban, 
Boldog Asszonyéban Párisban, Szent IstváDêban 

' Bécsben, a’ Püspökiben Pisában; a’ Belfioni, Me 
diolani, Versailli Palotákban, Paviai hidban‘, Flo 
rent'iai toronyban, Párisi gyözedelem-kapubán ’S 
több helyeken ismét kitüntetévalósógos dÍsZét. 

. II. A’__költö szép mesterségekröl. 

_ .64. §. A’ költö szép mesterség ideájit csak 
a’ folyó_idönekformájában köz'ölheti a’ fülekkel. 
A’ folyô üdönek formája’s fülek’ eszköze, a’ hang, 
.Az öszve illesztett hangok hangzatokká válnak; 
hangzatokban szükség tehát annak ideájit elö adnia: 
azért neveztetik költönek. - ‘ 

65. б. A’ hangzatpk &quot;¿folyvást és mulóképp va 
ШК: а’ költŕí szép mesterség’ adati azért csak foly 
vást és muloképpf valôk lehetn'ck. Ebben különböz 
az alkotó szép mesterségtöl, mellynek munkái je 
len' ’s állandóképp valók. _ i ` 
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se. t.. А’ hangzatok hassnnnsoi; .tiene szép 
tnesterség haszonlító jelekkel él ideájinakkijelen 

_téséreg жён; hasonlitó (allegorica) nevet is visel'. 
67. A’ hangzatok’ liasonlitásai természetiek, 

vagy mesterséges'ek: tagolatlanok vagy tagoltatva 
valók; az elsök zengések, a’ másikak szók: a’ költö 
szép mesterség lehet azért zengési (musikai) vagy` 
szólási. 

A’ Musik ai Költészségröl.’ 
68. A’ Musikaiköltézségnek tagolatlan, ter 

mészeti , .hangzatokkal van dolga, mellyeket az üre 
ges szerszámokból Ы, csendit, vagy von ki és fog 
lal öszve a’ füleknek érdekeltetésére. A’ természeti 
’hangzatok csak az élö állatokból fakadnak határo 
zottan ’s önként ki. 

69. Bár melly különbnél kûlönbek legy'e 
nek is a’ természeti hangzatok, megegyeznek mind 
поп által abban, hogy l) bennek egyik fö, vagy 
is' uralkodó, 2) rövid, hosszu, vagy félhosszú idö 
pontig tartanak, 5) kemények, vagy lágyok, ma 
ваsы: vagy mélyek, vagy középsök mértékökre 
nézve, 4) Változódók, 5) l'idö oszlályokra szaka- / 
doznak, 'minekelötte megszünnyenek. Az az: Rhyt 
must , tactust, mértéket,: modulatot , és interval 
‘lumokat követelnek, ujjonozást szenvednek, mel 
lyek bizonyos jelekkel (немцы) jelentetnek ki. 

70. Ezen természeti hangzatok az élö {Шатo 
ból tulajdon különbségeikben , érzeményeik, indu 
lataik és vágyódásaik’ állapottya szerént zengenek 
ki: önként, tudtunk nélkül is vigságunkban (1a10 
lunk , szomoruságunkban sohajtozunk ; haragunkban 
fel pattanunk , bosszuságunkban dörmögünk; цед 
tt'inkben sikitunk , imádkozatunkban дышать ; au 

_ _ _ 2 ç 
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’dalgásunkb'an niélázunks’ a&quot;t. üdö-pontok, kö-=. 
zök , vдышать, ‘szakaszok és szi'inetekképp. 

71. A’ természeti hang'zalok kölcsönösen az. 
érzêsekre, indulatoki‘a, ’s vágyódás'okra hatnak; 
ezeket felgerjesztik, ingerlik, élesztik, ’s modosítty'ák 
magokhoz képest: az élö_ állatokat а’ vig hangza 
tok jó kedvre, a’ szomorúak komorságra fakasztyák , 
’s a’ t. önként , magok tudta nélkt'il is. 

- 72. A’ musikai költés'zség tehát a’ belsö élet’ 
le másolásában , ’s tápláltatásáhan ál'l. Szépségére 
a’ hangzat‘oknak az ér'zemények, indulatok’ ’s vágyói 
dâsok’ természeti állapotival , változódásival„mér 
tékivel egyeztetésök szükséges. Annak más dolgok 
ra alkalmaztatása viszaélés, ’s szép nem lehet. 

'7 5. A’ szép musikai'költönek szükség min 
denek elött: hogy egy fö hangzatot gondoljon ki 
és azt kövesse mind végig. 2) A’ tárgy képesti üdö 
рoты, -- folyást, -- közöt megtartsa; 5) a’ jele 
neti mértéket ’s változódást kifejtse; 4) Minderr». 
nemdü hangzatokuak tiszta világosságat, öszvezen 
вёл _’s egy egészséget szerez'zen; minden disz'hang, 
hijány és felesleg nélkül: az az Bhytmus, metrum, 
motus , melodia, harmonia, modulalio, praecisio 
megtartás szükséges. _ ' ‹ 
. ‘74. Az érzések _eléggé 'tisztz'ik, az indulatok 
mérsékelttek,&quot;,a’ vágyódások elrendeltettek, nem‘ 
voltak a’ pogány világban; a’ hangzatok mathema 
tikai mértékre vonattak, és kevés eszközüek is vol 
tak a’ `(ïrörögöknél, ’s a’ na'pkeleti nemzeteknél; 
azért musikáik is igazi szépek nem lehettek. Ezek 
mind különben lévén a’ keresztény, ’s mostani vi 
lágban! a’ musikai költemenyek úgy szépek, ha 
azok’ kimüveltetésével egészen megegyeznek. 

75. Más érzéseknek, ’s indulatoknak van 
lielye a’ templomokban, másoknak a'szinhúzok 

l 
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ban, másoknak a’ táncztéremekben, másoknak a’ 
szobákhan, másoknak a’ táborban ’s a’ t. A’ mu-` 
sikai müvek , ha ezekhez képest nem valók , _ szép&quot; 
mesteriek nem lehetnek. 

76. §. A’ musikai költemények 'ezekhez képest 
különbnél különbek: Symphoniàk (Ouverturen), 
Concertek , Da'lok ; táncz - Iéptetés -.szabásuak 
(Marsch) Templomokba (Choral ) szin - házokba , 
táborba , szobákba valók (Kammer Musik.) ’s több 
с’ ЕЫёk. '‘ . „ 

7 7. §. A’ szép Musikai Mester’ hallása kényes: 
semmi liijányt, visszás hangot, disztelent', nem` 
szenved; érzése tiszta mint a’ napfény; képzelése 
eleven , esze teremtö; ujja mindenható; fö gondo 
lattya felséges , hangillesztése öszvezengö, kijelen 
tése_ világos ,' mértéke Pontos , módszere e'gyszerü, 
munkája öiökké való: mint Mozartnak Don'Juanja 
Bequiemje, ’s a’ t. Beethofennek Synfonia Eroi 
сана , Haydn-nek _Kristus’ hét szava , Händel Mes 
sziása s’ a’ t. . ' ' . 

78. §. A’ musikai költemények’uralkodó hi 
bája a’ hangzati mesterkélés, s’ az érzéketlenség: 
„Den heutigen Tonsetzern die künstlich _syrnetrisch 
vertheilten Stimmen auf dem Papier der Partitur 
gelten , trotz aller Unklarheit, Trockenheit, Herb-_ 
heit, und Zerstückelung des Melodienflusses, und' 
der Grundharmouie, für einen Beweiss der Kunst 
trefllichkeit ihrer Composition, wenn gleich kein 
Herz ergriil’en , kein Ohr geschmeichelt, wird durch 
diese erkünstete krause Abentheuerlichkeit (Bi-f 

‚ zarrie) s’ a’ t. 
A’ szólási költészségrŕil, _ 

' 79. §. A’ szólási költészség szép ideájit tagokb’a&gt; 
foglaltt hangzatok által közli a’ f_ïilekkel. A’ 115115: 
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zatokna‘k tagokba foglaiása, шагу 15 a’ szólás, az 
Embernek tulajdon mestersége: azért mondatnak 
,a’ &gt;szók mesterséges hangzatoknak. 

80. Az emberi mellek’ üregéböi az ha'ngza 
¿tok szapo'rá‘bban taszittatnak ugyan ki mint'sem- 
`inás szerszámokbói; de hamarébb is elcsendülnek. 
&quot;S a&quot; Szók esak közvetve, êrtésitésünknél fogva, vál 
nak êrzêkenyitökké ,nem 'pedig közvetetlenül mint 
La&quot; _természeti hangzatok. ` 

81. A’ szólási költészség különb a’ közönsé 
.ges szólásnál: mert ez a’ gondolatokat, az pedig a’ 
szép ideákat öltözteti mesterséges `hangzatokha ;'` 
imez értesittetésünkre csu Pán ,amaz meg’ érzékenyi 
tésünkre is czéloz. « 

82. A’ szókkal a’ természeti'; hangzatok’ tu 
lajdonságai'közösek: a’ Rhytmus, a’ különbözö l'idö 
pont, liang-mérséklet, - v_á'ltozódás, módosulás, 

` .öszvezengês, a’ szakadat , szünet, ’s a’ `többi. 
85. ß. A’ szólási jköitészségben a’Rhythmust az 

uralkodó üdôligura teszi;a’ tactus't az ékezett vagy 
.ékezet1en, hosszu rö vid szó tagok, a’ változódást a’ fel 
сын-6l6116 lábok , az üdö szakaszokat a' szóllásvágások 
(ca'esurák') az üclö ваш-t:15; a’ különbféle mértékek, 

¿az újjonnozást a’ versek, a’ szüneteket a’ Strófák , 
(Stannczok) terjesztik elé ’s különös jegyekkel ielen 
.tetnek ki. ‚ 
’ 84. §. A’ szólásiköltészség tehát magában me 

г5|:е1‘5ё{;’е5 hangzati musika; azon különbséggel: a’ 
musika hangzatinak hosszát', erejét, ’s mérsékle 

’ .tetét is kijelenti; a’ _szôlási _eijlenben azoknak hosz 
:szát kiejti ugyan, de mi n émü hos s z a k., ere-__ 
jüek , ménsékletüek legyenek, einem határozza. 

_85; _A’SZÓllási kóltészségnek ezen hiányait 
feliül iiti a’ festés, melly annak hatalmában áll 
даёт‘): a’ `dolgok’ tu'lajdonságait képes mellék 
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szókkal (epitheta) mint annyi szinekkel, elöterjeszt 
lieti ’s elhatározha'ttya; р. o. repülöszelek, leve 
vegö` hajók ’s a’ t. ’S általok némi nemií láthatô 
ságat szerezhet magának, melly nélkül a’ musika 
szaköuödik. ` _ _ . 

86. §. A’ szóllási szép költészség tehát szóbeli 
szép festési mesterség: ennek a’ szinek’ egyezteté 
se , annak a’ szók alkalmaztatása ad valóságat, éle 
хеt ’s érzékenyitöséget. Mind tárgya, mind nyelve, 
mind 'rendtartása tulajdon, ’s megkülönböztetett. 

87. Tulajdon tárgya minden üdöbéli moz 
dulat, ’s a’nii lefesthetö; iégyen az bárkülsö vagy ' 
belsö való-vagy csak képzeletiképp lévö. A’ kifejtü 
letlen gondolat, mozdulat nélkül szükölködvén, ’s 
a’ mi egyszeri elvontt értelem, lefesthetetlen lévén , 
tárgya nem lehet._ ' ' 

88. Tulajdon nyelve képes: minden dol 
got természetiképp , a’ _hosszast hosszu, a’ rövi 
dedet rövial, a’ középszerüeket közép, a’ nagyo 
kat ’s felségeseket magas ’s fennhangzó, az alacso 
nyokat köz szókkal ’s saját mellék toldalékaikkal 
terjeszti elö ’s tisztán ‚ világosan, határozottan , vál 
tozólag, zengedteti ki. 

89. §. Elrend elése is tulajdon: nem Logí 
kai szoros következtetés, se nem történeti folyamat 
tya szerént fogjafel jeleneteit, hanem azon oldal 
ról, mellyröl tárgya legkitünöbb, ’s leg inkáhb 
megvilágos'ul; leg hathatósbb bényomatot té'szen; 
és leg jelesebb mérték-egyenletet, legtelyesehb 
egységet nyer. 90. 5. A’ szôlási szép ЕЩЁ“; kin’ek .ellnéje ^ 
szép ideákkal gazdag, képzelö ereje eleven, esze te 
remtö, izlése kimüveltt, nyelve hatalmas, zengése 

_ômledezö~, ägyessége rendszert, mértéket ’s egyes‘ 
séget követelö-minden eröltetett mesterkélés nél 

n 
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li'íil- a&quot; fülelshez szôlô &quot;) „Der unseren Z‘eit eigene&quot; 
Uebermuth und 'Uebcrschwank macht es leider, 
dass Unkunde und Unausprechb'arkeit für Rich» 
tigkeit und Wohlklang der/Verse gelten, Die Uh» 
wissenheit und des Vorurtheil der stimmführenq 
den Kennerlinge, macht' dies noch schlimmen, 
. 

&quot;) “'ieland und Klopstock: „Haben sie ‘шаман Gra 
cien chou gelesen? Es ist erstaunenswerth, dass 
es sq viel und gut zugliech schreiben kann. Diess 
sein neuestes Werk scheint mir vollendeter in sei» 
ner Art, als irgend ein vorhergehendes. Die Sprache 
ist feiner und das gauze mehr ausgearbeitet, Aber 
leer «- wird der steife Leser sagen. Ich fürchte 
jedoch, es ist an manchen Stellen noch '11u voll und ’ 
ми gelehrt, für die Grosse Welt nämlich, für die 
es geschrieben ist. ч- Wes Klopslock betrifft, den 
halte вен tîii den ersten und beynahe .für den ein‘ 

, zigen Dichter unserer Nation — Wer hat gleiches, 
_ungestümlnes Feuer, das uns bey Klopstock hin, 
гей”? Das Vtbnt nur der wahre Poet, und wen sol 
chen hdtnicht einmñlll jedes Jahrhundert einen. K. 
ist vohl 'nicht nbne Fehler, welches Original hätte 
diesen' nicht?Aber schwerlich hatte je ein Original 
so viel Geschmach. Breuis esse laboro, obscurus fie; 
So gehelt` es ihmpft, Er suchtdie Sprache der Poésie 
von jener der Prosa Vzu unterscheiden , und es sucht 
в: шить; ш sehr.“ Войн’: Briefe. 
. Lessing und. Göthe; „Ueber Emilia Galotti; 

Welch ein Stück! Dass mir nur _Niemand ein deut` 
sches òder`ein ausländisches Stück mit diesem Ver, 
gleiche, Was darin Vielleicht nicht nach unserem 
Geschmack ist, das ist nicht `en, weil der Verf, 
nicht andere machen konnte , sondern weil er es so 
machen wollte, Denn _elles ist nach seinem System. 
Die ganze Emiliawar ‘sicher in seinem Kopfe so da,wie 
sie ist, eh'e noch ein ’Wort _Nieder-'geschrieben warfs 
‚—- Göthe trägt seinen Kopf und sein Herz immer 
auf der rechten Stelle, щи! 151111115 jedem Schritte 

‹ seines Lebens ein Mann, “Tie _viele gibt’s sol» 
’ chen ?'“ Boie, ` ' '' ' '. 
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dass die Verse schwarz auf weiss'besser zu sta-. 
hen als zu hören sind, und aufgedunsene `und 
schwülstige für richtige und schön gemessene ver- . 
kauft` werden“ 

91. §. Ezelsre nézve a’ szólási szép költemény 
kötött beszédnek is neveztetik ama mértékekre , 
nyelvre, 7's elrendeltetésre nézve, mellyet megtar 

' tania szüksé ° ellenébe tétetett a’szabados beszéd, g э 
шеllу költészi mértékhez köttetve nincsen ; ’s _an-_f 
nyira é k e s, mennyire nyelve képes, elrendeltetése 
mesterséges, kifejtülése kerekded, ’s egysége egész. 
Bemekei meghalàdhatatlan Demostbenes és Ciceró’ 
ajakiról Ömledeztek lai. ' ` 

92, '§,`A’ bötött beszéd а’ bе15б vagy külsö je 
leneteliet Гoша fel; és személyi (subiecliva) vagy 
Személy kivüli (obiecliva А’ személyi ltötött be 
széd,` Lyrikum költemény; а’ 52еш6lу151Уй11`таlа_ 
melly jeles_ tettnek vagy történetnek magától а’ 
Ьб1ъбъ6l, vagymások által elbeszéltetése'; az elsö 
Eposnak, .a’ másik Dramának neveztetik. 

A’ Lyrikum Költem'ény.. 

_ 95. Á’ Lyrikum költemény а’ ‚ЬбЬбЫдЪезгёд 
nek olly neme , mellyel а’ költö önnön belsö éle 
tét festi le ’s zengedezi ki; а’ Lyrától (Kobozótól) 
mellynek hangzatával lsésértetetthajdan, vette пе 
vezetét'. ' „ ‚ 

. 94. 5. А’ Lyrikúm költemény leginkább ha 
s`onlit a’ Musikai'hoz: ez is а’ belsö élet’ eléterjesz 
tésével foglalatoskodik; különböz. mindazonáltal 
tôle: шеи; az szólással, ez pedig szerszámi. hang 
zattel` zengedez; amaz csak önnön belsö életét, 
imez meg’ a’ mŕ'tsokét is fejtegetî. ' 
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95. А’ Lyrikum. költemény’ tárgya egyet» 
len egy: de'ez tenger; más é5 más mozgásban, 
mértékbén, szinben , eröben jelenik az meg: l10l len 
gedez, hol haboz, hol hullámoz, hol hatalmas 
csatázással dnl; mig` mintegy kifárodva egycnlö 
mértékségre csendül. 

96. De magokban is az érzemények, indu 
latolg, ’s vágyódások különbnél ltülönbelt; 626l 
lу011rа és tál‘gyaikra nézve: az öröm ’s bú érze 
ményeklsíilsö'vagy belsö érdélieltböl eredettek; 
a’tiszteleti,szeretcti indulatok az lstent, Hazát, vagy 
más felséget, jótévöt, illetök lehetnek. . 97. Ezekhez képest а’ Lyrikum költemênä’f-.. 
nel;&gt; 1) magában elevennek, élékenynek szükség ` 
lenni: mivel belsÖ életet laerjeszt elö, '2) Formájá 
ra’ nézve Rhytmusban, `láb niértélsben változónak . 
szükség lennie: mivel az érzemények, indulatok, 
’s “За/01165011 15 egyre _változandólh 5) 'Nyelvérel 
nézve: tisztának, '116ре511611, 5211115é5 l611111: mlvel a’ 
belsö 6l61; 15 természetiképp tiszta, és а’ tenger 
hez hasonló. 4) Vers‘ekben , st'rofáltbammeggujju 

‚ lóknak szükség lennie: mivel az érzemények, 111 
dulatok ’s vágyòdások is rövid csillapodtok utá‘nn 
ismét ujjon kifakadnak 5) rövidnek szükség len 
nie: mer-t а’ leglleVeSBbl) indulаtok. 15 csak еду 
ideig Óráig tartanak. ` 

98. Az egyenlö kim'enetelïi (Cadentia) ver 
sekhek tulаjdon_ hel'yök csak a’ belsö é!61’ egyenlö 
állapottyának lefestésében lehet; е’ Végl‘e az 11t6l 
56 526 tagOlìDalL közvetve , vagy ' közvetetlen 
e'gyesztetësö'k elegendö.&gt; Hola’ Rhythmusok szük-.‘ 
ségesek, ott а’ Са‹1е11t161111аk l1еlу6 nem lehet. 

99. §.1A’lyriltuml költemények Rhytmusaik 
ra, ’s más tulaìdonságaikra n'ézve kïilönbnél kü 
,lönbekf 1) odák (Énekek ), 2) Elegiêk, з) Eklo 

‘s l 
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gált, 4) Epigrammák ’s t. e’ f. Az Énekek is kü 
.‘ lömbfélék; kö‘zöttök legr felségesebbek az Istent 

,îmádó Hymnusok; a’ Cantaték, az Oratoriumok, 
’sa’ többi. 

100. А’ Lyricumi szép mester belsö vilá 
gábаn otthon van ; élelénekjelenetít tudja; fö .ér 
zeményét szorosan követi,’s bélyegét kitünteti; szi 
neit lefesti, hangzatit eröltetés nélkül kiömledezi, 
&quot;s magának kielégitést szerez; halgatójit érdekel 
‘ещё gyönyörüséggel tölti el: mint Pindar, Ana 
creon , Sappho, Horácz, Petrarka, Klopstok, Voss, 
Stollberg, Bürger, Hölty ’s a’ t. ' 

.Az Epos. 

101. Az Epos a’ ltötött beszédnek olly ne 
me, mellyel а’ Költötöl magától valamelly jeles 
tett, yagy történet élö szóval bcszéltetik elé. Ha 
sonló a’ szép mesteri alkotmányokhoz és képfes. 
tékekhez, mellyek valamelly Historiai személyet, 

vagy tett dolgot штата}; elé. De nem egészen. ’ 
102. А’. Historiai alkotmányok és Реsнике]; 

valamelly szemëlyet vagy ‘eы; dolgot jegyeik által 
terjesztenek elé: a2 Epos ellenben ugyanazoltat 
élö szóval festi le. Azok а’ szemckre hatnak ez 
pedig а’ fülekhez szól. 

105. Különböz az Epos а’ muslkal és Lyri 
-lrumi költeménytöl is: ezek a’ belsö életet jelen 
képp festik természeti vagy mesterséges hangza 

. . tokkal le; az pedig а’ külsö életet, multképpen, 
festegeti. 

104. Jeles мы; vagy történetek azok,mel-. _ 
lyek köz érdekletüek; millyenek az ollyak, mel 
lyekben azegész emberi nemnek, vagy valamelly 
детишеk, Országnak, vagy varosnak credete, 
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szabadulása, veszedelme, vagy enyészete Тoгда! 
'elö. Ez illyenek.részt-vétel'ünknél гoды érdekle 

lesels. ‚ ` 
1О5.‚ Шу teltek és történetek csak többek' 

-erölködése, а’ környülállások’ béfolyása,és a’ mine 
deneket egy vég czélra igazgató Felségnek közhe 
járulása altnl mwehettek hìhelöképp v’égbe. Az Epos-- 
На!‘ 1йr3уа1`геlн3с szükség képp több dolgok. 

106. Ezeknek elöterjesztésére se а’ rajzola» 
tok, se а’ fresco festések nem elengedök; hanem 
egész kép (Tableau) festésl; tesznek szükségessé, 
hogy kinek kinek személye, részvétele, érdemg“ 
szerént, igaz valóságában lsitt'intessék. ' 

’107. ß. E? végre az Epos’ költönek az egész 
történet’ llelyét béutâznia, minden környiilâllásnit, 
eredeti вып, folyamottyát, ltii'eitülését, alraclá» 
lyait, segítségit, elöre' ki tudnia, ’s vilagosanfhk 
betöleg, elö beszélnie szültség. ‘ ' 

108. Az Epos’ költöje ne utazzon göz koesin, 
hogy az égnél, és földnél mást nelásson, ’s ne tud« 
basson meg; hanem gyalog, llogy kériye szerént, 
mindennél, а’ m'î érde'lrletes, meg állyon, min-` 
dent eredetilöl fogva mind végig megtudjon, ’s 
másolskal megesmértessen. ' 

109. §. Homer Achilles’ paizsát nem'csak le írtaf, 
hanem azon mühelybe is, mellyben készíilt,« 
levezette halgel‘óit, annak míívészeit, készíttettêf» 
sét lgimutatta, ’s eredetétöl''lsezdve mind végig 
mintegy szemmel láthatóvá tette. 

110, ß, Ezelihez képest áz Epos-költönek a&quot; 
kiterjedés nem csak szabad, ` hапеш szükséges is:` 
a’ nélkül elbeszéllése hihetö nem lehelf: теrt а’ 
jeles [еы vagy történet Csak idö folytával ЕЩЁ!‘ 
het ki, 7s érhet véget. Más az: а’ munkálkodó 
személyek bélyegeit,és részvételeit, а’ környülál.. 
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1580i.’ „дыму“, ...er'eden, stadályoz'z. senese; ‘ 
gitö ohokat meg nem еsтёщдейъешйа 

111. ё. De а’ fö igazgatónah, végzönek,_ az 
Islenn'ek, tanácsát, rendelését,’s végzését se шё 
hatni meg kijelentése, mègvilágosítatása és szem-L 
hetüntése nélkl'il.' Ez is azért, mint érdekletes , ki-a 
terjeszkedést sz'ükségessé tészen. 

112. A’ hiterjeszlredés nem szerez unalmat, 
hanem azon dolognak szültségtelen. ismételése;- 
sött inkább figyelmet szerez, vârokozást' gerjeszt, 
és gyönyörliödtetést lehel а’ halgatókba, csak las--4 
sanként. és helyén való légyen» 

115.'_.§. „Land `zu Land., zwischen 'Himmel 
und Erde und Hölle, auf und ab lliehe der Dichò 
ter; er muss .wenigstens den Flug und Weg' ab? 
mahlen. Dem Epos ist langsame Breite erlaubt; 
(vielmehr natürlich) Wie' lange zürnt lAchilles'l 
Wie lange stiŕbt Christus! Daher die Èrlaubnis‘s 
der richtigen Ausmahlung des Achilles Schildes; 
.daher die Erlaubniss der Episode. Die geforderte.&quot; 
Menge der Mitspieler hält, wie die Menge 'der 
Uhrräder den Gang der Maschine auf; denn 'ede 
Nebentigur will Raum ‘zu ihrenßevegung ha en; 
der so genannte rasche Gang gebiirt dem Theater, 
'nicht dem Epos. ‘--- Nur dann schleicht die Hand* 
lung,- wenn sie sich wiederholt und sie störet nun 

Ü dann, wenn eine fremde Statt ihrer'geht; aber 
nicht dann ,» wenn die grosse in dei`- Ferne in im-` 
mer kleineren in der Nähe, gleich wie der Tag in 
Stunden, aus einander rükt.“ Jean.Paul. Vorschule 
der Aesthetik. 

_ 145. Ki ‘егйедhёд;а’1б9еш1б1фейs;561; szülœ' 
séges azokat is'meg pillantania, mennyire azok a’' 
telt dolog vagy történet’ hihetö köve'tkez'ményei, 

\ 
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és &gt;az érdeklelesség, ys vigyázat’ kifeitésére alkal 
matosak; . ^ 

115. А’ kicsinyeken színt úgy szükség mu. 
latnia [mint а’ nagyokon: mert a’ vílági dolgokban 
níncs csekélység: а’ csekélyeknek látszók `vo|tak _ . 
többnyire а’ legnagyobb történeteknek wgy for- &quot;’ 
dulásoknak eleji vagy alkаlmаtosságai. .A 

116. Másokat beszéltetvén helyel közbeu az 
Epos költô, tulajdon lelki bélyegök, ’s áll'apottyoh 
szerént b_eszéltesse; beszédjökbe belé ne vágjon, 
hanem magút egészen azonban hátra huzza. _ 

117. Az .Epos -költönek l'ö dolga, minden 
részeknek, környülállásoknak hihetöleg öszve ol 
vasztása ’s egy vég czélra egyesítése --- `minden 
eröltetés , és felcsaptatás nélkûl: „lm Epos ist keine 

'immersteigende Spannung, sondern Spannung und 
Bewegung gleichmässig über das Ganze verbreitet. 
—- Mag das wilde Spiel des Kampfes eutzweiter 
Interessen noch so schrecklich toben, und alle 
Kräfte stireitend in die Bewegung setzen; der Er 
zähler u'nd mit ihm der Leser schwebt mit Gleich&lt; 
muth über der bewegten Welt; ohne eigene Lei 
denschaft. Ruhig lässt er alle Schicksale sich cnt 
wickeln. -- Einfach und ruhig, wie er selbst, ist 
auch seine Darstellung: schlicht und einfach sein 
Ausdruck. S0 führt er uns in ruhiger Bewegung , 
aber im festen, geraden Gange, immer langsam 
und betrach'tend, seinem Ziele entgegen.“ ` 

118. Az Epos jelességére nézve formát'ha 
tározó: jeles dolog’ lefestése lévén , kötött heszé 
det kíván; egyszerü elébeszéltetés lévén, rей a’ 
hat `mértékü egyenlö versezet(Hexametrum) leg 
inkább alkalmasztntható: ha bár ettöl most több 
nyire elüt is. 
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t 1‘19. 9. Az Epos liétféle tulajdonképp: való 
ságos tett- Èórtént dolog’ valóságoslag vagy költöleg 
elbeszéltetése: az elsö' külsöképp , `vagy belsöképp 
való: a’ külsöképp tettek’s történttek&quot; remek elbe 
szélettései: Homer’ Odissaeája, l’s Iliása; Milton’ 
elvesztett paradicsoma. Tassó Jerusalem«szabadi- 
tasa ’s a’ t. A’ belsöképpijé; Ariostónak Orland() 
furiosója ’s a’ t. A’ költötteknèk’jelesebb példányi 
(R 0 m á n o k ): vagy erliölcs-festök, vagy erkölcs 
gunyolóls; az el‘sökhez Vtartoznak: Cervantes’ Don 
Quixotìa, Richardson’ Palmelája , ’s Clarissája, Fe 
nelon‘Telemákja , Le Sage Gilblas de Santilaueje,. 
Rousseau’ Heloiseja, Wieland Agathonja, Göthe’ 
Wilhelm Meistere ’s a’ t. A’ Gunyolókhoz' Dante 
(Durante) Divina Comoe'diája, Wieland’ „Götter 
gesprächje ’sl a’ с.‘ A’ Románoknak alnemei: a’ В.0-^ 
má nczok, Begék, Novellák ’s t. e’ f. ° ' 

A’ Dramáról. 

120. A’ Drama (Handlung) a’ költemények’ 
olly neme, mellyel valamelly jeles tételt magoktól 
a’ tévöktöl beszéltet` elé a’ Költö. 

121. Külömböz a’ Dráma az Epostól, men 
n_yire ez valamelly tett dolgot, mint multat', a’ 
Dráma- ellenbcn bizonyos tételt, mint jelenvalót, 

` beszéltet elé. Az Eposban a’ tévök és az elébeszélö 
különbek , a’ dramában ellenben a’ tévök és beszé 
lök ugyan azok. A’ tétel ’s elébeszéllés egyszers 

I ‚ l smmd~valoknak kepzeltettetnek. 
122. A’ tétel szántszandéki, [szabad akaratu‘ 

cseleked'et. Jeles, l1a tulajdonságára, ritkaságára., ‚ 
Yagy következetére nézve köz érdekletes. Tárgya 
csekély, alávaló vagy mindennapi, se természeti 
)telenet , nem lehet. Vig is, komor is, szomorú is 
lehct. ' 
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125. ё. A’ tétel ЯЩИК) okokbôl „дышат , eszai 
közi, ’s alkalmatossági okok ‘Щи! fejtülki, és csak 
а’ cselekedök’ erkölcsi bélyege szerént iidöfoly-- мы, megye'n „еды. ’S így több részehböl öszve 
olvadó egész'. 

124.' §. A’ Drama költész'nek лёr! a’ tétel’ mina 
den némů okait, eszközeit , környülállásait, a’ cse-t 
lekedökkel `erkölcsi charaklerök, ’s idófolyta sze‘à 
rént'szükség ielenlévöképp ele&quot;- aduia, ’s kibeszélf 
tetnie. ' ` . - ` 

_`125. §. A’ jelen nem lévöknek jelenvalóképp 
eléállltássok’ mestene a’ képirás: a’ Drama-költész' 
nek Ееы&quot;; szémelyeinek cselekedetit ’s beszé‘léseil` 
egyetembexi é'lö szókkal le festnie‘szx'ikség. 

126. ß. Az élö sабит! lefestésre az enkölcsi je-` 
gyelhaz állapotok, helyheztctések, és' környül 
.állások’ kiti‘intése szükséges. Azoknál. fogva nyer 
nek a’ szeme'lyek mind tételeikre, mind beszédeik-f» 
re nézve bizo'nyost sajaftsága't. ' _ 

12 7. §. A’ képnek egy egésszé kerekitêsére.mina 
den vonatoknak, részeknek, mellyekiye , mint ele-- 
mentomira “Ш; a’ költötnek fejtegetése атt а’ té-- 
tel, 'végre együvé illesztetniek, rendelletniek, ’s 
egyez'tetniek -à-l mindcn eröltetés, ’s Logikai те: 
sterkelés nélkül- szükség. . 

128. A’ költésznek, cs'elekvö személlyeit 
beszélte'tvén, magát egészen hátra vonnia , ’s a’ halń 
gatókhoz hasonlóvá tennie', Vszükség; liogy költe 
ménye természeti, ’s kellemetesen ingerlö légyen. 
Természelisége gerjeszt iigyelmet: Sie weckt, mond 
Schlegel A. W. Thätigkeit, welche der wahre Ge 
nuss des Lebens', ja das Leben selbst ist. Wir 
sehen Menschen im freundlichen oder feindlichen 

‘ Verkehr; als verstandige und sittliche Wesen, in 
durch ihre Meinungen ‚ Gesinnungen und Leidem 
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cshaften auf einander einwirken; und ihre Ver4-á 
hältnisse gegenseitig entscheidend bestimmen.“ 
` 129.9. A’ Dramának tulajdon formája az együtt 
beszélgetés (Dialogizatio) mellynek remekei mind 
eddig Platónak, Wielandnak, és Klingernek Dia-~ 
logusai. De lehet eggyütt levelezés is, melly a’ tá 
vul lévök közötti együttbeszélgetés. 

150. A’ Dramának együtt beszélgetö sze 
méllyei valóságosak vagy költötte'k; a’ valóságos 
személyeknek együtt beszélgettetése, Drama szo 
'ros értelemben: illyen Göthének Werther’ szen 
-vedése: láttyuk ebben a’ tételt elsö fogontatásá 
tól kezdve, folyton foду/чём‘, kifejtülni , mind 511 
kább czélra Быeший; а’ belsö változásokat a’ 
gerjedelmekböl, a’ külsöket meg’ a’ belsökböl terme 
-szetiképp következni; a’. charaktert, a’ llelyhezte 
téseket. mesteriképp lefestetni ’s a’ t. Az oktalan 
állat'ok’ beszélgettetése Fabula ( Mesézet) tulajdon 
képp: Aesopusnál, Штат-115116l, Gellertnél, Lafon-' 
tainnél ‚ ’s а’ t. A’ kissebb Dramák Dramoletek ; 
a’ Fabulák is Tkölö’nbnél különbeli. ’ 
` 151. Igazi Dramai .lxöltész ай, ki ат; adja 
elbeszéltetésiben elé, a’ mit maga kedvel, maga 
megélt, örömet vagy szenvedést: „Was einer 
nicht selbst geliebt oder gelebt hat , mond a’ Dra 
matikus Mester Göthe, das kann er nicht darstel 
len. — Der, von .seinem Genius geleitet auf Ge 
genstände glücklich gestossen, in denen gleichsam 
das Leben concentrirt, ihm ist die Wahrheit, die 
Frischheit, das’Leben , die Natur, die Kraft, 'die 
Fülle und Innigkeit eigen.` Seine Poëtische Erzeug 
nisse voll so' innerer organischer .Nothwendigkeit, 
und Lebenskraft,' scheinen von sich selbst ent 
standen zu seyn.“ ' ` 

_( „ t . 



5l' 

' A’ Szinházi l5.61фешёауыь` . 
152. A’ szép költemények’ legtündökklöbb 

nemeihez, а’ Szinházi költeményekhez, érkeztünk, 
mellyek a’ szin padokon a’ fiilek és szemek’ elejbe 
adatnak élö szoval és mozdulatokkal egyetemben. 

155. A’ szinházi költemények magokbari 
valóságos Dramák, tételekkel foglalatoskodvzin; de 
formájokra nézve azoknál különbek: _a’ Dramák at’ 
tételt tévöjik által elébeszéltetik csupán; a’ színházi 
költemények ellenben a’ tételt tétetik is egyszers.~ ’ 
mind. A’ szinházi költeményekben a’ tétel a’ be 
széddel eggyûtt kezdödik, folytatik ’s végeztetik. 

154. t. А’ szép ideal. a’ „ад házi költemé- ' 
nyekben nem_ csak a’ szókba, hanem tételekbe_ 
(actiókba) is öltöztetve adatnak elé , ’s mestersé 
ges hangokkal és jegyekkel jelentetvén egyetem 
ben ki,_ elevenebbek , hathatósabbak, ’s érdek 
löbbek. . 
' 155. §.' A’ szinházi költemények s‘zükségei te 

hát két félék: elébeszéltetésökhez, 's tétetésökhez ` 
képest valók. Belsö formájok az' elé beszélte 
tés (constructie) külsö a’ tételités productie j 
Az elsö a’ költésznek,a’ másik a’ szinésznek ‘tu 
lajd‘on dolga. _ p 

156. Belsö formájokra nézve a’ szinháziköl 
temények_tá1_gyai csak jeles tételeklehetnek: mert 
csak ezek e'rdeklök közösen: a’ szinházi költemé 
nyeknek pedig а’ község’ érdekeltetésére szükség 
czélozniok. Magokban lehetnek valóságosak vagy 
költöttek, szomoruak vagy vidámok, ’S t. e’ f. ` 

1.57. Tételeiknek sziikség mindenek elött 1) 
igazaknak vagyigazaknak-látszòknak lenni: 2)!561’ 

mészetieknek, 5) világosoknak, 4) egyezöknek mozogóknak: másképp se az érdekletességre ,se a’ 
\ 
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vigyázatra szert'nem tehetnek, s’ mesteri müvek 
nem lehetnek. . . 

158. 5. Hogy igazak,'vagy igaznak-látszatók 
legyenek, se önnön magokkal, se az üdövel , hel 
lyel, ’s a’ tapasztalással ellenkezök ne legyenek; 
a’ belsö és külsö.életnek pecsétivel hitelesittsék 
.magokat. ' 

159. A’ jeles tételeknek természetiképp töb-` 
. beknek‘eszközlése ’s béfolyása által, l’igyel bajjal, 
` akadályok’ meggyözéseivel, szükség kifejtüluiek `és _ 

végbe menniek; azért többekkel közösöknek, bo 
molíttattaknak kell lenniek. ‚ 
` 140. 9; 'Csak az indító okok’, a’ részvevö sze 
méllyek’ befollyások’ akadékok’ ellentallásinak , és 
а’ meg haladásnak pontos környülállásos eléadásival . 

_ nyerhetnek és szerezhetnek `meg világulást. 
. _ 141. §.Hogy egyezök legyenek egy fundamen 

tomon alapu'lniok, egy vég czélra szolgálniok 5z13111 
ség minden jeleneteiknek, a’ különbnél különb sze 
шёlуе1:1 kôrnyülállások, helhyeztetések , charactè~. 
rek, ’s bonyolódások’ ellenére is. ‘ 

142. Ezen végczél’elérésére mozogniok foly 
vást,«lépegetniek állapodás ’s kicsapongás nélkül 
szükség: a’ valóságos'tételek’ 'egysége ‘se szünetet 
se félbe szakadást, de ugrást se, szenved. 

145.5. A’ bonyolódáèoknak is természetieknek 
. szükség lenni; az az olly akadályoknak, zavargatások 

nak, mellyek a’ jámbor szándék és sz'abad akarat ' 
ellen szegülni szoknak az uralkodó rend, Шин) 
zo szokás, ’s emberi fondorkodások szerént. Men 
nél egyszerüebbek, meg lepöbbek annál helyeseb 
bek, ’s kedvesebbek. 

144. 5. A’ bomlitásoknak vagy'is az akadályok ‚‚ 
’s izgágak’ meggyözésének és elhátáritásának, sa 
játoknak , a’ cselekvöszemélyektöl, nem valamelly 

rf t 
a 

L 
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más idegentöl , vagy közvetetlenül az Istentöl, $z61‘ 
mozottaknak szükség lenni: az ész’ találmányossága 
az elmék’ furcsasága, a’ mesterség’ ügyessége, ér 
dekletes, kedves; az Isten’ csudálatos közbejáru 
lása Deus ex machina) hihetetlen, ’s kellemetlen 
szokott lenni. ' 

145. ß. A’ Személyeknek se többeknek, se ke 
vesebbeknek nem szabad lenniek, mint sem a’ tétel’ 
vëghez vitelére, ’s a’ bonyolításokra , és bomlítá 
вoт szükségesekà a’ feleslegesek charaktereìk’ hi 
jával esméretlenek maradnak, a’ tétel’ folyamottya 
bélátását terhelik, ’s a’ vigyázatot a’ fö személyröl 
helletlenül eltérítik. Kik az elsö felvonásbanesmé~ 
relenül maradtak , többé fel nem léphetnek. 

p `146. A’ bonyolódások, ama’ helyheztetés, 
állapot'- ’s L'idö-változásokhoz képest, mellyektöl 
fiiggnek,`adnak a’ szinköllemény’szakaszinak, mel 
lyek felvonásoknak mondatnak, &gt;alkalmatos helyet.` 
Ötnël többek nem lehetnek: ne hogy a’ tétel át 
láthatásának ártsanak, és ligyelem - fárasztök, ’s 
värokozást untatôk legyen'ek. A’ jelenetek’ számát 
a’ &gt;tétel’szl‘ikségei határrozzák el: csak hogy egyik 
szakaszban szerfelett számosabbak nelegyenek mint 
a’ másikakban. _ ' 

147. А’ magán lételnek csak ritkán, a’ pla 
num’ kigondolásakor , vagy a’ vâgyódások’ 1126t6 
hor, van helye a’ szinhází költeményekben: akkor 
is csak rövid üdeig nyugva vagy háborkodva. ‘ A’ 
`gyakor visszás, ’s untató. ‚ ' 
Ч 148; ß. A’ tételközben esvén az eggyütt-be 
szélgetés , hogy avval egyezö legyen, termézzeti 

y kiépp’szükséges; a’ te’tel és bes'zelgetés azon egy 'sze-V 
mélyé lévén, kůlönbö‘zö nem lehet. _ ` 

149. 5. Теrшés2еt1 аz eggyiíttbes’zélgetés, ha 
azon character , temperamentum, állapott, helyhez 

Vtetés , tidö ’s eletkor képest ejtetik‘ki , melly sze 
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rént eredetL, foly és végzödik a’ tétel. Kivált a’_ 
charakternek a’ beszélgetés közben is kitäntetése 
általlyában szü'ks’éges. ПЗУ képzi ki a&quot; személyek 
nek valóságát a’ költö , ha maga azonban mintegy- 
holtan marad. ` 

150 E’ vêgre az ellenkezöség (contrast) igen` 
alkalmatos: a’ charaktereket, állapotokat„ üdö_ ’s _ 
életkorokat tapasztalólag megkülönböztetvén ; _de 
teméntelen nem lehet: eggyik személy a’ мышь! 
végtelenül különb , eggyik tiszta Angyal., a’ másik 

„ merö ördög nem lehet. . 
151. 5. А’ character-festês méllyebb , elevenebb 

Iehet a’ tételben közösülö személyénél; de nem 
minden azon rendü 'személyinéh másképp ‘721l6551 
ёёр’в hihetöségét elveszti , ’s a’szinbázi költemény 

.Románná válik, vagy Phantasiává. » ’' 
152: Az együtt beszélgetésnek tiszlának, vi 

lág'osnak, rövidnek- és csinosnak is szükség lenni : а’ 
hibás fülsértegetö; a' zavaros érthetetlenné таk; 
a’' hosszas fárasztya várokozássokat, a’ díztelen sér 
t‘egeti szép izlésöket a’ halgató községnek. Az élénk, 
telyes szókihangoztatás Ш“; 1$8(178|1‚ szerez Зуб 
nyörködtetést. 

155. Semmi se unalmasabb a&quot;szinházi 145l 
teményekben a’ szerfelett hosszas eggyütt beszél 
getéseknél, mellyek az ismé'teléstöl menttek nem le 
hetnek,a’ tétel’ folytatását késítik, az emlékezetet 
szükségtelenül terhelik. Akár melly tudós okosko 
dások , elmés mondások e&quot; hibâkat kinem pótol 
hattyák. ` 

154. A’&gt; magán lévö. személynek magában 
beszélésének is rövidnek, ’s daraboltnak , félérthetö. 
nek szükség lennie.' inert a’ mélyen gondolkodó 
nak, töprenkedönek, belsö háboruságat' szenvef. 

fdönek, állapottya, ’s tétêle illyen. 
'\ 
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155. Ezekhez liépest a’ szinhá'zi fköltésznek., _ 

аz Ешbег1 természetet tudnia , a’ világat'esmérnie, 
a’ nyelv-mesterséget értenie tökélletesen, ’s min 
den ügyességgel használnia, szükség. `A’ szinházi 
költemény sokat-igen sohat-lxívánó feladat. - 

156. ‘A’ szinházi költeménynek valamint ösz 
ve szerkesztetése (constructiója), úgy létesítése 
productiója) is többeket teszen szükségesekké. 

Ezeknek kielégitése a’ szinésznek dolga. Szép me 
sterségi neve M imi ca. ’ 

157. ß. A’ szinészeknek nem csak a’ s'zemélyek’ 
tételit, beszélgetésit ‚ hanem arcz-vonataikat, test 
állásaikat , tagmozgatásaikat, külseiket természeti 
sz’okásaik, és sajátságaik szerint, minél tellyeseb 
ben eléadniok , s’ kijelenteniek szükség. A’ Görög 
szinházi mesterek höseiket, kiket nagyoknak kёр 

. zeltek, formájikban'is, a’ magas lábbéliek által, 
(cothurni) elémutatni törekedtek. ‚ 

358. Fontosak e’ végre: a’ testállás, tagmoz 
gatas, hangegyeztetés a’ tétel’ ’s beszélgete'shez pon- . 
tosan alkalmaztatva; de legkijelentöbbek az arczvo 
natok’ ábrázalati , ’s a’ szemek’ villongásai: eme 
belsö ’s külsö életnek legbizonyosabb, leghatható 
sabb jelenségei. Kinek arczvonatai, szempillantási, 
szint ugy mint kezei ’s lábai, batalmában nincse 

'nek, az a’ szinpadra n_e'm termett. ‚ 
159. §. Hogy ábrázolatai {il-vagy visszásképek 

ké ( Zerbilder) ne 'fajullyanak,a’ Színeszeknek 7111 
lajdon Geniusok.’ sugallássából mi szép, érzeniek; 
mi díszes, kegyes, a’ Gratiák’tanácsábôl tanulniok, 
szükség. A’ kinek szép ériésé nincsen, ’s a’ Gratiá 

‘kat nem halgatta : Tháliának felkenettye nem 
lehet. *) ' 

. 

&quot;) Bamler behauptet, und bekräftigte es .beynahe'durch 
einen Schwur, dass noch keine schöne _Schauspie~ 
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160. ß. А’ Mimikának' legnagyobh veszedelme 
а’ terméazet-majmozás: „Die Mimik, wie _tiber 
hau 111111 ganze Schauspielkunst, muss`„'in sofern sie lâunst, und keine Natur ist(und darin besteht 
ihre wahre Kunst) die Natur darstellen, und alles - 
was er’darîn findet, mit sorgfältigem Geiste auf 
fassen, und es sich eigen zu machen suchen; allein 

‚ das in ihr zerstückelte , zerrissene, und Unzusam 
menhängende zu vermeiden wissen“ Engels -Ideen 
'im einer Mim'ik‘, Berlin 1785. 

161. §. A’ Szìnésznek a’ személyek'et, mellye 
liet ábrázohöltözeteikkel is, sz'ükség'jelenvàlókkâ 
temía, kìvált az idegen tételekben: hegy ökenha 
nyelvökben nem, legalább kíllsejikben, ö‘ltöze teik 
ben, jelenlévöknek képzeltethesse. Ez által {kön-_ 
lehbít a’ természeti valósághoz. и ‘ _ 

162. 5. A’ helynek, mellyen történik a’ tétel, 
lèlenségét Pedig a’ szinPad’ falazatinak egyenlilésé 
vel igyekezzék eléidézm.Ez ismét leginkább szük 

p séges a’ távul helyeken esetteknek eléadására; hogy 
legalább a’ táj éknak,but0roknak, ékességeknek шт‘ 
léltetési&quot; által a’ helyek jelenlévölmek l11t52111!“ 
sanak. ` ’ ’ 

165. A’ tetel’szakadatlanságát pedig a’ Szi 
nésznek musika, vagy más közbe vetés'ekkel (In 
termezzo) szükség fenntartania,hogy egészlétele 

.héza ot ne szenved'en a’ hal ató közsév&quot; В&quot; Iel» _ g l ’ ‚ g . _ n ‘а _ 
me pedig mulatságosan enyhitessék. 

lex-in. auch zugleich eine vortrefñiehe Schausl’lèleń,&quot; 
gewesen sey. —- Diesem gemäss giebt er daher sei 
nen Berliner Freunden den gutg'emeinten Bath 1 ¿211e 
Schönen auf ihren Zimmern und die Kunstversta'n 
digen auf der Bühne zu bewundern: denn dann wur 
de alle; an seinem Otte stehen.“ ` 

` 

\ 
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‚ 164. А’ szinészi mesterségre azért természet 
törtêntet-l-szókás-kivált pedig Lélek-tudomány el`-.- 

‘ mellözhetetlenül szükséges. Ezeknél fogva lett meg 
baladhatatlan színész Talma Franczia országban: 
„Er'studirte die Geschichte im Sinn des Eindrin 
gens in die Sitten und Gebräuche der Völker, die 
Charaktere merkwürdiger Personen : forschte in den 
Antiken nach Stellungen der Figuren, dem Fal-. 
tenwurf in den Gewändern, Ausdruck der Leiden 
schaften , und nach den verschiedenen Costumen. 
Eine nicht aus'zeichnete, aber regelmässig gebilde 
te Gestalt, eine volle , wohltönende Stimme, und 
gegen die antiken Formen sich hinneigende, die 
Affecten der Seele leicht und kräftig darstellende 
Gesichtszl’ige, standen bei ihm mit einem klaren 
Geiste, einer tiefen Empfindung, warmen Phan 
tasie, und vorzuglich regsamer Reizbarkeit in har 
monischer Verbindung.“ 

165. A’ szinházi költeményeknek két f5 ne 
mei vannak: szomoruak vagy vídámítók,’ és szo 
morú vagy vigjátékoknak mondatnak (Tragoedia, 
vel Comoedia 

A’ szomoru Játékok. 

166. A’ szomoru játék olly személyi tételt 
ad közvetetlenül elé, mellyben a’ szabadakarat és 
valóságos kéntelenség; a’ szabad akaratu -emh'er és 
a’ Vas_ sZÜkség, egymás ellen viaskodva jelentetik ki. 
Mind tétele, mind eg'gyüttbeszélgettetése, költe 
ményesi kimenetele, többnyire szomoritó. Tárgya 
Historiai vagy költött^. 

167. Csak jeles férjfiút fogfel ’s festle min~` 
den erölkedêsivel; ’s ebben a’ Dramához hasonlít. 

l ‚ 
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168. A’ szükség , melly ellen- vi, tu'sakodik, 
a’ szabad akarat a’ másolhatatlan végzés;` ez a’ po 
gány világban a’ vak szükség, ’s az Istenek’ ön 
kényes tetszésök volt (fatum);a’ keres'zténységben 
a’ tántoríthatàtlan erkölcsi rend, vagy valamelly 
hatalmas eröszak, melly meghaladhatatlan akadá 
lyokkal, vagy gátvetésekkel szegül a’ szabad aka 
rat’ erölködése ellen. De ez se lehet Isteni rende 
-lés nélkül. - 

169. A’ szabadakarat’ czéllyának kínyilatkoz 
tatásában áll a’ játék kitétele (Expositio.) Ennek 
az elsö felvonásában szükség történnie. Az akadá 
lyok’ éréntésével, ’s a’ kimenetelnek néminemü sej 
díttetésével egg _yütt. 

' 170. t. Az akaaál‘yokßs kénœlenítések’ kites 
résével kezdödik a’ költeményi bonyolódás ’s azokf 
nak folytával, szaporodz'isávalI nöttön nöl _’s mint 
'egy kifejthetetlehné tétetik. Annál érdekletesebb, 
minél az számos'abb, ’s hathatósabb; az akarat’ sze 
gülése ellenben álhatatosabb, el szántabb, ’s tehe 
tösebb. A'szerencsés állapotnak szenvedésre fordu 
lása , Catastrophénak neveztetik. _ 

171. A’ költésznek az akadályokat,kénysze- 
'ritést, mellyeket a’ személlyei szenvednek &quot;s ezek’ 
akarattyok’ szabadságát , mellyel élnek,characterei- 
kct , mellyektöl íngereltetnek, erölködésöket, mel 
l уеl azakadál yokat meghaladni,a’ kénszeritést legyöz 
ni, törekekednek, elevenen , világosan , tellyesen le 
feste'nic szükség: hogy az érdekletességre szert te 
hessen. 

172.\§. E’ végre hösét ártatlannakis, minden 
kissebbségben , gyalázatban, kínszenvedésben me 
rengönek tennie szabad; de hibátlannak,` {1t0lk0 
dott gonosznak, türhetetlennek, nem teheti: теrt 
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hibátlanul a’ 'felsöbb végzéssel, аz uralkodó 611161 
csi rendd‘el, öszve ütközetbe nem jóhetni; ’s a’ hi“ 
bátlan ember közérdekletes nem lehet; a’ 5011052 
ságban‘ megátolkodott pedig utálatot, ’s a’ 526111‘: 
désekben-csüggedt, és tûrhetetlen megvetést, nem 
szánakodást, érdemlö. 

175. A’ költö jatéka hösét a’ kénszerítö 
szükségen se 3уб2б11еl111е511еdtе1l1еt1,теrt az Istenx 

‘ . végzesnek, vagy rendelésnek legyözettetése 110t11111 
koztatás és képtelensêg volna. Annak tehát termé 
szet szerént vagy szenvedése alatt lerogyni, vagy 
hibájának, vétkének átláttávul, ’s megbántäval az 
uralkodó erkölcsi rendeléssel megbékülnie szükség. 

174. E’ szerént mind az Isteni rendelésnek 
e’ vi'lági dolgokon uralkodása kitüntetik , mind az 
emberi akarat’ szabadsága függetlenségében fenn 
tartatik , mind a’ szenvedéseknek is, mellyek a’ 111 
bának 65 véteknek következései , ’s azoknak megas 
mé‘retivel megszüntetnek, határvettetik, a&quot; czél 
elérésre pedig ut nyittatik, . 

175'. §. Azon üdö-pont, mellyben a’ f5 sze 
д 'mélyeknek sorsok, ’s helyhe ztetésök e’ fontes' elha 
tározó változódásra fordíttatik, bomlítás; a' _szeren 
csétlen állapotból szerencsés kilátásra átmenetel, 
Peripetia; az eszközlet , mellyel szereztetik, Ma 
ehina, nevet visel. Mindenik'én'ek meglepönek, hogy 
gyönyörködtetö; természetinek --- nem свиdании 
nak- hogy az emberi ész’s akarat’ hathatòsága rö 
vidséget ne szenvedjen, szükség lennie. 

176. §. A’ bonyòlòdásoknak kibomlitások utánn 
új bonyolódást költeni , az az: a’ nézö és halgató 
községet többröl többé várakoztatással kinzani,. nem 
szabad; el is vesztené az mind természetiségét mind 
hihetöségét. 
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17 7. A’ szomorú játékban, jelestârg'yáhozké 
pest, az eggyütt beszélgetésnek is jelesnek, méltó 
ságosnak, pontosnak szükse'g lenni; illyen a’ kö 
tött beszéd, kivált az, .melly jámbusokban felsê 
gesen lépdegel. 

~ 178. A’ szomorú iátékok a’ Görög l‘világbarl 
tüntek fel: azoknak Aeschilus nagyságat, felséget 

_ adott ’ So hocles szé sé et szerzett ° Euri ides ér ’ P P g ’ P 
zekennyitöse’get közlött, és hozzájok Seneca a’ 
Rómaiaknál characterszint toldott;~.de ki minde 
zeket egybe` olvasztotta volna , nem találkozott: 
azért példányaik tökélletlenek maradtak, ’s köve 
щит tévelgésbe hozták. 

Haft. А’ tizenhetedik század en töténete- ` 
sülnek azok mind ínkább: Shakspeare’ Romeo és 
Juliája , Othelloja , ’s csudálatos Hamletie; Corne 
ille’ Cydja , Racine Athaliâja’s a’ t. elöprobák, ’s 
uttörések voltak az igazi mesteriekre; mellyeket 
kitù‘ntettek: Schlegel', Schiller, Göthe, Gr. Stoll~ 
berg, Collin, Körner ’s a’ t. azon mêrtékben, 
mellyben indulat és „темы-мышь, ’s viszonè . 
tagság-edszettek voltak. *) 

l 

. 

*)„Die Klagen über die Lan weile und zentner 
schweren Dialogen, in Schil er’s neuestem Stück 
(dem Wallenstein) sind gross. Aber so gehet es. 
Wenn der Dichter kein Publikum hat mit dem es 
zu sprechen gezwungen wird, so spricht e'r endlich 
mit sich selbst; und dann kann es freilich vor 
Langweile für die Anderen nicht fehlen. Die Schel 
lingianer sagen: Schiller habe ganz und gar keine 
sinnliche Anschauung , er habe keine “Ген, als die 
in ihm selbst ist; sein Bestes sey nur Bruchwerk 
u. s.w. Ich темпы” wie weit dies alles тьмы, 
аЪег das mag doch wahl' seyn, dass in Wallen~ 
stein manches überschätzt ist -- Göthes Mahomed 
ergötzt durch Sprache und Rhytmus, aber sein In 
halt von Scene zu Scene empört. Eine solche Ver 
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_ .180.- A’ Comoedia ollyszinháziköltemény, 
mellyel valamelly közös életbeli tétel _le festve 
adatik elé; kimenetele többnyire vi‘t, ábrázolata 
nevetséges lévén, vig játéknak mondatik. ~ 

181. Ennek tételének is jelesnek szükség' 
lenni; de közös életbeli jelenetire nézve: másképp 
érdekletes nem volna. Külsö életének hallása ’s 
látása érdekli meg’a’ szinhászba gyiilt községet. 

182. Ebben is a’ szabakaratnak a’ szükséggel 
van bajja s’ küzdése, de az akarat nem szabad tu 
lajdon képp, hanem kény, képzelet, kedvtetszet 
( Laune), ’s a’ szükség se valósagos, ’s `'gyözhetetlen; 
hanem csak képestleges: szokás, módizás, vagy 
elhitetésbeli: mellyeknek észrevétetése, ’s kifejtése 
teszi a’ költeményt yíggá , ’s gyönyörködtetövé. 

185. A’ szemelyekilly` akarattyoknak -~- ezen 
akadályokkal öszveütközése, ’s küzdése teszi e’ já 
ték’ bonyolódását. Itt van .az izgaga- szerzéseknek 
(Intriguen) tulajdon helye. Bonyolódása annál 

_ mesterségesebb, mennél az akadályoztatás termé 
szetiebb , ’s az izgága szerzés furcsább , elmésebb. 

184. Az akarat és'szükség’csalatkozásinak ki 
tüntetése, ’s elháritása, bomlitásul szolgál , melly 
mennél meglepöbb, mennél elmésebb, annál helye 
sebb, és gyönnyörködtetetöbb. Idegen béfolyás 
nak —- а’ személyek'én kivül -vagy természet fe 
lettinek, benne helye éppen ne'm lehet. 

185. A’ hamis akaratnak és szükségnek a’ 
valósági által legyözetteté'se rekesztibé a’ vig játéki 
tételt. Ennek mivolta tehát csalatkozás: mint Kánt 

= sündiglzng gegen die Geschichte und gegen die 
Menschheit hätte ich Göthe nicht zugetraut. Er macht 
den Mnhomed zum groben platten Betrüger, Mörder 
und VVolliistling“ -.- .-. Herder's Briefe. 
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h'e‘lyesen'állítá a’ nevetségesröl: A’ fé'nyes feltétel 
nek füstbe mene‘tcle: az álnok’ akaratnak , ’ s szem 
fényvesztö szükséguek kitünete. 

186. A’ vígjátéknak a’ közös életbélijelen 
netekkel lévén- dolga, a’ külsö életnek szqkásit ele 
venül lefesteni , ’s elöadni, annak minden öszve 
köttetési't feloldani , minden rejtelneil: ’s titkait ki 
nyilatkozt'atnia, szükség. A’ vig játék a’jó és rosz еr 
kölcs' tüköre magában: аппаk kellettetése, ennek 
megszégyenítése, gunyoltatása végett. E’ czél’ el- . 
mellöztetésével erkölcstelenség’ mesterévé válnék. 

187. A’ közös erkölcsi jelenetek’tükre lévén‘ 
nyelvéneli tisztának, világosnak kép' elô-terjesztö 
nek szükség lenni: se durva, se homályos, se 
közmondási, sé .elvontt értelmü nem .lehet. A’ 
mi parasztos, a’ mi vídéki , a’ mi újbenne meglio 
.csáthatatlan ’s helytelen. ` 
‚ 188. Az életbeli erkölcseket úgy fogván fel, 
mint azok a’ miveltebb állapotuakban jelennek 
meg: elöadása durva ,«pajkos, simulatlan nem le 
het: másképp tárgyal-egyezöségét elvesztené, ’s 
sértegetö szatyrává fajulna el. A’ házossági jelen‘tek 
ben tünik ki leginkább valósága, ’s valótlanságmf &quot;‘) 

189. А’ régi bohózati játékokból (Possen 
spiel) emeltetett ’s fejtödött ki kivált Phormes, 
Aristophanes, Menander ’s a’ t. Юtа] а’ Görögök 
nél; Plautus, Terentius által a’ ßómaialmál; vissza 
hanyatlásából csak lassan vergödött ki Ariosto, Ma 
chiavelli, Buanorotti, Goldoni Юtа! Olasz országl 

' “) „Mit vielen Dank sende ich Ihnen hier den Mari a‘ 
bonnes fortunes zurück. Das Stück ist ungemein gut 
geführt , leicht versificirt, und anmuthig geschrieben 

.Davon haben wir in unserer Literatur wenig Bey 
spiele - hat aber keinen Charakter.“ Knebels Briefe. 
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bаn. Ui életet n_yert;` Molier Юtа! а’ F rancziáknál ; 
Lopez de Vega, ’s Calderon Два! а’ $рапу0lo1к 
nál, Shakspeare Юtа! az Angoloknál. Leg inkább 
tökéletesült Schlegel, Lessing, Engel, Göthé, 
Schröder, Ifland, Voss’,ember ’s` erkölcsi 'világ’bö f 
esméreti ’s hiv festegetési által a’ Németéknél. 

‚190. Valamint a’ mesteri szomorújátékok’ 
`lsöltésére a’ visszonta ай okban na mértékben‘ g 3 5y 
részvétel', úgy a’ vígjátékokéra az erkölcsi vílágban 
bövebb 'ártossá szl'iksé : ezek’lai‘át semmiké zö l l . g l g p ' l l e Р 
des semml mesterse se otolhatt ak k1' luzen 7 _, l g ‚ y ‚ 2,_ вен; azoknak salatsagok Schiller szomoru, s Gö 
thének vi költemén yeilnben ’s minden r’nesterké-- l g l Í J , ‚ l l I .l l 
lest megeszegyenltett. A szomoru es vxg )atekok 
között il’` nézetök --` Mulátok. 

Az Operákról. 

‚ 191. A’ költészségnek leg -jelesebb dísze, а’ 
szín költeményeknek legföbb neme, azV Opera: 
minden költészi müveknek egy egésszé битый 
lete: а’ musikaï,lyrikumi, epos, dráma,szinkölte- 
m’ényeké tudni illik, târgyaikra, vagy formáj‘ikra 
nezve. ’ 

192. §. Az Operának tárgyat az Epos, belsö 
formát a’ Lyrikum, külsôl: a’ Dráma, eléadásl: a.’ 
szinházi` költemény, késéretet a’ musika àd; а’ 
beszélgetést al énekléS Yáltogattya fel Áriákban ,. ' 
Duettekben` , Terczetekben, vagy fél ének Es fél heh' 
szélgetésekben (recitatív ). ’ &quot; 

193. §. Az Operának valóságára szükségesek 
mind azon szabályok, melly’ek a’ költe'szi mester 
müvekre megkivántatnak. Az éneknek ’s_ musikának 
pontosan egyezöknek szükség «lenni leginkábh. 
'Az Opera hijányosságat vagy középszeresüséget az 
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énekben ’s musikában nem szenved mint tárgyával, 
rs méltóságával öszve illetlent. 

194. Az Opera bájoló erejének евёл mér 
tékben kifejtésére képirási ’s alkotási munkák is 
kivántatnak, hogy ezen minden szép mesteri müvek' 
egyesülete által mind a’ szemek mind a’ fülek, а’ 
külsô és belsö érzékenységek, tulajdon mértékeik 
ben foglalatoskodiassanak , ’s minden némü kelle 
metességet szerezzenek. 

105. Az Operák két félék: komolyok vagy 
tréfások. A’ komolyok: mesések , történetiek, vagy 
költetiek (Romantisch). A’ tréfások egészen,' 
vagy csak résznyire azok: Comicae et operettae. 

196. A’ mesések tárgyaikat a’ hajdani me- l 
sés világ’ Istenitöl, tündéritöl (Feen) veszik, és . ’ 
legnagyobb fényt , pompát , méltóságat , ’s csudá 
latosságаt , ’s legkevesebb hitelességet tesznek szük 
ségessé. _ '\ ‘ 

197. A’ Históriaiak a’közép századi Vitézek- I 
töl kölcsönözvén legtöbbnyire tárgyaikat, ’s erre 

, › f» -- r ~ ‘ .- l f nezve a hos koltemenyhez legmkabb kozelltven, 
charakter, —- indulat —- erölködés -- festést ki 
vánnak föképpen; ’s mennyire szo'morú esetüek , köl- _ 
tött beszédet ’s éneket (lyrikumot) követelnek. 
Kevés fénuyel is xnegelégesznek. I ` 

198. А’ képzeltettek ( Romantisch) mennyire 
a’ mesésekhez közelítenek, lelkek’jelenésivel, bü 
bájolásokkal , kápráztatásokkal , ’s más látszatások 
kal, é'kesülnek ki,&quot;s’setétséget, éjjelt, barla‘ngot, 
égi háborut, ’s más e’ feléket kívánnak. ‚ 

199. Az operák dráma szabásuak lévén hos'z - 
в;а1‹, sok felvonásokra terjed'ttek nem lelietnek. 
Enekesek lévén: az' egësz éneklö Sereg’ jelenetével 
(Chorus) kivált végtére, nagy hathatósagat ’s ér 
dekletességet' nyernek. ` 
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200. A’ Comica Operák tréfâs tételt 's tré 
fás~eléadást kívánnak a’ komol‘)r ’s pontos ének és 
Musika mellett. Az erkölcsi életet szinte nevetség 
ig festlletik ’s terjeszthetik elé. De hihetetlenek 
nem lehetnek. Az Operrettákban az erkölcsi con 
trastok --- szinte szemhe ütköztetésig ---.vannak ш 
lajdon helyeiken. я') ’ ‚ 

201. Az Operákra nézve közönségesen szük 
Séb: hogy se a’ musika az éneklést, se ez amazt 
el ne nyomja; se` az éneklésnek a’ kôltemény.elé- 

. adása (Productio) fel ne áldoztassék; hanem mint 
egy karolva késérjék egymást mind végig: mint а’ 
Z auberflöttében , a’ Sevillai barbélyban, Weber 
Oberonyában ,_’s а’ t, _ 

202, Az_ operákhqzjárulnak végre a’tánczo 
latok ( Baletták) :ezek a’ tételt musika mellett üdö 
pontosan lábaik’ mozgatásival jelentik, ’s mint egy 
ütik ki. Az úgy nevezett intermezzokra igen alkal 
matosak. . — 

205. Vegyük béfejezetül észre: a’ szép me 
sterségeknek legnagyobb veszedelme az utánoz'ás: 
ez eredetit nem szülhet, de аzt felse foghattya ol 
vasásból egészen soha; шеи a’ lélek, melly аж lehel 
te, benne jelen níncsen. --- Shakspeare lelkét Mak 
betben, Bacinét Athaliában ,'Schlegel’ lelke se pó 
tolhatla ki.'Az utánnazatok mindég Csak copíák (má 
solatok) maradnak; ’s a’ mesterségre termett lel` 
keknek mint egy szárnyaikat szegik. 

‘) „Eine Stelle' aus Ramler’s Briefen heisst: ,.Dîe 
' heillosen komischen Opern verdrängen uns jetzt 

alle guten &gt;'l‘ragoedien und alle regelmässige Schau 
spiele“ _ Der Brief, in dem El' das sagt ,ist aller 
dings den 2._ August 1777. überschrieben! aber es 
könnte doch wohl ein Druckfehler seyn, und 1837 
heissen.“ _ 

‚’ 
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`«elé 
nint 
nt a' 
Ieher 

‘ ̀ 2M. A’ fordítások, mint utánozatok ,az ere 
detiekkel egyenlők vagy vetekédők nem lehetnek : 
a’ remek müvek csak tulajdon nyelvökben , önnön 
nemzeteknél, ’s az öńüdökorokban remekek: Shak 
speare Hamlettya csak Angol országban, Angol 
nyelven, nemzeti szokásaikra ’s üdőkorokra nézve 
remek. A’ fordítások silány surrogatumok. Nem is 
minden nyelv képes minden idegen remeknek le 
másoltatására. *) ' 

l 

. 

1020 

üdő 

Nila“. 

&quot;) „Ein wahrer Dichter fühlt seine Sprache, und weiss, 
was darin zu leisten ist. Aber unseren Gedichten 

`fehlt es grösstentheils an Wärme, und das ist die 
Hauptsache, die durch kalte Klügeleien nimmer er 
setzt wird. Diese unglückliche Klügeley schreibt 
sich von Klopstock und Ramler her. —- Die einen 

wollen gar keine Kunst, und die anderen gar zu viel. 
_- Die blesse Gelehrsamkeit spricht wahrlich das 
Werk keines Dichters aus: Mit ihr könnte ja der 
Dichter selbt gar nicht bestehen. —- Vor kurzen ist 
mir die Vossische Uebersetzung der bukolischen Ge 
dichte Virgils zu Händen gekommen: Ich kan sie aber 
durchaus nicht lesen: 

Was der mantuanische Schwan in die Saiten 
gesungen, ' 

Tőnt er augenblicklich ihm nach auf dem n 0 r 
daischen Hackbret. 

Was Voss nun einmahl selbst seyn will, ist er auch 
meist: aber was würde er seyn , wenn er mehr Ge 
schmach hätte! Wenn er wahres Gefühl für die 
Sache, für den Geist` hätte, nicht bloss für keble 
Sylbenmessung‘und Wortstellung -- Voss ieht 
den Geist der Alten etwas Gespenstermässig, im 
kahlen Umriss der Worte, nicht in ihrer Seele. 
Dessen ungeachtet sind mir seine Arbeiten schätz 
bar „bis auf die Oden des Hoi-az ,die до!‘ ausnchme“ ` 
Herder’s Briefe. 

l ' 4 

\ 
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205. '5. Akármelly remek munkábôl, annál in- ' 
kâbb for dításból, kivOnt szabályok szép me 
sterségi törvények nem lehetnek: mert eredetî 

` ség ’s tökélletesség néllrůl szükölködnek: а’ szép 
nek e'szbéli ld‘eája az' eredetiség&quot; kutfeje; tökélle- ’ 
tességre vezér рейд а’ szép mesteri Genius. A’ 
szabályok csak hatÁr-mutabók - а? szép izlés’. biro 
dalmáhan. . ‚‹ . д ` 

206. Azon nemzet, mellyben csak a’ utáno 
zatek, {oх-(1116s01, honyositások, divatoznak, ’s t. 
f. а’ s'zép nìesterségek’ szükében van, árnyékbansin 
lödik , ’s a’ kìmüveletlenség’ korában lézzeg , ’s а’ t. 
Szerencsét,boldog elébbkelést kivánunk псы. *) 

-v' 
‚ 

‚ .`‚ 

C 

. *ì Távul légyen, hogy ezzenmeddüséget én a’köl 
tészeknek tulajdonítsam csupa’n; van annali más 
oka is: „Morgen, den 3. August 1771. wird Minna 
von Barhelm zum erstenmаhle in Berlin aufgeführt 
werden. Lessing kann nicht klagen, dass v_vir un 

‚ « dankbar gegen seine Muse sind. Wir haben sie alle _ 
schón hundortmahl gelesen',' wir haben sie im Ku 
pfer stechen, und.\in die Kalender setzen, _wir ha 

‚ haben diese Minna sogar auf Punschenäpfe màhlen. 
lassen. Aber ihlñ selbt hat nichts eingebracht. 
Darüber kann er klagen. Die Pariser Dichter wür 

‘den von einem solchenßtücke gespeist, getränkt, 
` gekleidet und beherbergt, sie würden reich davon 
. werden. Aber wir sind Deutsche, und das ist ge 

nug l“ Ramler.` 
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